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Traffic accidents are major public health concern
in Thailand, and specifically in Khon Kaen province.
This study aimed to examine the concentration of
traffic accidents sorted by various causes in Khon
Kaen province, in relation to economic status in each
district through an application of concentration index
(CI). In this regard, cross-sectional study was
performed. The dataset consisted of information from
two sources: (1) Injury Surveillance (IS) data from the
Provincial Public Health Office in 2015 and (2) district
economy data from 21 districts in Khon Kaen province
during 2006-2007 from the Provincial Statistical Office.
Key variables of interest were composed of (1)
incidence of traffic accidents per 100,000 population,
which was divided into (1.1) motorcycle accidents and
(1.2) car accidents, and was sorted according to risk
factors, namely, an absence of helmet while riding
motorcycle, a failure to wear seatbelt, and a history
of alcoholic drinking before and/or during a journey,
and (2) ratio of registered enterprises to 100,000
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population. The calculation of CI was performed by
Stata XI. The findings revealed that traffic accidence
incidence in Khon Kaen province was mainly
concentrated amongst the better-off districts (CI with
positive values), particularly for no-helmet and noseatbelt risk factors, which yielded statistical
significance. Policy implication for this study is the
application of CI as tool to assess the intensity and
urgency of traffic accident prevention measures, which
might be varied according to the economic status in
each district. This study still experienced some
limitations, such as limited data size, a lack of cases
who did not show up at health facilities, and a lack
of information that accurately reflected the economic
status at the district level. Future research that includes
data at the household level, and takes into account
the spatial data analysis concept is recommended.
Keywords : Traffic accident, Inequity,
Concentration index

บทคัดย่อ
ปั ญ หาอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนเป็ น ปั ญ หาทาง
สาธารณสุขที่ส�ำคัญของประเทศไทยและในจังหวัด
ขอนแก่น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
กระจุกตัวของอุบัติเหตุทางถนนแยกตามสาเหตุต่างๆ
อั น สั ม พั ท ธ์ กั บ สถานะทางเศรษฐกิ จ ของอ� ำ เภอใน
จังหวัดขอนแก่นโดยใช้ดัชนีการกระจุกตัว (Concentration index : CI) การศึกษานีเ้ ป็นงานวิจยั ภาคตัดขวาง
ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง การบาดเจ็ บ ที่ เ ก็ บ ที่
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นใน ปี พ.ศ. 2558
และข้อมูลเศรษฐานะของแต่ละอ�ำเภอซึ่งได้จากการ
ส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่นใน ปี พ.ศ.
2549-2550 จ�ำนวน 21 อ�ำเภอ ตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์
ค่า CI ประกอบด้วย (1) อุบัติการณ์อุบัตเิ หตุทางถนน
ต่อแสนประชากร โดยแบ่งเป็น (1.1) อุบัติเหตุรถ
จักรยานยนต์ และ (1.2) อุบัติเหตุรถยนต์ ซึ่งแยกตาม
ความเสี่ยง ได้แก่ การไม่สวมหมวกนิรภัย การไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย และการมีประวัตดิ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และ (2) จ�ำนวนสถานประกอบการต่อแสนประชากร
ในแต่ละอ�ำเภอ การค�ำนวณ CI ใช้โปรแกรม Stata XI®
ผลการศึกษาพบว่าอุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนใน
จังหวัดขอนแก่นมีการกระจุกตัวมากในเขตอ�ำเภอที่มี
เศรษฐานะดี (ค่า CI เป็นบวกในทุกตัวแปร) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อุบตั เิ หตุทางถนนทีม่ คี วามเสีย่ งจากการไม่สวม
หมวกนิรภัยและการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยซึง่ ค่า CI มีนยั
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ประโยชน์ ข องการศึ ก ษานี้ ใ นเชิ ง
นโยบาย คือ การใช้ CI เป็นเครื่องมือในการพิจารณา
ให้ความส�ำคัญถึงความเข้มข้นและความเร่งด่วนของ
การด�ำเนินมาตรการอุบัติเหตุที่ต่างกันตามบริบทด้าน
เศรษฐานะของแต่ละอ�ำเภอ การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัด
บางประการ อาทิ การมีปริมาณข้อมูลทีจ่ ำ� กัด การขาด
ข้อมูลของผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแต่ไม่ได้มารับการรักษา
ที่สถานพยาบาล และการขาดข้อมูลเศรษฐานะใน
ระดับอ�ำเภอที่แท้จริง ดังนั้นในอนาคตพึงมีการส�ำรวจ
ให้ลกึ ถึงระดับครัวเรือน และพึงมีการวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่
ร่วมด้วย
ค�ำส�ำคัญ : อุบัตเิ หตุทางถนน ความไม่เป็นธรรม
ดัชนีการกระจุกตัว

บทน�ำ
อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศ
ไทย องค์การอนามัยโลกได้รายงานไว้ในปี พ.ศ. 2556
ว่าอุบัติการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ
ประเทศไทยสูงถึง 36.2 คนต่อแสนประชากร1 ก่อให้เกิด
การสูญเสียปีสขุ ภาวะ (Disability-adjusted life years :
DALYs) ถึง 673,000 DALYs 2 และก่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี3 งานวิจัยใน
ประเทศ เช่น การศึกษาของอาทร4 ได้รายงานไว้ในปี
พ.ศ. 2547 ว่าอุบัติเหตุทางถนนก่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจต่อผู้ป่วย มีค่าประมาณ 90,000 บาทต่อราย
สาเหตุของอุบตั เิ หตุทางถนนมีหลายประการ การศึกษา
ของ Duric5 ระบุว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนน
ได้แก่ สภาพถนน ยานพาหนะ และสาเหตุอนั เนือ่ งมา
จากผูข้ บั ขี่ โดยสาเหตุ เรื่องผู้ขับขี่คิดเป็นสัดส่วนมาก
ที่สุด คือประมาณร้อยละ 90.0 ของอุบัติเหตุทั้งหมด
วีระ6 รายงานไว้ในปี พ.ศ. 2548 ว่า ประมาณหนึง่ ในสาม
ของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
มีประวัตกิ ารดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่าง
ขับขี่ การศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของ
วีระพันธ์7 ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนใน
ผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลขอนแก่นระหว่าง
ปี พ.ศ. 2544-2554 และได้พบว่า ประมาณร้อยละ 30.0
ของอุบัติเหตุในผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีประวัติการดื่ม
แอลกอฮอล์ และประมาณร้อยละ 75.0 ของผู้ประสบ
เหตุ ไ ม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย ด้ ว ยการตระหนั ก ถึ ง ความ
ส�ำคัญของปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดขอนแก่น
ได้ด�ำเนินงานป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนมาอย่างต่อเนือ่ ง
กว่าทศวรรษโดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งทางสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
เช่น ต�ำรวจ ส�ำนักงานขนส่งทางบก และส�ำนักงาน
ป้องกันสาธารณภัย รวมถึงภาคเอกชนและชุมชน โดย
มีกจิ กรรมหลัก ได้แก่ (1) ติดตามข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนในจังหวัดและพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล
เฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance : IS), (2) ร่วมกับ
ต�ำรวจในการกวดขันวินัยจราจร (3) รณรงค์พฤติกรรม
การขับขี่ที่เหมาะสมกับภาคประชาชน (4) ก� ำหนด
มาตรการควบคุมความเร็วการขับขี่ในถนนสายหลัก
และ (5) ให้ความรู้และอบรมนักเรียนในสถานศึกษาให้
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ตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการขับขี่ที่ปลอดภัย2-5
อย่างไรก็ตามในเชิงวิชาการ ยังมีการศึกษาถึงความ
สัมพัทธ์ของการกระจุกตัวของอุบัติการณ์อุบัติเหตุทาง
ถนนกับสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละพืน้ ทีไ่ ม่มากนัก
คณะผู้ศึกษามีสมมติฐานว่า พื้นที่ที่มีระดับเศรษฐกิจ
ที่ดีน่าจะมีอุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนมาก และการ
กระจุกตัวนีน้ า่ จะมีความแตกต่างกันตามแต่ความเสีย่ ง
ของอุบัติเหตุทางถนน การวิเคราะห์ความไม่เป็นธรรม
ของการกระจุกตัวของอุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนกับ
สถานะทางเศรษฐกิจน่าจะมีประโยชน์ต่อการก�ำหนด
นโยบายและผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีใ่ นการจัดล�ำดับให้ความ
ส�ำคัญ และพิจารณาถึงความเร่งด่วนหรือความเข้มข้น
ของการด�ำ เนิ น มาตรการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้ต่อไป ดังนั้นการ
ศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การกระจุกตัว
ของอุบัติเหตุทางถนนตามสาเหตุต่างๆ กับสถานะทาง
เศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดโดยใช้ดัชนีการกระจุกตัว
(Concentration index : CI) เป็นเครื่องมือชี้วดั
วัตถุและวิธีการ
การศึ ก ษานี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณแบบภาค
ตัดขวาง โดยใช้ข้อมูลสองส่วน คือ (1) ข้อมูลเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บ หรือข้อมูล IS ทีเ่ ก็บทีส่ ำ� นักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2558 โดยข้อมูล IS นี้
ประกอบด้วยอุบัตกิ ารณ์อุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่
21 อ�ำเภอ (พืน้ ทีอ่ ำ� เภอเปือยน้อย กิง่ อ�ำเภอโคกโพธิช์ ยั
กิ่งอ�ำเภอหนองนาค�ำ กิ่งอ�ำเภอท่าพระ และกิ่งอ�ำเภอ
โนนศิลาไม่ได้น�ำมาวิเคราะห์ เพราะมีการเก็บข้อมูล
ไม่ครบถ้วน) และ (2) ข้อมูลจ�ำนวนสถานประกอบการ
จังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2549-2550 ซึ่งได้จากการ
ส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ8 การค�ำนวณ CI
ต้องอาศัยตัวแปรสองส่วน คือ (1) ตัวแปรสุขภาพ และ
(2) ข้อมูลแสดงเศรษฐานะของแต่ละอ�ำเภอ ข้อมูล
ตัวแปรสุขภาพ ในที่นี้คือ อุบัติการณ์อุบตั ิเหตุทางถนน
ต่อแสนประชากรในแต่ละอ�ำเภอ โดยแบ่งเป็น (1.1)
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และ (1.2) อุบัติเหตุรถยนต์
ในส่วนของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ แบ่งตามความ
เสี่ยงได้เป็น 2 อย่าง ได้แก่ (ก) การไม่สวมหมวกนิรภัย
และ (ข) การมีประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
ขณะที่ข้อมูลอุบัติเหตุรถยนต์ แบ่งตามความเสี่ยงได้
114
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เป็น 2 อย่าง ได้แก่ (ก) การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และ
(ข) การมีประวัตดิ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ส�ำหรับข้อมูล
แสดงเศรษฐานะของแต่ละอ�ำเภอ เนื่องจากไม่มขี ้อมูล
รายได้ครัวเรือนระดับอ�ำเภอ หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมรายอ�ำเภอ ในที่นี้จึงใช้จ�ำนวนสถานประกอบการ
ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อแสนประชากร
(ทั้งในและนอกเขตเทศบาล) เป็นตัวแทนบ่งบอกระดับ
เศรษฐานะของจังหวัด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม
Stata XI® (Serial number : 40110589509) สถิตวิ เิ คราะห์
แบ่งเป็นสองส่วน คือ (1) วิเคราะห์ดว้ ยสถิตเิ ชิงพรรณนา
(Descriptive statistics) ผลการวิเคราะห์ได้ถูกน�ำเสนอ
ด้วยค่าเฉลี่ย และมัธยฐาน และ (2) วิเคราะห์การ
กระจุกตัวของอุบตั กิ ารณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนตามสาเหตุ
ต่างๆ ซึ่งสัมพัทธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ด้วย Concentration index หรือ CI CI เป็นหนึ่งในดัชนี
ที่ธนาคารโลก (World bank) แนะน�ำส�ำหรับเป็นตัวชี้วัด
ความไม่เป็นธรรมของการกระจุกตัวของตัวแปรสุขภาพ
(หรือตัวแปรอื่นๆ เช่น การเสียภาษี หรือการใช้บริการ
ภาครัฐ) โดยเปรียบเทียบในเชิงสัมพัทธ์กบั ความไม่เป็น
ธรรมของการกระจายรายได้9 สูตรการค�ำนวณ CI คือ
ซึ่ ง สามารถค� ำ นวณได้ จ ากการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Regression analysis)
ทั่วไป โดย คือค่าความแปรปรวนของล�ำดับ (Rank)
ของข้อมูลที่จัดล�ำดับตามระดับเศรษฐานะ, hi คือ
ตัวแปรตามที่สนใจ ซึ่งในที่นี้คืออุบัติการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนนตามสาเหตุต่างๆ, μ คือค่าเฉลี่ยของ hi, а
คือค่าคงที่สมการ, rі คือล�ำดับของข้อมูลที่จัดล�ำดับ
ตามระดับเศรษฐานะ, และ еі คือค่า error term
ทั้งนี้ค่าสัมประสิทธิ์ (β) ของสมการถดถอยเชิงเส้น
จะใช้เป็นตัวที่แสดงค่า CI9
CI มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 หาก CI มีค่าลบ
หมายถึง ตัวแปรตามที่สนใจมีการกระจุกตัวมากใน
กลุ ่ ม ที่ มี ร ายได้ น ้ อ ยหรื อ มี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ ต�่ ำ
หาก CI มีค่าบวกหมายถึง ตัวแปรตามที่สนใจมีการ
กระจุ ก ตั ว ในกลุ ่ ม ที่ มี ร ายได้ ม ากหรื อ มี ส ถานะทาง
เศรษฐกิจดี10 การแสดงผล CI ยังสามารถแสดงผลด้วย
กราฟระหว่างร้อยละสะสมของตัวแปรตามในแนวแกนตัง้
(อุบตั กิ ารณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนน) กับร้อยละสะสมของล�ำดับ
เศรษฐานะในแนวแกนนอน (จ�ำนวนสถานประกอบการ
ต่อแสนประชากรรายอ�ำเภอ) หากเส้นกราฟอยู่เหนือ

แนวเส้นทแยงมุม 45 องศา หมายถึงค่า CI เป็นลบ
และหากเส้นกราฟอยูต่ ำ�่ กว่าแนวเส้นทแยงมุม 45 องศา
หมายถึงค่า CI เป็นบวก ยิ่งเส้นกราฟห่างจากแนวเส้น
ทแยงมุมมากเท่าไร ค่า CI ยิ่งมีค่ามากเท่านั้น
ผล
ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาพบว่า อุบตั ิ
การณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนทีเ่ กิดกับผูข้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์
ใน 21 อ�ำเภอ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1,084 รายต่อแสน
ประชากร และค่ามัธยฐานประมาณ 1,006 รายต่อแสน
ประชากร โดยอุบัติการณ์อุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงจาก
การไม่สวมหมวกนิรภัยมีคา่ เฉลีย่ ประมาณ 864 รายต่อ

แสนประชากร และทีม่ คี วามเสีย่ งจากการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ มี ค ่ า ฉลี่ ย ประมาณ 231 รายต่ อ แสน
ประชากร ในส่วนของอุบัติเหตุทางถนนของผู้ขับขี่
รถยนต์มีอุบัติการณ์น้อยกว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ ซึ่งคิดเป็นอุบัติการณ์ที่มีความเสี่ยง
เรือ่ งการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยร่วมด้วยประมาณ 95 ราย
ต่อแสนประชากร และทีม่ คี วามเสีย่ งจากการดืม่ เครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 17 รายต่อแสนประชากร
ในประเด็นเรื่องเศรษฐานะของแต่ละอ�ำเภอ มีค่าเฉลี่ย
จ� ำ นวนสถานประกอบการคื อ 4,800 แห่ ง ต่ อ แสน
ประชากร (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 สถิติเชิงพรรณนาของอุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนต่ออ�ำเภอ
และจ�ำนวนสถานประกอบการต่ออ�ำเภอ จากข้อมูล 21 อ�ำเภอในจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปร (N=21)

ค่าเฉลี่ย
(ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

อุบัติเหตุรถจักยานยนต์รวมทุกสาเหตุ
1,084(879)
(รายต่อแสนประชากร)
อุบัติเหตุรถจักยานยนต์ร่วมกับการไม่สวมหมวกนิรภัย
864(679)
(รายต่อแสนประชากร)
อุบตั เิ หตุรถจักยานยนต์รว่ มกับการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
231(192)
(รายต่อแสนประชากร)
อุบัติเหตุรถยนต์รวมทุกสาเหตุ
129(97)
(รายต่อแสนประชากร)
อุบัติเหตุรถยนต์ร่วมกับการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
95(76)
(รายต่อแสนประชากร)
อุบัติเหตุรถยนต์ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
17(14)
(รายต่อแสนประชากร)
จ�ำนวนสถานประกอบการ
4,800(2,497)
(สถานประกอบการต่อประชากร)

มัธยฐาน
(พิสัย
ควอไทล์)

พิสัย

1,006(754)

166-3,943

848(671)

105-2,920

186(190)

23-909

114(141)

19-317

78(78)

10-275

13(18)

1-52

4,236(1,936)

1,970-14,355
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จากสมการค�ำนวณ CI พบว่า ค่า CI เป็นบวกใน
ทุกสาเหตุของอุบัติเหตุ บ่งบอกว่าอุบัติการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนนมีการกระจุกตัวมากในพื้นที่ที่มีเศรษฐานะดี
นอกจากนัน้ ค่า CI ยังมีคา่ ค่อนข้างสูงในเรือ่ งการไม่สวม
หมวกนิรภัย (CI=0.245) และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
(CI=0.255) บ่งบอกว่าพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
มีการกระจุกตัวมากในพืน้ ทีท่ มี่ เี ศรษฐานะดี หากเทียบ
กับการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งแม้จะมีค่า CI เป็นบวกแต่มี
ขนาดน้อยกว่า หรือแปลผลได้ว่าการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับขี่ แม้ยังมีการกระจุกตัว
ในพืน้ ทีท่ มี่ เี ศรษฐานะดี แต่กม็ กี ารกระจายตัวไปสูพ่ นื้ ที่
ที่มีเศรษฐานะไม่ดีมากกว่า ทั้งนี้ค่า P-value ของ CI
ของการไม่สวมหมวกนิรภัยและการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
(P-value = 0.014 และ 0.012 ตามล�ำดับ) ส่วนค่า CI
ของการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ทั้ ง ในผู ้ ขั บ ขี่ ร ถ
จักรยานยนต์และผู้ขบั ขีร่ ถยนต์ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ
(P-value = 0.080 และ 0.062 ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 สมการถดถอยเชิงเส้นแสดง CI ของอุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนตามสาเหตุต่างๆ
ตัวแปร (N=76)
อุบัติเหตุรถจักยานยนต์ร่วมกับการไม่สวมหมวกนิรภัย

CI (95% Confidence
P-value R-square
interval of CI)
0.245(0.055, 0.434) 0.014
0.278

อุบัติเหตุรถจักยานยนต์ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0.192(-0.025, 0.410)

0.080

0.152

อุบัติเหตุรถยนต์ร่วมกับการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

0.255(0.063, 0.447)

0.012

0.289

อุบัติเหตุรถยนต์ร่วมกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0.197(-0.011, 0.404)

0.062

0.171
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วารสารกรมการแพทย์

ผลการค�ำนวณ CI ยังสามารถแสดงด้วยกราฟ
ในรูปที่ 1 ซึ่งพบว่า กราฟของอุบัติการณ์อุบัติเหตุ
ทางถนนทีม่ คี วามเสีย่ งจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและ
การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยวางตัวห่างจากเส้นทแยงมุม
45 องศา (หรือเส้นความเป็นธรรมสมบูรณ์) มากกว่า
กราฟของความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างไรก็ตามเส้นกราฟของทุกสาเหตุลว้ นวางตัวต�ำ่ กว่า
เส้นความเป็นธรรมสมบูรณ์ บ่งบอกถึงการกระจุกตัว
ของอุบัติเหตุในพื้นที่ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจดี

CI ไม่ได้แสดงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สนใจ
แต่เป็นการเปรียบเทียบในเชิง ‘สัมพัทธ์’ ระหว่างความ
ไม่เป็นธรรมของการกระจุกตัวของตัวแปรที่สนใจกับ
ระดับเศรษฐานะของหน่วยวิเคราะห์ (การศึกษาในที่น้ี
จึงใช้ค�ำว่า ‘สัมพัทธ์’ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ
ค�ำนวณของ CI) และยังสามารถแสดงการกระจุกตัว
ของตัวแปรสุขภาพนัน้ ๆ ออกมาเป็นตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ
หรือเป็นกราฟได้ ด้วยเหตุนี้ CI จึงได้ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินความไม่เป็นธรรมของการกระจุกตัวของ

Concentration curve

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Cumulative proportion of districts ranked by enterprises volume
motorbike (no helmet)
car (no seatbelt)
Equality line

1.0

motorbike (alcohol)
car (alcohol)

รูปที่ 1 Concentration curve แสดงอุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนตามสาเหตุต่างๆ
เปรียบเทียบกับเส้นความเป็นธรรมสมบูรณ์

วิจารณ์
ในภาพรวมของการศึ ก ษานี้ พ บว่ า อุ บั ติ ก ารณ์
อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดขอนแก่นมีการกระจุกตัว
ค่อนข้างสูงในอ�ำเภอทีม่ สี ถานะเศรษฐกิจดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงจากการไม่สวมหมวก
นิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การศึกษานี้น่าจะเป็นการศึกษาชิ้นแรกๆ ของประเทศ
ไทยที่ประยุกต์ใช้ CI มาวิเคราะห์การกระจุกตัวของ
อุบตั กิ ารณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนน และวิเคราะห์ขอ้ มูลลึกถึง
ระดับอ�ำเภอ ประโยชน์ของ CI ทีม่ มี ากกว่าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทวั่ ไป (เช่น การวิเคราะห์ดว้ ย Spearman’s
rank correlation หรือ Chi-square) ได้แก่ ประการแรก

ทรัพยากรสุขภาพและความไม่เป็นธรรมของการกระจุก
ตัวของโรคในเชิงระบาดวิทยาได้ค่อนข้างดีและน่าจะมี
ประโยชน์ต่อการสื่อสารสาธารณะ แม้การประยุกต์ใช้
CI ในงานอุบัติเหตุทางถนนค่อนข้างจ�ำกัด แต่ก็เริ่มมี
งานวิจยั เชิงสุขภาพทีใ่ ช้ CI เป็นตัวชีว้ ดั มีจำ� นวนมากขึน้
เรื่อยๆ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เช่น การศึกษาของ
สุพล11 ได้ใช้ CI วิเคราะห์ความชุกของภาวะทุพโภชนาการ
ในเด็กและภาวะน�ำ้ หนักน้อยในเด็กแรกคลอด ซึง่ งานวิจยั
ดังกล่าวพบว่า ภาวะทุพโภชนาการในเด็กมีการกระจุกตัว
ในครัวเรือนที่มีเศรษฐานะดี แต่ภาวะน�้ำหนักตัวน้อย
ในเด็กแรกเกิดมีการกระจุกตัวในครัวเรือนที่มีฐานะ
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ยากจนมากกว่า ประการที่สอง การวิเคราะห์ CI ไม่มี
ความอ่อนไหวต่อหน่วยของตัวแปร เช่น ในกรณีนี้หาก
เปลี่ยนจากอุบัติการณ์อุบัติเหตุต่อแสนประชากรเป็น
ต่ อ พั น ประชากร ก็ ไ ม่ ไ ด้ ท� ำ ให้ ผ ลการค� ำ นวณ CI
เปลี่ยนแปลงไป12 ในเชิงนโยบาย การศึกษานี้ได้เพิ่ม
องค์ความรู้ในแง่การจัดการมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
ทางถนน ในแง่มุมที่ว่า หากต้องพิจารณาจัดล�ำดับ
ความส� ำ คั ญ ของมาตรการลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนใน
จังหวัดขอนแก่น ในแต่ละอ�ำเภออาจให้ความส�ำคัญ
หรือเน้นย�้ำมาตรการที่ต่างกันไป ในอ�ำเภอที่มีระดับ
เศรษฐกิจค่อนข้างสูงน่าจะเน้นย�้ำมาตรการหรือกวดขัน
ให้ผขู้ บั ขีส่ วมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย ขณะที่
พื้นที่อ�ำเภอมีระดับเศรษฐกิจต�่ำกว่า อาจต้องเน้นย�้ำ
การตรวจจับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและขณะขับขี่ให้
มากขึน้ อย่างไรก็ตามการศึกษานีม้ ขี อ้ จ�ำกัดบางประการ
ได้แก่ (1) การมีปริมาณข้อมูลที่ค่อนข้างจ�ำกัด นั่นคือ
มีข้อมูลเพียง 21 อ�ำเภอ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้
การค�ำนวณค่า CI ของอุบัติเหตุทางถนนในเรื่องความ
เสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (2) ตัวแปรที่แสดง
เศรษฐานะของแต่ละอ�ำเภอ ในที่นี้ใช้จ�ำนวนสถาน
ประกอบการทีจ่ ดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ ไม่ได้
เป็นตัวแปรมาตรฐาน แต่ก็เป็นตัวแปรเดียวที่คณะ
ผู้ศึกษาสามารถหาได้ ทั้งนี้หากมีข้อมูลเศรษฐานะใน
ระดับครัวเรือนย่อมจะท�ำให้การค�ำนวณมีความแม่นย�ำ
มากขึน้ เพราะจะสามารถค�ำนวณตัวชีว้ ดั สินทรัพย์ ด้วย
วิ ธีแ ยกองค์ ป ระกอบหลั ก ได้ ซึ่ ง เป็ น วิ ธีที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับโดยธนาคารโลกว่าเป็นวิธีมาตรฐานในการ
ค�ำนวณเศรษฐานะของครัวเรือน13 ดังนั้นในการศึกษา
ในอนาคตหากมีการส�ำรวจประวัติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนและเศรษฐานะของผูป้ ระสบเหตุลงลึกถึงระดับ
ครัวเรือน น่าจะช่วยให้การค�ำนวณ CI มีความแม่นย�ำ
มากขึ้น (3) ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บมีการรวบรวม
ข้อมูลเฉพาะผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารน�ำส่งถึงสถานพยาบาลเท่านัน้
ดังนัน้ การศึกษานีย้ งั ขาดข้อมูลของผูท้ ปี่ ระสบอุบตั เิ หตุ
แต่ไม่ได้มารับบริการที่สถานพยาบาล (4) การใช้ CI
ในการเปรียบเทียบระหว่างผลการศึกษาต้องท�ำด้วย
ความระมัดระวัง เพราะค่า CI อาจเปลีย่ นไปหากเปลีย่ น

118

วารสารกรมการแพทย์

ตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น หากใช้รายได้
ครัวเรือนเป็นหน่วยวิเคราะห์แทนการใช้ตัวแปรจ�ำนวน
สถานประกอบการก็อาจให้คา่ CI เปลีย่ นไป นอกจากนัน้
จากการทบทวนวรรณกรรมในปัจจุบนั ยังไม่มขี อ้ ก�ำหนด
ที่เป็นสากลว่าพึงใช้ค่า CI เท่าใดในการเป็นจุดแบ่งใน
แต่ละระดับของความไม่เป็นธรรม และ (5) ในเชิง
เทคนิค การศึกษาเรื่องอุบัติเหตุทางถนนมีลักษณะ
พิเศษกว่าการวิจยั เชิงระบาดวิทยาทัว่ ไปเพราะมีความ
เกี่ยวข้องกับต�ำแหน่งของพื้นที่และการเคลื่อนย้าย
ประชากร งานวิจยั ในอนาคตพึงมีการวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่
(Spatial data analysis) ร่วมด้วย14
สรุป
อุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดขอนแก่น
มีการกระจุกตัวมากในเขตอ�ำเภอที่มเี ศรษฐานะดี โดย
เฉพาะอย่างยิง่ อุบตั เิ หตุทางถนนทีม่ คี วามเสีย่ งจากการ
ไม่ ส วมหมวกนิ ร ภั ย และการไม่ ค าดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
ประโยชน์ของการศึกษานี้ในเชิงนโยบาย คือ การใช้ CI
เป็นเครื่องมือในการพิจารณาให้ความส�ำคัญถึงความ
เข้มข้น และความเร่งด่วนของการด�ำเนินมาตรการ
อุบัติเหตุที่ต่างกันตามบริบททางเศรษฐานะของแต่ละ
พื้นที่ การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดบางประการ อาทิ การมี
ปริมาณข้อมูลที่จ�ำกัด การขาดข้อมูลของผู้ที่ประสบ
อุบตั เิ หตุแต่ไม่ได้มารับการรักษาทีส่ ถานพยาบาล และ
การขาดข้ อ มู ล เศรษฐานะในระดั บ อ� ำ เภอที่ แ ท้ จ ริ ง
ในอนาคตพึงมีการส�ำรวจให้ลกึ ถึงระดับครัวเรือน และ
พึงมีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมด้วย
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย
คุณนิตยาภรณ์ สีหาบัว โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
นายแพทย์อดุลย์ บ�ำรุง โรงพยาบาลซ�ำสูง คุณจิรวรรณ
กิจเลิศพรไพโรจน์ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ที่ช่วยประสานงาน ช่วยอนุเคราะห์
ข้อมูล และให้คำ� ชีแ้ นะทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับงานศึกษานี้
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