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ถอดบทเรียน 
การด าเนินงานป้องกัน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ในเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวดัสกลนคร  
 

ส่วนที่ 1 สถานการณ์และแนวทางการด าเนินงาน 
 

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน (Road Traffic Injury : RTI) ถือเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย              
ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก..(WHO)..และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จัดให้ประเทศไทย                
เป็นประเทศท่ีมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในอยู่ในล าดับ 2..ของโลก โดยในปี 2559..มียอดผู้เสียชีวิต             
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง 22,356 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 62 ราย คิดเป็นชั่วโมงละ 2 - 3 ราย โดยมีผู้รักษาตัว            
ในโรงพยาบาลจากกรณีรถชนประมาณ 1 แสนราย และกลายเป็นผู้พิการราว 6..หมื่นรายต่อปี โดยรัฐต้องสูญเสีย
งบประมาณกว่ า 5..แสนล้ านบาท นั บว่ าเป็ นความสู ญเสี ยอย่ างมากมายมหาศาล  และในปี  2560                                             
นี้ เว็บไซต์เวิลด์แอตลาส ได้เปิดเผยว่าประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก คือ ประเทศไทย               
ซึ่ งได้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ1ของโลก แทนประเทศลิ เบีย โดยมี อัตราผู้ เสี ยชี วิต 36.20..รายต่อแสน                           
ในจ านวนผู้เสียชีวิตนี้สัดส่วนของผู้ชายต่อหญิงเป็น ๔ : ๑ สาเหตุการเสียชีวิตร้อยละ ๘๓ มาจากการขับขี่
รถจักรยานยนต ์
        สถานการณ์การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มีการเสียชีวิต 
รวมจ านวน 1,254 ราย อัตรา 22.6 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย 27.3 ต่อแสนประชากร, จังหวัดบึงกาฬ 25.2 ต่อแสนประชากร, จังหวัดหนองบัวล าภู 23.6 ต่อแสน
ประชากร, จังหวัดสกลนคร 23.4 ต่อแสนประชากร, จังหวัดอุดรธานี 23.0 ต่อแสนประชากร, จังหวัดนครพนม 20.5 
ต่อแสนประชากร และจังหวัดเลย 15.9 ต่อแสนประชากร จากาการสอบสวนเชิงลึกของทีมสหวิชาชีพ และจากการ
วิเคราะห์ ทางระบาดวิทยาผู้ที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนในปีงบประมาณ 2563 พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย 
ร้อยละ 81.85 เพศหญิง ร้อยละ 18.15 อายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คืออายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.52 น.                          
และอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 15.56  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์  ร้อยละ 83.33 เป็นผู้ขับขี่                                            
ร้อยละ 79.63 โดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 96.19 และมีการดื่มสุรา ร้อยละ 30.37 ภูมิล าเนา
ของผู้ประสบเหตุเป็นคนในจังหวัดสกลนคร ร้อยละ 87.04 นอกจากนี้ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560              
พบว่า ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 32.2 เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ ดื่มแล้วขับ    
ร้อยละ 42มีการละเมิดกฎหมายโดยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 23 ดื่มในสถานที่ 
ห้ามดื่ม ร้อยละ 11.7  และยังพบว่า ในห้วงเทศกาลส าคัญ พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มีการจัดตั้งด่านครอบครัว รั้วชุมชม 
โดยมีการอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาสาสมัคร จิตอาสา 
และเครือข่ายอ่ืนๆ จากข้อมูลดังกล่าว คณะท างานท างานป้องกัน ควบคุมสุรา ยาสูบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน                  
จึงวางแผนด าเนินการเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเป็นรูปธรรมต่อไป                 
มีกิจกรรมดังนี้ 
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    ภาพประกอบแนวทางการด าเนินงาน 

 

   ภาพประกอบ 1 ,2 One Page การด าเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธ์พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวทางกลุ่มไลน์ 
Face Book สื่อสารตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ 
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การด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสกลนคร ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 

มติคณะกรรมการ การด าเนินการในจังหวัดสกลนคร ระบบการรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 

การเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลปีใหม่ 2564  
1. รณรงค์ “ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ” 
2. ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และผู้จัด

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 
สสจ.สกลนคร แจ้งหนังสือขอความร่วมมือ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

 
ไม่มี 

 
สสจ.สกลนคร ,สรรพสามิต , 
ศึกษาธิการ,ต ารวจ,ที่ท าการ
ปกครองทุกอ าเภอ ประชา
สัมพันธ์จ.สน.และหน่วยงานอื่น 

3. ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้จัดงานประเพณี งาน
ประจ าปี การแสดงอ่ืนใดที่มีคนจ านวนมากมาร่วมงาน 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์,พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พรบ. 
ควบคุมโรคติดต่อ อย่างเคร่งครัด 

1.เสนอประธานและคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
จ.สกลนคร (28 ธันวาคม 63) 
2.เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความ
มั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สกลนคร 
(29 ธันวาคม 63) 

ไม่มี คกก.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จ.สกลนคร ,
นายอ าเภอทุกอ าเภอ,ท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร 

4. ขอความร่วมมือส่วนราชการจัดงานปลอดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 

สสจ.สกลนคร แจ้งหนังสือขอความร่วมมือ
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

ไม่มี หัวหน้าส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 

     แนวทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 
1. ตรวจวัดระดับการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้เกิด

อุบัติเหตุทุกราย 
2. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ประสานความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งจุดสกัด 
(ด่าน) ชุมชน โดย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. จัดทีมเชิงรุก
ในการป้องกันและแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชนไม่ให้
ขับข่ียานพาหนะ 

 
สสจ.สกลนคร แจ้งประสานโรงพยาบาล            
ทุกแห่ง 
สสจ.สกลนคร ประสานความร่วมมือ ไปยังที่
ท าการปกครองทุกแห่ง และประสานงาน
สุขภาพภาคประชาชน  

 

ไม่มี 

 
   รายงานการคัดกรองคนเมา 
     ( โดย ผู้น าชุมชน ก านัน    
            ผู้ใหญ่บ้าน อสม.) 

 
สสจ.สกลนคร, รพ.ทุกแห่ง
,ต ารวจ 
สสจ.สกลนคร รวบรวมรายงาน 
 (29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64) 
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มติคณะกรรมการ การด าเนินการในจังหวัดสกลนคร ระบบการรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
 

3. ขอความร่วมมือ สนง.คุมประพฤติ ในการคัดกรอง               
และส่งต่อผู้กระท าความผิดฐานเมาแล้วขับและศาลถูก
สั่งคุมทุกรายที่ยินยอมเข้าสู่การรักษา ในสถานพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง 
 

4. ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ปกครองรับทราบ กรณีเด็กและเยาวชนดื่มแล้วขับ 
ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ 
 

 

5. ในกรณีที่พบผู้บาดเจ็บจากอุบุติเหตุทางถนนที่มีอายุ             
ต่ ากว่า 20 ปี และสงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ขอให้ 
5.1 เจ้าหน้าที่ต ารวจท าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ทางลมหายใจผู้บาดเจ็บทุกราย 
5.2 หากพบปริมาณแอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

ปกครอง คณะท างานสอบสวนถึงสถานที่และบุคคล
ที่จ าหน่ายและด าเนินการตามกฎหมาย 

5.3 สสจ.สกลนคร รวบรวมผลการด าเนินงานรายงาน
ต่อเลขานุการ คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

6. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
(รายวัน) ในภาพรวมจังหวัด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

 

 

สสจ.สกลนคร แจ้งหนังสือขอความร่วมมือ  
ส่งมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ชาติ 
 

 

สสจ.สกลนคร แจ้งหนังสือขอความร่วมมือ  
ส่งมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ชาติ 

 

 

สสจ.สกลนคร แจ้งหนังสือขอความร่วมมือ  
และส่งมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ชาติ 

 

 

 

 

ไม่มี 
   

 
 

 

ไม่มี 
 

 

รวบรวมข้อมูลจาก 

 

 

 
  รายงานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย  

            (โดย พนักงานเจ้าหน้าที่) 

 

 

สสจ.สกลนคร,สนง.คุมประพฤติ 

 

 
 

ศึกษาธิการ,สพป.1,2,3,สพม.23 

อาชีวศึกษา 

 

 

สสจ.สกลนคร, รพ.ทุกแห่ง,
ต ารวจ,ปกครอง 
 

ต ารวจภูธรจังหวัดสกลนคร,             
ที่ท าการปกครองทุกอ าเภอ                 
,สาธารณสุข,สรรพสามิต                
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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มติคณะกรรมการ การด าเนินการในจังหวัดสกลนคร ระบบการรายงาน หน่วยงานที่ด าเนินการ 
 

1. การตรวจร้านค้าในชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (รายวัน) 
โดย อสม.  รวบรวมข้อมูลรายวัน (ภาพรวมจังหวัด)  
โดย สสจ.สกลนคร 

 

 

สสจ.สกลนคร แจ้งหนังสือขอความร่วมมือ  
และส่งมติคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ชาติ 

 

 

 
 

แบบรายงานตรวจร้านคา้ชุมชน 
(โดย อสม.) 

 

งานสุขภาพภาคประชาชน และ
งานป้องกัน ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และบุหรี่ 

แนวทางช่วงเทศกาลหลังปีใหม่ 2564 

รวบรวมข้อมูลรายงาน 

งานป้องกัน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
บุหรี่ สสจ.สกลนคร รวบรวมรายงานเพื่อ

เสนอต่อที่ประชุม  

1.เสนอประธานและคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.สกลนคร  
2.เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความ

มั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.สกลนคร  

รวบรวมรายงานโดย 

Google  Form และ
สอบถามข้อมูลกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

สสจ.สกลนคร รวบรวมรายงาน 
และประสานข้อมูล 

(29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64) 

 

 

                        จัดท าโดย : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ สสจ.สกลนคร  ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงาน  

2.1 สรุปผลลัพธ์การด าเนินงาน สรุปผลลัพธ์ในการด าเนินงานในจังหวัดสกลนคร  
     ผลการด าเนินงานในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564  
 

         
        การตรวจคัดกรองร้านค้าโดยอสม. และผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ตรวจร้านค้าชุมชน จ านวน  
2,293 ร้าน พบการละเมิดกฎหมาย จ านวน 33 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 1.43 พบการกระท าความผิดกรณีขาย
นอกเวลาที่กฎหมายก าหนด ,ขายให้เด็กต่ ากว่า 20 ปี และขายโดยลดแลกแจกแถม ร้อยละ 54.54,24.24,6.06 
ตามล าดับ 
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          การตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการเมาสุราโดยด่านชุมชน จังหวัดสกลนครมีการคัดกรองผู้มีอาการเมาสุรา
สูงที่สุดในประเทศ จ านวน 1,441 คน พบมีอาการเมาสุรา จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 7.01 ส่วนใหญ่เพศ
ชาย ร้อยละ 7.45  และเพศหญิงร้อยละ 5 แยกตามประเภทการขับขี่ เป็นผู้ขับ ร้อยละ 5.60 และเป็น
ผู้โดยสาร ร้อยละ 10.95 ข้อมูลตามกลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 3 ราย อ าเภอกุสุมาลย์ อ าเภอโคกศรี
สุพรรณอ าเภอสว่างแดนดิน อ าเภอละ 1 ราย และส่งต่อข้อมูลให้ต ารวจ ปกครอง เพื่อตรวจสอบร้านค้าบริเวณ
ใกล้เคียงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่อย่างเข้มข้น อายุ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 98 ราย โดยผู้น าชุมชนได้แจ้ง
ครอบครัวให้ดูแลและนอนพัก ไม่ให้มีการขับขี่ยานพาหนะ 
 

              
 

       ข้อมูลผู้ที่ผ่านด่านคัดกรองแล้วพบว่ามีอาการมึนเมา แยกตามรายวันพบว่า วันที่มีอัตราการดื่มสุราสูงสุด 
คือ วันที่ 4 ม.ค.64,วันที่ 2ม.ค.64, วันที่ 29 ธ.ค.63 ร้อยละ 9.21,8.94,8.11 ตามล าดับ จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ข้างต้น คณะท างานระดับจังหวัด ได้แจ้งพ้ืนที่ให้เพ่ิมความเข้มข้นในการคัดกรองในด่านชุมชนและ
การตรวจแนะน าร้านค้าโดย อสม.ในโซนที่รับผิดชอบ และมีการคืนข้อมูลในกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้รับผิดชอบงานทุกอ าเภอ ต่อไป 

 
 

     ทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นทกุมาตรการ ตามอัตราการเมาสุราในแต่ละวัน 
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         จากแผนภูม ิผู้ถูกคุมประพฤติกรณีเมาแล้วขับเทศกาลปีใหม่ 2562และ 2563 จากส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสกลนคร พบว่า ผู้ถูกคุมประพฤติกรณีเมาแล้วขับในช่วง 7 วันอันตราย มีจ านวนลดลง จากปี 
2562 มีจ านวนคดี จ านวน 450 ราย ในปี 2563 มีจ านวนคดี จ านวน 121 ราย  
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            จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ในปี 2564 จังหวัดสกลนคร มีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุและจ านวน
ผู้เสียชีวิต ลดลง ผู้เสียชีวิต จ านวน 7 ราย พบใน 3 กลุ่มอายุ จ านวนกลุ่มอายุละ 1 ราย คือ 45-49 ปี ,50-54 
ปี,55-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 4 ราย และเป็นผู้ขับข่ี ร้อยละ 100  ขับขี่รถจักรยานยนต์               
ร้อยละ 57.1 พบ พบการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากที่สุด ในทางหลวง, ทางหลวงชนบทและถนนในหมู่บ้าน 
ร้อยละ 42.9 ,42.9,14.3  ข้อมูลผู้เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต ไม่ทราบว่าดื่มสุรา ,ดื่มสุราและไม่ดื่มสุรา                     
ร้อยละ 42.9 ,42.9 และ14.3 ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลผู้ที่ผ่านด่านคัดกรองแล้วพบว่ามีอาการมึนเมา 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ขับข่ี และกลุ่มอายุที่มีอาการมึนเมาสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 46.53 และยังพบว่า
มีร้านค้าในชุมชน ยังละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า ขอความ
ร่วมมือ จาก อสม. จึงส่งต่อข้อมูลให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

ส่วนที่ 3  
บทเรียนและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 

                    3.1 การคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาโดยการบูรณาการกับด่านชุมชนที่การจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง             
ทุกปี ส่งผลให้เกิดการประสานงานระหว่างผู้น าชุมชน อสม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3.2 การบันทึกข้อมูลโดยใช้ Application มีความสะดวกต่อ อสม.ที่ท าการคัดกรองผู้มีอาการ 
มึนเมาแต่รายละเอียดในการคัดกรองมีจ านวนมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
                    3.3 การชี้แจงระบบการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย แต่ควรมีการชี้แจง
ระบบการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมา การตรวจร้านค้าชุมชน และทดลองใช้ก่อนเทศกาลส าคัญ อย่างน้อย                   
1 เดือน เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
                    3.4 ในสถานการณ์โควิด-19 การคัดกรองมีอาการมึนเมาโดยการสัมภาษณ์ ส่งผลให้ผู้มีอาการ
มึนเมามีข้ออ้างในการปฏิเสธน้อยลง และเสริมการคัดกรองโดยการวัดระดับแอลกอฮอล์ เนื่องจากผู้มีอาการ
มึนเมาบางรายปฏิเสธการเป่า เนื่องจากกลัวติดเชื้อโควิด-19 
                    3.5 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกร่วมกับงานอุบัติเหตุ ภาคีเครือข่าย เพ่ือปรับมาตรการ            
ในการด าเนินงานในเทศกาลส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดผลในการป้องกันอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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