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บทคัดย่อ
การศึกษาครั งนี มีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาปั จจัยทีเกียวข้องกับความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผู้
ประสบอุบัติเหตุจราจรในหอผู้ ป่วยศั ลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กลุ่ ม ตัว อย่า งที ทํา การศึ ก ษาวิจ ัย เป็ นผู้บ าดเจ็ บ จากอุ บัติ เ หตุ จ ราจร ที เข้า รั บ การรั ก ษาที โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวั ดปทุมธานี ในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 – สิ งหาคม 2557 จํานวน
150 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ดํ าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบ
บันทึกความรุ นแรงของการบาดเจ็บ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล คือ ความถี ร้อยละและไคสแคว์
ผลการวิจ ัยพบว่า ผู้ บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (68.7%) มีอายุอยูใ่ นช่วง 15 - 40 ปี (65.4%) และ
เป็ นผู้ ข ับขี(52.0%) สาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากถูกชนหรื อชนกับพาหนะอืน(47.3%) รถจักรยานยนต์เป็น
ยานพาหนะทีใช้มากทีสุด (51.4 %) ลั กษณะบาดแผลเป็ น Blunt trauma (62.0 %) ส่ วนใหญ่ ใช้ความเร็ วของ
การขับขียานพาหนะ 40 – 60 กิโลเมตร/ชั วโมง (38.0%) เวลา ทีเกิดอุบัติเหตุอยู่ในช่วง 06.01 – 12.00 น.(
31.3%) มากทีสุด ผู้ บาดเจ็บส่วนใหญ่ไม่ดืมแอลกอฮอล์
(66.0 %) ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคล(หมวกนิรภัย/เข็มขัดนิรภัย) (58.0%) ไม่ใช้ยาทีมีฤทธิ ต่อ
ระบบประสาท (78.0%) และพบความรุ นแรงของการบาดเจ็บในระดับเล็กน้อยมากทีสุด (38.0%)
ปั จจัยทีมีความสัมพัน ธ์ก ับความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผู้ บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุจราจรอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  p  0.05 ได้แก่ ความเร็ วของการขับขียานพาหนะ การดืมแอลกอฮอล์ การใช้อุปกรณ์
ป้ องกันอั นตรายส่วนบุคคล(หมวกนิรภัย/เข็มขัดนิรภัย) และการใช้ ยาทีมีฤทธิ ต่ อระบบประสาท ส่ วนปั จจัย
ทีมีความสัมพั นธ์ก ับความรุ นแรงของการบาดเจ็บอย่างไม่มีนัยสําคัญ ทางสถิติ  p  0.05 ได้แก่ เพศ
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อายุ ประเภทผู้บาดเจ็บ สาเหตุข องการบาดเจ็บ ประเภทยานพาหนะ ลัก ษณะบาดแผล และเวลาที เกิ ด
อุบัติเหตุ
ผลการศึกษานี สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการป้ องกันและลดความรุ นแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
จราจรได้ โดยการรณรงค์และตรวจจับผู้ ฝ่าฝื นกฎจราจรในเรื องการใช้ความเร็ วในขับขียานพาหนะ การดืม
แอลกอฮอล์ การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (หมวกนิ รภัย/ เข็มขัดนิ รภัย) และการใช้ยาทีมี
ฤทธิ ต่อระบบประสาทในขณะขับขี
คําสําคัญ : ความรุ นแรงของการบาดเจ็บ, ผูป้ ระสบอุบัติเหตุจราจร, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ
Abstract
The purposes of this study were to study factors related to severity of injured from traffic
accidents at Trauma and Emergency Ward, Thammasat University Hospital (TUH). The sample was 150
injured who were admitted in the period of May to August 2014. And they were selected by specific
random sampling. Data was collected by using questionnaire, and records of severity of injuries. And the
data were analyzed by using frequency, percentage and chi square test.
The results revealed that the most of injured sample was male (68.7%), aged between
15 - 40 years (65.4 %) and they were drivers (52.0%). The cause of injured was hit or collision with other
vehicle (47.3%). Motorcycle was used for transport frequently (51.4 %). The characteristic of wound was
Blunt trauma (62.0 %). The vehicles ran at the speed 40 – 60 Kilometers per hour (38.0%), and the
accidental time was mostly at 6:00 a.m. – 12:00 p.m. (31.3%). The majority of injured did not take alcohol
drinking (66.0 %), and they did not use Personal Protective Equipments: PPE (helmet and safety belt)
during driving or transport (58.0%). And during driving, they did not use medicine with side effect on
the nervous system (78.0%). The severity of injury was at mild level mostly (38.0%).
The factors related to the severity of injured from traffic accidents statistically (p ≤ 0.05) were the
speed of vehicle, alcohol drinking, PPE (helmet and safety belt) using and the usage of medicine with
side effect on the nervous system. Whereas the other factors related to the severity of injured statistically
insignificant (P > 0.05), including gender, age, injured category, the cause of injury, vehicle
classification, wound characteristics and accidental time.
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The findings of this study can be utilized as a guideline for prevention and reduce the effects of
the traffic accident severity through campaign and detecting traffic violator with high speed driving,
alcohol drinking, no PPE (helmet and safety belt) and the usage of medicine with side effect on the
nervous system during driving.
Keywords: Severity of Injury, Injured from Traffic Accident, Thammasat University Hospital
บทนํา
การบาดเจ็บจากสาเหตุภ ายนอกเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ข และเป็ นสาเหตุ การตายของประเทศไทย
รองจากมะเร็ งและโรคหัวใจ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ท ําการศึกษาและวิเคราะห์ข ้อมูลจากรายงานการ
บาดเจ็บจากภายนอก ปี พ.ศ. 2542-2547 และข้อมูลผู้ บาดเจ็บรุ นแรงจากแบบบันทึกการบาดเจ็บปี พ.ศ.25442546 พบว่าสาเหตุของการบาดเจ็บทีเป็ นปัญหาของทั งประเทศและของโรงพยาบาลขนาดใหญ่คือ อุบัติเหตุ
จากการขนส่ง ซึ งเป็ นปัญหาทีสําคัญและมีแนวโน้มทีไม่ลดลงจากรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บรุ นแรง
จากอุบัติเหตุขนส่ง ปี พ.ศ. 2548 – 2553 พบว่ามีผู้ บาดเจ็บจํ านวน444,555 ราย เสี ยชี วิตจํานวน 27,783 ราย
อั ตราป่ วย (Case Fatality Rate) ร้อยละ 6.24 โดยเป็ นผู้ เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล 5,821 ราย คิดเป็ นร้อยละ
20.9 เสียชีวิตทีห้องฉุ กเฉิ น 2,445 ราย เสี ยชีวิตแผนกผู้ ป่วยใน 19,517 ราย และจากสถิติของสํานักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข (2555) พบว่าอัต ราบาดเจ็บตายจากอุบัติเหตุจ ราจร (Road
Traffic Injuries) ร้อยละ 5.62 จากจํ านวนผู้ บาดเจ็บรุ นแรงทั งสิ น80,962 ราย ผู้ เสียชีวิต จํ านวน4,535 ราย
การได้รั บบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจ ราจรมีผลกระทบต่อผู้ บาดเจ็บทั งด้านร่ างกาย จิ ตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจ สําหรับผลกระทบด้านร่ างกาย พบว่าส่ งผลต่อพยาธิสภาพ โดยทําให้เกิดความเสี ยหายต่ออวัยวะ
ต่างๆของร่ างกายทั งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอวั ยวะทีสําคัญได้แก่ สมองบุษบา เพ็ญสุ วรรณ (2539)
ได้ท ํ าการศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ ป่วยใน ณ.
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พบว่า ผู้ ทีได้รับบาดเจ็บระดับสาหัสจะมีการแตก หัก ของกระดูกซีโครง หรื อม้ามแตก
หรื อ อกรวน ผู้ ทีได้รับบาดเจ็บระดับวิกฤติ มีภาวะอกรวน2 ข้าง หรื อมีการฉี กขาดของตับ และผู้ ทีได้รับ
บาดเจ็บระดับวิกฤติมาก มีการบาดเจ็บของสมอง คือ เลือดตกในสมองหรื อมีการฉี กขาดของเส้นเลือดแดง
ใหญ่ ทางด้านจิตใจ ส่งผลกระทบให้ผู้ ป่วยรู้สึกสูญเสียจากการทีต้องเป็ นภาระแก่ครอบครัว ทําให้เกิดความ
ซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว กลั วการถูกทอดทิ ง ส่วนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมการบาดเจ็บก่อให้เกิดความ
สูญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจ ทั งทางตรงและทางอ้อมซึ งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทรัพย์สิน
ยานพาหนะทีเสียหาย
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โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ได้จ ัดตั งศูนย์อุบัติเหตุขึ น
เพือให้ก ารดูแลรั ก ษาพยาบาลผู้ทีได้รั บบาดเจ็บแบบครบวงจร และเป็ นศูน ย์แม่ข่ ายในการให้ก ารดูแล
ผู้ บาดเจ็บจากอุบัติ เหตุ ในการรั บส่ งต่ อจากโรงพยาบาลเครื อข่ ายเข้ามารั ก ษาต่ อในกรณี ทีโรงพยาบาล
เครื อข่ายไม่สามารถทํ าการรักษาได้ เนืองจากไม่มีแพทย์ เฉพาะทาง จากสถิตผูิ ้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ในปี งบประมาณ 2554, 2555 และ 2556 พบ
จํ านวนทั งหมด4,003 ราย, 2,797 ราย และ 3,094 ราย ตามลํ าดับ เมือพิจารณาลักษณะทางระบาดวิทยาของ
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร พบว่าเกิดจากปัจจัยทีเกียวข้องหลายปั จจัยด้วยกัน โดยการศึกษาครั งนี เป็ น
การศึก ษาปั จ จัย ที เกี ยวข้องกับ ความรุ น แรงของการบาดเจ็บในผูป้ ระสบอุบัติ เ หตุ จ ราจร โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพือนําข้อมูลทีได้จากการศึกษาครั งนี มาเป็ นข้อมูลพื นฐานในการจัดระบบการ
ดูแลผู้ ทีได้รับบาดเจ็บแบบครบวงจร ทํ าให้เพิ มศั กยภาพในการให้บริ การรักษาผู้ ทีได้รับบาดเจ็บให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์
1.เพือศึก ษาปั จจัยทีเกียวข้องกับความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูป้ ระสบอุบัติ เหตุจราจร ในหอ
ผู้ ป่วยศั ลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. เพือศึก ษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผูป้ ระสบอุ บัติ เ หตุ จ ราจรในหอผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั งนี เป็ นการวิจ ัยเชิงพรรณนา ประชากรทีศึกษาเป็ นผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ทีเข้า
รับการรักษาที หอผู้ ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ปทุ มธานี ในระหว่างเดื อนพฤษภาคม 2557 – สิ งหาคม 2557 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การวิจ ัย โดยการวิจ ัยเชิงสัมพันธ์
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 100 คน (สุ วิมล ว่องวาณิ ช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2546) และเพือป้ องกัน
การสูญหายของกลุ่มตัวอย่างและความน่าเชือถือของงานวิจ ัยได้เพิ มกลุ่มตัวอย่างเป็ น 150 ราย
เครื องมือทีใช้ในการวิจ ัย
เครื องมือที ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจ ัยครั งนี เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ ว นบุ ค คล
แบบสอบถามเกี ยวกับการบาดเจ็บ แบบสอบถามเกี ยวกับพฤติก รรมเสี ยง ซึ งเป็ นแบบสอบถามทีผู้วิจ ัย
ประยุกต์มาจากแบบบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ส่ วนแบบประเมิน
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บ เป็ นแบบประเมินความรุ นแรงของการบาดเจ็บตามระบบ Revised Trauma
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Score (RTS) เครื องมือดังกล่าวพั ฒนาโดยChampion et al. (1989), Revell et al. (2003) คะแนนแต่ละตัว มี
ค่าตั งแต่0 ถึง 4
การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคล ข้อมูลเกียวกับการบาดเจ็บ ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมเสี ยง นําไป
ตรวจสอบความตรงตามเนื อหา โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน หลังจากผ่านการพิจารณาจากผู้ ทรงคุณวุฒิ นํามา
ปรับปรุ งแก้ไขเพิ มเติมให้มีความชัดเจนด้านเนื อหา ความเหมาะสมด้านภาษา และเรี ยงลํ าดับข้อความตาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส่วนแบบประเมินความรุ นแรงของการบาดเจ็บตามระบบ Revised Trauma
Score (RTS) เครื องมือดังกล่าวพัฒนาโดย Champion et al. (1989), Revell et al. (2003) อัตราการหายใจ
(respiratory rate) และความดันโลหิต (systolic blood pressure) เครื องมือทีใช้ว ัดเป็ นเครื องมือวัดสัญญาณ
ชีพแบบอั ตโนมั ติ ของบริ ษ ัท อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชันแนล จํ ากัด ทีผ่านการสอบเทียบประจําปี โดยหน่ วย
เครื องมือแพทย์ข องโรงพยาบาล ส่ วนระดับความรู้สึก ตัว ของผู้ ป่วย (Glasgow Coma Scale) จะมีก าร
ประเมินโดยแพทย์ ทีผ่านการอบรมในการดูแลผู้ ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
การคํ านึงถึงอาสาสมั ครด้านร่ างกายและจิตใจ
การวิจ ัยครั งนีการเก็บข้อมูลขึ นอยู่ก ับความสมั ครใจของกลุ่มตัวอย่างว่าจะยินยอมเข้าร่ วมหรื อไม่ก็
ได้ ข้อมูลทีได้จากการศึกษาครั งนี จะเก็บไว้ เป็ นความลั บ จะไม่มีการระบุชือเจ้าของข้อมูการบั
ล นทึกข้อมูล
ในการวิเคราะห์ผล จะใช้เป็ นเลขทีโรงพยาบาล (Hospital number) ส่ วนการรายงานผลการวิจ ัย การเขียน
วิเคราะห์ผลการวิจ ัย การเผยแพร่ หรื อการตีพิมพ์ในหนังสื อหรื อวารสารทางการแพทย์และการพยาบาลจะ
นําเสนอในภาพรวม เพือประโยชน์ทางวิชาการเท่านั น จะไม่มีการระบุทั งชือหรื อเลขทีโรงพยาบาล
การวิเคราะห์ ข้อมูล แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกียวกับการบาดเจ็บ และข้อมูลเกียวกับพฤติกรรม
เสียง ของผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรนําไปหาค่าความถีและร้อยละ ส่วนปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุ นแรง
ของการบาดเจ็บ นําไปหาความสัมพั นธ์ทางสถิติโดยใช้ chi square Test กํ าหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที
0.05
ผลการวิจ ัย
ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย คิดเป็ น ร้อยละ 68.7
และเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 31.3 มีอายุอยู่ในช่วง 15 – 40 ปี มากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 65.4รองลงมา ได้แก่
ช่วงอายุ 41 - 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.3
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ข้อมูลการบาดเจ็บ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นผู้ ข ับขี คิดเป็ นร้อยละ 52.0 รองลงมาเป็ นคน
โดยสาร คิดเป็ นร้อยละ 29.3 สาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากถูกชนหรื อชนกับพาหนะอืน คิดเป็ นร้อยละ 47.3
รองลงมาเกิดจากพาหนะล้ม/ควํ าเอง คิดเป็ นร้อยละ 38.0 ยานพาหนะทีใช้ส่วนใหญ่เป็ นจักรยานยนต์ คิด
เป็ นร้อยละ 51.4 รองลงมาเป็ นรถเก๋ ง คิดเป็ นร้อยละ 17.3 ลั กษณะบาดแผลเป็ น Blunt trauma คิดเป็ นร้อยละ
62.0 รองลงมามีล ั กษณะบาดแผลเป็ น Blunt and Penetrating คิดเป็ นร้อยละ 19.3 ส่วนใหญ่ ใช้ความเร็ วของ
การขับขียานพาหนะ 40 – 60 กิ โลเมตร/ชั วโมง คิดเป็ นร้ อยละ 38.0 รองลงมาใช้ความเร็ วของการขับขี
ยานพาหนะ 61 – 80 กิโลเมตร/ชั วโมง คิดเป็ นร้อยละ 36.0 เวลาทีเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเวลา 06.01
– 12.00 น.คิดเป็ น ร้อยละ 31.3 และในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. คิดเป็ นร้อยละ 28.7
ข้อมูลพฤติ กรรมเสี ยง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ ว นใหญ่ในขณะเกิ ดเหตุไม่ดื มแอลกอฮอล์โ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 66.0 ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคล(หมวกนิรภัย/เข็มขัดนิรภัย) คิดเป็ นร้อยละ 58.0 และ
ไม่ใช้ยาทีมีฤทธิ ต่อระบบประสาท คิดเป็ นร้อยละ78.0 ในกลุ่มตัวอย่างทีใช้ยาส่วนใหญ่เป็ นยาแก้หวัด/ยาแก้
แพ้ คิดเป็ นร้อยละ 100
ข้อมูลระดับความรุ นแรงและลั กษณะของการบาดเจ็บ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรุ นแรง
ของการบาดเจ็บในระดับเล็กน้อย คิดเป็ นร้อยละ 38.0 โดยลั กษณะการบาดเจ็บทีพบส่วนใหญ่เป็ นแผลฟกชํ า
คิดเป็ นร้อยละ 42.1 และเป็ นบาดแผลฉีกขาด คิดเป็ นร้อยละ 31.5 รองลงมากลุ่มตัวอย่างได้รับความรุ นแรง
ของการบาดเจ็บในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 28.0 โดยลั กษณะความรุ นแรงทีพบส่วนใหญ่เป็ นผู้ ที
ได้รับบาดเจ็บบริ เวณสมองเล็กน้อย คิดเป็ น ร้อยละ 57.1 และมีบาดแผลยาวมากกว่า 2 นิ ว คิดเป็ นร้อยละ
23.8 ส่วนระดับความรุ นแรงเป็ นภาวะวิกฤติของชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 22.0 โดยลั กษณะความรุ นแรงทีพบ
ส่วนใหญ่มีการบาดเจ็บในช่องท้องและช่องอก คิดเป็ นร้อยละ 60.6 และมีการบาดเจ็บสมองปานกลางถึง
รุ นแรง คิดเป็ นร้อยละ 24.2 ในระดับความรุ นแรงมากจนเสียชีวิต คิดเป็ นร้อยละ 12.0 โดยลั กษณะความ
รุ นแรงทีพบส่วนใหญ่ มีเลือดออกในสมองมากทีสุด คิดเป็ นร้อยละ 66.7 ดังตารางที 1
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ตารางที 1 จํ านวนและร้อยละของกลุ่มตั วอย่างจํ าแนกตามข้อมูลความรุ นแรงและลั กษณะของการบาดเจ็บ
ในผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (n = 150)
ระดับความรุ นแรงและ
ลักษณะของการบาดเจ็บ
รุ นแรงเล็กน้อย
-บาดแผลถลอก
-บาดแผลฉีกขาด
-ฟกชํ า
รุ นแรงปานกลาง
-บาดแผลยาวมากกว่า 2 นิ ว
-กระดูกแขนร้าว/ข้อเคลือน
-บาดเจ็บสมองเล็กน้อย
รุ นแรงเป็ นภาวะวิกฤติของชีวิต
-กระดูกหักทีขาร่ วมกับบาดเจ็บ
ช่องท้อง
-บาดเจ็บในช่องท้องและช่องอก
-บาดเจ็บสมองปานกลางถึง
รุ นแรง
รุ นแรงมากจนเสียชีวิต
- มีเลือดออกในสมองมาก
-บาดเจ็บในช่องท้องและ
ช่องอกรวมทั งมีกระดูกหักหลายที

จํานวน

ร้ อยละ

57
15
18
24
42
10
8
24
33

38.0
26.3
31.5
42.1
28.0
23.8
19.0
57.1
22.0

5
20

15.2
60.6

8
18
12

24.2
12.0
66.7

6

33.3

ข้อ มูล ปั จ จัย ที เกี ยวข้อ งกับ ความรุ นแรงของการบาดเจ็ บ ในผู ้บ าดเจ็ บ จากอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร
พบว่ า ปั จ จัย ที มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรุ นแรงของการบาดเจ็ บ ในผู ้บ าดเจ็ บ จากอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร
อย่า งมี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (P ≤ 0.05) ได้แ ก่ ความเร็ ว ของการขับ ขี ยานพาหนะ การดื ม
แอลกอฮอล์ การใช้อุ ป กรณ์ ป้ องกัน อัน ตรายส่ ว นบุ ค คล การใช้ย าที มี ฤ ทธิ ต่ อ ระบบประสาท
ส่ ว นปั จ จัย ที มี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ ความรุ นแรงของการบาดเจ็ บ ในผู ้บ าดเจ็ บ จากอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร
อย่า งไม่ มี น ัย สํา คัญ ทางสถิ ติ (P > 0.05) ได้แ ก่ เพศ อายุ ประเภทผู ้บ าดเจ็ บ สาเหตุ ข องการ
บาดเจ็ บ ประเภทยานพาหนะ ลัก ษณะบาดแผล เวลาที เกิ ด อุ บัติ เ หตุ ดัง ตารางที 2
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ตารางที 2 การทดสอบความสัม พัน ธ์ปั จ จัย ที เกี ยวข้อ งกับ ความรุ นแรงของการบาดเจ็ บ ใน
ผู้บ าดเจ็ บ จากอุ บัติ เ หตุ จ ราจร (n = 150)
ข้อมูลปัจจัย
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บ
p - value
รุ นแรง
รุ นแรง
รุ นแรง
รุ นแรงหนัก
เล็กน้อย
ปานกลาง
เป็ นภาวะวิกฤติ จนเสียชีวิต
เพศ
ชาย
37
หญิง
20
อายุ
15 -40 ปี
42
41 – 60 ปี
10
61 ปี ขึ นไป
5
ประเภทผู้ บาดเจ็บ
คนเดินเท้า
9
คนขับขี
27
คนโดยสาร
21
สาเหตุของการบาดเจ็บ
ตกจากยานพาหนะ
พาหนะล้ ม/ควํ าเอง
ถูกชนหรื อชนกับ
พาหนะอืน
ประเภทยานพาหนะ
รถจักรยานยนต์/
สามล้ อเครื อง
รถเก๋ ง/รถปิ คอั พ/รถตู้
รถบรรทุกหนัก/รถพ่วง

30
12

23
10

13
5

0.886

28
9
5

22
6
5

6
7
5

0.107

7
24
11

6
21
6

6
6
6

0.263

6
25
26

5
16
21

6
11
16

5
5
8

0.595

28

27

22

7

0.082

23
6

9
6

5
6

6
5
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ตารางที 2 (ต่ อ )
ข้อมูลปัจจัย

ความรุ นแรงของการบาดเจ็บ
รุ นแรง
รุ นแรง
รุ นแรง
เล็กน้อย
ปานกลาง เป็ นภาวะวิกฤติ

ลั กษณะบาดแผล
Blunt trauma
41
Penetrating
8
Blunt and Penetrating
8
ความเร็ วของการขับขี
40 – 80 กม./ชม.
51
>80 กม./ชม. ขึ นไป
6
เวลาทีเกิดอุบัติเหตุ
06.01 – 12.00 น.
19
12.01 - 18.00 น.
15
18.01 – 06.00 น.
23
การดืมแอลกอฮอล์
ดืม
16
ไม่ดืม
41
การใช้อุปกรณ์ป้องกัน
ใช้
34
ไม่ใช้
23
การใช้ยา
ใช้
7
ไม่ใช้
50

p -value
รุ นแรงหนัก
จนเสียชีวิต

27
7
8

18
8
7

7
5
6

0.269

35
7

15
18

10
8

0.000

10
9
23

12
7
14

6
6
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อภิปรายและสรุ ปผล
ปัจจัยทีมีความสัมพั นธ์ก ับความรุนแรงของการบาดเจ็บในผูป้ ระสบอุบัติเหตุจราจรในหอผู้ ป่วย
ศั ลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ความเร็ วของการขับขียานพาหนะ พบว่า มีความสัมพั นธ์ก ั บความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผู้ บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ< 0.001ในการศึกษาครั งนีกลุ่มตัวอย่างทีขับขีใช้
ความเร็ ว > 80 กิโลเมตร/ชั วโมง คิดเป็ นร้อยละ 26 จะมีระดับความรุ นแรงสูงสุดคือเสียชีวิต 8ราย คิดเป็ น
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ร้อยละ20.5 สอดคล้ องกับการศึกษาของบุบษา เพ็ญสุวรรณ(2539) ศึกษาปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุ นแรง
ของการบาดเจ็บจากอุบั ติเหตุจราจรทางบกของผู้ ป่วยใน ณ. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ทีพบว่า ความเร็ วของรถ
(P = 0.0283) เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก และจาก
การศึกษาของศูนย์ วิจ ั ยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย(2549) พบว่าสาเหตุหลั กของการเกิดอุบัติเหตุ3 อั นดับแรก
ได้แก่ ขับรถเร็ วเกินอั ตราทีกํ าหนด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุ นแรง
การดืมแอลกอฮอล์ พบว่า มีความสัมพั นธ์ก ับความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ< 0.001 ในการศึกษาครั งนี กลุ่มตัวอย่างมีการใช้แอลกอฮอล์ในขณะ
เกิดเหตุ คิดเป็ นร้อยละ 34 จะมีระดับความรุ นแรงสูงสุด คือ เสียชีวิต 13 ราย คิดเป็ นร้อยละ 25.5 สอดคล้อง
กับการศึกษาของนิว ั ฒน์ รัตนานิคมและชนานุช ดิษฐเนตร(2538) ศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของ
โรงพยาบาลสกลนคร พบว่า ผู้ ประสบอุบัติเหตุมีการดืมสุราก่อนขับขี คิดเป็ นร้อยละ45.7 และจากการตรวจ
ระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ส่วนมากตรวจพบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ คิดเป็ นร้อยละ 82.4 ส่ งให้เกิด
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ประภาศรี ทองด้วง (2550 – 2551) ศึกษาระดับแอลกอฮอล์และความรุ นแรง
ของการบาดเจ็บในผู้ ป่วยอุบัติเหตุจราจรทางบกจากการขับขียานพาหนะและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
โนนสูง พบว่า ผู้ ป่วยทีได้รับการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดส่ วนใหญ่ได้รับความรุ นแรงของการบาดเจ็บใน
ระดับที รุ น แรงมากคิ ดเป็ นร้อยละ 8.75 และบุ บษา เพ็ญสุ ว รรณ (2539) ศึก ษาปั จ จัยทีเกี ยวข้องกับความ
รุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ของผู้ ป่วยใน ณ. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด พบว่าการดืมสุ รา
(P = 0.0225) เป็ นปัจจัยทีเกียวข้องกับความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ซึ งสอดคล้อง
กับสมศิริ พั นธุ์ศ ั กดิ ศิร(2545)
ิ
ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ศึกษาในโรงพยาบาล
สระบุรี พบว่าผู้ ทีดืมแอลกอฮอล์จะมีโอกาสบาดเจ็บสาหัสเป็ น1.48 เท่าของผู้ ไม่ดืมแอลกอฮอล์
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่ วนบุคคล(หมวกนิ รภัย/เข็มขัดนิ รภัย) พบว่า มีความสัมพันธ์ก ับ
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บในผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที ระดับ 0.01 ใน
การศึกษาครั งนี กลุ่มตัวอย่างทีไม่มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคลในขณะเกิดเหตุ คิดเป็ นร้อยละ
58.0 และจะมีระดับความรุ นแรงสูงสุ ด คือ เสี ยชีวิต 8 รายคิดเป็ นร้อยละ12.7 สอดคล้องกับการศึกษาของ
นิ ว ัฒน์ รัตนานิ คมและชนานุ ช ดิษฐเนตร (2538) ศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจ ราจรของโรงพยาบาล
สกลนคร พบว่า ผู้ ประสบอุบัติเหตุไม่ได้สวมหรื อใส่อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่วนบุคคล คิดเป็ นร้อยละ96.1
และมีระดับความรุ นแรงจนเสียชีวิต จํ านวน5 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4 และสมศิริ พันธุ์ศ ักดิ ศิร(2545)
ิ
ศึกษา
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ศึกษาในโรงพยาบาลสระบุรี พบว่า ผู้ ไม่สวม หมวกนิ รภัย
มีโอกาสเสี ยชีวิตและบาดเจ็บสาหัสเป็ น 1.80 และ 2.14 เท่าของผู้ สวมหมวกนิ รภัยโดยสัด ส่ วนผู้ไม่สวม
หมวกนิรภัยมีแนวโน้มสูงขึ นทุกปี จากร้อยละ83.5 ในปี 2548 เป็ นร้อยละ 87.6 ในปี 2553 และในกลุ่มผู้ ตาย
จากร้อยละ 91.0 เป็ นร้อยละ 93.9 (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2548 – 2553)
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การใช้ยาที มีฤทธิ ต่ อระบบประสาท พบว่า มีค วามสัมพัน ธ์ก ับความรุ นแรงของการบาดเจ็บใน
ผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ< 0.001 ในการศึกษาครั งนี กลุ่มตัวอย่างมี
การใช้ยาในขณะเกิดเหตุ คิดเป็ นร้อยละ 22 และจะมีระดับความรุ นแรงสูงสุ ด คือ เสี ยชีวิต 12 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 36.3 สอดคล้องกับการศึก ษาเรื องศิริ ไกรคง (2549) ที ศึก ษาความรุ น แรงของการบาดเจ็บของ
ผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทีมารับการรักษาในโรงพยาบาลวั ดโบสถ์ จังหวั ดพิษณุโลก พบว่าการกินยาแก้
หวั ด/ยาแก้แพ้ มีความสัมพั นธ์ก ับระดับความรุ นแรงของการบาดเจ็บอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.05
ความรุ น แรงของการบาดเจ็บ ในผูป้ ระสบอุบัติ เหตุ จ ราจรในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติ เหตุ แ ละฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ระดับความรุ นแรงเล็กน้อย พบจํ านวน57 ราย คิดเป็ นร้อยละ 38.0 ส่วนใหญ่ได้รับบาดแผลบริ เวณ
ผิวหนัง ศีรษะ และ ใบหน้า เป็ นแผลถลอก 15 ราย, แผลฉีกขาด 18 ราย , มีฟกชํ าดํ าเขียว24 ราย สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เรื องศิริ ไกรคง (2549) ศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บของผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจรทีมารับการรักษาในโรงพยาบาล วั ดโบสถ์ จังหวั ดพิษณุโลก พบว่าระดับการบาดเจ็บ ส่ วนใหญ่เป็ น
การบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 50.8 และจากการศึกษาของกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล(2552) ศึกษาสาเหตุ
ของการบาดเจ็บของผู้ ทีเข้ารับการรักษาทีห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลลํ าพูน พบว่าระดับความรุ นแรงของการ
บาดเจ็บ พบสูงสุด คือระดับเล็กน้อยโดยมีล ั กษณะเป็ นแผลแตกหรื อแยกของผิวหนัง สอดคล้ องกับการศึกษา
ของนิว ั ฒน์ รัตนานิคมและชนานุช ดิษฐเนตร (2538) ศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของโรงพยาบาล
สกลนคร พบว่าผู้ ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีการบาดเจ็บเล็กน้อย การบาดเจ็บส่ วนใหญ่อยู่บริ เวณผิวหนัง
รองลงมา คือ ใบหน้า ลักษณะบาดแผลส่ วนใหญ่เป็ นแผลถลอก คิดเป็ นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือแผลฉี ก
ขาด คิดเป็ นร้อยละ 32.2
ระดับความรุ นแรงปานกลาง พบจํานวน 42 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.0 ส่ วนใหญ่เป็ นบาดแผลยาว
น้อยกว่า 2 นิ ว 10 ราย บาดเจ็บกระดูกแขนร้าว/ข้อเคลือน 8 ราย บาดเจ็บทางสมอง เช่น สมองได้รับความ
กระทบกระเทือนเล็กน้อย 24 ราย สอดคล้ องกับการศึกษาของเรื องศิริ ไกรคง(2549)ศึกษาความรุ นแรงของ
การบาดเจ็บของผู้ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทีมารับการรักษาในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุ โลก
พบว่าผู้ บาดเจ็บมีการบาดเจ็บปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 21.5 โดยการบาดเจ็บส่ วนใหญ่มีบาดแผลบริ เวณขา/
เท้า และแขน/มือไหล่ คิดเป็ นร้อยละ 48.6 และ 45.3 ตามลํ าดับ รองลงมา คือ บาดเจ็บของกะโหลกศีรษะ
และสมอง คิดเป็ นร้อยละ 22.8
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ระดับความรุ นแรงเป็ นภาวะวิกฤติพบจํานวน 33 ราย คิดเป็ นร้อยละ 22.0 ส่ วนใหญ่เป็ นบาดเจ็บ
กระดูกหักทีขาร่ วมกับบาดเจ็บช่องท้อง 5 ราย บาดเจ็บภายในจากการกระแทกทํ าให้อวัยวะในช่องท้องและ
ช่องอก ได้รับการบาดเจ็บ เช่น ม้ ามแตกกระดูกซีโครงหักหลายซีมีภาวะอกรวน ตับฉีกขาด 20 ราย บาดเจ็บ
สมองปานกลางถึงรุ นแรง 8 ราย สอดคล้องกับการศึกษาของชัชวาล จันทะเพชร(2542) การศึกษาลักษณะ
ของผูป้ ่ วยทีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจร พบว่า ในกลุ่มผู้ ทีใช้รถจักรยานยนต์ มีบาดเจ็บกระดูกหัก
ร่ วมกับบาดเจ็บภายในกระแทก 13 รายและบาดเจ็บภายในจากการกระแทก (หน้าท้องทรวงอก) 54 ราย
ระดับความรุ นแรงหนักจนเสียชีวิต พบจํ านวน18 ราย คิดเป็ นร้อยละ 12 ส่วนใหญ่เป็ นการบาดเจ็บ
บริ เวณศีรษะ เช่น มีเลือดออกในสมองมาก 12 ราย และมีการบาดเจ็บบริ เวณอวั ยวะภายในช่องท้องและช่อง
อก รวมทั งมี ก ระดู ก หัก หลายที 6 ราย ซึ งในกลุ่ ม ที เสี ยชี วิ ต ส่ ว นหนึ งจะเป็ นการเสี ย ชี วิต ก่ อ นมาถึ ง
โรงพยาบาล
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาครั งนี ผูวิ้ จ ัยขอเสนอแนะแนวทางการส่ งเสริ มเพือลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร และ
ลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บของผู้ ได้รับอุบัติจราจรดังต่อไปนี
1. เพิ มมาตรการกวดขัน อย่างเข้ม งวดและจริ ง จัง ในเรื องการขับ รถเร็ ว ในการขับ ขี การดื ม
แอลกอฮอล์ การใช้หมวกนิรภัย/เข็มขัดนิรภัย รวมทังการใช้ยา ทีมีฤทธิ ต่อระบบประสาท ทํ าให้ง่วง ในขณะ
ขับขี เพือเป็ นการสร้างวินัยให้ก ับผู้ ข ับขียานพาหนะ ทํ าให้ลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บ และเป็ นการลด
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
2. ผลการวิจ ัยนี สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการป้ องกันและลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจาก
อุบัติ เหตุ จราจรได้ โดยสร้ างมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ ในแต่ ละระดับ
โดยเฉพาะในระดับความรุ นแรงวิกฤติ เพือลดอั ตราการเสียชีวิตให้น้อยลง
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ดํ าเนินการวิจ ั ยได้โดยไม่มีอุปสรรค ซึ งผลการวิจ ัยทีได้ จะนําไปใช้ประโยชน์ใการให้
น การพยาบาลผู้ ประสบ
อุบัติเหตุจราจรต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล. (2552). สาเหตุของการบาดเจ็บของผู ้ทีเข้ ารั บการรั กษาทีห้ อง
ฉุกเฉินโรงพยาบาลลํ าพูน. ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลั ย
มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่.
ชัชวาล จันทะเพชร. (2552). การศึกษาลักษณะของผู ้ป่วยทีได้ รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจร.
วารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินไทย.ฉบับที 2 เมษายน – มิถุนายน.
นิติว ั ฒน์ รัตนานิคม, และชนานุช ดิษฐเนตร. (2538).การศึกษาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของ
โรงพยาบาลสกลนคร ระหว่ างเทศกาลสงกรานต์. ขอนแก่นเวชสาร, ปี ที 20 (1), มกราคม –
เมษายน, 2539.
บุษบา เพ็ญสุวรรณ. (2539). ปัจจัยทีเกียวข้ องกับความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบกของผู ้ป่วยใน ณ.โรงพยาบาลร้ อยเอ็ด. ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
ประภาศรี ทองด้วง. (2550 – 2551). ระดับของแอลกอฮอล์และความรุ นแรงของการบาดเจ็บใน
ผู ้ป่วยอุบัติเหตุจราจรทางบกทีมารั บบริ การรั กษาในโรงพยาบาลโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา. ปริ ญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลั ยขอนแก่น.
เรื องศิริ ไกรคง. (2549). การศึกษาความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทีมารั บการ
รั กษาในโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก.
สุวิมล ว่องวาณิ ช, และนงลั กษณ์ วิรัชชัย. (2546). แนวทางการให้ ค ําปรึ กษาวิทยานิพนธ์.
กรุ งเทพมหานคร: ศูนย์ ตาราและเอกสารทางวิชาการคณะครุ ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย.
สมศิริ พั นธุ์ศ ั กดิ ศิ.ริ(2545). ความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ศึกษาในโรงพยาบาล
สระบุรี. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ชีวสถิติ).
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. (2548 – 2553). รายงานสถานการณ์ การบาดเจ็บรุ นแรงและ
เสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก.
Champion HR., Sacco WJ, Copes WS., GamnDS,Gennarelli TA., & Flanagan ME. (1989). A revision
of the trauma score. J Trauma, 29, 623-629.
Revell M., Pynsent P., Abudu A., & Fairbank J. (2003). Trauma score and trauma outcome measures.
J Trauma, 5(1), 67-70.
25

