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สรุ ปการดาเนินงานโครงการ
“ศึกษาระดับแอลกอฮอล์ ในร่ างกายของผู้ขับขี่ท่ กี ่ อให้ เกิดอุบตั เิ หตุรุนแรงในช่ วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560 ”
ไผท สิงห์ คาและคณะ
สานักโรคไม่ ตดิ ต่ อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1. ที่มาของการศึกษา
อุบตั ิเหตุทางถนนยังคงเป็ นปั ญหาต่อเนื่องขนาดใหญ่ในประเทศไทยมานานนับสิบปี สร้ างความ
สูญเสียแก่ร่างกายและชีวิตคนไทย ทาให้ เกิดความเดือดร้ อนในสังคม สาเหตุสาคัญอันดับหนึ่งที่ทราบกันดี
คือการเมาแล้ วขับ ซึ่งก่อให้ เกิดความสูญ เสียทัง้ ต่อตนเองและบุคคลอื่นที่ใช้ รถใช้ ถนนด้ วย รวมทัง้ สร้ าง
ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ค รอบครั ว อี ก หลายด้ านตามมาทั ง้ ระยะสั น้ และระยะยาว ในทางกฎหมายนั น้
พระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่7) ระบุอตั ราโทษสูงสุด ในกรณีเมาแล้ วขับเป็ นเหตุ
ให้ ผ้ อู ื่นถึงแก่ความตาย มีโทษจาคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท และพักใช้ ใบอนุญาตขับขี่ เพิก
ถอนใบอนุญ าต ส าหรับ ผู้ขับ ขี่ รถในขณะเมาสุราหมายถึ งตรวจพบระดับ แอลกอฮอล์ ในเลื อด เกิ น 50
มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ซึ่งการทราบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่แน่ชดั ของผู้ขบั ขี่ที่กระทาผิดกฎหมายนันจะ
้
ส่งผลต่อการกาหนดโทษในกระบวนการพิจารณคดีในชันศาลให้
้
เกิดความเหมาะสมต่อการกระทาผิดในแต่
ละกรณี จากการศึกษาของ วรรณา พัฒนาศิริ1 พบว่าผู้พิพากษามีการพิจารณาไม่รอการลงโทษในบางคดีที่
พบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ สูงเกิ นไปด้ วย เช่น ในกรณี รถสาธารณะหรื อในช่วงเทศกาลที่ มีการ
รณรงค์
อย่างไรก็ดี ยังพบปั ญหาอุปสรรคในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดระหว่างขันตอนการปฏิ
้
บตั ิอยู่
หลายประการ อาทิ ความไม่ชัดเจนของแนวทางในการระบุผ้ ูต้องสงสัยว่ามีพฤติการณ์ เมาแล้ วขับ ขาด
ความเข้ าใจในขัน้ ตอนการร้ องขอระหว่างจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจและสถานพยาบาล ข้ อกาหนดด้ านสิทธิ
มนุษ ยชน ระเบี ย บค่าใช้ จ่ายในการตรวจวัดรวมไปถึง ค าถามด้ านความคุ้ม ค่าของการตรวจวัด ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ในกรณีตา่ งๆ
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 25592 โดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.) พบว่าเกิดจากเมาสุรา ร้ อยละ 34.09 จากอุบตั ิเหตุ 3,379 ครัง้ อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลดังกล่าวเป็ น
การบันทึกจากประวัตกิ ารซักถาม หรื อการได้ กลิ่นสุราจากผุ้ขบั ขี่เป็ นหลัก
จากการศึกษาของ ประเสริ ฐ ศรี เพ็ชร์ และคณะ 3 เพื่อหาความสัมพันธ์ ของระดับแอลกอฮอล์ในผู้
ประสบเหตุ พบว่า ในกลุ่มผู้ประสบอุบตั ิเหตุทางถนนที่เข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ ใน
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พ.ศ. 2548 ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ร้ อยละ 52.9 ในเพศชาย
และ ร้ อยละ 12.1 ในเพศหญิง ในขณะที่การศึกษาของ อุไรภรณ์ พิมพ์ทอง และคณะ 4 ใน พ.ศ. 2556-2558
ในกลุม่ ผู้บาดเจ็บที่เข้ ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้บาดเจ็บร้ อยละ 97.84 มี
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิดกว่า 50 มก% ทังนี
้ ้ การศึกษาทังสองชิ
้
้น เป็ นการศึกษาในผู้ได้ รับบาดเจ็บ
เท่านัน้
ในปั จจุบนั ยังไม่พบว่ามีการศึกษาระดับแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้ขบั ขี่โดยตรง โดยเฉพาะในกลุ่มที่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการเกิดเหตุรุนแรงจนมีผ้ บู าดเจ็บ รุ นแรงที่ ต้องรับไว้ ในโรงพยาบาลหรื อเสียชีวิต ดังนัน้
การศึกษาในครัง้ นี ้จึงคาดหวัง เพื่อให้ ทราบสถิติแน่ชดั ที่จะนาไปสู่การวิเคราะห์สดั ส่วนการเมาแล้ วขับจน
เกิดอุบตั ิเหตุรุนแรง และค่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่กลุ่มนี ้ อันจะนาไปสู่การวางแนวทางเกณฑ์
การส่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ที่ก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุได้ ครอบคลุม แม่นยา และมีความ
คุ้มค่า มีหลักฐานชัดเจนในการดาเนินคดีและลงโทษอย่างเหมาะสมกับผู้กระทาผิด รวมทังท
้ าให้ เกิดความ
ตระหนักในโทษและเกรงกลัวกฎหมายการดื่มสุราแล้ วขับขี่ ในวงกว้ าง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ขบั ขี่ในสังคมให้ ตระหนักถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสัดส่วนการเมาแล้ วขับที่ก่อให้ เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนที่รุนแรงที่มีความชัดเจนในเชิงสถิติ
และนาไปสูก่ ารวางแผนงานด้ านการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขบั ขี่ให้ มีความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ จาเพาะ
1. เพื่ อ ศึกษาระดับ แอลกอฮอล์ ในเลื อดของผู้ขับ ขี่ ที่ มี ความเกี่ ย วข้ องกับ การเกิ ด เหตุ
รุ นแรงจนมีผ้ ูบาดเจ็บรุ นแรงที่ต้องรับไว้ ในโรงพยาบาลหรื อเสียชีวิต ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พ.ศ. 2560
2. เพื่อศึกษาสัดส่วนของสถิติอุบตั ิเหตุที่ถูกระบุว่าเมาแล้ วขับจากการบันทึ กข้ อมูลด้ วย
ประวัติและการซักถาม เปรี ยบเทียบกับสถิติที่ระบุได้ จากข้ อมูลระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดของผู้ขบั ขี่ในเหตุการณ์ดงั กล่าว
3. เพื่ อ ให้ ข้ อเสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์ แ ละแนวทางการส่ ง ตรวจวั ด ระดั บ
แอลกอฮอล์ในกลุ่มผุ้ขบั ขี่ที่มีพฤติการณ์ เมาแล้ วขับ เพื่อนาไปสู่การสนับสนุนให้ เกิด
การดาเนินคดีได้ อย่างชัดเจนและเหมาะสม
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นิยามศัพท์
อุ บั ติ เหตุ ท างถนน หมายถึ ง อุบัติเหตุจ ราจรทางบก บนถนนใดๆ ตามนิ ย ามของกระทรวง
สาธารณสุข
ช่ วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 หมายถึง ช่วงเวลาเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย วันที่ 11 ถึง 17 เมษายน
พ.ศ. 2560
ผู้ด่ ืมสุราแล้ วขับขี่ หมายถึง ผู้ที่ได้ รับการบันทึกข้ อมูลประวัติในแบบบันทึกข้ อมูลว่าดื่มสุรา โดย
ได้ จากประวัติ การซักถาม ผู้เห็นเหตุการณ์หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ อู ยูใ่ นเหตุการณ์
ผู้เมาสุราแล้ วขับขี่ หมายถึง ผู้ขบั ขี่ที่มีผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเทียบเท่ากับ
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ระดับมากกว่า 50 มก%
ผู้บาดเจ็บรุ นแรง หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน ที่ต้องรับเข้ าไว้ รักษาในโรงพยาบาล
(Admit) ตามการบันทึกข้ อมูลของสถานพยาบาล
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หมายถึง ผู้ประสบอุบตั ิเหตุทางถนนที่มีผลลัพธ์คือการเสียชีวิต นับตังแต่
้
เวลาเกิดเหตุ ไปจนถึง 30 วันหลังการเกิดเหตุการณ์
วิธีดาเนินการศึกษา
1. รู ปแบบการศึกษา
การศึกษาแบบ Cross-sectional Study
2. ช่ วงเวลาการศึกษา
ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2560
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1 ประชากร
ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะ ผู้โดยสาร คนเดินถนนที่เกี่ยวข้ องกับอุบตั เิ หตุทางถนนที่มี
ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ผู้ขบั ขี่ยานพาหนะ ผู้โดยสาร คนเดินถนน ที่เกี่ยวข้ องกับอุบตั เิ หตุทางถนนที่มี
ผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ในประเทศไทย ที่เจ้ าหน้ าที่ตารวจได้ ประสานร้ องขอให้
สถานพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข ทาการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด จานวนทังสิ
้ ้น 7
๐๓ ราย
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การเลือกกลุม่ ตัวอย่างนี ้ไม่เป็ นการสุม่ ตัวอย่างเนื่องจากมีข้อจากัดทางกฎหมาย พรบ.
จราจร ที่สถานพยาบาลจะสามารถดาเนินการตรวจวัดได้ เมื่อมีคาร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ การยินยอม
ตามหลักสิทธิมนุษยชน และข้ อจากัดในกระบวนการรักษาพยาบาลระยะเร่งด่วนและอื่นๆ
4. เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
1. คูม่ ือแนวทางในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ โดยกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2560 (เอกสารแนบ 1)
2. แบบฟอร์ มเก็บข้ อมูลเทศกาลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต กระทรวงสาธารณสุข
ที่ http://ict-pher.moph.go.th (เอกสารแนบ 2)
3. แบบฟอร์ มเก็บสิ่งส่งตรวจ ตามแนวทางของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (เอกสารแนบ
3)
4. ชุดอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการตามแนวทาง ใน
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
5. เครื่ องมือตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกาย ทางห้ องปฏิบตั กิ าร กระทรวง
สาธารณสุข
5. แหล่ งข้ อมูลและการเก็บรวบรวม
5.1 ข้ อมูลเชิงปริมาณ
1. ข้ อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตทังหมดจากอุ
้
บตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2560
1.1)

สถานพยาบาลบัน ทึก ข้ อมูลในฐานข้ อมูล เทศกาลผ่านระบบอิ นเตอร์ เน็ ต
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข http://ictpher.moph.go.th

1.2)

นาออกข้ อมูลจากฐานข้ อมูลเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์

2. ข้ อมูลการตรวจวัดระดับตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่
2.1) สถานพยาบาลนาส่งตัวอย่างของผู้ขับขี่ที่เจ้ าหน้ าที่ตารวจร้ องขอมาโดยลาย
ลักษณ์ อกั ษรตามตัวอย่างเอกสารแนบ 5 เพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด ด้ วยวิธีการตามขันตอนทางกฎหมาย
้
ได้ แก่ การตรวจวัดทางลมหายใจ
(หากทาได้ ก่อน) หรื อ การตรวจวัดทางปั สสาวะ (หากทาได้ ก่อน) หรื อการ
ตรวจวัดโดยตรงจากตัวอย่างเลือด โดยปฏิบตั ิตามแนวทางในคูม่ ือที่เผยแพร่
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ไปตามสถานพยาบาล (เอกสารแนบ 1) มี ขนั ้ ตอนปฏิ บัติการตามเอกสาร
แนบ 4
2.2)

สถานพยาบาลบันทึกข้ อมูลในแบบฟอร์ มนาส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการและ
ในฐานข้ อ มู ล เทศกาลผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต ส านัก งานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข http://ict-pher.moph.go.th

2.3) ห้ องปฏิบตั ิการแจ้ งผลการตรวจวิเคราะห์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกลับไปยัง
สถานพยาบาลเพื่อให้ บนั ทึกในระบบข้ อมูลเทศกาลผ่านอินเตอร์ เน็ต
2.4)

ห้ อ งปฏิ บัติก ารแจ้ ง ผลการตรวจวิเคราะห์ ระดับ แอลกอฮอล์ ในเลื อ ดมาที่
กระทรวงสาธารณสุข โดยมอบหมายให้ ที ม ผู้ศึกษาเป็ นผู้รวบรวมร่ วมกับ
สานักโรคไม่ตดิ ต่อกรมควบคุมโรค และสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน

2.5)

ตรวจสอบข้ อมูลการส่งตรวจและผลการตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการให้ ครบถ้ วน

2.6)

นาออกข้ อมูลจากฐานข้ อมูลเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์

3. เข้ าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์
6. การควบคุมคุณภาพข้ อมูล
6.1 การตรวจสอบข้ อมูล และการจัดการข้ อมูลเพื่อเข้ าสู่การวิเคราะห์
1) ตรวจสอบข้ อมูลที่มีกระบวนการนาส่งตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางห้ องปฏิบตั ิการในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2560 ในระบบข้ อมูลเทศกาล กระทรวงสาธารณสุข ให้ มีความ
ครบถ้ วนในตัวแปร การนาส่งตรวจและผลการตรวจ
2) หากพบว่ามี ผลการตรวจขาดหายไป จะมี การติดตามที่สถานพยาบาลต้ นทางเพื่ อ
บันทึกผลให้ ครบถ้ วน
7. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ โปรแกรมสถิตสิ าเร็จรูป ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา
7.1 ข้ อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1) ตัวแปรเชิงปริมาณ : ได้ แก่ เพศ, อายุ, ประเภทพาหนะ, ช่วงเวลา, ประวัติการดื่มแล้ ว
ขับ, ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ตรวจพบ ใช้ คา่ แสดงจานวน, ร้ อยละ, และความถี่
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7.2 ข้ อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
1) เพื่ อศึกษาความสัม พันธ์ ทางสถิ ติ ระหว่างข้ อมูล ประวัติการดื่ม แล้ วขับ และ ระดับ
แอลกอฮอล์ที่ตรวจพบจริ ง โดยใช้ วิธีการสมการถดถอด (Regression) และคานึงถึง
ปั จ จัย ตัว กวน (confounding factors) ต่ า งๆ ที่ อ าจมี ผ ลกระทรบ โดยก าหนดค่ า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05
8. การสรุปผล
ข้ อมูลผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับจากสถานพยาบาลและ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ทงสิ
ั ้ ้น ๗๐๓ ราย ในจานวนนี ้ เป็ นกลุ่มที่มีการบันทึกข้ อมูลไว้
ในระบบข้ อมูลอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาลของกระทรวงสาธารณสุข 397 ราย และไม่มีรายชื่อ
บันทึกไว้ 69 ราย กลุ่มที่มีรายชื่อบันทึกไว้ จะมีตวั แปร เพศ อายุ ประเภทพาหนะ ประเภท
ผู้ใช้ ถนน เวลาเกิ ด เหตุ ประวัติก ารดื่ ม แล้ วขับ และผลการรัก ษา ในขณะที่ ก ลุ่ม ที่ ไ ม่มี
รายชื่อ จะสามารถระบุได้ เพียง เพศ อายุ และผลการตรวจวัดเท่านัน้ ผู้ถูกตรวจวัดที่ มี
รายชื่ อ 397 ราย จ าแนกเป็ นกลุ่ม เสี ยชี วิต 50 ราย บาดเจ็ บ รับไว้ รักษาในโรงพยาบาล
(admit)และไม่เสียชีวิต 156 ราย และกลุ่มรักษาเป็ นผู้ป่วยนอกและไม่เสียชีวิต 191 ราย
ในจานวนนี ้ จาแนกเป็ นกลุ่มผู้ใช้ ถนนในกลุ่มต่าง ดังแสดงในตารางที่ 1 สาหรับกลุ่มที่ไม่
มีบนั ทึกข้ อมูลประวัติ 69 ราย ไม่สามารถจาแนกสถานการณ์ใช้ รถและประเภทการรักษา
ได้ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 จานวนผลการตรวจที่ได้ รับ และมีบนั ทึกข้ อมูลประวัติการเกิดเหตุในระบบอุบตั ิเหตุ
เทศกาลของกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทผู้ใช้ รถ ตาย
ผู้ขบั ขี่
43
ผู้โดยสาร
2
คนเดินเท้ า
ไม่ทราบ
5
รวม
50

Admit
130
17
5
4
156
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ตารางที่ 2 จานวนผลการตรวจที่ได้ รับ และไม่มีบนั ทึกข้ อมูลประวัติการเกิดเหตุในระบบอุบตั ิเหต
เทศกาลของกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทผู้ใช้ รถ
ผู้ขบั ขี่
ผู้โดยสาร
คนเดินเท้ า
ไม่ทราบ
รวม

ตาย Admit

OPD

ไม่ ทราบ

รวม

69
69

69
69

เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับสถิติการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน ที่ ถูกบันทึกข้ อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2560 ซึ่งแสดงในตารางที่ 3 พบว่ายังมีสัดส่วนไม่มากนัก โดยเฉพาะกลุ่ม เป้าหมาย ที่เป็ นผู้ขับขี่ที่ได้ รับ
บาดเจ็บต้ องรับการรักษาพยาบาลทังหมด
้
3,848 ราย และเสียชีวิต 315 ราย
ตารางที่ 3 จานวนผู้บาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ที่มีการบันทึก
ข้ อมูลในระบบอุบตั เิ หตุเทศกาลของกระทรวงสาธารณสุข
จานวนผู้บาดเจ็บทัง้ หมด
ประเภทผู้ใช้ รถ ตาย Admit OPD ไม่ ทราบ
ผู้ขบั ขี่
315 3,848 15,975
ผู้โดยสาร
94 1,030 6,075
คนเดินเท้ า
35 226
820
ไม่ทราบ
19 113
586
463 5,217 23,456
รวม

รวม
20,138
7,199
1,081
718
29,136

ในส่วนผลการตรวจวัดที่ได้ รับรายงานทังสิ
้ ้น 466 ราย ตรวจพบปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือด 265
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 56 กลุ่มที่มีปริ มาแอลกอฮอล์ สูงกว่า 50 มก % ทังสิ
้ ้น 253 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 54.29
ของการตรวจวัดทัง้ หมด ตรวจพบต่ากว่า 50 มก% 12 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 2.58 และ ตรวจไม่พบระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด 201 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 43.13 เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดแยกตามประเภทผู้ใช้
ถนน พบว่าในผู้ขบั ขี่ที่ได้ รับการตรวจวัดทังสิ
้ ้น 318 ราย ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 190 ราย โดย
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เป็ นผู้ขบั ขี่มีที่ปริมาแอลกอฮอล์สงู กว่า 50 มก % ซึ่งเป็ นเกณฑ์วดั ว่าเมาสุราตาม พรบ.จราจรทางบก ทังสิ
้ ้น
180 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 56.60 ของกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ได้ รับการตรวจวัดทังหมด
้
ดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5
โดยในกลุ่มผู้ขับขี่ที่ตรวจพบแอลกอฮอล์สูงกว่า 50 มก.นี ้ มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตังแต่
้ 52 ถึง 432
มก.% มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 187.83 มก.%
ตารางที่ 4 จานวนผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ ได้ รับรายงาน จาแนกตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก และ ประเภทผู้ใช้ ถนน
จานวนผลตรวจที่ได้ รับ
ประเภทผู้ใช้
ตรวจไม่
ถนน
พบ
ต่ากว่ า 50 มก% สูงกว่ า 50 มก%
รวม
ผู้ขบั ขี่
128
10
180
318
ผู้โดยสาร
23
1
27
51
คนเดินเท้ า
7
9
16
ไม่ทราบ
43
1
37
81
รวม
201
12
253
466
ตารางที่ 5 ร้ อยละของผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน จาแนกตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก และ ประเภทผู้ใช้ ถนน
ร้ อยละของผลตรวจที่ได้ รับ
ประเภทผู้ใช้
ถนน
ผู้ขบั ขี่
ผู้โดยสาร
คนเดินเท้ า
ไม่ทราบ
รวม

ตรวจไม่
พบ
40.25%
45.10%
43.75%
53.09%
43.13%

ต่ากว่ า 50 มก% สูงกว่ า 50 มก%
3.14%
56.60%
1.96%
52.94%
0.00%
56.25%
1.23%
45.68%
2.58%
54.29%

รวม
100%
100%
100%
100%
100%

เมื่อพิจารณาร่ วมกับประวัติการดื่มซึ่งได้ จากการซักประวัติโดยเจ้ าหน้ าที่สถานพยาบาล จากผู้บาดเจ็บ
ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้ประสบเหตุ ผู้นาส่ง หรื อการได้ กลิ่นสุราจากผู้บาดเจ็บอย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่า กลุ่มที่มี
ประวัติดื่ ม แล้ ว ใช้ รถใช้ ถ นน จะมี ผ ลการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในเลื อดสูง กว่า 50 มก% คิด เป็ น ร้ อยละ
77.78 ของผู้บาดเจ็บที่มีประวัติดื่มสุราแล้ วใช้ รถใช้ ถนน 153 ราย ในขณะที่ผ้ มู ีประวัติวา่ ไม่ได้ ดื่มสุรามีผล
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การตรวจวัดไม่พบระดับแอลกอฮอล์ร้อยละ 60.87 ของกลุ่มที่มีประวัติว่าไม่ได้ ดื่มสุราแล้ วใช้ รถใช้ ถนน
184 ราย ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7
ตารางที่ 6 จานวนผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน จาแนกตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก
จานวนผลตรวจที่ได้ รับ
ประวัตกิ ารดื่ม
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ทราบ
ไม่สามารถระบุ
ได้
รวม

ตรวจไม่
พบ
29
112
22
38
201

ต่ากว่ า 50 มก% สูงกว่ า 50 มก%
5
119
4
68
3
35

12

31
253

รวม
153
184
60
69
466

ตารางที่ 7 ร้ อยละของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน แบ่งกลุ่มตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกร้ อยละตามกลุม่ ประวัติการดื่มแล้ วใช้ รถใช้
ถนน
ร้ อยละของผลตรวจที่ได้ รับในกลุม่ ต่างๆ
ประวัตกิ ารดื่ม
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ทราบ
ไม่สามารถระบุได้
รวม

ตรวจไม่
พบ
18.95%
60.87%
36.67%
55.07%
43.13%

ต่ากว่ า 50 มก%
3.27%
2.17%
5.00%
0.00%
2.58%

สูงกว่ า 50 มก%
77.78%
36.96%
58.33%
44.93%
54.29%

รวม
100%
100%
100%
100%
100%

เมื่อพิจารณาผลการตรวจระดับแอลกอฮอล์ที่ได้ รับเฉพาะกลุม่ ผู้ขบั ขี่ จานวนทังสิ
้ ้น 318 ราย พบว่า มีระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดเ 190 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 59.74 จากผลการตรวจในกลุ่มผู้ขบั ขี่ทงหมด
ั้
โดยมีจานวน
180 รายที่มีปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มก.% คิดเป็ นร้ อยละ 56.60 แต่เมื่อจาแนกร่ วมกับ
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ประวัติก ารดื่ม แล้ ว จะพบว่าผู้ขับ ขี่ ที่ ตรวจพบระดับ แอลกอฮอล์ มี สัดส่วนที่ สูงขึน้ ไปเป็ น ร้ อยละ 83.22
เฉพาะในกลุ่มที่ตรวจพบสูงเกินกว่า 50 มก.% อยูท่ ี่ร้อยละ 80.92 ของผลการตรวจในกลุม่ ผู้ขบั ขี่ที่มีประวัติ
ดื่มสุราทังสิ
้ ้น 131 ราย อย่างไรก็ตาม ในกลุม่ ผู้ที่มีประวัติวา่ ไม่ได้ ดื่มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่ ยังสามารถตรวจ
พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ รวมร้ อยละ 36.03 เป็ นกลุ่มที่ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์สงู กว่า 50 มก.%
อยู่ถึงร้ อยละ 33.09 ในขณะที่ กลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ไม่ทราบประวัติการดื่ม จานวน 51 ราย พบว่าร้ อยละ 56.86 มี
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายกาหนด ดังแสดงในตารางที่ 8 และ 9
ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด แยกตามระดับความรุนแรงของผลลัพธ์การรักษา พบว่า
ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่มีการส่งตัวอย่า งตรวจทังสิ
้ ้น 50 ราย พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 32 ราย คิดเป็ นร้ อย
ละ 64 โดยเป็ นกลุ่มที่มีระดับแอลกอฮอล์สงู กว่า 50 มก.% 29 ราย หรื อเป็ นร้ อยละ 58 ของกลุ่มผู้เสียชีวิตที่
มีการส่งตรวจ ในขณะที่กลุ่มผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ ารับการรักษาพยาบาล (Admit) พบว่ามีระดับแอลกอฮอล์
ในเลือดสูงกว่ากฎหมายกาหนด 90 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 57.69 จากจานวน 156 รายในกลุ่มนี ้ อีก 5 ราย
พบว่ามีระดับแอลกอฮอล์แต่ต่ากว่า 50 มก.% รวมมีสดั ส่วนผู้บาดเจ็บที่ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในกลุ่ม
นี ้ทังสิ
้ ้นร้ อยละ 60.90
ตารางที่ 8 จานวนผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน เฉพาะในผู้ขบั ขี่
จาแนกตามระดับแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามกลุม่ ประวัตกิ ารดื่ม
แล้ วขับขี่
จานวนผลตรวจที่ได้ รับ
ประวัตกิ ารดื่ม
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ทราบ
รวม

ตรวจไม่
พบ
22
87
19
128

ต่ากว่ า 50 มก% สูงกว่ า 50 มก%
3
106
4
45
3
29
10
180
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ตารางที่

9 ร้ อยละของการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน เฉพาะผู้ขบั ขี่

แบ่งกลุม่ ตามระดับแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกร้ อยละตามกลุม่ ประวัตกิ ารดื่ม
แล้ วขับขี่
ร้ อยละของผลตรวจที่ได้ รับในกลุม่ ต่างๆ
ประวัตกิ ารดื่ม
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ทราบ
รวม

ตรวจไม่
พบ
16.79%
63.97%
37.25%
40.25%

ต่ากว่ า 50 มก%
2.29%
2.94%
5.88%
3.14%

สูงกว่ า 50 มก%
80.92%
33.09%
56.86%
56.60%

รวม
100%
100%
100%
100%

ส่วนกลุม่ ผู้บาดเจ็บที่รักษาเป็ นผู้ป่วยนอก พบว่ามีระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดรวม ร้ อยละ 56.02 โดยเป็ น
กลุม่ ที่มีระดับเกินกว่า 50 มก.% ร้ อยละ 53.93 รายจากจานวนที่สง่ ตรวจทังสิ
้ ้น 191 ราย สาหรับในกลุม่ ที่
ไม่สามารถระบุความรุนแรงได้ 69 ราย ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์จานวน 31 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 44.93
โดยที่มีระดับแอลกอฮอล์เกิน 50 มก. % ทังหมด
้
ดังแสดงข้ อมูลในตาราง 10 และ 11
ตารางที่ 10 จานวนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน แบ่งกลุ่มตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามความรุนแรงของผลลัพธ์การรักษา
จานวนผลตรวจที่ได้ รับในกลุ่มต่ างๆ
ระดับความ
รุนแรง
ตาย
Admit
OPD
ไม่ระบุ
รวม

ตรวจไม่
พบ
18
61
84
38
201

ต่ากว่ า 50 มก%
3
5
4
0
12

หน้า 11

สูงกว่ า 50 มก%
29
90
103
31
253

รวม
50
156
191
69
466
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ตารางที่ 11 ร้ อยละการตรวจวัดระดับ แอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน แบ่งกลุ่มตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามความรุนแรงของผลลัพธ์การรักษา
ร้ อยละของผลตรวจที่ได้ รับในกลุม่ ต่างๆ
ระดับความ
รุนแรง
ตาย
Admit
OPD
ไม่ระบุ
รวม

ตรวจไม่ พบ
36.00%
39.10%
43.98%
55.07%
43.13%

ต่ากว่ า 50 มก%
6.00%
3.21%
2.09%
0.00%
2.58%

สูงกว่ า 50 มก%
58.00%
57.69%
53.93%
44.93%
54.29%

รวม
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

ข้ อมูลเฉพาะกลุ่มผู้ขบั ขี่จาแนกตามระดับความรุนแรงของผลลัพธ์การเกิดอุบตั ิเหตุและการรักษา
พบว่า มีจานวนผู้ขบั ขี่ที่ได้ รับรายงานผลการส่งตัวอย่างตรวจหาระดับแอลกอฮอล์ทงสิ
ั ้ ้น 43 ราย พบระดับ
แอลกอฮอล์ 26 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 60.46 โดยเป็ นกลุ่ม ที่ มี ระดับแอลกอฮอล์ สูงกว่า 50 มก. % ร้ อยละ
55.81 มีระดับแอลกอฮอล์ระหว่าง 67.28 ไปจนถึง 353 มก.% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 182.63 มก.% ในขณะที่
กลุ่มผู้ขับขี่ที่ต้องเข้ ารับการรักษาไว้ ในโรงพยาบาล (Admit) มีจานวน 130 รายที่ได้ รับรายงานผลการส่ง
ตรวจ พบว่ามีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มก % จานวน 78 ราย พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดต่ากว่า 50
มก. % จานวน 4 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 60.00 และ 3.08 ของกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ได้ รับบาดเจ็บต้ อง Admit ที่ได้ รับ
รายงานผลการตรวจตามลาดับ โดยในกลุ่ม ที่ต้องรับการรักษาใน รพ. ที่ มีระดับแอลกอฮอล์ สูงกว่า 50
มก.% จะมี ผ ลการตรวจ ระหว่า ง 52 ถึ ง 345.08 มก.% เฉลี่ ย 185.18 มก.% ส่ ว นกลุ่ม ผู้ขับ ขี่ ที่ ไ ด้ รั บ
บาดเจ็ บ แต่รับ การรั ก ษาเป็ น ผู้ป่ วยนอกและมี รายงานผลการส่ง ตรวจทัง้ สิ น้ 145 ราย พบว่า มี ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดทังสิ
้ ้น 82 ราย เป็ นผู้มีระดับแอลกอฮอล์เกิน กว่า 50 มก % จานวน 78 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 53.79 ของจานวนที่ได้ รับการตรวจระดับแอลกอฮอล์ในกลุม่ ผู้ขบั ขี่บาดเจ็บที่รับการรักษาเป็ นผู้ป่วย
นอก ดังข้ อมูล แสดงในตารางที่ 12 และ 13 และมี ระดับ แอลกอฮอล์ ตงั ้ แต่ 57.16 ไปถึง 432.04 มก. %
เฉลี่ย 192.08 มก.%
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ตารางที่ 12 จ านวนการตรวจวัด ระดับ แอลกอฮอล์ ในเลื อดที่ ได้ รับรายงาน เฉพาะกลุ่ม ผู้ขับ ขี่
โดยแบ่งกลุ่มตามระดับแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามความรุนแรงของ
ผลลัพธ์การรักษา
จานวนผลตรวจที่ได้ รับในกลุ่มต่ างๆ
ระดับความ
รุนแรง
ตาย
Admit
OPD
รวม

ตรวจไม่
พบ
17
48
63
128

ต่ากว่ า 50 มก%
2
4
4
10

สูงกว่ า 50 มก%
24
78
78
180

รวม
43
130
145
318

ตารางที่ 13 ร้ อยละของผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน เฉพาะกลุ่มผู้ขบั
ขี่ โดยแบ่งกลุม่ ตามระดับแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามความรุนแรง
ของผลลัพธ์การรักษา
ร้ อยละของผลตรวจที่ได้ รับในกลุ่มต่ างๆ
ระดับความ
รุนแรง
ตาย
Admit
OPD
รวม

ตรวจไม่
พบ
39.53%
36.92%
43.45%
40.25%

ต่ากว่ า 50 มก%
4.65%
3.08%
2.76%
3.14%

สูงกว่ า 50 มก%
55.81%
60.00%
53.79%
56.60%

รวม
100%
100%
100%
100%

หากนับรวมกลุ่มผู้ขับขี่ที่มีผลลัพ ธ์ การรักษาที่รุนแรงรวมกลุ่มที่เสียชีวิตและต้ องรับการรักษาใน
โรงพยาบาล (Admit) เข้ าเป็ น กลุ่ม เดี ยวกัน จะมี จ านวนทัง้ สิ น้ 173 ราย ผลการตรวจวัดพบว่ามี ระดับ
แอลกอฮอล์ ในเลือด 108 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 62.43 โดยแยกเป็ นกลุ่ม ที่ มี ระดับแอลกอฮอล์ สูงกว่ า 50
มก.% ร้ อยละ 58.96 ราย ดังแสดงข้ อมูลรายละเอียดในตารางที่ 14 และ 15
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ตารางที่ 14 จานวนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน เฉพาะกลุ่มผู้ขบั ขี่ โดย
แบ่งกลุ่มตามระดับแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามความรุ นแรงของ
ผลลัพธ์การรักษารวมกลุม่ บาดเจ็บรุนแรงจนเสียชีวิตรวมกับ Admit
จานวนผลตรวจที่ได้ รับในกลุ่มต่ างๆ
ระดับความ
รุนแรง
ตาย หรื อ Admit
OPD
รวม

ตรวจไม่
พบ
65
63
128

ต่ากว่ า 50 มก%
6
4
10

สูงกว่ า 50 มก%
102
78
180

รวม
173
145
318

ตารางที่ 15 ร้ อยละของผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน เฉพาะกลุม่ ผู้ขบั
ขี่ โดยแบ่งกลุ่มตามระดับแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามความรุนแรง
ของผลลัพธ์การรักษารวมกลุม่ บาดเจ็บรุนแรงจนเสียชีวิตกับ Admit
ร้ อยละของผลตรวจที่ได้ รับในกลุ่มต่ างๆ
ระดับความ
รุนแรง
ตาย หรื อ Admit
OPD
รวม

ตรวจไม่
พบ
ต่ากว่ า 50 มก% สูงกว่ า 50 มก%
37.57%
3.47%
58.96%
43.45%
2.76%
53.79%
40.25%
3.14%
56.60%

รวม
100 %
100 %
100 %

เมื่อนาเฉพาะข้ อมูลกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่มีเสียชีวิตรวมที่ต้องรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล ที่ได้ รับรายงานผลการตรวจ
ทัง้ หมด 173 รายมาพิจารณาจาแนกร่ วมกับประวัติการดื่มแล้ วขับขี่ได้ รับการบันทึกไว้ พบว่า 83 รายมี
ประวัติดื่มแล้ วขับขี่ในอุบตั ิเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 โดยพบว่า 72 รายตรวจพบระดับแอลกอฮอล์
ในเลือด คิดเป็ นร้ อยละ 86.74 ซึ่งในจานวนนี พ้ บ 69 รายมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 50 มก.%
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 83.13 ของกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่มีประวัติดื่มแอลกอฮอล์และได้ รับบาดเจ็บรุ นแรง ที่มีผลการ
ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ทัง้ หมด ส่วนกลุ่ม ที่ มี ป ระวัติว่าไม่ได้ ดื่ม แอลกอฮอล์ แล้ วขับ ขี่ นัน้ ยัง พบผู้มี ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด 12 รายจากทังหมด
้
53 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 22.64 โดยเฉพาะผู้มีระดับแอลกอฮอล์
เกินกว่า 50 มก. % พบเป็ นร้ อยละ 18.87 ในขณะที่กลุม่ ผู้ขบั ขี่ที่ไม่ทราบประวัตกิ ารดื่มแล้ วขับ พบว่า ร้ อย
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ละ 64.86 มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เป็ นกลุม่ ที่มีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มก. % ถึงร้ อยละ 62.16
จากจานวน 37 รายในกลุม่ นี ้ ดังแสดงในตาราง 16 และ 17
ตารางที่ 16 จานวนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดที่ได้ รับรายงาน เฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่ที่
ได้ รับบาดเจ็บรุ นแรงจนเสียชีวิตหรื อรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล (Admit) โดยแบ่งกลุ่มตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามประวัตกิ ารดื่มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่
จานวนผลตรวจที่ได้ รับ
ประวัตกิ ารดื่ม
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ทราบ
รวม

ตรวจไม่
พบ
11
41
13
65

ต่ากว่ า 50 มก% สูงกว่ า 50 มก%
3
69
2
10
1
23
6
102

รวม
83
53
37
173

ตารางที่ 17 ร้ อยละของผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ได้ รับรายงาน เฉพาะกลุ่มผู้ขบั
ขี่ที่ได้ รับบาดเจ็บรุนแรงจนเสียชีวิตหรื อรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล (Admit) โดยแบ่งกลุม่ ตามระดับ
แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย พรบ.จราจรทางบก จาแนกตามประวัตกิ ารดื่มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่
ร้ อยละของผลตรวจที่ได้ รับในกลุ่มต่ างๆ
ประวัตกิ ารดื่ม
ดื่ม
ไม่ดื่ม
ไม่ทราบ
รวม

ตรวจไม่
พบ
13.25%
77.36%
35.14%
37.57%

ต่ากว่ า 50 มก%
3.61%
3.77%
2.70%
3.47%

สูงกว่ า 50 มก%
83.13%
18.87%
62.16%
58.96%

รวม
100 %
100 %
100 %
100 %

บทวิพากษ์
จ านวนการส่ ง ตรวจที่ ไ ด้ รั บ รายงานมี จ านวนเพี ย ง 466 ราย ซึ่ง แยกเป็ น กลุ่ม ที่ มี ก าร
เสียชีวิตและต้ อง admit เพียง 206 ราย จาแนกเป็ นกลุ่มผู้ขบั ขี่เหลือเพียง 143 ราย น้ อยกว่าที่คาด
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ประมาณไว้ ราว 1,500 ราย ซึ่ ง เป็ นตัว เลขคาดประมาณจากสถิ ติ ข องศูน ย์ อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศการลสงกรานต์ 2559 ซึ่งพบว่ามีเหตุการณ์ที่ทาให้ เกิดผู้บาดเจ็บต้ อง
เข้ ารับการรักษาพยาบาลหรื อต้ องเสียชีวิต ราว 3,300 เหตุการณ์ มีสาเหตุจากการเมาสุราแล้ วขับขี่
ราวร้ อยละ 40 คิดเป็ นจานวนที่คาดว่าจะเกี่ยวข้ องกับการเมาสุราแล้ วขับขี่ กว่า 1,320 เหตุการณ์
คาดว่ามีผ้ ขู บั ขี่เกี่ยวข้ องราว 1,500 คน โดยสถิตใิ นเทศกาลปี 2560 ก็มีจานวนใกล้ เคียงกัน จานวน
ผู้ขบั ขี่ที่ถกู ส่งมาตรวจจึงคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 10 ของจานวนผู้ขบั ขี่ที่น่าจะเข้ าข่ายเมาแล้ วขับขี่จน
ทาให้ เกิดการบาดเจ็บที่ต้องรักษาในโรงพยาบาลหรื อเสียชีวิต อย่างไรก็ตามจานวนการส่งตรวจที่
ได้ รับเป็ นสถิติการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ที่ทาในสถานพยาบาล ควรนาสถิติการตรวจวัดโดย
ตารวจ ซึ่งอาจใช้ การเป่ าตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วยลมหายใจนอกสถานพยาบาลมาประกอบกัน
เพื่อให้ เห็นภาพรวมของการตรวจวัดกรณีที่เกี่ยวข้ องกับการดื่มสุราแล้ วขับขี่ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้กลุ่มผู้ที่
ได้ รับการตรวจวัดที่มีผลการรายงานมา 69 รายแต่ไม่สามารถค้ นพบประวัติการบาดเจ็บในระบบ
ข้ อ มูล เทศกาลของกระทรวงสาธารณสุข ได้ อาจเป็ น ผู้ขับ ขี่ คู่ก รณี ที่ ไ ม่บ าดเจ็ บ แต่ก่ อ ให้ เกิ ด
ผู้บาดเจ็บอื่นในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึง่ ซึง่ ต้ องค้ นหาข้ อมูลรายละเอียดในระดับพื ้นที่ตอ่ ไป
ผลการตรวจวั ด ระดั บ แอลกอฮอล์ ใ นภาพรวม 466 ราย พบว่ า ตรวจพบปริ ม าณ
แอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มมีประวัติดื่มสุราแล้ วขับขี่ พบระดับสูง
กว่า 50 มก ในสัดส่วนสูงขึ ้นมากถึงร้ อยละ 77 สะท้ อนให้ เห็นว่าประวัติดื่มแล้ วขับมีความแม่นยา
พอสมควรในการใช้ คาดการณ์การเมาสุราแล้ วขับขี่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างทังหมดมี
้
แนวโน้ ม
จะถูกร้ องขอการตรวจระดับแอลกอฮอล์โดยเจ้ าหน้ าที่ตารวจที่ใช้ ดลุ พินิจว่าผู้บาดเจ็บน่าสงสัยว่า
ดื่ม สุราอยุ่แล้ ว จึงอาจเกิดความโน้ มเอียงของผลลัพธ์ ได้ ในทางกลับกัน ยังมีผ้ ูบาดเจ็บกลุ่มที่ มี
ประวัติดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนแต่ตรวจไม่พบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดราว 1 ใน 5 ซึง่ อาจเป็ นไปได้
ว่า บันทึกข้ อมูลคลาดเคลื่อน หรื อเป็ นผลจากระยะเวลาจากการดื่มจนไปถึงช่วงการเจาะเลือดส่ง
ตรวจยาวนานจนระดับแอลกอฮอล์ลดลงไปจนตรวจไม่พบ ทังนี
้ ้ควรจะศึกษาในรายละเอียด เป็ น
รายๆ ควบคู่ไปด้ วย เมื่อพิจารณากลุ่มที่มีประวัติไม่ได้ ดื่ม แอลกอฮอล์แล้ วใช้ รถใช้ ถนนรวมผู้ขบั ขี่
ผู้โดยสารและคนเดินเท้ า กลับพบว่า ยังมีการตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ เช่นกัน โดยคิด
เป็ นร้ อยละ 39 ของกลุ่มนี ้ทังหมด
้
เป็ นที่น่าสนใจว่ามีระดับแอลกอฮอล์สูงว่ากฎหมายกาหนดถึง
กว่าร้ อยละ 37 ดัง นัน้ ประวัติที่ ระบุว่า ไม่ได้ ดื่ ม สุราก่ อนขับ ขี่ อ าจมี ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ไม่ ม ากนัก
นอกจากนี ้ ในกรณี ที่ไม่ทราบประวัติการดื่ม ยังพบระดับแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกาหนดสูง
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กว่าครึ่ งหนึ่งของกลุ่มนี ้ อาจเนื่องมาจากเป็ นเหตุรุนแรงผู้บาดเจ็บไม่ ได้ สติ ไม่สามารถสอบถาม
หรื อตรวจสอบประวัติการดื่มได้ ต้ องพิจารณาสถานะแรกรับของผู้บาดเจ็บร่วมไปด้ วยโดยละเอียด
ทังนี
้ ้ การส่งตรวจแอลกอฮอล์ในกลุม่ ที่ถกู ระบุวา่ เป็ นคนเดินเท้ ามีที่มาจากการระบุปัจจัยว่าการเกิด
อุบัติเหตุนนั ้ มีสาเหตุมาจากการดื่มสุราของคนเดินเท้ าร่ วมด้ วยหรื อไม่ แต่ในกรณี ที่เป็ นการส่ง
ตรวจระดับแอลกอฮอล์ในกลุ่มที่ถกู ระบุว่าเป็ นผู้โดยสาร ควรจะต้ องตรวจสอบในระยะต่อไปโดย
สอบถามกลับไปยังสถานพยาบาลผู้บนั ทึกข้ อมูล เพื่อทบทวนความถูกต้ องของการบันทึกประเภท
ผู้ใช้ รถ พร้ อมทังหาค
้ าอธิบายที่มาของการส่งตรวจแอลกอฮอล์ในผู้โดยสาร ต่อไป
หากพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้ขบั ขี่ทงจะพบว่
ั้
าสามารถตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้
เกิ นกว่าครึ่ งหนึ่ง นอกจากนี ห้ ากจ าแนกตามประวัติ มี การดื่ม แล้ วขับขี่ร่วมด้ วยแล้ ว จะพบว่า มี
โอกาสตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดอยู่ที่ร้อยละ 83 เป็ นสัดส่วนที่มากกว่าภาพรวมของผู้ใช้
ถนนทังหมดที
้
่มีประวัติดื่มสุรา ซึ่งพบที่ร้อยละ 80 เป็ นไปได้ วา่ ประวัตกิ ารดื่มสุราที่ได้ ในกลุม่ ผู้ขบั ขี่
มีความแม่นยาสูงกว่าในกลุ่มผู้ใช้ ถนนในภาพรวม นอกจากนี ้เมื่อเปรี ยบเทียบเฉพาะสัดส่วนการ
ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลื อดเกิน กว่ากฎหมายกาหนดที่ 50 มก. % ระหว่างผู้ขับขี่ และ
ภาพรวมผู้ใช้ ถนนทังหมด
้
จะพบว่าในกลุ่มผู้ขบั ขี่ มีสดั ส่วนการตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ที่สูงกว่า
เช่นกัน ที่ร้อยละ 80.92 เทียบกับ 77.78 ตามลาดับ ทังนี
้ ้การพยากรณ์ การเมาแล้ วขับจากประวัติ
การดื่มเฉพาะในกลุม่ ผุ้ขบั ขี่ มีความแม่นยาสูงกว่ากลุม่ ภาพรวม
เมื่อแบ่งกลุม่ ตัวอย่างส่งตรวจทังหมดตามผลลั
้
พธ์การรักษา พบว่ากลุม่ ผู้เสียชีวิตมีสดั ส่วน
การตรวจพบระดับแอลกอฮอล์สงู กว่า 50 มก % สูงกว่ากลุ่ม Admit เล็กน้ อย และสูงกว่ากลุ่มที่รับ
การรักษาแบบผู้ป่วยนอก อย่างไรก็ตาม ตามข้ อบังคับ พรบ. จราจรทางบก ได้ กาหนดอัตราโทษ
ของการมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงไว้ สาหรับผู้ขบั ขี่เท่านัน้ ซึ่งเมื่อแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้
ขับขี่ โดยแบ่งตามระดับความรุ นแรงพบว่า กลุ่มผู้ขบั ขี่ที่บาดเจ็บต้ องรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล
(Admit) มีผลตรวจพบระดับแอลกอฮอล์เกินกว่า 50 มก. % ในสัดส่วนที่สงู สุด ที่ร้อยละ 60 รองลง
ไปเป็ นกลุ่ม เสียชีวิต ตามด้ วยกลุ่มผู้ป่วยนอก ทัง้ นี เ้ มื่ อรวมกลุ่มบาดเจ็บที่ ต้องรับการรักษาเป็ น
ผู้ป่วยในเข้ ากับกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่เสียชีวิต โดยให้ เป็ นนิยามกลุ่มบาดเจ็บรุ นแรง พบว่าผลการตรวจพบ
ระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าที่กฎหมายกาหนดในกลุ่มนี ้ อยู่ที่ร้อยละ 58.96 ซึ่งเมื่อนาไปเปรี ยบเทียบ
กับสถิติข้อมูล 7 วันอันตรายโดยศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนพบรายงานว่าเพียงราว
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ร้ อยละ 40 ของทังหมด
้
เกิดจากการดื่มแล้ วขับที่เป็ นสาเหตุของการเกิดอุบตั เิ หตุในกลุม่ ที่ทาให้ เกิด
การเสียชีวิตและบาดเจ็บต้ อง Admit ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560
อย่างไรก็ตาม เป็ นที่น่าสนใจว่าทัง้ กลุ่ม ที่บาดเจ็บรุ นแรงหรื อเป็ นผู้ป่วยนอกก็ ตาม ล้ วน
พบว่ามีสดั ส่วนผลการตรวจพบระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
แต่ละกลุ่ม ซึ่งอาจมีผลโน้ มเอียงมาจากกลุ่มผู้ขบั ขี่ที่ถูกส่งตรวจวัดนัน้ มีข้อสงสัยว่าอาจดื่มสุรา
แล้ วขับ ขี่ ท าให้ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจใช้ ดุล พิ นิ จ ในการร้ องขอให้ สถานพยาบาลตรวจวั ด ระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือด
ส าหรั บ ในกลุ่ม ผู้ขับขี่ ที่มี ผ ลลัพ ธ์ การบาดเจ็ บ รุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิตนัน้ เมื่ อพิ จ ารณาผล
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ร่วมกับการมี ประวัติดื่ม แล้ วขับในอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2560 พบว่ามี สัดส่วนการตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ ในเลื อดจริ งมี สูง โดยเฉพาะการตรวจพบ
ระดับที่เกินกว่ากฎหมายกาหนด ทาให้ น่าเชื่อได้ ว่าหากตรวจวัดในกลุ่มนีจ้ ะมีความเป็ นไปได้ สูง
มากที่จะพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับแอลกอฮอล์ในเลือดที่ตรวจพบ
ในกลุ่ม ผู้ขับ ขี่ ที่ มี ระดับ แอลกอฮอล์ ในเลื อดสุงกว่า 50 มก. % พบว่าอยู่ที่ ราว 183 มก.% ในกลุ่ม
เสียชีวิต ค่าเฉลี่ย 185 มก.% ในกลุ่มรับไว้ รักษาใน รพ. (admit) และ ค่าเฉลี่ย 192 มก.% ในกลุม่ ผู้ป่วย
นอก เมื่อพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาวิจยั เรื่ องระดับแอลกอฮอล์กบั การควบคุมยวดยานพาหนะ
พบกว่า ที่ระดับตังแต่
้ 80-100 มก.% ก็พบความบกพร่องได้ ชดั เจน แต่ในระดับค่าเฉลี่ยที่พบสูงถึง
ระหว่า ง 183-192 มก.% นี ้ เมื่ อ น าไปเที ย บเคี ย งกับ การเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกายที่ ศึก ษาใน
ร่างกายคนไทยโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พบว่ามีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง
อย่างมาก ทาให้ ระยะเวลาการตอบสนองนานกว่าปกติ สับสน ก้ าวร้ าว ทรงตัวไม่ได้ การคาดคะเน
ผิดพลาด เสียความทรงจาในขณะนัน้ ซึ่งเป็ นอันตรายอย่างมากต่อการใช้ ยานพาหนะบนท้ องถนน
ร่วมกับผู้อื่น ทังนี
้ โ้ ทษที่กาหนดไว้ ใน พรบ. จราจรทางบก เรื่ องการเมาสุราแล้ วขับขี่จะจาเพาะไว้
สาหรับผู้ขบั ขี่ โดยระดับโทษความผิดจะสูงขึ ้นมาก เมื่อผู้ขบั ขี่ที่ก่อให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อเสียชีวิต
มีระดับแอลกอฮอล์ ในเลื อดเกิ นกว่ากฎหมายกาหนด เมื อเที ยบกับบทลงโทษของการขับขี่โดย
ประมาทและทาให้ ผ้ อู ื่นเสียหาย แม้ วา่ การบาดเจ็บนันจะเป็
้
นการบาดเจ็บไม่รุนแรงก็ตาม
อย่างไรก็ตาม ในเบื ้องต้ น ข้ อมูลที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ผลการศึกษานี ้ ยั งไม่สามารถระบุ
ต่อไปได้ ว่า ผู้ขบั ขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรื อมีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกาหนดที่ได้ รับแจ้ งผล
การตรวจมานัน้ ก่อให้ เกิดผู้บาดเจ็บในเหตุการณ์ นนๆ
ั ้ อีกเป็ นจานวนเท่าใด ซึ่งจะต้ องนาข้ อมูลผู้
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ขับขี่ กลุ่ม นี ไ้ ปสอบทานกับข้ อมูลเหตุการณ์ ที่มี บันทึกไว้ ของหน่ วยงานในระดับพื น้ ที่ เช่น ศูน ย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอหรื อจังหวัด หรื อสถานีตารวจท้ องที่ จะสามารถ
ทาให้ มีผลการวิเคราะห์ชดั เจนมากขึ ้นตามไปด้ วย
เมื่ อ พิ จ ารณาขยายกรอบการด าเนิ น การตรวจวัด ระดับ แอลกอฮอล์ ใ นกลุ่ม ผู้ ขับ ขี่ ที่
ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุจนมีผ้ ูบาดเจ็บต่อเนื่ องตลอดทัง้ ปี คาดประมาณได้ ว่าจะมี จานวนผู้ขบั ขี่ เป็ น
สัดส่วน 2 ใน 3 ของการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
ซึ่งข้ อมูลสถิตขิ องกระทรวง
สาธารณสุข จะมีผ้ บู าดเจ็บอยู่ราว 1 – 1.4 ล้ านรายต่อปี ดังนันน่
้ าจะมีจานวนผู้ขบั ขี่ ที่อยู่ในข่าย
ต้ องได้ รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายทังสิ
้ ้นราว หากจะตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทกุ
ราย ราว 6.7 – 9.3 แสนราย โดยค่าเฉลี่ยการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดโดยตรงเฉลี่ย 500
ถึง 800 บาทต่อหนึ่งตัวอย่าง คาดว่าจะต้ องใช้ งบประมาณราว 340 – 780 ล้ านบาทต่อปี แต่หาก
จะตรวจวัดโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการบาดเจ็บรุนแรงต้ องรับไว้ ทาการรักษาต่อในโรงพยาบาล รวม
ไปถึงกรณี มีผ้ ุเสียชีวิต จะมีจานวนผู้ขับขี่ที่เข้ าข่ายเกี่ยวข้ องราว 3 แสนราย คิดเป็ นงบประมาณ
ราว 150 - 240 ล้ านบาท ทัง้ นี ง้ บประมาณที่ ใช้ จริ งอาจจะปรับลดได้ เนื่ องจากมี ผ้ ูขับขี่บางราย
สามารถรับการตรวจทางลมหายใจได้ โดยไม่ต้องเจาะเลือดตรวจโดยตรง แต่ทัง้ นีค้ วรพิจารณา
จัดสรรเครื่ องเป่ าตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ไว้ ที่สถานพยาบาลด้ วย หากรอเครื่ องตรวจที่นามาจาก
สถานีตารวจโดยตรงทุกครัง้ อาจทาให้ ระยะเวลาการตรวจวัดยืดยาวออกไปมาก จะทาให้ ผลการ
ตรวจคลาดเคลื่อนได้ ดังนัน้ ต้ องมี การศึกษางบประมาณสาหรับการจัดซือ้ เครื่ องตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ทางลมหายใจในส่วนนี ้เพิ่มเติมลงไป

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรสนับสนุนให้ มีการตรวจวัดในกลุ่มที่ได้ รับประวัติการดื่มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่ทกุ ครัง้ อย่าง
เข้ มข้ น เนื่องจากระดับแอลกอฮอล์ที่พบจริ ง มีค่าเฉลี่ ยที่ค่อนข้ างสูง อันจะนาไปสู่หลักฐาน
สาคัญประกอบการพิจารณาบทลงโทษในชันศาลได้
้
ดี
2. ควรสนับสนุนให้ มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขบั ขี่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากสัดส่วนการตรวจ
พบจริง สูงกว่าที่ใช้ การสันนิษฐานจากประวัตทิ ี่ได้ รับราว ร้ อยละ 10
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3. ควรสนับสนุนให้ มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขบั ขี่ทกุ ราย โดยฑาะที่เกิดการบาดเจ็บรุน
และและเสียชีวิต แม้ จะไม่มีประวัติหรื อไม่ทราบว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้ วขับขี่จนเกิดผู้บาดเจ็บ
หรื อเสี ยชี วิตก็ ตาม เนื่ องจากยังพบผู้ที่มี ระดับแอลกอฮอล์ สูงกว่ากฎหมายกาหนดได้ ม าก
เช่นกัน
4. เพื่อให้ เกิดการสนับสนุนการตรวจวัดอย่างเป็ นรูปธรรม ควรจัดทาแนวทางขันตอนการตรวจวั
้
ด
ระดับแอลกอฮอล์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องได้ แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
กระทรวงสาธารณสุข ให้ มีเนื ้อหาครอบคลุมทังขั
้ นตอนทางกฎหมาย
้
เอกสาร ขันตอนการส่
้
ง
ตรวจ ขันตอนการจั
้
ดทางบประมาณและแนวทางการเบิกจ่าย
5. ควรมี การศึก ษาควบคู่เพิ่ ม เติม ในเชิ ง คุณ ภาพ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชัดเจนในการท าแนวทาง
ปฏิบตั ิในแง่ของขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานจริ ง ปั ญหา อุปสรรคในระดับปฏิบตั ิ ทังในด้
้ านการเก็บ
ข้ อมูลและการส่งตรวจตัวอย่างเลือด
6. ในด้ านการทางานด้ านสถิติเพื่อการป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนน ในเบื ้องต้ นสามารถใช้ สถิติการ
ดื่มแล้ วขับจากประวัติที่ได้ จากการสอบถาม เพื่อนาไปใช้ วางแผนการทางานได้ เนื่องจากมี
จานวนใกล้ เคียงกับผลที่ได้ จากการตรวจวัดจริง
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ผู้ดาเนินการศึกษา
คณะทางานร่วม ภายใต้ คณะกรรมการด้ านการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนน กระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ สานัก
โรคไม่ติดต่อ สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
ที่ปรึกษาโครงการ
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริ ญ
นพ. อัษฎางค์ รวยอาจิณ
นพ. ดิเรก ขาแป้น
นพ. นิพนธ์ ชินานนท์เวช
นพ. กิตติพ์ งศ์ สัญชาตวิรุฬ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายแพทย์ไผท สิงห์คา
นางนงนุช ตันติธรรม
นายปัญญ์ จันทร์ พาณิชย์
โรค

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้อานวยการสานักสาธารณสุขฉุกเฉิน

นายแพทย์ชานาญการสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นักกวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญสานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการสานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุม
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นางสาวชลธิชา คาสอ
นายพานนท์ ศรี สวุ รรณ

นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
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4. อุไรภรณ์ พิมพ์ทอง, สุรณรงค์ รัตนโกสุมภ์, รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์.ความสัมพันธ์ของ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดกับระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบตั เิ หตุจราจรใน
เขตอาเภอบ้ านผือ จังหวัดอุดรธานี. การประชุมสวนสุนนั ทาวิชาการระดับชาติ ด้ าน “การวิจยั เพื่อ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ครัง้ ที่ 4 พ.ศ. 2559. ;2559.
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เอกสารแนบหมายเลข 1

แนวทางการตรวจวัเอกสารแนบ
ดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด
1. ผู้ขับขี่ท่ ีสถานพยาบาลทาการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือด คือ ผู้ขบั ขี่ที่เจ้ าพนักงานจราจร
พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ใช้ อานาจตามกฎหมายพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 แก้ ไขเพิ่ม เติม พ.ศ. 2535 ร้ องขอหรื อส่ งตัวมาให้ สถานพยาบาลตรวจวัดแอลกอฮอล์ ในเลื อด ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537)
2. กระทรวงสาธารณสุขรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการตรวจทางห้ องปฎิบัตกิ าร มีรายละเอียดดังนี ้
2.1. ระยะเวลา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตังแต่
้ เวลา 00.00 น. วันที่ 11 เมษายน 2560 – เวลา 24.00 น.
วันที่ 17 เมษายน 2560
2.2 เกณฑ์ การสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายในการตรวจทางห้ องปฎิบัตกิ ารของกระทรวงสาธารณสุข
มีดงั นี ้
- เป็ น ผู้ขับ ขี่ รถต้ น เหตุแ ละรถคู่ก รณี ทัง้ 2 ฝ่ าย ในกรณี ที่ อุบัติเหตุในครั ง้ นัน้ เป็ น เหตุให้ มี
ผู้ได้ รับบาดเจ็บรับไว้ รักษาตัวในโรพยาบาล (Admitted) หรื อเสียชีวิต
- ต้ องเป็ นผู้ขับขี่ที่เจ้ าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ใช้ อานาจ
ตามกฎหมายพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 ร้ องขอ/ส่ง
ตัวให้ สถานพยาบาลตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537)
(ถ้ าไม่มีหนังสือร้ องขอ/ส่งตัวจากเจ้ าพนักงานตารวจ ให้ คานึงถึงสิทธิของผู้ป่วยด้ วย อาจจะ
ถูกฟ้องร้ องละเมิดสิทธิของผู้ป่วยได้ )
- การส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการ ต้ องเป็ นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเท่านัน้
2.3 กรณี อื่นๆ ที่ไม่เข้ าการเกณฑ์สนับสนุนค่าใช้ จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข ให้ เบิกจ่ายตามธรรม
เนียม
ปฏิบตั เิ ดิมของหน่วยงาน

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
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1. กรณี มี ก ารร้ องขอ/ส่ง ตัวจากเจ้ าพนัก งานจราจร พนัก งานสอบสวน หรื อ พนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ให้
สถานพยาบาลตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่ างกายผู้ขบั ขี่ ให้ โรงพยาบาลแจ้ งกับเจ้ าหน้ าที่ตารวจทา
หนังสือร้ องขอ/ส่งตัวระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ต้องการตรวจ ส่งมายังโรงพยาบาลโดยเร็ ว ภายใน 4 ชั่วโมง
(หากเกิน 6 ชัว่ โมงปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือดจะลดลงต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด 50 mg%) แพทย์
ที่อยูเ่ วรสัง่ ตรวจและดาเนินการตามกระบวนการปกติของโรงพยาบาล
2. กรณี ที่ เจ้ าพนัก งานจราจร พนักงานสอบสวนหรื อ พนัก งานเจ้ าหน้ าที่ ไม่ท ราบเหตุ แต่มี ผ้ ูน าส่ง
ผู้บาดเจ็บมายังโรงพยาบาล และผู้บาดเจ็บดังกล่าวต้ องรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล (Admitted) หรื อ
เสียชีวิต ให้ เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลประสานกับสถานีตารวจเพื่อแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ตารวจพิจารณา
ทาหนังสือร้ องขอ/ส่งตัวให้ โรงพยาบาลทาการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ทงั ้ 2 ฝ่ าย
3. หลังจากโรงพยาบาลได้ รับหนังสือร้ องขอจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจให้ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
จากผู้ขบั ขี่แล้ ว ให้ ดาเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ภายใน 2 ชัว่ โมงหลังจากได้ รับ
หนังสือดังกล่าว
4. โรงพยาบาลดาเนินการเก็บ specimen และตรวจแอลกอฮอล์ ในเลื อดของผู้ขับขี่ ตามวิธีการเก็ บ
ตัวอย่างในการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์ปริ มาณ alcohol ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 (ขันตอน
้
การเก็บตัวอย่าง) หากโรงพยาบาลใดไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ผลได้ ให้ นาส่ง specimen ไปยัง
ศูน ย์ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ มี อ ยู่ในพื น้ ที่ แ ต่ล ะเขต โดยกรอกข้ อ มูล ในแบบฟอร์ ม น าส่ ง ของ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตามเอกสารแนบหมายเลข 2
5. สาเนาเอกสารนาส่งและเก็บไว้ ในเวชระเบียนหรื อระบบข้ อมูลของสถานพยาบาลร่วมกับสาเนา
หนังสือร้ องขอให้ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจ
6. หากผู้ขับขี่ไม่ยินยอมหรื อปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ให้ เจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาล
บันทึกการปฏิเสธไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเวชระเบียน โดยไม่ต้องดาเนินการตรวจวัด และแจ้ งไป
ยังเจ้ าหน้ าที่ตารวจในท้ องที่ เพื่อดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
ขัน้ ตอนการเก็บรักษาตัวอย่ างและการส่ งตรวจ
1 กรณีห้องปฏิบตั ิการของโรงพยาบาลสามารถดาเนินการตรวจได้ เอง ให้ ส่งตรวจตามขันตอน
้
2 กรณีสถานพยาบาลไม่สามารถตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการได้ เองให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 ในวันราชการรวบรวมนาส่งศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ในเขตที่รับผิดชอบ
2.2 ในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย เทศกาลสงกรานต์ 2560 ให้ สถานพยาบาลเก็บรักษา
specimen ตัวอย่างเลือด (whole blood) ดังกล่าวไว้ ในอุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส (ในตู้เย็น
ธรรมดา) และรวบรวมนาส่งศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ในเขตที่รับผิดชอบในวันเปิ ดทาการ
ต่อไป
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การบันทึกข้ อมูลการส่ งตรวจในระบบรายงานผู้บาดเจ็บช่ วงเทศกาล
ให้ บัน ทึก ข้ อมูล รายที่ มี ก ารส่งตรวจวัด ระดับ แอลกอฮอล์ ในเว็ บ ไซท์ รายงานข้ อมูล ผู้บ าดเจ็ บ ช่ว ง
เทศกาล http://ict-pher.moph.go.th/ โดยเช็คที่ชอ่ ง การส่งตรวจวัดแอลกอฮอล์
1. หากผู้ถกู ตรวจวัดเป็ นผู้ขบั ขี่ที่บาดเจ็บเอง ให้ เช็คที่ช่อง มีการส่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
2. หากผู้ถูกตรวจวัดเป็ นผู้ขบั ขี่ที่ไม่บาดเจ็บหรื อไม่ถูกบันทึกในระบบรายงานผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาล
แต่เกี่ยวข้ องเป็ นเหตุให้ มีผ้ บู าดเจ็บรายอื่น ให้ บนั ทึกในรายงานของผู้บาดเจ็บที่เกี่ยวข้ องเพียงหนึ่ง
ราย โดยให้ เช็คที่ชอ่ ง มีการส่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขบั ขี่อื่น และระบุชื่อผู้ถกู ตรวจวัด
ขัน้ ตอนการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการตรวจ
1. กรณี ที่ โรงพยาบาลตรวจวิเคราะห์ ผลเอง ให้ รวบรวมค่าใช้ จ่ายของ case ที่ เข้ าเกณฑ์ ทัง้ หมด
ส่งไปที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคแต่ละเขต ภายหลังสิ ้นสุดเทศกาลสงกรานต์
2. ในกรณีที่โรงพยาบาลส่ง specimen ให้ ศนู ย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์แต่ละเขต โรงพยาบาลไม่ต้อง
จ่ายค่าตรวจให้ กับศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ให้ ศนู ย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์รวบรวมค่าใช้ จ่าย
ในการตรวจทัง้ หมด ส่ง ไปที่ ส านัก งานป้อ งกัน ควบคุม โรคแต่ละเขต ภายหลังสิ น้ สุด เทศกาล
สงกรานต์
3. สานักงานป้องกันควบคุมโรครวบรวมค่าใช้ จ่ายทัง้ หมดส่งมายังกรมควบคุมโรค เพื่อดาเนินการ
เบิกจ่ายให้ กบั โรงพยาบาลและศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ตอ่ ไป

เอกสารแนบหมายเลข 2
วิธีการตรวจปริมาณ ALCOHOL
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
1. ชื่อการทดสอบ
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณ alcohol ด้ วยเทคนิค GC/GC-Headspace
2. ข้ อบ่งชี ้ของการตรวจ
ประกอบการวินิจฉัยกรณีได้ รับ alcohol
ค่าอ้ างอิง >50 มิลลิกรัมเปอร์ เซ็นต์ ถือว่าเมาสุรา
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3. การส่งตรวจและการรายงานผล
วิธีวิเคราะห์ สิ่งส่ ง ปริมาณ
การนาส่ ง
ตรวจ
GC/GCเลือด
Headspace (whole
blood)

ค่ าตรวจ
(บาท/
ตัวอย่ าง)

ระยะเวลา การรายงาน
(วันทาการ)
ผล

800

7
รายงานผลเป็ น
(ถ้ ามากกว่า 1 ตัวเลขจานวน
ตัวอย่างเป็ น เต็ม หน่วยเป็ น
10 วันทาการ) มิลลิกรัม
เปอร์ เซ็นต์

5 หลอด vacutainer
มิลลิลิตร หรื อหลอดที่สะอาดมี
ฝาปิ ดสนิทเพื่อ
ป้องกันการระเหย ใช้
สารกันเลือดแข็ง
Sodium fluoride 40
มิลลิกรัมต่อเลือด 2
มิลลิลิตร

4. สิ่งรบกวนต่อการวิเคราะห์
4.1 ตัวอย่างเลือด (whole blood) ที่ไม่เป็ นเนื ้อเดียวกัน
4.2 เลือดที่ใช้ สารกันเลือดแข็งชนิดอื่น
5. ข้ อแนะนาการเก็บตัวอย่าง
ภาชนะที่ใช้ เก็บตัวอย่าง ควรเป็ นหลอด vacutainer หรื อหลอดที่สะอาดมีฝาปิ ดสนิทเพื่อ
ป้องกันการระเหย ใช้ สารกันเลือดแข็ง Sodium fluoride 40 มิลลิกรัมต่อเลือด 2 มิลลิลิตร
6. ข้ อควรระวัง
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ น ้ายาฆ่าเชื ้อที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เอทานอล และ ไอโสโพรพานอลในการ
ทาความสะอาดบนบริเวณผิวหนังที่จะทาการเจาะเลือด
7. วันและเวลาที่ทาการตรวจวิเคราะห์
วันทาการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 16.30 น.
8. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มได้
- ระยะเวลาเก็บรักษาตัวอย่างที่วิเคราะห์แล้ ว ตัวอย่างทัว่ ไปและตัวอย่างคดีเป็ นเวลา 6 เดือน
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9. เอกสารอ้ างอิง
9.1 Lena Kristoffersen, Liv-Ellen Stormyhr and Anne Smith-Kielland. Headspace gas
chromatographic determination of ethanol: The use of factorial design to study effects
of blood storage and headspace conditions on ethanol stability and acetaldehyde
formation in whole blood and plasma. Forensic Science International. 2006; 161(2-3):
151-157.
9.2 พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบกพ.ศ. 2522 กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2537)
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 54 ก (ลงวันที่ 5 ธ.ค. 2537).
10. เกณฑ์การปฏิเสธตัวอย่าง
10.1 เลือดที่ใช้ สารกันเลือดแข็งชนิดอื่น
10.2 ตัวอย่างเลือด (whole blood) ที่ไม่เป็ นเนื ้อเดียวกัน

แหล่งข้ อมูล : สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=555
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เอกสารแนบหมายเลข 3
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ผังการดาเนินการเก็บตัวอย่าง/ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
ของผูข
้ บั ขี่
กรณีมีผบ
ู้ าดเจ็บ(Admitted)หรือเสียชีวต
ิ จากอุบตั เิ หตุทางถนน
เมือ
่ เกิดอุบตั เิ หตุทางถนนและมีผบ
ู้ าดเจ็บ Admittedหรือมีผเู้ สียชีวต
ิ

กรณี เจ้าหน้าทีต
่ ารวจมี
หนังสือ ร้องขอ/ส่งตัว ผู้
ขับขีท
่ ง้ ั 2 ฝ่ าย มารับ
การตรวจทีโ่ รงพยาบาล

กรณี ผบ
ู้ าดเจ็บหรือ
ผูเ้ สียชีวต
ิ
ถูกนาส่งมา
โรงพยาบาล
โดย
หน่ วยกูช
้ ีพ พลเมืองดีหรือ
ญาติ
(ตารวจยังไม่ทราบเหตุ)

เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลแจ้ง
ตารวจในพื้นทีใ่ ห้
รับทราบเพือ
่ พิจารณา
ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด
ผูข
้ บั ขี่
ตารวจใช้ดลุ ยพินิจและมี
หนังสือร้องขอให้แพทย์
เวรตรวจวัดแอลกอฮอล์
ในเลือดของผูข
้ บั ขี่

โรงพยาบาลได้รบ
ั หนังสือ
ร้องขอให้ตรวจ
แอลกอฮอล์ในเลือดผูข
้ บั
ขีท
่ ท
ี่ าให้เกิดผูบ
้ าดเจ็บ
หรือเสียชีวต
ิ
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*/**ดาเนินการตรวจ/เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ก
ิ าร
ตามขัน
้ ตอนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
หมายเหตุ :
*กรณีทผ
ี่ บ
ู้ าดเจ็บ หรือ ญาติของผูบ
้ าดเจ็บทีห
่ มดสติ ไม่ยน
ิ ยอมให้ทาการตรวจ/เก็บตัวอย่าง
ให้บน
ั ทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและให้แจ้งแก่เจ้าหน้าทีต
่ ารวจเพือ
่ ดาเนินการตาม
กฎหมายต่อไป
เอกสารแนบหมายเลข 4
่ ต้องดาเนินการให้
**ซึง
แล้มวบัเสร็
4 ชั
่วโมงหลังรับผูขป
้ ผ่่ วยมาโรงพยาบาล
แบบฟอร์
นทึกจข้ภายใน
อมูลเทศกาล
กระทรวงสาธารณสุ
านระบบอินเตอร์ เน็ต เนื่องจาก
ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายจะลดลงไปเรือ
่ ยๆ หลัง 6 ชั่วโมงจะทาให้ปริมาณต่า
http://ict-pher.moph.go.th
กว่าทีก
่ ฎหมายกาหนด 50 mg%

ตัวเลือกบันทึกการตรวจวัดแอลกอฮอล์

หน้า 32

10/1/2560

เอกสารปกปิ ด ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รบั อนุญาต

- หากเลือกส่งตรวจผู้บาดเจ็บเอง ระบบจะบันทึกชื่อผู้บาดเจ็บไว้ โดยอัตโนมัติ
- หากเลือกเฉพาะผู้ขบั ขี่อื่น (3) หรื อ ทังผู
้ ้ บาดเจ็บและผู้ขบั ขี่อื่น (4) ให้ บนั ทึกชื่อผู้ขบั ขี่อื่นด้ วย

เอกสารแนบหมายเลข 5
ตัวอย่างแบบฟอร์ มเก็บสิ่งส่งตรวจ
สามารถพิมพ์ออกอัตโนมัตเิ มื่อบันทึกของมูลในระบบข้ อมูลเทศกาลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
หนังสือนาส่ งตัวอย่ างเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอออล์ ในเลือด
…………(ชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน)……………………….
……………………………..…………………………………
…..วัน เดือน ปี ..............
เรื่อง ส่งตัวอย่างตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
เรียน ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่................
1. ชื่อ-สกุลผู้ป่วย.........................................................อายุ.......................ปี เพศ □ ชาย □ หญิง
เลขหมายผู้ป่วย........................................................ □ ตาย □ ไม่ตาย
สาเหตุ  อุบตั เิ หตุทางถนน
2. วันที่เกิดเหตุ..........................เวลา..........................น. สถานที่เกิดเหตุ
.................................................
ตาบล...................................อาเภอ..............................จังหวัด
............................................................
3. ผู้เก็บตัวอย่ าง..................................................วันที่เก็บตัวอย่ าง.................................เวลา
.................น.
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4. พาหนะที่เกิดเหตุ □ รถเก๋ง □ รถปิ คอัพ □ รถบรรทุก □ รถจักรยานยนต์ □ จักรยาน
□ รถบรรทุกทางการเกษตร (อีแต๋น) □ อื่นๆ (ระบุ) ..............................................
คู่กรณี
□ รถเก๋ง □ รถปิ คอัพ □ รถบรรทุก □ รถจักรยานยนต์ □ จักรยาน
□ รถบรรทุกทางการเกษตร (อีแต๋น) □ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................
5. ชนิดของตัวอย่ างส่ งตรวจ □ NaF. Blood 1-2 CC. □ อื่นๆ (ระบุ)
........................................................
6. วัตถุประสงค์ ของการตรวจ
□ งานคดี □ วินิจฉัยโรค □ บาบัดรักษา □ ตรวจสุขภาพ □ เฝ้าระวัง □ อื่นๆ (ระบุ) ...................
ขอแสดงความนับถือ
….(กลุม
่ ฝ่ าย งาน
Ward).............
..ชือ
่ ผูต
้ ด
ิ ต่อ ประสานงาน
.............
....โทรศัพท์
...................................
.
..โทรสาร
...................................
.....

ลงชื่อ...........................................
(..........................................)
ตาแหน่ง.............................................
.............................................
สาหรับเจ้ าหน้ าที่รับ-ส่ งตัวอย่ าง

หมายเลขวิเคราะห์
การนาส่ง □ ทางไปรษณีย์ □ ด้ วย
ตนเอง

การตรวจรับ □ ตัวอย่างปกติ □.................................
………………………………………………………………………
……
□....................................................... ผู้รับตัวอย่าง.................................................................
วันที่รับตัวอย่าง........................เวลา..........................น.
....
ลายมือชื่อผู้สง่
........................................................
(....................................................)
ตาแหน่ง
......................................................
ขัน้ ตอนและตัวอย่ างการพิมพ์ แบบนาส่ งจากเว็ปไซต์ ในกรณีบันทึกข้ อมูลในระบบ
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เอกสารแนบหมายเลข 6
ตัวอย่างขันตอนการปฏิ
้
บตั ิการส่งตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด
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เอกสารแนบหมายเลข 7
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ตัวอย่างใบคาร้ องขอให้ สถานพยาบาลตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด
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