ข้อมูลสําหรับสื่อมวลชน

พิษร้ ายมอเตอร์ ไซค์
ภัยฉกาจของเด็กและวัยร่ ุน
อบัุ ตเิ หตเป็
ยชีวติ ของเด็กไทยคือ
ุ นเรื่องทีป่ ้ องกันได้ ... แต่ เชื่อหรือไม่ ว่า 2 ใน 3 ทีเ่ ป็ นสาเหตการเสี
ุ
จมนํา้ ตายและอบัุ ตเิ หตจราจร
ุ
จากการสํารวจและศึกษาฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุ ขจากใบมรณะบัตรทัว่ ประเทศ ปี
่
2542 พบวา่ เด็กไทยตายจากอุบตั ิเหตุถึงปี ละ 3,000-4,000 คน ซึ่งในจํานวนนี้ ยงั ไมรวมเด็
กที่ได้รับ
บาดเจ็บและพิการ โดยสาเหตุอนั ดับหนึ่งคือ จมนํ้ าตาย ประมาณปี ละ 1,400 คน
และอันดับสองคือ อบัุ ตเิ หตจราจร
เสี ยชีวติ ปี ละ 900-1,200 คน โดยมี “มอเตอร์ ไซค์ ” เป็ น
ุ
พาหนะก่ อความเสี่ ยงสงที
ู ส่ ุ ด
รถเครื่องพาเยาวชนบาดเจ็บเกินครึ่ง
ข้อมูลจากโครงการวิจยั เพือ่ สร้างเสริ มความปลอดภัยเด็ก (Child Safety Promotion and Injury
่
Prevention Research Center-CSIP) หนวยเวชศาสตร์
ฉุกเฉิ น ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาล
่ 0-14 ปี เสี ยชีวิตน้อยลง ทวา่มีส่ิ งที่นากงวลคื
่ ั อ
รามาธิบดี ระบุขอ้ มูลที่น่าดีใจวา่ เด็กไทยอายุระหวาง
นับตั้ งแต่ปี 2530 เป็ นต้นมา เด็กไทยต้องเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุมีแนวโน้มสู งขึ้ น
ั บตั ิเหตุแหงชาติ
่ ระบุถึงข้อมูลที่สอดคล้องกนคื
ั อ เด็กไทยตายจากอุบติั เหตุ
คณะกรรมการป้ องกนอุ
่ แซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีอตั ราเพิ่มขึ้ นเพียงร้อยละ 2 เทานั
่ ้น
บนท้องถนนเพิ่มขึ้ นร้อยละ 13 ตอปี
ข้ อมลดั
ู งกล่ าวยังระบุด้วยว่ า อบัุ ตเิ หตุเกิดจากยานยนต์ มีมากถึง ร้ อยละ 53 ซึ่งมักเกิดขึน้ ในกล่ ุม
เด็ก และ ร้ อยละ 25 เกิดขึน้ ในกล่ ุมเยาวชนน้ อยกว่ า 25 ปี
• สาวพิษมหันตภัยทีไ่ ม่ อาจมองข้ าม
จากทะเบียนผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุในกลุ่มอายุ 0-15 ปี ของโรงพยาบาลขอนแกน่ ปี 2546 พบวา่ เด็กอายุ
่
่ประสบอุบตั ิเหตุขณะซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์จาํ นวนถึง 106 คน ในขณะที่เด็กอายุ
ตํ่ากวา่ 5 ปี สวนใหญ
่ 6-10 ปี ซึ่งเป็ นเด็กในกลุ่มระดับประถมศึกษามักได้รับอุบตั ิเหตุขณะขี่จกั รยานมีจาํ นวน 119 คน
ระหวาง
่
่มเด็กโต อายุ 11-15 ปี ประสบภัยจาก
และขณะขับหรื อซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์จาํ นวน 109 คน สวนกลุ
มอเตอร์ไซค์สูงสุ ดถึง 703 คน
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่ งเป็ นสิ่ งที่ช้ ีชดั วา่ ยานพาหนะที่เสี่ ยงอันตรายบนถนนมากที่สุดคือ มอเตอร์ไซค์ มี
ข้อมูลดังกลาวจึ
ิ ความประมาทของผูป้ กครองที่ไม่
ประเด็นที่น่าสนใจตามมาคือ กลุ่มเด็กเล็กที่ประสบอุบตั ิเหตุ มักเกดจาก
่ กฎหมายบังคับใช้แล้วกตาม
็ และจากข้อมูลทะเบียนผูป้ ่ วย
สวมหมวกนิรภัยให้ลูกหลานขณะขับขี่ แม้วามี
่ งพบวา่ เด็กที่มีอายุยงิ่ น้อยโอกาสที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะยิง่ มีสูงมาก
อุบตั ิเหตุของโรงพยาบาลขอนแกนยั
ขึ้ น
่ งคือ กลุ่มเด็กโต อายุระหวาง
่ 11-15 ปี อุบตั ิเหตุกวาร้
่ อยละ 65
อีกประเด็นที่น่าหยิบยกมากลาวถึ
ิ
่
่ ป็ นกลุ่มที่ไมมี่ ใบอนุญาตขับขี่ และข้อมูลที่น่าตกใจ
เกดจากเด็
กเป็ นผูข้ บั ขี่มอเตอร์ไซค์เอง และแนนอนวาเ
ตามมาคือ ร้อยละ 10 ของเด็กกลุ่มนี้ ขบั ขี่ขณะมีอาการเมาสุ รา
น.พ. วิทยา ชาติบญ
ั ชาชัย ผูอ้ าํ นวยการศูนย์อุบตั ิเหตุและวิกฤตบําบัด โรงพยาบาลขอนแกน่ ระบุ
ิ
ข้อมูลการสู ญเสี ยของสังคมไทยที่เกดจากอุ
บตั ิเหตุจราจรป็ นประเด็นที่น่าขบคิดตอ่วา่
่ วิตเด็กไทยในแตละปี
่ กวา่ 2,000 ราย บาดเจ็บ 20,000 ราย พิการ
• อุบตั ิเหตุจากมอเตอร์ไซค์คราชี
9,000 ราย
ํ า เพราะพอแมเสี
่ ่ ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจรปี ละ 16,000 ราย
• เด็กต้องกาพร้
่ สังคมไทยต้องสู ญเสี ยบุคลากรที่เป็ นวัยทํางาน 16-40 ปี จํานวนมากถึง 8,000 ราย
• ในแตละปี
่ ่ องพิการ
• เด็กไทยกวา่ 75,000 ราย ต้องมีฐานะทางครอบครัวลําบากและยากจนลง เพราะพอแมต้
จากอุบตั ิเหตุ
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่ ่ผาน
่ มาจะมีการรายงานถึงความสู ญเสี ยจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนถูกเผยแพรออกมา
่
แม้วาที
่
็ งเกดขึ
ิ ้ นซํ้ าแล้วซํ้ าเลาและยั
่
มากมาย ทวาโศกนาฏกรรมบนถนนกยั
งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้ นทุกปี
่ ง่ อุบตั ิเหตุที่เกยวพั
ี่ นกบมอเตอร์
ั
โดยเฉพาะอยางยิ
ไซค์ พาหนะคูใ่ จวัยรุ่ น และคูค่ รัวเรื อนชนบท
คงต้ องช่ วยกันปรับมมมอง
ใหม่ ว่า อบัุ ตเิ หตอาจเกิ
ดขึน้ ได้ โดยไม่ ต้งั ใจ แต่ ไม่ ใช่ เหตการณ์
ทคี่ าด
ุ
ุ
ุ
เดาไม่ ได้ หรือไม่ ควรคาดเดา... เพราะอย่ างน้ อยทีส่ ุ ดการเริ่มต้ นป้ องกันอบัุ ตเิ หตจากตั
ุ วเราและดแลคนรอบ
ู
ข้ าง เท่ านีก้ ช็ ่ วยลดโอกาสของความสญเสี
ู ยลงได้ อย่ างมหาศาล
ทีม่ า สถานการณ์สุขภาพในเด็กและเยาวชน โดย ตวงทิพย์ ธีระวิทย์
สื บค้ นได้ จาก http://www.hiso.or.th
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดตอ่ กติิ มาภรณ์ 081 449 7479
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