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รายงานสรุปผล
ผลการส่งเสริมการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
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กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสี่ยง

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่๙ นครราชสีมา
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รายงานสรุปผล
ผลการส่งเสริมการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สถานการณ์ การบาดเจ็บ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ ๙ มีแนวโน้มสูง และพบปัญหา
อุปสรรคหลายด้าน ในการแก้ไขปัญหา แต่ผู้บริหารและ คนทางาน มีความต้องการพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
เป็นประเด็นสาคัญที่จะดาเนินการในปี ๒๕๖๐ ต้องการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการต่อยอดด่าน
ชุมชน จึงคิดหาวิธี เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของด่านชุมชน ที่เรียกว่า ศูนย์สร่างเมา ขึ้น
ซึ่งเป็น
เครื่องมือ ในช่วงเทศกาล ใช้ด่านชุมชนร่วมกับศูนย์สร่างเมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดคนเมาสุราแล้วขับ
รถจักรยานยนต์ พบคนในหมู่บ้านที่น่าสงสัยว่าเมาจะนาส่งกลับไปนอนที่บ้าน ส่วนคนต่างถิ่นจะประวิงเวลาให้
อาการสร่างเมาดีขึ้น หรือหาคนที่จะขับทดแทนหากอาการเมายังไม่ดีขึ้น ด้วยการ ทบทวน องค์ความรู้การ การ
ตั้งด่านชุมชน และการตั้งจุดตรวจสกัด จุด บริการ ต่างๆ จัดทาแบบคู่มือศูนย์สร่างเมา ด้วยการมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดตั้งศูนย์สร่างเมา จัดเตรียมสื่อ สัญลักษณ์ และ
อุปกรณ์ ตลอดจนแบบรายงานต่างๆ และการบริหารจัดการก ารเก็บข้อมูล จัดประชุมและแถลงข่าว เพื่อหา
ความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระดับภาค เขต จังหวัด พื้นที่ เช่น กองทัพภาคที่ ๒ หน่วยงานในระดับ
จังหวัด ๕ E หน่วยงานในระดับ อาเภอ ๕ E จานวนทั้งสิ้น ๔ จังหวัด และ ๘๘ อาเภอ และติดตามเยี่ยมเยือน
ขณะพื้นที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ผลการดาเนิน พบว่า ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาเนินการครอบคลุมทั้ ง 88 อาเภอของ
เขต 9 รวมจานวนทั้งสิ้น 5,240 แห่ง มีผู้มารับบริการในด่าน 58,428 คน และมีการตั้งศูนย์สร่างเมาคู่ด่าน
ชุมชน จานวน 850 แห่ง คัดกรองคนเมา 18,394 ราย คนเมาเข้ารับการบาบัด 1,373 ราย ผลการบาบัด
สร่างเมา 1,201 ราย จานวนผู้เสียชีวิต เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลง 2 ราย บาดเจ็บลดลง ๒๑% จานวน
คนที่ดื่มสุรา ลดลง 30.7% จานวนคนที่สวมหมวกนิรภัย เพิ่มขึ้น 8.1%จานวนคนที่คาดเข็มขัดนิรภัย
เพิ่มขึ้น 52% จากการติดตาม เยี่ยมพื้นที่ พบว่า ด่านชุมชน และ ศูนย์สร่างเมา ที่เกิดข้อตกลงของชุมชน
สามารถตั้งได้ ตลอด 24 ชม หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันทางาน ชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก สามารถกักคนกลุ่ม
เสี่ยงได้ สกัดกั้นรถจักรยานยนต์ ที่เมา และ ไม่สวมหมวกกันน๊อค ขับรถเร็ว ศูนย์สร่างเมาสามารถใช้ทีมงาน
อสม เพื่อดาเดินการได้และ อสม ก็ดาเนินการได้อย่างดี และยังช่วยเสริมให้ด่านชุมชนมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น สามารถทาร่วมกับด่านชุมชนได้ ดี ข้อค้นพบพบว่า ไม่สามรถกักคนนอกหมู่บ้าน คนสัญจรผ่านไปมา
และคนที่เมาก็จะเป็นคนเดิมๆ กลุ่มเดิม และอุบัติเหตุก็เกิดในกลุ่มคนใช้จักยานยนต์
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มศักยภาพของด่านชุมชนให้ มีความสามารถ สกัดกั้นและจัดการหมวกกันน็อค และจัดบริการ
ส่งคนเมาแล้วขับรถมา หากไม่ยอมบาบัดที่ศูนย์สร่างเมา ไม่ควรปล่อยให้ขับกลับเอง ควรขยายการตั้งด่าน 24
ชม และจัดทาทะเบียนรถจักยานยนต์ประจาหมู่บ้าน พร้อมกับสารวจความพร้อมของหมวก และ คนที่ชอบดื่ม
เหล้า หรือติดสุราในชุมชน ควรหามาตรการเพื่อป้องกันก่อนที่จะออกจากบ้าน
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บทนา
องค์การอนามัยโลกได้ชี้ใ ห้เห็นความสาคัญของอุบัติเหตุทางถนน โดยได้จัดลาดับความสาคัญสาเหตุ
ของโรคและการบาดเจ็บ พบว่าการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนได้ถูกจัดไว้ในลาดับที่ 9 ในปี 2533 และ
คาดการณ์ไว้ว่า หากไม่มีการดาเนินงานที่เหมาะสมจะส่งผลให้อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
เลื่อนจากลาดับที่ 9 ไปอยู่ลาดับที่ 3 ในปี 2563 ขณะที่ Mathers และ Loncar ได้กล่าวถึงปัญหาการ
สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไว้ว่า การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนจะเป็นสาเหตุของโรคและการ
บาดเจ็บที่ถูกจัดไว้เป็นอันดับที่ 4 ภายในปี 2573 และจะเป็นสาเหตุของการสูญเสี ยชีวิตในเพศชายเป็น
อันดับที่ 2 รองจากปัญหาของโรคเอดส์ นอกจากนี้ Commission for Global Road Safety ได้รายงานว่าใน
ขณะที่ปัญหาของวัณโรคเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
ถึงร้อยละ 65 ภายในปี 2563
โดยรายงาน Global Status Report on Road Safety 2013 โดย รายงานสถานการณ์ความปลอดภัย
ทางถนนของโลกได้รายงานข้อมูลว่า ในปี2010 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนตามประมาณการ
ของ WHO สูงถึง 26,312 คน (จากจานวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุของไทยในปี 2010 ตามรายงาน 13,365
คน) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะทาให้ค่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 38.1 ต่อแสนประชากร โดย
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 74 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และประมาณค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็น
ร้อยละ 3 ของ GDP โดย WHO ได้ใช้แบบจาลองในการคานวณและประมาณการตายจากการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงปี 2006 – 2011 ของกลุ่มประเทศ SEAR โดยได้ทาการประเมินการตายต่อประชากร 100,000
คน ซึ่งทาให้สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยมีสถานการณ์ที่มีความรุนแรงเป็นอันดับ 3 ของ
โลก อันดับ 1 ของเอเชีย
และจากรายงานของคณะทางานสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
ระดับจังหวัด หรือ สอจร. ระบุว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนั้นสูงถึงวั นละ 35 คน และมีแนวโน้มว่าผู้ชาย
จะเสียชีวิตมากกว่าผู้หญิงถึง 4 เท่า ในปี พ.ศ.2556 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จานวน 14,789 ราย เป็น
กลุ่มวัยทางานอายุ15-59 ปี จานวน 13,863 คน คิดเป็นร้อยละ93.7 การเสียชีวิตของคนในวันทางานซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเป็น ผู้ทางานหาเลี้ยงครอบครัว ทาให้ส่งมีผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ และจิตใจ แก่
คนในครอบครัว และยังมีผลกระทบในภาพรวม ด้านสังคม และเศรษฐกิจ อีกด้วย
สถานการณ์การบาดเจ็บและการตายจากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 9 ข้อมูลปี 2554-2557
พบว่า การเสียชีวิตมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2557 มีผู้บาดเจ็บจานวน 1,509 คน หรืออัตราต่อแสน
ประชากรเท่ากับ 23.08 และเมื่อพิจารณาเป็นรายเขตสุขภาพ จากทั้ง 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ปี 25542557 พบว่า เขตสุขภาพที่ 9 มีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีจานวนผู้เสียชีวิต
5,940 ราย คิดเป็นอัตรา 21.84 ต่อแสนประชากร พิจารณาการเสียชีวิตในรายจังหวัดพบว่า จังหวัด
นครราชสีมามีจานวนผู้เสียชีวิตมากที่สุดของเขต รองลงมา บุรีรัมย์และสุรินทร์ ในปี
2557 จังหวัด
นครราชสีมามีผู้เสียชีวิต 733 คน, บุรีรัมย์ 334 คน, สุรินทร์ 310 คน และชัยภู มิ 132 คน การพิจารณา
พื้นที่เสี่ยง โดยใช้ข้อมูลอัตราการตายต่อแสนประชากร จาแนกพื้นที่สีแดง (อัตราตาย 16.00 ขึ้นไป), สีเหลือง
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(อัตราตาย9.00-15.99), และสีเขียว(อัตราตาย0-8.99) ในภาพรวมของจังหวัด ปี 2556 พบว่า พื้นที่สีแดง
มี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พื้นที่สีเหลือง 1 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ และใน
ปี 2557 พบว่า พื้นที่สีแดง มี 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พื้นที่สีเหลือง 1
จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่าง ยิ่งที่จะต้องดาเนินการ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในเขตสุขภาพที่ 9 อย่างเร่งด่วน
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จากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาเขตสุขภาพที่ ๙ ได้จัดตั้งกรรมการอุบัติเหตุเขตขึ้นโดย
ประกอบด้วย จังหวัด ๔ จังหวัด และศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง หน้าที่
๑. วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ สภาพปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ในเขตสุขภาพที่ ๙
๒. การกาหนดกลยุทธ์และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ ๙
๓. จัดทาแผนงาน/โครงการ ระดับเขตเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
๔. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานทุก ๓ เดือน
๕. สรุปผลดาเนินการรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน เพื่อเสนอต่อที่ปะชุมคณะกรรมการบริหารระดับเขต
จากการสรุปบทเรียนการดาเนินงาน เขตสุขภาพที่๙ พบปัญหาอุปสรรคหลายด้าน เช่น บูรณาการในหน่วยงาน
สาธารณสุข ที่มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่รับผิดชอบในการ วิเคราะห์ข้อมูล ไม่สามารถออกหน้ารายงาน พื้นที่
อาเภอ ตาบล ต้องการกา ลังใจ/แรงจูงใจ ต้องการพี่เลี้ยง ต้องการข้อสั่งการ /แนวทางที่ชัดเจน ต้องการ KM
และ coaching ติดตามเสริมพลังเป็นระบบ ต้นทุนที่ดีของเขตสุขภาพที่๙ ได้แก่ กลไกศูนย์ความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอาเภอ ซึ่งมี จ.สุรินทร์เป็นโมเดล ด่านชุ มชน มีหลายพื้นที่เป็นโมเดล เช่น อ .พุทไธสง อ.ปราสาท
อ.สังขะ อ.ชุมพวง อ .นางรอง อ .เฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น การใช้เก็บและวิเคราะห์การบาดเจ็บและเสียชีวิต
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อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การพัฒนาระบบการป้อง กันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางการจราจรโดยทีมสุขภาพระดับ
อาเภอ มีหลายพื้นที่เป็นโมเดล เช่น อ .พุทไธสง อ.ปราสาท อ.สังขะ อ.นางรอง อ.เฉลิมพระเกียรติ อ .ปากช่อง
อ.ภูเขียว ฯลฯ .เครื่องมือสาหรับการดาเนินงานเพื่อลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ชื่อ “ทีม
ป้องกันการบาดเจ็บทางถนน” (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 เป็นกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานป้องกันฯ และ
การคืนข้อมูลและการมี ADMIN ในไลน์ ที่สื่อสารได้ real time เป็นกิจกรรมกระตุ้นให้คนทางานตื่นตัว และที่
สาคัญผู้บริหารและคนทางานมีความต้องการพัฒนาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ (เป็นประเด็นสาคัญที่จะดาเนินการใน
ปี ๒๕๖๐) และ ใช้กลไกศูนย์อานวยความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ และต้องการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ด้วยการต่อยอดด่านชุมชน ทาได้ดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ ด่านชุมชนเป็นกิจกรรมเด่นของ
พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ มีการดาเนินงานเกือบทุกอาเภอ สามารถกักคนเมาให้อยู่ในหมู่บ้านตนเองได้ ดี ในคนที่
เป็นคนในหมู่บ้ านของตน แต่สาหรับคนนอกหมู่บ้านหรือคนต่างถิ่นไม่สามารถกักได้ ดังนั้นคณะกรรมการ
NODEอุบัติเหตุเขต๙ จึงคิดหาวิธี เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของด่านชุมชน ที่เรียกว่า ศูนย์สร่างเมา ขึ้น
ซึ่งเป็น เครื่องมือ ในช่วงเทศกาล ใช้ด่านชุมชนร่วมกับศูนย์สร่างเมา โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดคนเมาสุราแล้วขับ
รถจักรยานยนต์ พบคนในหมู่บ้านที่น่าสงสัยว่าเมาจะนาส่งกลับไปนอนที่บ้าน ส่วนคนต่างถิ่นจะประวิงเวลาให้
อาการสร่างเมาดีขึ้น หรือหาคนที่จะขับทดแทนหากอาการเมายังไม่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9
กลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการ
หน่วยงานที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย ตารวจ สาธารณสุข ปภ . บ.กลางฯ ท้องถิ่น ปกครอง กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. อสม. อพปร. พระ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา วัยรุ่น เยาวชน ฯลฯ

วิธีการดาเนินงาน
1.ทบทวน องค์ความรู้การการตัง้ ด่านชุมชน และการตั้งจุดตรวจสกัด จุด บริการ ต่างๆ
2.จัดทาแบบคู่มือศูนย์สร่างเมา ด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับการจัดตั้งศูนย์สร่างเมา
3.จัดเตรียมสื่อ สัญลักษณ์ และอุปกรณ์ ตลอดจนแบบรายงานต่างๆ และการบริหารจัดการก ารเก็บ
ข้อมูล
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4.จัด ประชุมและแถลงข่าว เพื่อหาความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระดับภาค เขต จังหวัด
พื้นที่ เช่น กองทัพภาคที่ ๒ หน่วยงานในระดับจังหวัด ๕ E หน่วยงานในระดับ อาเภอ ๕ E จานวนทั้งสิ้น ๔
จังหวัด และ ๘๘ อาเภอ
5.ติดตามเยี่ยมเยือนขณะพื้นที่ปฏิบัติงาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์
๖.สรุปบทเรียน
สรุปผลการดาเนินงาน
ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาเนินการครอบคลุมทั้ ง 88 อาเภอของเขต 9 รวมจานวน
ทั้งสิ้น 5,240 แห่ง มีผู้มารับบริการในด่าน 58,428 คน และมีการตั้งศูนย์สร่างเมาคู่ด่านชุมชน จานวน
850 แห่ง คัดกรองคนเมา 18,394 ราย คนเมาเข้ารับการบาบัด 1,373 ราย ผลการบาบัดสร่างเมา 1,201
ราย ดังตารางด้านล่าง

การบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ตั้งด่าน 6 อาเภอเป้าหมาย สงกรานต์ ปี 59
อาเภอ
จานวนด่านที่ติดตามต่อเนื่อง เกิด(ครั้ง)
เจ็บ(ราย)
1.ปากช่อง
3
1
1
2.ปักธงชัย
2
2
2
3.นางรอง
2
2
2
4.ประโคนชัย 2
0
0
5.ปราสาท
3
0
0
6.สังขะ
2
0
0
รวม
14
5
5
ที่มาข้อมูลจาก : ระบบรายงานออนไลน์สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน

ตาย(ราย)
0
0
0
0
0
0
0
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สรุปสถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ 2559 เขตสุขภาพที่ ๙ พฤติกรรมเสี่ยงที่สาคัญที่เป็นสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล คือ เมาแล้วขับ ซึ่งข้อสังเกตจากมูลพบว่าลักษณะผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนที่ให้ประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ มีลักษณะการกระจายตามเขตสุขภาพสัดส่วนของการดื่มสุรา
จะเพิ่มขึ้นเมื่ออ อกเดินทางจากส่วนกลางของประเทศไปยังส่วนภูมิภาคที่ไกลขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับการเกิด
อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นเมื่ออกเดินทางจากส่วนกลางสู่ภูมิลาเนา
ไปในทิศทางเดี ยวกันกับพฤติกรรมการดื่ม
แอลกอฮอล์ ส่วนข้อมูลในเขตเขตสุขภาพที่ 9 พบอัตราการดื่มแอลกอฮอ ล์ ร้อยล่ะ 3๐.๗ ซึง่ ต่าสุดในภาค
อีสานแต่ก็ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 29 จานวนผู้เสียชีวิตสะสม จานวน 42 ราย เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ลดลง 2 ราย จังหวัดนครราชสีมา 21 ราย รองลงมา คือ จังหวัด บุรีรัมย์ 15 ราย จังหวัด
สุรินทร์ 5 ราย และจังหวัดชัยภูมิ 1 ราย ผู้บาดเจ็บสะสม จานวน 2,469 ราย ลดลง 760 ราย (บาดเจ็บ
ลดลง ๒๑%) จังหวัดนครราชสีมา 1,096 ราย รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 627 ราย จังหวัดสุรินทร์ 520
ราย และจังหวัดชัยภูมิ 226 ราย ดังภาพด้านล่าง
59

58

+/-

1

2,577

698

-21 %

2

54

10

+22 %

3

EMS

1,129

15

+ 1.3 %

4

Admit

333

64

- 16 %

5

Refer

245

28

- 10 %

6

866

384

- 30.7 %

7

373

28

+ 8.1 %

8

108

37

+ 52 %

าน นผูบาด บ ละ ย ต า าร รา รทา ถนน น ท าล
2558 – 2559 ธ
ตบร าร
สุ ภาพ

บาด บ
2558

2559

พ่ม/ลด

ร ยละ

1

ตบร าร
สุ ภาพ

ย ต
2558

2559

พ่ม/ลด

ร ยละ

1

2

-

-

2

3

-

-

3

4

4

5

5

6

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

รานต ปรยบ ทยบป

-

-

-

13

-
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ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในเขตสุขภาพที่ 9 พฤติกรรมการดื่มสุรา การสวมและการ
คาดเข็มขัดนิรภัย ในช่วง 11-17 เมษายนปี 2559 กับ ปี 2558 ปีจานวนคนที่ดื่มสุรา 886 , 1270
(ลดลง 30.7%) จานวนคนที่สวมหมวกนิรภัย 737, 345 (เพิ่มขึ้น 8.1%)จานวนคนที่คาดเข็มขัดนิรภัย
108, 145 (เพิ่มขึ้น 52%) จะเห็นว่าจานวนคนที่มีอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนดื่มสุราลดลงชัดเชน
ถึงร้อยล่ะ 30.7 และยังมี กลุ่มคนที่มีพฤติกรรมเพื่อป้องกัน หรือบรรเทาความรุนแรงจากการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีคนที่สวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นทั้งคนขับและคนซ้อน ร้อยล่ะ 8.1 ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์ก็คาด
เข็มขัดนิรภัยเพิ่มขึ้น ร้อยล่ะ 52 เมื่อเทียบกับ ปี พ.ศ.2558
ผลการดาเนินงาน ดังกล่าว เกิดจากกระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการทางานในเขต
สุขภาพที๙่ โดยมี ประชุมคณะกรรมการ Node อุบัติเหตุรายไตรมาส กรรมการมีหน้าที่ (๑.) วิเคราะห์ข้อมูล
สถานการณ์ สภาพปัญหาและ จัดลาดับความสาคัญของปัญหา ในเขตสุขภาพที่ ๙ (๒.) การกาหนดกลยุทธ์
และมาตรการเพื่อแก้ไขปัญ หา ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ ๙ (๓.) จัดทาแผนงาน/โครงการ ระดับเขต เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของเครือข่าย (๔.) ติดตามประเมินผล การดาเนินงานทุก ๓ เดือน (๕.) สรุปผลดาเนินการรอบ
๖ และ ๑๒ เดือน เพื่อเสนอต่อที่ปะชุมคณะกรรมการบริหารระดับเขต ในปี๒๕๕๙ได้ประชุมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง มี
การถ่ายทอดนโยบายและ QUICK WIN เป็นระยะ การประชุมทุกครั้งมีมติและการกากับติดตาม มีการเตรียม
เทศกาลสงกรานต์ด้วยการ kick off การตั้งศูนย์สร่างเมาและมอบนโยบายบูรณาการทุกภาคส่วน จังหวัดใน
เขตสุขภาพที่ ๙ มีกระบวนการทางานอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการทางานในจังหวัด ด้วยก ารประชุมกับ ศูนย์
ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด การวิเคราะห์ข้อมูลและนาไปใช้ การพัฒนาศักยภาพคนทางานระดับอาเภอ
ตาบล การติดตามหนุนเสริมพื้นที่ การรณรงค์ การทามาตรการองค์กร การ ซ้อมแผนอุบัติเหตุอุบัติภัย การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน โดยมีความร่วมมือกับสานักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ ในฐานะศูนย์
วิชาการ และประธานNODE ผลจากการทางานที่หนักและเอาจริงของผู้บริหารเขต ทาให้สถานการณ์ไตรมาส
๓ ของเขตสุขภาพที่ ๙ เป็นที่พอใจ สามารถลดอัตราตายต่าเป็นอันดับ ๑๐ ของประเทศ และจานวนการ
เสียชีวิต ๙๐๐ ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมาย
จากการติดตาม เยี่ยมพื้นที่ พบว่า ด่านชุมชน : เกิดจากการนาปัญหา อุบัติเหตุ เข้าไปทาประชาคม
ร่วมกัน และเกิดข้อตกลงของชุมชน เพื่อให้สามารถตั้งด่าน ชุมชมได้ ตลอด 24 ชม หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกัน
ทางาน บางจุดได้พัฒนาต่อเป็นเวรยามประจาหมู่บ้านต่อเนื่องทั้งปี บางพื้นที่ จุดกาเนิดของด่านชุมชน การเริ่ม
ทีมงานแจ้งว่ามีความหนักใจมากๆสาหรับการสร้างทีม
เนื่องจากต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่
หลังจากทาประชาคม โดยนาเคสที่เกิดการบาดเจ็บรุนแรงขึ้นในชุมชนเข้ามานาเส นอและหาทางแก้จนได้
คาตอบของการแก้ปัญหาน่าจะอยู่ที่ด่านชุมชน จึงเริ่มดาเนินการ หลังเริ่มดาเนินการ ชุมชนให้ความร่วมมือดี
มาก สามารถป้องกันและแก้ปัญหาความมั่นคง เช่นเด็กยกพวกตีกัน ยาเสพติด ป้องกันเรื่องการลักขโมย
ชาวบ้าน จึงมีมติให้ดาเนินการต่อเนื่องจากปี ใหม่ถึงปัจจุบัน สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ในช่วงเทศกาลดาเนินการทุก
วัน
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องค์ประกอบของการตั้งด่าน มาจากชาวบ้านและใช้ทีมงาน 10-12 คน ต่อผลัด พบว่าจาคนที่เยอะ
จะช่วยให้ดูมีพลังในการหยุดรถ และช่วยในการตักเตือนหากทาผิดข้อตกลง ของชุมชน มีพลังมากขึ้น
รูปแบบการตั้งด่านยังไม่ได้จัดให้ครบทั้ง 24 ชม เนื่องจาก
-ช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ช่วงเวลาที่มีปัญหา คือช่วง 13.00-01.00 น จึงจัดในช่วงเวลาดังกล่าว
- อุปกรณ์ ที่สาคัญมากในการตั้งด่าน ต้องช่วยในการหยุดรถ ซึ่งหากหยุดรถไม่ได้ ด่านดังกล่าวจะ ไม่
เกิดประโยชน์ ต้องมีสิ่งกีดขวาง เช่น ไม้กั้น หลายรูปแบบที่ทาเองได้ในชุมชน และการเพิ่มจานวนคนในด่านให้
มากพอ ท่านผู้ใหญ่บอกว่า ต้องมากกว่า 10 คน ในช่วงของการเริ่มทางานใหม่ๆ และสามารถลดลงได้หาก
ชุมชนเข้าใจ
บทบาทหลัก ของด่าน คือ สกัด กั้น รถจักรยานยนต์ ที่เมา และ ไม่สวมหมวกกันน๊อค ขับรถเร็ว
องค์ประกอบของด่านชุมชน คือ
อาสาสมัครของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเทศ บาล อบต
อสม อุปกรณ์ที่จาเป็น ต้องมี อุปกรณ์หรือไม้กั้นสะกัด ชะลอรถ สัญญาณไฟกระพริบ มาตรการของด่านหาก
ตรวจพบความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ คนที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน๊อคมา จัดหมวกกันน๊อค ให้ยืมใส่ออกไปจาก
หมู่บ้าน แล้วนามาคืนคนในหมู่บ้านอีกครั้ง ถ้าเป็ นคนต่างถิ่นจะตักเตือนแล้วแจ้งรายชื่อให้กับผู้ใหญ่บ้านที่
อาศัยอยู่
ศูนย์สร่างเมา ศูนย์นี้สามารถใช้ทีมงาน อสม เพื่อดาเดินการได้และ อสม ก็ดาเนินการได้อย่างดี (มีผู้
มาใช้บริการ 3 คน) และยังช่วยเสริมให้ด่านชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (คนในด่านเพิ่มขึ้น มีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน ลดข้อขัดแย้งในชุมชน ) สาหรับคนเมา ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านก็จะมีทีมที่เป็นญาตินากลับไปนอน
บ้านให้หายเมาค่อยขับรถออกมา คนต่างถิ่นให้นอนพักที่ศูนย์สร่าง เมา และมีสิ่งช่วยให้สร่างเมาเร็ วขึ้น ชา
รางจืด น้าผลไม้ มะนาว มะม่วง มะยม ลักษณะของศูนย์สร่างเมาพบว่า สามารถทาร่วมกับด่านชุมชนได้เลย
ไม่จาเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใช้ อสม สามารถ ดาเนินการได้ ผู้มาใช้บริการน้อย เนื่องจาก อาเภอบาง
อาเภอ ตัง้ ด่านชุมชนมานาน ทาให้คนเมาไม่ขับรถผ่านที่ตั้งด่าน และมีการปรับเ ปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
หมู่บ้าน (มีข้อมูลพบว่า สองจุด คนที่มาใช้บริการเป็นคนเดินถนนที่เมา เพราะไม่อยากให้ด่านกักและ
ตาหนิ บางส่วนอาจจะหาทางหลบด่าน
ข้อค้นพบพบว่า คนที่เมาก็จะเป็นคนเดิมๆ กลุ่มเดิม และอุบัติเหตุก็เกิดในกลุ่มคนใช้จักยานยนต์
ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มศักยภาพของด่านชุมชนให้สามารถ แก้ปัญหาการไม่สวมหมวกกันน็อคในชุมชน ข้อตกลง
ของประชาคม ให้เล่นเรื่อง การเมาแล้วขับ และ ปั ญหาเรื่องรถจักยานยนต์ไม่มีไฟหน้า และไฟท้าย และขอยัง
ไม่เล่นเรื่องการสวมหมวก (ซึ่งอาจใช้รูปแบบการยืม จัดให้มีหมวกกันน็ อคแบบยืม ที่ด่านชุมชน หากต้องออก
นอกหมู่บ้าน จะช่วยเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพของด่านให้มากขึ้น)
- จัดบริการส่งคนเมาแล้วขับรถมา หากไม่ยอมบาบัดที่ศูนย์สร่างเมา ไม่ควรปล่อยให้ขับกลับเอง
- ขยายการตั้งด่านให้ครบทั้ง 24 ชม เพื่อให้เกิดประโย ชน์ในด้านอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งชาวบ้านเริ่ม
เรียกร้อง และอยากมีส่วนร่วม จากการที่ได้พูดคุยกลุ่มย่อยๆของคนในชุมชน
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- จัดทาทะเบียนรถจักยานยนต์ประจาหมู่บ้าน พร้อมกับสารวจความพร้อมของหมวก และต้องทราบ
ว่าคนที่ชอบดื่มเหล้า หรือติดสุราในชุมชน ต้องหามาตรการเพื่อป้องกันก่ อนที่จะออกจากบ้าน จนกลายเป็น
ด่านด่านครอบครัว
- สร้างทีมป้องกันการบาดเจ็บจากการใชัรถในระดับตาบล ให้ดาเนินต่อเนื่องทั้งปี ที่สาคัญ ต้องทาให้
ชาวบ้านรู้ว่า เมื่อเกิดอุบัติเ หตุ นอกจากจะไป รพ เพื่อไปรักษา และไปโรงพักเพื่อจัดการคดี ต่อไปนี้ต้องไปที่
ท้องถิ่นให้ช่วยกันหาสาเหตุเพื่อไม่ให้เกิดซ้า หากทีมตาบลแก้ไม่ได้ส่งเรื่องเข้า ทีม อาเภอ
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ภาคผนวก

แนวทางการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ
(SOBER UP CENTER)

บรรณาธิการ
นพ.เกียรติภูมิ

วงศ์รจิต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์

นพ.ธีรวัฒน์

วลัยเสถียร

ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

นางเปรมปรีดิ์

ชวนะนรเศรษฐ์

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ผู้จัดทา
กรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์
ปีที่พิมพ์

มีนาคม ๒๕๕๙

ลิขสิทธิ์

เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์

ISBN
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คานา

สารฉบับนี้ไดจัดทา ึ้น พื่ ป็นแนวทางใน ารปฏบัต งผูที่ปฏบัตงานในด่านชุมชน ุดตร ุด ัด ุด
บร าร ซึ่ง ตสุ ภาพที่ ๙ นครชัยบุรนทร์ได าหนดใหมี ึ้น พื่ ใหผูปฏบัตงาน สะดว ใน ารทางาน จัดระบบระ บียบใน าร
ทางาน สามารถส ัด ั้นคน ลุ่ม สี่ยง มาแลว ับมให ับรถแลว ดความไม่ปล ดภัยใน ารใชรถใชถนน ทั้งนี้ พื่ ป็น าวสาคัญ
ันจะนาไปสู่ ารแ ไ ปัญหา ารบาด จ็บ สียชีวตทางถนน
ตสุ ภาพที๙่
บคุณหน่วยงานมหาดไทย คมนาคม ตารวจแห่งชาต สาธารณสุ จต าสา และผู ี่ยว งทุ
ภาคส่วนที่ไดมีส่วน าหนดใหมี น ทา ารตั้ ูนย ร่า มา นด่าน ุม น/ ุดตร / ุด ัด/ ุดบร าร(SOBER UP CENTER)
นี้ ึ้น ไว ณ โ าสนี้
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สารบัญ
หน้า

หลั ารและ หตุผล

๔

วัตถุประสงค์ตั้งศูนย์สร่าง มา

๔

งค์ประ บศูนย์สร่าง มา

๔

ั้นต นใน ารตั้งศูนย์สร่าง มา

๔

แบบฟ ร์มรายงาน

๖

สาร าง ง

๑๐

ภาคผนว
คล็ดลับ ารทาใหสร่าง มา
สูตรสมุนไพรสร่าง มา

๑๑
๑๒

คาแนะนา พื่ ความปล ดภัยใน ารใชรถใชถนนภายหลัง ารสร่าง มา ๑๓
คณะผูจัดทา

๑๔
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แนวทางการตั้งศูนย์สร่างเมาในด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ
(SOBER UP CENTER)
------------------------------------------๑. หลั าร ละ หตุผล
สถาน ารณ์ ุบัต หตุช่วง ทศ าลปีใหม่๒๕๕๙ ง ตสุ ภาพที๙่ พบว่า าร ด ุบัต หตุ พ่ม ึ้น๔๑% ารบาด จ็บ
พ่ม ึ้น ๓๑%และ าร สียชีวตภาพรวมใน ทศ าลปีใหม่ พ่ม ๖%
ึ้น สา หตุหลั จา ารดื่มแ ล ฮ ล์พื้น า ภ ทีท่ ี่มี าร
ดา นน ารด่านชุมชนมี ารบาด จ็บ พ่ม ึ้น๓๔.๑๔ % ารตาย พ่ม ป็น ท่าตัว หมู่บานตั้งด่านไม่มี มูลปีที่ผ่านมาจึง ปรียบ ทียบ
ไม่ได ปัญหาที่พบด่านฯมี ารจัด าร ับ ลุ่มพฤต รรม สี่ยโดย
ง ฉพาะ มาไดน ย าจ นื่ งมาจา ารจัดตั้งด่านชุมชน าด ารทา
ประชามต ี่ยว ับ ต ลงมาตร าร ละ
แ ลับพบว่าพื้นที่ทตัี่ ้งด่านชุมชนที่ไดทาประชามต ี่ยว ับ ต ลงมาตร าร
นั้นสามารถ
ส ัดคน มาได ย่างมีประสทธผล
จา ารคนควาหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความ ม น งแ ล ฮ ล์ใน ลื ดและโ าส ด ุบัต หตุทาง
ถนน พบว่า ระดับแ ล ฮ ล์ สมรรถภาพความสามารถ ง าร ับ ่ี และโ าส ด ุบัต หตุ มีความสัมพันธ์ ดังตาราง

หา สามารถส ัด ั้นคน มาไดโ าส ด ุบัต หตุลดลงตามไปดวย หตุนี้ ง ตสุ ภาพที
๙ ล็่ ง ห็น ารย ระดับด่าน
ชุมชนใหมียุทธวธีส ัดคน มาใหสร่าง มา จึงได าหนดใหจัดตัศ้ง ูนย์สร่างเมา ึ้นโดยผนึ รวมไวในด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดส ัด /
จุดบร าร
๒. ัตถุประ คตั้ ูนย ร่า มา
พื่ ปรับพฤต รรม มา ใหสร่าง มา
พื่ ลด ารบาด จ็บทางถนนจา าร มาแลว ับ
๓. อ คประ อบ ูนย ร่า มา
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ารตั้ง ศูนย์สร่าง มาให ป็น หน่วย ฉพาะ จใน ด่านชุมชน/จุดตรวจ /จุดส ัด /จุดบร าร มื่ พบผูต งสงสัยว่า มา
ใน ณะปฏบัตงานในด่านฯ ใหส่งตัวไปศูนย์สร่าง มา ประ บดวย โครงสราง ผู ดา นน าร จ รรมแ ไ คน มาใหสร่าง มา
ารส่งต่ ารประ มนผล และ ารประสานหน่วยงาน

๔.ขั้นตอน น ารตั้ ูนย ร่า มา : ๔ ต.

ต. ตรยม
ต.ตั้
ต.ตดตาม
ต. ่ ต่อ
๑.ต ตรยม
ตรียมสถานที่ ให หมาะสม ในด่านชุมชน /จุดตรวจ/จุดส ัด/จุดบร าร จะ ป็นบร วณดาน างตั้งด่านฯหรื ตั้งจุดฯ
นั้นๆ หรื ใชสถานที่ใ ล คียง าท ศสมช. ศาลา รพสต. มีป้ายชัด จนที่แสดงศูนย์สร่าง มา

ตรียม ุป รณ์ ที่นั่งพั ที่น นพั ถัง ยะ ถุงพลาสต น้าดื่ม ครื่ งดื่ม ระต น้าร น แ ว
ช น สมุนไพร ไฟแสงสว่าง สนแทบ ป็นแนวตรง ทา นียบ บ ร์โทรหน่วยงาน ครื่ งโทรศัพท์ งบประมาณ
ฯลฯ ั้นต น าร ตรียม ารนี้ควรนา าวาระ ารประชุมในชุมชนหรื ารทาประชาคม
ตรียมคนปฏบัตภาร จสร่าง มา ป็น ทีมผูปฏบัตงานในด่านชุมชน จุดตรวจ จุดส ัด จุดบร าร
ประ บดวย ผูใหญ่บาน ผูช่วยผูใหญ่บาน /ผูนาชุมชน ตารวจบาน าสาสมัครป้ ง ันฝ่ายพล รื น ชาวบาน
สม. และสมาช ในชุมชน หรื จาหนาที่ร่วมปฏบัต ช่น รพสต . สส . ตารวจ.ฯลฯ ควร าหนดบุคคลหลั
ใหชัด จนในศูนย์สร่าง มา พื่ ารดูแล า ับคน มาใหสร่าง มา

๒.ต ตั้
ตั้งศูนย์สร่าง มาที่มี จ รรมบาบัดคน มาใหสร่าง มาโดย ร็วและใหคาแนะนา พื่ ารปฏบัตตัวให
ปล ดภัยใน ารใชรถใชถนน าหนด จ รรมที่ทาใหคน มาสร่าง มาโดย ารมีส่ วนร่วม ันในทีม ตามบรบท
และทรัพยา รที่มีในชุมชน ช่น วธีจบ ครื่ งดื่มร นๆ ดื่มน้า สมุนไพร ผลไมที่มีรส ปรี้ยวจัด ารนั่งพั าร
น นพั ช็ดตัวดวยผาชุบน้า ย็นและประคบดวยผา ย็นบร วณใบหนาและศีรษะ
ารนวดแผนไทย ารให
คาแนะนา พื่ ปฏบัตตัวปล ดภัยจา ารใชรถใชถนน ป็นตน

๓.ต ตดตาม
ารตดตามและ ารประ มนผล ป็น าร ็บ มูล ารประ มนผล ช่น รายงานผล ารปฏบัตงาน
จานวนผู ที่ มา า าร มา วธี ารบาบัด จานวนคนที่สร่าง มา จานวน ารส่งต่ สา หตุ ารส่งต่
ฯลฯ และ
บันทึ มูลประจาวัน สรุปผล ารดา นนงานและนาไปปรับปรุงวธี ารดา นนงานในศูนย์สร่าง มาในวันถัดไป

๔.ต ่ ต่อ
ารส่งต่ ป็น าร ประสานความร่วมมื ับหน่วยงานที่ ่ยี ว ง พื่ ารส่งต่ ช่น โรงพยาบาล
ส่ง สรมสุ ภาพ (รพสต.) โรงพยาบาล โรงพั ค่ายทหาร ป้ ง ัน า ภ ภัู ย ครื ่ายรถรับจาง แท็ ซี่ หรื
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ประสานสถานที่ใหน นพั ช่น รีส ร์ท โรงแรม พาร์ต มนท์ ห งชุด ฯลฯ มี าร าหนด ารส่งต่ รณีระดับ
าร มาสูง หรื ไม่ยนย ม ัด ืน ารบาบัดใหสร่าง มา หรื ารพูดคุยไม่รู รื่ ง ับผูปฏบัตใน ด่านฯ/จุดฯนั้นๆ
ารจัด จ รรม สรมวธี ารบาบัดใหสร่าง มา ึ้น พื่ ใหคน มารับผดช บค่าใชจ่ายในส่วน จ รรม สรม ช่น ค่า
ช่าห ง ค่ารถแท็ ซี่ ป็นตน หรื ดา นน ารตาม ฎหมาย ดี ง ารประสานความร่วมมื จะช่วยให ด
ารคุมคร งสทธ งผูปฏบัตงาน นื่ งจา ทางผูบรหารระดับสูงใน า ภ จังหวัด จะมี ารจัด ารให ป็นไป
ตามระ บียบและ ฎหมายที่ ี่ยว ง

๕. บบฟอรมราย าน

ผล ารปฏบัต าน ่ ท าล

รานต ป ๒๕๕๙

ประจาศูนย์สร่าง มา..............................................................
(ชื่ ด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ หรื ชื่ ที่ตั้งด่านหรื ชื่ หมู่บาน)
ตาราง . สรุปผล ารบร ารบาบัดสร่าง มา
วันที่
ช่วง วลาปฏบัตงาน จานวนคัด จานวนผูรับ จานวนสร่าง จานวน ารส่งต่
ร ง(คน)
บาบัด(คน)
มา(คน)
(คน)
11 เมษายน

.........น. ถึง ........น.

2559
12 เมษายน

.........น. ถึง ........น.

2559
13 เมษายน

.........น. ถึง ........น.

2559
14 เมษายน
2559

.........น. ถึง ........น.

15 เมษายน
2559

.........น. ถึง ........น.

16 เมษายน
2559

.........น. ถึง ........น.

17 เมษายน

.........น. ถึง ........น.

2559

รวม

-

หมาย หตุ
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ตาราง . สรุปจานวนประ ภทรถใน าร ดนทาง งผูมารับบร ารบาบัดสร่าง มา (คน)
คน

วันที่

11
เมษายน
2559
12
เมษายน
2559
13
เมษายน
2559
14
เมษายน
2559
15
เมษายน
2559
16
เมษายน
2559
17
เมษายน
2559

รวม

รถจักรยาน

รถจักรยานยนต์

รถยนต์นั่งส่วน

2 - 3 ล้อ

รถสามล้อเครื่อง

บุคคลไม่เกิน 7
คน

เดินเท้า

รถยนต์
นั่งส่วน
บุคคล
เกิน 7
คน

รถโดยสาร

ขนาดเล็ก

รถ
โดยสาร
ขนาด
กลาง

รถ
โดยสาร

ขนาด
ใหญ่

รถบรรทุก

ขนาด
เล็ก4 ล้อ

รถบรรทุก

ขนาด
กลาง6ล้อ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

กึ่งพ่วง
ขนาดใหญ่10
ล้อ

พ่วง
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บบฟอรมราย าน ารปฏบัต านรายบุคคล าหรับ ารคัด รอ (แผ่นหน้า)
ันท.่ ...... มษายน ๒๕๕๙
ชื่

–ส

ุล..................................................................................... ายุ...............ปี

าชีพ................................

ที่ ยู่ปัจจุบัน ล ที่.......... หมู่ท.ี่ .......หมู่บาน..................... ถนน................................ซ ย...................................
ตาบล................... .......... า ภ ..........................จังหวัด................................ โทรศัพท์....................................

ดนทางมาดวยรถประ ภทใด า √ ในช่ ง
คน

รถจักรยาน

รถจักรยานยนต์

รถยนต์นั่งส่วน

รถสามล้อเครื่อง

บุคคลไม่เกิน 7
คน

เดินเท้า
2 - 3 ล้อ

รถยนต์
นั่งส่วน
บุคคล
เกิน 7
คน

รถโดยสาร

รถ
โดยสาร
ขนาด
กลาง

ขนาดเล็ก

รถ
โดยสาร
ขนาด
ใหญ่

รถบรรทุก

รถบรรทุก

ขนาด
เล็ก4 ล้อ

ขนาด
กลาง6
ล้อ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก
กึ่งพ่วง

ขนาดใหญ่10
ล้อ

พ่วง

ารทด อบอา าร มา
ธ ารทด อบอา าร มา
๑. ห ดนต่อ ทา ป็น นตร
ย่างน ย ๕ มตร
ผล ารทด อบ .......................
ทาได= า √ ไม่ มา
ทาไม่ได = า × มา
๒. Finger to nose test ใหหลับตา หยียดแ น
ไปทางดาน าง แลวใหง แ น าปลายน้วมา
จี้ที่จมู งตน
ผล ารทด อบ .......................
ทาได= า √ ไม่ มา
ทาไม่ได = า × มา
๓.Finger to finger test ใหหลับตา างแ น
ส ง างแลวใหง แ น ามาพร ม ันชาๆโดยให
าปลายน้วชี้มื วาและมื ซายมาชน ัน
ผล ารทด อบ .......................
ทาได= า √ ไม่ มา

รูปภาพประ อบ

อา ารท่พบ า √ มา ว่า ๑
(......) ๑.สนุ สนาน ฮฮา ร่า รง
(......) ๒. สีย ารควบคุม คลื่ นไหว สีย
ารทรงตัว ล็ น ย าด ารยับยั้งชั่งใจ
(......) ๓. าร ดนไม่ตรงทางคลายปู ปัดไป
ป๋มา าจมี ารปะทะ ับโต๊ะ า ี้ หรื
หยียบ ทาคน ื่น แต่ยังสนุ ยู่ ย้มได
(......) ๔. ร่มควบคุมตัว งไม่ได มี า าร
แสดง
ช่น นั ลง ร งไห ฯลฯ ผุด
จา จตไดสานึ ความในใจ าร ็บ ดไว
มาแบบหยุดไม่ค่ ย ยู่
(......) ๕.ศีรษะจะโนมลงควบคุมไม่ได
น้าหนั งศีรษะจะมา ึ้นจนค รับไม่
ไหว ต ง าไปวางบนพื้นโต๊ะ ที่ ื่นๆที่
ใ ล ๆ ตัวที่สุด

ทาไม่ได = า × มา

ผลการทดสอบอาการเมา กา × ๑ใน ๓ ข้อ และหรืออาการที่พบ ๑ใน ๕ ข้อ ให้เข้ารับการบาบัดพร้อม
รายงานแผ่นหลัง
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บบฟอรมราย าน ารปฏบัต านรายบุคคล าหรับผูท่ ขารับ ารบาบัด (แผ่นหลัง)
ธ ารบาบัด า √ มา ว่า ๑
(......) ดื่มน้า
(......) จบ ครื่ งดื่มร นๆ
(......) ผลไมที่มีรส ปรี้ยวจัด
(......) ารนั่งพั
(......) ื่นๆ.......................

(......) ารน นพั
(......) ช็ดตัวดวยผาชุบน้า ย็นบร วณใบหนาและศีรษะ
(......) นวดแผนไทย
(......) สมุนไพร ชนด.................................................
(......) คาแนะนา.................

ธ ารทด อบอา าร ร่า มา
ธ ารทด อบอา าร มา
๑. ห ดนต่อ ทา ป็น นตร
ย่างน ย ๕ มตร
ผล ารทด อบ .......................
ทาได= า √ ไม่ มา
ทาไม่ได = า × มา
๒. Finger to nose test ใหหลับตา
หยียดแ น ไปทางดาน าง แลว
ใหง แ น าปลายน้วมาจี้ที่จมู ง
ตน
ผล ารทด อบ .......................
ทาได= า √ ไม่ มา
ทาไม่ได = า × มา
๓.Finger to finger test ใหหลับตา
างแ น ส ง างแลวใหง แ น
ามาพร ม ันชาๆโดยให าปลาย
น้วชี้มื วาและมื ซายมาชน ัน
ผล ารทด อบ .......................
ทาได= า √ ไม่ มา
ทาไม่ได = า × มา

รูปภาพประ อบ

ผล รุป ารบาบัด า √ และ ตม ความใหสมบูรณ์
(.......) สร่าง มา
ภายใน วลา..............ชั่วโมง...........นาที
(.......) ส่งต่ ไปยัง

[ ] รพสต. รพ.
[ ] โรงพั ป้ ง ัน า ภ
[ ] โรงแรม รีส ร์ท........................
สา หตุ ารส่งต่ .....................................
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บบฟอรมราย าน รุปผล ารปฏบัต าน
ประ า ันท่..................... มษายน ๒๕๕๙
ชื่ ศูนย์สร่าง มา....................................................................
(ชื่ ด่านชุมชน/จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ หรื ชื่ ที่ตั้งด่านหรื ชื่ หมู่บาน)
๑. ช่วง วลาปฏบัตงาน ตั้งแต่.....................น.ถึง.........................น.
๒. จานวนคัด ร ง(คน)....................................คน
๒.๑อา ารท่พบ

อา ารท่พบ

จานวนคน

๑.สนุ สนาน ฮฮา ร่า รง
๒. สีย ารควบคุม คลื่ นไหว ารทรงตัว สีย ล็ น ย าด ารยับยั้งชั่งใจ
๓.ลั ษณะ าร ดนไม่ตรงทางคลายปู ปัดไป ป๋มา แต่ ยังสนุ ยู่ ย้มได
๔. ร่มควบคุมตัว งไม่ได มี า ารแสดง
ช่น นั ลง ร งไห ฯลฯ
๕.ศีรษะจะโนมลงควบคุมไม่ได น้าหนั งศีรษะจะมา ึ้นจนค รับไม่ไหว
๒.๒จานวนประ ภท าร ดนทาง(คน)
คน

รถจักรยาน

รถจักรยานยนต์

รถยนต์นั่งส่วน

รถสามล้อเครื่อง

บุคคลไม่เกิน
7 คน

เดินเท้า
2 - 3 ล้อ

รถยนต์
นั่งส่วน
บุคคล
เกิน 7
คน

รถโดยสาร

ขนาดเล็ก

รถ
โดยสาร
ขนาด
กลาง

รถ
โดยสาร
ขนาด
ใหญ่

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

ขนาด
เล็ก4 ล้อ

ขนาด
กลาง6
ล้อ

ขนาดใหญ่10
ล้อ

รถบรรทุก

รถบรรทุก
กึ่งพ่วง

พ่วง

๓. จานวนผูรับบาบัด(คน)..........................คน
๔. จานวนสร่าง มา(คน) ..........................คน

๕. จานวน ารส่งต่ (คน) (หา ไม่มี ารส่งต่ ให าม นี้)
-รพสต. รพ. ............คน สา หตุ..........................................
-โรงพั หรื ป้ ง ัน า ภ ............คน สา หตุ.........................................
-โรงแรม หรื รีส ร์ท ............คน สา หตุ..... ......................................................
๖. ปัญหาอุป รรคขอ นอ นะ.................................................................................................................
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๖. อ ารอา อ
๑."วธี ารสร่าง มา ย่างรวด ร็ว.". [ นไลน์]. าถึงไดจา : th.wikihow.com/ ร่า มา ย่างรวด ร็ว.
๑๒ ุมภาพันธ ๒๕๕๙.
๒."๑๘ สูตร ครื่ งดื่มแ มาคาง". [ นไลน์]. าถึงไดจา : cooking.kapook.com/view96269.html.
๒๐ ุมภาพันธ ๒๕๕๙.
๓." ทคนคบรร ทา มาคางจา แ ล ฮ ล์ ". [ นไลน์]. าถึงได
จา : www.dmh.go.th/news/view.asp?id=967.
๒๐ ุมภาพันธ ๒๕๕๙.
๔." า าร งคน มาสุรา". [ นไลน์]. าถึงไดจา : www.1413.in.th/content-view-3.htm.
๒๕ ุมภาพันธ ๒๕๕๙.
๕." อล อฮอล ลย ัย ัตุรั ภาค านต

า ตร คณะ พทย า ตร มหา ทยาลัยขอน ่น".

ไดจา : orenmed.md.kku.ac.th/site_data/myort2_74/3/Alcohol511.doc.
๒๖ ุมภาพันธ ๒๕๕๙.

[

นไลน์]. าถึง
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ภาคผน
คลดลับ ารทา ห ร่า มา
นอน ห ร่า มา . ารนอนหลับ ป็น ธท่ด
ท่ ุด ท่ ่ ย หคุณ ร่า มา ถา ป็นไปไดคุณ
ค ร ะ ห ลา ับ ารนอนอย่า ตมท่ (อย่า
นอย ๑-๒ ั่ โม ) ่อนนอนค รดื่มน้าอย่า
นอยหนึ่
อาบน้า ยน. ารอาบน้า ยนๆ ะปลุ หคุณ
ตื่น ละรู ึ ตื่นตั ขึ้น นทันท อย่าอาบน้า ยน
ถาคุณมอา ารคลื่นไ อา ยนหรืออยู่
น
ภา ะ อล อฮอล ป็นพษ พราะ อล อฮอล
มผล หระดับอุณหภูม นร่าย ายลดล
ดื่มน้า หมา . อล อฮอล ะมฤทธ์ดูดซึมน้า
พยายามดื่มน้า พื่อ ่ ยทด ทนน้า นร่า าย

หรับประทานอาหารโดย นนประ ภท ป้
พื่อ ่ ยดูดซึม อล อฮอล ละลดอา าร
คลื่นไ อา ยน ขนมปั รอบทา ยม หรือ
น้าผึ้
ดื่ม า ฟ . มคา ฟอน ะไม่ ่ ย หหาย มา
ต่ ะ ่ ยต่อตานฤทธ์ ดประ าทขอ
อล อฮอล ซึ่ ทา หรู ึ ตื่นตั ขึ้น
ต่
คา ฟอน ะไม่ ่ ยฟื้น ต ัมป ัญญะ ทั ษะ
ารขับรถ หรือค าม ามารถ น ารตัด น
ให า าแฟผงชนดใด ็ได พียง ๒ ช นโต๊ะ
ดื่มชาสมุนไพรร นๆ ( ช่น ด คาฝ ย, ลู ใตใบ,น้า ผสมน้า ดื ด ๑ แ วใหญ่ (หามใส่น้าตาล) คน
ใหละลายร จน ุ่น ดื่มจนหมดแลวน นพั
ง ป็นตน) สั ๒-๓ แ ว
า ารจะดี ึ้นใน ๑๕ นาที
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ูตร มุนไพร ร่า มา
ตู ร น้าผึ้ มะนา ผ มข
สรรพคุณ
น้าผึ้ง มีส่วนช่วยทาลายแ ล ฮ ล์ที่ ราดื่ม าไป
ง ช่วยลด า ารคลื่นไส า จียน
น้ามะนาว ช่วย ระตุน ารทางาน งตับให ับแ ล ฮ ล์
ส่วนผสม
•
•
•
•
วธีทา
๑.

จา ร่าง าย

๓

ง ูดละ ียด /๔ ถวย หรื ๔ นซ์
น้ามะนาว ๑ ถวย
น้าร นครึ่งถวย
น้าผึ้ง ๑ ถวย

ผสมน้าร น ับน้าผึ้ง าดวย ัน ใส่ ง ูดลงไปคนผสมให า ันพั ท้งไวประมาณ ๒๐ นาทีจน ง า
ันดี ับน้าผึ้ง
๒. ตมน้ามะนาว คนผสมให า ัน ย ลง ร งผ่าน ระช น า ฉพาะน้า จา นั้น ทน้า งมะนาวใส่แ ว
ที่มีน้าแ ็ง
วธีใช ใชดื่ม ป็น ครื่ งดื่มร นหรื ดื่ม ับน้าแ ็ง
ตู ร า ะระ หน่
สรรพคุณ
น้าผึ้ง มีส่วนช่วยทาลายแ ล ฮ ล์ที่ ราดื่ม าไป
สะระแหน่ ช่วยดับพษร นในร่าง าย ช่วยรั ษา า าร ่ น พลีย
ส่วนผสม
• ใบสะระแหน่สดหรื แบบตา แหงบดละ ียด ๒ ช นชา
• น้าร น ๑ แ ว
• น้าผึ้ง ๑ ถวย
วธีทา
๑. ชงใบสะระแหน่ในน้าร น จา นั้นท้งไวให ย็น นาไป ร ง าแต่น้าชา
๒. ตมน้าผึ้งตามความช บ
รา ืด
วธีใช ทั้ง าร นสดๆ และแหง คื าใบสด ๔-๕ ใบ ใส่คร ตาผสมน้า ถาไดน้าซาว าว ย่งดี แลวคั้น าน้า
ดืม่ หรื จะใชส่วนที่ ป็นรา และ ถารางจืดสดตาคั้น ็ได ส่วนวธีแหง คื ารนาใบแหงมาชง ับน้าดื่ม หมื น
ชงชาจีน
น้ามะนา
วธีใช มะนาว ๑ ลู คั้น าแต่น้า แลวดื่มจนหมด ประมาณ ๑๐ นาที าจจะ า จียน มื่ า จียน สร็จให
น นพั สั ครู่ า าร มา ็จะหายไป
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คา นะนา พื่อค ามปลอดภัย น าร รถ ถนนภายหลั าร ร่า มา
• ในระหว่าง าร ับรถ ลับ ไม่ควรดื่ม ครื่ งดื่มแ ล ฮ ล์ทุ ชนด ี ใหดื่มน้า ปล่าแทน
• ใหญาตหรื บุคคลที่ ดนทางมาดวย ัน ป็นผู ับรถแทน หรื น นพั ที่ปั้ม ป้ มตารวจ โรงแรม รี
ส ร์ท
• ับ ี่รถตาม ฎหมาย าหนดและมีวนัยจราจร
- ย่าแซงรถในที่คับ ัน ณะ ึ้นลง าสูงบนสะพาน ทางโคง ทางแย ทางร่วมหรื จุดที่มี สน าวทึบหรื
หลื งทึบ
- ย่า ับรถตามหลังรถคัน ื่นในระยะทาง ระชั้นชด
- ย่า ับรถแ ่ง ันดวยความคึ คะน ง
- ย่า ับรถ ร็ว น ัตรา าหนด
-ควรใหสัญญาณ ่ นหยุดรถ ลี้ยวรถ ทางแซง
-รถที่ ับชา ว่ารถคัน ื่น ๆ ควรใชทาง ดนรถดานซาย
-ทาง ดนรถที่มีมา ว่า ๑ ช่ ง ให ับชดช่ งทางที่1 ชดซายมื ย วนจะแซง ึ้นหนาหรื ลี้ยว วา มื่ แซง
แลว ็ให ลับ าช่ งทางที่ ๑
- ับรถสวน ันควรใชไฟต่า
- วลา ับรถผ่านทางแคบระหว่างภู า หรื ระหว่าง นนควรชด บทางซายและ มื่ ถึงทางโคงควรส่ง
สัญญาณใหรถ ื่นที่สวนมารู

• ใหฝา รถไวที่ตั้งด่านฯหรื สถานที่ที่ จาหนาที่ าหนด
• ให จาหนาที่ประจาด่านฯประสาน ารส่งตัวไปยังสถานที่ที่น นพั ช่น โรงแรม รีส ร์ท พาร์ต มนท์
• หโทร พั ท ลับมายั ด่านฯ พื่อราย านตั มื่อถึ ท่บานอย่า ปลอดภัย
•

ตระหนั ่า ป็นบท รยน ครา น้นับ ่ามผลดท่ทา หตั อ ละผู รถ ถนนไม่ ด ารบาด บ
ย ต
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คณะผู ัดทา
คา ั่ านั านปลัด ระทร

าธารณ ุข

ท่ ๑๕ / ๒๕๕๙
รื่อ
ต่ ตั้ คณะ รรม ารพัฒนา านบูรณา ารตามยุทธ า ตร ระทร
ป บประมาณ ๒๕๕๙

าธารณ ุข ขต ุขภาพท่

คณะ รรม ารพัฒนางานป้ ง ันและควบคุม ุบัต หตุทางถนน (Node ุบัต หตุ)
๑. นายธีรวัฒน์ วลัย สถียร
๒. นาง าญจนา ยัง าว

ผู านวย ารสานั งานป้ ง ันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ประธาน
นั วชา ารสาธารณสุ ชานาญ ารพ ศษ
ร งประธาน
สานั งานป้ ง ันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

๓. นางนาตยา ทฤษฎคุณ

ผู านวย ารศูนย์สุ ภาพจตที่ ๙ นครราชสีมา

รรม าร

๔. นายสุนทร ชนประสาทศั ด์
นายแพทย์ ชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รรม าร
๕. นาย ชดศั ด์ รียงไ รแสงท ง นายแพทย์ ชี่ยวชาญ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รรม าร
๖. นาย น มุ่ง ม ลาง
นายแพทย์ชานาญ ารพ ศษโรงพยาบาล ทพรัตน์นครราชสีมา รรม าร
๗. นางสาวนตยา โรจน์ทน ร พยาบาลวชาชีพชานาญ ารพ ศษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รรม าร
๘. นางสุชาดา มีไชยโย

พยาบาลวชาชีพชานาญ ารพ ศษ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

๙. นางสุวรรณี สมปราชญ์

นั วชา ารสาธารณสุ ชานาญ าร

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดนครราชสีมา
๑๐.นายดุสต าชัยภูม

นายแพทย์ ชี่ยวชาญ (ดาน วช รรมป้ ง ัน)

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดชัยภูม
๑๑.นายพรชัย มโนธรรมสถต

๑๒.นางสมพั ตร์ หล็ สูง นน

พยาบาลวชาชีพชานาญ ารพ ศษ
โรงพยาบาลชัยภูม

รรม าร

นั วชา ารสาธารณสุ ชานาญ ารพ ศษ

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดชัยภูม
๑๓.นางนภาภรณ์ นรัตน์พงษ์

นั วชา ารสาธารณสุ ชานาญ าร

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดชัยภูม
๑๔.นายภูว ดช สุระโคตร

นายแพทย์ ชี่ยวชาญ (ดาน วช รรมป้ ง ัน)

รรม าร

รรม าร

๙
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สานั งานสาธารณสุ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๕. นางนภา สุทธพันธ์

นั วชา ารสาธารณสุ ชี่ยวชาญ

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖.นางนวลทพย์ ธีระ ดชา ุล

๑๗.นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย

พยาบาลวชาชีพชานาญ ารพ ศษ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

รรม าร

นั วชา ารสาธารณสุ ชานาญ ารพ ศษ

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๘.นาง ทียนท ง บูญยราง ูร

นั วชา ารสาธารณสุ ชานาญ าร

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดบุรีรัมย์
๑๙.นายวราวุธ ชื่นตา

๒๐.นางปิยะ ร รุ่งธน ียรต

นายแพทย์ ชี่ยวชาญ (ดาน วช รรมป้ ง ัน)
สานั งานสาธารณสุ จังหวัดสุรนทร์

รรม าร

พยาบาลวชาชีพชานาญ ารพ ศษ

รรม าร

โรงพยาบาลสุรนทร์
๒๑.นาย ภชาต ยู่สาราญ

นั ว คราะห์นโยบายและแผนชานาญ าร

รรม าร

โรงพยาบาลสุรนทร์
๒๒.นาง นงค์ มณีศรี

พยาบาลวชาชีพชานาญ าร

รรม าร

สานั งานสาธารณสุ จังหวัดสุรนทร์
๒๓.นาง ปรมปรีด์ ชวนะนร ศรษฐ์

พยาบาลวชาชีพชานาญ าร
สานั งานป้ ง ันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

รรม ารและ ล านุ าร

