
การเตรียมความพร้อมการด าเนินงานด้านการแพทย์ 
     และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

นายแพทยว์ิทูรย์  อนันกุล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 



แนวทางการด าเนินงาน 

หัวข้อรณรงคศ์ูนย์อ านวยการปอ้งกันความปลอดภัยทางถนน  

“ขับรถมีน ้ำใจ รักษำวินัยจรำจร” 
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 

พิธีเปิดศูนย์ฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 
พิธีปิดศูนย์ฯ  วันที่ 3 มกราคม 2563 

กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานศนูย์อ านวยการฯ  
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 

Conference กับพื้นที่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 
แถลงข่าวและตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยประมาณวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 

                                                                 การด าเนินงานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 



อ าเภอเสีย่งชว่งเทศกาล  

ยดึพืน้ทีเ่ป็นตวัต ัง้ 
(Area Approach) 

 ต าบลขบัขีป่ลอดภยั 
ชว่งควบคมุเขม้ขน้ 

27 ธ.ค.62– 2 ม.ค.63 
ชว่งรณรงค ์

1 พ.ย. 62– 2 ม.ค.63 

ชว่งเตรยีมความพรอ้ม 
1 – 26 ธ.ค.62 

ตวัชีว้ดั: จ านวนครัง้ของการเกดิอบุตัเิหต ุผูบ้าดเจ็บ และผูเ้สยีชวีติ ลดลง 

สแีดง 34 อ าเภอ  สสีม้ 138 อ าเภอ สเีหลอืง 664 อ าเภอ   

ประชาชนเดนิทางปลอดภยั และมคีวามสขุในชว่งเทศกาลปีใหม ่พ.ศ.2563 
เป้าหมาย 

 ลดปจัจยัเสีย่ง ดา้นคน ถนน/สภาพแวดลอ้ม และยานพาหนะ 

 ชว่ยเหลอืหลงัเกดิอบุตัเิหต ุ

 ความปลอดภยัทางน า้ 

 ดแูลความปลอดภยัใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่ว 

 มาตรการบรหิารจดัการ 

มาตรการหลกั 
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มาตรการหลกั จากศนูยอ์ านวยการความปลอดภยัทางถนน 



สถติการเกดิอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลปีใหม ่2561-2562 
เปรยีบเทยีบ 2 ปียอ้นหลงั 

 ประเด็น 

ศนูยอ์ านวยการ 
ความปลอดภยัทางถนน 

เพิม่ข ึน้/ลดลง  

กระทรวงสาธารณสขุ 

เพิม่ข ึน้/ลดลง  
ปี  

2562 
ปี  

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2561 

  1. จ านวนคร ัง้การเกดิ
อบุตัเิหต ุ (คร ัง้) 

3,791 3,841 -1.30% - - - 

  2. ผูเ้สยีชวีติ (คน) 
     ดชันคีวามรนุแรง 
(30 วนัหลงัเกดิอบุตัเิหต)ุ 

463 
(12.21) 

423 
(11.01) 

9.46% 
 

520** 
- 

505** 
- 

2.97% 
- 

เสยีชวีติ ณ จดุเกดิเหต ุ 258 226 14.16% 262 216 21.30% 

  3 .ผูบ้าดเจ็บ (คน)     
      (Admitted) 

3,892 4,005 -2.82% 5,299** 4,822** 9.89% 

4. ผูบ้าดเจ็บ (คน) 
      (OPD) 

- - - 23,467 22,709 3.34% 

แหลง่ขอ้มลู : 1.ระบบรายงานขอ้มลูชว่งเทศกาลของกระทรวงสาธารณสขุ http://ict-pher.moph.go.th  
2.ศนูยอ์ านวยการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

หมายเหต ุ: ** รวมกรงุเทพมหานครจากขอ้มลูศปถ. 

http://ict-pher.moph.go.th/
http://ict-pher.moph.go.th/
http://ict-pher.moph.go.th/


สงัคม  

• อสม.+ อปท. >> “ดา่นชุมชน” “ดา่นครอบครวั” 

กฎหมาย  

• บงัคบัใช ้พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

• ให ้รพ. ตรวจวดั ALC ในเลอืดของผูข้บัขีบ่าดเจ็บ 

องคก์ร 

• จนท. ปฏบิตังิานชว่งเทศกาล ALC เป็น 0 
• ตรวจสุขภาพผู้ขับขีร่ถตู้สาธารณะ 

มาตรการป้องกนั ภายในกระทรวงสาธารณสขุ 

บคุลากร กสธ. หา้มดืม่แลว้ขบั  

หา้มขบัรถเร็ว สวมหมวก คาดเข็มขดั  

ตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่แีกป่ระชาชนท ัง้ในและนอกเวลางาน 

เตรยีมความพรอ้มป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน 
 

การรกัษา  

• เตรยีมพรอ้มทัง้ในและนอก รพ.  

• รถพยาบาลขบัขีป่ลอดภยั อยา่งเครง่ครัด 

• ความปลอดภยั ในรพ. และ ER 

การจดัการขอ้มลู 

• รวบรวม วเิคราะห ์รายงานขอ้มลู  
หน่วยงานทกุระดบั 

• สอบสวนเหตกุารณอ์บุตัเิหตใุหญ ่ 
ตามเกณฑข์อง ศปถ.(ตาย 2 หรอื เจ็บ+ตาย 4) 

มาตรการป้องกนั  ตอบสนองหลงัเกดิเหต ุ

ประชาสมัพนัธ ์ 

• พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์   
• เจ็บป่วยฉุกเฉนิวกิฤต มสีทิธทิกุที ่
• ดืม่ไมข่บั “Drink don’t Drive” 

5 



เป็นประธานแถลงข่าวตามวันที่  ศปถ. 28 ธันวาคม 2562 

แนวทางการด าเนินงาน 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม โรงพยาบาล จุดตรวจ จุดบริการ / เขตที่รับผิดชอบ 

รองปลัดกระทรวง/ผู้ตรวจราชการ/ผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดและพิธีปิด ประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ศปถ ทุกวัน 
อธิบดีกรมควบคุมโรค  
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

- เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สาธารณสขุจังหวดัเปน็ผู้บัญชาการ  
วิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บและเสยีชีวติ สอบสวนหาสาเหตุ น าเสนอเข้าที่ ศปถ.จว.  

- ร่วมบูรณาการการด าเนินงานกับ ศปถ.จังหวัดและ เข้มข้นเน้นหนักในอ าเภอ   เสี่ยงสูง 
ได้แก่ กลุ่มสีแดง (A) และกลุ่มสีสม้ (B) 
- ตรวจสอบ หรือก ากับหน่วยงานส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในจังหวดั 
 ตามแบบรายงาน ผ่านช่องทาง ict-pher.moph.go.th , Is online ภายในเวลา 08.00 น.ของแต่ละวัน  
- ตรวจเตือน/ประชาสัมพันธ์ /บังคับใช้กฎหมาย  ตามพรบ.เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

PHEOC 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

เลขานุการร่วม ศปถ.อ าเภอ 

- วิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 ร่วมกับทีมสอบสวนโรค น าเสนอต่อ 
 ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
 ระดับอ าเภอ 
- สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
 หมู่บ้านตั้งด่านควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง เช่น  
 ด่านชุมชน หรือ ศูนย์สร่างเมา 
-สนับสนุนการท าประชาคมเพ่ือก าหนด 
 กติกา หรือธรรมนูญชุมชน หมู่บ้าน 

โรงพยาบาล (รพศ./รพท./รพช.) โรงพยาบาลเอกชน 

- เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล หน่วยบริการการแพทย์ 
 ฉุกเฉินศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (1669) วิทยุสื่อสาร Internet ระบบสารสนเทศ พร้อมใช้งาน 24 
ชั่วโมง  
- ความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ  
- เตรียมความพร้อมการรับและส่งต่อ(Referral System) 24 ชั่วโมง 
- บริหารจัดการข้อมูลอุบัติเหตุของโรงพยาบาล เพ่ือการป้องกัน 
- ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับข่ี ที่เจ้าพนักงาน 
   ต ารวจร้องขอหรือส่งตัวมา 
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-จัดทีมออกตรวจ/เตือนบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และสรุปท าข้อมูลประจ าวัน 
- ประสานกับจังหวัด ให้บังคับใช้กฎหมาย/   
  ประชาสัมพันธ์/เตือน/พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
- รับเรื่องร้องเรียนการกระท าผิด พรบ.และตรวจสอบ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ 

 สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง   
-บริหารจัดการ ติดตามข้อมูลและน าเสนอผู้บริหาร  
 กระทรวงสาธารณสุข  09.00 น ทุกวัน  
-ร่วมทีมตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน 
- ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปภาพรวมสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน 
 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน PHEOC 
- ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงเทศกาลทุกวันและในวันที่ สธ.เป็น
ประธานการแถลงข่าว 
- สรุปข้อมูลการด าเนินงานหลังเทศกาล 
- ติดตามสรุปผล ประเมินมาตรการ 

ส านักโรคไม่ติดตอ่ 

-จัดทีมสอบสวนร่วมกับ สสจ.และ ระบาดวิทยา  
 ตามเงื่อนไขของส านักระบาดวิทยา 
-เปิดศูนย์ปฏิบัติการ (EOC) ทุกวัน 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรค/สปคม.  

-สนับสนุนวิชาการด้านการสอบสวน  วิเคราะห์ 
 ประเมินผลกรณี เข้าเกณฑ์การสอบสวน 

ส านักระบาดวิทยา  

-ร่วมเตรียมความพร้อมของระบบประมวลผล 
 ข้อมูลและระบบรายงานข้อมูล และร่วมเป็น 
 ศูนย์กลางบริหารจัดการระบบการประมวลผล 
 ข้อมูล รวมท้ังระบบรายงานข้อมูล 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

-เตรียมความพร้อมช่องทางการจัดส่ง พ้ืนท่ีจัดเก็บ และระบบการ
ประมวลผลข้อมูล ให้สามารถด าเนินการ 
 ได้อย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
-จัดระบบการช่วยเหลือผูป้ระสบเหตฉุุกเฉิน  
 โดยใช้ รถ, เรือ และอากาศยาน  
-จัดส่งข้อมูลการออกปฏิบัตกิารบริการการแพทย์ฉุกเฉินส่งให้EOC ของกระทรวง
สาธารณสุขทุกวัน 
-รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน จากระบบผูป้ว่ยวิกฤต UCEP 
--รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้บริการ EMS 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เตรียมความพร้อมในการตรวจแอลกอออล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ทางสถานพยาบาลส่งมาตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ  



This text can be replaced with your own text. 

Section Break 

                                                                 

 กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 
 ส านักงานควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

บทบาทการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ข้อสั่งการการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บ 
จากการจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ 2563  

กระทรวงสาธารณสุข 



1. ให้จังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทุกวัน  

2. ให้ด าเนินการและร่วมบูรณาการ กับ ศปถ.จังหวัด โดยเข้มข้นเน้นหนักในอ าเภอเสี่ยงสูง ได้แก่ สีแดง 34 อ าเภอ   
    สีส้ม 138 อ าเภอ สีเหลือง 664 อ าเภอ   

3. ให้จังหวัดรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนตามช่องทาง ระบบรายงานตามที่ก าหนด 

 4. ให้หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงวันหยุด ตามข้อบังคับฯ    
    ให้สามารถตอบแทนเพิ่มเติมไม่เกิน 2 เท่า ของอัตราที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์ฯ 

 5. ให้มีการสอบสวนอุบัติเหตุที่ความรุนแรงตามเกณฑ์ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

 
 
 

6. ด าเนินการตามมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

ข้อสั่งการ  
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แผนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

 



แนวทางการด าเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  แผนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

ก าหนดการตรวจ 

แผนที่ 1 พื้นที่พื้นทางหลัก ถนนสายหลัก 

แผนที่ 2 พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด  

อ าเภอระดับความเสี่ยงสีแดง 

โดยแบ่งแผนการตรวจเยี่ยมเป็น 4 พื้นที่ดังนี้ 

แผนที่ 3 พื้นที่ที่ไม่เคยลงตรวจเยี่ยม แต่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

แผนที่ 4 พื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร/ปรมิณฑล 

เตรียมพืน้ที่ 7 สาย 


