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จักรยานยนต์ อุบัติเหตุ บาดเจ็บที่ศีรษะ รูปแบบ การขับขี่ปลอดภัย

บทคัดย่อ
บทนำ : ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงที่สุดในโลก ส่วนใหญ่เกิดจากการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562 พบอุบัติเหตุจากการจราจรเฉลี่ยเดือนละ
262 ราย ร้อยละ 88.6 เป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และร้อยละ 74.5 เป็นผู้ป่วยมีการบาดเจ็บที่ศีรษะ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจาก
อุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
วิธีการศึกษา : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบไปข้างหน้าภาคตัดขวาง (Prospective cross-sectional
study) โดยแบ่งการวิจัยเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์การบาดเจ็บของผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข รวมทั้งข้อมูลของถนนและ
สิ่งแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ ระยะที่ ๒ การสะท้อนผลการปฏิบัติ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ผ่านการ
สัมมนา เพื่อประเมินสภาพความรุนแรงของปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัตดิ ้านการบริหารจัดการการ
ป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และระยะที่ ๓ การพัฒนาต้นแบบการขับขี่
ปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผ่านการจัดสัมมนา
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ (๑) ผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนนเนื่องจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและพื้นที่ข้างเคียง (อ่างศิลา
บางพระ และห้วยกะปิ) ที่ได้รับการส่งตัวมาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 จำนวน ๑๔๒ คน ทีม่ ีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป (๒) ข้อมูล
ของถนนและสิ่งแวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ การศึกษาเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากร
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ในเทศบาลเมือง
แสนสุขด้วยสถิติ logistic regression โดยรายงานผลด้วยค่า OR พร้อมด้วยช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕
(๒) การศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์สภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม รวมทัง้ อุปสรรคที่จะมีผลต่อความสำเร็จ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอต้นแบบของ “Smart safe
driving model for preventing head injuries from motorcycles traffic accidents in Saensuk
Municipality”
ผลการศึกษา : การคัดแยกผูป้ ่วยที่ประสบอุบัติเหตุ ณ สถานที่เกิดเหตุ (Field triage) แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงระดับ 1-2 (Resuscitation/Emergency) กับกลุ่มทีม่ ีความเสี่ยงระดับ 3-5
(Urgent/Semi-Urgent/Non-Urgent) ผลการวิเคราะห์แบบ multivariate logistic regression พบว่า
เพศชายสัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าเพศหญิง 2.81 เท่า (OR = 2.81, 95% CI: 1.06-7.43,

ค
p=0.038) ผู้สงู อายุสัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าวัยนักเรียนมัธยม 24.17 เท่า (OR = 24.17,
95% CI: 2.37-246.61, p=0.007) ผู้ป่วยทีด่ ื่มแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าผู้ป่วยที่
ไม่ดื่ม 4.06 เท่า (OR = 4.06, 95% CI: 1.26-13.07, p=0.019) ส่วนการไม่สวมหมวกกันน็อคพบว่าไม่
สัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 (OR = 1.07, 95% CI: 0.41-2.78, p=0.890) ผู้ป่วยที่นำส่งโดยรถมูลนิธิ/
กู้ชีพ/กู้ภัยสัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าผู้ป่วยมาเอง 6.90 เท่า (OR = 6.90, 95% CI: 2.6917.65, p<0.001) ส่วนผู้ป่วยที่นำส่งโดยรถ EMS เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงระดับ 1-2 ทุกราย ส่วนช่วงเวลา
กลางคืนสัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 เมื่อวิเคราะห์ด้วย univariate analysis (crude OR = 2.62,
95% CI: 1.27-5.40, p=0.009) แต่ไม่พบความสัมพันธ์หลังจากวิเคราะห์ด้วย multivariate analysis
พื้นที่ที่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์มากที่สุด ได้แก่ ถนน
หมายเลข ๓๑๓๗ (ถนนลงหาดบางแสน) ร้อยละ ๑๙.๖ รองลงมา ได้แก่ ถนนสุขมุ วิท และถนนบางแสน
สาย ๑ (ถนนเลียบชายหาดวอนนภา-ชายหาดบางแสน) ร้อยละ ๑๗.๙ และ ๑๐.๗ ตามลำดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ : การบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยัง
เป็นปัญหาสาธารณสุข การศึกษาวิจัยนี้เป็นฐานข้อมูลที่เสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบ การแก้ปัญหา และการศึกษาต่อยอดต่อไป
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ABSTRACT
Introduction : Thailand has the highest number of deaths caused by motorcycle
accidents in the world. Most are caused by head injuries. In 2019, Burapha University
Hospital faced 262 traffic accidents per month, 88.6 percent were motorcycle accidents
and 74.5 percent were head injuries.
Objectives : 1. To study the relationship between factors of motorcyclists and
environmental factors and head injuries of motorcyclist in Saensuk Municipality. 2. To
develop an intelligent safe driving model for preventing head injuries from road accidents
of motorcyces in Saensuk municipality.
Material and Methods : This study was a prospective cross-sectional study. There were 3
phases : Phase 1 was situation analysis of head injury patients from motorcycle accidents
in Saensuk Municipality including road and environmental information at the scene of
accident. Phase 2 reflecting on the results of the practice with local stakeholders through
seminar to assess the severity of the problem and formulate guidelines for management
of heah injury prevention for motorcycle accidents. Phase 3 was developing an intelligent
safe driving model for preventing head injuries from motorcycle accidents through
seminars with local stakeholders. Sample consisted of (1) 142 patients, age 15 years and
over who suffered from road accidents due to mortorcycling in Saesuk Municipality and
surrounding areas (Ang Sila, Bang Phra and Huai Kapi) and were sent to the Burapha
University Hospital Emergency Department between August 2020 and July 2021. (2)
road and environment data at the scene of the accident. The qualtitative data were
analyed by using descriptive statistics and logistic regression statistics. The qualitative
data were analyed by using SWOT analysis and content analysis. A model of smart safe
driving model for preventing head injuries from motorcycles traffic accidents was
synthesized via seminar with steakholders.
Results : Field triage was divided into two groups : group at risk level 1-2 (resuscitation
and emergency) and group at risk level 3-5 (urgent, semi-urgent and non-urgent). Males
were associated with risk level 1-2, 2.81 times greater than female (OR = 2.81, 95% CI
1.06-7.43, p=0.038). Elderly was associated with 24.17 times greater risk of level 1-2

จ
than high school age (OR = 24.17, 95% CI 2.37-246.61, p=0.007) Patient who
consumed alcohol were associated with risk level 1-2, 4.06 times more tha those who
did not drink (OR=4.06, 95%CI 1.26-13.07, p=0.019). Not wearing helmet was not
associated with a 1-2 level (OR=1.07, 95% CI 0.41-2.78, p=0.890). Patients brought by
Rescue Foundation vehicles were associated with a 6.90 times greater risk level of 1-2
than those came by themselves (OR=6.90, 95% CI 2.69-17.65, p=0.001). All patients
sent by EMS wre at irsk level 1-2. Nighttime was associated with risk level 1-2 when
using univariate analysis (crude OR = 2.62, 95% CI 1.27-5.40, p=0.009), but no
correlation was found after multivariate analysis. The highest number of motorcycle road
accidents were Road No.3137 (Long Had Bang Saen Road) at 19.6%, followed by
Sukumvit Road (17.9%) and Bang Saen Road 1 (Wonnapha Beach Road -Bang Saen Beach
Road) (10.7%).
Conclusion: Head injuries from motorcycle accidents in Saen Suk Municipality are still a
public health problem. This study is a database that provides policy recommendations
for steakholders to use in system development, problem solving and further studies.
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 ผลการทบทวนวรรณกรรมของปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ตารางที่ 3 ข้อมูลการบาดเจ็บและการเกิดอุบัติเหตุของผู้ป่วย
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ที่มีความเสี่ยงระดับ 1-2 (Resuscitation/Emergency)
โดยใช้ univariate และ multivariate analysis
ตารางที่ 5 พื้นที่และจำนวนผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของ
รถจักรยานยนต์ระหว่างเดือนกันยายน 2563 - เดือนมกราคม 2564
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ภาพที่ 3 รูปแบบการส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลในรูปแบบปกติ
ภาพที่ 4 ระบบการส่งผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลในรูปแบบทดลอง
ภาพที่ 5 ช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ
ภาพที่ 6 ต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ
จากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อที่ใช้ในการวิจัย
คำ
ต้นแบบ (model)

คำอธิบาย
กระบวนการดำเนินงานบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บที่ศีรษะเนื่องจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ในท้องถิ่นของตนเอง วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการ การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การสังเกตติดตามและ
การประเมินผล การสะท้อนกลับ เพื่อนำผลไปปรับปรุงรูปแบบการ
บริหารจัดการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะเนื่องจากอุบัติเหตุรถ
จักยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพ

๑

บทนำ (Introduction)
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
อุบัติเหตุจากการจราจรเป็นปัญหาสาคัญของทุกประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกรายงานว่าใน
ปีคริตศักราช 2013 มีผเู้ สียชีวิต 1.25 ล้านคน แม้ว่าจะมีมาตรการการขับขี่ปลอดภัยสาหรับผู้ใช้รถใช้
ถนน แต่การขับเคลื่อนด้านกฎหมายยังเป็นไปด้วยความล่าช้า องค์การอนามัยโลกจึงได้กาหนดเป้าหมาย
นโยบายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ปี พ.ศ.2573 (2030 Sustainable Development) คือการลด
จานวนผู้เสียชีวิตและการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน โดยในปี พ.ศ.2563 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
(Sustainable Development Goal 3) คือลดจานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจร
ทางถนนลงร้อยละ 50 มีข้อมูลรายงานว่า การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนส่วนใหญ่ (ร้อยละ
90) พบในประเทศที่มรี ายได้ต่าและรายได้ปานกลาง รวมถึงประเทศไทย ซึง่ ประเทศเหล่านี้มจี านวน
ประชากรรวมกันเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของโลก ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสงู สุดคือ รถจักรยานยนต์
(ร้อยละ 37.4) รองลงมาคือรถยนต์นั่ง (ร้อยละ 28.37) และรถบรรทุกเล็ก (ปิคอัพ) (ร้อยละ 17.7) และ
พบว่ากลุ่มคนที่เสียชีวิตในท้องถนนถึงร้อยละ 50 คือคนเดินเท้า นักปั่นจักรยาน และคนขับขี่
รถจักรยานยนต์ (WHO. 2015; สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2561) ด้วย
ความสาคัญดังกล่าว สมัชชาสหประชาชาติจึงออกประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญามอสโกกาหนดให้ปี พ.ศ
2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (decade of action for road safety) (WHO,
2009) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกก็ได้ร่วมขับเคลือ่ นวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดย
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
และประกาศในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2553 ซึ่งเป้าหมายกาหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนของคนไทยลงครึง่ หนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ากว่า 10 คนต่อประชากรแสนคน (วัชรพงษ์ และ ณรงค์
ศักด์, 2562)
ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัตเิ หตุการจราจรเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และเป็น
ลาดับที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย โดยพบอัตราเสียชีวิต 36.2 ต่อประชากรแสนคน ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบผูเ้ สียชีวิต
ที่เกิดจากอุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต์สูงทีส่ ุดในโลกและมีอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนอยูท่ ี่ 26.3
คน (โดยมีประเทศโดมินิกันเป็นอันดับสองซึ่งมีสัดส่วน 18.5 คน และรองลงมาเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน
ได้แก่ มาเลเซีย 14.9 คน กัมพูชา 12.3 คน และลาว 9.6 คน) (สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร, 2561) ข้อมูลจากการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ของกระทรวงสาธารณสุขใน 33
จังหวัดในประเทศไทย พบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 61,893 รายและมีผู้เสียชีวิต 3,526 ราย (คิดเป็น
ร้อยละ 5.72) และพบว่าประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมทั้งสิ้นจานวน 20,497,563 คัน
(การเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากรถจักรยานยนต์ 5 มิติ, 2558) จากฐานข้อมูลสถิติของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.
2562 พบอุบัตเิ หตุจากการจราจรเฉลี่ยเดือนละ 262 ราย ร้อยละ 88.6 เป็นอุบัตเิ หตุจาก
รถจักรยานยนต์ และร้อยละ 74.5 ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บที่ศรี ษะ (สถิติฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บูรพา 2562)

๒
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนท้องถนน
มีทั้งปัจจัยบุคคล และสภาวะแวดล้อม มาตรการการสวมใส่หมวกกันน็อค การบังคับใช้กฎหมายการจราจร
(ตารางที่ 1) ผู้วิจัยได้นาปัจจัยต่าง ๆ จากการทบทวนวรรณกรรมมาสร้างความเชื่อมโยงกับการเกิดอุบัตเิ หตุ
รถจักรยานยนต์บนท้องถนนดังแสดงในกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย (ภาพที่ 2)
ตารางที่ 1
ผู้แต่ง
Lam et al.
2019
Taiwan

ผลการทบทวนวรรณกรรมของปัจจัยทีส่ ัมพันธ์กบั การเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์
กลุ่มตัวอย่ำง

รูปแบบ
กำรศึกษำ
725 patients cross(mean age:
sectional
37.7 y; 64% study
men)

Tan et al.
2019
Malaysia

1653
patients
(mean age:
35 y; male
predominant)

Waseem et al.
2019
Pakistan

n/a

prospective
crosssectional
study

ปัจจัยเสี่ยง
age ≥ 65 years, half-face
helmets, protective
clothing, collisions with a
bus/truck or car, fatigue
riding
Age ≥ 65 years;
motorcycle crashes ≥2
times in the previous year;
anaemia; rural crashes;
half-face helmets;
protective boots; collisions
with a bus/truck, car, or a
stationary object;
alcohol/stimulating
refreshment consumption;
and fatigue riding
age≥35, lower GCS,
head injuries, chest injuries,
liver injuries, and small
bowel injuries
Higher trauma severity
(NISS, RTS and TRISS)
middle-aged riders (25-50
y) and riders with no
education, occurring on
roads with posted speed
limit of 70 kms per hour or
higher, crashes involving a
motorcycle and a heavy
vehicle, involving collision
of a motorcycle with a
fixed object and occurring

ผลลัพธ์
Severe injury
(ISS of ≥9)

length of
hospitalization (LOH)

Mortality rate (8.6%)

fatal/severe injury

๓

Wali et al.
2019
Pakistan
Nahmias et al.
2017
USA
Chen et al.
2019
Taiwan

351 cases
vs. 702
matched
controls
8886
admissions
(mean age:
44.6 y; male
66.7%)
21,919
motorcyclists

Ding et al.
2019
Taiwan

1037
motorcycle
injury crashes

Chen et al.
2018
Taiwan

8237
motorcycle
door crashes

Testerman et
al. 2018
USA

729 injured
motorcyclists

case-control

crosssectional
study
crosssectional
study

during dry weather
conditions
less sleep than 5 h,
motorcycle injury
fatigued riding, riding under crashes
the influence of alcohol
and drugs
Summer
mean ISS of 11.9
MCC (p<0.001)

riding under the influence MCC death /
of alcohol, riding without a hospitalisation
licence
(3878 were
motorcyclists involved
in approach-turn carturning and
motorcycle-turning
crashes)
At 70 km/h, the risk for at injury severity
least serious injuries in
collisions with wide
objects, crash barriers and
narrow objects was 20%,
51%, and 64%
At 60 km/h (a
relative speed at 120
km/h) present 55% risk of
at least serious injury to
the motorcycle rider
illegal parking, older car
motorcycle door
occupants, teenage car
crashes
occupants, intoxicated car
occupants & motorcyclists,
motorcycle speeding
female passengers and
taxis as the type of vehicle
involved in crash are
associated with left
passenger-door crashes
Unhelmeted motorcycle
severe head injuries
rider
(relative risk 15.3, P <
0.001)

๔

Saunders et al. 1970
patients in
the prerepeal
analysis and
2673
patients in
the postrepeal
analysis
Gupta et al.
491
2018
motorcycle
Cambodia
operators

Unhelmeted motorcycle
rider

Adams et al.
2017
USA

Unhelmeted rider

Not wearing a helmet

4643
motorcycle
trauma
patients
Wadhwaniya et 4872
al. 2017
respondents
India
Faried et al.
2017
Indonesia

1324 MCC
head injury
cases

Gupta et al.
2017
Cambodia

n/a

Xiong et al.
2016

349

cohort

Male gender, youth (≤24
y), a lower level of
education and nonownership of helmet
male (80.8%), <60 years
old (96.1%), did not wear
a helmet (71.2%), under
alcohol intoxication
(14.0%)
Men (89.1%), intoxicated
(47.6%), not wearing
helmets at the moment of
impact (87.8%)

males, lack of safeguards,
morning and night hours,

death (relative risk
4.2, P < 0.001)
traumatic brain injury

Moderate-to-severe
loss of consciousness
(OD 2.20)
Requiring neurosurgical
intervention (OD 3.21)
Discharge with
functional deficits (OD
2.72)
sustain
craniomaxillofacial
injuries (RR, 1.90)
not wearing helmets

moderate or severe
TBI (30.7%)
mortality (29.2%)
epidural hematoma
(21.6%)
Not wearing a helmet:
moderate-to-severe
Glasgow coma scale
score (OD 6.90) +
requiring craniotomy
or craniectomy (OD
3.76)
Motorcycle-related
Severe Injuries

๕
China

(mean age:
38.2 y,
males
72.49%)

non-urban areas, collision
of a motorcycle with a
cycle, ambulance
transportation to hospital,
admission to a
neurosurgery department,
lack of traffic control,
unobstructed traffic, and
poor visibility

งานวิจัยนี้จงึ พัฒนาต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart safe driving model) โดยนา
หลักการบริหารจัดการ (Building Management Capacity) แบบองค์รวม การตอบสนองหลังเกิด
อุบัติเหตุ และการบริหารจัดการมาใช้ โดยวิเคราะห์ปจั จัยขัดขวาง (Barriers) ทัง้ ปัจจัยของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ (Personal factors) และปัจจัยสภาพแวดล้อม (Environmental factors) ที่ทาให้เกิด
อุบัติเหตุหรือเพิ่มความรุนแรงของการเกิดอุบัตเิ หตุ นอกจากนั้น ยังวิเคราะห์ปัจจัยส่งเสริม (Facilitators) ที่
ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุหรือลดความรุนแรงจากอุบัตเิ หตุ เช่น การสวมหมวกนิรภัย (Helmet) สภาพ
รถจักรยานยนต์ ถนน สภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบการขับขีป่ ลอดภัยอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทาง
ถนนของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้ขับขีร่ ถจักรยานยนต์และปัจจัยสภาพแวดล้อมกับการ
บาดเจ็บที่ศรี ษะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยแบบไปข้างหน้าภาคตัดขวาง (Prospective cross-sectional study) นี้มี 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลของผูป้ ่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุจกั รยานยนต์ในเขตเทศบาลเมือง
แสนสุข โดยเก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาล
เมืองแสนสุขและพื้นที่ข้างเคียง (อ่างศิลา บางพระ และห้วยกะปิ) ที่ได้รบั การส่งตัวไปยังห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
จานวน 142 คน ตัวแปรที่สนใจประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ สัญชาติ การสวมหมวกนิรภัย การดืม่ แอ
ลกอฮอล ลักษณะเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเวลาทีเ่ กิดอุบัติเหตุ การมาโรงพยาบาล การบาดเจ็บและ
ภยันตรายที่ได้รับ Field triage การวินจิ ฉัยด้วย ICD10 รวมทั้งข้อมูลของถนนและสิ่งแวดล้อม ณ จุดเกิด
เหตุ ส่วนระยะที่ 2 คือการพัฒนาต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจาก
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ทจี่ ะพัฒนาต้นแบบผ่านการจัดสัมมนาร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จานวน ๙
ราย

๖
กรอบแนวควำมคิดที่นำมำใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี action research model ของ Kemmis S and McTagart R (๑๙๘๘) อ้างใน
de-la-Cueva-Ariza, L. and et al (๒๐๑๘) ในการดาเนินการวิจัยซึง่ เป็นรูปแบบเกลียวสว่าน (spiral
model) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ
๑ ขั้นเตรียมการ (Planning) (ตระหนกและตระหนัก) เริ่มจากปัญหาที่ประสบ วิเคราะห์
สถานการณ์ และศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ได้แก่ คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม การตอบสนองหลัง
เกิดอุบัตเิ หตุ การประสานงานกับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
๒ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Acting)
๓ ขั้นเก็บข้อมูลหรือการสังเกตผล (Observing)
๔ ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflecting)
โดยผู้วิจัยแบ่งการดาเนินการวิจัยเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์
ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การปฏิบัตติ ามแผน (acting) การเก็บข้อมูลหรือการสังเกตผล
(observing) ระยะที่ ๒ การสะท้อนผลการปฏิบัติ (reflecting) ระยะที่ ๓ การพัฒนาต้นแบบ (ภาพที่ ๑)
ระยะที่ ๑
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ได้แก่
กำรวำงแผน (planning)
กำรลงมือปฏิบัติ (acting) และ
กำรสังเกตผล (observing)
- การรวบรวมอุบัติการณ์การเกิด
อุบัติเหตุทางถนนจากรถรถจักรยานยนต์
ที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ
- การบริหารจัดการเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ด้านคน ถนนและสิ่งแวดล้อม)
- การบริหารจัดการกรณีไม่มีอุบัติเหตุ
(การบริหารจัดการ คน ถนนและ
สิ่งแวดล้อม)
- การค้นหาผู้รับผิดชอบและ
ปรึกษาหารือกับผู้รับผิดชอบซึ่งทางาน
ในพื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข

ระยะที่ ๒
กำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ
(reflecting)
การวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบซึ่งทางานในพื้นที่ คือ
เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อร่วมกัน
ประเมินสภาพความรุนแรงของ
ปัญหา และกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ด้านการบริหารจัดการการป้องกัน
การบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

ระยะที่ ๓
กำรพัฒนำต้นแบบ
เป็นการพัฒนาต้นแบบการ
บริหารจัดการที่นาไปใช้
ในทางปฏิบัติเพื่อการ
ป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ
จากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิด
จากรถจักรยานยนต์

๗

ภาพที่ 2 ปัจจัยทีเ่ ชื่อมโยงกับกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. สร้างนวัตกรรม smart application ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุบาดเจ็บที่ศรี ษะ
จากอุบัตเิ หตุมอเตอร์ไซด์
2. นาเสนอข้อมูลเชิงนโยบายให้ผบู้ ริหารระดับท้องถิ่นและผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดัน
ต้นแบบให้นาไปใช้ลดการเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะของนักท่องเที่ยวและประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองแสนสุข
3. ได้ต้นแบบการขับขีป่ ลอดภัยอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

๘

วิธีดำเนินกำรวิจัย (Materials & Method)
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบไปข้างหน้าภาคตัดขวาง (Prospective cross-sectional study) โดย
แบ่งการวิจัยเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย การวางแผน (planning)
การปฏิบัติ (acting) และการสังเกตผล (observing) เป็นการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะ
จากอุบัตเิ หตุจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข รวมทั้งข้อมูลของถนนและสิง่ แวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ
ระยะที่ 2 คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติ (reflecting) การวิเคราะห์สถานการณ์ ร่วมกับผูร้ ับผิดชอบซึ่ง
ทางานในพื้นทีเ่ ทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อร่วมกันประเมินสภาพความรุนแรงของปัญหา และกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติด้านการบริหารจัดการการป้องกันการบาดเจ็บที่ศรี ษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผ่านการจัด
สัมมนาร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และระยะที่ 3 คือ การพัฒนาต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะ
สาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศรี ษะจากอุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต์ ผ่านการจัดสัมมนาร่วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียในพื้นที่
ประชำกรและกลุม่ ตัวอย่ำง
ประชากร
ผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนือ่ งจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและพื้นที่ข้างเคียง (อ่างศิลา บางพระ และห้วยกะปิ)
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนือ่ งจากการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขและพื้นที่ข้างเคียง (ได้แก่ อ่างศิลา บางพระ และห้วยกะปิ) ที่ได้รับการส่งตัวมา
ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2564
เกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria)
1. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. ได้รับการดูแลรักษาอาการบาดเจ็บที่ศรี ษะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
เกณฑ์การคัดออก (exclusion criteria)
๑. ไม่สามารถสอบถามข้อมูลจากผู้ป่วย ญาติ หรือผูร้ ่วมเหตุการณ์ ในระหว่างทีผ่ ปู้ ่วยพักรักษาตัวหรือ
นัดติดตามอาการที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
๒. ผู้ป่วยทีเ่ สียชีวิตก่อนถึงห้องฉุกเฉิน (death before arrival) หรือช่วยฟื้นคืนชีพที่ห้องฉุกเฉินไม่
สาเร็จ
การคานวณขนาดตัวอย่าง
การศึกษานี้ต้องการศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อการเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะของผูป้ ระสบเหตุจาก
อุบัติเหตุจราจรที่ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ โดยการใช้สถิติ logistic regression จึงอ้างอิงการคานวณขนาด
ตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ด้วยสถิติ simple logistic regression (Hsieh et al., 1998)
n

เมื่อ

4 P(1  P)( Z1 /2  Z1  ) 2
( P1  P2 ) 2

n
คือ ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ
p
คือ อัตราการได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะของผูป้ ระสบเหตุจากอุบตั ิเหตุจราจรเมื่อมีการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์ จากสถิติของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2562 มีค่า p=0.115

๙
p1-p2 คือ ค่าความแตกต่างระหว่างอัตราการได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ทสี่ วมหมวก
นิรภัยและผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งในที่นี้ได้กาหนดความแตกต่างที่น้อยทีส่ ุดเท่ากับ 0.15
โดยกาหนดค่าความคลาดเคลือ่ น (α) เท่ากับ 5% (Z1-α/2 = 1.96) และกาหนดกาลัง
ของการทดสอบสมมติฐาน (1-) เท่ากับ 80% (Z1- = 0.84) เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ n = 142 ราย
งานวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพาในวันที่ 24 เดือน
กรกฏาคม พ.ศ.2563 เลขที่ HS 014/2563
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1. แบบบันทึกข้อมูลผูป้ ่วย (Case Record Form) ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ลักษณะการบาดเจ็บ ข้อมูล
อุบัติเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง และการสวมอุปกรณ์ป้องกันอุบัตเิ หตุ (ภาคผนวก 3)
2. แบบบันทึกและการสารวจสิง่ แวดล้อมที่เกิดอุบัติเหตุ (Environmental data) ประกอบด้วย ถนน ที่
เกิดอุบัตเิ หตุและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ที่เกิดเหตุ (โดยไม่ได้ถ่ายผู้ประสบอุบัติภัย) (ภาคผนวก 4) และส่งภาพ
เข้ามาใน application “fulcrum subscription”
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยละเอียด
หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ระยะดังนี้
ระยะที่ ๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การลงมือปฏิบัติ (acting) และ
การสังเกตผลการปฏิบัติ (observing) เป็นการการรวบรวมอุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากรถ
รถจักรยานยนต์ที่มกี ารบาดเจ็บที่ศรี ษะ ศึกษาการบริหารจัดการเมือ่ เกิดอุบัติเหตุ ด้านคน ด้านถนนและ
สิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการกรณีไม่มีอบุ ัติเหตุ
และการค้นหาผู้รบั ผิดชอบและปรึกษาหารือกับ
ผู้รบั ผิดชอบซึ่งทางานในพื้นที่ ได้แก่ เเทศบาลเมืองแสนสุข
การลงมือเก็บข้อมูลของผูป้ ่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ในเขตเทศบาล
เมืองแสนสุข เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศรี ษะและ
ข้อมูลของถนนและสิง่ แวดล้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้
การเก็บข้อมูลของผู้ป่วย
1. ผู้วิจัยทาหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลผูป้ ่วยที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้าในงานวิจัยที่มารักษาที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างเดือนกันยายน 2563 ถึงกรกฎาคม 2564 จาก
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เวชสถิติและพยาบาลทีผ่ ่านการอบรมเวชสถิติทาการเก็บรวบรวมปัจจัย
ส่วนบุคคล (Personal factors) ของผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างจากเวชระเบียนที่ประกอบด้วย อายุ เพศ
อาชีพ สัญชาติ การสวมหมวกนิรภัย การดื่มแอลกอฮอล ลักษณะเหตุการณ์การเกิดอุบัตเิ หตุ
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัตเิ หตุ การมาโรงพยาบาล การบาดเจ็บและภยันตรายที่ได้รับ Field triage การ
วินิจฉัยด้วย ICD10 และบันทึกข้อมูลใน Case Record Form
การเก็บข้อมูลของถนนและสิง่ แวดล้อม ณ จุดเกิดเหตุ
1. ผู้วิจัยทาหนังสือชี้แจงนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุขซึง่ จะมีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนต์ซึ่งมีผบู้ าดเจ็บที่ศรี ษะตามถนนของพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขและพื้นที่ข้างเคียง
(อ่างศิลา บางพระ และห้วยกะปิ)

๑๐
2.

ผู้วิจัยทาหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานมูลนิธิไตรคุณธรรม และมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ เพื่อขอรับ
สมัครผู้ช่วยวิจัย ซึ่งเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิทจี่ ะทาหน้าทีฝ่ กึ และเก็บข้อมูลลักษณะของถนนและ
สิ่งแวดล้อม ณ จุดที่ผปู้ ่วยได้รับอุบัติเหตุระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 ถึง กรกฎาคม 2564
จานวน 142 เหตุการณ์ บริเวณถนนของพื้นทีเ่ ทศบาลเมืองแสนสุขและพื้นที่ข้างเคียง (อ่างศิลา
บางพระ และห้วยกะปิ) วิธีการเก็บข้อมูล ณ จุดทีเ่ กิดอุบัติเหตุที่เป็นปัจจุบันมี 2 ลักษณะ คือ การ
บันทึกโดยใช้แบบบันทึกสภาวะแวดล้อมและถนนทีม่ ีการเกิดอุบัติเหตุที่มผี ู้บาดเจ็บที่ศีรษะ
(ภาคผนวก 4) และการถ่ายภาพสถานที่เกิดอุบัติเหตุ ณ เวลาเกิดอุบัตเิ หตุ (โดยไม่ถ่ายภาพผูป้ ่วยที่
เกิดอุบัตเิ หตุ) ผู้ช่วยวิจัยจะส่งภาพถ่ายแบบบันทึกฯ และภาพถ่ายในที่เกิดเหตุไปยังผู้ช่วยวิจัยโดย
ใช้ application “fulcrum subscription” รูปแบบการส่งผู้ป่วยทีป่ ระสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาล
ในรูปแบบปกติ (ภาพที่ ๓) และในการวิจัยครั้งนี้ (ภาพที่ ๔)
ผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยายนต์ที่มกี ารบาดเจ็บที่ศรี ษะ
๑. ผู้ประสบอุบัติเหตุ ไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง
๒. ญาติหรือเพื่อน / พลเมืองดี นาส่งผู้ประสบอุบัติเหตุไปยังโรงพยาบาล
๓. ญาติหรือเพื่อน / พลเมืองดี โทรศัพท์ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง่ การ
๑๖๖๙ (อบจ.ชลบุรี) เพื่อประสานงานกับ รถมูลนิธิ/กู้ชีพ/กูภ้ ัย หรือรถ
ฉุกเฉิน (EMS) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
นาส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพที่ ๓ รูปแบบการส่งผูป้ ่วยที่ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลในรูปแบบปกติ
ผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยายนต์ที่มกี ารบาดเจ็บที่ศรี ษะ
ผู้ประสบอุบัติเหตุ / ญาติหรือเพื่อน / พลเมืองดี
๑. ผู้ประสบอุบัติเหตุ ไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง
๒. ญาติหรือเพื่อน / พลเมืองดี นาส่งโรงพยาบาล
๓. ญาติหรือเพื่อน / พลเมืองดี โทรศัพท์ไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสัง่ การ
1669 (อบจ.ชลบุรี) เพื่อประสานงานกับ รถมูลนิธิ/กู้ชีพ/กู้ภัย หรือรถ
ฉุกเฉิน (EMS) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
๔. เจ้าหน้าที่มลู นิธิ/กู้ชีพ/กู้ภัย บันทึกสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุโดยไม่ได้ถ่ายภาพผู้ประสบอุบัติเหตุ
นาส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพที่ ๔ ระบบการส่งผูป้ ่วยที่ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลในรูปแบบทดลอง

๑๑
ระยะที่ ๒ คือ การสะท้อนผลการปฏิบัติ (reflecting) ผู้วิจัยนาข้อมูลระยะที่ ๑ มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้านการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ใน
เทศบาลเมืองแสนสุข จานวน ๙ คน ได้แก่ นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข (1 คน) ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข
(1 คน) รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข (1 คน) ผู้อานวยการสานักปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข (1 คน)
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขเทศบาลมนตรีเมืองแสนสุข (1 คน) พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (2 คน) และ
ประชาชนทั่วไปที่ขับขีร่ ถจักรยานยนต์ (2 คน) เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินสภาพความ
รุนแรงของปัญหา และกาหนดแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการการป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจาก
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ผ่านการจัดสัมมนาร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ด้านการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเทศบาลเมืองแสนสุข และค้นหาจุดแข็ง (Strong)
จุดอ่อน (Weak) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของการพัฒนาต้นแบบการขับขี่ปลอดภัย
อัจฉริยะ
ระยะที่ ๓ การพัฒนาต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์
1. ผู้วิจัยนาข้อมูลจากระยะที่ 2 มาพัฒนารูปแบบแล้วจัดการสัมมนากับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders) ด้านการป้องกันการเกิดอุบัตเิ หตุบนท้องถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเทศบาลเมือง
แสนสุข จานวน 9 คน ดังกล่าวแล้วในระยะที่ ๒
2. หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลจากการสัมมนามาจัดทารายงานเพือ่ เสนอแนวทางเชิงนโยบายให้ผู้บริหาร
ของเทศบาลเมืองแสนสุขและมหาวิทยาลัยนาไปผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยผู้ช่วยวิจัยจะส่งหนังสือ
เชิญชวน อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอนการสัมมนา และขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความ
สมัครใจก่อนเริม่ การสัมมนา
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาเชิงปริมาณ
1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากรด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับตัวแปรแบบต่อเนือ่ ง และจานวนและร้อยละสาหรับตัวแปรจาแนก
กลุ่ม
2. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัตเิ หตุมอเตอร์ไซด์ในเทศบาลเมืองแสนสุขด้วยสถิติ
logistic regression โดยรายงานผลด้วยค่า OR พร้อมด้วยช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95
การศึกษาเชิงคุณภาพ
1. วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) และเครื่องมือในการวิเคราะห์ PESTEL analysis แยกให้
เห็นส่วนประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ นาข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม รวมทัง้ อุปสรรคทีจ่ ะมีผลต่อความสาเร็จ (Critical Success
Factors) ของระบบ Smart Safe Driving Model for preventing head injury from
motorcycle accidents in Saensuk Municipality
2. สังเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเสนอตัวแบบของ “Smart safe driving model for preventing head
injuries from motorcycles traffic accidents in Saensuk Municipality”

๑๒
สถำนที่ทำกำรเก็บข้อมูล
ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สถานที่เกิดอุบัติเหตุในเทศบาลเมืองแสนสุขและพื้นที่ข้างเคียง (ได้แก่ อ่างศิลา บางพระ และห้วยกะปิ) (ที่
ผู้ป่วยได้รับการส่งตัวมายังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) และเทศบาลเมืองแสนสุข

๑๓

ผลกำรวิจัย (Results)
ระยะที่ ๑ กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
จากการวางแผน (planning) การลงมือปฏิบัติ (acting) และการสังเกตผลการปฏิบัติ (observing)
พบว่า
เทศบาลเมืองแสนสุขมีการบริหารจัดการด้านถนนและสิง่ แวดล้อมในขณะปกติที่ไม่มเี หตุการณ์
อุบัติเหตุบนท้องถนน ได้แก่ การซ่อมถนน การจัดการถนนและสิง่ แวดล้อมเพื่อทัศนวิสัย เป็นต้น ส่วนการ
บริหารจัดการขณะมีอุบัติเหตุจราจร ประกอบด้วย การแจ้งเหตุไปยัง 1669 ศูนย์รบั แจ้งเหตุและสั่งการ
เพื่อประสานงานไปยัง หน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ มูลนิธิไตรคุณธรรม และมูลนิธิ
ธรรมรัศมีมณีรัตน์ เพื่อออกไปรับผูป้ ่วยให้ส่งตัวมายังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ดังแสดงในภาพที่ ๓
ข้อมูลทั่วไปของผูป้ ่วย
ผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จานวน 142 คน มีอายุเฉลี่ย 31.3
(16.5) ปี ช่วงอายุที่พบผูป้ ่วยสูงสุดคือ อายุ 18-23 ปี (ร้อยละ 39.4) ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
69.7) และส่วนใหญ่มสี ัญชาติไทย (ร้อยละ 93.0) อาชีพของผูป้ ่วยที่พบสูงที่สุดคือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ
51.4) รองลงมาคือ นักเรียนหรือนักศึกษา (ร้อยละ 38.0) ข้อมูลแสดงในตารางที่ 2
ข้อมูลการบาดเจ็บและการเกิดอุบัตเิ หตุ
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการบาดเจ็บและการเกิดอุบัตเิ หตุของผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 98.6
ได้รับการประเมินว่าการบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดจากอุบัตเิ หตุ ผูป้ ่วยเกินครึง่ หนึง่ มีความรุนแรงของการบาดเจ็บ
ในระดับฉุกเฉิน (ร้อยละ 54.9) และร้อยละ 74.0 ได้รบั การวินิจฉัยว่าบาดเจ็บที่ศรี ษะแบบรุนแรง แม้ว่า
ผู้ป่วยร้อยละ 48.6 ถูกนาส่งโรงพยาบาลโดยรถมูลนิธิ/กู้ชีพ/กู้ภัย แต่ผู้ป่วยที่อาการไม่รุนแรงสามารถมา
โรงพยาบาลด้วยตนเองได้พบได้รอ้ ยละ 38.7 สาหรับการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ป่วยร้อยละ 38.7 ประสบ
อุบัติเหตุด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองหรือขับรถมอเตอร์ไซค์ตกข้างทาง รองลงมาคือขับรถมอเตอร์ไซค์
ชนกับรถเก๋ง/รถกระบะ/รถตู้/รถบรรทุก (ร้อยละ 31.7) ช่วงเวลาทีเ่ กิดอุบัติเหตุส่วนมากเกิดช่วงกลางคืน
(ร้อยละ 67.6) พบผูป้ ่วยร้อยละ 59.2 ไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อคและร้อยละ 31.0 มีประวัติดื่มแอลกอ
ฮอร์ในช่วงเกิดอุบัติเหตุ
การวิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยงทีส่ ัมพันธ์กบั ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
เมื่อแบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามการคัดแยกผูป้ ่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ (Field triage) เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่ม
ที่มีความเสี่ยงระดับ 1-2 (Resuscitation/Emergency) กับกลุม่ ที่มีความเสี่ยงระดับ 3-5 (Urgent/SemiUrgent/Non-Urgent) ผลการวิเคราะห์แบบ multivariate logistic regression พบว่า เพศชายสัมพันธ์
กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าเพศหญิง 2.81 เท่า (aOR = 2.81, 95% CI: 1.06-7.43, p=0.038)
ผู้สงู อายุสมั พันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าวัยนักเรียนมัธยม 24.17 เท่า (aOR = 24.17, 95%
CI: 2.37-246.61, p=0.007) ผูป้ ่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าผู้ป่วยที่
ไม่ดื่ม 4.06 เท่า (aOR = 4.06, 95% CI: 1.26-13.07, p=0.019) ส่วนการไม่สวมหมวกกันน็อคพบ
ว่าไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 (aOR = 1.07, 95% CI: 0.41-2.78, p=0.890) ผู้ป่วยที่นาส่ง
โดยรถมูลนิธิ/กู้ชีพ/กู้ภัยสัมพันธ์กบั ความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าผู้ป่วยมาเอง 6.90 เท่า (aOR = 6.90,
95% CI: 2.69-17.65, p<0.001) ส่วนผูป้ ่วยที่นาส่งโดยรถ EMS เป็นผู้ป่วยทีม่ ีความเสี่ยงระดับ 1-2
ทุกราย ส่วนช่วงเวลากลางคืนสัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 เมื่อวิเคราะห์ด้วย univariate analysis
(crude OR = 2.62, 95% CI: 1.27-5.40, p=0.009) แต่ไม่พบความสัมพันธ์หลังจากวิเคราะห์ด้วย
multivariate analysis (ตารางที่ 4)

๑๔
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (n=142)
ข้อมูลทั่วไป
ผลลัพธ์
ร้อยละ
อายุเฉลี่ย (ปี)
31.3
16.5
ช่วงอายุ (ปี)
น้อยกว่า 18 ปี
13
9.2
18-23 ปี
56
39.4
24-29 ปี
33
23.2
30-35 ปี
8
5.6
36-41 ปี
5
3.5
42-47 ปี
7
4.9
48-53 ปี
6
4.2
60 ปีขึ้นไป
14
9.9
กลุ่มช่วงวัย (ปี)
15-17 ปี (วัยนักเรียนมัธยม)
13
9.2
18-24 ปี (วัยนิสิตนักศึกษา)
61
43.0
25-59 ปี (วัยทางาน)
54
38.0
60 ปีขึ้นไป (วัยสูงอายุ)
14
9.8
เพศ
ชาย
99
69.7
หญิง
43
30.3
สัญชาติ
ไทย
132
93.0
ต่างด้าว
10
7.0
อาชีพ
นิสิตมหาวิทยาลัย
28
19.7
นักเรียน/นักศึกษา
26
18.3
รับจ้าง
73
51.4
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
9
6.3
ประกอบอาชีพ (ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
6
4.2
มหาวิทยาลัย ค้าขาย/เจ้าของกิจการ)
ข้อมูลอายุเฉลี่ยแสดงด้วยค่าเฉลี่ย (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ข้อมูลอื่น ๆ แสดงด้วยจานวน (ร้อยละ)

๑๕
ตารางที่ 3

ข้อมูลการบาดเจ็บและการเกิดอุบัตเิ หตุของผูป้ ่วย (n=142)
ข้อมูล
จำนวน

กำรบำดเจ็บ
ชนิดของการบาดเจ็บ
Trauma
Non-Trauma
การคัดแยกผูป้ ่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ (field triage)
Resuscitation
Emergency
Urgent
Semi-Urgent
Non-Urgent
รหัส ICD-10
S06 การบาดเจ็บที่ศรี ษะแบบรุนแรง
S00, S01, S02
รหัสอื่นๆ (G45, I60, R56, T01)
การมาโรงพยาบาลของผูป้ ่วย
ผู้ป่วยมาเอง
นาส่งโดยรถมูลนิธิ/กู้ชีพ/กู้ภัย
นาส่งโดยรถ EMS
นาส่งโดยญาติ/พลเมืองดี
กำรเกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ล้มเอง/ตกข้างทาง
ชนกับรถจักรยานยนต์
ชนกับรถเก๋ง/รถกะบะ/รถตู้/รถบรรทุก
ชนกับสิ่งกีดขวาง/วัสดุข้างทาง/คนเดินเท้า/สุนัข
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัตเิ หตุ
กลางวัน (06:00-18:00)
กลางคืน (18:00-06:00)
การสวมหมวกกันน็อค
สวม
ไม่ได้สวม
ไม่ทราบ
การดื่มแอลกอฮอล์
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ทราบ

ร้อยละ

140
2

98.6
1.4

9
78
15
33
7

6.3
54.9
10.6
23.2
4.9

105
32
5

74.0
22.5
3.5

55
69
11
7

38.7
48.6
7.7
4.9

55
27
45
15

38.7
19.0
31.7
10.6

46
96

32.4
67.6

22
84
36

15.5
59.2
25.4

44
47
51

31.0
33.1
35.9

๑๖
ตารางที่ 4
การวิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยงทีส่ ัมพันธ์กบั ผูป้ ่วยที่ได้รบั บาดเจ็บทีศ่ ีรษะจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ที่มีความเสี่ยงระดับ 1-2 (Resuscitation/Emergency) โดยใช้ univariate และ
multivariate analysis
ปัจจัย
การคัดแยกผูป้ ่วย
Crude OR
pAdjusted OR
pณ สถานที่เกิดเหตุ
(95% CI)
value
(95% CI)
value
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
ระดับ 1-2 ระดับ 3-5
เพศ
ชาย
67 (77.0)
32
2.41
0.019
2.81
0.038
(58.2) (1.16-5.01)
(1.06-7.43)
หญิง
20 (23.0)
23
1.00
1.00
(41.8)
อายุ (ปี)
<18
4
9 (16.4)
1.00
(4.6)
18-23
31 (35.6)
25
2.79
0.119
(45.5) (0.77-10.14)
24-29
25
8
7.03
0.007
(28.7)
(14.5) (1.70-29.14)
30-35
5
3
3.75
0.162
(5.7)
(5.5) (0.59-23.94)
36-41
3
2
3.38
0.266
(3.4)
(3.6) (0.40-28.74)
42-47
4
3
3.00
0.258
(4.6)
(5.5) (0.45-20.15)
48-53
3
3
2.25
0.424
(3.4)
(5.5) (0.31-16.41)
60 ปีขึ้นไป
12
2
13.50
0.007
(13.8)
(3.6) (2.01-90.69)
กลุ่มช่วงวัย (ปี)
15-17
4
9 (16.4)
1.00
1.00
(วัยนักเรียน
(4.6)
มัธยม)
18-24
35
26
3.03
0.090
1.75
0.517
(วัยนิสิต
(40.2)
(47.3) (0.84-10.92)
(0.32-9.56)
นักศึกษา)
25-59
36
18
4.50
0.024
3.46
0.155
(วัยทางาน)
(41.4)
(32.7) (1.22-16.62)
(0.63-19.13)

๑๗
60 ปีขึ้นไป
(วัยสูงอายุ)
สัญชาติ
ไทย
ต่างด้าว
อาชีพ
นิสิต
มหาวิทยาลัย
นักเรียน/
นักศึกษา
รับจ้าง

12
(13.8)

2
(3.6)

80
(92.0)
7
(8.0)

52
(94.5)
3
(5.5)

12
(13.8)
13
(14.9)
51
(58.6)
8
(9.2)
3
(3.4)

16
(29.1)
13
(23.6)
22
(40.0)
1.0
(1.8)
3
(5.5)

ไม่ได้ประกอบ
อาชีพ
ประกอบอาชีพ
(ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ค้าขาย/เจ้าของ
กิจการ)
ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ
ล้มเอง/ตกข้าง
30
ทาง
(34.5)
ชนกับ
13
รถจักรยานยนต์
(14.9)
ชนกับรถเก๋ง/รถ
29
กระบะ/รถตู้/
(33.3)
รถบรรทุก
ชนกับสิ่งกีด
15
ขวาง/วัสดุข้าง
(17.2)
ทาง/คนเดินเท้า/
สุนัข
การสวมหมวกกันน็อค
สวม
13
(14.9)

25
(45.5)
14
(25.5)
16
(29.1)

13.50
0.007 24.17 (2.37- 0.007
(2.01-90.69)
246.61)
1.00

-

-

-

-

-

-

0.599

-

-

0.014

-

-

0.036

-

-

0.75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.52
0.559
(0.38-6.13)
1.00
1.33
(0.46-3.90)
3.09
(1.26-7.60)
10.67
(1.17-97.18)
1.33
(0.23-7.80)

1.00
0.77
0.586
(0.31-1.95)
1.51
0.318
(0.67-3.39)

0
(0.0)

-

9
(16.4)

1.00

-

๑๘
ไม่ได้สวม
ไม่ทราบ
การดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ดื่ม
ดื่ม
ไม่ทราบ
การมาโรงพยาบาล
มาเอง

51
(58.6)
23
(26.4)

33
(60.0)
13
(23.6)

22
(25.3)
33
(37.9)
32
(36.8)

25
(45.5)
11
(20.0)
19
(34.5)

20
(23.0)
52
(59.8)

35
(63.6)
17
(30.9)

นาส่งโดยรถ
มูลนิธิ/กู้ชีพ/
กู้ภัย
นาส่งโดยรถ
11
EMS
(12.6)
นาส่งโดยญาติ/
4
พลเมืองดี
(4.6)
ช่วงเวลาที่เกิดอุบัตเิ หตุ
กลางวัน
21
(24.1๗)
กลางคืน
66
(75.9)

0
(0.0)
3
(5.5)
25
(45.5)
30
(54.5)

1.07
0.890
(0.41-2.78)
1.22
0.715
(0.41-3.64)
1.00

-

-

-

-

1.00

3.41
0.007
4.06
0.019
(1.40-8.31)
(1.26-13.07)
3.41
0.115
1.56
0.425
(0.85-4.29)
(0.52-4.61)
1.00

1.00

5.35
0.000
6.90
0.000
(2.46-11.63)
(2.69-17.65)
-

-

-

-

2.33
0.298
3.24
0.228
(0.47-11.49)
(0.48-21.90)
1.00
2.62
0.009
(1.27-5.40)

-

-

-

-

๑๙
การแจกแจงการเกิดอุบัตเิ หตุตามช่วงเวลา
ภาพที่ 3 คือกราฟแท่งแสดงจานวนผู้ป่วยที่ได้รบั อุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต์ที่แจกแจงการเกิด
อุบัติเหตุตามช่วงเวลา พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 67.6 เกิดอุบัตเิ หตุช่วงกลางคืน (18:00-06:00) ช่วงเวลาที่
พบอุบัตเิ หตุสูงสุดคือเวลาเที่ยงคืน (16 ราย) รองลงมาคือเวลา 01:00 น. (11 ราย) และเวลา 19:00 น.
(10 ราย) ส่วนช่วงกลางวัน (06:00-18:00) พบอุบัตเิ หตุสูงสุดคือ 07:00 น. (8 ราย)
ภาพที่ 5

ช่วงเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ

20
จานวน

จานวนผู้บาดเจ็บ

16

15

10
5

10

8
4

3

3

5
2

4

5

4
1

4

6
3

7

9

10

11

7

7

7

5

1

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00

0

ลักษณะพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่เกิดอุบัตเิ หตุ
ผู้ที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศรีษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จานวน 142 ราย สามารถระบุพื้นทีเ่ กิด
อุบัติเหตุได้ 112 รายและอีก 30 รายไม่สามารถระบุได้ โดยพื้นที่ที่เกิดอุบัตเิ หตุของผูป้ ่วยทั้ง 112 ราย
สามารถแบ่งพื้นทีอ่ อกเป็นกลุ่มได้ 19 พื้นที่ซงึ่ ครอบคลุมเทศบาลเมืองแสนสุขและพื้นทีโ่ ดยรอบ
จากตารางที่ 5 พบว่าพื้นที่ทเี่ กิดอุบัติเหตุมากทีส่ ุด 5 อันดับแรกคือ ถนนหมายเลข 3137 หรือ
ถนนลงหาดบางแสน (ร้อยละ 19.64) ถนนสุขมุ วิท (ร้อยละ 17.86) ถนนบางแสนสาย 1 (ร้อยละ
10.71) ถนนบางแสนสาย 2 (ร้อยละ 9.82) และถนนหมายเลข 3144 (ร้อยละ 8.93) ตามลาดับ

๒๐
ตารางที่ 5
พื้นที่และจานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศรีษะจากการเกิดอุบัตเิ หตุทางถนนของ
รถจักรยานยนต์ระหว่างเดือนกันยายน 2563 - เดือนมกราคม 2564
พื้นที่
พื้นที่เกิดเหตุ
จำนวน
1 ถนนหมายเลข 3137 (ถนนลงหาดบางแสน)
22
2 ถนนสุขุมวิท
20
3 ถนนบางแสนสาย 1 (ถนนเลียบชายหาดวอนนภา-ชายหาดบางแสน)
12
4 ถนนหมายเลข 3137 (ถนนบางแสนสาย 2)
11
5 ถนนหมายเลข 3144
10
6 ถนนมิตรสัมพันธ์
7
7 ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
6
8 ถนนข้าวหลาม
3
9 ถนนเนตรดี
3
10 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ
3
11 ถนนบางแสนล่าง
3
12 ซอยสดใส ซอยลีลา
2
13 ถนนเลี่ยงหนองมน
2
14 ถนนมอเตอร์เวย์*
2
15 ห้วยกะปิ*
2
16 ถนนบางแสนสาย 4 ใต้
1
17 ถนนมาบมะยม
1
18 ถนนหมายเลข 3134
1
19 ถนนขึ้นเขาสามมุข
1
รวม
112
หมายเหตุ
*พื้นที่ข้างเคียงของเทศบาลเมืองแสนสุข

ร้อยละ
19.64
17.86
10.71
9.82
8.93
6.25
5.36
2.68
2.68
2.68
1.79
2.68
1.79
1.79
1.79
0.89
0.89
0.89
0.89
100.00

ระยะที่ ๒ กำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (reflecting)
การวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้านการป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเทศบาลเมืองแสนสุขจานวน ๙ ราย ได้แก่
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข (1 คน) ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข (1 คน) รองปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข (1
คน) ผู้อานวยการสานักปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข (1 คน) ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขเทศบาลมนตรีเมือง
แสนสุข (1 คน) พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (2 คน) และประชาชนทั่วไปที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ (2 คน)
ตามหลักการ SWOT analysis พบว่า
จุดแข็ง (Strong) การศึกษาวิจัยเป็นการรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งในการพลักดัน
ติดตามการดาเนินการ และเป็นการมอบข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
จุดอ่อน (Weak) เนื่องจากการเก็บข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์ ทาให้ไม่สามารถทา mapping ในลักษณะ
ของแผนที่และการกระจายตัว และความหนาแน่นของอุบัตเิ หตุ

๒๑
โอกาสในการพัฒนา (Opportunity) ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ที่จัดเก็บ
ให้อยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database) ที่สามารถระบุพิกัดตาแหน่งและช่วงเวลาของ
การเกิดอุบัตเิ หตุ และแสดงเป็นแผนที่ เนื่องจากข้อมูลที่ประกอบไปด้วยมีมิติของตาแหน่งและเวลาจะมี
ประโยชน์อย่างมากสาหรับการนามาแก้ไขปัญหาการเกิดอุบตั ิเหตุในแต่ละช่วงเวลาของพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึง
การวางแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนั้นจากการรวบรวมข้อมูลการ
เกิดอุบัตเิ หตุ สามารถจัดลาดับพื้นที่ตามจานวนการเกิดอุบัตเิ หตุได้ ดังนั้น การวางแผน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการเกิดอุบัตเิ หตุจึงสามารถพิจารณาดาเนินการและจัดสรรงบประมาณสาหรับพื้นทีท่ ี่มีอบุ ัติเหตุมาก
ที่สุดเป็นลาดับแรก และในพื้นที่ทมี่ ีจานวนการเกิดอุบัตเิ หตุรองลงมาเป็นลาดับต่อไป
อุปสรรค (Threat) การวิจัยนี้เก็บข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก ผู้ประสบอุบัตเิ หตุมีหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ ผู้ป่วยยังสามารถไปโรงพยาบาลได้ด้วยตนเอง หรือมีญาติ/พลเมืองดีนาส่งโรงพยาบาล โดย
ไม่ผ่านการบันทึกข้อมูลของระบบมูลนิธิกู้ภัย ทาให้ข้อมูลถนนและสิง่ แวดล้อมไม่สมบูรณ์ อีกทั้งสถานการณ์
โควิด-๑๙ ทาให้การใช้ชีวิต การเดินทางผิดปกติไปจากเดิม เนื่องจากการ Lock down และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
จึงไม่ได้สะท้อนสภาวะตามปกติ
ระยะที่ ๓ กำรพัฒนำต้นแบบแบบอัจฉริยะ
เทศบาลเมืองแสนสุขกาลังจัดทานโยบายการติดตั้งกล้องวงจรปิดระบบ Real Time เพื่อใช้สาหรับ
แจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการแจ้งเหตุจากการประสบอุบตั ิเหตุประเภทต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแสน
สุข ตลอดจนมีนโยบายการรณรงค์เมาไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การมีวินัยของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อ
การขับขี่ปลอดภัย โดยเริม่ จากชุมชนของเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นการทากิจวัตรประจาวันให้เป็นกิจกรรม
ประจาวัน ตลอดจนการรณรงค์เป็นประจาทุกปี โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน
โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ตารวจจราจร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้ประสบอุบัติเหตุจักรยายนต์ที่มกี ารบาดเจ็บที่ศรี ษะ
ผู้ประสบอุบัติเหตุ / ญาติหรือเพื่อน / พลเมืองดี
1. ระบบกล้องวงจรปิดชนิด real time บันทึกผลการแจ้งเหตุ ณ จุดเกิด
อุบัติเหตุ ที่ติดตั้ง ณ ถนนสายต่างๆ โดยเริ่มทดลองใช้ ณ จุดที่เกิด
อุบัติเหตุที่พบมากทีส่ ุด ได้แก่ ถนนหมายเลข 3137 (ถนนลงหาดบาง
แสน) จากนั้นจึงขยายผลต่อไปยังถนนเส้นอื่น ๆ
2. ผู้ประสบอุบัติเหตุ ญาติหรือเพื่อน / พลเมืองดี กดปุ่ม real time เพื่อ
แจ้งอุบัตเิ หตุ ทีส่ ามารถประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
1669 (อบจ.ชลบุรี) เพื่อประสานงานกับ รถมูลนิธิ/กู้ชีพ/กูภ้ ัย หรือรถ
ฉุกเฉิน (EMS) ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
นาส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพที่ 6 ต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะ
จากอุบัตเิ หตุรถจักรยานยนต์

๒๒

สรุปและอภิปรำยผล (Discussion)
งานวิจัยแบบไปข้างหน้าภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์และปัจจัยสภาพแวดล้อมกับการบาดเจ็บที่ศีรษะของผู้ขับขีจ่ ักรยานยนต์ในเขตเทศบาล
เมืองแสนสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาต้นแบบการขับขีป่ ลอดภัยอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่
ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยเสี่ยงทีส่ ัมพันธ์กบั ผูป้ ่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บที่ศรี ษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่มีความเสี่ยงระดับ 1-2 (Resuscitation/Emergency) คือ
เพศชาย ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ป่วยที่นาส่งโดยรถมูลนิธิ/กู้ชีพ/กู้ภัย และผู้ป่วยที่นาส่งโดยรถ
EMS
คุณลักษณะของผูป้ ่วยจากการศึกษานี้พบว่า เพศชายสัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่า
เพศหญิง 2.81 เท่า (aOR = 2.81, 95% CI: 1.06-7.43, p=0.038) นอกจากนั้น การศึกษานี้ยังพบว่า
ผู้ป่วยที่ได้รบั บาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เป็นเพศชายถึงร้อยละ 69.7 ซึง่ สอดคล้องกับ
หลายการศึกษาทีผ่ ่านมาที่พบสัดส่วนของเพศชายร้อยละ 72.5-89.1 (Faried et al., 2017; Gupta et
al., 2017; Xiong et al., 2016) ส่วนปัจจัยด้านอายุ งานวิจัยนี้พบว่าผูส้ ูงอายุที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สัมพันธ์กบั ความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าวัยนักเรียนมัธยม 24.17 เท่า (aOR = 24.17, 95% CI:
2.37-246.61, p=0.007) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Lam และคณะที่พบว่า ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่
65 ปีขึ้นไปสัมพันธ์กบั ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุที่มีค่า ISS มากกว่า 9 คะแนนถึง 3.16 เท่า (OR =
3.16, 95% CI: 1.66–6.00) (Lam et al.,2019) (ตารางที่ 4)
ด้านพฤติกรรมการขับขี่ของผูป้ ่วย มีการศึกษาของ Chen และคณะพบว่า ผูป้ ่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์
สัมพันธ์กบั การตายและการนอนโรงพยาบาล 5.25 เท่า (aOR = 5.25, 95% CI: 2.56-10.77) (Chen
et al., 2019) ซึ่งงานวิจัยนี้กพ็ บความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอร์เช่นกัน โดยพบว่าผูป้ ่วยที่ดื่ม
แอลกอฮอล์สัมพันธ์กบั ความเสี่ยงระดับ 1-2 มากกว่าผูป้ ่วยที่ไม่ดื่ม 4.06 เท่า (aOR = 4.06, 95% CI
1.26-13.07, p=0.019) ส่วนการไม่สวมหมวกกันน็อค การศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีความสัมพันธ์กับการ
บาดเจ็บที่ศรี ษะรุนแรง (Testerman et al., 2018; Xiong et al., 2016) การบาดเจ็บที่สมอง
(Saunders et al., 2018; Faried et al., 2017) และการหมดสติปานกลางถึงรุนแรง (Gupta et al.,
2018) แต่งานวิจัยนี้พบว่าการไม่สวมหมวกกันน็อคไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 1-2 (aOR = 1.07,
95% CI 0.41-2.78, p=0.890) อาจเป็นเพราะมีผู้ป่วยถึงร้อยละ 26.4 ที่ไม่ทราบว่าสวมหมวก
กันน็อคหรือไม่ และพบว่ามีผปู้ ่วยที่ไม่ได้สวมหมวกกันน็อคเพียงร้อยละ 59.2 ซึง่ มีสัดส่วนที่ต่ากว่างานวิจัย
อื่น ๆ ที่รายงานสัดส่วนการไม่สวมหมวกกันน็อคที่ร้อยละ 71.2-87.8 (Faried et al., 2017; Gupta et
al., 2017) (ตารางที่ 4)
ด้านถนนและสภาพแวดล้อมในที่เกิดเหตุ การศึกษาของ Xiong และคณะพบว่า ช่วงเวลาเช้าและ
กลางคืนสัมพันธ์กบั การเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ที่รุนแรง (Xiong et al., 2016) ซึ่งสอดคล้องกับผลลัพธ์
ของงานวิจัยนี้ทพี่ บว่าช่วงเวลาทีพ่ บอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บ่อยคือช่วงเวลากลางคืน โดยเวลาเที่ยงคืนจะพบ
อุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์สูงสุด ส่วนช่วงกลางวัน (06:00-18:00) พบเวลาที่พบอุบัตเิ หตุสูงสุดคือ 07:00 น.
(ภาพที่ 3) เมื่อวิเคราะห์ด้วย univariate analysis พบว่าช่วงเวลากลางคืนสัมพันธ์กับความเสี่ยงระดับ 12 ประมาณ 2.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลากลางวัน (crude OR = 2.62, 95% CI 1.27-5.40,
p=0.009) (ตารางที่ 4)

๒๓
สาหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ด้านการป้องกันการ
เกิดอุบัตเิ หตุบนท้องถนนจากการขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในเทศบาลเมืองแสนสุข โดยเฉพาะเทศบาลเมืองแสน
สุข แม้ว่าข้อมูลได้ไม่สมบูรณ์เพื่อดูการกระจายตัว และความหนาแน่นของอุบัติเหตุ แต่เป็นการแบ่งปัน
สารสนเทศจากการศึกษาวิจัยในการนาไปสู่การพัฒนาต่อยอด การพัฒนารูปแบบ และการวางแผนเชิง
นโยบาย ตลอดจนเป็นการพลักดัน และเป็นการมอบข้อมูลให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องต่อไป
การพัฒนาต้นแบบแบบอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัตเิ หตุทางถนน
ของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข ในงานวิจัยนี้ให้ข้อมูลเบือ้ งต้น เป็นการสร้างให้เกิดความ
ตระหนก และความตระหนักถึงปัญหา ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองแสนสุขเป็นทัง้ แหล่ง
ท่องเที่ยว สาหรับทุกเพศทุกวัย มีสถานบันเทิง เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ มีมหาวิทยาลัยที่มีวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
ตอนต้น หมุนเวียนกันมาตลอดเวลา ข้อมูลจากการศึกษาจึงเป็นการจุดประกาย เพื่อการตระเตรียมการ
ปฏิบัติตามแผน ได้แก่ (๑) Saensuk Smart Safety Driving Project (๒) การสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
ป้องกัน เช่น ระบบเตือนอัจฉริยะสาหรับผู้ขับขี่ (smart warning system for rider) หลักสูตรการ
ฝึกอบรมการขับขีร่ ถจักรยานยนต์เพื่อทบทวน (Refresher motorcycle training course) หลักสูตรการ
ฝึกผู้ขบั ขี่เบื้องต้น (initial rider training) การฝึกผู้ขบั ขี่เพื่อขอรับใบอนุญาต (pre-license rider training)
และเก็บภาษีแอลกอฮอล์ เป็นต้น ด้านเชิงนโยบาย เช่น กฎหมายการลงทะเบียนหมวกนิรภัยสากล ทั้งใน
เทศบาลเมืองแสนสุข และมหาวิทยาลัย พัฒนาระบบ และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ถนนสาหรับ
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น วิจัยต่อยอดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนของ
รถจักรยานยนต์ สาหรับการแก้ไขปัญหาการนาส่งผูป้ ่วยไปยังโรงพยาบาลให้เร็วทีส่ ุด การรณรงค์เป็นประจา
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
ตารวจจราจร หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน

๒๔

ข้อเสนอแนะ
การบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขยังเป็นปัญหา
สาธารณสุข การศึกษาวิจัยนีเ้ ป็นฐานข้อมูลที่เสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ใน
การพัฒนาระบบ การแก้ปัญหา และการศึกษาต่อยอดต่อไป

ผลผลิต (Output)
(1) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ (ระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อ
วารสาร ปี เล่ม เลขที่และหน้า)
(2) การยื่นจดสิทธิบัตร
(3) ผลงานเชิงพาณิชย์ (มีการนาเสนอไปผลิต/ ขาย/ ก่อให้เกิดรายได้ หรือมีการนาไปประยุกต์ใช้
โดย ภาคธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป
(4) ผลงานเชิงสาธารณะ (เน้นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น)
18.1 ต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสาหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ในเทศบาลเมืองแสนสุข
18.2 ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเทศบาลเมืองแสนสุข
18.3 ผลของการผลักดันการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะอาจจะช่วยลดงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาผู้ประสบเหตุบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ทั้งงบประมาณของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และกระทรวงสาธารณสุข
18.4 ผลของการผลักดันการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะอาจจะช่วยเพิม่ คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่ง
จะส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในภูมิภาค
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