
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุท่ีบานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วราภรณ ขัดทาน1 ระวิวรรณ แสงฉาย1 ปยะธิดา ขจรชัยกุล2 ล้ําศักด์ิ ชวนิชย1 พรวิภา เย็นใจ1                                    

ชิราวุธ ปุญณวิช1 อุดมศักด์ิ คงเมือง1 พัฒนา มูลพฤกษ1  

บทคัดยอ 

ในปจจุบันพบวาปญหาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอสุขภาพเด็กในทุกๆ

ดาน และบานก็เปนสถานที่ซึ่งเด็กใชชีวิตอยูมากเปนอันดับหน่ึง อุบัติเหตุจึงเกิดในบานไดบอย โดยเฉพาะ

ในหองตางๆ ซึ่งมีอุปกรณตางๆที่เราเขาใจวาไมเปนพิษเปนภัย แตความจริงแลวอาจเกิดผลรายตอเด็กได 

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามกับผูปกครองของเด็ก

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน 

สถิติที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร (Chi-square 

tests) 

ผลการวิจัยจากการสํารวจยอนหลัง 1 ปพบวามีเด็กเกิดอุบัติเหตุ 123 คน คิดเปนรอยละ 90.4 

สาเหตุจากการหกลมพบมากที่สุด 114 คน คิดเปนรอยละ 83.8 รองลงมาคือ ผงหรือแมลงเขาตา 67 คน คิด

เปนรอยละ 49.3 ถัดมาคือบาดเจ็บจากของมีคมและอุบัติเหตุจากสัตวเลี้ยงกัด/ขวน 33 คน คิดเปนรอยละ 

24.3 เทากัน สิ่งแวดลอมของบานพบวา เด็กสวนใหญที่อยูบานมีคะแนนความเสี่ยงปานกลาง 70 คน คิดเปน

รอยละ 51.5 และรองลงมามีคะแนนความเสี่ยงนอย 39 คน คิดเปนรอยละ 28.7ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ

การการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ไดแก สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยในรูปแบบ

งานวิจัย case-control study และเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ เพื่อที่จะทราบความเสี่ยงที่แทจริง 
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Abstract 

Currently issue of accidents in children is affecting the health of children in all aspects. 

And the house was a place where children live as primary.  The accidents happen in the house 

as often. Especially an in room which has devices that we think that it is harmless. In fact, it may 

have adverse harm on children. The purpose of the research was to study accident of early 

childhood in child care center, Puranavas School, Taweewattana, Bangkok. Data were collected 

by questionnaires with parents of children in child care center, Puranavas School, 

Taweewattana, Bangkok 136 people. Analyzed by frequency, percentage, average, standard 

deviation and chi-squared test. 

The results from the survey past one year showed that a child accidents 123 case 

comprising 90.4% of total childhood in child care center. The most accidents were falls 114 

cases were as followed 83.8%, followed by powder or insect eyes 67 cases 49.3%, hurt by the 

sharp injuries and accidents of animal bite / scratch injuries 33 cases 24.3% equivalent. 

Environmental home found that most children who stay home have the moderate risk 70 case 

followed 51.5 percent, a risk score less 39 cases followed 28.7 percent. Factors associated with 

Home accidents of early childhood in child care center, Puranavas School, Taweewattana, 

Bangkok Statistical significance (P <0.05), including marital status of the parents. 

Suggestions to do research should further study the accident in early childhood in a 

case-control study and research data were collected by interview to know the real risks. 

Keywords: home accident, early childhood 
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พอแมในยุคปจจุบันที่ เลี้ยงลูกนอยวัยกําลังซุกซนคงอดเปนหวงไมไดในเร่ืองของการ

พัฒนาการ ดานสุขภาพ อาหารการกิน รวมถึงความสุขทางอารมณของเด็ก แตสิ่งสําคัญที่พอแมไมควร

มองขาม น่ันคือ ความปลอดภัยของลูกนอย ซึ่งอุบัติเหตุเปนสาเหตุสําคัญและพบบอยที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย 

ความพิการรวมถึงการตายในเด็กดวย 

ขอมูลจากโครงการวิจัยเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยเด็ก (Child safety Promotion and 

Injury Prevention Research Center-CSIP) หนวยเวชศาสตรฉุกเฉิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา เด็กไทยอายุระหวาง 0-14 ป เสียชีวิตนอยลง แตสิ่งที่ยังนากังวล คือ การ

เสียชีวิตของเด็กไทยดวยอุบัติเหตุนับต้ังแตป 2530 เปนตนมามีแนวโนมสูงขึ้น และเปนเร่ืองนาเปนหวงยิ่ง

กวาเมื่อดูนโยบายของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขและอุบัติเหตุในเด็ก เปนเร่ืองที่ไดรับความสนใจและ

กลาวถึงนอยมาก (อนุชา เศรษฐเสถียร, 2557). 

จากการรวบรวมสถิติขอมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุของเด็ก อายุต้ังแตแรก

เกิดจนถึง 15 ป ในป พ.ศ.2556 พบวา มีเด็กบาดเจ็บปวยฉุกเฉิน ทั้งสิ้น 899,817 คน เปนการเจ็บปวย

ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุจราจร มากเปนอันดับหน่ึง 319,794 คน อุบัติเหตุอ่ืนๆเชน การพลัดตกหกลม 91,902 

คน ถูกทําราย 29,946 คน ไฟไหมนํ้ารอนลวก สารเคมี ไฟฟาชอต 3,612 คน บาดเจ็บทางนํ้า 1,598 คน 

(ตวงทิพย ธีระวิทย, 2549) 

อุบัติเหตุเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเด็ก

น้ันเกิดไดงาย เน่ืองจากเด็กเปนวัยที่ซุกซนอยากรูอยากเห็นและรูเทาไมถึงการณในอันตรายตาง ๆ ซึ่ง

อุบัติเหตุในเด็กสวนใหญผูปกครองและครูคือ ผูมีบทบาทที่จะปองกันอันตรายและสรางความปลอดภัย

ใหแกเด็กจากอุบัติเหตุตางๆ หรืออยางนอยเราสามารถลดอัตราเสี่ยงและความสูญเสียลงได โดยครอบครัว

ใหความรูและฝกปฏิบัติผานชีวิตประจําวัน (บุบผา เรืองรอง, 2555) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสราง

ประสบการณหลีกเลี่ยงและปองกันอุบัติเหตุ คอยๆ เพิ่มความรูความเขาใจ ฝกฝนความชํานาญใหทีละนอย 

เชน สอนใหรูจักการหยิบยกของรอน รูจักการเปดปดประตู ขึ้นลงบันไดบาน เรียนรูวิธีขามถนน สอนใหวาย

นํ้าเปน รูจักวิธีขับขี่จักรยาน สอนไมใหหยิบยาหรือสารพิษตางๆในบานรับประทานเอง เปนตน ความ

ปลอดภัยในบานจะเกิดขึ้นได หากพอแมเอาใจใส ดูแลสภาพสิ่งแวดลอมบานใหมีระเบียบแลว การเอาใจใส

อบรมสั่งสอนสม่ําเสมอต้ังแตเด็ก เด็กจะเขาใจและประพฤติตนอยางระมัดระวังได (พระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2537) 
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“บาน” เปนสถานที่ซึ่งเด็กใชชีวิตอยูมากเปนอันดับหน่ึง สวนใหญเด็กในชวงอายุ 2-5 ปมักจะ

ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายในและรอบ ๆ บาน (Rivara, 1995) โดยเกิดกับเพศชายมากกวาเพศหญิง 

และเด็กอายุ 0 – 4 ป ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในบานมากถึงรอยละ 70 (CONSUMER SAFETY UNIT, 

2002 and Comprehensive Children’s Injury Center (CCIC), 2012)  ดังน้ันอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นในบาน

ไดบอย โดยเฉพาะในหองนอน และหองครัว ซึ่งพอแมเขาใจวาอุปกรณตางๆในหองเหลาน้ีไมเปนพิษเปน

ภัยตอลูกนอยแตความจริงแลวอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตตอเด็กได (เสาวนีย จําเดิมเผด็จศึก, 2537) อุบัติเหตุใน

เด็กเกิดขึ้นไดทั้งภายในบานและภายนอกบาน ที่เกิดขึ้นภายในบาน ไดแก การพลัดตกหกลม ถูกของรอน

ลวกไหม ถูกกระแสไฟฟาดูด เปนพิษจากยาหรือสารพิษที่มีอยูในบาน ถูกสัตวเลี้ยงเชนสุนัขหรือแมวกัด

หรือขวน  บาดเจ็บจากของมีคมหรืออาวุธปนซึ่งผูใหญในบานเก็บรักษาไมดี นอกจากน้ีอุบัติเหตุของเด็กยัง

เกิดขึ้นภายนอกบาน เชน อุบัติเหตุในทองถนน และอุบัติเหตุในโรงเรียน  (พระราชประสงคใน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, 2537) 

เกือบทุกคร้ังที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กสิ่งที่ตามมาคือความเสียใจของพอแมความสลดใจของ

คนที่พบเห็น และทุกอยางจะเลือนหายไปตามกาลเวลา จนกวาจะมีอุบัติเหตุคร้ังใหมเกิดขึ้นกับหนูนอยคน

ตอไป โดยที่ยังไมมีคําตอบในเร่ืองของการหาแนวทางปองกันรวมกัน หนักไปกวาน้ันคือการโทษพอแม

และตัวเด็กเอง “พอแมไมรูจักดูแลลูกดีๆ”หรือ “เด็กคงซนนาดู” น้ีคือสิ่งที่บดบังความจิงในสังคม จนไมมี

ใครยอมรับเชื่อวาอุบัติเหตุเปนเร่ืองที่ปองกันได แตมันเปนภัยที่ใกลตัวกับลูกตอไป ตราบที่เรามองเห็นแต

ไมยอมแกไข (จินตะ สรัญญา, 2545) 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยเพื่อให

เกิดความรู ความเขาใจ ทราบขอเท็จจริงในปญหาอยางแทจริง อันจะนําไปสูการวางแผนการควบคุมและการ

ปองกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติ

ดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสําหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) ของประเทศไทย 

ประกอบดวยยุทธศาสตร 11 ดาน (สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คน

พิการ และผูสูงอายุ, 2550) และหน่ึงในน้ันเปนดานการเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน

เด็ก และอาจสนับสนุนใหผูปกครองจัดสภาพแวดลอมในบานใหมีความปลอดภัยแกเด็กมากขึ้น 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัด

ปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผูที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ (Host) กับการเกิดอุบัติเหตุที่บานของ

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตนเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent) กับการเกิดอุบัติเหตุที่

บานในเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม (Environment) กับการเกิดอุบัติเหตุที่บานของ

เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยศึกษาขอมูลยอนหลัง 1 ป (retrospective study) ประชากรที่ศึกษา

คือ ผูปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน เคร่ืองมือและวิธีที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตอบแบบสอบถามขอมูล

การเกิดอุบัติเหตุที่บานยอนหลัง 1 ป ซึ่งประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูล

ทั่วไป สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลดานสิ่งแวดลอมของบาน สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตนเหตุ

ที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ และสวนที่ 4 แบบสอบถามขอมูลชนิดและการเกิดอุบัติเหตุที่บาน สวนการวิเคราะห

ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอมูลลักษณะทั่วไปของประชากร ลักษณะของผูที่กอ

ใหอุบัติเหตุ (Host) ตนเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent) และสิ่งแวดลอม (Environment) วิเคราะหดวยสถิติ 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรา และใชสถิติวิเคราะห (Analytical statistics) วิเคราะห

ความสัมพันธเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใชสถิติไคสแควร (Chi-square tests) 

ผลการวิจัย 

ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุที่บานในเด็กปฐมวัยของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชน

วัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปนการขอมูลยอนหลัง 1 ป (retrospective study) จาก

ประชากรที่ศึกษาคือ ผูปกครองของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร จํานวน 136 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สถิติที่ใชไดแก 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแควร (Chi-square tests) ผลการวิจัย

สรุปไดดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

กลุมศึกษาสวนใหญเปนผูปกครองที่มีความสัมพันธกับเด็ก คือ แม 99 คน คิดเปนรอยละ72.8 

รองลงมาคือ พอ 27 คน คิดเปนรอยละ 19.9 และนอยที่สุดคือ ผูดูแลหรือญาติ 10 คน คิดเปนรอยละ 7.4 

อายุสวนใหญอยูในชวง 30-39 ป 62 คน คิดเปนรอยละ 45.6 และรองลงมาคือชวงอายุ 20-29 ป 51 คน คิด

เปนรอยละ 37.5 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 38 คน คิดเปนรอยละ 
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27.9 และรองลงมาคือระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนตน 32 คน คิดเปนรอยละ 23.5 เทากัน 

สถานภาพการสมรสสวนใหญ คือ สมรส 111 คน คิดเปนรอยละ 81.6 รองลงมาคือ โสด 17 คน คิดเปนรอย

ละ 12.5 และนอยสุดคือ หยา/หมาย/แยก 8 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ลักษณะของครอบครัวสวนใหญเปน

ครอบครัวขยาย 75 คน คิดเปนรอยละ 55.1 และครอบครัวเด่ียว 61 คน คิดเปนรอยละ 44.9 อาชีพสวนใหญ

คือรับจาง/ธุรกิจสวนตัว 92 คน คิดเปนรอยละ 67.6 และรองลงมาคือ ไมไดประกอบอาชีพ/แมบาน/พอบาน 

21 คน คิดเปนรอยละ 15.4 สถานะการเงินสวนใหญเพียงพอ ไมเหลือเก็บ 71 คน คิดเปนรอยละ 52.2 และ

รองลงมาเพียงพอ เหลือเก็บ 44 คน คิดเปนรอยละ 32.4 

อายุของเด็กปฐมวัยสวนใหญอายุ 3 ป 71 คน คิดเปนรอยละ 52.2 และรองลงมาอายุ 4 ป 58 

คน คิดเปนรอยละ 42.6 เปนเพศชาย 85 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และเพศหญิง 51 คน คิดเปนรอยละ 37.5 

เด็กปฐมวัยมีโรคประจําตัว 21 คน คิดเปนรอยละ 15.4 และวายนํ้าเปน 2 คน คิดเปนรอยละ 19.9 

สวนที่ 2 ขอมูลดานสิ่งแวดลอมของบาน 

สวนใหญอาศัยอยูแหลงที่ต้ังเปนหมูบานชนบท คิดเปนรอยละ 27.2 รองลงมาเปนหมูบาน

จัดสรร คิดเปนรอยละ 22.8 ลักษณะบานที่พบมากเปนบานที่ปลูกเองสองชั้น คิดเปนรอยละ 25 รองลงมา

เปนบานชั้นเดียวไมมีใตถุนและบานจัดสรรแบบบานเด่ียวสองชั้น คิดเปนรอยละ 24.2 และ13.2 ตามลําดับ 

การใชประโยชนพื้นที่ของบานที่ใชเปนที่อยูอาศัยอยางเดียว 113 บาน คิดเปนรอยละ 83.1 และใชประกอบ

กิจการอ่ืนดวย 23 บาน คิดเปนรอยละ 16.9 ซึ่งแบงเปนรานคา 12 บาน โรงงาน 4 บาน อูซอมรถ 3 บาน 

โรงงาน/อุตสาหกรรมในครัวเรือน 2 บาน และเพาะพันธุสัตว(สุนัขและไกชน) 2 บาน 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับตนเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ 

จากการสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของบาน 136 คน เมื่อนํามาพิจารณาตนเหตุที่

กอใหเกิดอุบัติเหตุมีคะแนนต้ังแต 1-14 คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.307 

แบงคะแนนความเสี่ยงเปน 3 ระดับคือ บานที่มีความเสี่ยงมาก (คะแนนมากกวา 7 คะแนนหรือมากกวา    + 

S.D.) บานที่มีความเสี่ยงปานกลาง (คะแนน 3-7 คะแนนหรือระหวาง                ) และบานที่มีความเสี่ยง

นอย (คะแนนนอยกวา 3 คะแนนหรือนอยกวา    - S.D.) ผลการศึกษาพบวาเด็กสวนใหญที่อยูบานมีคะแนน

ความเสี่ยงปานกลาง 70 คน คิดเปนรอยละ 51.5 รองลงมามีคะแนนความเสี่ยงนอย 39 คน คิดเปนรอยละ 

28.7 และสุดทายมีคะแนนความเสี่ยงมาก 27 คน คิดเปนรอยละ 19.9 

สวนที่ 4 ขอมูลชนิดและการเกิดอุบัติเหตุที่บาน 

จากการสํารวจยอนหลัง 1 ปพบวามีเด็กเกิดอุบัติเหตุ 123 คน คิดเปนรอยละ 90.4 และไมเกิด

อุบัติเหตุ 13 คน คิดเปนรอยละ 9.6 หากวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ พบวาการหกลมพบมากที่สุด 114 คน คิด
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เปนรอยละ 83.8 รองลงมาคือ ผงหรือแมลงเขาตา 67 คน คิดเปนรอยละ 49.3 ถัดมาคือบาดเจ็บจากของมีคม

และอุบัติเหตุจากสัตวเลี้ยงกัด/ขวน 33 คน คิดเปนรอยละ 24.3 เทากัน 

 สวนที่ 5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

5.1 ขอมูลผูที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ (Host)  พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการการเกิดอุบัติเหตุ

ที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 ไดแก สถานภาพการสมรสของผูปกครอง 

และปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครและปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 1 ไดแก ขอมูลของผูปกครอง 

(ความสัมพันธกับเด็ก อายุ ลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานะทางการเงิน) และขอมูล

ของเด็ก (อายุ เพศ และโรคประจําตัว) 

5.2 ขอมูลสิ่งแวดลอมของบาน (Environment) พบวาปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการเกิด

อุบั ติ เหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร และปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 2 ไดแก ลักษณะของบาน แหลงที่ต้ังของบาน และการใช

ประโยชนพื้นที่ของบาน 

5.3 ขอมูลตนเหตุที่กอใหเกิดอุบัติเหตุ (Agent) พบวาปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการเกิด

อุบั ติ เหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร และปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 3 

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหหาความสัมพันธพบวา สถานภาพการสมรสของผูปกครอง เปนปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับการการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณา

วาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สอดคลองกับพนา พรพัฒนกุล 

(2535) พบวาเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีโครงสรางมีองคประกอบแบบไมสมบูรณ มีการเสี่ยงตอการเกิด

อุบัติเหตุ 3.84 เทา ของเด็กที่อยูในครอบครัวมีองคประกอบแบบสมบูรณ โดยที่เด็กที่อยูในครอบครัวที่มีพอ

แมแยกกันอยูมีความเสี่ยง 2.65 เทา พอแมที่เสียชีวิตมีความเสี่ยง 4.73 เทา พอหรือแมที่แตงงานใหมมีความ

เสี่ยง 7.43 เทาของเด็กที่อยูในครอบครัวที่มีพอแมและเด็กอยูดวยกัน 

ปจจัยสวนใหญพบวาไมมีความสัมพันธกับการการเกิดอุบัติเหตุที่บานของเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เหตุเพราะขอมูลผูที่กอใหเกิด

อุบัติเหตุทั้งเด็กปฐมวัยและผูปกครอง (ยกเวนสถานภาพการสมรส) ขอมูลพื้นฐานมีความคลายคลึงกัน เชน 
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ชวงอายุของผูปกครองสวนใหญอยูชวง 30-39 ป รอยละ 45.6 และชวงอายุ 20-39 ป รอยละ 37.5 ระดับ

การศึกษาของผูปกครองชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 23.5, 

23.5 และ27.9 ตามลําดับ อายุของเด็กสวนใหญ 3 ป รอยละ 52.2 และอายุ 4 ป รอยละ 42.6 เห็นไดวา

ขอมูลแตกตางกันไมมากนัก แมแตที่ต้ังของบานพบวา สวนใหญอยูหมูบานชนบท รอยละ 27.2 และ

หมูบานจัดสรร รอยละ 22.8  

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยเปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง 1 ป (retrospective 

study) ซึ่งผูปกครองอาจจําไมได (recall bias) ควรทําการศึกษายอนหลัง 6 เดือน 

2. ศึกษาการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยในรูปแบบงานวิจัย case-control study และเก็บ

ขอมูลโดยการสัมภาษณ เพื่อที่จะทราบความเสี่ยงที่แทจริง  

3. ศึกษาการเปรียบเทียบการเกิดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัยในเขตเมือง และเขตชนบท 
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