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อุบัติการณและปจจัยที่มีความสัมพันธกับการเสียชิวิตของผูปวยที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงวันขึ้นปใหม กรณีศึกษาเจ็ดจังหวัดภาคใตของประเทศไทย
วิก ฤตนรากรณ คงแดง พ.บ., อว.เวชศาสตรปองกัน
โรงพยาบาลบันนังสตา อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
บทคัดยอ
บทนํา: การบาดเจ็ บบนทองถนนเปนปญหาสาธารณสุ ขที่สําคั ญทั่วโลก และเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการตายทั่ว
โลกมากกวา 1.2 ลานคนตอป ผูปวยบาดเจ็บ 20 ถึง 50 ลานคนตอป โดยเฉพาะประเทศไทยที่มักพบอัตราการ
เสียชีวิตสูงอยางมากในชวงเทศกาลปใหม
วั ตถุ ประสงค: เพื่อ ศึกษาอุบัติการณการเกิดอุ บัติเ หตุทางถนนชวงปใหม และปจจั ยที่มีความสัมพันธกับการ
เสียชีวิตของผูปวยอุบัติเหตุทางถนนชวงปใหม
วั สดุ และวิธี การศึกษา: การศึก ษาวิ จัยครั้งนี้มีรู ปแบบการศึ กษาวิจัย แบบภาคตั ดขวางเชิงวิเคราะห (Cross
sectional analytical study) ตัวอยางการศึกษา คือ ผูปวยที่ประสบอุบ ัติเหตุชวงเทศกาลปใหม ระหวาง พ.ศ.
2551 – 2558 จํานวน 14,063 รายสถิติท ี่ใชไดแก chi square, fisher exact test และ logistic regression
ผลการศึกษา: ผู ปวยจํา นวน 14,063 ราย ผู ใชรถจักยานยนต รอยละ 80.0อั ตราการดื่ม สุร า รอยละ 19.0
เสียชีวิต รอยละ 1.3ปจจัย ที่มีความสัมพั นธกับ การเสี ยชี วิต ตัวแปรจั งหวั ด ไดแกผู ปวยที่ ประสบอุบัติเ หตุ ใน
จังหวัดปตตานีและสตูล ตัวแปรถนนไดแก ถนนทางหลวงและถนนในเมือ ง ตัวแปรการบริโภคแอลกอฮอลไดแก
ผู ประสบอุ บัติเหตุ ทีมีก ารดื่ มแอลกอฮอรและไมทราบวาดื่มแอลกอฮอลหรือไมตัวแปรการใชอุปกรณปองกั น
ไดแกผูประสบอุบัติเหตุที่ไมทราบวาใชอุปกรณปองกันหรือไม
สรุป: การดื่มแอลกอฮอลยังคงเปนปญหาที่สํา คัญของประเทศในชวงปใหม ถึงแมวาประเทศไทยจะพยายามใช
มาตรการทางกฎมายอยางตอเนื่อง ถนนในชุมชนมักเปนจุ ดเสี่ยงของการเสียชี วิต ดังนั้น การปรับปรุง มาตรฐาน
ถนน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการเสียชีวิต จึงมีความสํา คัญ อยางมาก
คําสําคัญ : อุบัติเหตุทางถนน การเสียชีวิต ปจจัย ที่มีความสัมพันธกับการเสีย ชีวิต
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Incidence and Factors Associate with Death in Road Traffic Injury During
New Year Period. Case Study in Seven Province of South of Thailand
Wikritnarakorn Kongdang M.D., Dip. Thai Board of Preventive Medicine
Bannangsata Hospital, Yala Province
Abstract
Background: Road traffic injury is a major public health problem around the world and
causes more than 1.2 million deaths per year. Injury patients 20 to 50 million per year,
especially Thailand, where death rates are very high during the New Year season
Objective: To investigate the situation of road accidents and to study factors related to
death of road accident patients during the New Year season.
Materials and Methods: This research has a cross sectional analytical study in 14,063 cases.
Statistics used chi square, fisher exact test and logistic regression
Results: The results showed 14,063 patients were 80.0% of motorcyclists, 19.0% of alcohol
consumption, mortality rate 1.3%.Factors associated with death were province variable
including Pattani and Satun, road variable including highway and downtown, alcohol
consumption including drink and unknown, protective equipment variable including
unknown.
Conclusions: Although Thailand is constantly trying to use the rules. Drinking alcohol
consumption is still a major problem in the Thailand during the New Year season.
Countryside road are often at risk of death. Therefore improving road standards In order to
reduce the risk of death, it is very important.
Keywords: Road traffic incident, Mortality, Factors associate with death
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บทนํา
การบาดเจ็ บบน ทองถนนเป นปญห า
สาธารณสุขที่ สํา คั ญทั่วโลกและเปนสาเหตุที่ท ําให
เกิ ด การตายทั่ วโลกมากกวา 1.2 ลานคนตอป
ผู ปวยบาดเจ็บ 20 ถึง 50 ลานคนตอป สวนใหญ
เกิดขึ้น ในประเทศที่มีรายไดต่ําและประเทศรายได
ปานกลาง การสํ า รวจการบาดเจ็บ บนทองถนน
พุ ทธศั ก ร าช 2 55 1 ซึ่ งมี จํ าน วนป ระ เทศ ใน
การศึก ษา จํา นวน 178 ประเทศ รายงานวา การ
เสีย ชี วิต ที่เ กี่ย วของกั บ การบาดเจ็ บบนทองถนน
รอยละ 91.0 พบไดในประเทศที่มี รายไดต่ํ า และ
ประเทศรายไดปานกลาง แตกลั บ พบวาประเทศ
ดัง กลาวมีร ถยนตที่จ ดทะเบีย นอยางเปนทางการ
นอยมาก (5,13)
ก า ร ศึ กษ าป ญห า ก าร บ าด เ จ็ บ จ า ก
กา รจราจรบนท องถนนยั ง คงมี ควา มน าสนใจ
เ นื่ องจ า กไ ม ใ ชเ พี ย งป ญ หา ทา งสั งค ม แล ะ
สาธารณสุข แตปญหาดังกลาวยัง สามารถกอความ
เสียหายกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ การศึ กษา
กอนหนานี้ไดรายงาน ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
จากปญหาอุ บั ติเ หตุ ท างถนน สามารถกอความ
เสียหาย gross domestic product (GDP) รอย
ละ 1 ถึ ง 2 ของประเทศที่ กํา ลัง พัฒนา โดยเฉพาะ
ประเทศไทยที่มัก พบอั ตราการเสียชีวิต สูงอยางมาก
ในชวงเทศกาลปใหม (4,8,10)
ประเ ท ศไ ทยไดมี ค วามพั ฒนา ระบบ
คลั งขอมูล ของประเทศผานสํ า นั ก งานพั ฒนารั ฐ
ดิจิท ัล (องคกรมหาชน) ซึ่ง ประกอบไปดวยขอมู ล ที่
นาสนใจมากมาย แตกลับพบการนําขอมูล ไปใชเพื่อ
การศึก ษาวิจ ัยจํ านวนนอยมาก การศึ กษาครั้งนี้ จึง
ใหความสํ าคั ญกั บการนํ าขอมูลดั งกลาวในสวนของ
อุ บัติเหตุทางถนนในชวงปใหม โดยทําการรวบรวม
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ขอมู ลและนํา มาวิ เคราะห ซึ่ง มี วัตถุประสงค เพื่ อ
สรางองคความรูทางดานอุบัติเหตุจารจร
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึกษาสถานการณการเกิดอุ บัติเหตุทาง
ถนนชวงปใหม
2. เพื่ อศึ ก ษาปจจั ย ที่ มีค วามสั ม พันธกั บ การ
เสียชีวิตของผูปวยอุบัติเหตุทางถนนชวงปใหม
วัสดุและวิธีก ารศึกษา
ก า รศึ ก ษ าวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี รู ปแ บบ ก า ร
ศึกษาวิ จัย แบบภาคตัดขวางเชิง วิเคราะห (Cross
sectional analytical study) และเลื อกใชขอมูล
ทุติยภูมิ (secondary data) โดยทํ าการรวบรวม
จากเว็ บ ไซด www.data.go.th ลิข สิ ทธิ์ข อง
สํา นักงานพัฒนารัฐดิจิทัล (องคกรมหาชน)
ประชากรคือ ผู ปวยที่ป ระสบอุ บั ติเหตุ ในชวงป
ใหม 7 วัน อันตราย โดยขอมูล ประกอบไปดวย ตัว
แปรอิส ระ ไดแก ปที่เ กิดอุบั ติเ หตุ จั งหวัด ที่ เ กิ ด
อุ บ ั ติเ หตุ สถานที่ เ กิ ด เหตุ กา รดื่ มสุ ร า การใช
อุ ป กรณปองกัน ตั วแปรตาม ไดแก สถานการณ
จําหนาย
ตัว อยางคื อ ผู ปวยที่ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุใ นพื้ น ที่ 6
จัง หวั ดภาคใต ไดแก กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล
ยะลา ปตตานี นราธิวาส จํานวน 14,063 ราย
สถิ ติท ี่ใชในการวิเ คราะหขอมู ล : สถิ ติเ ชิ ง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน
ไดแก Chi square, Fisher exact test, Logistic
regression test
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ผลการศึกษา
การศึ ก ษาส ถานก ารณและ ปจจั ยที่ มี
ความสํ าคัญกั บการเสี ยชีวิตของการเกิดอุบั ติเหตุทาง
ถนน ในชวงปใหม ระหวาง พ.ศ. 2551 – 2558 พื้นที่
6 จังหวัดภาคใต (กระบี่ ตรัง สงขลา สตูล ยะลา
ปตตานี นราธิ ว า ส) วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่ อ ศึ กษา
สถานการณการเกิดอุบั ติเหตุท างถนน และศึ ก ษา
ปจ จั ย ที่ มี ค วาม สั มพั นธ กั บกา รเสี ยชี วิ ต ผล
การศึ ก ษาพบ ว า ผู ปว ย จํ า นวน 14,063 รา ย
เสียชีวิต รอยละ 1.3 ใชรถจักยานยนตเปนยานพาหนะ
รอยละ 82.5 ดื่มสุร า รอยละ 21.8 ใชอุ ปกรณ
ปองกั น (หมวกกั นน็อ กและเข็มขัดนิร ภั ย) รอยละ
20.6 เกิดเหตุถนนนอกเมือง รอยละ 42.8 ถนนใน
เมือง 25.6 และถนนทางหลวง 28.7 (ตารางที่ 1)
การเสี ย ชี วิตดวยสาเหตุอ ุบ ัติเ หตุท างถนน พบวา
อั ตราการเสี ยชีวิต ตั้งแต พ.ศ.2551 อั ตราการ
เสีย ชี วิต รอยละ 1.2 และมี แนวโนมสูงขึ้น จนถึ ง
พ.ศ. 2555 ซึ่ งเปนชวงเวลาที่มีอัตราการเสียชี วิต
สู งสุดตลอดระยะเวลา 8 ปที่ผานมา โดยพบอัตรา
การเสีย ชีวิตสู งสุด รอยละ 1.7 และอัตราลดต่ําลง
จนถึงพุทธศัก ราช 2558 ที่พบอั ตราการเสี ยชีวิต
ต่ําสุดเพียง รอยละ 0.8 (ตารางที่ 1)
ประเภทยานพาหนะที่เ ปนสาเหตุของการ
เกิดอุ บัติเหตุ ตลอดระยะเวลา 8 ปที่ผ านมา ไดแก
รถจัก ยานยนตสูงกวา รอยละ 80.0 และการศึ กษา
ยังพบวาตั้งแต พ.ศ.2556 อัตราการเกิดอุบัติเหตุใน
ผู ที่ ดื่ม สุร าลดลงอยางตอเนื่ อ ง โดยพุ ท ธศั ก ราช
2558 อั ตราการดื่มสุ รา รอยละ 19.0 ซึ่งมี คาต่ํ า
กวาคาเฉลี่ยอัตราการดื่ม สุร าตลอดระยะเวลา 8 ป
และสถานที่เ กิ ดเหตุ มั กพบการเกิดอุบ ัติ เหตุ ท าง
ถนนในบริ เ วณถนนนอกเมื อง โดยเฉพาะ พ.ศ.
2558 พบอัตราการเกิดเหตุทางถนน รอยละ 47.0
สู งสุดในระยะ 8 ป และอัตราการเกิ ดอุบัติการณก็

เพิ่มสู งขึ้ นทุกป (ตารางที่ 1) ผลการศึกษาอั ตราสวน
ของยานพาหนะที่ มี ก ารดื่ ม แอลกอฮอล ไดแก
จักรยานยนต รถเกง/แท็กซี่ และ ปกอั พ โดยพบวา
ผู ที่ดื่ม แอลกอฮอลแลวเกิ ดอุบัติเ หตุโ ดยไมมี คูกรณี
สู งถึง รอยละ 13.2 และการศึ กษายั งพบวา ตลอด
ระยะเวลา 8 ป ไมพบผูขับรถโดยสารสาธารณะ ดื่ ม
แอลกอฮอล (กราฟที่ 1)
อุบัติ ก ารณการเกิด อุบ ัติเ หตุท างถนนในชวง 7
วันอัน ตราย พบวา แตละปจะมีร ูป แบบที่แ ตกตาง
กั น โดย รู ป แบบการเกิ ด อุ บ ัติ ก ารณขึ้ น อยู กั บ
ชวงเวลา ของวั น แรกของชว งเทศกาลป ใหมที่
แตกตางกั น การศึ ก ษายั ง พบวา เมื่ อ พิ จ า รณา
เฉพาะในชวงวันที่ 31 กับวันที่ 1 จะเห็น ไดวา จะมี
รูปแบบที่ใกลเคี ย งกั น ทุ ก ป และยัง พบวา ในชวง
เวลาดั งกลา วจะเ ป นชวงสู งสุ ด ของกา รเกิ ด
อุบ ัติก ารณถึงแมในแตละปจะมีวันเริ่มตนเทศกาลป
ใหมที่ แตกตางกั น และพุท ธศัก ราช 2552 เปนชวง
ที่มีอุบัติการณสูงสุด (กราฟที่ 2)
อุบัติ ก ารณการเกิ ดอุบั ติเหตุ ท างถนนจํ า แนก
ตามจัง หวัด ตลอดชวงระยะเวลา 8 ป พบวา
จัง หวัดจั งหวัด ตรั งมีอ ัตราการเกิ ดอุบั ติเ หตุ สูง สุด
ดวยอุ บัติก ารณการเกิ ดอุบัติเหตุ ทางถนน รอยละ
38.4 ตามมาดวยจั งหวัดปตตานี รอยละ 20.7
การศึกษายังพบวา อุบั ติการณการเกิดอุบั ติเหตุ ทาง
ถนน กระบี่ รอยละ 12.6 จังหวัดนราธิวาส รอยละ
5.9 จังหวัดยะลา รอยละ 7.4 จังหวั ดสงขลา รอยละ
7.6 และจังหวัดสตูล รอยละ 8.5 (ตารางที่ 2) อั ตรา
การเสีย ชี วิต ของผูปวยอุ บัติเหตุ ทางถนนตลอดชวง
ระยะเวลา 8 ป พบวา อัตราการเสียชีวิตชีวิต ทุก
จัง หวัดมีแ นวโนมลดลง ขณะอั ตราสูงสุด เดขึ้นใน
พุ ท ธศั ก ราช 2662 ณ จั ง หวั ดปตตานี และ
การศึก ษายังพบวาทุก จั งหวัด มี แ นวโนมอัตราการ
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เสียชี วิตลดลง ยกเวนจังหวั ดสตู ลที่ ดูเหมือนจะมี
อัตราการเสีย ชีวิตเพิ่มขึ้น
การ ศึ ก ษ าปจ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั นธกั บ กา ร
เสีย ชี วิต พบวา จัง หวัดปตตานีมี โอกาสเสี ยชีวิต
มากกวาจั งหวั ดกระบี่ (ORadj = 1.99, 95% CI =
1.111 3.565, P value = 0.02) จังหวัดสตู ลมี
โอกาสเสี ย ชีวิตมากกวาจั งหวั ด กระบี่ (ORadj =
2.25, 95%CI = 1.120 4.535, P value = 0.02)
ถนนทางหลวงมีโอกาสเสี ยชี วิตมากกวาถนนขนบท
(ORadj = 1.85, 95% CI = 1.327 2.568, P value =
0.01) ถนนในเมื อ งมี โอกาสเสีย ชี วิตนอยกวาถนน
ชนบท (ORadj = 0.41, 95%CI = 0.240 0.718, P

value = 0.01) ผู ปวยที่ไมสามารถระบุถ นนไดมี
โอกาสเสียชีวิตมากกวาถนนขนบท (ORadj = 1.71,
95% CI = 0.133 0.679, P value = 0.01)
ผู ปวยดื่มแอลกอฮอลมีโอกาสเสีย ชีวิตมากกวาผู ไม
ดื่มแอลกอฮอล (ORadj = 1.72, 95% CI = 1.121
2.639, P value = 0.01) ผูปวยที่ ไมทราบวาดื่ ม
แอลกอฮอลหรือไมมีโอกาสเสีย ชีวิตมากกวาผูไมดื่ ม
แอลกอฮอล (ORadj = 16.69, 95% CI = 11.367
24.495, P value = 0.01) ผูปวยที่ไ มทราบวาใช
อุป กรณปองกัน หรือไมมี โอกาสเสีย ชีวิตมากกวาผูที่
ใชอุปกรณปองกัน (ORadj = 2.04, 95% CI =
1.124 3.718, P value = 0.01) (ตารางที่3)

ตารางที่ 1 สถานการณอุบัติเหตุทางถนนในชวงปใหม (7อันตราย) (n = 14,063)

พุทธศักราช

ผูปวย
(ราย)

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
รวมทั้งสิ้น

1,915
1,501
2,065
1,609
1,754
1,773
1,877
1,569
14,063

เสีย ชีว ิต
1.2
1.5
1.3
1.5
1.7
1.4
1.3
0.8
1.3

สถานการณอุบัติเหตุทางถนน (%)
ถนน
จักยาน
ดื่ม
การใช
นอก
ยนต
สุร า อุปกรณปองกัน
เมือง
80.8
23.9
13.6
38.0
83.7
27.2
14.7
42.8
81.1
23.1
15.0
40.1
81.4
23.5
14.9
42.1
83.1
17.7
17.5
43.7
83.2
20.5
16.1
44.0
80.0
19.6
13.6
45.6
88.0
19.0
13.7
47.0
82.5
21.8
14.9
42.8

ถนน
ใน
เมือง
25.5
26.3
25.7
25.5
25.4
25.2
24.5
26.8
25.6

ถนน
ทาง
หลวง
31.1
25.4
30.4
30.3
28.7
29.3
28.3
25.0
28.7
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กราฟที่ 1 แสดงอัตราการดื่มแอลกอฮอรจํา แนกตามประเภทยานพาหนะ (n = 14,063)

กราฟที่ 2 แสดงอุบ ัติก ารณอุบัติเ หตุท างถนนจําแนกตามวัน ที่เกิดอุบัติเหตุ (7 วันอันตราย)

อืนๆ

รถบรรทุก

รถตู ้

ไม่ทราบ

รถโดยสารใหญ่

ดื ม

รถโดยสาร 4 ล้อ

รถเก๋ ง/แท็กซี

ไม่ทราบ

ปิ กอัพ

จักรยานยนต์

ไม่มี/ล้มเอง

ไม่ดืม

100
80
60
40
20
0

รถจักรยาน

(ร้อยละ)
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนผูปวยจําแนกตามจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ (n = 14,063)
จังหวัด
กระบี่
ตรัง
นราธิวาส
ปตตานี
ยะลา
สงขลา
สตูล

ผูปวย
n
1768
5397
833
2905
1039
928
1193

%
12.6
38.4
5.9
20.7
7.4
6.6
8.5

95%CI
12.024 13.120
37.570 39.181
5.533 6.314
19.988 21.326
6.956 7.821
6.189 7.010
8.023 8.943

กราฟที่ 3 แสดงอัตราการเสียชีวิตจําแนกตามจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหปจจัยที่ม ีความสัมพันธกับการเสียชีวิต (n = 14,063)
เสียชีวิต
ปจจัย
ORcrude ORAdj
95%CI
ใช
ไมใช
พุทธศักราช
2551
23
1892
2552
23
1478 1.28
1.85
0.998 3.437
2553
27
2038 1.09
1.23
0.673 2.233
2554
24
1585 1.25
1.60
0.868 2.963
2555
30
1724 1.43
1.67
0.930 2.981
2556
25
1748 1.18
1.60
0.872 2.943
2557
24
1853 1.07
1.12
0.627 2.135
2558
13
1556 0.69
0.93
0.456 1.910
จังหวัด
กระบี่
20
1748
ตรัง
77
5320 1.27
1.60
0.938 2.739
นราธิวาส
16
817
1.71
1.86
0.908 3.820
ปตตานี
39
2866 1.19
1.99
1.111 3.565
ยะลา
10
1029 0.85
1.33
0.597 2.949
สงขลา
10
918
0.95
1.01
0.447 2.283
สตูล
17
1176 1.26
2.25
1.120 4.535
สถานที่เกิด เหตุ
ชนบท
69
5947
ทางหลวง
95
3944 2.08
1.85
1.327 2.568
ในเมือง
17
3579 0.41
0.41
0.240 0.718
ไมทราบ
8
404
1.71
0.30
0.133 0.679
การดื่มสุรา
ไมดื่ม
33
3029
ดื่ม
63
10019 1.13
1.72
1.121 2.639
ไมทราบ
93
826
17.90 16.69 11.367 24.495
การใชอุปกรณปองกัน
ใช
18
2076
ไมใช
115
10919 1.21
1.16
0.689 1.940
ไมทราบ
56
879
7.35
2.04
1.124 3.718

P Value

0.05
0.51
0.13
0.09
0.13
0.64
0.85

0.08
0.09
0.02
0.49
0.98
0.02

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0.58
0.01
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วิจารณ
ก า รศึ ก ษ าเ กี่ ยว กั บ ผ ล ขอ ง การ ดื่ ม
แอลกอฮอลที่ มี ผ ลตอการเกิ ด อุบ ั ติ เหตุ ใ น the
emergency department at oslo university
hospital ประ เท ศน อรเวย พบวา กา รใชอั ล
กอฮอลจะเพิ่มความเสี่ ยงของการเกิดอุบัติเหตุแ ละ
เสียชีวิต(ORAdj=36.1) และความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้ น
เปนอยางมากเมื่อผูขั บชี่ ใ ชแอลกอฮอลรวมกับสาร
ที่ อ อ ก ฤท ธิ์ ท าง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ช นิ ด อื่ น
(ORAdj=231.9)ซึ่ งสอดคลองกั บการศึ ก ษาครั้ งนี้ ที่
พบวา ผู ขั บ ขี่ ย านพาห นะและมี พ ฤติ ก รรมดื่ ม
แอลกอฮอ ลจะมี ความเ สี่ ยงกา รเสี ย ชี วิ ตสู ง
(ORAdj=1.72) แตความเสี่ยงดั งกลาวเมื่อเทียบกับ
การศึก ษาของประเทศนอรเวย จะเห็นไดวาขอมูล
ของประเทศไทยจะมีความเสี่ย งต่ํากวามาก(1)
การศึกษา effect of the Helmet Act
for motorcyclists in Thailandมีวัตถุป ระสงค
เพื่ อ ศึ กษาผลของพระราชบั ญ ญั ติ ห มวกนิ ร ภั ย
สํ า หรับ ผู ขั บขี่ร ถจัก รยานยนตตอการเพิ่ม การใช
หมวกนิร ภั ยและลดการเสี ย ชี วิต ที่เ กี่ ย วของกั บ
รถจัก รยานยนตและการบาดเจ็บสาหัส ในประเทศ
ไทย พบวา อัต ราผู สวมใสหมวกกั น น็ อคเพิ่ม ขึ้ น
อยางมาก ขณะที่การบาดเจ็บที่ศีรษะลดลง รอยละ
41.4 และการเสี ยชีวิตลดลง รอยละ 20.8(3)และ
ประเทศไทยยังใชมาตรการทางกฎหมายกับ ผู ที่ดื่ม
แอลกอฮอล มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ ลดโอกาสเกิ ด
อุ บัติเ หตุแ ละการเสี ย ชี วิต ขณะที่ก ารศึก ษาครั้ งนี้
ยั งคงพบปญหาพฤติกรรมการดื่ม แอลกอฮอลของ
ประชาชนทั่ วไปในชวงปใหมของประเทศไทย แต
ถึ ง อยางไรผลลั พธของมาตรการปองกั นก็ ยั ง คง
ไดผลกับ ผู ที่ มี ห นาที่ ขั ย รถสาธารณะ(11,12) โดย
การศึก ษาครั้ งนี้ พบวาตลอดระยะเวลา 8 ป การ
เกิดอุบั ติเหตุ ทางถนนในพื้น ที่ กระบี่ ตรัง สงขลา

29

สตูล ยะลา ปตตานี และนราธิว าส ไมพบผูที่ ปฏิบัติ
หนาที่ขั บรถสาธารณะและประสบอุ บั ติเ หตุท าง
ถน นมี พ ฤติ กรรม ดื่ ม แอลกอฮอล ซึ่ ง หลั ง จาก
ประเทศไทยไดพยายามใชมาตรการดั งกลาว การ
วิจัย ครั้ง นี้พบวา อัตราการเสียชีวิตตลอดระยะเวลา
8 ป ลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ การศึก ษา
กอนหนาที่ รายงานวา การแทรกแซงทางกฎหมาย
สามารถลดอุ บั ติก ารณการเกิ ดอุบ ัติ เ หตุ บ นทอง
ถนนในประเทศที่พัฒนาแลวอยางมีนัยสําคัญ (14)
การศึก ษาครั้ งนี้ยั งพบวาถนนในชนบทมี
ความเสี่ย งเสี ย ชี วิ ต มากกวาถน นในเ มื อ ง ซึ่ ง
สอดคลอ ง กั บกา รศึ ก ษา กอนหนา ที่ อ ธิ บา ย
ปรากฏการณนี้ วา อาจเกิ ดขึ้ นจากสภาพถนนที่
แตกตางกั น เนื่ องจากถนนในชนบทในหลายพื้นที่
ยั งไมมี มาตรฐานที่ เ พียงพอตอการปองกันการเกิด
อุ บัติเหตุ(7)และการศึกษา distribution of road
traffic deaths by road user group: a global
comparisonยั งไดอธิ บายเพิ่มเติมถึ งความสํ าคั ญ
ของการปรั บ ปรุ ง ความปลอดภั ยทางถนน ซึ่ งมี
ความจํ า เปนตองมีก ารดํ า เนิน การตามวิ ธีแ กไข
ปญหาเฉพาะดานที่แ ตกตางกัน เชน ถนนในเมื อ ง
ถนนในชนบท และถนนทางหลวงควรมี รู ปแบบ
มาตรฐานเฉพาะตามสภาพการใชงาน(6)เนื่ อ งจาก
กา รศึ ก ษาพ บหลั กฐานที่ ชั ด เจน รู ปแบ บกา ร
เสี ยชี วิตของการจราจรบนทองถนน แตกตางกัน
อย างมากใน แตละสภา พถนน การศึ ก ษา the
national burden of road traffic injuries in
Thailand รายงายงานวา การศึกษา กลุมประเทศ
ที่มีรายไดต่ําและประเทศรายไดปานกลาง ยั งคงมี
การศึก ษาประเด็นปญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นจาก
การบาดเจ็ บบนทองถนนนอยมาก(2) ไมวาจะเปน
เรื่อ งอัตราการตาย การเสียชี วิต หรือ ผลกระทบตอ
คุณ ภาพชีวิต ผลลัพธเหลานี้จะเปนปจจัย สํ าคั ญใน
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การนํา ไปสู การสรางองคความรูโดยมี วัตถุ ประสงค
เพื่อลดอุบัติการณการเกิดอุบัติเหตุทองทางถนน(9,15)
สรุป
กา รดื่ ม แอลกอฮอลยั ง คงเปนปญหา ที่
สํ าคัญของประเทศในชวงปใหม ถึงแมวาประเทศ
ไทยจะพยายามใชมาตรการทางกฎ มายอยาง

ตอเนื่ อง ถนนในชุ มชนมั ก เปนจุด เสี่ ย งของการ
เสี ยชี วิต ดัง นั้น การปรับ ปรุ งมาตรฐานถนน เพิ่ ม
มาตรการทางกฎหมายการดื่ มแอลกอฮอล และ
สงเสริมการศึกษาวิจัย จึงเปนเปาหมายหลักเพื่ อ ลด
โอกาสเสี่ยงจากสาเหตุอุบัติเหตุทางจรจรในชวงปใหม
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