
แบบรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

ช่ือหนวยงานท่ีรายงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโคกสําโรง 

ช่ือผูรายงาน   นางสาวรัตนาภรณ  บัวดิษฐ         เบอรโทร  090-9722963 

 

วันท่ีเกิดเหตุ   4  เดือน มกราคม   พ.ศ.2564   เวลาท่ีเกิดเหตุ  16.50  น. 

สถานท่ีเกิดเหตุ ใกลเคียงอบต.วังขอนขวาง ถ.พหลโยธิน กม.182-183 ต.วังขอนขวาง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 

ลําดับเหตุการณอุบัติเหตุ รถยนตกระบะ 1 มุงหนาลพบุรีชะลอเพื่อจะเล้ียวขวา รถยนตกระบะ 2 ขับมาดวยความเร็ว 

หักหลบกระบะคัน 1 ไมพน ทําใหคอกขางท่ีย่ืนมาเก่ียวกับรถกระบะ 1 และหมุนขามเลนมาชนรถยนตเกง และ

รถจักรยานยนต มีผูประสพเหตุ 6 คน บาดเจ็บ 2 คนเสียชีวิต 3 คน 

ผูประสบเหตุท้ังหมดจํานวน   6  คน  

เสียชีวิต  3 คน บาดเจ็บ admit .......-.......คน บาดเจ็บเล็กนอย   คน   ไมประสงค รพ....-....คน 

ผูเสียชีวิต 

ลําดับ ช่ือ – สกุล อายุ สถานะขับข่ี ลักษณะการบาดเจ็บ/ ความปลอดภัย 

1 นายเฉลิมชัยวัฒน ฝางแกว 42 ผูขับข่ีกระบะ เสียชีวิตท่ีเกิดเหต ุ

 นายวัชรพงษ สีสมุทร 23 ผูขัยข่ี จยย. เสียชีวิตท่ีเกิดเหตุ 

 นายนเรศ ธรรมเจริญ 41 ผูขับข่ีรถเกง เสียชีวิตท่ีรพ. 

ผูบาดเจ็บ Admit 

ลําดับ ช่ือ – สกุล อายุ สถานะขับข่ี ลักษณะการบาดเจ็บ/ ความปลอดภัย 

     

     

ผูบาดเจ็บเล็กนอย 

ลําดับ ช่ือ – สกุล อายุ สถานะขับข่ี ลักษณะการบาดเจ็บ/ ความปลอดภัย 

 นางวีรดา ขุมทอง 36 ผูโดยสารกระบะ1 เจ็บแขน 

 ด.ช.นนทิวรรธน ขุมทอง 1.7 ผูโดยสารกระบะ1 หูโดนสะเก็ดกระจก 

 

ลักษณะการบาดเจ็บ : ระบุ การวินิจฉัย หรืออวัยวะท่ีไดรับบาดเจ็บ 

 

พฤติกรรมขับข่ี : จยย.ไมสวมหมวกกันน็อค ไมดื่มสุรา จอดขางถนน 

                     กระบะ1คาดเข็มขัดนิรภัย ไมดื่มสุรา จอดรอเล้ียว 

  กระบะ2ไมคาดเข็มขัดนิรภัย ไมดื่มสุรา  ขับเร็ว ประมาท 

  เกงคาดเข็มขัดนิรภัย ไมดื่มสุรา ขับเร็ว 

 

 

 

 



ผลการวิเคราะหโดยใชวิธี Haddon matrix  

 ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานพาหนะ ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

กอน

เกิด

เหตุ 

-รถกระบะ1 โดยสาร 3 คน ขับรถมุง

หนาไปลพบุรีกําลังชะลอจะเล้ียวขวา 

-รถกระบะ2 โดยสาร 1 คน ขับมา

ดวยความเร็วมุงหนาไปลพบุรี 

-รถเกง โดยสาร 1 คน ขับเลนขวามุง

หนาโคกสําโรง 

-รถจยย. โดยสาร 1 คน จอดรอออก

จากซอย 

-รถกระบะ1 ตอโครงเหล็กดานขาง 

-รถกระบะ2  เปนรถขนรถสกูตเต

อรกระบะตอขางยืนออกมา 

-รถเกง สภาพด ี

-รถจยย.สภาพด ี

- สภาพดีผิวการจราจรเรียบไมมีหลุม 
ไมมีบอ พื้นถนนแหงปกติ 
-เปนชวงเวลาเย็น 16.50 น. ยังไม
มืด 
-ถนนไมมีเกาะกลางหรือจุดกลับรถ 
   

ขณะ

เกิด

เหตุ 

-รถยนตกระบะ 1 มุงหนาลพบุรี

ชะลอเพื่อจะเล้ียวขวา รถยนต

กระบะ 2 ขับมาดวยความเร็ว หัก

หลบกระบะคัน 1 ไมพน ทําใหคอก

ขางท่ีย่ืนมาเก่ียวกับรถกระบะ 1 และ

หมุนขามเลนมาชนรถยนตเกง และ

จักรยานยนตท่ีรอจะออกจากซอย 

-รถกระบะ2 เปนรถขนรถสกูตเตอรก

ระบะตอขางยืนออกมา ทําใหคอก

ขางท่ียืนจากกระบะออกมาเก่ียวกับ

รถกระบะคันท่ี 1 จึงทําใหหมุนขาม

เลนมาชนรถยนตเกง และ

จักรยานยนตท่ีรอจะออกจากซอย 

- สภาพดีผิวการจราจรเรียบไมมีหลุม 

ไมมีบอ พื้นถนนแหงปกติ 

-เปนชวงเวลาเย็น 16.50 น. ยังไมมืด 

-ถนนไมมีเกาะกลางหรือจุดกลับรถ 

หลัง

เกิด

เหตุ 

-รถกระบะ1 จอดอยูกับท่ี ผูขับข่ีไม

บาดเจ็บ ผูโดยสารผูหญิงเจ็บแขน+

เด็กหูเปนแผลโดนสะเก็ดกระจก 

-รถกระบะ2 หมุนขามเลน มาชนรถ

เกงท่ีสวนมาและจักรยานยนตท่ีรอ

ออกจากซอยอีกฝง คนขับไมคาดเข็ม

ขัดนิรภัย กระเด็นออกจากตัวรถ 

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 

-รถเกง โดยสาร 1 คน ขับเลนขวามุง

หนาโคกสําโรง ติดภายใน 

บาดเจ็บสาหัส ใสทอชวยหายใจ cpr 

เสียซีวิตท่ีรพ. 

-รถจยย. โดยสาร 1 คน จอดรอออก

จากซอย ไมสวมหมวกนิรภัย  ถูกรถ

กระบะ 2  เสียหลักหมุนมาชน

เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ 

-รถกระบะ1 ประตูดานขางคนซอน

หลุด 

-รถกระบะ2  พุงขามมาชนเกง ชน

จยย.และลงขางทาง พังยับท้ังคัน 

-รถเกง  หนาและหลังยุบลงขางทาง

ดานซาย 

-รถจยย.พังยับท้ังคัน 

 

 

 

 



สรุปผลการสอบสวน 

ปจจัยดานคนท่ีคาดวาอาจสงผลตอสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

ผูขับข่ีรถกระบะ 2   ไมคาดเข็มขัดนิรภัย  ขับมาดวยความเร็วและประมาท 

ปจจัยดานยานพาหนะท่ีคาดวาอาจสงผลตอสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 

 รถกระบะคัน 2 เปนรถขนรถสกูตเตอรกระบะตอขางยืนออกซ่ึงผิดกฎหมาย  มีคอกขางท่ียืนจากกระบะ

ออกมาเก่ียวกับรถกระบะคันท่ี 1 

 

 

ปจจัยดานดานถนน และสภาพแวดลอม 

 ถนนพหลโยธิน กม.ท่ี 182-183  ทางตรง  มีสภาพดี พื้นผิวเรียบ แตไมมีเกาะกลางถนนเพื่อเล้ียวหรือกลับรถ 

และเคยเกิดเหตุในลักษณะน้ีบอยคร้ัง 

 

ขอเสนอเพ่ือการแกปญหา 

1. เหตุการณน้ีเกิดจากบุคคลท่ีมีความประมาทในการขับข่ีรถบนทองถนน ดังน้ันควรมีการรณรงคเพื่อปลุก

จิตสํานึกคนในชุมชนเร่ืองการขับข่ีรถ การกลับรถเล้ียวการใชรถใชถนนท่ีถูกตองตางๆ  ในพื้นท่ี 

2. ถนนเสนน้ีเปนถนนเสนหลักท่ีไมมีเกาะกลางถนน ซ่ึงเคยเกิดเหตุในลักษณะน้ีบอยคร้ัง ควรทําเกาะกลางถนน 

กําหนดจุดกลับรถ จุดเล้ียว 

3. ใหมีการตรวจสภาพรถท่ีมีการดัดแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพจําลองสถานการณการเฉี่ยวชน (วาดรูป+ ถายรูป: พาหนะ, ตําแหนงท่ีชน, ตําแหนงท่ีตาย, 

สภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหเกิด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไปโคกสําโรง  

 

ถ.พหลโยธิน กม.182-183 

อบต.วังขอนขวาง 

ไปลพบุรี 



ภาพถายเหตุการณ และบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

 

 

 

 
 



 

 
 

 
 


