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หัวข้อการสอนเร่ืองอุบตัเิหตุจราจร 

 อุบติัเหตุจราจรเป็นปัญหาส าคญัทัว่โลก การบาดเจบ็เกิดจากการเปล่ียนแปลง

ความเร็วในระยะเวลาสั้นๆ กลไก acceleration หรือ deceleration โดยกลไกความเร่งนั้น



 

เกิดแรง F=ma2 ( F=force , m=mass , a=acceleration ) อตัราส่วนความเร่งนั้น G-force=a/g 

( a=อตัราเร่ง , g=ความเร่งตามแรงโนม้ถ่วงโลกท่ีระดบัน ้าทะเล) จะมีผลต่อร่างกายท่ี

แตกต่างกนั เช่น กะโหลกศีรษะต าแหน่ง frontal bone หากโดนแรง G ท่ีมากกวา่ 800 G 

จะมีโอกาสหกัไดเ้ป็นตน้ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจร 

▪ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 http://www.thailaw.com/thailaw3_24.pdf  

▪ พ.ร.บ.จราจรทางบก ปัจจุบนัเพ่ิมเติม พ.ศ.2559(ฉบบัท่ี 

11)  Library2.parliament.go.th. (2018). [online] Available at: 

http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law71-160859-8.pdf. 

▪ ปัจจุบนักฎกระทรวงฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบญัญติั

จราจรทางบก พ.ศ. 2522Cas.or.th. (2018). กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 21 (2560) ออก

ตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 – ศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา. 

[online] Available at: http://cas.or.th/2017/2003. 

▪ พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 โดยมีการปรับการคุม้ครองเพ่ิมมาก

ข้ึน 1 เม.ย.60 

ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจร 

  ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบปัจจยัท่ีเกิดจากการใชย้า สารต่าง ๆ และ แอลกอฮอล์

มากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัของคน การขบัข่ี และรองลงมาคือสภาพส่ิงแวดลอ้ม 

1. สภาพการจราจร (Traffic conditions) 



 

ลกัษณะของภูมิอากาศ เช่นฝนตก หรือมีหิมะตก ซ่ึงท าใหย้ากต่อการควบคุม

พาหนะ สภาพอากาศท่ีบดบงัทศันวิสยัของผูข้บัข่ี ยกตวัอยา่งกรณี การเผาขยะ

บริเวณขา้งถนน ฝุ่ นควนัต่างๆ ท าใหก้ารมองเห็นลดลงมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย

ข้ึน ลกัษณะของพ้ืนผวิถนน กรณีเป็นหลุมเป็นบ่อ มีส่ิงกีดขวางการจราจร ถนน

ทรุด น ้าท่วม และอีกหลายกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. สภาพยวดยาน (Vehicle conditions) 

ยานพาหนะท่ีผา่นการปรับแต่ง หรือมีสภาพเก่า ช ารุด ไม่ไดรั้บการดูแล อาจ

ก่อใหเ้กิดความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน  

3. สภาพบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (Human factors) 

ผูข้บัข่ียานพาหนะ ยกตวัอยา่งเช่น กรณีเมา อาการง่วง อาการเจบ็ป่วย โรคลมชกั 

โรคหวัใจขาดเลือด อมัพฤกษ ์การคุยโทรศพัท ์การพิมพข์อ้ความ หรือเล่น

โทรศพัท ์ขณะขบัข่ี ลว้นท าใหมี้โอกาสเกิดอุบติัเหตุจราจรไดม้ากข้ึน 

ประเภทการบาดเจบ็จากการจราจร 

1. คนเดินถนน Pedestrian 

2. คนขบัรถยนต ์Driver 

3. คนโดยสารรถยนต ์Passenger 

4. คนใชร้ถจกัรยานยนต ์Motorcyclist 

จากการศึกษาของ Albaและคณะพบวา่กลุ่มผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ในกลุ่มคนเดินถนน

มีโอกาสเสียชีวิตไดม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะการบาดเจบ็บริเวณศีรษะ และพบ

รองลงมาคือกลุ่มคนใชร้ถจกัรยานยนต ์

คนเดินถนน Pedestrian 



 

ส่ิงท่ีควรตระหนกัถึงกรณีคนเดินถนนและถูกยานพาหนะชนนั้น คือ ขณะท่ีถูกชน 

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็หรือผูเ้สียชีวิตนั้นก าลงัมีท่าทางอยา่งไร เช่น ท่ายนื ท่าเดิน โดย

ก าลงักา้วขาใด หรืออยูท่่านอน ท่านัง่ เป็นตน้ ทิศทางของยานพาหนะท่ีชน ชนใน

ทิศใด มีการเบรคของยานพาหนะดงักล่าวหรือไม่ ผูข้บัมองเห็นหรือไม่ก่อนการชน 

และส ารวจหลกัฐานการชนท่ีติดตวัมากบัผูถู้กชน วา่มีหรือไม่ โดยสามารถแบ่งการ

บาดเจบ็ดงัน้ี 

- Primary impact คือส่วนท่ีผูถู้กชนกระแทกกบัรถโดยตรงในคร้ังแรก ส่วนใหญ่มกั

เป็นต าแหน่งกนัชนของรถ ซ่ึงการบาดเจบ็ดงักล่าวเรียกวา่ Bumper injury หาก

ต าแหน่งท่ีชนเหนือกวา่จุดศูนยก์ลางมวลหรือจุดศูนยถ่์วงของร่างกาย ร่างกายของผู ้

ถูกชนจะลม้ไปทิศทางเดียวกบัรถท่ีว่ิงชน ในขณะท่ีต าแหน่งท่ีชนต ่ากวา่จุด

ศูนยก์ลางมวลหรือจุดศูนยถ่์วงของร่างกาย ร่างกายจะลม้ไปทิศทางตรงกนัขา้มกบั

รถท่ีว่ิงชนโดยมกัจะหมุนตวัข้ึนชนกบัส่วนของฝากระโปรงรถ หรือกระจกหนา้รถ

ต่อมา กรณีถูกชนต าแหน่งส าหรับรถเลก็มกัเป็นบริเวณขาท่อนล่าง อาจเกิดการหกั 

บาดแผลฟกช ้า หรือบาดแผลฉีกขาด กรณีรถใหญ่ ต าแหน่งท่ีถูกชนจะสูงข้ึน อาจ

พบการบาดเจบ็บริเวณกระดูกเชิงกราน แขน ศีรษะ ทอ้ง หวัไหล่ หนา้อก 

(ในโลกท่ีแรงดึงดูดเท่ากนัจุดศูนยถ่์วงกบัจุดศูนยก์ลางมวลจะเป็นจุดเดียวกนั 

สามารถหาอ่านเพ่ิมเติมไดจ้าก Anon, (2018). [online] Available at: 

https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet3/kung/cg&cm/cg.htm [Accessed 20 Mar. 

2018].) 



 

- Secondary impact เกิดข้ึนเม่ือร่างกายลอยข้ึนมากระแทกส่วนอ่ืนของรถ ต าแหน่ง

ท่ีกระแทกมกัเป็นช่วงศีรษะ หรือทรวงอก มกัมีความรุนแรงกวา่ primary impact 

และเป็นสาเหตุการตายไดม้ากกวา่ 

- Tertiary injury เกิดเม่ือร่างกายของผูถู้กชนกระทบกระแทกต่อพ้ืนถนนหรือส่ิง

อ่ืน ๆ โดยอาจโดนรถยนตท่ี์ขบัตามมาทบัได ้อาจพบรอยดอกยางของรถยนตก์ด

ทบัลงบริเวณผวิหนงั  

 
รูปท่ี 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]. 

 

  ลกัษณะการบาดเจบ็ 

- Bumper injuries  



 

สามารถพบ Wedge-shaped fracture of tibia โดยลกัษณะการหกัของกระดูกมี

ลกัษณะคลา้ยรูปสามเหล่ียมโดยมุมยอดของสามเหล่ียมเป็นทิศทางเดียวกนักบั

ทิศทางของรถท่ีมาชน ดงัรูป 

 
รูปท่ี 2 Wedge-shaped fracture of tibia ดังลกูศรสีขาวขี ้ทิศทางของรถท่ีมากระท าต่อขา
ดังรูปลกูศรสีแดงANON, (2018). [online] Available at: 
https://www.researchgate.net/figure/Assessment-of-impact-direction-in-a-pedestrian-
who-was-struck-by-an-automobile_fig7_681714 

 

กรณีพบบาดแผลหรือกระดูกหกัต าแหน่งท่ีขา ใหว้ดัจากสน้เทา้ถึงการบาดเจบ็

ดงักล่าววา่มีขนาดยาวเท่าใด หากมีความสูงจากสน้เทา้ในระดบัท่ีเท่ากนัทั้งสองขา้ง 

แสดงวา่ขณะท่ีถูกชนนั้นผูถู้กชนก าลงัยนือยู ่หากวดัแลว้บาดแผลบริเวณขาขา้งขวา

มีความสูงจากสน้เทา้กวา่บาดแผลบริเวณขาขา้งซา้ยแสดงวา่ขณะท่ีถูกชนนั้นผูถู้ก

ชนก าลงักา้วเทา้ซา้ย หากวดัแลว้บาดแผลบริเวณขาขา้งซา้ยมีความสูงจากสน้เทา้

กวา่บาดแผลบริเวณขาขา้งขวาแสดงวา่ขณะท่ีถูกชนนั้นผูถู้กชนก าลงักา้วเทา้ขวา 

โดยปกติระดบัของบาดแผลจะเท่ากบัความสูงของกนัชนรถจากพ้ืนถนนในกรณีท่ี

https://www.researchgate.net/figure/Assessment-of-impact-direction-in-a-pedestrian-who-was-struck-by-an-automobile_fig7_681714
https://www.researchgate.net/figure/Assessment-of-impact-direction-in-a-pedestrian-who-was-struck-by-an-automobile_fig7_681714


 

ผูช้นขบัรถแลว้ชนโดยไม่ไดมี้การเบรก แต่หากรถท่ีชนมีการเบรก ตวักนัชนของ

รถจะกดหวัลงต ่ากวา่ปกติขณะท่ีชนท าใหพ้บบาดแผลในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ความสูง

ของกนัชนรถคนันั้นจากพ้ืนถนนได ้

- Head injury พบบาดแผลชนิดต่าง ๆ Skull fracture และ/หรือ Base of skull 

fracture ได ้จากการศึกษาโดย Carlos และคณะพบวา่ traumatic brain injury เกิดได้

จาก windscreen ประมาณ 41.8% ส่วนฝากระโปรงรถประมาณ 15.1% โดยความ

รุนแรงจากการบาดเจบ็เพ่ิมข้ึนหากมีการบาดเจบ็บริเวณศีรษะร่วมดว้ย 

- Whiplash injury เกิดการบาดเจบ็บริเวณล าคอ กระดูกตน้คอ กลา้มเน้ือหรืออวยัวะ

อ่ืน ๆ บริเวณล าคอไดรั้บบาดเจบ็ 

- Blunt thoraco-abdominal injury ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งและแรงกระแทก ท าใหอ้วยัวะ

ภายในไดรั้บบาดเจบ็ได ้

  Pattern injury 

- Stretch marks เกิดจากการท่ีผวิหนงัยดือยา่งรวดเร็ว เช่นการถูกชนจากดา้นหลงั ท า

ใหผ้วิหนงับริเวณขาหนีบทั้งสองขา้งยดือยา่งรวดเร็วเกิดเป็นบาดแผลดงักล่าวได ้ 

- Tire marks เกิดจากรอยกดของยางรถยนตบ์ริเวณผวิหนงั 



 

 
รูปท่ี 3 แสดงลกัษณะ Tire marks ในกรณีเสียชีวิตจากการถกูรถบรรทุกขนาดใหญ่ว่ิงทับ 
หลงัจากการเฉ่ียวชน 

- Pattern injury อ่ืน ๆ เช่นรอยตรารถยนต ์รอยกนัชน ท่ีประทบัอยูบ่นผวิหนงัเป็น

ตน้  

 

 

 

คนขบัรถยนตแ์ละผูโ้ดยสารในรถยนต ์(Driver/Passenger) 

โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 



 

- Front impact หรือ Head-on collision เป็นการชนจากดา้นหนา้ เป็นกรณีท่ีพบได้

บ่อยท่ีสุด ซ่ึงเกิดจากรถคนัท่ีชนมีความเร็วท่ีสูงกวา่ส่ิงท่ีชนอยูด่า้นหนา้ การชนท า

ใหค้วามเร็วของรถคนัท่ีชนรถลง จึงเป็นกลไกแบบ Deceleration  

 
รูปท่ี 4แสดงกลไกการบาดเจบ็ 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 เป็นการถูกชนจากดา้นทา้ย ซ่ึงเกิดจากการท่ีรถคนัท่ีถูกชนมีความเร็ว

นอ้ยกวา่รถคนัท่ีมาชน หลงัจากถูกชนความเร็วจึงเพ่ิมข้ึนก่อนท่ีจะหยดุ เรียกกลไก

น้ีวา่ Acceleration 

- Lateral or side impact เป็นการชนจากดา้นขา้ง โดยการบาดเจบ็มกัจะมีความ
รุนแรงเน่ืองมาจากส่วนของตวัรถทางดา้นขา้งจะบางกวา่ส่วนหนา้หรือส่วนหลงั 

ซ่ึงจะสามารถดูดซบัแรงไดน้อ้ยกวา่ ท าใหแ้รงท่ีเกิดจากการชนนั้นท าอนัตรายต่อ

บุคคลไดม้ากกวา่  

 



 

 

 

 

ลกัษณะการบาดเจบ็ 

 

- Windshield injury เกิดจาก laminated glass ซ่ึงเป็นกระจกนิรภยับริเวณหนา้รถ 

กระจกดงักล่าวจะหุม้ฟิลม์ไวอ้ยา่งนอ้ยสองชั้น ท าใหเ้ม่ือเวลากระจกแตก จะไม่

หลุดออกเป็นช้ิน ๆ และจะยงัสามารถขบัประคองรถต่อไปได ้นอกจากน้ียงัไม่แตก

เป็นส่วนแหลม ๆ ท่ีจะมาท่ิมแทงบริเวณร่างกาย ดงันั้นการบาดเจบ็ดงักล่าวจึงมกั

เกิดเป็น facial laceration โดยในบางรายอาจมีการถลกของหนงัศีรษะได ้

- Dicing injury เกิดจาก Tempered glass ซ่ึงเป็นกระจกนิรภยัชนิดหน่ึง เม่ือกระจก

ดงักล่าวแตกจะกระจายเป็นเศษกระจกขนาดเลก็ลกัษณะคลา้ยลูกเต๋า โดยมีความ

คมนอ้ยมาก ต าแหน่งมกัเป็นกระจกดา้นขา้งรถ หรือกระจกหลงัรถ ท าใหไ้ม่ท่ิม

แทงเขา้ไปลึกภายในร่างกาย ลกัษณะบาดแผลจะเป็นบาดแผลฉีกขาดหรือบาดแผล

ถลอกต้ืน มีลกัษณะเป็นเหล่ียมเป็นมุม right-angled superficial cuts 



 

 
รูปท่ี 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 เม่ือความเร็วมีการ

เปล่ียนแปลง ล าคอจะเกิดการโยกข้ึน ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ของไขสนัหลงั กระดูก

ล าคอหกัเคล่ือนได ้atlanto-axial joints injuries ได ้เอน็บริเวณล าคอ หรือกลา้มเน้ือ

ล าคอบาดเจบ็ได ้



 

 
รูปท่ี 6 แสดงกลไกการเกิด whiplash injury รูปจาก 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 เกิดจากการกระแทกโดยตรงต่อพวงมาลยัรถ ซ่ึงพบไดใ้น

คนขบั กรณีไม่มีถุงลมนิรภยั โดยพบรอยพวงมาลยัรถยนตป์ระทบับริเวณกลาง
หนา้อกได ้การกระแทกดงักล่าวท าใหเ้กิดกระดูกสนัอกหกั กระดูกซ่ีโครงหกั การ

ฉีกขาดช ้าของปอด หวัใจ หรือ หลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอกได ้บางกรณีพบการ

บาดเจบ็ไดท่ี้บริเวณศีรษะเน่ืองจากผูข้บัข่ีอาจไม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยัท าใหศี้รษะไป

กระแทกส่วนพวงมาลยัรถไดเ้ช่นกนั 

- Dashboard injury เกิดจากส่วนคอนโซลหนา้รถเม่ือเกิดการชน ท าใหก้ระดูกตน้ขา

ส่วนล่างหกั กระดูกสะบา้เข่าหกั กระดูกเชิงกรานหกัได ้



 

- Seat belt injury จะพบบาดแผลถลอกหรือบาดแผลฟกช ้า ตามแนวการคาดเขม็ขดั

นิรภยับริเวณหนา้อก ทอ้งและเชิงกรานได ้ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวจะช่วยพอบอกไดว้า่

เป็นคนขบัหรือนัง่ขา้งคนขบั ข้ึนอยูก่บักฎหมายแต่ละประเทศวา่ก าหนดใหค้นขบั

ขบัดา้นใดและคาดเขม็ขดันิรภยัอยา่งไร 

- Pedal injury เกิดจากการกระแทกบริเวณท่ีเหยยีบเบรก หรือคนัเร่งของคนขบั โดย

พบเป็นบาดแผลฟกช ้า ฉีกขาด หรือบาดแผลถลอกกดทบัเป็น patternบริเวณ

ผวิหนงัในกรณีท่ีไม่ไดใ้ส่รองเทา้ได ้

 
รูปท่ี 7แสดงการบาดเจบ็ชนิด windshield injury, pedal injury, chest injuryท่ีพบได้ใน
คนขบั 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 

http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/en/m


 

 การบาดเจบ็ของคนขบั ส่วนมากมกัเกิดลกัษณะ front impact จากการศึกษาโดยหุ่น 

dummies ตวัคนขบัจะเคล่ือนไปขา้งหนา้เม่ือถูกชน ส่วนของขากจ็ะกระแทกกบัส่วน

คอนโซลหนา้รถ ส่วนของอกและทอ้งดา้นล่างจะถูกกระแทกกบัขอบล่างของพวงมาลยั

รถยนต ์จากนั้นร่างกายจะงอข้ึนขา้มพวงมาลยัรถยนต ์ศีรษะท่ีมีความหนกักจ็ะเคล่ือนตวั

ไปขา้งหนา้ในขณะท่ีกระดูกสนัหลงัส่วนคอและอกจะงอ การพุง่ตวัไปดา้นหนา้จะท าให้

ศีรษะกระแทกกบักระจกหนา้รถ กระจกหนา้รถมกัจะแตกทะลุโดยศีรษะ หรือในบาง

กรณี ล าตวัอาจพุ่งออกจากตวัรถผา่นกระจกหนา้รถได ้กรณีถูกชนจากดา้นทา้ยกจ็ะเกิด

อตัราเร่ง ถา้ศีรษะไม่พอดีกบัท่ีหนุนศีรษะในรถ จะเกิด hyperextension ของล าคออยา่ง

รุนแรง และเม่ือความเร็วรถลดลงเกิดความหน่วง เป็นเหตุใหเ้กิดการบาดเจบ็บริเวณล าคอ 

เรียกวา่ Whiplash ส าหรับการถูกชนดา้นขา้งจะเกิดความรุนแรงไดม้ากเน่ืองจากความ

แขง็แรงและความหนาของตวัรถดา้นขา้งจะนอ้ย การบาดเจบ็ต่าง ๆ จะรุนแรงมากข้ึนเม่ือ

ไม่มีการรัดเขม็ขดันิรภยัและไม่มีถุงลมนิรภยั 

 
รูปท่ี 8 แสดงลกัษณะ seat belt injury ซ่ึงจะช่วยบอกได้ว่าน่ังด้านเดียวกับคนขบัหรือน่ัง
ด้านข้างกับคนขบัรถ 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  

 

คนใชร้ถจกัรยานยนต ์Motorcyclist 

 ลกัษณะการบาดเจบ็ 

- ศีรษะ ต าแหน่งท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุดคือ Temporoparietal area กรณีกระแทกบริเวณ
คางกท็ าใหส้มองและกะโหลกศีรษะถูกท าลายไดอ้ยา่งรุนแรง 

- Tail-gaiting accident เกิด decapitation ไดใ้นกรณีข่ีจกัรยานยนตช์นทา้ยรถท่ีมี

ขนาดใหญ่เช่น รถสิบลอ้ เน่ืองจากทา้ยรถอยูสู่งต าแหน่งเดียวกบัศีรษะ ศีรษะจะติด

อยูท่ี่ทา้ยรถ ในขณะท่ีร่างกายยงัมีความเร็วท่ีเกิดจากจกัรยานยนต ์ร่างกายจะถูกดึง

เขา้ใตร้ถ กรณีรถจกัรยานยนตมี์ความเร็วสูงโอกาสการเกิดศีรษะหลุดออกจาก

ร่างกายจะพบไดม้ากข้ึน 

- Whiplash injury เกิดไดจ้ากอตัราเร่งและอตัราหน่วงท าใหอ้วยัวะบริเวณล าคอ

ไดรั้บบาดเจบ็ เช่นกระดูกสนัหลงัส่วนคอ ไขสนัหลงัส่วนคอ เอน็เน้ือเยือ่ต่าง ๆ  

- ชนิดบาดแผลต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน คือกลุ่มบาดแผลฉีกขาดขอบไม่เรียบ บาดแผล

ฟกช ้า บาดแผลถลอกพบไดบ่้อย 

- กระดูกพบการแตกหกั การเคล่ือนท่ีตามขอ้ต่อต่าง ๆ ได ้

- พบการบาดเจบ็ชนิด blunt thoracoabdominal injury ได ้



 

 
รูปท่ี 9 แสดงกลไกการเกิด decapitation เม่ือขีจั่กรยานยนต์ชนท้ายรถท่ีมขีนาดใหญ่ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบาดแผลภายนอกและการบาดเจบ็ภายใน กรณีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ

จราจร 

 จากการศึกษากรณีเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรจ านวน 439 รายโดยภาควิชานิติเวช

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปี พ.ศ.2557 พบวา่ผูเ้สียชีวิต

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีความสมัพนัธ์กบัการบาดเจบ็บริเวณศีรษะมากกวา่เพศหญิง 

ทั้งน้ีกรณีกลุ่มอาย ุผูสู้งอายกุารบาดเจบ็ในทรวงอกพบมากกวา่ในกลุ่มเดก็อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีพบวา่ในคนอายนุอ้ยความยดืหยุน่บริเวณทรวงอกจะมากกวา่ใน

คนแก่ ส่วนการบาดเจบ็บริเวณล าคอนั้นใหร้ะมดัระวงัเน่ืองจากกลไกการบาดเจบ็อาจ

ไม่ไดเ้กิดจาก directed impact โดยตรง กลไกการบาดเจบ็พบเป็นลกัษณะ acceleration-

deceleration โดยอาจไม่พบบาดแผลภายนอกได ้ถึงแมว้า่การบาดเจบ็ภายนอกจะสมัพนัธ์

กบัการบาดเจบ็ภายใน แต่จากการวิจยัพบวา่มีการบาดเจบ็ของอวยัวะหรือกระดูกต าแหน่ง

ต่าง ๆ โดยไม่พบบาดแผลภายนอกต าแหน่งนั้น ๆ เลยดงัน้ี ศีรษะ 30 รายจากกรณีมีการ

บาดเจบ็ภายในศีรษะ 378 ราย ล าคอ 133 รายจากกรณีมีการบาดเจบ็ภายในท่ีล าคอ 169 



 

รายซ่ึงเป็นจ านวนมาก ทรวงอก 135 รายจากกรณีมีการบาดเจบ็ภายในทรวงอก 330 ราย 

ช่องทอ้ง 121 รายจากกรณีบาดเจบ็ในช่องทอ้งทั้งหมด 213 ราย แขนขาเพียง 6 รายจาก

การบาดเจบ็ภายใน 151 ราย ส าหรับการวิจยัน้ีสามารถน าไปปรับใชก้รณีอุบติัเหตุท่ีมี

ความรุนแรงเท่านั้นเน่ืองจากเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูเ้สียชีวิต 

กรณีเกิดเพลิงไหมข้ณะเกิดอุบติัเหตุ 
สามารถพบได ้1-1.5%ของการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร โดยส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาคือ 

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ยงัมีชีวิตอยูห่รือไม่ในขณะท่ีเกิดเพลิงไหมน้ั้น เพราะในบางกรณี อาจ

มีการฆ่าอ าพรางจากท่ีอ่ืนแลว้น าศพมาใส่ไวใ้นรถก่อนการเผาท าลายหลกัฐานเป็นตน้ 

หรือตอ้งพิจารณาวา่ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็เสียชีวิตจากการบาดเจบ็ก่อนการเกิดเพลิงไหม้

หรือไม่ โดยการพิจารณา เช่นเดียวกบับทเรียนเร่ือง Fire and thermal injury การตรวจ

วา่มีชีวิตในขณะเกิดเพลิงไหม ้เช่น พบเขม่าในหลอดลมต ่ากวา่ vocal cord หรือไม่ 

การพบจะช่วยบอกวา่ขณะนั้นผูเ้สียชีวิตยงัมีชีวิตอยู ่แต่การไม่พบอาจเกิดไดจ้าก 

laryngospasm หรือ laryngeal edema หรือเสียชีวิตมาก่อน การพบเขม่าในกระเพาะ

อาหาร ช่วยในการแปลผลไดเ้ช่นเดียวกนั ส าหรับการตรวจหา carboxy hemoglobin 

ในคนปกติพบ 0.5% ส าหรับคนท่ีสูบบุหร่ีอาจพบไดถึ้ง 5-15% หากพบปริมาณ 

carboxy hemoglobin ท่ีสูงกวา่ปกติแสดงวา่มีการหายใจส าลกัเอาก๊าซคาร์บอนมอน

ออกไซดเ์ขา้ไป ทั้งน้ีตั้งขอ้สงัเกตวา่เหตุใดผูเ้สียชีวิตจึงติดอยูใ่นรถขณะเกิดเพลิงไหม ้

เช่น เสียชีวิตจากการบาดเจบ็ การท่ีร่างกายติดกบัส่วนใดส่วนหน่ึงของรถไม่สามารถ

หนีออกมาได ้หรือมีการหมดสติหรือไม่ หรือมีภาวะใดท่ีไม่อาจช่วยเหลือตวัเอง

ออกมาได ้ตอ้งตรวจลกัษณะบาดแผลร่วมดว้ยวา่เขา้กบัประวติัและการเกิดเหตุ

หรือไม่  



 

 
รูปท่ี 10 พบเขม่าควันต า่จากระดับ vocal cord ลงมา แสดงว่าขณะเกิดเหตเุพลิงไหม้น้ัน 
ผู้เสียชีวิตยงัมชีีวิตอยู่ ภาพจากต ารา Saukko PJ, Knight B. The pathology of wounds. 
Knight’s Forensic Pathology. CRC Press. 2016; 4 :277-297 

 สาเหตุการเสียชีวิต 

- การบาดเจบ็จากอวยัวะต่าง ๆ ถูกท าลาย 

- โรคหรือภาวะแทรกซอ้นจากการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุจราจร  

- การถูกไฟไหมข้ณะท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

- การจมน ้ าขณะท่ีเกิดอุบติัเหตุ 

- เสียชีวิตดว้ยโรคธรรมชาติอนัเป็นเหตุใหเ้กิดอุบติัเหตุตามมา เช่น กลา้มเน้ือหวัใจ

ตาย โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรือตีบ  หรือโรคลมชกั เป็นตน้ ทั้งน้ีในหลาย

รายการเจบ็ป่วยเกิดข้ึนขณะขบัรถแต่ยงัพอรู้สึกตวัสามารถประคองตวัและน ารถ

เขา้จอดได ้การบาดเจบ็ท่ีพบอาจพบเพียงเลก็นอ้ย 

 



 

พฤติการณ์การเสียชีวิต 

- อุบติัเหตุ พบไดบ่้อยท่ีสุด 

- การฆาตกรรม ตอ้งตรวจดว้ยความละเอียดรอบคอบและตดัสาเหตุอ่ืน ๆ ออกไป 

- การฆ่าตวัตาย เกิดในกรณีผูข้บัมีลกัษณะ immature หรือ unstable อาจมีปัญหาเร่ือง

ความสมัพนัธ์ อาจมีประวติัของภาวะซึมเศร้าเป็นตน้ อาจพบ gas pedal pattern 

บริเวณรองเทา้หรือสน้เทา้แสดงถึงการเหยยีบคนัเร่งขณะเกิดแรงกระแทก 

 

การแยกอุบติัเหตุจราจรกบัฆาตกรรมอ าพราง 

- เป็นเร่ืองยาก ตอ้งอาศยัหลกัฐานหลายดา้น รวมถึงส่ิงท่ีตรวจพบจากการผา่ชนัสูตร

พลิกศพ 

- กรณีตรวจพบพยาธิสภาพไม่เขา้กบัประวติัการบาดเจบ็ หรือตรวจพบส่ิงท่ีผดิแปลก

ออกไป เช่นพบบาดแผลถูกแทง บาดแผลกระสุนปืน รอยรัดบริเวณล าคอเป็นตน้  

- กรณีมีเหตุเพลิงไหมใ้นรถ กค็วรมีการตรวจโดยละเอียดดงัท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้ 

และบท Fire and thermal injury 
 

การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 

- ตรวจเลือด หาระดบัแอลกอฮอล ์คาร์บอกซ่ีฮีโมโกลบิน ( กรณีมีเหตุเพลิงไหมใ้น

รถ ) ยาหรือสารพิษต่าง ๆ 

- ตรวจปัสสาวะ ตรวจหาระดบัยานอนหลบั ยาบา้ ยาเสพติด 

- ตรวจน ้ าในลูกตา กรณีเสียชีวิตแลว้ไม่สามารถตรวจเลือดหรือปัสสาวะได ้

 

 



 

เมาแลว้ขบั 

ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 ม.43 หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถ ขบัข่ี

ในขณะเมาสุราหรือเมาอยา่งอ่ืน จากกฎกระทรวงฉบบัท่ี 16 (พ.ศ.2537) ให้

ทดสอบผูข้บัข่ีวา่เมาสุราหรือไม่โดยการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือด ของผู ้

ขบัข่ีดว้ยเคร่ืองมือและอุปกรณ์โดยวิธีเป่าลมหายใจ Breath analyzer test และอ่าน

ค่าของแอลกอฮอลใ์นเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์หรือทดสอบดว้ยวิธีการตรวจ

จากปัสสาวะ หรือตรวจวดัจากเลือดในกรณีไม่สามารถตรวจวดัดว้ยลมหายใจได ้

ซ่ึงหากตรวจเลือดตอ้งตรวจและท าการเจาะภายใตก้ารก ากบัดูแลของผูป้ระกอบ

วิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพเวชกรรม โดยหากตรวจจากเลือด

ปริมาณเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ใหถื้อวา่เมาสุรา กรณีการตรวจวดัจากลม

หายใจใชค่้าสมัประสิทธ์ิเท่ากบั 2,000 กรณีตรวจจากปัสสาวะใชค่้าสมัประสิทธ์ิ 

1/1.3 แปลงเป็นระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด โดยการตรวจปัสสาวะไม่เป็นท่ีนิยม 

เพราะถึงแมว้า่ค่าท่ีไดจ้ากการกรองผา่นกรวยไตจะใกลเ้คียงกบัเลือดและเป็น

วิธีการท่ีไม่ invasive แต่อาจเกิด dilutional effect เน่ืองจากในกระเพาะปัสสาวะ
อาจมีปัสสาวะคา้งอยูก่่อนการด่ืมแอลกอฮอล ์ท าใหค่้าท่ีไดน้ั้นเจือจางกวา่ความ

เป็นจริง การก าหนดวา่ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตน์ั้น

ถือวา่เมาสุราเน่ืองจาก เป็นระดบัท่ีท าใหส้มรรถภาพในการขบัรถ ลดลงโดยเฉล่ีย

ร้อยละ 8 และโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุนั้นเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า ทั้งน้ีจาก

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 21 ( พ.ศ.2560 ) นั้นไดเ้พ่ิมเน้ือหา กรณีท่ีผูข้บัข่ีซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่

ยีสิ่บปีบริบูรณ์ ผูข้บัข่ีซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตขบัรถชัว่คราวตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์

ผูข้บัข่ีซ่ึงมีใบอนุญาตขบัข่ีส าหรับรถประเภทอ่ืนท่ีใชแ้ทนกนัไม่ได ้หรือผูข้บัข่ีซ่ึง



 

ไม่มีใบอนุญาตใหข้บัข่ีหรืออยูร่ะหวา่งถูกพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ถา้มี

ปริมาณแอลกอฮอลใ์นเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตใ์หถื้อวา่เมา  

 ทั้งน้ีการเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาระดบัแอลกอฮอลน์ั้นจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการ

อนุญาตโดยผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ โดยผูบ้าดเจบ็ควรไดรั้บทราบขอ้เทจ็จริงวา่ผลจะ

น าไปใชใ้นทางคดี การเจาะโดยไม่ไดรั้บอนุญาตนั้นท าไดเ้พียงเพ่ือการรักษาโดย

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็นั้นไม่รู้สึกตวัไม่สามารถใหก้ารยนิยอมไดเ้ท่านั้น กรณีน าเลือด

ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็จากการตรวจอยา่งอ่ืน ไปแบ่งตรวจแอลกอฮอลโ์ดยท่ีไม่ไดรั้บการ

ยนิยอม อาจเป็นการไดม้าของหลกัฐานโดยมิชอบ ทุกคร้ังจึงควรไดรั้บการยนิยอม

พร้อมมีลายเซ็น หากมีการปฏิเสธควรมีลายเซ็นปฏิเสธเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ควรมีการบนัทึกไวใ้นเวชระเบียนทุกคร้ัง การส่งตรวจแอลกอฮอล ์ควรเจาะใส่

หลอด NaF ประมาณ 1-2 มล.ตามขีดท่ีก าหนด โดยปิดฝาใหส้นิทและพลิกคว ่า

หลอดกลบัไปมาเบาๆ หรือใส่หลอด EDTA โดยหา้มใช ้70%แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือ

บริเวณผวิหนงัท่ีเจาะเลือด ใหใ้ชย้าฆ่าเช้ือชนิดอ่ืนแทนเช่น betadine ผสมเลือดกบั

สารกนัแขง็ใหเ้ขา้กนัป้องกนัเลือดแขง็ตวั 

 ในกรณีเจา้พนกังานมีอ านาจสัง่ใหผู้ข้บัข่ีหยดุรถ เม่ือเห็นวา่เมา เจา้หนา้ท่ี

สามารถสัง่ตรวจวดัความเมาได ้หากผูข้บัข่ีไม่ยอมเป่า เจา้พนกังานสามารถกกัตวั

ไวจ้นกวา่จะเป่าได ้หากไม่ยนิยอมสามารถส่งใหแ้พทยเ์จาะเลือดได ้หากไม่ยนิยอม

ในทุกกรณีใหส้นันิษฐานตาม ป.วิอาญา ม.131/1 วรรค2 โดยใหส้นันิษฐานไว้
เบ้ืองตน้วา่ขอ้เทจ็จริงเป็นตามผลการตรวจพิสูจน์ท่ีหากไดต้รวจพิสูจน์แลว้จะเป็น

ผลเสียต่อผูต้อ้งหาหรือผูเ้สียหายนั้นแลว้แต่กรณี และ พระราชบญัญติัจราจรทาง

บก ฉบบัท่ี 10 พ.ศ.2557 นั้น ม.142 (2) ไดร้ะบุไวว้า่กรณีท่ีผูข้บัข่ีไม่ยอมให้

ทดสอบโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ผูน้ั้นฝ่าฝืน ม.43(2) 



 

โดยการทดสอบตามมาตราน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้น

กฎกระทรวง 
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แผนการสอน 

หัวข้อ อุบติัเหตุจราจร 

รายวชิา นิติเวชศาสตร์ (นว 521) 

ผู้สอน แพทยห์ญิงศิรินทร์ บุษยามานนท ์

วตัถุประสงค์ เพ่ือให้นิสิตสามารถ 

1. มีความรู้ทางดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจร 
2. มีความรู้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจร 
3. จ าแนกประเภทและการบาดเจบ็ชนิดต่างๆ จากการจราจรได ้
4. มีความรู้เก่ียวกบัสาเหตุการตายและพฤติการณ์การตายจากการจราจรและ

กรณีฆาตกรรมอ าพราง 
5. มีความรู้ในการเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการจากกรณีอุบติัเหตุจราจร 
6. ตระหนกัและเฝ้าระวงั และปฏิบติัตนเองอยา่งปลอดภยัเพ่ือป้องกนัการเกิด

อุบติัเหตุจราจร 
    เน้ือหาหัวข้อ 

1. กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจราจร 



 

2. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุจราจร 
3. ประเภทและการบาดเจบ็ชนิดต่างๆ จากการจราจร 
4. สาเหตุและพฤติการณ์การตายจากการจราจร  
5. ฆาตกรรมอ าพรางกบัอุบติัเหตุจราจร 
6. การเกบ็ส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการกรณีอุบติัเหตุจราจร 
7. การตระหนกัและเฝ้าระวงัตนเอง  

 ส่ือการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 

2. Power point ทั้งภาพน่ิงและ animation 

3. Application มือถือ สร้างโดย แพทยห์ญิงศิรินทร์ บุษยามานนท ์

แผนการสอน ระยะเวลา 1 ชัว่โมง โดยแบ่งเป็น 

1. บอกวตัถุประสงคแ์ละบอกเน้ือหา 5 นาที 

2. สอนบรรยายเน้ือหาหวัขอ้ต่าง ๆ  40 นาที 

3. ซกัถามนิสิต 10 นาที 

4. นิสิตซกัถาม 5 นาที และเปิดโอกาสใหนิ้สิตซกัถามนอกหอ้งเรียน 

สอนนิสิตแพทยปี์การศึกษาละ 5 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 5 ชัว่โมงต่อ

ปี 

การประเมินผล 

1. อาจารยซ์กัถามในหอ้งเรียน 

2. ขอ้สอบ Multiple choice 5 ตวัเลือก 

3. ขอ้สอบเขียน Short answer 
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