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การดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข
ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
……………………………………………………
“ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ”
กระทรวงสาธารณสุขเปนภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อใหการ
ดํ าเนิ นการป องกั นและลดอุ บั ติ เหตุ ทางถนนของกระทรวงสาธารณสุ ขช วงเทศกาลป ใหม พ.ศ. ๒๕64 เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับการดําเนินงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแนว
ทางการดํ าเนิ นงานสํ าหรับหน วยงานในสั งกัดดํ าเนินการในช วงดั งกล าว ซึ่งครอบคลุมทั้ งด านการป องกัน /ควบคุม การ
รักษาพยาบาลและระบบขอมูล รายละเอียดดังนี้
๑) ผูบริหารกระทรวง
๑.๑ รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงสาธารณสุ ข เป นประธานในการแถลงข าวประจํ าวั นตามวั นที่
คณะกรรมการอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกําหนด
๑.๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนหัวหนา
คณะ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองหัวหนาคณะ มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนเลขาฯ ออกตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในสวน
ภูมิภาค เพื่อใหกําลังใจแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจุดตรวจ/บริการ
๑.๓ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ซึ่งเปนคณะกรรมการศูนยอํานวยการฯ เขารวมในพิธีเปด/
ปด ศูนยปฏิบัติการรวมฯ ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนกําหนด
๑.๔ ผู ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ติ ดตาม กํากับ การดํ าเนิ นงานของจั งหวั ดในเขตที่
รับผิดชอบ
๒) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
๒.๑ แจงแนวทางการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข ใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.๒ แจ งการกําหนดค าตอบแทนเจ าหน าที่ ที่ ปฏิ บั ติ งานให กับหน วยบริ การให กั บหน วยงานที่
เกี่ยวของ
๒.๓ ประสานการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
๒.๔ เปดศูนยปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข ชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕64 ตลอด
๒๔ ชั่วโมง ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒.๕ รวมเปนศูนยกลางประสานและติดตามขอมูลเพื่อความสมบูรณของขอมูล เพื่อนําเสนอผูบริหาร
กระทรวงสาธารณสุขทุกวันในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕64 เวลา 09.00 น ของทุกวัน
2.6 วางแผนการออกตรวจเยี่ยมและรวมทีมตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในสวนภูมิภาคกับผูบริหาร
กระทรวงสาธารณสุข
๓) กองปองกันการบาดเจ็บ
๓.๑ วิเคราะหขอมูลและสรุปภาพรวมของสถานการณอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล ปใหม
พ.ศ. ๒๕64 พรอมขอเสนอแนะ
๓.๒ ประสานเตรียมขอมูลใหกับ ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขในวันที่เปนประธานการแถลง
ขาว ณ ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน

๓.๓ รวมทีม…
๓.๓ รวมทีมตรวจเยี่ยมการดําเนินงานในสวนภูมิภาคกับผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข
3.4 จัดทีมสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญตาม Criteria ของกองระบาดวิทยา ระหวางวันที่ 29
ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยประสานงานกับทีมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุ และกองระบาด
วิทยา (ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ) และสงรายงาน ผานทาง e-mail address : injuryteam@hotmail.com
3.5 สนับสนุนวิชาการดานการสอบสวนอุบัติเหตุใหกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคและจังหวัด
3.6 รวบรวม วิเคราะห และรายงานผลการสอบสวนอุบัติเหตุหมูที่พื้นที่รายงาน
๔) สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่1-12 และ สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง
๔.๑ ใหตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ และบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบน
ทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยหามผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางเทาในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยูในรถ หรือบนรถ แก
สถานประกอบการ รานคา หรือประชาชนทั่วไป ในชวงกอนเทศกาลและในชวงเทศกาล หากพื้นที่พบการกระทําผิด ใหดําเนินคดี
อย างเฉียบขาดและรายงานขอมู ลต อศู นย อํานวยการความปลอดภั ยทางถนนระดั บจั งหวั ดและสํ าเนาส งมายั งสํ านั กงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4.2 วิเคราะหขอมูลสถานการณประจําวันเสนอผูบริหารและผูที่เกี่ยวของ
4.3 จัดทีมสอบสวนกรณีเกิดอุบัติเหตุรายใหญตาม Criteria ของกองระบาดวิทยา ระหวางวันที่ 29
ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564 โดยประสานงานกับทีมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุ และสงรายงาน
ผานทาง e-mail address : injuryteam@hotmail.com
5) สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค
5.๑ รับแจงเรื่องรองเรียนกรณีประชาชนพบเห็นผูกระทําผิด เกี่ยวกับการขายและดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ ๑) วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
และรานขายยา ๓) สถานที่ราชการ ๔) สถานศึกษา ๕) สถานีบริการ น้ํามันเชื้อเพลิง
๖) สวนสาธารณะของทาง
ราชการ ๗) การดื่มสุร าในรถบนทางสาธารณะ รวมถึงเวลาหามขาย การเรขายและการโฆษณาสงเสริมการขาย โดย
โทรศัพทแจงไดที่ศูนยรองเรียนบุหรี่และสุรา สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กรมควบคุมโรค หมายเลข ๐
๒๕๙๐ ๓๓๔๒
5.๒ จัดทีมออกตรวจ/เตือนบังคับใชกฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ.๒๕๕๑ ในชวงเทศกาล
5.๓ ประชาสัมพันธประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกําหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ. ๒๕๕๕ หามผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยูในรถ หรือบน
รถ
5.4 จัดทําแนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2564 โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) และรวบรวม วิเคราะห พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตรวจคัดกรองคนเมาสุรา ณ ดานชุมชน โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
5.5 รวบรวมผลการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคประจําวันเสนอผูบริหาร
6.) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.1 เตรียมความพรอมและบริหารจัดการชองทางการจัดสงขอมูลผานหนาเว็บไซตกระทรวง
สาธารณสุขใหสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องในชวงเทศกาล
6.2 รวมเตรียมความพรอมระบบประมวลผลขอมูลและรวมออกแบบระบบรายงานขอมูล
6.3 รวมเปนศูนยกลางบริหารจัดการระบบการประมวลผลขอมูลรวมทั้งระบบรายงานขอมูลในชวงเทศกาล

7) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
7.๑ ประสานการจัดระบบการชวยเหลือผูประสบเหตุฉุกเฉิน โดยใชเรือและอากาศยาน
7.2 เปนศูนยกลางรวบรวมและจัดสงขอมูลการออกปฏิบัติการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน (EMS) สง
ใหศูนยปฏิบัติการทุกวัน ตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564
8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) โรงพยาบาลเอกชน
8.๑ นําขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของปที่ผานมาวิเคราะห เพื่อหาสาเหตุ พฤติกรรมเสี่ยง จุดเสี่ยง ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อชี้ประเด็น/สะทอนปญหาใหกับศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด/อําเภอ รวม
วางแผน บู ร ณาการแกไ ขป ญหา และออกมาตรการในระดั บ พื้น ที่อ ย า งครอบคลุ ม ตามบทบาทด า นการแพทย และ
สาธารณสุข
8.2 รวบรวมและสงขอมูลผูบาดเจ็บ ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน และผูเสียชีวิตของโรงพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ตามแบบรายงาน ชวงเวลา และชองทางที่กําหนดและประสานความรวมมือในการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานใหกับศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอและจังหวัด
8.๓ รวมประชาสัมพันธรณรงคสงเสริมความปลอดภัยกับหนวยงานในพื้นที่ตามมาตรการหลัก และ
มาตรการเนนหนักที่กําหนด
8.๔ สนับสนุน/ผลักดันใหพื้นทีใ่ นชุมชนตั้งดานชุมชน /จุดสกัดกั้นในชวงเทศกาล และให อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สํารวจกลุมคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อยางใกลชิด รวมทั้งคัดกรอง คนเมาสุรา ณ ดาน
ชุมชน /จุดตรวจ /จุดบริการประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของแตละพื้นที่ หรือ อาจพิจารณาจัดทีมออกตรวจเตือน/
ประชาสัมพันธ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ.๒๕๕๑ ใหกับสถานประกอบการ รานคาและประชาชน
ทั่วไป ในชวงกอนเทศกาลและชวงเทศกาล เพื่อเปนการปองปรามไมใหมีการกระทําผิด หากพบเห็น การกระทํา ผิด ให
รายงานขอ มูล ตอศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอและจังหวัด เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห และนําเสนอตอ
หนวยงานที่รับผิดชอบตอไป
8.๕ ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล) โดย
๑) แจงใหโรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัด ฝกทักษะใหกับบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทยฉุกเฉิน ดานการชวยเหลือผูปวยอุบัติเหตุทางถนนและผูปวยฉุกเฉินในหองอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน รวมทั้งกําหนดให ผู ฝกทักษะได มีส ว นร ว มออกปฏิ บั ติ งานกับ ชุ ด ปฏิ บั ติ การฉุกเฉิน ของโรงพยาบาล เพื่อ
ใหบริการผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ
๒) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่จัด “ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน” สง
บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทยฉุกเฉินแลว เขารับการฝกทักษะในโรงพยาบาลในเขตปกครองที่องคกรปกครอง
สว นทองถิ่น ตั้งอยู โดยกําหนดวัน เวลา จํานวนผูฝก ทักษะ ตามความเหมาะสม ทั้ง นี้เ พื่อใหผูเขารับการฝกทักษะมี
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหนาที่
๓) แจงศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ ใหตรวจเช็คความพรอมการออกปฏิบัติงานชวยเหลือ
ผูปวย ณ จุดเกิดเหตุ ของทุกชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินในสังกัดขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น ตาม
เวลาและทางชองทางการสื่อสารที่กําหนดภายในจังหวัด
8.๖ ใหโรงพยาบาลเตรียมความพรอมดังนี้
๑) เตรียมความพรอมของหน วยบริการการแพทยฉุกเฉิ น (EMS) ของทั้งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในเรื่องหนวยบริการทุกระดับ (ALS, ILS, BLS และ FR)
๒) เตรียมความพรอมศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท ๑๖๖๙)
ทั้ง
ทางโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่ โทรสาร วิทยุสื่อสารคมนาคม ระบบ VHF/FM HF/SSB และ Internet ให
สามารถติดตอประสานงานระหวางสวนกลางกับจังหวัด และการติดตอระหวางเครือขายสถานบริการในแตละจังหวัดได
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ระบบสารสนเทศ รวมทั้งขอความรวมมือจากมูลนิธิ/อาสาสมัคร

๓) เตรียมความพรอมทั้งทีมแพทย พยาบาล เจาหนาที่ และอุปกรณตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใน ER, OR, ICU ใหสามารถพรอมรับผูบาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุหมู อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ไดตลอด ๒๔
ชั่วโมง รวมทั้งประสานและเตรียมความพรอมการรับและสงตอของสถานพยาบาลในเครือขาย (Referral System)
๔) ในเสนทางถนนสายหลักที่มีจุดตรวจ /จุดบริการอยูหางกันมาก จังหวัดอาจพิ จ ารณา
ให โ รงพยาบาลบนเส น ทางหลวงจั ด หน ว ยบริ ก าร BLS/ ALS อยู ป ระจํา บริ เ วณเสน ทางหลวง ตามความเหมาะสม
เพื่อใหการดูแล รักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บปวย
-----------------------------------------------------------

แนวทางลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
………………………………………………………………………………………..
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน ไดสรุปอุบัติเหตุและการเสียชีวิตในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๓ ดังนี้
เกิดอุบัติเหตุ 3,421 ครั้ง ผูเสียชีวิต 373 ราย บาดเจ็บ 3,499 ราย สาเหตุสูงสุดจากดื่มแลวขับ รอยละ 32.68
ชวงเวลาที่เกิดเหตุมากสุดคือ เวลา 16.00 - 20.00 น. บนถนน อบต. หมูบาน เทศบาล ทางหลวงชนบท รอยละ
60.16 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต รอยละ 79.49 ดังนั้น เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวขับรถ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดพิจารณาแนวทางสนับสนุนการลด
อุบัติเหตุตามแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่ปลอดภัย ขับไมดื่ม ดื่มไมขับ ไรอุบัติเหตุ” ยึดแนวทางและหลักการของศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยใหคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของจังหวัด รณรงค ประชาสัมพันธ
ผานมาตรการ “ขับไมดื่ม ดื่มไมขับ” โดย อสม. รวมตั้งดานชุมชน และทดสอบผูขับขี่ที่สงสัยวาดื่มแลวขับที่อยูในชุมชน
โดยใชการสังเกตและประเมินอาการมึนเมาสุราเบื้องตน ตามมาตรการการปองกันโรคอยางเครงครัดตามหลัก New
Normal
วิธีสังเกตผูมีอาการมึนเมา มีลักษณะดังตอไปนี้
1. อารมณเ ปลี่ ย นแปลงงายและแสดงอารมณออกอย างไมเหมาะสม ผู ที่มีอาการมึน เมามักจะมีอารมณ
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยางรวดเร็ว เชน รองไหสลับกับหัวเราะอยางไมมีเหตุผล หรือกาวราวสลับไปมา เปนตน
2. พูดจาและแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม ผูที่มีอาการมึนเมามักมีการตัดสินใจและความยับยั้งชั่งใจบกพรอง
จึงมักจะแสดงกิริยาวาจาที่ไมเหมาะสม เชน พูดโพลงเสียงดัง พูดมากแตขาดสาระ พูดจาเกี้ยวพาราสีลวนลามผูอื่น พูดจา
กาวราวหาเรื่องคนอื่น หรือพูดตลกลามกที่ไมเหมาะสมกับกาลเทศะ
3. มีอาการทางจิตประสาท ไดแก พูดไมชัดเจน พูดออแอ รวบคําเขาดวยกันจนอาจจะฟงไมรูเรื่อง เดินเซ
ตากระตุก สมาธิและความจําบกพรอง จนกระทั่งหมดสติ
4. ระดั บการรูสึ กตัวเสี ยไป ผู ที่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอลเขาไปปริมาณมาก โดยเฉพาะถาดื่ มอยางรวดเร็ ว
อาจจะมีอาการซึมมากหรือหมดสติ และกดการหายใจจนถึงตายได
การประเมินภาวะมึนเมาสุรา
• สังเกตจากการแสดงออกทางรางกาย อารมณและพฤติกรรม เชน
1. ตาเยิ้มและแดง หรือหนังตาหยอน ลืมตาไมขึ้น
2. สังเกตกลิ่นกาย คนที่เมาสุรามักจะมีกลิ่นแอลกอฮอลซึมออกมาจากตัว
3. การควบคุมการเคลื่อนไหว คนที่มีอาการเมาสุรามักจะเดินเปนเสนตรงไมได เดินโซเซ มือสั่น จึงอาจจะจุด
บุหรี่สูบไมได หรือทําน้ําหก เปนตน
• การประเมินเบื้องตนจากอาการทางรางกาย
วิธี ที่ห นึ่ง "แตะจมูกตัว เอง": ใหบุ คคลที่ส งสั ยว ามีภ าวะเมาสุ ร าหลั บ ตา ยื ด แขนไปขางหน าแล ว ชี้ นิ้ วออกไป
จากนั้นใหงอศอกและเอานิ้วมาแตะที่ปลายจมูกโดยไมลืมตา หากแตะที่ปลายจมูกไมได แสดงวาบุคคลนั้นนาจะอยูใน
ภาวะมึนเมาสุราแลว
วิธีที่สอง "เดินแลวหัน": ใหบุคคลนั้นยืนตัวตรง จากนั้นเดินสลับเทาโดยใหสนชิดปลายเทาเปนเสนตรงไปขางหนา 9 กาว
แลวหันตัวดวยเทา 1 ขาง จากนั้นเดินสลับเทาแบบสนชิดปลายอีก 9 กาว หากไมสามารถเดินใหสนเทาชิดปลายเทาไมได
ตองใชแขนชวยพยุง หรือลมเซ แสดงวาบุคคลนั้นนาจะอยูในภาวะมึนเมาสุราแลว
วิธีที่สาม "ยืนขาเดียว": ใหบุคคลนั้นยืนตัวตรง ยกขาขางหนึ่งขึ้นจากพื้น 15 ซม. เริ่มนับ "1000, 1001, 1002...
จนกว า จะครบ 30 วิ น าที หากตั ว เซ วางเท า ลง เขย ง หรื อ ใช แ ขนทรงตั ว แสดงว า บุ ค คลนั้ น น า จะอยู ใ นภาวะ
มึนเมาสุราแลว
ผลที่ไดคาดวาจะไดรับ

อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจํ า หมู บ า น (อสม.) สามารถคั ด กรองผู มี อ าการมึ น เมามิ ใ ห ขั บ ขี่ ย านพาหนะ
เพื่อปองกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๔ และรายงานผล
ตอคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล จังหวั ด และคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล ตามลําดั บ
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แบบการคัดกรองคนเมาสุรา ณ ดานชุมชน โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
( ) ผูขับขี่ ( ) ผูโดยสาร/ผูรวมเดินทาง
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง อายุ ......................................ป
หมูบาน...............................................หมูที่...............ตําบล...........................................อําเภอ.............................................จังหวัด.................................................
วันที่ประเมิน..............................................................ผูประเมิน........................................................................................
คําชี้แจง การสังเกต และทดสอบผูขับขี่ที่สงสัยวาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวขับที่อยูในชุมชน โดยเครื่องดืม่ แอลกอฮอล หมายถึง สุรา เบียร เหลา สาโท กะแช ไวน เปนตน
วิธีการสังเกตและประเมินเบื้องตน
ลักษณะ
ขอ 1. สังเกตจากการแสดงออกทางรางกาย อารมณและพฤติกรรม เชน ตาเยิ้ม
 ไมมีอาการดังกลาว
มีอาการ ดังนี้
และแดง
 ตาเยิ้มและแดง
(ยุติการประเมิน)
มีกลิ่นเหลา เดินเซ เปนตน
 มีกลิ่นเหลา
 เดินเซ
ขอ 2 ประเมินเบื้องตนจากอาการทางรางกาย
 ปฏิเสธการประเมิน กรณีไมผานการประเมิน
มี 3 วิธี (เลือกอยางวิธีใดวิธีหนึ่ง)
สงพนักงานเจาหนาที่ เบื้องตน ใหพาตัวไปยังจุดพัก
เพื่อดําเนินการตอไป หรือแจงใหญาติมารับ
วิธีที่ 1 "แตะจมูกตัวเอง": ใหบุคคลที่สงสัยวามีภาวะเมาสุราหลับตา ยืดแขนไป
ผาน
ไมผาน
ขางหนาแลวชี้นิ้วออกไป จากนั้นใหงอศอกและเอานิ้วมาแตะที่ปลายจมูกโดยไมลืม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1
ตา หากแตะที่ปลายจมูกไมได แสดงวาบุคคลนั้นนาจะอยูในภาวะมึนเมาสุราแลว
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 2
วิธีที่ 2 "เดินแลวหัน": ใหบุคคลนั้นยืนตัวตรง จากนั้นเดินสลับเทาโดยใหสนชิด
ปลายเทาเปนเสนตรงไปขางหนา 9 กาว แลวหันตัวดวยเทา 1 ขาง จากนั้นเดิน
สลับเทาแบบสนชิดปลายอีก 9 กาว หากไมสามารถเดินใหสนเทาชิดปลายเทาไมได
ตองใชแขนชวยพยุง หรือลมเซ แสดงวาบุคคลนั้นนาจะอยูในภาวะมึนเมาสุราแลว
วิธีที่ 3 "ยืนขาเดียว": ใหบุคคลนั้นยืนตัวตรง
ยกขาขางหนึ่งขึ้นจากพื้น 15 ซม. เริ่มนับ "1000, 1001, 1002... จนกวาจะ
ครบ 30 วินาที หากตัวเซ วางเทาลง เขยง หรือใชแขนทรงตัว แสดงวาบุคคลนั้น
นาจะอยูในภาวะมึนเมาสุราแลว

ผาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ไมผาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ผาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

ไมผาน
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

