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บทคัดย่อ การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดอุบตั เิ หตุของจุดอันตราย บริเวณจุดกลับรถทางเข้ าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ค้ นหาปัจจัยที่มผี ลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุทางถนนและเป็ นข้ อมูลส�ำหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในการวางแผนหาแนวทางหรือมาตรการป้ องกันอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมข้ อมูลจากคลิปวิดีโอการเกิด
อุบตั เิ หตุจากกล้ อง CCTV ของเทศบาลนคร จังหวัดนครสวรรค์ เก็บรวบรวมข้ อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 น�ำข้ อมูลวิเคราะห์โดยใช้ collision diagram ผลการศึกษาพบว่า การเกิดอุบตั เิ หตุทางถนน
สูงสุดเวลา 08.00 น. – 08.59 น. (ร้ อยละ 30.77) รองลงมา เวลา 17.00 –17.59 น. (ร้ อยละ 15.38) สภาพ
อากาศส่วนใหญ่ปกติ ร้ อยละ 90.90 สภาพผิวถนนส่วนใหญ่แห้ ง ร้ อยละ 90.90 การมองเห็นเป็ นช่วงเวลากลางวัน
ทั้งหมด การเกิดอุบตั เิ หตุส่วนใหญ่ประเภทรถทางตรงชนรถวิ่งเข้ า-ออกส�ำนักงาน ร้ อยละ 45.66 รองลงมาเป็ นชน
ท้ าย รถทางตรงชนรถกลับรถ รถเสียหลักจากการตัดหน้ า เท่ากันคือร้ อยละ 18.18 การด�ำเนินการแก้ ไขช่วงเดือนที่มี
การเกิดอุบตั เิ หตุบ่อย ได้ นำ� แผงกันจราจรแบบบรรจุนำ�้ กั้นบริเวณจุดกลับรถ และจราจรมาอ�ำนวยความสะดวกช่วงเช้ า
เวลาก่อนท�ำงาน แต่ยงั พบอุบตั เิ หตุเกิดอีก ดังนั้น ควรประชาสัมพันธ์ให้ เจ้ าหน้ าทีห่ รือผู้มาติดต่อราชการของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และส�ำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ วิธีการกลับรถจาก
จุ ดกลับรถที่ห่างจากส�ำนักงานออกไป หลีกเลี่ยงการใช้ จุดกลับรถนี้ตัดเข้ าส�ำนักงาน ผลักดันเป็ นมาตรการองค์กร
และน�ำเสนอข้ อมูลให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหาแนวทางป้ องกันและปรับปรุงแก้ ไขจุ ดเสี่ยงจุ ดอันตราย
ค�ำส�ำคัญ: แผนผังการชน; จุดเสีย่ งอันตรายบนถนน; กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด

บทน�ำ

สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนจากการรายงานองค์การ
อนามัยโลก พ.ศ. 2558 (Global Status Report on Road
Safety 2015)(1) พบว่าในแต่ละปี ประชาชนทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้ องถนนประมาณ 1.25 ล้ านคน
หรือกว่า 3,400 คนต่อวัน นอกจากนี้ ประมาณ 20-50

ล้ านคนมีความพิการตามมาและยังเป็ นสาเหตุการเสียชีวติ
อันดับ 1 ของประชากรอายุ 15-29 ปี โดยเพศชาย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3
เท่า และประเทศไทยมีอตั ราการเสียชีวติ สูงเป็ นอันดับสอง
ของโลก(2)
ส�ำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนั้น จากสถิตขิ ้ อมูล
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มรณบัตรและหนังสือรับรองการตายในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
(พ.ศ. 2555 -2559) พบว่า อัตราการเสียชีวติ อยู่ระหว่าง
21–23 ต่อประชากรแสนคน เฉลี่ย 14,771 คนต่อปี (2)
ประเทศไทยมีการพยายามแก้ ไขปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนน
มาตั้งแต่ปี 2547 เป็ นต้ นมา อัตราผู้เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุ
ทางถนนของประเทศโดยเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 25412552 เฉลี่ยปี ละ 19.92 คนต่อประชากรแสนคน โดยใน
ปี พ.ศ. 2552 อยู่ท่ี 17.39 คนต่อประชากรแสนคน ซึ่ง
ถือว่าสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มรี ายได้ ประชาชาติ
สูงและประเทศในภูมภิ าคเอเชียบางประเทศ เช่น สิงคโปร์
มีอตั ราการเสียชีวติ 4.8 คนต่อประชากรแสนคน ประเทศ
ญี่ปุ่นมีอตั ราการเสียชีวิต 5 คนต่อประชากรแสนคน
จากปั ญหาข้ างต้ นการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2553 ได้ ให้ ความส�ำคัญกับแนวทางการ
ด�ำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก ก�ำหนดให้ พ.ศ.
2554-2563 เป็ นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน
โดยให้ ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนนจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการทศวรรษแห่ งความปลอดภัยทางถนน
พ.ศ. 2554-2563 (Decade of Action for Road Safety)(2) ซึ่งการด�ำเนินการด้ านความปลอดภัยทางถนนของ
ประเทศไทยให้ บรรลุเป้ าหมายตามกรอบปฏิญญามอสโก
กล่ าวคือ ลดอัตราการเสียชี วิตจากอุบัติเหตุทางถนน
ต�่ำกว่า 10 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2563 และมี
กรอบแนวทางการด�ำเนินงานของประเทศไทยภายใต้
กรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลก ดังนี้
1) การพั ฒนาความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ
(Building management capacity)
2) การด�ำ เนิ น การในการออกแบบถนนและการ
จัดการโครงข่ ายถนนที่รองรับผู้ใช้ ถนนทุกกลุ่ม
(Influence road design and network management)
3) การด�ำเนินการเพื่อให้ ได้ มาตรฐานความปลอดภัย
ของรถ (Influence vehicle safety design
4) การด�ำเนินการเพื่อให้ มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้
ถนนทุกกลุ่ม (Influence road user behavior)
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5) การปรับปรุงการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
(Improve post crash care)
ปัจจุบนั ภาพจากกล้ องวงจรปิ ด (close–circuit television หรือ CCTV) นอกจากมีบทบาทในการตรวจตรา
ความปลอดภัยของประชาชนแล้ ว ยังสามารถน�ำมาใช้
วิเคราะห์อบุ ตั เิ หตุทางถนนอย่างจริงจัง ช่วยในการแก้ ไข
ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย เพราะข้ อมูลจากค�ำบอกเล่า
ของผู้ประสบเหตุหรือพยานอาจไม่เพียงพอหรือถูกต้ อง
มากนัก ในขณะที่ภาพจากกล้ อง CCTV สามารถบอกเล่า
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นได้ ชัดเจน
บริ เวณทางเข้ าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ มีจุดกลับรถตัดเข้ าส�ำนักงานได้ เจ้ าหน้ าทีส่ ว่ นใหญ่
ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ส�ำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์และประชาชน
บริเวณนั้นมักใช้ จุดกลับรถนี้เป็ นประจ�ำมักเกิดอุบัติเหตุ
บ่ อยครั้ ง ข้ อมูลจากศูนย์ส่ังการจังหวัดนครสวรรค์ ปี
2559 มีรายงานการเกิดอุบตั เิ หตุบริเวณจุดกลับรถบริเวณ
นี้ จ�ำนวน 5 ครั้ง มีผ้ ูบาดเจ็บ จ�ำนวน 7 ราย ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวติ การวิจยั ครั้งนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
การเกิดอุบัติเหตุของจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณจุดกลับรถ
ทางเข้ าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็ น
ข้ อมู ลส�ำหรั บหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในการวางแผนหา
แนวทางหรือมาตรการป้ องกันอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ
จุ ดกลับรถหน้ าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะของการเกิ ด
อุบัติเหตุของจุดเสี่ยงอันตราย บริเวณจุดกลับรถทางเข้ า
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ค้ นหาปัจจัยที่มี
ผลต่อการเกิดอุบตั เิ หตุและเป็ นข้ อมูลส�ำหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องในการวางแผนหาแนวทางหรือมาตรการป้ องกัน
อุบตั เิ หตุทางถนน มีข้นั ตอนการด�ำเนินการศึกษาดังนี้
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การเลือกพื้ นทีจ่ ุดเสีย่ งอันตรายและกลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ เลือกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง
บริ เ วณจุ ด กลั บ รถหน้ า ส�ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
นครสวรรค์ จากปั ญหาการเกิดอุบัติเหตุของเจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุขและประชาชนทีใ่ ช้ รถใช้ ถนนบริเวณจุดกลับรถ
แห่งนี้พบอุบตั เิ หตุได้ บ่อยเป็ นเหตุให้ ได้ รับบาดเจ็บ บาง
รายมีอาการรุนแรง น�ำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สนิ
และกลุ่มเป้ าหมายคือผู้ประสบเหตุ หรือผู้ท่ไี ด้ รับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดบริเวณจุดกลับ
รถแห่งนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอความอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากกล้ อ งโทรทัศ น์
วงจรปิ ด (CCTV) จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง รูปแบบการชน ช่วงเวลา
สภาพแวดล้ อม และปัจจัยการเกิดอุบตั เิ หตุ
2. ส�ำรวจจุดเสี่ยงอันตรายดูสภาพแวดล้ อม สภาพ
การจราจร อุปกรณ์ป้องกัน หาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้ เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ รถใช้ ถนนบริเวณนี้ ทั้งในช่วงที่
กลางวัน ช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้ า 8.00 -9.00 น. เย็น
16.00 -17.00 น.) และช่วงกลางคืน รวมทั้งถ่ายภาพ
เพื่อใช้ ประกอบการอธิบาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
น�ำคลิปวิดีโอจากกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
การเกิดอุบตั เิ หตุมาลงในแผนผังการชน (Collision diagram) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ

ผลการศึกษา

จุ ดอันตรายที่ศึกษานี้เป็ นจุ ดกลับรถที่มีแยกตัดเข้ า
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและส�ำนักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จากการรวบรวมข้ อมูล
คลิปวิดีโอจากกล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) ลงใน
แผนผังการชน (Collision diagram) พบการเกิดเหตุ
ทั้งหมด 13 ครั้ง สามารถบันทึกข้ อมูลด้ วยกล้ อง CCTV
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จ�ำนวน 11 ครั้ง เนื่องจากกล้ องช�ำรุดต้ องส่งซ่อมมีผ้ ูได้
รับบาดเจ็บ 7 คน ไม่มผี ้ ูเสียชีวิต (ภาพที่ 1)
เวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ เกิดในชั่วโมงเร่ งรีบ เวลา
8.01 น. – 8.59 น. ร้ อยละ 30.77 (ภาพที่ 2) ปัจจัย
ด้ านสภาพแวดล้ อมพบว่า สภาพอากาศส่วนใหญ่ ปกติ
ร้ อยละ 90.90 สภาพผิวถนนส่วนใหญ่แห้ ง ร้ อยละ 90.90
การมองเห็นทั้งหมดเป็ นช่วงเวลากลางวัน รูปแบบการเกิด
อุบัติเหตุส่วนใหญ่ประเภทรถทางตรงชนรถวิ่งเข้ า-ออก
ส�ำนักงาน ร้ อยละ 45.66 (ตารางที่ 1)

วิจารณ์

การศึกษาลักษณะอุบัติเหตุบริเวณจุ ดกลับรถ ช่ วง
เวลาที่พบมากที่สดุ เวลา 08.00 น. – 08.59 น. เดือนที่
พบมากที่สดุ คือเดือนกุมภาพันธ์ สอดคล้ องกับการศึกษา
ธวัชชัย อภิเดชกุล ศึกษาอุบตั เิ หตุจราจรในภาคเหนือของ
ประเทศไทย ปี 2554-2556(3) พบว่าช่วงที่เกิดอุบตั เิ หตุ
สูงสุดมี 2 ช่วง คือ ช่วงเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม
(ร้ อ ยละ 32.80) และช่ ว งเดื อ นเมษายน ถึ ง เดื อ น
พฤษภาคม (ร้ อยละ 36.70) เวลาที่เกิดอุบตั เิ หตุในพบ
มากช่วงกลางวัน ร้ อยละ 60.70 (06.00 น.-18.00 น.)
สอดคล้ องกับการศึกษาของนิวัช สร้ อยมาลี ที่ได้ ศึกษา
จุดเสี่ยงการเกิดอุบตั เิ หตุภายในพื้นทีต่ ำ� บลโบสถ์ อ�ำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ช่วงเวลาที่ใช้ ถนนมาก
ที่สดุ คือ เวลาเร่งด่วน (07.00-8.00 น. และ 15.0016.00 น.)(4)
ลักษณะการชนส่วนใหญ่พบแบบรถทางตรงชนรถวิ่ง
เข้ า-ออกส�ำนักงาน สอดคล้ องกับการศึกษาของศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ (2011) พบอุบตั เิ หตุทางถนนมากที่สดุ ใน
บริเวณจุดกลับรถแบบเปิ ดเกาะ คือ อุบัติเหตุทางถนน
รถคันเดียวบริเวณจุดกลับรถ รองลงมาเป็ นรถทางตรงชน
รถกลับรถ แต่แบบที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตมากที่สดุ คือ
รถทางตรงชนรถกลับรถ รองลงมาคือชนท้าย อีกทั้งยังพบ
ว่าจุดเปิ ดเกาะส่วนใหญ่อยู่ในช่วงถนนที่ตรงยาว (midblock) จึงเป็ นจุดที่รถใช้ ความเร็วได้ สงู อุบตั เิ หตุลักษณะ
ดังกล่ าวเป็ นจุ ดที่รถความเร็วสูงชนกับรถที่ความเร็วต�่ำ
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ภาพที่ 1 แผนผังการชน (collision diagram)
Collosion Diagram

ต�ำแหน่ง: จุดกลับรถหน้าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยะเวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
นครสวรรค์
หน่วยงาน: ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

หรือหยุดส่งผลให้ อุบัติเหตุทางถนนมีความรุนแรงสูง(5)
อีกทั้งณัฐพงศ์ บุญตอบ ได้ เสนอแนวทางการแก้ ไขและ
ปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตรายของรูปแบบการชนมุมฉาก
บริเวณทางแยกที่ไม่มสี ญ
ั ญาณไฟจราจร ที่อธิบายสาเหตุ
ที่ เ ป็ นไปได้ ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากรถวิ่ ง เข้ า ทางแยกด้ ว ย
ความเร็วสูง ระยะการมองเห็นไม่ เพี ยงพอ และไม่ มี
ปริ ม าณจราจรสู ง บริ เ วณทางแยก วิ ธี ก ารแก้ ไ ขและ
ปรับปรุง ได้ แก่ การติดตั้งหรือปรับปรุงป้ ายเตือนล่วงหน้ า
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ควบคุมความเร็ว ติดตั้งลูกระนาด (rumble strips) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร หรือจัดการจราจรในพื้นที่(6)
สรุป
ในการเกิดอุบัติเหตุในจุ ดกลั บรถหน้ าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์น้ ีส่วนใหญ่ พบว่า ลักษณะ
การชนมักเป็ นแบบรถทางตรงชนรถวิ่งเข้ า-ออกส�ำนักงาน
มักจะเกิดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ที่มรี ถสัญจรไปมาจ�ำนวน
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ภาพที่ 2 การเกิดอุบตั ิเหตุบริเวณจุดกลับรถหน้าส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จ� ำแนกตามช่วงเวลา
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ตารางที่ 1 ข้อมูลการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนบริเวณทีศ่ ึกษา
ข้ อมูลอุบตั เิ หตุทางถนน (n=11)

จ�ำนวน

ร้ อยละ

1. ด้ านสิ่งแวดล้ อม 		
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1.1 สภาพอากาศ		
ปกติ
10
ฝน
1

90.90
9.10

1.2 สภาพผิวทาง		
แห้ ง
10
เปี ยก
1

90.90
9.10

1.3 การมองเห็น		
กลางวัน
11

100.00

2. รูปแบบหรือลักษณะการชน 		
2.1 รถทางตรงชนรถวิ่งเข้ า-ออกส�ำนักงาน
5
2.2 รถทางตรงชนรถกลับรถ
2
2.3 ชนท้ าย
2
2.4 รถเสียหลักจากการตัดหน้ า
2

45.66
18.18
18.18
18.18
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Abstract: A Study of Black Spot on U-Tune Point in front of Nakhon Sawan Provincial Public Health Office by
Using Accident Video Clip from Close Circuit Television (CCTV)
Taweeak Meesawad, B.SC.
Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon sawan, Thailand
Journal of Health Science 2021;30(Suppl 3):S464-S470.
The purpose of this study was to investigate the characteristics of traffic accidents at a U-turn
point for entering to Nakhon Sawan provincial public health office, to explore the factors that contribute
to road traffic injury and to be information support for creating a strategy or guidelines to prevent traffic
accidents. Data were collected from video clips recorded traffic accidents by CCTV of Nakhon Sawan
municipal office during the period from 1st February 2017 to 31st January 2018; and were analyzed by
collision diagram. The results demonstrated that the timings that causes of highest road accidents were at
8:00 a.m- 8.59 p.m. (30.17%) and 5.00–5.59 p.m. (15.38%). The weather condition was mostly
normal (90.90%) and the condition of the road was dry (90.90%). Most of the accidents were straight
running cars hitting those entered and exited the offices, 45.66%, followed by rear-end collision and
straight-way cars hit a U-turn cars (18.18%). To solve the problem, a traffic barrier was placed at the
U-turn point and a traffic police was assigned to facilitate the flow in the morning before the working
hours. Such efforts were not enough as traffic accidents frequently occurred . Therefore, people should be
regularly advised to avoid traffic accident by using other U-tern points. In addition, the information about
the problem should be widely shared; and structural interventions to reduce the risks should be explored
and implemented.
Keywords: collision diagram; black spot; close circuit television; CCTV
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