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                ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสริมสุขภำพ (สสส.) 

             กันยำยน ๒๕๕๔ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ก 

ค าน า 
 

ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บ ที่มีสาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมา
อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบของมูลค่าการสูญเสียของ
ประเทศ อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนนั้น ก็มีการกล่าวถึงไว้อย่างมากมายไม่ว่า
จะเป็นผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อม 

ปัญหาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนนี้ จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน 
ดังนั้นประชาชนส่วนมากจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือการท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับภูมิล าเนาเพ่ือ
เยี่ยมเยียนญาติ การเดินทางดังกล่าวประชาชนจะใช้ยานพาหนะทางถนนเป็นหลัก และมักนิยม
เดินทางเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะมากกว่าปกติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงมีปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
การบาดเจ็บ และการบาดเจ็บมีความรุนแรงมากกว่าช่วงเวลาปกติ 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันปัญหา การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน โดยการก าหนดให้เป็นนโยบายของประเทศ โดยมีกระทรวงฯ และหน่วยงานของภาครัฐ
หลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในช่วงของเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ เป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการป้องการบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุ
ทางถนนอย่างยิ่ง เพราะมีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องให้ระดมทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดมาสนับสนุน เพ่ือลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ลดลงให้ได้จนถึงเป้าหมายที่
ตั้งใจไว้ เพื่อยังประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยรวม 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ข 

กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีจากความกรุณาเป็นอย่างสูงของศูนย์วิชาการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ที่กรุณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
วิเคราะห์และจัดท ารายงาน และขอขอบพระคุณผู้ที่มีหน้าที่เก็บข้อมูล และรายงานข้อมูลการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ เทศกาลสงกรานต์ และขอขอบพระคุณ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายงานระบบฐานข้อมูล ของกระทรวง
สาธารณสุข ท าให้ระบบการงานงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประเทศ สามารถด าเนินไปได้
และยังผลให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการ
ขนส่งทางบกได้อย่างยั่งยืน และอ านวยความสะดวก สนับสนุนการให้ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
จากการอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ คณะผู้จัดท ารายงาน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 
 
 คณะผู้จัดท ารายงาน 
 ๒๕๕๔ 
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สารบัญ 
  
บทที่ ๑ ความส าคัญของการศึกษา       ๑ 
 หลักการและเหตุผล        ๑ 
 วัตถุประสงค์         ๒ 

เป้าหมาย         ๒ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ        ๒ 

บทที่ ๒ วิธีการศึกษา                                                                                     ๓ 
รูปแบบการศึกษา                                                                                   ๓ 
การเก็บข้อมูล         ๓ 
ค าจ ากัดความ         ๔ 
การท าความสะอาดข้อมูล        ๖ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล       ๖ 

 บทที่ ๓  ผลการศึกษา                                                                                  ๗ 
แนวโน้มและจ านวนของการบาดเจ็บและเสียชีวิต     ๗ 
ประเภทผู้ใช้ถนน (Road user)       ๑๖ 
เวลาที่เกิดการบาดเจ็บ        ๑๗ 
การดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บ       ๒๐ 
ประเภทของผู้น าส่งผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาล     ๒๑ 
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Injury)   ๒๒ 
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมาตรการป้องกันของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์  ๒๘ 
การเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ และมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย  ๒๙ 
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถกระบะ      ๓๓ 

บทที่ ๔  สรุปและอภิปรายผล        ๓๗ 
ข้อเสนอแนะ          ๓๘ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ในการเก็บบันทึกข้อมูล    ๓๙ 
บรรณานุกรม          ๔๐ 
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สารบัญตารางและแผนภูมิ 
 
ตารางที่ ๑  แสดงวันท่ี จ านวนผู้เสียชีวิต รอดชีวิต ไม่ทราบผลของการบาดเจ็บจากการอุบตัิเหตุทางถนน            
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                                                ๘ 

ตารางที่ ๒  จ านวนและร้อยละผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ แบ่งตามวันท่ีเกดิอุบัติเหตใุนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                    ๒๗ 

ตารางที่ ๓  จ านวนและร้อยละผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ กลุ่มอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ท่ีเกี่ยวกับการ
ดื่มแอลกอฮอล์                                                                                                                  ๓๐ 

ตารางที่ ๔  ร้อยละของรถคู่กรณจีากอุบัติเหตรุถจักรยานยนต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔        ๓๒ 

ตารางที่ ๕  ร้อยละของการสวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บและเสียชวีิต จากรถจักรยานยนต์ ในช่วง เทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                   ๓๓ 

ตารางที่ ๖  แสดงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถกระบะ ท่ัวประเทศ (ยกเว้นจากกรุงเทพฯ) ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                   ๓๔ 

ตารางที่ ๗  แสดงจ านวนผู้บาดเจบ็จากรถกระบะแบ่งตามการดืม่แอลกอฮอล์                                         ๓๖ 

 

  
แผนภูมิที่ ๑  แนวโน้ม จ านวนบาดเจ็บ เสียชีวิต และอัตราผู้ป่วยเสยีชีวิต (Case fatality rate) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                   ๙ 

แผนภูมิที่ ๒  ร้อยละประเภทการเสียชีวิตหลังการบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์           
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                ๑๐ 

แผนภูมิที่ ๓  ร้อยละของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามวันท่ีเกิดเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์      
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                

ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดท่ีคั่นหน้า 
แผนภูมิที่ ๔  ร้อยละของผู้บาดเจบ็จากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามภูมิภาค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์               
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                

ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดท่ีคั่นหน้า 
แผนภูมิที่ ๕  ร้อยละของผู้บาดเจบ็จากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามภูมิภาค (ไมเ่สียชีวิต) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                

ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดท่ีคั่นหน้า 
แผนภูมิที่ ๖  ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามภมูิภาค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป ี๒๕๕๑-

๒๕๕๔                                                                                                                            ๑๒ 

แผนภูมิที่ ๗  อัตราผู้ป่วยเสยีชีวิต (Case fatality rate) ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามภมูิภาค 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                 ๑๒ 

แผนภูมิที่ ๘  ร้อยละผู้บาดเจ็บที่มอีาการทุเลา และร้อยละผู้เสียชีวิต จ าแนกตามจังหวัด (จังหวัดที่มสีดัส่วนการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๒) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป ี๒๕๕๑-๒๕๕๔                                 

ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดท่ีคั่นหน้า๓ 
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แผนภูมิที่ ๙  อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต (Case fatality rate) จ าแนกตามจังหวัด (จังหวัดที่มีมากกว่า ร้อยละ ๒) ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                          ๑๓ 

แผนภูมิที่ ๑๐  สัดส่วนการบาดเจบ็จากการอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามกลุม่อายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์        
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                              ๑๔ 

แผนภูมิที่ ๑๑ ร้อยละการบาดเจบ็จากการอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามกลุม่อายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์          
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                ๑๔ 

แผนภูมิที่ ๑๒ ร้อยละผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                 
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                ๑๕ 

แผนภูมิที่ ๑๓  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามเพศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                        
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                               ๑๕ 

แผนภูมิที่ ๑๔  ร้อยละผู้บาดเจ็บจาการอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของผู้ใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                ๑๖ 

แผนภูมิที่ ๑๕  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                   ๑๖ 

แผนภูมิที่ ๑๖  ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของถนนท่ีเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                  ๑๗ 

แผนภูมิที่ ๑๗  ร้อยละของผู้บาดเจ็บ และผูบ้าดเจ็บที่เสยีชีวิต จ าแนกตามเวลา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์             
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                               ๑๗ 

แผนภูมิที่ ๑๘  สัดส่วนของผู้บาดเจ็บจากการขนส่งทางบก จ าแนกตามประเภทของพาหนะของผู้บาดเจ็บ ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                        ๑๘ 

แผนภูมิที่ ๑๙  สัดส่วนของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของพาหนะของคู่กรณี ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                       ๑๘ 

แผนภูมิที่ ๒๐  สัดส่วนผู้บาดเจ็บที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้เครื่องป้องกันการ
บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                    ๑๙ 

แผนภูมิที่ ๒๑  สัดส่วนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะรถเกง๋และจักรยานยนต์ จ าแนกตามการใช้อุปกรณ์
ป้องกันการบาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                      ๒๐ 

แผนภูมิที่ ๒๒  สัดส่วนของผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                        
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                                             ๒๐ 

แผนภูมิที่ ๒๓  สัดส่วนสถานะผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                     
ปี  ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                                           ๒๑ 

แผนภูมิที่ ๒๔  ร้อยละผู้บาดเจ็บที่ต้องมีการน าส่งโรงพยาบาล จ าแนกตามชนิดของผู้น าส่ง                      ๒๑ 

แผนภูมิที่ ๒๕  ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามการส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษา ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                      ๒๒ 

แผนภูมิที่ ๒๖  ร้อยละประเภทผูบ้าดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔    ๒๓ 

แผนภูมิที่ ๒๗  ร้อยละของประเภทผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  

ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดท่ีคั่นหน้า 
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แผนภูมิที่ ๒๘  จ านวนผู้บาดเจ็บจากการใช้รถกจักรยานยนต์ จ าแนกตามกลุม่อายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์         
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                             

ผิดพลาด! ไม่ได้ก าหนดท่ีคั่นหน้า 
แผนภูมิที่ ๒๙  แสดงจ านวนผู้เสียชีวิต จากการใช้รถกจักรยานยนต์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                        ๒๔ 
แผนภูมิที่ ๓๐  สัดส่วนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ จ าแนกตามประเภทถนนท่ีเกิดอุบตัิเหตุ ในช่วง
เทศกาลสงกานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                       ๒๕ 

แผนภูมิที่ ๓๑  ร้อยละผู้เสียชีวิตจากรถจักรานยนต์ จ าแนกตามเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์         
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                               ๒๘ 

แผนภูมิที่ ๓๒  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์     
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                                               ๒๘ 

แผนภูมิที่ ๓๓  สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ที่มีการดืม่แอลกอฮอลร์่วมด้วย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์        
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                              ๒๙ 

แผนภูมิที่ ๓๔  แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บจากการใช้รถกระบะ แบ่งตามอาย ุในช่วงเทศกาลสงกรานต์                     
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                             ๓๔ 

แผนภูมิที่ ๓๕  แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บจากการใช้รถกระบะ แบ่งตามอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์                    
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                             ๓๕ 

แผนภูมิที่ ๓๖  แสดงจ านวนผู้เสยีชีวิตจากการใช้รถกระบะ แบ่งตามอาย ุในช่วงเทศกาลสงกรานต์                     
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔                                                                                                                                             ๓๖ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

วัตถุประสงค์ของการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนครั้งนี้ เพ่ือ
ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
รวมทั้งบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการให้
การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และการส่งต่อผู้บาดเจ็บเพื่อเข้ารับการรักษา 

รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยการน าข้อมูลการรายงานการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ระหว่าง ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งจากฐานข้อมูลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่สามารถใช้เพ่ืออ้างอิง
สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทย
ได้ เพราะเป็นข้อมูลการรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากทุก
จังหวัดทั่วประเทศ 
 
ผลการศึกษา 

โดยภาพรวมของการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ของประเทศ จ านวนผู้บาดเจ็บลดลงตามล าดับทุกปี โดยเฉพาะปี ๒๕๕๔ ลดลงจาก 
ปี ๒๕๕๓ ถึง ๒,๐๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗ และจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง ๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖ 
และเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕๑–๒๕๕๓ จะพบว่าจ านวนผู้บาดเจ็บลดลง ๓,๑๕๓ ราย คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐ และจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง ๑๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

ความรุนแรง (อัตราเสียชีวิต) ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง โดยพบว่า
จังหวัดที่มีการบาดเจ็บรุนแรง (อัตราเสียชีวิตสูง) กลับไม่ใช่จังหวัดที่มีจ านวนผู้บาดเจ็บจ านวนสูงสุด 
เช่น นครราชสีมา เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และชลบุรี แต่เป็นจังหวัดขนาดเล็ก ได้แก่ ตราด ก าแพงเพชร 
อุทัยธานี และสมุทรสงคราม 

กลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด คือ วัยรุ่น เพศชาย ขับขี่
รถจักรยานยนต์ มีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดการบาดเจ็บ คือ ขับขี่ หลังดื่มแอลกอฮอล์ และไม่สวมหมวก
นิรภัย โดยพบว่าแนวโน้มการไม่สวมหมวกนิรภัยยังสูงอยู่  และมีแนวโน้มคงที่ ส าหรับสัดส่วนการดื่ม
แอลกอฮอล์ยังมีสัดส่วนที่สูง แม้จะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

ตลอดระยะเวลา ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ที่ท าการศึกษา พบว่าผู้ขับขี่พาหนะที่ได้รับบาดเจ็บ 
มีสัดส่วนที่ดื่มแอลกอฮอล์ สูงมากกว่าผู้โดยสารหรือคนเดินเท้า ประเภทยานพาหนะของผู้บาดเจ็บ
ส่วนมาก คือ รถจักรยานยนต์ แต่พบว่ารถกระบะมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ประเภทของถนนที่เกิด
อุบัติเหตุ พบว่า ถนนชนบท มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด แต่ความรุนแรงของการบาดเจ็บ พบว่า 
ถนนทางหลวง มากกว่า แต่อย่างไรก็ตามความรุนแรงการได้รับบาดเจ็บถนนชนบท มีแนวโน้มสูงขึ้น 

การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Injury) ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ พบว่า ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และมีแนวโน้มสูงขึ้น สอดคล้องกับ
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน อาจแปลความหมายได้ว่า ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บมากกว่าผู้ขับขี่รถประเภทอ่ืนๆ จ าเป็นต้องมี



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ซ 

มาตรการที่จ าเพาะ เพ่ือช่วยให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น การมีช่องเดินรถ
ส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ เป็นต้น และยังพบว่า ถนนที่เกิดอุบัติเหตุของ
รถจักรยานยนต์ใน ปี ๒๕๕๔ ส่วนใหญ่ คือ ถนนชนบท แสดงว่าในปัจจุบันการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
จากรถจักรยานยนต์อยู่ในพ้ืนที่ชนบทมากกว่า จ าเป็นต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไปว่า มีเหตุปัจจัยใดที่ท า
ให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ มีแนวโน้มสูงขึ้นในพ้ืนที่ชนบท ช่วงเวลาที่ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์เสียชีวิตสูงสุด พบว่า เป็นช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น. ๒๑.๐๐ น. และ ๒๒.๐๐ น. ตามล าดับ
ดังนั้นการใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ในช่วงเวลา ตั้งแต่ ๑๗.๐๐-๒๓.๐๐ น. อาจมีความ
เหมาะสมกว่า การด าเนินมาตรการในช่วงเวลากลางวัน 

จ านวนผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ทั้งหมด ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ 
เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้ที่เสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์และมีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วม
ด้วยในปี ๒๕๕๔ กลับเพ่ิมขึ้นจาก ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ อย่างชัดเจน แสดงถึงความจ าเป็นที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ต้องให้ความส าคัญและเพ่ิม
ความพยายามที่จะลดการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่
เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน พบว่ากลุ่มอายุที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด เป็นกลุ่มอายุ 
๑๕-๒๐ ปี รฐับาลต้องมีการเฝ้าระวังการดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ที่เป็นกลุ่มเยาวชน
ให้มากขึ้น เพราะเป็นกลุ่มอายุที่มีความคึกคะนอง อาจท าให้ขาดความยั้งคิด ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยง
สูงต่อการได้รับบาดเจ็บมากข้ึน ทั้งในผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร รวมไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนน 

ใน ปี ๒๕๕๔ ร้อยละผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ ที่มีคู่กรณีสูงสุด คือ รถกระบะ 
รองลงมา คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนร้อยละผู้เสียชีวิตจากรถคู่กรณีสูงสุด คือ ไม่ทราบ รองลงมา คือ 
รถกระบะ และรถอ่ืนๆ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีโอกาส
ที่จะเกิดอุบัติเหตุชนกับรถกระบะสูงใน ปี ๒๕๕๔ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่ามีการน ารถกระบะออกมาใช้เล่น
น้ าสงกรานต์มากข้ึน เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์มากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจะต้องมีการเฝ้า
ระวังความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกันระหว่างรถ ๒ ประเภทนี้ให้มากขึ้น ในด้านการบังคับใช้
กฎหมาย ในเรื่องไม่ให้มีการขับรถเร็วเกินไป และโดยเฉพาะการขับขี่หลังดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถ
ทั้งสองประเภท ควรมีการเข้มงวดในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่อย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่สวมหมวกนิรภัย
ก็ลดลงตามล าดับเช่นเดียวกัน แต่สัดส่วนผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัย ไม่
เปลี่ยนแปลงระหว่าง ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ แต่สัดส่วน ผู้เสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัยลดลงใน ปี ๒๕๕๔ 
เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ แสดงว่าการไม่สวมหมวกนิภัยยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเฝ้าระวังส าหรับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ต่อไป 

การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการใช้รถกระบะในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี ๒๕๕๑-
๒๕๕๔ ทั่วประเทศ (ยกเว้นจากกรุงเทพมหานคร) พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการใช้รถกระบะในช่วง 
เทศกาลสงกรานต์ เฉลี่ยปีละ ๒,๒๙๐ คน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยร้อยละ ๑.๖ คน นอกจากนี้ยังพบว่า
แนวโน้มของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ มีค่ามากที่สุด
ถึงร้อยละ ๒ ในปี ๒๕๕๔ เทียบกับร้อยละ ๑.๓-๑.๔ ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ สอดคล้องกับการค้นพบ
ที่ว่าคู่กรณีของรถจักรยานยนต์เป็นรถกระบะมากที่สุดใน ปี ๒๕๕๔ ดังนั้น รัฐบาลจะต้องเฝ้าระวังการ
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ใช้รถกระบะในการเล่นน้ าสงกรานต์ให้มากกว่าเดิม ทั้งในด้านการขับเร็ว ขับขี่ไม่ปลอดภัย การดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถกระบะ 

นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการขับขี่และโดยสารรถกระบะทุกวัย แม้กระทั่งเด็ก
อายุน้อยกว่า ๔ ปี จนถึงผู้สูงอายุ แต่ช่วงอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ช่วงอายุ ๑๐-๓๐ ปี อาจจะ
เนื่องมาจากเป็นกลุ่มอายุที่ออกมาเล่นน้ าฉลองเทศกาลสงกรานต์มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ ดังนั้นจะต้อง
มีการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุจากรถกระบะในช่วงเทศกาล
สงกรานต์เกิดจากเหตุใด และท าไมจึงมีผู้บาดเจ็บในในช่วงอายุดังกล่าวในจ านวนมาก โดยเฉพาะวัย 
๑๕-๑๙ ปี  

ในจ านวนผู้บาดเจ็บจากการโดยสารรถกระบะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น มีมากถึงร้อย
ละ ๓๓ พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าใน ปี ๒๕๕๔ จ านวนและร้อยละของ
การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าการรณรงค์
และการบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตาม
จะต้องมีการศึกษาเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้ก่อนที่จะสามารถสรุปว่าได้ผล
หรือไม ่แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่า จากการรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตครั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าผู้ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบระบบการรายงานจะต้องให้ความส าคัญมากขึ้น และการน าผลการศึกษาไปใช้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการบาดเจ็บก็
อาจจะต้องมีการทบทวน เพราะถึงแม้ว่าจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมทั้งอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตมี
แนวโน้มลดลง แต่ถ้าพิจารณาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ
รุนแรง การดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีสัดส่วนที่สูงขึ้นตลอด 

มาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ผู้ใช้ถนนดื่มแอลกอฮอล์ หรือมาตรการ
ป้องกันความรุนแรงของการบาดเจ็บและการเสียชีวิต เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ และ
การสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้าย
ผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากจากสถานที่เกิดเหตุแล้วน าส่งไปสถานบริการทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วจากข้อมูลนี้ระบุ กลุ่มเสี่ยงชัดเจน ว่าใครคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุด ดังนั้นการให้ความส าคัญ
ในการใช้มาตรการที่มีความจ าเพราะส าหรับกลุ่มที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างจริงจังเสียที 
เพราะประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรไปกับการแก้ไขมากกว่าการป้องกันมานานมากแล้ว 

ภายหลังที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจะต้อง
วางแผนเพื่อเข้าช่วยเหลือ จากข้อมูลระบุว่าการเข้าถึงและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสามารถท าเวลา
ได้รวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงอาจจะมีการกระจายเป็นวงกว้างขึ้นเมื่อ 
แต่เดิมนั้นการบาดเจ็บรุนแรงจะเกิดที่ถนนทางหลวงเป็นส่วนมาก แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บรุนแรงมีแนวโน้มเกิดที่ถนนชนบทมากขึ้น 

การที่จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและอัตราเสียชีวิต (สัดส่วนการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับ
จ านวนผู้บาดเจ็บ) ลดลงนั้น อาจหมายถึงความเร็วที่ใช้ในการขับขี่ลดลง มีการสวมหมวกนิรภัยหรือ
คาดเข็มขัดนิรภัยมากขึ้น แต่ก็อาจจะเป็นผลจากปริมาณรถที่ใช้ในการสัญจรต่อวันลดลงโดยเฉพาะ
ช่วงเดินทางไปและกลับ เนื่องจาก ปี ๒๕๕๔ รัฐบาลประกาศให้มีวันหยุดที่ยาวนานกว่าปีก่อนๆ ท าให้
ประชาชนมีการทยอยการเดินทางก่อนวันฉลองท่ีแท้จริง คือ วันที่ ๑๒-๑๔ เมษายนก็เป็นได ้
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อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะสรุปว่าตัวเลขที่แท้จริงของแต่ละพ้ืนที่เป็นเท่าไรเนื่องจาก 
ระบบรายงานยังเป็นแบบสมัครใจ และการใช้ตัวชี้วัดโดยใช้จ านวนผู้เสียชีวิตก็อาจส่งผลให้บางพ้ืนที่ไม่
ประสงค์จะรายงานตัวเลขที่แท้จริงได้ เนื่องจากจ านวนผู้เสียชีวิต ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้โดยสารที่อยู่
ในรถที่เกิดเหตุ ความรุนแรงของการชน ความรวดเร็วของการเข้าช่วยเหลือน าส่งโรงพยาบาล และ
คุณภาพการรักษาพยาบาลด้วย ซึ่งไม่สามารถสะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง  คือ ความถี่ของการเกิด
อุบัติเหตุ 

ดังนั้น จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงตัวชี้วัดการท างานของแต่ละจังหวัดให้สะท้อนถึง
ประสิทธิภาพการท างานที่แท้จริงมากขึ้น เช่น  การที่จังหวัดสามารถลดจ านวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุ อาจเหมาะสมกว่าการใช้ตัวชี้วัดรวม ที่เป็นการเสียชีวิตและการบาดเจ็บเท่านั้น ทั้งนี้จะท าให้
รัฐบาลสามารถสนับสนุนการท างานของแต่ละพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุได้
แม่นย ามากยิ่งขึ้น และไม่อาจละเลยปัญหาจุดเสี่ยง สภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ที่อาจมีอยู่ทั่วไป 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สภาพถนนเปียกลื่นซ่ึงอาจท าให้ความเสี่ยงเพ่ิมข้ึนได้ 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๔ ลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการระดมทรัพยากร ทั้งบุคคลากร และ
งบประมาณจ านวนมาก เพ่ือใช้ในการด าเนินมาตรการหลายมาตรการพร้อมกัน โดยเฉพาะความ
เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ทั้งนี้ยอดจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตน่าจะสูงกว่าที่รายงานนี้ 
เนื่องจากบางจังหวัดอาจเกรงกลัวผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นหากจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพ่ิมสูงขึ้น
กว่าปี่ที่ผ่านมา ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาใช้จ านวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุเป็นตัวชี้วัดแทน 
เนื่องจากจะสะท้อนความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ดีกว่า นอกจากนี้แต่ละจังหวัดควรพิจารณา
ปัจจัยเสี่ยงด้านอ่ืนด้วย โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของถนน เพ่ือให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ และ
การบาดเจ็บและเสียชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การวิเคราะห์ในครั้งนี้มีข้อจ ากัด คือ ไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ การ
บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เกิดขึ้นนอกเทศกาลเป็นตัวเปรียบเทียบ เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูลใดที่มีการ
บันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บทุกรายได้ในระดับประเทศ จึงไม่อาจทราบได้ว่าจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ในช่วงเทศกาล จะสูงหรือต่ ากว่าจ านวนที่เกิดขึ้นนอกช่วงเทศกาลมากน้อยเพียงไร เมื่อเทียบกับช่วง
ปกติและใช้ในกิจกรรมใดบ้าง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น
ในเทศกาลต่อไป จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเวลาเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ แสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บและเสียชีวิต ความรุนแรง
การบาดเจ็บ จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาจากแนวโน้มปัจจัยเสี่ยงที่
เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ร้อยละของผู้บาดเจ็บที่ดื่มแอลกอฮอล์  มีแนวโน้มลดลงเพียง
เล็กน้อย ส่วนแนวโน้มผู้บาดเจ็บไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้รับบาดเจ็บรุนแรงยังคงที่ ดังนั้นการ
รณรงค์เพ่ือความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คงต้องมีความเข้มข้น 
รวมทั้งอาจจะต้องมีมาตรการที่ได้ผลในการป้องกันที่ชัดเจนมากขึ้นเพ่ือลดการบาดเจ็บให้ได้ผลและ
ยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ ๑ 
ความส าคัญของการศึกษา 

 

หลักการและเหตุผล 
อุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาที่ติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยมา

โดยตลอด โดยในแต่ละปี พบว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า ๑ ล้านคน และ
ผู้พิการอีกหลายหมื่นคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีประชาชนจ านวนมากใช้รถใช้ถนน ในการเดินทางสัญจรกลับภูมิล าเนา  และท่องเที่ยว
ในช่วงเทศกาล ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นรัฐบาลได้มีการ
ก าหนดนโยบาย โดยการจัดท ามาตรการและแผนงาน/โครงการฯ เพ่ือยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางถนน วัตถุประสงค์เพ่ือลดการสูญเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
มาตรการที่น ามาใช้ในการด าเนินการ คือ มาตรการ ๕ E’s หรือ ๕ ยุทธศาสตร์ ในการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจร คือ การบังคับใช้กฎหมาย, การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม, ด้าน
วิศวกรรมจราจร, การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน และการประเมินผลและการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อมุ่งหวังที่จะลดการบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุทางถนน 

จากข้อมูลการรายงานการบาดเจ็บ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสุขภาพประจ าถิ่น และมีการระบาดเป็นฤดูกาล คือ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่ง
จะมีการบาดเจ็บจากการจราจรสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ๒.๕ เท่า เสียชีวิตสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ๓ 
เท่า ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการป้องกันอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุทางถนน จะต้องให้ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษในช่วงเวลาเทศกาล
ดังกล่าว การติดตามประเมินโครงการหรือมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลมีนโยบายเพ่ือลดการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน นับได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ ๑ ใน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังกล่าว การประเมินผลโดย 

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง การเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้ง
แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ข้อมูลการบาดเจ็บและ
เสียชีวิต จากฐานข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บที่รัฐบาลมีนโยบายให้มีการจัดท าขึ้น เพ่ือรายงานข้อมูล
การบาดเจ็บทั้งแบบระบบรายงานปกติ หรือระบบรายงานในช่วงเวลาพิเศษ ซึ่งการน าข้อมูลเหล่านั้น
มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและกลไกป้อนกลับ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว และส่งรายงานให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ทาง Internet โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖ 
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วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาแนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิต และปัจจัยต่างๆ ของการบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
2. เพ่ือศึกษาขนาดของการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยต่างๆ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง ๔ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๔) จากฐานข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันหรือลดอุบัติเหตุที่เหมาะสมส าหรับปี ๒๕๕๕ ต่อไป 

3. เพ่ือศึกษาความสมบูรณ์ของข้อมูลจากฐานข้อมูลนี้ 

เป้าหมาย 
วิเคราะห์ข้อมูล การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้อนหลัง ๔ ปี (๒๕๕๑- ๒๕๕๔) พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะถึง
มาตรการในการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๕ และ
ต่อไปในอนาคต 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้ เพ่ือลดการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา 

2. เพ่ือระบุกลุ่มเสี่ยงที่ชัดเจนในการลงมาตรการ ป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

3. เพ่ือน าข้อบกพร่องของระบบการรายงานข้อมูล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เสนอต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงระบบการรายงานให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน 
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บทที่ ๒ 
วิธีการศึกษา 

รูปแบบการศึกษา  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของสถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยเก็บข้อมูลจากผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกคน ที่ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล
ในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในช่วงวันหยุด ๗ วัน ของเทศกาลสงกรานต์ โดยเป็นการศึกษาข้อมูล
ย้อนหลัง ๔ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๔) 

การเก็บข้อมูล 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแล

โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บฯ ผ่านระบบเว็บไซด์ (www.emit.go.th) จากโรงพยาบาลทั้งของรัฐ 
และเอกชนทั่วประเทศ หน่วยงานที่ร่วมเก็บข้อมูล มีทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ทุกแห่ง) 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดกรมการแพทย์ (ใน กทม.) สังกัดโรงพยาบาลเอกชน เป็น
ลักษณะขอความร่วมมือไม่ได้บังคับ โดยทุกสถานบริการที่ร่วมเก็บข้อมูลนั้น จะต้องบันทึก
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (ทุกราย) ที่เข้ามารับการรักษาในสถานบริการของตนเอง ส าหรับ
ผู้เสียชีวิต ให้รวมถึงผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตนอกสถานบริการนั้นด้วย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้น าส่งผู้เสียชีวิตเข้า
มารับการรักษาใดๆ ก็ตาม  
 

http://www.emit.go.th/
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ค าจ ากัดความ   

อุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพาหนะทุกชนิดที่ออกแบบหรือถูกใช้ ส าหรับการน าส่ง
บุคคลหรือสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในการคมนาคมทางบก 

ผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ไม่ว่าเป็นผู้เดินเท้า (รวมทั้งอยู่ในอิริยาบถอ่ืน) ผู้ขับขี่ 
หรือผู้โดยสาร ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (ทั้งของรัฐ และเอกชน) 

ผู้เสียชีวิต ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ตั้งแต่เวลาที่เกิดเหตุ ถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ รวมถึง
การเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ, ระหว่างน าส่งรพ., ที่ห้องฉุกเฉิน, ระหว่างส่งต่อ (Refer), 
กรณี Admit เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชม. และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง ๒๔ 
ชม.จนถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ 

วันที่เกิดเหตุ วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
เวลาเกิดเหตุ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น เวลาเกิดเหตุ ๐๐.๔๕ น. ให้เลือกข้อมูลช่วงเวลา ๐๐-๐๑ น. 
อายุ การใส่เป็นจ านวนปี กรณีต่ ากว่า ๑ ปี ให้ใส่เลข ๐ (กรณีไม่ทราบอายุ/ อายุเกิน ๑๐๐ 

ปี ให้ใส่เลข ๙๙) 
สถานะของผู้บาดเจ็บ 
คนเดินเท้า ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร ที่ไม่ใช่ผู้ขับข่ี หรือผู้โดยสาร 
ผู้ขับขี ่ ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร ที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
ผู้โดยสาร ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากอุบัติเหตุจราจร อยู่ในยานพาหนะท่ีไม่ใช่ผู้ขับข่ี 
ถนนที่เกิดเหตุ 
ถนนทางหลวง ถนนที่มีหมายเลขก ากับเส้นทางหลวงเป็นตัวเลข 
ถนนในเมือง ถนนภายในเขตเทศบาล (ยกเว้นทางหลวงซึ่งผ่านในเขตเทศบาลให้นับเป็นทางหลวง) 
ถนนชนบท ถนนอ่ืนๆ นอกจากถนนทางหลวง และถนนในเมือง) 
ยานพาหนะ รถของผู้บาดเจ็บ/ ผู้เสียชีวิต หรือรถของคู่กรณี 
  กรณีเป็นคนเดินเท้า ยานพาหนะผู้บาดเจ็บ เลือกในช่อง “ไม่มี-เป็นคนเดินเท้า” 
  ยานพาหนะคู่กรณี เลือกในช่อง “ยานพาหนะคู่กรณ”ี 
มาตรการ ปัจจัยที่ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจร คือ การสวมหมวกนิรภัย และการคาด

เข็มขัดนิรภัย  
ดื่มแอลกอฮอล์ การได้ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน หรือการตรวจพบการดื่มแอลกอฮอล์จาก

การซักถาม สังเกต การได้กลิ่น การตรวจร่างกาย หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
การน าส่ง วิธีการน าส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล กรณีการเสียชีวิตที่เกิดเหตุ ให้เลือกลงข้อมูลว่า 

“ไม่มีการน าส่ง” ผู้ประสบเหตุ/ญาติ : ผู้ประสบเหตุมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง 
พลเมืองดีน าส่ง หรือญาติของผู้บาดเจ็บ 

หน่วย EMS การน าส่งโดยหน่วยปฏิบัติการที่ข้ึนทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มี ๔ ระดับ 
๑. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Response Unit: FR ) หมายถึง ชุด

ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ และผู้
ปฏิบัติการเป็นอาสาสมัครปฏิบัติการฉุกเฉิน  
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๒. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (Basic Life Support Unit: BLS) หมายถึง ชุด
ปฏิบัติที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับต้น  พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ และผู้
ปฏิบัติการต่างๆ (อย่างน้อยต้องเป็นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) เป็น
หัวหน้าชุด  

๓. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (Intermediate Life Support Unit: ILS) 
หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับกลาง พร้อมอุปกรณ์กู้
ชีพ และผู้ปฏิบัติการต่างๆ (อย่างน้อยต้องเป็นเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I) 
เป็นหัวหน้าชุด  

๔. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit: ALS) หมายถึง 
ชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับสูง พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพระดับสูง 
และผู้ปฏิบัติการต่างๆ (อย่างน้อยต้องพยาบาลกู้ชีพ เป็นหัวหน้าชุด)  

ไม่ Admit/Refer ผู้บาดเจ็บ อาการทุเลาสามารถกลับบ้านได ้
Refer ผู้บาดเจ็บ มีความจ าเป็นต้องส่งต่อไปรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น 
Admit การรับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล 
ผลการรักษา สถานะภาพ/อาการ ของผู้บาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดการรักษา (จะต้องบันทึกผลการรักษา 

ทุกรายในรายที่ต้องรอผลการรักษา กรณี Admit/Refer ให้เลือกช่อง ยังไม่ทราบผล
จะได้ update ข้อมูลในภายหลัง) 

ยังไม่ทราบผล สถานะภาพ/อาการ ของผู้บาดเจ็บต้องรอผลการรักษา กรณี Admit/Refer 
ทุเลา/หาย ผู้บาดเจ็บ มีสถานะภาพ/อาการเม่ือสิ้นสุดการรักษา อาการทุเลาสามารถกลับบ้านได้ 
เสียชีวิตที่เกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 
เสียชีวิตระหว่างน าส่ง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ในขณะถูกน าส่งไปโรงพยาบาล 
เสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ในห้องฉุกเฉินหลังถูกน าส่งไปโรงพยาบาล 
เสียชีวิตหลัง Admit ใน ๒๔ ชม. การเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยใน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก หลังได้รับ

อุบัติเหตุ 
เสียชีวิตหลัง Admit หลัง ๒๔ ชม. แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน  การเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยใน หลัง ๒๔ ชั่วโมง แต่

ไม่เกิน ๓๐ วัน หลังได้รับอุบัติเหตุ 
หมายเหตุ  
กรณี Refer ให้โรงพยาบาลที่ Refer เป็นผู้รายงานข้อมูล และติดตามผลการรักษา ภายหลังช่วง

เทศกาล ๓๐ วัน  
กรณีผู้ป่วยเกิดเหตุนอกจังหวัด แล้วน าส่งโรงพยาบาล ให้รายงานเป็นยอดของโรงพยาบาลที่รับรักษา  
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การท าความสะอาดข้อมูล 

เนื่องจากข้อมูลที่ได้ รับเข้ามาจากการบันทึกผ่านหน้าเว็บ และให้สามารถส่งข้อมูล 
(Upload) เข้ามาในฐานข้อมูลได้ด้วย โดยการบันทึกข้อมูล ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป (Excel) ซ่ึงมี
โอกาสที่จะเกิดข้อขัดข้อง หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลได้ หรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลจาก
สาเหตุอ่ืนๆ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้ว จึงน ามากรองดูความถูกต้องตามความสัมพันธ์ ของแต่
ละแถวของข้อมูล ส่วนใหญ่ถ้าไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล จะท าเป็น missing ไว้ไม่น ามา
วิเคราะห์ผล ซึ่งจากการตรวจสอบมีน้อยมาก เช่น มีข้อมูลที่พ้ืนที่บันทึกเข้ามาซ้ าๆ กันถึง ๓ ครั้ง ซึ่ง
เป็นการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทุกประการ ผู้ดูแลข้อมูลก็จะลบข้อมูลส่วนที่ซ้ าออกจากฐานข้อมูลไป 

  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา เช่น จ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
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บทที่ ๓ 
ผลการศึกษา 

 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี รัฐบาลจะก าหนดให้เป็นวันหยุดติดต่อกัน ประมาณ 
๔-๕ วัน เพ่ือให้ประชาชนได้พักผ่อนและดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่ภูมิล าเนา ท าให้มีการเดินทางกัน
มากกว่าปกติ ซึ่งการเดินทางของประชาชนที่มากขึ้นนี้ เป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศอย่างชัดเจน โดยมีรายงานการบาดเจ็บจากการขนส่งทางบกสูงกว่าช่วง
ปกตถิึง ๓ เท่า 

จากข้อมูล การรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑–๒๕๕๔ จากฐานข้อมูลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (สพฉ.) ที่มีการ
รายงานจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และปัจจัยส าคัญบางปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญดังนี้  แนวโน้ม จ านวน การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต การเสียชีวิตและร้อยละของผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  จ าแนกตาม
ลักษณะของบุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ สถานที่เกิดการบาดเจ็บ และช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ 

  

แนวโนม้และจ านวนของการบาดเจ็บและเสียชีวิต  
การบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-

๒๕๕๔ การระบุช่วงวันหยุด ๗ วัน ในแต่ละปีมีการก าหนดวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุด ของช่วงเวลา
ดังกล่าวที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี ดังรายละเอียดตามตารางที่ ๑ โดยภาพรวมของการรายงานการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศ จ านวนผู้บาดเจ็บ
ลดลงตามล าดับทุกปี โดยเฉพาะปี ๒๕๕๔ ลดลงจาก ปี ๒๕๕๓ ถึง ๒,๐๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗ 
และจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง ๗๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖ และเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปี ๒๕๕๑–๒๕๕๓ 
จะพบว่าจ านวนผู้บาดเจ็บลดลง ๓,๑๕๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และจ านวนผู้เสียชีวิตลดลง ๑๒๑ 
ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

โดยพบว่าความรุนแรงจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีแนวโน้มลดลงเมื่อ
พิจารณาจากสัดส่วนผู้ป่วยเสียชีวิต หรือ อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต (Case fatality rate) ในปี ๒๕๕๑-
๒๕๕๒ มีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตสูงที่สุด ร้อยละ ๑.๖ และ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ มีสัดส่วนการเสียชีวิตลดลง 
เหลือร้อยละ ๑.๔ และ ๑.๓ ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนเฉลี่ยทั้ง ๔ ปี ร้อยละ ๑.๕ (ตารางที่ ๑) (แผนภูมิ
ที ่๑)  
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ตารางท่ี ๑  แสดงวันที่ จ านวนผู้เสียชีวิต รอดชีวิต ไม่ทราบผลของการบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุทางถนน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  

พ.ศ. 
ช่วงวันท่ีเก็บข้อมูล 
(๗ วันอันตราย) 

จ านวน 
ผู้เสยีชีวิต (%) 

จ านวนผู้บาดเจ็บ 
แต่ไมเ่สียชีวิต (%) 

รวมผู้บาดเจ็บ 
และเสียชีวิต 

๒๕๕๑ ๑๑-๑๗ เมษายน ๕๒๘ (๑.๖) ๓๒,๓๗๒ (๙๘.๔) ๓๒,๙๐๐ 
๒๕๕๒ ๑๐-๑๖ เมษายน ๕๑๑ (๑.๖) ๓๑,๔๙๐ (๙๘.๔) ๓๒,๐๐๑ 
๒๕๕๓ ๑๒-๑๘ เมษายน ๔๔๔ (๑.๔) ๓๐,๒๗๖ (๙๘.๖) ๓๐,๗๒๐ 
๒๕๕๔ ๑๑-๑๗ เมษายน* 

ถ้าเพิ่มของ กทม. 
๓๖๒ (๑.๓) 
๓๗๓ (๑.๓) 

๒๖,๗๑๕ (๙๘.๗)  
๒๘,๒๒๖ (๙๘.๗) 

๒๗,๐๗๗,  
๒๘,๕๙๙ 

รวม ๑,๘๔๕ (๑.๕) ๑๒๐,๘๕๓ (๙๘.๕) ๑๒๒,๖๙๘ 
หมายเหตุ  ปี ๒๕๕๔ ไม่มีข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่มีเสียชีวิตจาก กทม. (แต่ไม่ว่าจะเพ่ิมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ กทม. โดยใช้ข้อมูลเฉลี่ย

จาก ๓ ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ก็ไม่ได้ท าให้ ค่าเฉลี่ยของประเทศเปลี่ยนแปลงมากนัก) 
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แผนภูมิที่ ๑  แนวโน้ม จ านวนบาดเจ็บ เสียชีวิต และอัตราผู้ป่วยเสียชีวิต (Case fatality rate)    

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
 
 การเสียชีวิตหลังจากได้รับบาดเจ็บจ าแนกตามระยะเวลาของการเสียชีวิต 

ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มีจ านวน
ผู้เสียชีวิต ๑,๘๔๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ใน
กลุ่มผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตทั้งหมดพบว่า สามารถจ าแนกประเภทการเสียชีวิตได้ ดังนี้ 

- เสียชีวิต ที่จุดเกิดเหต ุ ร้อยละ ๕๘ 
- เสียชีวิต ขณะน าส่งโรงพยาบาล  ร้อยละ ๔ 
- เสียชีวิต ทีห่้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ร้อยละ ๑๑ 
- เสียชีวิต ภายในตึกผู้ป่วยใน ภายใน ๒๔ ชม.  ร้อยละ ๑๕ 
- เสียชีวิต ภายในตึกผู้ป่วยใน ภายหลัง ๒๔ ชม. ถึง ๓๐ วัน ร้อยละ ๙ 
- เสียชีวิต ขณะส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืน  ร้อยละ ๒ 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๐ 
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แผนภูมิที่ ๒  ร้อยละประเภทการเสียชีวิตหลังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

(แผนภูมิที่ ๒) ผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุมีแนวโน้มลดลง แต่ผู้เสียชีวิตขณะส่งต่อผู้ป่วยไปรับ
การรักษาต่อที่โรงพยาบาลอ่ืนๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งข้อมูลนี้อาจแสดงให้เห็นได้ว่า ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินที่น าส่งผู้ป่วย สามารถน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมีความรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็
ตามผู้บาดเจ็บก็ยังเสียชีวิต ซึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้บาดเจ็บมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะแม้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ช่วยเหลือเข้าถึงผู้ป่วยเร็วขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยชีวิตได้ หรือประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จะต้องมีการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ้น ซึ่ง
ประเด็นนี้ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลก็แสดงให้เห็นว่าระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินมีแนวโน้มเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้รวดเร็วขึ้น 

การบาดเจ็บจ าแนกตามวันที่เกิดเหตุ 
ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น จ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดสูง

ที่สุด คือ วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี รองลงมาคือ วันที่ ๑๒, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน ตามล าดับ 
(แผนภูมิที ่๓) ส่วนวันที่ ๑๐ และ ๑๘ เมษายน นั้น มีสัดส่วนน้อยมาก 
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2554 % 12% 14% 23% 17% 15% 11% 9% %

เฉลี่ย 2% 9% 19% 23% 16% 15% 10% 5% 1%
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แผนภูมิที่ ๓  ร้อยละของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามวันที่ เกิดเหตุ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๑ 

 

 การบาดเจ็บทั้งหมด ผูท้ี่บาดเจ็บอาการทุเลา ผูบ้าดเจ็บที่เสียชีวิต และอัตรา
ผู้ป่วยเสียชีวิต จ าแนกตามภูมิภาค 

จ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ โดยภาพรวมแต่ละ
ภาคมีแนวโน้มการบาดเจ็บลดลง ยกเว้นภาคกลางที่  ปี ๒๕๕๔ มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕๑-
๒๕๕๓ การบาดเจ็บของภาคเหนือมีสัดส่วนมากกว่าทุกภาค แต่ใน ปี ๒๕๕๔ สัดส่วนการบาดเจ็บ
ลดลงมาก เกือบครึ่งหนึ่งของการรายงานที่ผ่านๆ มา (แผนภูมิที ่๔, ๕, ๖ และ ๗) 
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แผนภูมิที่ ๔  ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามภูมิภาค ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  
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แผนภูมิที่ ๕ ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามภูมิภาค (ไม่เสียชีวิต) ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๒ 
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แผนภูมิที่ ๖  ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามภูมิภาค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
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แผนภูมิที่ ๗  อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต (Case fatality rate) ของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

จ าแนกตามภูมิภาค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

การบาดเจ็บที่อาการทุเลา ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต และร้อยละผู้ป่วยเสียชีวิต 
จ าแนกตามจงัหวัด 

จากจ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ จังหวัดที่มีร้อย
ละการบาดเจ็บที่อาการทุเลา และร้อยละการเสียชีวิต สูงสุด ๑๑ อันดับ (มีการบาดเจ็บเฉลี่ย ๔ ปี 
มากกว่า ร้อยละ ๒) ส่วนมากเป็นจังหวัดท่องเที่ยว หรือจังหวัดที่เป็นชุมทางของการขนส่งหรือการ
เดินทาง (แผนภูมิที่ ๘) ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจ านวนผู้บาดเจ็บมาก ก็จะมีจ านวนผู้เสียชีวิตมากด้วย
เช่นเดียวกัน ส าหรับจังหวัดที่มีความรุนแรงของการบาดเจ็บ โดยพิจารณาจากร้อยละผู้เสียชีวิต 
(แผนภูมิที่ ๙) จะเห็นได้ว่าไม่มีรายชื่อจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมากเลย ซึ่งข้อมูลของจังหวัดที่มีร้อยละ
ผู้เสียชีวิตมาก คือมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลา ๔ ปี (ร้อยละ ๑.๕) ซึ่งผลการวิเคราะห์ครั้งนี้น่าจะเป็น



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๓ 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานที่ควรจะมีการน าไปศึกษาต่อไป เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต เช่น 
ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ความรุนแรงของการได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น 
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แผนภูมิที ่๘  ร้อยละผู้บาดเจ็บที่มีอาการทุเลา และร้อยละผู้เสียชีวิต จ าแนกตามจังหวัด (จังหวัดที่มี

สัดส่วนการบาดเจ็บและเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ ๒) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์            
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
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แผนภูมิที่ ๙  อัตราผู้ป่วยเสียชีวิต (Case fatality rate) จ าแนกตามจังหวัด (จังหวัดที่มีมากกว่า   

ร้อยละ ๒) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน แจกแจงตามลักษณะ
ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 

อายุ 
จากผู้บาดเจ็บทั้งหมดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มีผู้บาดเจ็บอายุเฉลี่ย 

๒๗.๖๑ ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๑๕.๖๓ ปี มีช่วงอายุตั้งแต่ ๐-๙๘ ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บร้อยละ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๔ 

 

๑๕.๑๖ เป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี ผู้บาดเจ็บร้อยละ ๗๙.๒๐ เป็นผู้ที่อายุ ตั้งแต่ ๑๕-๖๐ ปีซึ่งเป็น
ผู้ทีส่ามารถมีรายได้และมีส่วนก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ดังแผนภูมิที่ ๑๐ 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มเกิดการบาดเจ็บจากการขนส่งทางบก ในกลุ่ม
อายุ ๕-๑๔ ปี และอายุ ๔๕ ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี (แผนภูมิที ่๑๑) ลักษณะของผู้เสียชีวิตจาก
การบาดเจ็บก็มีลักษณะคล้ายกับผู้บาดเจ็บ (แผนภูมิที ่๑๒) 
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แผนภูมิที่ ๑๐  สัดส่วนการบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
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แผนภูมิที่ ๑๑ ร้อยละการบาดเจ็บจากการอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๕ 
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แผนภูมิที่ ๑๒ ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

เพศ 
เพศชายมีสัดส่วนการได้รับบาดเจ็บ มากกว่าผู้หญิงทุกปี แต่จะเห็นได้ว่าผู้หญิงมีแนวโน้ม

สัดส่วนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ ๓๐.๐ ในปี ๒๕๕๑ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๒.๐ ในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (แผนภูมิที่ 
๑๓) 
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แผนภูมิที่ ๑๓  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามเพศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์     

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๖ 

 

ประเภทผู้ใช้ถนน (Road user) 
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการใช้ถนน (Road user) ผู้ที่ใช้ถนน คือ กลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับ

บาดเจ็บจากการขนส่งทางบกมากที่สุด ในผู้บาดเจ็บทั้งหมดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ละปีนั้น เป็นผู้
ขับขี่ ร้อยละ ๖๖ เป็นผู้โดยสาร ร้อยละ ๓๐ และคนเดินเท้า ร้อยละ ๔.๕ โดยที่ประเภทของ
ผู้บาดเจ็บในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน (แผนภูมิที่ ๑๔) 
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แผนภูมิที่ ๑๔  ร้อยละผู้บาดเจ็บจาการอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของผู้ใช้ถนน  

   ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ประเภทของถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 
ผู้บาดเจ็บ เกิดอุบัติเหตุบนถนนชนบท ร้อยละ ๕๐ เกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง ร้อย

ละ ๒๘ และเกิดอุบัติเหตุบนถนนเขตเมือง ร้อยละ ๒๐ โดยพบว่าสัดส่วนการบาดเจ็บที่เกิดอุบัติเหตุ
บนถนนชนบทสูงที่สุด ในปี ๒๕๕๔ (แผนภูมิที ่๑๕) และผู้เสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงมาก
ที่สุด ร้อยละ ๕๐ มีแนวโน้มลดลง แต่พบว่าผู้เสียชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุบนถนนชนบท เริ่ม
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี (แผนภูมิที่ ๑๖) ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากสภาพถนนในชนบทมีคุณภาพดีขึ้นจึง
ท าให้ผู้ขับข่ีด้วยความเร็วมากขึ้น 
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แผนภูมิที่ ๑๕  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๗ 
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แผนภูมิที่ ๑๖  ร้อยละผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

เวลาที่เกิดการบาดเจ็บ 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เกิดอุบัติเหตุมากใน ๒ ช่วงเวลา คือ 
ในช่วงเวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. และช่วงเวลา ๐๑.๐๐-๐๓.๐๐ น. และพบว่าร้อยละของผู้เสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุทางถนน สูงกว่าร้อยละของผู้บาดเจ็บในช่วงเวลา ๒๐.๐๐-๐๘.๐๐ น. (แผนภูมิที ่๑๗) 
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แผนภูมิที่ ๑๗  ร้อยละของผู้บาดเจ็บ และผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิต จ าแนกตามเวลา ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ชนิดของพาหนะที่เป็นของผู้บาดเจ็บ 
ผู้บาดเจ็บส่วนมากเกิดอุบัติจาก รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๗๗ รถกระบะ ร้อยละ ๗ และ

รถจักรยานกับคนเดินเท้า ร้อยละ ๕ เท่ากัน ซึ่งข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ยานพาหนะที่เป็นสาเหตุให้เกิด



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๘ 

 

การบาดเจ็บนั้น รถจักรยานยนต์มีแนวโน้มสัดส่วนลดลงแต่รถกระบะมีแนวโน้มของสัดส่วนเพ่ิมขึ้น 
(แผนภูมิที ่๑๘) 
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แผนภูมิที่ ๑๘  สัดส่วนของผู้บาดเจ็บจากการขนส่งทางบก จ าแนกตามประเภทของพาหนะของ

ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ชนิดของพาหนะของคู่กรณี 
การบาดเจ็บเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี ร้อยละ ๕๕ เกิดอุบัติเหตุที่มีจักรยานยนต์

เป็นคู่กรณี ร้อยละ๑๖ และเกิดอุบัติเหตุที่มีรถกระบะเป็นคู่กรณี ร้อยละ ๑๒ ส่วนในกลุ่มผู้บาดเจ็บที่
ไม่มีคู่กรณี พบว่าเกิดจากรถจักยานยนต์ ร้อยละ ๘๐ รถกระบะ ร้อยละ ๘ และรถจักรยาน ร้อยละ ๕ 
(แผนภูมิที ่๑๙) 
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แผนภูมิที่ ๑๙  สัดส่วนของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามประเภทของพาหนะของ

คู่กรณี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๑๙ 

 

การใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บขณะเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้ใช้ยานพาหนะทุกคนจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ ในขณะเกิดอุบัติเหตุเพราะ

มีการก าหนดและบังคับใช้เป็นกฎหมายทั่วทั้งประเทศ คือ การสวมหมวกนิรภัย บังคับใช้กับผู้ขี่และ
ผู้โดยสารจักรยานยนต์ ส่วนการคาดเข็มขัดนิรภัย บังคับใช้กับผู้ที่ขับขี่และโดยสารรถยนต์ การ
วิเคราะห์ในรายงานนี้ เลือกวิเคราะห์เฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ และผู้ที่ใช้รถยนต์เท่านั้น (ร้อยละ 
๗๙ % ของผู้บาดเจ็บทั้งหมด) ผู้บาดเจ็บที่เกิดจากการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนมากไม่ใช้
อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ มีส่วนน้อยมากที่ใช้ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ และน าเสนอการไม่
ใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บครั้งนี้ อาจจะสูงกว่าช่วงเวลาปกติ เพราะเป็นกลุ่มผู้บาดเจ็บและอยู่
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่อย่างไรก็ตามแสดงให้เห็นว่ามาตรการการบังคับใช้กฎหมาย  หรือ
มาตรการอ่ืนๆ ที่มีการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใช้อุปกรณ์ป้องกันการ
บาดเจ็บยังไม่ได้ผลอย่างชัดเจน (แผนภูมิที ่๒๐)  

 
 

แผนภูมิที่ ๒๐  สัดส่วนผู้บาดเจ็บที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้เครื่อง
ป้องกันการบาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  

  

ผู้บาดเจ็บที่มีอายุน้อยกว่า ๒๔ ปี มีสัดส่วนไม่ใช้อุปกรณ์ป้องความการบาดเจ็บมากว่า 
ร้อยละ ๘๐ ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๔ ปี ขึ้นไป มีสัดส่วนไม่ใช้อุปกรณ์ ร้อยละ ๗๐ แสดงว่ากลุ่มอายุที่มี
ความเสี่ยงมาก และเป็นกลุ่มอายุที่มีขนาดใหญ่ กลับไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ การไม่สวม
หมวกนิรภัยในกลุ่มผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๗๙ แนวโน้มการไม่สวมหมวกนิภัย 
เกือบจะคงที่ แต่อย่างไรก็ตาม ในปี ๒๕๕๓ มีการรายงานการสวมหมวกนิรภัยเพ่ิมขึ้น เล็กน้อย 
(แผนภูมิที ่๒๑) 

 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๐ 
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แผนภูมิที่ ๒๑  สัดส่วนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เฉพาะรถเก๋งและจักรยานยนต์ จ าแนกตาม

การใช้อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
   

การดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บ 
ผู้บาดเจ็บมีการดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ ๓๗ มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย (แผนภูมิที ่๒๒) 
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แผนภูมิที่ ๒๒  สัดส่วนของผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 

๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

 เมื่อวิเคราะห์การดื่มแอลกอฮอล์ จ าแนกตามผู้ใช้ถนนที่ได้รับบาดเจ็บ ผลการวิเคราะห์
พบว่าผู้ใช้ถนนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ ๔๓ เป็นผู้โดยสาร ร้อยละ ๒๒ และเป็นคนเดินเท้า 
ร้อยละ ๒๑ (แผนภูมิที่ ๒๓) 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๑ 
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แผนภูมิที่ ๒๓  สัดส่วนสถานะผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามการดื่มแอลกอฮอล์  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  

๒๕๕๑-๒๕๕๔   

ประเภทของผู้น าส่งผู้บาดเจ็บไปสถานพยาบาล 

จากข้อมูลการบาดเจ็บ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๑-๒๕๕๔ จ านวน ๑๒๒,๖๙๘ ราย 
ได้รับการช่วยเหลือน าส่งไปสถานพยาบาล จ านวน ๙๓,๔๔๕ ราย (ยกเว้นผู้ที่เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 
จ านวน ๑,๐๗๘ ราย) โดยมากผู้บาดเจ็บถูกน าส่งไปสถานพยาบาล โดยผู้พบเห็นหรือญาติ ร้อยละ ๖๗ 
มูลนิธิฯ/อาสาสมัคร ร้อยละ ๑๘ และหน่วยกู้ชีพระดับต้น (FR) ร้อยละ ๕ (แผนภูมิที ่๒๔)  
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แผนภูมิที่ ๒๔  ร้อยละผู้บาดเจ็บที่ต้องมีการน าส่งโรงพยาบาล จ าแนกตามชนิดของผู้น าส่ง 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๒ 

 

  ระดับความรุนแรงของผู้บาดเจ็บ (ไม่เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ) เป็นผู้บาดเจ็บที่ได้รับการรักษาที่
ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แล้วสามารถกลับบ้านได้ ร้อยละ ๗๖ ต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาลร้อยละ 
๑๖ และต้องส่งต่อผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาต่อทีส่ถานพยาบาลอื่น ร้อยละ ๘ (แผนภูมิที ่๒๕) 

รอ้ยละของผู้บาดเจ็บที่ตอ้งการการส่งตอ่
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แผนภูมิที่ ๒๕  ร้อยละของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จ าแนกตามการส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษา 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Injury) 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ทั่วประเทศ (ยกเว้น
กรงุเทพมหานคร) 

การบาดเจ็บ 
จากจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ จ านวน 

๑๑๗,๗๖๕ ราย พบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ ๙๐,๔๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็น
ผู้ขับขี่และมีแนวโน้มสูงขึ้น จากปี ๒๕๕๑ ร้อยละ ๖๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ ๗๔.๘ ในปี ๒๕๕๔ 
(แผนภูมิที่ ๒๖) สอดคล้องกับผู้เสียชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเป็นผู้ขับขี่ และมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน คือ 
ในปี ๒๕๕๑ ร้อยละ ๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๗๖ ในปี ๒๕๕๔ (แผนภูมิที่ ๒๗) ซึ่งสามารถแปล
ความหมายได้โดยตรงว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ มากกว่าผู้ขับขี่
รถประเภทอ่ืนๆ จ าเป็นต้องมีมาตรการที่จ าเพาะเพ่ือช่วยให้คนกลุ่มนี้มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น 
การมีช่องเดินรถผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะ ก็อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้ส่วนหนึ่ง เป็นต้น 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๓ 
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แผนภูมิที่ ๒๖  ร้อยละประเภทผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
                 ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
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แผนภูมิที่ ๒๗  ร้อยละของประเภทผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ในช่วง เทศกาลสงกรานต์           

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์แบ่งตามกลุ่มอายุ 
หากพิจารณาจ านวนผู้บาดเจ็บจ าแนกตามกลุ่ มอายุ  จะพบว่ามีผู้ บาดเจ็บใช้

รถจักรยานยนต์ทุกวัย กลุ่มอายุที่มีผู้บาดเจ็บมากท่ีสุด คือ กลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปี, ๒๐-๒๔ ปี และ ๒๕-
๒๙ ปี ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเยาวชนและวัยท างานทั้งสิ้น อาจจะเนื่องมาจากผู้คนในวัยนี้ออกมา
เล่นน้ าฉลองสงกรานต์มากกว่าคนในวัยอ่ืน และเป็นผู้ขับขี่ (แผนภูมิที่ ๒๘) 

 
 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๔ 
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แผนภูมิที่ ๒๘  จ านวนผู้บาดเจ็บจากการใช้รถกจักรยานยนต์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ผู้เสียชีวิตจากการใช้รถจักรยานยนต์ตามกลุ่มอายุ 
หากพิจารณาจ านวนผู้เสียชีวิต จ าแนกตามกลุ่มอายุ จะพบว่ากลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปี 

เสียชีวิตสูงสุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ ๒๐-๒๔ ปี และ ๒๕-๒๙ ปี สอดคล้องกับจ านวนผู้บาดเจ็บใน
ข้างต้น ในปี ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงจากปี ๒๕๕๑ ในทุกกลุ่มอายุ (แผนภูมิที่ ๒๙) 
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แผนภูมิที่ ๒๙  แสดงจ านวนผู้เสียชีวิต จากการใช้รถกจักรยานยนต์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๕ 

 

 

ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ 
ถนนที่เกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ในปี ๒๕๕๔ พบมากบนถนนชนบท โดยมี

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ร้อยละ ๕๖.๕ และ ๔๕.๖ ตามล าดับ หากเปรียบเทียบกับ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 
จะพบความแตกต่างที่ส าคัญ คือ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ใน ปี ๒๕๕๔ เกิด
อุบัติเหตุบนถนนชนบทเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ นั้นแม้ว่าสัดส่วนของผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่
จะอยู่บนถนนชนบท แต่การเสียชีวิตกลับเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวง ในสัดส่วนที่สูงกว่า 

แสดงว่าในปัจจุบันการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์เริ่มกระจายไปอยู่พ้ืนที่
ในชนบทมากกว่า อาจแสดงถึงการที่ผู้คนในชนบทมีการใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้น อาจเข้าถึงการดื่ม
แอลกอฮอล์มากข้ึน หรือผู้ขับขี่มีความประมาทมากขึ้น หรือสภาพถนนหนทางมีจุดเสี่ยงมาก ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ หรืออาจรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายเรื่องความเร็ว การสวมหมวกนิรภัย การดื่มแล้วขับ
มีน้อยเกินไปในพ้ืนที่ชนบทก็ได้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไปว่ามีเหตุปัจจัยใด ที่ท าให้การ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ มีแนวโน้มสูงขึ้นในพ้ืนที่ชนบท (แผนภูมิที่ ๓๐) 
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แผนภูมิที่ ๓๐  สัดส่วนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ จ าแนกตามประเภทถนนที่เกิด

อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๖ 

 

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจกัรยานยนต์ แบ่งตามวันที่เกิดอบุัติเหตุ 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี๒๕๕๑-๒๕๕๔ 

จ านวนผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ เฉลี่ยใน ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มีจ านวน ๒๒,๙๔๒ 
ราย ลดลงเป็น ๒๒,๘๘๗ ราย ในปี ๒๕๕๔ และผู้เสียชีวิต จากปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จ านวนเฉลี่ย ๓๖๓ 
ราย ลดลงเป็น ๒๒๖ ราย ในปี ๒๕๕๔ แม้ว่าการประกาศให้เป็นวันหยุดจะเริ่มในวันที่แตกต่างกันใน
แต่ละปี กลับพบตรงกันว่า วันที่เกิดเหตุสูงสุด คือ วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี ดังแสดงในตารางที่ ๒
อย่างไรก็ตาม พิจารณาช่วงเวลาที่ผู้ขับขีร่ถจักรยานยนต์เสียชีวิตสูงสุด จะพบว่าเวลา ๑๘.๐๐ น. ร้อย
ละ ๘.๘๔ ในปี ๒๕๕๔ รองลงมาคือ เวลา ๒๑.๐๐ น. และ ๒๒.๐๐ น. คือ ร้อยละ ๗.๙ แตกต่างจาก
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พบว่าช่วงเวลาเสียชีวิตสูงสุด คือ ๑๙.๐๐ น. เฉลี่ยร้อยละ ๗.๘ (แผนภูมิที ่๓๑) 

ดังนั้นการใช้มาตรการในช่วงเวลาเย็นและค่ า น่าจะมีความเหมาะสมกว่า การด าเนิน
มาตรการเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย อาจต้องมีการพิจารณาเสริมทีม
การท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้สามารถบังคับใช้กฎหมาย ได้ทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน แต่หากมี
ข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรมาก ก็อาจพิจารณาให้มีการปฏิบัติงานในช่วงบ่ายถึงค่ า น่าจะมี
ประสิทธิภาพดีกว่าช่วงเช้าและกลางวัน เป็นต้น 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๗ 

 

ตารางท่ี ๒  จ านวนและร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ แบ่งตามวันที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
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เหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต 
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๓ ปี 

ร้อยละ ๒๕๕๔ ร้อยละ 
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๓ ปี 
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๑๒ ๔,๓๑๕ ๑๘.๘ ๒,๙๙๗ ๑๔.๗ ๖๙ ๑๘.๙ ๔๖ ๒๐.๔ 
๑๓ ๔,๔๘๗ ๑๙.๖ ๔,๖๘๐ ๒๓.๐ ๘๐ ๒๑.๙ ๕๖ ๒๔.๘ 
๑๔ ๔,๔๗๑ ๑๙.๕ ๓,๔๘๓ ๑๗.๑ ๗๕ ๒๐.๗ ๓๒ ๑๔.๒ 
๑๕ ๓,๑๖๕ ๑๓.๘ ๒,๙๒๔ ๑๔.๔ ๔๘ ๑๓.๑ ๒๙ ๑๒.๘ 
๑๖ ๒,๒๒๗ ๙.๗ ๒,๑๒๐ ๑๐.๔ ๒๔ ๖.๖ ๒๐ ๘.๘ 
๑๗ ๑,๕๑๐ ๖.๖ ๑,๗๓๓ ๘.๕ ๒๔ ๖.๖ ๑๐ ๔.๔ 
รวม ๒๒,๙๔๒ ๑๐๐ ๒๒,๘๘๗ ๑๐๐ ๓๖๓ ๑๐๐ ๒๒๖ ๑๐๐ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๘ 
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แผนภูมิที่ ๓๑  ร้อยละผู้เสียชีวิตจากรถจักรานยนต์ จ าแนกตามเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
 

 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมาตรการป้องกันของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

การดื่มแอลกอฮอล์ 
พบว่าจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต  ที่ เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่

รถจักรยานยนต์ มีแนวโน้มลดลงจาก ปี ๒๕๕๑ จ านวน ๘,๘๔๖ ราย ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๘,๓๓๓ ราย 
ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๗,๗๕๑ ราย และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๗,๖๓๗ ราย แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์  กลับพบว่าสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเพ่ิมจาก         
ปี ๒๕๕๑ ร้อยละ ๓๗.๐ เป็นร้อยละ ๓๗.๖ ใน ปี ๒๕๕๔ (แผนภูมิที่ ๓๒) 
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แผนภูมิที่ ๓๒  ร้อยละผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์  ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๒๙ 

 

 การเสียชีวิตที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ และมีการดื่ม
แอลกอฮอล์ร่วมด้วย 

จ านวนผู้เสียชีวิต ที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ทั้งหมด (ทั้งแบบที่มีการดื่มและไม่มี
การดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย) ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ คือ จากจ านวน ๔๐๔ ราย, ๓๙๘ 
ราย, ๓๒๘ ราย, ๒๓๒ ราย ตามล าดับ อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้ที่เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ และ
มีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ในปี ๒๕๕๔ กลับเพ่ิมขึ้นจาก ปี ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ อย่างชัดเจน คือ 
จากร้อยละ ๓๐ เพ่ิมเป็นร้อยละ ๓๔ แสดงถึงความจ าเป็นที่หน่วยงานรัฐบาล และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ต้องให้ความส าคัญและเพ่ิมความพยายามที่จะบังคับใช้
กฎหมายควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เหล่านี้ ให้ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่
เป็นอยูใ่นปัจจุบัน (แผนภูมิที่ ๓๓) 
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แผนภูมิที่ ๓๓  สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
    

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่
เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ 

เมื่อพิจารณากลุ่มอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ เป็นกลุ่มอายุ ๑๕-๒๐ 
ปี สูงที่สุด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยจ านวนผู้บาดเจ็บอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่ เกี่ยวข้องกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จ านวน ๑,๙๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓ และ ในปี ๒๕๕๔ มี
จ านวน ๑,๘๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓ และจ านวนผู้เสียชีวิต ที่อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้อง
กับการดื่มแอลกอฮอล์มีจ านวน ๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙ ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ และมีจ านวน ๑๕ 
ราย ในปี ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖ แสดงว่ารัฐบาลต้องมีการเฝ้าระวัง การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนให้มากขึ้น เพราะเป็นวัยที่มีความเสี่ยงสูง 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๐ 

 

ตารางท่ี ๓  จ านวนและร้อยละผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ กลุ่มอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ที่เกี่ยวข้องกับการด่ืมแอลกอฮอล์ 
  

การดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ 

ผู้บาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ 
อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี 

ผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 
อายุน้อยกว่า ๒๐ ปี 

เฉลี่ย 
๓ ปี 

ร้อยละ ๒๕๕๔ ร้อยละ 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ร้อยละ ๒๕๕๔ ร้อยละ 

ไม่ดื่ม ๕,๙๕๐ ๗๑.๘ ๕,๓๘๐ ๗๑.๐ ๓๓ ๓๘.๔ ๙ ๑๙.๖ 
ดื่มแอลกอฮอล์ ๑,๙๒๙ ๒๓.๓ ๑,๘๓๗ ๒๔.๒ ๑๘ ๒๐.๙ ๑๕ ๓๒.๖ 

ไม่ทราบ ๔๑๓ ๕.๐ ๓๖๒ ๔.๘ ๓๕ ๔๐.๗ ๒๒ ๔๗.๘ 
รวม ๘,๒๙๒ ๑๐๐ ๗,๕๗๙ ๑๐๐ ๘๖ ๑๐๐ ๔๖ ๑๐๐ 

 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๑ 

 

รถคู่กรณ ี
ในปี ๒๕๕๔ ร้อยละผู้บาดเจ็บจากรถคู่กรณีสูงสุด คือ รถกระบะ ร้อยละ ๖๐.๙ 

รองลงมาคือ รถจักรยานยนต์ และไม่ทราบ ร้อยละ ๑๕.๕ และ ๑๐.๒ ตามล าดับ ส่วนร้อยละ
ผู้เสียชีวิตจากรถคู่กรณีสูงสุด คือ ไม่ทราบ คิดเป็นร้อยละ ๓๑ รองลงมาคือ รถกระบะ และรถอ่ืนๆ 
ร้อยละ ๒๙.๖ และ ๑๑.๑ ตามล าดับ 

จากข้อมูลดังกล่าว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีโอกาสที่จะถูก
ชนโดยรถกระบะสูง และเห็นได้ชัดเจน ในปี ๒๕๕๔ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่ามีการน ารถกระบะออกมาใช้
เล่นน้ าสงกรานต์มากขึ้น เป็นเหตุให้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับรถอ่ืนๆ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์
มากขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจ าต้องมีการบังคับใช้กฎหมายการขับขี่รถ ๒ ประเภทนี้ ให้มากขึ้นในช่วง
เทศกาล โดยจ ากัดความเร็วและการดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้ขับขีใ่นรถทั้งสองประเภท ควรมีการเข้มงวด
ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่อย่างเคร่งครัด เป็นต้น 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๒ 

 

ตารางท่ี ๔  ร้อยละของรถคู่กรณีจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ค่าเฉลี่ย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ 
รถคู่กรณี บาดเจ็บ เสียชีวิต รถคู่กรณี บาดเจ็บ เสียชีวิต 

ไม่มี ๕๗.๓ ๕๓.๘ ไม่ทราบ ๑๐.๒ ๓๑ 
รถจักรยานยนต์ ๑๖.๕ ๑๘.๖ รถกระบะ ๖๐.๙ ๒๙.๖ 
รถกระบะ ๑๐.๗ ๑๒.๖ อ่ืนๆ ๔.๖ ๑๑.๑ 
รถเก๋ง ๕.๔ ๕.๑ รถจักรยานยนต์ ๑๕.๕ ๖.๖ 
อ่ืนๆ ๔.๗ ๔.๗ รถโดยสารสี่ล้อ ๐.๕ ๖.๒ 
ไม่ทราบ ๒.๕ ๓.๓ รถสามล้อถีบ ๓.๖ ๕.๓ 
รถสามล้อถีบ ๐.๘ ๐.๗ รถจักรยาน ๒.๓ ๔.๙ 
รถบรรทุก ๐.๗ ๐.๕ รถตู ้ ๐.๔ ๒.๒ 
รถตู้ ๐.๔ ๐.๔ สามล้อเครื่อง ๐.๒ ๑.๘ 
สามล้อเครื่อง ๐.๕ ๐.๒ รถโดยสารขนาดใหญ่ ๐.๒ ๐.๙ 
รถโดยสารขนาดใหญ่ ๐.๒ ๐.๑ รถบรรทุก ๐.๕ ๐.๔ 
รถจักรยาน ๐.๑ ๐.๑ ไม่มี ๑ ๐ 
รถโดยสารสี่ล้อ ๐.๓ ๐ รถเก๋ง ๐.๑ ๐ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๓ 

 

มาตรการป้องกันที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ เพื่อป้องกันการ
บาดเจ็บ  

จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับการไม่สวมหมวกนิรภัย ในปี ๒๕๕๑ มี
จ านวน ๑๙,๐๖๙ ราย ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๑๘,๔๘๗ ราย ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๑๗,๔๘๖ ราย และปี 
๒๕๕๔ จ านวน ๑๖,๗๕๖ ราย เมื่อพิจารณาสัดส่วนผู้บาดเจ็บ จากรถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกนิรภัย 
จากปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๖.๑ เทียบกับร้อยละ ๑๖.๔ ในพ.ศ.๒๕๕๔ และส าหรับ
ผู้เสียชีวิตพบว่าสวมหมวกนิรภัยร้อยละ ๙.๑ ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ และมีร้อยละ ๕.๘ ในพ.ศ.๒๕๕๔ 
แสดงว่าการไม่สวมหมวกนิภัยยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเฝ้าระวังส าหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต่อไป 
(ตารางที่ ๕) 

 
 ตารางที่ ๕  ร้อยละของการสวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากรถจักรยานยนต์ ในช่วง 

เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

มาตรการ 
ป้องกันการบาดเจ็บ 

ร้อยละค่าเฉลี่ย ๓ ปี ร้อยละปี ๒๕๕๔ 
บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต 

๑. ไม่สวมหมวกนิรภัย ๗๙.๗ ๖๙.๙ ๘๑.๖ ๗๓.๐ 
๒. สวมหมวกนิรภัย ๑๖.๑ ๙.๑ ๑๖.๔ ๕.๘ 
๓. ไม่ทราบ ๔.๒ ๒๑.๐ ๒.๑ ๒๑.๒ 

 
 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถกระบะ ทั่วประเทศ (ยกเว้นจาก
กรุงเทพฯ) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  

 
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
 

ในภาพรวมของ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ พบว่ามีผู้บาดเจ็บจากรถกระบะ ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ มากถึง ๙,๑๖๒ ราย หรือเฉลี่ยปีละ ๒,๒๙๐ ราย และมีผู้เสียชีวิต เฉลี่ยร้อยละ ๑.๖ ราย 
(๑๔๙ คน จากจ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๙,๖๒ คน) นอกจากนี้ยังพบว่า แนวโน้มของผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตสูงขึ้น โดยจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ มีมากกว่าจ านวนผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะความรุนแรงของการชน จะพบว่าสัดส่วนของ
ผู้เสียชีวิต เมื่อเทียบกับจ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดในปีเดียวกัน มีค่ามากที่สุดถึงร้อยละ ๒ ในปีปัจจุบัน 
เทียบกับร้อยละ ๑.๓-๑.๔ ในปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ เป็นต้น (ตารางที่ ๖) 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๔ 

 

สอดคล้องกับการค้นพบที่ว่า คู่กรณีของรถจักรยานยนต์เป็นรถกระบะมากที่สุดในปี 
๒๕๕๔ ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย กับรถกระบะในการเล่นน้ าสงกรานต์ ให้
มากกว่าเดิม ทั้งในด้านการขับขีเ่ร็ว ขับขี่ไม่ปลอดภัย การดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถ
กระบะ เป็นต้น 

 

ตารางที่ ๖  แสดงการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากรถกระบะ ทั่วประเทศ (ยกเว้นจากกรุงเทพฯ) ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔  

ปี 
จ านวน 

ผู้บาดเจ็บ 
จ านวน 

ผู้เสียชีวิต 
ร้อยละ 

ผู้เสียชีวิต 
๒๕๕๑ ๒,๒๑๑ ๓๒ ๑.๔ 
๒๕๕๒ ๒,๑๗๒ ๒๙ ๑.๓ 
๒๕๕๓ ๒,๔๒๗ ๔๑ ๑.๗ 
๒๕๕๔ ๒,๓๕๒ ๔๗ ๒.๐ 
รวม ๙,๑๖๒ ๑๔๙ ๑.๖ 

 
ผู้บาดเจ็บจากรถกระบะแบ่งตามอาย ุ
 

หากพิจารณาจ านวนผู้บาดเจ็บ จ าแนกตามอายุ จะพบว่ามีผู้บาดเจ็บจากการใช้รถ
กระบะทุกวัย แม้กระทั่งเด็กอายุน้อยกว่า ๔ ปี และผู้สูงอายุ ช่วงอายุที่พบผู้บาดเจ็บมากที่สุด คือ ช่วง
อายุ ๑๐-๓๐ ป ีซึ่งอาจจะเนื่องมาจาก เป็นกลุ่มอายุที่ออกมาเล่นน้ าสงกรานต์ มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ 
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ไม่ทราบในการวิเคราะห์ครั้งนี้ คือ ผู้ขับข่ี มีวุฒิภาวะ และความช านาญในการขับ
ขี่มากน้อยเพียงใด ท าให้ขาดข้อมูลที่ส าคัญส าหรับการวางแผนป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในอนาคต 
(ตารางที่ ๗) ดังนั้นจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม ว่าสาเหตุที่ของการเกิดอุบัติเหตุกับรถกระบะ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เกิดจากสาเหตุใดและท าไมจึงมีผู้บาดเจ็บในช่วงอายุดังกล่าวมากที่สุด 
โดยเฉพาะวัย ๑๕-๑๙ ปี (แผนภูมิที่ ๓๔) 
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แผนภูมิที่ ๓๔  แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บจากการใช้รถกระบะ แบ่งตามอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๕ 

 

หากพิจารณาว่าผู้บาดเจ็บ ในวัยใดมีจ านวนสูงขึ้น หรือวัยใดมีจ านวนลดลง จะพบว่าจ านวน
ผู้บาดเจ็บมีมากขึ้นในเกือบทุกวัย ยกเว้นช่วงอายุ ๑๕-๒๙ ปี ที่มีจ านวนลดลง (แผนภูมิที่ ๓๕) ซึ่งอาจ
แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้หันไปใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะแทน (รวมทั้งมีการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
จากรถจักรยานยนต์มากกว่า)  
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แผนภูมิที่ ๓๕  แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บจากการใช้รถกระบะ แบ่งตามอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์   

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ผู้เสียชีวิตจากการใช้รถกระบะแบง่ตามอาย ุ
 

หากพิจารณาจ านวนผู้เสียชีวิตจ าแนกตามอายุ แล้วจะพบว่าสอดคล้องกับจ านวน
ผู้บาดเจ็บในวัยเดียวกัน แต่มีข้อน่าสังเกต คือ ผู้บาดเจ็บสูงสุด อยู่ที่กลุ่มอายุ ๑๕-๑๙ ปี แต่ผู้เสียชีวิต
มากที่สุด อยู่ที่กลุ่มอายุ ๒๐-๒๔ ปี นั่นแสดงว่าสัดส่วนการเสียชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งความรุนแรงของ
การชนในคนกลุ่มหลังกลับมีค่ามากกว่าคนกลุ่มแรก (แผนภูมิที่ ๓๖) เช่นเดียวกันจะต้องมีการ
สอบสวนหาสาเหตุว่าการเกิดอุบัติเหตุจากรถกระบะ เกิดจากสาเหตุใด เกิดจากคนขับที่ประมาท
หรือไม่มีความช านาญ หรือสภาพถนนหนทางมีจุดเสี่ยงจุดอันตรายมากเกินไป หรือมีข้อบกพร่องของ
ยานพาหนะ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านร่วมกัน 
 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๖ 
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แผนภูมิที่ ๓๖  แสดงจ านวนผู้เสียชีวิตจากการใช้รถกระบะ แบ่งตามอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
  

ผู้บาดเจ็บจากรถกระบะ แบ่งตามการดื่มแอลกอฮอล์ 
 

ในบรรดาผู้ที่บาดเจ็บจากการโดยสารรถกระบะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น มีมากถึง
ร้อยละ ๓๓ ที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย  เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปี ๒๕๕๔ จ านวนและร้อยละของ
การดื่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ และการเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เป็นได้ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการศึกษา เพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านี้ ก่อนที่จะสามารถสรุปได้ว่าได้ผลหรือไม่ (ตารางที่ ๗) 
 
ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนผู้บาดเจ็บจากรถกระบะแบ่งตามการดื่มแอลกอฮอล์ 
  

ปี 
จ านวนผู้บาดเจ็บ

ทั้งหมด 
จ านวนผู้บาดเจ็บ 
ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 

ร้อยละผู้บาดเจ็บ 
ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 

๒๕๕๑ ๒,๑๐๖ ๗๖๐ ๓๖ 
๒๕๕๒ ๒,๐๗๙ ๖๙๐ ๓๓ 
๒๕๕๓ ๒,๓๓๖ ๘๑๖ ๓๕ 
๒๕๕๔ ๒,๑๙๙ ๕๗๓ ๒๖ 
รวม ๘,๗๒๐ ๒,๘๓๙ ๓๓ 

  



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๗ 

 

บทที่ ๔ 
สรุปและอภิปรายผล 

  
โดยภาพรวมของการรายงานการบาดเจ็บ จากการอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ของประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ จ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง ความรุนแรง (อัตรา
ผู้ป่วยเสียชีวิต) ของการบาดเจ็บลดลง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บมาก ก็จะมีผู้เสียชีวิตมาก ซึ่งส่วนมากมาก
เป็นจังหวัดที่เป็นชุมทางของการจราจร หรือจังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดที่มีการบาดเจ็บจ านวนมากกลับ
ไม่ใช่จังหวัดที่มีการบาดเจ็บรุนแรง (อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตสูง) 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการรายงาน จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ พบว่าในปี ๒๕๕๔ มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการรายงาน เช่น กทม.
ไม่มีการรายงานผู้บาดเจ็บ การรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ภาคเหนือมีการรายงานผู้บาดเจ็บ
จ านวนลดลงเกือบ ๕๐ % (ในพ้ืนที่มีเหตุการณ์สาธารณภัยดินโคลนถล่ม) ซึ่งการรายงานเช่นนี้อาจบ่ง
บอกถึงความน่าเชื่อถือของคุณภาพของข้อมูล หรือผู้รับข้อมูลควรต้องพิจารณาให้รอบครอบ หรืออาจ
ต้องมีการศึกษาหาข้อเท็จจริงต่อไป เด็กอายุต่ ากว่า ๑ ปี มีสัดส่วนการบาดเจ็บไม่ใช่น้อย ๑.๗ % และ
เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนการเสียชีวิตสูง 

กลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนนสูงสุด คือ วัยรุ่น เพศชาย ขับ ขี่
รถจักรยานยนต์ มีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดการบาดเจ็บ คือ การดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การบาดเจ็บ คือ การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้าย โดยพบว่าแนวโน้มการไม่สวมหมวก
นิรภัย มีร้อยละที่ยังสูงอยู่ และมีแนวโน้มคงที่ ส าหรับสัดส่วนการดื่มแอลกอฮอล์ ยังมีสัดส่วนที่สูงแม้
จะมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ก็ตาม 

ผู้ขับขี่พาหนะที่ได้รับบาดเจ็บ มีสัดส่วนที่ดื่มแอลกอฮอล์ สูงมากกว่า  ผู้ใช้ถนนประเภท
อ่ืนๆ ซึ่งผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นกลุ่มที่เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ  และการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

ประเภทยานพาหนะ ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพบมาก คือ จักรยานยนต์ แต่ รถกระบะ
มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 

ประเภทของถนนที่เกิดการบาดเจ็บ พบว่า ถนนชนบท เป็นที่มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
สูงที่สุด แต่ความรุนแรงของการบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงมากกว่า แต่ย่างไรก็ตามความ
รุนแรงการการได้รับบาดเจ็บบนถนนชนบท มีแนวโน้มสูงขึ้น 



การบาดเจ็บและเสยีชีวิต จากอุบตัิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ หน้า ๓๘ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล จากระบบการรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากฐานข้อมูลสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ เพ่ือน าไปสู่การป้องกัน 
การควบคุม การบาดเจ็บจากการขนส่งทางบก โดยเฉพาะระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ไม่ว่าระบบนั้นจะเป็นระบบปกติ หรือระบบที่จัดเก็บข้อมูลในช่วงเวลาพิเศษก็ตาม เป็นระบบที่มี
ความจ าเป็นส าหรับการระบุขนาดของปัญหาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ซึ่งเป็ น
ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญในล าดับต้นๆ 

ดังนั้นนอกจากจะมีการจัดตั้งระบบแล้ว การดูแลให้ระบบสามารถรายงานข้อมูลที่มีคุณภาพ
น่าเชื่อถือ ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะการตัดสินใจเพ่ือการวางแผนได้อย่างถูกต้อง และน าไปสู่การ
การวางแผน เพ่ือการป้องกันและควบคุม การบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น ที่ส าคัญไปกว่านั้น
การน าข้อมูลที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันการบาดเจ็บ นับได้ว่าส าคัญที่สุด และแสดงให้เห็นว่า
ระบบเฝ้าระวังที่ตั้งขึ้นนั้นบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด ของการจัดตั้งระบบเฝ้าระวัง 

อย่างไรก็ตาม เห็นได้ว่าจากการรายงานการบาดเจ็บนี้  ยังมีข้อสังเกตว่าผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบการรายงานทั่วประเทศจะต้องให้ความส าคัญมากขึ้น และการน าผลการศึกษาไปใช้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมป้องกันการบาดเจ็บด้วย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ ก็อาจจะ
ต้องมีการทบทวน เพราะถึงแม้ว่า จ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมทั้งอัตราผู้ป่วยเสียชีวิต มีแนวโน้ม
ลดลง แต่ถ้าพิจารณาจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องการบาดเจ็บ การดื่มแอลกอฮอล์ 
ยังมีสัดส่วนที่สูง และแนวโน้มไม่ลดลงเลย 

มาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ผู้ใช้ถนน ดื่มแอลกอฮอล์ หรือมาตรการป้องกัน
ความรุนแรงของการบาดเจ็บและการเสียชีวิต เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ และการสวมหมวก
นิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องรวดเร็วควรจะให้ความส าคัญ
จริงจังกันเสียที เพราะจากข้อมูลนี้ระบุ กลุ่มเสี่ยงชัดเจน ว่าใครคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่สุด ดังนั้นการให้
ความส าคัญในการใช้มาตรการที่มีความจ าเพราะส าหรับกลุ่ม ที่ต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะ
ประเทศชาติสูญเสียทรัพยากรไปกับการแก้ไข มากกว่าการป้องกัน 

ภายหลังที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเกิดขึ้นแล้ว ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) สามารถเข้าถึง
และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ สามารถท าเวลาได้รวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการบาดเจ็บที่มีความรุนแรง อาจจะ
มีการกระจายเป็นวงกว้างขึ้น ซ่ึงแต่เดิมนั้นการบาดเจ็บรุนแรงจะเกิดบนถนนทางหลวงเป็นส่วนมาก แต่จาก
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการบาดเจ็บรุนแรงมีแนวโน้มเกิดที่ถนนชนบทมากขึ้น ท าให้การ
ผลักดันให้เกิดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ไปจนถึงระดับต าบล โดยให้พ้ืนที่จัดชุดปฏิบัติการและให้บริการ
ผู้บาดเจ็บในพ้ืนที่ต าบลตนเอง ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้ได้ ๑๐๐ % ก็จะส่งผลให้การเข้าถึงผู้บาดเจ็บได้เร็วขึ้น 
และผู้บาดเจ็บก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีมากขึ้น ย่อมส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่าง
แน่นอน แต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพียงสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจะผลักดันแต่เพียงผู้เดียวได้ ต้อง
อาศัยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญ และช่วยกันผลักดันให้เกิดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ทั่วประเทศ
ให้ครอบคลุมทุกต าบลให้ได้โดยเร็วด้วย 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ในการเก็บบันทึกข้อมูล 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
- หน่วยบริการที่เก็บข้อมูล (โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ) มีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเดิม

ในช่วงเทศกาลฯ ปริมาณผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่เพ่ิมข้ึน และผู้เจ็บป่วยปกติก็
มีปริมาณมากอยู่แล้ว 

ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรให้มีงบประมาณจากส่วนกลาง ส าหรับหน่วยบริการที่เข้าร่วมเก็บข้อมูล เพ่ือเป็น

ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
- หรือพิจารณาการเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เฉพาะผู้เสียชีวิตเพียงอย่างเดียว โดยขอให้เป็น

การเก็บข้อมูลตลอดทั้งป ีไม่ก าหนดเฉพาะเทศกาล 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
- จังหวัดมีความจ าเป็นต้องคัดกรองการรายงาน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เนื่องจากผลการด าเนินงาน

ถูกตีแพร่ผ่านสื่อในแง่ลบ เช่น เป็นจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บหรือมีผู้เสียชีวิต มากที่สุดในประเทศไทย 
เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรให้ส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย) ไม่กดดันพ้ืนที่ในการก าหนดเป้าหมายผู้บาดเจ็บและ

ผู้เสียชีวิต เพราะจะท าให้พื้นที่ไม่รายงานผลตามความเป็นจริง 
- ควรสนับสนุนให้มีการรายงานข้อมูลอย่างสมบูรณ์ และครบถ้วน  เพ่ือน าข้อมูลที่แท้จริงมา

ด าเนินการวางแผนป้องกัน กันอย่างจริงจงั 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
- ข้อมูลที่รายงานยังเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เก็บจากผู้บาดเจ็บทุกราย เพราะยังมีบางหน่วยบริการ ไม่

รายงานข้อมูลเข้ามา ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเอง และหน่วย
บริการไม่รายงานข้อมูลแบบเป็นปัจจุบันเข้ามา ท าให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง ท าให้ไม่
สามารถบอกสถานการณ์ ทีจ่ะสามารถน ามาวางแผนด าเนินงานป้องกันในทุกๆ วันได ้

ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการก าชับ และให้มีการตรวจสอบโดยพื้นที่ก่อน 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
- พ้ืนที่บางแห่งเป็นเขตปกครองพิเศษ (กทม.) ไม่มีเจ้าภาพหลักในการควบคุมก ากับ การด าเนินงาน

เก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ท าให้ข้อมูลจากพ้ืนที่ กทม.ขาดหายไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดประชุมชี้แจง ผู้รับผิดชอบงาน เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญในการรายงานข้อมูล 
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ปัญหา/อุปสรรค 
- สถานบริการไม่ติดตามผลการรักษา ภายหลัง ๓๐ วัน เนื่องจากมีภาระงานมาก และขาดความ

เข้าใจถึงความส าคัญ ในการติดตามผลการรักษา ภายหลัง ๓๐ วัน 
ข้อเสนอแนะ 
- กระทรวงสาธารณสุข ควรท าหนังสือแจ้งย้ าในการบันทึกผลการรักษา ภายหลัง ๓๐ วัน 
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