ข้ อมูลสําหรับสื่อมวลชน

ของสองสิ่ งที่ช่วยชีวติ คุณได้ !
“ไม่ เป็ นไรน่ ะ...ไปแค่ นีเ้ อง“
นัน่ เป็ นคําพูดที่ติดปากคนไทยและมักได้ยนิ อยูเ่ สมอในเวลาที่ตอ้ งเดิ นทางไปไหน ทําให้อุปกรณ์นิรภัย
คู่ชีพสําหรับผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารอย่าง “เข็มขัดนิรภัย-หมวกนิรภัย” ถูกละเลยและมองข้ามอยูเ่ สมอ...

ครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ รถไม่ คาดเข็มขัดนิรภัย

จากการสํารวจของศูนย์วจิ ยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทยพบว่า มีผใู ้ ช้รถยนต์ที่คาดเข็มขัดนิรภัยเพียง
ร้อยละ 55 โดยเฉพาะผูโ้ ดยสารที่นง่ั ด้านหลัง มีการใช้เข็มขัดนิรภัยเพียง ร้อยละ 9 เท่านั้น

เข็มขัดนิรภัย สิ่ งทีเ่ กิดมากับความปลอดภัย

ปี ค.ศ. 1960 ได้มีการนํา เข็มขัดนิรภัย ไปทดลองใช้เป็ นครั้งแรก และพบว่ าเป็ นอุปกรณ์ความปลอดภัย
ทางรถยนต์ที่ สามารถช่วยลดการบาดเจ็บและเสี ยชีวติ ได้จริ ง ต่อมาในปี 1971 ประเทศออสเตรเลีย ออกกฎหมาย
บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
สําหรับประเทศไทยมีการศึกษาถึงประสิ ทธิผลของการใช้เข็มขัดนิรภัยเช่นกัน โดยสํานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ชี้วา่ กว่า ร้อยละ 80 ของผูท้ ี่บาดเจ็บรุ นแรงเป็ นผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
(ดังภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 สัดส่ วนการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัตเิ หตุจราจรทีเ่ ป็ นผู้ขับขี่และผู้โดยสารทีไ่ ม่ คาดเข็มขัดนิรภัย
ระหว่ างปี พ.ศ. 2543 – 2550

ทีม่ า : รายงานการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บในประเทศไทย , สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อ้ างใน รายงานการ
สาธารณสุขไทยปี 2551-2552

คาดเข็มขัดนิรภัยโอกาสรอดชี วติ เกือบ 2 เท่า

องค์การอนามัยโลกชี้วา่ เข็มขัดนิรภัยสามารถลดความเสี่ ยงจากการบาดเจ็บ ถึง ร้อยละ 40-50 ลดอาการ
บาดเจ็บสาหัสได้ ร้อยละ 43-65 รวมถึงการบาดเจ็บถึงชีวติ ร้อยละ 40-60
ทังนี้ ประสิ ทธิภาพของเข็ม ขัดนิรภัยขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการชน อาทิ กรณี รถพลิกควํ่าสามารถช่วยลดอัตรา
การบาดเจ็บและเสี ยชีวติ ได้ถึง ร้อยละ 77 หรื อกรณี รถชนจากด้านหน้า สามารถช่วยลดค วามเสี่ ยงดังกล่าวได้
ร้อยละ 43 เป็ นต้น (ดังภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงผลในการลดการบาดเจ็บของเข็มขัดนิรภัย จากการชนกันของรถยนต์ ในหลายลักษณะ

ทีม่ า : World Report on Road Traffic Injury Prevention, 2004. World Health Report.

นอกจากนี้ ศูนย์วจิ ยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทยยังเผยด้วยว่า การใช้เข็มขัดนิรภัยสามารถลดจํานวน
ผูเ้ สี ยชีวติ ได้ถึง ร้อยละ 34 และพบว่า ผูท้ ี่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ มากถึง 1.52 เท่า

รถจักรยานยนต์ ครองแชมป์ อุบัติเหตุจราจร

จากข้อมูลการจดทะเบียนสะสมของกลุ่มสถิติการขน ส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก พบว่า
ยานพาหนะที่คนไทยใช้กนั มากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ จากจํานวนรถทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนทั้งหมด 28
ล้านคัน เป็ นรถจักรยานยนต์ถึง 17,156,712 คัน หรื อมีสดั ส่วนมากกว่าครึ่ งของรถทุกประเภท
ในขณะเดียวกัน รถจักรยานยนต์ยงั ครองอันดับยานพาหนะที่ประสบอุบตั ิเหตุสูงที่สุด จากการศึกษาของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแห่งชาติพบว่า จํานวนอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นในปี 2553 มีจาํ นวน
ลดลงจากปี 2552 ค่อนข้างสู ง ทว่า จักรยานยนต์ยงั เป็ นยานพาหนะที่เกิดอุบตั ิเหตุสูงที่สุด โดยในปี 2553 มี
จํานวน 36,730 ครั้ง และปี 2552 จํานวน 26,249 ครั้ง (ดังภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 แสดงสถิตอิ ุบัตเิ หตุจราจรทางบกทัว่ ราชอาณาจักร จําแนกตามยานพาหนะทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุเปรียบเทียบ
ปี 2553 และ ปี 2552

ทีม่ า : ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ

มากกว่ า ร้ อยละ 80 เจ็บหนัก เพราะไม่ ใส่ หมวกนิรภัย

ศูนย์วจิ ยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทยสํารวจพฤติกรรมของผูข้ ี่รถจักรยานยนต์พบว่า ร้อยละ 32 ของผูข้ บั ขี่
ไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย ซึ่งถือเป็ นพฤติกรรมเสี่ ยงที่นาํ ไปสู่การบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นรุ นแรงถึงชีวติ
ข้อมูลจากรายงานการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บในประเทศไทย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปี
2543-2550 ชี้วา่ มากกว่า ร้อยละ 80 ของผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ รุ นแรงจากอุบตั ิเหตุ จราจรไม่สวม หมวกนิรภัย
(ดังภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 สัดส่ วนการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัตเิ หตุจราจรทีเ่ ป็ นผู้ขับขี่และผู้โดยสารทีไ่ ม่ สวมหมวกนิรภัย
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2550

ทีม่ า : รายงานการเฝ้ าระวังการบาดเจ็บในประเทศไทย
, สํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคอ้ างในรายงานการสาธารณสุขไทย
2551-2552

นานาประเทศยืนยันความปลอดภัย

จากการศึกษาวิจยั ประสิ ทธิ ผลของการสวมหมวกนิรภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระบุวา่ หมวก
นิรภัยสามารถลดความรุ นแรงของการบาดเจ็บจากการเกิดอุบตั ิเหตุ ได้ โดยเฉพาะการบาดเจ็บทางสมอง อย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ระบุวา่ การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดการบาดเจ็บทางสมองได้ ร้อยละ 67 และการศึกษาของ
Deuterman (2004) ยังระบุดว้ ยว่า การสวมหมวกนิรภัยช่วยลดการตายจากอุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ได้ ร้อยละ
ประเทศไทยมีขอ้ มูลการศึกษาวิจยั ในประเด็นดังกล่าวที่น่าสนใจ ดังนี้
• วีระ กสานติกลุ (2002) พบว่า ผูท้ ี่ไม่ สวมหมวกนิรภัย มีโอกาสบาดเจ็บทางสมองสูงกว่าผูท้ ี่สวมหมวก
นิรภัยถึง 6 เท่า
• ศูนย์วจิ ยั อุบตั ิเหตุแห่งประเทศไทย วิเคราะห์วา่ การใช้หมวกนิรภัย สามารถช่วยลดจํานวนผูเ้ สี ยชีวติ ได้
ถึง ร้อยละ 57
• ในทางตรงกันข้าม หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะมีอตั ราเสี่ ยงที่จะเสี ยชีวติ ได้ถึง 2.3 เท่า
ประสิทธิผลของการใช้ เข็มขัดนิรภัยและหมวกนิรภัยได้ พสิ ู จน์ ท้งั ด้ านการศึกษาวิจยั และหลายกรณีเป็ น
ตัวอย่ างเชิงประจักษ์ ... แล้ วเราจะไม่ รักชีวติ ตัวเองกันอีกหรือ...
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