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บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงพรรณนำแบบยอ้นหลงั มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำ วิทยำกำรระบำดของอุบติัเหตุจรำจรทำงถนนในจงัหวดั
สกลนคร ระหว่ำงปี พ.ศ.2556-2560 จ ำแนกตำมกลุ่มอำย ุเพศ ลกัษณะกำรเกิดอุบติัเหตุ ช่วงเวลำท่ีเกิดอุบติัเหตุ อตัรำบำดเจ็บ อตัรำตำย กำรเกิด
อุบติัเหตุจ ำแนกรำยอ ำเภอ ประเภทของพำหนะ ลกัษณะถนน และสภำพแวดลอ้ม โดยใช้แหล่งขอ้มูล 3 แห่ง จำก ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดั
สกลนคร สถำนีต ำรวจจงัหวดัสกลนคร และบริษทักลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ จงัหวดัสกลนคร 
 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ ผูป้ระสบอุบติัเหตุจรำจรทำงถนนทุกประเภท (รหัส ICD10 = V01-V89) ในจงัหวดัสกลนคร ตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2556 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีจ  ำนวน 56,909 คน เสียชีวิต 1,329 คน อตัรำกำรบำดเจบ็ และอตัรำตำย มีค่ำเท่ำกบั 500.00-1,375.34 
และ 20.01-26.67 คนต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดบั ปี พ.ศ.2560 มีอตัรำกำรบำดเจ็บ (1,375.34 คนต่อประชำกรแสนคน) และอตัรำกำรตำย 
(26.67 คนต่อประชำกรแสนคน) สูงท่ีสุดในรอบ 5 ปี อตัรำกำรบำดเจ็บและกำรตำยในเพศชำยมำกกว่ำในเพศหญิง คือ 4.87-5.27 : 1 และ 9.62-
13.14 : 1 ส่วนกลุ่มอำย ุ15-24 ปี มีอตัรำกำรบำดเจ็บสูงท่ีสุด และอตัรำกำรตำย สูงท่ีสุดในกลุ่มอำย ุ15-24 ปี และ 10-14 ปี เดือนธนัวำคมของแต่
ละปี พบวำ่มีอตัรำกำรบำดเจบ็และอตัรำกำรตำยมำกท่ีสุด ช่วงเวลำกำรเกิดกำรบำดเจบ็และตำยของกำรเกิดอุบติัเหตุคือ 15:00-23.59 น. นอกจำกน้ี
ยงัพบว่ำอตัรำกำรตำยมกัพบใน 8 อ ำเภอ และกำรเกิดอุบติัเหตุจรำจรทำงถนนแลว้ท ำให้มีอตัรำกำรบำดเจ็บและกำรตำย มกัพบในถนนสำยรอง 
และผูใ้ชร้ถจกัรยำนยนต ์(รหสั ICD10 = V20-V29) มีอตัรำกำรบำดเจบ็และตำยมำกท่ีสุด 
ค าส าคญั อุบติัเหตุทำงถนน 
 

Abstracts 
 A retrospective descriptive study aimed to study the epidemiology of road traffic accidents in Sakon Nakhon province during 2013-
2017 by age group, gender, and type of traffic accidents, timing of the accident, injury and death rates, occurrence accidents by districts, vehicles, 
roads and environment. Data collections were got from 3 sources; Sakon Nakhon provincial health office, Sakon Nakhon police station, and 
road accident victim’s protection company limited in Sakon Nakhon. 
 The results found that the traffic accident victims (ICD10 code: V01-V89) during 2013-2017 were 56,909 people including 1,329 
deaths. The injury rate and death rate were 500.00-1,375.34 and 20.01-26.67 per 100,000 people, respectively. In 2017, there were the highest 
of death rate as 1,375.34 per 100,000 people) and highest of injury rates as 26.67 per 100,000 people. The ratio of injury and death rate for males 
were higher than females as 4.87-5.27: 1 and 9.62-13.14:1, respectively. The highest injury rate was occurred in the age group of 15-24 years. 
More, the highest death rate was occurred in the age group of 15-24 and 10-14 years and occurred in December of each year. The period of 
accidence time was 15:00-23.59 h. The road accidents occurred frequently in 8 districts. Most injury and death rate were found in the minor 
road. Motorcycle users by ICD10 code V20-V29 were found in the highest of injury and death rates. 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีผูเ้สียชีวิตจำกอุบัติเหตุจรำจรเป็น
อนัดบั 2 ของโลก รองจำกประเทศลิเบีย จ ำนวน 24,237 คน 
(อตัรำตำย 36.2 ต่อประชำกรแสนคน) ซ่ึงจำกสถิติแลว้เป็น
อนัดบัท่ี 1 ในทวีปเอเชียและภูมิภำคอำเซียน (ส ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ, 2559)  ภำยใต้
ทศวรรษแห่งกำรด ำเนินกำรดำ้นควำมปลอดภยัทำงถนน 
(ระหว่ำงปี 2554-2563)  สหประชำชำติมีจุดมุ่งหมำย
ร่วมกนัเพ่ือลดจ ำนวนผูเ้สียชีวติจำกอุบติัเหตุทำงถนน โดย
มีขอ้ก ำหนด 5 เสำหลกั คือ 1) กำรจดักำรควำมปลอดภยั
ทำงถนน 2) ถนนและกำรคมนำคมท่ีปลอดภยัมำกข้ึน 3) 
ยำนพำหนะท่ีปลอดภยัมำกข้ึน 4) ผูใ้ชถ้นนท่ีปลอดภยัมำก
ข้ึน 5) กำรตอบสนองหลงักำรชน (World Health Organization, 

2558) ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศสมำชิก และมีกำร
ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัอุบติัเหตุ 8 ขอ้ คือ 1) ส่งเสริมกำร
สวมหมวกนิรภยัทุกคน 2) ลดพฤติกรรมเส่ียงจำกกำรด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ลว้ขบัข่ียำนพำหนะ 3) แกไ้ขปัญหำ
จุด เ ส่ียง จุดอันตรำย  4 )  ป รับพฤติกรรมของผู ้ข ับ ข่ี
ยำนพำหนะให้ใช้ควำมเร็วตำมกฎหมำยก ำหนด 5 ) 
ยกระดับมำตรฐำนยำนพำหนะให้ปลอดภัย 6) พัฒนำ
สมรรถนะของผู ้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย 7) พัฒนำ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน กำรรักษำและกำรฟ้ืนฟูผู ้บำดเจ็บ 8) 
พฒันำระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยทำงถนนของ
ประเทศให้มีควำมเขม้แขง็ แต่ยงัพบปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำนตำมมำตรกำร คือ 1) ปัญหำจำกคน 2) ปัญหำจำก
ถนน 3) ปัญหำจำกรถ 4) กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย และ 5) ดำ้น
บริหำรจัดกำร ซ่ึงผลจำกสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจร 
ยอ้นหลงั 5 ปี พ.ศ. 2554-2559 ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึนทุกปี 
โดยมีจ ำนวนกำรเกิดอุบติัเหตุ 244,362 คร้ัง ผูไ้ดรั้บบำดเจ็บ 
จ ำนวน 279,102 คน ปี พ.ศ. 2555 = 251,942 คร้ัง 287,537 คน ปี 
พ.ศ. 2556 = 250,558 คร้ัง 283,292 คน ปี พ.ศ. 2557 = 251,126 คร้ัง 
283,679 คน ปี พ.ศ. 2558 = 272,670 คร้ัง 310,870 คน และ ปี พ.ศ. 
2559 = 291,969 คร้ัง 332,456 คน ตำมล ำดับ นอกจำกน้ีผลท่ี
ตำมมำจำกอุบติัเหตุยงัส่งผลใหเ้กิดควำมพิกำรและเสียชีวิต 
มี จ ำ น วนผู ้พิ ก ำ ร  479; 433; 510; 910; 738 และ  1,095 คน 
ตำมล ำดับ และผู ้เ สียชีวิต 10,514; 10,561; 10,078; 9,832; 9,636 

และ 10,363 คน ตำมล ำดับ ( ศูนย์ข้อมูลอุบัติ เหตุ  เพื่อ
เสริมสร้ำงวฒันธรรมควำมปลอดภยัทำงถนน, 2560) ท่ีท ำ
ให้ประเทศตอ้งใชง้บประมำณ จ ำนวนถึง 232,855 ลำ้นบำท 
หรือประมำณ ร้อยละ 2.81 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้ ง
ประเทศ เม่ือปี พ.ศ. 2550 เป็นค่ำรักษำพยำบำล และกำร
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู ้พิกำร ท่ีต้องเป็นภำระเ ล้ียงดูของ
ครอบครัว ทั้ งกำรดูแลต่อเน่ือง และเสียโอกำสในกำร
ประกอบอำชีพ ท่ีจะเป็นก ำลังหลักของครอบครัว และ
พฒันำประเทศชำติ (ส ำนกังำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ, 2556) 
 ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอำณำเขตติดต่อกับ
หลำยประเทศในอำเซียน และมีเส้นทำงคมนำคมเช่ือม
ระหว่ำงภูมิภำคจำกทะเลจีนใตสู่้ทะเลอนัดำมัน ในกำร
ขนส่งสินคำ้กำรเกษตรหรืออุตสำหกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงมีสอง
เส้นทำงหลักท่ีเป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่งผ่ำนพ้ืนท่ี
จงัหวดัสกลนคร คือเส้นทำงสู่จงัหวดับึงกำฬ และเส้นทำง
สู่จังหวัดนครพนม นอกจำกเป็นเส้นทำงกำรค้ำแล้ว 
สกลนครยงัมีสถำนท่ีท่องเท่ียวส ำคญัโดยเฉพำะทำงดำ้น
ส่ิงแวดลอ้มทำงธรรมชำติ ประวติัศำสตร์ สังคม กำรเมือง 
ศำสนำ และวฒันธรรม ทั้งในระดบัชำติและระดบัทอ้งถ่ิน 
ท่ีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวเขำ้สู่จงัหวดัอยำ่งต่อเน่ืองในเทศกำล
ต่ำง ๆ และเป็นจงัหวดัท่ีเช่ือมต่อกบัสถำนท่ีท่องเท่ียวของ
จงัหวดัใกลเ้คียง ซ่ึงมีอำณำเขตติดต่อกบัจงัหวดัอ่ืน คือ ทิศ
เหนือจรดจังหวัดบึงกำฬและจังหวัดหนองคำย ทิศ
ตะวนัออกจรดจงัหวดัมุกดำหำรและจงัหวดันครพนม ทิศ
ใตจ้รดจงัหวดักำฬสินธ์ุ ทิศตะวนัตกจรดจงัหวดัอุดรธำนี 
(สำรำนุกรมเสรี, 2559) จึงท ำให้มีกำรใชเ้ส้นทำงคมนำคม
ขนส่งน้ีเพ่ิมมำกข้ึนทุกปี ส่งผลต่อกำรเกิดอุบติัเหตุในพ้ืนท่ี
จังหวดัสกลนครเพ่ิมข้ึน ศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉิน (EOC) จงัหวดัสกลนคร ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
อุบัติเหตุ รวมถึงมีกำรสอบสวนกรณีมีกำรเสียชีวิตอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยในปีงบประมำณ 2559 พบกำรเกิดอุบติัเหตุ 
14,217 คร้ัง มีผูไ้ดรั้บบำดเจ็บ 16,790 คน และอตัรำตำย 
25.61 ต่อประชำกรแสนคน ซ่ึงยงัไม่ได้ท ำกำรวิเครำะห์
ขอ้มูลในระยะยำว เพ่ือใช้ประโยชน์จำกขอ้มูลน้ีในกำร
วำงแผนระดับจังหวดั ตำมหลักวิทยำกำรระบำดในกำร
จดักำรขอ้มูล 
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ปีที่ 13  ฉบับที่ 1  มกราคม – เมษายน 2563

 อุบติัเหตุทำงถนนจึงเป็นปัญหำท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศอยำ่งต่อเน่ืองยำวนำน และสมควรไดรั้บกำรแกไ้ข
อย่ำงเร่งด่วนจริงจัง  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวนัท่ี 29 
กนัยำยน 2552 เห็นชอบให้ด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั
ทำงถนนเป็นวำระแห่งชำติและก ำหนดให้ปี 2554-2563 
เป็นปี “ทรรศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนน” (Decade 
of Action for Road Safety)  ก ำ ห น ด เ ป้ ำ ห ม ำ ย ต ำ ม
มำตรฐำนสำกลให้สำมำรถลดอตัรำให้สำมำรถลดอตัรำ
กำรเสียชีวติของคนไทยจำกอุบติัเหตุทำงถนนลงในอตัรำท่ี
ต ่ ำกว่ำ  10 คนต่อแสนประชำกรคน  ภำยใต้แนวทำง 
“ประชำรัฐ” เพ่ือใหทุ้กภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
ประชำชน และภำคประชำสังคม ไดเ้ขำ้มำร่วมรับผิดชอบ
ต่อกระบวนกำรขบัเคล่ือนภำรกิจกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำอุบติัเหตุทำงถนนของประเทศไทย ทั้งร่วมคิด ร่วม
วำงแผน ร่วมก ำหนดแนวทำง ร่วมด ำเนินกำร และร่วม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
 กำรควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนนั้น 
จะตอ้งมีควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งและชดัเจนเก่ียวกบัลกัษณะ
กำรเกิดอุบติัเหตุซ่ึงมีลกัษณะเฉพำะในแต่ละพ้ืนท่ี ดงันั้น 
ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษำวิทยำกำรระบำดของอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนน ท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมกำรเปล่ียนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร ซ่ึง
ยงัไม่มีกำรน ำเสนอขอ้มูลระยะยำวในช่วงปี พ.ศ. 2556-
2560 เพื่ออธิบำยวิทยำกำรระบำดของกำรเกิดอุบัติเหตุ
จรำจรทำงถนน ไดช้ดัเจนข้ึน ท ำใหเ้กิดองคค์วำมรู้ใหม่ อนั
จะน ำไปสู่กำรก ำหนดพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุ และ
น ำไปใช้ในกำรวำงมำตรกำรป้องกันควบคุมกำรเกิด
อุบติัเหตุไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะช่วยลดควำมสูญเสีย
ต่อชีวติและทรัพยสิ์นในระยะยำวต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษำวิทยำกำรระบำดกำรเกิดอุบติัเหตุจรำจร 
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร ปี พ.ศ.2556-2560 ตำมลกัษณะต่ำง 
ๆ ดงัน้ี 

 1. อตัรำบำดเจ็บในประชำกรตำมบุคคล เวลำ และ
ถำนท่ี 

 2. อัตรำตำยในประชำกรตำมบุคคล เวลำ และ
สถำนท่ี 

 3. ประเภทกำรเกิดอุบติัเหตุจรำจรทำงถนน จ ำแนก
ตำมลกัษณะกำรเกิดอุบติัเหต ุ

วธีิด าเนินการวจัิย 
 รูปแบบการวิจัย เป็นกำรศึกษำเชิงพรรณนำแบบ
ยอ้นหลงั (Retrospective descriptive study) โดยศึกษำวิทยำกำร
ระบำดของอุบติัเหตุจรำจรทำงถนนในประชำกรจ ำแนก
ตำมกลุ่มอำย ุเพศ รูปแบบกำรเกิดอุบติัเหตุจรำจร ช่วงเวลำ
ท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือรำยเดือนในรอบปี อตัรำบำดเจ็บและ
อตัรำตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร กำรกระจำยของอุบติัเหตุรำย
อ ำเภอ ประเภทของพำหนะ และลักษณะถนนท่ีประสบ
อุบติัเหตุ ปี พ.ศ. 2556-2560 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นกลุ่มประชำกรผูป้ระสบอุบัติเหตุจรำจรทำง
ถนนในพ้ืนท่ีจังหวดัสกลนคร ตำมคดีอุบัติเหตุจรำจร 
ข้อมูลกำรขอสินไหมทดแทนจำกกำรประสบอุบัติเหตุ
จรำจร และขอ้มูลโรค ท่ีไดจ้ำกกำรวินิจฉัยตำมรหัส ICD 10 
ตั้งแต่ V01-V89 ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2556-31 ธันวำคม 
2560 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลผูไ้ดรั้บบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุจรำจร ไดจ้ำก
กำรประมวลข้อมูล 43 แฟ้ม โดยใช้แฟ้ม Accident จำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสกลนคร ปี 2556-2560 (1 
มกรำคม 2556-31 ธันวำคม 2560)  ใน รูปแบบไฟล์  
Microsoft excel  
 2. ขอ้มูลคดีอุบติัเหตุจรำจร ฐำนขอ้มูลคดีควำมจำก
กำรจ ำหน่ำยและสรุปรำยงำนคดีประจ ำปี 2556-2560 จำก
สถำนีต ำรวจภูธรจงัหวดัสกลนคร ออกแบบไฟล ์Microsoft 
excel ในกำรบนัทึกรวบรวมขอ้มูลตำมตวัแปร 
 3. ฐำนข้อมูลกำรขอรับสินไหมทดแทนกรณี
อุบติัเหตุจรำจร สรุปกำรจ่ำยสินไหมทดแทนผูป้ระสบภยั
จำกอุบัติเหตุจรำจร ในพ้ืนท่ีจังหวดัสกลนครจำกบริษัท
กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ สำขำจงัหวดัสกลนคร ปี 
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 อุบติัเหตุทำงถนนจึงเป็นปัญหำท่ีส่งผลกระทบต่อ
ประเทศอยำ่งต่อเน่ืองยำวนำน และสมควรไดรั้บกำรแกไ้ข
อย่ำงเร่งด่วนจริงจัง  ซ่ึงคณะรัฐมนตรี มีมติเม่ือวนัท่ี 29 
กนัยำยน 2552 เห็นชอบให้ด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั
ทำงถนนเป็นวำระแห่งชำติและก ำหนดให้ปี 2554-2563 
เป็นปี “ทรรศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนน” (Decade 
of Action for Road Safety)  ก ำ ห น ด เ ป้ ำ ห ม ำ ย ต ำ ม
มำตรฐำนสำกลให้สำมำรถลดอตัรำให้สำมำรถลดอตัรำ
กำรเสียชีวติของคนไทยจำกอุบติัเหตุทำงถนนลงในอตัรำท่ี
ต ่ ำกว่ำ  10 คนต่อแสนประชำกรคน  ภำยใต้แนวทำง 
“ประชำรัฐ” เพ่ือใหทุ้กภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำค
ประชำชน และภำคประชำสังคม ไดเ้ขำ้มำร่วมรับผิดชอบ
ต่อกระบวนกำรขบัเคล่ือนภำรกิจกำรป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำอุบติัเหตุทำงถนนของประเทศไทย ทั้งร่วมคิด ร่วม
วำงแผน ร่วมก ำหนดแนวทำง ร่วมด ำเนินกำร และร่วม
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  
 กำรควบคุมป้องกันอุบัติเหตุจรำจรทำงถนนนั้น 
จะตอ้งมีควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งและชดัเจนเก่ียวกบัลกัษณะ
กำรเกิดอุบติัเหตุซ่ึงมีลกัษณะเฉพำะในแต่ละพ้ืนท่ี ดงันั้น 
ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษำวิทยำกำรระบำดของอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนน ท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมกำรเปล่ียนแปลง
ของสภำพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร ซ่ึง
ยงัไม่มีกำรน ำเสนอขอ้มูลระยะยำวในช่วงปี พ.ศ. 2556-
2560 เพื่ออธิบำยวิทยำกำรระบำดของกำรเกิดอุบัติเหตุ
จรำจรทำงถนน ไดช้ดัเจนข้ึน ท ำใหเ้กิดองคค์วำมรู้ใหม่ อนั
จะน ำไปสู่กำรก ำหนดพ้ืนท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุ และ
น ำไปใช้ในกำรวำงมำตรกำรป้องกันควบคุมกำรเกิด
อุบติัเหตุไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ ซ่ึงจะช่วยลดควำมสูญเสีย
ต่อชีวติและทรัพยสิ์นในระยะยำวต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษำวิทยำกำรระบำดกำรเกิดอุบติัเหตุจรำจร 
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร ปี พ.ศ.2556-2560 ตำมลกัษณะต่ำง 
ๆ ดงัน้ี 

 1. อตัรำบำดเจ็บในประชำกรตำมบุคคล เวลำ และ
ถำนท่ี 

 2. อัตรำตำยในประชำกรตำมบุคคล เวลำ และ
สถำนท่ี 

 3. ประเภทกำรเกิดอุบติัเหตุจรำจรทำงถนน จ ำแนก
ตำมลกัษณะกำรเกิดอุบติัเหต ุ

วธีิด าเนินการวจัิย 
 รูปแบบการวิจัย เป็นกำรศึกษำเชิงพรรณนำแบบ
ยอ้นหลงั (Retrospective descriptive study) โดยศึกษำวิทยำกำร
ระบำดของอุบติัเหตุจรำจรทำงถนนในประชำกรจ ำแนก
ตำมกลุ่มอำย ุเพศ รูปแบบกำรเกิดอุบติัเหตุจรำจร ช่วงเวลำ
ท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือรำยเดือนในรอบปี อตัรำบำดเจ็บและ
อตัรำตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร กำรกระจำยของอุบติัเหตุรำย
อ ำเภอ ประเภทของพำหนะ และลักษณะถนนท่ีประสบ
อุบติัเหตุ ปี พ.ศ. 2556-2560 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เป็นกลุ่มประชำกรผูป้ระสบอุบัติเหตุจรำจรทำง
ถนนในพ้ืนท่ีจังหวดัสกลนคร ตำมคดีอุบัติเหตุจรำจร 
ข้อมูลกำรขอสินไหมทดแทนจำกกำรประสบอุบัติเหตุ
จรำจร และขอ้มูลโรค ท่ีไดจ้ำกกำรวินิจฉัยตำมรหัส ICD 10 
ตั้งแต่ V01-V89 ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2556-31 ธันวำคม 
2560 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลผูไ้ดรั้บบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุจรำจร ไดจ้ำก
กำรประมวลข้อมูล 43 แฟ้ม โดยใช้แฟ้ม Accident จำก
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัสกลนคร ปี 2556-2560 (1 
มกรำคม 2556-31 ธันวำคม 2560)  ใน รูปแบบไฟล์  
Microsoft excel  
 2. ขอ้มูลคดีอุบติัเหตุจรำจร ฐำนขอ้มูลคดีควำมจำก
กำรจ ำหน่ำยและสรุปรำยงำนคดีประจ ำปี 2556-2560 จำก
สถำนีต ำรวจภูธรจงัหวดัสกลนคร ออกแบบไฟล ์Microsoft 
excel ในกำรบนัทึกรวบรวมขอ้มูลตำมตวัแปร 
 3. ฐำนข้อมูลกำรขอรับสินไหมทดแทนกรณี
อุบติัเหตุจรำจร สรุปกำรจ่ำยสินไหมทดแทนผูป้ระสบภยั
จำกอุบัติเหตุจรำจร ในพ้ืนท่ีจังหวดัสกลนครจำกบริษัท
กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ สำขำจงัหวดัสกลนคร ปี 

2556-2559 ส่งออกข้อมูลจำกโปรแกรมในรูปแบบไฟล์ 
Microsoft excel  
 4.ขอ้มูลประชำกรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร ปี พ.ศ. 
2556-2560 ซ่ึงเป็นขอ้มูลประชำกรปลำยปี เก็บรวบรวม
ข้อ มู ล โ ด ย ใ ช้แ บบบัน ทึ กข้อ มู ล ใน รู ป แบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์จำกฐำนขอ้มูลประชำกรปลำยปีในเวบ็ไซต ์
(Website) ของส ำนกับริหำรกำรทะเบียน กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย โดยผู ้วิจัยได้สร้ำงเคร่ืองมือแบบ
บนัทึกขอ้มูลประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำตำมกรอบแนวคิด
และจำกกำรทบทวนวรรณกรรมงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 5. ขอ้มูลจ ำนวนผูข้อใบอนุญำตขบัข่ีสะสมรำยปี 
จำกส ำนักงำนขนส่งจงัหวดัสกลนคร ปี พ.ศ. 2556-2560 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลยอดกำรขอมีใบอนุญำตขบัข่ีรถทุกประเภท
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร เพ่ือน ำมำปรับอตัรำ ก่อนท ำกำร
เปรียบเทียบอตัรำส่วนระหว่ำเพศชำยและเพศหญิง โดย
ผูว้ิจยัไดส้ร้ำงแบบบนัทึกขอ้มูลโดยโปรแกรมในรูปแบบ
ไฟล ์Microsoft excel บนัทึกขอ้มูลผูข้อใบอนุญำตขบัขี่  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติ ท่ีใช้ในกำรวิ เครำะห์ข้อมูลคือ สถิติ เ ชิง
พรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมำตรฐำน ค่ำมัธยฐำน ค่ำต ่ ำสุด-สูงสุด อัตรำ 
อตัรำส่วน  
ข้อพจิารณาด้านจริยธรรม 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีไดผ้ำ่นกำรรับรองจำกคณะกรรมกำร
จริยธรรมกำรวิจยัในมนุษยม์หำวิทยำลยั ขอนแก่น โดยยึด
หลักเกณฑ์ตำมค ำประกำศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) 
และแนวทำงกำรปฏิบัติกำรวิจัยทำงคลินิกท่ีดี (ICH GCP) 
เลขท่ี HE612106 ลงวนัท่ี 21 มีนำคม 2561  
ผลการศึกษา 
 ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 มกรำคม 2556-31 ธันวำคม 2560 พบ
รำยงำนผูป้ระสบอุบติัเหตุไดรั้บบำดเจ็บ ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สกลนคร 56,909 รำย และตำย 1,329 รำย ผลกำรศึกษำ
วทิยำกำรระบำด ดงัน้ี 

 1. การกระจายการเกิดอุบัติเหตุตามลักษณะบุคคล 
(Person) 

 1.1 เพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560  อตัรำบำดเจ็บ พบ 
โดยอตัรำส่วนเพศชำยต่อเพศหญิงเม่ือท ำกำรปรับอตัรำ
แล้วอยู่ระหว่ำง 4.87-5.27:1 ส่วนอัตรำบำดเจ็บเพศชำย
มำกกว่ำเพศหญิงมีแนวโน้มเ พ่ิมมำกข้ึนทุกปี (อัตรำ
บำดเจ็บ เพศชำย ระหว่ำง 656.96-1,820.21 และเพศหญิง 
ระหว่ำง 343.55-933.66) อตัรำตำย อตัรำส่วนเพศชำยต่อเพศ
หญิงเม่ือท ำกำรปรับอตัรำแลว้อยู่ระหว่ำง 9.62-13.14:1 เพศ
ชำยมีแนวโนม้กำรตำยเพ่ิมข้ึนส่วนเพศหญิงเร่ิมลดลงในปี 
พ.ศ. 2560 (อตัรำตำยเพศชำย ระหว่ำง 33.31-45.43 และเพศ
หญิง ระหว่ำง 6.75-10.71) ในขณะอัตรำตำยท่ีเพศหญิงมี
แนวโนม้ลดลง แต่เพศชำยยงัคงมีอตัรำตำยเพ่ิมมำกข้ึนทุก
ปี  
 อายุ  ตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2556-2560 อัตรำบำดเจ็บ เ ม่ือ
พิจำรณำแยกกลุ่มอำยุ พบว่ำ อตัรำบำดเจ็บสูงสุดในกลุ่ม
อำย ุ15-24 ปี รองลงมำคือกลุ่มอำย ุ10-14 ปี และกลุ่มอำย ุ55-

64 ปี ตำมล ำดบั อตัรำตำย พบวำ่ อตัรำตำยสูงท่ีสุดในกลุ่ม
อำย ุ10-14 ปี รองลงมำคือกลุ่มอำย ุ15-24 ปี และกลุ่มอำย ุ25-

34 ปี ตำมล ำดบั ยกเวน้ในปี 2559 พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15-24 ปี มี
อตัรำตำยสูงท่ีสุด รองลงมำคือ กลุ่มอำย ุ10-14 ปี และกลุ่ม
อำย ุ25-34 ปี ตำมล ำดบั  
 การกระจายการเกดิอุบัตเิหตุตามเวลา (Time) 

 อัตราบาดเจ็บและอัตราตายรายปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 
2556-2560  อัตรำบำดเจ็บรำยปี อัตรำบำดเจ็บอยู่ระหว่ำง 
500.00-1,375.34 ต่อประชำกรแสนคน เ ม่ือพิจำรณำอัตรำ
บำดเจ็บรำยปี พ.ศ. 2556-2560 พบอตัรำบำดเจ็บสูงสุดในปี 
พ.ศ. 2560 อตัรำบำดเจ็บ 1,375.34 ต่อประชำกรแสนคน ซ่ึง
เป็นปีท่ีมีกำรบำดเจ็บมำกท่ีสุด อตัรำตำยรำยปี อตัรำตำย 
20.01-26.67 ต่อประชำกรแสนคน ซ่ึงอตัรำตำยแสดงถึงควำม
เส่ียงต่อกำรตำยจำกอุบัติเหตุจรำจรของประชำกร และ
ควำมรุนแรงของอุบัติเหตุจรำจรท่ีเพ่ิมมำกข้ึนในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสกลนคร เม่ือพิจำรณำอตัรำตำยสูงท่ีสุดในปี พ.ศ. 
2560 อัตรำตำย 26.67 ต่อประชำกรแสนคน แต่น้อยกว่ำ
ภำพรวมของประเทศไทย 0.74 เท่ำ  
 อัตราบาดเจ็บและอัตราตายรายเดือน ในแต่ละปี 
ตั้ งแต่ ปี พ .ศ . 2556-2560  อัตรำบำดเจ็บรำยเดือน อัตรำ
บำดเจ็บ อยู่ระหวำ่ง 28.63-381.18 ต่อประชำกรแสนคน โดย
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มีอตัรำบำดเจ็บสูงสุดในเดือนธนัวำคมของทุกปี อตัรำตำย
รำยเดือน อยูร่ะหวำ่ง 0.89-3.44 ต่อประชำกรแสนคน ปี พ.ศ. 
2556 อัตรำตำยสูงสุดเท่ำกันสำมเดือนคือ เดือนเมษำยน 
มิถุนำยน และธนัวำคม 2.22 ต่อประชำกรแสนคน  
 อตัราบาดเจ็บและอัตราตายตามช่วงเวลา ในแต่ละ
ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 อตัรำบำดเจ็บ อยู่ระหว่ำง 11.56-

257.06 ต่อประชำกรแสนในช่วงเวลำ 18.00-20.59 น. 126.29 ต่อ
ประชำกรแสนคน โดยมีอตัรำตำยอยู่ระหว่ำง 0.88-7.24 ต่อ
ประชำกรแสนคน รองลงมำคือ ช่วงเวลำ 21.00-23.59 น. 
(120.36) และช่วงเวลำ 15.00-17.59 น. (118.94)  
 การกระจายการเกดิอุบัตเิหตุตามสถานที ่(Place) 
 อตัราบาดเจบ็และอัตราตายจ าแนกตามอ าเภอทีเ่กิด
อุบัตเิหตุ ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ทั้ง 18 อ ำเภอ ใน
พ้ืนท่ีจังหวดัสกลนครพบ อตัรำบำดเจ็บ 227.69-3,038.76 ต่อ
ประชำกรแสนคน ในปี พ.ศ. 2556 สูงท่ีสุด คืออ ำเภอภูพำน 
อตัรำบำดเจ็บ 1,009.58 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำคือ 
อ ำเภออำกำศอ ำนวย (734.01) และอ ำเภอเต่ำงอย (647.03) 
ตำมล ำดบั ปี พ.ศ. 2557-2560 อตัรำบำดเจ็บสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อ ำเภอเมือง 1,222.15, 2,866.18, 3,038.76 และ 2,605.17 
ต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดบั ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีท่ีมี
อตัรำบำดเจ็บสูงท่ีสุด แต่ละอ ำเภอส่วนใหญ่มีอตัรำบำดเจบ็
มำกกว่ำ 1,000 ต่อประชำกรแสนคน  โดยมี 10 อ ำเภอท่ีมี
อัตรำบำดเจ็บมำกกว่ำ 1,000 ต่อประชำกรแสนคน เม่ือ
พิจำรณำอตัรำตำยโดยใชต้วัช้ีวดักระทรวงสำธำรณสุข ท่ี
ก ำหนดให้พ้ืนท่ีด ำเนินกำรป้องกันกำรตำยจำกอุบัติเหตุ
จรำจรตำมนโยบำยทศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนน 
คือมีอตัรำตำยน้อยกว่ำ 18 ต่อประชำกรแสนคน (ส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข , 2559) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556-2560 มีอ ำเภอท่ีมี
อตัรำตำยมำกกวำ่ 18 ต่อประชำกรแสนคน จ ำนวน 6, 8, 11, 
15 และ 10 อ ำเภอ  ตำมล ำดับ พบอ ำเภอท่ีมีอัตรำตำย
มำกกวำ่ 18 ต่อประชำกรแสนคน ต่อเน่ือง มำกกวำ่ร้อยละ 
50 ในรอบ 5 ปี จ ำนวน 10 อ  ำเภอ ได้แก่ เมือง กุสุมำลย์ 
พรรณำนิคม พงัโคน นิคมน ้ ำอูน ค ำตำกลำ้ อำกำศอ ำนวย 
สวำ่งแดนดิน และโคกศรีสุพรรณ ซ่ึงใน 10 อ ำเภอ มีอตัรำ
ตำยสูงต่อเน่ืองสูงสุด 3 อ ำเภอ คือ เมือง พงัโคน และค ำตำ

กลำ้ (100%) รองลงมำคือ กุสุมำลย ์วำนรนิวำส (80%) และ
พรรณำนิคม นิคมน ้ ำอูน สว่ำงแดนดิน โคกศรีสุพรรณ 
(60%)  
 ร้อยละผู้บาดเจ็บและตายจ าแนกตามสถานที่เกิด
อุบัติเหตุ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีผูบ้ำดเจ็บและตำยจำก
อุบติัเหตุจรำจรทำงถนน ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร ทั้งใน
สถนนสำยหลกั และถนนสำยรอง พบว่ำทุกปีผูบ้ำดเจ็บ
ส่วนใหญ่เกิดอุบติัเหตุบนถนนสำยรอง ร้อยละ 58.39, 56.16, 

52.34, 50.98 และ 52.21 ตำมล ำดับ และทุกปีผูต้ำยส่วนใหญ่
เกิดอุบติัเหตุบนถนนสำยรอง ร้อยละ 56.44, 53.81, 58.03, 58.28 
และ 56.58 ตำมล ำดบั   
สรุปและอภิปรายผล 
 การกระจายการเกิดอุบัติเหตุตามลักษณะบุคคล 
(Person) 
 เพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 พบผูบ้ำดเจ็บอตัรำส่วน
เพศชำยมำกกว่ำเพศหญิงทุกปี มีค่ำระหว่ำง 4.87-5.27:1 ซ่ึง
อตัรำส่วนผูต้ำยเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิงเช่นเดียวกนั โดย
มีค่ำระหว่ำง 9.62-13.14:1 เม่ือพิจำรณำอัตรำบำดเจ็บและ
อตัรำตำยเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิงอย่ำงชัดเจนทุกปี ใน
ประเทศไทยเพศชำยมีจ ำนวนกำรเกิดอุบติัเหตุสูงกวำ่เพศ
หญิงทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะเพศชำยเป็นผูข้บัข่ียำนพำหนะทุก
ประเภทได้มำกกว่ำเพศหญิงและเป็นกำรขบัข่ีเป็นระยะ
ทำงไกลมำกกว่ำ (1) สอดคลอ้งกับกำรศึกษำของ นครค ำ 
แสงจนัทร์ (2553)(2)  ภำวณีิ เอ่ียมตระกลู และคณะ (2551)(3) 
Shotar et al. (2014)(14) Pathak et al. (2014) (13) ท่ีพบว่ำผู ้ประสบ
อุบติัเหตุเป็นเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิง อดิศกัด์ิ พงษพ์ูลผล
ศกัด์ิ, พิณรัตน์ นุชโพธ์ิ (2553)(6) สรุปว่ำเพศชำยมีโอกำส
เกิดอุบติัเหตุมำกกวำ่เพศหญิง สัดส่วนเพศชำยเกิดอุบติัเหตุ
จำกกำรใชร้ถจกัรยำนยนตม์ำกกวำ่เพศหญิง พิมพภ์ำ เตชะ
กมลสุข, ณัฐปรำง นิตยสุทธ์ิ และกำญจนีย์ ด ำจำคแก้ว 
(2559)  สัดส่วนเพศชำยเกิดอุบัติเหตุมำกกว่ำเพศหญิง 
Moafian et al. (2013)(11) ผูต้ำยส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ซ่ึงกำรท่ี
เพศชำยมีอัตรำบำดเจ็บและอัตรำตำยมำกกว่ำเพศหญิง 
เน่ืองมำจำกเพศชำยเป็นหวัหนำ้และเป็นผูน้ ำครอบครัว ท่ีมี
หนำ้ในกำรดูแลจดักำรงำนและภำระกิจของครอบครัว ตอ้ง
เดินทำงอยู่ตลอดเวลำ อีกทั้งอำชีพรับจำ้งขบัรถส่วนใหญ่
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มีอตัรำบำดเจ็บสูงสุดในเดือนธนัวำคมของทุกปี อตัรำตำย
รำยเดือน อยูร่ะหวำ่ง 0.89-3.44 ต่อประชำกรแสนคน ปี พ.ศ. 
2556 อัตรำตำยสูงสุดเท่ำกันสำมเดือนคือ เดือนเมษำยน 
มิถุนำยน และธนัวำคม 2.22 ต่อประชำกรแสนคน  
 อตัราบาดเจ็บและอัตราตายตามช่วงเวลา ในแต่ละ
ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 อตัรำบำดเจ็บ อยู่ระหว่ำง 11.56-

257.06 ต่อประชำกรแสนในช่วงเวลำ 18.00-20.59 น. 126.29 ต่อ
ประชำกรแสนคน โดยมีอตัรำตำยอยู่ระหว่ำง 0.88-7.24 ต่อ
ประชำกรแสนคน รองลงมำคือ ช่วงเวลำ 21.00-23.59 น. 
(120.36) และช่วงเวลำ 15.00-17.59 น. (118.94)  
 การกระจายการเกดิอุบัตเิหตุตามสถานที ่(Place) 
 อตัราบาดเจบ็และอัตราตายจ าแนกตามอ าเภอทีเ่กิด
อุบัตเิหตุ ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ทั้ง 18 อ ำเภอ ใน
พ้ืนท่ีจังหวดัสกลนครพบ อตัรำบำดเจ็บ 227.69-3,038.76 ต่อ
ประชำกรแสนคน ในปี พ.ศ. 2556 สูงท่ีสุด คืออ ำเภอภูพำน 
อตัรำบำดเจ็บ 1,009.58 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำคือ 
อ ำเภออำกำศอ ำนวย (734.01) และอ ำเภอเต่ำงอย (647.03) 
ตำมล ำดบั ปี พ.ศ. 2557-2560 อตัรำบำดเจ็บสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ 
อ ำเภอเมือง 1,222.15, 2,866.18, 3,038.76 และ 2,605.17 
ต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดบั ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีท่ีมี
อตัรำบำดเจ็บสูงท่ีสุด แต่ละอ ำเภอส่วนใหญ่มีอตัรำบำดเจบ็
มำกกว่ำ 1,000 ต่อประชำกรแสนคน  โดยมี 10 อ ำเภอท่ีมี
อัตรำบำดเจ็บมำกกว่ำ 1,000 ต่อประชำกรแสนคน เม่ือ
พิจำรณำอตัรำตำยโดยใชต้วัช้ีวดักระทรวงสำธำรณสุข ท่ี
ก ำหนดให้พ้ืนท่ีด ำเนินกำรป้องกันกำรตำยจำกอุบัติเหตุ
จรำจรตำมนโยบำยทศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนน 
คือมีอตัรำตำยน้อยกว่ำ 18 ต่อประชำกรแสนคน (ส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข , 2559) ซ่ึงในปี พ.ศ. 2556-2560 มีอ ำเภอท่ีมี
อตัรำตำยมำกกวำ่ 18 ต่อประชำกรแสนคน จ ำนวน 6, 8, 11, 
15 และ 10 อ ำเภอ  ตำมล ำดับ พบอ ำเภอท่ีมีอัตรำตำย
มำกกวำ่ 18 ต่อประชำกรแสนคน ต่อเน่ือง มำกกวำ่ร้อยละ 
50 ในรอบ 5 ปี จ ำนวน 10 อ  ำเภอ ได้แก่ เมือง กุสุมำลย์ 
พรรณำนิคม พงัโคน นิคมน ้ ำอูน ค ำตำกลำ้ อำกำศอ ำนวย 
สวำ่งแดนดิน และโคกศรีสุพรรณ ซ่ึงใน 10 อ ำเภอ มีอตัรำ
ตำยสูงต่อเน่ืองสูงสุด 3 อ ำเภอ คือ เมือง พงัโคน และค ำตำ

กลำ้ (100%) รองลงมำคือ กุสุมำลย ์วำนรนิวำส (80%) และ
พรรณำนิคม นิคมน ้ ำอูน สว่ำงแดนดิน โคกศรีสุพรรณ 
(60%)  
 ร้อยละผู้บาดเจ็บและตายจ าแนกตามสถานที่เกิด
อุบัติเหตุ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีผูบ้ำดเจ็บและตำยจำก
อุบติัเหตุจรำจรทำงถนน ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนคร ทั้งใน
สถนนสำยหลกั และถนนสำยรอง พบว่ำทุกปีผูบ้ำดเจ็บ
ส่วนใหญ่เกิดอุบติัเหตุบนถนนสำยรอง ร้อยละ 58.39, 56.16, 

52.34, 50.98 และ 52.21 ตำมล ำดับ และทุกปีผูต้ำยส่วนใหญ่
เกิดอุบติัเหตุบนถนนสำยรอง ร้อยละ 56.44, 53.81, 58.03, 58.28 
และ 56.58 ตำมล ำดบั   
สรุปและอภิปรายผล 
 การกระจายการเกิดอุบัติเหตุตามลักษณะบุคคล 
(Person) 
 เพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 พบผูบ้ำดเจ็บอตัรำส่วน
เพศชำยมำกกว่ำเพศหญิงทุกปี มีค่ำระหว่ำง 4.87-5.27:1 ซ่ึง
อตัรำส่วนผูต้ำยเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิงเช่นเดียวกนั โดย
มีค่ำระหว่ำง 9.62-13.14:1 เม่ือพิจำรณำอัตรำบำดเจ็บและ
อตัรำตำยเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิงอย่ำงชัดเจนทุกปี ใน
ประเทศไทยเพศชำยมีจ ำนวนกำรเกิดอุบติัเหตุสูงกวำ่เพศ
หญิงทั้งน้ีอำจเป็นเพรำะเพศชำยเป็นผูข้บัข่ียำนพำหนะทุก
ประเภทได้มำกกว่ำเพศหญิงและเป็นกำรขบัข่ีเป็นระยะ
ทำงไกลมำกกว่ำ (1) สอดคลอ้งกับกำรศึกษำของ นครค ำ 
แสงจนัทร์ (2553)(2)  ภำวณีิ เอ่ียมตระกลู และคณะ (2551)(3) 
Shotar et al. (2014)(14) Pathak et al. (2014) (13) ท่ีพบว่ำผู ้ประสบ
อุบติัเหตุเป็นเพศชำยมำกกวำ่เพศหญิง อดิศกัด์ิ พงษพ์ูลผล
ศกัด์ิ, พิณรัตน์ นุชโพธ์ิ (2553)(6) สรุปว่ำเพศชำยมีโอกำส
เกิดอุบติัเหตุมำกกวำ่เพศหญิง สัดส่วนเพศชำยเกิดอุบติัเหตุ
จำกกำรใชร้ถจกัรยำนยนตม์ำกกวำ่เพศหญิง พิมพภ์ำ เตชะ
กมลสุข, ณัฐปรำง นิตยสุทธ์ิ และกำญจนีย์ ด ำจำคแก้ว 
(2559)  สัดส่วนเพศชำยเกิดอุบัติเหตุมำกกว่ำเพศหญิง 
Moafian et al. (2013)(11) ผูต้ำยส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ซ่ึงกำรท่ี
เพศชำยมีอัตรำบำดเจ็บและอัตรำตำยมำกกว่ำเพศหญิง 
เน่ืองมำจำกเพศชำยเป็นหวัหนำ้และเป็นผูน้ ำครอบครัว ท่ีมี
หนำ้ในกำรดูแลจดักำรงำนและภำระกิจของครอบครัว ตอ้ง
เดินทำงอยู่ตลอดเวลำ อีกทั้งอำชีพรับจำ้งขบัรถส่วนใหญ่

เป็นอำชีพท่ีผู ้ชำยท ำมำกกว่ำตั้ งแต่รถขนำดเล็กอย่ำง
จักรยำนยนต์  รถยนต์  จนถึงรถบรรทุกขนำดใหญ่  
นอกจำกน้ีพฤติกรรมเพศชำยท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
ขบัรถเร็ว ประมำท และพฤติกรรมด้ำนควำมปลอดภยัท่ี
น้อยกว่ำเพศหญิงเป็นเหตุให้ประสบอุบัติ เหตุได้รับ
บำดเจ็บและตำยมำกกว่ำเพศหญิง จะเห็นได้จำกอัตรำ
บำดเจ็บและอตัรำตำยเพศชำยมีแนวโนม้สูงข้ึนทุกปี (อตัรำ
บำดเจ็บ 656.96, 956.06, 1558.18, 1640.30 และ 1082.21 
ต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดับ และอัตรำตำย 33.31, 
34.25, 38.23, 40.42 และ45.43 ต่อประชำกรแสนคน 
ตำมล ำดบั) ส่วนอตัรำบำดเจ็บเพศหญิงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
แต่อตัรำตำยมีแนวโน้มลดลง (343.55, 472.10, 823.39, 
842.38 และ 933.66 ต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดบั และ
อตัรำตำย 6.75, 7.60, 10.22, 10.71 และ 8.04 ต่อประชำกร
แสนคน ตำมล ำดบั)  
 อายุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 อตัรำบำดเจ็บสูงสุดใน
กลุ่มอำย ุ15-24 ปี รองลงมำคือกลุ่มอำย ุ10-14 ปี และกลุ่มอำย ุ
55-64 ปี ตำมล ำดบั ส่วนอตัรำตำยสูงสุดในกลุ่มอำย ุ10-14 ปี 
รองลงมำคือกลุ่มอำยุ  15-24 ปี  และกลุ่มอำยุ  25-34 ปี  
ตำมล ำดบั ยกเวน้ในปี 2559 พบว่ำ กลุ่มอำยุ 15-24 ปี มีอตัรำ
ตำยสูงท่ีสุด รองลงมำคือ กลุ่มอำย ุ10-14 ปี และกลุ่มอำย ุ25-

34 ปี ตำมล ำดบั เม่ือพิจำรณำสัดส่วนอตัรำบำดเจ็บจ ำแนก
ตำมกลุ่มอำย ุกลุ่มอำย ุ15-24 ปี มีแนวโนม้อตัรำบำดเจ็บเพ่ิม
สูงข้ึนทุกปี ส่วนอัตรำตำย กลุ่มอำยุ 15-24 ปี และ 10-14 ปี 
เป็น 2 กลุ่มอำยท่ีุมีอตัรำตำยสูงท่ีสุด และแนวโนม้เพ่ิมมำก
ข้ึนทุกปี  และเ ม่ือพิจำรณำโครงสร้ำงประชำกรโดย
พิจำรณำตำมสดัส่วนประชำกรจ ำแนกตำมกลุ่มอำยพุบกลุ่ม
อำยุ 0-24 ปี มีสัดส่วนประชำกรลดลง ส่วนประชำกรกลุ่ม
อำยุ 25-44 ปี และกลุ่มอำยุ 45 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มเพ่ิมมำก
ข้ึน วยัรุ่นเกิดอุบติัเหตุบ่อยท่ีสุด ซ่ึงเป็นวยัท่ีชอบเส่ียง ชอบ
ทดลอง ขำดกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และผูสู้งอำยุซ่ึง
กำรรับรู้ชำ้ มีควำมเฉ่ือยชำตกใจง่ำย จึงควรหลีกเล่ียงกำร
ขับรถในถนนท่ีมีกำรจรำจรคับคั่งและควรมีกำรตรวจ
สมรรถภำพกำรขบัขี่ประจ ำทุกปี (1) สอดคลอ้งกบักำรศึกษำ
ของ แสงโฉม ศิริพำนิช, กำญจนีย ์ด ำนำคแกว้ และอวยพร 
ค ำวงศ์ศำ (2552) (5) พบว่ำกลุ่มอำยุ 15-19 ปี มีสัดส่วน

บำดเจ็บรุนแรงสูงท่ีสุด รองลงมำกลุ่มอำยุ 20-24 ปี และ
อำยุ 25-29 ปี ซ่ึงเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับกำรศึกษำ
วเิครำะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุจรำจรกรณีชนทำ้ย 
พบช่วงอำยุท่ีประสบอุบัติเหตุมำกท่ีสุด คือ อำยุระหว่ำง 
18-30 ปี รองลงมำ คือ อำยุระหว่ำง 31-40 ปี และอำยุ
ระหว่ำง 41-50 ปี (3) กำรศึกษำของ Singh et al. (2005) และ 
Dondona et al. (2006)(7) ผลคือ ผูบ้ำดเจ็บส่วนใหญ่อำย ุ21-30 ปี 
รองลงมำคืออำย ุ31-40 ปี ตำมล ำดบั กลุ่มอำยุนอ้ยกวำ่ 24 
ปี ไดรั้บบำดเจ็บและตำย และเส่ียงต่อกำรบำดเจ็บตำยเป็น 
2.36 เท่ำ เม่ือเทียบกบั กลุ่มอำย ุ55 ปีข้ึนไป (10) กลุ่มอำย ุ18-
29 ปี เป็นกลุ่มเส่ียงต่อกำรประสบอุบติัเหตุ (12) กำรท่ีวยัเด็ก
และวยัรุ่น (อำยุระหว่ำง 10-24 ปี) เป็นช่วงอำยุท่ีประสบ
อุบติัเหตุไดรั้บบำดเจ็บและตำยมำกท่ีสุด เน่ืองจำกวยัเด็ก
เป็นวยัท่ีวุฒิภำวะในกำรตดัสินใจยงัน้อย ขบัข่ีก่อนวยัอนั
เหมำะสม  วัย รุ่นเ ป็นวัยท่ี มีควำมคึกคะนอง  ขับด้วย
ควำมเร็ว และทั้งสองวยัน้ีมีพฤติกรรมดำ้นควำมปลอดภยัท่ี
ไม่ดีเพรำะไม่นิยมสวมหมวกนิรภยั อีกทั้ งนิยมดัดแปลง
ยำนพำหนะเพ่ือใหมี้เสียงดงั ใส่วงลอ้และยำงใหม่ท่ีมีขนำด
เล็กลง รวมถึงกำรดดัแปลงอ่ืน ๆ เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของ
กลุ่มเดียวกันซ่ึงอำจส่งผลต่อระบบควำมปลอดภัยของ
ยำนพำหนะดว้ย จะเห็นไดจ้ำกอตัรำบำดเจ็บของกลุ่มอำยุ 
15-24 ปี คือ 742.99, 1279.57, 2391.71, 2649.43 และ 
2922.22 ต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดบั และกลุ่มอำย ุ10-
14 ปี คือ 630.77, 775.37, 1301.42, 1345.46 และ 1551.74 
ต่อประชำกรแสนคน ตำมล ำดบั และอตัรำตำย กลุ่มอำยุ 
10-14 ปี คือ 36.04, 43.08, 44.74, 40.84 และ 44.94 ต่อ
ประชำกรแสนคน ตำมล ำดบั และอตัรำตำย กลุ่มอำย ุ15-24 
ปี คือ 33.91, 39.84, 45.72, 41.83 และ 46.22 ต่อประชำกร
แสนคน ตำมล ำดบั 

 การกระจายการเกดิอุบัตเิหตุตามเวลา (Time) 
 อตัราบาดเจบ็และอตัราตายรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-

2560 พบอัตรำบำดเจ็บสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 (1,375.34 ต่อ
ประชำกรแสนคน) ซ่ึงเป็นปีท่ีมีกำรบำดเจ็บมำกท่ีสุด 
รองลงมำคือ ปี พ.ศ. 2559 (1,240.17) และ 2558 (1,189.97) ซ่ึงมี
แนวโนม้สูงข้ึนทุกปี ซ่ึงในปี พ.ศ. 2557-2558 มีอตัรำบำดเจ็บ
สูงกว่ำภำพรวมประเทศไทย ส่วนอตัรำตำยสูงท่ีสุดในปี 
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พ.ศ. 2560 (26.67 ต่อประชำกรแสนคน) รองลงมำคือ ปี พ.ศ. 
2559 (25.52) และ 2558 (24.19) ตำมล ำดับ นอกจำกน้ียงัพบว่ำ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 จงัหวดัสกลนครมีอตัรำตำยนอ้ยกวำ่
อตัรำตำยภำพรวมประเทศไทยทุกปี แต่มีอตัรำตำยสูงกว่ำ
เกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดตำมนโยบำย
ทศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 
ซ่ึง มีอัตรำตำยเ พ่ิมมำกข้ึนทุกปี จำกข้อมูลผู ้ประสบ
อุบติัเหตุท่ีไดรั้บบำดเจ็บและตำยเป็นจ ำนวนมำกในแตล่ะปี 
และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน ส ำหรับในปี พ.ศ. 2556-2557 ท่ี
พบขอ้มูลกำรบำดเจ็บและตำยน้อยเป็นเพรำะกำรบนัทึก
ขอ้มูลไม่ครบถว้น เน่ืองจำกยงัไม่มีโนบำยในกำรจัดกำร
ขอ้มูลท่ีจริงจงั จึงส่งผลต่อกำรอตัรำบำดเจ็บและอตัรำตำย 
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจริง ส่วนในปี พ.ศ. 2558-2560 ท่ี
เร่ิมมีนโยบำยกำรจดักำรขอ้มูลท่ีเขม้ขน้ ท ำใหบ้นัทึกขอ้มูล
ไดส้อดคลอ้งกบัควำมเป็นจริงมำกข้ึน 
  อตัราบาดเจ็บและอัตราตายรายเดือน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556-2560 ผูป้ระสบอุบติัเหตุจรำจรมีผูบ้ำดเจ็บ และ
ตำยทุกเดือน อัตรำบำดเจ็บ อยู่ระหว่ำง 28.63-381.18 ต่อ
ประชำกรแสนคน โดยทุกปีพบอัตรำบำดเจ็บสูงสุดใน
เดือนธันวำคม ส่วนอัตรำตำยอยู่ระหว่ำง 0.89-3.44 ต่อ
ประชำกรแสนคน อัตรำตำยมีแนวโน้มสูงในเดือน
ธนัวำคมของทุกปีเช่นเดียวกบัอตัรำบำดเจ็บ สอดคลอ้งกบั
กำรศึกษำวิทยำกำรระบำดเจ็บและตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนนในประเทศไทย ซ่ึงพบวำ่เดือนธนัวำคมมีอุบติัเหตุ
และผูบ้ำดเจ็บมำกท่ีสุด อตัรำตำยไม่สอดคลอ้งเน่ืองจำก
ผูต้ำยสูงสุดในเดือนเมษำยน (5) อตัรำบำดเจ็บสอดคลอ้งกบั
กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำง
ถนนในผูใ้ช้รถจักรยำนยนต์และกำรทบทวนมำตรกำร
เก่ียวขอ้งเพ่ือน ำไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยของ พิมพภ์ำ 
เตชะกมลสุข, ณัฐปรำง นิตยสุทธ์ิ และกำญจนีย ์(2559) มี
ผู ้ได้รับบำดเจ็บและตำยสูงสุดในเดือนธันวำคม ไม่
สอดคล้องกับกำรศึกษำกำรบำดเจ็บรุนแรงจำกำรใช้
รถจกัรยำนยนต ์ปี พ.ศ. 2554 มีผูต้ำยสูงสุดในเดือนมกรำคม 
(อรัฐำ รังผึ้ ง และคณะ, 2555) ไม่สอดคลอ้งกับกำรศึกษำ
ของ Pathal et al. (2014)(13) ช่วงเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม มี
ผูบ้ำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรมำกท่ีสุด ไม่สอดคลอ้งกับ

กำรศึกษำวิทยำกำรระบำดเจ็บและตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนนในประเทศไทย ซ่ึงพบวำ่เดือน อตัรำตำยสูงสุดใน
เดือนเมษำยน (5) กำรท่ีมีผู ้ได้รับบำดเจ็บและตำยจำก
อุบัติเหตุจรำจรในเดือนธันวำคม มำกท่ีสุดของทุกปีใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนครเป็นผลมำจำกมีวนัหยดุหลำยช่วงใน
วนัส ำคญักลุ่มวยัรุ่นไม่ได้ไปเรียนหนังสือจึงจับกลุ่มกัน
และขับข่ียำนพำหนะเส่ียงจึงเกิดอุบัติเหตุ สกลนครมี
เทศกำลแห่ดำวในเดือนธันวำคมของทุกปีซ่ึงเป็นเทศกำล
ส ำคญัของกำรท่องเท่ียวระดบัประเทศ ท ำใหป้ระชำชนใน
พ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเดินทำงมำร่วมงำนเทศกำลจ ำนวนมำก
จึงเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุ และในเดือนน้ีของทุกปีวนัหยดุ
ในเทศกำลปีใหม่ท่ีวยัรุ่น และวยัแรงงำน ท่ีไปท ำงำนต่ำง
ถ่ินจะเดินทำงกลบับำ้นเป็นจ ำนวนมำก เม่ือกลบัมำถึงบำ้น
หลงัจำกกำรท ำงำนเพ่ือหำเงินมำจุนเจือครอบครัวจึงมีกำร
สังสรรค ์เฉลิมฉลอง โดยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กระทัง่
เมำ หรือง่วง หรือเหน่ือยล้ำ แลว้ขบัข่ียำนพำหนะท ำให้
เส่ียงต่อกำรประสบอุบติัเหตุไดรั้บบำดเจ็บและตำย 
 อัตราบาดเจ็บและอัตราตายตามช่วงเวลา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. -2560 อุบติัเหตุจรำจรท่ีท ำให้มีผูบ้ำดเจ็บ และตำยทุก
ช่วงเวลำ อตัรำบำดเจ็บ อยูร่ะหวำ่ง 11.56-257.06 ต่อประชำกร
แสนคน มีอตัรำบำดเจ็บสูงข้ึนในช่วงเวลำตั้งแต่ 15.00-17.59 
น.เป็นตน้ไป และสูงสุดในช่วงเวลำ 21.00-23.59 น. จนถึง
เวลำ 00.00-02.59 น. อตัรำตำยสูงสุดในช่วงเวลำ 15.00-17.59 น. 
ใน ปี พ.ศ. 2556, 2558 และ 2559 และอัตรำตำยสูงสุดใน
ช่วงเวลำ 18.00-20.59 น. ในปี พ.ศ. 2558 และ 2560 สอดคลอ้ง
กับกำรศึกษำของ พิมพ์ภำ เตชะกมลสุข, ณัฐปรำง นิตย
สุทธ์ิ และกำญจนีย์ (2559)  ท่ีพบอุบัติเหตุ เกิดข้ึนทุก
ช่วงเวลำ เกิดเหตุมำกในช่วง 15.00-23.59 น.และเกิดมำก
ท่ีสุดในช่วง 19.00-19.59 น. สอดคล้องกับกำรศึกษำ
กำรศึกษำวิทยำกำรระบำดเจ็บและตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนนในประเทศไทย ของ แสงโฉม ศิริพำนิช, กำญจนีย ์
ด ำนำคแกว้ และอวยพร ค ำวงศศ์ำ (2552)(5) ช่วงเวลำ 18.00-
23.59 น. เป็นช่วงเวลำท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดทุกปี สอดคลอ้ง
กบักำรศึกษำกำรบำดเจ็บรุนแรงจำกำรใชร้ถจกัรยำนยนต์ 
ปี  พ.ศ. 2554 ช่วงเวลำกำรเกิดอุบัติ เหตุส่วนใหญ่ คือ 
ช่วงเวลำ 18.07-20.00 น. (อรัฐำ รังผึ้ ง และคณะ, 2555) 
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พ.ศ. 2560 (26.67 ต่อประชำกรแสนคน) รองลงมำคือ ปี พ.ศ. 
2559 (25.52) และ 2558 (24.19) ตำมล ำดับ นอกจำกน้ียงัพบว่ำ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 จงัหวดัสกลนครมีอตัรำตำยนอ้ยกวำ่
อตัรำตำยภำพรวมประเทศไทยทุกปี แต่มีอตัรำตำยสูงกว่ำ
เกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดตำมนโยบำย
ทศวรรษแห่งควำมปลอดภยัทำงถนนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560 
ซ่ึง มีอัตรำตำยเ พ่ิมมำกข้ึนทุกปี จำกข้อมูลผู ้ประสบ
อุบติัเหตุท่ีไดรั้บบำดเจ็บและตำยเป็นจ ำนวนมำกในแตล่ะปี 
และมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน ส ำหรับในปี พ.ศ. 2556-2557 ท่ี
พบขอ้มูลกำรบำดเจ็บและตำยน้อยเป็นเพรำะกำรบนัทึก
ขอ้มูลไม่ครบถว้น เน่ืองจำกยงัไม่มีโนบำยในกำรจัดกำร
ขอ้มูลท่ีจริงจงั จึงส่งผลต่อกำรอตัรำบำดเจ็บและอตัรำตำย 
ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัควำมเป็นจริง ส่วนในปี พ.ศ. 2558-2560 ท่ี
เร่ิมมีนโยบำยกำรจดักำรขอ้มูลท่ีเขม้ขน้ ท ำใหบ้นัทึกขอ้มูล
ไดส้อดคลอ้งกบัควำมเป็นจริงมำกข้ึน 
  อตัราบาดเจ็บและอัตราตายรายเดือน ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556-2560 ผูป้ระสบอุบติัเหตุจรำจรมีผูบ้ำดเจ็บ และ
ตำยทุกเดือน อัตรำบำดเจ็บ อยู่ระหว่ำง 28.63-381.18 ต่อ
ประชำกรแสนคน โดยทุกปีพบอัตรำบำดเจ็บสูงสุดใน
เดือนธันวำคม ส่วนอัตรำตำยอยู่ระหว่ำง 0.89-3.44 ต่อ
ประชำกรแสนคน อัตรำตำยมีแนวโน้มสูงในเดือน
ธนัวำคมของทุกปีเช่นเดียวกบัอตัรำบำดเจ็บ สอดคลอ้งกบั
กำรศึกษำวิทยำกำรระบำดเจ็บและตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนนในประเทศไทย ซ่ึงพบวำ่เดือนธนัวำคมมีอุบติัเหตุ
และผูบ้ำดเจ็บมำกท่ีสุด อตัรำตำยไม่สอดคลอ้งเน่ืองจำก
ผูต้ำยสูงสุดในเดือนเมษำยน (5) อตัรำบำดเจ็บสอดคลอ้งกบั
กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำง
ถนนในผูใ้ช้รถจักรยำนยนต์และกำรทบทวนมำตรกำร
เก่ียวขอ้งเพ่ือน ำไปสู่ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบำยของ พิมพภ์ำ 
เตชะกมลสุข, ณัฐปรำง นิตยสุทธ์ิ และกำญจนีย ์(2559) มี
ผู ้ได้รับบำดเจ็บและตำยสูงสุดในเดือนธันวำคม ไม่
สอดคล้องกับกำรศึกษำกำรบำดเจ็บรุนแรงจำกำรใช้
รถจกัรยำนยนต ์ปี พ.ศ. 2554 มีผูต้ำยสูงสุดในเดือนมกรำคม 
(อรัฐำ รังผึ้ ง และคณะ, 2555) ไม่สอดคลอ้งกับกำรศึกษำ
ของ Pathal et al. (2014)(13) ช่วงเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคม มี
ผูบ้ำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจรมำกท่ีสุด ไม่สอดคลอ้งกับ

กำรศึกษำวิทยำกำรระบำดเจ็บและตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนนในประเทศไทย ซ่ึงพบวำ่เดือน อตัรำตำยสูงสุดใน
เดือนเมษำยน (5) กำรท่ีมีผู ้ได้รับบำดเจ็บและตำยจำก
อุบัติเหตุจรำจรในเดือนธันวำคม มำกท่ีสุดของทุกปีใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสกลนครเป็นผลมำจำกมีวนัหยดุหลำยช่วงใน
วนัส ำคญักลุ่มวยัรุ่นไม่ได้ไปเรียนหนังสือจึงจับกลุ่มกัน
และขับข่ียำนพำหนะเส่ียงจึงเกิดอุบัติเหตุ สกลนครมี
เทศกำลแห่ดำวในเดือนธันวำคมของทุกปีซ่ึงเป็นเทศกำล
ส ำคญัของกำรท่องเท่ียวระดบัประเทศ ท ำใหป้ระชำชนใน
พ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีเดินทำงมำร่วมงำนเทศกำลจ ำนวนมำก
จึงเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุ และในเดือนน้ีของทุกปีวนัหยดุ
ในเทศกำลปีใหม่ท่ีวยัรุ่น และวยัแรงงำน ท่ีไปท ำงำนต่ำง
ถ่ินจะเดินทำงกลบับำ้นเป็นจ ำนวนมำก เม่ือกลบัมำถึงบำ้น
หลงัจำกกำรท ำงำนเพ่ือหำเงินมำจุนเจือครอบครัวจึงมีกำร
สังสรรค ์เฉลิมฉลอง โดยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กระทัง่
เมำ หรือง่วง หรือเหน่ือยล้ำ แลว้ขบัข่ียำนพำหนะท ำให้
เส่ียงต่อกำรประสบอุบติัเหตุไดรั้บบำดเจ็บและตำย 
 อัตราบาดเจ็บและอัตราตายตามช่วงเวลา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. -2560 อุบติัเหตุจรำจรท่ีท ำให้มีผูบ้ำดเจ็บ และตำยทุก
ช่วงเวลำ อตัรำบำดเจ็บ อยูร่ะหวำ่ง 11.56-257.06 ต่อประชำกร
แสนคน มีอตัรำบำดเจ็บสูงข้ึนในช่วงเวลำตั้งแต่ 15.00-17.59 
น.เป็นตน้ไป และสูงสุดในช่วงเวลำ 21.00-23.59 น. จนถึง
เวลำ 00.00-02.59 น. อตัรำตำยสูงสุดในช่วงเวลำ 15.00-17.59 น. 
ใน ปี พ.ศ. 2556, 2558 และ 2559 และอัตรำตำยสูงสุดใน
ช่วงเวลำ 18.00-20.59 น. ในปี พ.ศ. 2558 และ 2560 สอดคลอ้ง
กับกำรศึกษำของ พิมพ์ภำ เตชะกมลสุข, ณัฐปรำง นิตย
สุทธ์ิ และกำญจนีย์ (2559)  ท่ีพบอุบัติเหตุ เกิดข้ึนทุก
ช่วงเวลำ เกิดเหตุมำกในช่วง 15.00-23.59 น.และเกิดมำก
ท่ีสุดในช่วง 19.00-19.59 น. สอดคล้องกับกำรศึกษำ
กำรศึกษำวิทยำกำรระบำดเจ็บและตำยจำกอุบติัเหตุจรำจร
ทำงถนนในประเทศไทย ของ แสงโฉม ศิริพำนิช, กำญจนีย ์
ด ำนำคแกว้ และอวยพร ค ำวงศศ์ำ (2552)(5) ช่วงเวลำ 18.00-
23.59 น. เป็นช่วงเวลำท่ีเกิดอุบติัเหตุสูงสุดทุกปี สอดคลอ้ง
กบักำรศึกษำกำรบำดเจ็บรุนแรงจำกำรใชร้ถจกัรยำนยนต์ 
ปี  พ.ศ. 2554 ช่วงเวลำกำรเกิดอุบัติ เหตุส่วนใหญ่ คือ 
ช่วงเวลำ 18.07-20.00 น. (อรัฐำ รังผึ้ ง และคณะ, 2555) 

สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของณัฐ นิยมอุดมวฒันำ และคณะ 
(2542 อำ้งในอลงกรณ์ ศรีเลิศ, 2558) กำรเกิดอุบติัเหตุส่วน
ใหญ่ในช่วงเวลำ 19.00-22.59 น. สอดคลอ้งกบักำรศึกษำ
วเิครำะห์ปัจจยัเส่ียงท่ีท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุจรำจรกรณีชนทำ้ย 
ท่ีพบว่ำช่วงเวลำกลำงคืนเป็นช่วงเวลำท่ีเส่ียงต่อกำรเกิด
อุบติัเหตุมำกกว่ำกลำงวนั (3) สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ 
Lankarani et al. (2014)(9) สรุปช่วงเวลำท่ีผูป้ระสบอุบัติเหตุ 
ไดรั้บบำดเจ็บจำกกำรประสบอุบัติเหตุช่วงเวลำกลำงคืน 
ผูต้ำยช่วงเวลำเช้ำมีควำมแตกต่ำงนัยส ำคญัทำงสถิติจำก
ช่วงเวลำกลำงวนั (p-value <0.001) สอดคลอ้งกบักำรศึกษำ
ของ Pathak et al.  (2014) (13) มีผู ้ได้รับบำดเจ็บในช่วงเวลำ 
18.00-22.00 น. มำกท่ีสุด กำรท่ีมีผูบ้ำดเจ็บและตำยจำกกำร
ประสบอุบติัเหตุในช่วงเวลำ 18-20.59 น. และ 21.00-23.59 
น. เป็นเพรำะวำ่เป็นช่วงเวลำหลงักำรเลิกงำนท่ีประชำชน
จะเดินทำงกลับจำกท่ีท ำงำน นักเรียนนักศึกษำกลบัจำก
โรงเรียน ซ่ึงเป็นช่วงเวลำท่ีมียำนพำหนะจ ำนวนมำก 
ประกอบกบัเป็นช่วงเวลำท่ีพระอำทิตยต์กแสงสวำ่งเร่ิมมี
ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรขบัข่ี และช่วงเวลำ
หลงัจำกกำรสังสรรค ์หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท่ี์ส่งผล
ต่อกำรเกิดอุบติัเหตุไดเ้ช่นกนั 

 การกระจายการเกดิอุบัตเิหตุตามสถานที ่(Place) 
 อ าเภอที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้ง 18 อ ำเภอ ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สกลนคร มีอตัรำบำดเจ็บในแต่ละอ ำเภอ ในแต่ละปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556-2560 อย่ำงต่อเน่ือง มีบำงอ ำเภอท่ีพบมีอัตรำ
บำดเจ็บ >1000 ต่อประชำกรแสนคน ต่อเน่ืองหลำยปีซ่ึงเป็น
อ ำเภอขนำดใหญ่ เช่น เมือง บำ้นม่วง สว่ำงแดนดิน ส่วน
อตัรำตำยมีอ ำเภอท่ีมีอตัรำตำยสูงต่อเน่ืองหลำยปีมำกถึง 10 
อ  ำเภอ โดยเป็นอ ำเภอขนำดใหญ่ และอ ำเภอท่ีเป็นเสน้ทำง
ผ่ำนเพ่ือเช่ือมต่อกำรคมนำคมระหวำ่งจงัหวดัใกลเ้คียงใน
กำรกระจำยสินค้ำ กำรท่องเท่ียว และกำรขนส่งวตัถุดิบ
ทำงกำรเกษตร ไดแ้ก่ เมือง กุสุมำลย ์พรรณำนิคม พงัโคน 
นิคมน ้ ำอูน ค ำตำกลำ้ อำกำศอ ำนวย สวำ่งแดนดิน และโคก
ศรีสุพรรณ ท่ีมีถนนสำยหลกั คือ ทำงหลวงหมำย 22 จำก
จงัหวดัอุดรธำนีผ่ำนอ ำเภอสว่ำงแดนดิน พงัโคน พรรณำ
นิคม จนถึงเมืองสกลนคร เช่ือมต่อถึงอ ำเภอกุสุมำลยเ์ขำ้สู่
จงัหวดันครพนม ส่วนอ ำเภอโคกศรีสุพรรณ มีทำงหลวง

หมำยเลข 223 ท่ีเป็นเสน้ทำงเช่ือมสู่อ ำเภอธำตุพนม จงัหวดั
นครพนม เป็นเส้นทำงกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและ
พระพุทธศำสนำ ท่ีมีประชำชนจ ำนวนมำกเดินทำงผ่ำนไป
เพื่อสักกำระบูชำองค์พระธำตุพนม ณ วนัพระธำตุพนม
วรมหำวิหำร และเส้นทำงผ่ำนอ ำเภอวำนรนิวำสกบัค ำตำ
กลำ้ คือ ทำงหลวงหมำยเลข 222 เป็นเส้นทำงเช่ือมสู่จงัหวดั
บึงกำฬ ซ่ึงมีกำรคมนำคมขนส่งทั้งสินคำ้ สู่ตลำดอินโดจีน
จึงมียำนพำหนะผ่ำนเป็นจ ำนวนมำก เช่นเดียวกบัอ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย มีทำงหลวงหมำยเลข 2235 และ 2094 เช่ือมสู่
จังหวดับึงกำฬ รวมทั้ งท่ีอ ำเภออำกำศอ ำนวยมีประเพณี
แข่งขันพำยเรือประจ ำปีทุกปี จึงเป็นส่วนหน่ึงของกำร
ควำมเส่ียง เม่ือท ำกำรวิเครำะห์ตำมทฤษฎีของ William 

Haddon Jr. (1970 อ้ำงใน ณัฐกำนต์ ไวยเนตร, ม.ป.ป.)  ท่ี
อธิบำยกำรบำดเจ็บโดยกำรน ำควำมถ่ีของกำรบำดเจ็บมำ
ผนวกกบั ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบำดเจ็บ เรียกวำ่ Haddon’s 

Matrix ใช้กำรวิเครำะห์กำรบำดเจ็บได้ทุกชนิด โดยกำร
ควบคุมป้องกันอุบัติเหตุในสถำนท่ีท่ีแตกต่ำงกันต้อง
ประยุกต์ใช้แนวทำงของ Haddon’s Matrix ในกำรควบคุม
ป้องกนักำรเกิดอุบติัเหตุ กำรบำดเจ็บ และพิกำรหรือตำย 
โดยใชแ้นวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยสหสำขำวิชำชีพในกำร
ด ำเนินกำรร่วมกนั ตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำยระดบัประเทศ 
กำรบังคับใช้กฎหมำย  กำรก ำหนดมำตรฐำนของ
ยำนพำหนะ กำรสร้ำงมำตรกำรทำงสังคมของผูใ้ช้รถใช้
ถนน และกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้มสภำพถนน รวมถึง
ควำมสม ่ำเสมอในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้เกิดผลท่ีย ัง่ยืน 
กำรประยุกต์ใช้ Haddon’ s Matrix (ณัฐกำนต์ ไวยเนตร, 
ม.ป.ป.) กำรท่ีพ้ืนท่ีอ ำเภอท่ีเสน้ทำงผำ่นส ำคญัท่ีมีผูต้ำยจำก
อุบัติเหตุสูงต่อเน่ือง และเช่ือมต่อกับจงัหวดัใกลเ้คียงจึง
ตอ้งด ำเนินกำรเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุของทุกอ ำเภอท่ีเส่ียงสูง
เหล่ำน้ี อย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือลดกำรบำดเจ็บและตำยของผู ้
สญัจรผำ่น และประชำชนในพ้ืนท่ี 

 สถานที่เกิดอุบัติเหตุ ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-

2560 มีกำรเกิดอุบติัเหตุท ำให้มีผูบ้ำดเจ็บและตำย ซ่ึงส่วน
ใหญ่เกิดเหตุบนถนนสำยรองมำกกวำ่ถนนสำยหลกั ซ่ึงเป็น
กำรเกิดอุบัติเหตุบนถนนท่ีผิวกำรจรำจรไม่ค่อยดี ช่อง
จรำจรแคบ ไม่มีช่องจรำจรส ำหรับรถจกัรยำนยนต์ (ไหล่
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ทำง) เส้นทำงโคง้ แสงสว่ำงไม่เพียงพอ สัญลกัษณ์จรำจร
หรือป้ำยเตือน จึงเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุไดม้ำกกวำ่ถนน
สำยหลกัท่ีสภำพผิวจรำจร อุปกรณ์เตือนและป้องกนักำร
เกิดอุบติัเหตุไดม้ำกกวำ่ สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ ยศวดี 
นิรำรมย ์(2556) ศึกษำพบวำ่ ถนนเป็นองคป์ระกอบส ำคญั
ของระบบกำรจรำจร หำกถนนมีกำรออกแบบท่ีไม่ได้
มำตรฐำนตำมหลกัวิศวกรรมหรือมีสภำพช ำรุด และกำร
บ ำรุงรักษำท่ีดีอำจเป็นสำเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุจรำจรได ้โดย
ปั จ จั ย ด้ ำนท้อ งถนน ท่ี ท ำ ให้ เ กิ ด อุบั ติ เ หตุ จ ร ำ จ ร
ประกอบดว้ย ควำมกวำ้งผิวกำรจรำจร, ควำมกวำ้งไหล่ทำง
, ระยะมองเห็นในทำงโคง้แนวรำบ, จ ำนวนช่องจรำจร, 
อุปกรณ์กั้ นข้ำงทำง , เคร่ืองหมำยจรำจร , ป้ำยจรำจร , 
สัญญำณไฟจรำจร, ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกคนเดินเท้ำ, 
สภำพผิวถนนและไฟส่องสว่ำงบนถนน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่
ละอ ำเภอของจงัหวดัสกลนครมีทำงหลวงชนบท ถนนใน
ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
เส้นทำงเกษตร จ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นถนนสำยรองท่ียงัไม่ได้
รับกำรพัฒนำให้อยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับกำร
คมนำคมหรือสัญจรผ่ำนได้อย่ำงสะดวก หำกมีควำม
จ ำเป็นต้องเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตรหรือผ่ำนเส้นทำงต้องใช้
ควำมคุน้ชินเส้นทำง ช ำนำญในพ้ืนท่ีโดยเฉพำะ รวมทั้งใช้
ควำมระมดัระวงัเป็นอยำ่งมำก 
 ประเภทการบาดเจบ็และตายจ าแนกตามรหัส ICD10 
(V01-V89) 
 ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ในแต่ละปี พบผู ้ประสบ
อุบติัเหตุเป็นผูใ้ชร้ถจกัรยำนยนตบ์ำดเจ็บในอุบติัเหตขุนส่ง 
(V20-V29) มำกท่ีสุด (69.97-75.81%) รองลงมำคือ ผู ้ใช้
รถจกัรยำนบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุกำรขนส่ง (V10-V19) (7.17-

10.70%) และผูใ้ชร้ถยนตบ์ำดเจ็บในอุบติัเหตุกำรขนส่ง (V40-

V49) (5.59-7.29%) ตำมล ำดับ ผูป้ระสบอุบัติเหตุท่ีผูต้ำย 
ส่วนใหญ่ตำยด้วยรหัส  V20-V29 มำกท่ีสุด ( 67.24-72.89) 

รองลงมำคือ V40-V49 (12.89-13.82) และ V01-V09 (3.56-4.48) 
ตำมล ำดบั สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ พิมพภ์ำ เตชะกมล
สุข, ณัฐปรำง นิตยสุทธ์ิ และกำญจนีย ์(2559) ยำนพำหนะ
ท่ี เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ คื อ  ร ะหว่ ำ ง ร ถ จั ก ร ย ำ น ยนต์ กั บ
รถจักรยำนยนต์ และรถจักรยำนยนต์กับปิกอพั เป็นสอง

กลุ่มท่ีเป็นผู ้ได้รับบำดเจ็บ  ตำมล ำดับ  สอดคล้องกับ
กำรศึกษำ Jha et al. (2004)(8) ยำนพำหนะท่ีประสบอุบติัเหตุ
มำกท่ีสุด คือ รถจกัรยำนยนต ์รองลงมำ คือ รถบรรทุก และ
รถยนต์  และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ  Pathal et al. 
(2013)(13) รถจักรำยำนยนต์เป็นยำนพำหนะท่ีประสบ
อุบัติเหตุมำกท่ีสุด รองลงมำ คืน คนเดินเท้ำ จำกสถิติ
จ ำนวนกำรจดทะเบียนรถใหม่และสะสม มียอดกำรจด
ทะเบียนรถจักรยำยนต์มำกท่ีสุดทั้ งระดับประเทศและ
ระดับ จั ง หวัด  (ส ำนัก ง ำนขน ส่ งท ำ งบก ,  2 5 6 1 ) 
รถจกัรยำนยนต์เป็นยำนพำหนะท่ีมีผูค้นนิยมใชท่ี้มำกกว่ำ
ยำนพำหนะประเภทอ่ืน เน่ืองจำกควำมสะดวกสบำย ควำม
คล่องตวัในกำรเขำ้ออกในสถำนท่ีต่ำง ๆ รวมถึงกำรใช้
เดินทำงไปในสถำนท่ีใกลบ้ำ้น เช่น กำรเดินทำงไปตลำด 
กำรเดินทำงไปท ำงำน  กำรเดินทำงไปส่งลูกหลำนท่ี
โรงเรียน กำรเดินทำงไปติดต่อรำชกำร และกำรเดินทำงอ่ืน 
ๆ อีกทั้งกลุ่มประชำชนผูมี้รำยไดน้อ้ยจะใชร้ถจกัรยำนยนต์
เป็นยำนพำหนะหลักเน่ืองจำกรำคำไม่สูงมำก มีก ำลัง
ควำมสำมำรถซ้ือมำใชไ้ด ้ท่ีส ำคญัอีกกลุ่ม คือ กลุ่มวยัรุ่น
นิยมใช้รถจักรยำนยนต์เพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนยอมรับเขำ้กลุ่ม 
โดยจะน ำมำดดัแปลงตำมควำมนิยมของกลุ่ม ซ่ึงกำรขบัข่ี
รถจกัรยำนยนตต์อ้งใชค้วำมช ำนำญของผูข้บัขี่ กำรทรงตวั
ท่ีดี หำกผูข้บัข่ีเสียกำรทรงตวัสำมำรถท ำให้เกิดอุบติัเหตุได้
ง่ำย และพฤติกรรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรสวมหมวก
นิรภยัท่ีนอ้ยท ำให้เส่ียงต่อกำรบำดเจ็บรุนแรงท่ีศีรษะและ
ตำยไดง่้ำย นอกจำกน้ียงัมีพฤติกรรมกำรขบัข่ีดว้ยควำมเร็ว 
และกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนขบัข่ีก็เป็นอีกสำเหตุ
ท่ีท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุไดม้ำก 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1. อตัรำบำดเจ็บและตำยสูงสุด เป็นเพศชำย และ
กลุ่มอำย ุ10-24 ปี ในทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 จึงควรมี
มำตรกำรเฝ้ำระวังพิเศษส ำหรับกำรป้องกันกลุ่มเด็ก 
เยำวชน และวยัรุ่น เพศชำย ท่ีเส่ียงต่อกำรประสบอุบติัเหตุ  
 2. รูปแบบกำรบำดเจ็บตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีผู ้
ประสบอุบติัเหตุสูงสุดในเดือนธันวำคม ส่วนผูต้ำยจะสูง
ในเดือนเมษำยน และธนัวำคม ของเกือบทุกปี และช่วงเวลำ
ท่ีไดรั้บบำดเจ็บและตำยเป็นช่วงเวลำ 15.00-23.59 น. ซ่ึง
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ทำง) เส้นทำงโคง้ แสงสว่ำงไม่เพียงพอ สัญลกัษณ์จรำจร
หรือป้ำยเตือน จึงเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุไดม้ำกกวำ่ถนน
สำยหลกัท่ีสภำพผิวจรำจร อุปกรณ์เตือนและป้องกนักำร
เกิดอุบติัเหตุไดม้ำกกวำ่ สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ ยศวดี 
นิรำรมย ์(2556) ศึกษำพบวำ่ ถนนเป็นองคป์ระกอบส ำคญั
ของระบบกำรจรำจร หำกถนนมีกำรออกแบบท่ีไม่ได้
มำตรฐำนตำมหลกัวิศวกรรมหรือมีสภำพช ำรุด และกำร
บ ำรุงรักษำท่ีดีอำจเป็นสำเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุจรำจรได ้โดย
ปั จ จั ย ด้ ำนท้อ งถนน ท่ี ท ำ ให้ เ กิ ด อุบั ติ เ หตุ จ ร ำ จ ร
ประกอบดว้ย ควำมกวำ้งผิวกำรจรำจร, ควำมกวำ้งไหล่ทำง
, ระยะมองเห็นในทำงโคง้แนวรำบ, จ ำนวนช่องจรำจร, 
อุปกรณ์กั้ นข้ำงทำง , เคร่ืองหมำยจรำจร , ป้ำยจรำจร , 
สัญญำณไฟจรำจร, ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกคนเดินเท้ำ, 
สภำพผิวถนนและไฟส่องสว่ำงบนถนน เป็นตน้ ซ่ึงในแต่
ละอ ำเภอของจงัหวดัสกลนครมีทำงหลวงชนบท ถนนใน
ควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
เส้นทำงเกษตร จ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นถนนสำยรองท่ียงัไม่ได้
รับกำรพัฒนำให้อยู่ในสภำพท่ีเหมำะสมส ำหรับกำร
คมนำคมหรือสัญจรผ่ำนได้อย่ำงสะดวก หำกมีควำม
จ ำเป็นต้องเข้ำพ้ืนท่ีกำรเกษตรหรือผ่ำนเส้นทำงต้องใช้
ควำมคุน้ชินเส้นทำง ช ำนำญในพ้ืนท่ีโดยเฉพำะ รวมทั้งใช้
ควำมระมดัระวงัเป็นอยำ่งมำก 
 ประเภทการบาดเจบ็และตายจ าแนกตามรหัส ICD10 
(V01-V89) 
 ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 ในแต่ละปี พบผู ้ประสบ
อุบติัเหตุเป็นผูใ้ชร้ถจกัรยำนยนตบ์ำดเจ็บในอุบติัเหตขุนส่ง 
(V20-V29) มำกท่ีสุด (69.97-75.81%) รองลงมำคือ ผู ้ใช้
รถจกัรยำนบำดเจ็บจำกอุบติัเหตุกำรขนส่ง (V10-V19) (7.17-

10.70%) และผูใ้ชร้ถยนตบ์ำดเจ็บในอุบติัเหตุกำรขนส่ง (V40-

V49) (5.59-7.29%) ตำมล ำดับ ผูป้ระสบอุบัติเหตุท่ีผูต้ำย 
ส่วนใหญ่ตำยด้วยรหัส  V20-V29 มำกท่ีสุด ( 67.24-72.89) 

รองลงมำคือ V40-V49 (12.89-13.82) และ V01-V09 (3.56-4.48) 
ตำมล ำดบั สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของ พิมพภ์ำ เตชะกมล
สุข, ณัฐปรำง นิตยสุทธ์ิ และกำญจนีย ์(2559) ยำนพำหนะ
ท่ี เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ คื อ  ร ะหว่ ำ ง ร ถ จั ก ร ย ำ น ยนต์ กั บ
รถจักรยำนยนต์ และรถจักรยำนยนต์กับปิกอพั เป็นสอง

กลุ่มท่ีเป็นผู ้ได้รับบำดเจ็บ  ตำมล ำดับ  สอดคล้องกับ
กำรศึกษำ Jha et al. (2004)(8) ยำนพำหนะท่ีประสบอุบติัเหตุ
มำกท่ีสุด คือ รถจกัรยำนยนต ์รองลงมำ คือ รถบรรทุก และ
รถยนต์  และสอดคล้องกับกำรศึกษำของ  Pathal et al. 
(2013)(13) รถจักรำยำนยนต์เป็นยำนพำหนะท่ีประสบ
อุบัติเหตุมำกท่ีสุด รองลงมำ คืน คนเดินเท้ำ จำกสถิติ
จ ำนวนกำรจดทะเบียนรถใหม่และสะสม มียอดกำรจด
ทะเบียนรถจักรยำยนต์มำกท่ีสุดทั้ งระดับประเทศและ
ระดับ จั ง หวัด  (ส ำนัก ง ำนขน ส่ งท ำ งบก ,  2 5 6 1 ) 
รถจกัรยำนยนต์เป็นยำนพำหนะท่ีมีผูค้นนิยมใชท่ี้มำกกว่ำ
ยำนพำหนะประเภทอ่ืน เน่ืองจำกควำมสะดวกสบำย ควำม
คล่องตวัในกำรเขำ้ออกในสถำนท่ีต่ำง ๆ รวมถึงกำรใช้
เดินทำงไปในสถำนท่ีใกลบ้ำ้น เช่น กำรเดินทำงไปตลำด 
กำรเดินทำงไปท ำงำน  กำรเดินทำงไปส่งลูกหลำนท่ี
โรงเรียน กำรเดินทำงไปติดต่อรำชกำร และกำรเดินทำงอ่ืน 
ๆ อีกทั้งกลุ่มประชำชนผูมี้รำยไดน้อ้ยจะใชร้ถจกัรยำนยนต์
เป็นยำนพำหนะหลักเน่ืองจำกรำคำไม่สูงมำก มีก ำลัง
ควำมสำมำรถซ้ือมำใชไ้ด ้ท่ีส ำคญัอีกกลุ่ม คือ กลุ่มวยัรุ่น
นิยมใช้รถจักรยำนยนต์เพ่ือให้กลุ่มเพ่ือนยอมรับเขำ้กลุ่ม 
โดยจะน ำมำดดัแปลงตำมควำมนิยมของกลุ่ม ซ่ึงกำรขบัข่ี
รถจกัรยำนยนตต์อ้งใชค้วำมช ำนำญของผูข้บัขี่ กำรทรงตวั
ท่ีดี หำกผูข้บัข่ีเสียกำรทรงตวัสำมำรถท ำให้เกิดอุบติัเหตุได้
ง่ำย และพฤติกรรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรสวมหมวก
นิรภยัท่ีนอ้ยท ำให้เส่ียงต่อกำรบำดเจ็บรุนแรงท่ีศีรษะและ
ตำยไดง่้ำย นอกจำกน้ียงัมีพฤติกรรมกำรขบัข่ีดว้ยควำมเร็ว 
และกำรด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนขบัข่ีก็เป็นอีกสำเหตุ
ท่ีท ำใหเ้กิดอุบติัเหตุไดม้ำก 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
 1. อตัรำบำดเจ็บและตำยสูงสุด เป็นเพศชำย และ
กลุ่มอำย ุ10-24 ปี ในทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2556-2560 จึงควรมี
มำตรกำรเฝ้ำระวังพิเศษส ำหรับกำรป้องกันกลุ่มเด็ก 
เยำวชน และวยัรุ่น เพศชำย ท่ีเส่ียงต่อกำรประสบอุบติัเหตุ  
 2. รูปแบบกำรบำดเจ็บตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีผู ้
ประสบอุบติัเหตุสูงสุดในเดือนธันวำคม ส่วนผูต้ำยจะสูง
ในเดือนเมษำยน และธนัวำคม ของเกือบทุกปี และช่วงเวลำ
ท่ีไดรั้บบำดเจ็บและตำยเป็นช่วงเวลำ 15.00-23.59 น. ซ่ึง

เป็นช่วงเวลำท่ีเดินทำงกลบับำ้นจำกสถำนศึกษำ ท่ีท ำงำน 
จึงควรก ำหนดมำตรกำรให้เหมำะสมในแต่ละเดือน และ
ช่วงเวลำท่ีมีกำรเกิดอุบัติเหตุมำกท่ีสุด เพ่ือช่วยป้องกัน 
รวมถึงลดกำรบำดเจ็บและตำยได ้
 3. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 พบอตัรำอตัรำบำดเจ็บ ใน
บำงอ ำเภอท่ีมีอตัรำบำดเจ็บสูงต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นอ ำเภอขนำด
ใหญ่ เช่น เมือง บ้ำนม่วง สว่ำงแดนดิน ส่วนอตัรำตำยมี
อ ำเภอท่ีมีอตัรำตำยสูงต่อเน่ืองมำกถึง 10 อ ำเภอ โดยเป็น
อ ำเภอขนำดใหญ่  และอ ำเภอท่ี เป็นเส้นทำงผ่ำนเ พ่ือ
เช่ือมต่อกำรคมนำคมระหว่ำงจังหวัดใกล้เคียงในกำร
กระจำยสินคำ้ กำรท่องเท่ียว และกำรขนส่งวตัถุดิบทำงกำร
เกษตร ไดแ้ก่ เมือง กุสุมำลย ์พรรณำนิคม พงัโคน นิคมน ้ ำ
อูน ค ำตำกล้ำ อำกำศอ ำนวย สว่ำงแดนดิน และโคกศรี
สุพรรณ ท่ีมีถนนสำยหลกัจำกจงัหวดัอุดรธำนีผ่ำนอ ำเภอ
สว่ำงแดนดิน พงัโคน พรรณำนิคม จนถึงเมืองสกลนคร 
ส่วนกุสุมำลย์และโคกศรีสุพรรณ เป็นเส้นทำงเช่ือมสู่
จงัหวดันครพนม และเส้นทำงอ ำเภอวำนรนิวำสกบัค ำตำ
กลำ้ เป็นเส้นทำงเช่ือมสู่จงัหวดับึงกำฬ จึงตอ้งก ำหนดให้
อ ำเภอดงักล่ำวมีมำตรกำรป้องกนั และกำรเขม้งวดในกำร
กวดขนัวินัยจรำจร เพื่อควำมปลอดภัยของผูส้ัญจรผ่ำน
พ้ืนท่ีอ ำเภอนั้น ๆ  

 4. พบผูป้ระสบอุบติัเหตุท่ีบำดเจ็บและตำย เป็นผูใ้ช้
รถจกัรยำนยนต์ รหัส V20-V29 สุงสุด ใน พ.ศ. 2556-2560 
กำรเพ่ิมมำตรกำรเฝ้ำระวงัในกลุ่มผูใ้ช้รถจักรยำนยนต์ 
สร้ำงวนิยัในกำรใชถ้นนร่วมกนั กำรจดักำรพฤติกรรมเส่ียง 
เ ช่น  ขับรถเ ร็ว  เมำแล้วขับ  เ ป็นต้น  รวมถึงกำรเ พ่ิม
พฤติกรรมควำมปลอดภยั เช่น กำรสวมหมวกนิรภยั กำร
สวมใส่ชุดป้องกนั เป็นตน้ เพ่ือช่วยลดกำรบำดเจ็บท่ีรุนแรง
อนัส่งผลต่อกำรตำย 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.ศึกษำปัจจยัพฤติกรรมควำมปลอดภยัในกำรขบัข่ี
ยำนพำหนะท่ีมีผลต่อกำรเกิดกำรอุบติัเหตุท ำใหถึ้งตำย   
 2.ศึกษำกำรพฒันำรูปแบบระบบบันทึกขอ้มูลใน
กำรจัดเก็บและกำรจัดกำรฐำนข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ี
ละเอียดและน ำมำวเิครำะห์สำเหตุของกำรเกิดอุบติัเหตุได ้

 3. ศึกษำกำรพฒันำรูปแบบกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนั
อุบติัเหตุระดบัอ ำเภอ ระดบัต ำบล และหมู่บำ้น  
 4. ศึกษำกำรตระหนกัรู้และทศันคติของประชำชน
ในกำรป้องกนัอุบติัเหตุ ของผูข้บัข่ี และประชำชนในพ้ืนท่ี
เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง 
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