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ปดเทอมชวงเวลาแหงความสุขของเด็ก แตกลับเปนชวงเวลาที่เด็กไดรับ
อันตรายจากความไมปลอดภัยที่มีอยูรอบๆ บาน หรือชุมชน โดยเฉพาะ
การจมน้ํา ซึ่งเปนสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทําใหเด็กๆ ตองเสียชีวิต และมัก
เกิดเหตุในชวงปดภาคเรียน เพราะความบกพรองของผูใหญในการสราง
ความปลอดภัยใหแกเด็กในพื้นที่ ซึ่งเปนปญหาที่รอใหผูใหญในสังคม
ตระหนัก ระแวดระวังตอปญหาเหลานี้และลงมือแกไขอยางจริงจังมาก
ขึ้น

เศรษฐกิจ
บันเทิง
การศึกษา
ราชสํานัก
ไลฟสไตล/วาไรตี้
ทองเที่ยว
อสังหาริมทรัพย

จากสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ําของศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมและ
ปองกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา การจมน้ําเปน
สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอันดับหนึ่งมากกวาโรคอื่นประมาณ 1,400 คนตอป สถิติการจมน้ําตายของเด็กเทาที่
ติดตามมาชวง 3-4 ปยังคงมีจํานวนเทาๆ เดิม ซึ่งรอยละ 85 พบวาการจมน้ําเปนเด็กอายุนอยกวา 10 ป เกิดจาก
การที่เด็กไมไดลงไปวายน้ําหรือลงเลนน้ําแตตกลงไปเอง และรอยละ 38 จมน้ําทั้งที่เฝาดูอยูแตเผลอชั่วเวลาหนึง่
รอยละ 47 ปลอยใหเด็กวิ่งเลนไปมาโดยนึกวาจะหลีกเลี่ยงไดดวยตัวเอง และรอยละ 15 วายน้ําเลนกับเพื่อน

ภูมิภาค
สังคม
สกูปพิเศษ
หาบาน
หารถ
หางาน

เลือกหมวด
วัน

เดือน

50

ทั้งนี้พอแมสวนใหญมักขาดความตระหนักในภัยใกลตัว หรือคาดคิดไมถึงวาละแวกบานที่อยูอาจกอใหเกิด
อันตรายตอเด็ก จึงอนุญาตใหเด็กวิ่งเลนนอกบานไดอยางอิสระ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการพลัดตกน้ํา และเด็กสวน
ใหญที่ประสบเหตุนี้ไมสามารถชวยชีวิตไดทัน ดังนั้นการคาดหวังความปลอดภัยจากภายนอกยอมไมสามารถวาง
ใจได พอแมจึงควรใหความสําคัญในการสรางความปลอดภัยจากตัวเด็ก โดยการสอนและชี้แนะ กําหนดระยะขอบ
เขตที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดระบบความปลอดภัยในสภาพแวดลอมและการเดินทางไปยังที่ตางๆ
การวางกฎเกณฑความปลอดภัยใหเด็ก ควรใหเด็กมีสวนรวม รูจักคิด รูจักตั้งขอสังเกตและตั้งคําถาม จากการ
ดําเนินชีวิตดานตางๆ การจัดระบบภายในบาน รวมถึงสภาพแวดลอม เนื่องจากเด็กมีสิทธิเสรีในการเรียนรูและ
อาศัยในสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย เพื่อที่เด็กจะไดกลาขอความชวยเหลือ ขอคําปรึกษา หรือบอกกลาวผูใหญเมื่อ
ตนเองมีขอสงสัยหรือปญหาตางๆ ที่ประสบมา อีกทั้งควรเสริมสรางทักษะในการเอาตัวรอดจากภัยทางน้ํา โดย
การสอนเด็กใหวายน้ําเปน การเดินทางทางน้ํา การใชชูชีพเลนน้ํา หรือเลนกีฬาทางน้ําอยางปลอดภัย รวมถึงการ
รูจักวิธีชวยเหลือและพยาบาลคนจมน้ํา
นอกจากนี้หลักคําถาม 3 ขอจากกิจกรรม ตัวฉันเปนของฉัน ที่สอนเกี่ยวกับการปองกันภัยทางเพศ รวมถึงการทํา
ใหเด็กๆ รูจักและเขาใจตนเอง มองเห็นคุณคาในตนเอง ความรูสึกและสัมผัสที่ดีและไมดี อีกทั้งสอนใหเด็กรูจัก
วิเคราะหถึงสถานการณที่เสี่ยงตอการเกิดอันตราย การรูจักปฏิเสธเมื่อมีเหตุการณที่สอวาจะเกิดอันตราย และสอน
ใหรูวาเด็กๆ สามารถขอความชวยเหลือจากผูใหญได ประโยชนของกิจกรรมนี้อาจเปนทางเลือกหนึ่งที่พอแม
สามารถนํามาประยุกตใช เพื่อสอนใหเด็กรูจักปองกันตัวเองจากภัยตางๆ คือ
1.รูจักหลีกเลี่ยง
2.รูจักปฏิเสธ รอง ไม หรือ ชวยดวย
3.วิ่งหนีไปขอความชวยเหลือจากผูใหญท่ไ
ี วใจได และการสอนใหเด็กรูจักวิเคราะหสถานการณเสี่ยง เชน เพื่อน
ชวนไปเที่ยว เด็กก็จะคิดวารูสึกดีหรือไมดี พอแมจะรูหรือเปลาวาไปไหนกับใคร และถาไปเที่ยวกับเพื่อนแลวเกิด
เหตุการณไมดีเกิดขึ้นควรทําอยางไร และใครที่จะชวยเหลือได
ไมวาเด็กจะมีอายุเทาไร พอแมควรดูแลเด็กอยางใกลชิดขณะเด็กอยูใกลแหลงน้ํา ไมควรปลอยใหอยูตามลําพัง
และไมควรอนุญาตใหเด็กไปวายน้ําในแหลงน้ําที่ไมคุนเคย การจมน้ําในเด็กจะไมเปนปญหาที่ปองกันไดยากอีก
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ตอไป และไมปรากฏเปนขาวใหใครตองสะเทือนใจอีก เพียงแตผูใหญรวมใจกันใหความสําคัญและสนใจในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมรอบตัวเด็กใหปลอดภัยและเหมาะสม
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