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การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2561
กระทรวงสาธารณสุข
ระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561
……………………………………………………
หัวข/อรณรงค0
ศูนย0อํานวยการความปลอดภัยทางถนน “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร”
กระทรวงสาธารณสุข
“ดืม่ แล/วขับ ตรวจจับแอลกอฮอล0”
กระทรวงสาธารณสุขเปนภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
เพื่อให&การดําเนินการป(องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขช-วงเทศกาลป.ใหม- 2561
เปนไป อย-างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการดําเนินงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวง
สาธารณสุข ได&จัดทําแนวทางการดําเนินงานสําหรับหน-วยงานในสังกัดดําเนินการในช-วงดังกล-าว ซึ่งครอบคลุม
ทั้งด&านการป(องกัน/ควบคุม การรักษาพยาบาล และระบบข&อมูล รายละเอียดดังนี้
๑) ผูบริหารกระทรวง
๑.๑ รัฐมนตรีว-าการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานในการแถลงข-าวประจําวัน
ตามวันที่ คณะกรรมการอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกําหนด
๑.๒ รั ฐ มนตรี ว- า การกระทรวงสาธารณสุ ข เปนหั ว หน& า คณะ และปลัด กระทรวง
สาธารณสุขเปนรองหัวหน&าคณะ มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนเลขาฯ ออกตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในส-วน
ภูมิภาค เพื่อให&กําลังใจแก-เจ&าหน&าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดตรวจ/บริการ
๑.๓ รั ฐมนตรีว-าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข อธิ บดีกรม
ควบคุมโรค ผู&แทนกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแห-งชาติ ซึ่งเปนคณะกรรมการ
ศูนยอํานวยการฯ เข&าร-วมในพิธีเปCด/ปCด ศูนยปฏิบัติการร-วมฯ ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกําหนด
๑.๔ ผู&ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ติดตาม กํากับ การดําเนินงานของจังหวัด
ในเขตที่รับผิดชอบ
๒) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
๒.๑ แจ&งแนวทางการดําเนินงานป(องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวง
สาธารณสุข ให&กับหน-วยงานที่เกี่ยวข&อง
๒.๒ แจ&งการกําหนดค-า ตอบแทนเจ& าหน&าที่ ที่ปฏิบั ติงานให&กับ หน-วยบริการให&กับ
หน-วยงานที่เกี่ยวข&อง
๒.๓ ประสานการดําเนินงานป(องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน-วยงานต-างๆ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
๒.๔ เปCดศูนยปฏิบัติการด&านการแพทยและสาธารณสุข ช-วงเทศกาลป.ใหม- 2561
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒.๕ ร- ว มเปนศู น ยกลางประสานและติ ด ตามข& อมู ล เพื่ อความสมบู ร ณของข& อมู ล
เพื่อนําเสนอผู&บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกวันในช-วงเทศกาล เวลา 09.00 น ทุกวัน
๓) สํานักโรคไม"ติดต"อ
๓.๑ วิ เ คราะหข& อมู ล และสรุ ป ภาพรวมของสถานการณอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในช- ว ง
เทศกาลป.ใหม- ๒๕61 พร&อมข&อเสนอแนะ
๓.๒ ประสานเตรี ย มข& อ มู ล ให& กั บ ผู& บ ริ ห ารกระทรวงสาธารณสุ ข ในช- ว งเทศกาล
(7 วั นอันตราย) ทุกวัน และในวั นกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานแถลงข- าว ณ ศูนยอํา นวยการความ
ปลอดภัยทางถนน
๔) สํานักงาน...

-2๔) สํานักงานป'องกันควบคุมโรค
๔.๑ ให&ตรวจเตือน/ประชาสัมพันธในช-วงก-อนเทศกาล และบังคับใช&กฎหมายตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ ในช- ว งเทศกาลป. ใ หม- 2561 และประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห&ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยห& ามผู& ใดบริ โ ภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอลบนทางเท& าในขณะขับ ขี่ห รื อในขณะโดยสารอยู- ในรถ หรือบนรถ
แก-ส ถานประกอบการ ร&านค&า หรื อประชาชนทั่ว ไป ในช- วงก-อนเทศกาลและในช-ว งเทศกาลป. ใหม- 2561
หากพื้นที่พบการกระทําผิด ให&ดําเนินคดีอย-างจริงจังและรายงานข&อมูลต-อศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับจังหวัด และสําเนาส-งมายังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๔.๒ จั ด ที ม สอบสวนกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ร ายใหญ- ต ามเกณฑสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา
ระหว-างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม ๒๕61 โดยประสานงานกับทีมของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพื้นที่เกิดเหตุ และสํานักระบาดวิทยา (ให&การสนับสนุนทางด&านวิชาการ) และส-งรายงานผ-านระบบ SAT
สํานักระบาดวิทยา และระบบรายงานประจําวัน EOC สํานักโคไม-ติดต-อ
๕) สํานักระบาดวิทยา
๕.๑ สนับสนุนวิชาการด&านการสอบสวนอุบัติเหตุให&กับสํานักงานป(องกันควบคุมโรค
และจังหวัด
๔.๒ รวบรวม วิเคราะห และรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุหมู-ที่พื้นที่รายงาน
๖) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล0
๖.๑ รับแจ&งเรื่องร&องเรียนกรณีประชาชนพบเห็นผู&กระทําผิด เกี่ยวกับการขายและ
ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอลในสถานที่ ห รื อ บริ เ วณดั ง ต- อไปนี้ ๑) วั ด หรื อ สถานที่ ป ฏิ บั ติ พิ ธี กรรมทางศาสนา
๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และร&านขายยา ๓) สถานที่ราชการ ๔) สถานศึกษา ๕) สถานีบริการ น้ํามัน
เชื้อเพลิง ๖) สวนสาธารณะของทางราชการ ๗) การดื่มสุราในรถบนทางสาธารณะ รวมถึงเวลาห&ามขาย การเรขายและการโฆษณาส-งเสริมการขาย โดยโทรศัพทแจ&งได&ที่ศูนยร&องเรียนบุหรี่และสุรา สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๔๒
๖.๒ จัดทีมออกตรวจ/เตือนบังคับใช&กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑
๖.๓ ประชาสั ม พั น ธประกาศสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี เรื่ องการกํ า หนดสถานที่ ห รื อ
บริเวณห&ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ห&ามผู&ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่
หรือขณะโดยสารอยู-ในรถ หรือบนรถ
7.) กองยุทธศาสตร0และแผนงาน
7.1 ร-วมเตรียมความพร&อมของระบบประมวลผลข&อมูลและร-วมออกแบบระบบ
รายงานข&อมูล
7.2 ร- ว มเปนศู น ยกลางบริ ห ารจั ด การระบบการประมวลผลข& อมู ล รวมทั้ งระบบ
รายงานข&อมูลในช-วงเทศกาล
8.) ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.1 เตรียมความพร&อมและบริหารจัดการช-องทางการจัดส-งข&อมูลผ-านหน&าเว็บไซต
กระทรวงสาธารณสุขให&สามารถดําเนินการได&อย-างต-อเนื่องในช-วงเทศกาล

-39) สถาบันการแพทย0ฉุกเฉินแห"งชาติ
9.๑ ประสานการจัดระบบการช-วยเหลือผู&ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยใช&เรือและอากาศยาน
9.2 เปนศู น ยกลางรวบรวมและจั ด ส- งข& อมู ล การออกปฏิ บั ติ การให& บ ริ การการแพทย
ฉุกเฉิน (EMS) จากระบบสารสนเทศ (ITEMS) ส-งให&ศูนยปฏิบัติการทุกวัน
9.3 รวบรวมข& อ มู ล ผู& ปb ว ยฉุ ก เฉิ น จากระบบโปรแกรม Pre Authorize (PA)
การคุ&มครองสิทธิผู&ปbวยฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล “เจ็บปbวยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” UCEP ที่เกี่ยวข&องกับ
อุบัติเหตุจราจรที่เข&ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
10) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) โรงพยาบาลเอกชน
10.๑ นํ า ข& อ มู ล อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนของป. ที่ ผ- า นมาวิ เ คราะห เพื่ อ หาสาเหตุ
พฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อชี้ประเด็น/สะท&อนปpญหาให&กับศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนในระดับจังหวัด/อําเภอ ร-วมวางแผน บูรณาการแก&ไขปpญหา และออกมาตรการในระดับพื้นที่อย-าง
ครอบคลุม ตามบทบาทด&านการแพทยและสาธารณสุข
10.2 รวบรวมและส- งข&อมูล ผู&บ าดเจ็ บ ทั้งผู&ปb วยนอก ผู& ปbว ยใน และผู& เสี ยชี วิ ต
ของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ตามแบบรายงาน ช-วงเวลา และช-องทางที่กําหนดและประสาน
ความร-วมมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานให&กับศูนยปฏิบัติการป(องกันและแก&ไขปpญหาอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอําเภอและจังหวัด
10.๓ ร-วมประชาสัมพันธรณรงคส-งเสริมความปลอดภัยกับหน-วยงานในพื้นที่ตาม
มาตรการหลัก และมาตรการเน&นหนักที่กําหนด
10.3.1 สนั บ สนุ น/ผลักดั นให& คณะกรรมการพั ฒนาคุ ณภาพชีวิ ต ระดั บ
อําเภอ (DHB) กําหนดบทบาทหน&าที่ให&เจ&าหน&าที่สาธารณสุขและ อสม.ในชุมชนตั้งด-านชุมชน /จุดตรวจ / จุด
บริการ/ จุดสกัดกั้นในช-วงเทศกาล
10.3.2 สนับสนุนให& อสม. สํารวจ เฝ(าระวังกลุ-มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงใน
พื้นที่และสกัดกั้นเพื่อป(องกันการเกิดอุบัติเหตุตามแนวทางปฏิบัติ อย-างใกล&ชิด รวมทั้งเข&าร-วมการตั้งด-านชุมชน
/จุดตรวจ /จุดบริการ/จุดสกัดกั้นในช-วงเทศกาล
10.3.3 มอบหมายให& อสม. จั ด ที มออกตรวจเตื อ น/ประชาสั ม พั น ธ
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ ในช-วงก-อนเทศกาลให&กับสถานประกอบการ ร&านค&า
และประชาชนทั่วไป ในช-วงก-อนเทศกาลและช-วงเทศกาล เพื่อเปนการป(องปรามไม-ให&มีการกระทําผิด
10.3.4 มอบหมายให& เ จ& า หน& า ที่ ส าธารณสุ ข ร- ว มกั บ เจ& า หน& า ที่ ตํ า รวจ
และ อสม.ออกตรวจเตื อ น/ประชาสั ม พั น ธ และบั งคั บ ใช& ก ฎหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ ในช-วงก-อนเทศกาลและช-วงเทศกาลให&กับสถานประกอบการ ร&านค&าและประชาชน
ทั่วไป เพื่อเปนการป(องปรามไม-ให&มีการกระทําผิด หากพบเห็นการกระทําผิดให&งานข&อมูลต-อศูนยปฏิบัติการ
ป(องกันและแก&ไขปpญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอและจังหวัด พร&อมทั้งส-งสําเนามายังสํานักโรคไม-ติดต-อ
เพื่อนําข&อมูลมาวิเคราะห และนําเสนอต-อหน-วยงานที่รับผิดชอบต-อไป
๑๐.๕ ให&สํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต&นขององคกรปกครองส-วนท&องถิ่น (เทศบาล และองคการบริหารส-วนตําบล) ดังนี้
๑) แจ&งให&โรงพยาบาลทุกแห-งในจังหวัด ฝwกทักษะให&กับบุคลากรขององคกร
ปกครองส-วนท&องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทยฉุกเฉิน ด&านการช-วยเหลือผู&ปbวยอุบัติเหตุทางถนนและผู&ปbวย
ฉุกเฉินในห&องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งกําหนดให&ผู&ฝwกทักษะได&มีส-วนร-วมออกปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อให&บริการผู&ปbวย ณ จุดเกิดเหตุ

-4๒) ประสานงานกับองคกรปกครองส-วนท&องถิ่นในพื้นที่ที่จัด “ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน ” ส- งบุคลากรที่ ขึ้น ทะเบี ย นระบบการแพทยฉุ กเฉิ นแล& ว เข& ารั บ การฝw กทั กษะในโรงพยาบาลในเขต
ปกครองที่องคกรปกครองส-วนท&องถิ่นตั้งอยู- โดยกําหนดวัน เวลา จํานวนผู&ฝwกทักษะ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให&ผู&เข&ารับการฝwกทักษะมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน&าที่
๓) แจ& งศู น ยรั บแจ& งเหตุ และสั่ งการ ให& ต รวจเช็ คความพร& อมการออก
ปฏิบัติงานช-วยเหลือผู&ปbวย ณ จุดเกิดเหตุ ของทุกชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดของ
องคกร ปกครองส-วนท&องถิ่น ตามเวลาและทางช-องทางการสื่อสารที่กําหนดภายในจังหวัด
10.๖ ให&โรงพยาบาลเตรียมความพร&อมดังนี้
๑) เตรียมความพร&อมของหน-วยบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่องหน-วยบริการทุกระดับ (ALS, ILS, BLS และ FR)
๒) เตรี ย มความพร& อ มศู น ยรั บ แจ& ง เหตุ แ ละสั่ ง การ (หมายเลขโทรศั พ ท
๑๖๖๙) ทั้งทางโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM HF/SSB
และ Internet ให&สามารถติดต-อประสานงานระหว-างส-วนกลางกับจังหวัด และการติดต-อระหว-างเครือข-าย
สถานบริ การในแต- ล ะจั ง หวั ด ได& ต ลอด ๒๔ ชั่ ว โมง ระบบสารสนเทศ รวมทั้ ง ขอความร- ว มมื อ จากมู ล นิ ธิ /
อาสาสมัคร
๓) เตรียมความพร&อมทั้งทีมแพทย พยาบาล เจ&าหน&าที่ และอุปกรณต-างๆ
โดยเฉพาะอย-างยิ่งใน ER, OR, ICU ให&สามารถพร&อมรับผู&บาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู- อุบัติเหตุที่มีความ
รุนแรง ได& ตลอด ๒๔ ชั่ วโมง รวมทั้งประสานและเตรี ยมความพร&อมการรั บ และส-งต-อของสถานพยาบาล
ในเครือข-าย (Referral System)
๔) ในเส&นทางถนนสายหลักที่มีจุดตรวจ /จุดบริการอยู-ห-างกันมาก จังหวัด
อาจพิจารณาให&โรงพยาบาลบนเส&นทางหลวงจัดหน-วยบริการ BLS/ ALS อยู-ประจําบริเวณเส&นทางหลวง
ตามความเหมาะสม เพื่อให&การดูแล รักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บปbวย
-----------------------------------------------------------

