ข้ อมูลสํ าหรับสื่ อมวลชน

หยุดอุบัตเิ หตุบนถนนทัว่ โลก...ภารกิจพิชิตโศกนาฏกรรมยุคใหม่
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม ค.ศ. 1896 หรื อเมื่อประมาณ 658 ปี ที่แล้ว นับเป็ นวันที่มีอุบตั ิเหตุจราจรเกิดขึ้นครั้ง
แรกในโลก...
เหยื่ออุบตั ิเหตุจราจรรายแรกของโลกเป็ นชาวอังกฤษ ชื่อ นางบริ ดเก็ต ดริ สดอลล์ (Bridget Driscoll)
อายุ 44 ปี เธอถูกรถชนขณะร่ วมชมขบวนแห่รถของบริ ษทั Anglo-French Motor Carriage Company ที่นาํ รถมาจัด
แสดงบริ เวณ the Crystal Palace in London โดยรถที่วิ่งชนเธอใช้ความเร็ วเพียง 6 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงเท่านั้น นี่คือ
เหยือ่ อุบัตเิ หตุจราจรรายแรกของโลก และแน่ นอนว่ านี่มใิ ช่ เหยือ่ รายสุ ดท้ าย...

อุบัติเหตุจราจร : หายนะแท้ จริงของคนทัว่ โลก
จากการสํารวจขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ ว่า ทุกปี มีผเู ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุจราจร จํานวน 1.18
ล้านคน หรื อเฉลี่ยวันละ 3,242 คน ซึ่ งนับว่ามีจาํ นวนมากกว่าผูเ้ สี ยชีวิตในสงครามทุกครั้งรวมกัน และประเมินว่า
ทัว่ โลกมีเหยือ่ อุบตั ิเหตุที่กลายเป็ นผูพ้ ิการเพิ่มขึ้นอีกปี ละ 20-50 ล้านคน
สําหรับความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจมีการประเมินว่า มีมูลค่าสู งถึง 158 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ ส่งผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP : Gross National Product) ของแต่ละประเทศประมาณ ร้อยละ 1-2
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา

อุบัติภัยทางถนนคร่ าชีวติ ประชากรแซงหน้ าโรคเอดส์
องค์การอนามัยโลกคาดการณ์วา่ ปี พ.ศ. 2573 หรื ออีก 19 ปี ข้างหน้า หากแต่ละประเทศไม่มีมาตรการที่
ดีในการป้ องกันอุบตั ิภยั ทางถนน จํานวนผูเ้ สี ยชีวิตทัว่ โลกจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างมากเฉลี่ยปี ละ 2.4 ล้านคน ซึ่ งทําให้
อันดับสาเหตุการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุขยับสู งขึ้นจากอันดับ 9 ในปี พ.ศ. 2547 เป็ นอันดับ 5 นําหน้าโรคร้ายหลาย
โรค รวมถึงโรคเอดส์ และโรคมะเร็ ง
ในปี พ.ศ. 2547 องค์การอนามัยโลกยังได้จดั ลําดับสาเหตุของการเสี ยชี วิตของคนในช่วงวัยต่างๆ ซึ่ ง
พบว่า อุบตั ิเหตุจราจรคือ สาเหตุอนั ดับ 1 ที่คร่ าชีวิตกลุ่มวัยรุ่ นซึ่ งมีอายุระหว่าง 15-29 ปี และเป็ นสาเหตุอนั ดับที่ 2
ที่ทาํ ให้เด็กอายุระหว่าง 5-14 ปี ต้องตายก่อนวัยอันควร อีกทั้งเป็ นสาเหตุอนั ดับที่ 3 ในบรรดาโรคต่างๆ ที่ทาํ ให้
คนกลุ่มวัยแรงงาน อายุระหว่าง 30-44 ปี เสี ยชีวติ

หลากภัยเสี่ ยงบนท้ องถนน
ความเสี่ ยงอันตรายของการคมนาคมบนถนนมีหลายประเภท ตั้งแต่การเดินถนนไปจนถึงความเสี่ ยงภัย
จากการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็ นจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ฯลฯ มีการวิจยั พบว่า
ในประเทศที่พฒั นาแล้วมีแนวโน้มเสี ยชีวิตจากการขับรถยนต์มากที่สุด ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนามีแนวโน้ม
เสี ยชีวติ จากการขี่รถจักรยานยนต์มากที่สุด ส่ วนประเทศที่มีรายได้นอ้ ย กลุ่มผูเ้ สี ยชีวติ จากสาเหตุดงั กล่าวมากที่สุด
คือ คนเดินเท้า

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบสาเหตุการตายระหว่ างปี พ.ศ. 2547 และ 2573

ที่ มา: Global Status Report on Road Safety Time for Action, 2004 World Health Organization.

ย้ อนมองอุบัติเหตุจราจรเมืองไทย
ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งในหลายประเทศทัว่ โลกที่กาํ ลังเผชิญกับผลกระทบจากอุบตั ิเหตุจราจรอย่างหนัก
หน่ วง ทําให้รัฐบาลต้องยกให้ปัญหาดังกล่าวเป็ นวาระแห่ งชาติ โดยกําหนดให้ปี 2554-2563 ให้ทุกภาคส่ วน
ดําเนินโครงการทศวรรษความปลอดภัยทางถนน
เมื่ อย้อนกลับ ไปมองอุ บ ัติเหตุ จราจรที่ เกิ ดขึ้ นในประเทศไทยจากอดี ตจนถึ งปั จจุ บนั พบว่า จํานวน
อุบตั ิเหตุทางถนน ผูบ้ าดเจ็บ และเสี ยชีวิตในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไป โดยสามารถจําแนกพัฒนาการการเกิด
อุบตั ิเหตุได้ดงั นี้
ช่ วงที่ 1 พ.ศ. 2529 ช่ วงเศรษฐกิจตกตํ่า พบว่า สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงมาก เฉลี่ยปี ละ
18,000-25,000 ราย โดยมีจาํ นวนผูเ้ สี ยชีวิตเฉลี่ยปี ละ 2,000-4,000 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราการเสี ยชีวิต 3.9-5.7 ต่อ
แสนประชากร และผูบ้ าดเจ็บปี ละ 8,000-9,000 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราผูบ้ าดเจ็บ 17.2 ต่อแสนประชากร
ช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2530-2535 ช่ วงเศรษฐกิจฟื้ นตัว ปริ มาณอุบตั ิเหตุ เพิ่มสูงขึ้นเป็ น 2 เท่า มีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นปี
ละ 40,000-60,000 ราย จํานวนผูเ้ สี ยชีวิตเพิ่มถึง 3 เท่า เฉลี่ยปี ละ 8,000-9,000 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราการเสี ยชีวิต
7.4-16.0 ต่อแสนประชากร ส่ วนผูบ้ าดเจ็บเพิ่มขึ้น 2 เท่า เฉลี่ยปี ละ 20,000-25,000 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราการ
บาดเจ็บ 24.0-43.9 ต่อแสนประชากร
ช่ วงที่ 3 พ.ศ. 2536-2539 ช่ วงเศรษฐกิจฟองสบู่ ตัวเลขการเกิดอุบตั ิเหตุ ผูเ้ สี ยชีวิต และผูบ้ าดเจ็บเพิ่ม
ทวีคูณขึ้นไปอีก 2 เท่า อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นมากถึงปี ละ 80,000-100,000 ราย ผูเ้ สี ยชีวิต 14,000-16,000 ราย หรื อคิดเป็ น
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อัตราการเสี ยชีวิต 16.3-28.2 ต่อแสนประชากร และผูบ้ าดเจ็บเฉลี่ยปี ละ 40,000-50,000 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราการ
บาดเจ็บ 43.4-85.6 ต่อแสนประชากร
ช่ วงที่ 4 พ.ศ. 2540-2544 ช่ วงวิกฤตเศรษฐกิจ เป็ นช่วงที่สังคมไทยเผชิญกับปั ญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก
ส่ งผลให้สัดส่ วนอุบตั ิเหตุเกิดขึ้นลดลง เหลือปี ละ 70,000-80,000 ราย ผูเ้ สี ยชีวติ 12,000 รายต่อปี หรื อคิดเป็ นอัตรา
การเสี ยชีวิต 20.0-22.7 ต่อแสนประชากร แต่จาํ นวนผูบ้ าดเจ็บกลับเพิ่มสู งขึ้นเฉลี่ยปี ละ 48,000-52,000 ราย หรื อ
คิดเป็ นอัตราการบาดเจ็บ 77.5-86.9 ต่อแสนประชากร
ช่ วงที่ 5 พ.ศ. 2545-2550 ช่ วงเศรษฐกิจฟื้ นตัว ปริ มาณการเกิดอุบตั ิเหตุกลับมาเพิ่มมากขึ้น อุบตั ิเหตุ
เกิดขึ้นเฉลี่ยปี ละ 90,000-125,000 ราย ผูเ้ สี ยชีวิต 12,000-14,000 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราการเสี ยชีวิต 20.0-22.7 ต่อ
แสนประชากร และผูบ้ าดเจ็บเฉลี่ยปี ละ 60,000-95,000 ราย หรื อคิดเป็ นอัตราการบาดเจ็บ 110.8-151.72 ต่อแสน
ประชากร
ช่ วงที่ 6 พ.ศ. 2551-2552 ช่ วงเศรษฐกิจตกตํ่าทั่วโลก สัดส่ วนการเกิดอุบตั ิเหตุนอ้ ยลงเกือบเทียบเท่าช่วง
ปี 2540-2544 ซึ่ งเป็ นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไทย จํานวนการเกิดอุบตั ิเหตุปีละ 85,000-90,000 ราย ผูเ้ สี ยชีวิต 10,00011,000 รายต่อปี หรื อคิดเป็ นอัตราการเสี ยชีวิต 18 ต่อแสนประชากร จํานวนผูบ้ าดเจ็บเฉลี่ยปี ละ 60,000-70,000
ราย หรื อคิดเป็ นอัตราการบาดเจ็บ 98-112.41 ต่อแสนประชากร
หากพิจารณาพัฒนาการของการเกิดอุบตั ิเหตุจราจรที่เกิดขึ้นบนถนนเมืองไทยในแต่ละช่วงเวลา พบว่า
สภาวะเศรษฐกิ จเป็ นปั จจัยสําคัญในการกําหนดตัวเลขการเกิ ดอุ บตั ิ เหตุจราจรโดยตรง โดยเฉพาะช่ วงเวลาที่
เศรษฐกิจเติบโตขึ้นสู งในช่วงปี 2536-2539 ปริ มาณการเกิดอุบตั ิเหตุ ผูเ้ สี ยชีวิต และผูบ้ าดเจ็บกระโดดเพิ่มขึ้นเป็ น
2-3 เท่า
ทางตรงกันข้าม ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกตํ่าทั้งช่วงวิกฤตเศรษฐกิจไทยและช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลก อัตรา
การเกิดอุบตั ิเหตุในประเทศมีแนวโน้มลดน้อยลง จึงกล่าวได้วา่ ปั ญหาอุบตั ิภยั จราจรสัมพันธ์กบั การเปลี่ยนแปลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็ นสําคัญ
ในขณะที่นานาประเทศต่ างเดินหน้ าสู่ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจกันขนานใหญ่ ... แล้ วเราจะรั บมือกับ
อุบัติภัยบนท้ องถนนที่จะตามมากับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่ างไร นี่คือโจทย์ ที่ท้าทายให้ สังคมต้ องตระหนักถึงและ
ร่ วมกันหาทางป้ องกันอย่ างหนัก
ทีม่ า: สิ ริกร เค้ าภูไทย สํานักงานพัฒนาระบบข้ อมูลข่ าวสารสุขภาพ
สืบค้ นได้ จาก บทความมองโลกกับการตายด้ วยอุบัติเหตุจราจร และการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2552
ใน www.hiso.or.th
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