เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา นิตเิ วชศาสตร์ (นว 521)

เรื่ อง อุบัตเิ หตุจราจร

โดย
แพทย์ หญิงศิรินทร์ บุษยามานนท์

ภาควิชานิตเิ วชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้ อการสอนเรื่ องอุบตั เิ หตุจราจร
อุบตั ิเหตุจราจรเป็ นปัญหาสาคัญทัว่ โลก การบาดเจ็บเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วในระยะเวลาสั้นๆ กลไก acceleration หรื อ deceleration โดยกลไกความเร่ งนั้น

เกิดแรง F=ma2 ( F=force , m=mass , a=acceleration ) อัตราส่วนความเร่ งนั้น G-force=a/g
( a=อัตราเร่ ง , g=ความเร่ งตามแรงโน้มถ่วงโลกที่ระดับน้ าทะเล) จะมีผลต่อร่ างกายที่
แตกต่างกัน เช่น กะโหลกศีรษะตาแหน่ง frontal bone หากโดนแรง G ที่มากกว่า 800 G
จะมีโอกาสหักได้เป็ นต้น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
▪ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 http://www.thailaw.com/thailaw3_24.pdf
▪ พ.ร.บ.จราจรทางบก ปัจจุบนั เพิ่มเติม พ.ศ.2559(ฉบับที่
11) Library2.parliament.go.th. (2018). [online] Available at:
http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law71-160859-8.pdf.
▪ ปัจจุบนั กฎกระทรวงฉบับที่ 21 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522Cas.or.th. (2018). กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (2560) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 – ศูนย์วิจยั ปัญหาสุรา.
[online] Available at: http://cas.or.th/2017/2003.
▪ พ.ร.บ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีการปรับการคุม้ ครองเพิ่มมาก
ขึ้น 1 เม.ย.60
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุจราจร
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาพบปัจจัยที่เกิดจากการใช้ยา สารต่าง ๆ และ แอลกอฮอล์
มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยของคน การขับขี่ และรองลงมาคือสภาพสิ่ งแวดล้อม
1. สภาพการจราจร (Traffic conditions)

ลักษณะของภูมิอากาศ เช่นฝนตก หรื อมีหิมะตก ซึ่งทาให้ยากต่อการควบคุม
พาหนะ สภาพอากาศที่บดบังทัศนวิสยั ของผูข้ บั ขี่ ยกตัวอย่างกรณี การเผาขยะ
บริ เวณข้างถนน ฝุ่ นควันต่างๆ ทาให้การมองเห็นลดลงมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย
ขึ้น ลักษณะของพื้นผิวถนน กรณี เป็ นหลุมเป็ นบ่อ มีสิ่งกีดขวางการจราจร ถนน
ทรุ ด น้ าท่วม และอีกหลายกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น
2. สภาพยวดยาน (Vehicle conditions)
ยานพาหนะที่ผา่ นการปรับแต่ง หรื อมีสภาพเก่า ชารุ ด ไม่ได้รับการดูแล อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้น
3. สภาพบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Human factors)
ผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ ยกตัวอย่างเช่น กรณี เมา อาการง่วง อาการเจ็บป่ วย โรคลมชัก
โรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์ การคุยโทรศัพท์ การพิมพ์ขอ้ ความ หรื อเล่น
โทรศัพท์ ขณะขับขี่ ล้วนทาให้มีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุจราจรได้มากขึ้น
ประเภทการบาดเจ็บจากการจราจร
1.
2.
3.
4.

คนเดินถนน Pedestrian
คนขับรถยนต์ Driver
คนโดยสารรถยนต์ Passenger
คนใช้รถจักรยานยนต์ Motorcyclist
จากการศึกษาของ Albaและคณะพบว่ากลุ่มผูไ้ ด้รับบาดเจ็บในกลุ่มคนเดินถนน
มีโอกาสเสี ยชีวิตได้มากที่สุดโดยเฉพาะการบาดเจ็บบริ เวณศีรษะ และพบ
รองลงมาคือกลุ่มคนใช้รถจักรยานยนต์

คนเดินถนน Pedestrian

สิ่ งที่ควรตระหนักถึงกรณี คนเดินถนนและถูกยานพาหนะชนนั้น คือ ขณะที่ถูกชน
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บหรื อผูเ้ สี ยชีวิตนั้นกาลังมีท่าทางอย่างไร เช่น ท่ายืน ท่าเดิน โดย
กาลังก้าวขาใด หรื ออยูท่ ่านอน ท่านัง่ เป็ นต้น ทิศทางของยานพาหนะที่ชน ชนใน
ทิศใด มีการเบรคของยานพาหนะดังกล่าวหรื อไม่ ผูข้ บั มองเห็นหรื อไม่ก่อนการชน
และสารวจหลักฐานการชนที่ติดตัวมากับผูถ้ ูกชน ว่ามีหรื อไม่ โดยสามารถแบ่งการ
บาดเจ็บดังนี้
- Primary impact คือส่วนที่ผถู ้ ูกชนกระแทกกับรถโดยตรงในครั้งแรก ส่วนใหญ่มกั
เป็ นตาแหน่งกันชนของรถ ซึ่งการบาดเจ็บดังกล่าวเรี ยกว่า Bumper injury หาก
ตาแหน่งที่ชนเหนือกว่าจุดศูนย์กลางมวลหรื อจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกาย ร่ างกายของผู ้
ถูกชนจะล้มไปทิศทางเดียวกับรถที่วิ่งชน ในขณะที่ตาแหน่งที่ชนต่ากว่าจุด
ศูนย์กลางมวลหรื อจุดศูนย์ถ่วงของร่ างกาย ร่ างกายจะล้มไปทิศทางตรงกันข้ามกับ
รถที่วงิ่ ชนโดยมักจะหมุนตัวขึ้นชนกับส่วนของฝากระโปรงรถ หรื อกระจกหน้ารถ
ต่อมา กรณี ถูกชนตาแหน่งสาหรับรถเล็กมักเป็ นบริ เวณขาท่อนล่าง อาจเกิดการหัก
บาดแผลฟกช้ า หรื อบาดแผลฉีกขาด กรณี รถใหญ่ ตาแหน่งที่ถูกชนจะสูงขึ้น อาจ
พบการบาดเจ็บบริ เวณกระดูกเชิงกราน แขน ศีรษะ ท้อง หัวไหล่ หน้าอก
(ในโลกที่แรงดึงดูดเท่ากันจุดศูนย์ถ่วงกับจุดศูนย์กลางมวลจะเป็ นจุดเดียวกัน
สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จาก Anon, (2018). [online] Available at:
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/kung/cg&cm/cg.htm [Accessed 20 Mar.
2018].)

- Secondary impact เกิดขึ้นเมื่อร่ างกายลอยขึ้นมากระแทกส่วนอื่นของรถ ตาแหน่ง
ที่กระแทกมักเป็ นช่วงศีรษะ หรื อทรวงอก มักมีความรุ นแรงกว่า primary impact
และเป็ นสาเหตุการตายได้มากกว่า
- Tertiary injury เกิดเมื่อร่ างกายของผูถ้ ูกชนกระทบกระแทกต่อพื้นถนนหรื อสิ่ ง
อื่น ๆ โดยอาจโดนรถยนต์ที่ขบั ตามมาทับได้ อาจพบรอยดอกยางของรถยนต์กด
ทับลงบริ เวณผิวหนัง

รู ปที่ 1 Pedestrian แสดง Pimary impact,Secondary impact, Ground impact
Slideshare.net. (2018). Road traffic injury. [online] Available at:
https://www.slideshare.net/neharikasingh9678/road-traffic-injury [Accessed 20 Mar.
2018].

ลักษณะการบาดเจ็บ
- Bumper injuries

สามารถพบ Wedge-shaped fracture of tibia โดยลักษณะการหักของกระดูกมี
ลักษณะคล้ายรู ปสามเหลี่ยมโดยมุมยอดของสามเหลี่ยมเป็ นทิศทางเดียวกันกับ
ทิศทางของรถที่มาชน ดังรู ป

รู ปที่ 2 Wedge-shaped fracture of tibia ดังลูกศรสีขาวขี ้ ทิศทางของรถที่มากระทาต่ อขา
ดังรู ปลูกศรสีแดงANON, (2018). [online] Available at:
https://www.researchgate.net/figure/Assessment-of-impact-direction-in-a-pedestrianwho-was-struck-by-an-automobile_fig7_681714

กรณี พบบาดแผลหรื อกระดูกหักตาแหน่งที่ขา ให้วดั จากส้นเท้าถึงการบาดเจ็บ
ดังกล่าวว่ามีขนาดยาวเท่าใด หากมีความสูงจากส้นเท้าในระดับที่เท่ากันทั้งสองข้าง
แสดงว่าขณะที่ถูกชนนั้นผูถ้ ูกชนกาลังยืนอยู่ หากวัดแล้วบาดแผลบริ เวณขาข้างขวา
มีความสูงจากส้นเท้ากว่าบาดแผลบริ เวณขาข้างซ้ายแสดงว่าขณะที่ถูกชนนั้นผูถ้ ูก
ชนกาลังก้าวเท้าซ้าย หากวัดแล้วบาดแผลบริ เวณขาข้างซ้ายมีความสูงจากส้นเท้า
กว่าบาดแผลบริ เวณขาข้างขวาแสดงว่าขณะที่ถูกชนนั้นผูถ้ ูกชนกาลังก้าวเท้าขวา
โดยปกติระดับของบาดแผลจะเท่ากับความสูงของกันชนรถจากพื้นถนนในกรณี ที่

ผูช้ นขับรถแล้วชนโดยไม่ได้มีการเบรก แต่หากรถที่ชนมีการเบรก ตัวกันชนของ
รถจะกดหัวลงต่ากว่าปกติขณะที่ชนทาให้พบบาดแผลในตาแหน่งที่ต่ากว่าความสูง
ของกันชนรถคันนั้นจากพื้นถนนได้
- Head injury พบบาดแผลชนิดต่าง ๆ Skull fracture และ/หรื อ Base of skull
fracture ได้ จากการศึกษาโดย Carlos และคณะพบว่า traumatic brain injury เกิดได้
จาก windscreen ประมาณ 41.8% ส่วนฝากระโปรงรถประมาณ 15.1% โดยความ
รุ นแรงจากการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นหากมีการบาดเจ็บบริ เวณศีรษะร่ วมด้วย
- Whiplash injury เกิดการบาดเจ็บบริ เวณลาคอ กระดูกต้นคอ กล้ามเนื้อหรื ออวัยวะ
อื่น ๆ บริ เวณลาคอได้รับบาดเจ็บ
- Blunt thoraco-abdominal injury ขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งและแรงกระแทก ทาให้อวัยวะ
ภายในได้รับบาดเจ็บได้
Pattern injury
- Stretch marks เกิดจากการที่ผวิ หนังยืดอย่างรวดเร็ว เช่นการถูกชนจากด้านหลัง ทา
ให้ผวิ หนังบริ เวณขาหนีบทั้งสองข้างยืดอย่างรวดเร็วเกิดเป็ นบาดแผลดังกล่าวได้
- Tire marks เกิดจากรอยกดของยางรถยนต์บริ เวณผิวหนัง

รู ปที่ 3 แสดงลักษณะ Tire marks ในกรณี เสียชีวิตจากการถูกรถบรรทุกขนาดใหญ่ วิ่งทับ
หลังจากการเฉี่ยวชน
- Pattern injury อื่น ๆ เช่นรอยตรารถยนต์ รอยกันชน ที่ประทับอยูบ่ นผิวหนังเป็ น
ต้น

คนขับรถยนต์และผูโ้ ดยสารในรถยนต์ (Driver/Passenger)
โดยสามารถแบ่งได้เป็ น

- Front impact หรื อ Head-on collision เป็ นการชนจากด้านหน้า เป็ นกรณี ที่พบได้
บ่อยที่สุด ซึ่งเกิดจากรถคันที่ชนมีความเร็วที่สูงกว่าสิ่ งที่ชนอยูด่ า้ นหน้า การชนทา
ให้ความเร็วของรถคันที่ชนรถลง จึงเป็ นกลไกแบบ Deceleration

รู ปที่ 4แสดงกลไกการบาดเจ็บ Front impact ของ Driver Slideshare.net. (2018). Road
Traffic Accidents - Medicolegal Aspect. [online] Available at:
https://www.slideshare.net/KaleemKhan7/road-traffic-accidents-medicolegal-aspec.
- Rear impact เป็ นการถูกชนจากด้านท้าย ซึ่งเกิดจากการที่รถคันที่ถูกชนมีความเร็ว
น้อยกว่ารถคันที่มาชน หลังจากถูกชนความเร็วจึงเพิ่มขึ้นก่อนที่จะหยุด เรี ยกกลไก
นี้วา่ Acceleration
- Lateral or side impact เป็ นการชนจากด้านข้าง โดยการบาดเจ็บมักจะมีความ
รุ นแรงเนื่องมาจากส่วนของตัวรถทางด้านข้างจะบางกว่าส่วนหน้าหรื อส่วนหลัง
ซึ่งจะสามารถดูดซับแรงได้นอ้ ยกว่า ทาให้แรงที่เกิดจากการชนนั้นทาอันตรายต่อ
บุคคลได้มากกว่า

ลักษณะการบาดเจ็บ
- Windshield injury เกิดจาก laminated glass ซึ่งเป็ นกระจกนิรภัยบริ เวณหน้ารถ
กระจกดังกล่าวจะหุม้ ฟิ ล์มไว้อย่างน้อยสองชั้น ทาให้เมื่อเวลากระจกแตก จะไม่
หลุดออกเป็ นชิ้น ๆ และจะยังสามารถขับประคองรถต่อไปได้ นอกจากนี้ยงั ไม่แตก
เป็ นส่วนแหลม ๆ ที่จะมาทิ่มแทงบริ เวณร่ างกาย ดังนั้นการบาดเจ็บดังกล่าวจึงมัก
เกิดเป็ น facial laceration โดยในบางรายอาจมีการถลกของหนังศีรษะได้
- Dicing injury เกิดจาก Tempered glass ซึ่งเป็ นกระจกนิรภัยชนิดหนึ่ง เมื่อกระจก
ดังกล่าวแตกจะกระจายเป็ นเศษกระจกขนาดเล็กลักษณะคล้ายลูกเต๋ า โดยมีความ
คมน้อยมาก ตาแหน่งมักเป็ นกระจกด้านข้างรถ หรื อกระจกหลังรถ ทาให้ไม่ทิ่ม
แทงเข้าไปลึกภายในร่ างกาย ลักษณะบาดแผลจะเป็ นบาดแผลฉีกขาดหรื อบาดแผล
ถลอกตื้น มีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมเป็ นมุม right-angled superficial cuts

รู ปที่ 5แสดง Dicing injury Lucas, J. and Denton, J. (2018). Forensic Investigation Motor Vehicle Accidents and Motor Vehicle-Pedestrian Accidents: Overview,
Definitions, Scene Findings. [online] Emedicine.medscape.com. Available at:
https://emedicine.medscape.
- Whiplash injury เกิดจากกลไก Deceleration-Acceleration เมื่อความเร็วมีการ
เปลี่ยนแปลง ลาคอจะเกิดการโยกขึ้น ทาให้เกิดการบาดเจ็บของไขสันหลัง กระดูก
ลาคอหักเคลื่อนได้ atlanto-axial joints injuries ได้ เอ็นบริ เวณลาคอ หรื อกล้ามเนื้อ
ลาคอบาดเจ็บได้

รู ปที่ 6 แสดงกลไกการเกิด whiplash injury รู ปจาก illagehealth.com.au. (2018).
Osteopathic Treatment for Whiplash Injury Recovery | Zeinah Keen Osteopath. [online]
Available at: http://www.villagehealth.com.au/treatments/whiplash
- Steering wheel injury เกิดจากการกระแทกโดยตรงต่อพวงมาลัยรถ ซึ่งพบได้ใน
คนขับ กรณี ไม่มีถุงลมนิรภัย โดยพบรอยพวงมาลัยรถยนต์ประทับบริ เวณกลาง
หน้าอกได้ การกระแทกดังกล่าวทาให้เกิดกระดูกสันอกหัก กระดูกซี่โครงหัก การ
ฉีกขาดช้ าของปอด หัวใจ หรื อ หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกได้ บางกรณี พบการ
บาดเจ็บได้ที่บริ เวณศีรษะเนื่องจากผูข้ บั ขี่อาจไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยทาให้ศีรษะไป
กระแทกส่วนพวงมาลัยรถได้เช่นกัน
- Dashboard injury เกิดจากส่วนคอนโซลหน้ารถเมื่อเกิดการชน ทาให้กระดูกต้นขา
ส่วนล่างหัก กระดูกสะบ้าเข่าหัก กระดูกเชิงกรานหักได้

- Seat belt injury จะพบบาดแผลถลอกหรื อบาดแผลฟกช้ า ตามแนวการคาดเข็มขัด
นิรภัยบริ เวณหน้าอก ท้องและเชิงกรานได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะช่วยพอบอกได้วา่
เป็ นคนขับหรื อนัง่ ข้างคนขับ ขึ้นอยูก่ บั กฎหมายแต่ละประเทศว่ากาหนดให้คนขับ
ขับด้านใดและคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างไร
- Pedal injury เกิดจากการกระแทกบริ เวณที่เหยียบเบรก หรื อคันเร่ งของคนขับ โดย
พบเป็ นบาดแผลฟกช้ า ฉีกขาด หรื อบาดแผลถลอกกดทับเป็ น patternบริ เวณ
ผิวหนังในกรณี ที่ไม่ได้ใส่รองเท้าได้

รู ปที่ 7แสดงการบาดเจ็บชนิด windshield injury, pedal injury, chest injuryที่พบได้ ใน
คนขับ Intranet.tdmu.edu.ua. (2018). FORENSIC EXAMINATION OF VEHICULAR
TRAUMA. [online] Available at:
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/en/m

การบาดเจ็บของคนขับ ส่วนมากมักเกิดลักษณะ front impact จากการศึกษาโดยหุ่น
dummies ตัวคนขับจะเคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อถูกชน ส่วนของขาก็จะกระแทกกับส่วน
คอนโซลหน้ารถ ส่วนของอกและท้องด้านล่างจะถูกกระแทกกับขอบล่างของพวงมาลัย
รถยนต์ จากนั้นร่ างกายจะงอขึ้นข้ามพวงมาลัยรถยนต์ ศีรษะที่มีความหนักก็จะเคลื่อนตัว
ไปข้างหน้าในขณะที่กระดูกสันหลังส่วนคอและอกจะงอ การพุง่ ตัวไปด้านหน้าจะทาให้
ศีรษะกระแทกกับกระจกหน้ารถ กระจกหน้ารถมักจะแตกทะลุโดยศีรษะ หรื อในบาง
กรณี ลาตัวอาจพุ่งออกจากตัวรถผ่านกระจกหน้ารถได้ กรณีถูกชนจากด้านท้ายก็จะเกิด
อัตราเร่ ง ถ้าศีรษะไม่พอดีกบั ที่หนุนศีรษะในรถ จะเกิด hyperextension ของลาคออย่าง
รุ นแรง และเมื่อความเร็วรถลดลงเกิดความหน่วง เป็ นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บบริ เวณลาคอ
เรี ยกว่า Whiplash สาหรับการถูกชนด้านข้างจะเกิดความรุ นแรงได้มากเนื่องจากความ
แข็งแรงและความหนาของตัวรถด้านข้างจะน้อย การบาดเจ็บต่าง ๆ จะรุ นแรงมากขึ้นเมื่อ
ไม่มีการรัดเข็มขัดนิรภัยและไม่มีถุงลมนิรภัย

รู ปที่ 8 แสดงลักษณะ seat belt injury ซึ่ งจะช่ วยบอกได้ ว่านั่งด้ านเดียวกับคนขับหรื อนั่ง
ด้ านข้ างกับคนขับรถ Emedicine.medscape.com. (2018). Forensic Investigation - Motor

Vehicle Accidents and Motor Vehicle-Pedestrian Accidents: Overview, Definitions,
Scene Findings. [online] Available at:
https://emedicine.medscape.com/article/1765532-overview
คนใช้รถจักรยานยนต์ Motorcyclist
ลักษณะการบาดเจ็บ
- ศีรษะ ตาแหน่งที่พบได้บ่อยที่สุดคือ Temporoparietal area กรณี กระแทกบริ เวณ
คางก็ทาให้สมองและกะโหลกศีรษะถูกทาลายได้อย่างรุ นแรง
- Tail-gaiting accident เกิด decapitation ได้ในกรณี ขี่จกั รยานยนต์ชนท้ายรถที่มี
ขนาดใหญ่เช่น รถสิ บล้อ เนื่องจากท้ายรถอยูส่ ูงตาแหน่งเดียวกับศีรษะ ศีรษะจะติด
อยูท่ ี่ทา้ ยรถ ในขณะที่ร่างกายยังมีความเร็วที่เกิดจากจักรยานยนต์ ร่ างกายจะถูกดึง
เข้าใต้รถ กรณี รถจักรยานยนต์มีความเร็วสูงโอกาสการเกิดศีรษะหลุดออกจาก
ร่ างกายจะพบได้มากขึ้น
- Whiplash injury เกิดได้จากอัตราเร่ งและอัตราหน่วงทาให้อวัยวะบริ เวณลาคอ
ได้รับบาดเจ็บ เช่นกระดูกสันหลังส่วนคอ ไขสันหลังส่วนคอ เอ็นเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ
- ชนิดบาดแผลต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น คือกลุ่มบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรี ยบ บาดแผล
ฟกช้ า บาดแผลถลอกพบได้บ่อย
- กระดูกพบการแตกหัก การเคลื่อนที่ตามข้อต่อต่าง ๆ ได้
- พบการบาดเจ็บชนิด blunt thoracoabdominal injury ได้

รู ปที่ 9 แสดงกลไกการเกิด decapitation เมื่อขีจ่ ักรยานยนต์ ชนท้ ายรถที่มขี นาดใหญ่
ความสัมพันธ์ระหว่างบาดแผลภายนอกและการบาดเจ็บภายใน กรณีเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ
จราจร
จากการศึกษากรณี เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรจานวน 439 รายโดยภาควิชานิติเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2557 พบว่าผูเ้ สี ยชีวิต
ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย โดยมีความสัมพันธ์กบั การบาดเจ็บบริ เวณศีรษะมากกว่าเพศหญิง
ทั้งนี้กรณี กลุ่มอายุ ผูส้ ูงอายุการบาดเจ็บในทรวงอกพบมากกว่าในกลุ่มเด็กอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้พบว่าในคนอายุนอ้ ยความยืดหยุน่ บริ เวณทรวงอกจะมากกว่าใน
คนแก่ ส่วนการบาดเจ็บบริ เวณลาคอนั้นให้ระมัดระวังเนื่องจากกลไกการบาดเจ็บอาจ
ไม่ได้เกิดจาก directed impact โดยตรง กลไกการบาดเจ็บพบเป็ นลักษณะ accelerationdeceleration โดยอาจไม่พบบาดแผลภายนอกได้ ถึงแม้วา่ การบาดเจ็บภายนอกจะสัมพันธ์
กับการบาดเจ็บภายใน แต่จากการวิจยั พบว่ามีการบาดเจ็บของอวัยวะหรื อกระดูกตาแหน่ง
ต่าง ๆ โดยไม่พบบาดแผลภายนอกตาแหน่งนั้น ๆ เลยดังนี้ ศีรษะ 30 รายจากกรณี มีการ
บาดเจ็บภายในศีรษะ 378 ราย ลาคอ 133 รายจากกรณี มีการบาดเจ็บภายในที่ลาคอ 169

รายซึ่งเป็ นจานวนมาก ทรวงอก 135 รายจากกรณี มีการบาดเจ็บภายในทรวงอก 330 ราย
ช่องท้อง 121 รายจากกรณี บาดเจ็บในช่องท้องทั้งหมด 213 ราย แขนขาเพียง 6 รายจาก
การบาดเจ็บภายใน 151 ราย สาหรับการวิจยั นี้สามารถนาไปปรับใช้กรณี อุบตั ิเหตุที่มี
ความรุ นแรงเท่านั้นเนื่องจากเป็ นข้อมูลที่ได้จากผูเ้ สี ยชีวิต
กรณี เกิดเพลิงไหม้ขณะเกิดอุบตั ิเหตุ
สามารถพบได้ 1-1.5%ของการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร โดยสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาคือ
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บยังมีชีวติ อยูห่ รื อไม่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้น้ นั เพราะในบางกรณี อาจ
มีการฆ่าอาพรางจากที่อื่นแล้วนาศพมาใส่ไว้ในรถก่อนการเผาทาลายหลักฐานเป็ นต้น
หรื อต้องพิจารณาว่าผูไ้ ด้รับบาดเจ็บเสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บก่อนการเกิดเพลิงไหม้
หรื อไม่ โดยการพิจารณา เช่นเดียวกับบทเรี ยนเรื่ อง Fire and thermal injury การตรวจ
ว่ามีชีวิตในขณะเกิดเพลิงไหม้ เช่น พบเขม่าในหลอดลมต่ากว่า vocal cord หรื อไม่
การพบจะช่วยบอกว่าขณะนั้นผูเ้ สี ยชีวิตยังมีชีวิตอยู่ แต่การไม่พบอาจเกิดได้จาก
laryngospasm หรื อ laryngeal edema หรื อเสี ยชีวิตมาก่อน การพบเขม่าในกระเพาะ
อาหาร ช่วยในการแปลผลได้เช่นเดียวกัน สาหรับการตรวจหา carboxy hemoglobin
ในคนปกติพบ 0.5% สาหรับคนที่สูบบุหรี่ อาจพบได้ถึง 5-15% หากพบปริ มาณ
carboxy hemoglobin ที่สูงกว่าปกติแสดงว่ามีการหายใจสาลักเอาก๊าซคาร์บอนมอน
ออกไซด์เข้าไป ทั้งนี้ต้งั ข้อสังเกตว่าเหตุใดผูเ้ สี ยชีวิตจึงติดอยูใ่ นรถขณะเกิดเพลิงไหม้
เช่น เสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บ การที่ร่างกายติดกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถไม่สามารถ
หนีออกมาได้ หรื อมีการหมดสติหรื อไม่ หรื อมีภาวะใดที่ไม่อาจช่วยเหลือตัวเอง
ออกมาได้ ต้องตรวจลักษณะบาดแผลร่ วมด้วยว่าเข้ากับประวัติและการเกิดเหตุ
หรื อไม่

รู ปที่ 10 พบเขม่ าควันตา่ จากระดับ vocal cord ลงมา แสดงว่ าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ นั้น
ผู้เสียชีวิตยังมีชีวิตอยู่ ภาพจากตารา Saukko PJ, Knight B. The pathology of wounds.
Knight’s Forensic Pathology. CRC Press. 2016; 4 :277-297
-

สาเหตุการเสี ยชีวิต
การบาดเจ็บจากอวัยวะต่าง ๆ ถูกทาลาย
โรคหรื อภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุจราจร
การถูกไฟไหม้ขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุ
การจมน้ าขณะที่เกิดอุบตั ิเหตุ
เสี ยชีวิตด้วยโรคธรรมชาติอนั เป็ นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุตามมา เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ
ตาย โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรื อตีบ หรื อโรคลมชัก เป็ นต้น ทั้งนี้ในหลาย
รายการเจ็บป่ วยเกิดขึ้นขณะขับรถแต่ยงั พอรู ้สึกตัวสามารถประคองตัวและนารถ
เข้าจอดได้ การบาดเจ็บที่พบอาจพบเพียงเล็กน้อย

พฤติการณ์การเสี ยชีวิต
- อุบตั ิเหตุ พบได้บ่อยที่สุด
- การฆาตกรรม ต้องตรวจด้วยความละเอียดรอบคอบและตัดสาเหตุอื่น ๆ ออกไป
- การฆ่าตัวตาย เกิดในกรณี ผขู ้ บั มีลกั ษณะ immature หรื อ unstable อาจมีปัญหาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ อาจมีประวัติของภาวะซึมเศร้าเป็ นต้น อาจพบ gas pedal pattern
บริ เวณรองเท้าหรื อส้นเท้าแสดงถึงการเหยียบคันเร่ งขณะเกิดแรงกระแทก
การแยกอุบตั ิเหตุจราจรกับฆาตกรรมอาพราง
- เป็ นเรื่ องยาก ต้องอาศัยหลักฐานหลายด้าน รวมถึงสิ่ งที่ตรวจพบจากการผ่าชันสูตร
พลิกศพ
- กรณี ตรวจพบพยาธิสภาพไม่เข้ากับประวัติการบาดเจ็บ หรื อตรวจพบสิ่ งที่ผดิ แปลก
ออกไป เช่นพบบาดแผลถูกแทง บาดแผลกระสุนปื น รอยรัดบริ เวณลาคอเป็ นต้น
- กรณี มีเหตุเพลิงไหม้ในรถ ก็ควรมีการตรวจโดยละเอียดดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น
และบท Fire and thermal injury
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
- ตรวจเลือด หาระดับแอลกอฮอล์ คาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน ( กรณี มีเหตุเพลิงไหม้ใน
รถ ) ยาหรื อสารพิษต่าง ๆ
- ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาระดับยานอนหลับ ยาบ้า ยาเสพติด
- ตรวจน้ าในลูกตา กรณี เสี ยชีวิตแล้วไม่สามารถตรวจเลือดหรื อปัสสาวะได้

เมาแล้วขับ
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.43 ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี่รถ ขับขี่
ในขณะเมาสุราหรื อเมาอย่างอื่น จากกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537) ให้
ทดสอบผูข้ บั ขี่วา่ เมาสุราหรื อไม่โดยการตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือด ของผู ้
ขับขี่ดว้ ยเครื่ องมือและอุปกรณ์โดยวิธีเป่ าลมหายใจ Breath analyzer test และอ่าน
ค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็ นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หรื อทดสอบด้วยวิธีการตรวจ
จากปัสสาวะ หรื อตรวจวัดจากเลือดในกรณี ไม่สามารถตรวจวัดด้วยลมหายใจได้
ซึ่งหากตรวจเลือดต้องตรวจและทาการเจาะภายใต้การกากับดูแลของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม โดยหากตรวจจากเลือด
ปริ มาณเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุรา กรณี การตรวจวัดจากลม
หายใจใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ เท่ากับ 2,000 กรณี ตรวจจากปัสสาวะใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
1/1.3 แปลงเป็ นระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยการตรวจปัสสาวะไม่เป็ นที่นิยม
เพราะถึงแม้วา่ ค่าที่ได้จากการกรองผ่านกรวยไตจะใกล้เคียงกับเลือดและเป็ น
วิธีการที่ไม่ invasive แต่อาจเกิด dilutional effect เนื่องจากในกระเพาะปัสสาวะ
อาจมีปัสสาวะค้างอยูก่ ่อนการดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้ค่าที่ได้น้ นั เจือจางกว่าความ
เป็ นจริ ง การกาหนดว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น้ นั
ถือว่าเมาสุราเนื่องจาก เป็ นระดับที่ทาให้สมรรถภาพในการขับรถ ลดลงโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 8 และโอกาสในการเกิดอุบตั ิเหตุน้ นั เพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่า ทั้งนี้จาก
กฎกระทรวงฉบับที่ 21 ( พ.ศ.2560 ) นั้นได้เพิม่ เนื้อหา กรณี ที่ผขู ้ บั ขี่ซ่ ึงมีอายุต่ากว่า
ยีส่ ิ บปี บริ บูรณ์ ผูข้ บั ขี่ซ่ ึ งได้รับใบอนุญาตขับรถชัว่ คราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ผูข้ บั ขี่ซ่ ึงมีใบอนุญาตขับขี่สาหรับรถประเภทอื่นที่ใช้แทนกันไม่ได้ หรื อผูข้ บั ขี่ซ่ ึง

ไม่มีใบอนุญาตให้ขบั ขี่หรื ออยูร่ ะหว่างถูกพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ถ้ามี
ปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมา
ทั้งนี้การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับแอลกอฮอล์น้ นั จาเป็ นจะต้องได้รับการ
อนุญาตโดยผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ โดยผูบ้ าดเจ็บควรได้รับทราบข้อเท็จจริ งว่าผลจะ
นาไปใช้ในทางคดี การเจาะโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นทาได้เพียงเพื่อการรักษาโดย
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บนั้นไม่รู้สึกตัวไม่สามารถให้การยินยอมได้เท่านั้น กรณี นาเลือด
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บจากการตรวจอย่างอื่น ไปแบ่งตรวจแอลกอฮอล์โดยที่ไม่ได้รับการ
ยินยอม อาจเป็ นการได้มาของหลักฐานโดยมิชอบ ทุกครั้งจึงควรได้รับการยินยอม
พร้อมมีลายเซ็น หากมีการปฏิเสธควรมีลายเซ็นปฏิเสธเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
ควรมีการบันทึกไว้ในเวชระเบียนทุกครั้ง การส่งตรวจแอลกอฮอล์ ควรเจาะใส่
หลอด NaF ประมาณ 1-2 มล.ตามขีดที่กาหนด โดยปิ ดฝาให้สนิทและพลิกคว่า
หลอดกลับไปมาเบาๆ หรื อใส่หลอด EDTA โดยห้ามใช้ 70%แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
บริ เวณผิวหนังที่เจาะเลือด ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นแทนเช่น betadine ผสมเลือดกับ
สารกันแข็งให้เข้ากันป้องกันเลือดแข็งตัว
ในกรณี เจ้าพนักงานมีอานาจสัง่ ให้ผขู ้ บั ขี่หยุดรถ เมื่อเห็นว่าเมา เจ้าหน้าที่
สามารถสัง่ ตรวจวัดความเมาได้ หากผูข้ บั ขี่ไม่ยอมเป่ า เจ้าพนักงานสามารถกักตัว
ไว้จนกว่าจะเป่ าได้ หากไม่ยนิ ยอมสามารถส่งให้แพทย์เจาะเลือดได้ หากไม่ยนิ ยอม
ในทุกกรณี ให้สนั นิษฐานตาม ป.วิอาญา ม.131/1 วรรค2 โดยให้สนั นิษฐานไว้
เบื้องต้นว่าข้อเท็จจริ งเป็ นตามผลการตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็ น
ผลเสี ยต่อผูต้ อ้ งหาหรื อผูเ้ สี ยหายนั้นแล้วแต่กรณี และ พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก ฉบับที่ 10 พ.ศ.2557 นั้น ม.142 (2) ได้ระบุไว้วา่ กรณี ที่ผขู ้ บั ขี่ไม่ยอมให้
ทดสอบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่าผูน้ ้ นั ฝ่ าฝื น ม.43(2)

โดยการทดสอบตามมาตรานี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
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สื่ อการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point ทั้งภาพนิ่งและ animation
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