
โครงการ“ขบัขีป่ลอดภยั มัน่ใจ ไรแ้อลกอฮอล”์ ระยะที ่2 

การตรวจปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บัขี ่



โครงการ ขบัขีป่ลอดภยั มัน่ใจ ไรแ้อลกอฮอล ์ระยะที ่2 

กองทนุเพือ่ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน  กรมการขนสง่ทางบก 

สนบัสนนุงบประมาณคา่ตรวจแอลกอฮอลใ์นเลอืด 43,341,600 ลา้นบาท 

ตรวจแอลกอฮอลผ์ูข้บัขี ่ตลอดป ี  

เริม่ตัง้แต ่ 1 ธค. 62 - 30 พย. 63 



กลุม่เปา้หมาย 

1. เปน็ผูข้บัขีท่ีเ่กดิอบุตัเิหต ุและเหตนุัน้ท าใหม้ี
ผูบ้าดเจบ็หรอืเสยีชวีติ ทัง้ทีม่คีูก่รณหีรอืไมม่ี
คูก่รณ ี

2. เจา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรอื
พนกังานเจา้หนา้ทีร่อ้งขอ หรอืสง่ตวัโดยมใีบ
น าสง่ผูบ้าดเจบ็หรอืศพใหแ้พทยต์รวจชนัสตูร 
(ค.๘-ต.๖๕) มาใหส้ถานพยาบาล 

3. เปน็ผูข้บัขีท่ีไ่มส่ามารถตรวจวดัระดบั
แอลกอฮอลโ์ดยการเปา่ทางลมหายใจได ้



แนวทางการตรวจแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บัขี ่

สง่เลอืดตรวจวเิคราะห์

ไดท้ัง้รฐัและเอกชน 

เบกิเงนิจากโครงการได ้
- คา่เจาะเลอืดและน าสง่   

    200 บาท/ราย 
- คา่ตรวจวเิคราะห ์
    ไมเ่กนิ  800 บาท/ราย 

กระทรวงสัง่การแลว้ 
สามารถดาวนโ์หลดไดท้ี ่ 

http://www.thaincd.com/2016/
news/hot-news-

detail.php?id=13299&gid=18 



ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ

1. กรณมีกีารรอ้งขอ/สง่ตวัผูข้บัขีจ่ากเจา้เจา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งมใีบน าสง่ผูบ้าดเจบ็
หรอืศพใหแ้พทยต์รวจชนัสตูร ระบชุือ่ผูข้บัขีท่ีต่อ้งการตรวจ    สง่มายงั
โรงพยาบาลโดยเรว็ หรอืขึน้อยูก่บัต ารวจและ รพ.ในแตล่ะพืน้ที ่มขีอ้ตกลง
แนวทางปฏบิตัริว่มกนั 

2. กรณทีีเ่จา้หนา้ทีต่ ารวจไมท่ราบเหต ุมผีูน้ าสง่ผูบ้าดเจบ็มาโรงพยาบาล ให้
เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลประสานกบัสถานตี ารวจเพือ่แจง้ใหพ้จิารณาสง่ใบน าสง่  

3. การเกบ็ตวัอยา่งเลอืด ใชส้ารกนัเลอืดแขง็ Sodium fluoride 2-3 cc  ควรแจง้
ผูบ้าดเจบ็กอ่นเจาะเลอืด หากปฏเิสธ ใหบ้นัทกึลงในเวชระเบยีน 

 



ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ

4. สง่ specimen ไปตรวจ : รพ.ตรวจเอง หรอื     สง่
ศนูยว์ทิยฯ์  สถาบนันติวิทิยาศาสตร ์    สถาบนั
นติเิวช  Lab เอกชน ฯลฯ 

5. หาก รพ.ไมไ่ดบ้นัทกึขอ้มลูใน PHER accident ให้
พมิพแ์บบฟอรม์เอกสารน าสง่ทางออนไลนจ์าก
เวบ็ไซตน์ี ้http://ict-pher.moph. 
go.th/data/?r=documents  

6. หาก รพ. บนัทกึขอ้มลูในระบบรายงานการบาดเจบ็
และเสยีชวีติ (ใน PHER accident หรอื IS Online 
อยา่งใดอยา่งหนึง่) ใหส้ัง่พมิพเ์อกสารน าสง่จาก
ระบบได ้

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


ขัน้ตอนการเบกิคา่ใชจ้า่ย 

1. สถานพยาบาลทีต่รวจวเิคราะหเ์ลอืดเองได ้: เบกิไดไ้มเ่กนิ ๑,๐๐๐ บาท/ราย     ให้
สง่ส าเนาผลการตรวจของทกุราย และระบชุอ่งทางการรบัเงนิใหช้ดัเจน 

2. สถานพยาบาลไมไ่ดต้รวจวเิคราะหเ์ลอืดเอง สง่ตรวจทีอ่ืน่ :  
 กรณทีีส่ง่ specimen ไปยงัศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สถานพยาบาลไมต่อ้งเรยีกเกบ็คา่
ตรวจเลอืดจากผูป้ว่ยหรอืเจา้หนา้ทีต่ ารวจ  เบกิคา่เจาะเลอืดและน าสง่ เบกิได ้๒๐๐ บาท/ราย  
ใหส้ง่ส าเนาใบน าสง่ของทกุราย และระบชุอ่งทางการรบัเงนิใหช้ดัเจน 

 กรณทีีส่ง่ specimen ไปยงัหนว่ยทีใ่หบ้รกิารตรวจวเิคราะหท์ัง้ของรฐัหรอืเอกชน       
โรงพยาบาลอาจส ารองจา่ยคา่ตรวจวเิคราะหไ์ปกอ่น เบกิไดไ้มเ่กนิ ๘๐๐ บาท/ราย  และคา่
เจาะเลอืด/น าสง่ เบกิได ้๒๐๐ บาท/ราย ใหส้ง่ส าเนาผลการตรวจของทกุรายและระบชุอ่ง
ทางการรบัเงนิใหช้ดัเจน 



การเบกิคา่ใชจ้า่ย 

สง่เอกสาร : หนงัสอืปะหนา้  ส าเนาผลตรวจ หรอืส าเนาใบน าสง่ 
 ผูอ้ านวยการกองปอ้งกนัการบาดเจบ็ 
 กรมควบคมุโรค  กระทรวงสาธารณสขุ 
 ถนนตวิานนท ์ ต าบลตลาดขวญั 
 อ าเภอเมอืง  จงัหวดันนทบรุ ี 11000 



ผลการตรวจระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด 
ตัง้แต ่17 ธ.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 (ขอ้มลู ณ วนัที ่18 ต.ค. 62) 

จ านวนสง่เบกิ 11,887  ราย  
เกนิกฎหมายก าหนด  

55.02 % 

จ านวนการตรวจ alcohol ทีส่ง่เบกิ จ าแนกเปน็รายเดอืน 

แหลง่ขอ้มลู:จากรายงานการเบกิคา่ใชจ้่าย 

  จ านวน (ราย) เกนิกฎหมายก าหนด ไมเ่กนิกฎหมายก าหนด 

อาย ุ< 20 ป ี 1,482 35.76%  64.24% 

อาย ุ>= 20 ป ี 9,440 58.60% 41.40% 

ไมท่ราบอาย ุ alc >50 mg% 965 49.53% 50.47% 

รวม 11,887 ราย 



พาหนะผูบ้าดเจบ็ 4 ประเภทหลัก ผล Alc เกนิกฎหมายก าหนด  
จ าแนกพาหนะ 

57.40% 
3,392 ราย 51.99% 

1,057 ราย 

19.86% 
29 ราย 

52.81% 
47 ราย 

72.10% 
5,909 ราย 

24.80% 
2,033 ราย 

1.78.% 
146 ราย 

1.09% 
89 ราย 

พาหนะท่ีม ีalc เกนิกฎหมายก าหนด จ าแนกตามชว่งอาย ุ
497 ราย 

439 ราย 

343 ราย 

130
ราย 

166 
ราย 

13
2 
ราย 

ผลการตรวจระดบัแอลกอฮอลใ์นเลอืด 
ตัง้แต ่17 ธ.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 (ขอ้มลู ณ วนัที ่18 ต.ค. 62) 



แนวทางการตรวจแอลกอฮอลใ์นเลอืดของผูข้บัขี ่


