
หนา้ 1 จาก 21 
  

สรุปผลสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้ขับขี่  
ตามโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ม่ันใจ ไร้แอลกอฮอล์” (ระยะเวลาโครงการ 17 ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562) 

และค าถามที่พบบ่อย (FAQ : Frequently Asked Questions) 
---------------------------------------  

ภาพรวมโครงการ : เป็นโครงการร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและกรมการขนส่งทางบก ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) โดยมีศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนั บสนุนการด าเนินการ        
เพื่อส่งเสริมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านมาตรการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

แนวทางการด าเนินการ  1. เป็นอุบัติเหตุจราจร ท้ังท่ีมีคู่กรณีหรือล้มเองอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย 
                             2. ผู้ขับขี่ทุกรายหรือท้ัง 2 ฝ่ายจะต้องถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ กรณีท่ีสามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าจากลมหายใจได้ 
ให้ตรวจวัดทางลมหายใจ กรณีไม่สามารถตรวจวัดทางลมหายใจได้ เนื่องจากบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้น าส่ง ตัวให้สถานพยาบาลเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากเลือดโดยเร็ว
ภายใน 4 ช่ัวโมง  
   3. กรณีพนักงานสอบสวนน าส่งตัวผู้ขับข่ีท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตให้แก่สถานพยาบาลเองหรือได้รับการประสานจากสถานพยาบาลในพื้นท่ีว่ ามีผู้อื่น
น าส่งพนักงานสอบสวนต้องมีหนังสือน าส่งตัวผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร [แบบ ค.8 –  ต.65 (แบบเก่า) หรือ แบบ ส.56 – 17 (แบบใหม่) หรือหนังสือภายนอก 
อย่างใดอย่างหนึ่ง] ซึ่งลงนามโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้าสถานีต ารวจหรือผู้บังคับบัญชาท่ีรับผิดชอบงานสอบสวนในภาพรวมของพื้นท่ี ให้กับสถานพยาบาล   
ทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการใช้อ านาจในการรวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และสถานพยาบาลใช้เป็นหลักฐานเบิกค่าใช้จ่าย 
 4. ผู้ขับขี่ท่ีไม่ยินยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าจากลมหายใจ ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานสอบสวน            
ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43(2) และมาตรา 142 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.2537) และฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2560)
 5. กรณีผู้ขับขี่หรือญาติไม่ยินยอมให้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากเลือด ให้พนักงานสอบสวนใช้อ านาจตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
131 และ มาตรา 131/1 โดยให้เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลบันทึกการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรในเวชระเบียนและในผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์              
ว่าได้แจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบข้อกฎหมายแล้ว แต่ผู้ขับขี่ยังไม่ยินยอมหรือปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากเลือดพร้อมลงช่ือพยานอย่างน้อย 1 คน แล้วแจ้งพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดี ทราบพร้อมหลักฐานดังกล่าวเพื่อด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

---------------------------------------  
 
 

 
 
 

 



หนา้ 2 จาก 21 
  

สรุปผลรุ่นที่ 1 : วันท่ี 11 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าท่ีต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องจาก 12 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี สุรินทร์      

               บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ  
วิทยากร : พลต ารวจตรี เอกรักษ์ ล้ิมสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา 
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 
1. บางโรงพยาบาลยังไม่ทราบเงื่อนไขของโครงการ ว่าพนักงานสอบสวนจะส่งเฉพาะผู้ขับ

ขี่ท่ีเกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และตรวจแอลกอฮอล์ทางลมหายใจไม่ได้ 
เป็นหลัก  

2. ผู้ปฏิบัติในห้อง ER เกรงว่าการเจาะเลือดผู้ขับขี่จะมีผลให้ต้องไปเป็นพยานศาล หรือ
เป็นการละเมิดสิทธิ ท าให้ ไม่กล้าเก็บตัวอย่างเลือดไว้ก่อน 

3. หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ใบน าส่ง) ของต ารวจ มักได้รับ
ล่าช้า หรือบางกรณีไม่มีใบน าส่งมาพร้อมตัวผู้ขับขี่ หรือส่งภายหลังได้ และต้องท าตาม
แบบไหม [แบบค.8-ต65(เก่า) แบบ ส56-17(ใหม่)]  

4. ผลตรวจท่ีออกแล้วค้างอยู่มาก ต ารวจไม่มารับ 
5. หน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ทราบว่าเป็นโครงการท่ีท าต่อเนื่องตลอดท้ังปี 2562 ไม่ใช่

เฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ 
6. การปิดผนึกหลอดตัวอย่างเลือดท่ีไม่ดีพอ ท าให้เลือดเสีย 
7. การรายงานผลการด าเนินงานต่อศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  (ใบน าส่ง) ของต ารวจ       
เป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันว่าพนักงานสอบสวนจะใช้อ านาจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 และมาตรา 131/1 ซึ่งอาจ       
เป็นหนังสือของทางราชการก็ได้ท่ีมีข้อความตามแบบ โดยให้ 
   1. ส าเนาไว้ท่ีห้อง ER ของโรงพยาบาล โดยพยาบาลสามารถกรอกข้อความตาม

ข้อเท็จจริงท่ีได้รับทราบได้ และพนักงานสอบสวนมาลงนามให้ภายหลัง 
   2. ส าเนาให้รถกู้ภัยกรอก และพนักงานสอบสวนมาลงนามให้ภายหลัง 
   3. พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าท่ีธุรการคดี น าส่งเอกสารท่ีลงนามแล้วให้

โรงพยาบาล 
   4. ใช้การส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ Fax  LINE  e-Mail หรือช่องทางอื่นท่ีตกลง

ร่วมกันไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 3 จาก 21 
  

สรุปผลรุ่นที่ 2 : วันท่ี 14 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าท่ีต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องจาก 17 จังหวัด คือ ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี   
                       นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์   
วิทยากร : นายแพทย์ ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  และ พลต ารวจตรี อนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี 
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 
1. ความเข้าใจคลาดเคล่ือนเรื่องหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร      

(ใบน าส่ง) เช่น ต้องใช้คู่กับหนังสือตราครุฑ การกรอกข้อความในหนังสือต้องเป็น
เจ้าหน้าท่ีต ารวจเท่านั้น แม้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบเหตุท่ีมีผู้น าส่งแล้วแต่ก็ต้องรอ
หนังสือมาก่อนจึงเจาะเลือดได้ ฯลฯ 

2. มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีค้างอยู่เพราะมีงานมากท าเบิกไม่ทัน 
3. การบันทึกในใบผลการตรวจชันสูตรของแพทย์กรณีผู้ขับขี่ไม่ยินยอม  
4. คู่กรณีตกลงกันได้ ท าให้ต ารวจไม่มารับผลตรวจเพราะหมดความจ าเป็น 
5. พบเลือดเสียจากการปิดผนึกไม่ดีพอ 
6. พนักงานสอบสวนออกเงินค่าตรวจเองเพราะไม่ทราบว่าเบิกจากโครงการได้ 
7. สถานพยาบาลบางแห่งไม่ร่วมโครงการ ไม่ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน 
8. สถานพยาบาลไม่ทราบผลส้ินสุดของคดี 
9. ต ารวจส่งตรวจ 83 % แต่มารับผลเพียง 30% 
 

1. หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ใบน าส่ง) ท่ีมีพนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดีหรือผู้มีอ านาจลงนามแล้ว ต้องส่งถึงโรงพยาบาลภายใน   
24 ช่ัวโมง นับแต่ สถานีต ารวจรับทราบจากโรงพยาบาล 

2. กรณีต ารวจไม่ทราบเหตุ ให้ต้ังกลุ่ม LINE เป็นช่องทางประสาน  
3. เพื่อความรอบคอบควรมีใบยินยอมให้แพทย์เจาะเลือด ป้องกันไว้อีกช้ันหนึ่ง  
4. ควรมีเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดรับรู้        

การด าเนินโครงการด้วย รวมท้ังส่วนกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและด าเนินการ   
ให้เป็นระบบท่ีใช้งบประมาณปกติของรัฐ 

5. การรับผล ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีต ารวจทางกลุ่ม LINE จังหวัดได้ 
6. ควรเรียกร้องให้ผู้ผลิตร่วมรับผิดชอบผลจากการด่ืม alc. 
7. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทราบแหล่งท่ีผู้ขับขี่ด่ืมมาก่อนเกิดเหตุต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนของจังหวัด  
8. ร้านโชห่วยท่ีแอบขาย alc. นอกเวลาให้กับผู้ท่ีเมามาแล้วจากสถานบริการ   

เป็นอีกปัญหาท่ีควรแก้ไข 
9. ควรก าหนดให้สถานบริการทุกแห่งมีเครื่องคัดกรองคนเมาก่อนออกจากร้าน 

  
 
 
 
 
 
 



หนา้ 4 จาก 21 
  

สรุปผลรุ่นที่ 3 : วันท่ี 20 มิ.ย.62  ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท จ.สุโขทัย  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าท่ีต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องจาก 17 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน อุตรดิตถ์ ล าปาง พะเยา น่าน แพร่   

                 สุโขทัย ตาก พิษณุโลก ก าแพงเพชร / พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี เพชรบูรณ์    
วิทยากร : คุณอารียา เวชกามา (ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน) และ พลต ารวจตรี พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 
1. การส่ังการจากส่วนกลางไม่ถึงผู้ปฏิบัติ (บางพื้นท่ีด าเนินการเป็นปกติอยู่แล้ว) 
2. สถานีต ารวจบางแห่งมีพนักงานสอบสวนน้อย ประจ าการได้ผลัดละ 1 คน ไม่สามารถ

ส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรได้ในทันที  
3. ต ารวจเปล่ียนผลัดแล้วจะไม่มีผู้รับเรื่องของผลัดเก่าอีก โรงพยาบาลรอหนังสือน าส่ง

ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรนาน ท าใหต้้องท้ิงตัวอย่างเลือด 
4. โรงพยาบาลไม่ทราบว่าหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรต้องลง

นามโดยใครและคนเดียวลงนามทุกคดีได้หรือไม่ 
5. ผลเลือดช้าไม่ทันใช้ พนักงานสอบสวนต้องส่งฟ้องศาลแขวงใน 48 ช่ัวโมง  
6. พนักงานสอบสวนไม่ได้รับแจ้งให้รับผลตรวจ ท าให้ถูกร้องเรียนท างานล่าช้า 
7. ไม่ทราบว่าต้องปิดผนึกหลอดตัวอย่างเลือดด้วย paraffin  
8. ปัญหาเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ไม่พอใช้ช่วงน าส่งสอบเทียบค่า หากไม่มี         

ศูนย์วิทย์ฯ ในพื้นท่ีการใช้เวลานานประมาณ 3 เดือน ต้องส่งเจาะเลือดแทน 
9. โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่าตรวจ  
10. อ านาจของอาสาจราจรในการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ  
11.ห้อง ER ไม่ทราบผลการตรวจเลือด จึงไม่ลงข้อมูลในระบบ PHER และหากเป็นคดี 

โรงพยาบาลจะไม่ key เพราะระบบจะขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล 
12. ขอเพิ่มค่าส่งตัวอย่างเนื่องจากระยะทาง และเพื่อความทันเวลาของผลตรวจ 
13. ปัญหาระบบCRIMES เข้า VPN ไม่ได้ และต้องupdate รหัสทุก 3 เดือน 
14. พนักงานสอบสวนยกเลิกการส่งตรวจเพราะไกล่เกล่ียได้แต่ ER ส่งเลือดไปแล้ว 
15. กู้ภัยบางคนไกล่เกล่ียคู่กรณีก่อนโดยไม่แจ้งต ารวจ ภายหลังคู่กรณี ไม่ยอม 

  ความจึงมาแจ้งความ 

1. ใช้กลไก ศปถ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการท าความเข้าใจกับหน่วยงาน             
ท่ีเกี่ยวข้องในแนวทางการด าเนินโครงการ 

2. ต้องมีหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรเท่านั้น โรงพยาบาล
จึงจะด าเนินการเจาะเลือด กรณีทางต ารวจยังไม่ส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บ   
หรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรให้โรงพยาบาลได้ในทันที ก็ขอให้ส่งเลขท่ีคดี หรือ
เลขท่ีหนังสือน าส่งมาให้ก่อน (กรณีไม่ใช้แบบ ค.8-ต65หรือแบบส.56-17) 

3. จัดสรรเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลมหายใจให้พนักงานสอบสวนและประจ า
ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกแห่ง  

4. เสนอให้ ส่วนกลางจัดซื้ อ เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ท่ีแสดงผลได้ง่าย             
และเร็ว ป้องกันการยื้อเวลาจากผู้ขับขีห่รือจากผู้ขอต่อรองคดี และไม่ควรจัดซื้อ
ต่างรุ่นกัน 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีน าส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  
หรือให้มีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาการส่ือสารระหว่างหน่วยงาน 

6. ก าหนดแบบยินยอม/ปฏิเสธการเจาะเลือด 
7 . ไม่ ส่ งผลการตรวจพิ สู จน์ ท าง LINE/e-Mail เพ ราะ เป็ นความลับกระทบ                       

ผู้มีส่วนได้เสีย 
8. แจ้ง ปภ. แก้แบบรายงานให้ใช้ค าว่า “ด่ืมแล้วขับ” เพราะยังไม่มีผู้ทราบผล

ตรวจพิสูจน์ว่าเมาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
9. ควรมีช่องทางการรายงานผล/รับผลทางอิเล็กทรอนิกส์  
10. ให้ใช้กลุ่ม LINE อุบัติเหตุท่ีมีอยู่ในการประสานกันระหว่างหน่วยงาน 
11. ควรด าเนินโครงการนี้ต่อไป  

  
 
 



หนา้ 5 จาก 21 
  

สรุปผลรุ่นที่ 4 : วันท่ี 28 มิ.ย.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าท่ีต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องจาก 16 จังหวัด คือ หนองบัวล าภู หนองคาย อุดรธานี เลย บึงกาฬ มุกดาหาร นครพนม สกลนคร  

                กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อ านาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร   
วิทยากร : คุณอารียา เวชกามา (ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน) และ พลต ารวจตรี บุญเลิศ ว่องวัจนะ ผู้บังคับการกองแผนงานความมั่นคง ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ  
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 
1. การส่ือสารแจ้งโครงการให้หน่วยทราบล่าช้าและไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทุกระดับ  
2. ต้องติดตามหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  
3. ยังพบผู้ขับขี่ไม่ให้ความร่วมมือ ปิดประตูปิดกระจก ไม่ยอมลงมาเป่า  
4. ญาติหรือผู้เกี่ยวข้อง ร้องเรียนโรงพยาบาลกล่าวหาว่าไม่เจาะเลือดผู้ขับขี่ 
5. การส่งต่อ (Refer) ผู้บาดเจ็บไปท าการรักษาท่ีอื่น โรงพยาบาลใดควรเจาะเลือด 
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รับตัวอย่างเลือดคนคนเดียวกันจาก 2 โรงพยาบาล 
7. การสะกดช่ือบนป้ายช่ือตัวอย่างเลือดสะกดไม่ตรงกับหนังสือน าส่ง  
8. พบบางจังหวัด โรงพยาบาลเจาะเลือดแล้วแจ้งพนักงานสอบสวนให้มารับตัวอย่าง

เลือดส่งศูนย์วิทย์ฯ ท าให้ผู้ขับขี่สงสัยเรื่องความโปร่งใส (เปล่ียนเลือด) 
9. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ทราบว่าจะต้องส่งผลให้ต ารวจหรือโรงพยาบาล 
10. รอผลจากศูนย์วิยาศาสตร์ฯ นาน ควรสนับสนุนให้โรงพยาบาลมี Lab ตรวจเอง 
11. ต ารวจไม่มารับผลเพราะมีการไกล่เกล่ียคดีแล้วแต่ไม่แจ้งโรงพยาบาล 
12. เครื่องตรวจวัดฯ ทางลมหายใจ หลากรุ่น ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน บางเครื่อง

เ ซ็ น เ ซ อ ร์ 
  ช้าต้องเป่าหลายครั้งจึงจะจับระดับแอลกอฮอล์ได้ส่งผลต่อการท างาน 

13. ผู้ปฏิบัติเข้าใจไม่ตรงกัน ไม่มีการประสานงาน หรือแจ้ง ศปถ.จังหวัดทราบ 
14. ปัญหาระบบ CRIMES ท่ียุ่งยาก ต้องเปล่ียน user name และ password บ่อย 
15. ขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล  ส่งตรวจมากแต่ลงบันทึกข้อมูลในระบบน้อย 

1. การตรวจวัดแอลกอฮอล์จากเลือดต้องเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนเท่านั้น 
โดยมีหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตรเป็นหลักฐานการ    
ใช้อ านาจ จึงไม่ต้องมีใบลงช่ือให้ความยินยอมอีกแต่หากต้องการเพิ่มก็ท าได้ 

2. การจะสอบถามความยินยอมให้ตรวจหรือทดสอบระดับแอลกอฮอล์ กฎหมาย 
  ก าหนดให้ถามเจ้าตัว (ผู้ขับขี่) เท่านั้น  

3. ควรลงเลข 13 หลัก ในหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร 
4. ควรพัฒนาระบบการส่ง/เก็บ/รับ ข้อมูล และรวมระบบPHER / E-Report         

  / CRIMES ให้เป็นระบบเดียว พร้อมท าคู่มือการปฏิบัติในการตรวจแอลกอฮอล์  
  ท่ีถูกต้อง 

5. ควรเพิ่มห้อง Lab ทุกจังหวัด หรือสนับสนุนให้โรงพยาบาลตรวจเองได้ 
6. ควรมีผู้แทนจาก รพ.ชุมชน ปภ.จังหวัด และ สสจ. เข้าร่วมสัมมนาด้วย  
7. อาจแก้ไขเรื่องการขอไม่ให้ด าเนินคดีโดยรีบส่งตัวให้พนักงานสอบสวน             

กรณีไม่ยอมให้ทดสอบอาจขอความร่วมมือจากส่ือมวลชนในพื้นท่ี 
8. การประสานงานทางคดี ให้โรงพยาบาลใช้หมายเลขโทรศัพท์ 191 เป็นหลัก 
9. ควรใช้การเข้ารหัสครั้งเดียว One Time Password (OTP) ในระบบ CRIMES 
10. ควรให้ สสจ. เป็นศูนย์กลางประสานงานและแก้ปัญหา หรือมี เจ้าหน้าท่ี 

    โครงการเป็นการเฉพาะทุกจังหวัด 
11. ควรก าหนดค่าล่วงเวลาให้ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถเบิกได้ 

 
 
 
 



หนา้ 6 จาก 21 
  

สรุปผลรุ่นที่ 5 : วันท่ี 5 ก.ค.62 ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท จ.กระบี่  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าหน้าท่ีต ารวจและบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องจาก 13 จังหวัด – ปัตตานี สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร นราธิวาส นครศรีธรรมราช  กระบี่ ภูเก็ต 

พั ง ง า  
               สตูล ตรัง พัทลุง และสงขลา 

วิทยากร : คุณอารียา เวชกามา (ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน) และ พลต ารวจตรี ปรีดา เป่ียมวารี ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา   
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 
1. กรณีขับรถชนกันหากมีประกันคู่กรณีมักตกลงกันเอง ต ารวจตามเป่าไม่ได้ 
2. ผู้ขับขี่ถูกน าส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีต ารวจมาด้วยส่วนใหญ่จะเมาอาละวาด  
3. ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ต ารวจท่ีจุดตรวจบันทึกวิดีโอ 
4. นอกเทศกาล ปภ. เรียกเครื่องกลับ เพื่อกระจายให้หน่วยอื่นได้ยืมใช้บ้าง 
5. ช่วงเทศกาลต้องขอความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขช่วยที่จุดตรวจ 
6. ในแบบสอบถามของโครงการควรมีช่องให้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย/การเบิก 
7. ปัญหาเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ 1)ไม่พอ 2)มีแต่ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้        

ใช้งาน (ปีหนึ่งใช้เทศกาลแค่ 2 ครั้ง) หรือใช้ไม่เป็น เพราะคนท่ีอบรมการใช้เครื่องย้าย
ไปแล้ว คนมาใหม่ยังไม่ได้อบรม 3)เครื่องท่ีได้รับปี 2547 หรือก่อนหน้าไม่อ่านค่าต้อง
เป่าหลายครั้งขาดมาตรฐาน ไม่น่าเช่ือถือ 4)ไม่มีเครื่องใช้งานเพราะต้องส่งเครื่องสอบ
เทียบค่า 

8. มีการกักตัวผู้ขับขี่ไว้เพื่อตรวจพิสูจน์นานเกินไป ท าให้ปริมาณแอลกอฮอล์ลดลง 
9. เครื่องเป่าอยู่จราจรซึ่งไม่มีผลัด พนักงานสอบสวนรอบดึกไม่สามารถใช้เครื่องได้ 
10. มีการขอให้โรงพยาบาลหรือพยาบาลดึงการเจาะเลือดให้ช้าลง 
11. มีการบัน ทึกทุกคดีโดยเจ้าหน้าท่ีคดี เพราะมีการตรวจสอบการลงข้อมูลจาก 

  ต ารวจภูธรภาคในระบบCRIMES แต่การเข้าระบบช้ามาก ลงข้อมูลไม่ได้ 
12. โรงพยาบาลไม่แจ้งการรับผล ควรให้ศูนย์วิทย์ฯ ส่งตรง ผกก.สภ. 
13. ผลการตรวจพิสูจน์ออกช้า ท่ีได้เร็วสุดคือ 1 เดือน ไม่เคยได้เร็วกว่านี้ 

1. ควรบันทึกวิดีโอเป็นพยานหลักฐานในขณะตรวจสอบพฤติกรรมเมาของผู้ขับขี่  
  และใช้ตอบค าถามสังคมกรณีผู้ขับขี่มีปัญหายื้อเวลาเป่า 

2. ขอให้ทางต ารวจมีหนังสือส่งตัวตามมาทุกครั้ง ภายใน 1 วัน  
3. เครื่องเป่า ปภ. ท่ีจะจ าหน่ายใหม้ีหนังสือแจ้งเพื่องดจัดงบประมาณสอบเทียบ 
4. ปภ. ควรจัดการอบรมการใช้เครื่องทุก 6 เดือน (เจ้าหน้าท่ี ปภ. ก็ใช้ไม่เป็น) 
5. ทุกสถานีต ารวจต้องมีเครื่องเป่าท่ีสามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังจราจรและสอบสวน 
6. ควรให้โรงพยาบาลลงรับผู้ขับขี่ท่ีต ารวจส่งตรวจพิสูจน์ในระบบงานสารบรรณ 

  หรือระบบระเบียนเพื่อแก้ปัญหาการขอไม่ให้ด าเนินคดี 
7. ประชาสัมพันธ์โครงการให้นักการเมืองท้องถิ่นทราบเพื่อลดปัญหาการขอคดี 
8.  ใช้หมายเลข โทร.191 ในการประสานกับสถานีต ารวจกรณีผู้อื่นน าส่ง 
9. ควรมีเครื่องเป่าท่ีห้องฉุกเฉินเพื่อตรวจได้เร็วแต่ต้องมีต ารวจตามไปด้วย  
10. พนักงานสอบสวนควรรีบส่งฟ้องโดยเร็วเพื่อลดกระแสการต่อต้าน 
11. ควรใช้ท่ีประชุมจังหวัดเป็นจุดประสานงานโครงการ 
12. การรับผลเป็นความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนต้องติดตามเอง  
13. ให้มี โทร.ท่ีสามารถติดต่อพนักงานสอบสวนผู้รับคดีได้ ในหนังสือน าส่ง 
14. โรงพยาบาลแรกรับควรเจาะเลือดก่อนและระบุในใบน าส่งก่อนส่งต่อ (Refer) 
15. วอร์ด ส่ังเจาะเลือดได้ ไม่ต้องให้ ห้องฉุกเฉินเจาะ 
16. ถ้าเกิดการปฏิเสธการเจาะเลือด ถ้าต ารวจอยู่ด้วยให้เป็นผู้เจรจากับญาติ 
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สรุปผลรุ่นที่ 6 : วันท่ี 4 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : บุคลากรทางการแพทย์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สปคม.(สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง)  รพ.วชิระ  เปาโลเกษตร  ทหารผ่านศึก  วิชัยยุทธ   
                       หัวเฉียว  มงกุฎวัฒนะ  เซ็นทรัลเยนเนอรัล   รามา   สายไหม  เปาโล  เวชการุณ  เวชธานี  ภูมิพล  บางโพ  นวมินทร์  พระราม9  พญาไท3  ราชวิถี  วิภาวดี   
                        และเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายสอบสวนและสายจราจรในพื้นท่ี บก.น.1 – 4  บก.จร. และ บก.ทล.   
ประธานเปิดงาน : พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.  วิทยากร : น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ และ พลต ารวจตรี เอกรักษ์  ล้ิมสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา   
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 
1. ผู้บริหารอาจได้รับแจ้งเกี่ยวกับโครงการแล้ว แต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้รับทราบ 
2. ส่วนต่างค่าตรวจในโรงพยาบาลเอกชน หน่วยใดจะรับจ่าย บางแห่งใหผู้้ป่วยจ่ายเอง 
3. การส่ือสารและประสานงานระหว่างต ารวจและโรงพยาบาลมีน้อย 
4. โรงพยาบาลบางแห่งไม่ตรวจให้ แม้พนักงานสอบสวนจะไปเองพร้อมใบน าส่ง 
5. โรงพยาบาลเอกชนต้องรอให้แพทย์ส่ังเก็บตัวอย่าง  
6. มีกรณีมีใบน าส่งแต่ไม่ได้เจาะเพราะแพทย์ลืมส่ัง 
7. บางโรงพยาบาลหากมีcaseท่ีต้องเก็บตัวอย่างจะส่งต่อ เพราะไม่มีlab 
8. พนักงานสอบสวนใหผู้้ขับขี่ไปเจาะเลือดเองพร้อมใบน าส่ง ผ่านไป 2 วันจึงมาเจาะ 
9.  เครื่องเป่ามีน้อย มาตรฐาน และประสิทธิภาพต่ า เป่า 3 ครั้ง ค่าจึงขึ้น หรือค่าท่ีได้       

ไม่ใกล้เคียงกันในแต่ละครั้ง ผู้ใช้เครื่องไม่ได้รับการอบรมการใช้เครื่อง และงานจราจร
เก็บรักษาเครื่อง พนักงานสอบสวนต้องรองานจราจรหยิบเครื่องให้ 

10. ผู้บาดเจ็บท่ีมาถึงโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะรักษาแล้วให้กลับ ไม่ได้เจาะเลือดไว้ 
11. เจ็บเล็กน้อยตกลงกันได้ ต่อมามีปัญหามาขอผลตรวจ 
12. ยังมีโรงพยาบาลไม่เก็บตัวอย่างเพราะเกรงว่าจะเบิกไม่ได้ 
13. การเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้บาดเจ็บท่ีสลบ จะเป็นการละเมิดหรือไม่ แม้ภายหลัง        

จะยินยอมเลือดท่ีเจาะไว้จะถือว่าไม่ยินยอมหรือไม่ 
14. การลงเวชระเบียนว่าเมาแล้วขับ มักมีปัญหากับการประกันภัย 
15. ต ารวจส่วนใหญ่ ไม่รู้ว่ามีเหตุเกิด กู้ภัยเถื่อนมีมากเกิดการน าส่งแบบท้ิงไว้หน้า

โรงพยาบาล 

1. ขอให้พนักงานสอบสวนน าส่งใบส่งตัวโดยเร็วที่สุด 
2. ให้มีกู้ภัยเข้าร่วมการสัมมนาด้วย 
3. ควรเพิ่มการส่ือสารโครงการให้ท้ังหน่วยงานและประชาชนเห็นความส าคัญให้  
  ท่ัวถึง 

4. แพทย์นิติเวชและพิษวิทยามีหลักการค านวณค่าแอลกอฮอล์ย้อนหลังได้ กรณีผู้ 
  ขับขีป่ระวิงเวลาการเจาะเพื่อให้แอลกอฮอล์ในเลือดระเหยให้มากท่ีสุด  

5. ควรมีการส่ือสารโครงการให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทราบด้วย 
6. ผู้ร่วมสัมมนาส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจริงท้ังฝ่ังต ารวจและโรงพยาบาล ท าให้ขาด 
  การสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน ส่งผลให้ไม่มีการประสานงานระหว่างกัน  
  ฝ่ังต ารวจควรเชิญหัวหน้าพนักงานสอบสวน ฝ่ังโรงพยาบาลควรมีฝ่ายบริหาร  
  เข้าร่วมรับรู้รับฟังเพื่อถ่ายทอดต่อให้ผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องรับทราบหรือจัดการ 
  ประชุมย่อยร่วมกันในพื้นท่ี 

7. พื้นท่ี กทม. มีการตั้ง ศปถ.กทม.แล้ว ควรมีการเสนอเรื่องนี้เข้าท่ีประชุมเพื่อการ 
  ประสานงานและให้ ศปถ.เขต แม้มีไม่ครบทุกพื้นท่ีมีส่วนติดตามผลโครงการ 

8. ควรต้ังเครือข่ายหรือกลุ่มไลน์ในพื้นท่ีเพื่อการประสานงาน รวมกู้ภัย/มูลนิธิด้วย 
9. พนักงานสอบสวนควรรับผลตรวจเอง แต่ถ้ามอบให้ผู้อื่นรับต้องท าเป็นหนังสือ  
10. โรงพยาบาลสามารถโทร.191 เพื่อแจ้งให้หาพื้นท่ีและโรงพักท่ีรับผิดชอบคดี 
11. ควรจัดสรรเครื่องแบบเบื้องต้นให้งานสอบสวน 
12. ถ้าโครงการต้องให้ตรวจผู้ขับขี่ทุกราย ควรให้โรงพยาบาลเจาะเลือดแล้วแจ้ง
ต ารวจส่งใบน าส่งตามมา หรืออาจออกข้อบังคับให้โรงพยาบาลตรวจได้โดยไม่ต้อง
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รอพนักงานสอบสวนส่ัง 
สรุปผลรุ่นที่ 7 : วันท่ี 11 พ.ย.62 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ  
ผู้เข้าร่วมสัมมนา : กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  บุคลากรทางการแพทย์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สถาบันบันป้องกันโรคเขตเมือง (สปคม.) รพ.จุฬาลงกรณ์   

               รามค าแหง สมิติเวช(สุขุมวิท)  ไทยนครินทร์  คามิลเล่ียน  บางนา ศิครินทร์  บ ารุงราษฎร์อินเตอร์  เลิดสิน  มเหสักข์  นพรัตน์ราชธานี ทหารผ่านศึก  กลาง   
                      เกษมราษฎร์(ประชาช่ืน)  ตากสิน   ประชาพัฒน์  บางปะกอก  ราษฎร์บูรณะ  บางมด  เจ้าพระยา  สมเด็จพระปิ่นเกล้า  ราชพิพัฒน์  บางปะกอก 8 บางไผ่   

               เพชรเกษม 2  ต ารวจ    ม.สงขลานครินทร์  มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง  และเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายสอบสวนและสายจราจรในพื้นท่ี บก.น.5 – 9   
ประธานเปิดงาน : พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.  วิทยากร : น.พ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ และ พลต ารวจตรี เอกรักษ์  ล้ิมสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา   
 

สรุปปัญหาการด าเนินการ สรุปความเห็นจากการสัมมนา 
1. ไม่รู้ว่ามีโครงการ 
2. การส่ือสารไม่มีแนวทางท่ีชัดจน 
3. การส่งข้อมูลเป็นเอกสารยังจ าเป็น เพราะการส่งทางไลน์ ถ้าไม่เปิดดู ก็จะพลาดข่าวสาร

ส าคัญ 
4. กรณีส่งตัวเก็บตัวอย่างเลือดข้ามเขต โรงพยาบาลท่ีรับไม่ทราบว่าสถานีต ารวจใดรับคดี 

และไม่สามารถติดต่อ พนักงานสอบสวนได้ 
5. ผลตรวจช้า ขอให้รับได้ภายใน 10 วัน  
6. รพ.เอกชนปฏิเสธการตรวจ 
7. รพ. เอกชนเก็บค่าตรวจมากกว่า 800 บาท ต ารวจต้องจ่ายเอง ส่วนต่างทางโครงการ

ควรรับพิจารณาด้วย 

1. ควรให้  ศปถ.กทม. เป็นหลัก/ศูนย์กลางในการส่ือสารระดับพื้น ท่ี  หรือ 
ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับโรงพยาบาลท่ีไม่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลเอกชน 

2. ท าความเข้าใจเรื่องอ านาจกับหน้าท่ีในการส่งตรวจเลือดเพื่อหาปริมาณ
แอลกอฮอล์ โดยช้ีให้เห็นว่าในการรวบรวมพยานหลักฐาน ต ารวจโดยพนักงาน
สอบสวนมีอ านาจให้แพทย์หรือผู้เช่ียวชาญตรวจพิสูจน์บุคคลโดยวิธีวิทยาศาสตร์
ได้ ส่วนแพทย์มีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีพนักงานสอบสวนร้องขอ การไม่
ด าเนินการย่อมเกิดประเด็นปัญหาทางกฎหมาย 

3. โรงพยาบาลเอกชนสามารถส่งตัวอย่างเลือดให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ตรวจพิสูจน์ได้ โดยเบิกค่าส่งตรวจจากโครงการ 
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FAQ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล ์และตารางรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไขจากการแบ่งกลุ่มสัมมนา 

ท่ี  ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 
การรับรู้โครงการ 

1.  - การส่ังการจากส่วนกลางล่าช้า 
- ไม่ถึงผู้ปฏิบัติ 
- ผู้ปฏิบัติเข้าใจไม่ตรงกัน 
- ไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติทุกระดับ 

- ทราบว่ามีส่ังการ แต่ไม่ทราบรายละเอียดการ
ปฏิบัติ 

- ผู้บริหารอาจทราบเพราะรับเชิญไปร่วม
ประชุมบ่อย แต่ไม่ได้ถ่ายทอด 

- ใช้กลไก ศปถ.จังหวัด / กทม. / อ าเภอ / เขต เป็นศูนย์กลางในการ
ท าความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแนวทางการด าเนิน
โครงการ รวมทั้งการติดตามผล 

- ก าหนดให้ สสจ. เป็นศูนย์กลางประสานงานและแก้ปัญหาหรือจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีโครงการเป็นการเฉพาะทุกจังหวัด 

2.  ไม่ส่งตรวจ เพราะไม่ทราบว่าโครงการฯ 
ด าเนินการนอกเทศกาลด้วย 

ไม่มีการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ครอบคลุมพอ - จะนอกหรือในเทศกาล การส่ังตรวจหรือไม่เป็นอ านาจและเป็นหน้าท่ี
ของพนักงานสอบสวนท่ีต้องรับผิดชอบการด าเนินคดีเอง 

3.  - ไม่ใช้กลไก ศปถ. ในการรายงานผลการ
ด าเนินงานของจังหวัด 

 

- บางจังหวัดไม่มีการประชุม บางจังหวัด
ประชุมทุก 3 เดือนร่วมกับคณะกรรมการอื่น
ของจังหวัดจึงไม่มีวาระให้แทรกได้ 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ท่ีประชุม ศปถ. ส่วนกลางทราบ 

4.  ศปถ. ระดับจังหวัด และ กทม. ไม่ทราบ
ว่ามีโครงการ 

- ไม่ได้รับทราบการส่ังการจาก ศปถ.ส่วนกลาง - แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ท่ีประชุม ศปถ. ส่วนกลางทราบ 

5.  มีการขอไม่ให้ด าเนินคดีจากข้าราชการใน
พื้นท่ี 

- ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างท่ัวถึง - ท าป้ายรณรงค์ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ แจกจ่ายหน่วยงาน ห้างร้าน          
ท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีและจังหวัด   

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
1  โรงพยาบาลแจ้งเหตุต่อสถานีต ารวจใน

พื้นท่ีท่ีต้ังของโรงพยาบาล แต่พนักงาน
สอบสวนไม่รับแจ้ง อ้างว่าเหตุเกิดนอก
เขตพื้นท่ี 

- ต ารวจมีการก าหนดหน่วยงานและเขตอ านาจ
การรับผิดชอบหรือเขตพื้นท่ีการปกครอง 

- โรงพยาบาลไม่มีเขตอ านาจ 

- ต ารวจต้องรีบแจ้งประสานพื้นท่ีรับผิดชอบทราบ 
 

2.  - การประสานหรือการประชุมร่วมกันท า
ได้ยาก ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการ
ด าเนินการ  

- เขตสุขภาพกับต ารวจภูธรภาคต่างกันเช่น
โรงพยาบาลนครนายกขึ้นกับเขตสุขภาพท่ี
จังหวัดสระบุรี แต่ภูธรจังหวัดนครนายก
ขึ้นกับต ารวจภูธรภาค 2 ท่ีชลบุรี   

- ใช้ท่ีประชุมจังหวัด หรือ การประชุม ศปถ. จังหวัด เป็นจุด
ประสานงาน 
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3.  การประสานงานระหว่างกันท าได้ยาก - หน้าท่ีต่างกัน  

- โอกาสพบปะกันน้อย 
- ต่างมีภาระงานมากเต็มมือ  

- ต้ังกลุ่ม LINE ใหม ่เป็นช่องทางในการประสานกันระหว่างหน่วยงาน 
- ใช้กลุ่ม LINE อุบัติเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่มีอยู่แล้วในจังหวัดหรืออ าเภอเป็น

ช่องทางในการประสานกันระหว่างหน่วยงาน 
 หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร 

1  - ต ารวจไม่ส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือ
ศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร ให้
โรงพยาบาลในทันทีท่ีรับตัว ท าให้
โรงพยาบาลไม่กล้าเจาะเลือด 

- ปัญหาการประสานภายในของสถานี
ต ารวจท าให้เมื่อมีการเปล่ียนผลัดแล้ว
จะไม่มีผู้รับเรื่องของผลัดเก่าอีก เป็นผล
ท าให้โรงพยาบาลไม่ได้รับหนังสือน าส่ง
ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจ
ชันสูตร ต้องท้ิงตัวอย่างเลือด 

 

- พนักงานสอบสวนไม่ทราบเหตุ/ไม่ได้รับแจ้ง
เหตุ /กู้ภัย/มูลนิธิน าส่ง 

- สถานีต ารวจบางแห่งมีพนักงานสอบสวนน้อย
เข้าประจ าการได้ผลัดละ 1 คน หากเกิดคดี
ในเวลาเดียวกันหรือเวลาใกล้เคียงกัน จะไม่
สามารถไปท่ีเกิดเหตุหรือไปโรงพยาบาลเพื่อ
ส่งหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์
ตรวจชันสูตรได้ในทันที      ท่ีทราบเหตุจาก 
ER ได้ 

   - ญาติน าส่งโรงพยาบาลและไม่ได้แจ้งต ารวจ   

- ส่งหนังสือน าส่งภายหลังได้ 
- ให้ต ารวจแจ้งเลขท่ีหนังสือน าส่งให้ก่อน(กรณีไม่ใช้แบบ ค.8 -ต65 

หรือ ส.56-17) 
- การส่งหนังสือน าส่งไว้ล่วงหน้าท าได้โดย 
1. สถานีต ารวจส าเนาแบบฟอร์มหนังสือน าส่งฯ จ านวนหนึ่ง ไว้ที่ 
   - ห้อง ER ของโรงพยาบาล โดยพนักงานสอบสวนจะมาลงช่ือให้

ภายหลัง  
   - รถกู้ภัย/มูลนิธิ เพื่อส่งให้โรงพยาบาลพร้อมผู้ขับขี่ท่ีบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต     
    โดยพนักงานสอบสวนจะมาลงช่ือให้ภายหลัง 
2. ใช้การส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Mail หรือ LINE ส่ือสารแจ้งเหตุ -

รับทราบเหตุระหว่างกัน เพื่อพนักงานสอบสวนส่งหนังสือน าส่งฯ       
ตัวจริงภายหลัง  

3. สถานีต ารวจFAX หนังสือน าส่งฯ ให้ทางโรงพยาบาลและน าตัวจริง
มาให้ภายหลัง 

4. พนักงานสอบสวนน าหนังสือน าส่งฯ ไปท่ีเกิดเหตุด้วยเพื่อลงช่ือให้
ทางโรงพยาบาลได้ในทันที หรือเจ้าหน้าท่ีธุรการคดีของโรงพักน าส่ง
ให้โรงพยาบาล 

2  ต้องมีหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้
แ พ ท ย์ ต ร ว จ ชั น สู ต ร เ ท่ า นั้ น 
โรงพยาบาลจึงจะด าเนินการเจาะ
เลือด 

 

โรงพยาบาลไม่สามารถเจาะเลือดเองได้เพราะ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

- สามารถกระท าได้หากเป็นค าส่ังเจ้าพนักงาน ซึ่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 131/1 ให้พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดีมีอ านาจให้แพทย์หรือผู้เช่ียวชาญท าการตรวจพิสูจน์
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการ
พิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ที่ถูกกล่าวหา โดยมีค า
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พิพากษาศาลฎีกา ท่ี 5886/2558 เป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว 

3  - ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
โรงพยาบาลบางแห่งปฏิเสธไม่รับ
หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้
แพทย์ตรวจชันสูตร ท่ีไม่เป็นไปตาม
แบบท่ีส่วนกลางให้ตัวอย่างไว้ 

- ต ารวจไม่มีหนังสือตราครุฑแนบมา
พร้อมหนังสือน าส่งฯ 

แรกเริ่มโครงการเมื่อครั้งเทศกาลสงกรานต์ 
พ.ศ.2560 ทางโครงการใช้ตัวอย่างหนังสือ
น าส่งฯ ตามแบบ ค.8 –  ต.65 ซึ่งเป็นแบบ
ตามระเบียบการต ารวจฯ ท่ียังไม่ได้มีการ
ปรับปรุง ต่อมาส านักงานต ารวจแห่งชาติได้
ปรับปรุงระเบียบฯ โดยเปล่ียนช่ือแบบเป็น 
แบบ ส.56 – 17 แต่ยังคงข้อความและรูป
แบบเดิมไว้  

หนังสือน าส่งฯ จะใช้  
1. แบบ ค.8 –  ต.65 (แบบเก่า) หรือ 
2. แบบ ส.56 – 17 (แบบใหม่) หรือ 
3. แบบหนังสือภายนอก ท่ีมีข้อความตามแบบ 1. หรือ 2.  
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ โดยไม่ต้องมีหนงัสือตราครุฑน าหรือหนังสือปะ

หน้าแนบมาอีก 
ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดคือ พนักงานสอบสวนต้องลงลายมือช่ือ 

4  - โรงพยาบาลปฏิเสธหนังสือน าส่งฯ ท่ี
พนักงานสอบสวนท ารอไว้ และเห็นว่า
การกรอกข้อมูลเป็นหน้าท่ีเฉพาะของ
พนักงานสอบสวน 

บางกรณีต ารวจไม่ทราบเหตุ ไม่มีข้อมูล
เบ้ืองต้น  

- ข้อความในหนังสือน าส่งฯ  เกี่ยวกับเหตุท่ีต้องบาดเจ็บหรือตายด้วย
ประการใดโดยย่อสามารถพิมพ์รอไว้ว่า  “เป็นผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรับไว้รักษาตัวใน
โรงพยาบาล (Admitted) หรือเสียชีวิต โดยพนักงานสอบสวนได้
ใช้อ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
131 และมาตรา 131/1 ให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด าเนินการ
ตรวจพิสูจน์ระดับแอลกอฮอล์ในเลอืด เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิด
หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา” ซึ่งเป็นข้อความท่ีถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว 

- โรงพยาบาล/มูลนิธิ/กู้ภัย สามารถกรอกข้อมูลตามข้อเท็จจริงท่ีได้รับ
ลงในแบบฟอร์มหนังสือน าส่งฯ ได้ เช่น ช่ือสถานพยาบาล ช่ือ
ผู้บาดเจ็บหรือศพ  วันเวลาท่ีเกิดเหตุ  วันเวลาท่ีน าส่ง   

5  หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์
ตรวจชันสูตรท่ียังไม่ลงนาม  

- ต ารวจให้ไว้ไม่พอใช้ - ใช้ใบถ่ายส าเนาได้ และแจ้งทางสถานีต ารวจทราบเพื่อมาลงนามให้
ภายหลัง 

6  ต ารวจจะลงนามในหนังสือน าส่ง
ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจ
ชันสูตรไว้ก่อนได้หรือไม ่

- ต ารวจน าส่งหนังสือล่าช้า 
- โรงพยาบาล/ห้อง ER มีงานมาก ไม่สามารถ

ติดตามได้บ่อย ๆ  

- สามารถท าได้แต่ควรเป็นการตกลงกันระหว่างหน่วยงาน เพราะ
พนักงานสอบสวนคนใดประจ าการหรือออกผลัดเมื่อใด ทางสถานี
ต ารวจจะทราบ หรืออาจให้ผู้มีอ านาจท่ีได้รับมอบหมายลงนามแทน
ได้ 
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7  - ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือน าส่ง

ผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจ
ชันสูตร  

- ผู้มีอ านาจคนเดียวกันจะลงนามทุกคดี
ได้หรือไม ่

โรงพยาบาลได้รับหนั งสือท่ีไม่ ใช่พนักงาน
สอบสวน  เป็น ผู้ลงนาม เกรงว่าจะไม่
สามารถอ้างว่าเป็นค าส่ังเจ้าพนักงานได้ 

ผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือน าส่งฯ ได้แก่ 
1. พนักงานสอบสวนผู้รับคดี 
2. หัวหน้าสถานีต ารวจท่ีมีอ านาจการสอบสวน หรือผู้รักษาราชการ

แทน 
3. หัวหน้างานสอบสวนของสถานีต ารวจ  

8  - การติดตามขอหนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บ
หรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร  

 

-  โรงพยาบาลติดต่อสถานีต ารวจไม่ได้ 
- ห้องฉุกเฉิน (ER) ไม่มีเวลาว่าง พอท่ีจะตาม

หนังสือจากพนักงานสอบสวน 

1. ให้โทรแจ้งทางหมายเลข 191 เป็นหลัก ท้ังเขตกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด 

2. ให้สถานีต ารวจ/พนักงานสอบสวน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของ
สถานีหรือตัวพนักงานสอบสวนท่ีสามารถติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง ให้
โรงพยาบาลทราบ 

3. แจ้งผ่านกลุ่ม LINE อุบัติเหตุของจังหวัดหรืออ าเภอ  
4. โรงพยาบาลบางแห่งอาจพิจารณาเจาะเผ่ือไว้ในขั้นตอนการรักษา 

รอค าส่ังพนักงานสอบสวน (ยอมท้ิง Tube) 
การน าส่งตัวผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

1.  - ผู้ขับข่ีท่ีไม่มีต ารวจน าส่ง ไม่ได้นอนพกั
รักษาตัวในโรงพยาบาล ต้องเจาะเลือด
ไหม โรงพยาบาลต้องแจ้งหน่วยงานใด  

- ผู้บาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะ
รักษาแล้วให้กลับ โรงพยาบาลไม่ได้เก็บ
ตัวอย่างเลือด 

- บางจังหวัดการเจาะเลือดเป็นนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

- ต ารวจไม่แจ้ง โรงพยาบาลไม่ทราบ 
- ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมาเอง หรือญาติมาส่ง หรือ

กู้ภัยส่ง 

- กรณีตามโครงการเป็นกรณีอุบัติเหตุจราจรท้ังท่ีมีคู่กรณีหรือล้มเอง ท า
ให้ ผู้อื่นหรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเป็น เหตุให้
ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหาย เช่นนี้  ผู้ขับขี่ทุกรายหรือท้ัง 2 ฝ่ายจะต้อง
ถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ กรณีท่ีสามารถตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์โดยวิธีเป่าจากลมหายใจได้ ให้ตรวจวัดทางลมหายใจ 
กรณีไม่สามารถตรวจวัดทางลมหายใจได้ เนื่องจากบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตให้น าส่งตัวให้สถานพยาบาลเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จาก
เลือดโดยเร็ว 
- การเจาะเลือดเป็นขั้นตอนการแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงาน

สอบสวน การขอให้ทางโรงพยาบาลเก็บตัวอย่างเลือดจึงเป็นอ านาจ
หน้าท่ีของพนักงานสอบสวนผู้รับคดีเท่านั้น ส่วนแพทย์มีหน้าท่ี
ด าเนินการตามท่ีพนักงานสอบสวนร้องขอ 

- หากไม่มีการประสานร้องขอจากทางพนักงานสอบสวน หรือไม่มี
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หนังสือน าส่ง ทางโรงพยาบาลจึงไม่ต้องด าเนินการเก็บตัวอย่าง 

2.  กู้ภัย/มูลนิธิ จะส่งผู้บาดเจ็บเฉพาะ
โรงพยาบาลท่ีคุ้นเคย ซึ่งไม่ร่วม
โครงการ 

- โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนท่ีมักไม่ร่วม
โครงการ 

ไม่สามารถก าหนดเองได้ 
1. หากผู้ขับขี่ร้องขอให้ส่งท่ีใด ควรต้องเป็นไปตามค าขอนั้น 
2. กู้ภัย/มูลนิธิ ส่วนใหญ่มีข้อตกลงกับบางโรงพยาบาล  
3. ข้ึนอยู่กับอาการบาดเจ็บท่ีต้องไปโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด  

3.  มีการน าส่งผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนอก
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบในการสอบสวน
ของสถานีต ารวจ เกิดปัญหาการ
ติดตามคดี 

- เขตอ านาจสถานีต ารวจ  
- จากการ Refer ของโรงพยาบาล 
- จากกู้ภัย/มูลนิธิ 

- การรวบรวมพยานหลักฐาน กฎหมายไม่ได้ก าหนดเขตอ านาจเฉพาะ
พื้นท่ีใดไว้ พยานหลักฐานอยู่ท่ีใด พนักงานสอบสวนก็สามารถตามไป
ได้ 

- เป็นหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนผู้รับคดีในการติดตามรวบรวม
พยานหลักฐาน 

- โรงพยาบาลสามารถโทรถาม 191  โดยระบุข้อมูลสถานท่ีเกิดเหตุ
เท่าท่ีทราบจาก   ผู้น าส่ง เพื่อให้หาสถานีต ารวจท่ีรับผิดชอบคดีได้ 

4.  ศพแข็งแล้วเจาะเลือดไม่ได้ ระยะทางไกล - เป็นหน้าท่ีพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
การเก็บและการส่งตัวอย่างเลือด 

1  - โรงพยาบาลปฏิเสธการเจาะเลือดตามท่ี
พนักงานสอบสวนร้องขอ  

- แพทย์ไม่ส่ังเก็บตัวอย่าง แม้พนักงาน
สอบสวนจะไปด้วยตนเองพร้อมหนังสือ
น าส่ง 

- แพทย์ลืมส่ังเก็บตัวอย่าง 
- บางโรงพยาบาลไม่มี Lab /ไม่มี

นโยบาย 

- เป็นการละเมิดสิทธิ 
เกรงจะต้องเป็นพยานศาล 
- งานมาก ลืมส่ัง 
- case อุบัติเหตุ จะส่งต่อ ไม่เก็บตัวอย่าง

เพราะไม่มี lab  
- โรงพยาบาลเกรงว่าจะเบิกไม่ได้ 
 

- เป็นกรณีพนักงานสอบสวน ใช้อ านาจตามกฎหมาย หากมีหน้าท่ีแต่ไม่
กระท าการตามค าส่ังเจ้าพนักงานโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอัน
สมควร อาจเป็นการขัดค าส่ังเจ้าพนักงาน  

- เจ้าหน้าท่ีรัฐและมีหน้าท่ีอาจเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิ
ชอบ เจ้าหน้าท่ีเอกชนอาจเป็นการขัดค าส่ังเจ้าพนักงาน 

- บางโรงพยาบาลท าใบ Timeline ไว้ประกอบ เผ่ือกรณีต้องเป็นพยาน
ศาล 

- หากมีใบน าส่งจากพนักงานสอบสวนและมีผลการตรวจ ทาง
โรงพยาบาลสามารถเบิกได้ case ละ 900 บาท  ส่วนเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจให้มีส าเนาผลการตรวจ เบิกได้ case ละ 800 บาท 

2  โรงพยาบาลจะด าเนินการเก็บตัวอย่าง
เลือดตรวจแอลกอฮอล์โดยพนักงาน
สอบสวนไม่ได้ร้องขอและไม่ได้มีหนังสือ

- แพทย์ต้องการทราบผล 
 

หากเป็นการด าเนินการเพื่อการรักษา ก็อาจท าได้ 
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น าส่งตัวเข้ารับการตรวจพิสูจน์เพื่อผล
ในทางคดี 

3  - ผู้มีหน้าท่ีส่งตัวอย่างเลือดให้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คือใคร  

- โรงพยาบาลบางแห่งให้พนักงานสอบสวนรับ
ตัวอย่างเลือดส่งศูนย์วิทย์ฯ ท าให้ผู้ขับขี่
สงสัยเรื่องความโปร่งใส (เปล่ียนเลือด) 

- ส่วนใหญ่โรงพยาบาลเป็นผู้ส่ง และสามารถเบิกค่าส่งตัวอย่างได้เค
สละ 100 บาท ส่วนทางต ารวจไม่สามารถเบิกค่าส่งในส่วนนี้ได้ - 
เป็นเรื่องทางธุรการท่ีท าความตกลงกันได้ 

4  ผู้มีหน้าท่ีบันทึกการปฏิเสธการเจาะเลือด 
- เป็นใคร ต ารวจหรือแพทย์  
- ไม่มีแบบฟอร์มส าหรับการปฏิเสธการ

เจาะเลือด 
 

 - ต้องปฏิเสธกับผู้ใช้อ านาจคือพนักงานสอบสวนผู้รับคดี โดยต ารวจ
หรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้เกี่ยวข้องสามารถบันทึก แล้วส่งให้
พนักงานสอบสวนได้ 

- ใช้ข้อความ ว่า “ ...(ช่ือแพทย์)... ได้แจ้งให้ ...(ช่ือผู้ขับขี่)...ทราบแล้ว
ว่าจะท าการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตามค าส่ัง
พนักงานสอบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งจะต้องให้ความ
ยินยอม  การไม่ยินยอม กฎหมายจะสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่า 
ข้อเท็จจริงเป็นไปตามผลตรวจพิสูจน์ท่ีหากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็น
ผลเสียต่อผู้ขับขี่นั้น ซึ่ง ...(ช่ือผู้ขับขี่)... แจ้งไม่ยินยอม จึงบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน 
ลงช่ือ (นายแพทย์ผู้ตรวจ) และ ลงช่ือ (พยาน) อย่างน้อย 1 คน   

5  ผู้ขับขี่ไม่ยอมให้เจาะเลือดและไม่ยอมลง
ลายมือช่ือ 

 

- มักเกิดเหตุท่ีโรงพยาบาล 
- บุคลากรทางการแพทย์ไม่ทราบว่าต้องท า

อย่างไร 

ให้ท าตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1.  ใหแ้จ้งผู้ขับขี่ทราบว่าจะท าการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์ตามค าส่ังพนักงานสอบสวน ซึ่งจะต้องให้ความยินยอม  
การไม่ยินยอม กฎหมายจะสันนิษฐานเบ้ืองต้นว่า ข้อเท็จจริงเป็นไป
ตามผลตรวจพิสูจน์ท่ีหากได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ขับขี่
นั้น  

2. เมื่อแจ้งแล้ว ให้ถามความยินยอม 
3. หากผู้ขับขี่ไม่ยินยอมหรือปฏิเสธการเจาะเลือด ไม่ต้องท าการเจาะ

เลือดใดๆ  
4. ให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบันทึกการปฏิเสธไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน 

1) เวชระเบียน และ 2) ผลการตรวจชันสูตรของแพทย์ ช่องรายการ
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ท่ีแพทย์ได้ตรวจและความเห็น (อยู่แผ่นเดียวกันด้านหลังของแบบ
หนังสือน าส่งฯ หรืออาจอยู่คนละแผ่นกับหนังสือน าส่งฯ         ก็ได้) 
พร้อมลงช่ือพยานอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นหลักฐาน 

5. ส่งผลการตรวจชันสูตรของแพทย์ ท่ีมีการบันทึกการปฏิเสธพร้อม
ลายมือช่ือพยานให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

6  - ส่งเลือดมาตรวจมากเกินไป 
- ผนึกปิด Tube เลือดไม่ดีพอ ไม่ใช้ 

paraffin ผนึก บางแห่งใช้ micropore 
ท าให้เลือดด า เสียแอลกอฮอล์รั่ว ตรวจ
ไม่ได้ 

 - ใช้เลือดเพียง 2 ml. 

7  พนักงานสอบสวนส่ังให้ผู้ขับขี่ไปเจาะ
เลือดเองพร้อมใบน าส่ง แต่ผู้ขับขี่ไม่มา
เจาะในทันทีผ่านไป 2 วันจึงมาเจาะ  

- พนักงานสอบสวนมีภาระงานมาก - ตามข้ันตอนของกฎหมายก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.
2537) ว่ามี 3 วิธี คือ ตรวจวัดจากลมหายใจ ตรวจวัดจากปัสสาวะ 
และตรวจวัดจากเลือด โดยการตรวจวัดจากปัสสาวะ หรือจากเลือด 
ให้ใช้ในกรณีไม่สามารถตรวจหรือทดสอบโดยวิธีตรวจจากลมหายใจ
ได้เท่านั้น หากจะด าเนินการต้องมีเหตุผลเพียงพอ 

- โครงการฯ จึงก าหนดว่าหากเป่าได้ให้เป่า กรณีเจาะเลือด คือ กรณี
เป่าไม่ได้เพราะบาดเจ็บท าให้ไม่สามารถเป่าลมหายใจได้หรือเสียชีวิต 

- เป็นเรื่องพยานหลักฐานท่ีพนักงานสอบสวนผู้รับคดี ต้องรับผิดชอบ
ด้วยตนเอง  

8  โรงพยาบาลส่งตัวอย่างเลือดไปแล้ว     
แต่พนักงานสอบสวนขอยกเลิกการส่ง
ตรวจ 

คู่กรณีไกล่เกล่ียกันได้ - เมาแล้วขับ ยอมความไม่ได้ 
- เป็นความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวน 

9  หากจะด าเนินโครงการต่อไป  
ควรสนับสนุน ให้เพิ่ม Lab ในทุก
โรงพยาบาล อย่างน้อย 1 จังหวัด 1 
Lab  

รอผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นาน  

การรับผลการตรวจวิเคราะห์ 
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1.  ต ารวจไม่มีหนังสือขอรับผลการตรวจ

วิเคราะห์ 
- โรงพยาบาล ไม่กล้าให้ผลตรวจกับผู้อื่น      

ท่ีไม่ใช่ต ารวจ 
- ผลตรวจถือเป็นพยานหลักฐานส าคัญของคดี ดังนั้นพนกังานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบคดีควรขอรับด้วยตนเอง 
- กรณีพนักงานสอบสวนใหผู้้อื่นมาขอรับ ต้องท าเป็นหนังสือเท่านั้น 

2.  - ได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ช้า ไม่ทันใช้ 
- ได้รับผลเร็วเฉพาะช่วงเทศกาล 
 

- ต ารวจต้องการผลคดีท่ีเป็นท่ีสนใจ 
- ต้องน าส่งคดีต่อศาลแขวงภายใน 48 ช่ัวโมง  
- บางโรงพยาบาลมี Lab เอง 
- บางโรงพยาบาลส่งตรวจ Lab นอก 

- การตรวจวิเคราะห์และการออกผลใช้เวลาประมาณ 7วัน 
- หากพนักงานสอบสวนต้องการขอรับผลการตรวจโดยด่วน ให้แจ้ง

โรงพยาบาลทราบก่อนเพื่อประสานแจ้งผู้ตรวจพิสูจน์ทราบต่อไป  
- หากส่งเลือดให้ศูนย์วิทย์ฯ ต้องการได้เร็ว ให้โทรแจ้งประสานได้          

จะท าให้ในทันที 
3.  การรับผลจากศูนย์วิทยาศาสตร์

การแพทย ์
ปัจจุบันใช้การส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น - โรงพยาบาล/ต ารวจสามารถขอรับผลทาง e-Mail ได้ แต่ควรเป็น

บัญชีส่วนตัว เพราะเป็นความลับของทางราชการท่ีมีผลต่อ            
ผู้มีส่วนได้เสีย 

- ศูนย์วิทย์ฯ อาจส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้โดยตรง 
4.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รับตัวอย่าง

เลือดของคนคนเดียวกันจาก 2 
โรงพยาบาล 

- มีการส่งต่อตัวผู้ขับขี่ - โรงพยาบาลแรกรับตัวผู้ป่วยต้องเป็นผู้เจาะแล้วระบุในใบน าส่งตัว
รักษาต่อยังโรงพยาบาลอื่น 

5.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ออกผลไม่ได้ - หนังสือน าส่งผู้บาดเจ็บของต ารวจและ
โรงพยาบาลสะกดช่ือต่างกัน 

- ป้ายช่ือบนหลอดกับหนังสือน าส่งฯ ต่างกัน  

-  ควรก าหนดให้ลงเลข 13 หลักในหนังสือน าส่งของต ารวจ และ
เอกสารอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6.  การรับผลจากโรงพยาบาล 
 

- รับตัวคนและkey ผลเลือดท าโดย ER แต่รับ
ผลเลือดรับท่ี LAB  

- ประสานทางโทรศัพท์ หรือ LINE ก่อน 
- บางโรงพยาบาลมีนิติเวช ให้รับผลท่ีนิติเวช 

7.  ผลการตรวจ หาย   
8.  - ต ารวจไม่มารับผลตรวจ 

- พนักงานสอบสวนไม่ได้รับแจ้งว่าผล
ตรวจออกแล้วท าให้ถูกร้องเรียนท างาน
ล่าช้า 

- โรงพยาบาลไม่แจ้งต ารวจให้ไปรับผล  
- บางโรงพยาบาลก าหนดให้การรับผลต้องมี

หนังสือขอรับผลด้วย 

- เป็นเรื่องทางธุรการท่ีสามารถประสานท าความตกลงกันระหว่าง
หน่วยงานได้  

- โรงพยาบาลอาจใช้ช่องทางแจ้งสถานีต ารวจทราบทางหมายเลข
โทรศัพท์ 191 

- ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ของพนักงานสอบสวน
ผู้รับคดีไว้ในหนังสือน าส่งตัวฯ ด้วย 
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9.  ตัวผู้ขับขี่ท่ีถูกตรวจเลือด หรือผู้มีส่วน     

ได้เสียอื่น เช่น ญาติ บริษัทประกันภัย 
คู่กรณี ต้องการขอรับผลการตรวจเลือด  

 ผลการตรวจพิสูจน์เป็นหลักฐานทางคดี สามารถให้ได้เฉพาะพนักงาน
สอบสวนผู้รับคดีเท่านั้น ผู้ใดต้องการผลให้ไปขอต่อพนักงานสอบสวน
ผู้รับคดีเอง (ค าส่ังพนักงานสอบสวน)  หรือต้องไปร้องขอต่อศาล 
(ค าส่ังศาล) 

ค่าใช้จ่ายและการเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ 
1.  โรงพยาบาลบางแห่งไม่ร่วมโครงการ 

พนักงานสอบสวนต้องจ่ายเงินค่าตรวจ
เลือดเอง  

ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน 1. กรมควบคุมโรคควรมีหนังสือขอความร่วมมือจากนายกสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน (อาจตอบรับไม่ครบทุกแห่ง) 

2. วิทยุในราชการต ารวจ ท่ี 0007.34/673 ลง 20 ก.พ.62 แจ้งให้
พนักงานสอบสวนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์จากเลือดตามโครงการได้ รายละไม่เกิน 800 บาท  โดย
กรมควบคุมโรคจะส่ังจ่ายเป็นเช็คให้ในนามช่ือท่ีระบุ และต้องมี
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 

    2.1 หนังสือขอเบิกค่าใช้จ่าย (ตามแบบ) อาจเบิกหลายรายรวมกันก็
ได้ 

    2.2 ส าเนาผลตรวจท่ีรับจากสถานพยาบาล 
     ก าหนดการเบิกจ่ายเงินค่าตรวจให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 

ธันวาคม 2562 
2.  โรงพยาบาลเอกชนเรียกเก็บค่าตรวจจาก

ผู้ขับขี่ท่ีเมาสุรา  
โรงพยาบาลไม่ร่วมโครงการ - สามารถด าเนินการได้ถ้าผู้ขับขี่ผู้นั้น ยินยอม  

- หากไม่ยินยอม อาจประสานให้ต ารวจมาเพื่อแจ้งข้อกฎหมาย 
3.  โรงพยาบาลบางแห่งเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

จากพนักงานสอบสวนสูงมาก 
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจเลือดของ

โรงพยาบาลเอกชนสูงกว่า 800 บาท 
- ให้แจ้งมาท่ีโครงการ 
- ถ้าแพงมากเกินควรอาจแจ้ง สคบ. ได้ 
- พนักงานสอบสวนเบิกได้ 800 บาทตาม วิทยุ ตร. ท่ี 

0007.34/673 ลง 20 ก.พ.62 
4.  - ต ารวจไม่ทราบว่าเบิกได้ 

- ไม่ทราบข้ันตอนการเบิกจ่ายเงินค่าส่ง
ตรวจ ของโครงการ 

 - ส่วนกลางได้ก าหนดค าร้องท่ีง่ายต่อการด าเนินการไว้อยู่แล้วทั้งสอง
หน่วยงาน  

- ต ารวจใช้แบบตามวิทยุในราชการต ารวจ ท่ี 0007.34/673 ลง 20 
ก.พ.62 
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- สาธารณสุขใช้แบบตามแนบของโครงการ  

5.  เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากโครงการไม่ทัน งานประจ ามากอยู่แล้ว สามารถรวบรวมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาโครงการ 17 
ธันวาคม 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยขอเบิกย้อนหลังได้
ตลอดตามความสะดวกของหน่วยงาน จนถึงวนัส้ินสุดโครงการ (วันท่ี 
30 ธันวาคม 2562)  

6.  แบบเบิกเงินต่างกัน ท าให้สับสน เงื่อนไขการเบิกเงินต่างกนั - แม้โครงการเดียวกัน แต่ต่างเงื่อนไขในการรับเงิน จึงไม่สามารถใช้
แบบเดียวกันได้ 

7.  โรงพยาบาลขอเพิ่มเงินค่าส่งตัวอย่าง 
 

เนื่องจากระยะทางไกลและเพื่อความทันเวลา
ของผลตรวจ 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่เก่ียวข้อง  
1.  โรงพยาบาลบางแห่ง Tube ไม่พอใช้ - ท าการเจาะเลือดส ารองไว้ล่วงหน้าแต่ต ารวจ

ไม่ส่งตัว 
- ขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง ท่ีมี 

case น้อยได้ 
- เงื่อนไขโครงการในการเจาะเลือด คือ เป็นผู้ขับขี่ท่ีไม่สามารถตรวจวัด

ทางลมหายใจได้ เนื่องจากบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงต้องน าส่งตัวให้
ตรวจวัดจากเลือด 

2.  - เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลม
หายใจของต ารวจมีน้อย ไม่พอใช้ ท าให้
ต้องส่งตรวจเลือด 

 
 

- ต ารวจมีเฉพาะงานจราจรหรืองานป้องกัน
ปราบปราม งานสอบสวนไม่มีเครื่องตรวจวัด
ฯ  

- ผู้ว่าราชการจังหวัดบางแห่ง ส่ังให้ อปท. มา
ยืมเครื่องเป่าฯ จากต ารวจไปใช้ท่ีด่านชุมชน 

- ปภ. เรียกเครื่องคืนในช่วงนอกเทศกาล
เพื่อให้หน่วยอื่นยืมใช้ 

- ขั้นตอนการด าเนินการก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 16 (พ.ศ.
2537) ว่ามี 3 วิธี คือ ตรวจวัดจากลมหายใจ ตรวจวัดจากปัสสาวะ 
และตรวจวัดจากเลือด โดยการตรวจวัดจากปัสสาวะ หรือจากเลือด 
ให้ใช้ในกรณีไม่สามารถตรวจหรือทดสอบโดยวิธีตรวจจากลมหายใจ
ได้เท่านั้น หากจะด าเนินการต้องมีเหตุผลเพียงพอ 

- ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาขอให้ ปภ. ผู้รับผิดชอบงาน
อุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของประเทศ จัดหาเพิ่มให้ โดยให้จัดสรร
ให้พนักงานสอบสวนด้วย 

3.  เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลม
หายใจสภาพเก่า ไม่มีมาตรฐาน 
ประสิทธิภาพต่ า เป่า  3 ครั้งค่าท่ีได้ไม่
ใกล้เคียงกัน หรือค่าไม่ข้ึน   

- ได้รับจัดสรรมานาน บางเครื่องก่อนปี 
2547(ก่อน ปภ. จัดสรรครั้งแรก)  

- เครื่องท่ีไม่สามารถใช้งานได้ หรือใช้แล้วอาจเกิดปัญหาด้านมาตรฐาน
ค่าท่ีตรวจวัดได้ แม้จะได้ผ่านการสอบเทียบค่าแล้ว            ควร
จ าหน่ายออกจากระบบ 

-  หากเป็นเครื่องท่ีได้รับการจัดสรรจาก ปภ. หากต้องการจ าหน่าย 
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ควรมีหนังสือแจ้ง ปภ. ทราบเพื่องดจัดงบประมาณสอบเทียบ 

4.  - ไม่มีเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ทางลมหายใจใช้ปฏิบัติงานในระหว่าง
การส่งสอบเทียบค่า ต้องน าส่งเจาะเลือด
แทน 
- ควรจัดสรรเครื่องเป่าให้ห้องสอบสวน
อาจเป็นเครื่องแบบเบื้องต้น 

 

- เครื่องท่ี ปภ. ให้ยืม  ใช้เวลา calibrate นาน
ประมาณ 3 เดือน  

- เครื่องของ ตร. หากไม่มีศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ในพื้นท่ี ใช้เวลานานเช่นกัน 

- หากสถานีต ารวจน าเข้าศูนย์เองและออก
ค่าใช้จ่ายในการน าส่งเองใช้เวลา 1 วัน 

- จัดหาอุปกรณ์เพิ่มให้กับพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเมาขับมาก 
- จัดรอบการส่ง calibrate ให้เหล่ือมกัน ไม่ส่งพร้อมกันท้ังหมด 
- การน าส่งเจาะเลือดต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีก าหนดให้การ   

เจาะเลือดกระท าในกรณีท่ีไม่สามารถทดสอบด้วยการเป่าทางลม
หายใจได้เท่านั้น เช่น ปากเจ่อ แรงไม่มี หรือไม่เช่ือมาตรฐาน          
เครื่องเป่า  

 
5.  - ควรจัดสรรเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

ทางลมหายใจไว้ประจ าห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง  

- บาง case โรงพยาบาลรับตัวผู้ขับขี่ท่ีบาดเจ็บ
จาก กู้ภัย/มูลนิธิ แต่ผู้ขับขี่นั้นยังสามารถเป่า
วัดระดับแอลกอฮอล์ได้ โดยท่ีต ารวจยังไม่
ทราบเหตุ หากรอต ารวจ จะใช้เวลานาน 
ปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลงเรื่อยๆ ท าให้ไม่
อาจด าเนินคดีเมาแล้วขับได้ 

- กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร และผู้ตรวจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เป็นผู้
ส่ังให้มีการทดสอบ 

- การเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เป็นการแสวงหา
พยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน จึงเป็นอ านาจหน้าท่ีของ
พนักงานสอบสวนผู้รับคดีเท่านั้น 

- บุคลากรทางการแพทย์อาจตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ 
หากผู้ขับขี่ผู้นั้นให้ความยินยอม แต่จะใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ 
ขึ้นอยู่กับเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจตามกฎหมายร้องขอหรือไม่ 

)] 
6.  - การจัดซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

ทางลมหายใจควรเลือกรุ่นท่ีใช้งานได้ดี
เป็นรุ่นท่ีใกล้เคียงกัน ไม่ควรจัดซื้อต่าง
รุ่นกันทุกครั้งท าให้ยากต่อการใช้งาน 

- ควรมีเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสุดเพื่อสามารถ
ตรวจแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว ป้องกัน
การยื้อเวลาจากผู้ถูกกล่าวหาหรือจากผู้
มีอ านาจขอไม่ให้เป็นคดี 

- เครื่องตรวจวัดฯ ทางลมหายใจท่ีใช้อยู่มีหลาก
รุ่น ประสิทธิภาพไม่เท่ากัน 

- บางเครื่องเซ็นเซอร์ช้าต้องเป่าหลายครั้งจึงจะ
จับระดับแอลกอฮอล์ได้ส่งผลต่อการท างาน 

 

- แจ้งปัญหาให้ ศปถ. ส่วนกลางทราบ 
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7.  - อุ ปกรณ์ สนับสนุน การท างานของ

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลม
ห าย ใจ  ได้ รั บ จั ด สร ร ไม่ เพี ย งพ อ 
โดยเฉพาะหลอดเป่า และแบตเตอรี่ 

- หลอดเป่าไม่พอ ซื้อเองหลอดละ 8 บาทขึ้น
ไป 

- แบตเตอรี่เส่ือม บางเครื่องใช้ต่อเนื่องได้แค่ 4 
ชม. แบตเตอรี่จะอ่อน ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง 

- ควรจ าหน่ายหรือส่งคืนเครื่องเสีย หรือเครื่องท่ีไม่สามารถใช้งานได้ 
เพื่อให้สามารถจัดหาเครื่องใหม่ได้ 

- หากไม่ใช้งาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาของเหลวในตัวถ่านไหลซึมออกมาท าลายช้ินส่วนของเครื่อง
โดยเฉพาะเมนบอร์ด (Main Board) เสียหาย  ซึ่งจะท าให้เครื่องใช้
การไม่ได้อีก หรือเครื่องรวน 

8.  อาสาจราจร มีอ านาจตรวจวัด
แอลกอฮอล์ทางลมหายใจ ได้หรือไม่ 
 

 - กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
หรือเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจส่ังผู้ขับขี่หยุดรถ และหัวหน้าเจ้า
พนักงานจราจร เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานสอบสวน เป็นผู้ส่ัง
ให้มีการทดสอบหรือด าเนินการทดสอบ 

-  อาสาจราจรไม่มีอ านาจเรียกตรวจท าได้เพียงการเป็นผู้ช่วย          
เจ้าพนักงาน 

9.  ต ารวจท่ีได้รับการอบรมการใช้เครื่องถูก
ย้ายออก ส่วนผู้มารับงานต่อ ไม่รู้วิธีใช้/
การบ ารุงรักษาเครื่องเพราะไม่ได้รับการ
อบรม 

- ปภ. จัดการอบรมการใช้เครื่องเพียงครั้งดียว
ตอนส่งมอบ 

- ประสานให้ ปภ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเครื่องฯ                   
(ให้ต ารวจยืมใช้) จัดการอบรมการใช้เครื่องทุก 6 เดือน รวมทั้งอบรม
ให้เขจ้าหน้าท่ี ปภ. จังหวัดด้วย เพื่อให้ค าแนะน ากับต ารวจ
ผู้ปฏิบัติงานได้ 

 

 

 

อื่นๆ  
ท่ี  ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข 

1.  แบบรายงานของปภ. ใช้ค าว่า           
“ด่ืมแล้วขับ” ท าให้ไม่สามารถรายงาน
ผลได้ 

- โรงพยาบาลไม่ทราบผลการตรวจพิสูจน์ว่า
เมาตามกฎหมายหรือไม่ 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ท่ีประชุม ศปถ. ส่วนกลางทราบ 

2.  - การแจ้งความภายหลังเกิดเหตุแล้ว
หลายวัน เพราะตกลงกันได้ ต่อมา
คู่กรณีเกิดไม่ยอมความกัน  

- กู้ภัย/มูลนิธิ บางคนนอกจากเก็บหลักฐาน
สถานท่ีเกิดเหตุและส่งตัวผู้บาดเจ็บแล้ว ยัง
ไกล่เกล่ียคู่กรณีก่อนโดยไม่แจ้งต ารวจ 

- เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนในการหาพยานหลักฐาน เท่าท่ีท าได้  
- หากพบพยานหลักฐานแวดล้อมยืนยันว่าเมาแล้วขับก็สามารถใช้

ประกอบการด าเนินคดีได้ 
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3.  ห้อง ER ไม่ key ข้อมูลเข้าระบบ PHER  
 

- ไม่ทราบผลการตรวจเลือด  
- หากเป็นคดีระบบจะขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายของรพ. 

 

4.  - ต ารวจไม่ key ข้อมูลเข้าระบบ CRIMES 
- ควรให้เข้ารหัสด้วยOTP 

- ไม่ทราบคิดว่ายังใช้ระบบ POLIS  
- เข้าVPNระบบ CRIMES ได้ยาก  
- ต้อง update ช่ือผู้ใช้และรหัสทุก 3 เดือน 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ ตร. ส่วนกลางทราบ 

5.  ขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล - ส่งตรวจมากแต่บันทึกข้อมูลในระบบน้อย 
- ไม่น าไปใช้วางแผนป้องกันในพื้นท่ี 

- แจ้งข้อสรุปผลการสัมมนาให้ ศปถ. ทราบ 

6.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องมีน้อย - งานล้นมือ ต้องท านอกเวลา - ก าหนดแนวทางและงบประมาณค่าล่วงเวลาไว้ในโครงการ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถเบิกได้ 

7.  - การสัมมนาควรมีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมด้วย เช่น  รพ.ชุมชน  ปภ.จังหวัด  
สสจ. โดยเฉพาะ มูลนิธิ หรือกู้ภัย   
- พนักงานสอบสวนส่วนใหญ่ ไม่ทราบ
โครงการ 

- ปัญหาท่ีเกิดขึ้นต้องร่วมกันแก้ไข (บูรณาการ) 
- มีปัญหากู้ภัยบางแห่งรับผู้บาดเจ็บแล้วมาท้ิง

ไว้หน้าโรงพยาบาล ไม่แจ้งข้อมูลใด ๆ  
- กู้ภัยจัดต้ังกันเองเถ่ือน 

- ให้ผู้รับผิดชอบโครงการพิจารณาเชิญในการสัมมนาครั้งต่อไป 
- ส่วนของ ต ารวจควรเชิญหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสถานีต ารวจเข้า

ร่วมรับฟังด้วย 
- ส่วนของโรงพยาบาลควรมีผู้บริหารโรงพยาบาลหรือธุรการโรงพยาบาล

เข้ารับฟังปัญหาเพื่อให้ส่ือสารกับหน่วยภายในอื่นท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
8.  - มีการขอไม่ให้ด าเนินคดี 

- ขอให้ประวิงเวลาในการเจาะเลือด 
- รู้จักเจ้าหน้าท่ีเป็นการส่วนตัว 
- ผู้กว้างขวางในพื้นท่ี 
 

- โรงพยาบาลรีบลงรับตัวเป็นผู้ป่วยในระบบระเบียนโดยเร็ว 
- พนักงานสอบสวนรีบส่งฟ้องโดยเร็ว 
- บันทึกวิดีโอเป็นหลักฐานในขณะตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ขับขี่ 

9.  แบบประเมินและแบบสอบถามของ
โครงการ ควรมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย 

- ในการด าเนินโครงการมีค าถามท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

 


