
การศึกษาจุดเสีย่งอนัตราย บริเวณจุดกลบัรถ
หนา้ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค ์

โดยใชค้ลิปอุบติัเหตุจากกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด (CCTV)

ทวีศกัด์ิ มีสวสัด์ิ วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
ส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคที ่3 จงัหวดันครสวรรค์ กรมควบคมุโรค 

บทคดัย่อ  การศกึษาน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาลักษณะการเกดิอบุตัเิหตขุองจุดอนัตราย บริเวณจุดกลับรถทางเข้าส�านัก-

งานสาธารณสขุจังหวัดนครสวรรค์ ค้นหาปัจจัยที่มผีลต่อการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนและเป็นข้อมูลส�าหรับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการวางแผนหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวบรวมข้อมูลจากคลิปวิดีโอการเกดิ

อบุตัเิหตจุากกล้อง CCTV ของเทศบาลนคร จังหวัดนครสวรรค์ เกบ็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 

ถงึวันที ่31 มกราคม 2561 น�าข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้ collision diagram ผลการศกึษาพบว่า การเกดิอบุตัเิหตทุางถนน 

สงูสดุเวลา 08.00 น. – 08.59 น. (ร้อยละ 30.77) รองลงมา เวลา 17.00 –17.59 น. (ร้อยละ 15.38) สภาพ

อากาศส่วนใหญ่ปกต ิร้อยละ 90.90 สภาพผวิถนนส่วนใหญ่แห้ง ร้อยละ 90.90 การมองเหน็เป็นช่วงเวลากลางวัน

ทั้งหมด การเกดิอบุตัเิหตสุ่วนใหญ่ประเภทรถทางตรงชนรถว่ิงเข้า-ออกส�านักงาน ร้อยละ 45.66 รองลงมาเป็นชน

ท้าย รถทางตรงชนรถกลับรถ รถเสยีหลักจากการตดัหน้า เท่ากนัคือร้อยละ 18.18 การด�าเนินการแก้ไขช่วงเดอืนที่มี

การเกดิอบุตัเิหตบุ่อย ได้น�าแผงกนัจราจรแบบบรรจุน�า้กั้นบริเวณจุดกลับรถ และจราจรมาอ�านวยความสะดวกช่วงเช้า 

เวลาก่อนท�างาน แต่ยังพบอบุตัเิหตเุกดิอกี ดงัน้ัน ควรประชาสมัพันธใ์ห้เจ้าหน้าทีห่รือผู้มาตดิต่อราชการของส�านักงาน-

สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ใช้วิธีการกลับรถจาก        

จุดกลับรถที่ห่างจากส�านักงานออกไป หลีกเล่ียงการใช้จุดกลับรถน้ีตัดเข้าส�านักงาน ผลักดันเป็นมาตรการองค์กร 

และน�าเสนอข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางป้องกันและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย
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ล้านคนมคีวามพิการตามมาและยังเป็นสาเหตกุารเสยีชีวิต

อันดับ 1 ของประชากรอายุ 15-29 ปี โดยเพศชาย       

เสยีชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนนมากกว่าเพศหญิงเกอืบ 3 

เทา่ และประเทศไทยมอีตัราการเสยีชีวิตสงูเป็นอนัดบัสอง

ของโลก(2) 

ส�าหรับสถานการณใ์นประเทศไทยน้ัน จากสถติข้ิอมูล

บทน�า
สถานการณอ์บุตัเิหตทุางถนนจากการรายงานองค์การ

อนามยัโลก พ.ศ. 2558 (Global Status Report on Road 

Safety 2015)(1) พบว่าในแต่ละปีประชาชนทั่วโลกเสยี-

ชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนประมาณ 1.25 ล้านคน 

หรือกว่า 3,400 คนต่อวัน นอกจากน้ี ประมาณ 20-50 



การศึกษาจุดเสีย่งอนัตรายบริเวณจุดกลบัรถหนา้ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค ์โดยใชค้ลิปอุบติัเหตุ

วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2564 ปีที ่30 ฉบบัเพ่ิมเติม 3 S465

มรณบตัรและหนังสอืรับรองการตายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

(พ.ศ. 2555 -2559) พบว่า อตัราการเสยีชีวิตอยู่ระหว่าง 

21–23 ต่อประชากรแสนคน เฉล่ีย 14,771 คนต่อปี(2) 

ประเทศไทยมกีารพยายามแก้ไขปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน

มาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อตัราผู้เสยีชีวิตจากอบุตัเิหตุ

ทางถนนของประเทศโดยเฉล่ียระหว่างปี พ.ศ. 2541-

2552 เฉล่ียปีละ 19.92 คนต่อประชากรแสนคน โดยใน

ปีพ.ศ. 2552 อยู่ที่ 17.39 คนต่อประชากรแสนคน ซ่ึง

ถอืว่าสงูเมื่อเปรียบเทยีบกบัประเทศที่มรีายได้ประชาชาติ

สงูและประเทศในภมูภิาคเอเชียบางประเทศ เช่น สงิคโปร์

มอีตัราการเสยีชีวิต 4.8 คนต่อประชากรแสนคน ประเทศ

ญ่ีปุ่นมีอตัราการเสยีชีวิต 5 คนต่อประชากรแสนคน 

จากปัญหาข้างต้นการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

29 มิถุนายน 2553 ได้ให้ความส�าคัญกบัแนวทางการ

ด�าเนินการตามกรอบปฏญิญามอสโก ก�าหนดให้ พ.ศ. 

2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

โดยให้ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนจัดท�า  

แผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน 

พ.ศ. 2554-2563 (Decade of Action for Road Safe-

ty)(2) ซ่ึงการด�าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของ

ประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบปฏญิญามอสโก 

กล่าวคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน      

ต�่ากว่า 10 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2563 และมี

กรอบแนวทางการด�าเนินงานของประเทศไทยภายใต้

กรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลก ดงัน้ี 

1) การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ 

(Building management capacity) 

2) การด�าเนินการในการออกแบบถนนและการ

จัดการโครงข่ายถนนที่รองรับผู้ใช้ถนนทุกกลุ่ม 

(Influence road design and network manage-

ment) 

3)  การด�าเนินการเพ่ือให้ได้มาตรฐานความปลอดภยั

ของรถ (Influence vehicle safety design 

4) การด�าเนินการเพ่ือให้มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้

ถนนทุกกลุ่ม (Influence road user behavior) 

5)  การปรับปรงุการดูแลรักษาผู้บาดเจบ็จากอบุตัเิหต ุ

(Improve post crash care) 

ปัจจุบนัภาพจากกล้องวงจรปิด (close–circuit tele-

vision หรือ CCTV) นอกจากมบีทบาทในการตรวจตรา

ความปลอดภัยของประชาชนแล้ว ยังสามารถน�ามาใช้

วิเคราะห์อบุตัเิหตทุางถนนอย่างจริงจัง ช่วยในการแก้ไข

ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอนัตราย เพราะข้อมูลจากค�าบอกเล่า

ของผู้ประสบเหตุหรือพยานอาจไม่เพียงพอหรือถูกต้อง

มากนัก ในขณะที่ภาพจากกล้อง CCTV สามารถบอกเล่า

เหตกุารณท์ี่เกดิขึ้นได้ชัดเจน 

บริเวณทางเข้าส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนคร-

สวรรค์ มจุีดกลับรถตดัเข้าส�านักงานได้ เจ้าหน้าทีส่่วนใหญ่ 

ของส�านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครสวรรค์ ส�านักงาน-

ป้องกนัควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์และประชาชน

บริเวณน้ันมักใช้จุดกลับรถน้ีเป็นประจ�ามักเกดิอุบัติเหตุ

บ่อยคร้ัง ข้อมูลจากศูนย์สั่งการจังหวัดนครสวรรค์ ปี 

2559 มรีายงานการเกดิอบุตัเิหตบุริเวณจุดกลับรถบริเวณ

น้ี จ�านวน 5 คร้ัง มผู้ีบาดเจบ็ จ�านวน 7 ราย ไม่มีรายงาน

ผู้เสยีชีวิต การวิจัยคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค์เพ่ือศกึษาลักษณะ

การเกดิอุบัติเหตุของจุดเสี่ยงอนัตรายบริเวณจุดกลับรถ

ทางเข้าส�านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือเป็น

ข้อมูลส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนหา

แนวทางหรือมาตรการป้องกนัอุบัติเหตุทางถนนบริเวณ

จุดกลับรถหน้าส�านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครสวรรค์ 

ต่อไป

วิธีการศึกษา
การศกึษาน้ีเป็นการศกึษาเชิงพรรณนา เกบ็รวบรวม

ข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของการเกิด

อบุัติเหตุของจุดเสี่ยงอนัตราย บริเวณจุดกลับรถทางเข้า

ส�านักงานสาธารณสขุจังหวัดนครสวรรค์ ค้นหาปัจจัยที่มี

ผลต่อการเกดิอบุตัเิหตแุละเป็นข้อมูลส�าหรับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการวางแผนหาแนวทางหรือมาตรการป้องกนั

อบุตัเิหตทุางถนน มขีั้นตอนการด�าเนินการศกึษาดงัน้ี
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การเลือกพื้ นทีจุ่ดเสีย่งอนัตรายและกลุ่มเป้าหมาย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกพ้ืนที่แบบเฉพาะเจาะจง

บริเวณจุดกลับรถหน้าส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครสวรรค์ จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุและประชาชนทีใ่ช้รถใช้ถนนบริเวณจุดกลับรถ

แห่งน้ีพบอบุตัเิหตไุด้บ่อยเป็นเหตใุห้ได้รับบาดเจบ็ บาง

รายมอีาการรนุแรง น�าไปสู่การสญูเสยีชีวิตและทรัพย์สนิ 

และกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประสบเหต ุหรือผู้ที่ได้รับบาดเจบ็ 

หรือเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เกดิบริเวณจุดกลับ

รถแห่งน้ี 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล

1. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์

วงจรปิด (CCTV) จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2560 ถงึวันที่ 31 มกราคม 2561 

เพ่ือน�ามาวิเคราะห์ความเสี่ยง รูปแบบการชน ช่วงเวลา 

สภาพแวดล้อม และปัจจัยการเกดิอบุตัเิหต ุ

2. ส�ารวจจุดเสี่ยงอนัตรายดูสภาพแวดล้อม สภาพ

การจราจร อปุกรณป้์องกนั หาปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกดิ

ความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณน้ี ทั้งในช่วงที่

กลางวัน ช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้า 8.00 -9.00 น. เยน็ 

16.00 -17.00 น.) และช่วงกลางคืน รวมทั้งถ่ายภาพ

เพ่ือใช้ประกอบการอธบิาย 

การวิเคราะหข์อ้มูล

น�าคลิปวิดีโอจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 

การเกดิอบุตัเิหตมุาลงในแผนผงัการชน (Collision dia-

gram) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descrip-

tive Statistic) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ผลการศึกษา
จุดอันตรายที่ศึกษาน้ีเป็นจุดกลับรถที่มีแยกตัดเข้า

ส�านักงานสาธารณสขุจังหวัดและส�านักงานป้องกนัควบ-

คุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จากการรวบรวมข้อมูล

คลิปวิดีโอจากกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ลงใน

แผนผังการชน (Collision diagram) พบการเกิดเหตุ

ทั้งหมด 13 คร้ัง สามารถบนัทกึข้อมูลด้วยกล้อง CCTV 

จ�านวน 11 คร้ัง เน่ืองจากกล้องช�ารดุต้องส่งซ่อมมีผู้ได้

รับบาดเจบ็ 7 คน ไม่มผู้ีเสยีชีวิต (ภาพที่ 1) 

เวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่ัวโมงเร่งรีบ เวลา 

8.01 น. – 8.59 น. ร้อยละ 30.77 (ภาพที่ 2) ปัจจัย

ด้านสภาพแวดล้อมพบว่า สภาพอากาศส่วนใหญ่ ปกต ิ

ร้อยละ 90.90 สภาพผวิถนนส่วนใหญ่แห้ง ร้อยละ 90.90 

การมองเหน็ทั้งหมดเป็นช่วงเวลากลางวัน รปูแบบการเกดิ

อุบัติเหตุส่วนใหญ่ประเภทรถทางตรงชนรถว่ิงเข้า-ออก

ส�านักงาน ร้อยละ 45.66 (ตารางที่ 1) 

วิจารณ์
การศึกษาลักษณะอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถ ช่วง

เวลาที่พบมากที่สดุเวลา 08.00 น. – 08.59 น. เดอืนที่

พบมากที่สดุคือเดอืนกุมภาพันธ ์สอดคล้องกบัการศกึษา

ธวัชชัย อภเิดชกุล ศกึษาอบุตัเิหตจุราจรในภาคเหนือของ

ประเทศไทย ปี 2554-2556(3) พบว่าช่วงที่เกดิอบุตัเิหตุ

สงูสดุม ี2 ช่วง คือ ช่วงเดอืนธนัวาคม ถงึเดอืนมกราคม 

(ร้อยละ 32.80) และช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือน

พฤษภาคม (ร้อยละ 36.70) เวลาที่เกดิอบุตัเิหตใุนพบ

มากช่วงกลางวัน ร้อยละ 60.70 (06.00 น.-18.00 น.) 

สอดคล้องกบัการศึกษาของนิวัช สร้อยมาลี ที่ได้ศึกษา  

จุดเสี่ยงการเกดิอบุตัเิหตภุายในพ้ืนทีต่�าบลโบสถ ์อ�าเภอ-

พิมาย จังหวัดนครราชสมีา พบว่า ช่วงเวลาที่ใช้ถนนมาก

ที่สดุคือ เวลาเร่งด่วน (07.00-8.00 น. และ 15.00-

16.00 น.)(4) 

ลักษณะการชนส่วนใหญ่พบแบบรถทางตรงชนรถว่ิง

เข้า-ออกส�านักงาน สอดคล้องกบัการศกึษาของศาสตรา-

วุฒิ พลบูรณ ์(2011) พบอบุตัเิหตทุางถนนมากที่สดุใน

บริเวณจุดกลับรถแบบเปิดเกาะ คือ อุบัติเหตุทางถนน  

รถคันเดยีวบริเวณจุดกลับรถ รองลงมาเป็นรถทางตรงชน

รถกลับรถ แต่แบบที่รุนแรงถงึขั้นเสยีชีวิตมากที่สดุ คือ 

รถทางตรงชนรถกลับรถ รองลงมาคือชนท้าย อกีทั้งยังพบ

ว่าจุดเปิดเกาะส่วนใหญ่อยู่ในช่วงถนนที่ตรงยาว (mid-

block) จึงเป็นจุดที่รถใช้ความเรว็ได้สงู อบุตัเิหตลัุกษณะ

ดังกล่าวเป็นจุดที่รถความเรว็สูงชนกับรถที่ความเรว็ต�่า
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หรือหยุดส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนมีความรุนแรงสงู(5) 

อกีทั้งณัฐพงศ์ บุญตอบ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขและ

ปรับปรงุจุดเสี่ยง จุดอนัตรายของรปูแบบการชนมุมฉาก

บริเวณทางแยกที่ไม่มสีญัญาณไฟจราจร ที่อธบิายสาเหตุ

ที่ เป็นไปได้ส่วนใหญ่เกิดจากรถว่ิงเข้าทางแยกด้วย

ความเร็วสูง ระยะการมองเห็นไม่เพียงพอ และไม่มี

ปริมาณจราจรสูงบริเวณทางแยก วิธีการแก้ไขและ

ปรับปรงุ ได้แก่ การตดิตั้งหรือปรับปรงุป้ายเตอืนล่วงหน้า 

ควบคุมความเรว็ ตดิตั้งลูกระนาด (rumble strips) ตดิ-

ตั้งสญัญาณไฟจราจร หรือจัดการจราจรในพ้ืนที่(6)

สรุป

ในการเกิดอุบัติเหตุในจุดกลับรถหน้าส�านักงาน-

สาธารณสขุจังหวัดนครสวรรค์น้ีส่วนใหญ่ พบว่า ลักษณะ

การชนมกัเป็นแบบรถทางตรงชนรถว่ิงเข้า-ออกส�านักงาน 

มกัจะเกดิในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน ที่มรีถสญัจรไปมาจ�านวน

ภาพที ่1 แผนผงัการชน (collision diagram)

ต�าแหน่ง: จุดกลบัรถหนา้ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

นครสวรรค์

ระยะเวลา: 1 กมุภาพนัธ ์2560 ถงึ 31 มกราคม 2561

Collosion Diagram

หน่วยงาน: ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่3 จงัหวดันครสวรรค์
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ภาพที ่2 การเกิดอุบติัเหตุบริเวณจุดกลบัรถหนา้ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั จ�าแนกตามช่วงเวลา

ตารางที ่1 ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุทางถนนบริเวณทีศึ่กษา 

                        ข้อมูลอบุตัเิหตทุางถนน (n=11)                                   จ�านวน        ร้อยละ

1. ด้านสิ่งแวดล้อม   

1.1 สภาพอากาศ  

  ปกต ิ 10 90.90

  ฝน  1 9.10

1.2 สภาพผวิทาง  

  แห้ง 10 90.90

  เปียก 1 9.10

1.3 การมองเหน็  

  กลางวัน 11 100.00

2. รปูแบบหรือลักษณะการชน   

  2.1 รถทางตรงชนรถว่ิงเข้า-ออกส�านักงาน 5 45.66

  2.2 รถทางตรงชนรถกลับรถ 2 18.18

  2.3 ชนท้าย 2 18.18

  2.4 รถเสยีหลักจากการตดัหน้า 2 18.18
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มาก เน่ืองจากถนนน้ีเป็นถนนทางหลวงหมายเลข 1 

พหลโยธนิ ประกอบกบัก่อนจุดกลับรถเป็นทางลาดลงเนิน

เขาท�าให้รถที่ว่ิงมาด้วยความเรว็ การตดัสนิใจข้ามจากจุด

กลับรถเข้าส�านักงานท�าให้เกดิการตัดหน้ารถที่ว่ิงมาทาง

ตรง รถทางตรงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน จึงมักเกิด

อบุตัเิหตุ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคณุนำยแพทยดิ์เรก ข�ำแป้น ผูอ้�ำนวยกำร-

ส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคที ่3 จงัหวดันครสวรรค์เป็น

อย่ำงสงูทีใ่หข้อ้เสนอแนะใหก้ำรศึกษำน้ีส�ำเรจ็ลลุ่วงไปได้

ดว้ยดี นำยแพทยพิ์สทุธ์ิ ชืน่จงกลกลุ หวัหนำ้กลุ่มพฒันำ

วชิำกำร นำยแพทยอ์นุรกัษ ์อมรเพชรสถำพร โรงพยำบำล-

สวรรค์ประชำรกัษ ์ทีช่ว่ยแนะแนวคิด ใหข้อ้เสนอแนะ เป็น

ทีป่รึกษำของกำรศึกษำน้ี นำยกเทศมนตรีเทศบำลนคร

นครสวรรค์ หวัหนำ้กองสำรสนเทศภำษีและทรพัยสิ์น ที่

อนุเครำะห์ใหใ้ชค้ลิปวิดีโอจำกกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) น�ำมำวเิครำะห์ขอ้มลู ขอขอบคณุทีมสอบสวน

สหสำขำจงัหวดันครสวรรค์ ทีเ่สนอแนะแนวคิดในกำรใช ้

ขอ้มูลในกำรน�ำไปสู่กำรแกไ้ขจุดเสีย่งในเวทีศูนย์ควำม

ปลอดภยัทำงถนน และขอบคณุทีมงำนกลุ่มระบำดวทิยำ

และขำ่วกรอง ทีช่ว่ยสนบัสนุนกำรศึกษำในครัง้น้ี
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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


