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ค าน า 

มาตรการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับข่ีที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเป็นมาตราที่ศูนย์วิชาการเพ่ือ

ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เป็นผู้ด าเนินโครงการ ร่วมกับคณะพยาบาลแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล

จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยการเจาะเลือดเพ่ือหาปริมาณแอลกอฮอล์ในอุบัติเหตุครั้งนั้นๆ ซึ่งพบว่า จังหวัด

อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีการเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด งานวิจัยชิ้นนี้จึงก าหนดให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัด

น าร่องในการเจาะเลือดหาปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นจังหวัดที่ใช้ในการประเมิน

มาตรการดังกล่าวว่ามีประสิทธภาพหรือไม่อย่างไร  

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติระดับสูงจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการ

ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดหรือสามารถวางนโยบายที่ถูกต้องได้ ฉะนั้นข้อมูลการตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์รายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยและข้อมูลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ จังหวัดอุดรธานี จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่าง

ยิ่ง หากมีการใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ จากข้อมูลที่มีอยู่ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การด าเนินโครงการ ประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ 

ในจังหวัดอุดรธานีและระดับประเทศ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย โดยมี

ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่ 2 มกราคม ถึง เมษายน 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน

มาตรการการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุในระดับพ้ืนที่และประเทศ โดยขอ

น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 แผนงาน ดังนี้  

แผนงานที่ 1 : การวิจัยระดับประเทศเชิงพ้ืนที่ (Secondary data analysis) พบว่า ในช่วง

เทศกาลปีใหมแ่ละสงกรานต์ พ.ศ.2560-2561 และ พ.ศ.2561-2562 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ประมาณ 30,000 ราย 

โดยจ านวนอุบัติเหตุพบมากที่สุดในวันที่ 31 ธันวาคม รองลงมาคือ 1 มกราคม โดยความชุกพบสูงสุดใน

ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณร้อยละ 35) รองลงมา คือ ภาคกลาง (ประมาณร้อยละ 24) และพบ

น้อยที่สุดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65) อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 26 ถึง 27 ปี 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ (ประมาณร้อยละ 70) โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ (ประมาณร้อยละ 80) โดยเกินครึ่งหนึ่ง

เป็นการล้มเองโดยไม่มีคู่กรณี และไม่มีการใช้ระบบความปลอดภัย (ประมาณร้อยละ 75) โดยสัดส่วนในการดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยและมีความรุนแรงอยู่ในระดับ 

Urgency  

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ส าหรับรถมอเตอร์ไซต์ พบว่า เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุ

หลังเที่ยงคืนมีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยจะสูงมากในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 31 

ธันวาคม ส าหรับอุบัติเหตุในรถยนต์ พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุหลังเที่ยงคืน ของวันที่ 30, 

31 ธันวาคม และ 1 มกราคม และมีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ชัดเจนเท่ากับอุบัติเหตุ

ในรถมอเตอร์ไซต์ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างปีพ.ศ.2560-2561 และ พ.ศ.

2561-2562 ทั้งอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์ 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงสงกรานต์ พ.ศ.2561 และ 2562  พบว่า มากกว่า

ครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดกับรถมอเตอร์ไซต์จะเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืน (00.00) และมีความสัมพันธ์กับ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพบแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างคล้ายคลึงกันระหว่างการดื่มและไม่ดื่ม

สุรา ส าหรับอุบัติเหตุในรถยนต์ พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุหลังเที่ยงคืน (00.00) ของวันที่ 

12, 13, 14 และ 15 เมษายน มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
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นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลการศึกษาในครั้งนี้ ยังพบอีกว่า แต่ละจังหวัดในประเทศไทยส่ง

เจาะเลือดแอลกอฮอล์น้อยกว่า 400 ครั้งใน 1 ปีที่ผ่านมา และไม่พบความสัมพันธ์ว่าจังหวัดที่ส่งตรวจมากจะมี

อัตราการการบาดเจ็บใด ๆ ลดลง 

 

แผนงานที่ 2 : การวิจัยระดับพื้นท่ี (cluster quasi-experimental study) ท าการเก็บข้อมูล 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกฉุกเฉิน ใน 21 โรงพยาบาลจังหวัด

อุดรธานี ซึ่งมีผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์ในการท าวิจัย จ านวน 359 ราย ส่วนใหญ่มาจาก รพ.หนองหาน รพ.เพ็ญ และ

รพ.หนองวัวซอ ตามล าดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลในช่วงเวรบ่าย (16.00-00.00) 

และส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงสีเขียว (ฉุกเฉินไม่เร่งด่วน) 180 คน (ร้อยละ 50.1) รองลงมา คือ เหลือง 

(ฉุกเฉินเร่งด่วน)  

ผู้ป่วยทั้งสิ้นจ านวน 359 คน เป็นเพศชายจ านวน 263 คน (ร้อยละ 73.3) อายุเฉลี่ย 33 

(IQR, 20-57) ปี อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 15 ปี (ร้อยละ 4.2) และ 15 ถึง 17 ปี (ร้อยละ 12.6) 

เช่นกัน ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้สอบใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์ได้ตามล าดับ โดย

ผู้ป่วยมีสถานภาพสมรสและโสดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใช้แรงงาน (ร้อยละ 28.4)  

ส าหรับข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวจ านวน 289 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.5 

รองลงมา ได้แก่ เดินทางร่วมกับเพ่ือน (ร้อยละ 11.2) โดยเฉลี่ยถ้ามีคนเดินทางด้วยจะประมาณ 1 คน ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ (ร้อยละ 87.5) รองลงมา ได้แก่ รถกระบะ 4 ล้อ (ร้อยละ 5.3) โดยรถยนต์พบ

เพียงร้อยละ 1.4 ส าหรับระบบความปลอดภัย พบว่า ผู้ป่วยน้อยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 41.9 ของผู้ขับขี่รถยนต์ทุก

ชนิด) คาดเข็มขัดนิรภัย และเพียงร้อยละ 18.4 ของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยานเท่านั้นที่สวมหมวก

กันน็อค  

ส าหรับข้อมูลอุบัติเหตุกับพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน

เกิดอุบัติเหตุ โดยประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย (ร้อยละ 47.7) แจ้งว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยดื่มเป็นปกติอยู่แล้ว 

รองลงมา ได้แก่ การดื่มเนื่องจากเทศกาลประเพณี/งานบุญต่าง ๆ (ร้อยละ 27.5) และงานสังสรรค์อ่ืน ๆ (ร้อย

ละ 15.0) โดยมีแหล่งที่มาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านค้าปลีก (ร้อยละ 73.3) ส าหรับสถานที่ดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น พบว่า ส่วนใหญ่ดื่มในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านผู้อ่ืน (ร้อยละ 48.0) หรือบ้านตนเอง 

(ร้อยละ 32.9) ทั้งนี้ จากการประเมินปัญหาการดื่มสุรา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ า แต่อย่างไรก็ตาม 

พบผู้ดื่มแบบติดแอลกอฮอล์ (alcohol dependence) สูงถึงร้อยละ 16.7  
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การสอบถามด้านความรู้และทัศนคติของการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉินนั้น พบว่า 

ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งเท่านั้น (ร้อยละ 51.6) ที่ทราบว่าต้องมีการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทาง

ถนน โดยที่มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 63.9) คิดว่าตนเองมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเจาะเลือดเช่นกัน โดยที่ส่วนใหญ่

คิดว่าการปฏิเสธการเจาะเลือดนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิด (ร้อยละ 63.1) ส าหรับประเด็นด้านกฎหมาย พบว่า 

ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยรู้สึกกังวลว่าผลเลือดจะมีผลทางกฎหมายหรือคดี แต่ร้อยละ 26.7 เท่านั้นที่คิด

ว่าจะมีผลต่อการเบิกจ่ายค่าทดแทนของบริษัทประกันภัย  

ทีมวิจัยมีการเก็บข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์หลังจากเกิดอุบัติเหตุ 1 เดือน สามารถโทรติดตาม

ผู้ป่วยได้ 156 คน จากผู้ป่วยทั้งหมด 359 คนที่สามารถโทรติดตามได้ (ร้อยละ 43.5) ซึ่งทางโครงการได้

แบ่งกลุ่มโรงพยาบาลเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มที่มีการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่สูง หรือกล่าวอีกอย่าง

หนึ่ง คือ มีการตรวจเลือดที่เข้มงวด โดยใช้เกณฑ์ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล์สูงกว่า

ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด และกลุ่มที่มีการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่ต่ า หรือ

กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า มีการตรวจเลือดที่ไม่เข้มงวด เมื่อเปรียบเทียบ ความชุกของนักดื่มในช่วง 1 เดือนก่อน

และหลังเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ความชุกลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในภาพรวมหรือทุกโรงพยาบาล แต่เมื่อ

วิเคราะห์แยกกลุ่ม (stratified analysis) ตามสัดส่วนหรือความเข้มงวดในการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ พบว่า 

ความชุกของการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลที่ 1 หรือกลุ่ม

โรงพยาบาลที่มีการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ที่เข้มงวด  

จากผลการด าเนินงานแผนงานที่ 2 นั้น มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ 

1. ในภาพรวมของมาตรการนั้น พบว่า ความชุกของนักดื่มในช่วง 1 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน

ภาพรวมหรือทุกโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการพิสูจน์โดยการเปรียบเทียบแยกกลุ่ม พบว่า พ้ืนที่ใด (หรือกลุ่ม

โรงพยาบาลใด) ที่มีความเข้มข้นในมาตรการ จะมีความชุกที่ลดลงชัดเจนกว่าพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยมีความเข้มข้น

ของมาตรการ  

2. จากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ป่วยหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ป่วยยังขาดความรู้

เกี่ยวกับการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ เช่น ไม่ทราบว่าจ าเป็นต้องตรวจ (ประมาณร้อยละ 50) คิดว่าตนเองมี

สิทธิ์ในการปฏิเสธ โดยไม่มีความผิดใดๆ (ประมาณร้อยละ 60) รวมถึงไม่ทราบว่าการปฏิเสธจะถือว่าเป็น

การดื่มสุราโดยอัตโนมัติในทางกฎหมาย (ประมาณร้อยละ 60) 
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3. หลังจากตรวจเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด

อุดรธานีส่วนใหญ่มีทัศนคติที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งการลดความถี่ในการดื่ม (ร้อยละ 52) และลด

ปริมาณในการดื่ม (ร้อยละ 49) โดยอาจจะเกิดจากความรู้สึกผิดของการกระท าของตนเอง (ร้อยละ 48)  

ทั้งนี้ การศึกษาในครั้งนี้ ยังมีข้อจ ากัด หลายด้าน ได้แก่  

1. ทีมวิจัยไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลังการใช้มาตรการได้อย่างแม่นย าและชัดเจน 

เนื่องจากโครงการวิจัยนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายบุคลล (individual data) จากระบบรายงานการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวงสาธารณสุข (PHER Accident) เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.

2560-2561 และ 2561-2562 และสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561 และ 2562 เท่านั้น  

2. ในช่วงเก็บข้อมูลวิจัยมีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งท าให้พ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัด

อุดรธานี มีมาตรการปิดจังหวัด (lock down) และเคอร์ฟิว (curfew) ในช่วงเวลา 22.00 ถึง 4.00 น. 

นอกจากนั้นแล้วยังมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงจังหวัดอุดรธานีด้วย ท า

ให้พบจ านวนอุบัติเหตุน้อย เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

1. ควรเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการนี้ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข เนื่องจากบุคลากรจากหลาย

โรงพยาบาลไม่เข้าใจที่มาและความส าคัญของมาตรการนี้ จึงอาจส่งผลให้สัดส่วนในการส่งตรวจเลือด

แอลกอฮอล์ในระดับประเทศยังค่อนข้างน้อยกว่าที่คาด 

2. เนื่องจากมาตรการจ าเป็นต้องมีการท างานเชื่อมโยงกันระหว่างต ารวจและโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลจะ

ไม่มีสิทธิปฏิเสธถ้ามีค าสั่งจากต ารวจ ดังนั้น จุดคานดีดคานงัดที่ส าคัญจุดหนึ่งที่ควรสนับสนุน คือ การเพ่ิม

ปริมาณใบสั่งจากทางต ารวจที่จะส่งให้โรงพยาบาลต่อไป 

3. ขอเสนอแนะให้แหล่งทุนเข้าถึงข้อมูลรายบุคลล (individual data) จากระบบรายงานการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากการจราจร กระทรวงสาธารณสุข (PHER Accident) ทั้งในช่วงเทศกาลอย่างน้อย 10 ปี

ย้อนหลัง เพ่ือเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นย าและชัดเจนมากกว่านี้  รวมถึงออกแบบ

มาตรการที่มีความจ าเพาะกับพ้ืนที่หรือกลุ่มประชากร (targeted policy interventions) 

4. ผลการศึกษาที่ส าคัญของโครงการ คือพบว่า พ้ืนที่ใด (หรือกลุ่มโรงพยาบาลใด) ที่มีความเข้มข้นใน

มาตรการ จะมีความชุกของการเกิดอุบัติเหตุลดลงชัดเจนกว่าพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยมีความเข้มข้นของมาตรการ 

ทางโครงการจึงเสนอให้มีมาตรการในการคุมเข้มด้านการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ต่อไป  

 



10 
 

โครงการ ประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหต ุ

ในจังหวัดอุดรธานีและระดับประเทศ 

 

1. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 

การเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัญหาส าคัญของหลายๆ ประเทศทั่วโลก สร้าง

ความสูญเสียด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ขับขี่เองและส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน 

นอกจากนั้นแล้วครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุและรัฐบาลยังต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว องค์การอนามัยโลก ปี 2543 รายงานว่า ผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีความเสี่ยงสูงใน

การเกิดอุบัติเหตุมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ ประเทศท่ีมีรายได้สูง ร้อยละ 20 ของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ

อย่างรุนแรงมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่ก าหนด ในขณะที่ประเทศที่มีรายได้น้อยมีระดับแอลกอฮอล์

ในเลือดระหว่างร้อยละ 33-69 ของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรง ทั้งนี้ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่เพ่ิม

มากขึ้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนน และยังพบอีกว่า ร้อยละ 48 และ ร้อย

ละ 61 ของคนเดินเท้าได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุบนถนนจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ในประเทศอังกฤษ

และประเทศแอฟริกาใต้ (1) ตามล าดับ ภายในพ.ศ.2563 ตามเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที่ 3 ของแผนการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) (2) จะต้องลดจ านวนการตายและบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกประมาณร้อยละ 50 

จากรายงาน Road Safety In The South-East Asia Region 2015 ขององค์การอนามัยโลก (3) 

พบว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า 3 แสนคนต่อปีหรือ

คิดเป็น 17 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 36.2 ต่อประชากร

แสนคน (ล าดับ 2 คือ ประเทศเมียนมาร์ 20.3 ต่อประชากรแสนคน) โดยที่ร้อยละ 73 เป็นผู้ขับขี่หรือคนซ้อน

มอเตอร์ไซต์ รองลงมาเป็นคนเดินถนน (ร้อยละ 8) และผู้ขับขี่รถยนต์ (ร้อยละ 7) เมื่อพิจารณากฎหมายที่

เกี่ยวข้อง พบว่า การบังคับการสวมหมวกกันน็อคท าได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การควบคุมการดื่ม

และขับและการคาดเข็มขัดยังยังท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร และไม่สามารถควบคุมความเร็วหรือผู้ขับขี่เด็กได้ 

นอกจากนั้นแล้วอุบัติเหตุทางถนนยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่ส าคัญในกลุ่มอายุ  15 ถึง 29 ปี และรัฐบาลต้อง

รับภาระค่าใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) 
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ในประเทศไทย อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน และเป็นสาเหตุการ

ตายอันดับต้นๆ ของประเทศไทย องค์การอนามัยโลก พ.ศ.2558 ประมาณการเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ

จากการจราจรของไทยอยู่ในล าดับที่ 2 ของโลกและล าดับที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีอัตราการเสียชีวิต ร้อย

ละ36.2 ต่อประชากรแสนคน (4) อีกทั้งจากรายงานการศึกษาภาระโรค (Burden of disease) ของประชากร

ไทย ในปี 2554 ได้ประเมินสภาวะการสูญเสียด้านสุขภาพ การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร 

(Year of life lost: YLL) โดยสาเหตุรายโรคที่ท าให้เกิดการสูญเสียในเพศชาย อันดับที่ 2 คือ การบาดเจ็บจาก

การจราจรทางถนน รองจากโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางจราจรในเพศหญิง อยู่

ในอันดับที่ 8 (5)  

อุบัติเหตุทางถนนมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ จากรายงาน

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจ าปี 2558 พบว่า ปี 2554-2557 อัตราการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุมากกว่า 15 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น (6) ซึ่งส่งผลให้การบาดเจ็บและ

อุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นด้วย (7) ส านักระบาดวิทยาได้รับการรายงานข้อมูล

อุบัติเหตุจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ ( Injuries Surveillance: IS) จากโรงพยาบาลเครือข่าย 33 

แห่ง กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ในปี 2555 มีผู้บาดเจ็บจ านวน 79 ,614 ราย ร้อยละ 28.52 เป็นผู้บาดเจ็บที่

ดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญของการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 33.4 มาจากการดื่มสุราในขณะขับขี่ โดย ร้อย

ละ 86.89 เป็นผู้ขับขี่ และร้อยละ 10.76 เป็นผู้ โดยสาร (8) ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ

เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  

จากสถานการณ์ของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ทราบว่าสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตเกิด

จากอุบัติเหตุทางจราจร สืบเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังคงเป็นปัญหาต่อไป หากไม่มี

มาตรการหรือนโยบายใด ๆ มารองรับ ท าให้ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ด าเนินโครงการ

ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมิน

สถานการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บอันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงชนิดของยานพาหนะ 

ช่วงเวลา และเหตุการณ์ในการเกิด เป็นต้น เพ่ือใช้ในการหามาตรการป้องกันและควบคุมการเกิดอุบัติเหตุ

ดังกล่าว นอกจากนี้โครงการยังประเมินประสิทธิภาพของมาตรการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้

ขับข่ีที่ประสบอุบัติเหตุว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
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2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

อัตราการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจร 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรบนถนน เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการเสียชีวิตทั่วโลก 

และเป็นสาเหตุส าคัญของการเสียชีวิตของคนกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-29 ปี (9) และเป็นอันดับที่ 2 ที่ท าให้เด็กอายุ 

5-14 ปี ต้องตายก่อนวัยอันควร นอกจากนี้ ยังเป็นสาเหตุอันดับที่ 3 ในบรรดาโรคต่าง ๆ ที่ท าให้กลุ่มวัย

แรงงาน อายุระหว่าง 30-44 ปี เสียชีวิต (10) องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 19 ปี

ข้างหน้า จ านวนผู้เสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนจะเพ่ิมสูงขึ้น เฉลี่ยปีละ 2.4 ล้านคน หากไม่มี

มาตรการที่ดีในการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งอาจท าให้การเสียชีวิตล าดับที่ 9 ในปี 2547 มาอยู่ในล าดับ

ที่ 5 ในปี 2573 อย่างไรก็ตาม จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึนใน 68 ประเทศท่ัวโลก โดยร้อย

ละ 84 เป็นประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง ในขณะที่การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน 79 ประเทศมีจ านวน

ลดลง ซึ่งร้อยละ 56 เป็นประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง นอกจากนี้ พบว่า ประเทศที่มีรายได้น้อยมี

อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประเทศที่มีรายได้สูงถึง 2 เท่า (9)  

องค์การอนามัยโลก ปี 2558 รายงานว่า เกือบครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดจากอุบัติเหตุทางถนน

มาจากคนที่ป้องกันตัวเองได้น้อย เช่น คนขี่จักรยานยนต์ ร้อยละ 23 คนเดินทาง ร้อยละ 22 และคนปั่น

จักรยาน ร้อยละ 4 โดยในแต่ละภูมิภาคมีอัตราการเสียชีวิตจากที่แตกต่างกัน เช่น ในภูมิภาคแอฟริกามีอัตรา

การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนสูงถึงร้อยละ 43 ของการเสียชีวิตทั้งหมดจากอุบัติเหตุ ซึ่งต่างจากภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างต่ า (9)  

การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ท่ีประสบอุบัติเหตุ 

การศึกษาในห้องฉุกเฉิน (11, 12) พบว่า ปริมาณและรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น

สาเหตุที่ส าคัญในการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ  แต่อย่างไรก็ตามระดับความสัมพันธ์ (magnitude of association) 

มีความแตกต่างกันในแต่ละการศึกษา ในปีพ.ศ.2559 ได้มีงานวิจัย systematic review และ meta-analysis 

ในห้องฉุกเฉิน (13) พบว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ประมาณ 

2.79 เท่า โดยที่มีความแตกต่างของระดับความสัมพันธ์ตามรูปแบบการศึกษา (case-control OR = 3.81; 

case-crossover OR = 1.98) รวมถึงมีความสัมพันธ์เชิงปริมาณแบบไม่เป็นเส้นตรง (nonlinear dose-

response relationship) ในทุกรูปแบบการศึกษา (14) การศึกษา multi-center จ านวน 10 ประเทศ ซึ่ง

ศึกษาปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 6 ชั่วโมงก่อนการเกิดอุบัติเหตุ พบความสัมพันธ์แบบ 
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dose-response relationship ดังนี้ OR = 3.3, 3.9, 6.5 และ 10.1 ส าหรับปริมาณการบริโภคที่ 1 หน่วยดื่ม

มาตรฐาน, 2 ถึง 3 หน่วยดื่มมาตรฐาน, 4 ถึง 5 หน่วยดื่มมาตรฐานและตั้งแต่ 6 หน่วยดื่มมาตรฐานขึ้นไป 

ตามล าดับ โดยควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ สาเหตุของอุบัติเหตุและรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศ (15) 

เอทานอลหรือเอธิลแอลกอฮอล์ เป็นสารเสพติดที่อนุญาตให้มีการบริโภคได้อย่างเปิดเผย ซึ่งเมื่อ

แอลกอฮอล์ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะท าให้เกิดอาการหน้าแดง มึนงง ชีพจรเต้นเร็ว ม่านตาขยายและรื่นเริง 

ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ส่งผลให้เกิดการมองเห็น ระยะเวลาในการมองเห็นและการตัดสินใจสามารถท าได้

ช้าลง ผลงานวิจัยของประเสริฐ ศรีเพ็ชร์ และคณะได้ท าการศึกษาข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรบนถนน 

ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ช่วงมกราคม – ธันวาคม 2548 โดยรายงานว่าตรวจพบ

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จ านวน 1 ใน 3 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด และร้อยละ 40 ของผู้ที่ตรวจพบ

แอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg%) ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายก าหนด (16) รวมถึงผล

การศึกษาของนักวิจัยหลายท่าน ยืนยันถึงผลการศึกษา เช่น การศึกษาของราเมศ กรณีย์ และคณะ ได้

ท าการศกึษาข้อมูลจากการน าส่งตัวอย่างเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุ ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและจาก

การด าเนินคดีของสถานีต ารวจในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 ช่วงเดือนมกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2559 พบว่า ผู้

ประสบอุบัติเหตุเป็นเพศชายเกินกว่าครึ่ง (ร้อยละ 57.82) มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 151 – 300 mg% ซึ่ง

มากกว่า 50 mg% ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้ขี่ยานพาหนะได้ ในขณะที่เพศหญิงมีระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือดมากกว่า 50 mg% เพียงร้อยละ 2.89 โดยช่วงอายุที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 31-45 ปี 

สาเหตุหลักของการอุบัติเหตุจราจร ร้อยละ 54.53 เกิดจากรถจักรยานยนต์ รองลงมาคือ รถยนต์ร้อยละ 

30.86 (17) 

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2537 ประเทศไทยมีเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดที่ให้ถือว่าผู้ขับขี่นั้นเมาสุรา คือ 

ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 

จนถึงปัจจุบันได้มีการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับใหม่ 

เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดส าหรับ 4 กลุ่มต่อไปนี้ (ก.) ผู้ขับขี่ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี, (ข.) 

ผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ , (ค.) ผู้ขับขี่ซึ่งมีใบอนุญาตขับขี่ส าหรับรถ

ประเภทอ่ืนที่ใช้แทนกันไม่ได้ และ (ง.) ผู้ขับขี่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรืออยู่ระหว่างพักใช้หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้ถือว่าเมาสุราและผิด

กฎหมาย 
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จากโครงการวิจัย “การศึกษาการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉิน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์” โดย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ซึ่งเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บที่ห้อง

ฉุกเฉินทั้งหมด 1,060 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 21 ถึง 30 ปี โดยที่ร้อยละ 16 ของผู้ป่วยแจ้งว่ามีการดื่ม

ภายใน 6 ชั่วโมงก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บและร้อยละ 14 ของผู้ป่วยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ อาการ

บาดเจ็บส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.7) เป็นอาการช้ าถลอกหรือบาดแผนตื้น ๆ ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยดื่ม

ก่อนเกิดอุบัติเหตุประมาณ 1 ชั่วโมง และมีปริมาณที่ตรวจพบเฉลี่ยที่ 226.9 (SD 166.1) มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

แต่ยังไม่มีการรายงานค่า alcohol-attributable fraction (AAF) จากงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งนับว่าเป็นค่าที่ส าคัญ

ในเรื่องการประเมินมาตรการและผลของมาตรการนั้น ๆ ในการลดปัจจัยเสี่ยง รวมถึงกรอบระยะเวลาดังกล่าว

เป็นช่วงพิเศษที่ประชาชนส่วนใหญ่ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชสิ้นประชนม์ จึงท าให้สัดส่วนที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ในช่วงปกต ิ

ความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติเหตุทางจราจรและสภาวะเศรษฐกิจ 

ปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนาน และยังไม่มีมาตรการใดที่สามารถ

ควบคุมและป้องกันปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน จากรายงานของส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

ปี พ.ศ. 2554 รายงานว่า  

- ช่วงปี พ.ศ.2536 - 2539 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจฟองสบู่ จ านวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและอัตราการ
บาดเจ็บเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 2 เท่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นปีละ 80,000-100,000 ราย มีอัตราการเสียชีวิต 
16.3 - 28.2 ต่อแสนประชากร และมีอัตราการบาดเจ็บ 43.4 - 85.6 ต่อแสนประชากร  

- ช่วงปี พ.ศ.2540 - 2544 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วงที่สังคมไทยเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจ
อย่างหนัก ส่งผลให้จ านวนอุบัติเหตุลดน้อยลง เหลือปีละ 70,000 – 80,000 ราย มีอัตราการ
เสียชีวิต 20.0 - 22.7 ต่อแสนประชากร และมีอัตราการบาดเจ็บ 77.5 – 86.9 ต่อแสนประชากร  

- ช่วงปี พ.ศ.2545 - 2550 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจฟ้ืนตัว ท าให้จ านวนอุบัติเหตุเพ่ิมมากขึ้น ปีละ 
90,000 – 125,000 ราย มีอัตราการเสียชีวิต 20.0 - 22.7 ต่อแสนประชากร และมีอัตราการ
บาดเจ็บ 110.8 – 151.7  ต่อแสนประชากร (10) 

จะเห็นได้ว่า อุบัติเหตุทางจราจรที่เกิดขึ้นบนถนนของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นหรือลดน้อยลงเป็นผลสืบ

เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจ ช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า จ านวนอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ลดลง ในขณะที่ช่วงปีที่
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เศรษฐกิจฟ้ืนตัว ส่งผลให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ปัญหาการจราจรมี

ความสัมพนัธ์ทีผ่ันแปรตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด  

นอกจากนี้ นักวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนระบุว่า ปี 2550 มูลค่าความเสียหายของการเกิด

อุบัติเหตุคิดเป็นเงินจ านวน 232,855 ล้านบาท ซึ่งเกือบเท่ากับการสร้างรถไฟฟ้า ในปี 2551 ถึง 6 เส้นทาง 

มูลค่า 259,000 ล้านบาท (10) หากประเทศไทยสามารถควบคุมปัญหาการจราจรได้ครึ่งหนึ่งของอัตราที่

เกิดข้ึนในปัจจุบัน แน่นอนว่าสามารถน างบประมาณดังกล่าวมาสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติได้อย่าง

มากมาย 

แนวทางการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดส าหรับต่างประเทศ 

การตรวจเพ่ือทราบถึงระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด หรือ Blood alcohol concentration 

(BAC) สามารถตรวจโดยห้องปฏิบัติการได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ ตรวจลมหายใจจากการเป่า (BAC breath test) 

ตรวจเลือด (BAC blood test) ตรวจน้ าลาย (BAC saliva test) และตรวจปัสสาวะ (BAC urine test) (18) 

ในทางกฎหมายนั้น วิธีการตรวจลมหายใจจะเป็นวิธีการที่นิยมที่สุด เนื่องจากความสะดวก รวดเร็ว

และน้ าหนักเครื่องมือเบาเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืน ๆ แต่อย่างไรก็ตามจะมีข้อจ ากัดด้านความแม่นย า เนื่องจากขึ้นกับ

ปัจจัยภายนอกหลายอย่าง เช่น อาหารที่รับประทานในช่วงนั้น รวมถึงน้ ามัน สี และกาว เป็นต้น ในขณะที่การ

ตรวจเลือดจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นย าที่สุด เนื่องจากเป็นการวัดโดยตรง แต่ก็อาจมีการผิดพลาดได้เล็กน้อย เช่น 

จากกระบวนการ sterilization เทคนิคการเก็บ specimen อุณหภูมิในการเก็บ หรือกระบวนการแข็งตัวของ

เลือด (coagulation) โดยทั่วไปแล้วต้องมีการขออนุญาตจากอาสาสมัครก่อนเสมอ ซึ่งมีโอกาสที่อาสาสมัครจะ

ปฏิเสธได้ ซึ่งจากงานวิจัยของ National Highway Traffic Safety Administration สนับสนุนว่า คนที่ปฏิเสธ

การตรวจมักจะมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่สูงกว่าเกณฑ์ ส าหรับการเก็บปัสสาวะนั้นไม่เป็นที่นิยม มักจะใช้ใน

กรณีท่ีไม่สามารถเก็บด้วยวิธีอ่ืน ๆ ได้แล้วเท่านั้น และความแม่นย าค่อนข้างต่ ามาก (18) 

ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด หรือ BAC นั้นสามารถได้มาจากทั้ง 4 วิธีการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

ดังนั้น แต่ละประเทศจึงมีการก าหนดระดับแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายไว้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจาก

เป็นหน่วยวัดเดียวกัน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ (19) (รูปภาพที่ 1)  
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- Zero effective tolerance หมายถึง การตั้งระดับไว้ที่ศูนย์ ซึ่งถือว่าเข้มงวดที่สุด ปัจจุบันมีอยู่ 
ประมาณ 20 ประเทศท่ีใช้เกณฑ์นี้ ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนนาดา อิตาลี เนปาล 
เป็นต้น ส าหรับกรณีศึกษาตัวอย่าง ได้แก่ ประเทศชิลี ในปี 2012 ได้มีการเริ่มใช้กฎหมาย zero 
tolerance จากเดิมประมาณ 0.3-0.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ พบว่า จ านวนการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดลงร้อยละ 18 ถึง 25 ภายใน 1-2 ปีหลังจากเริ่มใช้กฎหมาย (20) นอกจากนั้นยังมีผล
การศึกษาในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า นโยบาย zero tolerance เป็นหนึ่งใน
สามมาตรการที่ส าคัญในการลดอัตราการเสียชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (21) 

- 0.02% หรือ 0.03% รวมแล้วมีประมาณ 20 ประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ 
สวีเดน ชิลี เซอร์เบีย ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น 

- 0.05% เป็นเกณฑ์ที่ใช้มากที่สุด ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนั้น ประเทศอ่ืน ๆ ได้แก่ บัลแกเรีย 
เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฮ่องกง เป็นต้น 

แต่อย่างไรกต็าม จะมีบางประเทศท่ีมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างตามช่วงอายุ ตามเขตการปกครอง หรือกลุ่ม

อาชีพ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น รวมถึงบางประเทศมีการลงโทษที่แตกต่างกันตามระดับ

แอลกอฮอล์ ได้แก่ เกาหลีใต้ โดยจะลงโทษระงับใบขับขี่ 100 วัน (100 days license suspension)  ในกรณี

ระดับอยู่ที่ 0.05 ถึง 0.09 แต่จะยึดใบขับข่ี (cancellation of car license) ในกรณีที่มากกว่า 0.1  

นอกจากนี้ ผลการศึกษา ของ Joseph A Kufera และคณะ ได้ท าการศึกษาหาความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ในเลือด (Blood alcohol concentration-BAC) ของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการ

รักษาที่แผนกฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย Maraland medical center โดยท าการตรวจหาความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ในเลือดทุกราย ซึ่งพบว่า อุบัติเหตุมีความสัมพันธ์กับอายุและเพศของผู้ขับขี่ นอกจากนี้ การ

เพ่ิมข้ึนของปริมาณแอลกอฮอล์ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 21 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 65 ปี มักจะเป็นสาเหตุให้เกิด

อุบัติเหตุ (22) โดย National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism แนะน าว่าการดื่ม

แอลกอฮอล์ให้ปลอดภัยของผู้สูงอายุไม่ควรเกิน 1 แก้วต่อวัน และไม่เกิน 3 แก้วในโอกาสนั้นๆ (23)  ทั้งนี้ การ

ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็พบมากในกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุและพบว่ามีความผิด (22) ทั้งนี้ พบว่า พฤติกรรมการดื่ม

แอลกอฮอล์และการขับรถมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้นของแอลกอฮอล์ในเลือดในกลุ่มผู้ขับรถ 3,398 คนใน

ประเทศบราซิล (24) 
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รูปภาพที่ 1 แผนที่โลกแสดงระดับแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายในการขับขี่ (19)  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์รวม: เพ่ือประเมินมาตรการการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ

ในระดับพ้ืนที่และประเทศ 

  วัตถุประสงค์ย่อย:  

1. เพ่ือศึกษาผลของมาตรการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบ

อุบัติเหตุต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงอุบัติเหตุและการตายจากอุบัติเหตุจากข้อมูลระดับราย

จังหวัดของประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากผลของมาตรการ

การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับข่ีที่ประสบอุบัติเหตุ 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ท่ีประสบอุบัติเหตุ 
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4. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ  

ภาพรวมของโครงการวิจัย : โครงการวิจัยนี้ประกอบไปด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่  

1. การวิจัยระดับประเทศเชิงพ้ืนที่ (Secondary data analysis)  

2. การวิจัยระดับพื้นที่ (cluster quasi-experimental study)  

 โดยจะมีการอธิบายถึงรายละเอียดต่าง ๆ ทีละขั้นตอนวิจัย ดังนี้ 

แผนงานที่ 1: การวิจัยระดับประเทศเชิงพื้นที่ (Secondary data analysis) 

- รูปแบบการวิจัย (Study design): การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิในการวิจัยระดับประเทศ 

- กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ขับขี่ทีป่ระสบอุบัติเหตุ โดยเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินภายใต้โรงพยาบาลของ

รัฐ ทุกจังหวัดในประเทศไทย  

- แหล่งที่มาของข้อมูล: เป็นข้อมูลจากโครงการประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้

ขับข่ีที่ประสบอุบัติเหตุ โดยศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) หรือ Road Safety 

Group Thailand (RSG) เป็นเจ้าของข้อมูลและแหล่งทุน ซึ่งได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล 

รวมถึงข้อมูลที่มีการเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติม ในจังหวัดอุดรธานี 

- รายละเอียดการเก็บข้อมูลปฐมภูมิของ ศวปถ.  

1. การส่งตัวผู้ขับขี่จากเหตุอุบัติเหตุมายังสถานพยาบาล พร้อมใบน าส่งตัวผู้ป่วยหรือศพให้

แพทย์ชันสูตร โดยเจ้าหน้าที่จะส่งผู้ป่วยมายังโรงพยาบาล ภายใน 4 ชั่วโมง (หากเกิน 6 

ชั่วโมงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลงต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด คือ 50 mg%) แพทย์ที่

อยู่เวรสั่งตรวจและด าเนินการตามกระบวนการปกติของโรงพยาบาล 

2. กรณีที่เจ้าพนักงานจราจรไม่ทราบเหตุแต่มีผู้น าส่งผู้บาดเจ็บมายังโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลประสานกับสถานีต ารวจเพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจพิจารณาและให้มีใบน าส่ง

ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร 

3. หลังจากโรงพยาบาลได้รับใบน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพ ให้แพทย์ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือดจากผู้ขับข่ีโดยเร็ว ซึ่งควรท าภายใน 2 ชั่วโมง 

4. โรงพยาบาลด าเนินการเก็บ specimen ของผู้ขับขี่เ พ่ือหาปริมาณแอลกอฮอล์  โดยส่ง 

specimen ไปยังหน่วยที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ของภาครัฐและเอกชน หรือศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในพื้นท่ี  
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5. กรณีที่ผู้ขับขี่รู้สึกตัวแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบว่าจะท าการเจาะเลือดเพ่ือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 

เพ่ือรวบรวมหลักฐานทุกชนิดและพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ ซึ่งจะต้องให้ความยินยอม 

หากผู้ขับขี่ไม่ยินยอมหรือปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด  ให้เจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลบันทึกการปฏิเสธไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในเวชระเบียน หลักฐานว่าได้แจ้งให้ผู้

ขับขี่ทราบข้อกฎหมายแล้ว แต่ผู้ขับขี่ยังไม่ยินยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดย

ไม่ต้องด าเนินการตรวจวัด และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ตรวจ เพ่ือด าเนินการทาง

กฎหมายต่อไป 

6. การบันทึกข้อมูลการส่งตรวจในระบบรายงานผู้บาดเจ็บ ในเว็บไซต์ของการรายงานข้อมูล

ผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาล http://ict-pher.moph.go.th/ หรือ IS Online อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ในกรณีที่เป็นสถานพยาบาล นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ ให้ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดประสานให้ สถานพยาบาลนั้นสามารถกรอกข้อมูลในระบบรายงานด้วย  

- การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้ข้อมูลรายจังหวัด (aggregated data) ในการวิเคราะห์ โดยมีการวางแผนไว้ 

ดังนี้ 

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มงวดของการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้

ขับขี่ท่ีประสบอุบัติเหตุกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการตายจากอุบัติเหตุ 

- ท าแผนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพ่ือแสดงการ

ปฏิบัติงานของโครงการในแต่ละพ้ืนที่และเข้าใจภาพรวมของการด าเนินงานโครงการที่

ผ่านมา 

- การรายงานผล: รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ  

- ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 

1. ช่วงปกติ ใช้ข้อมูลผู้ขับขี่ที่เจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ ในโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้

แอลกอฮอล์  จะมีผลการตรวจวิเคราะห์ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดซึ่งข้อมูลที่ได้รับมี

รายละเอียดน้อย มีชื่อ นามสกุล อายุ เพศ จังหวัด ระดับแอลกอฮอล์  

2. ช่วงเทศกาล ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวง

สาธารณสุข (PHER Accident)  ซึ่งในช่วงเทศกาล กระทรวงสาธารณสุขจะสั่งการให้ทุก

โรงพยาบาลในสังกัดกกระทรวงสาธารณสุขรายงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบทุกวันในช่วงเทศกาล

ปีใหม่ สงกรานต์  สามารถระบุได้ว่าผู้ขับขี่มีการดื่มแล้วขับหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่ สังเกต/

http://ict-pher.moph.go.th/%20à¸
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สัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บ แต่ไม่มีข้อมูลระดับแอลกอฮอล์ ท าให้ไม่ทราบว่าแอลกอฮอล์เกินกฎหมาย

ก าหนดหรือไม่  แต่จะมีบางโรงพยาบาลที่ส่งเลือดผู้ขับขี่ไปตรวจ Lab เอกชน ท าให้ทราบผล

เร็ว ทันใช้ 

แผนงานที่ 2 : การวิจัยระดับพื้นที่ (cluster quasi-experimental study) 

- รูปแบบการวิจัย (Study design): การศึกษาแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่ม (cluster quasi-

experimental study) 

- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัด

อุดรธานี  

- พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้: โรงพยาบาล  21 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานี   

- ขั้นตอนการเก็บข้อมูล:  

1. ทีมวิจัยเลือกกลุ่มพ้ืนที่เฉพาะโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจงเป็นจังหวัดอุดรธานี  เนื่องจากมี

ความถูกต้องของข้อมูลสูงและทีมงานที่มีศักยภาพมากที่สุดโดยโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน

จังหวัดอุดรธานีได้ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 มี

จ านวนผู้ป่วย 360 ราย และจ านวน 75 ตัวแปร เช่น รหัสผู้เข้ารับการตรวจ รหัสอุบัติเหตุ 

รหัสโรงพยาบาล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ของผู้ป่วย เวลาเกิดเหตุ เวลาที่มาโรงพยาบาล 

สถานที่เกิดเหตุ ประเภทยานพาหนะ ใส่หมวกกันน็อกหรือคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ ระดับ

แอลกอฮอล์ ผลการตรวจ ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ ทัศนคติต่อการเจาะเลือด รวมถึง

ประเมินปัญหาการดื่มสุกรา เป็นต้น และจะมีแผนเก็บข้อมูลต่อไป 

2. ทีมนักวิจัยท าการออกแบบสอบถามปริมาณการบริโภคและทัศนคติการตรวจแอลกอฮอล์ใน

เลือด  

3. ทีม สสจ.อุดรธานี ท าการจัดกลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี ตามการปฏิบัติงานของการ

ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด โดยใช้ดัชนีการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดต่อประชากรในความ

ดูแลของแต่ละจังหวัด โดยอาจใช้ค่ามัธยฐานในการแบ่งกลุ่ม 
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4. ทีมวิจัยท าการแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

i. กลุ่มท่ี 1: กลุ่มโรงพยาบาลที่ได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้สูงกว่าเกณฑ์

อิงกลุ่ม 

ii. กลุ่มท่ี 2: กลุ่มโรงพยาบาลที่ได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ต่ ากว่าเกณฑ์

อิงกลุ่ม 

5. ประชุมเตรียมงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เพ่ือเตรียมความพร้อมและอบรมการ

ใช้แบบสอบถาม 

6. ทีมสสจ. อุดรธานี เตรียมความพร้อมในการใช้แบบสอบถาม 

7. ทีมวิจัยหลักเตรียมความพร้อมในการติดตามผลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

ทัศนคติในช่วง 1, 2 และ 3 เดือน  

8. เก็บข้อมูลจริง โดยเก็บข้อมูลครั้งแรกที่ห้องฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลประจ าห้อง

ฉุกเฉินใน 21 โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี  

9. ทีมวิจัยหลักติดตามผลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 1, 2 และ 3 เดือน โดยการ

สัมภาษณ์ติดตามทางโทรศัพท์ เพ่ือดูพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

10. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการศึกษา 

- การวิเคราะห์ข้อมูล:  

- เชิงพรรณนา: ใช้ค่ามัธยฐาน (median) และพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (interquartile range, 

IQR) ในการแสดงปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทัศนคติ หรือตัวแปรต่อเนื่องอ่ืน 

ๆ ในกรณีที่การกระจายตัวไม่เป็นปกติ และใช้ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation) ในกรณีที่กระจายตัวเป็นปกติ รวมถึงใช้ค่าจ านวนร้อยละส าหรับตัว

แปรแบบกลุ่ม เช่น เพศ การศึกษา สถานภาพสมรส รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ สถานการณ์

รักษา เป็นต้น  

- เชิงวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และทัศนคติหลังจากเกิดอุบัติเหตุ โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่ได้รับการตรวจ

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ห้องฉุกเฉิน (กลุ่มที่ 1) กลุ่มที่ได้รับการตรวจและได้รับค าแนะน า 

(กลุ่มที ่2) และ: กลุ่มโรงพยาบาลที่ไม่มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ หรือมีการตรวจในระดับ

ต่ า (กลุ่มที่ 3) โดยใช้สถิติ pair t-test การเปลี่ยนแปลงของแต่ละผู้ป่วย และใช้ t-test การ

เปลี่ยนแปลงของแต่ละกลุ่มโรงพยาบาล ท้ายสุดแล้วอาจพิจารณาใช้ multiple logistic 
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regression ส าหรับหาตัวแปรที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และทัศนคติในเชิงบวกท่ีคาดว่าเป็นผลลัพธ์จากการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

และการให้ค าแนะน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- การรายงานผล: รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์และงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ  

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 

2 มกราคม 2563 ถึง 30เมษายน 2563 ระยะเวลารวม 4 เดือน  

6. ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินน าเสนอตามแผนงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 2 แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนงานที่ 1: การวิจัยระดับประเทศเชิงพื้นที่ (secondary data analysis) 

ภาพรวมโครงการ 

เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและกรมการขนส่งทางบก ภายใต้

การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยมีศูนย์อ านวยการ

ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนการ

ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านมาตรการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

แนวทางด าเนินการของกรมควบคุมโรค 

1. เป็นอุบัติเหตุจราจร ทั้งที่มีคู่กรณีหรือล้มเองอันเป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนหรือผู้โดยสารได้รับ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย 

2. ผู้ขับขี่ทุกรายหรือทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ กรณีที่

สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าจากลมหายใจได้ ให้ตรวจวัดทางลมหายใจ 

กรณีไม่สามารถตรวจวัดทางลมหายใจได้ เนื่องจากบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้น าส่งตัวให้

สถานพยาบาลเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากเลือดโดยเร็วภายใน 4 ชั่วโมง  

3. กรณีพนักงานสอบสวนน าส่งตัวผู้ขับข่ีที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้แก่สถานพยาบาลเอง

หรือได้รับการประสานจากสถานพยาบาลในพ้ืนที่ว่ามีผู้อ่ืนน าส่งพนักงานสอบสวนต้องมี

หนังสือน าส่งตัวผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร [แบบ ค.8 – ต.65 (แบบเก่า) 

หรือ แบบ ส.56 – 17 (แบบใหม่) หรือหนังสือภายนอก อย่างใดอย่างหนึ่ง] ซึ่งลงนามโดย

พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าสถานีต ารวจหรือผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงาน

สอบสวนในภาพรวมของพ้ืนที่ ให้กับสถานพยาบาล ทุกครั้งเพ่ือเป็นการยืนยันการใช้

อ านาจในการรวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

สถานพยาบาลใช้เป็นหลักฐานเบิกค่าใช้จ่าย 

4. ผู้ขับขี่ที่ไม่ยินยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าจากลมหายใจ ให้เจ้าพนักงาน

จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทาง

บก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 43(2) และมาตรา 142 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 

16 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2560) 
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5. กรณีผู้ขับขี่หรือญาติไม่ยินยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากเลือด  ให้พนักงาน

สอบสวนใช้อ านาจตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และ มาตรา 131/1 

โดยให้เจ้าหน้าที่สถานพยาบาลบันทึกการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรในเวชระเบียนและ

ในผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์ว่าได้แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบข้อกฎหมาย

แล้ว แต่ผู้ขับขี่ยังไม่ยินยอมหรือปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากเลือดพร้อมลง

ชื่อพยานอย่างน้อย 1 คน แล้วแจ้งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ทราบพร้อมหลักฐาน

ดังกล่าวเพ่ือด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด  

1. รับหนังสือน าเข้าจากงานธุรการ ของกองโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค  

2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและจ านวนเงินที่ขอเบิก โดยให้ตัวอย่าง

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเบิกจ่ายค่าตรวจ  (กรณีไม่ครบถ้วนจะประสานงานไปยัง

หน่วยงานที่ส่งเบิก เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม) 

3. ท าเรื่องเสนอผู้อ านวยการ เพ่ือขออนุมัติเบิกจ่ายและลงนามในหนังสือถึงกองบริหารงาน

คลัง กรมควบคุมโรค 

4. กองบริหารงานคลัง ตรวจสอบเอกสารอีกครั้งเพ่ือความถูกต้อง และเสนอขออนุมัติ

จ่ายเงิน 

5. เขียนเช็คสั่งจ่ายให้แต่ละหน่วยงานที่ของเบิกเสนอให้ผู้อ านวยการและรองอธิบดีลงนาม 2 

ท่าน 

6. รับเช็คจากกองบริหารงานคลัง และตรวจสอบความถูกต้อง 

7. ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการลงนาม เพ่ือส่งเช็คให้หน่วยงานต่างๆ 

8. จัดส่งเช็คให้หน่วยงานที่ขอเบิกเงิน ทางไปรษณีย์ แบบEMS 

9. เมื่อหน่วยงานได้รับเช็คแล้วจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับมาให้กองโรคไม่ติดต่อ  หากไม่

ส่งกลับมาต้องติดตามใบเสร็จรับเงินมาให้ครบ 

10. รวบรวมใบเสร็จรับเงินส่งให้กองบริหารงานคลัง กรมควบคุมโรค 
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สรุปผลสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่  

 ได้มีการสัมมนาจ านวน 7 รุ่น ตามภูมิภาค ได้แก่  
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สรุปผลรุ่นที่ 1 : วันที่ 11 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าที่ต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจาก 12 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี 

สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ  

วิทยากร : พลต ารวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา 

 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. บางโรงพยาบาลยังไม่ทราบเงื่อนไขของโครงการ ว่าพนักงานสอบสวนจะส่งเฉพาะผู้

ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุโดยมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และตรวจแอลกอฮอล์ทางลม

หายใจไม่ได้ เป็นหลัก  

2. ผู้ปฏิบัติในห้องฉุกเฉิน (Emergency room-ER) เกรงว่าการเจาะเลือดผู้ขับขี่จะมีผล

ให้ต้องไปเป็นพยานศาล หรือเป็นการละเมิดสิทธิ ท าให้ ไม่กล้าเก็บตัวอย่างเลือดไว้

ก่อน 

3. หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพเพ่ือให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ใบน าส่ง) ของต ารวจ มัก

ล่าช้า หรือบางกรณีไม่มีใบน าส่งมาพร้อมกับตัวผู้ขับขี่ ทั้งนี้ จะสามารถส่งภายหลัง

ได้ และต้องท าตามแบบฟอร์ม [แบบค.8-ต65(เก่า) แบบ ส56-17(ใหม่)]  

4. ผลตรวจที่ออกแล้วค้างอยู่มาก ต ารวจไม่มารับ 

5. หน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ทราบว่าเป็นโครงการที่ท าต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2562 ไม่ใช่

เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 

หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพเพ่ือให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ใบน าส่ง) ของต ารวจ       

เป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะใช้อ านาจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 131/1 ซึ่งอาจ       

เป็นหนังสือของทางราชการก็ได้ที่มีข้อความตามแบบ โดยให้ 

   1. ส าเนาไว้ที่ห้อง ER ของโรงพยาบาล โดยพยาบาลสามารถกรอกข้อความ

ตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ และพนักงานสอบสวนมาลงนามให้ในภายหลัง 

   2. ส าเนาให้รถกู้ภัยกรอก และพนักงานสอบสวนมาลงนามให้ในภายหลัง 

   3. พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ธุรการคดี น าส่งเอกสารที่ลงนามแล้วให้

โรงพยาบาล 

  4. ใช้การส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Fax,  LINE หรือ E-Mail หรือช่องทางอ่ืนที่

ตกลงร่วมกันไว้ 
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สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

6. การปิดผนึกหลอดตัวอย่างเลือดที่ไม่ดีพอ ท าให้เลือดเสีย 

7. การรายงานผลการด าเนินงานต่อศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนแต่ละ

จังหวัด 
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สรุปผลรุ่นที่ 2 : วันที่ 14 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าที่ต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจาก 17 จังหวัด คือ ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 

ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์   

วิทยากร : นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน  และ พลต ารวจตรี อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 

 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพเพ่ือให้แพทย์ตรวจ

ชันสูตร (ใบน าส่ง) เช่น ต้องใช้คู่กับหนังสือตราครุฑ การกรอกข้อความในหนังสือ

ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจเท่านั้น แม้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบเหตุที่มีผู้น าส่ง

แล้วแต่ก็ต้องรอหนังสือมาก่อนจึงเจาะเลือดได้ ฯลฯ 

2. มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ค้างอยู่เพราะมีงานมากท าเบิกไม่ทัน 

3. การบันทึกในใบผลการตรวจชันสูตรของแพทย์กรณีผู้ขับขี่ไม่ยินยอม  

4. คู่กรณีตกลงกันได้ ท าให้ต ารวจไม่มารับผลตรวจเพราะหมดความจ าเป็น 

5. พบเลือดเสียจากการปิดผนึกไม่ดีพอ 

6. พนักงานสอบสวนออกเงินค่าตรวจเองเพราะไม่ทราบว่าเบิกจากโครงการได้ 

7. สถานพยาบาลบางแห่งไม่เข้าร่วมโครงการ ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน 

8. สถานพยาบาลไม่ทราบผลสิ้นสุดของคดี 

9. ต ารวจส่งตรวจ 83 % แต่มารับผลเพียง 30% 

1. หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ใบน าส่ง) ที่มีพนักงาน

สอบสวนเจ้าของคดีหรือผู้มีอ านาจลงนามแล้ว ต้องส่งถึงโรงพยาบาลภายใน   

24 ชั่วโมง นับแต่ สถานีต ารวจรับทราบจากโรงพยาบาล 

2. กรณีต ารวจไม่ทราบเหตุ ให้ตั้งกลุ่ม LINE เป็นช่องทางประสาน  

3. เพ่ือความรอบคอบควรมีใบยินยอมให้แพทย์เจาะเลือด ป้องกันไว้อีกชั้นหนึ่ง  

4. ควรมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนแต่ละจังหวัดรับรู้       

การด าเนินโครงการด้วย รวมทั้งส่วนกลางเพ่ือรับทราบข้อมูลและด าเนินการ   

ให้เป็นระบบที่ใช้งบประมาณปกติของรัฐ 

5. การรับผล ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจทางกลุ่ม LINE จังหวัดได้ 

6. ควรเรียกร้องให้ผู้ผลิตร่วมรับผิดชอบผลจากการดื่ม alc. 

7. การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ทราบแหล่งที่ผู้ขับขี่ดื่มมาก่อนเกิดเหตุต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนของจังหวัด  
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สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

8. ร้านโชห่วยที่แอบขาย alc. นอกเวลาให้กับผู้ที่เมามาแล้วจากสถานบริการ   

เป็นอีกปัญหาที่ควรแก้ไข 

9. ควรก าหนดให้สถานบริการทุกแห่งมีเครื่องคัดกรองคนเมาก่อนออกจากร้าน 
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สรุปผลรุ่นที่ 3 : วันที่ 20 มิ.ย.62  ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จ.สุโขทัย  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าที่ต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ียวข้องจาก 17 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน อุตรดิตถ์ ล าปาง พะเยา น่าน แพร่  

สุโขทัย ตาก พิษณุโลก ก าแพงเพชร / พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์    

วิทยากร : คุณอารียา เวชกามา (ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และ พลต ารวจตรี พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. การสั่งการจากส่วนกลางไม่ถึงผู้ปฏิบัติ (บางพ้ืนที่ด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว) 

2. สถานีต ารวจบางแห่งมีพนักงานสอบสวนน้อย ประจ าการได้ผลัดละ 1 คน ไม่

สามารถส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรได้ในทันที  

3. ต ารวจเปลี่ยนผลัดแล้วจะไม่มีผู้รับเรื่องของผลัดเก่าอีก โรงพยาบาลรอหนังสือน าส่ง

ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรนาน ท าให้ต้องท้ิงตัวอย่างเลือด 

4. โรงพยาบาลไม่ทราบว่าหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรต้องลง

นามโดยใครและคนเดียวลงนามทุกคดีได้หรือไม่ 

5. ผลเลือดช้าไม่ทันใช้ พนักงานสอบสวนต้องส่งฟ้องศาลแขวงใน 48 ชั่วโมง  

6. พนักงานสอบสวนไม่ได้รับแจ้งให้รับผลตรวจ ท าให้ถูกร้องเรียนท างานล่าช้า 

7. ไม่ทราบว่าต้องปิดผนึกหลอดตัวอย่างเลือดด้วย paraffin  

8. ปัญหาเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ไม่พอใช้ช่วงน าส่งสอบเทียบค่ า หากไม่มี         

ศูนย์วิทย์ฯ ในพื้นที่การใช้เวลานานประมาณ 3 เดือน ต้องส่งเจาะเลือดแทน 

1. ใช้กลไก ศปถ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการท าความเข้าใจกับหน่วยงาน             

ที่เก่ียวข้องในแนวทางการด าเนินโครงการ 

2. ต้องมีหนังสือน าส่ งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรเท่านั้น 

โรงพยาบาลจึงจะด าเนินการเจาะเลือด กรณีทางต ารวจยังไม่ส่งหนังสือน าส่ง

ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรให้โรงพยาบาลได้ในทันที ก็ขอให้ส่ง

เลขที่คดี หรือเลขที่หนังสือน าส่งมาให้ก่อน (กรณีไม่ใช้แบบ ค.8 -ต65หรือ

แบบส.56-17) 

3. จัดสรรเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจให้พนักงานสอบสวนและ

ประจ าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่ง  

4. เสนอให้ส่วนกลางจัดซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่แสดงผลได้ง่าย             

และเร็ว ป้องกันการยื้อเวลาจากผู้ขับขี่หรือจากผู้ขอต่อรองคดี และไม่ควร

จัดซื้อต่างรุ่นกัน 



31 
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

9. โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่าตรวจ  

10. อ านาจของอาสาจราจรในการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ  

11. ห้อง ER ไม่ทราบผลการตรวจเลือด จึงไม่ลงข้อมูลในระบบ PHER และหากเป็นคดี 

โรงพยาบาลจะไม่ key เพราะระบบจะข้ึนเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล 

12. ขอเพ่ิมค่าส่งตัวอย่างเนื่องจากระยะทาง และเพ่ือความทันเวลาของผลตรวจ 

13. ปัญหาระบบCRIMES เข้า VPN ไม่ได้ และต้องupdate รหัสทุก 3 เดือน 

14. พนักงานสอบสวนยกเลิกการส่งตรวจเพราะไกล่เกลี่ยได้แต่ ER ส่งเลือดไปแล้ว 

15. กู้ภัยบางคนไกล่เกลี่ยคู่กรณีก่อนโดยไม่แจ้งต ารวจ ภายหลังคู่กรณีไม่ยอม 

  ความจึงมาแจ้งความ 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่น าส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  

หรือให้มีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพ่ือแก้ปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน 

6. ก าหนดแบบยินยอม/ปฏิเสธการเจาะเลือด 

7. ไม่ส่งผลการตรวจพิสูจน์ทางอิเล็กทรอนิกส์ LINE/e-Mail เพราะเป็นความลับ

กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

8. แจ้ง ปภ. แก้แบบรายงานให้ใช้ค าว่า “ดื่มแล้วขับ” เพราะยังไม่มีผู้ทราบผล

ตรวจพิสูจน์ว่าเมาตามที่กฎหมายก าหนด 

9. ควรมีช่องทางการรายงานผล/รับผลทางอิเล็กทรอนิกส์  

10. ให้ใช้กลุ่ม LINE อุบัติเหตุที่มีอยู่ในการประสานกันระหว่างหน่วยงาน 

11. ควรด าเนินโครงการนี้ต่อไป  
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สรุปผลรุ่นที่ 4 : วันที่ 28 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าที่ต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจาก 16 จังหวัด คือ หนองบัวล าภู หนองคาย อุดรธานี เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม 

สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร   

วิทยากร : คุณอารียา เวชกามา (ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และ พลต ารวจตรี บุญเลิศ ว่องวัจนะ ผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง ส านักงาน

ยุทธศาสตร์ต ารวจ  

 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. การสื่อสารแจ้งโครงการให้หน่วยทราบล่าช้าและไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทุกระดับ  

2. ต้องติดตามหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  

3. ยังพบผู้ขับข่ีไม่ให้ความร่วมมือ ปิดประตูปิดกระจก ไม่ยอมลงมาเป่า  

4. ญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง ร้องเรียนโรงพยาบาลกล่าวหาว่าไม่เจาะเลือดผู้ขับขี่ 

5. การส่งต่อ (Refer) ผู้บาดเจ็บไปท าการรักษาท่ีอ่ืน โรงพยาบาลใดควรเจาะเลือด 

6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รับตัวอย่างเลือดจากคนคนเดียวกันจาก 2 โรงพยาบาล 

7. การสะกดชื่อบนป้ายชื่อตัวอย่างเลือดสะกดไม่ตรงกับหนังสือน าส่ง  

8. พบบางจังหวัด โรงพยาบาลเจาะเลือดแล้วแจ้งพนักงานสอบสวนให้มารับตัวอย่าง

เลือดส่งศูนย์วิทย์ฯ ท าให้ผู้ขับข่ีสงสัยเรื่องความโปร่งใส (เปลี่ยนเลือด) 

9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ทราบว่าจะต้องส่งผลให้ต ารวจหรือโรงพยาบาล 

10. รอผลจากศูนย์วิยาศาสตร์ฯ นาน ควรสนับสนุนให้โรงพยาบาลมี Lab ตรวจเอง 

1. การตรวจวัดแอลกอฮอล์จากเลือดต้องเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวน

เท่านัน้ โดยมีหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรเป็น

หลักฐานการใช้อ านาจ จึงไม่ต้องมีใบลงชื่อให้ความยินยอมอีกแต่หากต้องการ

เพ่ิมก็ท าได้ 

2. หากจะสอบถามความยินยอมให้ตรวจหรือทดสอบระดับแอลกอฮอล์ 

กฎหมายก าหนดให้ถามเจ้าตัว (ผู้ขับข่ี) เท่านั้น  

3. ควรลงเลข 13 หลัก ในหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร 

4. ควรพัฒนาระบบการส่ง/เก็บ/รับ ข้อมูล และรวมระบบPHER / E-Report         

  /CRIMES ให้เป็นระบบเดียว พร้อมท าคู่มือการปฏิบัติในการตรวจแอลกอฮอล์

ที่ถูกต้อง 

5. ควรเพิ่มห้อง Lab ทุกจังหวัด หรือสนับสนุนให้โรงพยาบาลตรวจเองได้ 
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สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

11. ต ารวจไม่มารับผลเพราะมีการไกล่เกลี่ยคดีแล้วแต่ไม่แจ้งโรงพยาบาล 

12. เครื่องตรวจวัดฯ ทางลมหายใจ หลากรุ่น ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน บางเครื่อง

เซ็นเซอร์ช้าต้องเป่าหลายครั้งจึงจะจับระดับแอลกอฮอล์ได้ ซ่ึงส่งผลต่อการท างาน 

13. ผู้ปฏิบัติเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่มีการประสานงาน หรือแจ้ง ศปถ.จังหวัดทราบ 

14. ปัญหาระบบ CRIMES ที่ยุ่งยาก ต้องเปลี่ยน user name และ password บ่อย 

15. ขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  ส่งตรวจมากแต่ลงบันทึกข้อมูลในระบบน้อย 

6. ควรมีผู้แทนจาก รพ.ชุมชน ปภ.จังหวัด และ สสจ. เข้าร่วมสัมมนาด้วย  

7. อาจแก้ไขเรื่องการขอไม่ให้ด าเนินคดีโดยรีบส่งตัวให้พนักงานสอบสวน             

กรณีไม่ยอมให้ทดสอบอาจขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในพื้นท่ี 

8. การประสานงานทางคดี ให้โรงพยาบาลใช้หมายเลขโทรศัพท์ 191 เป็นหลัก 

9. ควรใช้การเข้ารหัสครั้งเดียว One Time Password (OTP) ในระบบ 

CRIMES 

10. ควรให้ สสจ. เป็นศูนย์กลางประสานงานและแก้ปัญหา หรือมีเจ้าหน้าที่ 

    โครงการเป็นการเฉพาะทุกจังหวัด 

11. ควรก าหนดค่าล่วงเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องสามารถเบิกได้ 
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สรุปผลรุ่นที่ 5 : วันที่ 5 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท จ.กระบี่  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าที่ต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจาก 13 จังหวัด – ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช  กระบี่ 

ภูเก็ต พังงา สตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา 

วิทยากร : คุณอารียา เวชกามา (ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน) และ พลต ารวจตรี ปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา   

 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. กรณีขับรถชนกันหากมีประกันคู่กรณีมักตกลงกันเอง ต ารวจตามเป่าไม่ได้ 

2. ผู้ขับขี่ถูกน าส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีต ารวจมาด้วยส่วนใหญ่จะเมาอาละวาด  

3. ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ต ารวจที่จุดตรวจบันทึกวิดีโอ 

4. นอกเทศกาล ปภ. เรียกเครื่องกลับ เพ่ือกระจายให้หน่วยอื่นได้ยืมใช้บ้าง 

5. ช่วงเทศกาลต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขช่วยที่จุดตรวจ 

6. ในแบบสอบถามของโครงการควรมีช่องให้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย/การเบิก 

7. ปัญหาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 1) ไม่พอ 2) มีแต่ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้        

ใช้งาน (ปีหนึ่งใช้เทศกาลแค่ 2 ครั้ง) หรือใช้ไม่เป็น เพราะคนที่อบรมการใช้เครื่อง

ย้ายไปแล้ว คนมาใหม่ยังไม่ได้อบรม 3) เครื่องที่ได้รับปี 2547 หรือก่อนหน้าไม่อ่าน

ค่าต้องเป่าหลายครั้งขาดมาตรฐาน ไม่น่าเชื่อถือ 4) ไม่มีเครื่องใช้งานเพราะต้องส่ง

เครื่องสอบเทียบค่า 

8. มีการกักตัวผู้ขับขี่ไว้เพ่ือตรวจพิสูจน์นานเกินไป ท าให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลง 

1. ควรบันทึกวิดีโอเป็นพยานหลักฐานในขณะตรวจสอบพฤติกรรมเมาของผู้ขับขี่  

  และใช้ตอบค าถามสังคมกรณีผู้ขับข่ีมีปัญหายื้อเวลาเป่า 

2. ขอให้ทางต ารวจมีหนังสือส่งตัวตามมาทุกครั้ง ภายใน 1 วัน  

3. เครื่องเป่า ปภ. ที่จะจ าหน่ายให้มีหนังสือแจ้งเพ่ืองดจัดงบประมาณสอบเทียบ 

4. ปภ. ควรจัดการอบรมการใช้เครื่องทุก 6 เดือน (เจ้าหน้าที่ ปภ. ก็ใช้ไม่เป็น) 

5. ทุกสถานีต ารวจต้องมีเครื่องเป่าที่สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งต ารวจจราจรและ

พนักงานสอบสวน 

6. ควรให้โรงพยาบาลลงรับผู้ขับขี่ที่ต ารวจส่งตรวจพิสูจน์ในระบบงานสารบรรณ

หรือระบบระเบียนเพื่อแก้ปัญหาการขอไม่ให้ด าเนินคดี 

7. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักการเมืองท้องถิ่นทราบเพ่ือลดปัญหาการขอคดี 

8.  ใช้หมายเลข โทร.191 ในการประสานกับสถานีต ารวจกรณีผู้อื่นน าส่ง 

9. ควรมีเครื่องเป่าที่ห้องฉุกเฉินเพ่ือตรวจได้เร็วแต่ต้องมีต ารวจตามไปด้วย  
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สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

9. เครื่องเป่าอยู่กับต ารวจจราจรซึ่งไม่มีผลัด ท าให้พนักงานสอบสวนรอบดึกไม่สามารถ

ใช้เครื่องได้ 

10. มีการขอให้โรงพยาบาลหรือพยาบาลดึงการเจาะเลือดให้ช้าลง 

11. มีการบันทึกทุกคดีโดยเจ้าหน้าที่คดีเพราะมีการตรวจสอบการลงข้อมูลจาก 

  ต ารวจภูธรภาคในระบบCRIMES แต่การเข้าระบบช้ามาก ลงข้อมูลไม่ได้ 

12. โรงพยาบาลไม่แจ้งการรับผล ควรให้ศูนย์วิทย์ฯ ส่งตรง ผกก.สภ. 

13. ผลการตรวจพิสูจน์ออกช้า ที่ได้เร็วสุดคือ 1 เดือน ไม่เคยได้เร็วกว่านี้ 

10. พนักงานสอบสวนควรรีบส่งฟ้องโดยเร็วเพ่ือลดกระแสการต่อต้าน 

11. ควรใช้ที่ประชุมจังหวัดเป็นจุดประสานงานโครงการ 

12. การรับผลเป็นความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนต้องติดตามเอง  

13. ให้มี โทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนผู้รับคดีได้ ในหนังสือน าส่ง 

14. โรงพยาบาลแรกรับควรเจาะเลือดก่อนและระบุในใบน าส่งก่อนส่งต่อ 

(Refer) 

15. วอร์ด สามารถสั่งเจาะเลือดได้ ไม่จ าเป็นต้องให้ ห้องฉุกเฉินเจาะ 

16. ถ้าเกิดการปฏิเสธการเจาะเลือด ถ้าต ารวจอยู่ด้วยให้ต ารวจเป็นผู้เจรจากับ

ญาติ 
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สรุปผลรุ่นที่ 6 : วันที่ 4 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมก่ิงเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : บุคลากรทางการแพทย์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สปคม.(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  รพ.วชิระ  เปาโลเกษตร  ทหารผ่านศึก  วิชัย

ยุทธ  หัวเฉียว  มงกุฎวัฒนะ  เซ็นทรัลเยนเนอรัล   รามา   สายไหม  เปาโล  เวชการุณ  เวชธานี  ภูมิพล  บางโพ  นวมินทร์  พระราม9  พญาไท3  ราชวิถี  วิภาวดี 

และเจ้าหน้าที่ต ารวจสายสอบสวนและสายจราจรในพ้ืนที่ บก.น.1 – 4  บก.จร. และ บก.ทล.   

ประธานเปิดงาน : พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.  วิทยากร : น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ และ พลต ารวจตรี เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา   

 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. ผู้บริหารอาจได้รับแจ้งเก่ียวกับโครงการแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับทราบ 

2. ส่วนต่างค่าตรวจในโรงพยาบาลเอกชน หน่วยใดจะรับจ่าย บางแห่งให้ผู้ป่วยจ่ายเอง 

3. การสื่อสารและประสานงานระหว่างต ารวจและโรงพยาบาลมีน้อย 

4. โรงพยาบาลบางแห่งไม่ตรวจให้ แม้พนักงานสอบสวนจะไปเองพร้อมใบน าส่ง 

5. โรงพยาบาลเอกชนต้องรอให้แพทย์สั่งเก็บตัวอย่าง  

6. บางกรณีมีใบน าส่งแต่ไม่ได้เจาะเพราะแพทย์ลืมสั่ง 

7. บางโรงพยาบาลหากมีcaseที่ต้องเก็บตัวอย่างจะส่งต่อ เพราะไม่มีlab 

8. พนักงานสอบสวนให้ผู้ขับข่ีไปเจาะเลือดเองพร้อมใบน าส่ง ผ่านไป 2 วันจึงมาเจาะ 

9.  เครื่องเป่ามีน้อย มาตรฐาน และประสิทธิภาพต่ า เป่า 3 ครั้ง ค่าจึงขึ้น หรือค่าที่ได้       

ไม่ใกล้เคียงกันในแต่ละครั้ง ผู้ใช้เครื่องไม่ได้รับการอบรมการใช้เครื่อง และงาน

จราจรเป็นผู้เกบ็รักษาเครื่อง พนักงานสอบสวนต้องรองานจราจรหยิบเครื่องให้ 

1. ขอให้พนักงานสอบสวนน าส่งใบส่งตัวโดยเร็วที่สุด 

2. ให้มีกู้ภัยเข้าร่วมการสัมมนาด้วย 

3. ควรเพิ่มการสื่อสารโครงการให้ทั้งหน่วยงานและประชาชนเห็นความส าคัญให้  

  ทั่วถึง 

4. แพทย์นิติเวชและพิษวิทยามีหลักการค านวณค่าแอลกอฮอล์ย้อนหลังได้ กรณี

ผู้ขับขี่ประวิงเวลาการเจาะเพ่ือให้แอลกอฮอล์ในเลือดระเหยให้มากท่ีสุด  

5. ควรมีการสื่อสารโครงการให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทราบด้วย 

6. ผู้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจริงทั้งฝั่งต ารวจและโรงพยาบาล ท าให้

ขาดการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ส่งผลให้ไม่มีการประสานงานระหว่าง

กัน ฝั่งต ารวจควรเชิญหัวหน้าพนักงานสอบสวน ฝั่งโรงพยาบาลควรมีฝ่าย

บริหาร  
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สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

10. ผู้บาดเจ็บที่มาถึงโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะรักษาแล้วให้กลับ ไม่ได้เจาะเลือดไว้ 

11. เจ็บเล็กน้อยตกลงกันได้ ต่อมามีปัญหามาขอผลตรวจ 

12. ยังมีโรงพยาบาลไม่เก็บตัวอย่างเพราะเกรงว่าจะเบิกไม่ได้ 

13. การเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้บาดเจ็บที่สลบ จะเป็นการละเมิดหรือไม่ (แม้ภายหลัง        

จะยินยอมก็ตาม)  

14. การลงเวชระเบียนว่าเมาแล้วขับ มักมีปัญหากับการประกันภัย 

15. ต ารวจส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีเหตุเกิด กู้ภัยเถื่อนมีมากเกิดการน าส่งแบบทิ้งไว้หน้า

โรงพยาบาล 

  เข้าร่วมรับรู้รับฟังเพ่ือถ่ายทอดต่อให้ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องรับทราบหรือจัดการ 

  ประชุมย่อยร่วมกันในพ้ืนที่ 

7. พ้ืนที่ กทม. มีการตั้ง ศปถ.กทม.แล้ว ควรมีการเสนอเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมเพ่ือ

การประสานงานและให้ ศปถ.เขต แม้มีไม่ครบทุกพ้ืนที่มีส่วนติดตามผล

โครงการ 

8. ควรตั้งเครือข่ายหรือกลุ่มไลน์ในพ้ืนที่เพ่ือการประสานงาน รวมกู้ภัย/มูลนิธิ

ด้วย 

9. พนักงานสอบสวนควรรับผลตรวจเอง แต่ถ้ามอบให้ผู้อ่ืนรับต้องท าเป็นหนังสือ  

10. โรงพยาบาลสามารถโทร.191 เพ่ือแจ้งให้หาพื้นที่และโรงพักท่ีรับผิดชอบคดี 

11. ควรจัดสรรเครื่องแบบเบื้องต้นให้งานสอบสวน 

12. ถ้าโครงการต้องให้ตรวจผู้ขับข่ีทุกราย ควรให้โรงพยาบาลเจาะเลือดแล้วแจ้ง

ต ารวจส่งใบน าส่งตามมา หรืออาจออกข้อบังคับให้โรงพยาบาลตรวจได้โดยไม่

ต้องรอพนักงานสอบสวนสั่ง 



 

38 
 

สรุปผลรุ่นที่ 7 : วันที่ 11 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมก่ิงเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  บุคลากรทางการแพทย์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สปคม. รพ.จุฬาลงกรณ์  รามค าแหง สมิติเวช(สุขุมวิท)  

ไทยนครินทร์  คามิลเลี่ยน  บางนา ศิครินทร์  บ ารุงราษฎร์อินเตอร์  เลิดสิน  มเหสักข์  นพรัตน์ราชธานี ทหารผ่านศึก  กลาง  เกษมราษฎร์(ประชาชื่น)  ตากสิน   

ประชาพัฒน์  บางปะกอก  ราษฎร์บูรณะ  บางมด  เจ้าพระยา  สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ราชพิพัฒน์  บางปะกอก 8 บางไผ่  เพชรเกษม 2  รพ.ตร.  ม.สงขลานครินทร์  

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  และเจ้าหน้าที่ต ารวจสายสอบสวนและสายจราจรในพ้ืนที่ บก.น.5 – 9   

ประธานเปิดงาน : พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.  วิทยากร : น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ และ พลต ารวจตรี เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา   

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 

1. ไม่รู้ว่ามีโครงการ  

2. การสื่อสารไม่มีแนวทางที่ชัดจน  

3. การส่งข้อมูลเป็นเอกสารยังจ าเป็น เพราะการส่งทางไลน์ ถ้าไม่เปิดดู ก็จะพลาด

ข่าวสารส าคัญ  

4. กรณีส่งตัวอย่างเลือดข้ามเขต โรงพยาบาลที่รับไม่ทราบว่า  สถานีต ารวจใด         

รับคดี และไม่สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนได้  

5. ผลตรวจช้า ขอให้รับได้ภายใน 10 วัน   

6. รพ.เอกชนปฏิเสธการตรวจ  

7. รพ. เอกชนเก็บค่าตรวจมากกว่า 800 บาท ต ารวจต้องจ่ายเอง ส่วนต่างทาง

โครงการ ควรรับพิจารณาด้วย 

1. ควรให้ ศปถ.กทม. เป็นหลัก/ศูนย์กลางในการสื่อสารระดับพ้ืนที่ หรือ 

ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับโรงพยาบาลที่ไม่เข้าร่วมโครงการ 

โดยเฉพาะ โรงพยาบาลเอกชน  

2. ท าความเข้าใจเรื่องอ านาจกับหน้าที่ในการส่งตรวจเลือดเพ่ือหาปริมาณ 

แอลกอฮอล์ โดยชี้ให้เห็นว่าในการรวบรวมพยานหลักฐาน ต ารวจโดย

พนักงาน สอบสวนมีอ านาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์บุคคลโดย

วิธีวิทยาศาสตร์ ได้ ส่วนแพทย์มีหน้าที่ด าเนินการตามที่พนักงานสอบสวน

ร้องขอ การไม่ ด าเนินการย่อมเกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมาย  

3. โรงพยาบาลเอกชนสามารถส่งตัวอย่างเลือดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ตรวจพิสูจน์ได้ โดยเบิกค่าส่งตรวจจากโครงการ 
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FAQ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และตารางรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการแบ่งกลุ่มสัมมนา 

ที ่  ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

การรับรู้โครงการ 

1.  - การสั่งการจากส่วนกลางล่าช้า 

- ไม่ถึงผู้ปฏิบัติ 

- ผู้ปฏิบัติเข้าใจไม่ตรงกัน 

- ไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทุกระดับ 

- ทราบว่ามีสั่งการ แต่ไม่ทราบรายละเอียด

การปฏิบัติ 

- ผู้บริหารอาจทราบเพราะรับเชิญไปร่วม

ประชุมบ่อย แต่ไม่ได้ถ่ายทอด 

- ใช้กลไก ศปถ.จังหวัด / กทม. / อ าเภอ / เขต เป็นศูนย์กลางใน

การท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแนวทางการด าเนิน

โครงการ รวมทั้งการติดตามผล 

- ก าหนดให้ สสจ. เป็นศูนย์กลางประสานงานและแก้ปัญหาหรือจัด

ให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเป็นการเฉพาะทุกจังหวัด 

2.  ไม่ส่งตรวจ เพราะไม่ทราบว่าโครงการฯ 

ด าเนินการนอกเทศกาลด้วย 

ไม่มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพอ - จะนอกหรือในเทศกาล การสั่งตรวจหรือไม่เป็นอ านาจและเป็น

หน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องรับผิดชอบการด าเนินคดีเอง 

3.  - ไม่ใช้กลไก ศปถ. ในการรายงานผล

การด าเนินงานของจังหวัด 

 

- บางจังหวัดไม่มีการประชุม บางจังหวัด

ประชุมทุก 3 เดือนร่วมกับคณะกรรมการ

อ่ืนของจังหวัดจึงไม่มีวาระให้แทรกได้ 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ที่ประชุม ศปถ. ส่วนกลางทราบ 

4.  ศปถ. ระดับจังหวัด และ กทม. ไม่

ทราบว่ามีโครงการ 

- ไม่ ได้ รั บทราบการสั่ ง การจาก ศปถ .

ส่วนกลาง 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ที่ประชุม ศปถ. ส่วนกลางทราบ 

5.  มีการขอไม่ให้ด าเนินคดีจากข้าราชการ

ในพ้ืนที ่

- ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง - ท าป้ายรณรงค์ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ แจกจ่ายหน่วยงาน ห้างร้าน          

ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่และจังหวัด   
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การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

1  โรงพยาบาลแจ้งเหตุต่อสถานีต ารวจใน

พ้ืนที่ ที่ ตั้ ง ข อง โ ร งพย าบาล  แต่

พนักงานสอบสวนไม่รับแจ้ง อ้างว่า

เหตุเกิดนอกเขตพ้ืนที ่

- ต ารวจมีการก าหนดหน่วยงานและเขต

อ านาจการรับผิดชอบหรือเขตพ้ืนที่การ

ปกครอง 

- โรงพยาบาลไม่มีเขตอ านาจ 

- ต ารวจต้องรีบแจ้งประสานพ้ืนที่รับผิดชอบทราบ 

 

2.  - การประสานหรือการประชุมร่วมกัน

ท าได้ยาก ส่งผลต่อความต่อเนื่องของ

การด าเนินการ  

- เขตสุขภาพกับต ารวจภูธรภาคต่างกันเช่น

โรงพยาบาลนครนายกขึ้นกับเขตสุขภาพที่

จังหวัดสระบุรี แต่ภูธรจังหวัดนครนายก

ขึ้นกับต ารวจภูธรภาค 2 ที่ชลบุรี   

- ใช้ที่ประชุมจังหวัด หรือ การประชุม ศปถ. จังหวัด เป็นจุด

ประสานงาน 

3.  การประสานงานระหว่างกันท าได้ยาก - หน้าที่ต่างกัน  

- โอกาสพบปะกันน้อย 

- ต่างมีภาระงานมากเต็มมือ  

- ตั้งกลุ่ม LINE ใหม่ เป็นช่องทางในการประสานกันระหว่าง

หน่วยงาน 

- ใช้กลุ่ม LINE อุบัติเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในจังหวัดหรืออ าเภอ

เป็นช่องทางในการประสานกันระหว่างหน่วยงาน 
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หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร 

1 - ต ารวจไม่ส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บ

หรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร ให้

โรงพยาบาลในทันทีที่รับตัว ท าให้

โรงพยาบาลไม่กล้าเจาะเลือด 

- ปัญหาการประสานภายในของสถานี

ต ารวจท าให้เมื่อมีการเปลี่ยนผลัด

แล้วจะไม่มีผู้รับเรื่องของผลัดเก่าอีก 

เป็นผลท าให้โรงพยาบาลไม่ได้รับ

หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้

แพทย์ตรวจชันสูตร ต้องทิ้งตัวอย่าง

เลือด 

 

- พนักงานสอบสวนไม่ทราบเหตุ/ไม่ได้รับ

แจ้งเหตุ /กู้ภัย/มูลนิธิน าส่ง 

- สถานีต ารวจบางแห่งมีพนักงานสอบสวน

น้อยเข้าประจ าการได้ผลัดละ 1 คน หาก

เกิดคดีในเวลาเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียง

กัน จะไม่สามารถไปที่ เกิดเหตุหรือไป

โรงพยาบาลเพ่ือส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บ

หรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรได้ในทันที      

ที่ทราบเหตุจาก ER ได ้

   - ญาติน าส่งโรงพยาบาลและไม่ได้แจ้ง

ต ารวจ   

- ส่งหนังสือน าส่งภายหลังได้ 

- ให้ต ารวจแจ้งเลขที่หนังสือน าส่งให้ก่อน(กรณีไม่ใช้แบบ ค.8-ต65 

หรือ ส.56-17) 

- การส่งหนังสือน าส่งไว้ล่วงหน้าท าได้โดย 

1. สถานีต ารวจส าเนาแบบฟอร์มหนังสือน าส่งฯ จ านวนหนึ่ง ไว้ที่ 

   - ห้อง ER ของโรงพยาบาล โดยพนักงานสอบสวนจะมาลงชื่อให้

ภายหลัง  

   - รถกู้ภัย/มูลนิธิ เพื่อส่งให้โรงพยาบาลพร้อมผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต     

    โดยพนักงานสอบสวนจะมาลงชื่อให้ภายหลัง 

2. ใช้การส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Mail หรือ LINE สื่อสารแจ้งเหตุ -

รับทราบเหตุระหว่างกัน เพ่ือพนักงานสอบสวนส่งหนังสือน าส่งฯ       

ตัวจริงภายหลัง  

3. สถานีต ารวจFAX หนังสือน าส่งฯ ให้ทางโรงพยาบาลและน าตัว

จริงมาให้ภายหลัง 
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4. พนักงานสอบสวนน าหนังสือน าส่งฯ ไปที่เกิดเหตุด้วยเพ่ือลงชื่อให้

ทางโรงพยาบาลได้ในทันที หรือเจ้าหน้าที่ธุรการคดีของโรงพัก 

   น าส่งให้โรงพยาบาล 

2 ต้องมีหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้

แ พ ท ย์ ต ร ว จ ชั น สู ต ร เ ท่ า นั้ น 

โรงพยาบาลจึงจะด าเนินการเจาะเลือด 

 

โรงพยาบาลไม่สามารถเจาะเลือดเองได้

เพราะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกายของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

- สามารถกระท าได้หากเป็นค าสั่งเจ้าพนักงาน ซึ่งประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131/1 ให้พนักงานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบคดีมีอ านาจให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจ

พิสูจน์โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน

ในการพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหา โดย

มีค าพิพากษาศาลฎีกา ที่ 5886/2558 เป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว 

3 - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ

โรงพยาบาลบางแห่งปฏิเสธไม่รับ

หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้

แพทย์ตรวจชันสูตร ที่ไม่เป็นไปตาม

แบบที่ส่วนกลางให้ตัวอย่างไว้ 

- ต ารวจไม่มีหนังสือตราครุฑแนบมา

พร้อมหนังสือน าส่งฯ 

แรกเริ่มโครงการเมื่อครั้งเทศกาลสงกรานต์ 

พ.ศ.2560 ทางโครงการใช้ตัวอย่างหนังสือ

น าส่งฯ ตามแบบ ค.8 –  ต.65 ซึ่งเป็น

แบบตามระเบียบการต ารวจฯ ที่ยังไม่ได้มี

การปรับปรุง ต่อมาส านักงานต ารวจ

แห่งชาติได้ปรับปรุงระเบียบฯ โดยเปลี่ยน

ชื่อแบบเป็น แบบ ส.56 – 17 แต่ยังคง

ข้อความและรูปแบบเดิมไว้  

หนังสือน าส่งฯ จะใช้  

1. แบบ ค.8 –  ต.65 (แบบเก่า) หรือ 

2. แบบ ส.56 – 17 (แบบใหม่) หรือ 

3. แบบหนังสือภายนอก ที่มีข้อความตามแบบ 1. หรือ 2.  

อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือตราครุฑน าหรือหนังสือ

ปะหน้าแนบมาอีก 

ส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ พนักงานสอบสวนต้องลงลายมือชื่อ 
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 - โรงพยาบาลปฏิเสธหนังสือน าส่งฯ ที่

พนักงานสอบสวนท ารอไว้ และเห็นว่า

การกรอกข้อมูลเป็นหน้าที่เฉพาะของ

พนักงานสอบสวน 

บางกรณีต ารวจไม่ทราบเหตุ ไม่มีข้อมูล

เบื้องต้น  

- ข้อความในหนังสือน าส่งฯ  เกี่ยวกับเหตุที่ต้องบาดเจ็บหรือตาย

ด้วยประการใดโดยย่อสามารถพิมพ์รอไว้ว่า  “เป็นผู้ขับขี่ที่เกิด

อุบัติเหตุจราจรทางบกเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรับไว้รักษา

ตัวในโรงพยาบาล (Admitted) หรือเสียชีวิต โดยพนักงาน

สอบสวนได้ใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา131 และมาตรา 131/1 ให้แพทย์หรื อ

ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการตรวจพิสูจน์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 

เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา” ซึ่ง

เป็นข้อความที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

- โรงพยาบาล/มูลนิธิ/กู้ภัย สามารถกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่

ได้รับลงในแบบฟอร์มหนังสือน าส่งฯ ได้ เช่น ชื่อสถานพยาบาล 

ชื่อผู้บาดเจ็บหรือศพ  วันเวลาที่เกิดเหตุ  วันเวลาที่น าส่ง   

4 หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์

ตรวจชันสูตรที่ยังไม่ลงนาม  

- ต ารวจให้ไว้ไม่พอใช้ - ใช้ใบถ่ายส าเนาได้ และแจ้งทางสถานีต ารวจทราบเพ่ือมาลงนามให้

ภายหลัง 
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 ต า รวจจะลงนามในหนั งสื อน าส่ ง

ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจ

ชันสูตรไว้ก่อนได้หรือไม่ 

- ต ารวจน าส่งหนังสือล่าช้า 

- โรงพยาบาล/ห้อง ER มีงานมาก ไม่

สามารถติดตามได้บ่อย ๆ  

- สามารถท าได้แต่ควรเป็นการตกลงกันระหว่างหน่วยงาน เพราะ

พนักงานสอบสวนคนใดประจ าการหรือออกผลัดเมื่อใด ทาง

สถานีต ารวจจะทราบ หรืออาจให้ผู้มีอ านาจที่ได้รับมอบหมายลง

นามแทนได ้

5 - ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือน าส่ง

ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจ

ชันสูตร  

- ผู้มีอ านาจคนเดียวกันจะลงนามทุกคดี

ได้หรือไม ่

โรงพยาบาลได้รับหนังสือที่ไม่ใช่พนักงาน

สอบสวน เป็นผู้ลงนาม เกรงว่าจะไม่

สามารถอ้างว่าเป็นค าสั่งเจ้าพนักงานได้ 

ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือน าส่งฯ ได้แก่ 

1. พนักงานสอบสวนผู้รับคดี 

2. หัวหน้าสถานีต ารวจที่มีอ านาจการสอบสวน หรือผู้รักษาราชการ

แทน 

3. หัวหน้างานสอบสวนของสถานีต ารวจ  

6 - การติดตามขอหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บ

หรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  

 

-  โรงพยาบาลติดต่อสถานีต ารวจไม่ได้ 

- ห้องฉุกเฉิน (ER) ไม่มีเวลาว่าง พอที่จะตาม

หนังสือจากพนักงานสอบสวน 

1. ให้โทรแจ้งทางหมายเลข 191 เป็นหลัก ทั้งเขตกรุงเทพฯ และ

ต่างจังหวัด 

2. ให้สถานีต ารวจ/พนักงานสอบสวน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของ

สถานีหรือตัวพนักงานสอบสวนที่สามารถติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้

โรงพยาบาลทราบ 

3. แจ้งผ่านกลุ่ม LINE อุบัติเหตุของจังหวัดหรืออ าเภอ  

4. โรงพยาบาลบางแห่งอาจพิจารณาเจาะเผื่อไว้ในขั้นตอนการรักษา 

รอค าสั่งพนักงานสอบสวน (ยอมทิ้ง Tube) 
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การน าส่งตัวผู้ขับขี่ท่ีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

1 - ผู้ขับขี่ที่ไม่มีต ารวจน าส่ง ไม่ได้นอน

พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องเจาะ

เลื อดไหม โรงพยาบาลต้องแจ้ ง

หน่วยงานใด  

- ผู้บาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลส่วนใหญ่

จะรักษาแล้วให้กลับ โรงพยาบาล

ไม่ได้เก็บตัวอย่างเลือด 

- บางจังหวัดการเจาะเลือดเป็นนโยบายของ

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

- ต ารวจไม่แจ้ง โรงพยาบาลไม่ทราบ 

- ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมาเอง หรือญาติมาส่ง หรือ

กู้ภัยส่ง 

- กรณีตามโครงการเป็นกรณีอุบัติเหตุจราจรทั้งที่มีคู่กรณีหรือล้มเอง 

ท าให้ผู้อ่ืนหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเป็นเหตุให้

ทรัพย์สินของผู้ อ่ืนเสียหาย เช่นนี้  ผู้ขับขี่ทุกรายหรือทั้ง 2 ฝ่าย

จะต้องถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ กรณีที่สามารถ

ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าจากลมหายใจได้ ให้ตรวจวัด

ทางลมหายใจ กรณีไม่สามารถตรวจวัดทางลมหายใจได้ เนื่องจาก

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้น าส่งตัวให้สถานพยาบาลเพ่ือตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์จากเลือดโดยเร็ว 

- การเจาะเลือดเป็นขั้นตอนการแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงาน

สอบสวน การขอให้ทางโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างเลือดจึงเป็น

อ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับคดีเท่านั้น ส่วนแพทย์มี

หน้าที่ด าเนินการตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ 

- หากไม่มีการประสานร้องขอจากทางพนักงานสอบสวน หรือไม่มี

หนังสือน าส่ง ทางโรงพยาบาลจึงไม่ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่าง 

ทีไ่ม่สามารถก าหนดเองได ้
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 กู้ภัย/มูลนิธิ  จะส่งผู้บาดเจ็บเฉพาะ

โรงพยาบาลที่คุ้ น เคย ซึ่ ง ไม่ ร่ วม

โครงการ 

- โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่มักไม่ร่วม

โครงการ 

1. หากผู้ขับขี่ร้องขอให้ส่งที่ใด ควรต้องเป็นไปตามค าขอนั้น 

2. กู้ภัย/มูลนิธิ ส่วนใหญ่มีข้อตกลงกับบางโรงพยาบาล  

3. ขึ้นอยู่กับอาการบาดเจ็บที่ต้องไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด  

2 มีการน าส่งผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนอก

เขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการสอบสวน

ของสถานีต ารวจ เกิดปัญหาการ

ติดตามคดี 

- เขตอ านาจสถานีต ารวจ  

- จากการ Refer ของโรงพยาบาล 

- จากกู้ภัย/มูลนิธิ 

- การรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายไม่ได้ก าหนดเขตอ านาจ

เฉพาะพ้ืนที่ใดไว้ พยานหลักฐานอยู่ที่ใด พนักงานสอบสวนก็

สามารถตามไปได ้

- เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนผู้รับคดีในการติดตามรวบรวม

พยานหลักฐาน 

- โรงพยาบาลสามารถโทรถาม 191 โดยระบุข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ

เท่าท่ีทราบจาก ผู้น าส่ง เพ่ือให้หาสถานีต ารวจที่รับผิดชอบคดีได้ 

3 ศพแข็งแล้วเจาะเลือดไม่ได้ ระยะทางไกล - เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน 

การเก็บและการส่งตัวอย่างเลือด 

1 - โรงพยาบาลปฏิเสธการเจาะเลือด

ตามท่ีพนักงานสอบสวนร้องขอ  

- แพทย์ไม่สั่งเก็บตัวอย่าง แม้พนักงาน

สอบสวนจะไปด้วยตนเองพร้อม

- เป็นการละเมิดสิทธิ 

เกรงจะต้องเป็นพยานศาล 

- งานมาก ลืมสั่ง 

- case อุบัติเหตุ จะส่งต่อ ไม่เก็บตัวอย่าง

- เป็นกรณีพนักงานสอบสวน ใช้อ านาจตามกฎหมาย หากมีหน้าที่

แต่ไม่กระท าการตามค าสั่งเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้

ตัวอันสมควร อาจเป็นการขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน  

- เจ้าหน้าที่รัฐและมีหน้าที่อาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
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หนังสือน าส่ง 

- แพทย์ลืมสั่งเก็บตัวอย่าง 

- บางโรงพยาบาลไม่มี Lab /ไม่มี

นโยบาย 

เพราะไม่มี lab  

- โรงพยาบาลเกรงว่าจะเบิกไม่ได้ 

 

ชอบ เจ้าหน้าที่เอกชนอาจเป็นการขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน 

- บางโรงพยาบาลท าใบ Timeline ไว้ประกอบ เผื่อกรณีต้องเป็น

พยานศาล 

- หากมีใบน าส่งจากพนักงานสอบสวนและมีผลการตรวจ ทาง

โรงพยาบาลสามารถเบิกได้ case ละ 900 บาท  ส่วนเจ้าหน้าที่

ต ารวจให้มีส าเนาผลการตรวจ เบิกได้ case ละ 800 บาท 

2 โรงพยาบาลจะด าเนินการเก็บตัวอย่าง

เลือดตรวจแอลกอฮอล์โดยพนักงาน

สอบสวนไม่ ได้ร้องขอและไม่ ได้มี

หนังสือน าส่งตัว เข้ารับการตรวจ

พิสูจน์เพื่อผลในทางคดี 

- แพทย์ต้องการทราบผล 

 

หากเป็นการด าเนินการเพ่ือการรักษา ก็อาจท าได้ 

3 - ผู้มีหน้าที่ส่ งตัวอย่างเลือดให้ศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ คือใคร  

- โรงพยาบาลบางแห่งให้พนักงานสอบสวน

รับตัวอย่างเลือดส่งศูนย์วิทย์ฯ ท าให้ผู้ขับขี่

สงสัยเรื่องความโปร่งใส (เปลี่ยนเลือด) 

- ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเป็นผู้ส่ง และสามารถเบิกค่าส่งตัวอย่างได้เค

สละ 100 บาท ส่วนทางต ารวจไม่สามารถเบิกค่าส่งในส่วนนี้ได้ – 

เป็นเรื่องทางธุรการทีท่ าความตกลงกันได้ 

 

4 ผู้มีหน้าที่บันทึกการปฏิเสธการเจาะ

เลือด 

 - ต้องปฏิเสธกับผู้ใช้อ านาจคือพนักงานสอบสวนผู้รับคดี โดยต ารวจ

หรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แล้วส่งให้
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- เป็นใคร ต ารวจหรือแพทย์  

- ไม่มีแบบฟอร์มส าหรับการปฏิเสธการ

เจาะเลือด 

 

พนักงานสอบสวนได้ 

- ใช้ข้อความ ว่า “ ...(ชื่อแพทย์)... ได้แจ้งให้ ...(ชื่อผู้ขับขี่)...ทราบ

แล้วว่าจะท าการเจาะเลือดเพ่ือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตาม

ค าสั่งพนักงานสอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งจะต้องให้

ความยินยอม  การไม่ยินยอม กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า 

ข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะ

เป็นผลเสียต่อผู้ขับขี่นั้น ซึ่ง ...(ชื่อผู้ขับขี่)... แจ้งไม่ยินยอม จึง

บั น ทึ ก ไ ว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น 

ลงชื่อ (นายแพทย์ผู้ตรวจ) และ ลงชื่อ (พยาน) อย่างน้อย 1 คน   

5 ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้เจาะเลือดและไม่ยอม

ลงลายมือชื่อ 

 

- มักเกิดเหตุที่โรงพยาบาล 

- บุคลากรทางการแพทย์ไม่ทราบว่าต้องท า

อย่างไร 

ให้ท าตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.  ให้แจ้งผู้ขับขี่ทราบว่าจะท าการเจาะเลือดเพ่ือตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์ตามค าสั่งพนักงานสอบสวน ซึ่งจะต้องให้ความยินยอม  

การไม่ยินยอม กฎหมายจะสันนิษฐานเบื้องต้นว่า ข้อเท็จจริง

เป็นไปตามผลตรวจพิสูจน์ที่หากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสีย

ต่อผู้ขับขี่นั้น  

2. เมื่อแจ้งแล้ว ให้ถามความยินยอม 

3. หากผู้ขับขี่ไม่ยินยอมหรือปฏิเสธการเจาะเลือด ไม่ต้องท าการ
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เจาะเลือดใดๆ  

4. ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบันทึกการปฏิเสธไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ใน 1) เวชระเบียน และ 2) ผลการตรวจชันสูตรของแพทย์ ช่อง

รายการที่แพทย์ได้ตรวจและความเห็น (อยู่แผ่นเดียวกันด้านหลัง

ของแบบหนังสือน าส่งฯ หรืออาจอยู่คนละแผ่นกับหนังสือน าส่งฯ         

ก็ได้) พร้อมลงชื่อพยานอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นหลักฐาน 

5. ส่งผลการตรวจชันสูตรของแพทย์ ที่มีการบันทึกการปฏิเสธพร้อม

ลายมือชื่อพยานให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามกฎหมาย

ต่อไป 

6 - ส่งเลือดมาตรวจมากเกินไป 

- ผนึกปิด Tube เลือดไม่ดีพอ ไม่ใช้ 

paraffin ผ นึ ก  บ า ง แ ห่ ง ใ ช้ 

micropore ท าให้เลือดด า เสีย

แอลกอฮอล์รั่ว ตรวจไม่ได้ 

 - ใช้เลือดเพียง 2 ml. 

7 พนักงานสอบสวนสั่งให้ผู้ขับขี่ไปเจาะ

เลือดเองพร้อมใบน าส่ง แต่ผู้ขับขี่ไม่

มาเจาะในทันทีผ่านไป 2 วันจึงมา

- พนักงานสอบสวนมีภาระงานมาก - ตามขั้นตอนของกฎหมายก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 

(พ.ศ.2537) ว่ามี 3 วิธี คือ ตรวจวัดจากลมหายใจ ตรวจวัดจาก

ปัสสาวะ และตรวจวัดจากเลือด โดยการตรวจวัดจากปัสสาวะ 
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เจาะ  หรือจากเลือด ให้ใช้ในกรณีไม่สามารถตรวจหรือทดสอบโดยวิธี

ตรวจจากลมหายใจได้เท่านั้น หากจะด าเนินการต้องมีเหตุผล

เพียงพอ 

- โครงการฯ จึงก าหนดว่าหากเป่าได้ให้เป่า กรณีเจาะเลือด คือ กรณี

เป่าไม่ได้เพราะบาดเจ็บท าให้ไม่สามารถเป่าลมหายใจได้หรือ

เสียชีวิต 

- เป็น เรื่องพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนผู้ รับคดี  ต้อง

รับผิดชอบด้วยตนเอง  

8 โรงพยาบาลส่งตัวอย่างเลือดไปแล้ว     

แต่พนักงานสอบสวนขอยกเลิกการส่ง

ตรวจ 

คู่กรณีไกล่เกลี่ยกันได้ - เมาแล้วขับ ยอมความไม่ได้ 

- เป็นความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน 

9 หากจะด าเนินโครงการต่อไป  

ควรสนับสนุน ให้เพ่ิม Lab ในทุก

โรงพยาบาล อย่างน้อย 1 จังหวัด 1 

Lab  

 

รอผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นาน  
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การรับผลการตรวจวิเคราะห์ 

1 ต ารวจไม่มีหนังสือขอรับผลการตรวจ

วิเคราะห์ 

- โรงพยาบาล ไม่กล้าให้ผลตรวจกับผู้ อ่ืน      

ที่ไม่ใช่ต ารวจ 

- ผลตรวจถือเป็นพยานหลักฐานส าคัญของคดี ดังนั้นพนักงาน

สอบสวนผู้รับผิดชอบคดีควรขอรับด้วยตนเอง 

- กรณีพนักงานสอบสวนให้ผู้อ่ืนมาขอรับ ต้องท าเป็นหนังสือเท่านั้น 

2 - ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ช้า ไม่ทัน

ใช้ 

- ได้รับผลเร็วเฉพาะช่วงเทศกาล 

 

- ต ารวจต้องการผลคดีที่เป็นที่สนใจ 

- ต้องน าส่ งคดีต่อศาลแขวงภายใน 48 

ชั่วโมง  

- บางโรงพยาบาลมี Lab เอง 

- บางโรงพยาบาลส่งตรวจ Lab นอก 

- การตรวจวิเคราะห์และการออกผลใช้เวลาประมาณ 7วัน 

- หากพนักงานสอบสวนต้องการขอรับผลการตรวจโดยด่วน ให้แจ้ง

โรงพยาบาลทราบก่อนเพื่อประสานแจ้งผู้ตรวจพิสูจน์ทราบต่อไป  

- หากส่งเลือดให้ศูนย์วิทย์ฯ ต้องการได้เร็ว ให้โทรแจ้งประสานได้          

จะท าให้ในทันท ี

3 การรั บผลจากศู นย์ วิ ทย าศ าสตร์

การแพทย ์

ปัจจุบันใช้การส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น - โรงพยาบาล/ต ารวจสามารถขอรับผลทาง e-Mail ได้ แต่ควรเป็น

บัญชีส่วนตัว เพราะเป็นความลับของทางราชการที่มีผลต่อ            

ผู้มีส่วนได้เสีย 

- ศูนย์วิทย์ฯ อาจส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้โดยตรง 

4 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รับตัวอย่าง

เลื อดของคนคนเดี ยวกันจาก 2 

โรงพยาบาล 

- มีการส่งต่อตัวผู้ขับขี่ - โรงพยาบาลแรกรับตัวผู้ป่วยต้องเป็นผู้เจาะแล้วระบุในใบน าส่งตัว

รักษาต่อยังโรงพยาบาลอื่น 
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5 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ออกผล

ไม่ได ้

- หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บของต ารวจและ

โรงพยาบาลสะกดชื่อต่างกัน 

- ป้ายชื่อบนหลอดกับหนังสือน าส่งฯ ต่างกัน  

-  ควรก าหนดให้ลงเลข 13 หลักในหนังสือน าส่งของต ารวจ และ

เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง 

6 การรับผลจากโรงพยาบาล 

 

- รับตัวคนและkey ผลเลือดท าโดย ER แต่

รับผลเลือดรับที่ LAB  

- ประสานทางโทรศัพท์ หรือ LINE ก่อน 

- บางโรงพยาบาลมีนิติเวช ให้รับผลที่นิติเวช 

7 ผลการตรวจ หาย   

8 - ต ารวจไม่มารับผลตรวจ 

- พนักงานสอบสวนไม่ได้รับแจ้งว่าผล

ตรวจออกแล้วท าให้ถูกร้อง เรียน

ท างานล่าช้า 

- โรงพยาบาลไม่แจ้งต ารวจให้ไปรับผล  

- บางโรงพยาบาลก าหนดให้การรับผลต้องมี

หนังสือขอรับผลด้วย 

- เป็นเรื่องทางธุรการที่สามารถประสานท าความตกลงกันระหว่าง

หน่วยงานได้  

- โรงพยาบาลอาจใช้ช่องทางแจ้งสถานีต ารวจทราบทางหมายเลข

โทรศัพท์ 191 

- ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของพนักงานสอบสวน

ผู้รับคดีไว้ในหนังสือน าส่งตัวฯ ด้วย 

9 ตัวผู้ขับขี่ที่ถูกตรวจเลือด หรือผู้มีส่วน     

ไ ด้ เ สี ย อ่ื น  เ ช่ น  ญ า ติ  บ ริ ษั ท

ประกันภัย คู่กรณี ต้องการขอรับผล

การตรวจเลือด  

 ผลการตรวจพิสูจน์เป็นหลักฐานทางคดี สามารถให้ได้เฉพาะ

พนักงานสอบสวนผู้รับคดีเท่านั้น ผู้ใดต้องการผลให้ไปขอต่อ

พนักงานสอบสวนผู้รับคดีเอง (ค าสั่งพนักงานสอบสวน)  หรือต้อง

ไปร้องขอต่อศาล (ค าสั่งศาล) 
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ค่าใช้จ่ายและการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ 

1 โรงพยาบาลบางแห่งไม่ร่วมโครงการ 

พนักงานสอบสวนต้องจ่ายเงินค่า

ตรวจเลือดเอง  

ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน 1. กรมควบคุมโรคควรมีหนังสือขอความร่วมมือจากนายกสมาคม

โรงพยาบาลเอกชน (อาจตอบรับไม่ครบทุกแห่ง) 

2. วิทยุในราชการต ารวจ ที่ 0007.34/673 ลง 20 ก.พ.62 แจ้งให้

พนักงานสอบสวนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์จากเลือดตามโครงการได้ รายละไม่เกิน 800 บาท  

โดยกรมควบคุมโรคจะสั่งจ่ายเป็นเช็คให้ในนามชื่อที่ระบุ และต้อง

มีเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 

    2.1 หนังสือขอเบิกค่าใช้จ่าย (ตามแบบ) อาจเบิกหลายราย

รวมกันก็ได้ 

    2.2 ส าเนาผลตรวจที่รับจากสถานพยาบาล 

     ก าหนดการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 

ธันวาคม 2562 

2 โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่าตรวจ

จากผู้ขับขี่ท่ีเมาสุรา  

โรงพยาบาลไม่ร่วมโครงการ - สามารถด าเนินการได้ถ้าผู้ขับข่ีผู้นั้น ยินยอม  

- หากไม่ยินยอม อาจประสานให้ต ารวจมาเพ่ือแจ้งข้อกฎหมาย 

3 โรงพยาบาลบางแห่งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจเลือดของ - ให้แจ้งมาท่ีโครงการ 
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จากพนักงานสอบสวนสูงมาก โรงพยาบาลเอกชนสูงกว่า 800 บาท - ถ้าแพงมากเกินควรอาจแจ้ง สคบ. ได้ 

- พนั ก ง านสอบสวน เบิ ก ไ ด้  8 00  บาทตาม  วิ ท ยุ  ต ร .  ที่ 

0007.34/673 ลง 20 ก.พ.62 

4 - ต ารวจไม่ทราบว่าเบิกได้ 

- ไม่ทราบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าส่ง

ตรวจ ของโครงการ 

 - ส่วนกลางได้ก าหนดค าร้องที่ง่ายต่อการด าเนินการไว้อยู่แล้วทั้งสอง

หน่วยงาน  

- ต ารวจใช้แบบตามวิทยุในราชการต ารวจ ที่ 0007.34/673 ลง 20 

ก.พ.62 

- สาธารณสุขใช้แบบตามแนบของโครงการ  

5 เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากโครงการไม่ทัน งานประจ ามากอยู่แล้ว สามารถรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาโครงการ 17 

ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยขอเบิกย้อนหลังได้

ตลอดตามความสะดวกของหน่วยงาน จนถึงวันสิ้นสุดโครงการ 

(วันที่ 30 ธันวาคม 2562)  

6 แบบเบิกเงินต่างกัน ท าให้สับสน เงื่อนไขการเบกิเงินต่างกัน - แม้โครงการเดียวกัน แต่ต่างเงื่อนไขในการรับเงิน จึงไม่สามารถใช้

แบบเดียวกันได้ 

7 โรงพยาบาลขอเพ่ิมเงินค่าส่งตัวอย่าง 

 

เนื่ องจากระยะทางไกลและเ พ่ือความ

ทันเวลาของผลตรวจ 
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อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

1 โรงพยาบาลบางแห่ง Tube ไม่พอใช้ - ท าการเจาะเลือดส ารองไว้ล่วงหน้าแต่

ต ารวจไม่ส่งตัว 

- ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง ที่มี 

case น้อยได้ 

- เงื่อนไขโครงการในการเจาะเลือด คือ เป็นผู้ขับขี่ที่ไม่สามารถ

ตรวจวัดทางลมหายใจได้ เนื่องจากบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงต้อง

น าส่งตัวให้ตรวจวัดจากเลือด 

2 - เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลม

หายใจของต ารวจมีน้อย ไม่พอใช้ ท า

ให้ต้องส่งตรวจเลือด 

 

 

- ต ารวจมีเฉพาะงานจราจรหรืองานป้องกัน

ปราบปราม งานสอบสวนไม่มีเครื่องตรวจ

วัดฯ  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่ง สั่งให้ อปท. 

มายืมเครื่องเป่าฯ จากต ารวจไปใช้ที่ด่าน

ชุมชน 

- ปภ. เรียกเครื่องคืนในช่วงนอกเทศกาล

เพ่ือให้หน่วยอื่นยืมใช้ 

- ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.

2537) ว่ามี 3 วิธี คือ ตรวจวัดจากลมหายใจ ตรวจวัดจากปัสสาวะ 

และตรวจวัดจากเลือด โดยการตรวจวัดจากปัสสาวะ หรือจาก

เลือด ให้ใช้ในกรณีไม่สามารถตรวจหรือทดสอบโดยวิธีตรวจจาก

ลมหายใจได้เท่านั้น หากจะด าเนินการต้องมีเหตุผลเพียงพอ 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาขอให้ ปภ. ผู้รับผิดชอบงาน

อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศ จัดหาเพ่ิมให้ โดยให้

จัดสรรให้พนักงานสอบสวนด้วย 

3 เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลม

หายใจสภาพเก่า ไม่มีมาตรฐาน 

- ได้รับจัดสรรมานาน บางเครื่องก่อนปี 

2547(ก่อน ปภ. จัดสรรครั้งแรก)  

- เครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้แล้วอาจเกิดปัญหาด้าน

มาตรฐานค่าที่ตรวจวัดได้ แม้จะได้ผ่านการสอบเทียบค่าแล้ว            
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ประสิทธิภาพต่ า เป่า  3 ครั้งค่าที่ได้

ไม่ใกล้เคียงกัน หรือค่าไม่ข้ึน   

ควรจ าหน่ายออกจากระบบ 

-  หากเป็นเครื่องที่ได้รับการจัดสรรจาก ปภ. หากต้องการจ าหน่าย 

ควรมีหนังสือแจ้ง ปภ. ทราบเพื่องดจัดงบประมาณสอบเทียบ 

4 - ไม่มีเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ทางลมหายใจใช้ปฏิบัติงานในระหว่าง

การส่งสอบเทียบค่า ต้องน าส่งเจาะ

เลือดแทน 

- ควรจัดสรรเครื่องเป่าให้ห้องสอบสวน

อาจเป็นเครื่องแบบเบื้องต้น 

 

- เครื่องที่ ปภ. ให้ยืม  ใช้เวลา calibrate 

นานประมาณ 3 เดือน  

- เครื่องของ ตร. หากไม่มีศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์ในพ้ืนที่ ใช้เวลานานเช่นกัน 

- หากสถานีต ารวจน าเข้าศูนย์เองและออก

ค่าใช้จ่ายในการน าส่งเองใช้เวลา 1 วัน 

- จัดหาอุปกรณ์เพ่ิมให้กับพื้นท่ีที่มีปัญหาเมาขับมาก 

- จัดรอบการส่ง calibrate ให้เหลื่อมกัน ไม่ส่งพร้อมกันทั้งหมด 

- การน าส่งเจาะเลือดต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดให้การ   

เจาะเลือดกระท าในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบด้วยการเป่าทางลม

หายใจได้เท่านั้น เช่น ปากเจ่อ แรงไม่มี หรือไม่เชื่อมาตรฐาน          

เครื่องเป่า  

 

5 - ควรจัดสรรเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

ทางลมหายใจไว้ประจ าห้องฉุกเฉินของ

โรงพยาบาลทุกแห่ง  

- บาง case โรงพยาบาลรับตัวผู้ขับขี่ที่

บาดเจ็บจาก กู้ภัย/มูลนิธิ แต่ผู้ขับขี่นั้นยัง

สามารถเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ได้ โดยที่

ต ารวจยังไม่ทราบเหตุ หากรอต ารวจ จะใช้

เวลานาน ปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลง

เรื่อยๆ ท าให้ไม่อาจด าเนินคดีเมาแล้วขับ

ได ้

- กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าพนักงาน

จราจร พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร และผู้ตรวจการ

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

เป็นผู้สั่งให้มีการทดสอบ 

- การเจาะเลือดเพ่ือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นการแสวงหา

พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน จึงเป็นอ านาจหน้าที่ของ

พนักงานสอบสวนผู้รับคดีเท่านั้น 
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- บุคลากรทางการแพทย์อาจตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ

ได้ หากผู้ขับขี่ผู้นั้นให้ความยินยอม แต่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้

หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอหรือไม่ 

)] 

6 - การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

ทางลมหายใจควรเลือกรุ่นที่ใช้งานได้

ดีเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน ไม่ควรจัดซื้อ

ต่างรุ่นกันทุกครั้งท าให้ยากต่อการใช้

งาน 

- ควรมีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพ่ือสามารถ

ตรวจแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ป้องกัน

การยื้อเวลาจากผู้ถูกกล่าวหาหรือจากผู้

มีอ านาจขอไม่ให้เป็นคด ี

- เครื่องตรวจวัดฯ ทางลมหายใจที่ใช้อยู่มี

หลากรุ่น ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน 

- บางเครื่องเซ็นเซอร์ช้าต้องเป่าหลายครั้งจึง

จะจับระดับแอลกอฮอล์ได้ส่งผลต่อการ

ท างาน 

 

- แจ้งปัญหาให้ ศปถ. ส่วนกลางทราบ 

7 - อุปกรณ์สนับสนุนการท างานของ

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลม

หายใจ ได้ รับจัดสรรไม่ เ พียงพอ 

โดยเฉพาะหลอดเป่า และแบตเตอรี่ 

- หลอดเป่าไม่พอ ซื้อเองหลอดละ 8 บาทขึ้น

ไป 

- แบตเตอรี่เสื่อม บางเครื่องใช้ต่อเนื่องได้แค่ 

4 ชม. แบตเตอรี่จะอ่อน ไม่สามารถใช้งาน

- ควรจ าหน่ายหรือส่งคืนเครื่องเสีย หรือเครื่องที่ไม่สามารถใช้งานได้ 

เพ่ือให้สามารถจัดหาเครื่องใหม่ได้ 

- หากไม่ใช้งาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง เพ่ือไม่ให้เกิด

ปัญหาของเหลวในตัวถ่านไหลซึมออกมาท าลายชิ้นส่วนของเครื่อง
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ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมนบอร์ด (Main Board) เสียหาย  ซึ่งจะท าให้

เครื่องใช้การไม่ได้อีก หรือเครื่องรวน 

8 อ า ส า จ ร า จ ร  มี อ า น า จ ต ร ว จ วั ด

แอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ได้หรือไม่ 

 

 - กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าพนักงาน

จราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจสั่งผู้ขับขี่หยุดรถ และ

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เจ้าพนักงานจราจรและพนักงาน

สอบสวน เป็นผู้สั่งให้มีการทดสอบหรือด าเนินการทดสอบ 

-  อาสาจราจรไม่มีอ านาจเรียกตรวจท าได้เพียงการเป็นผู้ช่วย          

เจ้าพนักงาน 

9 ต ารวจที่ได้รับการอบรมการใช้เครื่องถูก

ย้ายออก ส่วนผู้มารับงานต่อ ไม่รู้วิธีใช้/

การบ ารุงรักษาเครื่องเพราะไม่ได้รับ

การอบรม 

- ปภ. จัดการอบรมการใช้เครื่องเพียงครั้ง

ดียวตอนส่งมอบ 

- ประสานให้  ปภ .  ในฐานะหน่ วยงานรับผิ ดชอบเครื่ องฯ                   

(ให้ต ารวจยืมใช้) จัดการอบรมการใช้เครื่องทุก 6 เดือน รวมทั้ง

อบรมให้เขจ้าหน้าที่ ปภ. จังหวัดด้วย เพ่ือให้ค าแนะน ากับต ารวจ

ผู้ปฏิบัติงานได ้

อ่ืน ๆ 

1. แ บ บ ร า ย ง า น ข อ ง ป ภ .  ใ ช้ ค า ว่ า           

“ดื่มแล้วขับ” ท าให้ไม่สามารถรายงาน

ผลได้ 

- โรงพยาบาลไม่ทราบผลการตรวจพิสูจน์ว่า

เมาตามกฎหมายหรือไม ่

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ที่ประชุม ศปถ. ส่วนกลางทราบ 
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2. - การแจ้งความภายหลังเกิดเหตุแล้ว

หลายวัน เพราะตกลงกันได้  ต่อมา

คู่กรณีเกิดไม่ยอมความกัน  

- กู้ภัย/มูลนิธิ บางคนนอกจากเก็บหลักฐาน

สถานที่เกิดเหตุและส่งตัวผู้บาดเจ็บแล้ว ยัง

ไกล่เกลี่ยคู่กรณีก่อนโดยไม่แจ้งต ารวจ 

- เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนในการหาพยานหลักฐาน เท่าที่ท า

ได้  

- หากพบพยานหลักฐานแวดล้อมยืนยันว่าเมาแล้วขับก็สามารถใช้

ประกอบการด าเนินคดีได้ 

3. ห้อง ER ไม่ key ข้อมูลเข้าระบบ PHER  

 

- ไม่ทราบผลการตรวจเลือด  

- หากเป็นคดีระบบจะขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายของ

รพ. 

 

4. - ต ารวจไม่ key ข้อมูลเข้าระบบ 

CRIMES 

- ควรให้เข้ารหัสด้วยOTP 

- ไม่ทราบคิดว่ายังใช้ระบบ POLIS  

- เข้าVPNระบบ CRIMES ได้ยาก  

- ต้อง update ชื่อผู้ใช้และรหัสทุก 3 เดือน 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ ตร. ส่วนกลางทราบ 

5. ขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล - ส่งตรวจมากแต่บันทึกข้อมูลในระบบน้อย 

- ไม่น าไปใช้วางแผนป้องกันในพื้นท่ี 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ ศปถ. ทราบ 

6. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เก่ียวข้องมีน้อย - งานล้นมือ ต้องท านอกเวลา - ก าหนดแนวทางและงบประมาณค่าล่วงเวลาไว้ในโครงการ เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องสามารถเบิกได้ 

7. - การสัมมนาควรมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมด้วย เช่น  รพ.ชุมชน  ปภ.

จังหวัด  สสจ. โดยเฉพาะ มูลนิธิ หรือ

- ปัญหาที่เกิดข้ึนต้องร่วมกันแก้ไข (บูรณาการ) 

- มีปัญหากู้ภัยบางแห่งรับผู้บาดเจ็บแล้วมา

ทิ้งไว้หน้าโรงพยาบาล ไม่แจ้งข้อมูลใด ๆ  

- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาเชิญในการสัมมนาครั้งต่อไป 

- ส่วนของ ต ารวจควรเชิญหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสถานี

ต ารวจเข้าร่วมรับฟังด้วย 
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กู้ภัย   

- พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ ไม่ทราบ

โครงการ 

- กู้ภัยจัดตั้งกันเองเถื่อน - ส่วนของโรงพยาบาลควรมีผู้บริหารโรงพยาบาลหรือธุรการ

โรงพยาบาลเข้ารับฟังปัญหาเพ่ือให้สื่อสารกับหน่วยภายในอ่ืนที่

เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

8. - มีการขอไม่ให้ด าเนินคด ี

- ขอให้ประวิงเวลาในการเจาะเลือด 

- รู้จักเจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว 

- ผู้กว้างขวางในพ้ืนที่ 

 

- โรงพยาบาลรีบลงรับตัวเป็นผู้ป่วยในระบบระเบียนโดยเร็ว 

- พนักงานสอบสวนรีบส่งฟ้องโดยเร็ว 

- บันทึกวิดีโอเป็นหลักฐานในขณะตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับข่ี 

9. แบบประเมินและแบบสอบถามของ

โครงการ ควรมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย 

- ในการด าเนินโครงการมีค าถามท่ีเกี่ยวข้อง 
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สรุปปัญหาอุปสรรค  

1. เอกสาร ไม่ครบถ้วน เช่น ขาดใบสรุปรายชื่อผู้ขอเบิก ขาดผลการตรวจแอลกอฮอล์   ขาด

เอกสารใบน าส่งตรวจหรือเอกสารหมายเลข 5  

2. เอกสารไม่ถูกต้อง เช่น ยอดที่เบิกไม่ตรงกับจ านวนที่ขอเบิก  ไม่ระบุรายละเอียด  ไม่ระบุ

ชื่อบัญชีที่รับเช็ค จ านวน case ที่เบิกไม่ครบ สาเหตุการตรวจแอลกอฮอล์บางรายไม่ตรง

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รายชื่อในเอกสารไม่ตรงกับใบสรุป ฯลฯ 

3. ไม่ได้ระบุในหนังสือจากหน่วยงานว่าหากมีปัญหาแล้วจะให้ประสานงานกับใคร ท าให้ต้อง
โทรประสานงานหลายขั้นตอนเพ่ือหาผู้ที่รับผิดชอบ เพราะผู้ท าหนังสือส่งมาเบิกค่าตรวจ
ของแต่ละหน่วยงานจะแตกต่างกัน 

สรุปแนวทางแก้ไข 

1. ประสานกับหน่วยงาน ที่ส่งเรื่อง  เพื่อแก้ไข/ขอเอกสารเพิ่มเติม  

2. ขอให้ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบ เพ่ือใช้ติดตามครั้งต่อไป 

3. จัดส่งแนวทางและตัวอย่างเอกสารให้หน่วยงาน ที่แจ้งว่ายังไม่ได้รับ 
 

ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ 

โครงการวิจัยนี้เข้าถึงข้อมูลจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวง

สาธารณสุข (PHER Accident) เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560-2561 และ 2561-2562 และสงกรานต์ ปี 

พ.ศ.2561 และ 2562 

ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อน าเสนอผลความส าเร็จของโครงการ มี 2 ฐาน คือ 

1. ช่วงปกติ ใช้ข้อมูลผู้ขับข่ีที่เจาะเลือดตรวจแอลกอฮอล์ ในโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้

แอลกอฮอล์  จะมีผลการตรวจวิเคราะห์ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมี

รายละเอียดน้อย มีชื่อ นามสกุล อายุ เพศ จังหวัด ระดับแอลกอฮอล์  

2. ช่วงเทศกาล ใช้ข้อมูลจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร 

กระทรวงสาธารณสุข (PHER Accident)  ซึ่งในช่วงเทศกาล กระทรวงสาธารณสุขจะสั่ง

การให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกกระทรวงสาธารณสุขรายงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบทุกวัน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์  สามารถระบุได้ว่าผู้ขับขี่มีการดื่มแล้วขับหรือไม่ โดย

เจ้าหน้าที่ สังเกต/สัมภาษณ์ผู้บาดเจ็บ แต่ไม่มีข้อมูลระดับแอลกอฮอล์ ท าให้ไม่ทราบว่า
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แอลกอฮอล์เกินกฎหมายก าหนดหรือไม่ แต่จะมีบางโรงพยาบาลที่ส่งเลือดผู้ขับขี่ไปตรวจ 

Lab เอกชน ท าให้ทราบผลเร็ว ทันใช้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560-2561 และ พ.ศ.2561-2562 

 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี พ.ศ.2560-2561 และ พ.ศ.2561-2562 พบว่า จ านวนรวมและแยกตามตัว

แปรอ่ืน ๆ ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้ง 2 ปี (ตารางที่ 1) โดยภาพรวมมียอดอุบัติเหตุอยู่ที่ ประมาณ 30,000 ราย

ในช่วง 7 วันอันตราย โดยจ านวนอุบัติเหตุพบมากที่สุดในวันที่ 31 ธันวาคม รองลงมาคือ 1 มกราคม โดยความ

ชุกพบสูงสุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณร้อยละ 35) รองลงมา คือ ภาคกลาง (ประมาณร้อยละ 

24) โดยน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานคร (ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนอุบัติเหตุทั้งหมด)  

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65) อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 26 ถึง 27 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ (ประมาณ

ร้อยละ 70) โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ (ประมาณร้อยละ 80) โดยเกินครึ่งหนึ่งเป็นการล้มเองโดยไม่มีคู่กรณี 

และไม่มีการใช้ระบบความปลอดภัย (ประมาณร้อยละ 75) โดยสัดส่วนในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่

ประมาณร้อยละ 28 เกินครึ่งและความรุนแรงอยู่ในระดับ Urgency  
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560-2561 และ 
พ.ศ.2561-2562 (อ้างอิงข้อมูลจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวง

สาธารณสุข, PHER Accident) 

ตัวแปร 
ปีใหม่ 2561 

(n=28,140) 

ปีใหม่ 2562 

(n=30,521) 
P value 

เพศ 
  

0.809 a 

   ชาย 18,309 (65.1) 19,828 (65.0) 
 

   หญิง 9,831 (34.9) 10,693 (35.0) 
 

อายุ – median (IQR) 26 (18, 43) 27 (18, 44) < 0.001 b 

กลุ่มอายุ   < 0.001 a 

   <15 3,786 (13.5) 3,752 (12.3)  

   15-17 3,059 (10.9) 3,158 (10.4)  

   18-29 8,960 (32) 9,595 (31.6)  

   30-39 4,026 (14.4) 4,621 (15.2)  

   40-49 3,340 (11.9) 3,685 (12.1)  

   50-59 2,628 (9.4) 3,062 (10.1)  

   ≥60 2,214 (7.9) 2,527 (8.3)  

วันที่เกิดอุบัติเหตุ 
  

< 0.001a 

   27 ธันวาคม 0 3,863 (12.7) 
 

   28 ธันวาคม 3,557 (12.6) 4,731 (15.5) 
 

   29 ธันวาคม 4,289 (15.2) 4,854 (15.9) 
 

   30 ธันวาคม 4,460 (15.8) 4,388 (14.4) 
 

   31 ธันวาคม 4,895 (17.4) 4,870 (16.0) 
 

   1 มกราคม 4,794 (17.0) 4,794 (15.7) 
 

   2 มกราคม 3,291 (11.7) 3,021 (9.9) 
 

   3 มกราคม 2,854 (10.1) 0 
 

ภูมิภาค 
  

0.302 a 

   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,223 (7.9) 2,465 (8.1) 
 

   กลาง 6,679 (23.7) 7,323 (24.0) 
 

   เหนือ 5,198 (18.5) 5,739 (18.8) 
 

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,833 (34.9) 10,627 (34.8) 
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ตัวแปร 
ปีใหม่ 2561 

(n=28,140) 

ปีใหม่ 2562 

(n=30,521) 
P value 

   ใต ้ 4,200 (14.9) 4,360 (14.3) 
 

   ไมม่ีข้อมูล 7 (0) 7 (0) 
 

การเข้ามารักษาพยาบาล 
  

< 0.001 a 

   ผู้ป่วยนอก (OPD) 23,251 (82.8) 24,808 (81.3) 
 

   ผู้ป่วยใน (IPD) 4,808 (17.1) 5,523 (18.1) 
 

   เสยีชีวิต ณ จุดเกิดเหต ุ 17 (0.1) 190 (0.6) 
 

ชนิดของผู้ป่วย 
  

< 0.001 a 

   คนเดินเท้า 753 (2.7) 681 (2.2) 
 

   ผู้ขับข่ี 20,197 (71.8) 22,231 (72.8) 
 

   ผู้โดยสาร 6,465 (23) 6,868 (22.5) 
 

   ไม่ทราบ 725 (2.6) 741 (2.4) 
 

ยานพาหนะของผู้ป่วย 
  

< 0.001 a 

   จักรยานยนต ์ 22,540 (80.1) 24,368 (79.8) 
 

   ปิคอัพ 1,520 (5.4) 1,885 (6.2) 
 

   รถจักรยาน 1,278 (4.5) 1,540 (5.0) 
 

   รถเก๋ง/แท็กซี ่ 925 (3.3) 1,072 (3.5) 
 

   รถโดยสาร 271 (1) 240 (0.8) 
 

   รถบรรทุก 57 (0.2) 70 (0.2) 
 

   ไมม่ี/ล้มเอง 1,086 (3.9) 854 (2.8) 
 

   อื่นๆ 446 (1.6) 480 (1.6) 
 

   ไม่ทราบ 17 (0.1) 12 (0) 
 

ยานพาหนะของคู่กรณี 
  

< 0.001 a 

   ไมม่ี/ล้มเอง 15,730 (55.9) 18,363 (60.2) 
 

   จักรยานยนต ์ 3,669 (13) 4,050 (13.3) 
 

   ปิคอัพ 3,153 (11.2) 3,324 (10.9) 
 

   รถเก๋ง/แท็กซี ่ 2,073 (7.4) 2,298 (7.5) 
 

   รถจักรยาน 384 (1.4) 398 (1.3) 
 

   รถโดยสาร 337 (1.2) 283 (0.9) 
 

   รถบรรทุก 228 (0.8) 209 (0.7) 
 

   อื่นๆ 1,162 (4.1) 1,276 (4.2) 
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ตัวแปร 
ปีใหม่ 2561 

(n=28,140) 

ปีใหม่ 2562 

(n=30,521) 
P value 

   ไม่ทราบ 1,404 (5) 320 (1) 
 

ระบบความปลอดภัย 
  

< 0.001 a 

   ไมม่ ี 21,241 (75.5) 22,683 (74.3) 
 

   ม ี 5,225 (18.6) 5,817 (19.1) 
 

   ไมม่ีข้อมูล 1,674 (5.9) 2,021 (6.6) 
 

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
  

< 0.001 a 

   ไมด่ื่ม 18,946 (67.3) 20,180 (66.1) 
 

   ดื่ม 7,814 (27.8) 8,572 (28.1) 
 

   ไมม่ีข้อมูล 1,380 (4.9) 1,769 (5.8) 
 

ระดับความรุนแรง  
  

< 0.001 a 

   Death at scene 169 (0.6) 197 (0.6) 
 

   Resuscitation 505 (1.8) 626 (2.1) 
 

   Emergency 1,382 (4.9) 1,741 (5.7) 
 

   Urgent 16,341 (58.1) 17,370 (56.9) 
 

   Semi/less urgent 6,219 (22.1) 7,750 (25.4) 
 

   Non-urgent 2,846 (10.1) 2,257 (7.4) 
 

   ไมม่ีข้อมูล 678 (2.4) 580 (1.9) 
 

การเสียชีวิต 
  

0.600 a 

   ไมเ่สียชีวิต 27,640 (98.2) 29,960 (98.2) 
 

   เสยีชีวิต 500 (1.8) 561 (1.8) 
 

aChi-square test, b Ranksum test 

อ้างอิงข้อมูลจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสยีชีวิตจากการจราจร 

กระทรวงสาธารณสุข, PHER Accident 
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ผลการวิเคราะห์จ านวนอุบัติเหตุตามช่วงเวลาแยกตามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พ.ศ.2560-2561 และ พ.ศ.2561-2562 

ส าหรับอุบัติเหตุในรถมอเตอร์ไซต์ (รูปภาพที่ 2) พบว่า เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุหลังเที่ยงคืน 

(00.00) มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสังเกตได้จากเส้นกราฟสีแดงสูงกว่าสีน้ าเงินใน

เกือบทุกวันของช่วง 7 วันอันตราย โดยจะสูงมากในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม เมื่อสังเกตเส้นสีน้ า

เงินจะพบว่าการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์นั้นค่อนข้างคงที่ในทุก ๆ วันของช่วงเทศกาล 

ส าหรับอุบัติเหตุในรถยนต์นั้น (รูปภาพที่ 3) พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุหลังเที่ยงคืน 

(00.00) ของวันที่ 30, 31 ธันวาคม และ 1 มกราคม มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่

ชัดเจนเท่ากับอุบัติเหตุในรถมอเตอร์ไซต์ 

แต่อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างปีพ.ศ.2560-2561 และ พ.ศ.2561-2562 

ทั้งอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์ 

 



 

67 
 

 

รูปภาพที่ 2 จ านวนอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ.2560-2561 (บน) และ พ.ศ.2561-2562 (ล่าง) 
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รูปภาพที่ 3 จ านวนอุบัติเหตุของรถยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่  
พ.ศ.2560-2561 (บน) และ พ.ศ.2561-2562 (ล่าง) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 และ 2562 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ.2561 และ 2562 พบว่า จ านวนอุบัติเหตุรวมและแยกตามตัวแปร

อ่ืน ๆ ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้ง 2 ปี (ตารางที่ 2) โดยภาพรวมมียอดอุบัติเหตุอยู่ที่ ประมาณ 30,000 รายในช่วง 

7 วันอันตราย โดยจ านวนอุบัติเหตุพบมากที่สุดในวันที่ 13, 14 และ 15 เมษายน ตามล าดับ โดยความชุกพบ

สูงสุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ประมาณร้อยละ 35) รองลงมา คือ ภาคกลาง (ประมาณร้อยละ 24) 

โดยน้อยที่สุดในกรุงเทพมหานคร (ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของจ านวนอุบัติเหตุทั้งหมด)  

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65) อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 25-26 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่ (ประมาณร้อย

ละ 70) โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ (ประมาณร้อยละ 80) โดยเกินครึ่งหนึ่งเป็นการล้มเองโดยไม่มีคู่กรณี โดย

ไม่มีการใช้ระบบความปลอดภัย (ประมาณร้อยละ 80) โดยสัดส่วนในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ที่

ประมาณร้อยละ 28 และประมาณครึ่งของความรุนแรงอยู่ในระดับ Urgency  

ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 และ 
2562 (อ้างอิงข้อมูลจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวงสาธารณสุข, 

PHER Accident) 

ตัวแปร 
สงกรานต์ 2561 

(n=29,489) 

สงกรานต์ 2562 

(n=30,023) 
P value 

เพศ   < 0.001 a 

   ชาย 18,871 (64.0) 18,738 (62.4)  

   หญิง 10,618 (36.0) 11,285 (37.6)  

อายุ – median (IQR) 25 (17,42) 26 (18,43) < 0.001 b 

กลุ่มอายุ   0.002 a 

   <15 4,431 (15.1) 4,184 (14.0)  

   15-17 3,352 (11.4) 3,284 (11.0)  

   18-29 9,317 (31.7) 9,661 (32.3)  

   30-39 4,037 (13.8) 4,215 (14.1)  

   40-49 3,223 (11.0) 3,301 (11.0)  

   50-59 2,736 (9.3) 2,867 (9.6)  

   ≥60 2,263 (7.7) 2,401 (8.0)  

วันที่เกิดอุบัติเหตุ   0.014 a 

   11 เมษายน 3,438 (11.7) 3,685 (12.3)  
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ตัวแปร 
สงกรานต์ 2561 

(n=29,489) 

สงกรานต์ 2562 

(n=30,023) 
P value 

   12 เมษายน 4,264 (14.5) 4,294 (14.3)  

   13 เมษายน 6,198 (21.0) 6,435 (21.4)  

   14 เมษายน 4,993 (16.9) 5,158 (17.2)  

   15 เมษายน 4,594 (15.6) 4,518 (15.0)  

   16 เมษายน 3,297 (11.2) 3,152 (10.5)  

   17 เมษายน 2,705 (9.2) 2,781 (9.3)  

ภูมิภาค   < 0.001 a 

   กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2,125 (7.2) 2,253 (7.5)  

   กลาง 7,068 (24.0) 6,839 (22.8)  

   เหนือ 6,277 (21.3) 6,556 (21.8)  

   ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,798 (33.2) 10,304 (34.3)  

   ใต ้ 4,209 (14.3) 4,060 (13.5)  

   ไมม่ีข้อมูล 12 (0) 11 (0)  

การเข้ามารักษาพยาบาล   0.362 a 

   ผู้ป่วยนอก (OPD) 24,583 (83.4) 24,995 (83.3)  

   ผู้ป่วยใน (IPD) 4,762 (16.1) 4,903 (16.3)  

   เสยีชีวิต ณ จุดเกิดเหต ุ 144 (0.5) 125 (0.4)  

ชนิดของผู้ป่วย   0.073 a 

   ผู้ขับข่ี 20,556 (69.7) 21,025 (70.0)  

   ผู้โดยสาร 7,154 (24.3) 7,264 (24.2)  

   คนเดินเท้า 1,075 (3.6) 983 (3.3)  

   ไม่ทราบ 704 (2.4) 751 (2.5)  

ยานพาหนะของผู้ป่วย   < 0.001 a 

   จักรยานยนต ์ 23,176 (78.6) 23,775 (79.2)  

   ปิคอัพ 1,882 (6.4) 1,931 (6.4)  

   รถจักรยาน 1,430 (4.8) 1,272 (4.2)  

   ไมม่ี/ล้มเอง 1,368 (4.6) 1,265 (4.2)  

   รถเก๋ง/แท็กซี ่ 858 (2.9) 942 (3.1)  

   รถโดยสาร 180 (0.6) 226 (0.8)  

   รถบรรทุก 71 (0.2) 68 (0.2)  
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ตัวแปร 
สงกรานต์ 2561 

(n=29,489) 

สงกรานต์ 2562 

(n=30,023) 
P value 

   อื่นๆ 505 (1.7) 532 (1.8)  

   ไม่ทราบ 19 (0.1) 12 (0)  

ยานพาหนะของคู่กรณี   < 0.001 a 

   ไมม่ี/ล้มเอง 17,923 (60.8) 18,757 (62.5)  

   จักรยานยนต ์ 3,900 (13.2) 3,812 (12.7)  

   ปิคอัพ 3,112 (10.6) 3,007 (10.0)  

   รถเก๋ง/แท็กซี ่ 2,089 (7.1) 2,163 (7.2)  

   รถจักรยาน 410 (1.4) 376 (1.3)  

   รถโดยสาร 248 (0.8) 253 (0.8)  

   รถบรรทุก 187 (0.6) 164 (0.5)  

   อื่นๆ 1,212 (4.1) 1,109 (3.7)  

   ไม่ทราบ 408 (1.4) 382 (1.3)  

ระบบความปลอดภัย   0.001 a 

   ไมม่ ี 23,028 (78.1) 23,118 (77.0)  

   ม ี 4,535 (15.4) 4,750 (15.8)  

   ไมม่ีข้อมูล 1,926 (6.5) 2155 (7.2)  

การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์   0.193 a 

   ไมด่ื่ม 19,761 (67.0) 19,999 (66.6)  

   ดื่ม 7,920 (26.9) 8,243 (27.5)  

   ไมม่ีข้อมูล 1,808 (6.1) 1,781 (5.9)  

ระดับความรุนแรง    < 0.001 a 

   Death at scene 175 (0.6) 159 (0.5)  

   Resuscitation 527 (1.8) 595 (2.0)  

   Emergency 1,504 (5.1) 1,655 (5.5)  

   Urgent 16,543 (56.1) 16,125 (53.7)  

   Semi/less urgent 7,712 (26.2) 8,500 (28.3)  

   Non-urgent 2,431 (8.2) 2,490 (8.3)  

   Unspecified 0 341 (1.1)  

   ไมม่ีข้อมูล 597 (2) 158 (0.5)  
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ตัวแปร 
สงกรานต์ 2561 

(n=29,489) 

สงกรานต์ 2562 

(n=30,023) 
P value 

การเสียชีวิต 0.928 a 

   ไมเ่สียชีวิต 29,002 (98.3) 29,531 (98.4)  

   เสยีชีวิต 487 (1.7) 492 (1.6)  

aChi-square test, b Ranksum test 

อ้างอิงข้อมลูจากระบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวงสาธารณสุข, PHER Accident 

 

ผลการวิเคราะห์จ านวนอุบัติเหตุตามช่วงเวลาแยกตามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 

ส าหรับอุบัติเหตุในรถมอเตอร์ไซต์ (รูปภาพที่ 4) พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุหลังเที่ยง

คืน (00.00) มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพบแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้าง

คล้ายคลึงกันระหว่างการดื่มและไม่ดื่มสุรา  

ส าหรับอุบัติเหตุในรถยนต์นั้น (รูปภาพที่ 5) พบว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของจ านวนอุบัติเหตุหลังเที่ยงคืน 

(00.00) ของวันที่ 12, 13, 14 และ 15 เมษายน มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ชัดเจน

เท่ากับอุบัติเหตุในรถมอเตอร์ไซต ์

แต่อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างปีพ.ศ.2561 และ 2562 ทั้งอุบัติเหตุรถ

มอเตอร์ไซต์และรถยนต์ 
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รูปภาพที่ 4 จ านวนอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ.2561 (บน) และ 2562 (ล่าง) 
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รูปภาพที่ 5 จ านวนอุบัติเหตุของรถยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
พ.ศ.2561 (บน) และ 2562 (ล่าง)
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนการส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล์และการเปลี่ยนแปลงการ

บาดเจ็บใด ๆ ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย 

 อ้างอิงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) และข้อมูลการส่ง

เบิกจ่ายโครงการมาตรการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นข้อมูลรายจังหวัด 

ไม่ใช่ข้อมูลรายบุคคล โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (รูปภาพที่ 6) พบว่า 77 จังหวัดใน

ประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการส่งตรวจน้อยกว่า 400 ครั้งใน 1 ปีที่ผ่านมา จังหวัดในประเทศไทยประมาณร้อยละ 

50 มีจ านวนการบาดเจ็บมากขึ้นในปี 2562 โดยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหตุการณ์ต่อปี (หรือเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น

ประมาณเดือนละ 167 ครั้ง) และไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง จ านวนการส่งตรวจของจังหวัด กับ อัตราการ

ลดลงของจ านวนการบาดเจ็บใด ๆ ทุกชนิดของจังหวัดนั้น ๆ โดยสามารถดูรายละเอียดของแต่ละจังหวัดได้ใน

ภาคผนวก 

 ส าหรับมาตรการการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในโครงการขับขี่ปลอดภัย มั่นใจไร้แอลกฮอล์

นั้น (รูปภาพที่ 7) พบว่า มีจ านวนการส่งตรวจทั้งหมด 15,274 เหตุการณ์ที่ผลตรวจเป็นบวก (คือ มากกว่าศูนย์

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรวจพบผลตรวจเป็นศูนย์จ านวน 5,955 เหตุการณ์) โดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยระดับแอลกอฮอล์ที่พบมากที่สุดอยู่ในช่วง 1-

10 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (จ านวน 455 เหตุการณ์) สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่ผลตรวจจะอยู่ในช่วง 100 ถึง 250 

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และเหตุการณ์จ านวนไม่มากที่จะพบผลตรวจเกิน 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และสูงสุดอยู่

ที่มากกว่า 700 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 

 



 

76 
 

 

 

รูปภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนการส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล์ของแต่ละจังหวัด (แกน X) และ
การเปลี่ยนแปลงของการบาดเจ็บใด ๆ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยนอกในปีพ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับ 2561 
(แกน Y) ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย (n=77 จังหวัด อ้างอิงจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
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รูปภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างผลเลือดแอลกอฮอล์ (แกน X) และจ านวนอุบัติเหตุทางถนนที่มีการส่งตรวจของโครงการฯ (แกน Y)  
(n=9,319 เหตุการณ์ที่ผลตรวจมากกว่าศูนย์, ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) 
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แผนงานที่ 2 : การวิจัยระดับพื้นที่ (cluster quasi-experimental study) 

จังหวัดอุดรธานีมีโรงพยาบาลทั้งหมด 21 โรงพยาบาล โดยแต่ละโรงพยาบาลมีการตรวจเลือด

แอลกอฮอล์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2562 จากนั้นเริ่มเก็บเฉพาะช่วงเทศกาลเป็นต้นมา

โดยความรับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ซึ่งมี นางสาวเจนจิรา วงศ์ประทุม เป็นผู้ดูแล

หลัก  

ขั้นตอนการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี  

 ผู้ขับรถบาดเจ็บเล็กน้อย 

1. ER แจ้งต ารวจเป่าตรวจที่โรงพยาบาล (โทรสายด่วน สภ. หรือ 191) 

2. ลงผลตรวจในโปแกรม PHER หรือ IS 

3. กรณีหลังแจ้งภายใน 1 ชั่วโมง ต ารวจไม่มา รพ.อนุญาตให้ผู้ประสบเหตุกลับบ้าน 

บันทึกช่องหมายเหตุในโปรแกรมPHER (ตร.ไม่มาเป่าalc) 

• ผู้ขับรถบาดเจ็บหนัก/เสียชีวิต 

1. ER/นิติเวช แจ้งต ารวจขอใบน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร (โทรสายด่วน สภ. หรือ 

191) กรณีติดต่อต ารวจไม่ได้ให้แจ้ง งานอุบัติเหตุและสาธารณภัย สสจ.อด ประสานระดับจังหวัด 

2. เจาะเลือดบันทึกในโปแกรม PHER หรือ IS/น าเลือดส่งห้องแลปส่งตรวจภายในวันถัดไป ที่แลป

เอกชนบริษัททีแอนซีอุดรแลปเซ็นเตอร์ (ค่าตรวจ 400บาท)   

3. แจ้งผลแลปภายใน 7 วัน ส่งให้  ชุดที่1. สสจ.อด บันทึกใน PHER  ชุดที่2.ส่งให้โรงพยาบาล 

• การเบิกจ่าย 

งานอุบัติเหตุและสาธารณภัย สสจ.อุดรธานี รวบรวมเบิกจ่ายจากกรมควบคุมโรค 

1. ค่าเจาะเลือดและน าส่งส าหรับโรงพยาบาลรัฐ/ทหาร/เอกชน 

2. ค่าตรวจแลป บริษัททีแอนซีอุดรแลปเซ็นเตอร์ 
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ข้อมูลโรงพยาบาลและการเจ็บป่วยพื้นฐาน 

 ในช่วงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2563 ได้มีผู้ป่วยจ านวน 359 คน ที่เข้าเกณฑ์ในการวิจัย 

(ตารางที่ 3) โดยที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มากจากโรงพยาบาลหนองหาน (ร้อยละ 15.9) โรงพยาบาลเพ็ญ (ร้อยละ 

15.0) และโรงพยาบาลหนองวัวซอ (ร้อยละ 12.5) ตามล าดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่เข้ามารับการรักษาที่

โรงพยาบาลในช่วงเวรบ่าย (16.00-00.00) จ านวน 203 คน (ร้อยละ 56.5) รองลงมาพบในช่วงเวรเช้า (8.00-

16.00) จ านวน 117 (ร้อยละ 32.6) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในระดับความรุนแรงสีเขียว (ฉุกเฉินไม่เร่งด่วน) 180 คน 

(ร้อยละ 50.1) รองลงมา คือ เหลือง (ฉุกเฉินเร่งด่วน) (ร้อยละ 37.6) แต่อย่างไรก็ตามห้องฉุกเฉินอาจจะไม่

เหมาะส าหรับเก็บข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน ดังนั้น ผู้ป่วยบางส่วนจึงเก็บข้อมูลที่ห้องฉุกเฉินคนละวันกับที่เกิด

อุบัติเหตุเพื่อท าแผล (ร้อยละ 41.2) โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย (ร้อยละ 84.1) หรือญาติ (ร้อยละ 10.6) 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลโรงพยาบาลและการเจ็บป่วยพื้นฐานของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ามารับการรักษา 
(n=359) 

ข้อมูลโรงพยาบาล (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 

โรงพยาบาล  
1 รพ.อุดรธาน ี 21 (5.8) 
2 รพ.หนองแสง 0 
3 รพ.บ้านดุง 6 (1.7) 
4 รพ.โนนสะอาด 20 (5.6) 
5 รพ.ทุ่งฝน  7 (1.9) 
6 รพ.พิบูลย์รักษ ์ 2 (0.6) 
7 รพ.ไชยวาน  19 (5.3) 
8 รพ.กุมภวาป ี 23 (6.4) 
9 รพ.สร้างคอม 20 (5.6) 
10 รพ.นายูง  0 
11 รพ.บ้านผือ 21 (5.8) 
12 รพ.ประจักษ์ศิลปาคม 0 
13 รพ.วังสามหมอ 0 
14 รพ.หนองหาน 57 (15.9) 
15 รพ.หนองวัวซอ 45 (12.5) 
16 รพ.น้ าโสม 35 (9.7) 
17 รพ.กุดจับ  14 (3.9) 
18 รพ.กู่แก้ว 3 (0.8) 
19 รพ.ศรีธาต ุ 12 (3.3) 
20 รพ.เพ็ญ 54 (15.0) 
21 รพ.ห้วยเกิ้ง 0 

ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยเข้ามารับการรักษา  
   เวรเช้า 8.00-16.00 117 (32.6) 
   เวรบ่าย 16.00-00.00 203 (56.5) 
   เวรดึก 00.00-8.00 39 (10.9) 
ระดับความรุนแรงของผู้ป่วย  
   ฉุกเฉินวิกฤติ (Resuscitation-สแีดง) 10 (2.8) 
   ฉุกเฉิน (Emergency-สชีมพู) 24 (6.7) 
   ฉุกเฉินเร่งด่วน (Urgency-สเีหลือง) 135 (37.6) 
   ฉุกเฉินไม่เร่งด่วน (Semi urgency-สเีขียว) 180 (50.1) 
   ไมม่ีข้อมูล 10 (2.8) 
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ข้อมูลโรงพยาบาล (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 

สถานที่เก็บข้อมลู 
   ห้องฉุกเฉิน 203 (56.5) 
   ห้องฉุกเฉินเพื่อท าแผล 148 (41.2) 
   ห้องท าแผลฉดียา 2 (0.6) 
   ไมม่ีข้อมูล 6 (1.7) 
ผู้ให้ข้อมูล  
   ผู้ป่วย 302 (84.1) 
   ญาต ิ 38 (10.6) 
   เพื่อน 3 (0.8) 
   อื่น ๆ 1 (0.3) 
   ไมม่ีข้อมูล 15 (4.2) 
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ข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วย 

 ผู้ป่วยทั้งหมดจ านวน 359 คน เป็นเพศชายจ านวน 263 คน (ร้อยละ 73.3) อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 33 (IQR, 

20-57) ปี (ตารางที่ 4) อย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 15 ปี (ร้อยละ 4.2) และ 15 ถึง 17 ปี (ร้อยละ 

12.6) เช่นกัน ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้สอบใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์ได้ตามล าดับ 

ผู้ป่วยมีสถานภาพสมรสและโสดในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่จบระดับการศึกษาสูงสุดที่ประถมศึกษาหรือ

น้อยกว่า (ร้อยละ 39.6) และประกอบอาชีพใช้แรงงาน (ร้อยละ 28.4) เกษตรกรรม/ประมง (ร้อยละ 23.1) 

หรือนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 22.3) รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนในครอบครัวอยู่ที่เฉลี่ย 10,000 (IQR 8,225-

20,000) บาท และท้ายสุดประมาณร้อยละ 50 ไม่เคยสูบบุหรี่เลยในชีวิต แต่ในกลุ่มที่เคยสูบมีอายุที่เริ่มสูบ

เพียง 16 (IQR 15-18) ปี 

ตารางที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ามารับการรักษา (n=359) 

ข้อมูลผู้ป่วย (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 
เพศ  
   ชาย 263 (73.3) 
   หญิง 96 (26.7) 
อายุ (ปี) -- median (IQR) 33 (20,52) 
   <15 15 (4.2) 
   15-17 45 (12.6) 
   18-29 105 (29.4) 
   30-39 45 (12.6) 
   40-49 43 (12.0) 
   50-59 63 (17.6) 

   ≥60 41 (11.5) 

สถานสมรส  
   โสด 176 (49.0) 
   สมรส 172 (47.9) 
   หย่า 4 (1.1) 
   ม่าย 7 (1.9) 
ระดับการศึกษาสูงสุด  
   ไมเ่คยเรียน 2 (0.6) 
   ประถมศึกษาหรือน้อยกว่า 142 (39.6) 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 79 (22.0) 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 75 (20.9) 
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ข้อมูลผู้ป่วย (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 

   ปวส./อนุปริญญา 30 (8.4) 
   ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 19 (5.3) 
   อื่น ๆ 7 (1.9) 
   ไมม่ีข้อมูล 5 (1.4) 

ศาสนา  
   พุทธ 357 (99.4) 
   ครสิต ์ 2 (0.6) 
อาชีพ  
   ผู้ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน ผู้ใช้แรงงาน 102 (28.4) 
   ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีฝมีือด้านการเกษตรและประมง 83 (23.1) 
   ผู้ควบคมุเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรการผลิตภณัฑต์่าง ๆ  2 (0.6) 
   ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธรุกิจที่เกี่ยวขอ้ง  3 (0.8) 
   เสมียน เลขานุการ พนักงานบรกิารลูกค้า 8 (2.2) 
   พนักงานบริการและจ าหนา่ยสนิค้าในร้านและตลาด  19 (5.3) 
   ช่างเทคนิคต่าง ๆ 1 (0.3) 
   ผู้ประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ทางวิชาการ 2 (0.6) 
   ผู้บริหารรัฐและเอกชน 2 (0.6) 
   ทหาร 1 (0.3) 
   นักเรียน นักศึกษา 80 (22.3) 
   ไม่มีอาชีพ 33 (9.2) 
   อื่น ๆ (ระบุ) 23 (6.4) 
รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนในครอบครัว --median (IQR) 10,000 (8,225, 20,000) 
การสูบบุหร่ี  
   ไม่สูบและไม่เคยสูบ  196 (54.6) 
   เคยสูบเป็นประจ า (ตั้งแต่ทุกสัปดาห์ขึ้นไป) 76 (21.2) 
   เคยสูบนาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่าทุกสัปดาห์) 17 (4.7) 
   สูบเป็นประจ า (ตั้งแต่ทุกสัปดาห์ขึ้นไป) 43 (12.0) 
   สูบนาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่าทุกสัปดาห์) 13 (3.6) 
   ไมม่ีข้อมูล 14 (3.9) 

อายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ี -- median (IQR) 16 (15, 18) 
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ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 

 จากผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ามารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินทั้งหมดจ านวน 359 คน (ตารางที่ 5) 

พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางคนเดียวจ านวน 289 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.5 รองลงมา ได้แก่ เดินทางร่วมกับ

เพ่ือน (ร้อยละ 11.2) บุตรหลาน (ร้อยละ 3.1) หรือญาติพ่ีน้อง (ร้อยละ 3.1) และสามีหรือภรรยา (ร้อยละ 

2.8) โดยเฉลี่ยถ้ามีคนเดินทางด้วยจะประมาณ 1 คน  

 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์ (ร้อยละ 87.5) รองลงมา ได้แก่ รถกระบะ 4 ล้อ (ร้อยละ 5.3) 

โดยรถยนต์พบเพียงร้อยละ 1.4 ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนของประเภทยานพาหนะของคู่กรณี ปัจจัยอ่ืน ๆ ของ

ยานพาหนะ ได้แก่ ความเร็วของรถโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50 (IQR, 40-60) กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอายุการใช้งานของ

รถประมาณ 5 (IQR, 3-8) ปี ส าหรับระบบความปลอดภัย พบว่า ผู้ป่วยน้อยกว่าครึ่ง (ร้อยละ 41.9 ของผู้ขับขี่

รถยนต์ทุกชนิด) คาดเข็มขัดนิรภัย และเพียงร้อยละ 18.4 ของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือจักรยานเท่านั้นที่

สวมหมวกกันน็อค  

ปัจจัยอื่น ๆ ที่พบ ได้แก่ รู้สึกอ่อนล้าหรืออ่อนเพลีย (ร้อยละ 7.2) หรือรู้สึกง่วงนอน (ร้อยละ 7.2) แต่

อย่างไรก็ตามพบว่า ผู้ป่วย 4 คน (ร้อยละ 1.1) มีการใช้สารเสพติดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งได้แก่ ยาบ้า 

กัญชาและกระท่อม ประเด็นเรื่องการใช้มือถือระหว่างขับรถพบเพียง 4 คน (ร้อยละ 0.3) 

ตารางที่ 5 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ามารับการรักษา (n=359) 

ข้อมูลอบุัติเหตุ (n= 359) จ านวน (ร้อยละ) 
จ านวนผู้โดยสารทั้งหมด (รวมคนขับ) -- median (IQR) 1 (1,1) 

ผู้โดยสารรวม   
   ไม่มีผู้โดยสาร (ขับคนเดียว)  289 (80.5) 
   เพื่อน รวมถึงเพื่อนร่วมงาน 40 (11.2) 
     - จ านวน – median (IQR) 1 (1,1) 
   บุตรหลาน 11 (3.1) 
     - จ านวน – median (IQR) 1 (1,1) 
   ญาติพี่น้อง 11 (3.1) 
     - จ านวน – median (IQR) 1 (1,1.5) 
   สามหีรือภรรยา 10 (2.8) 
   อื่น ๆ 3 (0.8) 
     - จ านวน – median (IQR) 1 (1,2) 
ประเภทยานพาหนะของผู้ป่วย  
   รถมอเตอร์ไซต ์ 314 (87.5) 
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ข้อมูลอบุัติเหตุ (n= 359) จ านวน (ร้อยละ) 

   รถกระบะ 4 ล้อ 19 (5.3) 
   รถยนต์ 5 (1.4) 
   จักรยาน  2 (0.6) 
   รถตู้ 4 ล้อ 1 (0.3) 
   รถบรรทุก 6-10 ล้อ 1 (0.3) 
   รถโดยสารสาธารณะ 0 
   อื่น ๆ 17 (4.7) 

ประเภทยานพาหนะของคู่กรณี -- n (%)  
   รถมอเตอร์ไซต ์ 63 (21.7) 
   รถกระบะ 4 ล้อ 26 (9) 
   รถยนต์ 16 (5.5) 
   รถตู้ 4 ล้อ 0 
   รถบรรทุก 6-10 ล้อ 3 (1) 
   รถโดยสารสาธารณะ 1 (0.3) 
   จักรยาน  1 (0.3) 
   อื่น ๆ 24 (8.3) 
   ไม่ทราบ/ไม่มั่นใจ 2 (0.7) 
   ไม่ม ี 154 (53.1) 
ความเร็วของรถโดยเฉลี่ย (กม/ชม) – median (IQR) 50 (40,60) 

อายุการใช้ของของรถ (ป)ี – median (IQR) 5 (3,8) 
ระบบความปลอดภัย  
   คาดเข็มขัดนิรภัย (ร้อยละของผูข้ับข่ีรถยนต์ทุกชนิด) 18 (41.9) 
   สวมหมวกกันน็อค (ร้อยละของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์หรือจักรยาน) 58 (18.4) 
   รู้สึกอ่อนล้า หรืออ่อนเพลยี 26 (7.2) 
   รู้สึกง่วงนอน 26 (7.2) 
   ใน 24 ชม.ที่ผ่านมา กินยารักษาโรคใด ๆ  19 (5.3) 
   ใน 24 ชม.ที่ผ่านมา ท่านใช้สารเสพติดใด ๆ 4 (1.1) 
     - ยาบ้า  3 (0.8) 
     - กัญชา 1 (0.3) 
     -  กระท่อม  1 (0.3) 
   ใช้มือถือระหว่างขับรถ 1 (0.3) 
เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ   
   8.00-16.00 124 (34.5) 
   16.00-00 191 (53.2) 
   0.00-8.00 33 (9.2) 
   ไมม่ีข้อมูล 11 (3.1) 



86 
 

ข้อมูลอบุัติเหตุ (n= 359) จ านวน (ร้อยละ) 

การตรวจระดับแอลกอออล ์  
   เป่า  
      - จ านวน 67 (18.7) 
      - ระดับปริมาณแอลกอฮอล ์(mg%) Median (IQR) 0 (0,0) 
   เจาะเลือด  
      - จ านวน 230 (64.1) 
      - ระดับปริมาณแอลกอฮอล ์(mg%) Median (IQR) 83 (1,217) 
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ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 จากการสอบถามประวัติเบื้องต้น (ตารางที่ 6) พบว่า ผู้ป่วยจ านวน 152 คน (ร้อยละ 63.9) ให้ข้อมูล

ว่าตนเองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเกิดอุบัติเหตุ โดยประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย (ร้อยละ 47.7) แจ้งว่าเป็น

เหตุการณ์ทีผู่้ป่วยดื่มเป็นปกติอยู่แล้ว รองลงมา ได้แก่ การดื่มเนื่องจากเทศกาลประเพณี/งานบุญต่าง ๆ (ร้อย

ละ 27.5) และงานสังสรรค์อ่ืน ๆ (ร้อยละ 15.0) โดยมีแหล่งที่มาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านค้าปลีก 

(ร้อยละ 73.3) รองลงมา คือ ไม่ได้ออกไปซื้อที่ไหน เนื่องจากมีอยู่ที่บ้านหรือที่ท างานอยู่แล้ว (ร้อยละ 14.4) 

และซื้อที่ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 เป็นต้น (ร้อยละ 4.6) ส าหรับสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น พบว่า 

ส่วนใหญ่ดื่มในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านผู้อ่ืน (ร้อยละ 48.0) หรือบ้านตนเอง (ร้อยละ 32.9) โดยในสถานที่ดื่มนั้น 

ส่วนใหญ่จะดื่มกับเพ่ือน (ร้อยละ 89.9) หรือญาติ ๆ (ร้อยละ 15.5) โดยดื่มคนเดียวเพียงร้อยละ 13.4  

 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาพรวม พบว่า ร้อยละ 66.2 เป็นนักดื่มปัจจุบันใน 12 

เดือนที่ผ่านมา หรือเรียกว่า current drinker โดยส่วนใหญ่จะดื่มทุกสัปดาห์ (ร้อยละ 13.7) หรือทุกเดือน 

(ร้อยละ 11.2) ในกลุ่มที่เป็นนักดื่มประจ า พบว่า ร้อยละ 22.2 เป็นนักดื่มหนัก (ตั้งแต่ 5 หน่วยดื่มมาตรฐาน

ขึ้นไป) ในระดับทุกสัปดาห์ 

ตารางที่ 6 ข้อมูลพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ามารับการรักษา (n=359) 

ข้อมูลพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่  
   ไม่เคยดืม่เลยในชีวิต 80 (22.3) 
   เคยดื่ม แตไ่ม่ดืม่ใน 12 เดือนทีแ่ล้ว  41 (11.5) 
   ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) 32 (8.9) 
   เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์) 23 (6.4) 
   วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์) 28 (7.8) 
   ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์) 49 (13.7) 
   ทุกเดือน (1-3 วัน/เดือน) 40 (11.2) 
   นาน ๆ ครั้ง (8-11 วัน/ปี) 31 (8.7) 
   นาน ๆ ครั้ง (4-7 วัน/ปี) 13 (3.6) 
   นาน ๆ ครั้ง (1-3 วัน/ปี) 21 (5.9) 
ด่ืมหนัก (binge drinking) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (ร้อยละของนักด่ืมปัจจุบนั 12 เดือน)  
   ไม่ดื่มหนัก 4 (1.7) 
   ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) 26 (10.9) 
   เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห์) 25 (10.5) 
   วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห์) 23 (9.7) 
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ข้อมูลพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 

   ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์) 52 (21.8) 
   ทุกเดือน (1-3 วัน/3 เดือนที่แลว้) 36 (15.1) 
   นาน ๆ ครั้ง (8-11 วัน/ปี) 36 (15.1) 
   นาน ๆ ครั้ง (4-7 วัน/ปี) 11 (4.6) 
   นาน ๆ ครั้ง (1-3 วัน/ปี) 25 (10.5) 
จากอุบัติเหตุคร้ังนี้ คุณด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม ่  
   ดื่ม 152 (63.9) 
   ไมด่ื่ม 86 (36.1) 
จากอุบัติเหตุคร้ังนี้ คุณด่ืมเนื่องในโอกาสใด  
   ดื่มเป็นปกติอยู่แล้ว 73 (47.7) 
   เทศกาลประเพณี/งานบญุ เช่น สารทไทย/บญุเดือน 10 งานบวช ศพ เป็นต้น 42 (27.5) 
   งานสังสรรค์ เช่น งานแต่งงาน ฉลองที่ท างาน 23 (15.0) 
   วันหยุดราชการ  3 (2.0) 
   กีฬา/การแสดง/คอนเสิร์ต 1 (0.7) 
   อื่นๆ  11 (7.2) 
จากอุบัติเหตุคร้ังนี้ คุณซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ากที่ไหน  
   ร้านค้าปลีก  112 (73.2) 
   ไม่ได้ซื้อ เพราะมีอยู่ที่บ้านหรือที่ท างานอยู่แล้ว  22 (14.4) 
   ร้านสะดวกซื้อ เช่น 7-11 เป็นต้น  7 (4.6) 
   ร้านอาหาร 4 (2.6) 
   ร้านเหล้า/ผับ/คาราโอเกะ 2 (1.3) 
   ห้างสรรพสินค้า 1 (0.7) 
   อื่นๆ  5 (3.3) 

จากอุบัติเหตุคร้ังนี้ คุณด่ืมดื่มเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ที่ไหน  
   บ้านผู้อื่น 73 (48.0) 
   บ้านตนเอง  50 (32.9) 
   ที่ท างาน  7 (4.6) 
   สถานท่ีประกอบศาสนา เช่น วัดหรือโบสถ ์ 5 (3.3) 
   ร้านอาหาร  3 (2.0) 
   ร้านเหล้า/ผับ/คาราโอเกะ 2 (1.3) 
   ซุ้มยาดอง/ร้านรถเข็น  1 (0.7) 
   อื่นๆ 11 (7.2) 

จากอุบัติเหตุคร้ังนี้ ผู้ร่วมด่ืม คือใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
   เพื่อน 116 (89.9) 
   ญาติ ๆ 20 (15.5) 
   คนเดียว  20 (13.4) 
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ข้อมูลพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 

   สามี/ภรรยา/ลูก 2 (1.6) 
   คนแปลกหน้า 1 (0.8) 

 

ประเมินปัญหาการดื่มสุราโดยแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use Disorders Identification 

Test, AUDIT) 

 ผู้ป่วยทุกคนได้รับการประเมินปัญหาการดื่มสุราโดยใช้แบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (AUDIT) พบว่า 

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงปัญหาได้ ดังนี้ มากกว่า

ครึ่ง (ร้อยละ 58.5) เป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ า (low risk drinker) แต่อย่างไรก็ตาม พบผู้ดื่มแบบติด (alcohol 

dependence) สูงถึงร้อยละ 16.7 เช่นกัน (ตารางที่ 7) 

 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการประเมินปัญหาการดื่มสุราโดยแบบประเมินปัญหาการดื่มสุรา (Alcohol Use 
Disorders Identification Test, AUDIT) ของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่เข้ามารับการรักษา (n=359) 

ประเมินปัญหาการด่ืมสุราโดยแบบประเมินปัญหาการด่ืมสุรา (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 
คะแนนรวม AUDIT (0-40 คะแนน) – median (IQR) 4 (0, 14) 
ปัญหาการด่ืมสุราตามเกณฑ์ AUDIT แบ่งเป็นกลุ่ม 
   ผู้ดืม่แบบเสี่ยงต่ า (low risk drinker) 210 (58.5) 
   ผู้ดืม่แบบเสี่ยง (hazardous drinker) 70 (19.5) 
   ผู้ดืม่แบบอันตราย (harmful use) 19 (5.3) 
   ผู้ดืม่แบบตดิ (alcohol dependence) 60 (16.7) 
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ความรู้และทัศนคติต่อการเจาะเลือดแอลกอฮอล์หลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 ทีมวิจัยได้สอบถามประเด็นความรู้และทัศนคติต่อการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉินส าหรับ

ผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนน โดยหัวข้อที่สอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

1. ความรู้ด้านการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ 

จากการสอบถามความรู้และทัศนคติของการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉินนั้น (ตารางที่ 8) 

พบว่า ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งเท่านั้น (ร้อยละ 51.6) ที่ทราบว่าต้องมีการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยที่ประสบ

อุบัติเหตุทางถนน โดยที่มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 63.9) คิดว่าตนเองมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเจาะเลือดเช่นกัน 

โดยที่ส่วนใหญ่คิดว่าการปฏิเสธการเจาะเลือดนั้นไม่ถือว่าเป็นความผิด (ร้อยละ 63.1) และไม่ทราบว่าการ

ปฏิเสธการเจาะเลือดจะถือว่าตนเองดื่มสุราโดยอัตโนมัติ (ร้อยละ 59.9)  

ส าหรับประเด็นด้านกฎหมาย พบว่า ประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วยรู้สึกกังวลว่าผลเลือดจะมีผล

ทางกฎหมายหรือคดี แต่ร้อยละ 26.7 เท่านั้นที่คิดว่าจะมีผลต่อการเบิกจ่ายค่าทดแทนของบริษัท

ประกันภัย  

ส าหรับคนรอบข้าง ผู้ป่วยร้อยละ 66.4 ค านึงถึงผลกระทบของการดื่มแล้วขับที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อผู้อื่นเช่นกัน โดยที่ร้อยละ 70.6 ไม่ได้มีความคิดที่จะติดตามผลการตรวจเลือดของคู่กรณี  

ตารางที่ 8 ข้อมูลความรู้และทัศนคติการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนที่
เข้ามารับการรักษา (n=359) 

ข้อค าถาม (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 

ด้านที่ 1: ความรู้และทัศนคตด้ิานการตรวจเลือดแอลกอฮอล ์  
ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยท่ีประสบอุบัติเหตุทางถนน 
   ไม่ทราบ 112 (51.6) 
   ทราบ 105 (48.4) 
ท่านคิดว่าท่านมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเจาะเลือดแอลกอฮอล์หรือไม่ 
   มีสิทธ์ิ 138 (63.9) 
   ไม่มีสิทธ์ิ 78 (36.1) 
ท่านทราบหรือไม่ว่า การปฏิเสธการเจาะเลือดถือเป็นความผิด 
   ไม่ทราบ 137 (63.1) 
   ทราบ 80 (36.9) 
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ข้อค าถาม (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 

ท่านทราบหรือไม่ว่า การปฏิเสธการเจาะเลือด จะถือว่าด่ืมสุรา 
   ไม่ทราบ 130 (59.9) 
   ทราบ 87 (40.1) 
ท่านกังวลว่า ผลเลือดแอลกอฮอล์จะมีทางกฎหมายหรือคดีหรือไม่ 
   กังวลมาก 19 (8.7) 
   กังวล 88 (40.4) 
   เฉย ๆ 45 (20.6) 
   ไม่กังวล 48 (22.0) 
   ไม่กังวลเลย 18 (8.3) 

ท่านปฏิเสธการเป่า/ตรวจเลือดเพราะกลัวว่าประกันจะไมจ่่ายค่าทดแทนหรือไม่ 
   ไม่ใช่ 159 (73.3) 
   ใช่ 58 (26.7) 
ท่านค านึงถึงผลกระทบของการด่ืมแล้วขับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่ 
   ใช่ 144 (66.4) 
   ไม่ใช่ 73 (33.6) 

ท่านจะมกีารติดตามผลการตรวจเลือดของคู่กรณีด้วยหรือไม่ 
   ไม่ใช่ 149 (70.6) 
   ใช่ 62 (29.4) 
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2. ความรู้สึกของผู้ป่วยขณะถูกเจาะเลือดแอลกอฮอล์ 

ความรู้สึกของผู้ป่วยขณะถูกเจาะเลือดแอลกอฮอล์ (ตารางที่ 9) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึก

เสียเวลา (ร้อยละ 74.0) แต่รู้สึกเจ็บปวด (ร้อยละ 76.9) 

ตารางที่ 9 ข้อมูลความรู้สึกของผู้ป่วยขณะถูกเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วยอุบัติเหตุทาง
ถนนที่เข้ามารับการรักษา (n=359) 

ข้อค าถาม (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 
ด้านที่ 2: ความรู้สึกของผู้ป่วยขณะถูกเจาะเลือดแอลกอฮอล ์  

ท่านรู้สึกว่า การเจาะเลือดแอลกอฮอล์ท าให้เสียเวลาหรือไม่ 
   ไม่เสียเวลา 128 (74.0) 
   เสียเวลา 45 (26.0) 
ท่านรู้สึกเจ็บปวดจากการเจาะเลอืดแอลกอฮอล์หรือไม ่
   ไม่เจ็บปวด 40 (23.1) 
   เจ็บปวด 133 (76.9) 
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3. พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ 

ส าหรับพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเจาะเลือดแอลกอฮอล์ (ตารางที่ 10) พบว่า 

ร้อยละ 52.0 คิดว่าจะลดความถี่ในการดื่ม และร้อยละ 49.2 คิดว่าจะลดปริมาณการดื่ม รวมถึงร้อยละ 

48.3 รู้สึกผิดกับพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราของตนเอง  

ตารางที่ 10 ข้อมูลพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากเจาะเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉินของผู้ป่วย
อุบัติเหตุทางถนนที่เข้ามารับการรักษา (n=359) 

ขอ้ค าถาม (n=359) จ านวน (ร้อยละ) 
ด้านที่ 3: พฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการเจาะเลือดแอลกอฮอล ์  

ท่านจะลดความถี่ในการด่ืม หลังจากที่ต้องเจาะเลือดแอลกอฮอลท์ี่โรงพยาบาล 
   ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 5 (2.9) 
   ไม่เห็นด้วย 15 (8.6) 
   เฉย ๆ 64 (36.6) 
   เห็นด้วย 77 (44.0) 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 14 (8.0) 

ท่านจะลดปริมาณการด่ืม หลังจากที่ต้องเจาะเลือดแอลกอฮอล์ทีโ่รงพยาบาล 
   ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 5 (2.9) 
   ไม่เห็นด้วย 9 (5.1) 
   เฉย ๆ 75 (42.9) 
   เห็นด้วย 75 (42.9) 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 11 (6.3) 

ท่านรู้สึกผิดกับพฤติกรรมดื่มขับของตนเอง หลังจากที่ต้องเจาะเลือดแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาล 
   ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 6 (3.4) 
   ไม่เห็นด้วย 11 (6.2) 
   เฉย ๆ 74 (42.0) 
   เห็นด้วย 72 (40.9) 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 13 (7.4) 
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเรียกร้องสิทธิ์ในการเป่า/ตรวจเลือด คู่กรณีด้วย? 
   ไม่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 8 (4.6) 
   ไม่เห็นด้วย 7 (4.0) 
   เฉย ๆ 78 (44.6) 
   เห็นด้วย 66 (37.7) 
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง 16 (9.1) 
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พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 1 เดือน 

 ทีมวิจัยมีการเกบ็ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์หลังจากเกิดอุบัติเหตุ 1 เดือน โดยให้ทีมวิจัยจ านวน 2 คน

โทรหาผู้ป่วย แต่ด้วยข้อจ ากัดของเวลา และสถานการณ์ COVID-19 จึงท าให้ติดตามผู้ป่วยได้เพียง 156 คน 

จากผู้ป่วยทั้งหมด 359 คนที่สามารถโทรติดตามได้ (ร้อยละ 43.5) แต่อย่างไรก็ตามทีมวิจัยจะท าการติดตาม 

1, 2 และ 3 เดือน และจะรายงานต่อแหล่งทุนอีกครั้ง 

โดยธรรมชาติแล้ว โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลจะมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกัน โดยที่บางโรงพยาบาล

อาจจะตรวจเยอะหรือน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย เช่น ความร่วมมือของผู้บังคับบัญชา 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเบิกจ่าย และปัจจัยของค่านิยมและความร่วมมือ

ของผู้ป่วยแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น ดังนั้น โครงการวิจัยนี้เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน พ.ศ.2563 

โรงพยาบาลทั้งหมด 20 โรงพยาบาล ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยอ้างอิงข้อมูลการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม

ถึงเมษายน พ.ศ.2563 จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้แก่  

- กลุ่มโรงพยาบาลที่ 1 คือ กลุ่มที่มีการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่สูง หรือกล่าวอีกอย่าง

หนึ่ง คือ มีการตรวจเลือดที่เข้มงวด โดยใช้เกณฑ์ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการส่งตรวจเลือด

แอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย 5 

โรงพยาบาล ดังนี้ โรงพยาบาลนายูง (ร้อยละ 100) โรงพยาบาลเพ็ญ (ร้อยละ 92) โรงพยาบาล

ไชยวาน (ร้อยละ 85) โรงพยาบาลโนนสะอาด (ร้อยละ 84) โรงพยาบาลหนองหาน (ร้อยละ 76) 

ซึ่งรวมแล้วมีผู้ป่วยอยู่ท่ี 84 คน 

- กลุ่มโรงพยาบาลที่ 2 คือ กลุ่มที่มีการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ในสัดส่วนที่ต่ า หรือกล่าวอีกอย่าง

หนึ่งว่า มีการตรวจเลือดที่ไม่เข้มงวด โดยใช้เกณฑ์ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีการส่งตรวจเลือด

แอลกอฮอล์ต่ ากว่ากว่าร้อยละ 70 ของผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย 15 

โรงพยาบาลที่เหลือ ซึ่งรวมแล้วมีผู้ป่วยจ านวน 72 ราย 

 เมื่อเปรียบเทียบ ความชุกของนักดื่มในช่วง 1 เดือนก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ความชุกลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในภาพรวมหรือทุกโรงพยาบาล (McNemar’s test, p<0.001) แต่เมื่อวิเคราะห์แยก

กลุ่ม (stratified analysis) ตามสัดส่วนหรือความเข้มงวดในการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ พบว่า ความชุกลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (McNemar’s test, p-value < 0.05, ตารางที่ 11) เฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลที่ 1 

หรือกลุ่มโรงพยาบาลที่มีการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ที่เข้มงวด (ตรวจเกินร้อยละ 70 ของผู้ป่วยอุบัติเหตุทาง

ถนนทั้งหมด) เท่านั้น (รูปภาพที่ 8) 
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนและหลังจาก
เกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามกลุ่มโรงพยาบาล (n=156) 

โรงพยาบาล 
ความชุกของการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือน (95%CI) 

p-valuea ก่อนเกิดอุบัติเหตุ  หลังเกิดอุบัติเหตุ 
กลุ่มโรงพยาบาลที่ 1 

(n=84 จาก 5 โรงพยาบาล) 
48.81 (37.74, 59.97) 25.00 (16.19, 35.64) 0.001* 

กลุ่มโรงพยาบาลที่ 2 
(n=72 จาก 15 โรงพยาบาล) 

29.17 (19.04, 41.07) 16.67 (8.92, 27.31) 0.100 

ทุกโรงพยาบาล 
(n=154 จาก 20 โรงพยาบาล) 

39.74 (32.01, 47.88) 21.15 (15.03, 28.41) <0.001* 

a McNemar’s test  

 

 

รูปภาพที่ 8 เปรียบเทียบความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 1 เดือน  
ก่อนและหลังจากเกิดอุบัติเหตุ จ าแนกตามกลุ่มโรงพยาบาล (n=156) 
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 ส าหรับสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของความชุกของนักดื่ม ในช่วงเวลาก่อนและหลังการเกิดอุบัติเหตุแบ่ง

ตามกลุ่มโรงพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 12 ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนและหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 
ของผู้ป่วยจากทุกโรงพยาบาล (n=156) 

ทุกโรงพยาบาล 

นักด่ืม 1 เดือน ก่อนการเกิดอุบัติเหตุ 
นักด่ืม 1 เดือน หลังการเกิดอุบัติเหตุ 

รวม 
ไม่ดื่ม ด่ืม 

- ไม่ดื่ม 80 (85.1) 14 (14.9) 94 

- ดื่ม 43 (69.4) 19 (30.6) 62 

รวม 123 33 156 

McNemar's Chi-squared test with continuity correction, p-value < 0.001 

 

ตารางที่ 13 ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนและหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 
ของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลุ่มที่ 1 (n=84) 

กลุ่มโรงพยาบาลที่ 1 

นักด่ืม 1 เดือน ก่อนการเกิดอุบัติเหตุ 
นักด่ืม 1 เดือน หลังการเกิดอุบัติเหตุ 

รวม 
ไม่ดื่ม ด่ืม 

- ไม่ดื่ม 36 (83.7) 7 (16.3) 43 

- ดื่ม 27 (65.9) 14 (34.1) 41 

รวม 63 21 84 

McNemar's Chi-squared test with continuity correction, p-value = 0.001 
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ตารางที่ 14 ความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนและหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 
ของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกลุ่มที่ 2 (n=72) 

กลุ่มโรงพยาบาลที่ 2 

นักด่ืม 1 เดือน ก่อนการเกิดอุบัติเหตุ 
นักด่ืม 1 เดือน หลังการเกิดอุบัติเหตุ 

รวม 
ไม่ดื่ม ด่ืม 

- ไม่ดื่ม 44 (86.3) 7 (13.7) 51 

- ดื่ม 16 (76.2) 5 (23.8) 21 

รวม 60 12 72 

McNemar's Chi-squared test with continuity correction, p-value 0.10 

 

จากผลการด าเนินงานส่วนที่ 2 นั้น มีประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น ได้แก่  

5. ในภาพรวมของมาตรการนั้น พบว่า ความชุกของนักดื่มในช่วง 1 ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติใน

ภาพรวมหรือทุกโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการพิสูจน์โดยการเปรียบเทียบแยกกลุ่ม พบว่า พ้ืนที่ใด (หรือกลุ่ม

โรงพยาบาลใด) ที่มีความเข้มข้นในมาตรการ จะมีความชุกที่ลดลงชัดเจนกว่าพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยมีความเข้มข้น

ของมาตรการ  

6. จากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้ป่วยหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางถนนของผู้ป่วยยังขาดความรู้

เกี่ยวกับการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ เช่น ไม่ทราบว่าจ าเป็นต้องตรวจ (ประมาณร้อยละ 50) คิดว่าตนเองมี

สิทธิ์ในการปฏิเสธ โดยไม่มีความผิดใดๆ (ประมาณร้อยละ 60) รวมถึงไม่ทราบว่าการปฏิเสธจะถือว่าเป็น

การดื่มสุราโดยอัตโนมัติในทางกฎหมาย (ประมาณร้อยละ 60) 

7. หลังจากตรวจเลือดแอลกอฮอล์ในห้องฉุกเฉิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด

อุดรธานีส่วนใหญ่มีทัศนคติที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งการลดความถี่ในการดื่ม (ประมาณร้อยละ 45) 

และลดปริมาณในการดื่ม (ประมาณร้อยละ 40) โดยอาจจะเกิดจากความรู้สึกผิดของการกระท าของ

ตนเอง (ประมาณร้อยละ 40)  
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7. ข้อจ ากัดของโครงการวิจัย 

แผนงานที่ 1: การวิจัยระดับประเทศเชิงพื้นที่ (secondary data analysis) 

1. ทีมวิจัยไม่สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลังการใช้มาตรการได้อย่างแม่นย าและชัดเจน 

เนื่องจากโครงการวิจัยนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายบุคลล (individual data) จากระบบรายงานการ

บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวงสาธารณสุข (PHER Accident) เฉพาะช่วงเทศกาลปี

ใหม่ พ.ศ.2560-2561 และ 2561-2562 และสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561 และ 2562 เท่านั้น 

2. ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนน และแอลกอฮอล์ มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึงข้อมูล

รายบุคคล (individual data) และความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

แผนงานที่ 2: การวิจัยระดับพื้นที่ (cluster quasi-experimental study) 

1. ในช่วงเก็บข้อมูลวิจัยมีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งท าให้พ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งจังหวัด

อุดรธานี มีมาตรการปิดจังหวัด (lock down) และเคอร์ฟิว (curfew) ในช่วงเวลา 22.00 ถึง 4.00 น. 

นอกจากนั้นแล้วยังมีมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงจังหวัดอุดรธานี

ด้วย โดยอุดรธานีใช้มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 11 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ.

2563 ดังนั้น อัตราการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละโรงพยาบาลอาจจะเกิดจากปัจจัยนี้ได้ ความล าเอยีง 

(bias) ดงักล่าวเกดิขึน้ทัง้ 2 กลุ่มโรงพยาบาลอยา่งเท่าเทยีมกนั จงึอาจส่งผลต่อการเปรยีบเทยีบ

ระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลน้อย  

2. ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลทางการแพทย์ (medical history) ได้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถมาหา

ความสัมพันธ์เชิงความรุนแรงกของการบาดเจ็บและปัจจัยอื่น ๆ ได้ 

3. ข้อจ ากัดด้านเวลา ในรายงานฉบับนี้ ทีมวิจัยรายงานผลการติดตามพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในช่วง 1 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ แต่อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยมีแผนในการติดตามทั้ง 2 

และ 3 เดือน ซึ่งจะรายงานต่อแหล่งทุนถึงผลการตรวจนี้ในอนาคต  
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8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

อ้างอิงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมแล้ว ทีมวิจัยพิจารณาจากข้อมูล

ระดับจังหวัดและพ้ืนที่ตัวอย่าง มีความเห็นว่า มาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่

ประสบอุบัติเหตุเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ (ความรู้สึกผิด 

วางแผนจะลดการดื่ม) และความชุกของนักดื่มลดลง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดที่ควรขับเคลื่อนมาก

ยิ่งขึ้น เช่น การให้ความรู้ต่อประชาชนเรื่องสิทธิ์ และกฎหมายของการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ การ

ตีความทางกฎหมายเมื่อปฏิเสธการตรวจ และอ่ืน ๆ เป็นต้น ซึ่ง จะท าให้มาตรการดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีดังต่อไปนี้  

4. ควรเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการนี้ ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข เนื่องจากบุคลากรจาก

หลายโรงพยาบาลไม่เข้าใจที่มาและความส าคัญของมาตรการนี้ จึงอาจส่งผลให้สัดส่วนในการ

ส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล์ในระดับประเทศยังค่อนข้างน้อยกว่าที่คาด 

5. เนื่องจากมาตรการจ าเป็นต้องมีการท างานเชื่อมโยงกันระหว่างต ารวจและโรงพยาบาล โดย

โรงพยาบาลจะไม่มีสิทธิปฏิเสธถ้ามีค าสั่งจากต ารวจ ดังนั้น จุดคานดีดคานงัดที่ส าคัญจุดหนึ่ง

ที่ควรสนับสนุน คือ การเพ่ิมปริมาณใบสั่งจากทางต ารวจที่จะส่งให้โรงพยาบาลต่อไป 

6. ขอเสนอแนะให้แหล่งทุนเข้าถึงข้อมูลรายบุคลล (individual data) จากระบบรายงานการ

บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร กระทรวงสาธารณสุข (PHER Accident) ทั้งในช่วง

เทศกาลอย่างน้อย 10 ปีย้อนหลัง เพ่ือเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นย าและ

ชัดเจนมากกว่านี้ รวมถึงออกแบบมาตรการที่มีความจ าเพาะกับพ้ืนที่หรือกลุ่มประชากร 

(targeted policy interventions) 

7. ผลการศึกษาที่ส าคัญของโครงการ คือพบว่า พ้ืนที่ใด (หรือกลุ่มโรงพยาบาลใด) ที่มีความ

เข้มข้นในมาตรการ จะมีความชุกของการเกิดอุบัติเหตุลดลงชัดเจนกว่าพ้ืนที่ที่ไม่ค่อยมีความ

เข้มข้นของมาตรการ ทางโครงการจึงเสนอให้มีมาตรการในการคุมเข้มด้านการเจาะเลือด

แอลกอฮอล์ต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของ

โครงการนี้ ซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญและยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจนในปัจจุบัน โดยคิดว่าควรลดทอนขั้นตอน 

หรือท าให้กระบวนการทุกอย่างกระชับขึ้น โดยในที่นี้ขอพูดให้เห็นภาพรวมตาม stakeholder ที่ส าคัญจาก

หลากหลายบุคคลและภาคส่วน ดังนี้ 
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- ผู้ป่วยและคู่กรณี: ขึ้นกับว่าคู่กรณียอมความหรือไม่ หรือต้องการด าเนินการต่อ ซึ่งถ้าด าเนินคดี 

จะมีโอกาสได้ใบส่งตรวจเพื่อขอตรวจระดับแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาล 

- บริษัทประกัน: เนื่องจากผู้ป่วยอาจกังวลเรื่องการเบิกจ่ายประกัน 

- ต ารวจ/พนักงานสอบสวน: ขึ้นกับดุลยพินิจในการให้ใบส่งตรวจแก่ผู้ป่วย 

- บุคลากรสาธารณสุข: ถ้าไม่มีใบส่งตรวจจากพนักงานสอบสวน ก็ไม่สามารถหรือไม่มีความพร้อม

ที่จะส่งตรวจด้วยตนเอง 

- กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จัดการเรื่องงานธุรการ และจัดการการเบิกจ่าย ซึ่งมีขั้นตอนที่

ละเอียดรัดกุม และต้องใช้เวลาในการเบิกจ่าย 

- กองบริหารงานคลัง กรมควบคุมโรค โดยผู้อ านวยการเป็นคนอนุมัติการเบิกจ่าย และต้องส่งให้

อธิบดีลงนาม 

ขั้นตอนเหล่านี้ควรมีการทบทวนและปรับปรุง เพ่ือให้กระบวนการหน้างานและหลังบ้านสามารถ

ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีแรงเสียดทานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งทีมวิจัยคิดว่า จุดนี้เป็นจุดที่

เป็นคานดีดคานงัดที่ส าคัญของความส าเร็จของมาตราการนี้ 

 



Version 1.5 (2020-04-15) 

101 
 

9. เอกสารอ้างอิง 

 

1. World Health Organization. The World health report: 2004: changing history: World Health 
Organization; 2004. 
2. United Nations. Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Resolution 
adopted by the General Assembly. 2015. 
3. World Health Organization. Road safety in the South East Asia region 2015. New Delhi. 2015. 
4. World Health Organization. World health statistics 2015: World Health Organization; 2015. 
5. ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2554. 
ส านักงานกิจการโรงพิมพ์สงเคราะห์องค์การทหารผ่านศึก; 2557. 
6. ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา. เหล้า ความจริง รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย. ศูนย์วิจัยปัญหา
สุรา; 2558.  Contract No.: 978-616-407-012-7. 
7. แสงโฉม ศ, กาญจนีย์ ต, อวยพร ว. วิทยาการระบาดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
ประเทศไทย. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2552;3:598-605. 
8. ส านักระบาดวิทยา. การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง. 2555. 
9. organization Wh. รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน 2558 บริษัท สแกนด์-มีเดีย คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด 2015. 
10. ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ. หยุดอุบัติเหตุบนถนนทั่วโลก ภาระกิจพิชิตโศกนาฏกรรมยุคใหม่. บริษัท 
ทิคิวพี จ ากัด 2554. 
11. Cherpitel CJ, Cherpitel CJ. Alcohol and injuries: a review of international emergency room studies 
since 1995. Drug Alcohol Rev. 2007;26(2):201-14. 
12. Romelsjö A. Alcohol consumption and unintentional injury, suicide, violence, work performance, 
and inter-generational effects. Alcohol and public policy: evidence and issues. 1995:114-42. 
13. Zeisser C, Stockwell TR, Chikritzhs T, Cherpitel C, Ye Y, Gardner C. A systematic review and meta-
analysis of alcohol consumption and injury risk as a function of study design and recall period. Alcohol Clin 
Exp Res. 2013;37 Suppl 1:E1-8. 
14. Taylor B, Irving H, Kanteres F, Room R, Borges G, Cherpitel C, et al. The more you drink, the harder 
you fall: a systematic review and meta-analysis of how acute alcohol consumption and injury or collision 
risk increase together. Drug & Alcohol Dependence. 2010;110(1):108-16. 
15. Borges G, Cherpitel C, Orozco R, Bond J, Ye Y, Macdonald S, et al. Multicentre study of acute 
alcohol use and non-fatal injuries: data from the WHO collaborative study on alcohol and injuries. Bulletin 
of the World Health Organization. 2006;84:453-60. 



Version 1.5 (2020-04-15) 

102 
 

16. ศรีเพ็ชร์ ป, ประดุจกาญจนา ส. ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนนที่เข้ารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สงขลานครินทร์เวชสาร: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2550. 
17. กรณีย์ ร, อุ่นใจ โ, ดิศฐสวรรค์ อ, ป้อมใย ศ, วินิจสร ท. ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุทางจราจรใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 3 พ.ศ. 2557-2559. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2560;26(2):281-9. 
18. Bendtsen P, Hultberg J, Carlsson M, Jones AW. Monitoring ethanol exposure in a clinical setting by 
analysis of blood, breath, saliva, and urine. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 
1999;23(9):1446-51. 
19. The global health observatory, World Health Organization. Blood Alcohol Concentration (BAC) limit 
for drivers: World Health Organization; 2019 [Available from: 
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/blood-alcohol-concentration-(bac)-
limit-for-drivers. 
20. Otero S, Rau T. New Evidence of the Effects of Zero Tolerance Laws on Drinking and Driving. The 
Case of Chile: Tesis de Magíster. Instituto de Economía Pontificia Universidad Católica de …; 2014. 
21. Ying Y-H, Wu C-C, Chang K. The effectiveness of drinking and driving policies for different alcohol-
related fatalities: A quantile regression analysis. Int J Environ Res Public Health. 2013;10(10):4628-44. 
22. Kufera JA, Soderstrom CA, Dischinger PC, Ho SM, Shepard A. Crash culpability and the role of driver 
blood alcohol levels. Annual proceedings Association for the Advancement of Automotive Medicine. 
2006;50:91-106. 
23. Willenbring ML, Massey SH, Gardner MB. Helping patients who drink too much: an evidence-based 
guide for primary care clinicians. American family physician. 2009;80(1):44-50. 
24. Pechansky F, Duarte P, De Boni R, Leukefeld C, Diemen L, Benzano D, et al. Predictors of positive 
Blood Alcohol Concentration (BAC) in a sample of Brazilian drivers. Revista brasileira de psiquiatria (São 
Paulo, Brazil : 1999). 2012;34:277-85. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/blood-alcohol-concentration-(bac)-limit-for-drivers
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/blood-alcohol-concentration-(bac)-limit-for-drivers
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แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ครั้งแรก 

เรื่อง โครงการประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด 

ของผู้ขับข่ีที่ประสบอุบัติเหตุ จังหวัดอุดรธานี และระดับประเทศ 

****เก็บเฉพาะ ผู้ป่วยท่ีเป็นคนขับข่ียานพาหนะเท่านั้น**** 

ค าชี้แจง-: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างหรือเติมข้อความตามค าถามแต่ละข้อให้ครบถ้วน 

ข้อที่   ค าถาม รหัส  
(ส าหรับผู้วิจัย) 

รายละเอียดการสัมภาษณ ์
Q1 วันที่สัมภาษณ ์(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)   [     ][     ] / [     ][     ]  / 2563  
Q2 รหัสโรงพยาบาล 

  [     ] 1 รพ  .อุดรธานี    [     ] 2 รพ .หนองแสง  [     ] 3 รพ .บ้านดุง 

  [     ] 4 รพ .โนนสะอาด  [     ] 5 รพ .ทุ่งฝน   [     ] 6 รพ .พิบูลย์รักษ ์

  [     ] 7 รพ. ไชยวาน   [     ] 8 รพ .กุมภวาป ี  [     ] 9 รพ. สร้างคอม 

  [     ] 10 รพ. นายูง    [     ] 11 รพ .บ้านผือ  [     ] 12 รพ. ประจกัษ์ศิลปาคม 

  [     ] 13 รพ .วังสามหมอ         [     ] 14 รพ .หนองหาน  [     ] 15 รพ. หนองวัวซอ 

  [     ] 16 รพ .น้ าโสม              [     ] 17 รพ .กุดจับ   [     ] 18 รพ. กูแ่ก้ว 

               [     ] 19 รพ .ศรีธาต ุ            [     ] 20 รพ .เพ็ญ                [     ] 21 รพ. ห้วยเกิ้ง 

 

Q3  เวร  [     ] 1 เช้า (8.00-16.00) 
   [     ] 2 บ่าย (16.00-00.00) 
  [     ]  3  ดึก (00.00-8.00) 

 

Q4 สถานการณ์การเก็บข้อมูลครั้งแรก [     ] 1 ห้องฉุกเฉินเพือ่รักษาภาวะฉกุเฉิน 
   [     ] 2 ห้องฉุกเฉินเพือ่ท าแผล 
   [     ] 3 ห้องท าแผลฉีดยา 

 

Q5 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ ์ [     ] 1 ผู้ป่วย 
   [     ] 2 ญาต ิ
   [     ] 3 เพื่อน 
                [     ] 4 อื่น ๆ ระบ…ุ………………………………………………………….. 

 

Q6 รหัสผู้สัมภาษณ์ (พนักงานภาคสนาม ให้แต่ละรพ.ก าหนดเอง)   [     ][     ]  
Q7 เบอร์โทรติดต่อของผู้กรอกข้อมูล  [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ]  

1. ข้อมูลทั่วไป 
G1 ชื่อ ………………………………………………… สกุล……………………………………………………………….. HN………………………………………   

G2 เบอร์โทรติดต่อของผู้ป่วย [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 
เบอร์โทรติดต่อส ารองของผู้ป่วย [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] 

 

G3 ประเภทผูป้่วย [     ] 1 แดง  [     ] 2 ชมพู 
  [     ] 3 เหลือง  [     ] 4 เขียว 

 

G4 วัน/เดือน/ปีพ.ศ.เกิด    [     ][     ]  /   [     ][     ]  /   พ.ศ .[     ][     ][     ][     ]  
G5 อาย ุ  [     ][     ] ป ี  

G6 เพศ (จากการสังเกต)     [     ] 1 ชาย [     ] 2 หญิง  
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ข้อที่   ค าถาม รหัส  
(ส าหรับผู้วิจัย) 

G7 สถานภาพของคุณในปัจจบุัน 
  [     ] 1 โสด  [    ] 2 แต่งงาน [     ] 3 หม้าย 
  [     ] 4 หย่าร้าง  [    ] 5 แยกกันอยู ่  

 

G8 คุณส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับใด 

  [     ] 1 ไม่เคยเรียน    [     ] 2 ประถมศึกษาหรือนอ้ยกว่า 
  [     ] 3 มัธยมศึกษาตอนต้น  [     ] 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  [     ] 5 ปวส./อนุปริญญา  [     ] 6 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
  [     ] 7 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………….. 

 

G9 ขณะน้ีคุณนับถือศาสนาอะไร 
  [     ] 1 พุทธ  [     ] 2 อิสลาม  
  [     ] 3 คริสต์  [     ] 4 อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………………………………….  

 

G10 ปัจจุบันคุณประกอบอาชีพ 
[     ] 1 ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ผูใ้ช้แรงงาน คนงาน เช่น รับจ้าง กรรมกร รับจ้างแม่บา้นท าความสะอาด  

ส่งข่าวสาร/ขนของ 
[     ] 2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือดา้นการเกษตรและประมง เช่น เกษตรกรปลูกพืชไร่ ชาวนา ชาวสวน เล้ียงสัตว์  
[     ] 3 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักรการผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องทอผ้า ขับรถยนต์ จกัรยานยนต์  
[     ] 4 ผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจที่เกีย่วข้อง เช่น ก่อสร้าง ก่ออิฐ งานไม้  

มุงหลังคา งานด้านโลหะ เช่ือมเหลก็และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชา่งเฟอร์นิเจอร์ จักรสาน เป็นต้น 
[     ] 5 เสมียน เลขานุการ พนกังานบรกิารลูกค้า แคชเชียร์ พนักงานตอ้นรับ 
[     ] 6 พนักงานบริการและจ าหนา่ยสนิค้าในร้านและตลาด เช่น พอ่ครัว แม่ครัว ช่างตัดผม  

เจ้าของร้านค้าขนาดเล็ก ขายอาหารสดหรืออาหารพร้อมบริโภคข้างถนน ขายแผงลอย 
[     ] 7 ช่างเทคนิคต่าง ๆ เช่น ช่างวิศวะ ช่างคอมพิวเตอร์  
[     ] 8 ผู้ประกอบวิชาชพีต่าง ๆ ทางวชิาการทุกสาขา เช่น วิศวะ สถาปนิก วิทยาศาสตร์ สังคม แพทย ์ 

ทันตแพทย ์เภสัช พยาบาล นักกฎหมาย เป็นต้น 
[     ] 9 ผู้บริหารรัฐและเอกชน ข้าราชการอาวุโส 
[     ] 10 ทหาร 
[     ] 11 นักเรียน นักศึกษา 

[     ] 12 ไม่มีอาชีพ เช่น เป็นพอ่/แม่บ้าน (ดูแลบ้าน ไม่มีรายได)้ (ถ้าตอบข้อน้ี  ข้ามไปข้อ G11) 
[     ] 13 อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………  

 

G11 ส าหรับผู้ทีต่อบว่ามงีานท า ในปัจจบุันคุณมีสถานภาพการท างานอย่างไร 
  [     ] 1 เจ้าของหรือผู้ด าเนินกิจการเอง   [     ] 2 ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกจิ 
  [     ] 3 ลูกจ้างเอกชน   [     ] 4 สมาชิก/การรวมกลุ่ม 
  [     ] 5 ผู้ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 

 

G12 รายได้เฉลี่ยรวมต่อเดือนของสมาชิกทกุคนในครอบครัวรวมกัน    [    ][    ][    ],[    ][    ][    ] บาทต่อเดือน  

S1 โดยปกติคุณสูบบุหรี่ซอง หรือบุหรี่มวนเอง (ยาเส้น )หรือใช้ยาสูบประเภทอ่ืนๆ เช่น บารากุ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า หรอืไม่ 

  [     ] 1 ไม่สูบและไม่เคยสูบ  (ถ้าตอบข้อน้ี  ข้ามไปหน้า 3) 
  [     ] 2 เคยสูบเป็นประจ า (ตั้งแต่ทุกสัปดาห์ขึ้นไป) 
  [     ] 3 เคยสูบนาน ๆ ครั้ง (น้อยกวา่ทุกสัปดาห)์ 
  [     ] 4 สูบเป็นประจ า (ตั้งแต่ทุกสัปดาห์ขึ้นไป) 
  [     ] 5 สูบนาน ๆ ครั้ง (น้อยกว่าทกุสปัดาห)์ 

 



Version 1.5 (2020-04-15) 

106 
 

ข้อที่   ค าถาม รหัส  
(ส าหรับผู้วิจัย) 

S2 คุณเริ่มสูบบุหรี่หรือไปป์หรือ ซิการห์รอื ใช้ยาสบูประเภทอื่น ๆ เมื่อท่านมีอายุเท่าไร  [    ][    ] ป ี  

2. ข้อมูลอุบัตเิหตทุางถนน 
2.1 ทั่วไป 

T1 จ านวนผู้โดยสารทั้งหมด (นับคนขับ)    [    ][    ] คน  
T2 ผู้โดยสารฝ่ังผู้ป่วยเป็นใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  [     ] 1 ไม่มีผู้โดยสาร (ขับคนเดียว)  
  [     ] 2 เพื่อน รวมถึงเพื่อนร่วมงาน จ านวน  [     ][     ] คน  
  [     ] 3 สามีหรือภรรยา จ านวน  [     ][     ] คน 
  [     ] 4 บุตรหลาน จ านวน [     ][     ] คน 
  [     ] 5 ญาติพี่น้อง จ านวน [     ][     ] คน 

  [     ] 6 อื่น ๆ ระบุ ...........................................................  จ านวน [     ][     ] คน 

 

T3 ประเภทยานพาหนะของผู้ป่วย 
  [     ] 1 รถมอเตอร์ไซต์                           [     ] 2 รถยนต ์
  [     ] 3 รถกระบะ 4 ล้อ                          [     ] 4 รถตู้ 4 ล้อ 
  [     ] 5 รถบรรทุก 6-10 ล้อ                     [     ] 6 รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้ หรือ รถทวัร์ เป็นต้น 

  [     ] 7 จักรยาน                                   [     ] 8 อื่น ๆ ระบุ .......................................................  
  [     ] 9 ไม่ทราบ/ไม่มั่นใจ                         

 

T4 ประเภทยานพาหนะของฝ่ังตรงขา้ม 
  [     ] 1 รถมอเตอร์ไซต์                           [     ] 2 รถยนต ์
  [     ] 3 รถกระบะ 4 ล้อ                          [     ] 4 รถตู้ 4 ล้อ 
  [     ] 5 รถบรรทุก 6-10 ล้อ                     [     ] 6 รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้ หรือ รถทวัร์ เป็นต้น 

  [     ] 7 จักรยาน                                   [     ] 8 อื่น ๆ ระบุ....................................................... 
  [     ] 9 ไม่ทราบ/ไม่มั่นใจ                        [     ] 10 ไม่มี 

 

T5 ความเร็วของรถของผู้ป่วยโดยประมาณ    [    ][    ][    ] กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

T6 อายุการใชง้านของรถของผู้ป่วยโดยประมาณ    [    ][    ] ปี [    ][    ] เดือน  

T7 

T71 
T72 
T73 
T74 
T75 
T76 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบความปลอดภัย (ต้องกรอกข้อมูลทุกข้อตามความเหมาะสม) 

- สวมหมวกกันน็อค  [     ] 1 สวม  [     ] 2 ไม่สวม [     ] 3 ไม่มีข้อมูล 
- คาดเขม็ขดันิรภัย  [     ] 1 คาด  [     ] 2 ไม่คาด [     ] 3 ไม่มีข้อมูล 
- ใช้มือถือระหว่างขบัรถ  [     ] 1 ใช ้   [     ] 2 ไม่ใช้ [     ] 3 ไม่มีข้อมูล 
- รู้สึกอ่อนล้า หรืออ่อนเพลีย  [     ] 1 ใช ้             [     ] 2 ไม่ใช้ [     ] 3 ไม่มีข้อมูล 
- รู้สึกง่วงนอน   [     ] 1 ใช ้   [     ] 2 ไม่ใช้ [     ] 3 ไม่มีข้อมูล 

- ใน 24 ชม.ที่ผ่านมา กินยารักษาโรคใด ๆ หรือไม ่
 [     ] 1 ใช่ โปรดระบุ (สามารถได้มากกว่า 1 ชนิด) 

  ชื่อยา/กลุ่มยา [                    ]  เวลาล่าสุดที่กิน  [     ][     ]. [     ][     ] น. 

  ชื่อยา/กลุ่มยา [                    ]  เวลาล่าสุดที่กิน  [     ][     ]. [     ][     ] น. 

  ชื่อยา/กลุ่มยา [                    ]  เวลาล่าสุดที่กิน  [     ][     ]. [     ][     ] น. 
 [     ] 2 ไม่ใช ่  
 [     ] 3 ไม่มีข้อมูล 
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ข้อที่   ค าถาม รหัส  
(ส าหรับผู้วิจัย) 

T77 - ใน 24 ชม.ที่ผ่านมา ท่านใช้สารเสพตดิใด ๆ หรือไม่  

 [     ] 1 กัญชา เวลาล่าสุดทีก่ิน  [     ][     ]. [     ][     ] น. 
 [     ] 2 ยาบา้ เวลาล่าสุดที่กิน  [     ][     ]. [     ][     ] น. 

 [     ] 3 กระท่อม เวลาล่าสุดทีก่ิน  [     ][     ]. [     ][     ] น. 

 [     ] 4 ไม่ใช ่  
 [     ] 5 ไม่มีข้อมูล 

T8 เวลาที่เกดิอุบัติเหตุ  [     ][     ]  .  [     ][     ] น .  

ของวัน/เดือน/ปีพ.ศ .  [     ][     ]  /  [     ][     ]  / พ.ศ .2563 
 

T9 ระดับปริมาณแอลกอฮอล์  

 [     ] เป่า   [     ] [     ] [     ] mg% เวลาที่ผู้ป่วยเป่า   [     ][     ]  .  [     ][     ] น 

 [     ] เจาะเลือด [     ] [     ] [     ] mg% เวลาที่ผู้ป่วยเจาะเลือด  [     ][     ]  .  [     ][     ] น. 
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ข้อที่ ค าถาม 
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(ส าหรับ
ผู้วิจัย) 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.1 ทั่วไป 

A1 คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่? 
โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุรา แม่โขง สุรา 28 ดีกรี  
สุราขาว กระแช่ สาโท บรั่นดี ไวน์ วิสกี้ เบียร ์เป็นต้น 

  [     ] 1 ไม่เคยดื่มเลยในชีวิตนี้ (ถ้าตอบข้อน้ี  จบการสัมภาษณ)์ 

  [     ] 2 เคยดื่ม แต่ไม่ด่ืมใน 12 เดือนที่แล้ว (ถ้าตอบข้อน้ี  จบการสัมภาษณ์) 
ถ้าเคยดืม่ใน 12 เดือนที่แล้ว ให้เลือกความถี่ด้านลา่งนี้ 
 [     ] 3 ทุกวัน  ) 7 วัน/สัปดาห์( 
 [     ] 4 เกือบทุกวัน  ) 5-6 วัน/สัปดาห์( 
 [     ] 5 วันเว้นวัน  ) 3-4 วัน/สัปดาห์( 
 [     ] 6 ทุกสัปดาห์  ) 1-2 วัน/สัปดาห์( 
 [     ] 7 ทุกเดือน  ) 1-3 วัน/เดือน( 
 [     ] 8 นาน ๆ ครั้ง (8- 11 วัน/ป)ี 
 [     ] 9 นาน ๆ ครั้ง (4-7 วัน/ป)ี 
 [     ] 10 นาน ๆ ครั้ง (1-3 วัน/ป)ี 

 

A2 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์หนักหรือปริมาณมากในครั้งเดียว บ่อยเพียงใด 
โดยดื่มหนักหรือปริมาณมากเท่ากบั เชน่ 
- สุราขาว/เชีย่งชุน/ยาดองเหลา้   : 5 เป็ก, 1/4 ขวดใหญ่ หรือ 1/2 ขวดกลาง หรือ 
- สุรากลั่น /ผสม :1/4 ขวดใหญ่/ดื่มเพยีว 5 เป๊ก  /8 แก้วผสม หรือ 
- เบียร:์ 4 กระป๋อง   / 2 ขวดใหญ่ หรอื 
- ไวน์   / แชมเปญ :1 ขวดใหญ่   / 4 แกว้ไวน์ หรือ 
- น้ าผลไม้ผสมแอลกฮอล์   / ไวน์คลูเลอร์ :4 1/2 ขวดหรือกระป๋อง หรือ 
- เหล้าหมัก  ) กระแช่/สาโท/อุ/สรุาพื้นเมือง ( : 1 ขวดใหญ่ หรือ 2 แกว้ครึ่ง หรือ 
 [     ] 1 ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห)์ 
 [     ] 2 เกือบทุกวัน (5-6 วัน/สัปดาห)์ 
 [     ] 3 วันเว้นวัน (3-4 วัน/สัปดาห)์ 
 [     ] 4 ทุกสัปดาห ์(1-2 วัน/สัปดาห์) 
 [     ] 5 ทุกเดือน (1-3 วัน/3 เดือนที่แล้ว) 
 [     ] 6 นาน ๆ ครั้ง ( 8-11 วัน/ป)ี 
 [     ] 7 นาน ๆ ครั้ง (4-7 วัน/ป)ี 
 [     ] 8 นาน ๆ ครั้ง (1-3 วัน/ปี) 
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ข้อที่ ค าถาม 
รหัส 

(ส าหรับ
ผู้วิจัย) 

2. ข้อมูลพฤติกรรมการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.2 การดื่มในอุบัติเหตุครั้งน้ี 
A3 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ 

  [     ] 1 ไม่ดื่ม (ถ้าตอบข้อน้ี  ข้ามไปหน้าที่ 8) 
  [     ] 2 ดื่ม 

 

A4 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี คุณดืม่เน่ืองในโอกาสใด 
  [     ] 1 ดื่มเป็นปกติอยู่แลว้ 
  [     ] 2 วันหยุดราชการ เช่น ปีใหม่ หรือ สงกรานต์ 
  [     ] 3 งานสังสรรค์ เช่น งานแต่งงาน, ฉลองที่ท างาน 
  [     ] 4 เทศกาลประเพณี/งานบุญ เช่น สารทไทย/บุญเดือน 10, งานบวช, ศพ 
  [     ] 5 กีฬา/การแสดง/คอนเสิร์ต 

  [     ] 6 อื่นๆ ระบุ....................................................................................... 

 

A5 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี คุณซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากที่ไหน 
  [     ] 1 ไม่ได้ซ้ือ เพราะมีอยู่ทีบ่้านหรอืที่ท างานอยูแ่ล้ว  
  [     ] 2 ร้านอาหาร 

  [     ] 3 ร้านเหล้า/ผับ/คาราโอเกะ 
  [     ] 4 ห้างสรรพสินค้า 
  [     ] 5 ร้านค้าปลีก  
  [     ] 6 ร้านสะดวกซ้ือ เช่น 7-11 เป็นต้น  

  [     ] 7 อื่นๆ ระบุ .......................................................................................  

 

A6 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี คุณดืม่ดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไหน 
  [     ] 1 บ้านตนเอง                        [     ] 2 บ้านผู้อื่น 

  [     ] 3 ร้านอาหาร                        [     ] 4 ร้านเหล้า/ผับ/คาราโอเกะ 
  [     ] 5 ที่ท างาน                           [     ] 6 ประกอบศาสนา เช่น วัดหรือโบสถ์ 
  [     ] 7 ซุ้มยาดอง/ร้านรถเข็น           [     ] 8 อื่นๆ ระบุ
....................................................................................... 

 

A7 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี, เวลาที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  [     ][     ]  .  [     ][     ] น.  

ถ้ามีเครื่องดื่มอยู่แล้วที่บ้านโดยไม่ต้องซื้อให้ตอบ 88.88 น. 

 

A8 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี  

 เริ่มดื่มกี่โมง [     ][     ]  .  [     ][     ] น. 

 ดื่มเสร็จกี่โมง [     ][     ]  .  [     ][     ] น. 

 

A9 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี, ผู้ร่วมดื่ม คือใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  [     ] 1 คนเดียว                   [     ] 2 สามี/ภรรยา/ลูก 
  [     ] 3 ญาติ ๆ             [     ] 4 เพื่อน 

  [     ] 5 คนแปลกหน้า            [     ] 6 อื่นๆ ระบุ ....................................................................  
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A10 จากอุบัติเหตุครั้งน้ี คุณดื่มอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ชนิดเครื่องดืม่) 
ล าดับ เครื่องดื่ม ปริมาณการดื่ม โดยให้ระบุ  

จ านวน และ ชนิดของภาชนะที่ดื่ม  
(ระบุรหัสภาชนะด้วย) 

(ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ดูรปูภาชนะประกอบจากคู่มือ
ภาคสนาม) 

ดื่มกันกี่คน 

ตัวอย่าง:  เบียร ์ 2 ขวดใหญ ่(เบอร์ 9) 3 คน 

1. เบียร ์   
2. สุราขาว/สุรากลั่นชุมชน   
3. สุราส/ีสุราแดง   
4. สุราแช่พื้นบ้าน (สาโท, อ,ุ กระแช)่   
5. ไวน์องุ่น / แชมเปญ/ ไวน์ผลไม้   
6. ไวน์คูลเลอร์ / สุราผสมน้ าผลไม้ / เหล้าปั่น   
7. ยาดองเหล้า/สุราจีน/วอดกา้   

8. 
อื่นๆ 
ระบุ…………………………………………………………..   
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4 .แบบประเมินปญัหาการดื่มสุรา (AUDIT: Alcohol Use Disorders Identification Test) 

ค าชี้แจง: ค าถามแต่ละข้อต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์การด่ืมในรอบ 1 ปีทีผ่่านมา โดยสุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทกุชนิด ได้แก่ เบยีร์ เหล้า สาโท กระแช่ 
วิสกี้ สปายไวน ์เป็นต้น ขอให้ตอบตามความเป็นจริง โดยใช้เครื่องหมาย ลงในช่อง 

ข้อค าถาม 0 1 2 3 4 รหัส (ส าหรับ
ผู้วิจัย) 

1. คุณด่ืมสุราบ่อยเพียงไร 
ไม่เคยเลย 

เดือนละคร้ัง
หรือน้อยกว่า 

2-4 ครั้งต่อ
เดือน 

2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
4 ครั้งขึ้นไปต่อ

สัปดาห ์
 

2. เลือกตอบเพียงข้อเดียว 
เวลาที่คุณดื่มสุรา โดยทั่วไปแล้วคุณดื่มประมาณ
เท่าไรต่อวัน หรือ 

1-2 ดื่ม
มาตรฐาน 

3-4 ดื่ม
มาตรฐาน 

5-6 ดื่ม
มาตรฐาน 

7-9 ดื่มมาตรฐาน 
ตั้งแต่ 10 ดื่ม

มาตรฐานขึ้นไป 

 

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเบียร์ เช่น สิงห์ ไฮเนเกน ลีโอ 
เชียร ์ไทเกอร์ ช้าง ดื่มประมาณเท่าไร ต่อวัน หรือ 

1-1.5 
กระป๋อง/ 

1/2-3/4 ขวด 

2-3 
กระป๋อง/ 
1-1.5 ขวด 

3.5-4 
กระป๋อง/ 
2 ขวด 

4.5-7 กระป๋อง/ 
3-4 ขวด 

7 กระป๋อง/ 
4 ขวดขึ้นไป 

ถ้าโดยทั่วไปดื่มเหล้า เช่น แม่โขง หงส์ทอง หงส์
ทิพย์ เหล้าขาว 40 ดีกรี ดื่มประมาณ เท่าไรต่อ
วัน 

2-3 ฝา ¼ แบน ½ แบน ¾ แบน 1 แบนขึ้นไป 

3. คุณดื่ม 6 ดื่มมาตรฐาน หรือมากกว่าในคราว
เดียวกันบ่อยแค่ไหน? 

ไม่เคยเลย 
น้อยกว่า

เดือนละคร้ัง 
เดือนละคร้ัง สัปดาห์ละครั้ง 

ทุกวันหรือเกอืบทุก
วัน 

 

4. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณพบว่า 
เมื่อคุณได้เริ่มต้นแล้วคุณจะไม่สามารถหยุดดื่มได้
เลย? 

ไม่เคยเลย 
น้อยกว่า

เดือนละคร้ัง 
เดือนละคร้ัง สัปดาห์ละครั้ง 

ทุกวันหรือเกอืบทุก
วัน 

 

5. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่การดื่มของ
คุณเป็นสาเหตุท าให้คุณไม่สามารถท าสิ่งต่างๆ ที่
ตามปกติแล้วคุณเคยท าได้มาก่อน? 

ไม่เคยเลย 
น้อยกว่า

เดือนละคร้ัง 
เดือนละคร้ัง สัปดาห์ละครั้ง 

ทุกวันหรือเกอืบทุก
วัน 

 

6. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณต้องการ
จะดื่มในตอนเช้าเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้
ดื่มจัดมาก่อนหน้านี้? 

ไม่เคยเลย 
น้อยกว่า

เดือนละคร้ัง 
เดือนละคร้ัง สัปดาห์ละครั้ง 

ทุกวันหรือเกอืบทุก
วัน 

 

7. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณรู้สึกผิด 
หรือเกิดความรู้สึกเสียใจภายหลังการด่ืมของคุณ? 

ไม่เคยเลย 
น้อยกว่า

เดือนละคร้ัง 
เดือนละคร้ัง สัปดาห์ละครั้ง 

ทุกวันหรือเกอืบทุก
วัน 

 

8. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่การดื่มของ
คุณท าให้คุณไม่สามารถจะจ าได้ว่าเกิดอะไรขึ้น
บ้างในคืนที่ผ่านมา? 

ไม่เคยเลย 
น้อยกว่า

เดือนละคร้ัง 
เดือนละคร้ัง สัปดาห์ละครั้ง 

ทุกวันหรือเกอืบทุก
วัน 

 

9. คุณหรือใครบางคนเคยได้รับบาดเจ็บจากการ
ดื่มของคุณหรือไม่ ไม่เคยเลย  

เคย แต่ไม่ได้
เกิดขึ้นในปีที่

แล้ว 
 

เคยเกิดขึ้นใน
ช่วงหนึ่งปีที่แล้ว 

 

10. เคยมีเพื่อน ญาติพี่น้อง แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขอื่นๆ แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการ
ดื่มของคุณหรือเคยแนะน าให้คุณลดการด่ืมลงบ้าง 
หรือไม่? 

ไม่เคยเลย  
เคย แต่ไม่ได้
เกิดขึ้นในปีที่

แล้ว 
 

เคยเกิดขึ้นใน
ช่วงหนึ่งปีที่แล้ว 

 

จบการสัมภาษณ์  ขอบพระคุณครับ/ค่ะ 
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แบบสอบถามติดตามทางโทรศัพท์ 

แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ (ติดตามทางโทรศัพท์) 

เรื่อง โครงการประเมินมาตรการการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด 

ของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุ จังหวัดอุดรธานี และระดบัประเทศ 
ข้อที่   ค าถาม รหัส (ส าหรับผู้วิจัย) 

ข้อมูลเบื้องต้น  
Q1 รหัสผู้สัมภาษณ์ (พนักงานภาคสนาม)   [     ][     ]  
Q2 ติดตามครั้งที ่ [     ]  
Q3 วันที่สัมภาษณ ์(วัน/เดือน/ปีพ.ศ.)   [     ][     ] / [     ][     ]  / 2563  
Q4 ชื่อ ………………………………………………… HN………………………………………  
Q5 รหัสโรงพยาบาล 

   [     ] 1 รพ  .อุดรธานี   [     ] 2 รพ  .หนองแสง   [     ] 3 รพ  .บา้นดุง  
  [     ] 4 รพ  .โนนสะอาด   [     ] 5 รพ  .ทุ่งฝน    [     ] 6 รพ  .พบิูลย์รักษ์  
  [     ] 7 รพ. ไชยวาน   [     ] 8 รพ  .กุมภวาปี                 [     ] 9 รพ. สร้างคอม 
  [     ] 10 รพ. นายูง    [     ] 11 รพ  .บ้านผือ    [     ] 12 รพ. ประจกัษ์ศิลปาคม 
  [     ] 13 รพ  .วังสามหมอ            [     ] 14 รพ  .หนองหาน   [     ] 15 รพ. หนองวัวซอ 
  [     ] 16 รพ  .น้ าโสม                 [     ] 17 รพ  .กุดจับ    [     ] 18 รพ. กูแ่ก้ว 

               [     ] 19 รพ  .ศรีธาตุ                 [     ] 20 รพ  .เพ็ญ                 [     ] 21 รพ. ห้วยเกิ้ง 

 

Q6 เบอร์โทรติดต่อของผู้ป่วย [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ] [     ]  
ข้อมูลอุบัติเหต ุ
A1 ในรอบ 1เดือน ที่ผ่านมาหลังได้รับการตรวจเลือดฯ ท่านประสบอุบัติเหตุทางถนนอีกหรือไม่ อย่างไร 

[     ] ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งหลังตรวจเลือดฯ 
[     ] ไม่ประสบอุบัติเหตุอีกหลังได้รับการตรวจเลือดฯ (ข้ามไปแบบสอบถามปริมาณการดื่ม หรือ Beverage 
Specific Quantity Frequency: BSQF) 

 

A2 หากท่านประสบอุบัติเหตุทางถนนซ้ า เกดิขึ้นอีกภายในกี่เดือนหลังจากตรวจเลือดฯ  [     ] เดือน  

A3 หากท่านประสบอุบัติเหตุทางถนนซ้ าหลงัจากได้รับการตรวจเลือดฯ อุบัติเหตุนั้นมีความรุนแรงต่อท่านอยา่งไร? 
[     ] ไม่บาดเจ็บเลย  
[     ] บาดเจ็บเล็กน้อย  
[     ] บาดเจ็บสาหัส  
[     ] อื่น ๆ 

 

A4 หากท่านประสบอุบัติเหตุทางถนนซ้ าหลงัจากได้รับการตรวจเลือดฯ อุบัติเหตุนั้นเกี่ยวขอ้งกับการด่ืมสุราหรือไม่ ? 
[     ] เกี่ยวข้อง  
[     ] ไม่เกี่ยวข้อง 

 



Version 1.5 (2020-04-15) 

113 
 

2.2 แบบสอบถามปริมาณการด่ืม หรือ Beverage Specific Quantity Frequency (BSQF) 

(1) 1 เดือนก่อน ณ เวลาเดียวกนั คุณด่ืมหรือไม่   [     ] 1. ไม่ดื่ม (จบการสัมภาษณ)์ [     ] 2. ดื่ม 

ถ้าดื่ม คุณด่ืมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มากหรือน้อยเพียงใด บันทึก ก) ความถี ่ข) หน่วยภาชนะท่ีดื่ม ค) ปริมาณที่ด่ืม และ ง) จ านวนคนที่ด่ืม 

ก) ความถี ่ ข) หน่วยภาชนะท่ีดื่ม (ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ดรููปภาชนะประกอบจากคู่มือภาคสนาม) ค) ปริมาณที่ด่ืม ง) จ านวนคนที่ด่ืม 

1. ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) 
2. เกอืบทกุวัน (5-6 วัน/สัปดาห์) 
3. วันเว้นวนั (3-4 วัน/สัปดาห์) 
4. ทุกสัปดาห์ (1-2 วัน/สัปดาห์) 
5. 1-3 วันในเดือนทีแ่ล้ว 

1. เป็ก 30 ซีซี 
2. แกว้ไวน/์ขวดเอ็มร้อย - 150 ซีซี 
3. แกว้กลมทั่วไป /แกว้โอวัลติน - 200 ซีซี 
4. แกว้กลมสั้น/ทรงกระบอกสั้น - 235 ซีซี 
5. แกว้ทรงกระบอก/แก้วเบียร์สูง - 285 ซีซี 
6. แกว้ทรงสูงใบใหญ่/แก้วเหยือก - 325 ซีซี 
7. กระป๋อง/ขวดเลก็/แบน - 330 ซีซี 
8. กระป๋องใหญ่ - 500 ซีซี 
9. ขวดใหญ่ (เหล้าขาว/เบียร์) – 630 ซีซี 
10. ขวดใหญ่ (เหล้าส)ี – 700 ซีซี 
11. ขวดใหญ่ (ไวน์/เหล้าส)ี – 750 ซีซี 
12. เหยือก/ไหเหล็ก/ขวดลิตร – 1,000 ซีซี 

ให้บันทึกปรมิาณที่ดื่มรวมทั้งหมดในครั้งนัน้ตามหน่วยภาชนะทีด่ื่มในข้อ 
ข) ซ่ึงอาจเป็นต่อคนหรอืกลุม่ก็ได้  
โดยลงข้อมูลเป็นทศนิยม 1 ต าแหน่ง 

ให้บันทึกจ านวนคนที่ด่ืมในปริมาณที่ระบุไว้ในข้อ ค) (รวมผู้
ถูกสัมภาษณ)์ 
 

(2 ) เบียร ์ (3) สุราขาว / สุรากลั่นชุมชน (4) สุราส/ีสุราแดง (5 ) สุราแช่พ้ืนบ้าน (สาโท, อุ, กระแช่) 

ค.ถี่ หน่วย ปริมาณ คน ค.ถี่ หน่วย ปริมาณ คน ค.ถี่ หน่วย ปริมาณ คน ค.ถี่ หน่วย ปริมาณ คน 

B1.1 B1.2 B1.3 B1.4 B2.1 B2.2 B2.3 B2.4 B3.1 B3.2 B3.3 B3.4 B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 

___  ___

___ 
___ 

___•___ 

___ ___ ___  ___

___ 
___ 

___•___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___•___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___•___ 

___ ___ 

(6) ไวน์องุ่น / แชมเปญ/ ไวน์ผลไม้ (7) ไวน์คูลเลอร์ / สุราผสมน้ าผลไม้ / เหล้าปั่น (8) ยาดองเหล้า/สุราจีน/วอดก้า 

ค.ถี่ หน่วย ปริมาณ คน ค.ถี่ หน่วย ปริมาณ คน ค.ถี่ หน่วย ปริมาณ คน 

B5.1 B5.2 B5.3 B5.4 B6.1 B6.2 B6.3 B6.4 B7.1 B7.2 B7.3 B7.4 

___ ___ ___ ___ ___•___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
___•___ 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___•___ ___ ___ 
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ตัวอย่างรูปภาพประกอบการพิจารณาเรื่องหน่วยที่ใช้ดื่ม 
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ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนการส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล์และ 

การเปลี่ยนแปลงการบาดเจ็บใด ๆ ในแต่ละจังหวัด 

 

จังหวัด 
ผลต่างผู้ป่วยในและนอก 

ระหว่างปีพ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับ 2561 
จ านวนส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล ์

กรุงเทพมหานคร -2832 114 
สมุทรปราการ -1139 80 
นนทบุรี 328 62 
ปทุมธาน ี 248 33 
พระนครศรีอยุธยา -580 186 
อ่างทอง -555 28 
ลพบุร ี 137 26 
สิงห์บุร ี -102 28 
ชัยนาท 225 45 
สระบรุ ี -339 552 
ชลบุร ี 1757 304 
ระยอง -365 270 
จันทบุร ี -581 1 
ตราด -255 96 
ฉะเชิงเทรา -221 61 
ปราจีนบุร ี -566 37 
นครนายก 73 13 
สระแก้ว -84 59 
นครราชสมีา -23 734 
บุรีรัมย ์ 494 374 
สุรินทร ์ 809 659 
ศรีสะเกษ -1025 85 
อุบลราชธาน ี 378 478 
ยโสธร -207 33 
ชัยภูม ิ 1785 245 
อ านาจเจรญิ -630 38 
บึงกาฬ 424 48 
หนองบัวล าภ ู -647 34 
ขอนแก่น 369 359 
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จังหวัด 
ผลต่างผู้ป่วยในและนอก 

ระหว่างปีพ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับ 2561 
จ านวนส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล ์

อุดรธาน ี 310 1057 
เลย 681 56 
หนองคาย 25 83 
มหาสารคาม -248 13 
ร้อยเอ็ด -1525 173 
กาฬสินธุ ์ -1171 474 
สกลนคร 1065 359 
นครพนม -399 191 
มุกดาหาร -263 52 
เชียงใหม ่ -481 764 
ล าพูน -58 285 
ล าปาง -1017 432 
อุตรดิตถ ์ 210 122 
แพร่ 145 105 
น่าน -605 329 
พะเยา 681 150 
เชียงราย 1341 345 
แม่ฮ่องสอน -183 86 
นครสวรรค ์ 158 513 
อุทัยธาน ี 161 78 
ก าแพงเพชร -7 243 
ตาก -27 139 
สุโขทัย -318 96 
พิษณุโลก 1036 254 
พิจิตร -495 98 
เพชรบูรณ ์ 745 260 
ราชบุร ี 16 87 
กาญจนบุร ี -258 196 
สุพรรณบุร ี -446 238 
นครปฐม 429 64 
สมุทรสาคร 131 - 
สมุทรสงคราม 182 9 
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จังหวัด 
ผลต่างผู้ป่วยในและนอก 

ระหว่างปีพ.ศ.2562 เปรียบเทียบกับ 2561 
จ านวนส่งตรวจเลือดแอลกอฮอล ์

เพชรบุร ี 2050 41 
ประจวบครีีขันธ ์ -188 201 
นครศรีธรรมราช -2522 219 
กระบี ่ -1685 62 
พังงา -328 27 
ภูเก็ต -751 559 
สุราษฎร์ธาน ี 557 245 
ระนอง -189 39 
ชุมพร 502 63 
สงขลา -417 1102 
สตูล 318 13 
ตรัง -245 152 
พัทลุง 189 91 
ปัตตาน ี -37 - 
ยะลา -1152 - 
นราธิวาส 527 16 
ไม่ทราบจังหวัด 5 11 

+ หมายถึง จ านวนผู้ป่วยในปีพ.ศ.2562 เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2561 
- หมายถึง จ านวนผู้ป่วยในปีพ.ศ.2562 ลดลงจากปีพ.ศ.2561 
อ้างอิงจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
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รูปภาพกิจกรรม 

 

 

กิจกรรม: ประชุมคณะท างานร่วมกับ ศวปถ. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
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กิจกรรม: ประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับเก็บข้อมูลในจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 
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