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อุบัติการณ�และป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการเสียชิวิตของผู�ป�วยท่ีประสบอุบัติเหตุทางถนน�

ในช�วงวันขึ้นป�ใหม��กรณีศึกษาเจ็ดจังหวัดภาคใต�ของประเทศไทย�
วิกฤตนรากรณ���คงแดง�พ.บ.,�อว.เวชศาสตร�ป�องกัน�

โรงพยาบาลบันนังสตา�อําเภอบันนังสตา�จังหวัดยะลา�

บทคัดย�อ�

บทนํา:�การบาดเจ็บบนท�องถนนเป�นป�ญหาสาธารณสุขที่สําคัญท่ัวโลก�และเป�นสาเหตุที่ทําให�เกิดการตายทั่ว

โลกมากกว�า�1.2�ล�านคนต�อป��ผู�ป�วยบาดเจ็บ�20�ถึง�50�ล�านคนต�อป��โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมักพบอัตราการ

เสียชีวิตสูงอย�างมากในช�วงเทศกาลป�ใหม���

�

วัตถุประสงค�:�เพื่อศึกษาอุบัติการณ�การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช�วงป�ใหม��และป�จจัยที่มีความสัมพันธ�กับการ

เสียชีวิตของผู�ป�วยอุบัติเหตุทางถนนช�วงป�ใหม��

�

วัสดุและวิธีการศึกษา:�การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการศึกษาวิจัย�แบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห��(Cross�

sectional�analytical�study)�ตัวอย�างการศึกษา�คือ�ผู�ป �วยที่ประสบอุบ ัติเหตุช�วงเทศกาลป�ใหม��ระหว�าง�พ.ศ.�

2551�–�2558�จํานวน�14,063�รายสถิติที่ใช�ได�แก��chi�square,�fisher�exact�test�และ�logistic�regression�

�

ผลการศึกษา:�ผู�ป�วยจํานวน�14,063� ราย�ผู�ใช�รถจักยานยนต��ร�อยละ�80.0อัตราการดื่มสุรา�ร�อยละ�19.0

เสียชีวิต�ร�อยละ�1.3ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการเสียชีวิต�ตัวแปรจังหวัด�ได�แก�ผู�ป�วยท่ีประสบอุบัติเหตุใน

จังหวัดป�ตตานีและสตูลตัวแปรถนนได�แก��ถนนทางหลวงและถนนในเมือง�ตัวแปรการบริโภคแอลกอฮอล�ได�แก�

ผู�ประสบอุบัติเหตุทีมีการด่ืมแอลกอฮอร�และไม�ทราบว�าดื่มแอลกอฮอล�หรือไม�ตัวแปรการใช�อุปกรณ�ป�องกัน�

ได�แก�ผู�ประสบอุบัติเหตุท่ีไม�ทราบว�าใช�อุปกรณ�ป�องกันหรือไม��

�

สรุป:�การดื่มแอลกอฮอล�ยังคงเป�นป�ญหาท่ีสําคัญของประเทศในช�วงป�ใหม��ถึงแม�ว�าประเทศไทยจะพยายามใช�

มาตรการทางกฎมายอย�างต�อเนื่อง�ถนนในชุมชนมักเป�นจุดเสี่ยงของการเสียชีวิต�ดังนั้นการปรับปรุงมาตรฐาน

ถนน�เพ่ือลดโอกาสเส่ียงการเสียชีวิตจึงมีความสําคัญอย�างมาก�

�

คําสําคัญ:�อุบัติเหตุทางถนน�การเสียชีวิต�ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการเสียชีวิต�

�

�

�

�
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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 บบนท�องถนนเป�นป� ญห า

สาธารณสุขท่ีสําคัญทั่วโลกและเป�นสาเหตุที่ท ําให�

เกิดการตายท่ัวโลกมากกว�า� 1.2�ล�านคนต�อป��

ผู�ป�วยบาดเจ็บ�20�ถึง�50�ล�านคนต�อป��ส�วนใหญ�

เกิดขึ้นในประเทศท่ีมีรายได�ต่ําและประเทศรายได�

ปานกลาง�การสํารวจการบาดเจ็บบนท�องถนน

พุ ทธศักร าช �2 55 1� ซ่ึ งมี จํ าน วนป ระ เทศ ใน

การศึกษา�จํานวน�178�ประเทศ�รายงานว�า�การ

เสียชีวิต ท่ีเกี่ยวข�องกับการบาดเจ็บบนท�องถนน�

ร�อยละ�91.0�พบได�ในประเทศท่ีมีรายได�ต่ําและ

ประเทศรายได�ปานกลาง�แต�กลับพบว�าประเทศ

ดังกล�าวมีรถยนต� ท่ีจดทะเบียนอย�างเป�นทางการ

น�อยมาก(5,13)�

ก า ร ศึ กษ าป� ญห าก าร บาด เ จ็ บ จ าก

กา รจราจรบนท�องถนนยังคงมีความน�าสนใจ�

เ นื่ อ งจ าก ไ ม� ใ ช� เ พีย งป�ญ หาทา งสั งคม แล ะ

สาธารณสุข�แต�ป�ญหาดังกล�าวยังสามารถก�อความ

เสียหายกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ�การศึกษา

ก�อนหน�านี้ได�รายงาน�ผลกระทบทางด�านเศรษฐกิจ

จากป�ญหาอุบั ติเหตุทางถนน�สามารถก�อความ

เสียหาย�gross� domestic� product� (GDP)�ร�อย

ละ�1�ถึง�2�ของประเทศท่ีกําลังพัฒนา�โดยเฉพาะ

ประเทศไทยท่ีมักพบอัตราการเสียชีวิตสูงอย�างมาก

ในช�วงเทศกาลป�ใหม��(4,8,10)�

ประเทศไ ทยได�มีค วามพัฒนา ระบบ

คลังข�อ มูลของประเทศผ�านสํานักงานพัฒนารัฐ

ดิจิท ัล�(องค�กรมหาชน)�ซึ่งประกอบไปด�วยข�อมูลท่ี

น�าสนใจมากมาย�แต�กลับพบการนําข�อมูลไปใช�เพื่อ

การศึกษาวิจ ัยจํานวนน�อยมาก�การศึกษาคร้ังน้ีจึง

ให�ความสําคัญกับการนําข�อมูลดังกล�าวในส�วนของ

อุบัติเหตุทางถนนในช�วงป�ใหม��โดยทําการรวบรวม

ข�อมูลและนํามาวิเคราะห��ซึ่ง มีวัตถุประสงค��เพื่อ

สร�างองค�ความรู�ทางด�านอุบัติเหตุจารจร��

วัตถุประสงค��

1. เพ่ือศึกษาสถานการณ�การเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนช�วงป�ใหม��

2. เพื่อศึกษาป�จจัย ท่ีมีความสัมพันธ� กับการ

เสียชีวิตของผู�ป�วยอุบัติเหตุทางถนนช�วงป�ใหม��

�

วัสดุและวิธีการศึกษา�

ก า ร ศึ กษ าวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี รู ปแ บบ ก า ร

ศึกษาวิจัย�แบบภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห��(Cross�

sectional� analytical� study)�และเลือกใช�ข�อมูล

ทุติยภูมิ�(secondary� data)� โดยทําการรวบรวม

จากเว็บไซด��www.data.go.th� ลิขสิทธิ์ของ

สํานักงานพัฒนารัฐดิจิทัล�(องค�กรมหาชน)�

� ประชากรคือผู�ป�วยท่ีประสบอุบัติเหตุในช�วงป�

ใหม��7�วัน�อันตราย�โดยข�อมูลประกอบไปด�วย�ตัว

แปรอิสระ�ได�แก��ป� ท่ีเกิดอุบั ติเหตุ�จังหวัดท่ีเกิด

อุบ ั ติเหตุ �สถาน ท่ีเกิด เหตุ�กา รด่ืมสุรา �การใช�

อุปกรณ�ป�องกัน�ตัวแปรตาม�ได�แก�� สถานการณ�

จําหน�าย�

� ตัวอย�า งคือผู� ป�วยท่ี เกิดอุบัติ เหตุใ นพื้น ท่ี�6�

จังหวั ดภาคใต�� ได�แก�� กระบี่� ตรัง �สงขลา�สตูล�

ยะลา�ป�ตตานี�นราธิวาส�จํานวน�14,063�ราย�

� สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล�:� สถิติเชิง

พรรณนา�ได�แก��ร�อยละ�ค�าเฉลี่ย�สถิติเชิงอนุมาน�

ได�แก��Chi� square,� Fisher�exact�test,� Logistic�

regression�test�

�

�
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ผลการศึกษา�

การศึกษาส ถานก ารณ�และ ป� จจั ย ท่ี มี

ความสําคัญกับการเสียชีวิตของการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน�ในช�วงป�ใหม��ระหว�าง�พ.ศ.�2551�–�2558�พ้ืนท่ี�

6� จังหวัดภาคใต��(กระบ่ี�ตรัง�สงขลา�สตูล�ยะลา�

ป�ตตานี�นราธิวา ส) � วัตถุป ระสงค�เ พ่ือ ศึกษา

สถานการณ�การเกิดอุบัติเหตุทางถนน�และศึกษา

ป�จ จัย ท่ี มีค วาม สัมพั นธ� กับกา ร เ สี ยชี วิต �ผล

การศึก ษาพบว� า� ผู� ป�ว ย จํานวน�14,063�รา ย�

เสียชีวิต�ร�อยละ�1.3�ใช�รถจักยานยนต�เป�นยานพาหนะ�

ร�อยละ�82.5� ดื่มสุรา�ร�อยละ�21.8� ใช�อุปกรณ�

ป�องกัน�(หมวกกันน็อกและเข็มขัดนิรภัย)�ร�อยละ�

20.6� เกิดเหตุถนนนอกเมือง�ร�อยละ�42.8�ถนนใน

เมือง�25.6� และถนนทางหลวง�28.7� (ตารางท่ี�1)�

การเสียชีวิตด�วยสาเหตุอุบ ัติเหตุทางถนน�พบว�า�

อัตราการเสียชีวิตตั้งแต��พ.ศ.2551� อัตราการ

เสียชีวิต�ร�อยละ�1.2� และมีแนวโน�มสูงข้ึน�จนถึง�

พ.ศ.�� 2555� ซ่ึงเป�นช�วงเวลาที่มีอัตราการเสียชีวิต

สูงสุดตลอดระยะเวลา�8� ป�ท่ีผ�านมา�โดยพบอัตรา

การเสียชีวิตสูงสุด�ร�อยละ�1.7� และอัตราลดต่ําลง

จนถึงพุทธศักราช�2558� ท่ีพบอัตราการเสียชีวิต

ต่ําสุดเพียง�ร�อยละ�0.8�(ตารางท่ี�1)�

ประเภทยานพาหนะท่ีเป�นสาเหตุของการ

เกิดอุบัติเหตุ�ตลอดระยะเวลา�8�ป�ท่ีผ�านมา�ได�แก��

รถจักยานยนต�สูงกว�า�ร�อยละ�80.0�และการศึกษา

ยังพบว�าต้ังแต��พ.ศ.2556�อัตราการเกิดอุบัติเหตุใน

ผู� ท่ีดื่มสุร าลดลงอย�างต�อเนื่อง�โดยพุทธศักราช�

2558� อัตราการดื่มสุรา�ร�อยละ�19.0� ซึ่งมีค�าตํ่า

กว�าค�าเฉลี่ยอัตราการดื่มสุราตลอดระยะเวลา�8�ป��

และสถานที่เกิดเหตุมักพบการเกิดอุบ ัติ เหตุทาง

ถนนในบริเวณถนนนอกเมือง�โดยเฉพาะ�พ.ศ.

2558� พบอัตราการเกิดเหตุทางถนน�ร�อยละ�47.0�

สูงสุดในระยะ�8� ป��และอัตราการเกิดอุบัติการณ�ก็

เพิ่มสูงข้ึนทุกป�� (ตารางท่ี�1)�ผลการศึกษาอัตราส�วน�

ของยานพาหนะที่ มีการ ด่ืมแอลกอฮอล��ได�แก��

จักรยานยนต��รถเก�ง/แท็กซ่ี�และ�ป�กอัพ�โดยพบว�า

ผู� ท่ีดื่มแอลกอฮอล�แล�วเกิดอุบัติเหตุโดยไม� มีคู�กรณี

สูงถึง�ร�อยละ�13.2� และการศึกษายังพบว�า�ตลอด

ระยะเวลา�8� ป��ไม�พบผู�ขับรถโดยสารสาธารณะ� ด่ืม

แอลกอฮอล��(กราฟท่ี�1)�

� อุบัติการณ�การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช�วง�7�

วันอันตราย�พบว�า�แต�ละป�จะมีร ูปแบบท่ีแตกต�าง

กัน �โดย รูปแบบการเกิด อุบัติ การณ� ข้ึนอ ยู� กับ

ช�ว งเวลาของวัน แรกของช�ว งเทศกาลป�ใหม�ท่ี

แตกต�างกัน�การศึกษายังพบว�า�เมื่อพิจา รณา

เฉพาะในช�วงวันที่�31�กับวันที่�1�จะเห็นได�ว�า�จะมี

รูปแบบที่ใกล�เคียงกันทุกป��และยังพบว�า�ในช�ว ง

เวลา ดั งกล�า วจะเป� นช� ว งสู ง สุด ของกา รเกิด

อุบัติการณ�ถึงแม�ในแต�ละป�จะมีวันเร่ิมต�นเทศกาลป�

ใหม�ท่ีแตกต�างกัน�และพุทธศักราช�2552� เป�นช�วง

ท่ีมีอุบัติการณ�สูงสุด� (กราฟท่ี�2)�

� อุบัติ การณ�การเกิดอุบั ติเหตุทางถนนจําแนก

ตามจังหวัด �ตลอดช�วงระยะเวลา�8� ป��พบว�า�

จังหวัดจังหวัดตรังมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด�

ด�วยอุบัติการณ�การเกิดอุบัติเหตุทางถนน�ร�อยละ�

38.4� � ตามมาด�วยจังหวัดป�ตตานี�ร�อยละ�20.7�

การศึกษายังพบว�า�อุบัติการณ�การเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน�กระบ่ี�ร�อยละ�12.6� � จังหวัดนราธิวาส�ร�อยละ�

5.9� จังหวัดยะลา�ร�อยละ�7.4� จังหวัดสงขลา�ร�อยละ�

7.6� และจังหวัดสตูล�ร�อยละ�8.5� (ตารางท่ี�2)�อัตรา

การเสียชีวิตของผู�ป�วยอุบัติเหตุทางถนนตลอดช�วง

ระยะเวลา�8� ป��พบว�า�อัตราการเสียชีวิตชีวิตทุก

จังหวัดมีแนวโน�มลดลง�ขณะอัตราสูงสุดเดขึ้นใน

พุทธ ศักราช�2662� ณ�จังหวัดป�ตตานี�และ

การศึกษายังพบว�าทุกจังหวัดมีแนวโน�มอัตราการ
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เสียชีวิตลดลง�ยกเว�นจังหวัดสตูลท่ีดูเหมือนจะมี

อัตราการเสียชีวิตเพิ่มข้ึน�

� การ ศึกษ าป�จ จัย ท่ีมีความสัม พันธ� กับ กา ร

เสียชีวิต�พบว�า�จังหว ัดป�ตตานีมีโอกาสเ สียชีวิต

มากกว�าจังหวัดกระบ่ี�(ORadj� =� 1.99,�95%�CI� =�

1.111�3.565,� P�value� =� 0.02)� จังหวัดสตูลมี

โอกาสเสียชีวิตมากกว�าจังหวัดกระบ่ี� (ORadj� =�

2.25,� 95%CI�=�1.120�4.535,�P�value�=�0.02)�

ถนนทางหลวงมีโอกาสเสียชีวิตมากกว�าถนนขนบท�

(ORadj� =�1.85,�95%�CI� =� 1.327�2.568,�P�value� =�

0.01)�ถนนในเมืองมีโอกาสเสียชีวิตน�อยกว�าถนน

ชนบท�(ORadj� =� 0.41,�95%CI� =� 0.240�0.718,�P�

value� =� 0.01)�ผู�ป�วยที่ไม�สามารถระบุถนนได�มี

โอกาสเสียชีวิตมากกว�าถนนขนบท�(ORadj�=�1.71,�

95%� CI� =� 0.133�� 0.679,� P�value� =� 0.01)�

ผู�ป�วยดื่มแอลกอฮอล�มีโอกาสเสียชีวิตมากกว�าผู� ไม�

ดื่มแอลกอฮอล��(ORadj� =� 1.72,�95%� CI� =� 1.121�

2.639,�P�value� =� 0.01)���ผู�ป�วยท่ีไม�ทราบว�าด่ืม

แอลกอฮอล�หรือไม�มีโอกาสเสียชีวิตมากกว�าผู�ไม�ด่ืม

แอลกอฮอล��(ORadj� =� 16.69,�95%� CI� =� 11.367�

24.495,�P�value� =� 0.01)��ผู�ป�วยที่ไม�ทราบว�าใช�

อุปกรณ�ป�องกันหรือไม�มีโอกาสเสียชีวิตมากกว�าผู�ท่ี

ใช�อุปกรณ�ป�องกัน�(ORadj� =� 2.04,� 95%� CI� =�

1.124�3.718,�P�value�=�0.01)�(ตารางที่3)�

�

ตารางที่�1�สถานการณ�อุบัติเหตุทางถนนในช�วงป�ใหม��(7อันตราย)�(n�=�14,063)�

พุทธศักราช�
ผู�ป�วย�

(ราย)�

สถานการณ�อุบัติเหตุทางถนน�(%)�

เสียชีวิต�
จักยาน

ยนต��

ดื่ม

สุรา�

การใช��

อุปกรณ�ป�องกัน

ถนน� ถนน� ถนน�

นอก

เมือง�

ใน

เมือง�

ทาง

หลวง�

2551� 1,915� 1.2� 80.8� 23.9� 13.6� 38.0� 25.5� 31.1�

2552� 1,501� 1.5� 83.7� 27.2� 14.7� 42.8� 26.3� 25.4�

2553� 2,065� 1.3� 81.1� 23.1� 15.0� 40.1� 25.7� 30.4�

2554� 1,609� 1.5� 81.4� 23.5� 14.9� 42.1� 25.5� 30.3�

2555� 1,754� 1.7� 83.1� 17.7� 17.5� 43.7� 25.4� 28.7�

2556� 1,773� 1.4� 83.2� 20.5� 16.1� 44.0� 25.2� 29.3�

2557� 1,877� 1.3� 80.0� 19.6� 13.6� 45.6� 24.5� 28.3�

2558� 1,569� 0.8� 88.0� 19.0� 13.7� 47.0� 26.8� 25.0�

รวมท้ังสิ้น� 14,063� 1.3� 82.5� 21.8� 14.9� 42.8� 25.6� 28.7�

�
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�

กราฟท่ี�1�แสดงอัตราการดื่มแอลกอฮอร�จําแนกตามประเภทยานพาหนะ�(n�=�14,063)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

กราฟที่�2�แสดงอุบัติการณ�อุบัติเหตุทางถนนจําแนกตามวันท่ีเกิดอุบัติเหตุ�(7�วันอันตราย)�
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ตารางที่�2�แสดงจํานวนผู�ป�วยจําแนกตามจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ�(n�=�14,063)�

จังหวัด�
ผู�ป�วย�

95%CI�
n� %�

กระบ่ี� 1768� 12.6� 12.024�13.120�

ตรัง� 5397� 38.4� 37.570�39.181�

นราธิวาส� 833� 5.9� 5.533�6.314�

ป�ตตานี� 2905� 20.7� 19.988�21.326�

ยะลา� 1039� 7.4� 6.956�7.821�

สงขลา� 928� 6.6� 6.189�7.010�

สตูล� 1193� 8.5� 8.023��8.943�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

กราฟที่�3�แสดงอัตราการเสียชีวิตจําแนกตามจังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุ�

�

�

�
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ตารางที่�3�แสดงการวิเคราะห�ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับการเสียชีวิต�(n�=�14,063)�

ป�จจัย�
เสียชีวิต�

ORcrude� ORAdj� 95%CI� P�Value�
ใช�� ไม�ใช��

พุทธศักราช�

�����2551� 23� 1892�

�����2552� 23� 1478� 1.28� 1.85� 0.998�3.437� 0.05�

�����2553� 27� 2038� 1.09� 1.23� 0.673�2.233� 0.51�

�����2554� 24� 1585� 1.25� 1.60� 0.868�2.963� 0.13�

�����2555� 30� 1724� 1.43� 1.67� 0.930�2.981� 0.09�

�����2556� 25� 1748� 1.18� 1.60� 0.872�2.943� 0.13�

�����2557� 24� 1853� 1.07� 1.12� �0.627�2.135� 0.64�

�����2558� 13� 1556� 0.69� 0.93� 0.456�1.910� 0.85�

จังหวัด�

�����กระบ่ี� 20� 1748�

�����ตรัง� 77� 5320� 1.27� 1.60� 0.938�2.739� 0.08�

�����นราธิวาส� 16� 817� 1.71� 1.86� 0.908�3.820� 0.09�

�����ป�ตตานี� 39� 2866� 1.19� 1.99� 1.111�3.565� 0.02�

�����ยะลา� 10� 1029� 0.85� 1.33� 0.597�2.949� 0.49�

�����สงขลา� 10� 918� 0.95� 1.01� 0.447��2.283� 0.98�

�����สตูล� 17� 1176� 1.26� 2.25� 1.120�4.535� 0.02�

สถานท่ีเกิดเหตุ�

�����ชนบท� 69� 5947�

�����ทางหลวง� 95� 3944� 2.08� 1.85� 1.327�2.568� 0.01�

�����ในเมือง� 17� 3579� 0.41� 0.41� 0.240�0.718� 0.01�

�����ไม�ทราบ� 8� 404� 1.71� 0.30� 0.133��0.679� 0.01�

การดื่มสุรา�

�����ไม�ดื่ม� 33� 3029� 0.01�

�����ดื่ม� 63� 10019� 1.13� 1.72� 1.121�2.639� 0.01�

�����ไม�ทราบ� 93� 826� 17.90� 16.69� 11.367�24.495� 0.01�

การใช�อุปกรณ�ป�องกัน�

�����ใช�� 18� 2076�

�����ไม�ใช�� 115� 10919� 1.21� 1.16� 0.689�1.940� 0.58�

�����ไม�ทราบ� 56� 879� 7.35� 2.04� 1.124�3.718� 0.01�
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วิจารณ��

ก า รศึก ษ า เ ก่ี ยว กับ ผ ล ขอ ง การ ดื่ ม

แอลกอฮอล�ที่มีผลต�อการเ กิดอุบ ัติ เหตุใน� the�

emergency� department� at� oslo� university�

hospital�ประ เทศนอร�เวย� �พบว� า �กา ร ใช� อัล

กอฮอล�จะเพ่ิมความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุและ

เสียชีวิต(ORAdj=36.1)� และความเส่ียงจะเพิ่มข้ึน

เป�นอย�างมากเมื่อผู�ขับช่ีใช�แอลกอฮอล�ร�วมกับสาร

ท่ี อ อ ก ฤท ธ์ิ ท า ง ร ะ บ บ ป ร ะ ส า ท ช นิ ด อื่ น�

(ORAdj=231.9)ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาคร้ังนี้ ท่ี

พบว�า� ผู� ขับขี่ย านพาหนะและมีพฤติกรรมด่ืม

แอลกอฮอล� จะมี ความเ ส่ี ยงกา ร เสีย ชีวิ ตสู ง�

(ORAdj=1.72)� แต�ความเสี่ยงดังกล�าวเม่ือเทียบกับ

การศึกษาของประเทศนอร�เวย��จะเห็นได�ว�าข�อมูล

ของประเทศไทยจะมีความเสี่ยงต่ํากว�ามาก(1)�

การศึกษา�effect�of� the� Helmet� Act�

for� motorcyclists� in� Thailandมีวัตถุประสงค�

เพื่อศึกษาผลของพระราชบัญญัติหมวกนิรภัย

สําหรับผู� ขับขี่รถจักรยานยนต�ต�อการเพิ่มการใช�

หมวกนิร ภัยและลดการ เสียชีวิตที่เกี่ยวข�องกับ

รถจักรยานยนต�และการบาดเจ็บสาหัสในประเทศ

ไทย�พบว�า�อัตราผู�สวมใส�หมวกกันน็อคเพ่ิมขึ้น

อย�างมาก�ขณะท่ีการบาดเจ็บที่ศีรษะลดลง�ร�อยละ�

41.4�และการเสียชีวิตลดลง�ร�อยละ�20.8(3)และ

ประเทศไทยยังใช�มาตรการทางกฎหมายกับผู� ท่ีดื่ม

แอลกอฮอล�� มีวัต ถุประสงค�เพ่ือลดโอกาสเกิด

อุบัติเหตุและการเสียชีวิต�ขณะท่ีการศึกษาคร้ังนี้

ยังคงพบป�ญหาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล�ของ

ประชาชนท่ัวไปในช�วงป�ใหม�ของประเทศไทย�แต�

ถึงอย�างไรผลลัพธ� ของมาตรการป�องกันก็ ยังคง

ได�ผลกับผู� ท่ีมีหน�าที่ ขัยรถสาธารณะ(11,12)�โดย

การศึกษาคร้ังนี้�พบว�าตลอดระยะเวลา�8�ป��การ

เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี�กระบ่ี�ตรัง�สงขลา�

สตูล�ยะลา�ป�ตตานี�และนราธิวาส�ไม�พบผู�ท่ีปฏิบัติ

หน�าที่ขับรถสาธารณะและประสบอุบัติเหตุทาง

ถนนมีพฤติกร รม ด่ืมแอลกอฮอล�� ซึ่ งห ลังจาก

ประเทศไทยได�พยายามใช�มาตรการดังกล�าว�การ

วิจัยคร้ังน้ีพบว�า�อัตราการเสียชีวิตตลอดระยะเวลา�

8�ป��ลดลงอย�างต�อเนื่อง�ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษา

ก�อนหน�าท่ีรายงานว�า�การแทรกแซงทางกฎหมาย

สามารถลดอุบัติการณ�การเกิดอุบ ัติ เหตุบนท�อ ง

ถนนในประเทศท่ีพัฒนาแล�วอย�างมีนัยสําคัญ�(14)�

การศึกษาคร้ังนี้ยังพบว�าถนนในชนบทมี

ความเสี่ย งเสียชีวิตมากกว� าถนนในเ มือง�ซึ่ ง

สอดคล�อ ง กับกา ร ศึก ษา ก� อนหน�า ท่ี อ ธิบาย

ปรากฏการณ�นี้ว�า�อาจเกิดข้ึนจากสภาพถนนท่ี

แตกต�างกัน�เน่ืองจากถนนในชนบทในหลายพื้นท่ี

ยังไม�มีมาตรฐานท่ีเพียงพอต�อการป�องกันการเกิด

อุบัติเหตุ(7)และการศึกษา�distribution� of� road�

traffic�deaths�by�road�user�group:�a�global�

comparisonยังได�อธิบายเพิ่มเติมถึงความสําคัญ

ของการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน�ซึ่งมี

ความจําเป�นต�องมีการดํ าเนินการตามวิ ธีแก�ไข

ป�ญหาเฉพาะด�านท่ีแตกต�างกัน�เช�น�ถนนในเมือง�

ถนนในชนบท�และถนนทางหลวงควรมี รูปแบบ

มาตรฐานเฉพาะตามสภาพการใช�งาน(6)เน่ืองจาก

กา รศึกษาพบหลั กฐาน ท่ี ชัดเจน �รูปแบบกา ร

เสียชีวิตของการจราจรบนท�องถนน�แตกต�างกัน

อย�างมาก ในแต�ละสภาพถนน�การ ศึกษา �the�

national� burden� of� road� traffic� injuries� in�

Thailand�รายงายงานว�า�การศึกษา�กลุ�มประเทศ�

ท่ีมีรายได�ต่ําและประเทศรายได�ปานกลาง�ยังคงมี

การศึกษาประเด็นป�ญหาสาธารณสุขที่เกิดข้ึนจาก

การบาดเจ็บบนท�องถนนน�อยมาก(2)�ไม�ว�าจะเป�น

เร่ืองอัตราการตาย�การเสียชี วิต�หรือผลกระทบต�อ

คุณภาพชีวิต�ผลลัพธ�เหล�านี้จะเป�นป�จจัยสําคัญใน
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การนําไปสู�การสร�างองค�ความรู�โดยมีวัตถุประสงค�

เพื่อลดอุบัติการณ�การเกิดอุบัติเหตุท�องทางถนน(9,15)�

สรุป�

กา รดื่มแอลกอฮอล�ยังคงเป� นป� ญหา ท่ี

สําคัญของประเทศในช�วงป�ใหม��ถึงแม�ว�าประเทศ

ไทยจะพยายามใช�มาตรการทางกฎมายอย�าง

ต�อเนื่อง�ถนนในชุมชนมักเป�น จุด เส่ียงของการ

เสียชีวิต�ดังนั้นการปรับปรุงมาตรฐานถนน�เพ่ิม

มาตรการทางกฎหมายการดื่ มแอลกอฮอล��และ

ส�งเสริมการศึกษาวิจัย�จึงเป�นเป�าหมายหลักเพ่ือลด

โอกาสเสี่ยงจากสาเหตุอุบัติเหตุทางจรจรในช�วงป�ใหม��

�
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