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การสอบสวนการบาดเจ็บกรณีรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนกับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ
บนถนนทางหลวงหมายเลข 1 จังหวัดกําแพงเพชร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
Investigation on injuries and deaths related to a road traffic crash between a bus and an 18-wheeled truck
on the Highway No.1 (Nakhon Sawan-Tak) in Kamphaengphet, Thailand, 16 February 2016
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บทคัดย่อ
ความเป็นมา: สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ (สคร.
3) ได้รับแจ้งข่าวทางโทรศัพท์จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กําแพงเพชรว่า วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 02.00 น.
เกิดอุบัติเหตุหมู่รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (แม่สอด-ระยอง) ชน
กับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ บนถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1
นครสวรรค์-ตาก กม. 413+250 ขาขึ้น อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร
มุ่งหน้า จ.ตาก ทีมสอบสวนการบาดเจ็บ สคร.3 ร่วมกับสํานักงาน
สาธารณสุ ขจั งหวั ดกํ า แพงเพชร สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ
คลองขลุง และโรงพยาบาลคลองขลุง ได้ดําเนินการสอบสวนการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
วิ ธี การศึ กษา: รวบรวมข้ อมู ลจากเอกสารทางการแพทย์ สํ ารวจ
สถานที่เกิดอุบัติเหตุ และสัมภาษณ์ผู้ประสบเหตุ วิเคราะห์หาปัจจัยที่
นําไปสู่การบาดเจ็บด้วยวิธีการตามหลัก Haddon Matrix Model
ผลการสอบสวน: พบผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ 5 ราย เป็นผู้ขับขี่

คุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์และคณะ
และผู้โดยสารรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ รวม 2 ราย ผู้ขับขี่รถโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ชั้น 1 ราย และผู้โดยสารรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
2 ราย มีผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด 54 ราย เป็นชาวพม่า 43 ราย
และชาวไทย 11 ราย โดยพบผู้บาดเจ็บรวม 43 ราย เสียชีวิตรวม 6
ราย และยานพาหนะ 2 คัน ผู้บาดเจ็บมีอายุตั้งแต่ 17-50 ปี ผู้บาดเจ็บ
ส่วนใหญ่ได้รับการกระแทกจากอุปกรณ์ภายในรถ พบว่า อวัยวะที่
ได้รับการบาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ขา ร้อยละ 21.31
สรุปและอภิปรายผล: คาดว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ เกิดจาก
ความประมาท และการวิเคราะห์สถานการณ์ผิดพลาดของผู้ขับรถ
โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ในการแซงรถคันข้างหน้า จึงเป็นเหตุทํา
ให้ชนประสานงากับรถบรรทุก 18 ล้อ จากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้
มีมาตรการในการติดตั้งไฟส่องสว่างและป้ายเตือน “ทางเบี่ยง”
โดยแขวงการทางจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในเวลากลางคืน
คําสําคัญ: รถโดยสารปรับอากาศ, การบาดเจ็บ, อุบตั ิเหตุทางถนน,
กําแพงเพชร
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วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลรายงานเฝาระวังทาง
ระบาดวิ ท ยา ได ต รวจสอบและแก ไ ขให ถู ก ต อ ง ครบถ ว น
สมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละรายงานสถานการณ โ รคที่ เ ป น
ปจจุบัน ทั้งใน และตางประเทศ
3. เพื่ อ เป น สื่ อ กลางในการนํ า เสนอผลการสอบสวน
โรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สําคัญและเปนปจจุบัน
4. เพื่อเผยแพรความรู ตลอดจนแนวทางการดําเนินงาน
ทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข
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ความเป็นมา
วั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 เวลาประมาณ 09.00 น.
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ (สคร.3) ได้รับแจ้งข่าว
ทางโทรศัพท์จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชรว่า ใน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 02.00 น. มีอุบัติเหตุหมู่
รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (แม่สอด-ระยอง) ชนกับรถบรรทุกพ่วง
18 ล้อ บนถนนทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน นครสวรรค์ตาก กม.413+250 บริเวณช่วงโค้งวิไล ขาขึ้น จังหวัดตาก หมู่ที่ 1
บ้านถนนงาม ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร
มีผู้บาดเจ็บ 25 ราย และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5 ราย ผู้ประสบเหตุ
เป็ นชาวพม่ า และชาวไทย ที มสอบสวนอุ บั ติ เหตุ สคร.3 ร่ วมกั บ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอคลองขลุง และโรงพยาบาลคลองขลุง ได้ดําเนินการสอบสวน
อุบัติเหตุทางถนนกรณีดังกล่าวในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากเหตุการณ์
2. หาสาเหตุ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต
จากเหตุการณ์
3. หาแนวทางในการควบคุ ม ป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ และ
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกัน
วิธีการศึกษา
1. ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยรวบรวมข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุ และจํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์
จากโรงพยาบาลคลองขลุ ง และรายงานบั น ทึ ก ประจํ า วั น จาก
เจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอําเภอคลองขลุง
2. ศึ ก ษาภาพรวมการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ พฤติ ก รรมผู้ ขั บ ขี่
พฤติกรรมผู้โดยสาร และลักษณะการบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย
2.1 ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการเกิดอุบัติเหตุ จากการ
รวบรวมข้อมูลสภาพที่เกิดเหตุ ร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุในที่เกิด
เหตุ สอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าของคดี สัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บ และ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างกําแพงเพชร
2.2 รวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแฟ้ม
ประวัติในโรงพยาบาลคลองขลุง สัมภาษณ์แพทย์และพยาบาลที่
ดูแลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
3. ศึกษาด้านยานพาหนะ โดยสอบถามเจ้าหน้าที่ตํารวจ
เจ้าของคดี เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยานพาหนะ
ผู้บาดเจ็บ สํารวจสภาพรถหลังเกิดอุบัติเหตุ สภาพยางรถ เบาะที่นั่ง
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โครงสร้างของรถ และอุปกรณ์ในรถ
4. ศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสํารวจเส้นทาง ถนน และ
สภาพแวดล้อมบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
เครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวน แบบสอบสวนการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตของสํานักระบาดวิทยา
กลุ่มประชากรที่ศึกษา หมายถึง ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถ
โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น และผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถบรรทุกพ่วง
18 ล้อ กรณีรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (แม่สอด-ระยอง) ชนกับ
รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ บนถนนทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
นครสวรรค์-ตาก กม. 413+250 บริเวณช่วงโค้งวิไล ขาขึ้น จังหวัด
ตาก หมู่ที่ 1 บ้านถนนงาม ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการสอบสวน
1. ข้อมูลเบื้องต้นประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุครั้งนี้ประกอบด้วย รถ 2 คัน ได้แก่ 1) รถโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน ประตูทางขึ้น-ลง 1 ประตู จํานวนผู้โดยสารที่
บรรทุกได้ 52 คน จํานวนเบาะ 52 ที่นั่ง เป็นรถโดยสารร่วมบริการ
ของบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง วิ่งเส้นทางแม่สอด-ระยอง มีผู้ประสบเหตุ
52 ราย ประกอบด้วยผู้ขับขี่ 2 ผลัด 2 ราย (ชาวไทย) พนักงาน
ต้อนรับบนรถเพศชาย 1 ราย (ชาวไทย) และผู้โดยสาร 49 ราย
(ชาวพม่า 43 รายและชาวไทย 6 ราย) และ 2) รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ
และตัวพ่วง เป็นรถบรรทุกซึ่งบรรทุกน้ําตาลทรายแดงของโรงงาน
น้ําตาล A อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีผู้ประสบเหตุ 2 ราย
ประกอบด้ ว ยคนขั บ รถบรรทุ ก 1 ราย และผู้ โ ดยสาร 1 ราย มี
ความสัมพันธ์เป็นบิดา-บุตร
2. ภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลาประมาณ 16.45 น. รถโดยสารปรั บ อากาศ 2 ชั้ น ประกอบด้ ว ยผู้ ขั บ ขี่ ผ ลั ด แรก 1 ราย
พนักงานต้อนรับบนรถ 1 ราย และผู้โดยสาร 48 ราย เดินทางจาก
จังหวัดระยอง มายัง อ.แม่สอด จ.ตาก โดยจะถึงจุดหมายปลายทาง

เวลา 04.00-05.00 น. เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. ได้จอดรับผู้ขับขี่
ผลัดที่ 2 และมีการเปลี่ยนผู้ขับขี่รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นเลย ที่
นวนคร จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ขับขี่รถโดยสารปรับอากาศผลัดแรก
ได้เข้าไปนอนหลับในบริเวณตู้นอนภายในรถโดยสารปรับอากาศ
เวลาประมาณ 00.00 น. รถโดยสารปรับอากาศจอดพักรับประทาน
อาหารที่ ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
เป็นเวลาประมาณ 20 นาที จึงเดินทางต่อไปจนเมื่อเวลาประมาณ
02.00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ในขณะที่วิ่งอยู่บนถนน
ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิ น นครสวรรค์ - ตาก หลั ก
กิโลเมตรที่ 413 บริเวณช่วงโค้งวิไล ขาขึ้น จังหวัดตาก หมู่ที่ 1 บ้าน
ถนนงาม ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่ง
เป็นบริเวณที่ถนนเข้าทางเบี่ยง เป็นถนน 2 เลนวิ่งสวนทางกัน ห่าง
จากหลั ก กิ โ ลเมตรประมาณ 250 เมตร รถโดยสารปรั บ อากาศ
ต้องการจะแซงรถคันข้างหน้า แต่ไม่สามารถหลบเข้าเลนตนเองได้
ทัน จึงทําให้ชนกับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ในเลนตรงข้าม ซึ่งกําลัง
มุ่งหน้าไปจังหวัดอ่างทอง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
5 ราย เป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ 2 ราย ผู้ขับ
ขี่รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 1 ราย และผู้โดยสารรถโดยสารปรับ
อากาศ 2 ชั้น 2 ราย
ขณะเกิดอุบัติเหตุ มูลนิธิสว่างกําแพงเพชรได้รับแจ้งจาก
เจ้าหน้าที่ตํารวจและแจ้งประสานต่อไปยังกู้ชีพ รพ.คลองขลุง ลง
พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น
จากหน่วยกู้ภัย มูลนิธิสว่างกําแพงเพชร และกู้ชีพ รพ.คลองขลุง
รวมผู้ประสบเหตุที่ถูกนําตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.คลองขลุง ทั้งหมด
49 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5 ราย และชีวิตขณะรอนําตัวส่งไป
รักษาต่อที่ รพ.กําแพงเพชร 1 ราย ผู้บาดเจ็บทั้งหมดได้รับการรักษา
ในโรงพยาบาลดังนี้ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 9 ราย (Admit 2
ราย และกลั บ บ้ า นได้ 7 ราย) โรงพยาบาลกําแพงเพชร 14 ราย
(Admit 10 ราย และกลับบ้านได้ 4 ราย) และโรงพยาบาลคลองขลุง
16 ราย (Admit 10 ราย และผู้เสียชีวิต 6 ราย)

รูปที่ 1 สภาพรถโดยสารและรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ
http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 47 ฉบั บ ที่ 30 : 5 สิ ง หาคม 2559
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3. การศึกษาพฤติกรรมผู้ขับขี่ พฤติกรรมผู้โดยสาร
3.1 พฤติกรรมผูข้ ับขี่รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
ผู้ขับ ขี่ร ถโดยสารปรับ อากาศแบ่ง ระยะทางในการขับ ขี่
2 ผลัด คือ ผลัดแรก ขับขี่ระยะทางจากจังหวัดระยองถึงนวนคร
รังสิต จังหวั ดปทุมธานี ผู้ขับขี่เป็นเพศชาย อายุ 39 ปี จากการ
สัมภาษณ์ผู้ขับขี่ พบผู้ขับขี่มีใบขับขี่รถโดยสารประเภท 2 ทํางาน
เป็ น พนั ก งานขั บ รถโดยสารปรั บ อากาศของบริ ษั ท แห่ ง นี้ เ ป็ น
ระยะเวลา 13 ปี โดยมีประสบการณ์ในการเดินรถเส้นทางนี้เป็น
เวลา 3 ปี ไม่มีประวัติโรคประจําตัว และได้รับการพักผ่อนเพียงพอ
8-9 ชั่วโมง ผลัดที่ 2 ผู้ขับขี่ขึ้นจาก นวนคร รังสิต จังหวัดปทุมธานี
พร้ อ มภรรยา ผู้ ขั บขี่ (ผู้ เสี ย ชี วิต ) เพศชาย อายุ 50 ปี จากการ
สัมภาษณ์ ผู้ ขับ ขี่ผ ลัด แรก พบว่ า ผู้ เสี ยชี วิ ตมี ใบขับ ขี่ รถโดยสาร
ประเภท 2 (หมายถึง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสําหรับขับรถบรรทุกที่
มีน้ําหนักรถ และน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกินสามพันห้าร้อยกิโลกรัม
หรื อสํ า หรั บ ขั บ รถโดยสารที่ ใ ช้ ข นส่ ง ผู้ โ ดยสารเกิ น กว่ า ยี่ สิ บ คน)
ทํางานโดยเดินรถโดยสารเส้นทางนี้เป็นระยะเวลา 1 ปี มีประวัติโรค
ประจําตัว ไม่ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ ขณะขับรถได้คาดเข็มขัดนิรภัย
และจากการสัมภาษณ์พนั กงานต้ อนรั บบนรถโดยสารปรั บอากาศ
พบว่า ผู้ขับขี่พักผ่อนอยู่ที่บ้านพัก นวนคร รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ในช่วงเวลาที่ขับรถมีสภาพปกติ ไม่มีอาการง่วงนอน ไม่มีอาการเมา
สุรา ขับรถไม่เร็วมาก เนื่องจากรถติดระบบ GPS จํากัดความเร็ว
3.2 พฤติ ก รรมผู้ โ ดยสาร และพนั ก งานต้ อ นรั บ บนรถ
โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
ผู้โดยสารส่วนใหญ่สัญชาติพม่า มีเพียง 5 รายที่สัญชาติ
ไทย จากการสัมภาษณ์พนักงานต้อนรับและผู้โดยสารสัญชาติพม่า
ได้ให้ข้อมูลดังนี้
- ก่อนเกิดอุบัติเหตุ แม้จะห่างจากจุดแวะรับประทาน
อาหารไม่มาก แต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับ ไม่ทราบเหตุการณ์
- ขณะเกิดอุบัติเหตุ มีผู้โดยสารและพนักงานต้อนรับบน
รถโดยสารปรับอากาศกระเด็นออกนอกตัวรถรวม 6 ราย ทุกรายเป็น
ผู้โดยสารที่นั่งติดกระจกชั้น 2 ฝั่งคนขับ เนื่องจากกระจกด้านข้าง
แตก และผู้โดยสารไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย บางรายกระเด็นล่วงจาก
ที่นั่งมานั่งกองที่พื้นรถชั้น 2
- หลังเกิดอุบัติเหตุ มีผู้โดยสารที่รู้สึกตัวและบาดเจ็บ
เพียงเล็กน้อยเดินออกจากตัวรถโดยสารเอง 6 ราย บางส่วนหัวแตก
แขนขาหัก แต่รู้สึกตัวและสามารถช่วยกู้ชีพ กู้ภัยยกและลําเลียงคน
บาดเจ็บสาหัสออกมาได้ 5-6 ราย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุถูกอัดกับรถ
3 ราย เสียชีวิตและล่วงจากรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จํานวน 1
ราย เสียชีวิตบนรถโดยสารชั้น 2 จํานวน 1 ราย

468

3.3 พฤติกรรมผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ
ผู้ขับขี่รถบรรทุก พ่วง เพศชาย อายุ 56 ปี อาชี พรับจ้า ง
อิสระ และบุตรเพศชาย อายุ 34 ปี เมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ขับรถบรรทุกพ่วงมาจอดรอที่โรงงาน
น้ําตาล A เพื่อเข้าคิวขนน้ําตาล ไปส่งที่จังหวัดอ่างทอง โดยเข้ามา
รอคิ ว ขนน้ํ า ตาลทรายแดง ระหว่ า งรอได้พั ก ผ่ อ นภายในบริ เ วณ
โรงงานน้ําตาล จนถึงเวลา 00.30 น. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
จึงได้คิวขนน้ําตาลและเวลาประมาณ 01.15 น. เริ่มออกจากโรงงาน
น้ําตาล A จนถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ในเวลา 02.00 น. ระหว่าง
ที่ขับได้ถูกรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด
พยายามที่จะหักหลบชิดไหล่ทางแต่ไม่พ้น จึงชนเข้ากับรถโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ชั้น เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถบรรทุกพ่วง
18 ล้ อ เสี ย ชี วิ ต ทั น ที ใ นที่ เ กิ ด เหตุ จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ จั ด การ
โรงงานน้ําตาล A พบว่า ผู้ขับขี่รถบรรทุกมีโรคประจําตัว คือ โรค
ความดันโลหิตสูง รับยาเป็นประจํา ขับขี่รถด้วยความเร็ว และไม่
คาดเข็มขัดนิรภัย
3.4 ลักษณะการบาดเจ็บและเสียชีวิต
ผู้บาดเจ็บทั้งหมด 49 ราย เป็น เพศหญิง 26 ราย เพศชาย
23 ราย และเด็ก 3 ราย ผู้บาดเจ็บมีอายุระหว่าง 7 เดือน–50 ปี ใน
จํานวนนี้ มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5 ราย และเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1 ราย โดยศพทั้งหมดถูกส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลคลองขลุง
ลักษณะการได้รับบาดเจ็บของผู้บาดเจ็บ พบว่า เป็นการ
บาดเจ็บจากการกระแทกกับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวรถโดยสารปรับ
อากาศ เช่น เก้าอี้ที่นั่ง บริเวณที่เก็บของ และกระจกด้านข้างรถ ซึ่ง
ผู้บาดเจ็บบางรายกระเด็นออกนอกตัวรถ บางรายร่วงจากเก้าอี้ที่นั่ง
เนื่องจากผู้บาดเจ็บทุกรายไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย โดยการบาดเจ็บมี
ตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อย ได้แก่ แผลถลอก ฉีกขาด บวมช้ําบริเวณ
อวัยวะต่างๆ จนถึงกระดูกต้นขา/หน้าแข้งหัก ทั้งแบบแผลเปิดและ
ปิด และบางรายได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
ลักษณะการได้รับบาดเจ็บของผู้เสียชีวิต พบว่า ผู้ขับขี่รถ
ทั้งสองคันเสียชีวิต ติดกับตัวรถต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดถ่าง เพื่อนํา
ร่างผู้เสียชีวิตออกมา และผู้โดยสารของรถทั้ง 2 คัน เสียชีวิต 4 ราย
เป็นผู้โดยสารรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ 1 ราย ต้องใช้อุปกรณ์ในการ
ตัดถ่าง เพื่อนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาเช่นกัน และผู้โดยสารบนรถ
โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 3 ราย ซึ่งนั่งที่ชั้น 2 ของรถ พบเสียชีวิต
แล้วและร่วงลงจากรถโดยสารปรับอากาศทางกระจกที่แตก 1 ราย
เสียชีวิตที่เก้าอี้ที่นั่ง 1 ราย และกระเด็นจากที่นั่งมานั่งที่พื้นรถ 1 ราย
นอกจากนั้นมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลคลองขลุง ขณะรอนําส่งไป
รักษาต่อที่โรงพยาบาลกําแพงเพชร 1 ราย
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3.5 การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียงกับที่ เกิดเหตุได้ยินเสียงดั งจากถนน จึงโทรแจ้ ง
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทํางานมูลนิธิกู้ภัยสว่างกําแพงเพชรในเขตโค้งวิไล
และเมื่อเวลาประมาณ 02.10 น. หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างเขตโค้งวิไล
ได้ รั บ แจ้ ง จากศู น ย์ กู้ ชี พ 1669 จึ ง ได้ แ จ้ ง กู้ ชี พ และกู้ ภั ย ในพื้ น ที่
ใกล้เคียง และถึงที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่าง และไฟสปอตไรท์
สําหรับส่องสว่าง เวลาประมาณ 02.25 น. พบรถโดยสารปรับอากาศ
2 ชั้นชนกับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ มีสภาพด้านหน้าพังยับเยิน พบ
ผู้เสียชีวิต 1 ราย ตกจากตัวรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นทางกระจก
ด้านข้างที่แตก ผู้เสียชีวิต 3 รายถูกอัดเข้ากับตัวรถ-โดยสารและ
รถบรรทุก ต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดถ่างนําร่างผู้เสียชีวิตออกมา มี
ผู้บาดเจ็บสาหัส 5 ราย มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและมีสติ สามารถ
เดิ นออกจากรถโดยสารปรั บอากาศ 2 ชั้ น 6 ราย หน่ ว ยกู้ ภั ย ได้
ประเมินผู้บาดเจ็บจากการประกาศให้ผู้บาดเจ็บลงจากตัวรถด้วย
ตนเอง โดยผู้ ที่ ไ ม่ ส ามารถลุ ก ได้ เ จ้ า หน้ า ที่ กู้ ชี พ กู้ ภั ย จะเข้ า ไป
ช่วยเหลือ เบื้องต้นผู้บาดเจ็บที่มีอาการสาหัส (ขาหัก หัวแตก สลบ
ไม่ได้สติ) จะถูกนําตัวขึ้นรถกู้ชีพของ รพ.คลองขลุง ทันที ส่วนรถ
กู้ภัยจะรับผู้บาดเจ็บที่มีอาการสาหัสนอนเปล 1 ราย และผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บที่ยังรู้สึกตัวจํานวน 4 รายต่อรถกู้ภัย 1 คัน ขณะที่ผู้บาดเจ็บ
ที่มีอาการเล็กน้อยจะได้รับการนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็น
ลําดับสุดท้าย โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทุกรายถูกนําตัวส่งรักษา
และชันสูตรศพที่ รพ.คลองขลุง
4. การศึกษาสภาพยานพาหนะ
4.1 รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
เป็นรถโดยสารร่วมบริการโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ประตู
ทางขึ้น-ลง 1 ประตู จํานวนผู้โดยสารที่บรรทุกได้ 52 คน จํานวน
เบาะ 52 ที่นั่ง สีบรอนซ์-ชมพู ป้ายทะเบียนสีเหลือง ด้านข้างรถมี
แถบตัวอักษรของรถโดยสารเส้นทางแม่สอด-ตราด ผ่าน กําแพงเพชร
นครสวรรค์ รังสิต ชลบุรี พัทยา ระยอง จันทบุรี และตราด จากการ
สอบถามประวัติรถจากสํานักงานขนส่งทางบก จังหวัดนครสวรรค์
พบรถคันนี้จดทะเบียนวันที่ 3 ตุลาคม 2554 และได้รับการตรวจ
สภาพรถครั้ ง สุ ท้ า ยวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2558 (ตรวจสภาพยาง
ระบบไฟ ตรวจเช็ ค ระบบช่ ว งล่ า ง และระบบเบรก เป็ น ต้ น ) มี
พระราชบัญญัติและประกันภัยประเภท 3 รถมีการจํากัดความเร็ว
ในการขั บ ขี่ ที่ 90 กิ โ ลเมตร/ชั่ ว โมง มี ก ารติ ด ตั้ ง กล้ อ งวงจรปิ ด
บริ เ วณหน้ า รถ จากการสอบสวนพบสภาพภายในรถมี แ ผนผั ง
ตําแหน่งที่นั่งและจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ค้อนทุบกระจก
ถังดับเพลิง และประตูฉุกเฉิน ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นชั้น 2 ทาง

ประตูด้านหลัง บริเวณเบาะที่นั่งมีสายเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหน่ ง
ด้า นบนศี ร ษะเป็ น ช่อ งมี ฝ าปิ ด สํ า หรั บ เก็ บ สิ่ งของ จากการตรงดู
สภาพยางล้อรถ พบว่า ยางมีขนาด 295/80 R 22.5 ยางล้อหน้า
และล้อกลางอยู่ในสภาพดี สะพานยางยังไม่ตื้นเขิน ปีที่ผลิตยางปี
ค.ศ. 2015 ขณะที่ยางล้อหลัง ลักษณะยางมีรอยแตกแยก สะพาน
ยางตื้นเขิน โดยสภาพยางไม่แน่ใจในความยืดหยุ่น มีลักษณะผ่าน
การใช้งานมาหนัก ผลิตสัปดาห์ที่ 50 ปี ค.ศ. 2013
สภาพรถโดยสารปรับอากาศหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พบว่า
ด้านหน้ารถฝั่งคนขับยุบหายไปเกือบครึ่งคัน กระจกด้านหน้ารถและ
ด้านข้างฝั่งคนขับแตก ภายในรถเบาะที่นั่งหลุดจากตําแหน่งที่ตั้ง
กองรวมกัน บางเบาะกระเด็นออกมานอกตัวรถ ล้อหน้าฝั่งประตู
ผู้โดยสารบิดและยางแตก บริเวณล้อหลังคู่แรกฝาคลอบล้อหลุดมี
น้ํามันไหลออกมา
4.2 รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ
เป็นรถรับจ้าง จดทะเบียนในนามบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง วัน
เกิ ด เหตุ รั บ ขนน้ํ า ตาลทรายแดงให้ กั บ โรงงานน้ํ า ตาล A จั ง หวั ด
กําแพงเพชร ป้ายทะเบียนสีเหลืองทั้งหัวลากและตัวพ่วง จากการ
สอบถามประวัติรถจากสํานักงานขนส่งทางบก จังหวัดนครสวรรค์
รถคันนี้จดทะเบียนวันที่ 25 มกราคม 2533 และได้รับการตรวจสภาพ
รถครั้ งสุ ดท้ ายวั นที่ 6 สิ งหาคม 2558 (ตรวจสภาพยาง ระบบไฟ
ตรวจเช็คระบบช่วงล่าง และระบบเบรก เป็นต้น) มีพระราชบัญญัติ
และประกันภัยประเภท 3 จากการลงสอบหลังเกิดอุบัติเหตุ พบว่า
สภาพด้านหน้ารถบรรทุกพ่วงพังไม่สามารถดูสภาพภายในได้ เมื่อ
ตรวจสอบสภาพยาง พบว่ายางอยู่ในสภาพดี ยางคู่หน้าหัวลาก
รถบรรทุกหลุดออกจากตัวรถบรรทุก
5. การศึกษาสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม
ถนนที่เกิดเหตุ เป็นถนนหลักทางหลวงหมายเลข 1 ถนน
พหลโยธิน นครสวรรค์-ตาก กม.413+250 บริเวณช่วงโค้งวิไล ขา
ขึ้น จังหวัดตาก สภาพถนนเป็นทางตรง ผิ วถนนเรียบ กํ าลังอยู่
ในช่วงก่อสร้างทําถนนใหม่ ก่อนถึงที่เกิดเหตุประมาณ 250 เมตร
เป็นถนนสองเลน แบ่งฝั่งขาขึ้นและขาล่องชัดเจน มีป้ายบอกทาง
เบี่ยงแต่ไม่มีไฟให้ความสว่างหรือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่า ทาง
ข้างหน้าถูกเบียดให้ใช้เป็น 2 เลนสวนทางกัน ขณะที่บริเวณที่เกิดเหตุ
ถนนสองเลนสวนทางกันเลน 2 เลนแบ่งไม่เท่ากัน ถนนขาล่องมี
ความกว้างของเลนถนนแคบกว่าเลนขาขึ้นเชียงใหม่ ไม่มีเส้นขอบ
ริมถนนทั้ง 2 ข้างทาง ไม่มีไฟให้แสงสว่าง เป็นเวลามืด เกาะกลางมี
ต้นไม้ไม่สูงมากนัก บริเวณข้างทางมีผิวขอบเป็นดินทราย มีต้นไม้
ยังไม่โตมาก มีหญ้าขึ้นตลอดแนวขอบถนน ไม่มีรอยเบรกของล้อ
บนพื้นผิวถนน
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รูปที่ 2 ร้อยละการบาดเจ็บตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ของผูบ้ าดเจ็บ

รูปที่ 3 ตําแหน่งที่นั่งภายในรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
มาตรการควบคุมและป้องกันการบาดเจ็บ
ข้ อ สั่ ง การจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กํ า แพงเพชร ให้ แ ขวงการทาง
กําแพงเพชร ติดตั้งแสงสว่างและติดตั้งป้ายเตือนให้เพียงพอและชัดเจนในช่วง
บริเวณที่มีการทําถนน
สรุปและวิจารณ์ผลการสอบสวน
รถโดยสารปรั บ อากาศเป็ น ยานพาหนะที่ ป ระชาชนนิ ย มใช้ กั น มาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางระยะไกล อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดอุบัติเหตุย่อม
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก จากข้อมูลศูนย์ความ
ปลอดภัยทางถนน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542-2548 พบว่า รถโดยสารขนาดใหญ่ประสบ
อุบัติเหตุทางถนนประมาณ 4,000 คันต่อปี (4) ข้อมูลการบาดเจ็บจากโรงพยาบาล
คลองขลุง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558-15 กุมภาพันธ์ 2559 พบ ถนนพหลโยธิน
ทางหลวงหมายเลข 1 ตําบลคลองขลุง อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวน 55 ครั้ง เสียชีวิตทั้งหมด 9 ราย ประเภทยานพาหนะที่
ทําให้มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ชนรถบรรทุก คิดเป็นร้อยละ
55.56 และการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารปรับอากาศ (รถทัวร์)
ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ การพักผ่อน
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ไม่เพียงพอ (หลับใน) การไม่ชํานาญในเส้นทางที่เดินรถ
และการพยายามจะแซงรถคันหน้าแต่ไม่สามารถแซง
ได้ ทั น และส่ว นหนึ่ ง มาจากสภาพตั วรถที่ เ ก่ า ระบบ
ความปลอดภัยต่าง ๆ ไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์(1,3) จึง
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
และพบการเสียชีวิตสูงจะเกิดในช่วงเวลากลางคืนร้อยละ
56 และเกิดบนถนนทางตรงร้อยละ 67 (2) ซึ่งสอดคล้อง
กับการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน
และบนถนนทางตรง โดยปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุ
คือ ถนนมีการก่อสร้างทําถนนใหม่ และต้องใช้เลน 2 เลน
วิ่งสวนทางกันระหว่างขาขึ้นและขาล่อง สภาพแวดล้อม
มืดและไม่มีไฟให้แสงสว่าง
อย่างไรก็ตาม สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
คาดว่าเกิดจากความประมาท เนื่องจากผู้ขับขี่รถโดยสาร
ปรับอากาศ 2 ชั้น ต้องการแซงรถกระบะข้างหน้า แต่ไม่
สามารถแซงได้พ้น จึงทําให้ชนประสานงากับรถบรรทุก
พ่วง 18 ล้อที่สวนทางมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทันทีใน
ที่เกิดเหตุ 5 ราย เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 1 ราย และ
บาดเจ็ บ 43 ราย จากข้ อ มู ล การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ สรุ ป
การศึ ก ษาปั จ จั ย เสี่ ย งตามสภาพคน รถ ถนนและ
สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการวิเคราะห์ตามหลัก Haddon
Matrix Model ดังตารางที่ 1
ปัญหาและข้อจํากัดในการสอบสวนการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุทางถนน
1. ขาดทีมสหสาขาในการร่วมกันลงพื้นที่ใน
การสอบสวนอุบัติเหตุ
2. ขาดข้อมูลตําแหน่งที่นั่งของผู้โดยสารบนรถ
โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น เนื่องจากผู้โดยสารที่เป็ น
ชาวพม่าบางราย ให้ชาวไทยเป็นคนมาซื้อที่นั่งให้ และ
ผู้บาดเจ็บบางรายไม่รับการรักษาที่โรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะสิ่งที่พบจากการสอบสวนการบาดเจ็บ
รถโดยสารประจําทาง (บริษัทเดินรถโดยสาร)
- ควรมีมาตรการหรือนโยบายที่เฉพาะของ
บริษัท เพื่อบังคับให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ควรมี ก ารอบรมพนั ก งานขั บ รถอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ขับรถอย่างปลอดภัย
- การจองตั๋วรถ ควรเก็บรายละเอียด เช่น
ชื่อ-นามสกุล ของผู้โดยสาร และให้นั่งตามหมายเลข
เบาะที่ซื้อตั๋ว
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ตารางที่ 1 สรุปปัจจัยที่นําไปสู่การบาดเจ็บในครั้งนี้
ระยะ
การเกิด
อุบัติเหตุ
ก่อนเกิด
อุบัติเหตุ

ขณะเกิด
อุบัติเหตุ

หลังเกิด
อุบัติเหตุ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
รถ

คน
ผู้โดยสารรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
- ผู้โดยสารหลับ
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

- คนขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ คนขับรถ
โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นและผู้โดยสาร
รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ เสียชีวิต ติดกับ
ซากรถ
- ผู้โดยสารรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
กระเด็นออกนอกตัวรถ และกระเด็นออก
จากที่นั่ง
- ผู้โดยสารรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
จํานวนมากได้รับการกระแทกจาก
อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวรถ
- ผู้โดยสารที่บาดเจ็บเล็กน้อยเข้าช่วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ที่มีอาการบาดเจ็บ ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ โดยไม่ได้มีทักษะในการ
ช่วยเหลือหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
- ยางล้อหลังอยู่ในสภาพผ่านการ
ใช้งานมาหนัก ขาดความยืดหยุ่น
ของตัวยาง
- เป็นรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
- เบาะภายในตัวรถโดยสารปรับ
อากาศ 2 ชั้น หลุดจากตําแหน่งที่
ยึด และกองรวมกันทั้ง 2 ชั้น
- กระจกด้านข้างฝั่งคนขับและหน้า
รถแตก

ข้อเสนอแนะสิ่งที่พบจากการสอบสวนการบาดเจ็บ (ต่อ)
ถนน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาทําถนน ควรให้ทาง
ผู้รับเหมาติดสัญญาณไฟกระพริบบริเวณป้ายตรงถนนที่จะเข้าทาง
เบี่ยงให้ชัดเจน มีแสงสว่างของไฟกระพริบที่เพียงพอ และมีช่วง
ระยะทางที่ผู้ขับขี่รถทั่วไปสามารถคาดคะเนความเร็วของตนเองได้
ซึ่งการสอบสัมภาษณ์หน่วยกู้ภัยของพื้นที่ พบว่า รถส่วนใหญ่ขับมา
ด้วยความเร็ วและไม่ ทราบว่า เป็นทางเบี่ย ง ทํ าให้ หลายครั้ งเกิ ด
อุบัติเหตุรถชนป้ายหรืออุปกรณ์ที่ตั้งไว้
ทีมสหสาขาลงสอบสวนการบาดเจ็บ
ควรมีการนําเสนอรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน เข้าเป็นวาระการประชุมประจําเดือนของ
จังหวัด เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักและรับทราบข้อมูล และ
เกิดข้อสั่งการจัดตั้งทีมสอบสวนการบาดเจ็บแบบสหสาขา เพื่อหา
มาตรการในการป้องกันควบคุมการเกิดอุบัติเหตุในครั้งต่อไป

ถนนและสิ่งแวดล้อม
- ถนนทางตรง เป็นช่วงที่ถนนกําลังก่อสร้าง เข้าสู่
ทางเบี่ยง
- ถนน 2 เลนวิง่ สวนทางกัน
- ไม่มีเส้นแบ่งริมขอบถนน
- ไม่มีไฟให้ความสว่าง

- รถติด ทําให้การเข้าถึงและนําผู้บาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลล่าช้าในช่วงแรก เนื่องจากหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยมาถึงสถานที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ตํารวจ
- การลําเลียงผู้บาดเจ็บลงจากรถโดยสารปรับอากาศ
2 ชั้น เป็นไปอย่างลําบาก มีไฟให้แสงสว่างไม่
เพียงพอ เนือ่ งจากมีสปอตไรท์ใหญ่ตัวเดียว
- เปลนอนมีจํานวนจํากัด 1 อันต่อ 1 คันซึ่งไม่
เพียงพอกับผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงทีจ่ ําเป็นต้อง
นอนเปล และต้องการความรวดเร็วในการ
รักษาพยาบาล
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ABSTRACT
Backgrounds: On 16 February 2016, officers from the Office of Disease Prevention and Control 3 in Nakhon Sawan
Province conducted an investigation on a road traffic crash between a bus and an 18- wheeled truck with local
authorities in order to describe the event, identify the factors affecting injury and death, and implement specific
interventions to prevent road traffic injuries in the future. The accident occurred on the Highway No. 1
(Nakhonsawan-Tak) in Khlong Khlung District, Kamphaengphet Province, Thailand.
Methods: A descriptive study was conducted by gathering data from medical documents, physical investigation of
scene and interviewing those involved in the event. The data were analyzed by using the Haddon matrix model.
Results: The accident affected 54 people (43 Myanmar and 11 Thai), with age ranged between 17-50 years. Most of
them were injured by hitting with objects inside the bus. Leg injury was the most common type of injury (21.31%).
Conclusions: This accident occurred when the driver of the double- decker bus carelessly passed the other car
and collided with the 18- wheeled truck. After the accident, street lamps and signs for traffic diversions were
provided on the roads of the area to prevent further accidents.
Keywords: investigation, bus, injury, accident, Kamphaengphet
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