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การดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563
……………………………………………………
“ขับรถดี มีน้าใจ รักษาวินัยจราจร”
กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
เพื่อให้การดาเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕63 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการดาเนินงานของศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทาแนวทางการดาเนินงานสาหรับหน่วยงานในสังกัดดาเนินการในช่วงดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการปูองกัน/
ควบคุม การรักษาพยาบาลและระบบข้อมูล รายละเอียดดังนี้
๑) ผู้บริหารกระทรวง
๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการแถลงข่าวประจาวันตามวันที่
คณะกรรมการอานวยการความปลอดภัยทางถนนกาหนด
๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นหัวหน้าคณะ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองหัวหน้าคณะ มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นเลขาฯ ออกตรวจเยี่ยม
การดาเนินงานในส่วนภูมิภาค เพื่อให้กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดตรวจ/บริการ
๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์อานวยการ
ความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมในพิธีเปิด/ปิด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนกาหนด
๑.๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ติดตาม กากับ การดาเนินงานของจังหวัดในเขตที่
รับผิดชอบ
๒) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
๒.๑ แจ้งแนวทางการดาเนินงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ แจ้งการกาหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ประสานการดาเนินงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
๒.๔ เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕63 ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ณ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒.๕ ร่วมเป็นศูนย์กลางประสานและติดตามข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกวันในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕63 เวลา 09.00 น ทุกวัน
๓) กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปภาพรวมของสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ๒๕63 พร้อมข้อเสนอแนะ
๓.๒ ประสานเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในวันที่เป็นประธาน
การแถลงข่าว ณ ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
๓.๓ วางแผนการออกตรวจเยี่ยม และร่วมทีมตรวจเยี่ยมการดาเนินงานในส่วนภูมิภาคกับ
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
3.4 ประสาน รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่
๔) สานักงาน...
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๔.๑ ให้ตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ เน้นมาตรการ “เทศกาลปีใหม่
ปลอดปูาย ปลอดโปร” ดาเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมาตรา 30 การขายในลักษณะลด แลก
แจก แถม โปรโมชั่ น และมาตรา 32 การโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง และ
ห้ามบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะ
โดยสารตามประกาศสานั กนายกฯ กับสถานประกอบการ ร้านค้า
หรือประชาชนทั่วไป ในช่วงก่อนเทศกาลและในช่วงเทศกาล หาก
พื้นที่พบการกระทาผิด ให้ดาเนินคดีอย่างเฉียบขาดและรายงานข้อมูลต่อศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัด และส่งข้อมูลผลการเฝูาระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มายังสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทาง QR Code
๔.๒ ติดตามการดาเนินงานบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้กระทาความผิดฐานเมาแล้วขับ
และถูกศาลสั่งคุมความประพฤติที่ยินยอมเข้ารับการบาบัด ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง
รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานจากส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ ส่งข้อมูลมายังสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาง E-mail address : kpvalc@gmail.com ทุกวันที่ ๕ ของเดือน
(ตามแบบฟอร์มรายงาน)
๔.3 จัดทีมสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ตาม Criteria ของศูนย์อานวยการความ
ปลอดภั ยทางถนน (1.อุ บั ติ เหตุ ทางถนนที่ มี จ านวนผู้ เสี ยชี วิ ต 2 รายขึ้ นไป 2. ผู้ บาดเจ็ บตั้ งแต่ 4 คนขึ้ นไป
3. ผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป 4. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลสาคัญที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลสาธารณะเป็น
เหตุให้ได้รับบาดเจ็บ (Admit) หรือเสียชีวิต และกรณีอุบัติเหตุที่อยู่ในความสนใจของประชาชน) ระหว่างวันที่ 27
ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 โดยประสานงานกับทีมของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุ และกอง
ระบาดวิ ท ยา (ให้ ก าร-สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการ)
และส่ ง รายงาน ผ่ า นทาง e-mail
address :
Injuryteam@hotmail.com
๕) กองระบาดวิทยา
๕.๑ สนับสนุนวิชาการด้านการสอบสวนอุบัติเหตุให้กับสานักงานปูองกันควบคุมโรคและจังหวัด
5.๒ รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุหมู่ที่พื้นที่รายงาน
๖) สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖.๑ รับแจ้งเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนพบเห็นผู้กระทาผิด เกี่ยวกับการขายและดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้ ๑) วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ๒) สถานบริการ
สาธารณสุ ขของรั ฐ และร้ านขายยา ๓) สถานที่ ราชการ ๔) สถานศึ กษา ๕) สถานี บริ การ น้ ามั นเชื้ อเพลิ ง
๖) สวนสาธารณะของทางราชการ ๗) การดื่มสุราในรถบนทางสาธารณะ รวมถึงเวลาห้ามขาย การเร่ขายและ
การโฆษณาส่งเสริมการขาย โดยโทรศัพท์แจ้งได้ที่ศูนย์ร้องเรียนบุหรี่และสุรา สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๓๔๒
๖.๒ จัดทีมออกตรวจ/เตือนบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในช่วงเทศกาลจานวน ๓ ทีม ใน ๓ เส้นทาง เน้นมาตรการ “เทศกาลปีใหม่ ปลอดปูาย
ปลอดโปร” ดาเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมาตรา 30 การขายในลักษณะลด แลก
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บนทาง และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารตามประกาศสานักนายกฯ ในช่วง
ก่อนเทศกาลและในช่วงเทศกาล
๖.๓ สนั บ สนุ น ประสานงาน ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ นผลการด าเนิ น งานการ
บาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้กระทาความผิดฐานเมาแล้วขับ และถูกศาลสั่งคุมความประพฤติที่ยินยอมเข้ารับการ
บาบัดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7.) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สนับสนุนการนาข้อมูลรายงานในช่วงเทศกาลเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
8.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.1 เตรียมความพร้อมและบริหารจัดการช่องทางการจัดส่งข้อมูล ผ่านหน้าเว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุขให้สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาล
8.2 เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการระบบการประมวลผลข้อมูลรวมทั้งระบบรายงานข้อมูล
ในช่วงเทศกาล
9) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
9.๑ ศูนย์ประสานการจัดระบบการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน ทางน้าและอากาศ
9.2 รวบรวมและจัดส่งข้อมูลการออกปฏิบัติการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ส่งให้
ศูนย์ปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒ มกราคม ๒๕6๓
๙.๓ ศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต (UCEP) โทรศัพท์ 0 2๘๗๒ ๑๖๖๙
โทรสาร ๐ ๒๕๙๑ ๙๑๔๐ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
10) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) โรงพยาบาลเอกชน
10.๑ นาข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง
จุดเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อชี้ประเด็น/สะท้อนปัญหาให้กับศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับ
จังหวัด/อาเภอ ร่ วมวางแผน บูร ณาการแก้ไขปัญหา และออกมาตรการในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุ มตาม
บทบาทด้านการแพทย์และสาธารณสุข
10.2 รวบรวมและส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ปุวยนอก ผู้ปุวยใน และผู้เสียชีวิตของ
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ตามแบบรายงาน ช่วงเวลา และช่องทางที่กาหนดและประสาน
ความร่วมมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับศูนย์ปฏิบัติ การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ระดับอาเภอและจังหวัด
10.๓ ร่ วมประชาสั มพั นธ์ รณรงค์ ส่ งเสริ มความปลอดภั ยกั บหน่ วยงานในพื้ นที่ ตาม
มาตรการหลัก และมาตรการเน้นหนักที่กาหนด
10.๔ สนับสนุน/ผลักดันให้ในพื้นทีใ่ นชุมชนตั้งด่านชุมชน /จุดสกัดกั้นในช่วงเทศกาล และ
ให้ อสม. สารวจกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเข้าร่วมตั้งจุดตรวจ /จุดบริการประชาชนในพื้นที่
ตามนโยบายของแต่ละพื้นที่
10.5 จั ด ที ม ออกตรวจเตื อ น/ประชาสั ม พั น ธ์ พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ให้กับสถานประกอบการ ร้านค้าและประชาชนทั่วไป ในช่วงก่อนเทศกาลและช่ว ง
เทศกาล เน้น การดาเนิน งานตามมาตรการ “เทศกาลปีใหม่ ปลอดปูาย ปลอดโปร” ดาเนินงานบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในมาตรา 30 การขายในลักษณะลด แลก แจก แถม โปรโมชั่น และ
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง และห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารตามประกาศสานักนายกฯ
เพื่อเป็น การปูอ งปรามไม่ใ ห้มีก ารกระทาผิด หากพบเห็นการ
กระทาผิดให้รายงานข้อมูลต่อศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับ อาเภอและจังหวัด พร้อ มทั้งส่ง
รายงานผลข้ อมู ลผลการเฝู าระวั งและบั งคับใช้ กฎหมายควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มายังสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ผ่านทาง QR Code เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และนาเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
๑๐.๖ สนับสนุนโรงพยาบาลให้ดาเนินการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้กระทาความผิด
ฐานเมาแล้ ว ขั บ และถู ก ศาลสั่ ง คุ ม ความประพฤติ ที่ ยิ น ยอมเข้ า รั บ การบ าบั ด ติ ด ตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานจากสถานพยาบาลอยู่ในเขตรับผิดชอบไปยังสานักงานปูองกันควบคุมโรคเขตพื้นที่
๑๐.7 ให้สานักงานสาธารณสุขทุกจังหวั ด สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล) โดย
๑) แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด ฝึกทักษะให้กับบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการช่วยเหลือผู้ปุวยอุบัติเหตุทางถนนและผู้ปุวย
ฉุกเฉินในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งกาหนดให้ผู้ฝึกทักษะได้มีส่วนร่วมออกปฏิบัติงานกับชุ ดปฏิบัติการ
ฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อให้บริการผู้ปุวย ณ จุดเกิดเหตุ
๒) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้ นที่ที่จัด “ชุดปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน” ส่งบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว เข้ารับการฝึกทักษะในโรงพยาบาลในเขตปกครอง
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่ โดยกาหนดวัน เวลา จานวนผู้ฝึ กทักษะ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกทักษะมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
๓) แจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ให้ตรวจเช็คความพร้อมการออกปฏิบัติงาน
ช่วยเหลื อผู้ ปุ วย ณ จุ ดเกิดเหตุ ของทุกชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในสั งกั ดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเวลาและทางช่องทางการสื่อสารที่กาหนดภายในจังหวัด
10.8 ให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมดังนี้
๑) เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในเรื่องหน่วยบริการทุกระดับ (ALS, ILS, BLS และ FR)
๒) เตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙)
ทั้งทางโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM HF/SSB และ
Internet ให้สามารถติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด และการติดต่อระหว่างเครือข่ายสถาน
บริการในแต่ละจังหวัดได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระบบสารสนเทศ รวมทั้งขอความร่วมมือจากมูลนิธิ/อาสาสมัคร
๓) เตรียมความพร้ อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ER, OR, ICU ให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง
ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งประสานและเตรียมความพร้อมการรับและส่งต่อของสถานพยาบาลในเครือข่าย
(Referral System)
๔) ในเส้นทางถนนสายหลักที่มีจุดตรวจ /จุดบริการอยู่ห่างกันมาก จังหวัดอาจ
พิจ ารณาให้โ รงพยาบาลบนเส้น ทางหลวงจัด หน่ว ยบริก าร BLS/ ALS อยู่ป ระจาบริเ วณเส้น ทางหลวง
ตามความเหมาะสม เพื่อให้การดูแล รักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บปุวย

-5๕) เตรียมความพร้อมรับการส่งต่อผู้กระทาความผิดฐานเมาแล้วขับ และถูก
ศาลสั่ งคุ ม ความประพฤติ ทุก รายที่ยิ น ยอมเข้า รับ การบาบั ด จากส านั กงานคุ มประพฤติ จัง หวัด และให้ ก าร
บาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุราตามมาตรฐานกาหนด
11) สานักสารนิเทศ
11.1 ทาข่าวประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าว ประสานสื่อมวลชน ติดตาม
ผู้บริหารลงพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
12.1 แจ้ ง ให้ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น (อสม.) เข้ า ร่ ว ม
ปฏิบัติงานเฝูาระวัง ปูองกันการบาดเจ็บทางถนน ณ ด่านชุมชน จุดละ 2-3 คน ร่วมกับฝุายปกครอง องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อสกัดกั้นกลุ่มเสี่ยง และลดพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุ
12.2 แจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ประชาสัมพันธ์
ย้าเตือนประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่น Smart อสม. หอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ฯลฯ เรื่องการ
ปูองกันและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕63
12.3 แจ้งให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) สารวจ เฝูาระวัง
และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ร้ า นค้ า ในชุ ม ชนปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกาหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕
12.4 จัดอบรมความรู้หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ให้มีความรู้
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้ องต้น มีทักษะการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนท้องถนนได้ถูกวิธี
13) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
13.1 เตรียมความพร้อมในการตรวจแอลกอออล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ทาง
สถานพยาบาลส่งมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ
13.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือที่หน่วยบริการที่พื้นที่กาหนดให้
รายงานผลมายังโรงพยาบาลภายใน 12 ชั่วโมง
14) กรมการแพทย์
สนับสนุนโรงพยาบาลในสังกัดให้ดาเนินการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้กระทา
ความผิดฐานเมาแล้วขับ และถูกศาลสั่งคุมความประพฤติที่ยินยอมเข้ารับการบาบัด และติดตามการดาเนินงาน
๑5) กรมสุขภาพจิต
สนับสนุนโรงพยาบาลในสังกัดให้ดาเนินการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้กระทา
ความผิดฐานเมาแล้วขับ และถูกศาลสั่งคุมความประพฤติที่ยินยอมเข้ารับการบาบัด และติดตามการดาเนินงาน
๑6) กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินการบาบัดฟื้นฟูสภาพผู้ดื่ม แล้ว ขับ
ถูกจับ เทศกาลปีใหม่ 2563 ที่เข้ามารับ บริการในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน)
----------------------------------------------------------

