




คณะท�ำงำนฯ
ธันวำคม ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว 

มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 

ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตัง้คณะกรรมการ 

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพ่ือชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เนือ่งจากทรงมพีระราชด�ารว่ิา โรงพยาบาลราชทณัฑ์ 

เป็นโรงพยาบาลแห่งเดยีวในสังกัดกระทรวงยตุธิรรม 

ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นจ�านวนมาก และ 

ยงัขาดแคลนบุคลากร เครือ่งมอืแพทย์ และเวชภณัฑ์ 

ดงัน้ันเพือ่ให้ผูป่้วยเข้าถงึการรบัการรักษาพยาบาล

อย่างเท่าเทยีมตามหลกัมนุษยธรรม และเมือ่พ้นโทษ 

จะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่

สังคมภายนอกและประกอบอาชพีสจุริตได้อย่างมี

คุณภาพ จึงทรงมีพระราชด�าริที่จะพระราชทาน

ความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล 

การอบรมให้ความรูใ้นเรือ่งต่างๆ เช่น การส่งเสรมิ 

สขุภาพ การป้องกนัโรคและการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระบาท

สมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี องค์ประธานที่ปรึกษา โครงการ

ราชทณัฑ์ปันสขุ ท�าความ ด ีเพ่ือชาต ิศาสน์ กษัตรย์ิ 

พร้อมด้วยสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวชัรราชธดิา องค์ประธานกรรมการโครงการฯ 

ได้เสด็จพระราชด�าเนิน ในพิธีเปิดโครงการฯ 

ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และทรง

พระราชทานเครือ่งมอืและครภุณัฑ์ทางการแพทย์

แก่เรือนจ�าและทัณฑสถาน ตลอดจนโรงพยาบาล

แม่ข่าย เพือ่แก้ปัญหาขาดแคลนอปุกรณ์และครภัุณฑ์ 

ทางการแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค ์

พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา 

อย่างเป็นระบบ ท�าให้เกิดการประสานการปฏิบัติ

ทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล

อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม 

เพ่ือให้ผู้ต้องขัง
สำมำรถเข้ำถึง

การรักษาพยาบาล
อย่างรวดเร็ว
และเท่าเทียม

ตำมหลักมนุษยธรรม

จากพระบรมราชโองการข้างต้น จึงท�าให ้

คณะกรรมการโครงการฯ ได้ก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน 

ตามโครงการในระยะที ่๑ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ในเรอืนจ�า/ 

ทัณฑสถาน ๒๕ แห่ง ซึ่งเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

รวมทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายได้น้อมน�าพระบรม-

ราโชบายของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ไปสู ่การปฏิบัติอย ่างเต็มก�าลังความสามารถ 

จนกระทั่งเกิดผลส�าเร็จที่ชัดเจนในหลายๆ ด้าน

และที่ส�าคัญผู ้ต้องขังที่แม้ไม่ได้อยู ่ในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานเป้าหมายที่เหลืออีก ๑๑๘ แห่ง และ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ของโรงพยาบาลแม่ข่าย 

๑๒ แห่ง ที่ขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทาง 

การแพทย์ขนาดใหญ่ซึง่กระทรวงสาธารณสขุยงัไม่มี 

งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทาง 

การแพทย์ขนาดใหญ่ เช่น รถเอกซเรย์ กไ็ด้รบัผลแห่ง 

พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้า 

เจ้าอยู่หัว ในการด�าเนินโครงการนี้ด้วย

“รายงานครบรอบ ๑ ปี ราชทัณฑ์ปันสุข 

ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นรายงานที่

รวบรวมผลการด�าเนนิงานตามโครงการ ทัง้ในด้าน

ของงานราชทัณฑ์ที่เก่ียวกับผู้ต้องขังและงาน 

ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ตั้งแต่ 

เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง 

ประโยชน์ทีป่ระชาชนในฐานะผูต้้องราชทณัฑ์และ 

ประชาชนทั่วไปที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

ในฐานะองค์ประธานกรรมการโครงการฯ ทีท่รงงาน

เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม และไม่เว้นแม้แต่

ผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับการดูแลขั้นพื้นฐาน

 ภายในรายงานประกอบด้วย พระบรมราโชบาย 

ที่มาโครงการ ผลการด�าเนินงานในรอบ ๑ ปี และ

การติดตามประเมนิผลจากนกัวชิาการทีส่ะท้อนถงึ

ผลที่ เกิดขึ้นกับผู ้ต ้องขังและประชาชนทั่วไป    

ประโยชน์ และผลทีเ่กดิขึน้จากรายงานเล่มน้ี คณะ

ท�างานจัดท�าผลงานในโอกาสครบรอบ ๑ ปี 

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ 

ศาสน์ กษตัรย์ิ ทีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนจากกระทรวง

ยตุธิรรม กระทรวงสาธารณสขุ และคณะกรรมการฯ 

ต่างทลูเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ สมเด็จ

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสารณิสีริิพัชร มหาวัชรราชธิดา และ

พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ แต่หากมีข้อด้อย

รวมทั้งความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ใดๆ ของรายงาน

เล่มนี ้คณะผูจ้ดัท�าขอน้อมรบัไว้เพือ่น�าไปปรบัปรงุ

แก้ไขในโอกาสต่อไป



๗๓

๑๗๐

๒๖

๓๔ ผลการด�าเนินงาน
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

ภาคผนวก

เรือนจ�ากลางระยอง
เรือนจ�ากลางชลบุรี
และทัณฑสถานหญิงชลบุรี

เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช
เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี
เรือนจ�ากลางสงขลา
และทัณฑสถานหญิงสงขลา

เรือนจ�ากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี 
และเรือนจ�ากลางนครปฐม

เรือนจ�ากลางพิษณุโลก
เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก 
และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

เรือนจ�ากลางคลองไผ่
เรือนจ�ากลางนครราชสีมา
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
และเรือนจ�ากลางนครพนม

เรือนจ�ากลางเชียงใหม่
และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
และทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง

เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ
เรือนจ�ากลางคลองเปรม
เรือนจ�ากลางบางขวาง
และทัณฑสถานหญิงกลาง

จ�านวนผู้ต้องขัง

ข้อมูลการลงทะเบียน 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิ UC)
ก่อนและหลังโครงการ

การให้ความรู้กับผู้ต้องขัง

การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง
โดยการอบรมผู้ต้องขังให้เป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า

ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ประจ�าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

การบริการของแพทย์
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

การจัดพ้ืนที่/บริการ
ของสถานพยาบาลเรือนจ�า/
ทัณฑสถานและแดนแรกรับ
คัดกรอง แยกโรค

การผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

อื่นๆ

ระบบสาธารณสุขส�าหรับ
บริการผู้ต้องขังในเรือนจ�า

องค์ประกอบส�าคัญของการขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบบริการ
ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข
มอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เสียงสะท้อนจากผู้ต้องขัง

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

แผนการด�าเนินงาน

เรือนจ�าเป้าหมายในระยะที่ ๒

รายนามผู้จัดท�า

๓๕

๔๐

๔๔

๔๙

๕๔

๖๐

๖๕

๖๘

๗๔
๗๘

๘๒
๙๒

๙๘

๑๐๐

๑๐๔

๑๑๐

๑๑๒

๑๑๔

๑๒๐

๑๒๒

๑๕๔
๑๕๖
๑๕๘

๑๗๐
๑๗๑
๑๗๓

การเสด็จฯ
เปิดโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ

การเสด็จแทนพระองค ์
ในการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์

๑๐
ความเป็นมา

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๑๖
การพระราชทาน
เครื่องมือและ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

๑๓
วัตถุประสงค ์

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

๑๔
แผนการด�าเนินงาน 

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ระยะที่ ๑

๗๔

๑๑๔

๑๕๔
๑๕๒

หน้า
หน้า

ด้านราชทัณฑ์

ด้านสาธารณสุข

ความส�าเร็จของ
การด�าเนินงาน

ส่ือโครงการ



แผนภูมิที่ ๑
จ�านวนผู้ต้องขังชายและหญิงในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑ 
(ยกเว้นจ�านวนผู้ต้องขัง
ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์)

แผนภูมิที่ ๒
จ�านวนและร้อยละของผู้ต้องขังสูงอายุ
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑ 
(ยกเว้นจ�านวนผู้ต้องขังสูงอายุ
ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์)

แผนภูมิที่ ๓
ร้อยละผู้ต้องขังแยกตามโรค
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑ 
(ยกเว้นผู้ต้องขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์)

แผนภูมิที่ ๔
จ�านวนผู้ต้องขังต่างชาติ
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑ 
(ยกเว้นผู้ต้องขังในทัณฑสถานราชพยาบาลทัณฑ์)

แผนภูมิที่ ๕
จ�านวนผู้ต้องขังก่อน-หลังขึ้นทะเบียน 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑
(ยกเว้นผู้ต้องขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) 

แผนภูมิที่  ๖
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง)
ที่มีต่อมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข รายข้อ

แผนภูมิที่ ๗
จ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
ก่อน-หลังโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑:๕๐

แผนภูมิที่ ๘
การเปรียบเทียบจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์
ประจ�าเรือนจ�า/ทัณฑสถานต่อจ�านวนผู้ต้องขัง 
ก่อน-หลัง และเกณฑ์ ในอัตราส่วน ๑ : ๑,๒๕๐ คน

เลขหน้าแผนภูมิ

เลขหน้าตาราง

แผนภูมิที่ ๙
กำรเปรียบเทียบกำรเข้ำให้บริกำร
ของแพทย์ในกำรตรวจรักษำ
ผู้ต้องขังก่อน-หลัง โครงกำรรำชทัณฑ์ฯ
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑ์สถำนเป้ำหมำย
ระยะที่ ๑ ตำมเกณฑ์กำรจัดบริกำร
ตรวจรักษำผู้ต้องขัง

แผนภูมิที่ ๑๐
บทบำทภำรกิจของหน่วยงำน
ภำยใต้สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ที่เกี่ยวข้องในโครงกำร
รำชทัณฑ์ปันสุขฯ

แผนภูมิที่ ๑๑
จ�ำนวนโรงพยำบำลแม่ข่ำย
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข
ที่รับผิดชอบดูแลสุขภำพผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน

แผนภูมิที่ ๑๒
นโยบำยและกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรส�ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
ตำมแนวทำงของโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข
ท�ำควำม ดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์
ระยะที่ ๑

แผนภูมิที่ ๑๓
กรอบแนวคิดแผนกำรด�ำเนินกำร
ของกรมควบคุมโรค

แผนภูมิที่ ๑๔
แผนกำรด�ำเนินงำนกำรจัดระบบ
ฐำนข้อมูลนิติจิตเวช

แผนภูมิที่ ๑๕
แนวทำงกำรให้บริกำรผู้ป่วย
สถำบันโรคทรวงอก : Flow ผู้ป่วย OPD

แผนภูมิที่ ๑๖
จ�ำนวนครั้งกำรส่งผู้ต้องขัง
ออกไปรักษำภำยนอกเรือนจ�ำ
ทั้งแบบนอนพักค้ำง และแบบไปกลับ

๘๐
ตารางที่ ๑
รำยชื่อเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถำนเป้ำหมำยคู่กับ
โรงพยำบำลแม่ข่ำย
และกำรขึ้นทะเบียนสิทธิ UC
ก่อนและหลังโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ

๘๒
ตารางที่ ๒
รำยละเอียดกำรจัด 
สื่อประชำสัมพันธ์มุมสุขภำพฯ
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเป้ำหมำย
ระยะที่ ๑

๘๖
ตารางที่ ๓
ควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อกำรใช้บริกำรมุมสุขภำพ
รำชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน

๑๐๒
ตารางที่ ๔
สำขำของแพทย์
ที่ให้บริกำรในโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ

๑๒๓
ตารางที่ ๕
รำยงำนควำมครอบคลุม
กำรลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง
โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ
ระยะที่ ๑

๑๔๓
ตารางที่ ๖
รำยงำนกำรใช้ครุภัณฑ์พระรำชทำน
ของโรงพยำบำลแม่ข่ำย
โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ ๑๒ แห่ง

๑๖๘
ตารางที่ ๗
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของอำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ�ำ
(อสรจ.)

๗๔

๗๕

๗๖

๗๗

๗๘

๙๐

๙๖

๙๘

๑๐๐

๑๑๔

๑๑๖

๑๑๘

๑๒๔

๑๓๗

๑๓๘

๑๕๖

สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง

หน้า

หน้า
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ความเป็นมา
โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข
ท�ำควำม ดี เพ่ือชำต ิศำสน์ กษตัรยิ์

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสิีนทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล ้า เจ ้าอยู ่ หัว 

มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 

ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันท่ี 

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ โดยมพีระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร 

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นองค์ประธาน 

ที่ปรึกษา และมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร 

กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณ ี

สริพิชัร มหาวชัรราชธดิา เป็นองค์ประธานกรรมการ 

โดยมีพระราชด�าริว ่า ทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์เป ็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัด

กระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู ้ต ้องขัง 

ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังใน

เรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศยังขาดแคลน

บุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแล

สุขภาพของผู้ต้องขังถือเป็นส่ิงส�าคัญในการท่ีจะให้

ผู้ต้องขังป่วยเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่าง

เท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม จึงได้มีการก�าหนด

เป้าหมายการด�าเนนิงานในช่วงแรกไว้ ๒๔ แห่ง และ

รวมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์อีก ๑ แห่ง 

รวมทั้งสิ้น ๒๕ แห่ง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเริ่มมี 

การด�าเนินโครงการ และองค์ประธานกรรมการฯ 

ได้พระราชทานแนวทางการท�างานให้กับกรม

ราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง 

หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง จงึท�าให้เกิดการตืน่ตัวและ 

ร่วมแรงร่วมใจในการท�างานระหว่างหน่วยงานขึ้น 

ซึ่งถือเป็นมิติของการประสานการปฏิบัติจาก 

ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐด้วยกัน ภาครัฐกับภาค

เอกชนและภาคประชาชน ดังนั้น การด�าเนินการ

นับแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการน�า

แนวทางในการด�าเนินงานตามเรือนจ�าเป้าหมาย 

๒๕ แห่ง ไปขยายสู ่เรือนจ�า/ทัณฑสถาน และ 

โรงพยาบาลทัว่ประเทศ จนกระทัง่น�าไปสูก่ารเข้าถงึ 

บริการด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ต้องขังอย่างไม่เคย

ปรากฏขึ้นมาก่อน

ในการนี ้พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระ

นางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินเปิด

โครงการราชทัณฑ์ปันสขุ ท�าความ ด ีเพ่ือชาต ิศาสน์ 

กษตัริย์ เมือ่วนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๒ ณ ทณัฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ส่งผลให้ทุกฝ่ายร่วมแรง

ร่วมใจในการสนองตามพระบรมราโชบายอย่าง 

เตม็ก�าลงัความสามารถ และจากผลการด�าเนนิงาน

ร่วมกันของทุกฝ่าย ได้บันทึกไว้ในรายงานฉบับนี้

เพื่อเป็นหลักฐานที่ทรงคุณค่าและตรึงตราไว้ในใจ

ของปวงชนชาวไทยทุกคน ว่าองค์พระมหากษัตริย์

ไทยทรงมีพระเมตตาห่วงใยประชาชนในทุกกลุ่ม 

ทุกสถานท่ี และไม่เลอืกเชือ้ชาต ิศาสนา และวรรณะ

แต่อย่างใด
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วัตถุประสงค์
โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข
ท�ำควำม ด ีเพ่ือชำต ิศำสน ์กษตัรยิ์ 

 เพ่ือยกระดบักำรดแูลสขุภำพ 
ผูต้้องขังให้ได้รบักำรรกัษำ 
พยำบำลเท่ำเทียมกับ
บุคคลภำยนอก ใหเ้ป็นไป 
ตำมหลักสิทธิมนุษยชน

จดัหำอุปกรณท์ำงกำรแพทย์ 
ส�ำหรับสถำนพยำบำลใน
เรื อนจ� ำ /ทัณฑสถำน 
ทัณฑสถำนโรงพยำบำล
รำชทณัฑ ์และโรงพยำบำล 

แม่ข่ำย

พัฒนำบคุลำกรทำงกำรแพทย ์
ของกรมรำชทัณฑ์ให้มี
ค ว ำม เ หม ำ ะ สม แล ะ 
มี ค ว ำ ม ก้ ำ ว ห น้ ำ ใ น 
สำยงำน รวมทั้งสร้ำง

ขวัญและก�ำลังใจ

 พั ฒ น ำ อ ำ ส ำ ส มั ค ร
สำธ ำรณสุ ข เ รื อนจ� ำ 
(อสรจ.) ให้ได้มำตรฐำน
และสำมำรถตอบสนอง
กำรดแูลสุขภำพผูต้อ้งขัง 

ในเรือนจ�ำได้

เพ่ือจดัระบบกำรรกัษำพยำบำล
ส� ำ ห รั บ ผู้ ต้ อ ง ขั ง ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ
ประสิทธิผล ตลอดจน
ปรบัปรงุอนำมยัสิง่แวดล้อม 

กำรป้องกันโรคและกำร 
ส่งเสริมสุขภำพ
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แผนการด�าเนินงาน
โครงกำรรำชทณัฑปั์นสขุฯ
ระยะที่ ๑

ได้ก�าหนดเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมายในระยะที่ ๑ ไว้ ๒๕ แห่ง แบ่งเป็น เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

จ�านวน ๒๔ แห่ง และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จ�านวน ๑ แห่ง ดังนี้

และได้มีการวางแผนการด�าเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป ดังนี้

๑. เรือนจ�ากลางเขาบิน

๒. เรือนจ�ากลางระยอง

๓. เรือนจ�ากลางพิษณุโลก

๔. เรือนจ�ากลางคลองไผ่

๕. เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช

๖. เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ

๗. เรือนจ�ากลางชลบุรี

๘. เรือนจ�ากลางนครราชสีมา

๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๑๐. เรือนจ�ากลางนครพนม

๑๑. เรือนจ�ากลางเชียงใหม่

๑๒. เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก

๑๓. เรือนจ�ากลางนครปฐม

๑๔. เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี

๑๕. เรือนจ�ากลางสงขลา

๑๖. เรือนจ�ากลางบางขวาง

๑๗. เรือนจ�ากลางคลองเปรม

๑๘. ทัณฑสถานหญิงกลาง

รายงานผลการด�าเนินงาน 

ให้คณะกรรมการทราบอย่าง

ต่อเนื่อง

รวบรวมข้อมลู ศกึษา วเิคราะห์ 

วิจัย ประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงแผน

ด�าเนินการต่อเนื่องตามแผน 

และด�าเนนิการต่อในเรอืนจ�า

ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ

๑๙. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

๒๐. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

๒๑. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

๒๒. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

๒๓. ทัณฑสถานหญิงสงขลา

๒๔. ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง

๒๕. ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์
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โรงพยำบำลแม่ข่ำย ๑๒ แห่ง

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน ๒๔ แห่ง

ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

จ�ำนวน ๒๔ ชิ้น

รำยกำรเครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
พระรำชทำนแก่โรงพยำบำลแม่ข่ำย ๑๒ แห่ง
จ�ำนวน ๒๔ ชิ้น
เป็นเงิน ๙๘,๘๘๐,๐๐๐ บำท

จ�ำนวน ๖๑๕ ชิ้น

จ�ำนวน ๑๑๗ ชิ้น

เป็นเงิน ๙๘,๘๘๐,๐๐๐ บำท

เป็นเงิน ๔๗,๗๙๖,๐๕๐ บำท

เป็นเงิน ๔๓,๓๙๖,๘๑๓ บำท

พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
ดว้ยพระรำชทรพัยส์ว่นพระองค ์รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ ๑๙๐,๐๗๒,๘๖๓ บำท ซึง่สำมำรถจดัซือ้ 
เครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ได้ถึง ๗๕๖ ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น

ประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล แห่งละ ๑ เคร่ือง 

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล แห่งละ ๑ คัน

โรงพยาบาลแม่ข่าย ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย

๑. รพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

๒. รพ.พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

๓. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

๔. รพ.สระบุรี จังหวัดสระบุรี

๕. รพ.นครปฐม จังหวัดนครปฐม

๖. รพ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี

๗. รพ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๘. รพ.อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๙. รพ.ปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑๒. รพ.สงขลา จังหวัดสงขลา

กำรพระรำชทำน
เครื่องมือ

และครุภัณฑ์
ทางการแพทย์
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รำยกำรเครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน
แก่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน ๒๔ แห่ง จ�ำนวน ๖๑๕ ชิ้น
เป็นเงิน ๔๗,๗๙๖,๐๕๐ บำท
ประกอบด้วย

๑. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล

    และระบบสัญญาณเตือน จ�านวน ๑๐ เครื่อง

๒. เครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๓. เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๔. เครื่องชั่งน�้าหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จ�านวน ๓๑ เครื่อง

๕. เครื่องดูดเสมหะ จ�านวน ๓๑ เครื่อง

๖. เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด ๑๒ ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ (EKG) จ�านวน ๒๓ เครื่อง

๗. กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล�าแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล (slit lamp)

    จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๘. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า (Autoclave) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร จ�านวน ๑๕ เครื่อง

๙. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (ส�าหรับหน่วยปฐมภูมิ) จ�านวน ๒๐ เครื่อง

๑๐. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๑๑. เครื่องพ่นยา ละอองฝอยพร้อมอุปกรณ์ จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๑๒. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ส�าหรับศูนย์สุขภาพชุมชน จ�านวน ๑๐ เครื่อง 

๑๓. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๑๔. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter)

       ชนิดพกพาส�าหรับบริการปฐมภูมิ จ�านวน ๒๓ เครื่อง

๑๕. เครื่องสั่นความถี่เหนือเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ ลิตร จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๑๖. เครื่องเอกซเรย์ฟัน จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๑๗. โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก จ�านวน ๒๓ เครื่อง

๑๘. ชุดตรวจหู ตา (Opthalmoscope) จ�านวน ๒๒ เครื่อง

๑๙. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จ�านวน ๒๓ เครื่อง

๒๐. เตียงตรวจภายใน จ�านวน ๑๐ เครื่อง

๒๑. ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบชุด จ�านวน ๑๙ เครื่อง

๒๒. ยูนิตท�าฟัน จ�านวน ๒๔ เครื่อง

๒๓. หม้อต้มเครื่องมือ จ�านวน ๑๙ เครื่อง

๒๔. หุ่นจ�าลองผู้ใหญ่ใช้ในการสอน CPR จ�านวน ๑๒๐ อัน

รำยกำรเครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน
แก่ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ จ�ำนวน ๑๑๗ ชิ้น
เป็นเงิน ๔๓,๓๙๖,๘๑๓ บำท
ประกอบด้วย

๑. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่

    (Volume ventilator) จ�านวน ๒ เครื่อง

๒. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ (Anesthesia machine) จ�านวน ๑ เครื่อง

๓. เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมภาควัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

    ในคนไข้ใส่ท่อและไม่ใส่ท่อ (Monitor & Co2) จ�านวน ๑ เครื่อง

๔. เครื่องให้ความอบอุ่นชนิดเป่าลมร้อน (Temperature management unit) จ�านวน ๑ เครื่อง

๕. เครื่องมืออุ่นสารน�้าหรือเลือดเพื่อให้ทางหลอดเลือดด�า (Blood & infusion warmer)

    จ�านวน ๔ เครื่อง

๖. ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลผู้ต้องขังของสถานพยาบาลลูกข่าย

 ๖.๑ Soft ware จ�านวน ๗ เครื่อง

 ๖.๒ Hard ware แม่ข่าย จ�านวน ๗ เครื่อง

 ๖.๓ Hard ware ลูกข่าย จ�านวน ๗ เครื่อง

๗. ชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก พร้อมเก้าอี้ผู้ป่วยและแพทย์ (Equipment cabinet) จ�านวน ๑ ชุด

๘. เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขน ชนิดอัตโนมัติ จ�านวน ๓ เครื่อง

๙. เครื่องชั่งน�้าหนัก แบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จ�านวน ๑ เครื่อง

๑๐. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในเลือด (Blood Gas) จ�านวน ๑ เครื่อง

๑๑. เครื่องปั่นตกตะกอนความเร็วสูง (Max ๑๗,๐๐๐ RPM) จ�านวน ๑ เครื่อง

๑๒. ตู้ดูดสารเคมี Ductless & Recirculation Fume Hood (๑๑๐๐*๘๘๕*๖๕๐ mm)

      จ�านวน ๑ เครื่อง

๑๓. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน�้าระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร

      (Pre-Post-Vac) จ�านวน ๑ เครื่อง

๑๔. ตู้ปลอดเชื้อ Class II biological safety cabinet ไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต จ�านวน ๑ ตู้

๑๕. เครื่องเอกซเรย์ขากรรไกรและใบหน้า (OPG) จ�านวน ๑ เครื่อง

๑๖. เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด ๒ หัว จ�านวน ๑ เครื่อง



20 21ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

ตัวอย่ำงเครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน

๑๗. ยูนิตท�าฟัน จ�านวน ๒ เครื่อง

๑๘. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ mA. แบบแขวนเพดานดิจิตอล

      ๒ จอรับภาพ จ�านวน ๑ เครื่อง

๑๙. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึก

      แบบกระดาษความร้อนขนาดไม่น้อยกว่าเอ ๔ จ�านวน ๕ เครื่อง

๒๐. กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล (Fundus Camera) จ�านวน ๑ เครื่อง

๒๑. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและล�าไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์

      แบบคมชัด (Gastroscope) จ�านวน ๑ เครื่อง

๒๒. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด

      (Defibrillator biphasic) จ�านวน ๒ เครื่อง

๒๓. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จ�านวน ๒ เครื่อง

๒๔. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายโดยใช้กระบอกฉีดยา

      (Syring pump) จ�านวน ๕ เครื่อง

๒๕. เครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายอัตโนมัติ (Infusion Pump)

      จ�านวน ๑๐ เครื่อง

๒๖. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน�้าระบบ Pre-Post-Vac สองประตู

      ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลิตร (Autoclave) จ�านวน ๑ เครื่อง

๒๗. เครื่องเฝ้าติดตามการท�างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง

      เชื่อมต่อระบบ Central monitor จ�านวน ๙ เครื่อง

๒๘. เตียงผู้ป่วยส�าหรับ ICU ปรับระดับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์ จ�านวน ๔ เตียง

๒๙. หุ่นจ�าลองผู้ใหญ่ใช้ในการสอน CPR ส�าหรับ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์    

      เรือนจ�า/ทัณฑสถาน โรงพยาบาลเครือข่าย ๕ แห่ง แห่งละ ๕ ตัว  จ�านวน ๒๕ ตัว

๓๐. รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล  จ�านวน ๑ คัน

๓๑. เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ จ�านวน ๖ ตัว
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๑. เครื่องขูดหินปูน แบบ Electro Magnetic 

๒. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ ์

๓. เครื่องชั่งน�้าหนักแบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง 

๔. เครื่องดูดเสมหะ 

๕. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล

    ขนาดกระดาษบันทึก แบบกระดาษความร้อน

๖. เครื่องพ่นยาละอองฝอย พร้อมอุปกรณ ์

๗. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้า Autoclave 

๘. เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น Hematocrit 

๙. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน

๑ ๖

๓

๒

๗

๔

๘

๙

๕
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๑๐. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัต ิ

๑๑ หุ่นจ�าลองผู้ใหญ่ ใช้ในการสอน CPR 

๑๒. เตียงผู้ป่วยส�าหรับ ICU ปรับระดับด้วยไฟฟ้า ชนิด ๔ มอเตอร์  

๑๓. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Pulse Oximeter

๑๔. ชุดตรวจหู ตา

๑๕. เครื่องสั่นความถี่เหนือเสียง

๑๖. ยูนิตท�าฟัน

๑๗. โคมไฟตรวจภายใน/ผ่าตัดเล็ก

๑๘. เครื่องวัดความดันโลหิต

      แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

๑๐ ๑๒

๑๓๑๑

๑๔

๑๘

๑๖

๑๗

๑๕
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชด�าเนินไปยังทัณฑสถาน- 

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการด�าเนินงาน 

ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง

ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการโครงการ

ราชทณัฑ์ปันสขุฯ ผูบ้รหิารกระทรวงยตุธิรรม ผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในพธีิเปิดการด�าเนนิงานตามโครงการราชทณัฑ์ปันสขุ ท�าความ ด ีเพือ่ชาต ิ

ศาสน์ กษัตริย์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด ี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กราบบังคมทูลรายงาน
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“ข้าพระพุทธเจ้าในนามคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 

มีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได ้

ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ในวันนี้

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นโครงการที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมี

พระบรมราชโองการจัดตั้งขึ้น ด้วยทรงพระราชด�าริว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่

ประสบปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และขาดบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลรักษา

จึงได้พระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ท�าให้เกิดการ 

บูรณาการทางการแพทย์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทางการ

แพทย์ของทหาร ต�ารวจ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล

เอกชน ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับกรมราชทัณฑ์ อย่างที่

ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

จิตอาสาพระราชทาน “เราท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านอ่ืนๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง   เพ่ือให้ผูต้้องขงัได้เข้าถงึการรกัษาพยาบาลอย่างเท่าเทยีมตาม 

หลักมนุษยธรรม นับเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชด�าริ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร เกีย่วกบัการดแูลและพฒันาคณุภาพชวิีตของผูต้้องขงั เพือ่

ให้สามารถด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษ 

ทั้งยังสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ข้อก�าหนดแมนเดลา และข้อก�าหนด

กรุงเทพฯ ด้วย พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้  จะน�าไปสู่ความก้าวหน้าของ

งานราชทัณฑ์ไทย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ใน 

การดูแลผู้ต้องขังในด้านการแพทย์ต่อไป 

ข้าพระพทุธเจ้า และคณะกรรมการโครงการราชทณัฑ์ปันสุขฯ มคีวาม 

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ท่ีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีมีพระมหากรณุาทรงรบัเป็นประธาน 

ทีป่รกึษาโครงการ และเสดจ็พระราชด�าเนนิมาพระราชทานเครือ่งมอืและ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดซื้อด้วยทุนพระราชทานส่วนพระองค์ ให้แก่

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข   ในวันนี้ถือเป็นการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการและเป็น

ก้าวแรกของการด�าเนินงานตามโครงการ ยังมีเรือนจ�าและทัณฑสถาน 

เป้าหมายอีก ๒๔ แห่ง ที่จะได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้

เป็นล�าดับถัดไป ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรับพระบรมราโชบายใส่เกล้า

ใส่กระหม่อม เพือ่น�าไปด�าเนนิการให้บงัเกดิผลเป็นรปูธรรม มคีวามส�าเรจ็

และความก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป”

ค�ากราบบังคมทูลรายงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชด�าเนินไปในพิธีเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ณ  ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

วันเสาร์ที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒
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นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข” และทอดพระเนตรเคร่ืองมือและ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและบอร์ดนิทรรศการของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงาน 

เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง
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อีกทั้งยังทรงพระราชทานความเมตตาในการเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยฟอกไตและผู้ป่วย 

โรคต่างๆ ณ ชั้น ๖ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
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ในการพระราชทานเครื่องมือ
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เรือนจ�ากลางระยอง
เรือนจ�ากลางชลบุรี
และทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ณ เรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมาย
ระยะที่ ๑

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ  ์

ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ ในเรือนจ�าเป้าหมาย ระยะที่ ๑ ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

พัชรกติิยาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีริิพัชร 

มหาวชัรราชธดิา เสดจ็แทนพระองค์ในการพระราชทานเครือ่งมอื 

และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 

ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจ�ากลาง

ระยอง เรือนจ�ากลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ณ 

เรือนจ�ากลางระยอง ต�าบลหนองละลอก อ�าเภอบ้านค่าย 

จังหวัดระยอง

การเสด็จ
แทนพระองค์
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ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิ ีได้พระราชทาน 

เครือ่งมอืและครภุณัฑ์ทางการแพทย์ รวมทัง้การจดั

บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานเป้าหมายทั้ง ๓ แห่ง และพระราชทาน 

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล ให้กับ 

โรงพยาบาลชลบรีุ ซึง่การเสด็จแทนพระองค์ของสมเด็จ 

พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกิตยิาภา นเรนทริาเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในครั้งนี ้

ท�าให้เกดิการบรูณาการในการท�างาน ระหว่างหน่วยงาน 

สาธารณสุข และหน่วยงานราชทัณฑ์ในพ้ืนที ่

อนัก่อให้เกดิประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้ และเกดิผลดี

ต่อการให้บริการกับผู้ต้องขัง และประชาชนทั่วไป 

ถอืเป็นบทเรยีน และแบบอย่างทีด่ ีซึง่จะน้อมน�าไปใช้ 

เป็นแนวทางในการท�างานระหว่างหน่วยงานต่อไป 

ในส่วนของฝ่ายสาธารณสขุจงัหวดัระยอง ได้มคีวาม

ก้าวหน้า และถือเป็นนวัตกรรมในการท�างานที่

สอดคล้องกับข้อก�าหนดแมนเดลาของสหประชาชาติ 

ซึ่งนวัตกรรมตัวอย่างที่ชัดเจน คือ โรงพยาบาล

บ้านค่าย จงัหวัดระยอง ได้มกีารแบ่งพืน้ทีใ่นโรงพยาบาล 

ให้เป็นส่วนที่ดูแลผู้ต้องขังป่วย
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สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวชัรราชธดิา ทรงเปิด “มมุสขุภาพราชทัณฑ์ปันสุข” 

และทอดพระเนตร ห้องทันตกรรม การสาธิตของ

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) และ 

ทอดพระเนตรนทิรรศการ โครงการราชทณัฑ์ปันสขุฯ 

จากน้ัน เสดจ็พระราชทานของเยีย่มให้แก่ผู้ต้องขงัป่วย 

ชายและหญิง รวมถึงผู้ต้องขังในห้องแม่และเด็ก 

โดยพระราชทานถงุพระราชทานให้กบัผูต้้องขงัหญงิ

ตั้งครรภ์ จ�านวน ๓ ราย เด็กติดผู้ต้องขัง จ�านวน 

๑๒ ราย
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เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช 
เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี
เรือนจ�ากลางสงขลา
และทัณฑสถานหญิงสงขลา

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา 

เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีริิพัชร มหาวชัรราชธดิา เสด็จแทนพระองค์ 

ในการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจ�ากลาง

นครศรีธรรมราช เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี เรือนจ�ากลางสงขลา และ

ทัณฑสถานหญิงสงขลา ณ เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช ต�าบลนาพรุ 

อ�าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช เรือนจ�ากลาง

สรุาษฎร์ธาน ีเรอืนจ�ากลางสงขลา และทณัฑสถานหญงิ 

สงขลา ได้รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ รวมทั้งโรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลสงขลา ได้รับ

พระราชทานรถเอกซเรย์เคลือ่นทีแ่บบภาพดจิติอล 

จ�านวน ๑ คัน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถ

ในการรักษาผู้ต้องขังแล้วประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

นครศรธีรรมราช จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัใกล้เคยีง 

ยังได้รับประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย 

อีกทั้งในโรงพยาบาลสงขลา ได้ด�าเนินการ 

แบ่งพ้ืนที่รับผู ้ต ้องขังเป็นผู ้ป ่วยใน ซึ่งถือเป็น 

การประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม 

ในการนี ้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา ได้พระราชทานพระราชทรัพย์

ส่วนพระองค์ จ�านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุน

ตั้งต้นในการสร้างสถานพยาบาล ณ เรือนจ�ากลาง

ปัตตานี
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จากน้ันเสด็จไปยังแดนพยาบาล เพ่ือทอดพระเนตร 

“มมุสขุภาพราชทณัฑ์ปันสขุ” พร้อมพระราชทาน

ถุงพระราชทานให้แก่ผู้ต้องขังชายป่วย จ�านวน 

๑๑ ราย และทอดพระเนตรการสาธติของอาสาสมคัร 

สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ในการช่วยเหลือ 

ผู้ป่วย และเสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการของ 

๔ เรือนจ�า ได้แก่ เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช 

เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี เรือนจ�ากลางสงขลา 

และทัณฑสถานหญิงสงขลา และ ๓ โรงพยาบาล 

ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสงขลา
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เรือนจ�ากลางเขาบิน
จังหวัดราชบุรี
และเรือนจ�ากลางนครปฐม

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูหั่ว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ แก่เรือนจ�ากลางเขาบิน และเรือนจ�ากลางนครปฐม 

ณ เรือนจ�ากลางเขาบิน ต�าบลน�้าพุ อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เรือนจ�าเป้าหมายที่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในวันดังกล่าว จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 

เรือนจ�ากลางเขาบิน และเรือนจ�ากลางนครปฐม รวมทั้งยัง

พระราชทานรถเอกซเรย์เคล่ือนที่แบบภาพดิจิตอลให้กับ 

โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งนอกจากเพ่ิมขีดความสามารถใน

การรักษาผู้ต้องขังแล้ว ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

และจังหวัดใกล้เคียงยังได้ประโยชน์อีกด้วย 
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นอกจากนี้โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีการใช้

ระบบ VDO Conference ส�าหรับผู้ป่วยจิตเวช 

และมีแผนที่จะใช้ระบบดังกล่าวที่แผนกฉุกเฉิน 

ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ในส่วนของเรือนจ�ากลางเขาบิน 

ยังได ้ รับความร่วมมือจากทันตแพทย์จิตอาสา 

โรงพยาบาลดอนตูม เดือนละ ๑ – ๒ ครั้ง และจาก

มลูนธิแิพทย์อาสาสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี

ปีละ ๑ ครั้ง  

ล�าดับต่อไป เสด็จทอดพระเนตร “มุมสุขภาพ 

ราชทัณฑ ์ป ันสุข” ทอดพระเนตรการสาธิต 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ชาย 

ในการช่วยเหลอืผูป่้วย และพระราชทานถุงพระราชทาน 

ให้แก่ผู้ต้องขังชายป่วย จ�านวน ๓ ราย และผู้ต้องขัง

พิการและชรา จ�านวน ๑๘ ราย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร         

มหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรการสาธิต 

การตรวจรักษาผู ้ต ้องขังป่วย โดยแพทย์จาก 

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี ในอาคารราชทัณฑ์ปันสุข
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จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ

ของเรือนจ�าและทัณฑสถาน ในพ้ืนท่ีเขต ๗ 

ประกอบด้วยเรือนจ�ากลางเขาบนิ เรือนจ�ากลาง 

ราชบรุ ีเรอืนจ�ากลางนครปฐม เรือนจ�าจงัหวดั

กาญจนบุรี เรือนจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เ รือนจ�ากลางเพชรบุรี  เรือนจ�าจังหวัด

สมุทรสาคร เรือนจ�ากลางสมุทรสงคราม 

เรอืนจ�าจงัหวัดสพุรรณบรีุ และเรือนจ�าอ�าเภอทองผาภูมิ 

และโรงพยาบาลในพ้ืนที่เขต ๕ ได้แก่ โรงพยาบาล

ราชบุรี โรงพยาบาลนครปฐม โรงพยาบาลพหล- 

พลพยุห เสนา  โ ร งพยาบาลประจวบคี รี ขั น ธ ์ 

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี 

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลสมเด็จ

พระพทุธเลิศหล้า โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

และโรงพยาบาลทองผาภูมิ

เรือนจ�ากลางพิษณุโลก
เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก 
และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

พชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร 

มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทาน

เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์

ปันสุข  ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจ�ากลาง 

พิษณุโลก เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑสถานหญิง

พิษณุโลก ณ เรือนจ�ากลางพิษณุโลก ต�าบลวังทอง อ�าเภอ

วังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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เรือนจ�าเป้าหมายในเขต ๖ ที่ได้รับ

พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์์ ๓ แห่ง คือ เรือนจ�ากลาง

พิษณุโลก เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก และ

ทณัฑสถานหญงิพษิณโุลก โดยโรงพยาบาล 

แม่ข่ายที่ได้รับพระราชทานรถเอกซเรย ์

เคลือ่นทีแ่บบภาพดิจิตอล ได้แก่ โรงพยาบาล

พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด

นครสวรรค์ ซึง่นอกจากเพิม่ขดีความสามารถ 

ในการรักษาผูต้้องขังแล้ว ประชาชนในพืน้ท่ี 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์ และ

จังหวัดใกล้เคียง ยังได ้รับประโยชน์ 

ทางการแพทย์อีกด้วย

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเปิดและทอดพระเนตร “มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข” 

ห้องตรวจตา ห้องทันตกรรม และทอดพระเนตรการสาธิตการช่วยเหลือผู้ป่วย (สาธิต

การวัดความดัน) ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ชาย
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และเสด็จไปยังอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วย 

เพื่อพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย 

จ�านวน ๘ ราย และผู้ต้องขังชรา จ�านวน ๒๐ ราย

จากนั้น เสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ 

๑๓ เรอืนจ�า ได้แก่ เรอืนจ�ากลางพิษณโุลก เรอืนจ�า 

จงัหวดัพษิณโุลก  ทณัฑสถานหญงิพษิณโุลก เรอืนจ�า 

จังหวัดพิจิตร เรือนจ�ากลางก�าแพงเพชร เรือนจ�า

จังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจ�าอ�าเภอหล่มสัก เรือนจ�า

จงัหวัดสโุขทยั เรอืนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก เรอืนจ�ากลาง 

นครสวรรค์ ทณัฑสถานเปิดหนองน�า้ขุน่ เรอืนจ�ากลาง 

ตาก และ เ รือนจ� า จั งห วัด อุ ทัยธานี  และ 

๑๑ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลวังทอง 

โรงพยาบาลพิจิตร โรงพยาบาลก�าแพงเพชร 

โรงพยาบาลค่ายพ่อขนุผาเมอืง โรงพยาบาลหล่มสกั 

โรงพยาบาลสุโขทัย โรงพยาบาลสวรรคโลก 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โรงพยาบาล

บรรพตพิสัย โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช และโรงพยาบาลอุทัยธานี



เรือนจ�ากลางคลองไผ่ 
เรือนจ�ากลางนครราชสีมา
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
และเรือนจ�ากลางนครพนม

๒ มีนาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการ

พระราชทานเครือ่งมอืและครภุณัฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทณัฑ์ปันสขุ 

ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับเรือนจ�ากลางคลองไผ่ เรือนจ�ากลาง

นครราชสีมา ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และเรือนจ�ากลางนครพนม ณ 

เรือนจ�ากลางคลองไผ่  อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เรอืนจ�าเป้าหมายทีไ่ด้รบัพระราชทานเครือ่งมอื

และครภุณัฑ์ทางการแพทย์ในวนัดงักล่าว จ�านวน ๔ แห่ง 

คอื เรอืนจ�ากลางคลองไผ่ เรอืนจ�ากลางนครราชสมีา 

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และเรือนจ�ากลาง 

นครพนม รวมทั้งยังพระราชทานรถเอกซเรย์

เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล ให้กับโรงพยาบาล

ปากช่องนานา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลขอนแก่น 

ซึ่งนอกจากประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและ

จงัหวดัใกล้เคยีงแล้ว ประชาชนในจงัหวดัอบุลราชธานี 

จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่

ใกล้เคียง ยังได้รับประโยชน์ด้วย

จากนั้นได้เสด็จไปยังอาคารพยาบาลเพื่อเปิด 

“มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข” ทรงกดปุ ่มเปิด 

แพรคลุมป้าย “มุมสุขภาพราชทัณฑ์ป ันสุข” 

ทอดพระเนตรภายใน “มมุสขุภาพราชทณัฑ์ปันสขุ” 

ทอดพระเนตรห้อง Telemedicine ห้องทนัตกรรม 

และการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

(อสรจ.) ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย (สาธิตการย้อม

สไลด์เพื่อคัดกรองวัณโรคผ่านกล้องวงจรปิด)
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ล�าดับต่อไป เสด็จไปยังห้องนอนผู้ต้อง

ขังป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับ

ผู้ต้องขังชายป่วย จ�านวน ๖ ราย และผู้ต้อง

ขังชรา จ�านวน ๑๕ ราย

จากนั้นเสด็จไปยังชั้น ๒ ทอดพระเนตร

การสาธติของอาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า 

(อสรจ.) ชาย ในการช่วยเหลือผู ้ต้องขัง

พยายามฆ่าตัวตาย

ล�าดับถัดมา เสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ 

๕ เรอืนจ�า ได้แก่ เรอืนจ�ากลางคลองไผ่, เรอืนจ�ากลาง 

นครราชสีมา, ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, 

เรอืนจ�ากลางนครพนม และเรอืนจ�าอ�าเภอสค้ิีว และ 

๔ โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลปากช่องนานา, 

โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท, โรงพยาบาลนครพนม 

และโรงพยาบาลสีคิ้ว
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จากนั้นเสด็จไปยังโรงพยาบาลปากช่องนานา

เพื่อเปิดห้องปันสุข ซึ่งเป็นห้องส�าหรับการดูแล 

ผู้ต้องขังในเรือนจ�าให้เข้าถึง “สิทธิขั้นพื้นฐาน” 

โรงพยาบาลปากช่องนานาได้สร้างความร่วมมอืและ

บูรณาการร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ในการจัดบริการ

ยึ ดหลั กคว าม เท ่ า เ ที ยมทา งด ้ าน สุ ขภาพ 

หลักมนุษยธรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

และผลที่ดีต่อผู้ต้องขัง

ในกรณทีีผู่ป่้วยต้องได้รบัการรบัไว้รกัษาใน

โรงพยาบาล (Admit) ได้มีการสร้างห้อง

ควบคุมผู้ต้องขังในโรงพยาบาล (ห้องปันสุข) 

ที่ตึกอายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง และ

ศัลยกรรมชาย ซึ่งได้เริ่มการด�าเนินการสร้าง

ห้องปันสุข ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

ในขณะนั้นได ้มีการประชุมหารือร ่วมกัน

ระหว่างโรงพยาบาลปากช่องนานา เรอืนจ�ากลาง 

คลองไผ่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และ

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก โดยมี

นายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดันครราชสมีาเป็น

ประธาน จึงได ้มีการจัดสรรพื้นที่ส�าหรับ 

สร้างห้องปันสุขในโรงพยาบาลปากช่องนานา 

ซึ่งแยกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

การส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลปากช่องนานา 

ได้มีการจัดช่องทางพิเศษส�าหรับผู ้ต ้องขังป่วย 

ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปจนถึงห้องยา โดยม ี

เป้าหมายเพือ่ให้บรกิารผูต้้องขงัป่วยเป็นอนัดบัแรกๆ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 

ในการดูแลผู้ต้องขัง

๑.หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ชั้น ๒ อาคาร

ร่มเย็นเป็นสุข จัดท�าห้องแยกขังได้ประมาณ 

๔ เตียง (ส�าหรับผู้ต้องขังชายป่วย) 

 ๒.หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ชั้น ๓ อาคาร

ร่มเย็นเป็นสุข จัดท�าห้องแยกขังได้ประมาณ 

๔ เตียง (ส�าหรับผู้ต้องขังหญิงป่วย)

 ๓.หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ชั้น ๒ อาคาร

มูลนิธิฯ จัดท�าห้องแยกขังได้ประมาณ ๒ เตียง 

(ส�าหรับผู้ต้องขังชายป่วย)

จากนั้นได้พระราชทานถุงพระราชทาน 

ให้กับผู้ต้องขังป่วย จ�านวน ๒ ราย

เสด็จไปยังห้อง Telemedicine ช้ัน ๑ 

ทอดพระเนตรห้อง Telemedicine และการสาธติ 

การให้ค�าปรึกษาทางไกลระหว่างแพทย์และ

พยาบาลในเรือนจ�า
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เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ และ
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้า 

โปรดกระหม่อมให้ สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภา นเรนทริาเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการ

พระราชทานเคร่ืองมอืและครุภณัฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทณัฑ์ปันสขุ 

ท�าความ ดี เพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ ให้แก่เรอืนจ�ากลางเชยีงใหม่ และทณัฑสถานหญงิ 

เชียงใหม่ ณ เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ ต�าบลสันมหาพน อ�าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

เรือนจ�าเป้าหมายในเขต ๕ ที่ได้รับ

พระราชทานเคร่ืองมือและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ ๒ แห่ง คือ เรือนจ�ากลาง

เชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

รวมทัง้พระราชทานรถเอกซเรย์เคลือ่นที่

แบบภาพดิจิตอลให้กับโรงพยาบาล 

นครพิงค์ ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมขีดความ

สามารถในการรักษาผู ้ต ้องขังแล้ว ประชาชน 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 

ยังได้รับประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย นอกจากนี ้

ทางด ้ านการด� า เนิ น งานด ้ านสุ ขภาพยั งมี 

ด ้านสภาพแวดล ้อมสุขอนามัยของเ รือนจ�า 

ซึ่งเรือนจ�ากลางเชียงใหม่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ ๑ ในการบ�าบัดน�้าเสียโดยใช้คลองส่งน�้า 

ช่วยบ�าบัดจากการประกวดนวตักรรมของกรมราชทัณฑ์ 

เมือ่ปี ๒๕๖๑  โดยน�าน�า้เสยีจากการอปุโภคบรโิภค 

และสิ่งปฏิกูลต่างๆ มาบ�าบัด และได้ผลการตรวจ

ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ มีการน�าน�้าที่ผ่าน 

ระบบบ�าบัดกลับมาใช้ใหม่ในการฝกวิชาชีพนอก

เรือนจ�า และรดน�้าต้นไม้ในเรือนจ�า จึงถือเป็น 

การด�าเนินงานในเชิงของการพัฒนาและเป็น

ตัวอย่างที่ดีของเรือนจ�าที่ยังท�าประโยชน์ให้ชุมชน 

ซึง่อนาคต ในการด�าเนนิงานตามโครงการราชทณัฑ์

ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในระยะที่ ๒

จะมีประเด็นการน�าน�้าเสียที่ผ ่านการบ�าบัดไป 

ใช้ประโยชน์ท้ังภายในเรอืนจ�าและภายนอกเรอืนจ�า
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ต่อมาเสด็จไปยังเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วย 

ทอดพระเนตรห้อง Telemedicine และห้อง 

ตรวจตา พระราชทานถงุพระราชทานให้กบัผูต้้องขงั 

ชายป่วย จ�านวน ๖ ราย ผู้ต้องขังชราและพิการ 

จากนัน้เสด็จเปิด “มมุสขุภาพราชทัณฑ์ปันสขุ” 

และทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพฯ รวมถึง 

ทอดพระเนตรห้องทันตกรรม

จ�านวน ๒๐ ราย และทอดพระเนตรการสาธิต 

การปฐมพยาบาลผู ้ต ้องขังตกบันไดขาหักโดย 

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ชาย
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จากนั้นเสด็จไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ ๒ 

เรือนจ�า ได้แก่ เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ และ

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และ ๒ โรงพยาบาล 

ได้แก่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาล

แม่แตง และเรือนจ�าในเขต ๕ และนิทรรศการ

จติอาสา เราท�าความ ด ีเพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ 

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และ
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทาน

เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์

ปันสุข  ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่ทัณฑสถานหญิง 

ธนบุรี และทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง ณ ทัณฑสถานหญิง

ธนบุรี เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร



66 67ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

เรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมาย 

ในเขต ๑๐ ท่ีได้รบัพระราชทานเครือ่งมอื 

และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๒ แห่ง 

คือ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี  และ

ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง จังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งพบว่าทัณฑสถานหญิง

ธนบุรีเป็นเรือนจ�าที่มีบริเวณคับแคบ 

แต่สามารถบริหารพื้นที่ให้ผู ้ต้องขัง 

มีกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ เช่น การออกก�าลงักาย 

นอกจากนี ้ยงัมกีจิกรรมคลนิกิจิตสงัคม ทีอ่อกแบบ 

โดย ส�านกังานศาลยตุธิรรม ร่วมกบัสถาบันกลัยาณ์- 

ราชนครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 

ผู ้ต ้องขังมีการปรับทัศนคติ ดูแลสุขภาพจิต 

ให้ความรู้ และแก้ไขตนเอง ท�าให้ผลการกระท�า- 

ผิดซ�้าลดลง ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ศาลอาญาธนบุร ี

มีผู้ต้องขังเข้ารับการปรึกษา จ�านวน ๑,๑๘๐ ราย 

พบว่า มีการกระท�าผิดซ�า้เพียง ๒ ราย เช่นเดยีวกบั 

ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลตลิ่งชัน ศาลจังหวัด

ปทุมธานี และศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลลัพธ์

เดยีวกนั ในอนาคตจะมกีารขยายแนวทางดงักล่าว

ไปยังศาลต่างๆ ต่อไป

จากนั้นเสด็จเป ิด “มุมสุขภาพราชทัณฑ  ์

ปันสุข” และทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพฯ 

ทอดพระเนตร เครื่ อ งมื อและครุภัณฑ ์ทาง 

การแพทย์พระราชทาน

ล�าดับต่อไปเสด็จไปยังอาคาร

เรือนนอน ชั้น ๒ ทอดพระเนตร 

การสาธิตของอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

เรอืนจ�า (อสรจ.)  ในหวัข้อ การจ�ากดั 

พฤติกรรมผู ้ ต ้ องขั งที่ มี อาการ

ก ้าวร ้ าว รุนแรง พระราชทาน 

ถุงพระราชทานแก่ผู ้ต ้องขังป่วย 

จ�านวน ๓ ราย และผู้ต้องขังชรา 

จ�านวน ๒๒ ราย

นอกจากน้ี ได้เสด็จไปยังคลอง

บางบอน ซ่ึงกัน้ระหว่างทณัฑสถานหญงิ 

ธนบุรี และเรือนจ�าพิเศษธนบุรี             

โดยพบว่า มีเศษขยะจากการทิ้ง 

สิ่งปฏิกูลลงในคลองของบ้านเรือนที่พักอาศัยริมคลองดังกล่าว ท�าให ้

สิ่งแวดล้อมรอบเรือนจ�าเกิดมลพิษ และอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนใน

ชมุชนและผูต้้องขงั จงึได้พระราชทานค�าแนะน�าให้ศนูย์อ�านวยการใหญ่

จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.๙๐๔) เข้ามาท�างานร่วมกับเรือนจ�า

ในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือรักษาความสะอาด โดยไม่ทิ้ง

สิ่งของหรือเศษขยะลงในคลอง
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เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ 
เรือนจ�ากลางคลองเปรม
เรือนจ�ากลางบางขวาง และ
ทัณฑสถานหญิงกลาง

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี 

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์

ทางการแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข  ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่

เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ เรือนจ�ากลางคลองเปรม เรือนจ�ากลางบางขวาง และ

ทัณฑสถานหญิงกลาง ณ เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ 

จังหวัดสมุทรปราการ

เรือนจ�าเป้าหมายในเขต ๑ และ เขต ๑๐ ท่ีได้รับ

พระราชทานเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๔ แห่ง 

คือ เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ เรือนจ�ากลางคลองเปรม 

เรือนจ�ากลางบางขวาง และทัณฑสถานหญิงกลาง รวมทั้ง 

พระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนท่ีแบบภาพดิจิตอลให้กับ 

โรงพยาบาลสระบุรี ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการรกัษาผูต้้องขงัแล้ว ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรี และ 

จังหวัดใกล้เคียง ยังได้รับประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย 



เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ เป็นเรือนจ�า

ที่มีความหนาแน่น อันดับ ๓ ของประเทศ 

มีผู้ต้องขังจ�านวน ๗,๘๕๗ คน เทียบเท่า ๑ 

ต�าบล แต่เดิมมีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย 

เน่ืองจากบุคลากรทางการแพทย์ในเรือนจ�า

ไม่เพียงพอ มีอัตราส่วน ๑ ต่อ ๑,๓๐๐ 

แต่ภายหลังจากด�าเนินโครงการราชทัณฑ์ 

ปันสขุฯ ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

กระทรวงสาธารณสุข เข้ามาจดัระบบต่างๆ ท�าให้ผูต้้องขงั 

เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง และมีการอบรม

อาชีพเพิ่มรายได้ จนน�าไปสู ่การสร้างความมั่นคง 

ทางจิตใจ เกิดเป็นโมเดลพัฒนาคุณภาพชีวิต “ผู้ต้องขัง 

สุขภาพดี” ซึ่งท�าให ้เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ 

ได้รบัเลอืกให้เป็นพืน้ทีศ่กึษาดงูานการประชมุนานาชาติ 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ร่วมกับองค์กรภาคีระหว่าง

ประเทศ 

จากนั้นเสด็จเปิด “มุมสุขภาพราชทัณฑ ์

ปันสุข” และทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพฯ 

และพระราชทานถงุพระราชทานให้กับผู้ต้องขงัป่วย 

จ�านวน ๖ ราย และผูต้้องขงัชราและพกิาร จ�านวน 

๗ ราย
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ล�าดับต่อไปเสด็จทอดพระเนตรแพทย์ทางเลือก 

การสาธิต “การฝังเข็ม” ทอดพระเนตร การให้บริการ 

ตรวจด้วยระบบทางไกล Telemedicine และ 

การให ้ค�าปรึกษา HIV (ห ้องวางใจ) รวมถึง 

ทอดพระเนตรการจ�าลองเหตุการณ์ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ในการช่วยเหลือ 

ผู้ต้องขังป่วยโรคหลอดเลือดตีบ และทอดพระเนตร

ห้องทันตกรรม การสาธิตการท�าฟัน และการสาธิต

การตรวจตาให้แก่ผู้ต้องขัง
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ด้านราชทัณฑ์

๑.๑ ผู้ต้องขังชายและหญิง

๑.๒ ผู้ต้องขังสูงอายุ

๓๐๐

๖,๐๐๐

๓๕๐

๗,๐๐๐

๘,๐๐๐
ชำย
หญิง

๓๒๒
(๔.๖๑)

๑,๕๙๒

๔,๙๐๗

๑,๑๓๒

๒,๑๕๐

๘๘๕

๒,๑๑๘

๙๕๙

๑,๒๑๗

๒,๕๔๗

๗,๔๑๖

๔,๗๔๔

๖,๕๖๐

๖,๙๘๙

๕,๐๒๒

๓๐๘
(๔.๑๕)

๒๕๖
(๔.๔๔)

๒๒๕
(๔.๕๙) ๒๑๕

(๔.๔๙) ๑๙๖
(๔.๑๓)

๑๔๓
(๑.๘๓) ๑๓๓

(๒.๒๙)
๑๓๓
(๑.๙๐) ๑๒๖

(๑.๗๒)

๙๑
(๔.๒๓) ๗๕

(๒.๓๙) ๗๑
(๑.๕๗) ๖๘

(๒.๖๗) ๖๔
(๑.๗๘) ๕๘

(๒.๗๔) ๔๙
(๑.๖๖)

๔๙
(๑.๑๗) ๓๘

(๓.๑๒) ๓๔
(๓.๕๕) ๒๖

(๐.๔๐) ๒๔
(๒.๗๑) ๒๒

(๑.๙๔) ๖
(๐.๓๘)

๒๕๐

๕,๐๐๐

๒๐๐

๔,๐๐๐

๑๕๐

๓,๐๐๐

๑๐๐

๒,๐๐๐

๕๐

๑,๐๐๐

๐

๐

จ�านวนผู ้ต ้องขังในเ รือนจ�า/ทัณฑสถาน 

เป้าหมาย ระยะที ่๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง จ�าแนกเป็น ชาย 

จ�านวน ๖๕,๒๔๘ คน และหญิง จ�านวน ๓๔,๘๕๒ คน 

รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๑๐๐,๑๐๐ คน (ณ วันที่ 

จ�านวนผูต้้องขงัสงูอายใุนเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน 

จ�าแนกเป็น ชาย จ�านวน ๒,๐๘๕ คน และหญิง 

จ�านวน ๖๔๗ คน รวมทั้งสิ้นจ�านวน  ๒,๗๓๒ คน  

คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๓ ของผู้ต้องขังทั้งหมด ทั้งนี้ 

จากสถติพิบว่า เรอืนจ�ากลางเชยีงใหม่ มผีูต้้องขงั 

สูงอายุมากที่สุด จ�านวน ๓๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ  

๔.๖๑ ของผู้ต้องขงัทัง้หมด รองลงมาเป็น เรอืนจ�ากลาง 

คลองเปรม, เรือนจ�ากลางบางขวาง, ทัณฑสถาน

หญงิกลาง, เรอืนจ�ากลางพษิณโุลก, เรอืนจ�ากลาง

คลองไผ่, เรอืนจ�ากลางนครศรธีรรมราช, เรอืนจ�ากลาง 

นครปฐม, เรอืนจ�ากลางสมุทรปราการ, เรอืนจ�ากลาง 

ระยอง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, เรือนจ�า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเช
ียง

ให
ม่

ทัณ
ฑส

ถา
นบ

�าบ
ัดพ

ิเศ
ษห

ญิง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งค
ลอ

งเป
รม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
กล

าง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งบ
าง

ขว
าง

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ชล

บุร
ี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งพ
ิษณ

ุโล
ก

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ธน

บุร
ี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งค
ลอ

งไ
ผ่

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
นค

รร
าช

สีม
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

ศร
ีธร

รม
รา

ช

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
พิษ

ณ
ุโล

ก

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

พน
ม

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเช
ียง

ให
ม่

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเข
าบ

ิน

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

ปฐ
ม

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
ุรา

ษฎ
ร์ธ

าน
ี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

พน
ม

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

ปฐ
ม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
สง

ขล
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
มุท

รป
รา

กา
ร

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเข
าบ

ิน

เรือ
นจ

�าก
ลา

งร
ะย

อง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งค
ลอ

งเป
รม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
กล

าง

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
เช

ียง
ให

ม่

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
เช

ียง
ให

ม่

เรือ
นจ

�าก
ลา

งค
ลอ

งไ
ผ่

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
นค

รร
าช

สีม
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

รา
ชส

ีมา

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
สง

ขล
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งพ
ิษณ

ุโล
ก

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
พิษ

ณ
ุโล

ก

เรือ
นจ

�าก
ลา

งร
ะย

อง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

รา
ชส

ีมา

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

ศร
ีธร

รม
รา

ช

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
งข

ลา

เรือ
นจ

�าก
ลา

งบ
าง

ขว
าง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งช
ลบ

ุรี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
งข

ลา

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ธน

บุร
ี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
มุท

รป
รา

กา
ร

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ชล

บุร
ี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
ุรา

ษฎ
ร์ธ

าน
ี

ทัณ
ฑส

ถา
นบ

�าบ
ัดพ

ิเศ
ษห

ญิง

เรือ
นจ

�าจ
ังห

วัด
พิษ

ณ
ุโล

ก

เรือ
นจ

�าจ
ังห

วัด
พิษ

ณ
ุโล

ก

เรือ
นจ

�าก
ลา

งช
ลบ

ุรี

๗๘๑

๓,๗๕๒

๗๗๓

๒,๖๕๕

๒๙๔

๖,๕๘๖

๑,๒๑๑

๕,๗๖๓

๔,๗๘๙

๖,๒๓๓

๑,๐๙๘

๔,๒๐๔

๖,๐๗๐

๙๒๗

๓,๑๘๗

๔๐๓

๓,๑๓๖

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)  และในส่วนของทณัฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีจ�านวนยอดผู้ต้องขังชาย 

จ�านวน ๓๖๓ คน หญิง ๗๖ คน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 

๔๓๙ คน

ในส่วนของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

มีจ�านวนผู้ต้องขังสูงอายุ จ�านวนทั้งสิ้น ๔๕ คน 

จ�าแนกเป็น ชาย จ�านวน ๔๐ คน และหญิง 

จ�านวน ๕ คน

จังหวัดพิษณุโลก เรือนจ�ากลางนครพนม, 

เรอืนจ�ากลางเขาบนิ, เรอืนจ�ากลางสุราษฎร์ธาน,ี 

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, เรือนจ�ากลาง

นครราชสมีา, เรอืนจ�ากลางสงขลา, ทัณฑสถานหญงิ 

สงขลา, ทณัฑสถานหญงิพิษณโุลก, เรอืนจ�ากลาง 

ชลบุรี, ทัณฑสถานหญิงธนบุรี, ทัณฑสถานหญิง

ชลบรุ ีและทณัฑสถานบ�าบัดพเิศษหญงิ ตามล�าดับ

๑. จ�านวนผู้ต้องขัง (แยกตามเรือนจ�าเป้าหมาย ๒๔ แห่ง)

แผนภูมิที ่๒ จ�ำนวนและร้อยละของผู้ต้องขังสูงอำยุในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำย ระยะที ่๑
(ยกเว้นจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงอำยุในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์)

แผนภูมิที ่๑ จ�ำนวนผู้ต้องขังชำยและหญิงในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำย ระยะที ่๑
(ยกเว้นจ�ำนวนผู้ต้องขังในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์)
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๑.๓ ผู้ต้องขังแยกตามโรค

๑.๔ ผู้ต้องขังต่างชาติ

จ�านวนผู้ต้องขงัแยกตามโรค ๕ อนัดับทีพ่บมาก 

ภายในเรอืนจ�า/ทณัฑสถานเป้าหมาย ผลการส�ารวจ 

พบว่า โรคเกีย่วกบัปวดกล้ามเนือ้ ปวดคอ ปวดหลงั 

และปวดไหล่ พบมากเป็นอันดับ ๑ คือ ร้อยละ 

จ� านวนผู ้ ต ้ อ งขั งต ่ า งชาติ ใน เ รื อนจ� า /

ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะท่ี ๑ มีทั้งสิ้นจ�านวน 

๕,๑๕๕ คน เมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมด 

จ�านวน ๑๐๐,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๕ ของ

ผู้ต้องขังทั้งหมด ส่วนในทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังต่างชาติ จ�านวน ๑๖ คน 

เมื่อพิจารณารายเรือนจ�า พบว่า เรือนจ�ากลาง 

คลองเปรมมีจ�านวนผู้ต้องขังต่างชาติมากที่สุด คือ 

จ�านวน ๖๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ รองลงมา 

เรือนจ�ากลางเชียงใหม่, เรือนจ�ากลางบางขวาง, 

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, เรือนจ�ากลาง

นครพนม, ทัณฑสถานหญิงกลาง, เรือนจ�ากลาง

คลองไผ่, เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ, เรือนจ�ากลาง 

ระยอง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, เรือนจ�ากลาง

ชลบุรี, เรือนจ�ากลางนครปฐม, เรือนจ�ากลาง 

๒๘ รองลงมา ได้แก่ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ

ส่วนบน ร้อยละ ๒๖ โรคไข้หวัดและปวดศีรษะ 

พบว่าเท่ากัน คือ ร้อยละ ๑๗ และมีอาการไข้ 

ร้อยละ ๑๒ ตามล�าดับ

เขาบนิ, เรอืนจ�ากลางนครศรธีรรมราช, เรอืนจ�ากลาง 

สงขลา, เรือนจ�ากลางพิษณุโลก, เรือนจ�ากลาง

สุราษฎร ์ธานี ,  เรือนจ�ากลางนครราชสีมา, 

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี, ทัณฑสถานหญิงสงขลา, 

ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์, ทณัฑสถานหญงิ 

ธนบรุ,ี เรือนจ�าจงัหวดัพษิณโุลก, ทณัฑสถานบ�าบดั

พิ เศษหญิง และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 

ตามล�าดับ และหากพิจารณาสัดส่วนผู ้ต้องขัง 

ต่างชาติกับจ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมดของเรือนจ�า/

ทัณฑสถาน พบว่า ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 

มีสัดส่วนจ�านวนผู้ต้องขังต่างชาติสูงถึงร้อยละ 

๒๐.๔๐

ไข้

ไข้หวัด

ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน

ปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่

ปวดศีรษะ, นอนไม่หลับ

๑๒%

๑๗%

๑๗%

๒๘%

๑๗%

๖๐๐

๗๐๐
๖๙๐

(๙.๓๐)
๖๓๖

(๙.๑๐)

๔๙๙
(๘.๖๖)

๔๓๒
(๒๐.๔๐)๔๐๔

(๘.๙๓) ๓๘๔
(๗.๘๓)

๓๒๒
(๖.๗๙) ๓๑๕

(๔.๕๐) ๒๙๓
(๔.๐๐)

๑๙๑
(๘.๘๘)

๑๖๐
(๒.๔๔) ๑๕๑

(๒.๖๐) ๑๔๒
(๕.๕๘) ๑๑๔

(๑.๔๖) ๑๐๙
(๒.๕๙)

๑๐๘
(๒.๒๖) ๘๘

(๒.๔๕)
๔๘

(๑.๖๓) ๒๐
(๑.๗๗) ๑๗

(๑.๔๐) ๑๐
(๑.๑๓)

๙
(๐.๒๙)

๘
(๐.๕๐) ๕

(๐.๕๒)

๕๐๐

๔๐๐

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๐

เรือ
นจ

�าก
ลา

งค
ลอ

งเป
รม

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเช
ียง

ให
ม่

เรือ
นจ

�าก
ลา

งบ
าง

ขว
าง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

พน
ม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
กล

าง
เรือ

นจ
�าก

ลา
งค

ลอ
งไ

ผ่

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเข
าบ

ิน
เรือ

นจ
�าก

ลา
งน

คร
ศร

ีธร
รม

รา
ช

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
งข

ลา

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
มุท

รป
รา

กา
ร

เรือ
นจ

�าก
ลา

งร
ะย

อง
ทัณ

ฑส
ถา

นห
ญิง

เช
ียง

ให
ม่

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
นค

รร
าช

สีม
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งช
ลบ

ุรี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งพ
ิษณ

ุโล
ก

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ธน

บุร
ี

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
สง

ขล
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
ุรา

ษฎ
ร์ธ

าน
ี

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ชล

บุร
ี

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ธน

บุร
ี

เรือ
นจ

�าจ
ังห

วัด
พิษ

ณ
ุโล

ก
ทัณ

ฑส
ถา

นบ
�าบ

ัดพ
ิเศ

ษห
ญิง

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
พิษ

ณ
ุโล

ก

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

ปฐ
ม

แผนภูมิที ่๓ ร้อยละผู้ต้องขังแยกตำมโรคในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำย ระยะที ่๑
(ยกเว้นผู้ต้องขังในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์)

แผนภูมิที ่๔ จ�ำนวนผู้ต้องขังต่ำงชำติในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำย ระยะที ่๑
(ยกเว้นผู้ต้องขังในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์)
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๒. ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิ UC)
    ก่อนและหลังโครงการ

การขึน้ทะเบยีนสทิธหิลกัประกนัสขุภาพของ

ผู ้ต้องขังในเรือนจ�า (สิทธิ UC) ในโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 

กษัตรย์ิ เรอืนจ�าเป้าหมาย ระยะที ่๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง 

เปรียบเทียบก่อนและหลังการด�าเนินโครงการ 

จากการส�ารวจในภาพรวม พบว่า มากกว่าคร่ึงหนึง่ 

มีการขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพให้กับ 

ผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายเรือนจ�า 

พบว่า ทัณฑสถานหญิงกลาง มีการขึ้นทะเบียน

หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 

๖๓.๘๙ รองมาเป็น เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ, 

เรือนจ�ากลางนครพนม, เรือนจ�ากลางระยอง, 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๐ ๐

ทัณ
ฑส

ถา
นบ

�าบ
ัดพ

ิเศ
ษห

ญิง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเช
ียง

ให
ม่

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ธน

บุร
ี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

ศร
ีธร

รม
รา

ช

เรือ
นจ

�าก
ลา

งเข
าบ

ิน

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
งข

ลา

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
ชล

บุร
ี

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

พน
ม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
พิษ

ณ
ุโล

ก

เรือ
นจ

�าก
ลา

งพ
ิษณ

ุโล
ก

เรือ
นจ

�าก
ลา

งค
ลอ

งไ
ผ่

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
ุรา

ษฎ
ร์ธ

าน
ี

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
กล

าง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

ปฐ
ม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
นค

รร
าช

สีม
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งบ
าง

ขว
าง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งค
ลอ

งเป
รม

เรือ
นจ

�าก
ลา

งส
มุท

รป
รา

กา
ร

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
เช

ียง
ให

ม่

เรือ
นจ

�าก
ลา

งน
คร

รา
ชส

ีมา

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิง
สง

ขล
า

เรือ
นจ

�าก
ลา

งร
ะย

อง

เรือ
นจ

�าก
ลา

งช
ลบ

ุรี

เรือ
นจ

�าจ
ังห

วัด
พิษ

ณ
ุโล

ก

เรอืนจ�ากลางเชยีงใหม่, เรอืนจ�ากลางคลองเปรม, 

เรือนจ�ากลางบางขวาง, เรือนจ�ากลางชลบุรี, 

เรือนจ�ากลางสงขลา, เรือนจ�ากลางนครปฐม, 

เรอืนจ�ากลางคลองไผ่, เรอืนจ�ากลางนครศรธีรรมราช 

และทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่ ตามล�าดบั ส�าหรบัอกี 

๑๑ แห่ง ได้แก่ เรอืนจ�ากลางเขาบนิ เรอืนจ�ากลาง 

สรุาษฎร์ธาน ีเรอืนจ�ากลางพษิณโุลก  ทณัฑสถาน

หญงิกลาง เรือนจ�ากลางนครราชสมีา ทณัฑสถานหญงิ 

ธนบรุ ี ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา ทณัฑสถานหญงิ 

พิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถาน

บ�าบัดพิเศษหญิง  เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก

๑,๖๓๓

๒,๕๙๒

๔,๒๔๘

๘๖๖ ๘๔๒

๑,๖๕๙

๘๘๘
๑,๑๑๙

๒,๒๗๐

๕,๙๙๙

๔,๑๔๕

๖,๔๘๘

๕,๖๓๐ ๕,๖๘๑

๓,๙๐๗

๖,๘๖๕

๔,๘๔๓

๔,๒๙๙

๖,๙๘๐

๓,๙๑๘

๕,๓๙๘

๓,๔๓๔

๒,๙๓๕

๒,๓๘๒

๙๖๔
๑,๔๗๑

๙๑๖

๒,๑๘๖

๙๑๖
๑,๒๕๒

๒,๕๕๗

๕,๒๒๒

๓,๘๕๐

๕,๗๙๘

๔,๘๘๔

๕,๑๙๔

๒,๘๗๗
๒,๕๙๐

๖,๔๒๓

๔,๓๑๒ ๔,๓๑๘

๕,๓๖๗

๓,๕๒๓ ๓,๕๐๕ ๓,๖๙๔

๒,๙๔๘

๑,๖๑๔ ๑,๕๕๕

แผนภูมิที ่๕ จ�ำนวนผู้ต้องขังก่อน-หลังขึน้ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภำพในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำย ระยะที ่๑ 
(ยกเว้นผู้ต้องขังในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์)

หลังโครงกำร
ก่อนโครงกำร
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มีการข้ึนทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพให้กับผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากอยู่ระหว่าง

การปรับปรุง และพัฒนาวิธีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล

แม่ข่ายและเรือนจ�า จึงท�าให้ยังไม่สามารถด�าเนินการได้ครบในเรือนจ�า ๑๑ แห่งข้างต้น 

ท้ังน้ี ในส่วนของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ด�าเนินการขึ้นทะเบียนสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ�า (สิทธิ UC) จ�านวน ๒๐๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗ 

ดังตารางที่ ๑

๑ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง รพ.ธัญบุรี ๑,๖๓๓ ๙๖.๗๔ ๑,๖๑๔ ๙๕.๙๐

๒ ๑๑๗ ๔๘.๑๕ ๒๐๓ ๖๗.๐๐ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

๓

๔

๒,๕๙๒

๙๖๔

๖๓.๖๔

๗๔.๕๐

๔,๒๔๘

๘๕๖

๙๘.๐๔

๘๐.๑๕

ทัณฑสถานหญิงกลาง

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

คลินิกหมอครอบครัว
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองชลบุรี

๕

๗

๖

๘

๑,๔๗๑

๒,๑๘๖

๙๑๖

๙๑๖

๗๑.๘๖

๙๗.๙๔

๗๕.๓๓

๙๔.๖๓

๑,๕๕๕

๑,๖๕๙

๘๔๒

๘๘๘

๘๕.๗๗

๙๗.๙๓

๙๘.๔๘

๙๙.๒๒

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

รพ.นครพิงค์

รพ.สีคิ้ว

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

รพ.วังทอง

๙ ๑,๒๕๒

๙๔.๖๓

๘๗.๙๒ ๑,๑๑๙

๙๙.๒๒

๙๔.๒๗ทัณฑสถานหญิงสงขลา รพ.สงขลา

จ�ำนวน % จ�ำนวน %

สิทธิ UC ตรง CUP
ส.ค.๖๒

(ก่อนโครงกำร)

สิทธิ UC ตรง CUP
ก.ย.๖๓

(หลังโครงกำร)

จ�ำนวนข้อมูล (คน) จ�ำนวนข้อมูล (คน)

ชื่อ ชื่อ รพ.แม่ข่ำยล�ำดับ

๑๑

ล�ำดับ

๑๕

๑๓

๑๗

๑๒

๑๖

๑๔

๑๘

๑๙

เรือนจ�ากลางคลองเปรม

ชื่อ

เรือนจ�ากลางนครปฐม

เรือนจ�ากลางชลบุรี

เรือนจ�ากลางนครราชสีมา

เรือนจ�ากลางคลองไผ่

เรือนจ�ากลางนครพนม

เรือนจ�ากลางเชียงใหม่

เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช

เรือนจ�ากลางบางขวาง

๑๐ ๒,๕๕๗ ๙๗.๖๓ ๒,๒๗๐ ๙๖.๙๗เรือนจ�ากลางเขาบิน รพ.ราชบุรี

๒๐ เรือนจ�ากลางพิษณุโลก

๒๒

๒๑

๒๓

๒๔

๒๕

เรือนจ�ากลางสงขลา

เรือนจ�ากลางระยอง

เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ

เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี

เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก

๕,๒๒๒

จ�ำนวน

จ�ำนวนข้อมูล (คน)

สิทธิ UC ตรง CUP
ส.ค.๖๒

(ก่อนโครงกำร)

๕,๑๙๔

๕,๗๙๘

๒,๕๙๐

๓,๘๕๐

๒,๘๗๗

๔,๘๘๔

๖,๔๒๓

๔,๓๑๒

๔,๓๑๘

๘๘.๗๘

%

๙๑.๔๐

๘๗.๒๕

๙๐.๖๙

๙๗.๙๑

๗๘.๖๗

๗๗.๘๑

๙๗.๒๙

๙๑.๗๑

๙๖.๓๐

๕,๙๙๙

จ�ำนวน

๕,๖๘๑

๖,๔๘๘

๒,๓๘๒

๔,๑๔๕

๓,๙๐๗

๕,๖๓๐

๖,๘๖๕

๔,๘๔๓

๔,๒๙๙

๙๔.๒๘

%

จ�ำนวนข้อมูล (คน)

สิทธิ UC ตรง CUP
ก.ย.๖๓

(หลังโครงกำร)

๙๙.๒๐

๙๙.๒๘

๘๖.๔๓

๙๗.๐๓

๙๕.๘๘

๙๖.๒๖

๙๗.๔๔

๙๖.๓๖

๙๕.๙๐

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ชื่อ รพ.แม่ข่ำย

รพ.นครปฐม

รพ.บ้านบึง

รพ.เดอะโกลเดนเกท

รพ.ปากช่องนานา

รพ.นครพนม

รพ.แม่แตง

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สถานพยาบาล
เรือนจ�ากลางบางขวาง

รพ.วังทอง

๓,๕๒๓

๕,๓๖๗

๓,๕๐๙

๓,๖๙๔

๒,๙๔๘

๙๗.๘๑

๗๔.๓๖

๕๔.๒๑

๙๓.๔๗

๘๘.๙๐

๓,๙๑๘

๖,๙๘๐

๕,๓๙๘

๓,๔๓๔

๒,๙๓๕

๙๙.๐๔

๙๘.๕๗

๘๕.๐๖

๙๓.๔๗

๘๙.๕๔

รพ.สงขลา

รพ.บ้านค่าย

รพ.บางบ่อ

รพ.สุราษฎร์ธานี

รพ.วังทอง

ตำรำงที ่๑ รำยชือ่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำยคู่กับโรงพยำบำลแม่ข่ำย
และกำรขึน้ทะเบียนสิทธิ UC ก่อนและหลังโครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุขฯ
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๓. การให้ความรู้กับผู้ต้องขัง

ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑ มีการจัดมุมสุขภาพฯ ในทุกแห่ง 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง และมีการเพิ่มเติมในแดนย่อยๆ และจัดมุมสุขภาพฯ 

เคลื่อนที่ รวมทั้งการใช้บริการของผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจ�า ตารางต่อไปนี้

๓.๑ มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน

ประเภทหนังสือ

ประเภทหนังสือ

จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง

(คน)

จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง

(คน)
กำรใช้
บริกำร

(คน/วัน)

กำรใช้
บริกำร

(คน/วัน)

จ�ำนวน
มุมสุขภำพ

จ�ำนวน
มุมสุขภำพ

กำรจัด
มุมสุขภำพ
เคลื่อนที่

กำรจัด
มุมสุขภำพ
เคลื่อนที่

รจก.เขำบิน

รจก.พิษณุโลก

รจก.สมุทรปรำกำร

รจก.นครศรีธรรมรำช

รจก.ชลบุรี

รจก.นครปฐม

รจก.นครพนม

รจก.เชียงใหม่

รจจ.พิษณุโลก

รจก.สุรำษฎร์ธำนี

รจก.นครรำชสีมำ

รจก.ระยอง

รจก.คลองไผ่

นวนิยาย แผ่นผับสุขภาพโรคต่างๆ 

หนังสือโภชนาการ ชีวจิต สื่อจากกอง

บริการทางการแพทย์

โภชนาการ ความรู้เรื่องโรค ชีวจิต

แผ่นพับสุขภาพ บอร์ดความรู้โรคต่างๆ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

สุขภาพเบื้องต้น นิตยสารสุขภาพ

แผ่นพับสุขภาพ 

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

สุขภาพ ชีวจิต ป้องกันโรค

วารสารสุขภาพ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

โรคต่างๆ อาหาร ออกก�าลังกาย                       

หนังสือพระราชกรณียกิจ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

สื่อพระราชทาน ชีวประวัติ หนังสือทั่วไป

การ์ตูนนวนิยาย หนังสือสุขภาพสื่อจาก

กองบริการทางการแพทย์

หนังสือสุขภาพ นิตยสารโภชนาการ

ชีวจิต แผ่นพับสุขภาพ บอร์ดสุขภาพ 

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

นิตยสารสุขภาพทั่วไป หนังสือความรู้

เรื่องโรคต่างๆ แผ่นพับความรู้สุขภาพ 

บอร์ดความรู้โรคทั่วไป

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสืออ่านเล่น นวนิยาย

หนังสือชีวจิต หนังสือสุขภาพ

ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือสุขภาพพระราชทานการดูแล

ตนเองเบื้องต้น หมอชาวบ้าน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แผ่นพับ 

โรคต่างๆ สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

แผ่นพับสุขภาพ (สปสช). บ้านและสวน 

หมอชาวบ้าน นิยาย หนังสือธรรมะ 

วารสาร หนังสือสุขภาพ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

แผ่นพับสุขภาพ หนังสือสุขภาพ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

แผ่นพับสุขภาพ หนังสือสุขภาพ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

๒,๙๒๘

๕,๐๓๓

๗,๘๕๔

๗,๓๑๗

๗,๒๒๘

๖,๒๗๒

๔,๗๕๒

๗,๒๒๓

๓,๒๗๑

๔,๑๔๑

๓,๐๙๘

๘,๐๙๔

๔,๗๘๐

ทุกแดน

๕ แดน

๔ แดน

๒ แดน

๘ แดน

ทุกแดน

๓ แดน

๖ แดน

๒ แดน

๓ แดน

ทุกแดน

ทุกแดน

๑ แดน

๓๐๐

๒๐๐

๑๐๐

๕๐

๑๐๐

๒๐ - ๔๐

 

๒๐๐ - ๓๐๐

๓๐๐

๑๐ - ๒๐

๘๐

๑๐ - ๑๕

๖๐

๒๐

หมุนเวียน
ทุกแดน

หมุนเวียน

หมุนเวียน
ทุกแดน

ตำรำงที ่๒ รำยละเอียดกำรจัดสือ่ประชำสัมพันธ์มุมสุขภำพฯ ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำย ระยะที ่๑
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เรือนจ�ำ เรือนจ�ำประเภทหนังสือ ประเภทหนังสือ
จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง

(คน)

จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง

(คน)

กำรใช้
บริกำร

(คน/วัน)

กำรใช้
บริกำร

(คน/วัน)

จ�ำนวน
มุมสุขภำพ

จ�ำนวน
มุมสุขภำพ

กำรจัด
มุมสุขภำพ
เคลื่อนที่

กำรจัด
มุมสุขภำพ
เคลื่อนที่

รจก.สงขลำ

ทสญ.กลำง

ทสญ.นครรำชสีมำ

ทสญ.เชียงใหม่

รจก.บำงขวำง

ทส.รพ.รท.

ทสญ.ชลบุรี

ทสญ.พิษณุโลก

ทสญ.สงขลำ

ทสบ.พิเศษหญิง

รจก.คลองเปรม

ทสญ.ธนบุรี

หนังสือประกอบภาพ หนังสือธรรมะ 

วารสาร โปสเตอร์ หนังสือพระราชทาน 

นิยาย การ์ตูน สื่อจากกองบริการ

ทางการแพทย์

หนังสือโรควัณโรค เบาหวาน

ความดันสูง เอดส์ แผ่นพับสุขภาพ 

นิตยสารสุขภาพ หนังสือแนวคิดสุขภาพ 

หนังสือโภชนาการ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

นิตยสารสุขภาพทั่วไป หนังสือความรู้

เรื่องโรคต่างๆ แผ่นพับความรู้สุขภาพ 

บอร์ดความรู้โรค การ์ตูน

วารสารสร้างสุข วีดิทัศน์ทั่วไป

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือสุขภาพทั่วไป

หนังสือความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ

หนังสือออกก�าลังกาย

หนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

VT Tech  สื่อเรื่องฟัน

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์
หนังสือต�าราแพทย์ คู่มือแพทย์หนังสือ

เกี่ยวกับโรคต่างๆ แผ่นพับโภชนาการ 

บอร์ดความรู้ เช่น COVID-๑๙ สื่อจาก

กองบริการทางการแพทย์

นิตยสารสุขภาพทั่วไป หนังสือความรู้

เรื่องโรคต่างๆ แผ่นพับความรู้สุขภาพ 

บอร์ดความรู้โรคทั่วไป

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือเรื่องโรคต่างๆ เช่น เอดส์ เบาหวาน

ความดัน วัณโรค หนังสือชีวจิต

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือสุขภาพ นิตยสาร

บอร์ดปฐมพยาบาล แผ่นพับเรื่องโรคต่างๆ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือประกอบภาพ หนังสือธรรมะ 

วารสาร โปสเตอร์ นิยาย การ์ตูน   

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือ นิตยสาร แผ่นพับสุขภาพ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือความรู้เรื่องโรคต่างๆ

หนังสืองานราชทัณฑ์ปันสุขฯ

แผ่นพับเรื่องโรคต่างๆ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

หนังสือสุขภาพ นิตยสารหมอชาวบ้าน 

ชีวจิต บอร์ดปฐมพยาบาล

แผ่นพับเรื่องโรคต่างๆ

สื่อจากกองบริการทางการแพทย์

๔,๒๐๓

๕,๑๖๓

๒,๕๓๘

๒,๒๖๗

๕,๘๖๕

๔๑๕

๑,๔๕๒

๑,๐๒๐

๑,๔๑๕

๑,๗๘๒

๗,๔๘๓

๑,๐๒๐ 

๖ แดน

๑ แดน

ทุกแดน

ทุกแดน

ทุกแดน

ทุกหอผู้ป่วย

๔ แดน

ทุกแดน

ทุกแดน

๒ แดน

ทุกแดน

๑ แดน

๒๐

๒๐๐

๕๐ - ๖๐

๒๐๐

๑๕๐

๒๐

๙๕

๒๐๐

๒๐

๒๐

๓๐๐

๒๐

หมุนเวียน
สัปดาห์ละ

๑ ครั้ง

มี ๒ จุด
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เพื่อติดตามผลการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดท�าแบบส�ารวจ

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง 

มีผู้ตอบแบบส�ารวจท้ังหมด จ�านวน ๑,๓๓๗ คน กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 

จ�านวน ๒๖๐ คน ผู้ต้องขังชาย จ�านวน ๖๔๓ คน และผู้ต้องขังหญิง จ�านวน ๔๓๔ คน 

ผลการส�ารวจ มีดังนี้ 

๑. เจ้าหน้าที่ ๒. ผู้ต้องขังชาย

๑ ๑

๔ ๔

๗ ๗

ข้อ ข้อ

๒ ๒

๕ ๕

๘ ๘

๓ ๓

๖ ๖

๙ ๙

๑๐ ๑๐

มีหนังสือ ต�ารา วารสารส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมกับความต้องการ มีหนังสือ ต�ารา วารสารส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมกับความต้องการ

มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบท�าให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบท�าให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว

สภาพแวดล้อมของมุมสุขภาพฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า สภาพแวดล้อมของมุมสุขภาพฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า

รายการประเมิน รายการประเมิน

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (N=เจ้ำหน้ำที่) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (N=ผู้ต้องขังชำย)

ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรบริกำร

ด้ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนสภำพแวดล้อม

มีสื่อความรู้สุขภาพครอบคลุมและหลากหลาย เช่น แผ่นพับ ซีดี มีสื่อความรู้สุขภาพครอบคลุมและหลากหลาย เช่น แผ่นพับ ซีดี

มีระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ มีระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ

การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย

ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจ�านวนเพียงพอ ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจ�านวนเพียงพอ

มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อคิดเห็น/ประเมินการให้บริการ มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อคิดเห็น/ประเมินการให้บริการ

มีอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ เพียงพอต่อความต้องการ มีอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ เพียงพอต่อความต้องการ

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข (๓ ด้าน) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข (๓ ด้าน)

๔๖.๙๒ ๔๕.๑๐

๕๕.๐๐ ๔๙.๑๔

๕๑.๕๔ ๔๑.๒๑

มาก มาก

๔๐.๗๗ ๓๘.๑๐

๕๑.๙๒ ๔๘.๐๖

๔๙.๖๒ ๔๔.๗๙

๓๔.๖๒ ๓๘.๘๘

๕๐.๗๗ ๔๗.๙๐

๓๙.๖๒ ๔๐.๙๐

๕๕.๓๘ ๔๖.๓๕

๑๓.๘๖ ๑๘.๓๕

๑๗.๓๑ ๒๐.๓๗

๒๐.๗๗ ๒๗.๐๖

มากที่สุด มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

๑๒.๖๙ ๑๒.๖๐

๑๗.๓๑ ๑๙.๖๐

๒๑.๑๕ ๒๓.๑๗

๙.๒๓ ๑๑.๐๔

๑๕.๗๗ ๑๖.๐๒

๑๕.๐๐ ๑๖.๑๗

๑๖.๙๒ ๒๕.๑๙

๓๒.๖๙ ๒๘.๗๗

๒๖.๑๕ ๒๗.๕๓

๒๔.๒๓ ๒๖.๙๑

ปานกลาง ปานกลาง

๓๗.๓๑ ๓๕.๓๐

๒๕.๓๘ ๒๖.๔๔

๒๖.๕๔ ๒๗.๕๓

๔๓.๔๖ ๓๕.๓๐

๒๘.๔๖ ๒๘.๖๒

๓๕.๓๘ ๓๓.๕๙

๒๕.๓๘ ๒๕.๕๑

๕.๓๘ ๖.๓๘

๐.๗๗ ๑.๐๙

๓.๐๘ ๓.๗๓

น้อย น้อย

๘.๔๖ ๑๑.๓๕

๔.๒๓ ๔.๖๗

๒.๓๑ ๓.๒๗

๑๑.๑๕ ๑๒.๔๔

๓.๔๖ ๕.๗๕

๙.๖๒ ๗.๙๓

๑.๙๒ ๑.๘๗

๑.๑๕ ๑.๔๐

๐.๗๗ ๑.๘๗

๐.๓๘ ๑.๐๙

น้อยที่สุด น้อยที่สุด

๐.๗๗ ๒.๖๔

๑.๑๕ ๑.๒๔

๐.๓๘ ๑.๒๔

๑.๕๔ ๒.๓๓

๑.๕๔ ๑.๗๑

๐.๓๘ ๑.๔๐

๐.๓๘ ๑.๐๙

ตำรำงที ่๓ ควำมพึงพอใจทีม่ีต่อกำรใช้บริกำรมุมสุขภำพรำชทัณฑ์ปนัสุขในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน
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๓. ผู้ต้องขังหญิง ๔. ภาพรวมของทั้ง ๓ กลุ่ม

๑ ๑

๔ ๔

๗ ๗

ข้อ ข้อ

๒ ๒

๕ ๕

๘ ๘

๓ ๓

๖ ๖

๙ ๙

๑๐ ๑๐

มีหนังสือ ต�ารา วารสารส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมกับความต้องการ มีหนังสือ ต�ารา วารสารส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมกับความต้องการ

มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบท�าให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบท�าให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว

สภาพแวดล้อมของมุมสุขภาพฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า สภาพแวดล้อมของมุมสุขภาพฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า

รายการประเมิน รายการประเมิน

ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (N=ผู้ต้องขังหญิง) ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ (N=ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด)

ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนกำรบริกำร

ด้ำนสภำพแวดล้อม ด้ำนสภำพแวดล้อม

มีสื่อความรู้สุขภาพครอบคลุมและหลากหลาย เช่น แผ่นพับ ซีดี มีสื่อความรู้สุขภาพครอบคลุมและหลากหลาย เช่น แผ่นพับ ซีดี

มีระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ มีระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ

การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย

ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจ�านวนเพียงพอ ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจ�านวนเพียงพอ

มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อคิดเห็น/ประเมินการให้บริการ มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อคิดเห็น/ประเมินการให้บริการ

มีอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ เพียงพอต่อความต้องการ มีอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ เพียงพอต่อความต้องการ

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข (๓ ด้าน) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข (๓ ด้าน)

๓๖.๖๔ ๔๒.๗๑

๔๕.๑๖ ๔๘.๙๙

๔๑.๒๔ ๔๓.๒๓

มาก มาก

๓๖.๖๔ ๓๘.๑๕

๔๙.๓๑ ๔๙.๒๑

๔๖.๗๗ ๔๖.๓๗

๓๖.๔๑ ๓๗.๒๕

๔๓.๗๘ ๔๗.๑๒

๓๙.๔๐ ๔๐.๑๖

๔๓.๐๙ ๔๗.๐๕

๑๖.๘๒ ๑๖.๙๘

๒๑.๔๓ ๒๐.๑๒

๒๑.๔๓ ๒๔.๐๑

มากที่สุด มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ) ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ)

๑๖.๘๒ ๑๓.๙๙

๑๙.๕๙ ๑๙.๑๕

๒๑.๘๙ ๒๒.๓๖

๑๔.๗๕ ๑๑.๘๙

๑๖.๑๓ ๑๖.๐๑

๑๓.๓๖ ๑๕.๐๓

๒๕.๑๒ ๒๓.๕๖

๓๐.๘๘ ๓๐.๒๒

๒๗.๘๘ ๒๗.๓๗

๓๐.๑๘ ๒๗.๔๕

ปานกลาง ปานกลาง

๓๐.๘๘ ๓๔.๒๖

๒๕.๘๑ ๒๖.๐๓

๒๗.๑๙ ๒๗.๒๓

๓๔.๓๓ ๓๖.๕๗

๓๒.๒๖ ๒๙.๗๗

๓๔.๗๙ ๓๔.๓๓

๒๖.๙๖ ๒๕.๙๕

๑๓.๓๖ ๘.๔๕

๒.๗๖ ๑.๕๗

๖.๒๒ ๔.๔๑

น้อย น้อย

๑๓.๓๖ ๑๑.๔๔

๔.๖๑ ๔.๕๖

๓.๔๖ ๓.๑๔

๑๒.๖๗ ๑๒.๒๗

๕.๗๖ ๕.๓๑

๙.๒๒ ๘.๖๘

๓.๙๒ ๒.๕๔

๒.๓๐ ๑.๖๕

๒.๗๖ ๑.๙๔

๐.๙๒ ๐.๙๐

น้อยที่สุด น้อยที่สุด

๒.๓๐ ๒.๑๗

๐.๖๙ ๑.๐๕

๐.๖๙ ๐.๙๐

๑.๘๔ ๒.๐๒

๒.๐๗ ๑.๘๐

๓.๒๓ ๑.๘๐

๐.๙๒ ๐.๙๐



90 91ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

๒๐

๔๐

๕๐

๒๐

๔๐

๕๐

๑๕

๓๕

๔๕

๑๕

๓๕

๔๕

๑๐

๓๐

๑๐

๓๐

๕

๒๕

๕

๒๕

๐ ๐

๑.

๑. มีหนังสือ ต�ารา วารสารส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมกับความต้องการ
๒. มีสื่อความรู้สุขภาพครอบคลุมและหลากหลาย เช่น แผ่นพับ ซีดี
๓. ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจ�านวนเพียงพอ
๔. มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบท�าให้การบริการสะดวกและรวดเร็ว
๕. มีระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ

๖. มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงข้อคิดเห็น/ประเมินการให้บริการ
๗. สภาพแวดล้อมของมุมสุขภาพฯ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
๘. การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย
๙. มีอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ เพียงพอต่อความต้องการ
๑๐. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข (๓ ด้าน)

๑๖.๙๘

๔๒.๗๑

๓๐.๒๒

๑๓.๙๙

๓๘.๑๕

๑๑.๘๙

๓๗.๒๕
๓๖.๕๗

๑๒.๒๗

๒.๐๒

๒๐.๑๒

๔๘.๙๙

๑๙.๑๕

๔๙.๒๑

๑๖.๐๑

๔๗.๑๒

๒๙.๗๗

๒๔.๐๑

๔๓.๒๓

๒๒.๓๖

๑๕.๐๓

๔๐.๑๖

๒๓.๕๖

๔๗.๐๕

๒๕.๙๕

๓๔.๓๓

๘.๖๘

๑.๘๐

๔๖.๓๗

๒๗.๒๓

๓.๑๔

๐.๙๐ ๐.๙๐
๒.๕๔

๒๗.๔๕

๔.๔๑

๐.๙๐

๕.๓๑

๑.๘๐

๒๖.๐๓

๔.๕๖

๑.๐๕

๒๗.๓๗

๑.๕๗
๑.๙๔

๓๔.๒๖

๑๑.๔๔

๒.๑๗

๘.๔๕

๑.๖๕

๖.๒. ๗.๓. ๘.๔. ๙.๕. ๑๐.

หากน�าภาพรวมของทั้ง ๓ กลุ่ม
มาน�าเสนอด้วยแผนภูมิแท่ง
จะปรากฎดังนี้

มำก
มำกที่สุด

น้อย
ปำนกลำง

น้อยที่สุด

แผนภูมิที ่๖ ควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
(เจ้ำหน้ำทีร่ำชทัณฑ์ ผู้ต้องขังชำย ผู้ต้องขังหญิง) ทีม่ีต่อมุมสุขภำพรำชทัณฑ์ปนัสุข รำยข้อ
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การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง โดยการอบรม 

ผู้ต้องขังให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

(อสรจ.) เป็นการผลิตและพัฒนาอาสาสมัคร

สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ให้มีความรู้ ทัศนคติ 

ทักษะ และความสามารถในการด�าเนนิงานสขุภาพ

ภาคประชาชน โดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน และ

ชุมชนตามบริบทของเรือนจ�าเพื่อให้อาสาสมัคร

สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) มีความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข

เรือนจ�า (อสรจ.) และสามารถน�าไปปฏิบัติงานได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ สร้างสรรค์พฤตกิรรมสขุภาพ

ที่เหมาะสม เฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น 

ดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริม 

สุขภาพ ป้องกันโรค ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อสุขภาพกลุ่มผู้ต้องขังในชุมชนตามบริบท

ของเรือนจ�า

เนื้อหาตามหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ๒๐ ชั่วโมง 

และเพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะทางตามบริบทของแต่ละเรือนจ�า โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•  วิชาโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ 

•  วิชาสุขภาพช่องปากและการดูแล

•  วิชาการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ

•

   

•

  

• 

•

• 

•  วิชาการสุขาภิบาลอาหารและน�้าในเรือนจ�า

•  วิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจ�า

หลักการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ส�าคัญ ในเรือนจ�า 

บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ในการเฝ้าระวังโรค เช่น โรควัณโรค โรคเอดส์ และ

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น 

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการป้องกันโรคติดต่อ/ปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัญหา

ส�าคัญของเรือนจ�า

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง (โรคไม่ติดต่อ) โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน 

โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง หรือโรค และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของเรือนจ�า

การประเมินพฤติกรรมเสี่ยง

การดูแลผู้ป่วยเร้ือรังและการป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในกลุ่มผู้ต้องขัง ตลอดจนแนวทางข้ันตอน 

การสนับสนุนการรักษาโรค

๔. การพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง
    โดยการอบรมผู้ต้องขังให้เป็นอาสาสมัคร
    สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 

ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม (๕ ชั่วโมง)
แบ่งเป็น ๕ วิชาย่อย  ได้แก่

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ติดต่อและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา
ส�าคัญ (๕ ชั่วโมง) ได้แก่

หลักสูตรอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)

เรอืนจ�า/ทณัฑสถาน จะคัดเลอืกผูต้้องขงัทีเ่ป็น

นักโทษเด็ดขาดชั้นดี เว้นแต่เป็นผู ้ต ้องขังที่มี 

ความประพฤติดี และผู้บังคับบัญชาการเรือนจ�า

อาจคัดเลือกจากนักโทษชั้นกลางขึ้นไปตามล�าดับ 

และก�าหนดเหลือโทษ ๑ ปีขึ้นไป เป็นผู้ต้องขังที่

สามารถอ่านออกเขียนได้ หรือจบการศึกษาชั้น

ประถมศกึษาปีที ่๖ ขึน้ไป มสีขุภาพด ีเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีด้านสุขภาพ มาอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

เรือนจ�า (อสรจ.) โดยใช้อัตรำส่วน ผู ้ต้องขัง 

จ�ำนวน ๕๐ คน ต่อ อำสำสมัครสำธำรณสขุเรอืนจ�ำ 

(อสรจ.) จ�ำนวน ๑ คน

การจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

(อสรจ.) ใช้หลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

เรือนจ�า (อสรจ.) ที่กรมราชทัณฑ ์ร ่วมกับ 

กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 

จัดท�าขึ้น  โดยประสานวิทยากรฝกอบรมจาก

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวดั ประเมนิผลการอบรม 

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ตาม

หลักสูตร ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

(อสรจ.) ทีผ่่านการประเมนิ จะได้รบัใบประกาศนยีบตัร 

และข้ึนทะเบียนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

(อสรจ.) และสามารถใช้เป็นเอกสารใบประกาศนียบตัร 

ประกอบหลักเกณฑ์การเล่ือนช้ันนักโทษเดด็ขาดได้
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•

•

  

•

•

•

  

•

•

•

 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อสัญญาณชีพ หรือการรอดชีวิตจากภาวะฉุกเฉิน 

หลักและวิธีการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินท่ีพบบ่อย เช่น การแก้ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (Chocking) 

ในผู้ใหญ่เด็กและทารกด้วยวิธีการท�ารัดกระตุกที่หน้าท้อง (Abdominal thrusts) ในผู้ใหญ่และเด็ก และ

วิธีการตบหลังและกดหน้าอกในทารก (Back blow, Chest thrusts) 

การเคลื่อนย้ายที่จ�าเป็น การจัดท่าพักฟื้น (Recovery position) ผู้ป่วยเจ็บทั่วไป วิธีการจัดท่าพักฟื้นผู้ป่วย 

ที่หมดสติ แต่ยังหายใจอยู่หรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จนกลับมามีชีพจรและ

หายใจได้เองอีกครั้ง ระหว่างรอการช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

กระบวนการสือ่สารและองค์ประกอบของการสือ่สาร การวเิคราะห์กลุม่เป้าหมาย เพือ่การออกแบบกจิกรรม

และสื่อในการสื่อสาร การออกแบบการสื่อสารและสื่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ ความหมาย และองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้รูปแบบและ

เทคนิคการจัดการเรียนรู้

การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คัดกรองโรค/ภาวะซึมเศร้า โรคจิต มีพฤติกรรมท�าร้ายตนเอง/ผู้อื่น มีความคิดจะฆ่าตัวตายหรือพยายาม

ลงมือฆ่าตัวตาย โรคติดสุราและภาวะเพ้อจากการถอนสุรา และระบุสัญญาณเตือนของพฤติกรรมก้าวร้าว

รุนแรงได้อย่างถูกต้อง 

ให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและเฝ้าระวังมิให้เกิดภาวะอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้ต้องขังอ่ืนได้อย่าง 

ถูกต้องเหมาะสม

สามารถบริหารเหตุการณ์ภาวะจิตเวชฉุกเฉินเบื้องต้นและรายงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และปลอดภัย 

สามารถจ�ากัดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ต้องขังที่มีภาวะจิตเวชฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

การดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้สูงอายุเบื้องต้น 

หลักการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 

การเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จ�าเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย ในประเด็นด้านโภชนาการ

และการออกก�าลังกาย 

การท�ากายภาพบ�าบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟูในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

วิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 

วิธีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 
(Emergency First Aid and Basic Life
Support Training Course) (๕ ชั่วโมง) ได้แก่

การส่ือสารและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้านสุขภาพ (๑ ชั่วโมง) ได้แก่

การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช
และผู้ที่ใช้สารเสพติด (๓ ชั่วโมง) ได้แก่

การดูแลสุขภาพพ้ืนฐานในผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๒ ชั่วโมง) ได้แก่

อนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น
(๒ ชั่วโมง) ได้แก่

•

•

•

•

•

ความหมาย ความส�าคญั คณุค่า ศกัด์ิศรี และบทบาทหน้าทีข่องการเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุ

เรือนจ�า (อสรจ.) 

การด�าเนินการตามแนวทางการด�าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ทั้งใน

เวลาราชการและนอกเวลาราชการ          

การบริหารจัดการเหตุการณ์เบื้องต้น เช่น เมื่อเจอเหตุการณ์ผู้ต้องขังป่วย 

การด�าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

การบันทึกรายงานและการรายงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย

การบริหารจัดการตามบริบทพ้ืนที่
(๑ ชั่วโมง) ได้แก่
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จ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) จากการส�ารวจข้อมูลพบว่า ก่อน

ด�าเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจ�า ระยะที่ ๑ 

ทั้ง ๒๔ แห่ง พบว่ามีเรือนจ�าและทัณฑสถานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จ�านวน ๖ แห่ง 
มีการขึ้นทะเบียน อสรจ. จ�านวน ๑๐,๑๖๙ คน ส�าหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่าน

เกณฑ์พิจารณา ตามที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด จากเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ๑๓๗ แห่ง  

มีการแจกใบประกาศนยีบตัรหลกัสตูรอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า (อสรจ.) 

ให้แก่ผูท้ีผ่่านการอบรม และผ่านเกณฑ์พจิารณาตามทีก่รมราชทณัฑ์ก�าหนด จ�านวน 

๑๓๗ แห่ง จ�านวน ๑๐,๑๖๙ คน

เม่ือมีการด�าเนินโครงการแล้วพบว่า เรือนจ�า/ทัณฑสถาน ๑๓๗ แห่ง ผ่านเกณฑ์

จ�านวนอาสาสมคัรสาธารณสขุเรือนจ�า สามารถอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า 

(อสรจ.) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   

การจัดอบรมความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)  ตามหลักสูตรอบรม

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ที่กรมราชทัณฑ์ด�าเนินการร่วมกับ 

กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (๕ หมวดรายวิชา ๒๐ ชัว่โมง และ 

เพิ่มเติมเนื้อหาเฉพาะทางตามบริบทของแต่ละเรือนจ�า) จ�านวน ๑๓๗ แห่ง มีผู้เข้า

รับการอบรม จ�านวน ๑๐,๑๖๙ คน เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ (จ�านวนอาสา

สมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ต่อจ�านวนผู้ต้องขัง ๑:๕๐)
๑

๔

๕
๒

๓การด�าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
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๑๕๐
๑๔๖

๑๙๐

๑๔๘

๘๕๘๒

๒๐๐

๗๔

๔๐
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หลังก่อน

ไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ�ำนวน อสรจ. ๑:๕๐

เกณฑ์

๑๕๐

แผนภูมิที ่๗ จ�ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ�ำ (อสรจ.) ก่อน-หลังโครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุขฯ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ๑:๕๐
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จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ประจ�าเรือนจ�า/

ทัณฑสถาน  เมื่อเปรียบเทียบตามเกณฑ์บุคลากร

ทางการแพทย์ ๑ คน ต่อผู้ต้องขัง จ�านวน ๑,๒๕๐ คน 

ก่อนด�าเนินโครงการ มีเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ีมีจ�านวน

๕. ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
   ประจ�าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

บคุลากรทางการแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่รมราชทณัฑ์ 

ก�าหนดจ�านวน ๑๘ แห่ง แต่หลังจากด�าเนินการไปแล้ว

พบว่าเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีจ�านวนบุคลากรทาง 

การแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์ก�าหนด 
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๘

๖

๔

๒

๐

หลัง
ก่อน

เกณฑ์

๔

๕

๖

๔ ๔

๕

๓ ๓

๔

๕

๔

๒

๕ ๕

๖

๑๐

๑๖

๕ ๕

๖

๕

๖

๒ ๒

๕

๓

๒

๓ ๓ ๓

๖

๒

๔

๕

๔ ๔

๓

๒

๗

๕

๒

๓

๔

๒

๔

๓

๔

๖

๓

๖

๓ ๓

๔

๒

๑ ๑

๒

๑ ๑ ๑

แผนภูมิที ่๘ กำรเปรียบเทียบจ�ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ประจ�ำเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนต่อจ�ำนวนผู้ต้องขัง
ก่อน-หลัง และเกณฑ์ ในอัตรำส่วน ๑ : ๑,๒๕๐ คน

มจี�านวน ๑๖ แห่ง สาเหตุจากมกีารโยกย้ายไปหน่วยอืน่ 

และอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมาเพิ่มให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ ส�าหรับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

มีจ�านวนบุคลากรทางการแพทย์เป็นไปตามเกณฑ์
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๖. การบริการของแพทย์ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
๖.๑ การเข้าให้บริการของแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ต้องขังในเรือนจ�า/
     ทัณฑสถานเป้าหมาย ยกเว้นทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

เกณฑ์การจัดบริการตรวจรักษาผู้ต้องขัง
จ�านวน ผู้ต้องขัง  <๑,๒๕๐ คน         = ๓ ชม./สัปดาห์
จ�านวน ผู้ต้องขัง  ๑,๒๕๐-๔,๐๐๐ คน  = ๖ ชม./สัปดาห์
จ�านวน ผู้ต้องขัง  >๔,๐๐๐            = ๙ ชม./สัปดาห์

การจัดบริการตรวจรักษาผู้ต้องขังตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี 

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจ�า ระยะที่ ๑ จ�านวน ๒๔ 

แห่ง เปรยีบเทยีบก่อนและหลงั พบว่า ก่อนด�าเนนิ

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ เรือนจ�า ระยะที่ ๑ มีเรือนจ�า/

ทณัฑสถานทีม่แีพทย์เข้าบรกิารตรวจรกัษาผูต้้องขงั 

ทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์การจดับรกิารตรวจรักษาผู้ต้องขัง 
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๒๐ ๒๐
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ก่อน
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เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม มีพ้ืนที่ติดกับทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์
จึงไม่มีแพทย์เข้ำให้บริกำรตรวจรักษำผู้ต้องขัง

แผนภูมิที่ ๙ กำรเปรียบเทียบกำรเข้ำให้บริกำรของแพทย์ในกำรตรวจรักษำผู้ต้องขังก่อน-หลังโครงกำรรำชทัณฑ์ฯ 
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนเปำ้หมำย ระยะที ่๑ ตำมเกณฑ์กำรจัดบริกำรตรวจรักษำผู้ต้องขัง (ชั่วโมงต่อสัปดำห์)
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เพียง ๗ แห่ง แต่ภายหลังมีการด�าเนินงานตาม

โครงการแล้วพบว่ามีเพิ่มขึ้นเป็นจ�านวน ๑๐ แห่ง 

ทั้งนี้ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีแพทย์

ประจ�าจึงท�าให้การตรวจเกินเกณฑ์
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๖.๒ สาขาของแพทย์ที่เข้ามารักษาในเรือนจ�า

  การให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ๒๔ แห่ง ตามโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุขฯ ประกอบด้วยแพทย์สาขาต่างๆ จ�าแนกตามเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ยกเว้น

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ดังตารางต่อไปนี้

๑ ๑๓รจก.เขาบิน รจก.นครปฐม

๒ ๑๔รจก.ระยอง รจก.สุราษฎร์ธานี

๓ ๑๕

๔ ๑๖

รจก. พิษณุโลก รจก.สงขลา

รจก.คลองไผ่ รจก.บางขวาง

๕ ๑๗

๗ ๑๙

๖ ๑๘

๘ ๒๐

รจก. นครศรีธรรมราช รจก.คลองเปรม

รจก.ชลบุรี ทญ.เชียงใหม่

รจก.สมุทรปราการ ทญ.กลาง

รจก.นครราชสีมา ทญ.ชลบุรี

๙ ๒๑

๑๑ ๒๓

ทญ.นครราชสีมา ทญ.ธนบุรี

รจก.เชียงใหม่ ทญ.สงขลา

เวชปฏิบัติ เวชปฏิบัติจิตแพทย์ จิตแพทย์ทันตแพทย์ ทันตแพทย์
รพ.ทหำร
/ต�ำรวจ

รพ.ทหำร
/ต�ำรวจ

แพทย์สำขำ แพทย์สำขำ
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนล�ำดับที่ ล�ำดับที่

๑๐ ๒๒

๑๒ ๒๔

รจก.นครพนม ทญ.พิษณุโลก

รจจ.พิษณุโลก ทญ.บ�าบัดพิเศษหญิง

(ค่ายภาณุรังษี)

ใช้บริการ รพ.รท. ใช้บริการ รพ.รท.

ตำรำงที ่๔ สำขำของแพทย์ทีใ่ห้บริกำรในโครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุขฯ 
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๗. การจัดพ้ืนที่/บริการ ของสถานพยาบาลเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
   และแดนแรกรับ คัดกรอง แยกโรค

๗.๑ การจัดห้องส�าหรับผู้ต้องขังที่โรงพยาบาลแม่ข่าย

เมื่อมีการด�าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็น

ความส�าคัญในการดูแลผู ้ต ้องขัง จึงได้มีการจัดห้องส�าหรับดูแลผู ้ต ้องขังป่วย 

ในโรงพยาบาลแม่ข่าย ในการด�าเนินงาน ระยะที่ ๑ จ�านวน ๑๘ แห่ง ดังนี้

เรือนจ�ากลาง
ระยอง

เรือนจ�ากลาง
เชียงใหม่

เรือนจ�ากลาง
ชลบุรี

เรือนจ�ากลาง
คลองไผ่ 

เรือนจ�าจังหวัด
พิษณุโลก 

เรือนจ�ากลาง
สมุทรปราการ 

เรือนจ�ากลาง
พิษณุโลก

เรือนจ�ากลาง
นครปฐม

เรือนจ�ากลาง
นครพนม 

โรงพยาบาล
บ้านค่าย

โรงพยาบาล
แม่แตง 

โรงพยาบาล
บ้านบึง 

โรงพยาบาล
ปากช่องนานา

โรงพยาบาล
วังทอง 

โรงพยาบาล
บางบ่อ 

โรงพยาบาล
วังทอง

โรงพยาบาล
นครปฐม 

โรงพยาบาล
นครพนม 

เรือนจ�ากลาง
นครราชสีมา 

เรือนจ�ากลาง
สุราษฏร์ธานี

ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่ 

ทัณฑสถานหญิง
สงขลา

ทัณฑสถานหญิง
พิษณุโลก

ทัณฑสถานบ�าบัด
พิเศษหญิง 

โรงพยาบาล
นครพิงค์ 

โรงพยาบาล
สงขลา

โรงพยาบาล
วังทอง

โรงพยาบาล
ธัญบุรี 

ทัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา

เรือนจ�ากลาง
บางขวาง

เรือนจ�ากลาง
สงขลา 

โรงพยาบาล
เดอะโกลเดนเกท 

โรงพยาบาล
สุราษฏร์ธานี 

โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า

โรงพยาบาล
สีคิ้ว 

เรือนจ�ากลางบางขวาง
เป็นเรือนจ�าที่มีสถานพยาบาล

เป็นหน่วยบริการประจ�า
โดยมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป
กรณีเกินศักยภาพ

โรงพยาบาล
สงขลา

เรือนจ�าหญิงเรือนจ�าความมั่นคงสูง

โรงพยาบาล
แม่ข่าย 
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๗.๒ การจัดห้องแยกโรคติดต่อ และสถานการณ์โรคระบาดในเรือนจ�า
    รวมทั้งการควบคุมการแพร่ระบาด
    ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

คนในห้ามออก
คนนอกห้ามเข้า 

สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ 

สงสัยไว้ก่อนว่าคนเข้าใหม่
เป็นผู้ติดเชื้อ

จากข่าวการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท่ีเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 

กรมราชทณัฑ์ได้เตรียมความพร้อมรบัมอืการระบาด 

ของโรคฯ โดยได้ก�าหนดมาตรการ เฝ้าระวงั ป้องกัน 

และควบคุมโรคฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ 

เป็นต้นมา และเมื่อสถานการณ์การระบาดเริ่มเข้าสู ่

ประเทศไทย ได้ปรับเพ่ิมมาตรการให้เข้มข้นขึ้น

ตามสถานการณ์ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและ

เหมาะสม ได้แก่

๑) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ยธ 

๐๗๐๕.๓/๓๐๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

๒) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ยธ 

๐๗๐๕.๓/๕๖๗๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ยธ 

๐๗๐๕.๓/๗๑๙๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓

๔) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี ยธ 

๐๗๐๕.๓/๑๐๗๗๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

๕) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 

๐๗๐๕.๓/๑๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ 

อกีทัง้ได้ก�าชบัให้เรอืนจ�า/ทณัฑสถานทัว่ประเทศ 

ถือปฏิบัติตามมาตรการ  เฝ้าระวัง ป้องกัน และ

ควบคุมโรคฯ อย่างเคร่งครัด 

๖) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 

๐๗๐๕.๓/๒๐๓๘๒ ลงวันที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๗) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 

๐๗๐๕.๓/๒๖๔๕๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

และ ๘) หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 

๐๗๐๕.๓/๓๐๑๗๘ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

รบัรายงานสถานการณ์ของโรครายวนั จากเรอืนจ�า/ 

ทัณฑสถาน เข้าสู ่การประชุม WAR ROOM 

ในระดับผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เพื่อแก้ไขปัญหา 

ควบคุม ติดตามสถานการณ์ อย่างทันท่วงท ี

ซึ่งสามารถสรุปมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และ

ควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้

มกีารด�าเนนิการดงันี ้มมีาตรการ

งดเยี่ยมญาติ งดผู้ต้องขังออกท�างาน

สาธารณะหรอืการฝกวิชาชพีนอกเรอืนจ�า 

ห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในเรือนจ�า 

โดยไม่จ�าเป็น เช่น วิทยากรในการฝกอบรม

วิชาชีพ รวมถึงวิทยากรด้านอื่นๆ เป็นต้น

ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และประสาน 

ความร่วมมอืกบั โรงพยาบาลแม่ข่าย และส�านกังานสาธารณสขุในพืน้ที ่

แต่งตั้งคณะท�างานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

รวมถงึการจดัท�าแผนการส่งต่อกรณพีบผูต้้องขงัทีต้่องสงสยัว่าจะตดิเชือ้ไวรสั 

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุก โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบนันติวิทิยาศาสตร์ กระทรวงยตุธิรรม และกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

ผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย จะได้รับการแยกกักโรค 

๑๔ วัน ได้รับการคัดกรองความเส่ียงตามเกณฑ์

ของกระทรวงสาธารณสุข มีการวัดไข้ รวมถึง 

ผู้ต้องขังที่ออกศาล หรือออกไปรับการรักษาที ่

โรงพยาบาลภายนอก ก็จะได้รับการแยก 

กักโรค ๑๔ วัน พร้อมเฝ้าระวังอาการ

เสมือนผู้ต้องขังเข้าใหม่เช่นกัน รวมทั้ง

จัดเตรียมห้องแยกโรคหรือพื้นที่

ส�าหรบัรองรบัการระบาด จดัระบบ 

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

( อส รจ . )  เ พ่ื อ ช ่ ว ย ง าน 

สถานพยาบาล

๑

๓

๒
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ลดความแออัด 

สร้างความเข้าใจ

๔

๕
การเพิ่มพ้ืนที่เรือนนอน โดยจัดท�า

เตียงนอน ๒ ชั้น

จัดท�าวีดิทัศน์ ให้ความรู้ผู้ต้องขังเกี่ยวกับเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในรปูแบบรายการ “เร่ืองเล่า 

ชาวเรือนจ�า” เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

ลดความวิตกกังวล สร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง 

จากได้รับความรู ้และข้อเท็จจริงจากนักวิชาการและ 

ผู้เชี่ยวชาญ

  จากการด�าเนนิงานมาตรการต่างๆ ข้างต้น 

ท�าให้พบผู ้ต ้องขังป ่วยโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  เพียงจ�านวน 

๓ ราย ประกอบด้วย ผูเ้ข้ารบัการตรวจพสิจูน์ 

จ�านวน ๑ ราย และผู้ต้องขัง จ�านวน ๒ ราย

ซึ่งเป็นการติดเช้ือจากภายนอกเรือนจ�าท้ัง 

๓ ราย โดยได้รบัการรกัษาจนหายแล้วทกุราย 

และพบว่า ในทกุเรอืนจ�าสามารถจดัให้มห้ีอง

แยกวัณโรค ห้องแยกโรคทั่วไป และห้อง 

แยกกักกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) 
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๘. การผลิตส่ือเพ่ือเผยแพร่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
๘.๑ การจัดท�าวีดิทัศน์การสาธิต อสรจ. ผ่านหุ่นกระบอก ๘.๒ การจัดท�านิทาน จ�านวน ๕ เรื่อง

เรือนจ�ากลางคลองไผ่ ได้มีการจัดท�าวีดิทัศน์เกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) และ

ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ โดยแสดงผ่านหุ่นกระบอกที่มาจากการแสดงและตัดเย็บเสื้อผ้า 

หุ่นกระบอกของผู้ต้องขัง มีทั้งหมด จ�านวน ๑๙ เรื่อง ประกอบด้วยเรื่อง 

(๑) การแสดงละครหุ่นรับเสด็จ 

(๒) การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

(๓) แมลงก้นกระดก

(๔) การปรับตัวและความคิดของผู้ต้องขังใหม่

(๕) โรคเบาหวาน

(๖) การระวังท้องเสียจากอาหารเก่า

(๗) โรควัณโรค

(๘) การจัดการความเครียด

(๙) การอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังจิตเวช

(๑๐) การดูแลสุขภาพฟันและเหงือก

นิทานการ์ตูนโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เป็นนิทานจากฝีมือผู้ต้องขังในพ้ืนที่โครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุข  ท�าความ ดี เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการ

ราชทณัฑ์ปันสขุฯ ตามโครงการเร่ืองเล่า “ราชทณัฑ์ปันสขุ ในมมุมองของฉนั” และคณะกรรมการ

โครงการฯ ได้คัดเลือกมาทั้งหมด จ�านวน ๕ เรื่อง เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่ไปยังเรือนจ�า/ 

ทัณฑสถานและห้องสมุดในโรงเรียนต่างๆ

(๑๑) โรคเอดส์

(๑๒) โรคกระเพาะอาหาร

(๑๓) ปัญหาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก

(๑๔) โรคริดสีดวงทวารหนัก

(๑๕) โรคหิด

(๑๖) โรคตาแดง

(๑๗) โรคฝี

(๑๘) โรคระบบทางเดินหายใจ

(๑๙) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
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๙. อื่นๆ 

บทเพลง - ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุในพระบาทสมเดจ็

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวด ี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผู้ต้องขังในโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุขฯ ได้ร่วมกันแต่งเนื้อร้องท�านอง เพื่อเทิดพระเกียรต ิ

ที่พระราชทานความเมตตาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�าภายใต้โครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุขฯ 

... ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระองค์ในนามทวยราษฎร์

ชาวราชทัณฑ์ขอรวมดวงใจ ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขัง ซึ้งน�้าพระทัย

ขอก้มกราบร้อยรวมดวงใจ ถวายพรชัย ทรงพระเจริญ 

(*) จะด�าเนินตามโครงการ พระราชด�ารัส ราชทัณฑ์ปันสุขด้วยรัก

ด้วยหัวใจร่วมท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ขอน้อมถวายด้วยใจภักดีซึ้งในน�้าพระทัยล้นปรี่

ขอสดุดีองค์พระราชาราชทัณฑ์ปันสุข

พ่อทรงห่วงใย เรื่องสุขภาพร่างกายจิตใจ

พ่ีน้องชาวไทยลูกราชทัณฑ์ อยู่ดีกินดีทั้งเรื่องการรักษาพยาบาล

อยู่ในพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

ทุกๆ คนนั้น พ่อทรงห่วงใย (ซ�้า *) ...

เพลง ถวายพระพร... โครงการพ่อ

เพลง น�้าพระทัย... ราชทัณฑ์ปันสุขฯ

แต่งโดย
ผู้ต้องขังเรือนจ�ำจังหวัดอ่ำงทอง แต่งโดย

ผู้ต้องขังเรือนจ�ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โอ้ น�้าพระทัย สุดกว้างไกล เหลือคณา ทรงห่วงชาวประชา

ทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่าชนชั้นใด

แม้นว่าถิ่นนั้น จะกันดารหรือว่าแสนไกล พระองค์ทรงห่วงใย

ปวงชาวไทยทั้งผองทั้งมวล

พระองค์ทรงเสียสละ เสด็จไปเยี่ยมเยียนทุกถิ่น ทุ่มเทชีวิน เพ่ือทุกท้องถิ่นของไทย

ให้ค�าแนะน�าประชากรนั้นด้วยหัวใจ เข้าถึงผองไทย สาธารณสุขเอย

ยังทรงพระราชทาน หน่วยการแพทย์ของไทย ทุกปัญหา โรคภัย

ส่งไปพยาบาลทุกแดน

ไม่มีชนชั้น ไม่มีแม้เขตแม้แคว้น น�้าพระทัย สุดแสนเป่ียมล้น เหนือเศียรชาวไทย

และมิเคยมองข้าม พสกนิกรในแดนไกล ท่านทรงใช้ หัวใจดูแล ทุกข์สุขผู้คน

มิเคยเหนื่อยล้า อยากให้ปวงไทยทุกชน สุขกายใจมากล้น ได้รับการรักษาเท่าเทียม

**ทรงมีพระเมตตา เหนือสิ่งมีค่าใดใด น�้าพระทัยยิ่งใหญ่ หาใดมาเปรียบไม่มี

ธ ทรงเล็งเห็น ทุกข์เข็ญของไทยที่มี ชั่วนาตาปี ไม่มีทอดทิ้งผองไทย 
(ซ�้า**)

ร่วมท�าความ ดี สดุดีกันทั้งผองไทย ...
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ด้านสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนินการตาม

แนวทางโครงการพระราชด�าริฯ เพ่ือสนอง

พระบรมราโชบายมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท�าการ 

ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจ�า ให้เป็น

หน่วยบรกิารปฐมภมูใินเครอืข่ายของหน่วยบรกิาร 

ประจ�าหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ครบทั้งหมด 

๑๔๒ แห่ง และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชนได้ร่วม

ด�าเนินการดังกล่าวด้วย

ระบบสาธารณสุข
ส�ำหรับ

บริการผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�า

ส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขในเรือนจ�า
จัดบริการตามสิทธิประโยชน์
ของผู้ต้องขัง
พัฒนาเครือข่ายบริการ
ติดตาม ก�ากับ ประเมินผล

กรมควบคุมโรค
คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมโรคในเรือนจ�า เช่น วัณโรค 
เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ หัด

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ขึ้นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ/ดูแลสิทธิประโยชน ์
การรักษาพยาบาล/การจัดสรรงบประมาณ

สน
ับส

นุน

กรมสุขภาพจิต
คัดกรองและให้การดูแล

รักษาด้านสุขภาพจิต
พัฒนาฐานข้อมูล/ระบบรับ-ส่งต่อ

รับปรึกษาทางไกลบริการสุขภาพจิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จัดท�าคู่มือครูฝึก อสรจ.
จัดท�าหลักสูตร อสรจ.
จัดท�าชุดสื่อการสอน อสรจ.
ฝึกอบรม อสรจ. โดยภาคีเครือข่าย

กรมอนามัย
จัดท�า/ผลิต สื่อการสอน
พระราชทานส�าหรับ อสจร.
และผู้ต้องขัง
วางระบบบริการทันตสุขภาพ
พัฒนาแนวทางการจัดการ
ด้านสุขาภิบาลอาหารอาหาร
และน�้า และอนามัยสิ่งแวดล้อม

+

+

+ กรมการแพทย์
สร้างระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ทางด่วนฉุกเฉิน : โรคหลอดเลือดสมอง
และโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
รับปรึกษาโรคเฉพาะทาง ทางไกล
เปิดบรกิารคลนิิกเฉพาะทาง ในทัณฑสถาน- 
โรงพยาบาลราชทณัฑแ์ละสถานพยาบาล 
ในเรือนจ�า โดยแพทย์จิตอาสา

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+

  +

+
+

แผนภูมิที ่๑๐ บทบำทภำรกิจของหน่วยงำนภำยใต้สังกัดกระทรวงสำธำรณสุขทีเ่กีย่วข้องในโครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุขฯ
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รพ.แม่ข่าย
(สธ.+สังกัดอื่น)
รวม ๑๑๒ แห่ง

มี รพ.แม่ข่ำย
ในสังกัด สธ.

จ�ำนวน ๑๐๙ แห่ง

เรือนจ�ำ
ทัณฑสถำน
สถำนกักขัง

จ�ำนวน ๑๓๒ แห่ง

รพ.แม่ข่ำย
นอกสังกัด สธ.
จ�ำนวน ๓ แห่ง

เรือนจ�ำ
ทัณฑสถำน
สถำนกักขัง

จ�ำนวน ๑๑ แห่ง

๑ ๑๓ ๑๑ ๑๒ ๑๔

๒ ๘ ๙ ๐๑ ๑๐

๓

๔

๖ ๕ ๐๑ ๖

๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๖

๕

๗

๖

๘

๙ ๑๐ ๑๐ ๑๑

๕

รพ.แม่ข่าย นอกสังกัด สธ.

๕

เรือนจ�า

อยู่ในความดูแล (แห่ง)

๑

สถานกักขัง

๑

ทัณฑสถาน

๗

รวม

๑๓ ๑๐ ๑๔ ๑๕

๘

ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

๘

๔

๐

๐

๐

๔

๘

๘

๙

๑๑

๙

รพ. เดอะโกลเดนเกท

๙

๑

๐

๐

๒

๐

๑๑

๑

๑๓

รวม

๑๓

๗

๑

๐

๑

๔

๑๕

๑๑

เรือนจ�า ทัณฑสถาน สถานกักขัง
รวม

อยู่ในความดูแล (แห่ง)
รพ. แม่ข่าย ในสังกัด สธ.

(แห่ง)เขต

๑๐

๑๒

รวม

๖

สถำนพยำบำลเรือนจ�ำกลำงบำงขวำง

๖

๒

๐

๐

๐

๐

๖

๒

๙ ๑๐ ๐๓ ๑๓

๑๐๙ ๑๐๖ ๖๒๐ ๑๓๒

เรือนจ�า
ทัณฑสถาน
สถานกักขัง

รวม ๑๔๓ แห่ง

แผนภูมิที่ ๑๑ จ�ำนวนโรงพยำบำลแม่ข่ำยในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่รับผิดชอบดูแลสุขภำพผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน
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แพทย์/
พยำบำล

สหวิชำชีพ
  ทีมจิตอำสำ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พระราชทาน

• เรือนจ�ำน�ำร่อง ๒๔ แห่ง
  (๒๖ รำยกำร)
• รพ.สังกัด สป.สธ. ๑๒ แห่ง
  (๒ รำยกำร)
• ทัณฑสถำน รพ.รำชทัณฑ์ ๑ แห่ง
  (๓๑ รำยกำร)

นอกจากนี ้ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

โดยกองบริหารการสาธารณสุข ได้จัดท�าหนังสือ

ข้อสั่งการให้โรงพยาบาลแม่ข่ายด�าเนินการตาม

แนวทาง และขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกีย่วข้อง ให้ด�าเนนิการแต่งตัง้คณะกรรมการและ

คณะท�างานในระดับจังหวัด เพ่ือจัดท�าแผน 

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายและเร่งรัดให้

มีการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบบริการส�าหรับ 

ผู ้ต้องขังในเรือนจ�าตามแนวทางของโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ระยะที่ ๑ 

จัดท�ามาตรฐาน/
แนวทาง

การด�าเนินการ

ข้อส่ังการ
รพศ./รพท./รพช.

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

จังหวัด

เขตสุขภำพ

ส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข

ภาคีเครือข่าย
ที่ร่วมจัดบริการ

• รพ.แม่ข่ำย/รพศ./รพท.
  รพช./รพ.สต.
• รพ.สังกัด สตช.
• รพ.สังกัด ๓ เหล่ำทัพ
• รพ.เอกชน
• รพ.สังกัดมหำวิทยำลัย

หน่วยบริการ
การจัดบริการ

๖ ด้าน
สถานพยาบาล

ในเรือนจ�า

• งำนบริกำรสุขภำพ
• กำรเข้ำถึงยำและ
  เวชภัณฑ์
• ภำวะผู้น�ำและ
  ธรรมำภิบำล
• ก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ
• ระบบสำรสนเทศ
  ด้ำนสุขภำพ
• กลไกกำรคลัง
  ด้ำนสุขภำพ

สปสช. เขต
สุขภำพ

๑ ๒

๓

คณะกรรมกำร
พัฒนำระบบ 
สำธำรณสุข

เรือนจ�ำ 
ระดับจังหวัด

ส�ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด

รพศ./รพท.
รพช./รพ.สต

รพ.สังกัด
สตช.

รพ.สังกัด
มหำวิทยำลัย

สถำนพยำบำล
ในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถำน/
สถำนกักขัง
๑๔๒ + รพ. ๑ แห่ง
(น�าร่อง ๒๔ แห่ง)

ประสำน
สนับสนุน

กำรปฏิบัติงำน

จัดบริกำร
ตำมสิทธิ
ให้แก่
ผู้ต้องขังแผน

บูรณำกำรร่วม

ทสญ.
๗ แห่ง

ก�ำหนดโทษสูง
๑๒ แห่ง

มั่นคงสูงสุด
๕ แห่ง

รพ.สังกัด
๓ เหล่ำทัพ

รพ.
เอกชน

แผนภูมิที ่ ๑๒ นโยบำยและกำรขับเคลือ่นกำรพัฒนำระบบบริกำรส�ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ ตำมแนวทำงของโครงกำร
รำชทัณฑ์ปนัสุข ท�ำควำม ดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ระยะที ่๑

๑เขต

๕

๐

๑๐

๑๕

๒๐

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน (แห่ง)
รำยเขตสุขภำพ

๕ ๑๐๓ ๗ ๑๒๒ ๖ ๑๑๔ ๙๘ ๑๓

๑๔

๑๑

๖๖
๗

๑๓

๑๐

๑๕ ๑๕

๑๘

๑๒

๘ ๘
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ภาวะผู้น�าและธรรมาภิบาล 
ยทุธศาสตร์การสร้างระบบสขุภาพทีค่าดหวงั 

ไว้ให้ส�าเร็จ จ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้น�าองค์กรต้อง

ใส่ใจ ต้องก�ากบั ดูแล และควบคมุรบัผดิชอบใน

การตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลการจัด

บริการด้านสาธารณสุขในเรือนจ�า ซ่ึงจะต้องมี

การจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขส�าหรับผู้ต้องขัง

งานบริการสุขภาพ
มีเครือข่ายการให้บริการระดับจังหวัดจนถึงระดับชุมชน 

จัดระบบการให้บริการ งานป้องกัน งานรักษา งานฟื้นฟู

สภาพ งานสร้างเสริมสุขภาพ และบริการด้านการแพทย์

ฉกุเฉนิทัง้ในและนอกเวลาราชการ โดยปรบัให้เข้ากบับรบิท

ของสถานพยาบาลเรอืนจ�า และข้อจ�ากดัของการปฏบิตังิาน

ภายในเรือนจ�า

ก�าลังคนด้านสุขภาพ 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และ

รบัผดิชอบงานให้บรกิารสขุภาพ และมจี�านวนบุคลากร

ทีเ่หมาะสม การขาดแคลนบคุลากรด้านสขุภาพ ทัง้ใน

ส่วนของเรือนจ�า และโรงพยาบาลในพื้นที่ จ�าเป็น

ต้องหาแนวทางจัดสรรก�าลังคนเพื่อทดแทน

การเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น 
กลไกในระบบสขุภาพทีเ่อือ้ให้การเข้าถงึยา วคัซนี และเทคโนโลยี

ที่จ�าเป็น ซ่ึงต้องมีคุณภาพและความคุ้มค่ากับราคา 

การจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ 

เน้นมาตรการ “การใช้ยาอย่างเหมาะสม” 

องค์ประกอบส�าคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบบริการส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหาร
การสาธารณสุข ได้ก�าหนดแนวทางการจัดบริการ 
ทีจ่�าเป็นพ้ืนฐานส�าหรบัผูต้อ้งขงั ใหโ้รงพยาบาลแม่ขา่ย
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต้องสามารถจัดบริการ
ให้ครบ ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ 
สถานพยาบาลในเรือนจ�าที่ ได ้ 

ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 

และเข้าร่วมอยูใ่น CUP ของโรงพยาบาล 

แม่ข่ายแล้ว จะติดต้ังระบบโปรแกรมข้อมลู 

ด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลแม่ข่าย 

เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางเทคโนโลยี

ระหว่างส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 

โรงพยาบาล เรือนจ�า และส�านักพัฒนา

ระบบทะเบียน กระทรวงมหาดไทย 

รวมถงึการพฒันาระบบการตรวจรกัษา

ผู้ต้องขังด้วยการแพทย์ทางไกล (Tele-

medicine)

กลไกการคลังด้านสุขภาพ 
การคลังด้านสุขภาพเป็นรากฐาน

ส�าคัญที่จะหล่อเลี้ยงระบบสุขภาพด้วย

กลไกการจ่าย เกบ็สะสม หรือแบ่งปันไป 

ให้เกิดงานบริการที่ยังขาดไปในระบบ 

น�าไปซือ้ยาและเวชภัณฑ์ ให้ครอบคลมุ

งานบริการสุขภาพที่จ�าเป็น



122 123ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

นโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข
มอบให้กับโรงพยำบำลทั่วประเทศ

ด�ำเนินงำนภำยใต้
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ 

การจัดบริการที่จ�าเป็นพ้ืนฐาน
ส�าหรับผู้ต้องขัง 

๑.๑ การตรวจสอบสิทธิ
  ส� ำนักงำนหลักประกัน

สุขภำพแห่งชำติได้จัดระบบ 
กำรลงทะเบยีนสิทธผิูต้อ้งขงัเพ่ือ 
เข้ ำ ถึงบริกำร ในร ะบบหลัก
ประกันสุขภำพแห่งชำติ ก�ำหนด
ค�ำนิยำม ไว้ดังนี้

๑

๙

๑๗

๕

๑๓

๒๑

๓

๑๑

๑๙

๗

๑๕

๒๓

๒

๑๐

๑๘

๖

๑๔

๒๒

๔

๑๒

๒๐

๘

๑๖

๒๔

ข้อที่

เรือนจ�ากลางเชียงใหม่

เรือนจ�ากลางเขาบิน

ทัณฑสถานนครราชสีมา

ทัณฑสถานพิษณุโลก

เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

เรือนจ�ากลางพิษณุโลก

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี

ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษปทุมธานี

เรือนจ�ากลางคลองไผ่

ทัณฑสถานหญิงกลาง

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เรือนจ�ากลางชลบุรี

เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช

เรือนจ�ากลางบางขวาง

เรือนจ�ากลางนครพนม

เรือนจ�ากลางคลองเปรม

เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจ�ากลางระยอง

เรือนจ�ากลางสงขลา

เรือนจ�ากลางนครปฐม

เรือนจ�ากลางนครราชสีมา

ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

ตรวจสอบสิทธิ ณ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

รพ.แม่แตง

รพ.ราชบุรี

รพ.สีคิ้ว

รพ.วังทอง

รพ.บางบ่อ

รพ.สงขลา

รพ.วังทอง

คลินิกหมอครอบครัว รพศ.ชลบุรี

รพ.สุราษฎร์ธานี

รพ.ธัญบุรี

รพ.ปากช่องนานา

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

รพ.นครพิงค์

รพ.บ้านบึง

รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

สถานพยาบาล รจก.บางขวาง

รพ.นครพนม

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

รวม

สัดส่วนผู้ต้องขังแยกสิทธิการรักษาพยาบาล

รพ.วังทอง

รพ.บ้านค่าย

รพ.สงขลา

รพ.นครปฐม

รพ.เดอะโกลเดนเกท

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ชื่อเรือนจ�า รพ.แม่ข่าย (CUP)

๕,๒๕๖

๒,๒๔๐

๑,๖๑๗

๘๙๑

๔,๙๖๐

๑,๑๐๘

๔,๓๓๓

๘๓๔

๓,๒๓๑

๒,๓๒๓

๔,๑๐๖

๔,๐๔๓

๑,๕๔๕

๖,๐๘๕

๖,๘๐๙

๔,๘๗๒

๓,๗๘๓

๕,๙๘๙

๘๕,๖๙๘

๒,๕๙๗

๖,๗๒๒

๓,๙๓๙

๕,๓๗๗

๒,๒๖๖

๗๗๒

๑๙๑

๑

๓

๑๔

๑๕๔

๒๐

๒๒

๑๓

๕๕

๗๓

๘๒

๓๔

๕๔

๕๐

๘๓

๑๙

๔๕

๒๙

๑,๒๗๖

๗๒

๖๕

๓

๗๗

๙๘

๑๙

จ�านวน

จ�านวนข้อมูล (คน)

สิทธิ UC 
นอก
CUP

<= ๓๐ 
วัน

๓๙๔

๙๕

๓๔

๑๐

๑,๐๔๕

๓๔

๑๕๓

๒๑๑

๑๘๖

๔๑

๑๓๖

๘๕

๒๖๓

๓๖

๒๕๓

๑๘๒

๑๗๕

๓๖๗

๔,๗๐๖

๓๗๖

๑๐๔

๔๒

๕๘

๔๑๕

๑๑

๕

๓

๑

๑

๙๗

-

-

๙

๑

๙

๑

๕๗

๓

๙

-

๑๙

-

๕๕

๓๒๓

๐.๓๔

๓

๕

๑

๗

๘

๒๙

จ�านวน

สิทธิ
ว่าง

๙๓.๐๓

๙๕.๙๓

๙๗.๙๔

๙๘.๘๙

๘๒.๖๐

๙๗.๐๒

๙๖.๕๙

๗๙.๘๑

๙๔.๕๖

๙๘.๒๗

๙๖.๗๙

๙๗.๙๔

๘๕.๔๕

๙๙.๔๑

๙๖.๔๒

๙๖.๔๐

๙๕.๕๘

๙๔.๒๓

๙๔.๗๙

๘๗.๓๕

๙๘.๔๘

๙๘.๙๔

๙๘.๙๓

๘๔.๕๒

๙๘.๖๐

๕,๘๔๑

๒,๓๓๖

๑,๖๕๔

๙๑๕

๖,๑๕๙

๑,๑๖๒

๔,๕๐๘

๑,๐๕๘

๓,๔๗๒

๒,๔๓๗

๔,๓๒๔

๔,๑๖๒

๑,๘๖๒

๖,๑๗๑

๗,๑๔๕

๕,๐๗๓

๔,๐๐๓

๖,๓๘๕

๙๑,๖๘๐

๙๖.๕๓

๓,๐๔๕

๖,๘๙๑

๓,๙๘๔

๕,๕๑๒

๒,๗๗๙

๘๐๒

%

รวมสิทธิ 
UC

๖.๙๗

๔.๐๗

๒.๐๖

๑.๑๑

๑๗.๔๐

๒.๙๘

๓.๔๑

๒๐.๑๙

๕.๔๔

๑.๗๓

๓.๒๑

๒.๐๖

๑๔.๕๕

๐.๕๙

๓.๕๘

๓.๖๐

๔.๔๒

๕.๗๗

๕.๒๑

๑๒.๖๕

๑.๕๒

๑.๐๖

๑.๐๗

๑๕.๔๘

๑.๔๐

๔๙๐

๒๙

๒๙

๓๒

๔๐๖

๒๖

๘๓

๓๘

๘๖

๓๗

๕๗

๒๔๖

๑๒๖

๑๙๘

๑๐๘

๑๐๕

๕๒

๑๔๓

๒,๙๖๙

๓.๑๓

๑๐๒

๒๓๘

๖๔

๑๔๙

๘๗

๓๘

๖,๓๓๖

๒,๓๖๘

๑,๖๘๔

๙๔๘

๖,๖๖๒

๑,๑๘๘

๔,๕๙๑

๑,๑๐๕

๓,๕๕๙

๒,๔๘๓

๔,๓๘๒

๔,๔๖๕

๑,๙๙๑

๖,๓๗๘

๗,๒๕๓

๕,๑๙๗

๔,๐๕๕

๖,๕๘๓

๙๔,๙๗๒

๑๐๐

๓,๑๕๐

๗,๑๓๔

๔,๐๔๙

๕,๖๖๘

๒,๘๗๔

๘๖๙

%

สิทธิ UC ตรง CUP สิทธิ UC นอก CUP 
>๓๐ วัน กองทุน

อื่น

รวม
(คน)

กองทนุอืน่ หมายถงึ  สิทธิประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (ผู ้ประกันตน 

คนพกิาร), สทิธิสวสัดกิารพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่น, สิทธิข้าราชการ/

สทิธหิน่วยงานรฐั, สทิธคิรเูอกชน, 

สิทธิประกันสังคม, สิทธิประกัน

สังคม กรณีทุพพลภาพ และ

บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

UC นอกเขต หมายถึง ผู้ต้องขัง 

ทีม่สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

แต่ไปถกูคุมขงัต่างพืน้ที ่ลงทะเบยีน 

สิทธิไว ้ตามภูมิล�าเนาเดิม เช ่น 

มีสิทธิ บัตรทองโรงพยาบาล 

กนัทรลกัษณ์ แต่ถกูคมุขงัทีจ่งัหวดั 

พระนครศรีอยุธยา

UC นอก CUP รับตัวเข้ำ

เรือนจ�ำมำกกว่ำ ๓๐ วัน 

หมายถึง ผู้ต้องขังท่ีเรือนจ�า 

ต้องจัดการลงทะเบียนสิทธิ

ให้ตรงกบัโรงพยาบาลแม่ข่าย 

หรือ CUP เนื่องจากเป็น

นกัโทษเดด็ขาดแล้ว และเพ่ือ

ให ้ โรงพยาบาลได ้รับงบ

ประมาณเหมาจ่ายค่ารักษา

พยาบาลตามความเป็นจริง

CUP หมายถึง หน่วยบริการ

ประจ�าที่เป็นคู่สัญญารับเงินตรง

จาก สปสช. (รพช./รพท./รพศ./

โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาล

มหาวทิยาลัย) ท่ีผู้มีสิทธิหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติได้ลงทะเบียน

เป็นหน่วยบริการประจ�า

UC นอก CUP รับตัวเข้ำ

เรือนจ�ำน้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

หมายถึง เป็นผู้ต้องขังที่อยู ่

ระหว่างการพจิารณาคดแีละ

คดยีงัไม่สิน้สดุ อาจมกีารย้าย

เรือนจ�า หรืออื่นๆ จึงเป็น 

ข้อยกเว้นที่ยังไม่ต้องจัดการ

ลงทะเบียนย้ายสิทธิมายัง 

CUP ที่ตั้งเรือนจ�า หมำยเหต ุกองทุนอื่น : สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ(ผู้ประกันตนคนพิการ), สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น, สิทธิข้าราชการ/สิทธิหน่วยงานรัฐ, 
สิทธิครูเอกชน, สิทธิประกันสังคม, สิทธิประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ, บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ

สิทธิ UC หมายถึง ผู้ต้องขังที่มี

สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตำรำงที่ ๕ รำยงำนควำมครอบคลุมกำรลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง
โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ระยะที่ ๑ (๒๔ เรือนจ�ำ) เดือนตุลำคม ๒๕๖๓
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดระบบการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังเพื่อเข้าถึง 

บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเรือนจ�าเป้าหมาย ๒๔ แห่ง ประจ�าเดือน 

ตุลาคม ๒๕๖๓ มีจ�านวนผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น ๙๔,๙๗๒ คน แยกเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติหรือ UC จ�านวน ๙๑,๖๘๐ คน (ร้อยละ ๙๖.๕๓) สิทธิอื่นๆ จ�านวน ๒,๙๖๙ คน 

(ร้อยละ ๓.๑๓) ผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC หรือสิทธิบัตรทอง จ�านวน ๙๔,๙๗๒ คน ได้รับ 

การลงทะเบียน ให้ตรงกับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือ CUP ที่มีเขตรับผิดชอบ 

เรือนจ�า จ�านวน ๘๕,๖๙๘ คน (ร้อยละ ๙๔.๗๙) อยู่ระหว่างการย้ายสิทธิให้ตรงกับ 

หน่วยบริการ ซึ่งเป็นสิทธิ UC นอกพื้นที่ CUP และถูกคุมขัง >๓๐ วัน จ�านวน ๔,๗๐๖ คน 

(ร้อยละ ๕.๒๑) เป็นผู้ต้องขังถูกคุมขังไม่เกิน ๓๐ วัน จ�านวน ๑,๒๗๖ คน โดยผู้ต้องขัง 

ที่ถูกคุมขังไม่เกิน ๓๐ วันเป็นกลุ่มที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี แสดงดังตารางข้างต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

ให้ประกาศว่า โดยทีทั่ณฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียว 

ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ต้องให้บริการแก่ผู้ต้องขัง ในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วย

เป็นจ�านวนมาก ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพของผู ้ต ้องขังถือเป็นหน้าที่ส�าคัญของ 

กรมราชทณัฑ์ ในการทีจ่ะให้ผู้ป่วยเข้าถงึการรบัรกัษาพยาบาลอย่างเท่าเทยีม

ตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ผู้ต้องขังเม่ือพ้นโทษจะมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกาย

และใจเพือ่ออกมาสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชพีสจุรติได้อย่างมีคณุภาพ

ปัญหาสุขภาพในเรือนจ�า
ขาดบุคลากรด้านการแพทย์

- ภายในเรือนจ�า

- ภายนอกเรือนจ�า

ขาดเครื่องมือและครุภัณฑ์ด้านการแพทย์

การบริการด้านการแพทย์ ณ สถานพยาบาลในเรือนจ�าและนอก

เรือนจ�า ยังไม่ได้มาตรฐานตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

สิทธิการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การแพร่กระจายโรคติดต่อในเรือนจ�า

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

แนวทางการแก้ปัญหาโรคติดต่อ
การคัดกรอง

การตรวจสุขภาพตามระยะเวลา

การแยกผู้ป่วยโรคติดต่อ

การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ด้ำนบุคลำกร

การผลิตอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�า 

๑.๒ การจัดการบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรค

๑

๒

๓

แผนภูมิที ่๑๓ กรอบแนวคิดแผนกำรด�ำเนินกำรของกรมควบคุมโรค
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ด�าเนินการคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ในผู้ต้องขัง 

ตามเป้าหมายโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จ�านวนทั้งสิ้น ๑๐๓,๔๕๘ ราย (ร้อยละ 

๙๙.๖๗) พบว่า ผู้ต้องขังแรกรับ ได้รับการคัดกรองฯ จ�านวนทั้งสิ้น ๗,๖๑๖ ราย 

พบผลผิดปกติ จ�านวน ๓๕๔ ราย และผู้ต้องขังเก่าได้รับการคัดกรองฯ จ�านวนทั้งสิ้น 

๑๐๓,๔๕๘ ราย พบผลผดิปกต ิจ�านวน ๔,๗๖๙ ราย โดยพบว่ามีผูป่้วยวณัโรค จ�านวน

ทั้งสิ้น ๔๙๙ คน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที ่

ในเรอืนจ�า/ทณัฑสถานเป้าหมายตามโครงการราชทัณฑ์ปันสขุ ท�าความ ดี 

เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ๒๕๖๓ จ�านวน

วัคซีนตามเป้าหมายส�าหรับผู้ต้องขัง จ�านวน ๖๐,๑๔๗ โด๊ส และเจ้าหน้าที่ 

จ�านวน ๔,๑๖๖ โด๊ส (รวมกับเจ้าหน้าที่ในเรือนจ�าที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุขฯ) เป็นจ�านวนทั้งสิ้น ๑๑,๖๒๒ โด๊ส

สนับสนุนวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ไปยัง 

โรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม 

ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีผลการด�าเนินงานในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานเป้าหมายระยะที่ ๑ จ�านวน  ๒๕ แห่ง กองโรค

ป้องกันด้วยวัคซีนได้รับรายงานแล้วจ�านวน ๑๐ แห่ง พบว่า

ผูต้้องขงัได้รบัวคัซนี จ�านวน ๒๖,๑๔๗ ราย จากเป้าหมาย 

จ�านวน ๒๗,๐๖๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑ และ

เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีน จ�านวน ๓๘๕ ราย จาก

เป้าหมาย จ�านวน ๘๓๗ ราย คดิเป็นร้อยละ 

๔๖.๐๐ รวมผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้น

จ�านวน  ๒๖,๕๓๒ ราย จากเป้าหมาย 

จ�านวน ๒๗,๙๐๒ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๙ 

ผลการด�าเนนิงานคดักรอง HIV, HCV และ Syphilis ในเรอืนจ�า/ทณัฑสถานเป้าหมาย 

ระยะที่ ๑ จ�านวน  ๒๕ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓) จ�านวนทั้งสิ้น ๑๐๓,๓๕๕ 

ราย พบว่า 

คัดกรอง HIV จ�านวนทั้งสิ้น ๒๓,๑๘๓ ราย พบ HIV+ จ�านวน ๒๐๔ ราย

คัดกรอง HCV จ�านวนทั้งสิ้น ๑๕,๒๐๖ ราย พบ HCV+ จ�านวน ๒๑๕ ราย

คัดกรอง Syphilis จ�านวนทั้งสิ้น ๑๕,๒๐๖ ราย พบ Syphilis+ จ�านวน ๒๘๖ ราย

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
คัดกรองโรคติดต่อผู้ต้องขัง
โดยผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุข
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การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 

ร่วมจัดท�าหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 

รายวิชา “การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและภัยสุขภาพ

ที่เป็นปัญหาส�าคัญ” 

สนับสนุนการอบรมครูฝกอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)

(ครู ก.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค 

ร่วมฝกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรอืนจ�า (อสรจ.) กับภาคเีครอืข่าย 

(กรมวิชาการระดับเขต/สสจ./เรือนจ�า)

กำรอบรม อสรจ.

ผลงำนกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ในโครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุข
ท�ำควำม ดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์

ชุดสือ่กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ในโครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุข
ท�ำควำม ดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์

สือ่กำรสอน/ภำพพลิก/วิดีโอ/บทละคร
ควำมรู้สุขภำพ โดยกรมอนำมัย
ร่วมกับ GMM แกรมมี่

กำรวำงระบบบริกำรทันตสุขภำพ
ส่งเสริมผู้ต้องขังดูแลสุขภำพช่องปำก

กำรพัฒนำครูฝึก
อสรจ. (ครู ก.)
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การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

โดยกรมอนามัย มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้

เรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้นจ�านวน ๙๐ แห่ง

สถานกักขัง จ�านวน ๑ แห่ง สถานพินิจฯ จ�านวน ๑ แห่ง

และศูนย์ฝกและอบรมฯ จ�านวน ๑ แห่ง

ผู้มารับบริการรักษาทางทันตกรรม จ�านวน  ๑๓,๕๘๐ ราย  

ผู้มารับบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก จ�านวน ๙,๘๕๙ ราย

การพัฒนาศกัยภาพ แพทย์ พยาบาลของทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ โดยกรมการแพทย์ 

ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทางที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยอบรมหลักสูตรการกู้ชีพแบบองค์รวม CLS (Comprehensive Live 

Support) ส�าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และแพทย์ใช้ทุน

รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๑๙ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

การดูแลด้านสุขภาพจิต โดยกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมพัฒนาและเป็นวิทยากรหลักสูตร

อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) วิชาการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) รวมทั้งจัดท�าท�าเนียบวิทยากร

ของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตครอบคลุมทั้ง ๑๓ บริการสุขภาพ

การจัดกิจกรรมด้านอนามัยและส่ิงแวดล้อม ตรวจเยี่ยมด้านอาหารปลอดภัย 

ณ เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรือนจ�ากลางเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

เรือนจ�ากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจ�ากลางคลองเปรม 

กรงุเทพมหานคร และสนบัสนนุชดุทดสอบความปลอดภยัในอาหาร (ชดุทดสอบสาร

บอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกันรา สารฟอร์มาลิน และสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช) 

จัดท�าคู่มือแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอาหารและน�้า

ในเรือนจ�า

จัดท�าค�าแนะน�าเร่ือง การจดัการด้านอนามัยสิง่แวดล้อมส�าหรบัเรอืนจ�าในสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

จัด Operation pack kit เพื่อสาธิตการตรวจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙) ให้กับเรือนจ�า ๑๔๒ แห่ง

จัดท�าและส่งมอบคลิปวดิโีอ เรือ่ง หลกัสตูรการสขุาภบิาลอาหารส�าหรบัผูส้มัผัสอาหาร

ที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�า

ผลิตสื่อ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๒๕ เมนูชูสุขภาพลดหวานมันเค็ม และสุขภาพดีเริ่มที่อาหาร 

ลดหวานมันเค็ม เติมเต็มผักผลไม้

กิจกรรมทันตกรรม
ส�ำหรับผู้ต้องขัง

กำรตรวจเยีย่มด้ำนสุขำภิบำล
อำหำรในเรือนจ�ำ โดยผู้บริหำร
กระทรวงสำธำรณสุข

ผลกำรด�ำเนินงำน
พัฒนำหลักสูตร อสรจ. ปี ๒๕๖๓
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๑.๓ การให้บริการตรวจรักษา และการฟื้ นฟูสภาพ 
กรมการแพทย์ให้การสนับสนุนทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา

โรคเฉพาะทางให้กับผู้ต้องขังของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และ ๗ เรือนจ�าเครือข่าย

เยี่ยมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ประสานความต้องการ 

การสนับสนุนฯ

เปิดคลินิก ตรวจรกัษา และผ่าตดั โรคเฉพาะทางทีท่ณัฑสถานโรงพยาบาล- 

ราชทัณฑ์ โดยแพทย์จิตอาสากรมการแพทย์ เริ่มออกตรวจ OPD และ

รบัปรกึษาทางไกล (Teleconference) เดอืน มีนาคม – กนัยายน ๒๕๖๓ 

มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการตรวจรักษาจ�านวนทั้งสิ้น ๔๙๒ ราย โดยทั้งนี้ 

ได้มีการผ่าตัดท�าผ่าตัด/หัตถการที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์: 

Tracheostomy จ�านวน ๑ ราย, Excision จ�านวน ๒ ราย, FNA 

จ�านวน ๔ ราย, I&D จ�านวน ๓ ราย, skin Bx. จ�านวน ๑ ราย, U/S, CT 

abdomen) Refer ไปผ่าตัดที่สถาบันประสาทวิทยา Craniotomy 

จ�านวน ๑ ราย, Craniectomy จ�านวน ๑ ราย, Balloon embolization 

จ�านวน ๑ ราย นอกจากนี้ กรมการแพทย์ได้สนับสนุนแพทย์เฉพาะทาง 

จิตอาสา ออกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และให้การปรึกษา 

การรกัษาผ่านระบบ Tele-

medicine แก่ทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ ์ 

เดือนมีนาคม-กันยายน 

พ.ศ.๒๕๖๓

๑

๒

ผู้บริหำรกระทรวงสำธำรณสุขเข้ำ
เยีย่มชมและรับฟงัปญัหำของ

ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

ภาพแพทย์ออกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
ที่ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

สำขำศัลยกรรมทั่วไป

สำขำศลัยกรรมกระดกูและขอ้

สำขำโสต ศอ นำสิก



134 135ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

สำขำจิตเวชสำขำสูตินรีเวช สำขำประสำทวิทยำ

สำขำโรคผิวหนัง

สำขำอำยุรกรรมโรคไต

ภาพแพทย์ออกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
ที่ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

สำขำศัลยกรรมทำงเดินปัสสำวะ
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การให้ค�าปรึกษาด้านการรักษาผู้ป่วยแก่ทีมแพทย์ของทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ์ ผ่านระบบการปรกึษาทางไกล (Telemedicine) โดยทมีแพทย์เฉพาะทาง

จิตอาสา กรมการแพทย์ ช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-๑๙)

กรมการแพทย์สนับสนุนแพทย์ บุคลากร และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อให้บริการ

ร ่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานตามโครงการราชทัณฑ์ป ันสุข 

ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ โดยให้บริการจ�านวน ๕ สาขา ได้แก่

ด้านทันตกรรม โดยสถาบันทันตกรรม ให้บริการขูดหินปูน อุดและถอนฟันผู้ต้องขัง 

จ�านวน ๒๗๔ ราย 

ด้านสูตินรีเวช โดยโรงพยาบาลราชวิถี ให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาผู้ต้องขัง 

จ�านวน ๓๕๐ ราย 

ด้านโรคผิวหนัง โดยสถาบันโรคผิวหนัง ให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขัง จ�านวน ๓๙๓ ราย 

ด้านโรคตา โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ให้บริการวัดสายตา ตรวจ

และรักษาผู้ต้องขัง จ�านวน ๕๑๘ ราย 

ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยสถาบนัสรินิธร เพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ   

ให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการฝกปฏิบัติให้แก่

ผู้ต้องขัง จ�านวน ๑๙๕ ราย 

กรมสุขภาพจิต ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชส�าหรับผู้ต้องขังใน

เรือนจ�าและทัณฑสถาน ดังนี้

จัดท�าแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถาน 

เนื้อหาประกอบด้วย การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�าและ

ทัณฑสถาน การให้บริการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยจิตเวชผ่านระบบ Telepsychiatry

จดัท�าคูม่อืการให้บรกิารตรวจรกัษาผูต้้องขงัป่วยจติเวชผ่านระบบ Telepsychiatry เพือ่ให้การ

ให้บริการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พฒันาระบบการให้บรกิารตรวจรกัษาผูต้้องขงัป่วยจติเวชผ่านระบบ Telepsychiatry ระหว่าง

หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตและเรือนจ�าและทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑ รวม ๕ แห่ง ได้แก ่

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ร่วมกับทัณฑสถานหญิงธนบุรี โรงพยาบาลสวนปรุงร่วมกับ

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับเรือนจ�ากลาง

สมุทรปราการ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ร่วมกับเรือนจ�ากลางนครพนม 

และโรงพยาบาลนครราชสีมาราชนครินทร์ร่วมกับเรือนจ�ากลางนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ต้องขัง

สามารถเข้าถึงบริการผ่านระบบดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจ�านวน ๓๓๗ ราย

จัดท�าระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช (ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช)

ประชุมผู้เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนา

ระบบฐานข้อมลูและความต้องการ 

ของผู้ที่ใช้งานระบบ (๒ ครั้ง)

เสนอโครงการเข้าประชมุคณะกรรมการ 

บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ประจ�ากรมสุขภาพจิต

พั ฒ น า ร ะ บ บ โ ด ย

บริษัทผู้รับจ้าง

ได ้ รับการรับรองการจัดหาระบบ

คอมพวิเตอร์ขนาดเลก็ทีม่มีลูค่าไม่เกิน 

๕ ล้านบาท จากคณะกรรมการบรหิาร

และจดัหาระบบคอมพวิเตอร์กระทรวง

สาธารณสุข

ประชุมชี้แจงการใช ้งานระบบ 

ฐานข้อมลูนติิจิตเวชผ่านแอปพลิเคชนั 

Cisco Webex

ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบฐาน

ข้อมูลนิติจิตเวช

รับปรึกษาทางไกลผ่านระบบ Telemedicine

ม.ค.
๖๓

พ.ค.
๖๓

มี.ค.
๖๓

ก.ค.
๖๓

ต.ค.
๖๓

ก.พ.
๖๓

มิ.ย.
๖๓

ก.ย.
๖๓

เม.ย.
๖๓

ส.ค.
๖๓

พ.ย.
๖๓

กำรปรึกษำทำงไกล (Telemedicine) โดยทีมแพทย์เฉพำะทำงจิตอำสำ กรมกำรแพทย์

แผนภูมิที ่๑๔ แผนกำรด�ำเนินงำนกำรจัดระบบฐำนข้อมูลนิติจิตเวช
ปีงบประมำณ ๒๕๖๓

๑

๑ ๓ ๕

๒
๔ ๖

๒

๓

๔
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๑.๔ การส่งต่อ ไปรักษา
สถานพยาบาลเฉพาะทาง กรมการแพทย์ เป็นเครือข่ายรับและส่งต่อการดูแลรักษาเฉพาะทางของ

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทั้งแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD)
 ผู้ต้องขังชาย อายุ ๔๙ ปี มีอาการแน่นหน้าอก 

จะเป็นลม ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ (ETT) แพทย์สงสยั กล้ามเนือ้ 

หัวใจขาดเลือด (STEMI) ประสานส่งต่อสถาบันโรค

ทรวงอก ผ่านระบบ Fast Track ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สถาบนัโรคทรวงอกได้ให้การรักษาโดยท�าใส่สายสวนทาง

หลอดเลือดแดงเพื่อฉีดสีเข้าไปที่ Coronary artery 

โดยตรง ดูความผิดปกติของหลอดเลือดและหัวใจ 

(Coronary artery catheterization, CAG) เป็น ๑ VVD 

ได้ให้ off ETT และรับไว้รักษาใน 

ตึกผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ผู้ป่วย

อาการดขีึน้ ย้ายขึน้ WARD ๗/๗ สามญั 

และวางแผนจ�าหน่าย โดยมกีารประสาน 

การดแูลและตดิตามการรักษา ระหว่าง

ทีมแพทย์สถาบันโรคทรวงอก และ 

ทีมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

อย่างสม�่าเสมอ

ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยเก่า

เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์แจ้งศูนย์
Refer ล่วงหน้ำ โทร ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๙๑

Fax.เอกสำรใบส่งตัว
และส�ำเนำบัตรประชำชน
เบอร์ ๐ ๒๕๔๗ ๐๙๙๐

ประเมิน
คัดกรองอำกำร

พบแพทย์

Admit D/C

พำผู้ป่วยไปที่
คลินิกตรวจโรค

พยำบำล/จนท. ที่มำกับผู้ป่วย
ลงทะเบียนที่ตู้ควิอัตโนมัติ

ตรวจสอบสิทธิ์ ตึก ๘ ชั้น ๑

น�ำผลกำรตรวจเลือด
X-Ray, EKG และอื่น ๆ

ให้กับพยำบำลประจ�ำคลินิก

พยำบำล/จนท.
รับยำ

๑. แยกโซนผู้ป่วย
๒. ปกปิดโซ่ตรวน
๓. จัดระบบคิวแยก
    จำกผู้ป่วยนอกทั่วไป

๑. ให้ใบรับรองแพทย์
๒. นัดครั้งต่อไป
๓. แจ้งกำรรักษำกับ จนท./
   ผู้คุม/ผู้ป่วย

ช่องทำงด่วน (Fast track)
มำรับกำรรักษำตัวทีส่ถำบันโรคทรวงอก

หมายเหต ุเพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว
๑. ผู้ป่วยที่มีนัดตรวจเลือด, X-Ray, EKG ให้น�ำผลมำด้วยทุกครั้ง
๒. พำผู้ป่วยมำตรวจ ในช่วงเวลำ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๓ มี.ค. ๖๓

แผนภูมิที ่๑๕ แนวทำงกำรให้บริกำรผู้ป่วย สถำบันโรคทรวงอก : Flow ผู้ป่วย OPD

ทีมแพทย์รับผู้ป่วยรำยที ่๓ (STEMI)
ทีส่ถำบันโรคทรวงอก

วันที่มำตรวจเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ 
แจ้งศูนย์ Refer ก่อนมำตรวจ

พำผู้ป่วยไปรอตรวจที่แผนก X-Ray 
เบอร์ ๑๐๐ ตึก ๖ ชั้น ๑

ตัวอย่างผู้ป่วยวิกฤตที่ถูกส่งต่อ (refer)
ช่องทางด่วน (Fast Track)
มารับการรักษาตัวที่สถาบันโรคทรวงอก
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ผู้ต้องขังหญิง อายุ ๔๑ ปี มีประวัติเป็นเนื้องอกในสมอง Glioblastoma 

multiforme ส่งต่อมาด้วยอาการปวดศีรษะ อาเจียนพุ่ง หมดสติ ๑๙ ชั่วโมง

ก่อนมาโรงพยาบาล หลังจากท�า CT พบก้อนเนื้องอกและมีเลือดออกในสมอง 

ขนาด ๔.๕x๖.๕ ซม. ร่วมกับมีการกดเบียดเนื้อสมองไปอีกข้าง (Midline 

shift) ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด Re-explore craniotomy with gross total 

tumor removal at right parietal lobe  ภายหลังจากได้รับการผ่าตัด 

ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น เร่ิมทานอาหารได้วันที่ ๓ หลังผ่าตัดและลุกขึ้นเดิน 

ข้างเตียงได้ ๑๐ วันหลังผ่าตัด และผู้ป่วยรายน้ีได้มีการส่งตัวกลับเพื่อไปรับ

การฉายแสงต่อที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ผู้ต้องขังหญิง อายุ ๒๗ ปี ป่วยด้วยโรคก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่มากท่ี 

ล�าตัว (Neurofibromatosis Type I) ได้เข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถาน 

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ต้ังแต่วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทัณฑสถาน 

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้ปรึกษาแพทย์จิตอาสาผู้เชี่ยวชาญ กรมการแพทย์ 

ให้ส่งต่อ (Refer) ไปรบัการผ่าตดัรกัษาที ่โรงพยาบาลเลดิสนิ หลงัท�า Excision 

and primary closure เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ป่วยอาการดีขึ้น 

ส่งกลับไปดูแลต่อเนื่องท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ผู้ป่วยได้รับ 

การผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่ออกไป ตรวจชิ้นเนื้อไม่พบเน้ือร้าย 

อาการทั่วไปปกติ มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุข

ตัวอย่างผู้ป่วยวิกฤตที่ส่งต่อ (refer) ช่องทางด่วน (Fast track) 
มารับการรักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา

ตัวอย่างผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ส่งต่อ (refer)
มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิดสิน

ภำพ CT ก่อนผ่ำตัด

ก่อนผ่ำตัด

ภำพ CT หลังผ่ำตัด
ก่อนผ่ำตัด 

หลังผ่ำตัด

หลังผ่ำตัด
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•  เขตสุขภาพที่ ๓ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

•  เขตสุขภาพที่ ๔ รพ.สระบุรี

•  เขตสุขภาพที่ ๕ รพ.นครปฐม

•  เขตสุขภาพที่ ๖ รพ.ชลบุรี

•  เขตสุขภาพที่ ๗ รพ.ขอนแก่น

•  เขตสุขภาพที่ ๘ รพ.อุดรธานี

•  เขตสุขภาพที่ ๙ รพ.ปากช่องนานา

•  เขตสุขภาพที่ ๑๐ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

•  เขตสุขภาพที่ ๑๑ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

•  เขตสุขภาพที่ ๑๒ รพ.สงขลา 

กระทรวงสำธำรณสขุก�ำหนดใหโ้ครงกำรรำชทณัฑปั์นสุข 
เป็นตัวช้ีวัดประเด็นกำรตรวจรำชกำรประจ�ำปี ๒๕๖๓ 
โดยพิจำรณำให้กองตรวจรำชกำร กองบรหิำรกำรสำธำรณสขุ 
และแตง่ตัง้คณะผูนิ้เทศงำน ๑๓ เขตสขุภำพ ก�ำกับ ตดิตำม
รำยงำนผล ทั้งนี้ กองบริหำรกำรสำธำรณสุขยังได้รับ 
มอบหมำยให้เป็นผู้ประสำนงำนหลัก และรว่มเปน็คณะท�ำงำน 
คัดเลือกและจัดซ้ือ จัดหำ โรงพยำบำล สถำนพยำบำล 
เรือนจ�ำ เครื่องมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน 
เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ
เหมำะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้และผู้รับบริกำร 

ด้านการด�าเนินการคัดเลือกและจัดซื้อ จัดหา 
เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พระราชทาน

กำรประชุมคณะท�ำงำนคัดเลือกและจัดซือ้ จัดหำ 
โรงพยำบำล สถำนพยำบำลเรือนจ�ำ เครือ่งมือและครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน และคณะท�ำงำนฯ ทีเ่กีย่วข้อง

ภำพตัวอย่ำง เครือ่งมือและครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน
ตำมโครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุขฯ ระยะที ่๑

สรุปจ�านวนวงเงินและ
รายการเครื่องมือและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์พระราชทาน
โรงพยาบาลแม่ข่าย จ�านวน ๑๒ แห่ง   |   จ�านวนเงิน ๙๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท

โรงพยาบาลแม่ข่ายทีร่บัผดิชอบเรอืนจ�า 

จะได้รับครุภัณฑ์ ๒ รายการ คอื กล้องถ่าย

ภาพจอประสาทตาดิจิตอล จ�านวน ๑ 

เคร่ือง และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบ 

ภาพดิจิตอล ๑ คัน เพื่อให้บริการแก่ผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ�าและประชาชนทั่วไป โดยใช้

บริหารจัดการร่วมกันทุกจังหวัดภายใน

เขตสขุภาพทีร่บัผดิชอบ รายชือ่โรงพยาบาล 

แม่ข่าย จ�านวน ๑๒ แห่ง ดังนี้

•  เขตสุขภาพที่ ๑ รพ.นครพิงค์

•  เขตสุขภาพที่ ๒ รพ.พุทธชินราช

ตำรำงที ่๖ รำยงำนกำรใช้ครุภัณฑ์พระรำชทำนของโรงพยำบำลแม่ข่ำย
โครงกำรรำชทัณฑ์ปนัสุข ท�ำควำม ดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ๑๒ แห่ง

ข้อมูล ณ วันที ่๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๓

๒,๘๒๗

๑๓๔,๗๔๕

จ�านวนผู้ต้องขัง
ที่ได้รับบริการ

(ราย)

กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล
(Digital Fundus Camera)

รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบภาพดิจิตอล
(Mobile X-ray)

รายการครุภัณฑ์
พระราชทาน

๕,๕๘๐

๕,๑๐๓

จ�านวนประชาชน
ที่ได้รับบริการ

(ราย)

๘,๔๐๗

๑๓๙,๘๔๘

รวมทั้งสิ้น
(ราย)



144 145ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

โรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้บริการเรือนจ�า/ 
ทัณฑสถานเป้าหมาย 

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลแม่ข่าย

โรงพยาบาลนครพนม

โรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลชลบุรี

โรงพยาบาลธัญบุรี

โรงพยาบาลบ้านค่าย

โรงพยาบาลแม่แตง

โรงพยาบาลนครปฐม

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สถานพยาบาลเรือนจ�ากลางบางขวาง
โรงพยาบาลปากช่องนานา

โรงพยาบาลบางบ่อ

โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลบ้านบึง

โรงพยาบาลสีคิ้ว

โรงพยาบาลวังทอง

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

โรงพยาบาลสงขลา

๑. เรือนจ�ากลางเขาบิน

เรือนจ�า เรือนจ�า

๑๒. เรือนจ�ากลางนครพนม

๒๒. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

๒๓. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

๒๔. ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง

๒. เรือนจ�ากลางระยอง 

๑๓. เรือนจ�ากลางเชียงใหม่

๑๔. เรือนจ�ากลางนครปฐม

๑๕. เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี

๑๘. เรือนจ�ากลางบางขวาง
๖. เรือนจ�ากลางคลองไผ่

๘. เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ

๑๐. เรือนจ�ากลางนครราชสีมา

๗. เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช

๙. เรือนจ�ากลางชลบุรี

๑๑. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

๓. เรือนจ�ากลางพิษณุโลก
๔. เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก
๕. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

๑๙. เรือนจ�ากลางคลองเปรม
๒๐. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๒๑. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

๑๖. เรือนจ�ากลางสงขลา
๑๗. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
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โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มี
ห้องดูแลผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ

โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครรำชสีมำ โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร

โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท จังหวัดนครรำชสีมำ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
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โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

โรงพยาบาลสงขลา 
  จังหวัดสงขลำ

โรงพยาบาลนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า*

โรงพยาบาลนครปฐม (อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร)

* เป็นโรงพยำบำลที่รับกำรส่งต่อทั่วไป
  กรณีเกินศักยภำพของสถำนพยำบำลเรือนจ�ำกลำงบำงขวำง
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รำชทัณฑ์ปันสุข ท�ำควำม ดี 
เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์

พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 
ได้พระรำชทำนสัญลักษณ์ โครงกำร
รำชทัณฑ์ปันสุขฯ 

ผลิตภัณฑ์โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

สัญลักษณ์โครงกำร
(โลโก้)

กระเป๋ำโครงกำร
กระเป๋าโครงการที่มาจากฝีมือผู้ต้องขังเรือนจ�าจังหวัด

ชัยนาท ที่ระหว่างการจัดท�าผลิตภัณฑ์โครงการได้มีการใช้

ฝีมือ ความทุ่มเทในการผลิตกระเป๋า ซึ่งส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง 

มีก�าลังใจที่ดีขึ้น

หมวกโครงกำร

เสื้อโครงกำร
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ในกำรด�ำเนินงำนตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๒
ถึงปัจจุบัน ได้มีกำรติดตำมและกำรประเมินผล โดยทีมนักวิชำกำร 

รวมทั้ง กำรรับฟงัเสียงสะท้อนจำกผู้ต้องขัง
และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มีรำยละเอียดดังนี้

เสียงสะท้อนจากผู้ต้องขัง ผ่านโครงการ
“เรื่องเล่าราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในมุมมองของฉัน”

“...ได ้รับการอนุเคราะห์จากทางพยาบาลวิชาชีพ 

อนัเนือ่งมาจากโครงการราชทณัฑ์ปันสขุฯ ทีท่างโรงพยาบาล 

พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้ให้การสนับสนุน

บุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้ามาดูแลรักษาอาการ 

เจ็บป่วยในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง ภายในเรือนจ�าแห่งนี ้

นอกจากนั้น ยังมีโครงการเจาะเลือดผู้ต้องขัง เพื่อ 

เสาะหาผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยในการติดเชื้อใน

กระแสเลือด เช่น HIV เพื่อคัดแยกเป็นผู้ป่วยเฉพาะโรค 

และมอบยารักษา และที่ส�าคัญ พวกผมจะดีใจทุกครั้ง

ทีไ่ด้รบัการรกัษาจากหนึง่ในโครงการราชทณัฑ์ปันสขุฯ 

นั่นก็คือ โครงการทันตกรรม ที่เข้ามาตรวจรักษา 

โดยการอดุฟันและถอนฟันให้แก่ผูต้้องขงั ท�าให้พวกผม

มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้น...”

“...มอียู่วันหนึ่ง เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. มีผู้ต้องขังภายในเรือนนอน 

มีอาการป่วยหนักมาก อาเจียนเป็นเลือดเต็มขันน�้า จึงได้กดกริ่งส่งสัญญาน

ฉุกเฉิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เวรมาดู ค�าแรกที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความอบอุ่นใจ

จากเจ้าหน้าที่เวร คือ “ไหวมั๊ยไอ้หนุ่ม” แต่คนป่วยไม่สามารถโต้ตอบได ้

จากนั้น อสรจ. ภายในห้องนอนได้ประเมินอาการและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 

และจึงได้ช่วยกันพาตัวผู้ต้องขังป่วยไปยังสถานพยาบาล และได้ทราบ

ภายหลังว่า ผู้ป่วยถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจ�า 

ได้ทัน จึงรอดชีวิต เพราะอุปกรณ์รักษาพยาบาลเบื้องต้นของทาง 

สถานพยาบาลตามโครงการราชทณัฑ์ปันสขุฯ ได้ช่วยชวีติไว้ ในมมุเล็กๆ 

ผูเ้ขยีนเหน็ว่า นีค่อื ราชทณัฑ์ปันสขุแก่ผูต้้องขงัอย่างแท้จรงิทีเ่จ้าหน้าที่

ราชทณัฑ์มคีวามเมตตาแก่ผู้ต้องขงั และพระองค์ท่านทรงมคีวามห่วงใย

ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคน...”

“...หน้าประตูแดนมีผู้ต้องขังท�างานอยู่ ๔ คน ให้ช่วยงาน อสรจ. มีหน้าที่คอยวัดไข้ เมื่อกลับมาจาก

สถานพยาบาล กลับมาจากเยี่ยมญาติก็จะวัดไข้ก่อนเข้าแดน เพ่ิงเร่ิมเม่ือมีประกาศมาตรการ

ฉุกเฉินโควิดระบาดครับ เมื่อก่อนไม่มี อสรจ.จะวัดในแต่ละกองงาน เราวัดไข้ผู้ต้องขัง ต้องวัด

ทุกคน อสรจ. แต่ละคนจะไปกับพยาบาลลงตรวจ เช่น โจพาเข้าไปจะเข้าเวร สองคนต้ังโต๊ะ 

เก็บโต๊ะ อีกสองคนคอยวัดความดัน เขียนอุณหภูมิให้ผู้ต้องขังที่รอหาหมอใน ๑ เดือน อสรจ. 

ทุกคนต้องเข้าเวร ๒ คร้ังครับ ทุกคนอยู่กองงานอยู่แล้ว ดูแลผู้ต้องขังกองงานนั้นๆ ทุกคน 

จะผลัดเวรกันมาที่หน้าประตูแดน เวียนกันไป...”

ผู้ต้องขังเรือนจ�าจังหวัดจันทบุรี

ผู้ต้องขังเรือนจ�ากลางสมุทรปราการ

อสรจ. เรือนจ�ากลางคลองเปรม
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ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

๒.๑ การส่งตอ่ผูต้อ้งขงัป่วยออกรักษาภายนอกเรอืนจ�า

๒.๒ อัตราโรคลดลง ๒.๓ การส่งผู้ต้องขัง
      ออกไปรักษาพยาบาล
      ในโรงพยาบาลภายนอก

๒.๔ การตรวจมาตรฐาน
      เรือนจ�า ๕ ด้าน
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จากแผนภูมิ พบว่า การส่งผู้ต้องขังออกไปรับการรักษาภายนอก
เรือนจ�าทั้งแบบนอนพักค้าง In Patient department (IPD) และ
แบบไปกลับ Outpatient department (OPD) ตั้งแต่ก่อนด�าเนิน
โครงการราชทัณฑ์ปันสขุ ท�าความ ด ีเพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ เรือนจ�า/ 
ทัณฑสถานเป้าหมาย ระยะที่ ๑ ทั้ง ๒๔ แห่ง มีค่าเฉลี่ย ๖๙.๒๑ ครั้ง 
หลังด�าเนินโครงการ ในห้วงเวลาเดียวกัน มีการส่งผู้ต้องขังป่วย 
ออกไปรบัการรกัษาภายนอกเรอืนจ�าทัง้แบบนอนพกัค้าง In Patient 
department (IPD) และแบบไปกลับ Outpatient department 
(OPD) มีค่าเฉลี่ย  ๕๖.๑๘ คร้ัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีจ�านวนครั้ง 
การส่งออกไปรบัการรักษาภายนอกเรือนจ�าลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๔

จากการด�าเนินงานตามโครงการฯ พบว่า 

เมื่อมีการจัดระบบด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน 

เรือนจ�า ท�าให้โรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

โรคผิวหนัง ลดลงร้อยละ ๕ และที่เห็นได้ชัดเจน 

คือ เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ 

พบว่า เรือนจ�าและทัณฑสถาน สามารถควบคุม

และจัดการโรคได้เกือบ ๑๐๐ %

ทั้งประเภทไป-กลับ และค้างคืนลดลง 

ร้อยละ ๑๘

การตรวจมาตรฐานเรือนจ�า ๕ ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่นอน ด้านสูทกรรม ด้านโรงเลี้ยงอาหาร 

ด้านสถานพยาบาล และการก�าจัดขยะและ 

สิ่งปฏิกูล พบว่า ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐

แผนภูมิที ่๑๖ จ�ำนวนครั้งกำรส่งผู้ต้องขังออกไปรักษำภำยนอกเรือนจ�ำ
ทั้งแบบนอนพักค้ำง และแบบไปกลับ
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คณะกรรมการบริหารโครงการฯ 

ได้มอบหมายให้นกัวิชาการอิสระ (สมหญงิ 

สายธนู และคณะ) ติดตามการด�าเนินงาน 

ในเชิงการประเมินความคืบหน้า และ 

การเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงานในช่วง 

เดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งม ี

การติดตามใน ๗ เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

พบว่า  แม้จะมีการก�าหนดมาตรฐาน

ในภาพรวมสัดส่วนจ�านวนผู ้ต ้องขัง : 

อสรจ. ไว้ที่ ๑:๕๐ หากในทางปฏิบัติ

จ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

(อสรจ.) มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพ้น

ก�าหนดโทษ ประกอบกับโครงสร้างทาง

ภายภาพของเรือนจ�า/ทัณฑสถานมี 

การแบ่งซอยห้องนอนย่อย ท�าให้จ�านวน

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 

ทีม่อียูไ่ม่เพียงพอ หรอืไม่ครอบคลมุทกุพืน้ที่ 

อย่างไรก็ตาม อาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า 

(อสรจ.) ที่ได้รับการอบรมในโครงการ

การติดตาม
และประเมินผลโครงการ

๓.๑ การติดตามการด�าเนินงานตามโครงการ

๓.๑.๑ การน�าองค์กรและการบริหาร
การก�าหนดนโยบาย การส่ือสารเพ่ือน�าไปสู่การปฏิบัติ

การก�าหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ

ได้แก่ เรือนจ�ากลางระยอง เรือนจ�ากลาง

สงขลา เรอืนจ�ากลางนครพนม เรอืนจ�ากลาง 

คลองเปรม ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิง

ธนบุรี ผลการติดตามมีประเด็นความ 

คืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญคือ

ราชทัณฑ์ป ันสุขฯ เริ่มมีความมั่นใจ 

ในการปฏิบัติงานกว่าเดิมเพราะมีหลัก 

และทฤษฎีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ยังคง

ต้องการเสริมหนุนพัฒนาศักยภาพทักษะ

และความสามารถอย่างต่อเนื่องโดย

สอดคล้องกับความต้องการของเรือนจ�า 

ซึ่งมีความแตกต่างกันที่ส�าคัญไปกว่านั้น

คือ ยังมีผู ้ต ้องขังจ�านวนหน่ึงไม่ทราบ 

และรับรู ้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ซึง่เป็นพืน้ฐาน 

ของความไว้วางใจ (Trust) 

เป็นการก�าหนดนโยบายจากส่วนกลางเพ่ือยกระดับ 

การดแูลสขุภาพผูต้้องขัง ซึง่ถือว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสในสงัคม 

เพื่อน�าไปสู่การยกระดับความเท่าเทียมกับประชาชน

ทัว่ไปในเร่ืองการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ 

และพบว่าผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

ท่ีเข้ารับฟังนโยบาย รับรู ้และ

ตระหนักถึงความส�าคัญ หาก

ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ

ว ่าการปรับบทบาทภารกิจ

ระบบสาธารณสุข ในเรือนจ�า

เทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริม 

 สุขภาพต�าบล (รพ.สต.) นั้น

ครอบคลมุถึงการป้องกนั การส่งเสรมิ 

สขุภาพ การรกัษาและส่งต่อ (สถานพยาบาล 

และโรงพยาบาลแม่ข่าย) ตลอดไปจนถึง 

การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และไม่เคยเห็นภาพ

ลักษณะการท�างานของ รพ.สต.มาก่อน อย่างไรก็ตาม 

ผู ้บริหารที่ มีพื้ นฐานทางด ้ านสาธารณสุข หรือ 

มีประสบการณ ์ตรงเห็นความจริ งในพื้น ท่ีจะท�า 

ความเข้าใจง่าย 

ส่วนใหญ่เป็นการมุ่งสร้างและพัฒนาอาสาสมัครเรือนจ�า (Capacity Building) โดย

ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจ�า เพื่อท�าหน้าที่คล้ายกับอาสาสมัคร

สาธารณสขุ (อสม.) ของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) คอื จะเป็น

ผู้สังเกตผู้ต้องขังที่มีอาการไม่สบาย ซักประวัติ วัดสัญญาณชีพ ประเมินอาการ

เบือ้งต้น คดักรองโรคได้โดยเฉพาะ  ทีม่คีวามเสีย่งต่อการแพร่ระบาด อย่างเช่น

วณัโรค หรอืโรคทางจติทีอ่าจใช้ความรนุแรงหรอืท�าร้ายตนเอง  สือ่สารประสาน

กับเจ้าหน้าที่เพื่อส่งต่อสถานพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้ค�าแนะน�า 

การดูแลรักษาตัวส�าหรับโรคที่ไม่มีความสลับซับซ้อน    

เรือนจ�าบางแห่ง เช่น เรือนจ�ากลาง

ระยอง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ มีวิธีการ

สื่อสารสร้างความเข้าใจเป้าหมายที่เป็น

นามธรรมไปสู่รูปธรรม เช่น การซ้อมส่ง 

ผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษายังโรงพยาบาล

แม่ข่ายให้ได้ทันท่วงที ไม่ก่อภาวะวิกฤติ

ตามมา ท�าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างเห็น

บทบาทของตนเองว่ามีส ่วนเกี่ยวข้อง

อย่างไร หรือการพาเจ้าหน้าที่ไปศึกษา 

ดงูานที ่รพ.สต. ทีไ่ด้รบัการประเมินห้าดาว 

ท�าให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเห็นภาพบทบาท

หลักและการท�างานของ รพ.สต.

ระดับจังหวัด : เป ็นการ

ก�าหนดโครงสร้างเพื่อติดตาม 

งานระดับจังหวัด ประกอบด้วย

หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ 

ระดับองค์กร : เรือนจ�าส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างการท�างานปกติเป็น

ตัวขับเคลื่อนงาน และทุกเรือนจ�ามีสถานพยาบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก 

ขณะเดียวกันบางแห่งมีการก�าหนดโครงสร้างคณะท�างานระหว่างเรือน

จ�าและโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อขับเคลื่อนและติดตามงาน เช่น เรือนจ�า

กลางระยอง เรือนจ�ากลางสงขลา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

๑ ๒

๓

๓.๑.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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เรือนจ�าทุกแห่งตื่นตัวในการด�าเนินโครงการ ส่วนใหญ่ต่อยอด 
จากการด�าเนินงานของสถานพยาบาล  

๓.๑.๓ ส่งเสริมสุขภาพ การบ�าบัด
        ส่งต่อ และการแพทย์ฉุกเฉิน
        การจัดปรับระบบบริการทางการแพทย์
        การป้องกัน (prevention)  การคัดกรอง  การรักษาโรค

๑ คัดกรองเพ่ือให้กำรตรวจรักษำและส่งเสริมสุขภำพต่อไป

สำเหตุกำรพบแพทย์
ในสถานพยาบาล

เรือนจ�า

สำเหตุกำรพบแพทย์
ในโรงพยาบาล

แม่ข่าย 

๒ กำรรักษำในสถำนพยำบำลและกำรส่งต่อ

ในแดนแรกรับ มีการคัดกรองประวัติการรักษา  โรคประจ�าตัวที่เป็นอยู่  

ความเสี่ยงที่จะเกิดโรค โดยเฉพาะโรคติดเช้ือ เช่น วัณโรค HIV AIDs 

โรคอุบัติใหม่อย่าง Covid-๑๙  โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน 

โรคทางจิตเวช  ฯลฯ  โดยใช้เครื่องมือ/ชุดตรวจ/ชุดคัดกรองตามมาตรฐาน

ทางการแพทย์  เพื่อให้การรักษาต่อเนื่องและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

อุปสรรคของการคัดกรองส่วนใหญ่เกิดจาก ๓ สาเหตุ คือ (๑) ผู้ป่วย

ปิดบังหรือไม่ให้ข้อมูลเพราะกังวลต่อผลที่จะตามมา โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ

เนื่องจากเกรงจะถูกรังเกียจ (๒) ไม่ทราบประโยชน์ที่จะตามมา รวมถึง (๓) 

ไม่รู้มาก่อนว่าตนเองมีโรคประจ�าตัว  

คัดกรองประจ�าปี เช่น เบาหวาน ความดัน ในผู้ต้องขังอายุที่มากกว่า ๕๕ ปีขึ้นไป 

โรคทางนรีเวช เช่น มะเร็งปากมดลกู มะเรง็เต้านม โรคตดิต่อตดิเชือ้ เป็นต้น

คัดกรองในเรือนจ�าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) จะเป็น 

ผู้ค้นหา คัดกรองผู้ที่มีอาการผิดปกติ ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 

(อสรจ.) จะกระจายอยู่ตามกองฝกวิชาชีพและสถานพยาบาลในเวลากลางวัน 

และเรือนนอนในเวลากลางคืน    

เจ้าหน้าทีห่รอืผูบ้งัคบัแดนเป็นผูท้ีม่บีทบาทเสมอืนเป็น “gatekeeper” ของ

กระบวนการคัดกรองเพื่อส่งตัวผู ้ต้องขังป่วยเข้ารับการตรวจรักษาที่ 

สถานพยาบาล เช่น เจ้าหน้าที่/ผู้บังคับแดนที่มีความกังวลเกรงว่าจะเกิด

ภาวะวิกฤติ มักส่งตัวทันทีโดยไม่รีรอ ส่งผลให้เกิดความหนาแน่นในสถาน

พยาบาล ในทางตรงข้ามหากมีการเข้มงวดมุ่งการควบคุม จะส่งผลต่อ 

ความล่าช้าในการส่งต่อรักษา ซึ่งอาจมีความรุนแรงอาการของโรคตามมา

เม่ือผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการตรวจรักษาในสถานพยาบาล อสรจ. จะท�าหน้าที่ซักประวัต ิ

รวมถึงอาการเบ้ืองต้น จัดเตรียม OPD card วัดสัญญาณชีพ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่

พยาบาล  หากพยาบาลตรวจรักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือประเมินแล้วเห็นว่าโรคหรืออาการนั้น 

มีความสลับซับซ้อน จะส่งต่อให้แพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายตรวจวินิจฉัยและรักษาต่อไป 

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เป็นนโยบาย ส่งผลให้มีแพทย์เข้ามาตรวจในเรือนจ�าบ่อยขึ้น

กว่าอดีต  ในที่นี้รวมถึงแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ  เพิ่มขึ้น เช่น ทันตแพทย์ จิตเวช สูตินรีเวช 

เป็นต้น ท�าให้ผู ้ป่วยผู้ต้องขังเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามเป็น 

ข้อสังเกตว่า จักษุแพทย์ยังคงเป็นสาขาที่เข้าตรวจในเรือนจ�าน้อยที่สุด
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ปัญหาที่พบส่วนมากเป็นเรื่องผู้ต้องขังไม่ทราบเลขที่ 

บตัรประชาชน  ไม่มบีตัรประชาชนตดิตวัเข้าเรอืนจ�า หลายราย 

ให้รายละเอียดว่าต�ารวจยึดในขั้นตอนการจับกุม ไม่ม ี

รายละเอียดเลขที่บัตรประชาชนระบุในส�านวนศาล (ประเด็นนี ้

ต้องตรวจสอบความถูกต้องต่อไป) ซึ่งท�าให้ด�าเนินการขึ้น

สทิธริกัษาล่าช้าเพิม่ภาระงาน (หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า)

โรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นก�าลงัส�าคญัในการด�าเนนิการขึน้

สทิธิหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า  มีเรือนจ�าหรอืทณัฑสถาน

ลงระบบ IT เพ่ือให้เรือนจ�าด�าเนนิการขึน้ทะเบยีนสทิธไิด้เอง

อย่างคล่องตัว ท�าให้ผูต้้องขงัเข้าถงึสทิธใินการรกัษาพยาบาล

เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ

โรงพยาบาลแม่ข่าย

เกิดการท�างานร่วมกันกับภาคีองค์กรต่างๆ 

ในลกัษณะข้ามกระทรวงอย่างกว้างขวาง  เช่น กระทรวง 

ยตุธิรรม กระทรวงสาธารณสขุ (โรงพยาบาล กรมอนามยั 

กรมควบคุมโรค ฯลฯ) กระทรวงมหาดไทย (องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัย) 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางกายภาพเพื่อเตรียมรับ

การด�าเนินงานเทียบเท่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เช่น 

ห้องตรวจ ห้องทันตกรรม ห้องพักผู้ป่วย ห้องกักโรค ฯลฯ

๓.๑.๕ การจัดการสิทธิการรักษาพยาบาล
       หรือหลักประกันสุขภาพ 

๓.๑.๘ เกิดการท�างานร่วมกัน
        กับภาคีองค์กรต่างๆ

๓.๑.๖ มีการเปลี่ยนแปลง
        ทางโครงสร้างทางกาย การก�าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย การก�าจัดแหล่งพาหะของโรค ยังคง

เป็นการด�าเนนิงานเดมิทีเ่รอืนจ�าปฏบิตัอิยู ่ภายใต้มาตรฐาน ๕ ด้าน แต่ยงัไม่ได้

บูรณาการเข้าไปในการด�าเนินงานของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เช่น

ในระยะเริ่มแรกของการด�าเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ นี้  ยังไม่สามารถสรุป

ได้ว่าผู้ต้องขังมีสุขภาพดีข้ึนอย่างไร เพราะต้องการข้อมูลสะท้อนกลับอย่างเป็น

วิทยาศาสตร์และเป็นระบบ ซึ่งต้องมีการหารือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนด

ข้อมูลร่วมกนัวางแผนระบบการเกบ็ข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล  แต่อย่างไรกต็าม  

พบการเปลี่ยนแปลง

๓.๑.๔ การจัดอนามัยส่ิงแวดล้อม 

๓.๑.๗ การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ต้องขัง 

ผู้ต้องขังยังคงมีพฤติกรรมเก็บอาหารเหลือที่ญาติน�ามาให้ไว้ในตู ้

ส่งผลให้อาหารบูดเน่าและเป็นแหล่งพาหะน�าโรค 

มีความหลากหลายของระบบการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต ่  

แหล่งก�าเนดิไปจนถึงการก�าจัด ซึง่มทีัง้เป็นการด�าเนนิงานร่วมกบัองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นและด�าเนินการเอง  อย่างไรก็ตาม ปริมาณขยะ

สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคของผู้ต้องขัง 

ปัญหาการขาดแคลนน�้าหรือปริมาณน�้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค 

ในบางพื้นที่/บางจุดอาจส่งผลต่อโรคผิวหนังได้ 

ขาดการค้นหาพื้นที่เสี่ยงหรือระบบงานที่ไม่สนับสนุนภาวะการมี

สุขภาพดี เช่น โครงสร้างทางกายภาพของเรือนจ�า     จากการสุ่มผู้ต้องขังที่เข้าร่วมในการด�าเนินโครงการระบุว่า ผู้ป่วย

ผูต้้องขงัมโีอกาสดแูลสขุภาพตนเอง  ได้รบัการตรวจรกัษาทางการ

แพทย์ได้ดีกว่าก่อนต้องโทษในเรือนจ�า   

ผลการรักษา คือ ไม่เกิดภาวะรุนแรงของโรค สามารถสะท้อนถึง

คณุภาพของการรักษาได้   ผูป่้วยผูต้้องขังกลุม่เฉพาะโรคไม่สามารถ

ปรับพฤติกรรมตามค�าแนะน�าของแพทย์ได้ โดยเฉพาะการรับ

ประทานอาหาร การออกก�าลัง อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตในเรือนจ�า

ที่ต้องปฏิบัติตาม 
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คณะกรรมการบริหารโครงการ ได้มอบหมายให้คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเมินผลโครงการ 

ซึ่งจากการลงพื้นที่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ๒๕๖๓ 

มีผลการประเมินในบางประเด็น ดังนี้

๓.๒.๑ บริบทของเรือนจ�า

แดนพยาบาล ในเรือนจ�าชายส่วนใหญ่ ได้รับ

การพัฒนาให้มพีืน้ทีแ่ยกเป็นสดัส่วน ในการปฏบิตังิาน 

เอื้อต่อการจัดวางเคร่ืองมืออุปกรณ์พระราชทาน 

และจดับรกิารโดยทมีแพทย์ และสาธารณสขุของ

โรงพยาบาลแม่ข่าย แต่ทัณฑสถานหญิงยังมี

ปัญหาเรือ่งพืน้ที ่และระบบโครงสร้างของเรอืนจ�า 

ที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน นอกจากจะส่งผล

ต่อการจัดบริการแล้ว ยังท�าให้มีผลต่อสุขอนามัย

ของผูต้้องขงัด้วย เช่น การมพีืน้ทีใ่นการตากผ้าไม่

เพียงพอ ท�าให้มีโรคผิวหนัง และเชื้อรา โรคหิด 

แพร่ระบาดในเรือนจ�า และส่งผลในกรณี มีการย้าย 

ผู้ต้องขังไปเรือนจ�ากลาง เพื่อรับการตรวจรักษา

ในกรณีที่โรงพยาบาลแม่ข่ายท�างานไม่ได้

รูปแบบการท�างานของโรงพยาบาลแม่ข่าย 

และเรือนจ�า พบว่า การเลือกแม่ข่ายด้วยเกณฑ์ 

ระยะทาง เป็นปัจจัยความส�าเร็จที่ส�าคัญร่วมกับ 

ความสมัพนัธ์ ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย เรอืนจ�า 

และส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั เนือ่งจากความ

ใกล้ชิด และความสัมพันธ์ในพื้นที่ กอปรกับ 

ภารกิจการจัดบริการไม่มาก หรือแออัด เหมือน

โรงพยาบาลศูนย์ หรือ โรงพยาบาลจังหวัดเกิด 

การท�างานร่วมกันมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 

โรงพยาบาลที่มีแม่ข่ายเป็นโรงพยาบาลศูนย์

การมีส่วนร่วมจากส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) ช่วยท�าให้การขับเคลื่อนระบบ 

การรักษา ส่งต่อ ระบบการปรับพ้ืนที่เรือนจ�าใน

การติดต้ังเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์

พระราชทาน เป็นไปได้เป็นอย่างดี ในทุกจังหวัด

ทีส่�านกังานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) มกีารท�างาน 

สนับสนุน จัดท�าแผนปฏิบัติการ และ ผู้ตรวจ

ราชการ มกีารตรวจตดิตาม ตวัชีว้ดัการจดับรกิาร

ในเรอืนจ�าของกระทรวงสาธารณสขุ ตามข้อตกลงร่วม 

จังหวัดที่ยังต้องมีความก้าวหน้าของส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) และโรงพยาบาลแม่ข่าย 

คือ จังหวัดชลบุรี

การพัฒนาระบบสิทธิการเข้าถึงบริการของ 

ทุกเรือนจ�าในจังหวัดที่ทีมประเมินลงพื้นที่ พบว่า 

มีการเพิ่มขึ้นของการขึ้นสิทธิให ้กับผู ้ต ้องขัง 

ยกเว้นของจงัหวดัเชยีงใหม่ ซึง่โรงพยาบาลแม่ข่าย

ยงัมปัีญหาการฟ้องร้องจากผูใ้ช้บรกิารในพืน้ที ่จึง

ท�าให้ผลการขึ้นสิทธิของผู้ต้องขังในเรือนจ�ากลาง 

อยู่ประมาณ ร้อยละ ๘๒ ต�่ากว่าเรือนจ�าอ่ืนๆ 

ในโครงการ คือประมาณ ร้อยละ ๙๐ และต�่ากว่า

ผลการขึ้นสิทธิระดับประเทศ คือ ร้อยละ ๙๖.๘๓

๑ ๒ ๓ ๔

๓.๒ การประเมินผลโครงการ
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ได้มกีารอนมุตัใิห้แดนพยาบาลของเรอืนจ�า 

เป็นหน่วยข้ึนทะเบียนสิทธิได้เอง และ 

การ ข้ึนทะเบียนสิท ธิต ้องด�า เนินการ 

ให้เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน เน่ืองจาก 

การมผีู้ต้องขงัระหวา่ง ซึง่ยงัรอค�าพพิากษา 

การด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ เดือน 

จึงเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับบริบท

มาตรฐานสิ่งจ�าเป็นได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางใน

การจดับรกิารเพ่ือตอบสนองความจ�าเป็นพืน้ฐานของผู้ต้องขัง 

ที่พึงได้รับตามสิทธิการเป็นมนุษย์เมื่อต้องถูกจ�ากัดสิทธิ

เสรีภาพ มาตรฐานสิ่งจ�าเป็นของเรือนจ�า ประกอบด้วย

มาตรฐาน ๕ ด้าน คอื ด้านทีน่อน ด้านสทูกรรม ด้านโรงเลีย้ง 

อาหาร ด้านสถานพยาบาล และด้านการก�าจัดขยะและ 

สิ่งปฏิกูล

ข้อมลูจากการสงัเกตในการตรวจเยีย่มพบว่า เรือนจ�ากลาง 

มีการจัดสิ่งจ�าเป็นได้ดีกว่าทัณฑสถานหญิงและเรือนจ�า

จังหวัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอายุการใช้งานของเรือนจ�าเป็น

ปัจจัยส�าคัญ

มกีารจดับรกิารทีจ่�าเป็นพืน้ฐานให้ส�าหรบัผูต้้องขงั ตามแนวทางการพฒันา 

ระบบบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า ผลการเยี่ยมส�ารวจ 

การน�าเสนอข้อมูลการจัดบริการด้านต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

การจัดบรกิารรักษาพยาบาลโรคท่ัวไป โรคเรือ้รงั และจติเวช ทุกเรอืนจ�า 

มกีารจดับรกิารโดยทมีแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเพิม่ขึน้อย่างชดัเจน 

ด้านการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค พบว่า บรกิารทนัตกรรมส�าหรบั

ทุกช่วงวัย การถอน อุด และ ขูดหินปูน มีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน 

มีการใช้ชุดท�าฟันพระราชทานในการจัดบริการ

การจัดบรกิารในการส่งเสริมป้องกนัยังมไีม่มาก การฉดีวคัซีน การคัดกรอง 

มะเร็ง การฝากครรภ์ ดูแลพัฒนาการเด็ก เป็นไปตามเกณฑ์ และด้วย

ความสัมพันธ์ที่ดี

ระบบการส่งต่อจัดเตรียมระบบบริการตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุม

ของกรมราชทัณฑ์ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาของโรงพยาบาลแม่ข่าย 

ซึ่งบางแห่งยังมีข้อจ�ากัด เรื่องพื้นที่ และงบประมาณ

ระบบ Telemedicine, Telepsychiatry มีการด�าเนินการแล้วและอยู่

ระหว่างการพัฒนาในการเชื่อมประสานกับผู้เชี่ยวชาญในโรงพยาบาล 

แม่ข่าย และกบัผูเ้ชีย่วชาญของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุด้วย 

ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ เจ้าหน้าทีแ่ดนพยาบาล สะท้อนให้เห็นการท�างาน 

ทีด่ขีึน้ มคีวามร่วมมอื สนบัสนนุ จากโรงพยาบาลแม่ข่าย และส�านกังาน

สาธารณสุขจังหวัดเป็นอย่างดีอย่างเห็น ได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนม ี

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ การมีโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาล 

แม่ข่าย พบว่า เป็นการท�างานร่วมกันได้อย่างดีทุกแห่ง ยกเว้น จังหวัด

ชลบุรี 

๑

๒

๓

๔

๓.๒.๒ การจัดบริการ

๓.๒.๓ ประเด็นการขึ้นทะเบียนสิทธิ ๓.๒.๔ การพัฒนาเรือนจ�าตามมาตรฐานส่ิงจ�าเป็น



168 169ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

๓.๒.๖ ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม
      พอสรุปได้ดังตารางที่ ๗ ดังนี้

ท�าหน้าที่ เป ็น อสรจ.ที่
โรงงานทอผ้า ได้รับการ
อบรม อสรจ.รุน่ที ่๒ ความ
ภูมิใจคือได้ช่วยเหลือดูแล
เพ่ือนผูต้้องขงัด้วยกนั โดย
เฉพาะคนที่มาใหม่ จะ
คอยดแูล และให้ค�าแนะน�า 
ให้หายเศร้า ชอบอ่าน
หนังสือธรรมะ จะช่วย
ดูแลหนังสือในมุมหนังสือ
ของในแดนด้วย แต่เวลา
ท�างานไม่ค่อยได้อ่าน จะ
อ ่านตอนกลับไปเรือน
นอน เพื่อนๆ ชอบอ่าน
หนังสือชีวจิต หมอชาว
บ้าน อยากให้มีหนังสือ
ใหม่ๆ มาเพิ่ม

ปัจจุบันท�าหน้าที่มุม To 
be number one และ 
ฝกอาชพีท�าเบเกอรีม่รีายได้ด ี
จากการท�าขนมขายใน
เรือนจ�า บางที่มีงานเลี้ยง
ก็ จะมีคนโทรมาสั่ ง ไป 
จดัเลีย้งหรอืงานวนัเกดิต่างๆ 
หลั งออกจากเ รือนจ� า 
ต้ังใจจะไปเปิดร้านเบเกอร่ี 
เพราะถ้าไปท�างานตาม
บริษัท คงไม่มีใครรับคน
ขีค้กุแบบเธอ คอยให้ก�าลงัใจ 
เพ่ือนๆ ท่ีติดยาด้วยกนั มา
ใหม่ๆ จะมอีาการเสีย้นยา
บ้าง ต้องช่วยกันจับ และ
ระวังไม่ให้อาละวาด

ท�าหน้าท่ีแดนพฤตินิสัย
ดแูลมมุฝกอาชีพ เช่น การ
ทอผ้า การเย็บกระเป๋า 
การนวด ร้านเสริมสวย 
ผูต้้องขังมีรายได้ดีจากงาน
ฝกอาชีพต่างๆ เหล่านี้ มี
ร้านค้าของเรือนจ�าช่วยจัด
จ�าหน่ายสนิค้าทีบ้่านเฟ่ืองฟ้า 
ภูมิใจที่สามารถใช้เวลา
ว่างในคกุให้เป็นประโยชน์

ท�าหน้าที่คัดกรองโรคเมื่อ
มีผู้ต้องขังรับใหม่ โดยการ
สังเกตลักษณะท ่าทาง 
แล้วซักประวัติตามแบบ
คดักรอง ซึง่พบว่าผูต้้องขงั
หญิงรายใหม่ส่วนใหญ่จะ
โดนคดียาเสพติด จะยัง
ปรบัตวัไม่ได้ มซึีมเศร้า ไม่
ค่อยพูด เก็บตัว ตนเองจึง
คอยไปพูดคยุ ปลอบใจ ให้
ผู ้ต ้องขังรายใหม่ค่อยๆ 
ปรับตัวในการอยู่ในคุกได้

เป็น อสรจ.แดนผู้สูงอายุ
จะคอยช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ที่ป ่วยในการท�ากิจวัตร
ประจ�าวัน เช่น อาบน�า้ กนิข้าว 
กินยา ภูมิ ใจที่ ได ้ ดูแล 
ผู้สูงอายุ เหมือนได้ดูแล
ญาติผู้ใหญ่

เป็นอสรจ.ท�าหน้าทีช่่วยเหลือ 
ดูแลหญิงต้ังครรภ ์และ
หลังคลอด “ได้ช่วยเหลือ
แม่ที่ติดคุก ได้ช่วยเลี้ยง
เด็ก ก็มีความสุขบ้าง ใน
ฐานะที่เราเคยเป็นแม่คน
มาก่อน”

ทัณฑสถำนหญิง
พิษณุโลก

ทัณฑสถำนหญิง
พิษณุโลก

ทัณฑสถำนหญิง
ชลบุรี

ทัณฑสถำนหญิง
ชลบุรี

ท�าหน้าท่ี อสรจ.แดนพยาบาล 
โดยจะท�าหน้าที่คัดกรอง
แรกรับ ช่วยเหลือกรณี 
ผูต้้องขงัรายใหม่ต้องบ�าบดั 
และช่วยเหลือดแูลทัว่ๆ ไป 
สิ่งที่ภูมิใจคือ ได้ท�างาน
ช่วยเหลือเพือ่นๆ มีปัญหา
ตบตีกันบ้าง โดยเฉพาะ
แย่งทอมกัน ตนเองจะ
แนะน�าให้ประพฤติตนดีดี 
จะได้ลดโทษ จะได้ออกเรว็ๆ

ท�าหน้าที่ อสรจ. สูทกรรม 
พบว่า พื้นที่แดนสูทกรรม
ลื่นมาก มีผู้ต้องขังได้รับ
อุบัติเหตุจากการลื่นล้ม
บ ่อยๆ นอกจากพ้ืนที ่
สทูกรรมลืน่แล้ว พืน้ห้องส้วม
ทุกแดนลื่นหมด ผู้สูงอายุ
จะล�าบากมาก เคยเกิด
อบุติัเหตุลืน่ล้มในห้องส้วม
ด้วย อยากให้เรือนจ�าช่วย
ปรับพื้นส่วนนี้

เป็นอสรจ.ช่วยงานในแดน
โรงงานจกัรผ้า สถานทีพ่อ
อยูไ่ด้ ไม่แออัดมากนกั แต่
อยากให้เพิ่มเวลาอาบน�้า 
ทุกวันนี้อาบน�้ารู้สึกว่ายัง
เอาฟองออกไม่หมดเลย 
หมดเวลา โดยเฉพาะเวลา
มีประจ�าเดือน

ทัณฑสถำนหญิง
เชียงใหม่

ทัณฑสถำนหญิง
เชียงใหม่

ท�าหน้าที่เป็น อสรจ. แดน
พยาบาล ช่วยดแูลผูต้้องขงั 
สูงอายุ และผลิตน�า้สมุนไพร 
ตามสตูรหมอเขยีว กภู็มใิจ 
ที่ท�าตัวเป็นประโยชน์บ้าง
ในเรือนจ�า อยากให้มีการ
ผลติสมุนไพรส�าหรบัรกัษา 
นวด ประคบ เพราะคนแก่ 
ปวดเมื่อยกันมาก

มาสมคัรเป็น อสรจ. หลงัจาก 
อบรมได้ท�าหน้าที่ที่แดน
สูทกรรม  เร่ืองเมนูอาหาร
จะมีเจ้าหน้าที่โภชนาการ
มาดูแล อาหารพอรับได้ 
แต่ข้าวแข็งไปนิด คนแก่
จะเคี้ยวยาก ปัญหาที่พบ
บ่อยในแดนน้ีคือ อบุตัเิหตุ
เล็กๆน้อยๆ เช่น หกล้ม 
มีปวดหลัง ปวดเอว ดีใจ 
ที่ได้ท�าอาหารสุขภาพให้
เพื่อนๆ กิน

ตอนติดคุกใหม่ๆ คิดมาก
คิดถึงบ้านท�าใจไม่ได้เลย 
ท�าไมโชคร้าย ตอนน้ีเข้า
โครงการวถิธีรรม กท็�าใจได้
บ้าง ฝกอาชีพพวกงานปัก
ผ้า ท�าให้มีสมาธิมากขึ้น 
เพื่อนๆ ในน้ีก็ดูแลกันดี 
ออกไปยังไม่รู้จะท�าอะไรดี 
เพราะท�านาอย่างเดิมก็ไม่
พอกินอีก เพื่อน อสรจ. อีก
คนแนะน�าให้เรียนเสริม
สวย ออกไปเปิดร้านรายได้
พอเล้ียงตัวได้ พวกกัวซา
ก็ดี เป็น อสรจ.แดนหญิง 
ดูแลมุมสุขภาพ คนอ่าน
หนังสือน้อย มต่ีางชาติด้วย 
อ่านไม่ออก คนสนใจท�า
กิจกรรมบ�าบัดตามแนว
หมอเขยีวมากกว่า พวกเสือ้ชัน้ใน 
ของใช้ส่วนตัว ผ้าอนามัย 
มีไม่ค่อยพอใช้ ต้องซื้อเพิ่ม
จากร้านค้า

แดนหญิง 
เรือนจ�ำกลำง
นครพนม

แดนหญิงเรือน
จ�ำกลำง
นครพนม

ผลการเข้าตรวจเยีย่มตามโครงการตรวจประเมนิโครงการพฒันาระบบบรกิารสาธารณสขุ

ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�าตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ระหว่างเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ๒๕๖๓ คณะผู้วิจัยได้ใช้

แบบสอบถามทีค่ณะผูว้จิยัสร้างขึน้เองในการประเมนิประสิทธผิลของการพฒันาของอาสาสมคัร

สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ใน ๓ กลุ่ม

๓.๒.๕ การประเมินประสิทธิผลการท�างาน
        ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)

ผู้ต้องขังประเมินอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ประเมินตนเอง

เจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการสขุภาพ (พยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์) ประเมนิอาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า (อสรจ.)

ตำรำงที ่๗ หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของอำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ�ำ (อสรจ.)



170 171ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

คัดเลือก จัดหำและ
พระรำชทำนเครื่องมือแพทย์
จัดท�ำหลักสูตร อสรจ.
เพ่ือพัฒนำอำสำสมัคร
สำธำรณสุขเรือนจ�ำ
จัดมุมเรียนรู้ด้ำนสุขภำพ
กำรท�ำสื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
จัดท�ำแดนแรกรับให้มีกำรคัดกรองโรค
ติดตำมประสำนงำนเกี่ยวกับ
กำรสงเครำะห์ผู้ต้องขัง สูงอำยุเจ็บป่วย
พิกำรหลังปล่อยที่ไม่มีญำติ

•

•

•
•
•
•

ภาคผนวกภาคผนวก

ภาคผนวก

ระยะส้ัน
(เริ่มต้นโครงการ - กรกฎาคม ๖๓)

 พระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์
  จ�ำนวน ๑๒๘,๙๐๐,๖๐๐ บาท เพ่ือด�าเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ระยะที่ ๒
  มีเรือนจ�าเป้าหมาย ๑๙ แห่ง ได้แก่

๑๙. เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด

๑. เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี

๗. เรือนจ�าอ�าเภอพล

๔. เรือนจ�าอ�าเภอนางรอง

๑๐. เรือนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก

๑๓. เรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง

๑๖. เรือนจ�าอ�าเภอนาทวี

๒. เรือนจ�าอ�าเภอกบินทร์บุรี

๘. เรือนจ�าอ�าเภอเทิง

๕. เรือนจ�าอ�าเภอรัตนบุรี

๑๑. เรือนจ�าอ�าเภอหล่มสัก

๑๔. เรือนจ�าอ�าเภอปากพนัง

๑๗. เรือนจ�าอ�าเภอเบตง

๓. เรือนจ�าอ�าเภอกันทรลักษณ์

๙. เรือนจ�าอ�าเภอแม่สะเรียง

๖. เรือนจ�าอ�าเภอสีคิ้ว

๑๒. เรือนจ�าอ�าเภอทองผาภูมิ

๑๕. เรือนจ�าอ�าเภอหลังสวน

๑๘. เรือนจ�าอ�าเภอฝาง

ติดตำมและประเมินผล และแก้ไข
ข้อขัดข้องในกำรด�ำเนินงำนตำมแผน
ระยะสั้น
พัฒนำโรงพยำบำลแม่ข่ำย
ทั้งด้ำนสถำนที่ เครื่องมือและครุภัณฑ์
ด้ำนกำรแพทย์
รพ.แม่ข่ำย ปรับปรุงสถำนที่ใน รพ.
ให้เหมำะสมในกำรรับรู้ผู็ต้องขัง
เป็นผู้ป่วยใน
พัฒนำระบบแพทย์ทำงไกล
กำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์เฉพำะทำง ได้แก ่
จักษุกรรม จิตเวช ทันตกรรม เป็นต้น

บูรณำกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนโรคติดต่อ ได้แก่
กำรตรวจคัดกรอง
กำรตรวจสุขภำพผู้ต้องขัง 
เพ่ือคัดกรองโรคติดต่อ
ปรับปรุงอนำมัยสิ่งแวดล้อม
กำรป้องกันโรค
และกำรส่งเสริมสุขภำพ
อบรมเพ่ิมเติม และทบทวน
อำสำสมัครสำธำรณสุข
เรือนจ�ำ
พัฒนำบุคลำกรทำงกำร
แพทย์ในสถำนพยำบำล
เรือนจ�ำ

ด�ำเนินกำรต่อเนื่องตำมแผน ระยะสั้นและ
ระยะกลำงและด�ำเนินกำรต่อในเรือนจ�ำ 
ที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำร
รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย 
ประเมินผลและพัฒนำปรับปรุงแผน
รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนให้
คณะกรรมกำรทรำบอย่ำงต่อเนื่อง

แผนการด�าเนินงาน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

ระยะกลาง
(สิงหาคม ๖๓ - ธันวาคม ๖๓)

•

•

•

•
•

    •

    •

    •

    •

•

•

•

ระยะยาว
(ถาวร - มกราคม ๖๔ เป็นต้นไป)
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คณะที่ปรึกษา
•  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ
•  พลอำกำศเอก สุบิน ชิวปรีชำ
•  ศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ
•  นำยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต   

คณะผู้จัดท�า
•  อธิบดีกรมรำชทัณฑ์
•  ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรกำรสำธำรณสุข ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
•  ผู้อ�ำนวยกำรกองกลำง ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม
•  นำยแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล
•  นำยแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยำ
•  นำงพำหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
•  นำงวิรำณี นำคสุข
•  นำยวรพงษ์ น้อยสุขเสริม
•  นำงจิรภำ สินธุนำวำ
•  นำยวีระกิตติ์ หำญปริพรรณ์
•  นำงอำภรณ์ แก้วเวียงชัย
•  นำงกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์
•  นำงสุพรรณนำ วำงอภัย
•  นำยบุญธรรม บุญชูวงศ์
•  นำงสำวพรนภำ นิมิตรธนะเศรษฐ์
•  นำงสำวทิพวัลย์ จันทร์ข�ำ
•  นำงสำวพัชรำภำ กนิษฐำนนท์

ฝ่ายภาพ
•  นำยสหพล เจริญศิลป์

บรรณาธิกร
•  นำงสำวนิดำ ลีฬหวรงค์

ออกแบบและจัดพิมพ์
•  บริษัท บอช สแนป จ�ำกัด



174 175ครบรอบ ๑ ปี  ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี  เพื่ อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์




