
การดําเนินงานป�องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 
ในช�วงเทศกาลป!ใหม� 2562 

ระหว�างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  
…………………………………………………… 

“ราษฎร0 รัฐร�วมใจ กลับบ3านปลอดภัย ป!ใหม� 256๒” 
 

กระทรวงสาธารณสุขเป�นภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน   
เพื่อให&การดําเนินการป(องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขช-วงเทศกาลป.ใหม- ๒๕62 เป�นไป    
อย-างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการดําเนินงานของศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข         
ได&จัดทําแนวทางการดําเนินงานสําหรับหน-วยงานในสังกัดดําเนินการในช-วงดังกล-าว ซ่ึงครอบคลุมทั้งด&านการป(องกัน/
ควบคุม การรักษาพยาบาลและระบบข&อมูล รายละเอียดดังนี้ 

  ๑) ผู�บรหิารกระทรวง  
    ๑.๑ รัฐมนตรีว-าการกระทรวงสาธารณสุข เป�นประธานในการแถลงข-าวประจําวันตามวันที่ 

คณะกรรมการอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกําหนด 
    ๑.๒ รัฐมนตรีว-าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช-วยว-าการกระทรวงสาธารณสุข 

เป�นหัวหน&าคณะ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป�นรองหัวหน&าคณะ มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป�นเลขาฯ ออกตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานในส-วนภูมิภาค เพื่อให&กําลังใจแก-เจ&าหน&าที่ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดตรวจ/บริการ  

    ๑.๓ รัฐมนตรีว-าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค 
ผู&แทนกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสถาบันการแพทย�ฉุกเฉินแห-งชาติ ซ่ึงเป�นคณะกรรมการศูนย�อํานวยการฯ 
เข&าร-วมในพิธีเปBด/ปBด ศูนย�ปฏิบัติการร-วมฯ ศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนนกําหนด 

    ๑.๔ ผู&ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ติดตาม กํากับ การดําเนินงานของจังหวัดในเขตที่
รับผิดชอบ  

๒) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
    ๒.๑ แจ&งแนวทางการดําเนินงานป(องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 

ให&กับหน-วยงานที่เก่ียวข&อง 
     ๒.๒ แจ&งการกําหนดค-าตอบแทนเจ&าหน&าท่ีที่ปฏิบัติงานให&กับหน-วยบริการให&กับหน-วยงาน

ที่เก่ียวข&อง 
๒.๓ ประสานการดําเนินงานป(องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน-วยงานต-างๆ ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขและศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
     ๒.๔ เปBดศูนย�ปฏิบัติการด&านการแพทย�และสาธารณสุข ช-วงเทศกาลป.ใหม- ๒๕62    

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
     ๒.๕ ร-วมเป�นศูนย�กลางประสานและติดตามข&อมูลเพื่อความสมบูรณ�ของข&อมูล เพื่อนําเสนอ

ผู&บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกวันในช-วงเทศกาลป.ใหม- ๒๕62  เวลา 09.00 น ทุกวัน 

๓) สํานักโรคไม"ติดต"อ 
     ๓.๑ วิเคราะห�ข&อมูลและสรุปภาพรวมของสถานการณ�อุบัติเหตุทางถนนในช-วงเทศกาล     

ป.ใหม- ๒๕62  พร&อมข&อเสนอแนะ 
     ๓.๒ ประสานเตรียมข&อมูลให&กับผู&บริหารกระทรวงสาธารณสุขในวันที่เป�นประธาน

การแถลงข-าว ณ ศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน 
     ๓.๓ วางแผนการออกตรวจเยี่ยมและร-วมทีมตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในส-วนภูมิภาคกับ

ผู&บริหารกระทรวงสาธารณสุข 
๔) สาํนักงาน... 
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๔) สํานักงานป'องกันควบคุมโรค  

     ๔.๑ ให&ตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ� และบังคับใช&กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห&ามบริโภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยห&ามผู&ใดบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�บนทางเท&าในขณะขับข่ีหรือในขณะ
โดยสารอยู-ในรถ หรือบนรถ แก-สถานประกอบการ ร&านค&า หรือประชาชนทั่วไป ในช-วงก-อนเทศกาลและในช-วงเทศกาล 
หากพื้นท่ีพบการกระทําผิด ให&ดําเนินคดีอย-างเฉียบขาดและรายงานข&อมูลต-อศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ระดับจังหวัดและสําเนาส-งมายังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล� 

๔.๒ จัดทีมสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญ-ตาม Criteria ของสํานักระบาดวิทยา 
ระหว-างวันท่ี 27 ธันวาคม ๒๕61 – 2 มกราคม ๒๕62 โดยประสานงานกับทีมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่
เกิดเหตุ และสํานักระบาดวิทยา (ให&การสนับสนุนทางด&านวิชาการ) และส-งรายงาน ผ-านทาง e-mail address : 
natthakhan@gmail.com ; nucutt@hotmail.com   

๕) สํานักระบาดวิทยา  

     ๕.๑ สนับสนุนวิชาการด&านการสอบสวนอุบัติเหตุให&กับสํานักงานป(องกันควบคุมโรคและจังหวัด  
๔.๒ รวบรวม วเิคราะห� และรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุหมู-ท่ีพื้นท่ีรายงาน 

 

๖) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล0 
      ๖.๑ รับแจ&งเร่ืองร&องเรียนกรณีประชาชนพบเห็นผู&กระทําผิด เก่ียวกับการขายและดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในสถานที่หรือบริเวณดังต-อไปนี้ ๑) วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ๒) สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ และร&านขายยา ๓) สถานที่ราชการ ๔) สถานศึกษา ๕) สถานีบริการ น้ํามันเชื้อเพลิง                    
๖) สวนสาธารณะของทางราชการ  ๗) การด่ืมสุราในรถบนทางสาธารณะ รวมถึงเวลาห&ามขาย การเร-ขายและ
การโฆษณาส-งเสริมการขาย โดยโทรศัพท�แจ&งได&ที่ศูนย�ร&องเรียนบุหรี่และสรุา สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล� กรมควบคุมโรค หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๔๒ 
           ๖.๒ จัดทีมออกตรวจ/เตือนบังคับใช&กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล� พ.ศ.๒๕๕๑ ในช-วงเทศกาลจํานวน ๕ ทีม ใน ๕ เส&นทาง 

๖.๓ ประชาสัมพันธ�ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองการกําหนดสถานที่หรือบริเวณห&าม
บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ ห&ามผู&ใดบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล�ในขณะขับข่ีหรือขณะโดยสาร
อยู-ในรถ หรือบนรถ 

7.) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร0 
     7.1 ร-วมเตรียมความพร&อมของระบบประมวลผลข&อมูลและร-วมออกแบบระบบรายงานข&อมูล 
     7.2 ร-วมเป�นศูนย�กลางบริหารจัดการระบบการประมวลผลข&อมูลรวมท้ังระบบรายงาน

ข&อมูลในช-วงเทศกาล 

8.) ศูนย0เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     8.1 เตรียมความพร&อมและบริหารจัดการช-องทางการจัดส-งข&อมูลผ-านหน&าเว็บไซต�

กระทรวงสาธารณสุขให&สามารถดําเนินการได&อย-างต-อเนื่องในช-วงเทศกาล 

9) สถาบันการแพทย0ฉุกเฉินแห"งชาติ  
     9.๑ ประสานการจัดระบบการช-วยเหลือผู&ประสบเหตุฉุกเฉิน โดยใช&เรือและอากาศยาน  

 
๙.2 สถาบัน... 
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     9.2 เป�นศูนย�กลางรวบรวมและจัดส-งข&อมูลการออกปฏิบัติการให&บริการการแพทย�ฉุกเฉิน 
(EMS) ส-งให&ศูนย�ปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต-วันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม ๒๕62 

10) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) โรงพยาบาลเอกชน 
    10.๑ นําข&อมูลอุบัติเหตุทางถนนของป.ท่ีผ-านมาวิเคราะห� เพื่อหาสาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง 

จุดเสี่ยง ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี เพื่อชี้ประเด็น/สะท&อนปqญหาให&กับศูนย�อํานวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับ
จังหวัด/อําเภอ ร-วมวางแผน บูรณาการแก&ไขปqญหา และออกมาตรการในระดับพื้นที่อย-างครอบคลุมตาม
บทบาทด&านการแพทย�และสาธารณสุข 

10.2 รวบรวมและส-งข&อมูลผู&บาดเจ็บ ท้ังผู&ปrวยนอก ผู&ปrวยใน และผู&เสียชีวิตของ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ตามแบบรายงาน ช-วงเวลา และช-องทางที่กําหนดและประสาน
ความร-วมมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานให&กับศูนย�ปฏิบัติการป(องกันและแก&ไขปqญหาอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอําเภอและจังหวัด 

      10.๓ ร-วมประชาสัมพันธ�รณรงค�ส-งเสริมความปลอดภัยกับหน-วยงานในพื้นที่ตาม
มาตรการหลัก และมาตรการเน&นหนักที่กําหนด   
             10.๔ สนับสนุน/ผลักดันให&ในพื้นที่ในชุมชนตั้งด-านชุมชน /จุดสกัดก้ันในช-วงเทศกาล และ
ให& อสม. สํารวจกลุ-มคนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นท่ีอย-างใกล&ชิด รวมทั้งเข&าร-วมตั้งจุดตรวจ /จุดบริการประชาชนในพื้นที่ 
ตามนโยบายของแต-ละพื้นที่ หรือ อาจพิจารณาจัดทีมออกตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ� พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล� พ.ศ.๒๕๕๑ ให&กับสถานประกอบการ ร&านค&าและประชาชนทั่วไป ในช-วงก-อนเทศกาลและ
ช-วงเทศกาล เพื่อเป�นการป(องปรามไม-ให&มีการกระทําผิด หากพบเห็นการกระทําผิดให&รายงานข&อมูลต-อ
ศูนย�ปฏิบัติการป(องกันและแก&ไขปqญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอและจังหวัด  
   ๑๐.๕ ให&สํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบ้ืองต&นขององค�กรปกครองส-วนท&องถ่ิน (เทศบาล และองค�การบริหารส-วนตําบล) โดย    
       ๑) แจ&งให&โรงพยาบาลทุกแห-งในจังหวัด ฝtกทักษะให&กับบุคลากรขององค�กร
ปกครองส-วนท&องถ่ินที่ข้ึนทะเบียนระบบการแพทย�ฉุกเฉิน ด&านการช-วยเหลือผู&ปrวยอุบัติเหตุทางถนนและผู&ปrวย
ฉุกเฉินในห&องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมท้ังกําหนดให&ผู&ฝtกทักษะได&มีส-วนร-วมออกปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อให&บริการผู&ปrวย ณ จุดเกิดเหตุ     

       ๒) ประสานงานกับองค�กรปกครองส-วนท&องถ่ินในพื้นที่ท่ีจัด “ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน” ส-งบุคลากรท่ีข้ึนทะเบียนระบบการแพทย�ฉุกเฉินแล&ว เข&ารับการฝtกทักษะในโรงพยาบาลในเขตปกครอง
ที่องค�กรปกครองส-วนท&องถ่ินตั้งอยู- โดยกําหนดวัน เวลา จํานวนผู&ฝtกทักษะ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให&
ผู&เข&ารับการฝtกทักษะมีความเชื่อม่ันในการปฏิบัติหน&าที่ 

       ๓) แจ&งศูนย�รับแจ&งเหตุและสั่งการ ให&ตรวจเช็คความพร&อมการออกปฏิบัติงาน
ช-วยเหลือผู&ปrวย ณ จุดเกิดเหตุ ของทุกชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดขององค�กร 
ปกครองส-วนท&องถ่ิน ตามเวลาและทางช-องทางการสื่อสารที่กําหนดภายในจังหวัด 

    10.๖ ให&โรงพยาบาลเตรียมความพร&อมดังนี้ 
๑) เตรียมความพร&อมของหน-วยบริการการแพทย�ฉุกเฉิน (EMS) ของทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนในเร่ืองหน-วยบริการทุกระดับ (ALS, ILS, BLS และ FR)  
 

๒) เตรียม... 
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๒) เตรียมความพร&อมศูนย�รับแจ&งเหตุและสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท� ๑๖๖๙)       
ทั้งทางโทรศัพท�พื้นฐาน โทรศัพท�เคลื่อนท่ี โทรสาร วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM  HF/SSB และ 
Internet ให&สามารถติดต-อประสานงานระหว-างส-วนกลางกับจังหวัด และการติดต-อระหว-างเครือข-ายสถาน
บริการในแต-ละจังหวัดได&ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระบบสารสนเทศ รวมท้ังขอความร-วมมือจากมูลนิธิ/อาสาสมัคร   

๓) เตรียมความพร&อมทั้งทีมแพทย� พยาบาล เจ&าหน&าท่ี และอุปกรณ�ต-างๆ 
โดยเฉพาะอย-างยิ่งใน ER, OR, ICU ให&สามารถพร&อมรับผู&บาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู- อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง 
ได&ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งประสานและเตรียมความพร&อมการรับและส-งต-อของสถานพยาบาลในเครือข-าย 
(Referral System) 

๔) ในเส&นทางถนนสายหลักที่มีจุดตรวจ /จุดบริการอยู-ห-างกันมาก จังหวัดอาจ
พิจารณาให&โรงพยาบาลบนเส&นทางหลวงจัดหน-วยบริการ BLS/ ALS อยู-ประจําบริเวณเส&นทางหลวง 
ตามความเหมาะสม เพื่อให&การดูแล รักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บปrวย 

 

-----------------------------------------------------------  


