แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ให้ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนี้ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีดาเนินการจัดเจ้าหน้าที่
ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯจังหวัด อาเภอ พร้อมทั้งเน้นหนักในภารกิจดังนี้
1.โรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมดังนี้
1.1 เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของทั้งภาครัฐ
และเอกชนในเรื่องหน่วยบริการทุกระดับ (ALS , ILS , BLS , และ FR)
1.2 เตรียมความพร้อมของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท์ 1669 )
ทั้ งทางโทรศัพ ท์ พื้ น ฐาน โทรศัพ ท์ เคลื่ อ นที่ โทรสาร วิ ท ยุสื่ อ สารคมนาคม ระบบ VHF/FM HF/SSB และ
Internet ให้สามารถติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลางกับจังหวัด และการติดต่อระหว่างเครือข่ายสถาน
บริการในแต่ละจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบสารสนเทศ รวมทั้งขอความร่วมมือจากมูลนิธิ/อาสาสมัคร
1.3 เตรี ย มความพร้ อ มทั้ ง ที ม แพทย์ พยาบาล เจ้ า หน้ า ที่ และอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ER, OR, ICU ให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุห มู่ อุบัติเหตุที่มีความ
รุนแรง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งประสานและเตรียมความพร้อมการรับ และส่งต่อของสถานพยาบาลใน
เครือข่าย (Referral System)
1.4 ในเส้นทางถนนสายหลักที่มีจุดตรวจ / จุดบริการอยู่ห่างกันมาก จังหวัดอาจ
พิจารณาให้โรงพยาบาลบนเส้นทางหลวงจัดหน่วยบริการ BLS/ALS อยู่ประจาบริเวณเส้นทางหลวงตามความ
เหมาะสม เพื่อการดูแล รักษาพยาบาล ในกรณีเจ็บป่วย
1.5 ให้รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
(แม้ไม่ได้นาศพมาส่งที่ รพ. ก็ตาม) และที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล โดยรวบรวมรายงานตามแบบฟอร์ม ฯ ส่งให้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ทุกเวร ทุกวัน ทางโทรสารหมายเลข 0 3681 3502 โดยให้เริ่มรายงาน
ตั้งแต่เวรดึก (00.00-08.00 น.) ของวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึงเวรบ่าย (16.30-24.00 น.) ของวันที่
17 เมษายน 2562 สาหรับข้อมูลการ Refer จานวนวันที่ Admit ความพิการ และการตาย ให้ติดตามผล
จนถึง 30 วัน หลังเกิดเหตุ (ทั้งนี้รายงานให้แล้ วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562) อนึ่ง กรณีเสียชีวิต
ขอให้ รายงานเบื้ องต้น ไปยั งนายก่อศักดิ์ จั นทรวิจิตร นักวิช าการสาธารณสุ ขช านาญการพิ เศษ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ทางโทรศัพท์หมายเลข 081-7504842
1.6 กรณีเกิดเหตุที่รุนแรงและจังหวัดไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการรายงานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้
1.6.1 ช่องทางหลัก
1.6.1.1 ด้ านการรายงานอุ บั ติ เหตุ เหตุ ก ารณ์ ฉุก เฉิน และสาธารณภั ย
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 2251 1771 โทรศัพท์ 02 590 1865 โทรสาร 02 590 1865 E-Mail
: pher.moph@gmail.com

-21.6.1.2 ด้ า นโปรแกรมการกรอกข้ อ มู ล หมายเลขโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
08 7492 5656 หรือ 09 4670 9863
1.6.1.3 ด้ า นแนวทางการตรวจวั ด ระดั บ แอลกอฮอล์ ในเลื อ ดผู้ ขั บ ขี่
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9788 3020 หรือ 08 9924 3915
1.6.2 ช่องทางรอง
1.6.2.1 วิทยุสื่อสารระบบ VHF ช่อง 11 (154.925 MHz) นามเรียก
ขาน “สธฉ” โดยจะมีการทดสอบความชัดเจนของสัญญาณ (ว.16) เวลา 09.30 น. และ 17.30 น. ของทุก
วัน (เริ่มเวลา 09.30 น. และ 17.30 น. ของทุกวัน (เริ่มเวลา 09.30 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2562 –
17 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น.)
1.6.2.2. วิท ยุ สื่ อ สารระบบ E-Radio ห้ อ ง สธฉ - กสธ นามเรีย กขาน
“สธฉ”
1.7 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ให้รายงานเหตุการณ์เบื้องต้น ให้นายก่อศักดิ์
จันทรวิจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ทราบทางโทรศัพท์
หมายเลข 081-7504842 เพื่อประโยชน์ในการประสานความช่วยเหลือต่อไป
1.8 ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยกับหน่วยงานในพื้นที่ตาม
มาตรการหลัก และมาตรการเน้นหนักที่กาหนด ให้การสนับสนุน/ผลักดันให้พื้นที่ในชุมชนตั้งด่านชุมชน/จุด
สกัดในช่วงเทศกาล
1.9 ให้ โรงพยาบาลทุ ก แห่ ง ฝึ ก ทั ก ษะให้ กั บ บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น/มูลนิธิฯ ที่ขึ้นทะเบียนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุทางถนนและ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งกาหนดให้ผู้ฝึกทักษะได้มีส่วนร่วมออกปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงพยาบาล
เพื่อให้บริการผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
2.สานักงานสาธารณสุขอาเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่งดาเนินการดังนี้
2.1 ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอาเภอ หรือ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (คปสอ.) เป็นเลขานุการร่วมในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนใน
ระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) โดย มีบทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
และตลอดทั้งปีเชื่อมโยงการทางานระหว่างกลไกระบบสุขภาพ (DHS) โดยใช้ข้อมูลมาขับเคลื่อนให้เกิด
มาตรการป้องกัน
2.2 ให้ดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านคณะกรรมการ
พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตระดับ อาเภอ (พชอ.) และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับ
อาเภอ (ศปถ.อาเภอ) มุ่งเน้นให้เกิดการดาเนินงานผ่านกลไกการควบคุมป้องกันโรคในระดับอาเภอ

-32.3 ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินการด่านชุมชน / มาตรการชุมชน /
ศู น ย์ ส ร่ า งเมา (Community Checkpoint) ร่ ว มกั บ ภาคเครื อ ข่ า ยในชุ ม ชน ในการป้ อ งกั น ปราบปราม
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บทางถนน
2.4 จั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ยา เวชภั ณ ฑ์ ให้ พ ร้ อ มใช้ ในการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น
แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
2.5 จัดเตรียมยานพาหนะของทางราชการทุกคันให้พร้ อมสาหรับให้ความช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีก่อนที่จะส่งต่อเพื่อการดูแลช่วยเหลือต่อไป
2.6 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ประเด็น 3 ม 2 ข 1 ร และง่วงไม่ขับ และการโดยสารท้ายรถกระบะ การเรียกใช้บริการ 1669 ตลอด 24
ชั่วโมง รวมถึงการพิจารณากาหนดจุดเสี่ยงในพื้นที่และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนฯ ในพื้นที่
2.7 ให้คณะกรรมการควบคุมเรื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ใช้มาตรการทางกฎหมาย
ในการดาเนินการกับสถานที่จาหน่ายสุรานอกเวลา จาหน่ายและการลักลอบสุราในสถานที่ที่ห้ามจาหน่าย
2.8 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

