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บทคัดย่อ
วันที่ 23 เมษายน 2561 ทีมสอบสวน (JIT) ส�ำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
และทีมสหวิชาชีพ จังหวัดสระแก้ ว ได้ ลงสอบสวนอุบตั เิ หตุหมู่รถกระบะพลิกคว�่ำ บนทางหลวงหมายเลข 317
ถนนสายสระแก้ ว-จันทบุรี อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ ว (1) เพื่ออธิบายเหตุการณ์ ลักษณะทางระบาด
วิทยา (2) ค้ นหาปัจจัยที่ทำ� ให้ เกิดอุบตั เิ หตุ และ (3) เพื่อเสนอแนะมาตรการเชิงนโยบาย แนวทางป้ องกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุ ในอนาคต โดยการรวบรวมข้ อมูลจากเอกสารทางการแพทย์ สัมภาษณ์ผ้ ูเกี่ยวข้ อง ผู้เห็น
เหตุการณ์และญาติ ผู้ประสบเหตุ ส�ำรวจสถานที่เกิดเหตุการณ์ ปัจจัยทางด้ านสิ่งแวดล้ อม และวิเคราะห์หา
ปัจจัยที่นำ� ไปสู่การบาดเจ็บด้ วยวิธกี ารของ Haddon matrix ผลการสอบสวนพบว่า (1) อุบตั เิ หตุครั้งนี้เกิด
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ในช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ ว เวลาประมาณ 21.20 น.
บนทางหลวงหมายเลข 317 สายสระแก้ ว – จันทบุรี พื้นที่อำ� เภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ ว เกิดเหตุรถกระบะ
พลิกคว�่ำ ผู้ประสบเหตุ 12 ราย เพศชายทั้งหมด อายุ 16 - 19 ปี เสียชีวติ รวม 6 ราย (ณ จุดเกิดเหตุ 5 ราย,
โรงพยาบาล 1 ราย) บาดเจ็บรุนแรง 3 ราย และบาดเจ็บเล็กน้ อย 3 ราย แพทย์วินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิตเป็ น
Severe head injury and injury multiple organs (2) ปัจจัยที่นำ� ไปสู่การเกิดอุบตั เิ หตุในครั้งนี้ เกิดจากขับรถ
ใช้ ความเร็ว ประกอบกับความเหนื่อยล้ าอ่อนเพลีย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะถนนอยู่ระหว่างการ
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และไม่มกี ารตั้งด่านชุมชน (3) ข้ อเสนอแนะ ขยายเวลาการตั้งด่านตรวจเตือน และมาตรการด่านชุมชนให้
เข้ มข้ น ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์-วันไหล บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้ มงวดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และการจราจรทางบก เพิ่มมาตรการนั่งท้ ายกระบะเล่นน�ำ้ สงกรานต์ หน่วยงานศูนย์
อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ�ำเภอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก และหา
แนวทางแก้ ไขปัญหาอย่างจริงจัง
Abstract
On 19th April 2018, the Joint Investigation Team (JIT) from the Office of Disease
Prevention and Control 6 Chonburi & and Multidisciplinary Team in Sakaeo Province had conducted an
investigation relating to a road traffic accident on Highway number 317. The purposes of this
investigation were to (1) describe the event, (2) investigate the factors affecting injuries, and (3) suggest
policy measures and solutions prevent accidents in the future. The data was collected by
medical documents, interviewing a person who was involved –witnesses and victims-, exploring the location
of the event, and environmental factors. Risk factors of injuries were analyzed by using the Haddon matrix
method. The results showed that (1) the event occurred on April 19th,2018, at about 08.20 pm on Wan
Lai Sakaeo Festival 2018. The pickup truck flipped upside down on Highway 317, Sakaeo – Chanthaburi,
Wang Nam Yen district. A total of 12 people. 6 persons died (5 persons died on the spot and 1 people died
in hospital), seriously injured 3 people and minor injuries 3 people. All passengers were Thai males, with an
age group between 16 – 19 years. The doctor diagnosed the cause of death was severe head and multiple
organs injury, (2) the factors that lead to this accident caused by driving using speed, tired and drink alcohol,
the Highway under construction, no light and warning light, and out of time to police and community
checkpoint. (3) the suggestion was expansion the time for setting up a police and community checkpoint on
Songkran Festival, intensification of law enforcement (Alcoholic Beverage Control Act B.E. 2551 and Road
Traffic Act, B.E. 2522), Increasing measures for sitting at the back of pickup truck on Songkran Festival,
analysis of problems in-depth and find serious solutions by District Road Safety Director Center collaborate
with relevant agencies.
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บทน�ำ
สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน จังหวัดสระแก้ ว ปี 2556 - 2560 (ข้ อมูล
จากระบบบูรณาการข้ อมูลการตายจากอุบัติเหตุทาง
ถนน : 3 ฐาน)1 พบอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรแสน
คนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นจาก 36.21 ในปี 2556 เป็ น
41.26 ในปี 2560 โดยจ�ำนวนผู้เสียชีวติ ทั้งหมดในปี
2560 พบมากที่สดุ ในกลุ่มอายุ 10 - 24 ปี ซึ่งในช่วง
เดือนเมษายนของปี 2560 กลุ่มอายุท่พี บจ�ำนวนเสีย
ชีวติ มากที่สดุ คือ กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี รองลงมา คือ
15 - 19 ปี ส�ำหรับสถานการณ์การบาดเจ็บและเสีย
ชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรทางถนน จังหวัดสระแก้ ว ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ปี 2559 - 2561
(ข้ อมูลจากศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินด้ านการแพทย์และ
สาธารณสุ ข ,กองสาธารณสุ ข ฉุ ก เฉิ น กระทรวง
สาธารณสุข)2 พบจ�ำนวนผู้บาดเจ็บ 294 ราย, 316
รายและ 297 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย, 5 ราย และ
4 ราย ตามล�ำดับ โดยในปี 2560 กลุ่มอายุท่พี บอัตรา
การบาดเจ็บและเสียชีวติ
มากที่สดุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ คือ กลุ่มอายุ 10 - 19 ปี ร้ อยละ 28.46
รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี และกลุ่มอายุ
30 - 39 ปี อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวติ ร้ อยละ
28.12 และ 15.41 ตามล�ำดับ ซึ่งจะพบว่า สถานการณ์
ของจังหวัดสระแก้ ว การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรทางถนนพบมากในกลุ่ ม เด็ก และ

เยาวชนเป็ นส่วนใหญ่ สอดคล้ องกับการเกิดอุบตั เิ หตุ
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเหตุการณ์ดงั นี้
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 06.15 น. ทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ส�ำนักงานป้ องกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ได้ รับแจ้ งข่าวผ่าน Line
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 21.30 น.
ได้ เกิดอุบตั เิ หตุ รถกระบะสองตอนพลิกคว�่ำเอง บน
ทางหลวงหมายเลข 317 ถนนสายสระแก้ ว-จันทบุรี
จุดเกิดเหตุบริเวณหน้ าบริษทั ISUZU สาขาวังน�ำ้ เย็น
หมู่ท่ี 5 ต�ำบลวังน�ำ้ เย็น อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัด
สระแก้ ว เป็ นเหตุให้ มผี ้ บู าดเจ็บและเสียชีวติ รวม 12
ราย เป็ นผู้เสียชีวติ 6 ราย บาดเจ็บสาหัส 3 ราย และ
บาดเจ็บเล็กน้ อย 3 ราย โดยผู้บาดเจ็บสาหัส ทีมกู้ภยั
ได้ เข้ าช่วยเหลือน�ำส่งไปรับการรักษาที่ รพ.วังน�ำ้ เย็น
และส่งต่อไปรับการรักษาที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช
สระแก้ ว
ทีมสอบสวน (JIT) ส�ำนักงานป้ องกันควบคุม
โรคที่ 6 ชลบุรี พร้ อมด้ วย ทีมสหวิชาชีพในพื้นที่
ประกอบด้ ว ย ปลั ด จั ง หวั ด สระแก้ ว นายอ�ำ เภอ
วั ง น�้ำ เย็น ส�ำ นั ก งานสาธารณสุข จั ง หวั ด สระแก้ ว
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุ พราชสระแก้ ว โรงพยาบาลวังน�ำ้ เย็น
ส�ำ นั ก งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
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สระแก้ว บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขา 2561 เวลาประมาณ 21.20 น.บริเวณหน้ าบริษทั
สระแก้ว ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว และแขวงการ ISUZU สาขาวังน�ำ้ เย็น หมู่ท่ี 5 ต�ำบลวังน�ำ้ เย็น
ทางสระแก้ ว ลงสอบสวนหาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงของการ อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว
ผู้ประสบเหตุหมายถึง ผู้ขบั ขี่และผู้โดยสาร
เกิดอุบตั เิ หตุในครั้งนี้ ในวันที่ 23 เมษายน 2561
มาบนรถกระบะคันทีเ่ กิดเหตุเมื่อวันที่ 19 เมษายน
วัตถุประสงค์
2561 เวลาประมาณ 21.20 น. บนทางหลวง
1. เพื่อศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของ หมายเลข 317 ถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี บริเวณ
การบาดเจ็บและเสียชีวิต
หน้ าบริษทั ISUZU สาขาวังน�ำ้ เย็น หมู่ท่ี 5 ต�ำบล
2. เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้ องกับ วังน�ำ้ เย็น อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว
1.2 ศึกษาภาพรวมของการเกิดเหตุการณ์
การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการด�ำเนินงานการตอบ
สนองหลังเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการการบาดเจ็บ โดยการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่จากโรงพยาบาลวังน�ำ้ เย็น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ ว ส�ำนักงาน
และเสียชีวิต
3. เพื่ อ จั ด ท�ำ ข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบาย สาธารณสุขอ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจ สภ.วังน�ำ้ เย็น ป้ องกัน
แนวทางสนับสนุ นการป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุใน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ขนส่งจังหวัด
อนาคต
สระแก้ว และเจ้ าหน้ าทีก่ ้ชู พี กู้ภยั ทีเ่ ข้ าไปช่วยเหลือ ณ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลแบบสอบสวนการ จุดเกิดเหตุ
บาดเจ็บ และเสีย ชี วิ ต จากการจราจรทางถนนของ
1.3 ค้ นหาข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ขบั รถ ได้ แก่ เพศ
ส�ำนักระบาดวิทยา3
อายุ สัญชาติ ภูมลิ ำ� เนา ใบอนุญาตขับขี่ ประสบการณ์
ขับขี่รถ ประวัตกิ ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กอ่ นเกิด
วิธกี ารศึกษา
เหตุ และพฤติกรรมการขับขี่รถขณะเกิดเหตุ
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
1.1 รวบรวมข้ อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวติ
2. การศึกษาปัจจัยเกีย่ วกับรถและแรงกระท�ำ
จากบันทึกการรักษา เวชระเบียน รายงานผลการชันสูตร รวบรวมข้ อมูลทัว่ ไปของรถ ได้ แก่ ประเภทรถ รุ่นปี ท่ี
ศพ จากโรงพยาบาลวังน�ำ้ เย็น และโรงพยาบาลสมเด็จ จดทะเบียน ส�ำรวจ และถ่ายภาพของรถยนต์คนั ทีเ่ กิด
พระยุพราชสระแก้ว สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ รวมทัง้ พยาบาล เหตุ สภาพการดัดแปลงต่อเดิมรถ ตรวจสอบระดับ
ที่ให้ การรั กษา และผู้ ประสบเหตุจากโรงพยาบาล เข็มไมล์ทช่ี ้ หี ลังเกิดเหตุ
วังน�ำ้ เย็น โดยก�ำหนดนิยามของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวติ
3. การศึกษาทางด้ านสิง่ แวดล้ อม
ดังต่อไปนี้
โดยการส�ำรวจสภาพเส้นทางสถานทีเ่ กิดเหตุ
เหตุการณ์ หมายถึง อุบตั เิ หตุรถกระบะสอง และวัดรอยเบรกของรถคันที่เกิดเหตุ4 เพื่อวิเคราะห์
ตอนพลิกคว�่ำเองลงข้ างทางบนทางหลวงหมายเลข สาเหตุ และปัจจัยเสีย่ งทางด้ านสิง่ แวดล้ อมต่อการเกิด
317 ถนนสายสระแก้ ว-จันทบุรี วันที่ 19 เมษายน อุบตั เิ หตุในครั้งนี้
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4. การศึกษาระบบการตอบสนองเพื่อการ
ช่วยเหลือหลังเกิดเหตุและระบบบัญชาการเหตุการณ์
โดยการสั ม ภาษณ์ เ จ้ าหน้ าที่ ส � ำ นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด/อ�ำเภอ พยาบาลประจ�ำห้ องฉุกเฉิน
รพ.วังน�ำ้ เย็น รพ.สมเด็จพระยุ พราชสระแก้ ว เจ้ า
หน้ าที่ ห น่ ว ยกู้ ชี พ หน่ ว ยกู้ ภั ย สว่ า งสระแก้ ว จุ ด
วังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ ว

เวลาประมาณ 11.00 น. รถกระบะคันดัง
กล่าว เดินทางมาถึง อ.เมือง จ.สระแก้ ว ได้ ร่วมเล่น
น�ำ้ สงกรานต์ ก่อนเดินทางกลับได้ แวะรับประทาน
อาหาร และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เวลา 20.30 น. รถกระบะออกเดินทางจาก
อ.เมื อ ง จ.สระแก้ ว มุ่ ง หน้ าไป อ.วั ง น�้ ำ เย็ น
จ.สระแก้ ว เพื่อกลับบ้ าน โดยขากลับได้ มกี ารเปลี่ยน
5. วิเคราะห์เหตุการณ์ โดยใช้ วธิ ี The Had- คนขับ โดยมีผ้ ูโดยสารนั่งในตอนหน้ าของรถ 2 คน
don’s matrix5 เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ในปัจจัย 3 อย่าง และผู้โดยสาร นั่งกระบะหลัง 9 คน
ได้ แก่ คน รถ พลังงานของรถ ถนนและสิง่ แวดล้ อม
เวลา 20.00 น. ต�ำรวจ สภ.วังน�ำ้ เย็น เลิกด่าน
ผลการศึกษา
สกั ด ตรวจเตื อ นผู้ ใ ช้ รถ ใช้ ถนน บริ เ วณสี่ แ ยก
1. เหตุการณ์ข้อมูล พบว่า วันที่ 19 เมษายน เขาหินปูน เขตติดต่อเขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็ นเส้นทางทีผ่ ้ เู ดิน
2561 เวลาประมาณ 21.30 น. บนทางหลวงหมายเลข ทางกลับจากไปร่วมงานวันไหลที่ อ.เมือง ต้ องผ่านไป
317 ถนนสายสระแก้ว – จันทบุรี บริเวณหน้ าบริษทั อ.วังน�ำ้ เย็น เนื่องจากเห็นว่าปริมาณรถเบาบางแล้ ว
ISUZU สาขาวังน�ำ้ เย็น หมู่ท่ี 5 ต�ำบลวังน�ำ้ เย็น อ�ำเภอ
เวลา 21.20 น. รถกระบะซึ่ งขับ มาด้ วย
วังน�ำ้ เย็น จังหวัดสระแก้ว เกิดอุบตั เิ หตุรถกระบะสอง
ความเร็ว บนถนนสายสระแก้ ว-จันทบุรี มาถึงบริเวณ
ตอน ยี่ห้อโตโยต้ าสีบรอนซ์ รุ่นวีโก้ หมายเลขทะเบียน
จุดเกิดเหตุหน้ าบริษัท ISUZU สาขาวังน�ำ้ เย็น ม.5
บต-5959 สระแก้ว พลิกคว�่ำเอง โดยมีผ้ โู ดยสารรวม
ต.วังน�ำ้ เย็น อ.วังน�ำ้ เย็น จ.สระแก้ ว คนขับเกิดเสีย
คนขับ 12 คน เดินทางกลับจากไปร่วมงานวันไหล
หลักหักหลบแท่งแบริเออร์นำ้� ที่วางอยู่ตรงเกาะกลาง
สงกรานต์ท่ี อ.เมือง จ.สระแก้ว มุ่งหน้ าสู่ อ.วังน�ำ้ เย็น
ถนน พุ่งไถลจากช่องจราจร และเบรคกะทันหัน ท�ำให้
จ.สระแก้ว เพื่อกลับทีพ่ กั เมื่อเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถเสียหลักและพลิกคว�่ำตกลงร่องน�ำ้ ข้ างทาง ท�ำให้ มี
รถเสียหลักพุ่งไถลออกจากช่องจราจรอย่างแรง และ
ผู้เสียชีวิตทันที 5 ราย บาดเจ็บสาหัส 4 ราย บาดเจ็บ
พลิกคว�่ำ เป็ นเหตุให้ มผี ้บู าดเจ็บและเสียชีวติ หลายราย
เล็กน้ อย 3 ราย รวม 12 ราย
โดยมีลำ� ดับเหตุการณ์ดงั นี้
เวลา 21.24 น. ผู้พบเห็นเหตุการณ์ ได้ โทร
วันที่ 19 เมษายน 2561
แจ้ งศูนย์นเรนทร ประสานแจ้ งหน่วยกู้ภยั มูลนิธสิ ว่าง
เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ ขั บ ขี่ พ ร้ อ ม ธรรมสถานจุ ดวังน�ำ้ เย็น ซึ่งอยู่ใกล้ จุดเกิดเหตุมาก
ผู้โดยสาร รวม 12 คน ขับรถกระบะเดินทางจาก ที่สดุ เพื่อเข้ าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
อ.วังน�ำ้ เย็นไปร่วมงานเทศกาลวันไหล สงกรานต์ ที่
เวลา 21.28 น. กู้ภยั สว่างฯจุดวังน�ำ้ เย็น เดิน
อ.เมื อ ง จั ง หวั ด สระแก้ ว ระยะทางห่ า งจากที่พั ก
ทางถึงจุดเกิดเหตุ
ประมาณ 44 กิโลเมตร
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เวลา 21.30 น. แผนกอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน พระยุพราชสระแก้ ว ต่อมามีผ้ ูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 1
รพ.โรงพยาบาลวังน�ำ้ เย็น ได้ รับแจ้ งเหตุอบุ ตั เิ หตุหมู่ ราย ผู้บาดเจ็บที่เหลือ 3 ราย On ET-Tube รักษาใน
เตรียมทีมชุดปฏิบตั กิ าร (ALS) เพื่อเข้ าช่วยเหลือผู้ ห้ อง ICU
ประสบเหตุ
วันที่ 20 เมษายน 2561
เวลา 21.35 น. ทีมชุดปฏิบัติการ (ALS)
เวลา 00.35 น. ผู้ขบั ขี่ซ่ึงได้ รับบาดเจ็บเล็ก
รพ.วังน�ำ้ เย็น จ�ำนวน 2 คัน เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ น้ อย เดิ น ทางกลั บ ที่ พั ก และภายหลั ง เดิ น ทาง
ท�ำการคัดแยกผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ มารับการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน ที่ รพ.วังน�ำ้ เย็น แพทย์
โดยผู้บาดเจ็บสาหัส จ�ำนวน 4 ราย เร่งน�ำส่งไปรับการ รับไว้ สงั เกตอาการ 1 คืน
รักษาที่ รพ. วังน�ำ้ เย็น
เวลา 10.30 น. ผู้ขบั ขีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ กลับบ้านได้
เวลา 21.45 น. รพ.วังน�ำ้ เย็น ประกาศใช้
วันที่ 23 เมษายน 2561
6
แผนรับมืออุบตั เิ หตุหมู่ แผน 1 ตามระบบบัญชาการ
ทีมเดิสอบสวน
(JIT)
ำนักงานป้งเดิองกั
นควบคุม
-�ำ นวยการโรงพยาบาลเป็
เวลา 00.35 น. ผู้ ขั บ ขี่ ซ่ึ ง ได้ รั บนบาดเจ็บ เล็ก น้ อย
น ทางกลั บ
ที่ พั ก ส�
และภายหลั
น ทาง
เหตุ ก ารณ์มารัโดยมี
ผู
้
อ
บการรักษาเป็ นผู้ป่วยใน ที่ รพ.วังนํา้ เย็น แพทย์รับไว้ สงั เกตอาการ
น ดชลบุ รี และทีมสหวิชาชี พ จังหวัด
่ 6 จั1งคืหวั
กลับบ้ านได้
ผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ - เวลา 10.30 น. ผู้ขับขี่ได้ รับอนุญาตให้โรคที
สระแก้ ว ได้ ลงสอบสวนการเกิดอุบตั เิ หตุ
วันที่ 23
2561
เวลา 22.00
น.-เมษายน
รพ.วั
ง
น�
ำ
้
เย็
น
ส่
ง
ต่
อ
ผู
้
บ
าด
ทีมสอบสวน (JIT) สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และทีมสหวิชาชีพ จังหวัด
ได้ ลไปรั
งสอบสวนการเกิ
ดอุบัต
เจ็บสาหัสทัสระแก้
้ง 4 วราย
บการรักษาต่
อิเทีหตุ่ รพ.สมเด็จ
10.00 น.รถกระบะออกเดินทางจาก อ.วังนํา้ เย็น มุ่งหน้ า อ.เมือง จ.สระแก้ ว
11.00 น.เดินทางถึง อ.เมืองสระแก้ ว ร่วมงานวันไหล
20.00 น. ตํารวจ สภ.วังนํา้ เย็นเลิกด่านสกัดตรวจเตือน
20.30 น.รถกระบะเดินทางออกจาก อ.เมือง มุ่งหน้ า อ.วังนํา้ เย็น
21.20 น.รถกระบะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ เกิดอุบัตเิ หตุพลิกควํ่าลงข้ างทาง
21.24 น.ผู้เห็นเหตุการณ์โทรแจ้ งกู้ภยั สว่างวังนํา้ เย็น
21.28 น.กู้ภยั สว่างวังนํา้ เย็น เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ
21.30 น.แผนกฉุกเฉิน รพ.วังนํา้ เย็น รับแจ้ งเหตุอุบัติเหตุหมู่
21.35 น.ทีมชุดปฏิบัตก
ิ าร ALS รพ.วังนํา้ เย็น เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ
21.45 น. รพ.วังนํา้ เย็นประกาศใช้ แผนรับอุบัติเหตุหมู่ แผน 1
22.00 น. ส่งต่อผู้บาดเจ็บสาหัส ไปรับการรักษาที่ รพร.สระแก้ ว
00.35 น.คนขับรถกระบะมารับการรักษาที่ รพ.วังนํา้ เย็น
10.30น. แพทย์ให้ คนขับกลับบ้ านได้

ภาพที่ 1 The Incident Timeline : กรณีอบุ ตั เิ หตุรถกระบะพลิกคว�ำ่ เอง อ.วังน�ำ้ เย็น จ.สระแก้ว
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ลักษณะการบาดเจ็ บและเสียชีวิต
รถกระบะคันดังกล่าว มีผ้ ูขบั ขี่และผู้โดยสาร
รวมจ�ำนวน 12 ราย เป็ นเพศชายทัง้ หมด อายุระหว่าง
16 - 19 ปี สัญชาติไทย ภูมลิ ำ� เนาอยู่ใน อ.วังน�ำ้ เย็น
และ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ ว เป็ นผู้เสียชีวิต จ�ำนวน
6 ราย (เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 5 ราย, เสียชีวิตที่โรง
พยาบาล 1 ราย) และผู้ได้ รับบาดเจ็บ จ�ำนวน 6 ราย
(บาดเจ็บรุนแรง 3 ราย, บาดเจ็บเล็กน้ อย 3 ราย)
ลั ก ษณะการบาดเจ็บ พบว่ า หลั ง เกิด เหตุ
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่น่ังมาในห้ องผู้โดยสารของรถ
กระบะได้ รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้ อย ในขณะที่ผ้ ูเสีย

ชีวิตทั้งหมดและผู้ท่ไี ด้ รับบาดเจ็บรุนแรง นั่งโดยสาร
อยู่สว่ นท้ายของรถกระบะ ตามตารางที่ 1 โดยการบาด
เจ็บในส่วนของร่ างกายแยกหมวดอวัยวะตามระบบ
ISS (Injury severity score) จ�ำนวน 6 หมวด พบว่า
ผู้เสียชีวติ ทุกราย และผู้บาดเจ็บ ได้ รับบาดเจ็บบริเวณ
ช่องอกมากที่สดุ ร้ อยละ 50.00 รองลงมา คือ บริเวณ
รยางค์ แ ละช่ อ งเชิ ง กราน บริ เ วณศี ร ษะและคอ
บาดแผลแตกหรือแยกของผิวหนัง และบริเวณใบหน้ า
(ร้ อยละ 41.67, 41.67, 25.00 และ 16.67 ตาม
ล�ำดับ) ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 1 ลักษณะการบาดเจ็บ และต�ำแหน่งทีน่ ง่ั

ลํลําาดัดับบ

เพศ
เพศ

อายุ(ปี(ปี)) พาหนะ/ตํ
พาหนะ/ตําาแหน่
แหน่งงนันัง่ ง่
อายุ
ดยสาร/
ผูผู้ โ้ โดยสาร/
โดยสารท้าายกระบะ
ยกระบะ
โดยสารท้
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อย่างไรก็ตาม 17
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ชาย
- มีแผลถลอกที่ศีรษะ และตามตัว
บาดเจ็บเล็กน้ อย
สระแก้
ว อย่างไรก็ตาม
รถยนต์ รถยนต์นัก่งระบะสองตอน
โ ก้ สี บ รอนซ์
ทะเบี ย น บต-5959
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มีห้องผู้ โจึ
ดยสารหลั
บ ระบบเกี
ร์ อัตาโนมั
ติ ถุ่ องเดิ
ลมนินรภัย 2 ข้ าง ด้ านหน้ าคนขับ และด้ านหน้ าผู้ โดยสารข้ าง
่ตำ� รวจไม่
ดเหตุทกทางการเกษตร
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่ วงานวั
ทางกลับจากเที
ไหลที
อ.เมือายุ
องสระแก้
ว กลับ 8 ปีหลัใช้งเป็เกินรถบรรทุ
มีการดัดแปลงติดตั้งแผงเหล็กที่ด้านข้ างของกระบะ เสริมแหนบตัว2อย่
ชั้นเพื
่ อรับอนํดของทั
า้ หนักในการบรรทุ
ยางรถมี้ โสดยสาร
ภาพ เพื่อส่งตรวจ
างเลื
ง้ ผู้ขบั ขีก่ และผู
บ้ านที่ อ.วังน�ำ้ เย็น
ค่ อ นข้ า งแข็ง ขาดความยื ดหยุ่ น เนื่ อ งจากการใช้ งานบ่ อ ย มี ป ระวั ติ ข้อ มู ลการประกัน ภั ย (พ.ร.บ.) ภาคบั งคั บ
กับ บริ ษัท สหมงคลประกันภั ย จํากัด (มหาชน) กรมธรรม์ได้ ส้ ินสุดความคุ้ มครอง ตั้งแต่ วันที่ 08/04/2561
และไม่พบข้ อมูลการประกันภัยภาคสมัครใจ ตรวจเช็คสภาพครั้งสุดท้ าย เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2561
สภาพความเสียหายของรถยนต์ หลังเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่ าว อยู่ในสภาพพลิกตะแคงขวา กระจก
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ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแต่อย่างใด เนือ่ งจากทางผู้ขบั ขี่ กรมธรรม์ ไ ด้ สิ้ นสุ ด ความคุ้ มครอง ตั้ ง แต่ วั น ที่
สารภาพเบื้องต้ นว่าได้ มกี ารดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 08/04/2561 และไม่พบข้อมูลการประกันภัยภาคสมัคร
ก่อนทีจ่ ะขับรถพาเพื่อนๆกลับจากงานวันไหล
ใจ ตรวจเช็คสภาพครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2561
รถยนต์ รถยนต์กระบะสองตอน ยี่ห้อโตโยต้า
รุ่น วีโก้ สีบรอนซ์ ทะเบียน บต-5959 สระแก้ ว
มีห้องผู้โดยสารหลังคนขับ ระบบเกียร์อตั โนมัติ ถุงลม
นิรภัย 2 ข้าง ด้านหน้าคนขับ และด้านหน้าผู้โดยสารข้าง
คนขับ จดทะเบียนเมื่อปี 2553 อายุการใช้งานประมาณ
8 ปี ใช้เป็ นรถบรรทุกทางการเกษตร (ขนส่งมะม่วง) มี
การดัดแปลงติดตัง้ แผงเหล็กทีด่ ้านข้างของกระบะ เสริม
แหนบ 2 ชั้นเพื่อรับน�ำ้ หนักในการบรรทุก ยางรถมีสภาพ
ค่อนข้างแข็ง ขาดความยืดหยุน่ เนื่องจากการใช้งานบ่อย
มีประวัติข้อมูลการประกันภัย (พ.ร.บ.) ภาคบังคับ
กับ บริษัท สหมงคลประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

สภาพความเสียหายของรถยนต์ หลังเกิด
เหตุรถกระบะคันดังกล่าว อยู่ในสภาพพลิกตะแคง
ขวา กระจกหน้ ารถมีรอยแตกร้ าว ฝากระโปรงรถและ
ตัวเครื่องยนต์พังเสียหาย กันชนหน้ าหลุดออกจากตัว
รถ ด้ านขวาของรถซึ่งเป็ นจุดรับแรงกระแทกจากการ
พลิกลงร่องน�ำ้ ท�ำให้ สว่ นหน้ าด้ านขวาของรถไปจนถึง
ด้ านข้ างฝั่งประตูคนขับพังยุบเสียหาย ไม่สามารถเปิ ด
ประตูได้ ภายในห้ องผู้โดยสารด้ านหน้ าได้ รับความ
เสียหายเล็กน้ อย ไม่มีร่องรอยการท�ำงานของถุงลม
นิรภัย ส่วนท้ายกระบะได้ รบั ความเสียหายหนัก ท�ำให้
กระบะและแผงเหล็กพับบิดเบี้ยวผิดรูป ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 สภาพรถหลังเกิดเหตุ

ลักษณะถนน และสิง่ แวดล้อม ลักษณะถนนเป็ น
ทางตรง ฝั่งขาเข้ า อ.วังน�ำ้ เย็น โดยทั้ง 2 ฝั่งถนน
(ขาไป-กลับ) อยูใ่ นช่วงก่อสร้ างขยายช่องจราจรเป็ นฝัง่
ละ 3 ช่องจราจร พื้นผิวจราจรปกติ เป็ นทางถนนเรียบ
ลาดยางมะตอย ไม่มกี ารตีเส้นแบ่งช่องจราจร ไม่มเี กาะ
กลางถนน (อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้ าง) ไม่มไี ฟส่อง
ว่างและไฟเตือนในเวลากลางคืน บริเวณจุดกลับรถมี
แท่งแบริเออร์นำ้� มาตั้งไว้ 1 อันโดยไม่มกี ารติดตั้งแถบ
สะท้อนแสงหรือสัญญาณไฟเตือนในช่วงเวลากลางคืน
ด้านสภาพแวดล้ อมพบว่าเส้นทางค่อนข้ างมืด สองข้ าง

ทางเป็ นเขตชุมชน มีไฟส่องสว่างจากบ้ านเรือนเล็ก
น้ อย ด้ านข้ างถนนเป็ นร่องน�ำ้ ลึกประมาณ 1.5 เมตร
เกิดจากการขุดสร้ างยกระดับพื้นถนน ลักษณะเป็ นดิน
หลวมไม่ แ ข็ง มาก ไม่ มี ฝ นตกหรื อ พื้ นถนนเปี ยก
มาตรการป้ องกันอุบตั เิ หตุท่มี อี ยู่ โดยพบว่าในวันเกิด
เหตุ เป็ นช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต์ ของจ.สระแก้ ว
ซึ่งเป็ นช่วงหลังจาก 7 วันอันตราย เจ้ าหน้ าที่ตำ� รวจ
สภ.วังน�ำ้ เย็น ได้ ต้งั ด่านสกัดตรวจเตือน ผู้ใช้ รถใช้ ถนน
และผู้ ท่ีจ ะเดิ น ทางไปร่ ว มงานวั น ไหล โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์เส้ นทางเลี่ยง การเล่นน�ำ้ การนั่งท้ าย
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กระบะ ตรวจจับผู้ขบั ขี่ทเ่ี มาสุรา และไม่สวมหมวกกัน
น็อค ทัง้ นี้ได้ ต้งั จุดตรวจตั้งแต่เวลา 11.00 น. บริเวณ
หน้ าตลาดเทศบาลวังน�ำ้ เย็น เวลา 16.00 น. ได้ ย้ายจุด
ตรวจไปยังบริ เวณสี่แยกเขาหิ นปูน เขตติดต่ อเขา
ฉกรรจ์ จนกระทัง่ ในเวลา 20.00 น. เจ้ าหน้ าทีต่ ำ� รวจ
เห็นว่าปริมาณรถเบาบางลงแล้ ว จึงได้ เลิกด่านตรวจซึ่ง
ห่างจากช่วงเวลาเกิดเหตุเพียง 1.20 ชั่วโมง
การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ทีมกู้ภัยมูลนิธิ
สว่างธรรมสถานศูนย์วงั น�ำ้ เย็น เดินทางถึงจุดเกิดเหตุ
ในเวลา 21.28 น. หลังได้ รบั แจ้ งเหตุเพียง 4 นาที เข้ า
ประเมินสถานการณ์ และประสานแจ้ งรถกู้ภัยมูลนิธิ
สว่างธรรมสถาน มาเพิ่มจาก อ.วังน�ำ้ เย็น 12 คัน วัง
สมบูรณ์ 2 คัน วังใหม่ 1 คัน เขาฉกรรจ์ 1 คัน คลอง

หาด 1 คัน รวมรถกู้ภยั มูลนิธสิ ว่างธรรมสถาน 17 คัน
เข้ าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยพบผู้เสียชีวติ ณ จุดเกิด
เหตุ อยู่บนถนนทางหลวง 3 ราย และอยู่ในร่องน�ำ้ ถูก
รถกระบะทับ 6 ราย ชาวบ้ านช่วยกันยกรถขึ้น และทีม
พยาบาลท�ำการคัดแยกผู้บาดเจ็บ เคลื่อนย้ ายขึ้นรถ
พยาบาลทันที โดยในช่วงเกิดเหตุเป็ นเวลากลางคืน การ
จราจรคล่องตัว ท�ำให้ ทมี กู้ภยั รถพยาบาล ทีมช่วยเหลือ
จากหน่วยต่างๆ สามารถมาถึงจุดเกิดเหตุและเข้ าช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุได้ เร็ว บริเวณจุดเกิดเหตุเส้ นทาง
ค่อนข้ างมืด ไม่มีไฟส่องสว่างในการช่วยเหลือผู้บาด
เจ็บ ทางเทศบาลวังน�ำ้ เย็นจึงได้ นำ� ไฟส่องสว่าง มา
อ�ำนวยความสะดวกโดยรอบบริเวณ

ภาพที่ 4 ภาพจ�ำลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ
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ภาพที่ บ4 และเสี
ภาพจํายลองเหตุ
การณ์ขณะเกิดเหตุ The Haddon’s matrix
2. ผลการวิ
เ
คราะห์
ป
ั
จ
จั
ย
การบาดเจ็
ชี
ว
ิ
ต
ตามแนวทางของ
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบาดเจ็ บและเสียชีวิตตามแนวทางของ The Haddon’s matrix

่ยงด้
ผลการวิ
เคราะห์
ปัจปจััจยจัเสียเสี
วยวยHaddon
ผลการวิ
เคราะห์
ย่ งด้
Haddonmatrix
matrixmodel
model

ก่อน
เกิก่ดอน
เกิด
เหตุ
เหตุ

ขณะ
เกิด

คน
- คนขับอายุ 17 ปี ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ ไม่ค้ ุนชินกับรถ
- ผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั่งท้าย
กระบะ 9 คน มีประวัติด่มื
เครื่องดื่ม Alcohol
- มีความเหนื่อยล้ าจากไปร่วม
เล่นนํา้ วันไหลมาทั้งวัน
- คนขับ ขับขี่รถด้ วยความเร็ว
มากกว่า 120
คน กม./ชม. (ข้ อ

เหตุ สันนิษฐานตํารวจ)
- ขณะขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
เกิด - ผู้โดยสารส่วนใหญ่ท่นี ่ังท้าย
เหตุ กระบะอยู่ในอาการขาดสติ
- ถูกเหวี่ยงกระเด็นออกจาก
ท้ ายกระบะ ทําให้ กระแทกพื้น
ถนน และถูกรถทับร่าง

ขณะ

หลัง

หลัง

เกิด
เกิด
เหตุ
เหตุ

- คนขับ และผู้โดยสาร 2 คนที่
นั่งด้ านหน้ ารถ ได้ รับบาดเจ็บ
เล็กน้ อย
- ผู้โดยสารที่น่ังท้ายกระบะ
จํานวน 9 ราย (เสียชีวิต 6 ราย
,บาดเจ็บรุนแรง 3 ราย)
- มีทมี ชุดปฏิบัติการ ALS รพ.
วังนํา้ เย็น 2 คัน ทีมกู้ภัยวังนํา้
เย็น 12 คัน เข้ าช่วยเหลือนําส่ง
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

สรุปและอภิปรายผล

รถ
- รถกระบะสองตอน ระบบเกียร์
อัตโนมัติ จดทะเบียน ปี 2553
- อายุใช้ งานประมาณ 8 ปี พบมี
การดัดแปลงเสริมแหนบ และโครง
เหล็กท้ายกระบะ
- ตรวจสภาพล่าสุด10 เม.ย.2561
- สภาพยางแข็ง ขาดความยืดหยุ่น
- รถขับมาด้ วยความเร็ว เกิดเบรค
กะทันหัน ทําให้ เกิรถ
ดแรงเหวี่ยงตัว

รถหมุนท้ายสะบัดไปข้ างหน้ า
- สภาพยางรถยนต์ท่ขี าดความยืด
หยุดไม่เกาะถนน ทําให้ รถเซไถล
เป็ นทางยาวก่อนพลิกตะแคงข้ างตก
ลงร่องนํา้ ข้ างทาง
- ถุงลมนิรภัย 2 ข้ างไม่ทาํ งาน
เนื่องจากเป็ นการชนบริเวณด้ านข้ าง
ตัวรถ ห้ องโดยสารด้ านคนขับพังยุบ
กระจกแตกร้ าว แต่ไม่ถึงตัวคนขับ
- รถกระบะที่พลิกควํ่าทับร่าง
ผู้โดยสารที่ตกลงไปร่องนํา้ ข้ างทาง
6 ราย กู้ภัยและชาวบ้ านช่วยกันยก
รถ นําผู้บาดเจ็บออกมาด้ วยความ
ยากลําบาก
- สภาพรถ กระจกหน้ า กระโปรง
รถ เครื่องยนต์ พังเสียหาย ด้ านข้ าง
ขวาฝั่งคนขับเป็ นจุดที่ได้ รับแรง
กระแทก ประตูพังยุบไม่สามารถ
เปิ ดได้ ตัวกระบะและแผงเหล็กบิด
เบี้ยวผิดรูป
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สิง่ แวดล้อม
- ถนน 2 เลน ทางตรง พื้นผิวปกติ อยู่
ในช่วงก่อสร้ างขยายช่องจราจร มีแบริ
เออร์นาํ้ ตั้งไว้ เป็ นจุดกลับรถ ไม่มี
สัญญาณไฟเตือน
- มีการตั้งด่านตรวจเตือน บริเวณแยก
เขาหินปูน เวลา 16.00-20.00 น.
11

- เส้ นทางค่อนข้ างมืด ไม่มีไฟส่องสว่าง
ทัศน์วิสยั การมองเห็
นไม่ดอี ม
สิง่ แวดล้

- การจราจรเบาบาง ไม่มีฝนตก
- ไม่มีวัสดุข้างทางเนื่องจากเป็ นช่วง
ก่อสร้ าง
- มีร่องนํา้ ข้ างทาง ลึก 1.5 ม.เกิดจาก
การขุดดินยกระดับพื้นถนน
- ช่วงเกิดเหตุตาํ รวจเลิกด่านตรวจเตือน
ไปก่อน เนื่องจากเห็นว่าปริมาณรถ
เบาบางแล้ ว
- ช่วงเวลากลางคืน การจราจรเบาบาง
คล่องตัว กู้ภัยได้ รับแจ้ งเหตุ เดินทางถึง
จุดเกิดเหตุภายใน 5 นาที
- เทศบาลวังนํา้ เย็น นําไฟส่องสว่างมา
ติดโดยรอบ อํานวยความสะดวกแก่
เจ้ าหน้ าที่ท่เี ข้ าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
- รพ.วังนํา้ เย็นประกาศแผนรับมือ
อุบัติเหตุหมู่ เตรียมพร้ อมให้ การรักษา
และส่งต่อผู้บาดเจ็บ
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาสถานการณ์การบาดเจ็บและ
เสียชี วิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ของจังหวัด
สระแก้ ว ในช่วง5 ปี ย้ อนหลัง พบอัตราการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน ช่วงอายุ 10
- 24 ปี ทั้งในเวลาปกติ และช่วงเทศกาล ปัจจัยเสี่ยง
ของการเกิดอุบัติเหตุท่สี ำ� คัญ คือ เมาแล้ วขับ จาก
ร า ย ง า น ส ถ า น ก า ร ณ์ อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ข อ ง
ประเทศไทย ปี 2559 - 2560 โดยมูลนิธไิ ทยโรดส์
และศู น ย์ วิ จั ย อุ บั ติ เ หตุ แ ห่ ง ประเทศไทย สถาบั น
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย6 พบว่าอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วง
เทศกาล เมาแล้ วขับ และขับรถเร็ว เป็ นสาเหตุของ
อุบตั เิ หตุมากกว่า 2 ใน 3 ของทั้งหมด เพศชายเสี่ยง
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า และ
กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี เสี่ยงตายและบาดเจ็บ
รุ น แรงจากอุบั ติ เ หตุ ก ารจราจรทางถนนมากที่สุด
นอกจากนี้ยังพบว่าเมาแล้ วขับเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็ น 6.6 เท่า และเพิ่มโอกาส
เสียชีวติ 9.6 เท่า ซึ่งจากเหตุการณ์อบุ ตั เิ หตุรถกระบะ
สองตอนพลิกคว�่ำ ในช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต์ ปี
2561 จังหวัดสระแก้ ว ท�ำให้ มผี ้ ูบาดเจ็บและเสียชีวติ
หลายราย ผลการสอบสวนพบว่าผู้บาดเจ็บและเสีย
ชีวิตทั้งหมด เป็ นกลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 16 - 19 ปี
อายุเฉลี่ย 17 ปี เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 100.0 อัตรา
การเสียชีวิต ร้ อยละ 50.0 และในจ�ำนวนผู้เสียชีวิต
ร้ อยละ 83.3 เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ โดยพบการบาด
เจ็บที่เป็ นสาเหตุสำ� คัญของการเสียชีวิต คือ การบาด
เจ็บบริเวณช่องอก ร้ อยละ 50.0 คาดว่าเกิดจากแรง
เหวี่ยง และแรงกระแทกของรถที่มาทับร่างของผู้เสีย
ชีวิตในขณะพลิกคว�่ำ สรุปสาเหตุปัจจัยของการเกิด
อุบตั เิ หตุครั้งนี้ตามองค์ประกอบ ด้ านคน คนขับอายุ
น้ อย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ ประสบการณ์ขับขี่และ
วุฒิภาวะการตัดสินใจน้ อย ขับรถใช้ ความเร็ว รวมทั้ง
มีประวัตดิ ่มื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กอ่ นขับรถ ด้ านยาน
พาหนะ เป็ นรถที่ใช้ บรรทุกทางการเกษตร มีการ
ดัดแปลงต่อเติมโครงเหล็กท้ายกระบะ อายุการใช้ งาน

มากกว่า 5 ปี สภาพยางรถแข็ง ไม่เกาะถนน และถูก
ขับมาด้ วยความเร็ว ท�ำให้ ในขณะเกิดเหตุรถพลิกคว�่ำ
แรงเหวี่ยง และแรงกระแทกจากโครงสร้ างรถเพิ่ม
ความรุนแรงของการบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้
โดยสารที่น่ังท้ ายกระบะ
ด้ านถนน สิ่งแวดล้ อม
และมาตรการป้ องกัน ถนนอยู่ในช่ วงก่อสร้ างขยาย
ช่องจราจร ทางตรง พื้นผิวเรียบ ไม่มีเส้ นแบ่งช่อง
จราจร ไม่มีไฟส่องสว่าง เหตุเกิดเวลากลางคืน เส้ น
ทางค่อนข้ างมืด ทัศนวิสยั การมองเห็นไม่ดี ช่วงเกิด
เหตุตำ� รวจเลิกด่ านตรวจเตือนไปก่อน จึงไม่ มีการ
สกัดกั้นผู้เดินทางกลับจากงานวันไหลดังกล่าว ด้ าน
การตอบสนองหลังเกิดเหตุ มีผ้ พู บเห็นเหตุการณ์แจ้ ง
ทีมกู้ชีพ กู้ภยั เข้ าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างรวดเร็ว
การจราจรสะดวก ไม่ หนาแน่ น มีการประสานทีม
สนับสนุนในพื้นที่ รวมทั้งทีมเทศบาลวังน�ำ้ เย็นอ�ำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานน�ำไฟส่องสว่างมาติด
โดยรอบ และรพ.วังน�ำ้ เย็นเปิ ดแผนรับมืออุบัติเหตุ
หมู่ เตรียมความพร้ อมให้ การรักษาและส่งต่อผู้บาด
เจ็บ ท�ำให้ การปฏิบตั งิ านช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเป็ น
ไปอย่างราบรื่น
ข้ อเสนอแนะ
1.ทีมสอบสวนสหสาขาในพื้นที่ ได้ แก่ ป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาธารณสุข ต�ำรวจ ขนส่ง
จังหวัด และแขวงการทาง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
กลุ่มวัยรุ่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันไหล ซึ่งเป็ น
งานประจ�ำ ปี ของจั ง หวั ด สระแก้ ว โดยการศึ ก ษา
รวบรวมข้ อมูล สถิติของการเกิดอุบัติเหตุ ผลการ
ด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงผลการ
สอบสวนเชิ งลึ ก การถอดบทเรี ยนจากอุบัติเหตุท่ี
ส�ำคัญในพื้นที่ เพื่อก�ำหนดมาตรการป้ องกันแก้ ไข
ปั ญหาร่ วมกัน และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่ าน
กลไกของ ศปถ.อ�ำเภอ/ศปถ.อปท.
2.ก�ำหนดนโยบายการตั้งด่านตรวจเตือนผู้ใช้ รถ ใช้
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ถนนอย่างเข้ มขน โดยขยายช่วงเวลาของการตั้งด่านฯ
ให้ ครอบคลุมทั้งในช่วงเฝ้ าระวัง 7 วันอันตราย และ
ช่วงวันไหล เทศกาลสงกรานต์ เน้ นมาตรการตรวจใบ
อนุญาต ขับขี่ของผู้ใช้ รถสัญจรเดินทาง และการใช้
อุปกรณ์นิรภัยในขณะขับขี่อย่างเคร่งครัด
3.ควรให้ มกี ารส่งตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด กรณีการเกิดอุบตั เิ หตุท่สี งสัยว่าผู้ขบั ขี่มปี ระวัติ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้ขบั ขี่ท่อี ายุต่ำ� กว่า 20
ปี ทุกราย เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการผลัก
ดันเชิงนโยบายอย่างเข้ มแข็ง ในผู้ขบั ขี่ท่เี มาแล้ วขับ
4.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเฝ้ าระวังการดื่มแล้ วขับ
ในประชาชน โดยอาศัยมาตรการด่ านชุ มชน ด่ าน
ครอบครัว เป็ นด่านแรกในการป้ องปราม ตักเตือน
คนในชุมชน ครอบครัว เน้ นย�ำ้ การไม่ด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนขับรถ เพื่อป้ องกันและลดการเกิด
อุบตั เิ หตุ
กิตติกรรมประกาศ
การสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตครั้งนี้
ส�ำเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี โดยได้ รับความอนุเคราะห์ข้อมูล
จาก โรงพยาบาลวังน�ำ้ เย็น โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชสระแก้ ว ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ ว
ส�ำ นั ก งานสาธารณสุข อ�ำ เภอวั ง น�้ำ เย็น ส�ำ นั ก งาน
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว บริษทั
กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ สาขาสระแก้ ว
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ ว แขวงการทางสระแก้ ว
และเจ้ าหน้ าที่ตำ� รวจ สภ.วังน�ำ้ เย็น อ�ำเภอวังน�ำ้ เย็น
จังหวัดสระแก้ ว ที่ให้ ข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ

2. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข.
ระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปี ใหม่ สงกรานต์ [อินเทอร์เน็ต].2558 [เข้ า
ถึงเมื่อ 27 ธ.ค.2562]. เข้ าถึงได้ จาก: http://
ict-pher.moph.go.th/index.php?r=accidents/
report/reg&precessid=
3. ณัฐกานต์ ไวยเนตร, ธวัชชัย กาญจนรินทร์, ภูษิต
เฟื่ องฟู, ธีรรัตน์ ธัญญกุลสัจจา, ศิริบูรณ์ เนาว์ถ่นิ สุข,
ไผท สิงห์คำ� , และคณะ. คู่มอื การสอบสวนการบาด
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