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บทคัดย่อ

วันที่ 23 เมษายน 2561 ทมีสอบสวน (JIT) ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  

และทมีสหวิชาชีพ จังหวัดสระแก้ว ได้ลงสอบสวนอบุตัเิหตหุมู่รถกระบะพลิกคว�่า บนทางหลวงหมายเลข 317 

ถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี อ�าเภอวังน�า้เยน็ จังหวัดสระแก้ว (1) เพ่ืออธบิายเหตกุารณ ์ลักษณะทางระบาด

วิทยา (2) ค้นหาปัจจัยที่ท�าให้เกดิอบุตัเิหต ุและ (3) เพ่ือเสนอแนะมาตรการเชิงนโยบาย แนวทางป้องกนั

การเกดิอบุตัเิหต ุ ในอนาคต โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางการแพทย์ สมัภาษณผู้์เกี่ยวข้อง ผู้เหน็

เหตกุารณแ์ละญาต ิ ผู้ประสบเหต ุส�ารวจสถานที่เกดิเหตกุารณ ์ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์หา

ปัจจัยที่น�าไปสู่การบาดเจบ็ด้วยวิธกีารของ Haddon matrix ผลการสอบสวนพบว่า (1) อบุตัเิหตคุร้ังน้ีเกดิ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ในช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว เวลาประมาณ 21.20 น.  

บนทางหลวงหมายเลข 317 สายสระแก้ว – จันทบุรี พ้ืนที่อ�าเภอวังน�า้เยน็ จังหวัดสระแก้ว เกดิเหตรุถกระบะ

พลิกคว�่า ผู้ประสบเหต ุ12 ราย เพศชายทั้งหมด อายุ 16 - 19 ปี  เสยีชีวิตรวม 6 ราย (ณ จุดเกดิเหต ุ5 ราย, 

โรงพยาบาล 1 ราย) บาดเจบ็รนุแรง 3 ราย และบาดเจบ็เลก็น้อย 3 ราย แพทย์วินิจฉัยสาเหตกุารเสยีชีวิตเป็น 

Severe head injury and injury multiple organs (2) ปัจจัยที่น�าไปสู่การเกดิอบุตัเิหตใุนคร้ังน้ี เกดิจากขบัรถ

ใช้ความเรว็ ประกอบกบัความเหน่ือยล้าอ่อนเพลีย และดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ลักษณะถนนอยู่ระหว่างการ
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และไม่มกีารตั้งด่านชุมชน (3) ข้อเสนอแนะ ขยายเวลาการตั้งด่านตรวจเตอืน และมาตรการด่านชุมชนให้

เข้มข้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์-วันไหล บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และการจราจรทางบก เพ่ิมมาตรการน่ังท้ายกระบะเล่นน�า้สงกรานต ์หน่วยงานศนูย์

อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนระดบัอ�าเภอ ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึก และหา

แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

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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ค�ำส�ำคญั       Keyword

การสอบสวนอบุตัเิหตหุมู่     The road traffic injuries investigation of Mass caused

เทศกาลวันไหลสงกรานต ์    Wan Lai Sakaeo Festival

รถกระบะพลิกคว�่า    truck flipped upside down

บทน�ำ

สถานการณก์ารเสยีชีวิตจากอบุัติเหตุจราจร

ทางถนน จังหวัดสระแก้ว ปี 2556 - 2560 (ข้อมูล

จากระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทาง

ถนน : 3 ฐาน)1 พบอตัราการเสยีชีวิตต่อประชากรแสน

คนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 36.21 ในปี 2556 เป็น 

41.26 ในปี 2560 โดยจ�านวนผู้เสยีชีวิตทั้งหมดในปี 

2560 พบมากที่สดุในกลุ่มอายุ 10 - 24 ปี ซ่ึงในช่วง

เดอืนเมษายนของปี 2560 กลุ่มอายุที่พบจ�านวนเสยี

ชีวิตมากที่สดุ คือ กลุ่มอายุ 20 - 24 ปี รองลงมา คือ 

15 - 19 ปี ส�าหรับสถานการณก์ารบาดเจบ็และเสยี

ชีวิตจากอบุตัเิหตจุราจรทางถนน จังหวัดสระแก้ว ช่วง

เทศกาลสงกรานต ์(7 วันอนัตราย) ปี 2559 - 2561 

(ข้อมูลจากศนูย์ปฏบิตักิารฉุกเฉินด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข,กองสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวง

สาธารณสขุ)2 พบจ�านวนผู้บาดเจบ็ 294 ราย, 316 

รายและ 297 ราย ผู้เสยีชีวิต 1 ราย, 5 ราย และ  

4 ราย ตามล�าดบั โดยในปี 2560 กลุ่มอายุที่พบอตัรา

การบาดเจบ็และเสยีชีวิต      มากที่สดุในช่วงเทศกาล

สงกรานต ์คือ กลุ่มอายุ 10 - 19 ปี ร้อยละ 28.46 

รองลงมา คือ กลุ่มอายุ   20 - 29 ปี และกลุ่มอายุ 

30 - 39 ปี อตัราการบาดเจบ็และเสยีชีวิต ร้อยละ 

28.12 และ 15.41 ตามล�าดบั ซ่ึงจะพบว่า สถานการณ์

ของจังหวัดสระแก้ว การบาดเจบ็และเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุจราจรทางถนนพบมากในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกบัการเกดิอบุตัเิหตุ

ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดเหตกุารณด์งัน้ี

วันที ่20 เมษายน 2561 เวลา 06.15 น. ทมี

ตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ส�านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที ่6 จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งข่าวผ่าน Line 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 21.30 น. 

ได้เกดิอบุตัเิหต ุ รถกระบะสองตอนพลิกคว�่าเอง บน

ทางหลวงหมายเลข 317 ถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี 

จุดเกดิเหตบุริเวณหน้าบริษัท ISUZU สาขาวังน�า้เยน็ 

หมู่ที่ 5 ต�าบลวังน�า้เยน็ อ�าเภอวังน�า้เยน็ จังหวัด

สระแก้ว เป็นเหตใุห้มผู้ีบาดเจบ็และเสยีชีวิตรวม 12 

ราย เป็นผู้เสยีชีวิต 6 ราย บาดเจบ็สาหัส 3 ราย และ

บาดเจบ็เลก็น้อย 3 ราย โดยผู้บาดเจบ็สาหัส ทมีกู้ภยั

ได้เข้าช่วยเหลือน�าส่งไปรับการรักษาที่ รพ.วังน�า้เยน็ 

และส่งต่อไปรับการรักษาที่ รพ.สมเดจ็พระยุพราช

สระแก้ว  

ทมีสอบสวน (JIT) ส�านักงานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 6 ชลบุรี พร้อมด้วย ทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่ 

ประกอบด้วย ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอ�าเภอ

วังน�้าเย็น ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอวังน�า้เยน็ โรงพยาบาล

สมเดจ็พระยุพราชสระแก้ว โรงพยาบาลวังน�า้เยน็ 

ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
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สระแก้ว บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ สาขา

สระแก้ว ส�านักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว และแขวงการ

ทางสระแก้ว ลงสอบสวนหาสาเหตปัุจจัยเสี่ยงของการ

เกดิอบุตัเิหตใุนคร้ังน้ี ในวันที่ 23 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของ

การบาดเจบ็และเสยีชีวิต  

2. เพ่ือศกึษาสาเหตแุละปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบั

การเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการด�าเนินงานการตอบ

สนองหลังเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการการบาดเจบ็

และเสยีชีวิต

3. เพ่ือจัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แนวทางสนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน

อนาคต

เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบสวนการ

บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของ

ส�านักระบาดวิทยา3

วิธกีารศกึษา

1. การศกึษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 

 1.1 รวบรวมข้อมูลการบาดเจบ็และเสยีชีวิต

จากบนัทกึการรักษา เวชระเบยีน รายงานผลการชันสตูร

ศพ จากโรงพยาบาลวังน�า้เยน็ และโรงพยาบาลสมเดจ็

พระยุพราชสระแก้ว สมัภาษณเ์จ้าหน้าที ่รวมทัง้พยาบาล

ที่ให้การรักษา และผู้ประสบเหตุจากโรงพยาบาล

วังน�า้เยน็ โดยก�าหนดนิยามของผู้บาดเจบ็และผู้เสยีชีวิต

ดงัต่อไปน้ี

 เหตกุารณ ์หมายถงึ อบุตัเิหตรุถกระบะสอง
ตอนพลิกคว�่าเองลงข้างทางบนทางหลวงหมายเลข 
317 ถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี วันที่ 19 เมษายน 

2561 เวลาประมาณ 21.20 น.บริเวณหน้าบริษัท 
ISUZU สาขาวังน�า้เยน็ หมู่ที ่ 5 ต�าบลวังน�า้เยน็ 
อ�าเภอวังน�า้เยน็ จังหวัดสระแก้ว 

 ผู้ประสบเหตหุมายถงึ ผู้ขบัขี่และผู้โดยสาร

มาบนรถกระบะคันทีเ่กดิเหตเุมื่อวันที ่ 19 เมษายน 

2561 เวลาประมาณ 21.20 น. บนทางหลวง

หมายเลข 317 ถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี บริเวณ

หน้าบริษัท ISUZU สาขาวังน�า้เยน็ หมู่ที ่ 5 ต�าบล

วังน�า้เยน็ อ�าเภอวังน�า้เยน็ จังหวัดสระแก้ว

 1.2 ศึกษาภาพรวมของการเกดิเหตุการณ ์

โดยการสมัภาษณเ์จ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังน�า้เยน็

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชสระแก้ว ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอวังน�า้เยน็ ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าทีต่�ารวจ สภ.วังน�า้เยน็ ป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดสระแก้ว ขนส่งจังหวัด

สระแก้ว และเจ้าหน้าทีกู้่ชีพกู้ภยัทีเ่ข้าไปช่วยเหลือ ณ 

จุดเกดิเหต ุ

 1.3 ค้นหาข้อมูลทัว่ไปของผู้ขบัรถ ได้แก่ เพศ 

อายุ สญัชาต ิภมูลิ�าเนา ใบอนุญาตขบัขี่ ประสบการณ ์

ขบัขี่รถ ประวัตกิารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกดิ

เหต ุและพฤตกิรรมการขบัขี่รถขณะเกดิเหต ุ 

 2. การศกึษาปัจจัยเกีย่วกบัรถและแรงกระท�า 

รวบรวมข้อมูลทัว่ไปของรถ ได้แก่ ประเภทรถ รุ่นปีที่ 

จดทะเบยีน ส�ารวจ และถ่ายภาพของรถยนตคั์นทีเ่กดิ

เหต ุ สภาพการดดัแปลงต่อเดมิรถ ตรวจสอบระดบั

เขม็ไมล์ทีช้ี่หลังเกดิเหต ุ

3. การศกึษาทางด้านสิง่แวดล้อม 

 โดยการส�ารวจสภาพเส้นทางสถานทีเ่กดิเหต ุ

และวัดรอยเบรกของรถคันที่เกดิเหตุ4 เพ่ือวิเคราะห์

สาเหต ุและปัจจัยเสีย่งทางด้านสิง่แวดล้อมต่อการเกดิ

อบุตัเิหตใุนคร้ังน้ี

15
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 4. การศึกษาระบบการตอบสนองเพ่ือการ

ช่วยเหลือหลังเกดิเหตแุละระบบบญัชาการเหตกุารณ ์

 โดยการสัมภาษณ์เ จ้าหน้าที่ ส�า นักงาน

สาธารณสขุจังหวัด/อ�าเภอ พยาบาลประจ�าห้องฉุกเฉิน 

รพ.วังน�า้เยน็ รพ.สมเดจ็พระยุพราชสระแก้ว เจ้า

หน้าที่หน่วยกู้ชีพ หน่วยกู้ภัยสว่างสระแก้วจุด

วังน�า้เยน็ จังหวัดสระแก้ว

 5. วิเคราะห์เหตกุารณ ์โดยใช้วิธ ี The Had-

don’s matrix5 เพ่ือวิเคราะห์เหตกุารณใ์นปัจจัย 3 อย่าง 

ได้แก่ คน รถ พลังงานของรถ  ถนนและสิง่แวดล้อม 

ผลการศกึษา

1. เหตกุารณข้์อมูล พบว่า วันที ่19 เมษายน 

2561 เวลาประมาณ 21.30 น. บนทางหลวงหมายเลข 

317 ถนนสายสระแก้ว – จันทบุรี บริเวณหน้าบริษัท 

ISUZU สาขาวังน�า้เยน็ หมู่ที ่5 ต�าบลวังน�า้เยน็ อ�าเภอ

วังน�า้เยน็ จังหวัดสระแก้ว เกดิอบุตัเิหตรุถกระบะสอง

ตอน ย่ีห้อโตโยต้าสบีรอนซ์ รุ่นวีโก้ หมายเลขทะเบยีน  

บต-5959 สระแก้ว พลิกคว�่าเอง โดยมผู้ีโดยสารรวม

คนขับ 12 คน เดินทางกลับจากไปร่วมงานวันไหล

สงกรานตท์ี ่อ.เมอืง จ.สระแก้ว มุ่งหน้าสู ่อ.วังน�า้เยน็ 

จ.สระแก้ว เพ่ือกลับทีพั่ก เมื่อเดนิทางมาถงึจุดเกดิเหต ุ

รถเสยีหลักพุ่งไถลออกจากช่องจราจรอย่างแรง และ

พลิกคว�่า เป็นเหตใุห้มผู้ีบาดเจบ็และเสยีชีวิตหลายราย 

โดยมลี�าดบัเหตกุารณด์งัน้ี 

วันที่ 19 เมษายน 2561

 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ขับขี่พร้อม 

ผู้โดยสาร รวม 12 คน ขับรถกระบะเดินทางจาก 

อ.วังน�า้เยน็ไปร่วมงานเทศกาลวันไหล สงกรานต์ ที่ 

อ.เมือง จังหวัดสระแก้ว ระยะทางห่างจากที่พัก

ประมาณ 44 กโิลเมตร  

 เวลาประมาณ 11.00 น. รถกระบะคันดัง

กล่าว เดนิทางมาถงึ อ.เมอืง จ.สระแก้ว ได้ร่วมเล่น

น�า้สงกรานต์ ก่อนเดินทางกลับได้แวะรับประทาน

อาหาร และดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

 เวลา 20.30 น. รถกระบะออกเดนิทางจาก 

อ.เมือง จ.สระแก้ว มุ่งหน้าไป อ. วังน�้า เย็น  

จ.สระแก้ว เพ่ือกลับบ้าน โดยขากลับได้มกีารเปล่ียน

คนขบั โดยมีผู้โดยสารน่ังในตอนหน้าของรถ 2 คน 

และผู้โดยสาร น่ังกระบะหลัง 9 คน

  เวลา 20.00 น. ต�ารวจ สภ.วังน�า้เยน็ เลิกด่าน

สกัดตรวจเตือนผู้ใช้รถ ใช้ถนน บริเวณสี่แยก 

เขาหินปูน เขตตดิต่อเขาฉกรรจ์ ซ่ึงเป็นเส้นทางทีผู้่เดนิ

ทางกลับจากไปร่วมงานวันไหลที ่อ.เมอืง ต้องผ่านไป 

อ.วังน�า้เยน็ เน่ืองจากเหน็ว่าปริมาณรถเบาบางแล้ว

 เวลา 21.20 น. รถกระบะซ่ึงขับมาด้วย

ความเรว็ บนถนนสายสระแก้ว-จันทบุรี มาถงึบริเวณ   

จุดเกดิเหตุหน้าบริษัท ISUZU สาขาวังน�า้เยน็ ม.5 

ต.วังน�า้เยน็ อ.วังน�า้เยน็ จ.สระแก้ว คนขับเกดิเสยี

หลักหักหลบแท่งแบริเออร์น�า้ที่วางอยู่ตรงเกาะกลาง

ถนน พุ่งไถลจากช่องจราจร และเบรคกะทนัหัน ท�าให้

รถเสยีหลักและพลิกคว�่าตกลงร่องน�า้ข้างทาง ท�าให้มี

ผู้เสยีชีวิตทนัท ี5 ราย บาดเจบ็สาหัส 4 ราย บาดเจบ็

เลก็น้อย 3 ราย  รวม 12 ราย

  เวลา 21.24 น. ผู้พบเหน็เหตกุารณ ์ได้โทร

แจ้งศนูย์นเรนทร ประสานแจ้งหน่วยกู้ภยัมูลนิธสิว่าง

ธรรมสถานจุดวังน�า้เยน็ ซ่ึงอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมาก

ที่สดุ เพ่ือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหต ุ

 เวลา 21.28 น. กู้ภยัสว่างฯจุดวังน�า้เยน็ เดนิ

ทางถงึจุดเกดิเหตุ
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 เวลา 21.30 น. แผนกอบุตัเิหตแุละฉุกเฉิน 

รพ.โรงพยาบาลวังน�า้เยน็ ได้รับแจ้งเหตอุบุตัเิหตหุมู่ 

เตรียมทมีชุดปฏบิตักิาร (ALS) เพ่ือเข้าช่วยเหลือผู้

ประสบเหตุ

 เวลา 21.35 น. ทมีชุดปฏบิัติการ (ALS) 

รพ.วังน�า้เยน็ จ�านวน 2 คัน เดินทางถงึจุดเกดิเหต ุ   

ท�าการคัดแยกผู้บาดเจบ็และเสยีชีวิต ณ จุดเกดิเหต ุ

โดยผู้บาดเจบ็สาหัส จ�านวน 4 ราย เร่งน�าส่งไปรับการ

รักษาที่ รพ. วังน�า้เยน็

 เวลา 21.45 น. รพ.วังน�า้เยน็ ประกาศใช้

แผนรับมอือบุตัเิหตหุมู่ แผน 1 ตามระบบบญัชาการ

เหตุการณ์ โดยมี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเป็น 

ผู้บญัชาการเหตกุารณ ์

 เวลา 22.00 น. รพ.วังน�า้เยน็ ส่งต่อผู้บาด

เจบ็สาหัสทั้ง 4 ราย ไปรับการรักษาต่อที่ รพ.สมเดจ็ 

พระยุพราชสระแก้ว ต่อมามีผู้เสยีชีวิตเพ่ิมขึ้นอกี 1 

ราย ผู้บาดเจบ็ที่เหลือ 3 ราย On ET-Tube รักษาใน

ห้อง ICU

วันที่ 20 เมษายน 2561

 เวลา 00.35 น. ผู้ขบัขี่ซ่ึงได้รับบาดเจบ็เลก็

น้อย เดินทางกลับที่ พัก และภายหลังเดินทาง 

มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ที่ รพ.วังน�า้เยน็ แพทย์

รับไว้สงัเกตอาการ 1 คืน

        เวลา 10.30 น. ผู้ขบัขีไ่ด้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้

วันที่ 23 เมษายน 2561 

 ทมีสอบสวน (JIT) ส�านักงานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และทีมสหวิชาชีพ จังหวัด

สระแก้ว ได้ลงสอบสวนการเกดิอบุตัเิหตุ
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21.20 น.รถกระบะเดินทางมาถึงจุดเกดิเหตุ เกดิอุบัตเิหตุพลิกควํ่าลงข้างทาง 

21.24 น.ผู้เหน็เหตุการณ์โทรแจ้งกู้ภยัสว่างวังนํา้เยน็  

21.28 น.กู้ภยัสว่างวังนํา้เยน็ เดินทางถึงจุดเกดิเหตุ  

21.30 น.แผนกฉุกเฉิน รพ.วังนํา้เยน็ รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุหมู่  

20.00 น. ตาํรวจ สภ.วังนํา้เยน็เลิกด่านสกดัตรวจเตือน 

20.30 น.รถกระบะเดินทางออกจาก อ.เมือง มุ่งหน้า อ.วังนํา้เยน็  

10.00 น.รถกระบะออกเดนิทางจาก อ.วังนํา้เยน็ มุ่งหน้า อ.เมือง จ.สระแก้ว 

11.00 น.เดินทางถึง อ.เมอืงสระแก้ว ร่วมงานวันไหล 

21.35 น.ทมีชุดปฏบิัตกิาร ALS รพ.วังนํา้เยน็ เดินทางถึงจุดเกดิเหต ุ

21.45 น. รพ.วังนํา้เยน็ประกาศใช้แผนรับอุบัติเหตุหมู่ แผน 1  

22.00 น. ส่งต่อผู้บาดเจบ็สาหัส ไปรับการรักษาที่ รพร.สระแก้ว 

00.35 น.คนขับรถกระบะมารับการรักษาที่ รพ.วังนํา้เยน็  

10.30น. แพทย์ให้คนขับกลับบ้านได้  

  - เวลา 00.35 น. ผู้ขับข่ีซ่ึงได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เดินทางกลับที่ พัก และภายหลังเดินทาง 

มารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ที่ รพ.วังนํา้เยน็ แพทย์รับไว้สงัเกตอาการ 1 คืน 

  - เวลา 10.30 น. ผู้ขับข่ีได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้ 
  

 วนัที ่23 เมษายน 2561  

- ทีมสอบสวน (JIT) สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี และทีมสหวิชาชีพ จังหวัด

สระแก้ว ได้ลงสอบสวนการเกดิอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่1 The Incident Timeline : กรณอีบุตัเิหตรุถกระบะพลิกคว�า่เอง อ.วังน�า้เยน็ จ.สระแก้ว
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ลําดบั เพศ อายุ (ปี) พาหนะ/ตําแหน่งนัง่ ลกัษณะการบาดเจ็บ สถานะ 

1 ชาย 16 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- ใบหน้า หู และจมูกด้านซ้ายมเีลือดออก 

- กระดูกคอซี่ที่ 1-3 หัก คอหมุนได้รอบ 

- ศีรษะยุบ ปอดชํา้มเีลือดออกในช่องอก 

- กระดูกขาส่วนล่างหัก 

เสยีชีวิต  

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

2 ชาย 17 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- มแีผลฉีกขาดที่เหนือคิ้วซ้าย 1 cm 

- ต้นขาซ้ายผดิรปู 

- Traumatic Pneumothorax 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

3 ชาย 19 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- มแีผลถลอกที่หลัง 

- injury of Neck (กระดูกคอหัก) 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

 

4 ชาย 16 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- แผลถลอกที่ศอกขวา 

- ปอดชํา้มเีลือดออกในช่องอก 

- กระดูกเชิงกรานหัก 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

5 ชาย 17 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- มแีผลเปิดข้อเท้าผดิรปู 2 ข้าง เหน็กระดูก 

- มแีผลถลอกที่ตาซ้ายและปาก 

- มเีลือดออกในช่องอกปริมาณมาก 

- ข้อเท้าหักทั้ง 2 ข้าง 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

6 ชาย 17 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 
- Head Injury 

เสยีชีวิต 

(ที่ รพร.สระแก้ว) 

7 ชาย 19 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- กระดูกต้นขาหัก 

- กระดูกซี่โครงซี่ที่ 2-3 หัก 
บาดเจบ็รนุแรง 

 

      

8 ชาย 19 
ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 
- Severe Head Injury บาดเจบ็รนุแรง 

9 ชาย 19 
ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- ได้รับบาดเจบ็อวัยวะภายในช่องอก และมี

แผลเปิดบริเวณช่องอก 
บาดเจบ็รนุแรง 

10 ชาย 17 ผู้ขบัขี่ 
- Mild Head Injury ปวดศีรษะ มเีลือดออก   

หูซ้าย   
บาดเจบ็เลก็น้อย 

11 ชาย 17 
ผู้โดยสาร/ 

นั่งตอนหน้ากระบะ 
- มแีผลถลอกที่ศีรษะ และตามตวั บาดเจบ็เลก็น้อย 

12 ชาย 18 
ผู้โดยสาร/ 

นั่งตอนหน้ากระบะ 
- มแีผลถลอกที่ศีรษะ และตามตวั บาดเจบ็เลก็น้อย 
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1 ชาย 16 ผู้โดยสาร/ 
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- ใบหน้า หู และจมูกด้านซ้ายมเีลือดออก 

- กระดูกคอซี่ที่ 1-3 หัก คอหมุนได้รอบ 

- ศีรษะยุบ ปอดชํา้มเีลือดออกในช่องอก 
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- มแีผลฉีกขาดที่เหนือคิ้วซ้าย 1 cm 

- ต้นขาซ้ายผดิรปู 
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(ณ จุดเกดิเหต)ุ 
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- แผลถลอกที่ศอกขวา 
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- มแีผลถลอกที่ตาซ้ายและปาก 
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ผู้โดยสาร/ 
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แผลเปิดบริเวณช่องอก 
บาดเจบ็รนุแรง 

10 ชาย 17 ผู้ขบัขี่ 
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หูซ้าย   
บาดเจบ็เลก็น้อย 
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นั่งตอนหน้ากระบะ 
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- มแีผลฉีกขาดที่เหนือคิ้วซ้าย 1 cm 
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- มแีผลถลอกที่ตาซ้ายและปาก 
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หูซ้าย   
บาดเจบ็เลก็น้อย 
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- กระดูกขาส่วนล่างหัก 

เสยีชีวิต  

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

2 ชาย 17 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- มแีผลฉีกขาดที่เหนือคิ้วซ้าย 1 cm 

- ต้นขาซ้ายผดิรปู 

- Traumatic Pneumothorax 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

3 ชาย 19 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- มแีผลถลอกที่หลัง 

- injury of Neck (กระดูกคอหัก) 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

 

4 ชาย 16 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- แผลถลอกที่ศอกขวา 

- ปอดชํา้มเีลือดออกในช่องอก 

- กระดูกเชิงกรานหัก 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

5 ชาย 17 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- มแีผลเปิดข้อเท้าผดิรปู 2 ข้าง เหน็กระดูก 

- มแีผลถลอกที่ตาซ้ายและปาก 

- มเีลือดออกในช่องอกปริมาณมาก 

- ข้อเท้าหักทั้ง 2 ข้าง 

เสยีชีวิต 

(ณ จุดเกดิเหต)ุ 

6 ชาย 17 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 
- Head Injury 

เสยีชีวิต 

(ที่ รพร.สระแก้ว) 

7 ชาย 19 ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- กระดูกต้นขาหัก 

- กระดูกซี่โครงซี่ที่ 2-3 หัก 
บาดเจบ็รนุแรง 

 

      

8 ชาย 19 
ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 
- Severe Head Injury บาดเจบ็รนุแรง 

9 ชาย 19 
ผู้โดยสาร/ 

โดยสารท้ายกระบะ 

- ได้รับบาดเจบ็อวัยวะภายในช่องอก และมี

แผลเปิดบริเวณช่องอก 
บาดเจบ็รนุแรง 

10 ชาย 17 ผู้ขบัขี่ 
- Mild Head Injury ปวดศีรษะ มเีลือดออก   

หูซ้าย   
บาดเจบ็เลก็น้อย 

11 ชาย 17 
ผู้โดยสาร/ 

นั่งตอนหน้ากระบะ 
- มแีผลถลอกที่ศีรษะ และตามตวั บาดเจบ็เลก็น้อย 

12 ชาย 18 
ผู้โดยสาร/ 

นั่งตอนหน้ากระบะ 
- มแีผลถลอกที่ศีรษะ และตามตวั บาดเจบ็เลก็น้อย 

 การวิเคราะห์ปัจจัยการบาดเจบ็และเสยีชีวิต

ด้านคน รถ ถนน/สิง่แวดล้อม และการตอบสนองหลัง

เกดิเหตุ

 ด้านผู้ขบัขี่ พบว่าผู้ขบัขี่ เพศชาย อายุ 17 ปี 

สญัชาตไิทย ภมูลิ�าเนา อ.วังน�า้เยน็ ไม่มใีบอนุญาตขบัขี่

รถยนต์ ประสบการณ์ขับขี่น้อย ไม่คุ้นชินกับรถ มี

ประวัตดิื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่เน่ืองจากดื่มเคร่ือง

ดื่มแอลกอฮอล์น้อยทีส่ดุในกลุ่ม และยังประครองสติ

สามารถขบัรถได้ จึงเป็นผู้ขบัรถคันดงักล่าว เพ่ือเดนิ

ทางกลับจากเทีย่วงานวันไหลที ่อ.เมอืงสระแก้ว กลับ

บ้านที ่อ.วังน�า้เยน็ 

 ผู้โดยสารทั้งหมด 11 คน เพศชายทั้งหมด 

อายุระหว่าง 16 - 19 ปี สัญชาติไทย ภูมิล�าเนา 

อ.วังน�า้เยน็ และ อ.วังสมบูรณ ์มปีระวัตดิื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ก่อนที่จะเดินทางกลับจากไปร่วมงานวัน

ไหลทีอ่.เมอืงสระแก้ว มผู้ีโดยสาร 2 คน โดยสารมาใน

ห้องผู้โดยสารของรถกระบะ ไม่คาดเขม็ขัดนิรภัย  

ผู้โดยสาร 9 คน น่ังทีส่่วนท้ายกระบะ ทัง้ผู้ขบัขี่ และผู้

โดยสารมคีวามเหน่ือยล้าจากการไปร่วมเล่นน�า้ในงาน

วันไหลทัง้วัน ประกอบกบัมอีาการมนึเมา อย่างไรกต็าม 

หลังเกดิเหตทุางเจ้าหน้าที่ต�ารวจไม่ได้ด�าเนินการเกบ็

ตวัอย่างเลือดของทัง้ผู้ขบัขี่ และผู้โดยสาร เพ่ือส่งตรวจ
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ภาพที ่2 รอ้ยละการไดร้บับาดเจ็บตามหมวดอวยัวะของร่างกายของผูเ้สียชีวิตและผูบ้าดเจ็บ (N=12) 

การวิเคราะหปั์จจยัการบาดเจ็บและเสียชีวิตดา้นคน รถ ถนน/สิง่แวดลอ้ม และการตอบสนองหลงัเกิดเหตุ 

 ดา้นผูข้ับขี่ พบว่าผู้ขับข่ี เพศชาย อายุ 17 ปี สัญชาติไทย ภูมิลําเนา อ.วังนํ้าเย็น ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี

รถยนต์ ประสบการณ์ขับข่ีน้อย ไม่คุ้นชินกับรถ มีประวัติด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ แต่เน่ืองจากด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์น้อยที่สดุในกลุ่ม และยังประครองสติสามารถขับรถได้ จึงเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าว เพ่ือเดินทางกลับจาก

เที่ยวงานวันไหลที่ อ.เมืองสระแก้ว กลับบ้านที่ อ.วังนํา้เยน็  

 ผูโ้ดยสารทั้งหมด 11 คน เพศชายทั้งหมด อายุระหว่าง 16 - 19 ปี สัญชาติไทย ภูมิลาํเนา อ.วังนํา้เยน็ 

และ อ.วังสมบูรณ์ มีประวัติด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเดินทางกลับจากไปร่วมงานวันไหลที่อ.เมืองสระแก้ว 

มีผู้โดยสาร 2 คน โดยสารมาในห้องผู้โดยสารของรถกระบะ ไม่คาดเขม็ขัดนิรภัย ผู้โดยสาร 9 คน น่ังที่ส่วนท้าย

กระบะ ทั้งผู้ขับข่ี และผู้โดยสารมีความเหน่ือยล้าจากการไปร่วมเล่นนํา้ในงานวันไหลทั้งวัน ประกอบกบัมีอาการมึนเมา 

อย่างไรก็ตาม หลงัเกิดเหตุทางเจา้หนา้ทีตํ่ารวจไม่ไดดํ้าเนินการเก็บตวัอย่างเลือดของทั้งผูข้บัขี่ และผูโ้ดยสาร 

เพือ่ส่งตรวจระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดแต่อย่างใด เน่ืองจากทางผู้ขับข่ี สารภาพเบ้ืองต้นว่าได้มีการด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ก่อนที่จะขับรถพาเพ่ือนๆกลับจากงานวันไหล     

 รถยนต์ รถยนต์กระบะสองตอน ย่ีห้อโตโยต้า รุ่น วีโก้ สีบรอนซ์ ทะเบียน บต-5959 สระแก้ว   

มีห้องผู้โดยสารหลังคนขับ ระบบเกียร์อัตโนมัติ ถุงลมนิรภัย 2 ข้าง ด้านหน้าคนขับ และด้านหน้าผู้โดยสารข้าง

คนขับ จดทะเบียนเม่ือปี 2553 อายุการใช้งานประมาณ 8 ปี ใช้เป็นรถบรรทุกทางการเกษตร (ขนส่งมะม่วง)  

มีการดัดแปลงติดตั้งแผงเหลก็ที่ด้านข้างของกระบะ เสริมแหนบ 2 ช้ันเพ่ือรับนํา้หนักในการบรรทุก ยางรถมีสภาพ

ค่อนข้างแข็ง ขาดความยืดหยุ่นเน่ืองจากการใช้งานบ่อย มีประวัติข้อมูลการประกันภัย (พ.ร.บ.) ภาคบังคับ        

กับ บริษัท สหมงคลประกันภัย จํากัด (มหาชน) กรมธรรม์ได้สิ้ นสุดความคุ้มครอง ต้ังแต่วันที่ 08/04/2561  

และไม่พบข้อมูลการประกนัภัยภาคสมัครใจ ตรวจเชค็สภาพคร้ังสดุท้าย เม่ือวันที่ 10 เม.ย.2561  

สภาพความเสียหายของรถยนต์  หลังเกิดเหตุรถกระบะคันดังกล่าว อยู่ในสภาพพลิกตะแคงขวา กระจก

หน้ารถมีรอยแตกร้าว ฝากระโปรงรถและตัวเคร่ืองยนต์พังเสียหาย กันชนหน้าหลุดออกจากตัวรถ ด้านขวาของรถ
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ตารางที ่1 ลักษณะการบาดเจบ็  และต�าแหน่งทีน่ั่ง (ต่อ)

ภาพที ่2 ร้อยละการได้รับบาดเจบ็ตามหมวดอวัยวะของร่างกายของผู้เสยีชีวิตและผู้บาดเจบ็ (N=12)



วารสารโรคและภยัสุขภาพ ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 3 จงัหวดันครสวรรค์

ปีท่ี 14 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2563  
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สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดแต่อย่างใด เน่ืองจากทางผู้ขบัขี่ 

สารภาพเบื้องต้นว่าได้มกีารดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์

ก่อนทีจ่ะขบัรถพาเพ่ือนๆกลับจากงานวันไหล    

 รถยนต ์ รถยนตก์ระบะสองตอน ย่ีห้อโตโยต้า 

รุ่น วีโก้ สีบรอนซ์ ทะเบียน บต-5959 สระแก้ว   

มห้ีองผู้โดยสารหลังคนขบั ระบบเกยีร์อตัโนมตั ิ ถุงลม

นิรภยั 2 ข้าง ด้านหน้าคนขบั และด้านหน้าผู้โดยสารข้าง

คนขบั จดทะเบยีนเมื่อปี 2553 อายุการใช้งานประมาณ 

8 ปี ใช้เป็นรถบรรทุกทางการเกษตร (ขนส่งมะม่วง) มี

การดดัแปลงตดิตัง้แผงเหลก็ทีด้่านข้างของกระบะ เสริม

แหนบ 2 ช้ันเพ่ือรับน�า้หนักในการบรรทุก ยางรถมสีภาพ

ค่อนข้างแขง็ ขาดความยืดหยุ่นเน่ืองจากการใช้งานบ่อย 

มีประวัติข้อมูลการประกนัภัย (พ.ร.บ.) ภาคบังคับ        

กับ บริษัท สหมงคลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

กรมธรรม์ได้สิ้ นสุดความคุ้มครอง ตั้ งแต่วันที่ 

08/04/2561 และไม่พบข้อมูลการประกนัภยัภาคสมคัร

ใจ ตรวจเชค็สภาพคร้ังสดุท้าย เมื่อวันที ่10 เม.ย.2561 

สภาพความเสียหายของรถยนต์  หลังเกิด

เหตุรถกระบะคันดังกล่าว อยู่ในสภาพพลิกตะแคง

ขวา กระจกหน้ารถมรีอยแตกร้าว ฝากระโปรงรถและ

ตวัเคร่ืองยนตพั์งเสยีหาย กนัชนหน้าหลุดออกจากตวั

รถ ด้านขวาของรถซ่ึงเป็นจุดรับแรงกระแทกจากการ

พลิกลงร่องน�า้ ท�าให้ส่วนหน้าด้านขวาของรถไปจนถงึ

ด้านข้างฝั่งประตคูนขบัพังยุบเสยีหาย ไม่สามารถเปิด

ประตูได้ ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้าได้รับความ

เสยีหายเลก็น้อย ไม่มีร่องรอยการท�างานของถุงลม

นิรภยั ส่วนท้ายกระบะได้รับความเสยีหายหนัก ท�าให้

กระบะและแผงเหลก็พับบดิเบี้ยวผดิรปู ดงัภาพที ่3

 ลักษณะถนน และสิง่แวดล้อม ลักษณะถนนเป็น

ทางตรง ฝั่งขาเข้า อ.วังน�า้เยน็ โดยทั้ง 2 ฝั่งถนน  

(ขาไป-กลับ) อยู่ในช่วงก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็นฝัง่

ละ 3 ช่องจราจร พ้ืนผวิจราจรปกต ิเป็นทางถนนเรียบ

ลาดยางมะตอย ไม่มกีารตเีส้นแบ่งช่องจราจร  ไม่มเีกาะ

กลางถนน (อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง) ไม่มไีฟส่อง

ว่างและไฟเตอืนในเวลากลางคืน  บริเวณจุดกลับรถมี

แทง่แบริเออร์น�า้มาตั้งไว้ 1 อนัโดยไม่มกีารตดิตั้งแถบ

สะท้อนแสงหรือสญัญาณไฟเตอืนในช่วงเวลากลางคืน  

ด้านสภาพแวดล้อมพบว่าเส้นทางค่อนข้างมดื สองข้าง

ทางเป็นเขตชุมชน มีไฟส่องสว่างจากบ้านเรือนเลก็

น้อย ด้านข้างถนนเป็นร่องน�า้ลึกประมาณ 1.5 เมตร 

เกดิจากการขดุสร้างยกระดบัพ้ืนถนน ลักษณะเป็นดนิ

หลวมไม่แข็งมาก ไม่มีฝนตกหรือพ้ืนถนนเปียก  

มาตรการป้องกนัอบุตัเิหตทุี่มอียู่ โดยพบว่าในวันเกดิ

เหต ุเป็นช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต ์ของจ.สระแก้ว 

ซ่ึงเป็นช่วงหลังจาก 7 วันอนัตราย เจ้าหน้าที่ต�ารวจ 

สภ.วังน�า้เยน็ ได้ตั้งด่านสกดัตรวจเตอืน ผู้ใช้รถใช้ถนน 

และผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานวันไหล โดยมีการ

ประชาสมัพันธเ์ส้นทางเล่ียง การเล่นน�า้ การน่ังท้าย
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กระบะ ตรวจจับผู้ขบัขี่ทีเ่มาสรุา และไม่สวมหมวกกนั

นอ็ค ทัง้น้ีได้ตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา 11.00 น. บริเวณ

หน้าตลาดเทศบาลวังน�า้เยน็ เวลา 16.00 น. ได้ย้ายจุด

ตรวจไปยังบริเวณสี่แยกเขาหินปูน เขตติดต่อเขา

ฉกรรจ์ จนกระทัง่ในเวลา 20.00 น. เจ้าหน้าทีต่�ารวจ

เหน็ว่าปริมาณรถเบาบางลงแล้ว จึงได้เลิกด่านตรวจซ่ึง

ห่างจากช่วงเวลาเกดิเหตเุพียง 1.20 ช่ัวโมง

 การตอบสนองหลังเกิดเหตุ ทมีกู้ภัยมูลนิธิ

สว่างธรรมสถานศนูย์วังน�า้เยน็ เดนิทางถงึจุดเกดิเหตุ

ในเวลา 21.28 น. หลังได้รับแจ้งเหตเุพียง 4 นาท ีเข้า

ประเมินสถานการณ ์ และประสานแจ้งรถกู้ภัยมูลนิธิ

สว่างธรรมสถาน     มาเพ่ิมจาก อ.วังน�า้เยน็ 12 คัน วัง

สมบูรณ ์2 คัน วังใหม่ 1 คัน เขาฉกรรจ์ 1 คัน คลอง

หาด 1 คัน รวมรถกู้ภยัมูลนิธสิว่างธรรมสถาน 17 คัน 

เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหต ุโดยพบผู้เสยีชีวิต ณ จุดเกดิ

เหต ุอยู่บนถนนทางหลวง 3 ราย และอยู่ในร่องน�า้ถูก

รถกระบะทบั 6 ราย ชาวบ้านช่วยกนัยกรถขึ้น และทมี

พยาบาลท�าการคัดแยกผู้บาดเจบ็ เคล่ือนย้ายขึ้นรถ

พยาบาลทนัท ีโดยในช่วงเกดิเหตเุป็นเวลากลางคืน การ

จราจรคล่องตวั ท�าให้ทมีกู้ภยั รถพยาบาล ทมีช่วยเหลือ

จากหน่วยต่างๆ สามารถมาถงึจุดเกดิเหตแุละเข้าช่วย

เหลือผู้ประสบเหตไุด้เรว็ บริเวณจุดเกดิเหตเุส้นทาง

ค่อนข้างมืด ไม่มีไฟส่องสว่างในการช่วยเหลือผู้บาด

เจบ็ ทางเทศบาลวังน�า้เยน็จึงได้น�าไฟส่องสว่าง มา

อ�านวยความสะดวกโดยรอบบริเวณ
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2. ผลการวิเคราะหปั์จจยัการบาดเจ็บและเสียชีวิตตามแนวทางของ The Haddon’s matrix  

ผลการวิเคราะหปั์จจยัเสีย่งดว้ย Haddon matrix model 

คน รถ สิง่แวดลอ้ม 

ก่อน

เกิด

เหตุ 

- คนขับอายุ 17 ปี ไม่มี

ใบอนุญาตขับข่ี ไม่คุ้นชินกบัรถ 

- ผู้ขับข่ีและผู้โดยสารน่ังท้าย

กระบะ 9 คน มีประวัติดื่ม 

เคร่ืองด่ืม Alcohol 

- มีความเหน่ือยล้าจากไปร่วม

เล่นนํา้วันไหลมาทั้งวัน 

- รถกระบะสองตอน ระบบเกยีร์

อตัโนมัติ จดทะเบียน ปี 2553 

- อายุใช้งานประมาณ 8 ปี พบมี

การดัดแปลงเสริมแหนบ และโครง

เหลก็ท้ายกระบะ  

- ตรวจสภาพล่าสดุ10 เม.ย.2561 

- สภาพยางแขง็ ขาดความยืดหยุ่น 

- ถนน 2 เลน ทางตรง พ้ืนผิวปกติ อยู่

ในช่วงก่อสร้างขยายช่องจราจร มีแบริ

เออร์นํา้ตั้งไว้เป็นจุดกลับรถ ไม่มี

สญัญาณไฟเตือน 

 - มีการตั้งด่านตรวจเตือน บริเวณแยก

เขาหินปูน เวลา 16.00-20.00 น. 

ขณะ

เกิด

- คนขับ ขับข่ีรถด้วยความเรว็

มากกว่า 120 กม./ชม. (ข้อ

- รถขับมาด้วยความเรว็ เกิดเบรค

กะทนัหัน ทาํให้เกดิแรงเหว่ียงตัว

- เส้นทางค่อนข้างมืด ไม่มีไฟส่องสว่าง

ทศัน์วิสยัการมองเหน็ไม่ดี 

ภาพที่ 4  ภาพจาํลองเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ 

11 

 

คน รถ สิง่แวดลอ้ม 

เหตุ สนันิษฐานตาํรวจ) 

- ขณะขับข่ีไม่คาดเขม็ขัดนิรภัย 

- ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่น่ังท้าย

กระบะอยู่ในอาการขาดสติ 

- ถูกเหว่ียงกระเดน็ออกจาก

ท้ายกระบะ ทาํให้กระแทกพ้ืน

ถนน และถูกรถทบัร่าง 

รถหมุนท้ายสะบัดไปข้างหน้า 

- สภาพยางรถยนต์ที่ขาดความยืด

หยุดไม่เกาะถนน ทาํให้รถเซไถล

เป็นทางยาวก่อนพลิกตะแคงข้างตก

ลงร่องนํา้ข้างทาง 

- ถุงลมนิรภัย 2 ข้างไม่ทาํงาน 

เน่ืองจากเป็นการชนบริเวณด้านข้าง

ตัวรถ ห้องโดยสารด้านคนขับพังยุบ 

กระจกแตกร้าว แต่ไม่ถึงตัวคนขับ 

- การจราจรเบาบาง ไม่มีฝนตก 

- ไม่มีวัสดุข้างทางเน่ืองจากเป็นช่วง

ก่อสร้าง 

- มีร่องนํา้ข้างทาง ลึก 1.5 ม.เกดิจาก

การขุดดินยกระดับพ้ืนถนน 

- ช่วงเกดิเหตุตาํรวจเลิกด่านตรวจเตือน

ไปก่อน เน่ืองจากเหน็ว่าปริมาณรถ     

เบาบางแล้ว 

หลงั

เกิด

เหตุ 

- คนขับ และผู้โดยสาร 2 คนที่

น่ังด้านหน้ารถ ได้รับบาดเจบ็

เลก็น้อย 

- ผู้โดยสารที่น่ังท้ายกระบะ 

จาํนวน 9 ราย (เสียชีวิต 6 ราย

,บาดเจบ็รุนแรง 3 ราย)  

- มีทมีชุดปฏบัิติการ ALS รพ.

วังนํา้เยน็ 2 คัน ทมีกู้ภัยวังนํา้

เยน็ 12 คัน เข้าช่วยเหลือนาํส่ง

ผู้บาดเจบ็และเสยีชีวิต 

- รถกระบะที่พลิกควํ่าทบัร่าง

ผู้โดยสารที่ตกลงไปร่องนํา้ข้างทาง 

6 ราย กู้ภัยและชาวบ้านช่วยกนัยก

รถ นาํผู้บาดเจบ็ออกมาด้วยความ

ยากลาํบาก 

- สภาพรถ กระจกหน้า กระโปรง

รถ เคร่ืองยนต์ พังเสยีหาย ด้านข้าง

ขวาฝั่งคนขับเป็นจุดที่ได้รับแรง

กระแทก ประตูพังยุบไม่สามารถ

เปิดได้ ตัวกระบะและแผงเหลก็บิด

เบ้ียวผิดรูป 

- ช่วงเวลากลางคืน การจราจรเบาบาง 

คล่องตัว กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุ เดินทางถึง

จุดเกดิเหตุภายใน 5 นาท ี 

- เทศบาลวังนํา้เยน็ นาํไฟส่องสว่างมา

ติดโดยรอบ อาํนวยความสะดวกแก่

เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 

- รพ.วังนํา้เยน็ประกาศแผนรับมือ

อุบัติเหตุหมู่ เตรียมพร้อมให้การรักษา

และส่งต่อผู้บาดเจบ็ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาสถานการณ์การบาดเจบ็และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ของจังหวัดสระแก้ว ในช่วง

5 ปีย้อนหลัง พบอัตราการบาดเจบ็และเสียชีวิตมากในกลุ่มเดก็และเยาวชน ช่วงอายุ 10 - 24 ปี ทั้งในเวลาปกติ 

และช่วงเทศกาล ปัจจัยเสี่ยงของการเกดิอุบัติเหตุที่สาํคัญ คือ เมาแล้วขับ จากรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน

ของประเทศไทย ปี 2559 - 2560 โดยมูลนิธไิทยโรดส ์และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยี

แห่งเอเชีย6 พบว่าอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เมาแล้วขับ และขับรถเรว็ เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุมากกว่า 2 

ใน 3 ของทั้งหมด เพศชายเสี่ยงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า และกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี     

เสี่ยงตายและบาดเจบ็รุนแรงจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนมากที่สดุ นอกจากน้ียังพบว่าเมาแล้วขับเพ่ิมความเสี่ยง
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2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการบาดเจบ็และเสยีชีวิตตามแนวทางของ The Haddon’s matrix 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงด้วย Haddon matrix model
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สรปุและอภิปรายผล

จากการศึกษาสถานการณ์การบาดเจบ็และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน ของจังหวัด
สระแก้ว ในช่วง5 ปีย้อนหลัง พบอตัราการบาดเจบ็
และเสยีชีวิตมากในกลุ่มเดก็และเยาวชน ช่วงอายุ 10 
- 24 ปี ทั้งในเวลาปกต ิและช่วงเทศกาล ปัจจัยเสี่ยง
ของการเกดิอุบัติเหตุที่ส �าคัญ คือ เมาแล้วขับ จาก
ร าย ง านสถานการณ์ อุ บั ติ เ หตุ ท า งถนนของ
ประเทศไทย ปี 2559 - 2560 โดยมูลนิธไิทยโรดส ์
และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย6 พบว่าอบุตัเิหตทุางถนนในช่วง
เทศกาล เมาแล้วขับ และขับรถเรว็ เป็นสาเหตุของ
อบุตัเิหตมุากกว่า 2 ใน 3 ของทั้งหมด เพศชายเสี่ยง
เสยีชีวิตจากอบุัติเหตุมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า และ
กลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี เสี่ยงตายและบาดเจบ็
รุนแรงจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนมากที่สุด 
นอกจากน้ียังพบว่าเมาแล้วขบัเพ่ิมความเสี่ยงต่อการ
บาดเจบ็จากอบุัติเหตุเป็น 6.6 เท่า และเพ่ิมโอกาส
เสยีชีวิต 9.6 เทา่ ซ่ึงจากเหตกุารณอ์บุตัเิหตรุถกระบะ     
สองตอนพลิกคว�่า ในช่วงเทศกาลวันไหลสงกรานต ์ปี 
2561 จังหวัดสระแก้ว ท�าให้มผู้ีบาดเจบ็และเสยีชีวิต       
หลายราย ผลการสอบสวนพบว่าผู้บาดเจบ็และเสยี
ชีวิตทั้งหมด เป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 16 - 19 ปี 
อายุเฉล่ีย 17 ปี เป็นเพศชาย ร้อยละ 100.0 อตัรา
การเสยีชีวิต ร้อยละ 50.0 และในจ�านวนผู้เสยีชีวิต 
ร้อยละ 83.3 เสยีชีวิต ณ ที่เกดิเหต ุโดยพบการบาด
เจบ็ที่เป็นสาเหตสุ�าคัญของการเสยีชีวิต คือ การบาด
เจบ็บริเวณช่องอก ร้อยละ 50.0 คาดว่าเกดิจากแรง
เหว่ียง และแรงกระแทกของรถที่มาทบัร่างของผู้เสยี
ชีวิตในขณะพลิกคว�่า สรุปสาเหตุปัจจัยของการเกดิ
อบุตัเิหตคุร้ังน้ีตามองค์ประกอบ ด้านคน คนขบัอายุ
น้อย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ ประสบการณข์ับขี่และ           
วุฒิภาวะการตดัสนิใจน้อย ขบัรถใช้ความเรว็ รวมทั้ง
มปีระวัตดิื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขบัรถ ด้านยาน
พาหนะ  เป็นรถที่ใช้บรรทุกทางการเกษตร มีการ
ดดัแปลงต่อเตมิโครงเหลก็ท้ายกระบะ อายุการใช้งาน

มากกว่า 5 ปี สภาพยางรถแขง็ ไม่เกาะถนน และถูก
ขบัมาด้วยความเรว็ ท�าให้ในขณะเกดิเหตรุถพลิกคว�่า 
แรงเหว่ียง และแรงกระแทกจากโครงสร้างรถเพ่ิม
ความรนุแรงของการบาดเจบ็มากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะผู้
โดยสารที่น่ังท้ายกระบะ        ด้านถนน สิ่งแวดล้อม 
และมาตรการป้องกัน ถนนอยู่ในช่วงก่อสร้างขยาย
ช่องจราจร ทางตรง พ้ืนผิวเรียบ ไม่มีเส้นแบ่งช่อง
จราจร ไม่มีไฟส่องสว่าง เหตเุกดิเวลากลางคืน เส้น
ทางค่อนข้างมืด ทศันวิสยัการมองเหน็ไม่ด ี ช่วงเกดิ
เหตุต�ารวจเลิกด่านตรวจเตือนไปก่อน จึงไม่มีการ
สกดักั้นผู้เดินทางกลับจากงานวันไหลดังกล่าว ด้าน
การตอบสนองหลังเกดิเหต ุมผู้ีพบเหน็เหตกุารณแ์จ้ง
ทมีกู้ชีพ กู้ภยัเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตอุย่างรวดเรว็ 
การจราจรสะดวก ไม่หนาแน่น มีการประสานทีม
สนับสนุนในพ้ืนที่ รวมทั้งทมีเทศบาลวังน�า้เยน็อ�านวย
ความสะดวกในการปฏบิัติงานน�าไฟส่องสว่างมาติด
โดยรอบ และรพ.วังน�า้เยน็เปิดแผนรับมืออุบัติเหตุ
หมู่ เตรียมความพร้อมให้การรักษาและส่งต่อผู้บาด
เจบ็ ท�าให้การปฏบิตังิานช่วยเหลือผู้ประสบเหตเุป็น
ไปอย่างราบร่ืน

ข้อเสนอแนะ  

1.ทมีสอบสวนสหสาขาในพ้ืนที่ ได้แก่ ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สาธารณสขุ ต�ารวจ ขนส่ง
จังหวัด และแขวงการทาง ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาการ
บาดเจบ็และเสยีชีวิตจากอบุัติเหตุจราจรทางถนนใน
กลุ่มวัยรุ่น ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์วันไหล ซ่ึงเป็น
งานประจ�าปีของจังหวัดสระแก้ว โดยการศึกษา
รวบรวมข้อมูล สถิติของการเกิดอุบัติเหตุ ผลการ
ด�าเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถงึผลการ
สอบสวนเชิงลึก การถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุที่
ส �าคัญในพ้ืนที่ เพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และขับเคล่ือนการด�าเนินงานผ่าน
กลไกของ ศปถ.อ�าเภอ/ศปถ.อปท.

2.ก�าหนดนโยบายการตั้งด่านตรวจเตือนผู้ใช้รถ ใช้
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สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ถนนอย่างเข้มขน โดยขยายช่วงเวลาของการตั้งด่านฯ 
ให้ครอบคลุมทั้งในช่วงเฝ้าระวัง 7 วันอนัตราย และ
ช่วงวันไหล เทศกาลสงกรานต ์เน้นมาตรการตรวจใบ
อนุญาต   ขบัขี่ของผู้ใช้รถสญัจรเดนิทาง และการใช้
อปุกรณนิ์รภัยในขณะขบัขี่อย่างเคร่งครัด 

3.ควรให้มกีารส่งตรวจวิเคราะห์ระดบัแอลกอฮอล์ใน
เลือด กรณกีารเกดิอบุตัเิหตทุี่สงสยัว่าผู้ขบัขี่มปีระวัติ
ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้ขบัขี่ที่อายุต�่ากว่า 20 
ปีทุกราย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการผลัก
ดนัเชิงนโยบายอย่างเข้มแขง็ ในผู้ขบัขี่ที่เมาแล้วขบั

4.สื่อสาร ประชาสมัพันธ ์และเฝ้าระวังการดื่มแล้วขบั
ในประชาชน โดยอาศัยมาตรการด่านชุมชน ด่าน
ครอบครัว เป็นด่านแรกในการป้องปราม ตักเตือน
คนในชุมชน ครอบครัว เน้นย�า้การไม่ดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ก่อนขับรถ เพ่ือป้องกนัและลดการเกดิ
อบุตัเิหต ุ
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