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บทคัดย่อ
กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนกรณีที่มีผู้บำดเจ็บจำนวนมำก (อุบัติเหตุหมู)่ ทำให้สำมำรถระบุปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บ
และเสียชีวิตจำกกำรจรำจรทำงถนนได้เป็นอย่ำงดี กำรสอบสวนอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวน 5 เหตุกำรณ์โดยใช้
ข้อมูลจำกระบบเฝ้ำระวังกำรบำดเจ็บ ข้อมูลด้ำนยำนพำหนะ สถำนที่และสิ่งแวดล้อมในที่เกิดอุบัติเหตุ กำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้รอดชีวิต ผู้เห็นเหตุกำรณ์
และรวบรวมข้อมูลเอกสำรทำงกำรแพทย์ โดยใช้ Haddon’s matrix วิเครำะห์หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตตำม
ช่วงเวลำ ตั้งแต่ก่อน ขณะ และหลังเกิดอุบัติเหตุใน 4 องค์ประกอบของกำรบำดเจ็บ ด้ำนคน ยำนพำหนะ สิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ และสิ่งแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจและสังคม ผลกำรศึกษำ พบว่ำอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนน 5 เหตุกำรณ์ มีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 113 รำย ยำนพำหนะที่เกิดเหตุ
ประกอบด้วยรถกระบะ 9 คัน รถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง 4 คัน และรถยนต์ รถทัวร์โดยสำรประจำทำง หัวรถลำกเทรเลอร์ 10 ล้อ และรถบรรทุกพ่วง 22
ล้อ อย่ำงละ 1 คัน มีผู้เสียชีวิต 10 รำย (ร้อยละ 8.8) และผู้บำดเจ็บ 81 รำย (ร้อยละ 71.7) ปัจจัยเสี่ยงด้ำนคน ได้แก่ ขำดประสบกำรณ์ในกำรขับขี่ หลับ
ใน ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงควำมปลอดภัย ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย โดยสำรบริเวณท้ำยกระบะ ยืนบริเวณส่วนท้ำยของรถกระบะโดยสำร ปัจจัยเสี่ยงด้ำน
ยำนพำหนะ ได้แก่ ดอกยำงรถเสื่อมสภำพ ขำดอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย และปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น ได้แก่ สภำพถนนเปียก ถนนลื่น ไม่
มีป้ำยเตือน แสงสว่ำงไม่เพียงพอ และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ควำมล่ำช้ำในกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน กำรขำดอุปกรณ์ตัดถ่ำง และข้อจำกัดในช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุด
เกิดเหตุ ซึ่งหลำยปัจจัยเสี่ยงสำมำรถป้องกันและแก้ไขได้ และควรให้ควำมสำคัญในกำรปรับปรุงสภำพถนน และยำนพำหนะ รวมทั้งกำรให้ควำมรู้ในกำร
ใช้รถใช้ถนนกับผู้ขับขี่และผู้โดยสำร
คำสำคัญ: อุบัติเหตุหมู่, อุบัติเหตุทำงถนน, กำรสอบสวนกำรบำดเจ็บ, Haddon matrix

บทนา

ได้แก่ คนเดินเท้ำ ผู้ขับขี่รถจักรยำน ผู้ขับขี่ยำนพำหนะ และผู้โดยสำร

องค์กำรอนำมัยโลก ได้คำดกำรณ์ว่ำสำเหตุกำรเสียชีวิตจำกกำรจรำจรทำง

สถิติจำนวนอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงถนนในประเทศไทย

ถนนจะเพิ่มขึ้นจำกอันดับที่ 9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็นอันดับที่ 5 ภำยในปี พ.ศ.

ประเภทของยำนพำหนะ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550-2557 จำกสำนักงำนตำรวจ

25731

เนื่องจำกอุบัติเหตุทำงถนนเป็นปัญหำสำคัญที่เกิดขึ้นในทั่วทุก

แห่งชำติ พบว่ำส่วนใหญ่เป็นรถจักรยำนยนต์ 17,779 ถึง 20,973 คัน

ภูมิภำคของโลก ทำให้มีควำมพยำยำมในกำรหำแนวทำงในกำรป้องกันกำร

รถยนต์ 14,790 ถึง 16,923 คัน รถกระบะ 6,775 ถึง 9,587 คันและ

บำดเจ็บ ควำมพิกำร และกำรเสียชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทำงถนน

ยำนพำหนะประเภทอื่น ๆ 7,124 ถึง 9,332 คัน2 โดยในปี พ.ศ.2557

จำแนกตำม
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อุบัติเหตุจรำจรทำงถนนส่วนใหญ่เป็นรถจักรยำนยนต์ร้อยละ 35.6 รองลง

ตัวนำพลังงำน ได้แก่ ยำนพำหนะ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภำพอำกำศ ถนน

มำเป็นรถยนต์ร้อยละ 34.3 และรถกระบะร้อยละ 17.03

สภำพกำรจรำจร6,7

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำก

Haddon’s Matrix Model ใช้ประมวลข้อมูล เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุของ

อุบัติเหตุจรำจรทำงถนนในอนำคต

กำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรทำงถนนที่ทำให้มีกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต

คือกำรสอบสวนหำข้อมูลเชิงลึกของ

สำเหตุที่ทำให้เกิดควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกเหตุกำรณ์ที่

ตำมช่วงเวลำของเหตุกำรณ์ ได้แก่ ก่อนเกิดอุบัติเหตุ ขณะเกิดอุบัติเหตุ และ

ผ่ำนมำ ในอดีตที่ผ่ำนมำอุบัติเหตุที่เกิดกับคนจำนวนมำกที่ทำให้มีผู้บำดเจ็บ

หลังเกิดอุบัติเหตุ2,3,5,6 ระบบขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อสร้ำงแบบสอบสวน

รุนแรงและเสียชีวิตจำนวนมำกนั้น มักเกิดจำกอุบัติเหตุจำกกำรจรำจรทำง

สำเหตุกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูล

ถนน4,5

วิเครำะห์หำปัจจัยเสี่ยง เพื่อใช้ในกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำก

ซึ่งมีผลกระทบทำให้พะวงสงสัยและสร้ำงควำมตื่นตระหนกในวง

และนำผลมำ

กว้ำงให้กับคนทั่วไป ขณะที่กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรขนส่ง

อุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรต่อไป

เจริญมำกขึ้น เส้นทำงในกำรคมนำคมสะดวก กำรเดินทำงมี จำนวนรถที่เพิ่ม

แนวคิดทำงระบำดวิทยำกำรบำดเจ็บร่วมกับ Haddon’s Matrix Model ใน

มำกขึ้น

ทำให้จำนวนกำรเกิดอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนนเกิดขึ้น

กำรหำปัจจัยเสี่ยงใน 4 องค์ประกอบตำมช่วงเวลำของเหตุกำรณ์ ดังนั้นกำร

บ่อยครั้งขึ้นเช่นกัน แต่กำรดำเนินกำรค้นหำสำเหตุเชิงลึกที่แท้จริง ยังมี

สอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรในประเทศไทยประกอบด้วย 5

ข้อจำกัดในด้ำนกำลังคน อุปกรณ์ และกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้ในกำร

องค์ประกอบ คือ พฤติกรรมเสี่ยงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คนเดินเท้ำ ผู้โดยสำร

ดำเนินงำน

และผู้ขับขี่ ลักษณะของกำรเกิดอุบัติเหตุ สภำพแวดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุ

สำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ได้ให้ควำมสำคัญ

สภำพยำนพำหนะ และกำรวิเครำะห์ลักษณะกำรชน (ตำรำงที่ 1)8 ใน

กับกำรดำเนินกำรค้นหำสำเหตุเชิงลึกเพื่อระบุสำเหตุ ปัจจัย ในกำรป้องกัน

กำรศึกษำนี้ได้ประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงสำธำรณสุขและแนวทำงของชำติใน

ของกำรเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้บำดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมำกดังกล่ำว จึง

กำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรตำมขั้นตอนดังกล่ำวข้ำงต้น

ได้กำหนดให้มีกำรสอบสวนสำเหตุเชิงลึกของกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจร

(รูปที่ 1)

ทำงถนนขึ้นเมื่อเหตุกำรณ์มีจำนวนผู้บำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำนวนมำก อย่ำง
ไรก็ตำมยังไม่มีกำรศึกษำวิจัยที่มุ่งให้ควำมสำคัญในกำรวิเครำะห์ถึงจำนวน
และสำเหตุ เพื่อหำปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บและ
เสียชีวิตจำนวนมำก จำกกำรเกิดอุบัติหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนนในประเทศ
ไทย
กำรศึกษำในครั้งนี้มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์อุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนน
5 เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี พ.ศ. 2549-2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหำ
สำเหตุที่ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตที่จะนำไปสู่กำรปรับปรุงนโยบำย

ขั้นตอนกำรสอบสวนสำเหตุเชิงลึกใช้

๑. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
กำรตรวจจับ และยืนยันกำรเกิดอุบัติเหตุหมู่ทำงถนน
เสียชีวิต > ๕ รำย บำดเจ็บ > ๑๕ รำย
(เกิดกับใคร เกิดอะไร เมื่อไหร่ และที่ไหน)
๒. การสอบสวนหาสาเหตุเชิงลึก
หำปัจจัยกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต
จำกอุบัติเหตุหมู่ทำงถนน
4 องค์ประกอบ ใน 3 ช่วงเวลำ
(เกิดอย่ำงไร และทำไม)

และยุทธศำสตร์ ในกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรจรำจรทำง
ถนนในอนำคต

และเพื่อนำเสนอให้เห็นถึงประโยชน์ของกำรดำเนินกำร

สอบสวนหำสำเหตุเชิงลึกของกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตที่ให้ควำมสำคัญกับ
พฤติกรรมของเหยื่อ และกำรช่วยเหลือทำงกำรแพทย์

วิธีการศึกษา
วิธีกำรทำงสำธำรณสุขที่นำมำใช้ในกำรแก้ปัญหำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) กำรเฝ้ำระวัง 2) หำปัจจัยเสี่ยง 3) หำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ 4)
กำรพัฒนำ ประเมิน ปรับปรุงวิธีกำร และมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ

๓. การวิเคราะห์
วิเครำะห์หำปัจจัยที่ทำให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต
ในแต่ละองค์ประกอบตำมช่วงเวลำที่เกิดอุบัติเหตุ
(โดยใช้ The Haddon Matrix Model)
๔. การรายงาน
รำยงำนกำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บ
จำกกำรจรำจรทำงถนน
(มำตรกำรระดับจังหวัด และระดับชำติ)

องค์ประกอบทำงระบำดวิทยำกำรบำดเจ็บ ประกอบด้วย คน ได้แก่ คนเดิน

รูปที่ 1 องค์ประกอบและขั้นตอนการสอบสวนสาเหตุเชิงลึกจากอุบัติเหตุหมู่

เท้ำ ผู้โดยสำร ผู้ขับขี่ สิ่งที่กระทำ คือ พลังงำน ได้แก่ แรงปะทะจำกกำรชน

ของการศึกษานี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549-2554
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ตารางที่ 1 การประยุกต์ The Haddon’s Matrix Model ในการสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุหมู่ทางถนน
ในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ.2549 – 2554
ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์
ช่วงเวลา

ก่อนเกิด
อุบัติเหตุ

ขณะเกิด
อุบัติเหตุ

หลังเกิด
อุบัติเหตุ

คน
พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้ถนน
- ใบอนุญำตขับขี่
- สภำวะสุขภำพผู้ขับขี่
- พฤติกรรมกำรขับขี่
- ประสบกำรณ์กำรขับขี่
- กำรใช้ควำมเร็ว
- กิจกรรมที่ทำให้เสียสมำธิขณะขับขี่
- กำรใช้ยำ สำรเสพติด กำรดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัยขณะ
ขับขี่
- ทัศนคติในกำรใช้ถนน

ความทนทานต่อพลังงาน
- กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัย
- กำรใช้อุปกรณ์นิรภัยของเด็ก
- พฤติกรรมของผู้โดยสำร
- กำรตัดสินใจแก้ปัญหำของผู้ขับขี่
- กำรใช้ถนน
การบาดเจ็บรุนแรงที่ทาให้พิการ
หรือเสียชีวติ
- กำรปฐมพยำบำล
- ทักษะกำรดูแล ณ จุดเกิดเหตุ
- กำรให้กำรรักษำ

สิ่งแวดล้อม

พาหนะ
สภาพของรถที่อาจทาให้
เกิดอันตราย
- ระบบเบรก ห้ำมล้อ
- ระบบไฟส่องสว่ำง
- สภำพยำงทุกล้อ
- กำรดัดแปลงสภำพ
ยำนพำหนะ
- ทัศนวิสัยกำรมองเห็น
- กำรตรวจสภำพ
ยำนพำหนะ
- น้ำหนักบรรทุก
- อุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ภำยในรถ เช่น
เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย
อุปกรณ์ป้องกัน
- เข็มขัดนิรภัย
- ถุงลมนิรภัย
- อุปกรณ์เกำะยึด
- หมวกนิรภัย
- โครงสร้ำงของรถ
พาหนะที่มีส่วนทาให้เกิด
การบาดเจ็บรุนแรง
- เพลิงลุกไหม้
- น้ำมันรั่วไหล
- ติดภำยในรถ
- รถจมอยู่ในน้ำ

ทางกายภาพ
อันตรายจากสิ่งแวดล้อม
- สภำพถนน พื้นผิวถนน
- แสงไฟ แสงสว่ำงข้ำงทำง
- ชนิดของถนน
- สัญญำณไฟ
- เส้นจรำจร
- ทิศทำงจรำจร
- ต้นไม้ข้ำงทำง
- สภำพอำกำศ
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
- ช่องทำงสำหรับ
รถจักรยำนยนต์ คนเดินเท้ำ
- สะพำนลอย
- ทำงม้ำลำย ทำงข้ำม
สิ่งแวดล้อมมีส่วนในการ
บาดเจ็บ
- พื้นที่ปลอดภัยข้ำงทำง บน
ถนน
- อันตรำยข้ำงทำง

เศรษฐกิจ-สังคม
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อ
ความปลอดภัย
- ป้ำยสัญญำณจรำจร
- ร้ำนค้ำข้ำงทำง
- กำรใช้ถนนของคนใน
ชุมชน

สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนทาให้เกิด
การบาดเจ็บรุนแรง
- ควำมยำกง่ำยในกำรเข้ำถึงที่
เกิดเหตุ
- ควำมยำกง่ำยในกำร
เคลื่อนย้ำยผู้ประสบเหตุ

สิ่งแวดล้อมที่มีส่วนลด
ความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ
- ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน
- กำรทำงำนหน่วยกู้ชพี
- เครื่องมือในกำรช่วยเหลือ

สังคม ชุมชนมีส่วนในการ
บาดเจ็บหรือไม่
- ชั่วโมงเร่งด่วน
- บริเวณหน้ำโรงเรียน
- บริเวณแหล่งชุมชน

ใช้วิธีกำรระบำดวิทยำอธิบำยกำรสอบสวนหำสำเหตุกำรบำดเจ็บจำก

แพทย์

กำรจรำจรทำงถนนในอุบัติเหตุหมู่ 5 เหตุกำรณ์ในประเทศไทย สรุปข้อมูล

ผู้บำดเจ็บ และเสียชีวิต จำกทีมกู้ชีพ กู้ภัยที่เข้ำช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ทีม

จำกแต่ละเหตุกำรณ์ เพื่อหำสำเหตุและกำรป้องกันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต

รักษำพยำบำลในคลินิก โรงพยำบำล

ลักษณะสำคัญของกำรเกิดอุบัติเหตุหมู่ของแต่ละเหตุกำรณ์ จะถูกนำเสนอ
ในภำพรวมของปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสำเหตุทำให้เกิดกำรบำดเจ็บและเสียชีวิต
ของแต่ละบุคคล กำรผสมผสำนวิธีกำรและแนวคิดในกำรดำเนินงำนตั้งแต่

และสัมภำษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในกำรช่วยเหลือและรักษำพยำบำล

อุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนนในกำรศึกษำนี้
อุบัติเหตุกำรจรำจรทำงถนนที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่

หมำยถึง

กำรเกิด

5 รำยขึ้นไป หรือมี

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง และกำรกำหนดแนวทำงใน

ผู้บำดเจ็บตั้งแต่ 15 รำยขึ้นไป8 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2554 ผู้รับผิดชอบงำน

กำรป้องกัน

ระบำดวิทยำกำรบำดเจ็บ

รวมถึงกำรทบทวนข้อมูลจำกระบบเฝ้ำระวังกำรบำดเจ็บ

สอบสวนหำสำเหตุกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจร

กำรศึกษำข้อมูลทำงกำยภำพ สิ่งแวดล้อมในจุดเกิดเหตุ ตรวจสอบสภำพ

ทำงถนน โดยเก็บข้อมูลจำกแพทย์ พยำบำล บันทึกประวัติผู้บำดเจ็บของ

ยำนพำหนะ

โรงพยำบำล บุคคลกรสำธำรณสุข วิศวกรโยธำ และตำรวจ ร่วมกับ

และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุกำรณ์

ประกอบด้วย ผู้ประสบเหตุกำรณ์ ผู้เห็นเหตุกำรณ์ ทบทวนเอกสำรทำงกำร

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
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จริยธรรมการศึกษา

เหตุกำรณ์นี้มีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 26 รำย ประกอบด้วยผู้เสียชีวิต ณ จุด
เพื่อจุดประสงค์ของกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับ

เกิดเหตุ 2 รำย เป็นคนเดินเท้ำที่เป็นหญิงชรำ และผู้โดยสำรเพศหญิงที่นั่ง

หน่วยงำนสำธำรณสุข ดังนั้นข้อมูลและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ระบุในรำยงำน

บริเวณจุดที่หลังคำรถทัวร์ยุบติดกับต้นไม้ และมีผู้บำดเจ็บ 16 รำย โดยมี

ฉบับนี้ ไม่มีกำรอ้ำงถึงจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ระบุวันที่เกิดอุบัติเหตุ และ

ผู้โดยสำรคำดเข็มขัดนิรภัย 1 รำยที่ไม่ได้รับบำดเจ็บ

ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของบุคคล ผลกำรศึกษำนี้ได้รับอนุญำตในกำรตีพิมพ์

เหตุการณ์ที่ 2 รถกระบะชนกัน 3 คัน

ผลกำรศึกษำจำกสำนักงำนควบคุมและป้องกันโรคที่ 12 จังหวัดสงขลำ กรม

ผู้ขับขี่รถกระบะสี่ประตูหลับในขณะที่กำลังขับขี่ ทำให้รถวิ่งข้ำมถนนเข้ำไป

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข

ในช่องจรำจรตรงข้ำม ชนกับรถกระบะสองประตูคันที่ 2 ที่ขับสวนมำที่

ผลการศึกษา

พยำยำมหักรถหลบรถกระบะสี่ประตูแต่ไม่พ้น ทำให้รถกระบะสองประตูคัน

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้ขับขี่รถพวงมำลัยด้ำนขวำ

และขับรถชิดซ้ำย

ที่ 2 ถูกชนบริเวณด้ำนข้ำงตกลงไปในร่องลึกข้ำงไหล่ทำง ในขณะที่รถ

เมื่อขับรถบนถนนที่มีสองช่องจรำจร หรือมำกกว่ำสองช่องจรำจรในทิศทำง

กระบะสี่ประตูได้พุ่งต่อไปชนประสำนงำรถกระบะสองประตูคันที่ 3 ที่วิ่ง

เดียวกัน ผู้ขับขี่ควรขับขี่ในช่องจรำจรซ้ำยสุด หรือใกล้กับช่องทำงของรถ

ตำมหลังรถกระบะคันที่ 2 ก่อนหยุดนิ่ง จำกเหตุกำรณ์ที่รถกระบะคันที่สอง

ประจำทำงในกรณีที่มีช่องทำงของรถประจำทำง ยำนพำหนะที่ใช้ควำมเร็ว
ต่ำควรวิ่งชิดขอบทำงมำกเท่ำที่จะทำได้6 กำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บ
จำกอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงบก ในภำคใต้ของประเทศไทย จำนวน 5
เหตุกำรณ์ มีจำนวนผู้ได้รับบำดเจ็บทั้งหมด 113 รำย ในจำนวนนี้เสียชีวิต
10 รำย
เหตุการณ์ที่ 1 รถทัวร์โดยสารพลิกคว่าชนต้นไม้ข้างทาง

ถูกชนตกลงในร่องลึกข้ำงไหล่ทำง ทำให้รถพลิกคว่ำก่อนตะแคงผู้โดยสำร

ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสำรประจำทำงเห็นหญิงชรำเดินเท้ำบนทำงเดินรถในถนน

หญิงที่นั่งและติดอยู่บริเวณกระบะด้ำนท้ำยเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 1 รำย

ระยะกระชั้นชิด จึงได้พยำยำมหักรถหลบทำงซ้ำย ทำให้บริเวณด้ำนข้ำงของ

(ก)
(ข)
รูปที่ 3 จาลองภาพรถกระบะชนกัน 3 คัน

รถทัวร์เฉี่ยวชนคนเดินเท้ำ รถเสียกำรทรงตัวเหวี่ยงไปด้ำนซ้ำยของถนน ซึ่ง
มีบ้ำนเรือนตั้งอยู่บริเวณไหล่ทำงด้ำนซ้ำย

ผู้ขับขี่ได้หักพวงมำลัยกลับมำ

(ก) ก่อนเกิดเหตุการณ์ และ (ข) หลังเกิดเหตุการณ์ ประเทศไทย

ด้ำนขวำทำให้รถทัวร์พลิกและพุ่งชนต้นไม้บริเวณไหล่ทำงด้ำนขวำ ส่วนท้ำย

ปี พ.ศ. 2550

ของรถทัวร์ชนกับต้นไม้ต้นแรก ก่อนรถพุ่งไถลไปชนต้นไม้ต้นที่ 2 โดย

เหตุกำรณ์นี้มีผู้ได้รับบำดเจ็บทั้งหมด 18 รำย ประกอบด้วย ผู้บำดเจ็บในรถ

บริเวณหลังคำชนอัดยุบติดกับต้นไม้ต้นที่ 2 ทำให้มีผู้โดยสำรติดอยู่ภำยในรถ

กระบะคันที่ 1 (1 รำย) รถกระบะคันที่ 2 (11 รำย) และรถกระบะคันที่ 3 (6

4 รำย (รูปที่ 2)

รำย) มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 รำยเป็นผู้โดยสำรที่นั่งบริเวณท้ำยกระบะรถคันที่
2 (เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 1 รำย และเสียชีวิต 1 วันหลังเข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำล 1 รำย)
เหตุการณ์ที่ 3 อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันบริเวณหน้าโรงเรียน
หลังจำกฝนที่ตกหนักเริ่มเบำบำงลง รถเทรเลอร์หัวลำก 10 ล้อ วิ่งมำ
(ก)

(ข)

ทิศทำงของรถทัวร์ขณะเสียกำรทรงตัวจนพลิกคว่ำ
ทิศทำงกำรจรำจร

ควำมเร็วประมำณ 45 กิโลเมตร/ชั่วโมงบนถนนที่เปียกชุ่ม ขณะที่รถวิ่งทิ้ง
โค้งบริเวณหน้ำโรงเรียนในเวลำเลิกเรียน รถเสียหลัก ไถลออกนอกทำง ไม่
สำมำรถบังคับรถได้ ผู้ขับขี่พยำยำมเหยียบเบรกอย่ำงกะทันหัน บนถนนลื่น
ไม่สำมำรถควบคุมทิศทำงรถได้ ทำให้รถพุ่งชนรถกระบะโดยสำรสำธำรณะ

รูปที่ 2 จาลองภาพรถทัวร์ประจาทางพลิกคว่าชนต้นไม้ข้างทาง

(รถสองแถว) 3 คันที่ (เป็นรถกระบะรับ-ส่งนักเรียน 2 คัน) และ

(ก) ก่อนเกิดเหตุการณ์ และ (ข) หลังเกิดเหตุการณ์ ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549

รถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง 4 คัน ล้วนต่ำงจอดอยู่ข้ำงถนนบริเวณหน้ำโรงเรียน
(รูปที่ 4)
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OSIR, December 2017, Volume 10, Issue 4, p.1-8

กระบะโดยสำรคันที่ 3 ทำให้รถกระบะโดยสำรคันที่ 3 ชนนักเรียนที่เดินอยู่
ข้ำงทำง 1 รำย (รูปที่ 5)
เหตุกำรณ์นี้มีผู้ร่วมเหตุกำรณ์ทั้งหมด 40 รำย ตำรำงที่ 2 แสดงรำยละเอียด
เกี่ยวกับจำนวนผู้ร่วมเหตุกำรณ์
(ก)

ผู้บำดเจ็บและเข้ำรับกำรรักษำใน

โรงพยำบำล จำแนกตำมชนิดของยำนพำหนะ ประกอบด้วยคนเดินเท้ำ 4

(ข)

รำยซึ่งได้รับบำดเจ็บทั้งหมด รถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง 4 คัน (3 รำย) รถ
กระบะโดยสำรคันที่ 1 (17 รำย) รถกระบะโดยสำรคันที่ 2 (10 รำย) รถ
กระบะโดยสำรคันที่ 3 (4 รำย) และรถเทรเลอร์หัวลำก 10 ล้อ (2 รำย)
เหตุกำรณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่มีจำนวนผู้บำดเจ็บทั้งหมด 33 รำย เป็น
นักเรียน 31 รำย ในจำนวนนี้มีนักเรียนบำดเจ็บสูญเสียอวัยวะ (ขำขำด) 1

(ค)

(ง)

รำย

รูปที่ 4 (ก) รถเทรเลอร์หัวลาก 10 ล้อ (ข) รถกระบะโดยสาร (ค) รถกระบะ
รับ-ส่งนักเรียน และ (ง) รถจักรยานยนต์พ่วงข้างสาหรับขายอาหาร,
ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบตั ิเหตุรถชนกันหลายคันบริเวณหน้าโรงเรียน
ประเทศไทย 2551

รถเทรเลอร์หัวลำก 10 ล้อ (รูปที่ 4 ก) พุ่งชนรถกระบะโดยสำรคันที่ 1 (รูปที่
4 ค) ก่อนทำให้รถกระบะโดยสำรพุ่งชนต้นไม้ และรถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง

(ก)

ขำยอำหำร 2 คัน (รูปที่ 4 ง) แล้วรถเทรเลอร์หัวลำก 10 ล้อยังพุ่งต่อไปชน

(ข)

ตำแหน่งที่รถชน

รถกระบะโดยสำรคันที่ 2 (รูปที่ 4 ข) ทำให้รถกระบะโดยสำรคันที่ 2 พุ่งไป

ทิศทำงกำรวิ่งของรถเทรเลอร์หัวลำก 10 ล้อ

เฉี่ยวรถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำงขำยอำหำรอีก 1 คัน และชนนักเรียนที่เดินอยู่

รถจักรยำนยนต์พว่ งข้ำงขำยอำหำร

ข้ำงทำง 2 คน ก่อนที่รถกระบะโดยสำรคันที่ 2 จะพุ่งออกไปจอดบนเกำะ
กลำงถนน ส่วนรถเทรเลอร์หัวลำก 10 ล้อยังพุ่งต่อไปชนรถจักรยำนยนต์

รูปที่ 5 ภาพจาลองอุบัตเิ หตุรถชนกันหลายคันบริเวณหน้าโรงเรียน

พ่วงขำยอำหำรอีก 1 คัน ทำให้รถจักรยำนยนต์พ่วงขำยอำหำรพลิกทับ

(ก) ก่อนเกิดเหตุการณ์ และ (ข) หลังเกิดเหตุการณ์ ประเทศไทย ปี พ.ศ.

นักเรียนที่กำลังซื้อของ 1 คน แล้วรถเทรเลอร์หัวลำก 10 ล้อพุ่งไปชนรถ

2551

ตารางที่ 2 จานวนผู้ร่วมเหตุการณ์ ผู้บาดเจ็บ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จาแนกตามการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย และชนิดของยานพาหนะ กรณี
อุบัติเหตุรถชนกันหลายคันบริเวณหน้าโรงเรียน ประเทศไทย 2551
ชนิดของพำหนะ
รถเทรเลอร์หัวลำก
ล้อ 10
รถกระบะโดยสำร (3
คัน)

รถจักรยำนยนต์พว่ ง
ข้ำงขำยของ (4 คัน)
คนเดินเท้ำ

ประเภทของผู้โดยสำร
ผู้ขับขี่
ผู้โดยสำร
ผู้ขับขี่

กำรใช้อุปกรณ์ควำมปลอดภัย

ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย
ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย
คำดเข็มขัดนิรภัย
ไม่คำดเข็มขัดนิรภัย
ผู้โดยสำรบริเวณกระบะ ไม่มีอุปกรณ์ควำมปลอดภัย
โดยสำร
ผู้โดยสำรยืนท้ำยรถ
ไม่มีอุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ผู้ขับขี่
ไม่มีอุปกรณ์ควำมปลอดภัย
ผู้โดยสำร
ไม่มีอุปกรณ์ควำมปลอดภัย
รวม

จำนวน
ทั้งหมด
(รำย)
1
1
1
2
25

จำนวนผู้บำดเจ็บ
ทั้งหมด
(ร้อยละ)
0
0
0
1 (50.0)
23 (92.0)

จำนวนผู้พกั รักษำตัว
ในโรงพยำบำล (ร้อย
ละ)
0
0
0
1 (50.0)
11 (44.0)

3
2
1
4
40

3 (100.0)
1 (50.0)
1 (100.0)
4 (100.0)
33 (82.5)

3 (100.0)
0
0
2 (50.0)
17 (42.5)
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เหตุการณ์ที่ 4 รถกระบะนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้
ในขณะที่ฝนตกพรำ ๆ ผู้ขับขี่รถกระบะสองประตูไม่มีโครงหลังคำบริเวณ
ท้ำยกระบะ ได้บรรทุกนักเรียน 17 รำย ประกอบด้วย ผู้ที่นั่งข้ำงผู้ขับขี่ 1
รำย นั่งบริเวณ space cab 5 รำย และนั่งบริเวณกระบะท้ำยรถ 11 รำย
ขณะรถวิ่งทิ้งโค้งของทำงหลวง 4 ช่องจรำจร รถเสียหลักแหกโค้งชนต้นไม้
ข้ำงทำงพลิกคว่ำ ลงร่องกลำงถนนในขณะเดียวกันมีรถกระบะ อีกคันที่ขับ
ตำมมำด้วยควำมเร็ว 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง รถได้ลื่นลงร่องกลำงถนน
ตำมหลังรถกระบะคันแรกเช่นกัน โดยรถไม่พลิกคว่ำ เหตุกำรณ์นี้ทำให้

(ก)
(ข)
รูปที่ 7 (ก) รถยนต์ (ด้านหน้า) และ รถบรรทุกพ่วงบรรทุกไม้ยางพารา
(ด้านหลัง) (ข) ความเสียหายบริเวณหัวรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ กรณีรถยนต์ชน
รถพ่วง 22 ล้อ, ประเทศไทย ปี พ.ศ.2554

ผู้โดยสำรในรถกระบะคันที่ 1 ถูกรถกระบะพลิกคว่ำติดใต้รถ 1 รำยเสียชีวิต

อภิปรายผล

ณ จุดเกิดเหตุ ทุกคนในรถกระบะคันที่ 1 บำดเจ็บรวม 17 รำย (รวมผู้ขับขี่

กำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนน 5

1 รำย) ไม่มีผู้ได้รับบำดเจ็บในรถกระบะคันที่ 2 (รูปที่ 6)

เหตุกำรณ์นี้ แสดงให้เห็นถึงปัจจัยเสี่ยงหลำยประกำรในแต่ละช่วงเวลำของ
เหตุกำรณ์ ที่สำมำรถป้องกันไม่ให้เกิดควำมรุนแรงของกำรบำดเจ็บที่ทำให้
เกิดควำมพิกำร และเสียชีวิตได้ กำรศึกษำนี้ได้ระบุปัจจัยที่สำมำรถป้องกัน

ผู้บำดเจ็บเสียชีวิต
พักรักษำตัวในโรงพยำบำล
ตรวจกลับ
ไม่ทรำบรำยละเอียด

ได้ที่เชื่อมโยงในแต่ละช่วงเวลำของกำรเกิดเหตุกำรณ์ ตั้งแต่ ก่อน ขณะ และ
หลังเกิดเหตุกำรณ์7,9,10
จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำปัจจัยเสี่ยงด้ำนคนประกอบด้วย

กำรขำด

ประสบกำรณ์ในกำรขับขี่ยำนพำหนะ หลับในในขณะขับขี่ กำรแซง และเข้ำ
โค้งด้วยควำมเร็ว กำรขับรถด้วยควำมเร็วเกินกำหนดบนถนนที่เปียก ลื่น
กำรไม่คำดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่และโดยสำรรถ

กำรโดยสำรบริเวณ

รูปที่ 6 ผู้ได้รับผลกระทบในกรณีรถกระบะนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้, ประเทศ

ส่วนท้ำยของรถกระบะ กำรยืนบริเวณท้ำยรถกระบะโดยสำร ยังมีปัจจัย

ไทย ปี พ.ศ.2552

เสี่ยงอื่นๆ ในระยะก่อนเกิดเหตุกำรณ์ เช่น กำรบรรทุกเกิน ยำงเสื่อมสภำพ

เหตุการณ์ที่ 5 รถยนต์ชนรถพ่วง 22 ล้อ

กำรขำดอุปกรณ์ควำมปลอดภัยภำยในรถ เช่น ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่มีที่เกำะ

ในขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่วิ่งมำด้วยควำมเร็วในช่องจรำจรด้ำนซ้ำย พยำยำม

ยึดภำยในรถ กำรใช้ที่นั่งเสริม (ม้ำกลำงแถวกลำง) ในรถโดยสำรสำธำรณะ

จะแซงรถกระบะที่วิ่งอยู่ข้ำงหน้ำด้วยควำมเร็ว 70-80 กม. / ชม. ทำให้
รถยนต์เฉี่ยวด้ำนข้ำงรถกระบะ แล้วรถยนต์แฉลบลงร่องกลำงถนนด้ำนขวำ
รถยนต์กระดอนขึ้นแล้วตกกระแทกพื้น

ก่อนพุ่งขึ้นมำประสำนงำบริเวณ

(รถสองแถว) กำรปลูกต้นไม้ใกล้ถนน (ภำยในระยะควำมปลอดภัยข้ำงทำง)
เศษกระจกแตกจำกอุบัติเหตุ

รวมไปถึงแสงสว่ำงที่ไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้

ถนน กำรมีสิ่งกีดขวำงทำงเดินเท้ำ ไม่มีสัญญำณไฟจรำจร ป้ำยจรำจร ไม่มี

ด้ำนหน้ำขวำของรถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ (รูปที่ 7) ที่กำลังวิ่งสวนทำงมำบน

ป้ำยบอกเขตโรงเรียน เขตชุมชน และไม่มีทำงเดินเท้ำ

ถนนเลนขวำของฝั่งตรงข้ำม แล้วรถยนต์หมุนกลับมำชนอัดกับต้นไม้บริเวณ

ขณะเกิดเหตุกำรณ์ ผู้ประสบเหตุกำรณ์มักจะติดอยู่ในรถ หลุดออกจำกที่นั่ง

ร่องกลำงถนน

ทำให้รถยนต์หยุดนิ่งพร้อมกับมีควันพวยพุ่งออกจำกห้อง

หรือกระเด็นออกจำกตัวรถ ผู้บำดเจ็บส่วนใหญ่ได้รับบำดเจ็บหลำยตำแหน่ง

ผู้ที่อำศัยบริเวณที่เกิดเหตุช่วยดับไฟที่กำลังลุกไหม้ห้องเครื่อง

ของร่ำงกำย หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์แล้วส่วนใหญ่จะสับสน ตกใจ ในไม่มีกำร

เหตุกำรณ์ครั้งนี้มีผู้ร่วมเหตุกำรณ์ 8 รำย เป็นผู้เดินทำงมำกับรถยนต์จำนวน

ประสำนขอควำมช่วยเหลือจำกทีมกำรแพทย์ฉุกเฉิน ขำดทักษะในกำรปฐม

6 รำย รถกระบะ 1 รำย และ รถบรรทุกพ่วง 22 ล้อ 1 รำย ในจำนวนนี้มี

พยำบำล กำรช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ขำดอุปกรณ์ตัดถ่ำงในกรณีที่จำเป็น

ผู้เสียชีวิต 5 รำย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทำงมำกับรถยนต์ โดยเด็ก 2 รำยและ

สิ่งเหล่ำนี้ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรดูแลรักษำในช่วงระยะเวลำสำคัญใน

หญิงตั้งครรภ์ 1 รำย เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ และผู้ขับขี่รถยนต์เสียชีวิตขณะ

กำรดูแลผูบ้ ำดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ หรือที่เรียกว่ำ "Golden Hour" ที่จะทำให้

นำส่งโรงพยำบำล

ลดโอกำสของกำรรอดชีวิตของผู้บำดเจ็บเป็นอย่ำงมำก11

เครื่อง
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ตารางที่ 3 การประยุกต์ The Haddon’s Matrix Model ในการวิเคราะห์ปัจจัยเสีย่ งที่ความเชื่อมโยงในการป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุหมู่จาก
การจราจรทางถนนในประเทศไทย, ปี พ.ศ.2549-2554
ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์
ช่วงเวลา

ก่อนเกิด
อุบัติเหตุ

ขณะเกิด
อุบัติเหตุ

หลังเกิด
อุบัติเหตุ

คน

พาหนะ

สิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ
หน่วยงานระดับชาติและระดับพื้นที่
หน่วยงานระดับชาติ
หน่วยงานระดับพื้นที่
- อบรมผู้ขับขี่เกี่ยวกับ กำรใช้ควำมเร็ว ควำม
- พัฒนำแนวทำงควำม
- สร้ำงที่กั้นทำงเดิน และจัดให้มี
ปลอดภัยทำงถนน กำรพักผ่อน กำรขับรถใน
ปลอดภัยของรถโรงเรียน
ทำงเดินเท้ำ (เหตุกำรณ์ 1, 3)
แหล่งชุมชน โรงเรียน กำรใช้เข็มขัดนิรภัย และ
กำรบรรทุกเกิน กำรเสริมม้ำ - ติดตั้งป้ำยจรำจร บริเวณแห่ง
กำรจอดรถรับส่ง-นักเรียน (เหตุกำรณ์ 1, 2, 3,
นั่งสำรอง และยืนบนทำงขึ้น ชุมชน เขตโรงเรียน ติดตั้งป้ำย
4, 5)
รถกระบะโดยสำรรับ*ส่ง
จำกัดควำมเร็วไฟกระพริบ ป้ำย
- ฝึกอบรมผู้ขับขี่ เกีย่ วกับกำรตัดสินใจ และกำร
นักเรียน (เหตุกำรณ์ 3, 4)
ถนน ป้ำยที่จอดรถ) (เหตุกำรณ์
แก้ปัญหำในสถำนกำรฉุกเฉินขณะขับขี่ เช่น
หน่วยงานระดับพื้นที่
1, 3)
สถำนกำรณ์ขณะขับรถ เลี้ยวรถบนถนนลื่น
- ควรกวดขันบังคับใช้
- กำหนดเขตพื้นที่ควำม
(เหตุกำรณ์ 1, 3, 5)
กฎหมำยเกีย่ วกับกำรใช้
ปลอดภัยที่ชัดเจนสำหรับ
- ให้ควำมรู้กับประชำชนในเรื่องกำรใช้รถใช้ถนน
อุปกรณ์ควำมปลอดภัย กำร
ผู้ใช้ถนน (เหตุกำรณ์ 1, 2,
กำรโดยสำรรถโดยสำรสำธำรณะ และกำรใช้เข็ม จำกัดควำมเร็ว กำรบรรทุก
4)
ขัดนิรภัย (เหตุกำรณ์ 1, 2, 3, 4, 5)
เกิน และไม่ให้โดยสำร
- จัดกำรสิ่งกีดขวำงหรือบดบัง
- ทำกำรศึกษำวิจยั ควำมปลอดภัยทำงถนนในรถ
บริเวณท้ำยกระบะ
สัญญำณไฟจรำจร เช่น
โดยสำรสำธำรณะ และควำมปลอดภัยในกำรยืน (เหตุกำรณ์ 1, 2, 3, 4, 5)
ต้นไม้ยำนพำหนะขนำดใหญ่
บริเวณท้ำยรถโดยสำรสำธำรณะ(เหตุกำรณ์ 2, เจ้าของยานพาหนะ
สิ่งก่อสร้ำง (เหตุกำรณ์ 1, 3)
3, 4)
- ควรตรวจสภำพรถอย่ำง
- ตรวจสอบสภำพถนน และ
โรงเรียน
สม่ำเสมอ (เหตุกำรณ์ 2,
ระบบกำรจรำจรบริเวณเขต
- ให้ควำมรูแ้ ก่นักเรียนเกีย่ วกับอันตรำยจำกกำร
3, 5)
โรงเรียน (เหตุกำรณ์ 3)
ยืนบริเวณท้ำยรถ หรือภำยใน- ให้ควำมรู้แก่
- ควรติดตั้งอุปกรณ์ควำม
- ควรมีข้อตกลงหรือ
นักเรียนเกี่ยวกับอันตรำยจำกกำรยืนบนหลังเวที
ปลอดภัยภำยในรถ
เครื่องหมำยกำหนดที่ชัดเจน
หรือภำยในรถ และกำรเล่นภำยในรถ
(เหตุกำรณ์ 2, 3, 4, 5)
สำหรับกำรจอดรถบริเวณ
(เหตุกำรณ์ 3, 4)
- จัดหำอุปกรณ์ควำม
เขตโรงเรียน (เหตุกำรณ์ 3)
- ให้วำมรู้ บอกให้ผู้โดยสำรใช้เข็มขัดนิรภัยอย่ำง
ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก
- กำหนดบริเวณที่ปลอดภัยใน
ถูกต้อง (เหตุกำรณ์ 3, 4)
ภำยในรถ (เหตุกำรณ์ 2,
กำรจอดรถรับ – ส่งนักเรียน
- ห้ำมนักเรียนไม่ให้ซื้ออำหำรจำกผู้ขำยที่ตั้งอยู่
5)
(เหตุกำรณ์ 3)
นอกเขตแดนของโรงเรียน (เหตุกำรณ์ 3)
หน่วยงานระดับพื้นที่
- ฝึกทักษะในกำรแก้ปัญหำเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้กับ
ผู้ขับขี่ (เหตุกำรณ์ 1, 3, 5)
- ให้ควำมรูก้ ับประชำชนในกำรป้องกันตนเอง
ขณะเกิดอุบัติเหตุ เช่น กำรเกำะยึด(เหตุกำรณ์
1, 2, 3, 4, 5)
โรงเรียน
- ให้ควำมรูแ้ ก่นักเรียนในกำรป้องกันตนเองขณะ
เกิดอุบัติเหตุ เช่น กำรใช้เข็มขัดนิรภัย กำรเกำะ
ยึด(เหตุกำรณ์ 3, 4)
หน่วยงานระดับชาติและระดับพื้นที่
- ให้ควำมรู้ และอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ที่
เกิดขึ้น (ผู้ร่วมเหตุกำรณ์ ผู้เห็นเหตุกำรณ์

เศรษฐกิจ-สังคม
หน่วยงานระดับชาติ
- พัฒนำแนวทำง และมี
นโยบำยควำมปลอดภัย
ทำงถนนในเขตชุมชน
และเขตโรงเรียน เช่น
กำรจำกัดควำมเร็ว กำร,
จอดรถ) (เหตุกำรณ์ 1,
3)
หน่วยงานระดับพื้นที่
(ตารวจ และโรงเรียน)
- ตรวจสอบควำมปลอดภัย
ทำงถนนบริเวณเขต
โรงเรียน (เหตุกำรณ์ 3)
- บังคับใช้กฎหมำยควำม
ปลอดภัยทำงถนน
บริเวณเขตชุมชน และ
เขตโรงเรียน เช่น กำร
ขำยของหน้ำโรงเรียน
กำรจอดรถหน้ำโรงเรียน
กำรเคำรพกฎจรำจร
(เหตุกำรณ์ 1, 3)

หน่วยงานระดับชาติและ
ท้องถิ่น
- จัดหำอุปกรณ์ตัดถ่ำงให้
เพียงพอสำหรับ
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ปัจจัยที่เกีย่ วข้องกับเหตุการณ์
ช่วงเวลา

หลังเกิด
อุบัติเหตุ

คน

สิ่งแวดล้อม

พาหนะ

ทางกายภาพ

นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง) (เหตุกำรณ์ 2,
3, 5)
- พัฒนำแนวทำงในกำรเข้ำถึงระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน หมำยเลข1669 กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน (เหตุกำรณ์ 2, 3, 5)
- ฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำล
(เหตุกำรณ์ 2, 4, 5)
- จัดทำคู่มือกำรตอบสนองภำวะฉุกเฉินให้กับทีม
กำรแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพ กู้ภยั ทุกระดับ
(เหตุกำรณ์ 2, 3, 4, 5)

เศรษฐกิจ-สังคม
หน่วยกู้ภยั (เหตุกำรณ์
1, 5)
- จัดหำอุปกรณ์ เครื่องมือ
สื่อสำรสำหรับทีม
กำรแพทย์ฉุกเฉินและ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภยั
(เหตุกำรณ์ 4)

ประสบกำรณ์ในประเทศไทยเกี่ยวกับกำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บจำก

กิตติกรรมประกาศ

อุบัติเหตุหมู่ทำงถนนในกำรศึกษำนี้คล้ำยคลึงกับกำรศึกษำ กำรรำยงำน สิ่ง

ขอขอบคุณผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่

ตีพิมพ์

ในประเทศอื่นๆ12-16

พบว่ำ กำรนอน และควำมประมำท เป็นควำม

เสี่ยงที่สำคัญของผู้ขับขี่ยำนพำหนะในประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ประมำณร้อยละ 4 ของผู้ขับขี่ยำนพำหนะในสหรัฐอเมริกำ
เกิดอุบัติเหตุหรือเกือบจะเกิดอุบัติเหตุจำกกำรหลับในในขณะขับขี่
ยำนพำหนะ17 อำกำรง่วงนอนขณะขับขี่เป็นปัจจัยเสริมร้อยละ 3.9 ของกำร
เกิดอุบัติเหตุทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกำและผลที่ตำมมำทำให้
ยำนพำหนะวิ่งออกนอกถนน ร้อยละ 8.318 โดยผู้ที่ทำงำนติดต่อกันเป็น
เวลำนำนในช่วงเวลำกลำงคืนมีควำมเสี่ยงสูงมำกขึ้น 6 เท่ำ19
กำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุหมู่ทำงถนน 5 เหตุกำรณ์นี้ได้
ระบุแนวทำงกำรป้องกันกำรบำดเจ็บ

ควำมพิกำร

และกำรเสียชีวิต

เครื่องมือคือ The Haddon matrix มีประโยชน์ในกำรจัดรูปแบบแนวทำง
ในกำรกำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บที่นำไปสู่กำรค้นพบปัจจัยเสี่ยงที่
สำมำรถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งจะช่วยลดภำระกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุหมู่ทำง
ถนน กำรใช้เครื่องมือนี้ในกำรสอบสวนสำเหตุกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุหมู่
ทำงถนน 5 เหตุกำรณ์ บ่งชี้ว่ำยังต้องดำเนินกำรอีกมำกมำย เพื่อให้มีระบบ
กำรขนส่งทำงถนนที่ปลอดภัยอย่ำงทันสมัยในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ
กำรสังเครำะห์

และวิเครำะห์ปัจจัยที่มีควำมเชื่อมโยงที่ทำให้เกิดกำร

บำดเจ็บจำกกรณีอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนนใน

5

เหตุกำรณ์

ข้ำงต้นนั้น สำมำรถนำมำป้องกันกำรบำดเจ็บและลดควำมรุนแรงของกำร
บำดเจ็บจำกกำรเกิดอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนนได้ต่อไปในอนำคต
(ตำรำงที่ 3)

12

จังหวัดสงขลำ หน่วยสืบสวนสอบสวนอุบัติเหตุกำรขนส่งและจรำจร ประจำ
ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ให้
ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำน

รวมถึงผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรสอบสวน

สำเหตุกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุหมู่จำกกำรจรำจรทำงถนนทุกท่ำน
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