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นันทพร กลิ่นจันทรและคณะ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

ความเปนมา
วันที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.15 น. สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ไดรับแจงจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร
วา มีรถกระบะบรรทุกนักเรียนเกิดอุบัติเหตุตกขางทาง ถนนเอเชีย
อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ผูบาดเจ็บทั้งหมด 18 ราย (เสียชีวิต
1 ราย) ทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรดําเนินการ
สอบสวน ในวันที่ 2-7 ตุลาคม 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบาด
วิ ท ยาเชิ ง พรรณนาการบาดเจ็ บ และเสนอแนวทางการควบคุ ม
ปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถกระบะในอนาคต
วิธีการศึกษา
ตรวจสอบข อมู ลเพื่ อยื นยั นการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ และจํ านวน
ผูบาดเจ็บจากแหลงตาง ๆ รวบรวมขอมูล สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การสง
ตอผูบาดเจ็บ และศึกษาแฟมประวัติผูบาดเจ็บของโรงพยาบาล สํารวจ
สถานที่ เสนทาง ภาพถายรองรอยการเกิดอุบัติเหตุ สัมภาษณแพทย
เจาหนาที่กูชีพ เจาหนาที่ตํารวจ ผูบาดเจ็บ ญาติ และผูประสบเหตุ
เครื่องมือที่ใช แบบสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนนของสํานักระบาดวิทยา(1)
กลุ ม ประชากรที่ ศึ ก ษา หมายถึ ง ผู ขั บ ขี่ ผู โ ดยสาร และผู
ชวยเหลือผูบาดเจ็บจากรถกระบะบรรทุกนักเรียนชนตนไมขางทาง
ถนนเอเชีย 43 กิโลเมตรที่ 45-46 หมู 2 ตําบลพิจิตร อําเภอนาหมอม
จังหวัดสงขลา เวลา 07.50-08.15 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2552
จํานวน 24 ราย
ผลการสอบสวน
ข อมู ลจากการสั มภาษณ ผู ขั บขี่ ผู โดยสาร พบว า รถกระบะ
บรรทุกนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแหงหนึ่งใน อําเภอ
จะนะ จั งหวั ดสงขลา มุ งหน าไปอํ าเภอคลองหอยโข ง จั งหวั ดสงขลา
ผูเขียนบทความวิจัย
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เพื่อเรียนกวดวิชา เมื่อเวลาประมาณ 7.50 น. มีฝนตกเล็กนอย ขณะ
ขับรถอยูเลนซาย นักเรียนที่นั่งบริเวณทายกระบะกรีดรอง รถกระบะ
เสี ย หลั ก แหกโค ง มาเลนขวาลงข า งทางชนต น ไม พ ลิ ก คว่ํ า
ในขณะเดี ย วกั น รถกระบะสี ฟ า ที่ ขั บ ตามหลั ง ด ว ยความเร็ ว 90
กิโลเมตร/ชั่วโมง รถลื่นเสียหลักลงขางทาง (ไมพลิกคว่ํา) ตามหลัง
รถกระบะบรรทุกนักเรียน ในขณะกําลังชวยเหลือผูบาดเจ็บ รถกูชีพ
เสียหลักลงขางทาง ณ จุดดังกลาว 1 คัน จากคําบอกเลาของผูชวยเหลือแจงวา บนถนน ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ เดินแลวลื่น และหลังจาก
ชวยเหลือผูบาดเจ็บแลว สังเกตวามีรถที่วิ่งออกจากทางโคงนี้ ลื่นแต
ไม ไ ด ต กลงข า งทางประมาณ 6 คั น ผู บ าดเจ็ บ ทั้ ง หมดได รั บ การ
ชวยเหลือเบื้องตนจากผูประสบอุบัติเหตุ ตํารวจ หนวยกูชีพ กูภัย เขา
รับการรั กษาเบื้ อ งตนที่ โรงพยาบาลนาหม อม 18 ราย (เสียชี วิต ที่
โรงพยาบาล 1 ราย) สงตอโรงพยาบาลจะนะ 4 ราย โรงพยาบาล
หาดใหญ 4 ราย และโรงพยาบาลสงขลานครินทร 6 ราย
ผลการติดตามขอมูลการบาดเจ็บ พบวา ผูบาดเจ็บทั้งหมด
โดยสารรถกระบะบรรทุ ก นั ก เรี ย นและผู โ ดยสาร ผู บ าดเจ็ บ อายุ
ระหวาง 17 -33 ป อายุเฉลี่ย 19.1 ป ประกอบดวยผูขับขี่ 1 ราย และ
นักเรียน 17 ราย นั่งขางผูขับขี่ 1 ราย นั่งบริเวณ spacecab 5 ราย และ
นั่ งท ายกระบะ 11 ราย (รู ปที่ 1) ส วนใหญ ได รั บบาดเจ็ บมากกว า
1 แหง โดยไดรับบาดเจ็บที่บริเวณ ศีรษะ ใบหนา คอ มากที่สุด (รูปที่ 2)
เมื่อศึกษารายละเอียดผูบาดเจ็บตามตําแหนงที่นั่ง พบวา ผูบาดเจ็บที่
นั่งบริเวณสวนหนาของรถบาดเจ็บที่บาดเจ็บที่ศีรษะ ใบหนา คอ
(รอยละ 75.0) บริเวณหนาอก หลัง ทอง (รอยละ 75.0) และบริเวณ
สะโพก แขน ขา (รอยละ 25.0) ผูบาดเจ็บที่นั่งบริเวณทายกระบะ
บาดเจ็บที่บริเวณ ศีรษะ ใบหนา คอ (รอยละ 87.5) บริเวณหนาอก
หลัง ทอง (รอยละ 37.5) และบริเวณสะโพก แขน ขา (รอยละ 25.0)
ผูบาดเจ็ บที่ไ มทราบตํ าแหนงของการนั่ ง บาดเจ็บที่ บริเวณศี รษะ
ใบหนา คอ (รอยละ 33.3) บริเวณหนาอก หลัง ทอง (รอยละ 66.7) และ
บริเวณสะโพก แขน ขา (รอยละ 50.0) ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
พบวา สวนใหญบาดเจ็บรุนแรง (severe symptom) (รูปที่ 3) พฤติกรรม
ผูขับขี่ และผูโดยสารรถ พบวา ผูขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่
พฤติกรรมผูโดยสารสวนใหญกอนเกิดอุบัติเหตุ นั่งคุยกัน และมอง
ขางทาง หลังเกิดอุบัติเหตุ สลบ ไมรูสึกตัว (รอยละ 50.0)
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สรุปปจจัยที่นําไปสูการเกิดการบาดเจ็บครั้งนี้
รถกระบะบรรทุกผูโดยสารจํานวนมากเสียหลักขณะวิ่งออก
จากทางโคงลาดชันลงบนผิวถนนที่เปยก ทําใหไมสามารถควบคุม
ทิศทางรถ พฤติกรรมการโดยสารในกระบะทายรถซึ่งไมมีระบบการ
รักษาความปลอดภัย เมื่อประสบอุบัติเหตุจากแรงกระแทก หรือแรง
เหวี่ย งของรถมีผ ลทํ าใหเ กิด การกระเด็ นออกนอกรถทํ าใหไ ดรั บ
บาดเจ็บอยางรุนแรง และเสียชีวิต สภาพขางทางมีตนไมเปนวัตถุ
สิ่งกีดขวางใหญ ทําใหรถที่หลุดออกนอกถนนพุงเขาชนกับตนไม
ทําใหรถพลิก ผูโดยสารบริเวณทายรถกระเด็นออกจากกระบะทาย
รถ ทําใหมีผูเสียชีวิต 1 ราย
สิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว
1. โรงพยาบาลในพื้นที่สรุปสถานการณ วิเคราะหปญหา
อุปสรรค และแนวทางการแกไขการชวยเหลือเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ
และการดูแลเบื้องตน ณ โรงพยาบาล ใหกับผูบริหารโรงพยาบาล
2. ทีมสอบสวนฯ สรุปประเด็นปญหาและใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใหบริการของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินในพืน้ ทีเ่ กิด
อุบัติเหตุกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวของ และศูนยนเรนทร การใหความรู
นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับพฤติกรรมการโดยสารรถ
3. ผู รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ถนนได ดํ า เนิ น การปู ผิ ว ชั้ น บน
ปรับปรุงแกไขถนนบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
วิจารณผล
ศู น ย วิ จั ย อุ บั ติ เ หตุ แ ห ง ประเทศไทย มู ล นิ ธิ ส าธารณสุ ข
แหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เผยสถิติสํานักงานตํารวจแหงชาติ 6 ป ยอนหลังตั้งแต พ.ศ. 25452550 พบวา อุบัติเหตุที่เกิดกับรถกระบะสูงเปนลําดับที่ 3 รองจาก
รถจักรยานยนต และรถยนตสวนบุคคล แตผูบาดเจ็บและเสียชีวิตมี
มากกวา เนื่องจากผูโดยสารกระบะหลังเปนกลุมผูใชรถที่ไมไดรับ
การปองกัน (Unprotected road user) เหมือนผูใชรถยนตอื่น ๆ เมื่อ
เกิด อุบัติ เหตุ ผูโดยสารกระบะหลังจะเคลื่อ นที่อ ยางไรทิ ศ ทางไป
กระแทกกับสิ่งตางๆ ภายในรถ หรือพุงไปชนวัตถุขางทางอื่น เชน
พื้นถนน ขางทาง เสา ตนไม จนเกิดความรุนแรงมากกวาที่ควรจะ
เปน(2) และศูนยวิจัยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยี
แหงเอเชีย ไดศึกษาพบวาผูโดยสารกระบะหลังจะไดรับความรุนแรง
จากการบาดเจ็บมากกวาผูโดยสารตอนหนา สอดคลองกับการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยืนยันวาผูโดยสารกระบะหลังจะเสียชีวิต
มากกวาผูโดยสารตอนหนาถึง 8 เทา โดยรอยละ 25-50 ของผูประสบอุบัติเหตุเกิดจากการเสียหลักที่ไมไดชนกับรถคันอื่น ๆ นอกจากนั้น
พบวา การบรรทุก สัมภาระหรือผูโดยสาร บนกระบะหลังจํานวน
มาก ๆ มีความเสี่ยงในการทําใหรถเสียหลักหรือพลิกคว่ําไดมากกวา
ปกติ เนื่องจากจุดศูนยถวงสูงขึ้น โดยหากมีผูโดยสารนั่งอยูบน

กระบะหลั ง 10 ราย น้ํ าหนั กคนละ 60 กิ โลกรั ม จะทํ าให มี โอกาส
พลิกคว่ํามากกวาเดิมถึง 2 เทา แตหากผูโดยสารทั้งหมดยืนขึ้นจะทํา
ใหมีโอกาสพลิกคว่ําถึง 4 เทา(3) จากการสอบสวนการบาดเจ็บครั้งนี้
พบวา รถกระบะบรรทุกผูโดยสารทายกระบะ 11 ราย และรอยละ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตของผูโดยสารกระบะหลังสูงกวาผูโดยสาร
ที่นั่งตอนหนา จากการเคลื่อนที่อยางไรทิศทางกระแทกกับสิ่งตาง ๆ
ภายในรถ และกระเด็นออกจากรถ
ความโค ง ตามแนวราบเป น ป จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลกระทบต อ
ความเร็วของยานพาหนะบนถนนในชนบทโดยเฉพาะที่ความเร็วต่ํา
กวา 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไมวาโคงดิ่งและความลาดชันก็มีผลตอ
ความปลอดภัยเชนเดียวกัน นอกจากนี้อุบัติเหตุมีโอกาสที่จะเกิดใน
บริเวณทางโคงมากกวาทางตรง ซึ่ง Glennon ไดแสดงผลลัพธให
เห็นวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยที่บริเวณทางโคงจะสูงกวา
บริเวณทางตรง 3 เทา สําหรับอุบัติเหตุที่รถวิ่งตกถนน อัตราการเกิด
อุบัติเหตุชนิดนี้จะสูงกวา 4 เทาสําหรับทางโคง และบริเวณทางโคง
จะมีสัดสวนของอุบัติเหตุที่รุนแรง และบนถนนเปยกมากกวาชวงที่
เปนถนนตรง (4) สําหรับอุบัติเหตุครั้งนี้ ถนนสายนี้มีลักษณะผสม
ระหวางแนวถนนตามราบและตามดิ่ง ผสมโคงราบและโคงดิ่งเขา
ดวยกันและจุดรถเสียหลัก เปนทางโคงลาดชันลง บนผิวถนนเปยก
และจากสถิติการบาดเจ็บ เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุในรอบ 1 ป ที่เขามา
รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลในพื้ น ที่ พบว า มี อุ บั ติ เ หตุ 13 ครั้ ง
ผูบ าดเจ็ บ ทั้งหมด 45 ราย (เสี ย ชีวิ ต 3 ราย) เมื่ อ พิจ ารณาจากการ
กํ า หนดบริ เ วณอั น ตรายอย า งง า ยบนถนน ประกอบด ว ย ข อ มู ล
อุบัติเหตุที่เกิดแลวมีผูบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ความถี่การเกิดอุบัติเหตุ
จํานวนอุบัติเหตุในรอบ 2 ปที่ผานมา (ถนนกรมทางหลวงอยางนอย
6 ครั้ง ถนนกรมทางหลวงชนบทอยางนอย 4 ครั้ง)(5) จึงนับไดวา
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เปนจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งบนถนนสายนี้
ขอเสนอแนะและมาตรการในการปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตใน
กรณีลักษณะนี้ มีดังนี้
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น ควบคุ ม ความ
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
1. ควรมีการสื่อบทเรียนครั้งนี้ ผานสื่อที่เหมาะสม
สูประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมเปาหมาย เชน คนขับรถ จะไดเพิ่ม
ความระมัดระวังในการใชรถใชถนน
2. ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ
เกี่ยวกับขอมูลที่ตองแจงในกรณี มีการแจงขอมูลการเจ็บปวยฉุกเฉิน
หรืออุบัติเหตุ (1669)
3. ควรมีหนวยงานที่เกี่ยวของมาวิเคราะหปญหาใน
เชิงลึกเกี่ยวกับจุดเสี่ยงในบริเวณดังกลาว และหาทางแกไขปญหา
อยางจริงจังและครบวงจร
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4. ควรเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมาย
ในการป อ งกั น ไม ใ ห มี ก ารบรรทุ ก ผู โ ดยสารในตอนท า ยของรถ
กระบะ ที่ไมมีโครงสรางปองกันอันตรายจากการประเด็นจากรถ
ควรมีขอหามลักษณะนี้ในถนนทุกสาย
ปญหาและขอจํากัดในการสอบสวน
ขอมูลการชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะ
การเกิดอุบัติเหตุไมครบถวน เนื่องจากผูบาดเจ็บไมพรอมใหขอมูล
และขาดขอมูลพาหนะ เชน สภาพการยุบตัวจากการชนกันของรถ
จุด ชน จุด จอดของรถที่ อ าจจะนํ า สูก ารประมาณความเร็ว ของรถ
แตละคัน และขอมูลถนน เชน ความกวางของชองจราจรและไหลทาง
รัศมี ความยาว ความลาดชันของโคง และระยะปลอดภัยริมทาง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ดร.พญ.เพชรวรรณ
พึ่ง รั ศมี สํา นั กงานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 12 สงขลา พญ.พิม พ ภ า
เตชะกมลสุ ข สํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา ผู อํ า นวยการและเจ า หน า ที่
โรงพยาบาลนาหมอม โรงพยาบาลสงขลานครินทร โรงพยาบาล
หาดใหญ และเจาหนาที่ศูนยนเรนทร เจาหนาที่ตํารวจอําเภอนา
หมอม หนวยกูภัย ผูบาดเจ็บ และผูใหขอมูลทุกทาน
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