
ครบรอบ ๒ ปี
ราชทัณฑ์ปันสขุ
ท�าความ ดี
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์





ด้วยพระมหากรณุาธิคณุในพระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงช่วยเหลือผู้ด้อย
โอกาส ในกลุ่มผู้ต้องขังมาอย่างต่อเน่ือง โดย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พระราชทานเครื่องมือ 
และครภุณัฑ์ทางการแพทย์แก่เรอืนจ�า ตลอดจน 
โรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ 
พร้อมพระราชทานแนวทางเพิ่มเติมจากการ 
ด�าเนินงานในระยะที่ ๑ โดยท�าให้ประชาชน 
ได้รับประโยชน์จากเครื่องมือและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น และผู ้ต ้องขัง 
ได้รับการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจ�าและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานในเชิง
ป้องกันโรค ทั้งนี้ เพื่อให้ผู ้ต้องขังสามารถ 
เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็ว และ 
เท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม

เมือ่วนัที ่๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ พระบาทสมเดจ็ 
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนิ ี  สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา 
นเรนทริาเทพยวด ี กรมหลวงราชสารณิสีริพิชัร 
มหาวชัรราชธิดา  องค์ประธานกรรมการ  พร้อมด้วย 
เจ้าคุณพระสนินีาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จเปิด
โครงการในระยะที ่๒ และพระราชทานพระบรมราช 
วโรกาสให้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภาฯ 
องค์ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ รับพระราชทานเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และทอดพระเนตร
นิทรรศการเป ิดโครงการราชทัณฑ์ป ันสุข 
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๒ 
ณ พระที่นั่ งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 
โดยการด�าเนินงานในระยะท่ี ๒ ได้ก�าหนด 
เป้าหมายในเรอืนจ�าอ�าเภอทีม่ขีนาดเลก็ ส่วนใหญ่
อยูต่ดิชายแดน มพีืน้ทีค่บัแคบ จ�านวน ๑๙ แห่งและ 
เป้าหมายในโรงพยาบาลแม่ข่าย จ�านวน ๑๙ แห่ง

ค�ำน�ำ
แต่ด้วยในช่วงปีท่ีผ่านมา มีสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) การด�าเนินงานของโครงการ
ราชทณัฑ์ปันสุข ท�าความ ด ีเพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ 
ในกิจกรรมต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในระยะที่ ๑ และ 
ระยะที ่๒ กย็งัคงด�าเนนิงานต่อไป แต่ความทราบถึง 
พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั กรณทีีม่ี 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) เข้าไปในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
หลายแห่ง และด ้วยข ้อจ�ากัดของระบบ
สาธารณสขุทีต้่องดแูลประชาชนภายนอกทีไ่ด้รบั 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙  (โควดิ-๑๙) เช่นกนั รวมทัง้ผูต้้องขงั 
ที่เข ้ามาในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน จะมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องด้วยมี
บคุคลท่ีกระท�าผดิกฎหมายและถกูส่งเข้ามาใน
เรือนจ�าตามระบบของกระบวนการยุติธรรม 
จึงเกิดระยะพิเศษขึ้น กล่าวคือ ระยะการแก้
ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และในการน้ีพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 
พชัรกติยิาภาฯ พร้อมด้วยเจ้าคณุพระสนินีาฏ 
พลิาสกลัยาณ ีจงึได้พระราชทานความช่วยเหลอื 
เพื่ อแก ้ป ัญหาวิ กฤติการณ ์แพร ่ ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
ด้วยการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ที่จ�าเป็น
ต่อการดูแลและคัดกรอง เช่น เครื่องเอกซเรย์
เคลื่อนที่ ซ่ึงให้ไว้ประจ�าเรือนจ�าเขตจ�านวน 
๑๐ เครื่อง ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาฟ้าทะลายโจร 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้อง
กบัการคัดกรองผู้ต้องขงัท่ีรบัใหม่ และผู้ต้องขงั
ที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
ท�าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้คลี่คลายลง 

ผูต้้องขัง ครอบครัว และญาตพ่ีิน้อง ของผูต้้องขัง 
หมดความกังวลใจ เจ ้าหน ้าที่ราชทัณฑ์ 
คลายความเครยีดและความทกุข์ด้วยพระมหา 
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศจัดต้ังมูลนิธิ
ราชทัณฑ์  ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมป์ขึ้น ด้วยเป็นไป
ตามพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จ 
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วัฯ ในการสบืสาน รกัษา ต่อยอด 
โครงการและงานในพระบาทสมเด็จพระชนกาธเิบศร์ 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง จงึมพีระราชด�าริ
ให้จัดต้ัง “มูลนิธิ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ์
ที่ เ ป ็ น ไปตามที่ ก� าหนดไว ้ ใน โครงการ 
แต่ที่เพิ่มเติม คือ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกศุลต่างๆ ได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู ้ต้องขังในด้าน
สุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขัง และ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานเงินเพื่อเป็นทรัพย์สินเริ่มต้นของ
มูลนิธิฯ ที่มาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จ�านวน ๑๐,๒๗๔,๒๑๖ บาท (สบิล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบหกบาทถ้วน) ให้กับ
มูลนิธิฯ ซึ่งห้วงเวลาของการก่อตั้งมูลนิธิ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมป์ อยู่ในห้วงเวลา
ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  (โควิด-๑๙)  ในเรือนจ�า และถือเป็น
พระวิสัยทัศน์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ ้าอยู ่ หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือ 
รวมทั้งท�าให้หลายภาคส่วนในสังคมได้เข้ามา
ช่วยเหลอื สนับสนนุการป้องกนั และแก้ปัญหา
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ในผู้ต้องขังเป็นจ�านวนมาก

หนังสือครบรอบ ๒ ปี การด�าเนินงาน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการ
ด�าเนินงานตามโครงการท้ังในด้านของงาน
ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู ้ต ้องขังและงานด้าน
สาธารณสุขที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ตั้งแต ่
การด�าเนนิโครงการในระยะที ่๑ และระยะที ่๒ 
และในระยะพิเศษ คือ ระยะการแก้ปัญหา 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ท่ี
ประชาชนในฐานะผู ้ต ้องราชทัณฑ ์และ
ประชาชนทั่วไปได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
ในฐานะประธานกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วย 
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่ทรงงาน
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม และไม่เว้น 
ผู ้ต ้องราชทัณฑ์ให้ได้รับการดูแลข้ันพื้นฐาน 
ตามจ�าเป็น คณุประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากหนังสือ
เล่มน้ี คณะท�างานฯ ทีป่ระกอบด้วยผูแ้ทนจาก
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และ
คณะกรรมการฯ ต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และ 
หากมีความไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ใดๆ ของหนงัสอื
เล่มน้ี คณะผู ้จัดท�าขอน้อมรับไว้เพื่อน�าไป
ปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

คณะท�ำงำนฯ
มกรำคม ๒๕๖๕
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๑๒๗

๑๓๙

๑๕๒
๑๕๔
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๑๖
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ความเป็นมา
ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ผลการด�าเนินงาน
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ระยะท่ี ๒

ด้านราชทัณฑ์
ข้อมูลผู้ต้องขัง
ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC)
มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
บุคลากรทางการแพทย์ประจ�าเรือนจ�า/ 
ทัณฑสถาน
การบริการของแพทย์ ในเรือนจ�า/ 
ทัณฑสถาน
สาขาของแพทย์ท่ีเข้ามาตรวจในเรือนจ�าและ
ทัณฑสถาน
การจัดห้องส�าหรับผู้ต้องขังในโรงพยาบาล
การจัดห้องแยกโรคติดต่อ และห้องกักโรค 
ส� าหรับผู้ต้องขังรับใหม่
ด้านอาหารและสุขาภิบาล
การบ�าบัดน�้าเสียของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
การประกวดเรือนจ�าและทัณฑสถานดีเด่น 
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
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การด�าเนินงาน
การป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์
การพัฒนาศักยภาพ แพทย์ พยาบาล
ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

การถอดบทเรียน
การท�างานร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย
และเรือนจ�าเพ่ือน�าไปสู่บทบาทใหม่
ของการพัฒนาสาธารณสุขในเรือนจ�า

มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ภาคผนวก

ด้านสาธารณสุข
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส�าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า
การด�าเนินการคัดเลือกและจัดซ้ือ จัดหา 
เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
พระราชทาน
การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ�าสถาน
พยาบาลในเรือนจ�าฯ
บริการสุขภาพช่องปาก 
บริการสุขภาพจิต
การควบคุมป้องกันโรค
การตรวจวินิจฉัย และการรักษา 

หลักเกณฑ์การประกวดเรือนจ�า
และทัณฑสถานดีเด่น
รายนามผู้จัดท�า

๘๐
๘๒

๘๘

๙๒

๙๔

๙๖
๑๐๐
๑๐๔
๑๐๖

๑๕๔

๑๖๔

แผนการด�าเนินงาน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะท่ี ๒ 

วัตถุประสงค์
ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

การพระราชทาน
เคร่ืองมือแพทย์ ระยะท่ี ๒

การพระราชทานความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)   



แผนภูมิท่ี ๑
แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังจ�ำแนกตำมเพศ
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑
ยกเว้นจ�ำนวนผู้ต้องขัง 
ในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

แผนภูมิท่ี ๒
แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังจ�ำแนกตำมเพศ
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒ 

แผนภูมิท่ี ๓
แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงอำยุ
(อำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๖๐ ปีข้ึนไป )
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

แผนภูมิท่ี ๔
แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงอำยุ
(อำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๖๐ ปีข้ึนไป)
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำย ระยะท่ี ๒

แผนภูมิท่ี ๕
แสดงสถิติโรค ๑๐ อันดับ
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

แผนภูมิท่ี  ๖
แสดงสถิติโรค ๑๐ อันดับ
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

แผนภูมิท่ี ๗
แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังต่ำงชำติ/ต่ำงด้ำว
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑ 

แผนภูมิท่ี ๘
แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังต่ำงชำติ/ต่ำงด้ำว
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

แผนภูมิท่ี ๙
แสดงจ�ำนวนเด็กติดผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑
ยกเว้นจ�ำนวนผู้ต้องขัง
ในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

เลขหน้าแผนภูมิ
เลขหน้าตาราง
เลขหน้ากราฟ

แผนภูมิท่ี ๑๐
แสดงจ�ำนวนเด็กติดผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

แผนภูมิท่ี ๑๑
แสดงข้อมูลกำรลงทะเบียน
สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สิทธิUC) 
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑
ยกเว้นจ�ำนวนผู้ต้องขัง
ในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

แผนภูมิท่ี ๑๒
แสดงข้อมูลกำรลงทะเบียน
สิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สิทธิUC)
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

แผนภูมิท่ี ๑๓
แสดงจ�ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขเรือนจ�ำ (อสรจ.)
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

แผนภูมิท่ี ๑๔
แสดงจ�ำนวนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขเรือนจ�ำ (อสรจ.)
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

แผนภูมิท่ี ๑๕
แสดงข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

แผนภูมิท่ี ๑๖
แสดงข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

แผนภูมิท่ี ๑๗
แสดงข้อมูลกำรให้บริกำร
ของแพทย์ ในกำรตรวจรักษำผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

แผนภูมิท่ี ๑๘
แสดงข้อมูลกำรให้บริกำร
ของแพทย์ ในกำรตรวจรักษำผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

ตารางท่ี ๑
แสดงกำรจัดมุมรำชทัณฑ์ปันสุข
จ�ำแนกตำมเรือนจ�ำและทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑

ตารางท่ี ๒
แสดงกำรจัดมุมรำชทัณฑ์ปันสุข
จ�ำแนกตำมเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

ตารางท่ี ๓
แสดงสำขำของแพทย์ท่ีให้บริกำร
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑

ตารางท่ี ๔
แสดงสำขำของแพทย์ท่ีให้บริกำร
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

ตารางท่ี ๕
แสดงกำรจัดห้องส�ำหรับผู้ต้องขัง
ในโรงพยำบำลของเรือนจ�ำและ
ทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

ตารางท่ี ๖
แสดงกำรจัดห้องส�ำหรับผู้ต้องขัง
ในโรงพยำบำลของเรือนจ�ำ
เป้ำหมำยระยะท่ี ๒

ตารางท่ี ๗
แสดงกำรจัดห้องแยกโรคติดต่อ
และห้องกักโรคส�ำหรับผู้ต้องขังรับใหม่
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑

ตารางท่ี ๘
แสดงกำรจัดห้องแยกโรคติดต่อ
และห้องกักโรคส�ำหรับ
ผู้ต้องขังรับใหม่
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

ตารางท่ี ๙
แสดงกำรบ�ำบัดน�้ำเสียของเรือนจ�ำ
จ�ำแนกตำมรูปแบบกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑

ตารางท่ี ๑๐
แสดงกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
ของเรือนจ�ำจ�ำแนกตำมรูปแบบ
กำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

ตารางท่ี ๑๑
สรุปผลกำรด�ำเนินงำนแยกรำยเดือน
กำรออกตรวจ OPD,
กำรรับปรึกษำทำงไกล
(Telemedicine),
เพศ, สัญชำติ และ
กำรส่งต่อกำรรักษำ (refer) 

ตารางท่ี ๑๒
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
กำรตรวจรักษำผู้ต้องขังป่วย
แยกตำมสำขำบริกำร

ตารางท่ี ๑๓
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
กำรท�ำผ่ำตัด/หัตถกำรท่ีทัณฑสถำน
โรงพยำบำลรำชทัณฑ์
(ต้ังแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๔)

กราฟท่ี ๑
แสดงกำรใช้งำนเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน
เรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

กราฟท่ี ๒
แสดงกำรใช้งำนเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์พระรำชทำนเรือนจ�ำ
เป้ำหมำยระยะท่ี ๒

๓๐

๓๒

๓๔

๓๖

๓๘

๓๙

๔๐

๔๒

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

๖๒

๖๔

๔๘

๕๑

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

๗๑

๗๖

๗๘

๑๐๗

๑๑๖

๑๑๗

๕๔

๕๖



พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี  เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
เม่ือวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และต่อมาเม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มีพระบรมราชโองการพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ัง 
คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ชุดใหม่ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานกรรมการ 
โดยทรงเห็นว่า การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นส่ิงส� าคัญ

อีกทั้ง เรือนจ�า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 
ยงัขาดแคลนบคุลากรทางการแพทย์ เคร่ืองมอื
แพทย์ และเวชภัณฑ์ อยู่เป็นจ�านวนมาก 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จึงถูกก่อต้ังขึ้น 
เพื่อช ่วยให ้ ผู ้ต ้องขังป ่วยสามารถเข ้าถึง 
การรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลัก 
มนุษยธรรม รวมถึงช่วยเหลือประชาชนที่เข้า
รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายด้วย 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ได้มีการก�าหนด 
เป้าหมายการด�าเนินงานในเรือนจ�าเป้าหมาย 
ระยะที่ ๑ ไว้ ๒๔ แห่ง และรวมทัณฑสถาน 
โรงพยาบาลราชทัณฑ์อกี ๑ แห่ง รวมทัง้ส้ิน ๒๕ แห่ง 
และด�าเนินการในเรือนจ�าเป้าหมาย ระยะที่ ๒ 
(เรือนจ�าอ�าเภอ) อีก ๑๙ แห่ง ซึ่งองค์ประธาน
คณะกรรมการฯ ได้ทรงพระราชทานแนวทาง
การท�างานให้กับกรมราชทัณฑ์และกระทรวง
สาธารณสขุ รวมท้ังหน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
จึงท�าให้เกดิมิตขิองการบูรณาการจากทกุภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐด้วยกัน ภาครัฐกับภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน 

ปัจจุบนั เรอืนจ�า/ทณัฑสถาน รวมถงึโรงพยาบาล 
แม่ข่ายท่ัวประเทศ ได้น�าแนวทางการด�าเนินงาน 
ของโครงการราชทณัฑ์ปันสขุฯ ไปปฏิบตัอิย่าง
ต่อเนือ่งเสมอมา ซึง่ในหนงัสอืรายงานครบรอบ 
๒ ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ด ี
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ฉบับนี้ จะเป็นบันทึก 
ที่ทรงคุณค ่าของปวงชนชาวไทยทุกคน 
ว่าพระมหากษตัรย์ิไทยทรงมคีวามห่วงใยประชาชน 
ในทุกกลุ่ม ทุกสถานที่ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ 
ศาสนา และสถานะ

พระมหากษัตรยิไ์ทย
ทรงมคีวามหว่งใย
ประชาชนในทกุกลุม่
ทกุสถานท่ี โดย
ไมเ่ลอืกเชื้อชาติ
ศาสนา และสถานะ

10 11โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

บท
น�า



เพ่ือยกระดับการดูแลสุขภาพ 
ผู้ต้องขังให้ ได้รับการรักษาพยาบาล 
เท่าเทียมกับบุคคลภายนอก 
ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

เพ่ือจัดระบบการรักษาพยาบาลส�าหรับผู้ต้องขัง 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตลอดจนปรับปรุงอนามัยส่ิงแวดล้อม 
การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ

จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ส�าหรับสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
และโรงพยาบาลแม่ข่าย

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ของกรมราชทัณฑ์ ให้มีความเหมาะสม 
และมีความก้าวหน้าในสายงาน 
รวมท้ังสร้างขวัญและก�าลังใจ

พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า
(อสรจ.) ให้ ได้มาตรฐานและ 
สามารถตอบสนองการดูแลสุขภาพ 
ผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้
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๑. เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๒. เรือนจ�าอ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
๓. เรือนจ�าอ�าเภอกันทรลักษณ ์ จังหวัดศรีสะเกษ
๔. เรือนจ�าอ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๕. เรือนจ�าอ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
๖. เรือนจ�าอ�าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา
๗. เรือนจ�าอ�าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
๘. เรือนจ�าอ�าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย
๙. เรือนจ�าอ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑๐. เรือนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

๑๑. เรือนจ�าอ�าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ ์
๑๒. เรือนจ�าอ�าเภอทองผาภูม ิ จังหวัดกาญจนบุร ี
๑๓. เรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๔. เรือนจ�าอ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๑๕. เรือนจ�าอ�าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
๑๖. เรือนจ�าอ�าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 
๑๗. เรือนจ�าอ�าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
๑๘. เรือนจ�าอ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ่
๑๙. เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เป้าหมายเรือนจ�าในระยะท่ี ๒ จะด�าเนินการในเรือนจ�าอ�าเภอ 
จ�านวน ๑๙ แห่ง โดยก�าหนดเป้าหมายเป็นเรือนจ�าขนาดเล็ก 
อยู่ห่างไกล และติดชายแดน ดังน้ี

๑. การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
๒. การจัดห้องแยกโรค
๓. การจัดท�าแดนแรกรับ/ห้องรับใหม่
๔. การจัดท�ามุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขฯ
๕. การมีแพทย์เข้ามาตรวจรักษาในเรือนจ�า
    และ มีการใช้ Telemedicine ตามตารางที่ก�าหนด
๖. มีจิตอาสาพระราชทานเข้ามาสนับสนุน
๗. การบริหารจัดการโรคติดต่อ
    โดยเฉพาะการกักโรค

๘. โภชนาการในเรือนจ�า
๙. สิทธิการรักษาพยาบาล
๑๐. ระบบสุขาภิบาลในเรือนจ�า
๑๑. การบ�าบัดน�้าเสีย
๑๒. การก�าจัดขยะ
๑๓. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาโครงการฯ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีการประชุมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์
ปันสขุ ท�าความ ด ีเพือ่ชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ และมมีตถิวายงานด้านสขุภาพผูต้้องขงัหญงิ 
และอนามัยแม่และเด็ก ซึ่งเดิมอยู ่ภายใต้โครงการก�าลังใจในพระด�าริ พระเจ้า 
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้มาอยู่ในภารกิจของโครงการราชทัณฑ์ปันสุข   
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

กิจกรรมท่ีด�าเนินการในระยะท่ี ๒ ได้แก่

งานด้านสุขภาพผู้ต้องขังหญิงและอนามัยแม่และเด็ก
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กำรพระรำชทำน
เครื่องมือแพทย์

ในระยะที่ ๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาส
กัลยาณี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธาน
กรรมการ พร้อมคณะกรรมการโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ รับพระราชทานเคร่ืองมือ

และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทอดพระเนตร 
นิทรรศการเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พระท่ีน่ัง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

โดยโอกาสน้ี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
ได้กราบบังคมทูลรายงานการเร่ิมด�าเนิน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพ่ือ
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะท่ี ๒ ความว่า

ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม ข้ำพระพุทธเจ้ำในนำม 
คณะกรรมกำรโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท� ำควำม ดี เพ่ือชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
มี ค วำ ม ส� ำ นึ ก ใ น พร ะ ม ห ำ ก รุ ณำ ธิ คุ ณ ล้ น เ ก ล้ำ  ล้ น ก ร ะ ห ม่อ ม ห ำ ท่ี สุ ด มิ ไ ด้  
ท่ีใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี พระรำชทำน 
พระบรมรำชวโรกำสให้คณะกรรมกำรโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ เข้ำเฝ้ำทูลละออง
ธุลีพระบำท รับพระรำชทำนเคร่ืองมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ โดยเจ้ำคุณ
พระสินีนำฏ พิลำสกัลยำณี ในฐำนะรองประธำนท่ีปรึกษำโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ 
โดยเสด็จด้วย ในวันน้ี

โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุขฯ  เ ป็นโครงกำร ท่ี ใ ต้ ฝ่ำละอองธุ ลีพระบำท 
ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้จัดต้ังข้ึน และเสด็จพระรำชด� ำเนิน 
ไปทรงเปิดโครงกำรในระยะท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๒ ด้วยทรงมี 
พระรำชด� ำริว่ำ ผู้ ต้องขังส่วนใหญ่ประสบปัญหำด้ำนสุขภำพ เ น่ืองจำก
ขำดแคลนเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ รวมท้ังบุคลำกรทำงกำรแพทย์ จึงได้
พระรำชทำนแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ ตลอดจนให้ด� ำเนินงำน
โครงกำรตำมหลักมนุษยธรรม และสอดคล้องกับข้อกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง
กับงำนรำชทัณฑ์ ข้อก� ำหนดแมนเดลำ และข้อก� ำหนดกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็น 
ข้อก�ำหนดของสหประชำชำติ

กำรด�ำเนินงำนโครงกำรในระยะท่ี ๑ แม้ว่ำจะก�ำหนดเป้ำหมำยเรือนจ�ำขนำดใหญ่ไว้ 
๒๕ แห่ง แต่ในเรือนจ� ำอ่ืนๆ อีก ๑๑๘ แห่ง ก็ได้ปฏิบัติตำมแนวทำงทุกด้ำนของ
โครงกำรไปพร้อมกัน โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกโรงพยำบำลแม่ข่ำย สังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข และโรงพยำบำลทหำร ต�ำรวจ รวมท้ังจิตอำสำพระรำชทำน จนส�ำเร็จผล
เป็นท่ีประจักษ์ อำทิ อัตรำกำรเกิดโรคทำงเดินหำยใจ และโรคผิวหนังลดลง จ�ำนวน
ผู้ต้องขังท่ีต้องไปรับกำรรักษำในโรงพยำบำลภำยนอกลดลง นอกจำกน้ี เรือนจ�ำ 
ท่ัวประเทศยังสำมำรถจัดให้มีห้องคัดกรองแรกรับ และห้องแยกโรคอย่ำงถำวร 
เพ่ือควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ด้วย

ส� ำหรับกำรด�ำเนินโครงกำรในระยะท่ี ๒ ซ่ึงก�ำหนดเป้ำหมำยเป็นเรือนจ�ำอ�ำเภอ 
ท่ีมีขนำดเล็ก ส่วนใหญ่อยู่ติดชำยแดน มีพ้ืนท่ีคับแคบ จ� ำนวน ๑๙ แห่งและ 
โรงพยำบำลแม่ข่ำยท่ีจะสนับสนุนเรือนจ� ำ ๑๙ แห่ง ตำมท่ี ได้พระรำชทำน
พระบรมรำชวินิจฉัยไว้แล้วน้ัน ได้พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์  
ในกำรจัดหำเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ จ� ำนวน ๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐ บำท 
แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ท่ีใช้ ในเรือนจ� ำ ๑๕,๘๕๕,๘๐๐ บำท และครุภัณฑ์เคร่ืองมือ 
ทำงกำรแพทย์ท่ีใช้ ในโรงพยำบำลแม่ข่ำย จ� ำนวน ๑๐๒,๖๙๑,๔๐๐ บำท ครุภัณฑ์ 
ดังกล่ำว นอกจำกจะใช้ ในกำรดูแลช่วยเหลือผู้ต้องขังแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่
ประชำชนท่ีอยู่ใกล้เคียงให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพได้มำกข้ึนอีกด้วย
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กำรด�ำเนินโครงกำรในระยะท่ี ๒ น้ี เน้นในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีด�ำเนินกำรตำม 
ระยะท่ี ๑ ท้ังได้ก�ำหนดให้มีกำรบริหำรจัดกำรโรคติดต่อ โดยเฉพำะกำรกักโรค 
กำรส่งเสริมเร่ืองสุขำภิบำลเรือนจ�ำและอนำมัยส่ิงแวดล้อม เช่น กำรบ�ำบัด
น�้ ำเสีย กำรก�ำจัดขยะ รวมท้ังเร่ืองโภชนำกำร เช่น โครงกำร “เรือนจ� ำ 
อำหำรปลอดภัยต้นแบบ”

โอกำสน้ี ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต เบิกปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข และอธิบดีกรมรำชทัณฑ์ เป็นผู้แทนรับพระรำชทำนเคร่ืองมือ
และครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ และเบิกผู้บัญชำกำรเรือนจ� ำ ผู้อ� ำนวยกำร 
โรงพยำบำลแม่ข่ำย พร้อมท้ังผู้ปฏิบัติงำนและผู้ต้องขัง เฝ้ำทูลละอองธุลี
พระบำทและกรำบบังคมทูลรำยงำน ผ่ำนโปรแกรมประชุมออนไลน์ โดยจะมี 
กำรถ่ำยทอดสดสัญญำณภำพและเสียงไปยังเรือนจ�ำ ๑๔๓ แห่งท่ัวประเทศ

ต่อจำกน้ัน ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตกรำบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตร 
ครุภัณฑ์และเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ท่ีน� ำมำจัดแสดงบริเวณลำน 
ท้องพระโรงทำงเสด็จ และหำกมีพระรำชด�ำริหรือพระบรมรำโชบำยประกำรใด 
ข้ำพระพุทธเจ้ำท้ังหลำยขอรับใส่เกล้ำใส่กระหม่อม เพ่ือน้อมน� ำไปเป็น
แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนโครงกำร ให้บังเกิดประโยชน์และควำมเจริญม่ันคง 
ย่ิงๆ ข้ึนไป ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ค�ากราบบังคมทูลรายงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ระยะท่ี ๒ ณ พระท่ีน่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราช
ปฏสินัถารกบัผูบ้ญัชาการเรอืนจ�าผูอ้�านวยการโรงพยาบาลแม่ข่าย 
พยาบาลประจ�าเรือนจ�า และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) ของเรอืนจ�าอ�าเภอฝาง เรอืนจ�าอ�าเภอเบตง เรอืนจ�าอ�าเภอ
รัตนบุรี และเรือนจ�าอ�าเภอทองผาภูมิ ซึ่งเป็นเรือนจ�า ๔ แห่ง 
จากทั้งหมด ๑๙ แห่ง ของเรือนจ�าเป้าหมายในการด�าเนินงาน 
ระยะที่ ๒ ความตอนหนึ่งว่า
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานเคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐ บาท แบ่งเป็น

๑. เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของ 
โรงพยาบาลแม่ข่าย จ�านวน ๑๖ รายการ ๑๙๑ หน่วย 
เป็นเงิน ๑๐๒,๖๙๑,๔๐๐ บาท

๒. เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของ
สถานพยาบาลเรือนจ�า จ�านวน ๑๖ รายการ ๓๓๘ หน่วย 
เป็นเงิน ๑๕,๘๕๕,๘๐๐ บาท

โดยการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการราชทัณฑ์
ปันสุขฯ ในเรือนจ�าและโรงพยาบาลแม่ข่าย ในระยะท่ี ๒
ท่ีเพ่ิมเติมจากการด�าเนินงานในระยะท่ี ๑ ประกอบด้วย 
“การโภชนาการในเรือนจ� า สิทธิการรักษา
พยาบาล ระบบสุขาภิบาลในเรือนจ�า การบ�าบัด
น�้าเสีย การก�าจัดขยะ และกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาโครงการฯ”

มีความยินดี ท่ี ไ ด้ รับรายงาน 
แ ล ะ รั บ ท ร า บ ว่ า ท า ง เ รื อ น จ� า 
และเจ้าหน้าท่ีทุกคน ได้มีก�าลังใจ 
แ ล ะ ต้ั ง ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้า ท่ี   
เพ่ือความอยู่ดี กินดี มีสภาพชีวิต 
ท่ีดีของผู้ต้องขัง และหวังอย่างย่ิงว่า 
เคร่ื องมือเคร่ื องใช้  ท่ี ไ ด้มอบให้  
โครงการน้ี จะไปเสริมการปฏิบัติ 
หน้าท่ี ให้ ได้ผลย่ิงข้ึน ก็ขอฝาก 
ความปรารถนาดีและความหวังดี 
มายังทุกท่านด้วย

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
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เน่ืองด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ท่ัวโลก 
และรวมถึงประเทศไทย จนกระท่ังได้มีการแพร่ระบาด
เข้าสู่เรือนจ�า ซ่ึงความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือในห้วงเวลา
ต่างๆ ดังน้ี

วนัท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๔

การพระราชทาน
อุปกรณท์างการแพทย ์
และพระราชทรพัย ์
ส่วนพระองค ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเงินจ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย เจลแอลกอฮอล์ และ
หน้ากากอนามัย ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อใช้
ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก และด�าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�าและทัณฑสถาน ในพื้นที่เขตภาคใต้ ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะ
น�าเงนิทีไ่ด้รบัพระราชทานจ�านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้โครงการราชทณัฑ์ปันสขุฯ ไปจดัสรร
ให้แก่เรือนจ�าจังหวัดนราธิวาส จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเรือนจ�าอื่นในพื้นที่เขตภาคใต้ที่ได้
รับผลกระทบอีกจ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย
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วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่กรมราชทัณฑ์ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
จ�านวน ๔๘,๓๔๕,๒๐๐ บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ 
ประกอบด้วย

• เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลเคลื่อนที่พร้อมระบบ Ai จ�านวน ๑๐ เครื่อง
• เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จ�านวน ๑,๐๐๐ เครื่อง
• ชุดอุปกรณ์ปกป้องระบบการหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ (PAPR) จ�านวน ๘ ชุด
• เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรและความดัน จ�านวน ๔ เครื่อง
• เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Hi-flow Nasal Cannula (HFNC) จ�านวน ๒๐ เครื่อง
• เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด�า (Infusion Pump) จ�านวน ๔๐ เครื่อง
• เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด�าโดยใช้กระบอกฉีด (Syringe Pump) 
  จ�านวน ๒๐ เครื่อง
โดยกรมราชทณัฑ์ได้จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีไ่ด้รบัพระราชทานดังกล่าวไปยงัทณัฑสถาน

และเรือนจ�าต่างๆ ได้แก่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจ�า 
กลางคลองเปรม เรือนจ�าพิเศษธนบุรี ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ เรือนจ�า
จังหวัดนนทบุรี เรือนจ�ากลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง และเรือนจ�ากลาง
สมุทรปราการ เพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทัณฑสถานและเรือนจ�าหลายแห่ง ทั้งยังจะช่วยเพิ่ม
ศกัยภาพและประสิทธภิาพในการดแูลรกัษาผูต้้องขังท่ีได้รบัเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 
ได้อย่างทั่วถึง

วนัท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทานเงิน จ�านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลระบบความดันลบ เพ่ือสนับสนุนการ
ปรับปรุงห้องแล็บในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการให้
บรกิารผูต้้องขงั รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปทีจ่ะมารบับรกิาร นอกจากนี ้ยงัได้พระราชทานหน้ากาก
อนามัย จ�านวน ๒๖,๐๐๐ ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ จ�านวน ๔,๐๐๐ หลอด ให้แก่กรมราชทัณฑ์ 
เพื่อน�าไปใช้เสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�าต่างๆ ทั่วประเทศ 
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วนัท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

วนัท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

วนัท่ี ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) 
จ�านวน ๒๐๐,๐๐๐ เมด็ ให้แก่กรมราชทณัฑ์ เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในประเทศไทย และมีการขยายไปหลายพื้นท่ีเป็นวงกว้าง 
รวมไปถึงในเรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่ง ได้พบผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) เป็นจ�านวนมาก กรมราชทัณฑ์จึงมีความจ�าเป็นต้องจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ ซ่ึงมี
คุณสมบัติในการต้านเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ส�าหรับผู้ต้องขังท่ีติดเช้ือไวรัส       
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยเฉพาะผู้ทีม่อีาการหนกั ซึง่จ�าเป็นต้องได้รบัการรักษาพยาบาล
โดยใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ประกอบในการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราการสูญเสียและอาการ
รุนแรงของโรค

เรือนจ�ากลางระยองได้รับพระราชทานอาหารพระราชทานจากมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขฯ 
จ�านวน ๒๐๐ ชุด เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ ในการท�างานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่
เรือนจ�ากลางระยอง และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�ากลางระยอง โดยมีพลอากาศโทสมคิด สุขบาง 
กรมวังประจ�าพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และกรรมการมูลนิธิฯ 
อัญเชิญอาหารพระราชทาน

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้รับพระราชทานเงินภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ที่มีความจ�าเป็น ได้แก่ ชุดป้องกันการติดเชื้อ (ชุด PPE) หน้ากาก N๙๕ 
ชดุเส้ือกาวน์แขนยาวใช้แล้วทิง้ และ Face shield เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงานเกีย่วกบัการควบคมุ 
ป้องกัน และรักษาผู้ต้องขังป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�าจังหวัด
พษิณโุลกและทณัฑสถานหญงิพษิณโุลก และได้พระราชทานเงนิภายใต้มลูนธิริาชทณัฑ์ปันสขุ 
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ�านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยอาหารและน�้าด่ืม เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่แพทย์และ
พยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่

บท
น�า

การพระราชทาน
ยาและอาหาร
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ระยะที่ ๒
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จ�านวนผูต้้องขงัในเรอืนจ�า/ทณัฑสถานเป้าหมายระยะที ่๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง จ�าแนกเป็น 
ชาย จ�านวน ๗๑,๐๕๓ คน และหญงิ จ�านวน ๓๔,๘๕๒ คน รวมจ�านวนทัง้สิน้ ๘๖,๗๗๕ คน 
(ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) และในส่วนของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
มีจ�านวนผู้ต้องขังชาย จ�านวน ๖๑๖ คน และหญิง จ�านวน ๑๐๗ คน รวมจ�านวน 
ทั้งสิ้น ๗๒๓ คน

๑.๑ ผูต้อ้งขงัชายและหญิง

ขอ้มูล
ผูต้อ้งขงั 

แผนภูมิท่ี ๑ แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังจ�ำแนกตำมเพศในเรือนจ�ำและทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑ ยกเว้น จ�ำนวนผู้ต้องขังในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์
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จ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�าเป้าหมายระยะที ่๒ จ�านวน ๑๙ แห่ง จ�าแนกเป็นชาย จ�านวน 
๑๘,๕๒๓ คน และหญิง จ�านวน ๒,๑๒๕ คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น ๒๐,๖๔๘ คน 
(ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

แผนภูมิท่ี ๒ แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังจ�ำแนกตำมเพศในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒ 
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๑.๒ ผูต้อ้งขงัสูงอายุ

จ�านวนผู้ต้องขังสูงอายุ (อายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
เป้าหมายระยะที่ ๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง จ�าแนก
เป็น ชาย จ�านวน ๑,๗๔๗ คน และหญงิ จ�านวน 
๕๐๑ คน รวมทั้งสิ้น ๒,๒๔๘ คน และในส่วน
ของทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ มจี�านวน
ผูต้้องขงั ชาย ๑๗๗ คน และหญงิ จ�านวน ๑๙ คน 
รวมทั้งสิ้น ๑๙๖ คน

แผนภูมิท่ี ๓ แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงอำยุ (อำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๖๐ ปีข้ึนไป )
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑ 

จากสถิติพบว่า เรือนจ�ากลางคลองเปรม 
มีผู้ต้องขังสูงอายุมากท่ีสุด จ�านวน ๒๘๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๗ ของผู้ต้องขังท้ังหมด 
รองลงมาเป็น เรอืนจ�ากลางบางขวาง เรอืนจ�ากลาง 
คลองไผ่ เรือนจ�ากลางเขาบิน ทัณฑสถาน 
หญิงกลาง เรือนจ�ากลางพิษณุโลก เรือนจ�า
กลางนครศรีธรรมราช เรือนจ�ากลางระยอง 
เรือนจ�ากลางสมทุรปราการ เรอืนจ�ากลางชลบรุี 

เรอืนจ�ากลางนครปฐม เรอืนจ�ากลางนครพนม 
เรือนจ� ากลางสงขลา ทัณฑสถานหญิง 
เชี ยง ใหม ่  เ รื อนจ� ากลางสุ ราษฎร ์ ธานี 
เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิง
นครราชสีมา เรือนจ�ากลางนครราชสีมา 
ทณัฑสถานหญงิสงขลา ทณัฑสถานหญงิชลบรีุ 
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิง
ธนบรุ ีทณัฑสถานบ�าบดัพเิศษหญงิ ตามล�าดบั 
โดยเรอืนจ�ากลางเชยีงใหม่ ไม่มผีูต้้องขงัสงูอายุ
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จ�านวนผู้ต้องขังสูงอายุ (อายุมากกว่าหรือ
เท่ากับ ๖๐ ปีขึ้นไป ) ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
เป้าหมายระยะที่ ๒ จ�านวน ๑๙ แห่ง จ�าแนก
เป็น ชาย จ�านวน ๒๖๒ คน และหญิง จ�านวน 
๔๗ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๙ คน

จากสถิตพิบว่า เรือนจ�าอ�าเภอฝาง มผู้ีต้องขงั 

แผนภูมิท่ี ๔ แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังสูงอำยุ (อำยุมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๖๐ ปีข้ึนไป ) ในเรือนจ�ำ
เป้ำหมำยระยะท่ี ๒ 

สูงอายุ มากที่สุด จ�านวน ๕๖ คน คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๘.๑๒ ของผู้ต้องขงัท้ังหมด รองลงมา 
คือเรือนจ�าอ�าเภอเทิง เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี 
เรอืนจ�าอ�าเภอนาทวี เรือนจ�าอ�าเภอกนัทรลักษณ์ 
เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด เรือนจ�าอ�าเภอนางรอง 
เรือนจ�าอ�า เภอพล เรือนจ�าอ�า เภอทุ ่ งสง 

เรือนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก เรอืนจ�าอ�าเภอหลงัสวน 
เรอืนจ�าอ�าเภอรตันบรุ ีเรอืนจ�าอ�าเภอแม่สะเรยีง 
เรือนจ�าอ�าเภอกบินทร์บุรี และเรือนจ�าอ�าเภอ
ทองผาภูมิ ตามล�าดับ โดยเรือนจ�าอ�าเภอเบตง 
เรือนจ�าอ�าเภอปากพนัง เรือนจ�าอ�าเภอสีคิ้ว 
และเรอืนจ�าอ�าเภอหล่มสกั ไม่มีผู้ต้องขังสงูอายุ
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๑.๓ ผูต้อ้งขงัแยกตามโรค

จ�านวนผู้ต้องขังแยกตามโรค ๑๐ อันดับท่ีพบมากท่ีสุด 
ในเรือนจ�าและทัณฑสถานเป้าหมายระยะที่ ๑ รายละเอียดดังนี้

ล�าดับที่ ๑
ล�าดับที่ ๒
ล�าดับที่ ๓
ล�าดับที่ ๔
ล�าดับที่ ๕
ล�าดับที่ ๖
ล�าดับที่ ๗
ล�าดับที่ ๘
ล�าดับที่ ๙
ล�าดับที่ ๑๐

แผนภูมิท่ี ๕ แสดงสถิติโรค ๑๐ อันดับท่ีพบมำกท่ีสุด
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑ 

จ�านวนผู้ต้องขังแยกตามโรค ๑๐ อันดับที่พบมากที่สุด 
ในเรือนจ�าเป้าหมายระยะที่ ๒ รายละเอียดดังนี้ 

ล�าดับที่ ๑
ล�าดับที่ ๒
ล�าดับที่ ๓
ล�าดับที่ ๔
ล�าดับที่ ๕
ล�าดับที่ ๖
ล�าดับที่ ๗
ล�าดับที่ ๘
ล�าดับที่ ๙
ล�าดับที่ ๑๐

แผนภูมิท่ี ๖ แสดงสถิติโรค ๑๐ อันดับท่ีพบมำกท่ีสุดในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒ 

โรคความดันโลหิตสูง จ�านวน ๔๘,๑๒๘ ราย
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง จ�านวน ๒๐,๘๙๖ ราย
โรคจิตเวช จ�านวน ๑๘,๒๖๔ ราย
โรคไขมันในเลือดสูง จ�านวน ๑๖,๙๐๖ ราย
โรคเบาหวาน จ�านวน ๑๔,๘๑๔ ราย
โรคอ้วน จ�านวน ๑๓,๕๑๓ ราย
โรควัณโรค จ�านวน ๖,๕๓๓ ราย
โรคหัวใจและหลอดเลือด จ�านวน ๔,๗๔๙ ราย
โรคไวรัสตับอักเสบ ซี จ�านวน ๔,๐๗๑ ราย
โรคซิฟิลิซ จ�านวน ๒,๐๐๙ ราย

โรคความดันโลหิตสูง จ�านวน ๘,๔๓๓ ราย
โรคจิตเวช จ�านวน ๖,๑๕๕ ราย
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง จ�านวน ๔,๙๖๓ ราย
โรคอ้วน จ�านวน ๓,๒๕๐ ราย
โรคเบาหวาน จ�านวน ๒,๘๗๔ ราย
โรคไขมันในเลือดสูง จ�านวน ๒,๑๑๕ ราย
โรควัณโรค จ�านวน ๑,๒๘๘ ราย
โรคไวรัสตับอักเสบ ซี จ�านวน ๑,๐๒๐ ราย
โรคหัวใจและหลอดเลือด จ�านวน ๘๖๙ ราย
โรคซิฟิลิซ จ�านวน ๓๖๙ ราย

โรคควำมดันโลหิตสูง 
๔๘,๑๒๘ รำย 

โรคควำมดันโลหิตสูง
๘,๔๓๓ รำย

โรคจิตเวช
๑๘,๒๖๔ รำย 

โรคจิตเวช
๖,๑๕๕ รำย

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
๒๐,๘๙๖ รำย

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
๔,๙๖๓ รำย

โรคอ้วน
๑๓,๕๑๓ รำย

โรคอ้วน
๓,๒๕๐ รำย

โรคเบำหวำน
๑๔,๘๑๔ รำย

โรคเบำหวำน
๒,๘๗๔ รำย

โรคไขมันในเลือดสูง 
๑๖,๙๐๖ รำย

โรคไขมันในเลือดสูง
๒,๑๑๔ รำย

โรควัณโรค
๖,๕๓๓ รำย

โรควัณโรค
๑,๒๘๘ รำย

โรคไวรัสตับอักเสบ ซี 
๔,๐๗๑ รำย

โรคไวรัสตับอักเสบ ซี
๑,๐๒๐ รำยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

๔,๗๔๙ รำย
โรคหัวใจและหลอดเลือด

๘๖๙ รำยโรคซิฟลิิซ
๒,๐๐๙ รำย 

โรคซิฟลิิซ
๓๖๙ รำย
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มจี�านวนผูต้้องขงัต่างชาต/ิต่างด้าว ในเรอืนจ�า/ 
ทณัฑสถานเป้าหมายระยะที ่๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง 
จ�าแนกเป็น ชาย จ�านวน ๒,๔๙๒ คน และหญงิ 
จ�านวน ๘๗๗ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๓๖๙ คน และ
ในส่วนของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  
มีจ�านวนผู้ต้องขัง ชาย ๑๘๖ คน และหญิง
จ�านวน ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๕ คน

จากสถิติพบว่า เรือนจ�ากลางคลองเปรม 
มีผู้ต้องขังต่างชาติ/ต่างด้าว มากที่สุด จ�านวน 
๖๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๖ ของผู้ต้องขัง
ทั้งหมด รองลงมาเป็น เรือนจ�ากลางบางขวาง 
เรือนจ�ากลางคลองไผ่ เรือนจ�ากลางเขาบิน 
ทัณฑสถานหญิงกลาง เรือนจ�ากลางพิษณุโลก 
เรอืนจ�ากลางนครศรธีรรมราช เรอืนจ�ากลางระยอง 

เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ เรือนจ�ากลางชลบุรี 
เรือนจ�ากลางนครปฐม เรือนจ�ากลางนครพนม 
เรือนจ�ากลางสงขลา ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี เรือนจ�าจังหวดัพิษณุโลก 
ทณัฑสถานหญงินครราชสมีา เรอืนจ�ากลางนครราชสมีา 
ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานหญิงชลบุรี            
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงธนบุร ี

ทัณฑสถานบ�าบัดพิ เศษหญิง ตามล�าดับ 
โดยเรือนจ�ากลางเชียงใหม่ ไม่มีผู ้ต ้องขัง 
ต่างชาติ/ต่างด้าว

๑.๔ ผูต้อ้งขงัต่างชาติ/ต่างดา้ว

แผนภูมิท่ี ๗ แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังต่ำงชำติ/ต่ำงด้ำวในเรือนจ�ำและทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑ 
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จ�านวนผู้ต้องขงัต่างชาต/ิต่างด้าว ในเรอืนจ�า/ 
ทณัฑสถานเป้าหมายระยะที ่๒ จ�านวน ๑๙ แห่ง 
จ�าแนกเป็น ชาย จ�านวน ๘๘๖ คน และหญิง 
จ�านวน ๑๓๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๐๑๖ คน 

จากสถิติพบว่า เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด 
มีผู้ต้องขังต่างชาติ/ต่างด้าว มากที่สุด จ�านวน 

แผนภูมิท่ี ๘ แสดงจ�ำนวนผู้ต้องขังต่ำงชำติ/ต่ำงด้ำวในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

๓๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ของผู้ต้องขัง
ทัง้หมด รองลงมาเป็น เรอืนจ�าอ�าเภอฝาง เรือนจ�า 
อ�าเภอทองผาภูมิ  เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุ รี 
เรือนจ�าอ�าเภอเทิง เรือนจ�าอ�าเภอนาทว ี
เรือนจ�าอ�าเภอกันทรลักษณ์ เรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง 
เรอืนจ�าอ�าเภอหลังสวน เรอืนจ�าอ�าเภอรตันบรุี 

เรือนจ�าอ�าเภอนางรอง เรอืนจ�าอ�าเภอแม่สะเรียง 
เรือนจ�าอ�าเภอพล และเรือนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก 
โดยเรอืนจ�าอ�าเภอกบนิทร์บุรี เรอืนจ�าอ�าเภอเบตง 
เรือนจ�าอ�าเภอปากพนัง เรือนจ�าอ�าเภอสีคิ้ว 
และเรือนจ�าอ�าเภอหล่มสัก ไม่มีผู ้ต ้องขัง 
ต่างชาติ/ต่างด้าว
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๑.๕ เด็กติดผูต้อ้งขงั

จ�านวนเด็กติดผู้ต้องในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมายระยะที่ ๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง 
จ�าแนกเป็น ๐-๓ เดือน จ�านวน ๗ คน ๔-๖ เดือน จ�านวน ๒ คน ๗-๙ เดือน จ�านวน 
๔ คน ๑๐-๑๒ เดือน จ�านวน ๑ คน และ ๑ ปีขึ้นไป จ�านวน ๓ คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 
๑๗ คน และในส่วนของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีจ�านวนเด็กติดผู้ต้องขัง

แผนภูมิท่ี ๙ แสดงจ�ำนวนเด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ และทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑ ยกเว้นจ�ำนวนผู้ต้องขังในทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

จ�านวนเดก็ตดิผูต้้องขังในเรอืนจ�า/ทณัฑสถานเป้าหมายระยะที ่๒ จ�านวน ๑๙ แห่ง 
จ�าแนกเป็น อายุ ๐ - ๓ เดือน จ�านวน ๕ คน และอายุ ๑๐-๑๒ เดือน จ�านวน ๑ คน 
รวมทั้งสิ้น ๖ คน ส�าหรับอายุ ๔ - ๖ เดือน อายุ ๗ - ๙ เดือน และ ๑ ปีขึ้นไป ไม่พบว่า 
มีเด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป้าหมายระยะที่ ๒

แผนภูมิท่ี ๑๐ แสดงจ�ำนวนเด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

๓
คน

๗
คน

๔
คน

๑
คน

๑
คน

๒
คน

๕
คน

๔-๖ เดือน ๔-๖ เดือน
๐-๓ เดือน ๐-๓ เดือน

๗-๙ เดือน ๗-๙ เดือน
๑๐-๑๒ เดือน ๑๐-๑๒ เดือน
๑ ปีข้ึนไป ๑ ปีข้ึนไป
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ขอ้มูลการลงทะเบียน
สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC)

ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC) ในเรือนจ�า/
ทณัฑสถานเป้าหมายระยะที ่๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง 
จ�าแนกเป็น ลงทะเบียนตรง CUP จ�านวน 
๗๑,๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๙ และ 
ลงทะเบียนไม่ตรง CUP จ�านวน ๗,๐๓๙ คน 

แผนภูมิท่ี ๑๑ แสดงข้อมูลกำรลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สิทธิUC) 
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑  ยกเว้นจ�ำนวนผู้ต้องขังในทัณฑสถำน 
โรงพยำบำลรำชทัณฑ์

หมายเหตุ หน่วยบริกำรประจ�ำ (Contracting unit for primary : CUP) หมำยถึง สถำนบริกำรหรือกลุ่มสถำนบริกำร 
ท่ีได้ข้ึนทะเบียน เป็นหน่วยบริกำรประจ�ำ ซ่ึงสำมำรถจัดบริกำรสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิท่ีจ�ำเป็นต่อสุขภำพ
และกำรด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเป็นองค์รวม โดยต้องให้บริกำรด้ำนเวชกรรมด้วยตนเอง และมีเครือข่ำยหน่วยบริกำร 
เพ่ือกำรส่งต่อผู้รับบริกำรไปรับกำรบริกำรสำธำรณสุขในกรณีท่ีเกิน ขีดควำมสำมำรถ 

คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๑ และในส่วนของทณัฑสถาน 
โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีข้อมูลการลงทะเบียน
ตรง CUP จ�านวน ๑๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๖๔.๕๗และลงทะเบียนไม่ตรง CUP จ�านวน 
๑๐๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๓

ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิUC) ในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานเป้าหมายระยะที่ ๒ จ�านวน ๑๙ แห่ง จ�าแนกเป็น ลงทะเบียนตรง CUP 
จ�านวน ๑๖,๖๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๙ และลงทะเบียนไม่ตรง CUP จ�านวน 
๑,๕๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๑

แผนภูมิท่ี ๑๒ แสดงข้อมูลกำรลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สิทธิUC) 
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

๑,๕๘๔ คน๑๖,๖๐๑ คน ๗,๐๓๙ คน ๗๑,๑๐๐ คน

ไม่ตรง CUP (คน) ไม่ตรง CUP (คน)
ตรง CUP (คน) ตรง CUP (คน) 
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มุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุข

ตารางท่ี ๑ แสดงกำรจัดมุมสุขภำพรำชทัณฑ์ปันสุขจ�ำแนกตำมเรือนจ�ำและทัณฑสถำน
เป้ำหมำยระยะท่ี ๑ 

เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำง
เขำบิน

เรือนจ�ำกลำง
คลองเปรม

เรือนจ�ำกลำง
คลองไผ่

เรือนจ�ำกลำง
ชลบุรี

เรือนจ�ำกลำง
ชลบุรี

เรือนจ�ำกลำง
นครปฐม

ล�าดับ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

ประเภทหนังสือ

๑. หนังสือวำรสำรและนิตยสำรสุขภำพ
๒. เอกสำรข้อมูลสุขภำพ
๓. หนังสือโภชนำกำร
๔. หนังสือพิมพ์จิตต์เสรี
๕. หนังสือธรรมะ
๖. หนังสือกำร์ตูนและนวนิยำยท่ัวไป

๑. หนังสือควำมรู้เร่ืองโรคติดต่อเร้ือรัง
๒. หนังสือส่งเสริมสุขภำพโภชนำกำร 
๓. หนังสือข้อมูลสุขภำพ
๔. หนังสือธรรมะ และสวดมนต์
๕. นิตยสำรท่ัวไป เช่น ชีวจิต ฯลฯ

๑. หนังสือควำมรู้วิชำกำรด้ำนสุขภำพ     
๒. วำรสำรสุขภำพ
๓. แผ่นพับโรคต่ำงๆ
๔. หนังสือปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง     
๕. หนังสือโภชนำกำร

๑. หนังสือควำมรู้วิชำกำรด้ำนสุขภำพ       
๒. วำรสำรสุขภำพและแผ่นพับโรคต่ำงๆ
๓. หนังสือธรรมะ
๔. หนังสือปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๑. หนังสือควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ
๒. หนังสือควำมรู้เร่ืองโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
๓. หนังสือโภชนำกำร
๔. แผ่นผับควำมรู้เร่ืองโรคติดต่อต่ำงๆ

๑. หนังสือสุขภำพ
๒. ส่ือพระรำชทำน
๓. ชีวประวัติ
๔. หนังสือท่ัวไป

จ�านวน 
ผู้ต้องขัง 

(คน)

๑,๕๖๑

๗,๘๐๐

๔,๗๒๗

๕,๘๗๓

๖,๘๒๐

๔,๐๓๙

การใช้
บริการ 

(คน/วัน)

๕,๒๖๘ 
(คร้ัง)

๒๐

๘๐

๑,๑๒๑

๒๙

๓๔๔

จ�านวน 
มุมสุขภาพ

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

การจัดมุม
สุขภาพ
เคล่ือนท่ี

✔

✘

✘

✘

✘

✘

เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำง
นครศรีธรรมรำช

เรือนจ�ำกลำง
ระยอง

เรือนจ�ำกลำง
นครพนม

เรือนจ�ำกลำง
นครพนม

เรือนจ�ำกลำง
พิษณุโลก

เรือนจ�ำกลำง
บำงขวำง

เรือนจ�ำกลำง
สงขลำ

เรือนจ�ำกลำง
สมุทรปรำกำร

ล�าดับ

๙

๑๒

๗

๘

๑๑

๑๐

๑๓

๑๔

ประเภทหนังสือ

๑. หนังสือควำมรู้เก่ียวกับโรค   
๒. หนังสือเก่ียวกับสมุนไพร
๓. วำรสำรโลกติดต่อ 
๔. วำรสำรอำหำรเพ่ือสุขภำพ

๑. หนังสือโภชนำกำร 
๒. หนังสือข้อมูลสุขภำพ
๓. หนังสือควำมรู้เร่ืองโรคไม่ติดต่อ 
๔. หนังสือธรรมะและสวดมนต์

๑. หนังสือสุขภำพ
๒. หนังสือนิตยสำรโภชนำกำรสุขภำพ
๓. หนังสือชีวจิต
๔. แผ่นพับสุขภำพ 
๕. บอร์ดสุขภำพ

๑. หนังสือธรรมะ 
๒. วำรสำรแผ่นพับสุขภำพ 
๓. หนังสือบ้ำนและสวน
๔. ส่ือจำกกองบริกำรทำงกำรแพทย์

๑. หนังสือคลำยเครียด
๒. หนังสือกำยภำพบ�ำบัดหยุดโลก
๓. หนังสือตับอักเสบไวรัสซี
๔. แผ่นพับส่ือควำมรู้ต่ำงๆ

๑. หนังสือต�ำรำแพทย์ คู่มือแพทย์
๒. หนังสือเก่ียวกับโรคต่ำงๆ
๓. แผ่นพับโภชนำกำร

๑. หนังสือธรรมะ 
๒. วำรสำร โปสเตอร์ 
๓. นิยำย กำร์ตูน ฯลฯ
๔. หนังสือพระรำชทำน 

๑. หนังสือสุขภำพเบ้ืองต้น 
๒. นิตยสำรสุขภำพ
๓. แผ่นพับสุขภำพ

จ�านวน 
ผู้ต้องขัง 

(คน)

๖,๑๕๔

๖,๔๔๑

๓,๒๘๖

๒,๗๕๓

๔,๗๐๒

๕,๗๒๐

๓,๔๙๓

๖,๐๒๓

การใช้
บริการ 

(คน/วัน)

๑๑๒

-

๓๕๐

๒๒๔

๒๐๐

-

-

๗๕๐

จ�านวน 
มุมสุขภาพ

ไม่ครบทุกแดน
มีแล้ว ๖ แดน 
ยกเว้นแดน ๑ 
และแดน ๒
กำรศึกษำ

มีครบทุกแดน
แดน๓, ๕, ๗, ๘, 

๙ และสถำน
พยำบำล

ไม่ครบ
ทุกแดน
มีท่ีสถำน
พยำบำล
แดนหญิง

และแดนศึกษำ

ไม่ครบทุกแดน 
แต่มีแล้วท่ี

แดนพยำบำล, 
แดนแรกรับ, 
แดนหญิง,

แดนเด็ดขำด

ไม่ครบทุกแดน
มีแล้ว แดน ๑,
๓, ๕, ๖ และ

สถำนพยำบำล
ท่ีเหลือ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

มีครบทุกแดน

มีครบทุกแดน

มีครบทุกแดน

การจัดมุม
สุขภาพ
เคล่ือนท่ี

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✘

✘
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เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำง
สุรำษฎร์ธำนี

ทัณฑสถำนหญิง
นครรำชสีมำ

เรือนจ�ำจังหวัด
พิษณุโลก

ทัณฑสถำน
หญิงกลำง

ทัณฑสถำน
หญิงชลบุรี

ทัณฑสถำนหญิง
เชียงใหม่

ทัณฑสถำนหญิง
ธนบุรี

ทัณฑสถำน
โรงพยำบำล

รำชทัณฑ์

ล�าดับ

๑๕

๒๒

๑๖

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๑๗

ประเภทหนังสือ

๑. หนังสือเก่ียวกับกำรดูแลตนเองเบ้ืองต้น
๒. หนังสือด้ำนสุขภำพรับพระรำชทำน
๓. หนังสือหมอชำวบ้ำน
๔. หนังสือกำรดูแลปรับเปล่ียนพฤติกรรม
๕. แผ่นพับโรคไข้หวัดใหญ่, โควิด-๑๙,
     โรคเอชไอวี, โรควัณโรค

๑. หนังสือสุขภำพ 
๒. พระรำชกรณียกิจและชีวประวัติ
๓. ส่ือพระรำชทำน (เข็มทิศชีวิต) 
๔. หนังสือธรรมะ 
๕. หนังสือสร้ำงเสริมก�ำลังใจ

๑. หนังสือโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
๒. หนังสือเก่ียวกับโรคเร้ือรัง 
๓. หนังสืออนำมัยส่ิงแวดล้อม
๔. วำรสำรอำหำรเพ่ือสุขภำพ 

๑. หนังสือโรควัณโรค เบำหวำน 
     ควำมดันโลหิตสูง เอดส์ 
๒. หนังสือแนวคิดสุขภำพ
๓. หนังสือโภชนำกำร
๔. นิตยสำรสุขภำพ 

๑. หนังสือพระรำชกรณีย์กิจ
๒. หนังสือโรคต่ำงๆ
๓. หนังสืออำหำรและโภชนำกำร
๔. หนังสือกำรออกก�ำลังกำย 

๑. หนังสือสุขภำพท่ัวไป
๒. หนังสือควำมรู้เก่ียวกับโรคต่ำงๆ
๓. หนังสือออกก�ำลังกำย
๔. หนังสือปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

๑. หนังสือสุขภำพ
๒. หมอชำวบ้ำนและชีวจิตสุขภำพ
๓. โปรชัวร์สุขภำพ 
๔. แผ่นพับสุขภำพ

๑. หนังสือสุขภำพออกก�ำลังกำย 
๒. ชีวจิต รำชทัณฑ์ปันสุข 
๓. บอร์ดให้ควำมรู้
๔. แผ่นผับสุขภำพ 

จ�านวน 
ผู้ต้องขัง 

(คน)

๓,๒๗๒

๑,๙๒๘

๒,๖๕๖

๔,๐๒๔

๙๒๘

๑,๖๘๐

๗๔๒

๗๒๓

การใช้
บริการ 

(คน/วัน)

๒,๑๔๘

๔๑๒

๗๐๐

๔๙๙

-

๔๘๐

๒๕

-

จ�านวน 
มุมสุขภาพ

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ไม่ครบทุกแดน 
มีแล้วท่ี

สถำนพยำบำล 
และหอประชุม ๓

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ไม่ครบทุกแดน 
มีแล้ว

แดนพยำบำล

มีครบทุกวอร์ด

การจัดมุม
สุขภาพ
เคล่ือนท่ี

✘

✔

✘

✘

✘

✔

✘

✔

เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

ทัณฑสถำน
หญิงพิษณุโลก

ทัณฑสถำน
หญิงสงขลำ

ทัณฑสถำน
บ�ำบัดพิเศษหญิง

ล�าดับ

๒๓

๒๔

๒๕

ประเภทหนังสือ

๑. หนังสือธรรมะ 
๒. วำรสำรแผ่นพับสุขภำพ 
๓. หนังสือบ้ำนและสวน
๔. ส่ือจำกกองบริกำรทำงกำรแพทย์

๑. หนังสือประกอบภำพ 
๒. หนังสือธรรมะ 
๓. วำรสำร โปสเตอร์ 
๔. หนังสือพระรำชทำน 
๕. หนังสือนวนิยำย กำร์ตูน ฯลฯ

๑. หนังสือส่งเสริมสุขภำพ 
๒. นิตยสำรสุขภำพ 
๓. แผ่นพับสุขภำพ

จ�านวน 
ผู้ต้องขัง 

(คน)

๒,๗๕๓

๘๓๓

๗๐๕

การใช้
บริการ 

(คน/วัน)

๒๒๔

-

-

จ�านวน 
มุมสุขภาพ

ครบทุกแดน

ครบทุกแดน

ไม่ครบทุกแดน
มีแล้วท่ีอำคำร

บัวเมตตำ

การจัดมุม
สุขภาพ
เคล่ือนท่ี

✔

✘

✘

หมายเหตุ กรณีท่ีไม่มีกำรใช้บริกำร เน่ืองจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
ผู้ต้องขังต้องกักตัวเฉพำะท่ี

ตารางท่ี ๒ แสดงกำรจัดมุมสุขภำพรำชทัณฑ์ปันสุขจ�ำแนกตำมเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒ 

เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำอ�ำเภอ
กบินทร์บุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอ
กันทรลักษ์

เรือนจ�ำอ�ำเภอ
ทองผำภูมิ

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอทุ่งสง

ล�าดับ

๑

๒

๓

๔

ประเภทหนังสือ

๑. หนังสือกำรดูแลสุขภำพ
๒. หนังสือชีวจิต
๓. หนังสือควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ
๔. หนังสือควำมรู้เร่ืองโภชนำกำรท่ัวไป
๕. วำรสำร,นวนิยำย

๑. หนังสือสุขภำพต่ำงๆ
๒. สำรคดีต่ำงๆ
๓. หนังสือชีวจิต
๔. หนังสือกำร์ตูน
๕. VDO สุขภำพต่ำงๆ

๑. หนังสือโรคท่ัวไป
๒. หนังสือกำรดูแลสุขภำพ 
๓. หนังสือเก่ียวกับโรคต่ำงๆ

๑. หนังสือควำมรู้ท่ัวไป
๒. หนังสือเร่ืองโรคต่ำงๆ เช่น วัณโรค เอดส์
๓. หนังสือกำรออกก�ำลังกำย
๔. หนังสือกำรตรวจสุขภำพ
๕. หนังสือแนะน�ำโภชนำกำร
๖. ชีวจิต นิตยสำรต่ำงๆ

จ�านวน 
ผู้ต้องขัง 

(คน)

๔๒๘

๑,๔๕๖

๖๑๘

๒,๐๕๖

การใช้
บริการ 

(คน/วัน)

๒๒๑

๒๔

-

-

จ�านวน 
มุมสุขภาพ

แดนเดียว

มี ๒ มุม ได้แก่ 
สถำนพยำบำล,

แดนหญิง

มี ๓ มุม ได้แก่ 
แดนชำย,
ห้องสมุด,

สถำนพยำบำล

มี ๓ มุม ได้แก่ 
สถำนพยำบำล,

กำรศึกษำ,
แดนหญิง

การจัดมุม
สุขภาพ
เคล่ือนท่ี

✘

✘

✔

✔
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เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำง
สุรำษฎร์ธำนี

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอเบตง

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอปำกพนัง

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอฝำง

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอนำทวี

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอธัญบุรี

ล�าดับ

๕

๙

๑๐

๑๑

๘

๖

ประเภทหนังสือ

๑. หนังสือและแผ่นพับเก่ียวกับโรคต่ำงๆ
๒. นิตยสำร
๓. หนังสือโภชนำกำร
๔. หนังสือธรรมะ

๑. หนังสือโภชนำกำร
๒. หนังสือธรรมะ 
๓. แผ่นพับให้ควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ 
๔. หนังสือเร่ืองโรคติดต่อต่ำงๆ

๑. หนังสือสุขภำพ
๒. หนังสือชีวจิต
๓. แผ่นพับ

๑. หนังสือสุขภำพต่ำงๆ
๒. หนังสือนวนิยำย
๓. หนังสือชีวจิต
๔. หนังสือเร่ืองโรคต่ำงๆ 
(ปัจจุบันยังขำดแคลนหนังสือ)

๑. วำรสำร นิตยสำรสุขภำพ
๒. หนังสือชีวจิต
๓. หนังสือรำชทัณฑ์ ปันสุข
๔. หนังสือกำร์ตูน

๑. หนังสือชีวจิต
๒. วำรสำรและนิตยสำรสุขภำพ
๓. หนังสือกำรบริหำรจิตใจ
๔. แผ่นพับเร่ืองโรคต่ำงๆ
(ปัจจุบันยังขำดแคลนหนังสือ)

จ�านวน 
ผู้ต้องขัง 

(คน)

๙๗๐

๒๘๗

๙๘๙

๙๒๓

๒,๒๑๔

๑,๗๙๙

การใช้
บริการ 

(คน/วัน)

๑๒๐

๒๔

๒๕๓

๔๒

๒,๒๖๘

๒๕๙

จ�านวน 
มุมสุขภาพ

มี ๒ มุม ได้แก่ 
สถำนพยำบำล,

แดนหญิง

แดนชำย
*ปัจจุบันได้มี
กำรยุบมุม 

เน่ืองจำกมีกำร
สร้ำงอำคำร*

มี ๒ มุม ได้แก่ 
แดนหญิง,
แดนชำย

*ปัจจุบันปิด 
เน่ืองจำก

เจ้ำหน้ำท่ีดูแล
ไม่เพียงพอ*

มี ๔ มุม ได้แก่ 
แดนหญิง,
ห้องสมุด,

ฝ่ำยกำรศึกษำ, 
สถำนพยำบำล

มี ๔ มุม ได้แก่ 
ห้องสมุด,

สถำนแรกรับ, 
แดนหญิง , 

สถำนพยำบำล

มี ๔ มุม ได้แก่ 
ห้องสมุด,
แดนท่ี๑, 

แดนท่ี๒ และ
แดนหญิง

การจัดมุม
สุขภาพ
เคล่ือนท่ี

✘

✘

✘

✘

✘

✘

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอนำงรอง

๗ ๑. หนังสือควำมรู้ท่ัวไป
๒. หนังสือกำรดูแลรักษำโรค
๓. หนังสือรำชทัณฑ์ ปันสุข
๔. VDO ควำมรู้ต่ำงๆ
๕. หนังสือโภชนำกำรต่ำงๆ

๑,๕๓๑ ๒๗๐ ครบทุกแดน
(มุมใหญ่เป็นมุม
สถำนพยำบำล)

✔

เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอพล

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอสีค้ิว

เรือนจ�ำอ�ำเภอ
แม่สะเรียง

เรือนจ�ำอ�ำเภอ
หล่มสัก

เรือนจ�ำอ�ำเภอ
สวรรคโลก

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอแม่สอด

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอรัตนบุรี

เรือนจ�ำ
อ�ำเภอหลังสวน

ล�าดับ

๑๒

๑๗

๑๔

๑๘

๑๖

๑๓

๑๕

๑๙

ประเภทหนังสือ

๑. หนังสือชีวจิต
๒. โปสเตอร์, แผ่นพับเก่ียวกับโรคต่ำงๆ
๓. แผ่นพับโภชนำกำร
๔. หนังสือกำร์ตูน นวนิยำยท่ัวไป

๑. หนังสือสุขภำพท่ัวไป
๒. หนังสือวำรสำรสุขภำพ
๓. หนังสือควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ
๔. หนังสือประวัติศำสตร์
๕. แผ่นพับควำมรู้ต่ำงๆ

๑. หนังสือวำรสำรสุขภำพ
๒. หนังสือจิตวิทยำ
๓. หนังสือนิยำย
๔. หนังสือสวดมนต์

๑. วำรสำรสุขภำพ
๒. หนังสือชีวจิต
๓. แผ่นพับสุขภำพ
๔. นิตยสำรต่ำงๆ

๑. หนังสือชีวจิต, หนังสือสุขภำพต่ำงๆ
๒. หนังสือธรรมะ
๓. นิตยสำรและแผ่นพับสุขภำพ

๑. หนังสือสุขภำพ
๒. หนังสือให้ควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ
๓. แผ่นพับให้ควำมรู้เร่ืองโรคต่ำงๆ 
๔. หนังสือชีวจิต

๑. หนังสือสุขภำพท่ัวไป
๒. หนังสือคลำยเครียด
๓. หนังสือกำร์ตูน
๔. หนังสือโภชนำกำรพ้ืนฐำน
๕. แผ่นพับควำมรู้ต่ำงๆ
๖. แผ่นพับเร่ืองโรคต่ำงๆ

๑. หนังสือเก่ียวกับโรคประจ�ำตัวต่ำงๆ
๒. หนังสือชีวจิต
๓. หนังสือธรรมะ
๔. หนังสือเก่ียวกับกำรออกก�ำลังกำย
๕. หนังสือโภชนำกำร
๖. แผ่นพับเร่ืองโรคต่ำงๆ

จ�านวน 
ผู้ต้องขัง 

(คน)

๑,๒๘๔

๑,๒๕๑

๑๘๘

๑,๑๐๑

๖๗๓

๗๒๓

๑,๑๙๒

๙๖๕

การใช้
บริการ 

(คน/วัน)

๒๐

๘๐

๕๐

๔๓๕

๕๕๐

๑๐

๑๓๙

๑๕๐

จ�านวน 
มุมสุขภาพ

มี ๒ มุม ได้แก่ 
แดนหญิง,
แดนชำย

สถำนพยำบำล 

มี ๓ มุม ได้แก่ 
สถำนพยำบำล, 

แดนหญิง,
ฝ่ำยกำรศึกษำ

มี ๒ มุม ได้แก่ 
ห้องสมุด
แดนชำย,
ห้องสมุด
แดนหญิง

สถำนพยำบำล

มี ๓ มุม ได้แก่ 
ห้องสมุด

แดนหญิง, 
สถำนพยำบำล

สถำนพยำบำล
(ก�ำลังด�ำเนิน
กำรต่อเติม

พ้ืนท่ี)

มี ๒ มุม ได้แก่ 
แดนหญิง,
แดนชำย

การจัดมุม
สุขภาพ
เคล่ือนท่ี

✘

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

หมายเหตุ กรณีท่ีไม่มีกำรใช้บริกำร เน่ืองจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
ผู้ต้องขังต้องกักตัวเฉพำะท่ี
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ครุภณัฑท์างการแพทย ์
พระราชทาน

ส�าหรับการใช ้งานของเครื่องมือและ
ครภุณัฑ์ทางการแพทย์จากกราฟระหว่างเดอืน
มกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 
พบว่า การใช้งานของเครื่องมือและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์มแีนวโน้มลดลง เนือ่งมาจากเกิด       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จึงส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

กราฟท่ี ๑ แสดงกำรใช้งำนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดกรองโรค การตรวจ
รักษาเฉพาะทาง และการใช้งานครุภัณฑ์ของ
เรือนจ�าและทัณฑสถานบางแห่ง ต้องหยุด
ชะงักลง เพ่ือเป็นการควบคุม ป้องกัน และ 
เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ท่ีอาจแพร่กระจาย
เข้าไปในเรือนจ�าได้

๐ ๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

มกรำคม มิถุนำยนมีนำคม สิงหำคมกุมภำพันธ์ กรกฎำคมเมษำยน กันยำยนพฤษภำคม ตุลำคม

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
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ส�าหรับการใช ้งานของเครื่องมือและ
ครภุณัฑ์ทางการแพทย์ของเรอืนจ�าเป้าหมาย
ระยะที่ ๒ นั้น จากกราฟเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ พบว่า 
การใช้งานของเครือ่งมอืและครภุณัฑ์ทางการ
แพทย์มแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ เนือ่งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

กราฟท่ี ๒ แสดงกำรใช้งำนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์พระรำชทำน
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�าเริ่มทุเลาลง 
ท�าให้มีการใช้เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์เพ่ิมมากขึ้น อีกท้ังอุปกรณ์บางรายการ 
เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดออกซิเจน 
จะถูกน�ามาใช้มากในช่วงทีม่กีารแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

๐ ๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

เมษำยน สิงหำคมมิถุนำยน ตุลำคมพฤษภำคม กันยำยนกรกฎำคม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๑๕๐๐๐ ๑๕๐๐๐
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อาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)

ปัจจุบัน เรือนจ�า/ทัณฑสถาน ระยะที่ ๑ 
และระยะที่ ๒ ทั้ง ๔๔ แห่ง มีจ�านวนอาสา
สมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) เพียงพอ 
แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ท�าให้ไม่
สามารถจัดการอบรมเพิ่มเติมหรือพัฒนา
ศักยภาพได้ แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงาน

จ�านวนอาสาสมคัรสาธารณสขุเรือนจ�า (อสรจ.) ในเรอืนจ�าและทณัฑสถาน
เป้าหมายระยะที่ ๑ จ�านวน ๒๕ แห่ง เมื่อเทียบตามเกณฑ์ ผู้ต้องขัง ๕๐ คน 
ต่ออาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ๑ คน พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ 
๒๒ แห่ง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๓ แห่ง 

แผนภูมิท่ี ๑๓ แสดงจ�ำนวนอำสำสมัครสำธำรณสุขเรือนจ�ำ (อสรจ.)
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังคงสามารถปฏิบัติงาน 
เพ่ือช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ส�าหรบัจ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสรจ.) 
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ท้ังหมด ๑๔๓ แห่ง 
มีจ�านวนทั้งสิ้น ๑๐,๘๙๖ คน (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔)

จ�านวนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ในเรือนจ�าเป้าหมาย 
ระยะท่ี ๒ จ�านวน ๑๙ แห่ง เม่ือเทยีบตามเกณฑ์ ผูต้้องขงั ๕๐ คน ต่ออาสาสมัคร 
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ๑ คน พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ ๑๗ แห่ง 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๒ แห่ง

แผนภูมิท่ี ๑๔ แสดงจ�ำนวนอำสำสมัครสำธำรสุขเรือนจ�ำ (อสรจ.)
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

๒ แหง่

๒๒ แห่ง ๑๗ แห่ง

๓ แหง่
ไม่ตำมเกณฑ์

ไม่ตำมเกณฑ์ตำมเกณฑ์

ตำมเกณฑ์
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บุคลากรทางการแพทยป์ระจ�าเรือนจ�า/
ทณัฑสถาน ในอตัราส่วน ๑ : ๑,๒๕๐ คน

จ�านวนบคุลากรทางการแพทย์ ในเรือนจ�าและทัณฑสถานเป้าหมายระยะท่ี ๑ 
จ�านวน ๒๕ แห่ง เมื่อเทียบตามเกณฑ์ ผู้ต้องขัง ๑,๒๕๐ คน : พยาบาล ๑ คน 
พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ ๑๙ แห่ง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ๖ แห่ง

แผนภูมิท่ี ๑๕ แสดงข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ ในเรือนจ�าเป้าหมายระยะที่ ๒ จ�านวน 
๑๙ แห่ง เมื่อเทียบตามเกณฑ์ ผู้ต้องขัง ๑,๒๕๐ คน : พยาบาล ๑ คน 
พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ทุกแห่ง

แผนภูมิท่ี ๑๖ แสดงข้อมูลบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

๖ แห่ง

๐

๑๙ แห่ง
๑๙ แห่ง

ไม่ตำมเกณฑ์ ไม่ตำมเกณฑ์
ตำมเกณฑ์ ตำมเกณฑ์
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การบริการของแพทย ์ในเรือนจ�า/
ทณัฑสถาน

การจัดบริการตรวจรักษาผู ้ต ้องขังตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๑ 
จ�านวน ๒๔ แห่ง พบว่า มีแพทย์เข้าบริการ
ตรวจรกัษาผูต้้องขงัทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์การจดั

แผนภูมิท่ี ๑๗ แสดงข้อมูลกำรให้บริกำรของแพทย์ ในกำรตรวจรักษำผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

บริการเพียง ๕ แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ากลาง
นครปฐม เรือนจ�ากลางพิษณุโลก ทัณฑสถาน
หญิงชลบุรี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และ
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เนื่องจากในเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ - ปัจจบัุน ยงัมกีารแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 
จงึท�าให้แพทย์ไม่สามารถเข้าให้บรกิารผูต้้องขังได้ 
ตามข้อสัง่การของกรมราชทณัฑ์ เรือ่งห้ามบคุคล 
ภายนอกเข้าเรือนจ�าและทัณฑสถาน

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๒๐

๑๐

๘

๖

๔

๒

๐

เรื
อน

จ�า
กล

าง
เข

าบิ
น

เรื
อน

จ�า
กล

าง
เชี

ยง
ให

ม่

เรื
อน

จ�า
จัง

หวั
ดพิ

ษณุ
โล

ก

เรื
อน

จ�า
กล

าง
นค

รศ
รีธ

รร
มร

าช

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิ
งน

คร
รา

ชสี
มา

เรื
อน

จ�า
กล

าง
คล

อง
ไผ่

เรื
อน

จ�า
กล

าง
สมุ

ทร
ปร

าก
าร

เรื
อน

จ�า
กล

าง
นค

รพ
นม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิ
งช

ลบุ
รี

เรื
อน

จ�า
กล

าง
พิษ

ณุ
โล

ก

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิ
งส

งข
ลา

เรื
อน

จ�า
กล

าง
คล

อง
เป

รม

เรื
อน

จ�า
กล

าง
สง

ขล
า

เรื
อน

จ�า
กล

าง
นค

รป
ฐม

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิ
งก

ลา
ง

เรื
อน

จ�า
กล

าง
บา

งข
วา

ง

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิ
งพิ

ษณุ
โล

ก

เรื
อน

จ�า
กล

าง
ชล

บุรี

เรื
อน

จ�า
กล
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สุร

าษ
ฎร์

ธา
นี
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อน

จ�า
กล
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รร
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สีม
า

ทัณ
ฑส

ถา
นห

ญิ
งเ

ชีย
งใ

หม่
ทัณ

ฑส
ถา

นห
ญิ

งธ
นบุ

รี

เรื
อน

จ�า
กล

าง
ระ

ยอ
ง

ทัณ
ฑส

ถา
นบ

�าบั
ดพิ

เศ
ษห

ญิ
ง

๐

๖ ๖ ๖ ๖ ๖

๕

๖ ๖ ๖

๓๓๓๓๓๓๓๓๓

๔

๕

๑๒

๙ ๙๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙๙

๐ ๐ ๐ ๐ ๐๐ ๐ ๐๐ ๐๐๐

๑๘

๐

แพทย์เข้ำตรวจรักษำ
เกณฑ์
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การจัดบริการตรวจรักษาผู ้ต ้องขังตาม
เกณฑ์ที่ก�าหนด ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ ๒ 
จ�านวน ๑๙ แห่ง พบว่า มีแพทย์เข้าบริการ
ตรวจรกัษาผูต้้องขงัทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์การจดั

แผนภูมิท่ี ๑๘ แสดงข้อมูลกำรให้บริกำรของแพทย์ ในกำรตรวจรักษำผู้ต้องขัง 
เรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

บริการเพียง ๗ แห่ง ได้แก่ เรือนจ�าอ�าเภอ
กบินทร์บุรี เรือนจ�าอ�าเภอนางรอง เรือนจ�า
อ�าเภอนาทวี เรือนจ�าอ�าเภอเบตง เรือนจ�า
อ�าเภอฝาง เรอืนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก และเรอืนจ�า 
อ�าเภอสีคิ้ ว  เนื่องจากในเดือนมกราคม 

๒๕๖๔ - ปัจจุบัน ยังมีการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
จงึท�าให้แพทย์ไม่สามารถเข้าให้บรกิารผูต้้องขังได้ 
ตามข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์เรื่องห้าม
บุคคลภายนอกเข้าเรือนจ�าและทัณฑสถาน

๑๒

๑๔

๑๖

๑๘

๒๐

๑๐

๘

๖

๔

๒

๐

แพทย์เข้ำตรวจรักษำ
เกณฑ์

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓
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๐ ๐

๖
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สาขาของแพทยท่ี์เขา้มาตรวจ
ในเรือนจ�าและทณัฑสถาน

การให้บรกิารตรวจรกัษาแก่ผูต้้องขงัในเรอืนจ�า
และทณัฑสถานเป้าหมายระยะที ่๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง 

และระยะท่ี ๒ จ�านวน ๑๙ แห่ง ประกอบด้วย
แพทย์สาขาต่างๆ รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำงเขำบิน

เรือนจ�ำกลำงสมุทรปรำกำร

เรือนจ�ำกลำงนครพนม

ทัณฑสถำนหญิงธนบุรี

เรือนจ�ำกลำงชลบุรี

ทัณฑสถำนหญิงกลำง

เรือนจ�ำกลำงบำงขวำง

ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ

เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม

เรือนจ�ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี

เรือนจ�ำกลำงนครรำชสีมำ

ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ

เรือนจ�ำกลำงเชียงใหม่

ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี

เรือนจ�ำกลำงระยอง

เรือนจ�ำกลำงพิษณุโลก

ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษหญิง

เรือนจ�ำกลำงคลองไผ่

เรือนจ�ำจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช

ทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก

เรือนจ�ำกลำงนครปฐม

ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่

เรือนจ�ำกลำงสงขลำ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ใช้บริกำร
รพ.รท.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

เวชปฎิบัติ

แพทย์สาขา

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ทันตแพทย์

✔

-

✔

✔

-

✔

✔

✔

ใช้บริกำร
รพ.รท.

✔

✔

✔

✔

✔

-

✔

✔

✔

-

-

✔

✔

✔

✔

จิตแพทย์

✔

-

-

-

-

-

-

✔

-

-

-

-

-

-

-

-

✔

-

-

-

-

-

-

-

รพ.ทหาร/
ต�ารวจ

ท่ี

๑

๑๔

๗

๒๐

๔

๑๗

๑๐

๒๓

๒

๑๕

๘

๒๑

๕

๑๘

๑๒

๑๑

๒๔

๓

๑๖

๙

๒๒

๖

๑๙

๑๓

ตารางท่ี ๓ แสดงสำขำของแพทย์ท่ีให้บริกำรในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำอ�ำเภอกบินทร์บุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สะเรียง

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำงรอง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง

เรือนจ�ำอ�ำเภอสีค้ิว

เรือนจ�ำอ�ำเภอปำกพนัง

เรือนจ�ำอ�ำเภอกันทรลักษ์

เรือนจ�ำอ�ำเภอรัตนบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำทวี

เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง

เรือนจ�ำอ�ำเภอหล่มสัก

เรือนจ�ำอ�ำเภอพล

เรือนจ�ำอ�ำเภอฝำง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทองผำภูมิ

เรือนจ�ำอ�ำเภอสวรรคโลก

เรือนจ�ำอ�ำเภอเบตง

เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอหลังสวน

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

เวชปฎิบัติ

แพทย์สาขา

✔

-

✔

-

✔

✔

-

✔

-

-

-

-

✔

-

✔

✔

-

-

-

ทันตแพทย์

✔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

✔

-

✔

✔

-

-

-

จิตแพทย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รพ.ทหาร/
ต�ารวจ

ท่ี

๑

๑๔

๗

๔

๑๗

๑๐

๒

๑๕

๘

๕

๑๘

๑๒

๑๑

๓

๑๖

๙

๖

๑๙

๑๓

ตารางท่ี ๔ แสดงสำขำของแพทย์ท่ีให้บริกำรในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒
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การจดัหอ้งส�าหรบั
ผูต้อ้งขงัในโรงพยาบาล

ตารางท่ี ๕ แสดงกำรจัดห้องส� ำหรับผู้ต้องขังในโรงพยำบำลของเรือนจ� ำและ
ทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑ 

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำงเขำบิน รพ.รำชบุรี

เรือนจ�ำกลำงสมุทรปรำกำร รพ.บำงบ่อ

เรือนจ�ำกลำงนครพนม รพ.นครพนม

ทัณฑสถำนหญิงธนบุรี ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

เรือนจ�ำกลำงชลบุรี รพ.บ้ำนบึง

ทัณฑสถำนหญิงกลำง ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

เรือนจ�ำกลำงบำงขวำง สถำนพยำบำลเรือนจ�ำกลำงบำงขวำง

ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ รพ.สงขลำ

เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

เรือนจ�ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี รพ.สุรำษฎร์ธำนี

เรือนจ�ำกลำงนครรำชสีมำ รพ.เดอะโกลเด้นเกท

ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ รพ.สีค้ิว

เรือนจ�ำกลำงเชียงใหม่ รพ.แม่แตง

ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี คลินิกหมอครอบครัว 
ศูนย์สุขภำพชุมชนเมืองชลบุรี

เรือนจ�ำกลำงระยอง รพ.บ้ำนค่ำย

เรือนจ�ำกลำงพิษณุโลก รพ.วังทอง

ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษหญิง รพ.ธัญบุรี

เรือนจ�ำกลำงคลองไผ่ รพ.ปำกช่องนำนำ

เรือนจ�ำจังหวัดพิษณุโลก รพ.วังทอง

เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช รพ.มหำรำชนครศรีธรรมรำช

ทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก รพ.วังทอง

เรือนจ�ำกลำงนครปฐม รพ.นครปฐม

ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ รพ.นครพิงค์

เรือนจ�ำกลำงสงขลำ รพ.สงขลำ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

มี

ห้องควบคุมผู้ต้องขังป่วย
ท่ีโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ข่าย

ท่ีให้บริการ

✔

✔

✔

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ไม่มี
ท่ี

๑

๑๔

๗

๒๐

๔

๑๗

๑๐

๒๓

๒

๑๕

๘

๒๑

๕

๑๘

๑๒

๑๑

๒๔

๓

๑๖

๙

๒๒

๖

๑๙

๑๓

ตารางท่ี ๖ แสดงกำรจัดห้องส�ำหรับผู้ต้องขังในโรงพยำบำลของเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

รพ.กบินทร์บุรี

รพ.แม่สะเรียง

รพ.นำงรอง

รพ.หลังสวน

รพ.ทุ่งสง

รพ.สีค้ิว

รพ.ปำกพนัง

รพ.กันทรลักษ์

รพ.รัตนบุรี

รพ.สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ 
ณ อ�ำเภอนำทวี

รพ.เทิง

รพ.พล

รพ.ฝำง

รพ.ทองผำภูมิ

รพ.สวรรคโลก

รพ.เบตง

รพ.ธัญบุรี

รพ.หล่มสัก

รพ.แม่สอด

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

มี

ห้องควบคุมผู้ต้องขังป่วย
ท่ีโรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่ข่าย

ท่ีให้บริการ

✔

✔
อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

✔

ไม่มี
ท่ี

เรือนจ�ำอ�ำเภอกบินทร์บุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สะเรียง

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำงรอง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง

เรือนจ�ำอ�ำเภอสีค้ิว

เรือนจ�ำอ�ำเภอปำกพนัง

เรือนจ�ำอ�ำเภอกันทรลักษ์

เรือนจ�ำอ�ำเภอรัตนบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำทวี

เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง

เรือนจ�ำอ�ำเภอหล่มสัก

เรือนจ�ำอ�ำเภอพล

เรือนจ�ำอ�ำเภอฝำง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทองผำภูมิ

เรือนจ�ำอ�ำเภอสวรรคโลก

เรือนจ�ำอ�ำเภอเบตง

เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอหลังสวน

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด

๑

๑๔

๗

๔

๑๗

๑๐

๒

๑๕

๘

๕

๑๘

๑๒

๑๑

๓

๑๖

๙

๖

๑๙

๑๓

การจัดห้องส�าหรับผู้ต้องขังในโรงพยาบาล
ของเรือนจ�าเป้าหมายระยะที่ ๒ พบว่า เกือบ
ทุกแห ่งมีการจัดห ้องส�าหรับผู ้ต ้องขังที่ 
โรงพยาบาล โดยเรอืนจ�า ๓ แห่ง ทีไ่ม่มกีารจดัห้อง 

การจัดห้องส�าหรับผู้ต้องขังในโรงพยาบาล
ของกลุ่มเป้าหมายระยะที่ ๑ จ�านวน ๒๔ แห่ง 
พบว่า เกอืบทกุแห่งมกีารจดัห้องส�าหรบัผูต้้องขงั 
ที่โรงพยาบาล โดยมี ๓ แห่ง ที่ไม ่มีการ 
จัดห้องส�าหรับผู้ต้องขังในโรงพยาบาล ได้แก่ 

ส�าหรับผู้ต้องขังในโรงพยาบาล ได้แก่ เรือนจ�า
อ�าเภอเทิง เรือนจ�าอ�าเภอปากพนงั และเรอืนจ�า 
อ�าเภอแม่สอด และอยู่ระหว่างด�าเนินการ 
ได้แก่ เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี

เรอืนจ�ากลางพษิณโุลก เรือนจ�าจงัหวดัพษิณโุลก 
ทณัฑสถานหญงิพษิณโุลก และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการ 
ได้แก่ เรือนจ�ากลางนครปฐม โดยทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นหน่วยบริการที่เป็น
สถานที่คุมขัง จึงไม่ต้องจัดห้องควบคุม
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การจดัหอ้งแยกโรคติดต่อ
และหอ้งกกัโรคส�าหรบัผูต้อ้งขงัรบัใหม่

ตารางท่ี ๗ แสดงกำรจัดห้องแยกโรคติดต่อ และห้องกักโรคส�ำหรับผู้ต้องขังรับใหม่ 
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำน เป้ำหมำยระยะท่ี ๑

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำงเขำบิน

เรือนจ�ำกลำงสมุทรปรำกำร

เรือนจ�ำกลำงนครพนม

ทัณฑสถำนหญิงธนบุรี

เรือนจ�ำกลำงชลบุรี

ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

ทัณฑสถำนหญิงกลำง

เรือนจ�ำกลำงบำงขวำง

ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ

เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม

เรือนจ�ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี

เรือนจ�ำกลำงนครรำชสีมำ

ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ

เรือนจ�ำกลำงเชียงใหม่

เรือนจ�ำกลำงระยอง

เรือนจ�ำกลำงพิษณุโลก

ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษหญิง

เรือนจ�ำกลำงคลองไผ่

เรือนจ�ำจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช

ทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก

เรือนจ�ำกลำงนครปฐม

ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่

ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี

เรือนจ�ำกลำงสงขลำ

๕๐๐

๔๐๐

๒๕๐

๙๔

๒๖๒

๗๒๐
๑,๓๑๑

๕๐๐

๑๕๐

๑,๑๗๘

๔๐๐

๕๐๐

๓๐๐

๕๘

๓๓๘
๖๗

๖

๓๑๐

๕๙๓

๒๖๑

๒๖

๖๐๐

๒๔๕
๑๓๔

๗๘๐

แดนแรกรับ (คน)

การจัดแดนแรกรับ (ความจุรวม)

๑๒

๕๐

๒๐

๙๔

๑๒

๕๑
๔๔

๒๐

๑๕๐

-

๔๐๐

๑๒๐

๔๖

๒๐

๑๘
๖๗

๒

๔๓

๑๓๘

๖๐

๔๖

๒๑๑

๗๑
๓๓

-

ห้องแรกรับ (คน)
ท่ี

๑

๑๔

๗

๒๐

๔

๑๗

๑๘

๑๐

๒๓

๒

๑๕

๘

๒๑

๕

๑๒

๑๑

๒๔

๒๕

๓

๑๖

๙

๒๒

๖

๑๙

๑๓

ตารางท่ี ๘ แสดงกำรจัดห้องแยกโรคติดต่อ และห้องกักโรคส�ำหรับผู้ต้องขังรับใหม่ 
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

๙๐

๓๐

๑๒๕

๑๕๐

๘๐
-

-

๓๐๐

๑๐๔

๓๐๐

-

๑๗๐
-

-

๒๐๐

๕๒

๔๘๑

๑๕

๒๐

แดนแรกรับ (คน)

การจัดแดนแรกรับ (ความจุรวม)

๙๐

๓๐

๑๕

๑๕๐

๘๐
๑๕๐

๕๐

-

๑๕

๕๐

-

๑๗๐
๗๑

๓๑๒

๒๐๐

๕๒

๔๘๑

๕

๒๐

ห้องแรกรับ (คน)
ท่ี

หมายเหตุ เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง* มีห้องกักโรคภำยนอกอยู่ท่ีเรือนจ�ำช่ัวครำวห้วยระเมศ ควำมจุ จ�ำนวน ๑๒๐ คน

เรือนจ�ำอ�ำเภอกบินทร์บุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สะเรียง

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำงรอง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง

เรือนจ�ำอ�ำเภอสีค้ิว

เรือนจ�ำอ�ำเภอปำกพนัง

เรือนจ�ำอ�ำเภอกันทรลักษ์

เรือนจ�ำอ�ำเภอรัตนบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำทวี

เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง*

เรือนจ�ำอ�ำเภอหล่มสัก

เรือนจ�ำอ�ำเภอพล

เรือนจ�ำอ�ำเภอฝำง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทองผำภูมิ

เรือนจ�ำอ�ำเภอสวรรคโลก

เรือนจ�ำอ�ำเภอเบตง

เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอหลังสวน

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด

๑

๑๔

๗

๔

๑๗

๑๐

๒

๑๕

๘

๕

๑๘

๑๒

๑๑

๓

๑๖

๙

๖

๑๙

๑๓
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ดา้นอาหาร
และสุขาภิบาล

มีเรือนจ�าและทัณฑสถานที่ด�าเนินการตรวจรับรอง
มาตรฐานและผ่านเกณฑ์มาตรฐานสขุาภิบาล อย่างน้อย 
๑ มาตรฐาน จ�านวน ๒๐ แห่ง (ร้อยละ ๘๐.๐๐) และ 
ไม่สามารถให้หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจประเมินได้ 
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จ�านวน ๕ แห่ง (ร้อยละ 
๒๐.๐๐) และในส่วนเรือนจ�าและทัณฑสถานท่ีผ่านการ
รับรองเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวน ๒๐ แห่ง สรุปผลการ
ด�าเนินการ ได้ดังนี้

มเีรอืนจ�าและทณัฑสถานทีด่�าเนนิการตรวจหา
แหล่งเชื้อโรคทางด้านสุขาภิบาลอาหาร จ�านวน 
๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๘๔.๐๐) และไม่สามารถให้
หน ่วยงานภายนอกเข ้าตรวจได ้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จ�านวน ๔ แห่ง (ร้อยละ 
๑๖) และในส่วนเรือนจ�าและทัณฑสถานที ่
ด�าเนินการตรวจหาแหล ่งเชื้อโรคทางด ้าน
สุขาภิบาลอาหาร จ�านวน ๒๑ แห่ง ตรวจไม่พบ
เชือ้โรคจากแหล่งเชือ้โรค จ�านวน ๒๐ แห่ง (ร้อยละ
๙๕.๒๔) และตรวจพบเชื้อโรคจากแหล่งเชื้อโรค 
จ�านวน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๔.๗๖) โดยท�าการตรวจหา 
เชื้อโรคจากตัวอย่าง จ�านวน ๘๒๘ ตัวอย่าง 
ผลการตรวจไม่พบเช้ือโรค ๘๒๐ ตวัอย่าง (ร้อยละ 
๙๙.๐๓) และตรวจพบเชื้อโรค ๘ ตัวอย่าง (ร้อยละ 
๐.๙๗) และสามารถแบ่งตวัอย่างตามประเภทของ
แหล่งเชื้อโรค ดังนี้

เรือนจ�าและทัณฑสถานท่ีตรวจพบเช้ือโรค 
ได้มีการเน้นย�้า เรื่องการดูแลความสะอาดของ 
ผูส้มัผสัอาหาร และภาชนะ รวมถึงความสะอาดของ 
น�า้ด่ืม โดยเปลีย่นไส้กรองตามระยะเวลาทีก่�าหนด

- ๑ มาตรฐาน จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๐๐)
- ๒ มาตรฐาน จ�านวน ๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๖๐.๐๐)
- ๓ มาตรฐาน จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๐๐)
- ๔ มาตรฐาน จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๐๐)
- ๕ มาตรฐาน จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๐๐)

- ภาชนะอุปกรณ์ จ�านวน ๑๔๔ ตัวอย่าง
  พบเชื้อโรค ๓ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๒.๐๘)
- มือผู้สัมผัสอาหาร จ�านวน ๑๖๕ ตัวอย่าง
  พบเชื้อโรค ๕ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๓.๐๓)
- อาหาร จ�านวน ๑๖๑ ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อโรค
- น�้าดื่ม จ�านวน ๒๓๕ ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อโรค
- น�้าใช้ จ�านวน ๑๒๒ ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อโรค
- น�้าแข็ง ๑ ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อโรค

- โรงอาหารมาตรฐาน จ�านวน ๑๗ แห่ง (ร้อยละ 
๘๕.๐๐)
  โดยแบ่งเป็น ระดับดีมาก ๑๕ แห่ง และระดับดี ๒ แห่ง
- อาหารสะอาดรสชาดอร่อย (CFGT) จ�านวน ๑๘ แห่ง  
  (ร้อยละ ๙๐.๐๐)
- อาหารปลอดภัย (FOOD SAFETY) จ�านวน ๘ แห่ง 
  (ร้อยละ ๔๐.๐๐)
- เมนูชูสุขภาพ จ�านวน ๕ แห่ง (ร้อยละ ๒๐.๐๐)
- มาตรฐานฮาลาล ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๐๐)

๑.๑ จ�าแนกตามจ�านวนมาตรฐาน
        ท่ีผ่านเกณฑ ์ดงันี ้

๑.๒ จ�าแนกประเภทมาตรฐาน ดงันี ้

๑ ๒
มีเรือนจ�าด�าเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนใน

อาหาร จ�านวน ๒๒ แห่ง (ร้อยละ ๘๘.๐๐) และ
ไม่สามารถให้หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) จ�านวน ๓ แห่ง 
(ร ้อยละ ๑๒.๐๐) และในส่วนเรือนจ�าและ
ทัณฑสถานท่ีด�าเนินการตรวจหาสารปนเปื้อนใน
อาหาร จ�านวน ๒๒ แห่ง ตรวจไม่พบสารปนเป้ือน
ในอาหารทัง้หมด (ร้อยละ ๑๐๐) โดยท�าการตรวจหา 
สารปนเปื้อนจากตัวอย่าง จ�านวน ๒๖๖ ตัวอย่าง 
ไม่พบสารปนเปื้อนทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) และ
สามารถแบ่งตวัอย่างตามประเภทสารปนเป้ือน ดงันี้

จ�านวนเจ้าหน้าท่ีและผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานสูทกรรม 
ได้รับการให้ความรู้

- เจ้าหน้าที่สูทกรรม จ�านวน ๕๒ ราย
  ได้รับการให้ความรู้ ๓๘ ราย (ร้อยละ ๗๓.๐๘)
- ผู้ต้องขังสูทกรรม จ�านวน ๒,๐๘๔ ราย
  ได้รับการให้ความรู้ ๒,๐๘๕ ราย (ร้อยละ ๑๐๐)

- ให้ค�าแนะน�า จ�านวน ๖ แห่ง (ร้อยละ ๓๐.๐๐)
- การจัดอบรม จ�านวน ๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๖๐.๐๐)
- ให้ค�าแนะน�าพร้อมทั้งการจัดอบรม จ�านวน ๒ แห่ง
  (ร้อยละ ๑๐.๐๐)

- ให้ความรู้ ๑ ครั้ง จ�านวน ๑๘ แห่ง (ร้อยละ ๙๐.๐๐)
- ให้ความรู้ ๒ ครั้ง จ�านวน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๐๐)
- ให้ความรู้ ๓ ครั้ง จ�านวน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๐๐)

- สารบอแรกซ์ จ�านวน ๖๒ ตัวอย่าง
  ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารฟอร์มาลิน จ�านวน ๔๔ ตัวอย่าง
  ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารฟอกขาว จ�านวน ๓๙ ตัวอย่าง
  ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารกันรา จ�านวน ๓๔ ตัวอย่าง
  ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารก�าจัดแมลง จ�านวน ๘๓ ตัวอย่าง
  ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารเร่งเนื้อแดง ๑ ตัวอย่าง
  ไม่พบสารปนเปื้อน

๔.๑ จ�านวนเจา้หนา้ท่ีและผูต้อ้งขงัท่ีปฏิบติั
       งานสูทกรรมไดร้บัการใหค้วามรู ้

๔.๒ รูปแบบการใหค้วามรู ้

๔.๓ จ�านวนคร ัง้ในการใหค้วามรู ้

๓ ๔

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน
เป้าหมายระยะท่ี ๑
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มเีรอืนจ�าและทณัฑสถานทีด่�าเนนิการตรวจ
รับรองมาตรฐานและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สขุาภบิาล อย่างน้อย ๑ มาตรฐาน จ�านวน ๑๖ แห่ง 
(ร้อยละ ๘๔.๒๑) และไม่สามารถให้หน่วยงาน
ภายนอกเข ้าตรวจประเมินได ้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั 
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จ�านวน ๓ แห่ง 
(ร้อยละ ๑๕.๗๙) และในส่วนเรือนจ�าที่ผ่าน 
การรับรองเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวน ๑๖ แห่ง 
สรุปผลการด�าเนินการได้ ดังนี้

มีเรือนจ�าและทัณฑสถานที่ด�าเนินการตรวจหาแหล่ง
เชือ้โรคทางด้านสุขาภิบาลอาหาร จ�านวน ๑๗ แห่ง (ร้อยละ 
๘๙.๔๗) และไม่สามารถให้หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจได้ 
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ 
๑๐.๕๓) และในส่วนเรอืนจ�าและทัณฑสถานทีด่�าเนนิการ
ตรวจหาแหล่งเชือ้โรคทางด้านสขุาภบิาลอาหาร จ�านวน 
๑๗ แห่ง ตรวจไม่พบเชื้อโรคจากแหล่งเชื้อโรค จ�านวน 
๑๕ แห่ง (ร้อยละ ๘๘.๒๓) และตรวจพบเชื้อโรคจาก
แหล่งเชื้อโรค จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๑.๗๗) โดย
ท�าการตรวจหาเชือ้โรคจากตัวอย่าง จ�านวน ๔๓๙ ตัวอย่าง 
ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อโรค ๘๓๕ ตัวอย่าง (ร้อยละ 
๙๙.๐๙) และตรวจพบเชือ้โรค ๔ ตวัอย่าง (ร้อยละ ๐.๙๑) 
และสามารถแบ่งตวัอย่างตามประเภทของแหล่งเชือ้โรค 
ดังนี้

เรอืนจ�า/ทณัฑสถาน ทีต่รวจพบเชือ้โรค ได้มกีารเน้นย�า้ 
เรือ่งการดแูลความสะอาดของผูส้มัผสัอาหารและภาชนะ 
รวมถึงความสะอาดของน�้าดื่ม โดยเปล่ียนไส้กรอง 
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

- ๑ มาตรฐาน จ�านวน ๔ แห่ง (ร้อยละ ๒๕.๐๐)
- ๒ มาตรฐาน จ�านวน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๖.๒๕)
- ๓ มาตรฐาน จ�านวน ๖ แห่ง (ร้อยละ ๓๗.๕๐)
- ๔ มาตรฐาน จ�านวน ๐ แห่ง 
- ๕ มาตรฐาน จ�านวน ๕ แห่ง (ร้อยละ ๓๑.๒๕)

- ภาชนะอุปกรณ์ จ�านวน ๑๘๔ ตัวอย่าง
  พบเชื้อโรค ๑ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๐.๕๔)
- มือผู้สัมผัสอาหาร จ�านวน ๑๓๐ ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อ
โรค
- อาหาร จ�านวน ๕๗ ตัวอย่าง พบเชื้อโรค ๓ ตัวอย่าง 
  (ร้อยละ ๕.๒๖)
- น�้าดื่ม จ�านวน ๓๕ ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อโรค
- น�้าใช้ จ�านวน ๓๓ ตัวอย่าง ไม่พบเชื้อโรค

- โรงอาหารมาตรฐาน จ�านวน ๑๔ แห่ง
  (ร้อยละ ๘๗.๕๐) โดยแบ่งเป็น
  ระดับดีมาก ๑๓ แห่ง และระดับดี ๑ แห่ง
- อาหารสะอาดรสชาดอร่อย (CFGT)
  จ�านวน ๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๗๕.๐๐)
- อาหารปลอดภัย (Food Safety)
  จ�านวน ๑๓ แห่ง (ร้อยละ ๘๑.๒๕)
- เมนูชูสุขภาพ จ�านวน ๕ แห่ง (ร้อยละ ๓๑.๒๕)
- มาตรฐานฮาลาล ๕ แห่ง (ร้อยละ ๓๑.๒๕)

๑.๑ จ�าแนกตามจ�านวนมาตรฐาน
        ท่ีผ่านเกณฑ ์ดงันี ้

๑.๒ จ�าแนกประเภทมาตรฐาน ดงันี ้

๑ ๒
มเีรอืนจ�าทีด่�าเนนิการตรวจหาสารปนเป้ือนในอาหาร 

จ�านวน ๑๔ แห่ง (ร้อยละ ๗๓.๖๘) และไม่สามารถให้
หน่วยงานภายนอกเข้าตรวจได้ เนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 
จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๕๓) และไม่ได้ด�าเนินงาน
เนื่องจากขาดบุคลากร จ�านวน ๓ แห่ง (ร้อยละ ๑๕.๗๙) 
และในส่วนเรอืนจ�าและทณัฑสถานทีด่�าเนนิการตรวจหา
สารปนเป้ือนในอาหาร จ�านวน ๑๔ แห่ง ตรวจไม่พบสาร
ปนเปื้อน จ�านวน ๑๓ แห่ง (ร้อยละ ๙๒.๘๖) และตรวจพบ 
สารปนเปื้อน ๑ แห่ง (ร้อยละ ๗.๑๔) โดยท�าการตรวจหา 
สารปนเปื้อนจากตัวอย่าง จ�านวน ๒๑๘ ตัวอย่าง ไม่พบ
สารปนเป้ือน ๒๑๗ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๙๙.๕๔) และตรวจพบ 
สารปนเปื้อน ๑ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๐.๔๖) และสามารถ
แบ่งตัวอย่างตามประเภทสารปนเปื้อน ดังนี้

เรอืนจ�าทีพ่บสารปนเป้ือน ได้แจ้งประสานผู้รับเหมาให้
ซือ้อาหารจากแหล่งทีป่ลอดภัย และให้มกีารใช้ชดุทดสอบ
เบื้องต้น (Test kit) ในการตรวจรับวัตถุดิบ

มีเรือนจ�าและทัณฑสถาน ด�าเนินการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังท่ีปฏิบัติงาน
สูทกรรม จ�านวน ๑๗ แห่ง (ร้อยละ ๘๙.๔๗) 
และไม่สามารถให้หน่วยงานภายนอกเข้าให้
ความรู ้ได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควดิ-๑๙) จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๐.๘๓) และ 
ในส่วนเรอืนจ�าและทณัฑสถานทีด่�าเนินการให้
ความรู ้จ�านวน ๑๗ แห่ง สรปุผลการด�าเนนิการ 
ได้ดังนี้

- เจ้าหน้าที่สูทกรรม จ�านวน ๓๑ ราย
  ได้รับการให้ความรู้ ๒๔ ราย (ร้อยละ ๗๗.๔๒)
- ผู้ต้องขังสูทกรรม จ�านวน ๗๓๔ ราย
  ได้รบัการให้ความรู้ ๗๐๐ ราย (ร้อยละ ๙๕.๓๗)

- ให้ค�าแนะน�า จ�านวน ๑๒ แห่ง (ร้อยละ ๗๐.๕๙)
- การจดัอบรม จ�านวน ๓ แห่ง (ร้อยละ ๑๗.๖๕)
- ให้ค�าแนะน�าพร้อมทั้งการจัดอบรม
  จ�านวน ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๑.๗๖)

- ให้ความรู้ ๑ ครั้ง จ�านวน ๑๒ แห่ง
  (ร้อยละ ๗๐.๕๙)
- ให้ความรู้ ๒ ครั้ง จ�านวน ๕ แห่ง
  (ร้อยละ ๑๑.๗๖)

- สารบอแรกซ์ จ�านวน ๓๗ ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารฟอร์มาลนิ จ�านวน ๖๖ ตวัอย่าง ไม่พบสารปนเป้ือน
- สารฟอกขาว จ�านวน ๓๙ ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารกันรา จ�านวน ๒๙ ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน
- สารก�าจัดแมลง จ�านวน ๔๓ ตัวอย่าง
  พบสารปนเปื้อน ๑ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๒.๓๓)
- สารเร่งเนื้อแดง ๓ ตัวอย่าง ไม่พบสารปนเปื้อน
- อะฟลาทอกซิล ๑ ตัวอย่าง
  พบสารปนเปื้อน ๑ ตัวอย่าง (ร้อยละ ๑๐๐)

๔.๑ จ�านวนเจา้หนา้ท่ีและผูต้อ้งขงั
       ท่ีปฏิบติังานสูทกรรมไดร้บั
       การใหค้วามรู ้

๔.๒ รูปแบบการใหค้วามรู ้

๔.๓ จ�านวนคร ัง้ในการใหค้วามรู ้

๓ ๔
เรือนจ�าเป้าหมายระยะท่ี ๒

74 75โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์



การบ�าบดัน�า้เสีย
ของเรือนจ�า/ทณัฑสถาน

ตารางท่ี ๙ แสดงกำรบ�ำบัดน�้ำเสียของเรือนจ�ำจ�ำแนกตำมรูปแบบกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย
ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำนเป้ำหมำยระยะท่ี ๑

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลำงเขำบิน

เรือนจ�ำกลำงสมุทรปรำกำร

เรือนจ�ำกลำงนครพนม

เรือนจ�ำกลำงชลบุรี

เรือนจ�ำกลำงบำงขวำง

เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม

เรือนจ�ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี

เรือนจ�ำกลำงนครรำชสีมำ

เรือนจ�ำกลำงเชียงใหม่

เรือนจ�ำกลำงระยอง

เรือนจ�ำกลำงพิษณุโลก

เรือนจ�ำกลำงคลองไผ่

เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช

เรือนจ�ำกลำงนครปฐม

เรือนจ�ำกลำงสงขลำ

✔ ✔

✔ เกิดควำมช�ำรุด
ก�ำลังด�ำเนินกำร

ซ่อมแซมอยู่

✔

✔ ✔

✔

✔ ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์
ตำมมำตรฐำน

เน่ืองจำกเรือนจ�ำฯ 
ก่อสร้ำงมำเป็นเวลำนำน  

จึงไม่มีระบบน�้ำเสีย
ท่ีได้มำตรฐำน

ขณะอยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

✔ ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์
ตำมมำตรฐำน

เน่ืองจำกเรือนจ�ำฯ 
ก่อสร้ำงมำเป็นเวลำนำน  

จึงไม่มีระบบน�้ำเสีย
ท่ีได้มำตรฐำน

ขณะอยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

✔

✔ กำรเกษตร

✔ กำรเกษตร

✔ ขำดแคลนงบประมำณ
ในกำรบ�ำรุงรักษำ

✔

✔

✔

✔

๑ ๓๒ ๔ ๕
รูปแบบการบ�าบัดน�้าเสีย อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ
การใช้

ประโยชน์
ปัญหา
ท่ีพบ

ท่ี

๑

๑๔

๗

๔

๑๐

๒

๑๕

๘

๕

๑๒

๑๑

๓

๙

๖

๑๓

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ทัณฑสถำนหญิงธนบุรี

ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์

ทัณฑสถำนหญิงกลำง

ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ

ทัณฑสถำนหญิงนครรำชสีมำ

ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษหญิง

เรือนจ�ำจังหวัดพิษณุโลก

ทัณฑสถำนหญิงพิษณุโลก

ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่

ทัณฑสถำนหญิงชลบุรี

✔ อยู่ระหว่ำงกำรปรับปรุง 
ด�ำเนินกำรซ้ือ

เคร่ืองเติมอำกำศ
อีก ๔ เคร่ือง

✔ ระบบป๊ัมดูดน�้ำท่ี
ผ่ำนกำรบ�ำบัดแล้วช�ำรุด 

ท�ำให้น�้ำล้นในระบบ 
แนวทำงแก้ไขปัญหำ: 

ประสำนงำนให้ฝ่ำยพัสดุ 
อำคำร สถำนท่ีและ

ยำนพำหนะ ด�ำเนินกำร 
เข้ำมำด�ำเนินกำรแก้ไข 
ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำร

ซ่อมแซม

✔

✔

✔ อยู่ระหว่ำงปรับปรุง
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย

✔ ระบบบ�ำบัดช�ำรุด

✔

✔

✔

✔

๑ ๓๒ ๔ ๕
รูปแบบการบ�าบัดน�้าเสีย อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ
การใช้

ประโยชน์
ปัญหา
ท่ีพบ

ท่ี

๒๐

๑๗

๑๘

๒๓

๒๑

๒๔

๒๕

๑๖

๒๒

๑๙

ในเรือนจ�าเป้าหมายระยะที ่๑ พบว่า เรอืนจ�า 
มากกว่าครึง่หนึง่ของเรอืนจ�า ๒๕ แห่ง มรีะบบ
การบ�าบัดน�้าเสีย ๒๑ แห่ง อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินการ ๔ แห่ง โดยแบ่งเป็นวิธีการบ�าบัด
น�้าเสีย ดังนี้ แบบที่ ๑ ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ
เติมอากาศ จ�านวน ๕ แห่ง แบบที่ ๔ ระบบ
บ�าบัดน�้าเสียแบบปล่อยน�้าเสียลงสู่เทศบาล 
จ�านวน ๒ แห่ง แบบที่ ๕ อื่นๆ (เช่น บ่อผึ่ง 

Activated Sludge เติมจุลินทรีย์ เป็นต้น) 
จ�านวน ๑๒ แห่ง และแบบผสมแบบที ่๑ ระบบ
บ�าบัดน�้าเสียแบบเติมอากาศและแบบที่ ๒ 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบปล่อยน�้าเสียลงแหล่ง
ธรรมชาติ จ�านวน ๒ แห่ง ซึ่งพบว่า เรือนจ�า
เรือนจ�ากลางคลองไผ่ เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ 
และเรือนจ�ากลางระยอง มีการน�าน�้าที่ได้จาก
การบ�าบัดไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรด้วย
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เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔  ✔

✔

รูปแบบการบ�าบัดน�้าเสีย
ท่ี

๑

๑๔

๗

๔

๑๗

๑๘

๑๐

๒

๑๕

๘

๕

๑๒

๑๑

๓

๑๖

๙

๖

๑๙

๑๓

ตารางท่ี ๑๐ แสดงกำรบ� ำบัดน�้ ำเสียของเรือนจ� ำจ� ำแนกตำมรูปแบบกำรบ� ำบัดน�้ ำเสีย 
ในเรือนจ�ำเป้ำหมำยระยะท่ี ๒

ในเรือนจ�าเป้าหมายระยะท่ี ๒ พบว่า เรือนจ�า 
มากกว่าครึ่งหนึ่งของเรือนจ�า ๑๙ แห่ง มี 
ระบบการบ�าบัดน�้าเสีย ๑๘ แห่ง อยู่ระหว่าง 
การด�าเนินการ ๑ แห่ง ได้แก่ เรือนจ�าอ�าเภอ
หลังสวน โดยแบ่งเป็นวธิกีารบ�าบดัน�า้เสยี ดงันี้ 
แบบที่ ๑ ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบเติมอากาศ 
จ�านวน ๗ แห่ง แบบที่ ๔ ระบบบ�าบัดน�้าเสีย

แบบปล่อยน�า้เสยีลงสูเ่ทศบาล   จ�านวน ๑ แห่ง 
แบบที ่๕ อืน่ๆ (เช่น บ่อผึง่ Activated Sludge 
เติมจุลินทรีย์ เป็นต้น) จ�านวน ๑๓ แห่ง และ
แบบผสมแบบที ่๑ ระบบบ�าบดัน�า้เสยีแบบเตมิ
อากาศและแบบที่ ๒ ระบบบ�าบัดน�้าเสียแบบ
ปล่อยน�า้เสียลงแหล่งธรรมชาต ิจ�านวน ๑ แห่ง 

ระบำยน�้ำไม่ทัน

เคร่ืองแยกไขมันช�ำรุด

อยู่ระหว่งกำรปรับปรุง

กำรตรวจคุณภำพน�้ำเสีย
ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์

ยังอยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร
ปรับปรุงเพ่ิมระบบบ�ำบัด

แบบบ่อปรับเสถียร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรบ�ำบัดน�้ำ

สภำพช�ำรุดใช้งำนไม่มี
ประสิทธิภำพ

ตะกอนอุดตัน

อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

การใช้
ประโยชน์

ปัญหา
ท่ีพบ

เรือนจ�ำอ�ำเภอกบินทร์บุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สะเรียง

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำงรอง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง

เรือนจ�ำอ�ำเภอสีค้ิว

เรือนจ�ำอ�ำเภอปำกพนัง

เรือนจ�ำอ�ำเภอกันทรลักษ์

เรือนจ�ำอ�ำเภอรัตนบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอนำทวี

เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง

เรือนจ�ำอ�ำเภอหล่มสัก

เรือนจ�ำอ�ำเภอพล

เรือนจ�ำอ�ำเภอฝำง

เรือนจ�ำอ�ำเภอทองผำภูมิ

เรือนจ�ำอ�ำเภอสวรรคโลก

เรือนจ�ำอ�ำเภอเบตง

เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี

เรือนจ�ำอ�ำเภอหลังสวน

เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด

การประกวดเรือนจ�าและทณัฑสถานดีเด่น
ตามโครงการราชทณัฑปั์นสุขฯ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

จากการด�าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์
ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมา ท�าให้เกิดการ
พัฒนางานในด้านสุขภาพของผู ้ต ้องขังใน 
เรอืนจ�าต่างๆ เป็นจ�านวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม 
พบว่า มีบางเรือนจ�าสามารถด�าเนินงานตาม
โครงการในทกุมติไิด้เป็นอย่างด ีและบางเรอืนจ�า 
ยังด�าเนินการไม่ได้ทุกมิติ ดังนั้น เพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ระหว่างเรือนจ�า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภาฯ องค์ประธานคณะกรรมการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ  
ศาสน์ กษัตริย์ จึงพระราชทานพระอนุญาต 

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด-๑๙) ในเรือนจ�า ดังนั้น สมเด็จพระเจ้า
ลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภาฯ องค์ประธานคณะ
กรรมการโครงการราชทณัฑ์ปันสขุ ท�าความ ดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงพระราชทาน 
พระอนุญาตให้เรือนจ�า/ทัณฑสถานต่างๆ 
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ 

ประเภทท่ี ๑  การพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงั    
ประเภทท่ี ๒  อนามยัและส่ิงแวดลอ้ม     
ประเภทท่ี ๓  การพฒันาศกัยภาพบุคลากร  
ประเภทท่ี ๔  มุมสุขภาพราชทณัฑปั์นสุข  
ประเภทท่ี ๕  การแพทยแ์ละสาธารณสุข  
ประเภทท่ี ๖  นวตักรรมราชทณัฑปั์นสุข 

ให้มกีารจดักจิกรรมการประกวดเรอืนจ�าดเีด่น
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ดีเด่นประจ�าป ี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้ึน โดยในการจดักจิกรรมดงักล่าว 
ได้มีการต้ังคณะท�างานคัดเลือกเรือนจ�าดีเด่น 
เข้ารับรางวัลตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจ�าปี 
๒๕๖๔ ที่มีพลอากาศเอกสุบิน ซิวปรีชา เป็น
ประธานคณะท�างาน ซึ่งคณะท�างานได้เชิญ 
รศ.ดร. เอมอร แสนภูวา มาช่วยก�าหนด 
หลักเกณฑ์การประกวดเรือนจ�าข้ึน โดยผลการ
ประชุมได้สรุปหลักเกณฑ์ได้ ๖ ประเภท ได้แก่

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙) ไปก่อน 
และให้ชะลอการจัดกิจกรรมการประกวดไว้ 
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรม และ
กระทรวงสาธารณสุข  ได ้น� าข ้ อมู ล ใน 
หลกัเกณฑ์การประกวดไปก�าหนดเป็นประเดน็
ในการตรวจราชการของกระทรวง ซ่ึงถือเป็น 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกวดในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

๑ ๓๒ ๔ ๕
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กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนา และ
ขับเคล่ือนการด�าเนินงานตามโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  โครงการท่ีเก่ียวเน่ือง
กับพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค 
รวมท้ังการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง 
โดยผ่านกลไกการด� าเนินงานจาก 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
เครือข่าย ท้ังภายในและภายนอก 
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กระทรวง
สาธารณสุข ได้ท�างานร่วมกับกระทรวง
ยุติธรรม และส� านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ อย่างใกล้ชิด โดยได้ลงนาม 
บันทึกความร่วมมือพัฒนาระบบริการ

สาธารณสุขส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า 
(MOU) ต้ังแต่วันอังคารท่ี ๒๒ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบ
บริการสาธารณสุขส� าหรับผู้ต้องขัง 
ให้ครอบคลุม ท้ังการส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันควบคุมและก�าจัดโรค การรักษา 
พยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ผู้ต้องขังได้รับการป้องกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพส� าคัญอย่างต่อเน่ือง 
มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี ซ่ึง 
การด�าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
หรือปีท่ี ๒ ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ได้มีการด�าเนินงานดังน้ี
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๑๔๓
เรือนจ�ำ ทัณฑสถำน 
สถำนกักขัง๑๑๒

๑๐๙

๓ ๑๑

๑๓๒

การด�าเนินการด้านการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขส� าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ�า ได้พัฒนามาอย่างต่อเน่ือง โดย
ส� านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ได้ท�าการข้ึนทะเบียนสถานพยาบาลใน
เรือนจ� าให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 

การพัฒนาระบบ
  บริการสาธารณสุข
ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

แห่ง แห่ง

รวม รวม
โรงพยำบำลแม่ข่ำย
(สธ.+สังกัดอื่น)

มีโรงพยำบำลแม่ข่ำย 
ในสังกัด สธ. จ�ำนวน

มีโรงพยำบำลแม่ข่ำย 
นอกสังกัด สธ. จ�ำนวน

เรือนจ�ำ ทัณฑสถำน 
สถำนกักขัง จ�ำนวน

เรือนจ�ำ ทัณฑสถำน 
สถำนกักขัง จ�ำนวน

แห่ง แห่ง

แห่ง แห่ง

ในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ� า
หรือโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีครบท้ังหมด 
๑๔๒ แห่ง และมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล
เอกชนท่ีร่วมด�าเนินการดังกล่าว

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

โรงพยาบาลแม่ข่าย 
นอกสังกัด สธ

๕

เรือนจ�า

อยู่ในความดูแล (แห่ง) 

๑

สถานกักขัง

๑

ทัณฑสถาน

๗

รวม

๑๓ ๑๐ ๑๔ ๑๕

๘

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

๘

๔

๐

๐

๐

๔

๘

๘

๙

๑๑

๙

โรงพยาบาลเดอะโกลเดนเกท

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)
โรงพยาบาลแม่ข่าย 
ในสังกัด สธ. (แห่ง)เขต

๑๐

๑๒

รวม

๖

สถานพยาบาลเรือนจ�ากลางบางขวาง

๖

๒

๐

๐

๐

๐

๖

๒

๙ ๑๐ ๐๓ ๑๓

๑๐๙ ๑๐๖ ๖๒๐ ๑๓๒
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ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ข้ึนทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ/ดูแลสิทธิประโยชน์ 
การรักษาพยาบาล/การจัดสรรงบประมาณ

พัฒนาระบบบริการ 
สาธารณสุขในเรือนจ�า 
จัดบริการตามสิทธิประโยชน์ 
ของผู้ต้องขัง 
พัฒนาเครือข่ายบริการ 
ติดตาม ก�ากับ ประเมินผล

•

•

•

ส�านักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข

จัดท�าคู่มือครูฝึกอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
จัดท�าหลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
จัดท�าชุดส่ือการสอน
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) โดยภาคีเครือข่าย

•

•

•

•

คัดกรองและให้การดูแล
รักษาด้านสุขภาพจิต 
พัฒนาฐานข้อมูล/
ระบบรับ-ส่งต่อ 
รับปรึกษาทางไกล
บริการสุขภาพจิต

•

•

•

สร้างระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วย 
ทางด่วนฉุกเฉิน : โรคหลอดเลือดสมอง 
และโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ 
รับปรึกษาโรคเฉพาะทางทางไกล 
เปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง
ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
และสถานพยาบาลในเรือนจ�า
โดยแพทย์จิตอาสา

กรมการแพทย์

กรมสุขภาพจิต

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

กรมควบคุมโรค
คัดกรอง เฝ้าระวัง 
ป้องกันและควบคุมโรค
ในเรือนจ�า เช่น วัณโรค 
เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่ หัด

จัดท�า/ผลิต ส่ือการสอน 
พระราชทานส�าหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
และผู้ต้องขัง 
วางระบบบริการทันตสุขภาพ 
พัฒนาแนวทางการจัดการ 
ด้านสุขาภิบาลอาหารและน�้า
และอนามัยส่ิงแวดล้อม

•
•

•
•

•

•

•
•

กรมอนามัย
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จัดท�ำมำตรฐำน/
แนวทำง

กำรด�ำเนินกำร

ข้อส่ังกำร
รพศ./รพท./รพช.

และเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข ได ้จัดท�าหนังสือข ้อสั่งการให  ้
โรงพยาบาลแม่ข่ายด�าเนนิการตามแนวทาง และขอความร่วมมอื 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคณะท�างานในระดับจังหวัด เพื่อจัดท�าแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับนโยบายและเร่งรัดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบบริการส�าหรับผู ้ต้องขังในเรือนจ�าตามแนวทางของ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ระยะที่ ๑ และ ๒ 

แพทย์/
พยำบำล

สหวิชำชีพ
  ทีมจิตอำสำ

ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์
พระรำชทำน

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

จังหวัด

เขตสุขภำพ

ส�ำนักงำนปลัด
กระทรวงสำธำรณสุข

ภำคีเครือข่ำย
ที่ร่วมจัดบริกำร

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

หน่วยบริกำร
กำรจัดบริกำร

๖ ด้ำน
สถำนพยำบำล

ในเรือนจ�ำ

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

สปสช. เขต
สุขภำพ

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�ำร่อง 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

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

86 87โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ผ
ลก

าร
ด�า

เนิ
นง

าน
ด้า

นส
าธ

าร
ณ

สุข



การด�าเนินการคัดเลือก
และจัดซ้ือจัดหา
เคร่ืองมือและครุภัณฑ์
ทางการแพทย์
พระราชทาน

กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดให้ โครงการราชทัณฑ์
ปันสุขฯ เป็นตัวช้ีวัดประเด็นการตรวจราชการประจ�าปี 
๒๕๖๔ โดยพิจารณาแต่งต้ังคณะผู้นิเทศงาน ๑๓ เขต
สุขภาพ ก�ากับ ติดตามรายงานผล และจัดต้ังคณะท�างาน
คัดเลือกและจัดซ้ือ จัดหา เคร่ืองมือและครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์พระราชทาน เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและได้
ครุภัณฑ์ท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้ให้และผู้รับบริการ จึงได้จัดประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือพิจารณากล่ันกรอง ครุภัณฑ์พระราชทานฯ ท้ังใน
ระยะท่ี ๑ และ ระยะท่ี ๒ รวมถึงการร่วมลงพ้ืนท่ีโรงพยาบาล 
แม่ข่าย และเรือนจ�าในพ้ืนท่ีกลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาลแม่ข่ายท่ีรับผิดชอบเรือนจ� า จะได้รับ
ครุภัณฑ์ ๒ รายการ คือ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา
ดิจิทัล จ�านวน ๑ เคร่ือง และรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีแบบ
ภาพดิจิทัล ๑ คัน เพ่ือให้บริการแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�า
และประชาชนท่ัวไป โดยใช้การบริหารจัดการร่วมกันทุก
จังหวัดภายในเขตสุขภาพท่ีรับผิดชอบ ตามรายช่ือ 
โรงพยาบาลแม่ข่าย จ�านวน ๑๓ แห่ง ดังน้ี

รพ.นครพิงค์ 

รพ.ขอนแก่น

รพ. สรรพสิทธ์ประสงค์ 

เขตสุขภาพท่ี เขตสุขภาพท่ี เขตสุขภาพท่ี

เขตสุขภาพท่ี เขตสุขภาพท่ี เขตสุขภาพท่ี

เขตสุขภาพท่ี เขตสุขภาพท่ี เขตสุขภาพท่ี

เขตสุขภาพท่ี

เขตสุขภาพท่ี

เขตสุขภาพท่ี

เขตสุขภาพท่ี

รพ.พุทธชินราช 

รพ.นครปฐม รพ.สระบุรี 

รพ.อุดรธานี 

รพ.มหาราช
นครศรีธรรมราช  

รพ.สวรรค์ประชารักษ์

รพ.ชลบุรี 

รพ.ปากช่องนานา 

รพ.สงขลา ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์
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๑๕,๘๕๕,๘๐๐
๑๐๒,๖๙๑,๔๐๐

สรุปจ�านวน
วงเงิน
และรายการ

ระยะท่ี ๑ ระยะท่ี ๒
โรงพยาบาลแม่ข่าย
จ�านวน ๑๒ แห่ง แห่งละ ๒ รายการ 

โรงพยาบาลแม่ข่าย 
จ�านวน ๑๙ แห่ง 

สถานพยาบาลในเรือนจ�า จ�านวน ๒๔ แห่ง
และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จ�านวน ๑ แห่ง
รวมเป็นจ�านวน ๕๕ รายการ

สถานพยาบาลในเรือนจ�า 
จ�านวน ๑๙ แห่ง

บาท บาท

บาท บาท

บาท บาท๑๙๐,๐๗๒,๘๖๓
๙๑,๑๙๒,๘๖๓
๙๘,๘๘๐,๐๐๐

๑๑๘,๕๔๗,๒๐๐
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การพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
เรือนจ�า
(อสรจ.) 

ปัจจุบันพบว่า ในแต่ละเรือนจ�า มีจ�านวนการ
พ้นโทษของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ� า 
(อสรจ.) สูง จากการเป็นผู้ต้องขังช้ันดี อย่างไร
ก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ 
และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) โดยก�าหนดให้มีสัดส่วนอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ๑ คน ต่อ ผู้ต้องขัง 
๕๐ คน และมีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) ทดแทน กรณีพ้นโทษ

กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ ร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท�าหลักสูตร
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
รวม ๘ วิชา ๒๕ ชัว่โมง ประกอบด้วยรายวิชาดงัต่อไปนี้  

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและ 
ภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาส�าคัญ 
การปฐมพยาบาลฉกุเฉนิและการกู้ชพีข้ันพืน้ฐาน 
(Emergency First Aid and Basic Life Support 
Training Course)
การดแูลผู้มีปัญหาสุขภาพจติ จิตเวช และผูท้ีใ่ช้
สารเสพติด 
การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ด้าน
สุขภาพ 
การดแูลสุขภาพพ้ืนฐานในผู้ป่วยตดิเตยีง ผูส้งูอายุ 
และผู้พิการ 
อนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น 
การบรหิารจดัการตามบรบิทพ้ืนท่ี ท้ังนี ้ในส่วน
กระบวนการฝึกอบรม ได้ใช้ครฝึูกจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด 
กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ ส�านกังานสาธารณสขุ 
จังหวัด ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๑)
(๒)

(๓)

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)
(๘)

 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่าย
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ในพื้นที่ ๒ ครั้ง/ปี ให้มีสัดส่วนอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ต่อผู ้ต้องขัง 
แยกรายเรือนจ�าไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๕๐ และ
กรณทีีม่อีาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า (อสรจ.) 
พ้นโทษ จนมีสัดส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข
เรอืนจ�า (อสรจ.) ต่อ ผูต้้องขังน้อยกว่า ๑ ต่อ ๕๐ 
ให้มีการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า 
(อสรจ.) ทดแทน จนท�าให้มสีดัส่วนอาสาสมัคร
สาธารณสขุเรอืนจ�า (อสรจ.) ไม่น้อยกว่าเกณฑ์
ที่ก�าหนด จากผลการด�าเนินงานในปีที่มา 
พบว่า มีเรือนจ�าเป้าหมายร่วมกับเครือข่าย 
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
๒ ครั้ง/ปี รวม ๑๒๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๗๐ ทกุแห่งมแีผนการอบรม ทัง้นี ้มเีรอืนจ�า 
เป้าหมาย มีสัดส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) ตามเกณฑ์รวม ๑๒๙ แห่ง 
คดิเป็นร้อยละ ๙๗.๗๒ ซึง่มแีผนพฒันาตามบรบิท 
ของแต่ละแห่ง ครบทุกแห่ง

กระทรวงสาธารณสุข ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดที่มีบทบาท
หน้าที่สนับสนุนการด�าเนินงานการพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ของ
เรือนจ�าในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถด�าเนิน
การได้ตามเป้าหมาย โดยในปี ๒๕๖๔ ในหลาย
พื้นที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 
จึงได้มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขออนไลน ์
โดยมีผู ้นิเทศก์ คือ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ร่วมกับทีมตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข

เนือ่งจาก อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
เป็นผู้ต้องขังชั้นดี มีอัตราการปล่อยตัวสูง ท�าให้ต้อง
มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
เพ่ิมเตมิใหม่ทุกปี และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถจดักจิกรรมการอบรมพฒันาอาสาสมคัร 
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) ได้
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การพัฒนาศักยภาพพยาบาล
ประจ�าสถานพยาบาลในเรือนจ�า
หรือพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
และการให้บริการตรวจรักษา
ตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) 

เน่ืองจากพยาบาลประจ�าสถานพยาบาลใน
เรือนจ�าและพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่ข่าย 
ยังไม่ผ่านการอบรมเวชปฏิบัติครบทุกคน และ
บุคลากรทางการแพทย์ ในเรือนจ�าขาดแคลน 
จึงจัดให้มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า โดยก�าหนดเป้าหมาย 
เ พ่ือการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ� า 
สถานพยาบาลในเรือนจ� าหรือพยาบาลจาก 
โรงพยาบาลแม่ข่าย ด้วยการประชุม/อบรม/
แลกเปล่ียนเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง แต่ยังมี 
ในบางพ้ืนท่ี ท่ีพยาบาลผ่านการอบรมเวชปฏิบัติ
ไม่ครบ แต่มีการจัดท� าแผนปฏิบัติการของ
แพทย์ตามสภาพปัญหาสุขภาพของเรือนจ� า 
และให้บริการผ่าน Telemedicine แต่เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�า จึงท�าให้
การให้บริการโดยส่วนใหญ่เป็นการบริการ 
ตามสถานการณ์ฉุกเฉินและเร่งด่วน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ใน
เรอืนจ�า จงึท�าให้การให้บรกิารโดยส่วนใหญ่ 
เป็นการบริการตามสถานการณ์ฉุกเฉิน
และเร่งด่วน และจดัเป็นโรงพยาบาลสนาม 
การจดัเกบ็ข้อมูลบริการสขุภาพของผูต้้องขัง 
ยังไม่เป็นไปทิศทาง/แนวทางเดียวกัน 
เน่ืองจากโรงพยาบาลแม่ข่ายกับเรือนจ�า 
มีการใช้ระบบโปรแกรมบันทึกฐานข้อมูล
สุขภาพที่แตกต่างกัน บางแห่งยังไม่ได ้
มีการเชื่อมโยงกัน เนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน
ความมัน่คงของเรือนจ�าเกีย่วกบัการตดิตัง้
อนิเทอร์เนต็ภายในสถานพยาบาลเรือนจ�า 
ท�าให้บางแห่งยังไม่สามารถด�าเนินการได้ 
และเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมูลของกรมราชทณัฑ์ 
มีไม่เพียงพอ

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ�าสถาน
พยาบาล ใน เ รื อนจ� าหรื อพยาบาลจาก 
โรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยการประชุม/อบรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จาก
ผลการด�าเนินงาน พบว่า มีแผนการอบรมเพื่อ
พฒันาศกัยภาพพยาบาลประจ�าสถานพยาบาล
ในเรือนจ�าหรือพยาบาลจากโรงพยาบาล 
แม่ข่าย ตามเกณฑ์ ครบทุกจังหวัด มีเรือนจ�าที่
พยาบาลผ่านการอบรม คดิเป็น ร้อยละ ๙๙.๒๕
การสนับสนุนการให้บริการตรวจรักษาตาม 
เวชปฏิบัติ (แพทย์) โดยนับรวมการให้บริการ
จากแพทย์ทุกสังกัด รวมถึงการบริการผ่าน 
Telemedicine จากผลการด�าเนินงาน พบว่า 
การให้บริการตรวจรกัษาตามเวชปฏบิตั ิ(แพทย์) 
โดยนับรวมการให้บริการจากแพทย์ทุกสังกัด 
รวมถึงการบริการผ่าน Telemedicine ครบ
ทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.

๒.

๑.

๒.

แพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายให้บริการตรวจรักษา
ตามเวชปฏิบัติผ่านระบบทางไกล (TELEMEDICINE)
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ด้านสภาวะสุขภาพช่องปากของผู้ต้องขัง
พบว่า ผู้ต้องขังมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีปัญหา
สุขภาพฟันและช่องปาก โดยโรคฟันผุ 
และโรคปริทันต์ มีอุบัติการณ์ระดับท่ีสูง 
สาเหตุของการเกิดปัญหาอาจเกิดได้หลาย
สาเหตุ ท้ังในเร่ืองพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของตัวผู้ต้องขัง สภาพแวดล้อม
ภายในของเรือนจ�า ความแออัดและทรัพยากร 
ท่ีมีจ�ากัด รวมถึงการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
ได้ยาก แม้จะมีระบบการดูแลตนเองหรือ 

การขอรับยาสามัญประจ�าบ้านในยามเจ็บป่วย 
เล็กๆน้อยๆได้ แต่หากผู้ต้องขังเจ็บป่วยและ
มีอาการรุนแรงจนต้องน�าส่งสถานพยาบาล
นอกเรือนจ� าน้ัน ก็จะมีข้อจ� ากัดอีกหลาย
ประการ ดังน้ัน การส่งตัวผู้ต้องขังป่วยไปรับ
การรักษานอกเรือนจ� าจึงต้องเป็นเร่ือง
จ�าเป็นในกรณีวิกฤติ เท่าน้ัน ท�าให้การส่งตัว
ออกไปรักษานอกเรือนจ�าด้วยความเจ็บป่วย
จากปัญหาสุขภาพช่องปาก จึงมีโอกาสเป็น
ไปได้น้อยมาก

การให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในคลินิกทันตกรรมพ
ระราชทานของเรือนจ�าน�าร่อง ระยะที่ ๒
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แล ภาพรวมผลการด�าเนนิงานจดับรกิารสขุภาพช่องปาก
ในเรือนจ�าเป็นที่น่าพอใจแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการรักษาของผู้ต้องขัง ปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรม 
เกดิข้ึนในเรอืนจ�า ๔๓ แห่งทัว่ประเทศ และยงัมีแผนตดิตัง้ 
ห้องทันตกรรมเพิ่มอีกหลายแห่ง ผลการด�าเนินงาน 
ในปีที่มา พบว่า โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกแห่งมีแผนการ 
จัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจ�าที่รับผิดชอบ 
ซึง่ร้อยละ ๙๖ มกีารจัดบรกิารสขุภาพช่องปากในเรอืนจ�า 
โดยมกีารจดับรกิารสขุภาพช่องปากอย่างน้อย ๒ - ๓ ครัง้ 
ในรอบปี แม้ว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙ ) เรอืนจ�าได้ประกาศ
งดการเข้าออกของบุคคลภายนอกท�าให้เป็นข้อจ�ากัด
ด้านการจดับรกิาร หลายพืน้ทีไ่ด้ปรบัรปูแบบบรกิารโดย
มุ ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากใน 
เรอืนจ�า เช่น ผู้ต้องขังได้รบัการฝึกทกัษะการตรวจฟันด้วย 
ตนเอง ฝึกทักษะการแปรงฟัน พัฒนาศักยภาพพยาบาล
ในเรือนจ�าและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ในการดแูลสขุภาพช่องปากผู้ต้องขงั เป็นต้น เพ่ือป้องกนั
และลดความรุนแรงของโรคในช่องปาก แต่ยังให้บริการ
ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

ผูต้้องขังทีต้่องการรบับรกิารทางทนัตกรรม
มีจ�านวนมาก อีกทั้งความรุนแรงของปัญหา
สุขภาพช่องปากค่อนข้างสูง ส่งผลให้ความ
ครอบคลุมของการให้บริการค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙ ) เรอืนจ�าทัว่ประเทศ
ห้ามบุคคลภายนอกเข้า - ออก จึงต้องมีการ 
ปรับแผนการบริการโดยมุ่งเน้นการส่งเสริม 
การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง และให้
บริการรักษาเฉพาะกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

สนับสนุนอุปกรณ์ท�าความสะอาด
ช่องปากแก่ผู้ต้องขังยากไร้

ผลิตสื่อความรู้ละครวิทยุสุขภาพ
ช่องปาก

สนับสนุนคู่มือการจัดบริการสุขภาพ
ช่องปากในเรือนจ�า
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บริการ
สุขภาพจิต 

การให้บริการ Telepsychiatry ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

จากรายงานข้อมูลสถิติผู้ต้องราชทัณฑ์ 
ท่ัวประเทศของกรมราชทัณฑ์ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม 
ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓   พบว่า มีจ�านวน ๓๕๘,๓๖๙ คน  
และ ๒๘๕,๑๘๒ คน โดยในแต่ละปีจะมีจ�านวนผู้ต้องขัง 
ชายมากกว่าผู้ต้องขังหญิง ประมาณ ๕ - ๗ เท่า 
(กรมราชทัณฑ์, ๒๕๖๓) อย่างไรก็ตาม จาก
รายงานการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
ของผู้ต้องขังในเรือนจ� าภายใต้ โครงการ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
ของผู้ต้องขังในเรือนจ� าและทัณฑสถานของ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
พบว่า มีจ�านวน ๔,๒๓๕ คน และ ๔,๘๐๒ คน 
ตามล�าดับ ซ่ึงนับว่า มีจ�านวนน้อยมากเม่ือเทียบกับ 
จ�านวนผู้ต้องขังท่ัวประเทศในแต่ละปี รวมท้ังยัง
พบว่า การจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวช           
ในเรือนจ� าในด้านอัตราการเข้าถึงบริการยัง 
ต�่ามาก เน่ืองจากการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีและ
บุคลากร ขาดโปรแกรมการบ�าบัดรักษาและ 
ฟ้ืนฟู รวมท้ังมีปัญหาการส่งต่อ ท�าให้ผู้ต้องขัง 
ท่ีมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชได้น้อยมากเม่ือเทียบกับ
ประชาชนท่ัวไป
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โรงพยาบาลแม่ข่าย ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง 
เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยา (ปัจจุบันใช้ระบบ
การปรึกษาและระบบพ่ีเลี้ยงจากโรงพยาบาล
แม่ข่ายเข้าด�าเนินการช่วยตรวจรักษา) 

การบนัทกึข้อมลูลงบนฐานข้อมลูนติจิิตเวช
ยงัมข้ีอจ�ากัด เนือ่งจากเป็นระบบ offline และ
มีการหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ท�าให้ยังมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบข้อมูล 

ขาดระบบการส่งต่อ ซึ่งมีผลท�าให้ผู้ป่วย 
ขาดการรักษาหลังพ้นโทษ เนื่องจากผู้ต้องขัง 
ส่วนใหญ่ไม่มีที่อยู่ที่แน่นอน 

ระบบ Telemedicine ขาด 
งบประมาณในการด� า เนินงาน 
โรงพยาบาลแม่ข่ายได้ท�าหนังสือ
ขอรับการสนับสนุนจากบริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ�ากดั (มหาชน) 
ซึ่งอยู่ระหว่างรอการตอบกลับ และ
ระหว่างรอระบบได้ใช้ระบบ การขอ
ค�าปรึกษาจากแพทย ์จิตแพทย ์ 
ผ่านระบบไลน์หรือโทรศัพท์

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
จึงต้องงดการให้บริการในเรือนจ�า

การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

แนวทางการให้บริการสขุภาพจติและจติเวช
ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า เพื่อให้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องได้มแีนวทางในการให้บรกิารสขุภาพจติ 
และจิตเวชเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จ�านวนผูต้้องขงั ณ วันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
มีจ�านวนทั้งหมด ๒๘๙,๓๓๒ คน มีผู้ต้องขัง 
ได้รับการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จ�านวน 
๒๕๓,๙๕๙ คน พบปัญหาสุขภาพจิตและ
จิตเวช จ�านวน ๕,๘๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒.๐๑ โดยผู้ต้องขังที่ผ่านการคัดกรองและพบ
ปัญหาสุขภาพจิตดังกล่าวได้รับการดูแลรักษา 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ทัง้นี ้มยีอดสะสมผูต้้องขงั 
จิตเวชเข้าถึงบริการ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – 
กันยายน ๒๕๖๔) จ�านวน ๑๕,๗๒๐ ราย โดย
ผ่านระบบรักษาทางไกล (Telepsychiatry) 
จ�านวน ๓,๙๒๑ ราย และจิตแพทย์เข้าตรวจ
ภายในเรือนจ� า  หรือได ้ รับการตรวจที ่
โรงพยาบาล จ�านวนทั้งสิ้น ๑๑,๗๙๙ ราย 
รวมทั้งมีเรือนจ�าที่ให้การบ�าบัดรักษาผ่าน
ระบบรกัษาทางไกล (Telepsychiatry) จ�านวน 
๖๐ แห่ง และมีผู ้ต้องขังป่วยจิตเวชได้รับ 
การบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูลนิติจิตเวช
ทั้งหมด จ�านวน ๑,๙๐๒ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

มรีะบบฐานข้อมลูนติจิติเวช ส�าหรบั 
รวบรวมข้อมูลและติดตามผู้ต้องขัง
จิตเวชหลังพ้นโทษ จ�านวน ๑ ระบบ

พัฒนาแบบประเมิน Mental 
Health Check In ส�าหรบัเจ้าหนา้ที่
เรือนจ�า และผู้ต้องขัง

ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห  ้
โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
พัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวช
ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

แนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวชและฐานข้อมูลนิติจิตเวชส�าหรับ 
ผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถาน
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การควบคุม
ป้องกันโรค

จากข้อมูลสถิติผู้ต้องขังท่ัวประเทศของ 
กรมราชทัณฑ์ พบว่า จ�านวนผู้ต้องขัง ๒๐ ปีย้อนหลัง 
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๒) มีแนวโน้มสูงข้ึน และ
มีผู้ต้องขังเกินกว่าความจุของเรือนจ�า ท�าให้เกิด
ความหนาแน่น และแออัดมากเกินไป มีโอกาสท่ี
จะเกิดการแพร่กระจายเช้ือโรคได้อย่างรวดเร็ว 
และมีอาการรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะโรค
ติดต่อท่ีส� าคัญ เช่น วัณโรค โรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคหัด ซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีส� าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
ของผู้ต้องขัง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 
ผู้ดูแลผู้ต้องขัง  

การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตดิต่อส�าคัญ
ในเรือนจ�า ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าว
การระบาด กองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันท่ี ๑ 
ตลุาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔ จ�านวน 
๑๕ เหตุการณ์ ป่วย ๑,๕๗๕ ราย และเสียชีวิต 
๓ ราย โดย ๕ อันดบัโรคท่ีมีรายงานสูงสุด ได้แก่ 
วัณโรค ซิฟิลิส วัณโรคปอด ปอดบวม และ
อุจจาระร่วง

การคัดกรองเอชไอวี โดยกองโรคเอดส์ และ
โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ จ�านวน ๗๓,๘๖๑ ราย 
(ร้อยละ ๑๑๓) จากเป้าหมาย ๖๕,๑๖๕ ราย 
ส่วนการคัดกรองซิฟิลิส จ�านวน ๕๓,๒๕๒ ราย 
(ร้อยละ ๘๒) จากเป้าหมาย ๖๕,๑๖๕ ราย และ
คดักรองไวรสัตบัอกัเสบซ ีจ�านวน ๕๑,๓๐๐ ราย 
(ร้อยละ ๗๙) จากเป้าหมาย ๖๕,๑๖๕ ราย

จดัท�าหลกัสตูรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ และร่วม
จัดท�าหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) ทัง้หลกัสตูรปกต ิและออนไลน์ เพือ่ลด
โรคติดต่อส�าคัญ และโรคไม่ติดต่อ โดยสถาบัน
เวชศาสตร์ป้องกนัศึกษาร่วมกบักองระบาดวิทยา 
กองเอดส์ฯ กองวัณโรค กองโรคไม่ติดต่อ และ
ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการ
พระราชด�าริฯ กรมควบคุมโรค 

๑.

๒.

๓.
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ท�าให้มผีลกระทบต่อการ
ด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อส�าคัญในเรือนจ�า ภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์

การจัดท�าฐานข้อมูลโครงการราชทัณฑ  ์
ปันสขุฯ โดยส�านกังานเลขานกุารคณะกรรมการ 
โครงการพระราชด�าริฯ กรมควบคุมโรค 

การคดักรองค้นหาวณัโรค ด้วยการถ่ายภาพ
รงัสทีรวงอกในผูต้้องขงัแรกรบั จ�านวนเรอืนจ�า
ที่ มีการด�าเนินการคัดกรองฯ ๑๔๓ แห่ง 
(ร้อยละ ๑๐๐) ผลการคัดกรอง ๒๙,๔๘๕ ราย 
(ร้อยละ ๕๔.๗๘)

การด�าเนนิงานเรอืนจ�าสขีาวปลอดเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เป็นการด�าเนินงาน
ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ตาม 
ข้อก�าหนดกรมควบคุมโรค และกรมราชทัณฑ์ 
ครบทั้ง ๑๐ ข้อ ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ได้มีการ
ด�าเนินงานครบทุกเรือนจ�า ได้แก่

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้แก่ วัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ส�าหรับผู ้ต ้องขัง 
ทัง้หมด จ�านวน ๒๒๑,๖๙๔ ราย จ�านวนจัดสรร 
๖๖,๕๐๐ โดส (ร้อยละ ๒๙.๙) และส�าหรับ 
เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าทัว่ประเทศ จ�านวน ๑๒,๑๖๗ ราย 
(ร้อยละ ๑๐๐), วัคซีนหัด และหัดเยอรมันฯ 
เจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าทัว่ประเทศ จ�านวน ๑๐๒,๔๗๙ ราย 
(ร้อยละ ๑๐๐)

๖.

๔. ๗.

๕. ระบบการจัดห้องกักกันโรคที่มีมาตรฐาน
ตรวจ RT-PCR ผู้ต้องขังแรกรับ ๓ ครั้ง 
(DAY ๐, DAY ๕-๗, DAY ๑๙-๒๑ หรือ
อย่างน้อย ๒ ครัง้ ดังนี ้(DAY ๐, DAY ๑๙-๒๑) 
สุม่ตรวจผูต้้องขังแรกรบัท่ีส่งตวักลบัเข้าแดน
ในรอบ ๑ เดือน มีเจ้าหน้าที่เป็นหวัดแล้ว
ไม่ได้ตรวจ RT-PCR หรือไม่/ถ้าไม่มีผู้มี
อาการหวัด = ผ่านเกณฑ์
ในรอบ ๑ เดือน มีการสุ่มตรวจ RT-PCR 
เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) ร้อยละ ๕ - ๑๐ 
ทบทวนทะเบียนการรักษา (ตรวจสอบ
ทะเบียนการส่งตรวจ)
กรณีที่พบผู้ต้องขังในห้องกักโรค ผล RT-
PCR เป็นบวก ด�าเนินการอย่างไร
มีการฉีดวัคซีนผู้ต้องขังหรือไม่
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางได้
รับวัคซีน
ถ้ามีการระบาด มส่ีงตรวจ RT-PCR ก่อนปล่อย 
แต่ถ้าไม่มีการระบาดไม่ต้องตรวจ

๑)
๒)

๓)
๔)

๕)

 
๖)

๗)

๘)
๙)

๑๐)
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การตรวจ
วินิจฉัย และ

การรักษา
ปัจจุบัน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็น
จ�านวนมาก โดยรับผิดชอบผู้ต้องขังในเรือนจ�าอีก 
๗ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความ
ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ท�าให้
ต้องส่งต่อผู้ต้องขังมารับการรักษานอกเรือนจ�า 
และส่วนหน่ึงยังไม่ได้รับบริการทางการแพทย์
เฉพาะทาง ดังน้ัน เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึง
บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์เฉพาะทาง
ท่ีมีคุณภาพ ตลอดจนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม
ป้องกันโรค เพ่ือให้ผู้ต้องขังปลอดภัยและ 
มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง จึงเน้นรูปแบบการ 
บริการแบบ New normal ใช้ระบบ Digital เข้าช่วย 
ในด้านการแพทย์ ด้วยวิธีการ Telemedicine, 
Teleconference เพ่ือสามารถให้บริการ 
ทางการแพทย์ ได้อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 
ในสถานการณ์ท่ียังคงมีการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

การเป ิดคลินิกตรวจรักษาและผ ่าตัด 
โรคเฉพาะทางที่ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ โดยแพทย์จิตอาสาเริ่มออกตรวจ 
OPD และรับปรึกษาทางไกล (Telemedicine) 
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ โดย
มผีูต้้องขงัเข้ารบับรกิารตรวจรกัษาจ�านวนทัง้สิน้ 
จ�านวน ๗๗๔ ราย

ตารางท่ี ๑๑ สรุปผลกำรด�ำเนินงำน แยกรำยเดือน กำรออกตรวจ OPD, กำรรับ
ปรึกษำทำงไกล (Telemedicine), เพศ, สัญชำติ และกำรส่งต่อกำรรักษำ (refer)

๗๐๗ รำย
๖๗ รำย
๕๘๕ รำย
๑๘๙ รำย
๖๗๗ รำย
๘๘ รำย
๒๗ รำย
๗๗๔ ราย

ออกตรวจคลินิกเฉพำะทำงท่ีทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ (OPD) จ�ำนวน 
รับปรึกษำทำงไกล (Telemedicine) จ�ำนวน

เพศชำย จ�ำนวน
เพศหญิง จ�ำนวน

สัญชำติไทย จ�ำนวน
ต่ำงชำติ จ�ำนวน

ส่งต่อเพ่ือไปรับกำรรักษำในหน่วยงำนสังกัดกรมกำรแพทย์ (refer) จ�ำนวน 
ผู้ต้องขังเข้ารับบริการตรวจรักษาในโครงการฯ ท้ังส้ิน จ�านวน

เดือนท่ี

ต.ค. ๖๓

ก.ค. ๖๔

ก.พ. ๖๔

ธ.ค. ๖๓

ก.ย.๖๔

รวม

เม.ย. ๖๔

พ.ย. ๖๓

ส.ค. ๖๔

มี.ค. ๖๔

ม.ค. ๖๔

พ.ค. ๖๔

มิ.ย. ๖๔

๑๑๓

๕

๑๗๐

๑๐๙

๑๐

๗๗๔

๙

๑๑๖

๙

๑๕๑

๗๙

-

๓

รวม
ตรวจ
รักษา
(ราย)

๒๘

-

๔๗

๑๘

๔

๗๘๙

๑

๑๓

๒

๔๗

๒๘

-

๑

เพศหญิง
(ราย)

๗

๕

๑๐

-

๑๐

๖๗

-

๓

๙

๗

๑๓

-

๓

รักษา
ทางไกล
(ราย)

๑๒

-

๒๐

๑๕

-

๘๘

-

๑๙

-

๑๘

๔

-

-

ต่างชาติ
(ราย)

๑๐๖

-

๑๖๐

๑๐๙

-

๗๐๗

๙

๑๑๓

-

๑๔๔

๖๖

-

-

ตรวจ
OPD
(ราย)

๑๐๑

๕

๑๕๐

๙๔

๑๐

๖๗๗

๙

๙๗

๙

๑๓๓

๗๕

-

๓

สัญชาติ
ไทย

(ราย)

๘๕

๕

๑๒๓

๙๑

๖

๕๘๕

๘

๑๐๓

๗

๑๐๔

๕๑

-

๒

เพศชาย
(ราย)

๘

๑

-

๕

-

๒๗

-

๖

-

๒

๘

-

๑

refer

๑

๗

๔

๑๐

๒

๘

๕

๑๒

๑๑

๓

๙

๖
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สาขา
ศัลยกรรมท่ัวไป

สาขาศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

การออกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ในด้านต่างๆ

สาขาโสต
ศอ นาสิก

สาขา
สูตินรีเวช
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สาขา
อายุรกรรมโรคไต

สาขา
ประสาทวิทยา

สาขา
โรคผิวหนัง
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การออกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ในด้านต่างๆ

สาขา
จิตเวช

สาขาศัลยกรรม
ทางเดินปัสสาวะ

สาขาศัลยกรรม
มะเร็งเต้านม 
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การออกตรวจรักษาแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ในด้านต่างๆ

Pain clinic & 
Palliative care

พยาบาล
เฉพาะทางจิตอาสา
(งานส่องตรวจพิเศษ)
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ตารางท่ี ๑๒ สรุปผลกำรด�ำเนินงำน กำรตรวจรักษำผู้ต้องขังป่วย แยกตำมสำขำบริกำร

ล�าดับ สาขาบริการ ผู้ป่วย (ราย)

 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic)

ศัลยกรรมทำงเดินปัสสำวะ

มะเร็งเต้ำนม

อำยุรศำสตร์ โรคติดเช้ือ

อำยุรศำสตร์ โรคไต (Nophrology)

เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู

โสต ศอ นำสิก (ENT)

ผิวหนัง (Dermatology)

อำยุรกรรมโรคข้อและรูมำติสซึม

ศัลยกรรมท่ัวไป (Surgery)

Pain clinic & Palliative care

มะเร็ง

ต่อมไร้ท่อวิทยำ (Endocrinology)

ประสำทวิทยำ (Neurology)

อำยุรกรรมทำงเดินหำยใจและปอด

จิตเวช

สูตินรีเวช

กำรส่องกล้องตรวจทำงเดินอำหำรส่วนบน

๑๓๐

๕

๑๙

๑

๓๐

๑๔

๑๓๖

๗๗๔

๑๕๐

๑

๑๖

๔๗

๑

๑

๗๓

๗

๘๙

๓๑

๒๐

๑

๑๑

๗

๑๗

๓

๑๓

๙

รวม

๕

๑๕

๒

๑๒

๘

๑๘

๔

๑๔

๑๐

๖

๑๖

ตารางท่ี ๑๓ สรุปผลกำรด�ำเนินงำน กำรท�ำผ่ำตัด/หัตถกำรท่ีทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ 
(ต้ังแต่เดือนตุลำคม ๒๕๖๓ – มีนำคม ๒๕๖๔)

ล�าดับ สรุปประจ�าเดือน

ต.ค.๖๓

ก.พ.๖๔

มิ.ย.๖๔

ธ.ค.๖๓

เม.ย.๖๔

ส.ค.๖๔

พ.ย.๖๓

มี.ค.๖๔

ก.ค.๖๔

ม.ค.๖๔

พ.ค.๖๔

ก.ย.๖๔

๘

*

๘

*

๗

*

๑๓
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๖
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๕๘

จ�านวน
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(ราย)

เพศ สัญชาติ

๒
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-

๖

๗

๒

๑๗
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(ราย)

๖

๘

๗

๗

๙

๔

๔๑

ชาย 
(ราย)

๗

๖

๗

๑๓

๑๔

๖

๕๓

ไทย
(ราย)

๑

๒

-

-

๒

-

๕

ต่างชาติ 
(ราย)

๑

๗

๔

๑๐

๒

๘

๕

๑๑

๓

๙

๖

๑๒

รวม

หมายเหตุ มีกำรท�ำหัตถกำรในห้องผ่ำตัด: EGD c Colonoscopy จ�ำนวน ๔๓ รำย
*งด เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ท�าให้มีการ
จ�ากดัการออกตรวจคลินิกเฉพาะทาง (OPD) จงึ
ได ้มีการปรับวิธีการมาเป็นการรับปรึกษา 
ทางไกล (Telemedicine) เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง 
ของการด�าเนินงาน
ยังขาดแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา ในบางสาขา

๑.

๒.
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กรมราชทัณฑ์ ได้เตรียมความพร้อม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดย
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินการ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ต้ังแต่
การระบาดระลอกแรก คือ ช่วงต้นปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงด� าเนินงานไปด้วย 
ความเรียบร้อย แต่ในการระบาดระลอก
ท่ีสาม เป็นการระบาดในวงกว้าง พบผู้ติดเช้ือ 
จ�านวนมากในประชาชนภายนอก อีกท้ัง 

การด�าเนินงาน

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

(โควิด-๑๙)

เช้ือไวรัสเป็นสายพันธ์ุท่ีมีระยะฟักตัวส้ัน 
ติดต่อได้ง่าย และจากสภาพความแออัด 
ของผู้ต้องขังในเรือนจ�า ส่งผลให้พบ
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้อย่าง
รวดเร็ว กรมราชทัณฑ์ จึงได้ด�าเนินงาน
ด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ในเรือนจ�า ดังน้ี
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จัดหาหน ้ากากอนามัยให ้ กับ 
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู ้ต ้องขัง 
อย่างน้อยคนละ ๒ ชิน้ทกุคน รวมทัง้
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ หรือ 
อ่างล้างมือ เพือ่ใช้ประจ�าจดุในเรอืนจ�า

ส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่
ราชทณัฑ์ ได้รบัวคัซีนป้องกนัการติดเช้ือ
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) โดยเรว็ 
โดยขอรับการสนับสนุนวัคซีนของ 
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และผู้ต้องขังไปยัง 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ก�ากบัติดตามสถานการณ์การระบาดภายใน
เรือนจ�าอย่างเข้มงวด โดยกรมราชทัณฑ์จัดตั้ง
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.) ซึ่งมีการก�ากับ
ติดตามข้อมูลรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ 
และแก้ไข ป้องกันโรค อย่างทันท่วงที

ด�าเนนิการตรวจคดักรองหาผูต้้องขงั
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 
ทัง้เชงิรกุในกลุ่มผูต้้องขงัเข้าใหม่ทกุราย 
โดยหากพบผูต้้องขงัตดิเชือ้ จะได้รบัการ
แยกออกจากผูต้้องขงัรายอืน่ และได้รบั
การบ�าบัดรักษาทันที ทั้งนี้ผู ้ต ้องขัง 
เข้าใหม่ทุกราย จะได้รับการแยกกัก 
ออกจากผูต้้องขงัรายอืน่เป็นเวลา ๒๑ วนั 
และเชงิรกุในผูต้้องขงัรายเก่า โดยเฉพาะ 
ในเรือนจ�าที่พบการระบาด ผู้ต้องขัง 
ทกุรายได้รบัการตรวจหาเชือ้ไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ร ้อยละ ๑๐๐ 
หากพบผู้ต้องขังติดเช้ือ จะได้รับการ
แยกออกจากผูต้้องขงัรายอืน่ และได้รบั
การบ�าบัดรักษาทันที  ส่วนเรือนจ�าที่ 
ไม่พบการระบาด จะมีการสุ ่มตรวจ
อย่างน้อยร้อยละ ๕ – ๑๐ และตรวจหา
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 
ในกลุม่เจ้าหน้าทีร่าชทัณฑ์ทกุ ๗ - ๑๔ วัน

กรณีพบผู้ต้องขงัตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โควิด-๑๙) ผู้ต้องขังจะได้รับการส่งออกรักษา
ทีโ่รงพยาบาลภายนอกเรอืนจ�า โดยเฉพาะกลุม่
ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
และมีโรคประจ�าตัว แต ่ระยะหลังด ้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศไทย
แผ่ขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลให้โรงพยาบาลไม่อาจรบั 
ผูต้้องขังติดเช้ือไปรบัการรกัษาได้ทัง้หมด ดังน้ัน 
เรอืนจ�าจงึได้จดัท�าแผนเผชญิเหตรุ่วมกบัหน่วยงาน 
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี และคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัด จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
ภายในเรอืนจ�า เพือ่รองรบัผูต้้องขงัตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่ไม่มีอาการหรือ
อาการเล็กน้อย โดยมีแพทย์ และทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลในพื้นที ่
ที่เกี่ยวข้องให้การก�ากับดูแลรักษา หากอาการ
ไม่ดีขึ้น ผู้ต้องขังจะได้รับการส่งออกรักษาท่ี 
โรงพยาบาลภายนอกเรือนจ�า กรณีผู้ต้องขัง
ก ่อนปล ่อยตัว จะได ้ รับการแยกกักโรค 
ก่อนปล่อย ๑๔ วัน และตรวจหาเชื้อก่อนเข้า
ห้องแยกกกั และก่อนปล่อยออกจากห้องแยกกกั 
รวมทั้งออกหนังสือรับรองการปล่อยตัวให้ 
ผู้ต้องขังก่อนปล่อย    

120 121โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

กา
รค

วบ
คุ

มโ
ค

โร
นา

 ๒
๐๑

๙



ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินงานป้องกัน 
ควบคุมและดูแลรักษาผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�า 
ด้วยการใช้ยาฟ้าทะลายโจร และแจ้งแนวทาง
การจ่ายยาฟ้าทะลายโจรที่ถูกต้อง ภายใต้การ
ก�ากับดูแลของแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่าย หาก
ผู้ต้องขังอาการไม่ดีขึ้นให้ส่งออกโรงพยาบาล
แม่ข่าย กรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อฯ ให้เรือนจ�า
และทัณฑสถานทุกแห่งที่พบผู้ต้องขังติดเชื้อฯ 
ด�าเนนิการให้ยาฟ้าทะลายโจรแก่ผูต้้องขงัทกุคน 
และเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรค ให้ส�ารองยา 
ฟ้าทะลายโจรส�าหรับผู้ต้องขัง ในอัตราส่วน 
ผูต้้องขงั ๑ คน ต่อยาฟ้าทะลายโจร ๕๐ แคปซูล

ก�าหนดแนวทางการส่งต่อเมื่อผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ได้รบัการปล่อยตัวหรอืพ้นโทษ 
ทัง้ในเรอืนจ�าทีไ่ม่มผีูต้้องขงัติดเชือ้ เรือนจ�าในพืน้ทีสี่แดง 
และเรือนจ�าที่มีผู้ต้องขังติดเชื้ออยู่แล้ว โดยให้ผู้ต้องขัง
ก่อนได้รบัการปล่อยตวัหรอืพ้นโทษ ต้องได้รบัการคดักรอง 
แยกกักโรค เป็นเวลา ๑๔ วัน ระหว่างแยกกัก จะมีการ
ตรวจหาเชื้อก่อนเข้าและก่อนปล่อยจากห้องแยกกัก 
หากพบว่าติดเชื้อก็จะน�าเข ้าสู ่กระบวนการรักษา 
ตามระบบ และแนบหนงัสอืรบัรองก่อนปล่อยให้ผูต้้องขงั 
ถือติดตัวไปด้วย

ปัจจุบัน พบผู้ต้องขังติดเช้ือสะสม 
จ� านวน ๘๖,๘๑๔ คน หายสะสม จ�านวน 
๘๓,๕๗๒ คน ระหว่างรักษาสะสม จ�านวน 
๙๒๙ คน เสียชีวิตสะสม จ�านวน ๑๘๕ คน 
(ข้อมูลศูนย์บัญชาการแก้ ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรมราชทัณฑ์ (ศบค.
รท.) ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
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จดัเตรยีมสถานทีส่่วนใดส่วนหนึง่ของเรอืนจ�า 
เป็นโรงพยาบาลสนาม โดยกรมราชทัณฑ ์   
ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่เรือนจ�าและ
ทัณฑสถานเพื่อจัดท�าห้องแยกกักโรค การจัด
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดสรรยาและ
เครื่องมือแพทย์บางส่วน ที่ได้รับพระราชทาน 
จากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จากการได้รับ
บริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชน และส�านัก 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน  

สนับสนุน ประสานงาน ก�ากับติดตาม
แผนการใช้ เครื่องเอกซเรย์ พระราชทานใน 
เรือนจ�าแต่ละแห่ง พร้อมจัดสรรทีมบุคลากร
ของกองบริการทางการแพทย์ ทีมแพทย  ์
จากส่วนกลาง กรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้ค�าแนะน�า 
ก�ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาในการด�าเนินงาน
ของเรือนจ�า

ประสานความร่วมมอืในการด�าเนนิงานด้าน
แนวทางและมาตรการร่วมกับกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการ
แพทย์ วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน การให้ค�าแนะน�า 
เป็นต้น จากโรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐ 
มหาวิทยาลัย และกองทัพทั้ง ๓ เหล่าทัพ 
รวมถึงภาคประชาสังคม และเอกชน
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รำยงำนสถำนกำรณ์

ในเรือนจ�ำและทัณฑสถำน

เรือนจ�ำ
สีขำว

เรือนจ�ำ
สีแดง

๘๖
แห่ง

๕๗
แห่ง

เรือนจ�ากลางนครพนม
เรือนจ�าจังหวัดเลย
เรือนจ�าจังหวัดแพร่
เรือนจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรือนจ�าจังหวัดน่าน
เรือนจ�าจังหวัดบึงกาฬ
เรือนจ�าจังหวัดบุรีรัมย์
เรือนจ�าจังหวัดพังงา
เรือนจ�าจังหวัดมุกดาหาร
เรือนจ�าจังหวัดสกลนคร
เรือนจ�าจังหวัดหนองคาย
เรือนจ�าจังหวัดอ�านาจเจริญ
เรือนจ�าอ�าเภอแม่สะเรียง
เรือนจ�าอ�าเภอไชยา
เรือนจ�าอ�าเภอนางรอง
เรือนจ�าอ�าเภอหล่มสัก
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
ทัณฑสถานเปิดหนองน�้าขุ่น
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง (ระยอง) 
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษล�าปาง
สถานกักขังกลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานกักขังกลางจังหวัดล�าปาง
สถานกักกันจังหวัดนครปฐม
เรือนจ�ากลางเขาบิน
เรือนจ�ากลางเพชรบุรี
เรือนจ�ากลางก�าแพงเพชร
เรือนจ�ากลางคลองไผ่
เรือนจ�ากลางตาก

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

เรือนจ�ากลางเชียงใหม่
เรือนจ�ากลางเชียงราย
เรือนจ�ากลางขอนแก่น
เรือนจ�ากลางคลองเปรม
เรือนจ�ากลางฉะเชิงเทรา
เรือนจ�ากลางชลบุรี
เรือนจ�ากลางนครปฐม
เรือนจ�ากลางนครราชสีมา
เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช
เรือนจ�ากลางนครสวรรค์
เรือนจ�ากลางบางขวาง
เรือนจ�ากลางปัตตานี
เรือนจ�ากลางพระนครศรีอยุธยา
เรือนจ�ากลางพัทลุง
เรือนจ�ากลางพิษณุโลก
เรือนจ�ากลางยะลา
เรือนจ�ากลางระยอง
เรือนจ�ากลางราชบุรี
เรือนจ�ากลางลพบุรี
เรือนจ�ากลางสงขลา
เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ
เรือนจ�ากลางสมุทรสงคราม
เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี
เรือนจ�ากลางสุรินทร์
เรือนจ�ากลางอุดรธานี
เรือนจ�ากลางอุบลราชธานี
เรือนจ�าจังหวัดเพชรบูรณ์
เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก
เรือนจ�าจังหวัดกาญจนบุรี
เรือนจ�าจังหวัดชัยนาท

( โควิด-๑๙)

เรือนจ�ากลางล�าปาง
เรือนจ�าจังหวัดกระบ่ี
เรือนจ�าจังหวัดกาฬสินธ์ุ
เรือนจ�าจังหวัดจันทบุรี
เรือนจ�าจังหวัดปราจีนบุรี
เรือนจ�าจังหวัดพะเยา
เรือนจ�าจังหวัดพิจิตร
เรือนจ�าจังหวัดมหาสารคาม
เรือนจ�าจังหวัดล�าพูน
เรือนจ�าจังหวัดสิงห์บุรี
เรือนจ�าจังหวัดหนองบัวล�าภู
เรือนจ�าจังหวัดอุตรดิตถ์
เรือนจ�าอ�าเภอเกาะสมุย
เรือนจ�าอ�าเภอกบินทร์บุรี
เรือนจ�าอ�าเภอชัยบาดาล
เรือนจ�าอ�าเภอตะก่ัวป่า
เรือนจ�าอ�าเภอเทิง
เรือนจ�าอ�าเภอบัวใหญ่
เรือนจ�าอ�าเภอภูเขียว
เรือนจ�าอ�าเภอรัตนบุรี
เรือนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก
เรือนจ�าอ�าเภอสว่างแดนดิน
เรือนจ�าอ�าเภอสีค้ิว
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ
เรือนจ�าจังหวัดชุมพร
เรือนจ�าจังหวัดตรัง
เรือนจ�าจังหวัดตราด
เรือนจ�าจังหวัดนครนายก
เรือนจ�าจังหวัดนนทบุรี
เรือนจ�าจังหวัดนราธิวาส
เรือนจ�าจังหวัดปทุมธานี
เรือนจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรือนจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจ�าจังหวัดภูเก็ต
เรือนจ�าจังหวัดยโสธร
เรือนจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด
เรือนจ�าจังหวัดระนอง
เรือนจ�าจังหวัดศรีสะเกษ
เรือนจ�าจังหวัดสงขลา
เรือนจ�าจังหวัดสตูล
เรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร
เรือนจ�าจังหวัดสระแก้ว
เรือนจ�าจังหวัดสระบุรี
เรือนจ�าจังหวัดสุโขทัย
เรือนจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือนจ�าจังหวัดอ่างทอง
เรือนจ�าจังหวัดอุทัยธานี
เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร
เรือนจ�าพิเศษธนบุรี
เรือนจ�าพิเศษพัทยา
เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี
เรือนจ�าอ�าเภอเบตง
เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด

เรือนจ�าอ�าเภอกันทรลักษณ์
เรือนจ�าอ�าเภอทองผาภูมิ
เรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง
เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี
เรือนจ�าอ�าเภอนาทวี
เรือนจ�าอ�าเภอปากพนัง
เรือนจ�าอ�าเภอฝาง
เรือนจ�าอ�าเภอพล
เรือนจ�าอ�าเภอหลังสวน
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษขอนแก่น
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษปทุมธานี
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ
พระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
นครศรีธรรมราช
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
พระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ทัณฑสถานหญิงกลาง
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ทัณฑสถานหญิงสงขลา
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
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หมายเหตุ สถานะเรือนจ�า ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
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หลกัสตูร
เวชศาสตร์
ราชทัณฑ์

หลกัสตูรเวชศาสตร์ราชทณัฑ์ มีความเป็นมา 
จากเป้าหมายในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 
(SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย และหนึ่งในนั้น คือ 
ประชาชนต้องมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
ส�าหรบัประชาชนทัว่ไปนัน้ ได้มกีารด�าเนินการ
มากมายเพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพดี แต่
ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า ซ่ึงก็ถือได้ว่าเป็น 
กลุม่ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิโรคและภัยสขุภาพ 
ไม่ต่างจากประชาชนทัว่ไป และส�าหรบัการเกดิ
โรคบางชนิดอาจจะมีความเส่ียงมากกว่าคน
ทั่วไป ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เช่น โรค
ระบบทางเดนิหายใจ โรคระบบทางเดนิอาหาร 
โรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ โรคซมึเศร้า ยาเสพตดิ 
เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรค 
ในเรอืนจ�า การรกัษาและควบคมุโรคต่างๆ อาจ
จะท�าได้ยากล�าบากกว่าปกติ ด้วยสภาพ
แวดล้อมและข้อจ�ากัดต่างๆ ของเรือนจ�า 
ประกอบกบักลุ่มผูต้้องขงัในเรอืนจ�าทีม่จี�านวน
มากและมีหลายประเภท จ�าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสมและถูกต้องตาม
หลักการของกฎหมาย ดังน้ัน บุคลากรทั้ง
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร
จะต้องมีความเช่ียวชาญทั้งองค์ความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะในเรื่องของการดูแล รักษา 
ป้องกนัและควบคุมโรคทีจ่ะเกดิขึน้กบัผูต้้องขงั 
เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดทีอ่าจจะส่งผลกระทบ 
ไปสู่ชุมชนภายนอกได้ 
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โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญ 
ดังกล่าว จึงได้จัดท�าโครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์
ราชทัณฑ์ขึ้น แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ประกอบกบัการ
ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในเรือนจ�า
ที่ยังมีอยู่ ท�าให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่
ปฏิบตังิานในเรือนจ�า หรือปฏบิตังิานในโรงพยาบาลแม่ข่าย
ที่ต้องเข้าร่วมการอบรมไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการ
อบรมได้ ตามมาตรการการลดการแพร่ระบาดของโรคนั้น 
จึงได้จัดท�าส่ือการเรียนการสอนหลักสูตรเวชศาสตร์
ราชทณัฑ์ระยะส้ันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ข้ึนมา 
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย (แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทาง 
การแพทย์) สามารถเข้าถงึความรู้ในการควบคมุ ป้องกนัโรค
ในเรอืนจ�าได้ผา่นระบบการเรียนออนไลน์ ซึ่งคาดว่าจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากกบักลุม่เป้าหมายในปัจจบุนั โดยเฉพาะ
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีก�าลงัจะเข้ามา 
ปฏิบัติงานใหม่ในเรือนจ�าในอนาคต รวมท้ังกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวยังสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาด้วย

วตัถปุระสงค์
หลักสตูร

กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ พยาบาล บคุลากรทางการแพทย์ 

และสาธารณสุขสังกัดกรมราชทัณฑ์ 
โรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
แพทย์ และการสาธารณสุขที่เก่ียวข้องใน
เรือนจ�าให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแล
รักษาป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เพื่อให้เข้าใจกระบวนการด�าเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ ่มผู ้ต ้องขังท่ี
สอดคล้องกบับรบิทของเรอืนจ�า รวมท้ังสามารถน�า
ความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

๑.

๒.
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โครงสรา้ง
หลักสตูร

เนือ้หาหลกัสตูรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ระยะสัน้ 
ประกอบด้วย ๔ บท จ�านวน ๑๖ เรื่อง ซึ่ง 
แต่ละเรื่องมีระยะเวลาการบรรยายประมาณ
เรื่องละ ๓๐ - ๖๐ นาที รวมระยะเวลาตลอด
การเรียนทั้งสิ้นจ�านวน ๑๐ ชั่วโมง

บทที่ ๑
บริบทของ
เวชศาสตร์ราชทัณฑ์

บทที่ ๒
การตรวจวินิจฉัยและ
การดูแลรักษา
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๒.๑

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๒.๗

นโยบาย หลักการและเหตุผลของ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข : เวชศาสตร์
ราชทัณฑ์
บริบทการท� างานในเรือนจ� าและ
โครงสร้างการบริหารงานราชทัณฑ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
พื้ น ฐ านและหลั กก า รทั่ ว ไ ปด ้ าน
เวชศาสตร ์ป ้องกันที่ เชื่ อมโยงกับ
ราชทัณฑ์

การคัดกรอง การเฝ้าระวัง และการ
ตรวจวนิจิฉยัรกัษาในปัจจุบนั : กรณโีรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
การคัดกรอง การเฝ้าระวงั และการตรวจ
วินิจฉัยรักษาในปัจจุบัน : กรณีโรคหิด
การคัดกรอง การเฝ้าระวัง และการ
ตรวจวนิจิฉยัรกัษาในปัจจุบนั : กรณโีรค
ไข้หวัดใหญ่
การคัดกรอง การเฝ้าระวงั และการตรวจ
วนิจิฉยัรกัษาในปัจจบุนั : กรณโีรค AIDS
การคัดกรอง การเฝ้าระวัง และการ
ตรวจวนิจิฉยัรกัษาในปัจจุบนั : กรณโีรค
วัณโรค (TB)
การคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัย 
ในปัจจบุนั : กรณกีลุม่โรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั 
(เบาหวาน และความดันโลหิต)
การรักษาในภาวะฉุกเฉิน : โรคที่วิกฤต 
การให้ยารกัษาในกลุม่ Drug withdrawal 
การท�า CPR ส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า

โดยมีวทิยากรผูท้รงคณุวุฒิ ได้แก่ พลอากาศเอก 
สบุนิ ชิวปรชีา กรมวงัผูใ้หญ่ในพระบาทสมเดจ็
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั และวทิยากรจากกระทรวง 
สาธารณสขุ เช่น นายแพทย์ พรเพชร ปัญจปิยะกลุ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการบริหารการ
สาธารณสขุ, นายแพทย์ ศภุมติร ชณุห์สทุธวิฒัน์ 
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคสาขาเวชศาสตร์
ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา เป็นต้น และ
วิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ เช่น แพทย์หญิง 
วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ อาจารย์แพทย์ภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

ผลการด�าเนินงาน

บทที่ ๓
หลักระบาดวิทยา
การสอบสวนและ
ควบคุมโรคในเรือนจ�า

บทที่ ๔
ด้านสุขภาพจิต

๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๔.๑

๔.๒

งานระบาดวิทยาในเรือนจ�าและการ
ประยุกต์ใช้
หลกัการสอบสวนโรคและการควบคมุโรค
ในเรือนจ�า (โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ)
ฝึกปฏิบัติ การสอบสวนโรคและการ
ควบคมุโรคในเรอืนจ�า : กรณีการระบาด
ของโรคอาหารเป็นพิษ
ฝึกปฏิบัติ การสอบสวนโรคและการ
ควบคมุโรคในเรอืนจ�า : กรณีการระบาด
ของโรค Thyrotoxicosis

การประเมินภาวะทางสุขภาพจิตและ
จิตเวช
การสือ่สารความเสีย่ง การให้ค�าแนะน�า 
และการเจรจาต่อรอง

การด�าเนินการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์
ราชทัณฑ์ระยะสั้น ได้ด�าเนินการจัดอบรม
หลักสูตร รุ่นที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ 
- ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเคปราชา 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าอบรม จ�านวน 
๔๓ คน แบ่งเป็น พยาบาลเรอืนจ�า จ�านวน ๒๖ คน 
และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 
๑๗ คน โดยผู ้ที่ผ ่านการอบรมจะได ้รับ 
ใบประกาศนียบัตรในการจบหลักสูตร ทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าวฯ ในรุ่นที่ ๒ จะมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบโดยการจัดอบรมหลักสูตรให้
เป็นรปูแบบออนไลน์ (e - learning) โดยเน้ือหา
หลกัสตูรประกอบด้วย ๔ บท จ�านวน ๑๖ เร่ือง 
แต่ละเรื่องบรรยาย ประมาณ ๓๐ - ๖๐ นาที 
รวมระยะเวลาการอบรม ๑๐ ชั่วโมง มีแบบ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre - test 
และ Post - test) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะ
สามารถเข้าอบรมได้ตลอดเวลา โดยระบบ
จะบันทึกเวลาการเข ้าอบรมของผู ้ เรียน
อัตโนมัติ ทั้งนี้ หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์
ระยะสั้น ในรูปแบบออนไลน์ (e - learning) 
อยู่ระหว่างการด�าเนินการส่งรูปแบบหลักสูตร
ออนไลน์ให้แก่กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสขุ เพือ่ขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์
เพ่ือการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ หากแล้วเสร็จจึงจะด�าเนินการเปิด
อบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ ๒ ได้ต่อไป
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การพฒันา
ศักยภาพ
แพทย ์พยาบาลของทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์
เพื่อใหส้ามารถดแูลรกัษา
ผูป้ว่ยโรคเฉพาะทางท่ีทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์
ได้อยา่งต่อเนื่อง
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๒.๑
การฝึกอบรมจกัษุวทิยาเบือ้งต้น เพือ่พัฒนา

ศักยภาพพยาบาลทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลและ 
พัฒนาส่งต่อผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางด้านจักษุ 
และทักษะการใช้เครื่องมือ slit lamp ณ 

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โดยม ี
ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 
๕ คน จากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
และเรือนจ�าลูกข่าย จ�านวน ๓ แห่ง

๒.๒ ๒.๓การฝึกอบรมหลกัสตูร e-learning เรือ่งการ
ดูแลผู้ต้องขังพิการ ด้านการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) โดย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ์แห ่งชาติ  ณ 
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยมี 
ผูเ้ข้าร่วมอบรมเป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุเรอืนจ�า 
(อสรจ.) จ�านวน ๙ คน

อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฟื้นฟู
สภาพ (๔ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ถึง ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดย
พยาบาลจากทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ 
เข้ารับการอบรม จ�านวน ๑ คน
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ระหว่าง

เพื่อน�ำไปสูบ่ทบำทใหม่
ของกำรพฒันำ

สำธำรณสขุในเรอืนจ�ำ

กำรถอดบทเรยีน

โรงพยำบำลแม่ข่ำย
และเรือนจ�ำ

138 139โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์



โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท�าความ ดี เพ่ือ ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ร่วมกับนักวิชาการ ด�าเนินการ 
ถอดบทเรียนการท�างานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล 
แม่ข่ายและเรือนจ�า เพ่ือน�าไปสู่บทบาทใหม่ของการ
พัฒนาสาธารณสุขในเรือนจ�า โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือถอดบทเรียนการท� างานร่วมกันระหว่าง 
โรงพยาบาลแม่ข่าย   และเรือนจ�ากลางระยอง โดย
ใช้ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด�าเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในเรือนจ�า
กลางระยอง และจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
กับผู้ขับเคล่ือนหลักโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ 
ในเรือนจ�ากลางระยอง และโรงพยาบาลแม่ข่าย 
คือ โรงพยาบาลบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซ่ึงผล 
การถอดบทเรียน พบว่า เรือนจ�ากลางระยองและ
โรงพยาบาลบ้านค่ายได้ผสมผสานมาตรฐาน 
ส่ิงจ�าเป็นข้ันพ้ืนฐานส�าหรับผู้ต้องขัง ๕ ด้าน และ
แนวคิดการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลติดดาว มาพัฒนาสาธารณสุขส�าหรับผู้ต้องขัง 
ในเรือนจ� ากลางระยอง จนน� าไปสู่บทบาทใหม่
เสมือนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care 
Unit) ดังต่อไปน้ี

งานส่งเสริมป้องกันโรค
(Prevention & Promotion) 

การท�างานเชงิรกุในการตรวจคัดกรองโรค 
โดยปรับโครงสร้างทางกายภาพให้มี
ห้องตรวจส�าหรบัเจ้าหน้าทีพ่ยาบาล ณ 
แดนควบคุม เป็นผลให้ผู้ต้องขังเข้าถึง
การบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น

จดัให้มรีะบบงานอนามยัสิง่แวดล้อม เช่น 
วางระบบการจัดการขยะติดเชื้อตาม
เกณฑ์มาตรฐาน วางระบบบ่อบ�าบัดน�า้เสยี 
และจัดระเบียบเรือนนอนและล๊อคเกอร์
เก็บของของผู้ต้องขัง

วางระบบบรหิารจัดการคลงัยาและเวชภณัฑ์ 
โดยเชื่อมระบบยาระหว่างเรือนจ�าและ 
โรงพยาบาล เป็นผลให้ลดค่าใช้จ่ายหรือ
ความสญูเสยีจากยาหมดอายหุรอืยาเสือ่มสภาพ 
ลดความเสี่ยงในการหยิบยาผิด

ให้การรักษาพยาบาล โดยมีการ
เปลีย่นแปลงระดับโครงสร้างทาง
กายภาพ เช่น มห้ีองตรวจเพิม่ขึน้  
มีเคร่ืองมือแพทย์เพื่อรองรับการ
ให้บริการทางแพทย์ได ้หลาก
หลายสาขามากขึน้และบ่อยครัง้ขึน้ 
และส่งเสรมิให้มกีารแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ส่งผลให้ผู้ป่วย 
ผู ้ต้องขังเข้าถึงบริการทางการ
แพทย์มากขึ้น

ให้บริการสุขภาพช่องปากโดย
ทันตแพทย ์และทันตแพทย ์
เฉพาะทาง โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ส�ารวจผูม้ปัีญหาสขุภาพช่องปาก 
และพยาบาลตรวจสุขภาพช่อง
ปากเบื้องต้น ก่อนจัดล�าดับการ
รักษาตามความรุนแรงของโรค
ด้วยความเทีย่งตรง เป็นการสร้าง
ความเสมอภาคในการเข้าถึงการ
รกัษา ท�าให้ผูต้้องขังเข้าถึงบรกิาร
ทันตกรรมได้มากข้ึน ป้องกัน
ปัญหาความรุนแรงที่จะตามมา 

อาสาสมัครสาธารณสขุในเรอืนจ�า (อสรจ.) เป็น
ก�าลังส�าคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขใน
เรอืนจ�า โดยอาสาสมคัรสาธารณสุขในเรือนจ�า 
(อสรจ.) ในแดนพยาบาลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นใน
เรื่องการดูแลรักษา 
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ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้
มากขึน้ โดยมอีตัราเข้ารบัการคัดกรองโรคเพ่ิมขึน้ 
เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น ตลอดไปจนถึงการ
บริการรักษาสุขภาพช่องปาก การเจ็บป่วยที ่
ไม่รุนแรงไม่ต้องออกไปโรงพยาบาล ส่งผลให ้
ไม่เสียอัตราก�าลังผู้คุมในการส่งออกไปรักษายัง 
โรงพยาบาลภายนอก 

ผู ้ ต ้องขั ง เข ้ า ถึงสิทธิประกัน
สขุภาพเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นปัจจยั
ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต ่ อ ก า ร พั ฒ น า
สาธารณสุขในเรือนจ�า เพราะ
ท�าให้มีงบประมาณมารองรบัการ
ด�าเนินงานด้านต่าง ๆ

ผู ้ป ่วยผู ้ต ้องขังได ้รับการดูแลรักษา
พยาบาลด ้วยหัวใจความเป ็นมนุษย ์ 
(Humanized health Care) กล่าวคือ 
ได้รบัการดแูลรกัษาตามมาตรฐานคุณภาพ 
เช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไป

ของการพัฒนาสาธารณสุขส�าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า ดังต่อไปน้ี 

ผลลัพธ์

สมรรถนะเจ้าหน้าที่พยาบาล
ในสถานพยาบาลมีความ
สามารถในการประสานกับ
เครือข่าย  

แบ่งเบาภาระหน้าทีเ่จ้าหน้าทีใ่น
สถานพยาบาลในเรือนจ�า ท�าให้
สามารถจัดปรับเวลาในการ
ท� า ง านและ เ รี ยนรู ้ เ พื่ อท� า
บทบาทส่งเสริมป้องกันได้มาก
และดีขึ้นกว่าเดิม 

ไม่สูญเสียอัตราก�าลัง
เจ ้าหน ้าที่ ในการน�า 
ผู้ป่วยผู้ต้องขังส่งต่อไป
รักษายังโรงพยาบาล

เกิดการพัฒนาจิตวิญญาณจาก
การท�างาน โดยเห็นคุณค่าความ
เป็นมนุษย์จากการให้บริการ
ทางการแพทย์ เกิดพลังก�าลังใจ
อ ย า ก ผ ลั ก ดั น ใ ห ้ เ กิ ด ก า ร
เปลีย่นแปลงอย่างต่อเนือ่ง มกีาร
คิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
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ความสัมพันธ์เชิงสานประโยชน์ คือ 
การสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ท่ีก่อ
ประโยชน์ร่วมกัน (พันธมิตร)  

ความสัมพันธ ์ เชิงเกื้อกูล คือ การ
สนับสนุนเพื่อมุ ่งให้เกิดเป้าหมายที่มี
คุณค่าร ่วมกัน โดยไม่มุ ่งประโยชน์
ตอบแทน (กัลยาณมิตร) เช่น ภาค ี
จติอาสาทีท่�างานแบบไม่หวงัผลตอบแทน 
และให้ความส�าคัญกบัผลลพัธ์เชงิคณุค่า
ที่เกิดขึ้น ฯลฯ

ของการด�าเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล 
เครือข่าย คือ โรงพยาบาลบ้านค่าย และ 
เรือนจ�ากลางระยอง พบว่า เป็นการท�างาน
ท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน และ
ครบท้ัง ๒ มิติ ได้แก่

รูปแบบความสัมพันธ์

เ รือนจ� ากลางระยองได้ ขับเคล่ือน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จนเกิดผลลัพธ์
ปลายทางท่ี ผู้ต้องขังตามเป้าหมายท่ี
ก�าหนด ในทางปฏิบัติเป็นการด�าเนินงาน
ร่วมกับหลากหลายหน่วยงานต่างต้นสังกัด  
โดยเฉพาะโรงพยาบาลบ้านค่ายซ่ึงได้ร่วม
ด�าเนินงานกันอย่างใกล้ชิด มีบทบาทหน้าท่ี
เป็นโค้ช เป็นพ่ีเล้ียงให้กับเรือนจ� ากลาง
ระยอง และมีแนวปฏิบัติท่ีดี (good practice) 
ของการเป็นโค้ช ดังต่อไปน้ี

มีเป้าหมายมุ่งพัฒนางานสาธารณสุขส�าหรับ
ผู ้ต ้องขังในเรือนจ�าและพัฒนาสมรรถนะ 
เจ ้าหน ้าที่ เรือนจ�าทางด ้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิอย่างมีมาตรฐาน
ท�าความเข้าใจ เรียนรู้บริบท เงื่อนไข และ 
ข้อจ�ากัดของเรือนจ�ากลางระยอง
เป็น (ทีม) พี่ เลี้ยงให้ค�าปรึกษาวิชาการ
ทางการแพทย์และเติมเต็มสิ่งที่ขาด
วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา  
บรรจุแผนพัฒนาบุคลากรเรือนจ�าเข้าไว้ใน
แผนพัฒนาโรงพยาบาล  
วิธีการพัฒนางานสาธารณสุขในเรือนจ�ามี
หลากหลายรูปแบบ ขึน้กบัลกัษณะของงานที่
ต้องการพัฒนา
เรียนรู้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่เรือนจ�าโดยการ
ท�างานเป็นทีม  
ออกแบบและวางระบบ โดยมีตัวอย่างที่เป็น
แนวปฏบิตัทิีดี่ คอื วางระบบคลงัจัดเกบ็ยาและ 
เวชภัณฑ์ การจัดการต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
รู้จัก เห็นถึงความถนัด ศักยภาพและความ
สามารถเฉพาะตนของเจ้าหน้าที่เรือนจ�าเพื่อ
เป็นต้นทุนต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุขฯ ต่อไป

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน 
เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนา (Developmental 
Evaluate) 
สนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ทีมสหวิชาชีพ งบประมาณ ฯลฯ 
ประสานเชื่อมโยงเครือข่ายสาธารณสุขและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เสริมพลังก�าลังใจ (Empowerment)
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ขณะเดียวกัน  เรือนจ�ากลาง 
ระยองก็มีบทบาทการเป็น 
นัก-เรียนรู้ คือ 

การด�าเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ พัฒนา
มาอย่างต่อเน่ือง และเม่ือวิเคราะห์แล้วพบว่ามี 
ช่องว่างหรือโอกาสในการพัฒนา ซ่ึงเป็นความท้าทาย 
ท่ียังคงอยู่ต่อการเกิดผลลัพธ์ท่ีปลายทาง ได้แก่ 

ให้โอกาสและให้เกียรติโรงพยาบาลมา
พัฒนาคณุภาพมาตรฐานสาธารณสขุใน
เรือนจ�า 

ให้เกียรติบุคลากรโรงพยาบาลที่ท�างาน
ด้วยความมุ่งมั่นจริงจัง

เป็นนัก-เรียนรู้ โดยเรียนรู้เข้าใจวิธีคิด 
ผูต้้องขงั เพือ่น�ามาปรบัวธิกีารท�างานและ 
วธิกีารสือ่สารทีใ่ห้เกดิผลเรยีนรูว้ชิาการ/
ศาสตร์วิชาชีพ และเรียนรู ้จากการ
ปฏบิตัหิรอืจากการท�างานอยูต่ลอดเวลา 

สถานพยาบาลท�าหน้าทีเ่สมอืนเป็นกอง
เลขา ในการ ขับ เคลื่ อน โคร งการ
ราชทัณฑ์ปันสุขฯ ท�าหน้าที่ก�าหนด
ประเด็นสื่อสารประสานงานกับฝ่าย
ต่างๆ เพือ่ให้โครงการราชทณัฑ์ปันสขุฯ 
มีการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร และได้
พัฒนาตนเองขยับขึ้นมาเป็นผู ้ตรวจ
ประเมินภายในร่วมกับโรงพยาบาล

ประเมินตนเองเพื่อน�าไปสู่การพัฒนา 

การมองเป้าหมายเดียวกันเพ่ือให้ทุกภาคส่วน
ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเป็นตัวบอกทิศทางที่
จะไปในทีน่ี ้คอื “การดแูลสุขภาพผูต้้องขงั โดยให้
ผู้ป่วยผู้ต้องขังเข้าถึงการรับการรักษาพยาบาล
อย่างเท่าเทยีม  ตามหลกัมนษุยธรรม เมือ่พ้นโทษ
จะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังกายและใจ ออกมาสู่
สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่าง
มีคุณภาพ” 
ขยายแนวคิดสุขภาพ “สร้างน�าซ่อม” ให้ทั่วถึง 
ท้ังองค์กร และการสร้างความสมดุลกับภารกิจ 
“การคุมขัง” 
นโยบายองค์กรท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังสามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเองให้เหมาะสม รวมไปถึงการ
ปรับสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
การผสมผสานระหว่าง “ตวัชีวั้ด” ของสองหน่วยงาน 
ต้นสงักดัของเรอืนจ�ากลางระยองและโรงพยาบาล
เครือข่าย

เรียนรู้

มกีารมองภาพรวมงานสาธารณสขุในเรอืนจ�า 
อย่างเป็นระบบ ภายใต้ “อัตลักษณ์” ของ
เรือนจ�า ยังคงจ�าเป็นและมีความส�าคัญ 
ต่อความสามารถในการปรับตัวตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ และการยืดหยุ่น 
ต่อรปูแบบการท�างานใหม่ทีแ่ตกต่างออกไป
จากเดิม
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือจุดเรียนรู้
ร่วมกนัในการพัฒนาสาธารณสขุในเรอืนจ�า
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เรอืนจ�าและอาสาสมคัรสาธารณสุขเรอืนจ�า 
(อสรจ.) อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมไปจนถึง 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่รองรบั 
งานสาธารณสุขในเรือนจ�าทั้งที่เป็นงาน 
เฉพาะหน้าระยะสัน้และการวางแผนระยะยาว 
ได้อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ

เมื่อเรือนจ�ามีบทบาทต่อภารกิจใหม่ “การ
ให้บริการปฐมภูมิ” จึงต้องมีความยืดหยุ่น
และการปรับตัวต่อวิธีการท�างานแนวใหม่
และรปูแบบใหม่ ซึง่มคีวามแตกต่างออกไป
จากวิธีการเดิมที่ เคยปฏิบัติมาในอดีต 
โดยเฉพาะเมือ่มสีถานการณ์ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้ 
อย่างเช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)
มกีารพฒันางานอย่างต่อเน่ือง (Continuous 
Quality Improvement, CQI) ซึ่งเป็น
หนทางที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมให้เกิด
การท�างานเชื่อมโยงอย ่างเป ็นระบบ 
ทั้งภายในและภายนอกเรือนจ�า ติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ที่ปลายทาง คือ ตัวผู้ป่วย 
ผูต้้องขัง ซึง่ถูกควบคุมกระจายในแดนต่างๆ 
สนับสนุนให ้เกิดการเรียนรู ้และ/หรือ
ทบทวนได้ด้วยตนเอง 
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“....แนวคิดเรือ่งสุขภาพ คดิถงึวา่ท�าอยา่งไรก็ไดใ้หต้นเอง ไมเ่จบ็ปว่ย 
หรือหากเจ็บป่วยก็สามารถดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะพ่ึงพาระบบอื่น 
ตัวเองจะรู้ตัวเองมากท่ีสุด สุดท้ายแล้วหากไม่ได้ก็พ่ึงพาระบบอื่น 
อย่างไรก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก่อน ส�าหรับระบบที่พ่ึงพาจะไป 
เมือ่พ่ึงพาตนเองไม่ได้แล้ว ความคาดหวังของพยาบาลเอง เราน่า
จะเปน็แคต่วัชว่ยอยูเ่บือ้งหลงั แตต่อ้งการใหป้ระชาชนพ่ึงพาตนเองได้ 
เพ่ือความยั่งยืน ระบบสุขภาพเปลี่ยนแปลงได้ตลอด โรคก็มี 
มาใหมเ่รือ่ย ๆ  แตเ่มือ่ไหรที่ป่ระชาชนตอ้งพ่ึงระบบสขุภาพโดยไม่
พ่ึงตนเอง มงีบขนาดไหน มคีวามรูห้รอืบุคลากรมากขนาดไหนก็
ไม่เพียงพอแน่นอน แต่ถ้าประชาชนสักส่วนหนึ่งสามารถพ่ึงพา
ตัวเองได้ก็ยังด ีอยากส่งเสริมสุขภาพมากกว่า... “

“...ตอนหลงัมโีครงการราชทณัฑป์นัสุขฯ และเรามกีารรว่มประชมุกับ
โรงพยาบาลมปีญัหาอะไรกเ็ขา้ไปคยุกนั มีเกณฑอ์ะไรเขา้มา โรงพยาบาล 
กม็กีารปรับเขา้มาอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพ่ิมการเข้าถงึมากขึน้ นอกจาก
เป็นประโยชนต์อ่ตวัผูต้อ้งขงัแลว้ ยงัมปีระโยชนต์อ่เรอืนจ�าดว้ย 
เราตอ้งออกไปโรงพยาบาล แต่เราไม่ตอ้งไปเพราะมีหมอเขามาตรวจ 
เจ้าหน้าที่ผู้คุมก็ไม่ต้องคุมผู้ต้องขังออกไป ก็มีตรวจต่อเนื่อง 
อยูใ่นเรอืนจ�า แลว้เจา้หนา้ทีก่ไ็ปรบัยา ท�าใหผู้ต้อ้งขงัไมต่อ้งออกไป...”

นำยไพโรจน์ พงศ์โพธิเงิน 
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร
เรือนจ�ำกลำงระยอง

นำงสำวนงลักษณ์ บรรเทำทุกข ์
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร
โรงพยำบำลบ้ำนค่ำย

ผลกำรสัมภำษณ์ 

“....สิ่งทีเ่ราท�าได ้คอื การพัฒนางานรว่มกนั เกดิจาก 
ปัญหาที่พบ เพ่ือท�าให้ปัญหาหมดไปหรือดีขึ้น 
ในสว่นของการเอกซเรยผ์ูต้อ้งขงั ตอนแรกผูต้อ้งขงั 
มีทัศนคติไม่ดีต่อเรื่องนี้ เวลารถเอกซเรย์มา หรือ 
ขอรายชือ่ ยังมีคนทีไ่ม่ส่งรายชือ่มา ปกปดิตนเอง 
ไม่อยากเข้าระบบการคัดกรอง ก็ยังคงมีหลุดรอด
ไปได้ เกรงว่าถ้าตรวจแล้วพบ TB กลัวจะเสียสิทธิ 
ถูกตีตรา พอเราให้เขาตระหนักว่า ที่เราท�าเป็น 
ผลประโยชนข์องเขาทั้งนั้น ใหเ้ขาเห็นประโยชนถ์งึ
สิ่งที่จะได้รับอย่างแน่นอน คือ คนที่ผ่านการ 
คัดกรองให้คนทีอ่ยู่ร่วมกัน ปราศจากโรค ให้เขา
มั่นใจว่าคนที่นอนด้วยไม่มีโรคติดต่อแน่นอน
สรา้งมมุมองใหเ้ขาเปน็แบบนีแ้ลว้ขยายตอ่ไปว่าเมือ่
เอกชเรย์เสร็จแล้วเมื่อไม่ปกติก็จะเข้าสู่การรักษา 
แยกตัวออกมา คนอื่นก็สบายใจ เพราะผู้ต้องขัง
เวลาช่วงกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน เขาต้อง
นอนด้วยกันไม่มีสิทธิเลือกบริบทได้ อันนี้ เป็น 
ข้อจ�ากัดทีห่ลีกเลีย่งไม่ได้ ถ้าเราเข้ามาอยู่ตรงนี.้..”

นำงสำวธนิษฐำ แสงนวล 
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
เรือนจ�ำกลำงระยอง
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“....การทีโ่รงพยาบาลเขา้มา ท�าให้เพ่ิมการเขา้ถึงการบริการ
ของผูต้อ้งขงั และเริ่มกระบวนการรักษา ท�าใหด้ตีอ่ตวัเขา 
อีกส่วน คือ แพทย์ที่เข้ามาตรวจรักษาเดือนละ ๑ ครั้ง 
ตอนหลังมีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ และเรามีการร่วม
ประชุม โรงพยาบาลมีปัญหาอะไรก็คุยกัน มีเกณฑ์
มาตรฐานเขา้มา โรงพยาบาลกป็รบัเขา้มาใหอ้าทติยล์ะ ๑ ครัง้ 
เพ่ิมการเข้าถึงมากขึ้น นอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัว 
ผู้ต้องขังแล้ว มีประโยชน์ต่อเรือนจ�าด้วย จากทีเ่ราต้อง
ออกไปโรงพยาบาล แตเ่ราไมต่อ้งไปเพราะมหีมอเขา้มาตรวจ 
เจ้าหน้าที่ผู้คุมก็ไม่ต้องคุมผู้ต้องขังออกไป ก็มีตรวจ 
ต่อเนือ่งอยูใ่นเรอืนจ�า แลว้เจา้หนา้ทีก่ไ็ปรบัยา ท�าใหผู้ต้อ้งขงั 
ไมต่อ้งออกไป หลังมีโครงการราชทณัฑ์ปนัสุขฯ การเขา้ถงึ 
การบริการมีเยอะขึน้ ทีเ่ห็นชัด คือ เรือ่งฟนั เมือ่ก่อนปีละ 
๒ ครั้ง ๑ ชุด เข้ามาประมาณ ๔ - ๕ วัน ซึง่มาถอนฟนั
อย่างเดียว ตอนหลังเราได้รับพระราชทานเครื่องมือ 
เราไปพูดคุยกับทันตแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านค่าย 
ก็เข้ามาเพ่ิมการบริการ เช่น การขูดหินปูน ผ่าฟนัคุด 
อดุฟนั เมือ่กอ่นผูต้้องขงัไมมี่โอกาสไดท้�าแบบนี ้ไมใ่ชว่า่
เราไม่ให้ความส�าคัญ การน�าผู้ต้องขังออกไปขูดหินปูน 
อุดฟนั จะไปกระทบต่อผู้ป่วยโรคอืน่ทีจ่�าเป็นต้องออก... “

นำยไพโรจน์ พงศ์โพธิเงิน 
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร 
เรือนจ�ำกลำงระยอง

ผลกำรสัมภำษณ์ 
“... ทีเ่ข้ามาแรกๆ แน่นอนเปลีย่นไปมาก จากทีเ่ข้าไปในแดน เมือ่ก่อนทีเ่ข้าไป
ระหว่างทาง ไม่มีลานให้ออกก�าลังกาย ผู้ต้องขังต้องนั่งรวมกันอยู ่
แต่ปจัจุบันนีม้ีแดนให้ออกก�าลังกาย มีลานให้ผู้ต้องขังเล่นกีฬา เดิมในแดน
จะไมม่จีดุใหค้นไขไ้ดอ้า่นหนงัสอื ตอนนีเ้ขาจดัมมุหรอืเป็นหอ้งหอ้งหนึง่ให้
พักผ่อน ให้อ่านหนังสือได้ ไม่ได้ดูเฉพาะด้านร่างกายอย่างเดียว จะเป็น
ดา้นจิตใจดว้ย มีทุกแดนดว้ยนะ ไม่ใชแ่ดนเดยีวท่ีจัดแบบนี ้แลว้กม็ด้ีานหนึง่ 
เลศิมากเลยเพ่ิงเขา้ไปด ูท�าเปน็หอ้งสมดุเสรมิปญัญา แดนอืน่ก็มายมืได ้ซึง่
มันเป็นการเปลี่ยนไปมากไม่ใช่เล็กน้อยอย่างที่เคยเจอ เปลี่ยนจากหน้ามือ 
เปน็หลงัมอืเลยกว็า่ได ้ไมเ่คยไปเรอืนจ�าอืน่ แตเ่รอืนจ�านีเ้ขา้มาต้ังแต่ปี ๕๐ กวา่ 
จนถึงปจัจุบันนีม้ีการเปลีย่นแปลงเยอะมาก...“

“....ภารกิจเรือนจ�า คอื งานควบคมุ งานอืน่ คอื ภารกิจเสริม แตท่�าใหส้�าคญั 
ถา้ไมท่�าจะเกดิปญัหาใหญต่ามมา เพราะฉะนั้นตอ้งเริ่มจากระดบับริหาร พูดคุย 
ทั้งในทีป่ระชมุ ชีใ้หเ้หน็สถานการณ ์ผลเสยีตอ่องคก์รมอีะไรบา้ง บรบิทของ
เราท�างานตามค�าสั่ง ที่นี่เราฝึกให้ผู้ต้องขังเคารพเจ้าหน้าที่ เวลาเจ้าหน้าที่
เดินผ่านผู้ต้องขังก็นั่งหันหลัง ไม่มองตา คนทีใ่กล้ชิด ส่วนหนึง่ทีไ่ว้ใจได้ 
ช่วยงานได้ บรรยากาศในเรือนจ�าไม่ได้น่ากลัว คนภายนอกพอมาเจอ เขาก็
บอกว่าไม่ใช่อย่างที่คิด โครงสร้างเรือนจ�าเราเป็นบริบทความมั่นคงสูงสุด
ต้องโทษสูง เราพยายามปรับภูมิทัศน์ให้ผู้ต้องขังอยู่ได้ เขาต้องใช้ชีวิต
อยู่ที่นี่ตลอดชีวิตของเขา ท�าอย่างไรให้เขารู้สึกไม่เหมือนถูกขัง
เป็น guideline ของทีน่ี.่..”

นำงสำวธนิษฐำ แสงนวล 
พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร
เรือนจ�ำกลำงระยอง

นำงนงนุช เวทวงษ ์
พยำบำลวิชำชีพช�ำนำญกำร
โรงพยำบำลบ้ำนค่ำย
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พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมจดัตัง้โครงการราชทณัฑปั์นสุข ท�าความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน ์กษตัริย ์โดยด�าเนินการมาจนกระทั่งในวนัท่ี 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ 
นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร เร่ือง จดทะเบียนจดัตัง้ 
มูลนิธิราชทณัฑปั์นสุข ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน ์กษตัริย ์
ในพระบรมราชูปถมัภ ์และจากนีไ้ปการท�างานในโครงการ
ราชทณัฑปั์นสุข ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน ์กษตัริย ์จะอยู่
ภายใตมู้ลนิธิราชทณัฑปั์นสุข ท�าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน ์
กษตัริย ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ตัง้แต่วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๔ เป็นตน้ไป โดยมี สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัร 
กิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร 
มหาวชัรราชธิดา ทรงเป็นองคป์ระธานมูลนิธิราชทณัฑปั์นสุขฯ

เพ่ือพระราชทานความช่วยเหลือในเร่ืองการจดัหาอุปกรณ ์เคร่ืองมือ 
ทางการแพทย ์ และเวชภัณฑแ์ก่โรงพยาบาลราชทัณฑ ์ สถาน 
พยาบาล โรงพยาบาลของหน่วยราชการ และโรงพยาบาลอ่ืนๆ 
ท่ีให้การรกัษาผูต้อ้งขงั รวมถงึเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นสุขภาพและ
การสาธารณสุขสู่ผูต้อ้งขงั และเจา้หน้าท่ี 
เพ่ือส่งเสริมหน่วยงานจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าไปมี
บทบาทในการช่วยเหลือ ดา้นการแพทย ์การพยาบาล การอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองต่างๆ 
เพ่ือดูแลสุขภาพและสวสัดิภาพของผู้ต้องขงัให้ไดร้บัสิทธิในการ
รกัษาพยาบาลและการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกนัตามหลกั
มนุษยธรรม
ด�าเนินการร่วมกนักบัภาคราชการ เอกชน และองคก์รต่างๆ เพ่ือให้
ความช่วยเหลือผูต้อ้งขงัในดา้นการแพทย ์ การพยาบาล และการ
สาธารณสุข
ด�า เนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กร
สาธารณประโยชน ์เพ่ือสาธารณประโยชนอ่ื์นๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
สุขภาพและการสาธารณสุขของผูต้อ้งขงั
ด�าเนินกิจกรรมอ่ืนใดท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม
หรือโปรดให้ด�าเนินการตามท่ีมีพระราชด�าริเห็นสมควร
ไม่ด�าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่ประการใด

ทัง้นี ้ ทรพัยสิ์นของมูลนิธิฯ มีทุนเร่ิมแรก คือ เงินท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หวัฯทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมพระราชทาน 
จ�านวน ๑๐,๒๗๔,๒๑๖ บาท (สิบลา้นสองแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพนัสองรอ้ย 
สิบหกบาทถว้น)

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

วตัถุประสงค ์
ของมูลนิธิราชทณัฑปั์นสุขฯ
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คณะกรรมการบริหารงาน
หรือคณะกรรมการด�าเนินงาน
เก่ียวกบัการดูแลรกัษาสุขภาพ
และพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูต้อ้งขงัตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน

การจดับริการส่งเสริมและ
ป้องกนัดูแลสุขภาพและ
พฒันาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผูต้อ้งขงั

การติดตามผลการ
ขึน้ทะเบียน / เขา้ถงึสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพ (UC)
ของผูต้อ้งขงั

ระบบสารสนเทศในการดูแล
รกัษาสุขภาพและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงั
ตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน

กิจกรรมคลินิกจิตสงัคมเพ่ือ
ให้ผูต้อ้งขงัปรบัทศันคติ ดูแล
สุขภาพจิต ให้ความรูแ้ละ
แกไ้ขตนเอง

การประเมินสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัใหม่

การตรวจคดักรองสุขภาพ 
ผูต้อ้งขงัเป็นประจ�า

การจดับริการดูแลสุขภาพ
ผูต้อ้งขงัตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน
อย่างเป็นระบบ

ภำคผนวก

        ไม่มีการจดัห้องเพ่ือแยก
        โรคติดต่อและโรคระบาด
        ในเรือนจ�าแรกเขา้ 
        มีการจดัห้องเพ่ือแยก
        โรคติดต่อและโรคระบาด
         ในเรือนจ�าแรกเขา้

หมายเหตุ

หมายเหตุ

      ภาพถ่ายการจดัห้องเพ่ือแยก
      โรคติดต่อและโรคระบาดใน
      เรือนจ�าแรกเขา้ หรือเอกสารอ่ืน ๆ  
      ท่ีเก่ียวขอ้ง

      ภาพถ่ายสถานท่ี
      เอือ้ต่อการออกก�าลงักาย
      เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

หนงัสือมอบหมายงานก�ากบั 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด�าเนินงานเก่ียวกบัการดูแล
รกัษาสุขภาพและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัตาม
สิทธิขัน้พืน้ฐาน
ค�าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ก�ากบั ติดตาม และประเมิน
ผลการด�าเนินงานเก่ียวกบั
การดูแลรกัษาสุขภาพและ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงั
ตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน
กิจกรรมหรือโครงการในการ
ดูแลรกัษาสุขภาพและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงั

แผนงานจดับริการส่งเสริม
และป้องกนัดูแลสุขภาพและ
พฒันาคุณภาพชีวิตให้แก่ 
ผูต้อ้งขงั
สรุปผลการด�าเนินงาน
กิจกรรม / โครงการการจดั
บริการส่งเสริมและป้องกนั
ดูแลสุขภาพและพฒันา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผูต้อ้งขงั

เอกสารการติดตามผล
การขึน้ทะเบียน / เขา้ถงึสิทธิ
หลกัประกนัสุขภาพ (UC)
ของผูต้อ้งขงั
เอกสารการแสดงสดัส่วน
การเขา้ถงึสิทธิหลกัประกนั
สุขภาพ (UC) หรือสิทธิอ่ืน ๆ  
ของผูต้อ้งขงั

ระบบสารสนเทศของผูต้อ้งขงั /
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
สารสนเทศของผูต้อ้งขงั

แผนงานหรือแผนปฏิบติัการ
เก่ียวกบัคลินิกจิตสงัคม
สรุปผลการด�าเนินงานกิจกรรม
โครงการจิตสงัคม 

เอกสาร / หลกัฐานท่ีแสดงให้
เห็นถงึการประเมินสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัใหม่

แผนงานการตรวจคดักรอง
สุขภาพผูต้อ้งขงัในรอบปี
ตาราง / ปฏิทินการตรวจสุขภาพ
ผูต้อ้งขงัในรอบปี
เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดง
ถงึการตรวจคดักรองสุขภาพ
เป็นประจ�า

เอกสาร / รายงาน การจดั
บริการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงั
ตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน

ไม่มี
มีหนงัสือมอบหมายงาน 
ก�ากบั ติดตาม และประเมิน
ผลการด�าเนินงานเก่ียวกบั
การดูแลรกัษาสุขภาพผูต้อ้ง
ขงัตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน
มีค�าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ก�ากบั ติดตาม และภาพถ่าย
กิจกรรม / โครงการ

ไม่มี
มีเอกสารแผนงานจดับริการ
ส่งเสริมและป้องกนัดูแล
สุขภาพและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผูต้อ้งขงั  
มีการจดักิจกรรมบริการ
ส่งเสริมและป้องกนัดูแล
สุขภาพและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผูต้อ้งขงั

ไม่มี
มีเอกสารแผนงานจดับริการ
ส่งเสริมและป้องกนัดูแล
สุขภาพและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผูต้อ้งขงั  
มีการจดักิจกรรมบริการ
ส่งเสริมและป้องกนัดูแล
สุขภาพและพฒันาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ผูต้อ้งขงั

ไม่มี
มีระบบสารสนเทศของ
ผูต้อ้งขงั

ไม่มี
มีแผนงานคลินิกจิตสงัคม
มีแผนงาน มีโครงการและ 
กิจกรรมคลินิกจิตสงัคม

ไม่มี
มีเอกสาร / หลกัฐานท่ี
แสดงให้เห็นถงึการประเมิน
สุขภาพของผูต้อ้งขงัใหม่

ไม่มี
มีแผนงานการตรวจคดักรอง
สุขภาพผูต้อ้งขงัในรอบปี
มีแผนงานและตาราง / ปฏิทิน 
หรือเอกสารท่ีแสดงการตรวจ
คดักรองสุขภาพเป็นประจ�า

ไม่มี
มีเอกสาร / รายงานการจดั
บริการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงั
ตามสิทธิขัน้พืน้ฐาน

ไม่มี
มีสถานท่ีเอือ้ต่อการออก
ก�าลงักายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

หลกัฐาน/เอกสาร

หลกัฐาน/เอกสาร

          การจดัห้องเพ่ือแยก
      โรคติดต่อและโรคระบาด
      ในเรือนจ�าแรกเขา้

           สถานท่ีเอือ้ต่อการ
      ออกก�าลงักายเพ่ือ
      ส่งเสริมสุขภาพ เช่น
      พืน้ท่ีกลางแจง้ เป็นตน้

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

๑. สถานท่ี

๒. การดูแล
    รกัษาสุขภาพ
    และพฒันา
    คุณภาพชีวิต
    ผูต้อ้งขงั
    ตามสิทธิ
    ข ัน้พืน้ฐาน

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

๒.๑

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

๒.๗

๒.๘

๒.๒

๑.๑

๑.๒

๑.

๒.

๓.

๑.

๒.

๑.

๒.

๑.

๑.

๒.

๑.

๑.

๒.

๓.

๑.

๑.

๑.

๐ =
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๒ =

๐ =
๑ =

๒ =

๐ =
๑ =

๒ =

๐ =
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๐ =
๑ =
๒=

๐ =
๑ =
๒=

๐ =
๑ =

๒=๐ =
๑ =

๐ =
๑ =

๐ =

๒ =

หลักเกณฑ์การประกวดเรือนจ�าและทัณฑสถานดีเด่น
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทท่ี ๑  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง

ประเภทท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง มีท้ังหมด ๒ ตัวช้ีวัด  ๑๐ เกณฑ์ คะแนนรวม ๑๖ คะแนน

154 155โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์



หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
หลกัฐาน/เอกสาร

หลกัฐาน/เอกสาร

หลกัฐาน/เอกสาร
เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั
ประเภทท่ี ๒ อนามัยและส่ิงแวดล้อม

ประเภทท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผลจากการประเมินส่ิงจ�าเป็น
ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัผูต้อ้งขงั 
(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี ๑
พ.ศ. ๒๕๕๗)  ประกอบดว้ย
๑. ดา้นท่ีนอน
๒. ดา้นสูทกรรม
๓. ดา้นโรงเลีย้งอาหาร
๔. ดา้นสถานพยาบาล
๕. ดา้นการก�าจดัขยะมูลฝอย
     และส่ิงปฏิกูล
     ๕.๑ ดา้นการก�าจดั
              ขยะมูลฝอย 
     ๕.๒ ดา้นการก�าจดัส่ิงปฏิกูล

ผลจากการประเมินส่ิงจ�าเป็น
ขัน้พืน้ฐานส�าหรบัผูต้อ้งขงั 
(ฉบบัปรบัปรุงครัง้ท่ี ๑
พ.ศ. ๒๕๕๗)  ประกอบดว้ย
๑. ดา้นท่ีนอน
๒. ดา้นสูทกรรม
๓. ดา้นโรงเลีย้งอาหาร
๔. ดา้นสถานพยาบาล
๕. ดา้นการก�าจดัขยะมูลฝอย
     และส่ิงปฏิกูล
     ๕.๑ ดา้นการก�าจดั
              ขยะมูลฝอย 
     ๕.๒ ดา้นการก�าจดัส่ิงปฏิกูล

ดา้นท่ีนอนไดอ้ย่างน้อย
๒๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม 
๒๕ คะแนน
ดา้นสูทกรรมได ้๑๘ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๑๘ คะแนน
ดา้นโรงเลีย้งอาหาร
ไดอ้ย่างน้อย ๒๒ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ดา้นสถานพยาบาล
ได ้๒๕ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ดา้นการก�าจดัขยะมูลฝอย
 ไดอ้ย่างน้อย ๒๒ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
ดา้นการก�าจดัส่ิงปฏิกูล ได้
อย่างน้อย ๒๒ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน

อนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม

การพฒันา
อาสาสมคัร
สาธารณสุข
เรือนจ�า 
(อสรจ.)

๑.

๑.

๕ =
๕ =
๕ =
๕ =
๕ =

ประเภทท่ี ๒ อนามัยและส่ิงแวดล้อม  มีท้ังหมด ๑ ตัวช้ีวัด  ๑ เกณฑ์  คะแนนรวม ๓๐ คะแนน

สดัส่วนของ อสรจ. ๑ คน / 
ผูต้อ้งขงั ๕๐ คน

กิจกรรม/โครงการพฒันา
อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.)   

การขึน้ทะเบียนอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ท่ีผ่านการอบรมตามเกณฑท่ี์
กรมราชทณัฑก์�าหนด

สรุปผลการด�าเนินงาน
จดัอบรมกิจกรรม/โครงการ
ให้ความรู ้อาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ตามหลกัสูตรอบรมอาสา
สมคัรสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) ๕ หมวดรายวิชา
๒๐ ชั่วโมง และเพ่ิมเติม
เนือ้หาเฉพาะทางตามบริบท
ของแต่ละเรือนจ�า

เอกสารรายช่ืออาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
เอกสารรายช่ือ/จ�านวน
ผูต้อ้งขงั
หนงัสือมอบหมาย
อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.)
ค�าสั่งแต่งตัง้อาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
เอกสารหรือหลกัฐาน
ท่ีแสดงสดัส่วนอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ต่อผูต้อ้งขงั

แผนการพฒันาอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
ค�าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
บริหารงานหรือคณะ
กรรมการด�าเนินงานพฒันา
อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.)
สรุปผลการด�าเนินงานพรอ้ม
ภาพถ่ายโครงการหรือ
กิจกรรมการพฒันาอาสา
สมคัรสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) 
เอกสาร / ภาพถ่ายท่ีแสดง
ถงึ อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) ไดน้�า
ความรูท่ี้พฒันาไปใช้ไดจ้ริง

เอกสารหรือหลกัฐานอาสา
สมคัรสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) ท่ีขึน้ทะเบียนผ่าน
การอบรมและผ่านเกณฑท่ี์         
กรมราชทณัฑก์�าหนด

สรุปผลการจดัอบรม
สรุปผลการจดักิจกรรม หรือ 
โครงการ พรอ้มภาพถ่าย
รายช่ืออาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ท่ีผ่านการอบรมกิจกรรม / 
โครงการพรอ้มวุฒิบตัร  (ถา้มี)

มีสดัส่วนของ อสรจ.
ต่อผูต้อ้งขงัน้อยกว่า ๕๐ คน
มีสดัส่วนของ อสรจ.
ต่อจ�านวนผูต้อ้งขงั
๕๐ คนขึน้ไป

ไม่มี
มีแผนการพฒันา หรือ
ค�าสั่ง หรือ โครงการสรุปผล
การด�าเนินงาน
มีค�าสั่งแต่งตัง้ และโครงการ
สรุปผลการด�าเนินงาน 
มีแผนและค�าสั่ง แต่งตัง้
และโครงการ  และความรู้
ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) ไดน้�าไปใช้

ไม่ผ่านเกณฑ์
มีรายช่ืออาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ผ่านเกณฑไ์ม่ครบตามท่ี 
กรมราชทณัฑก์�าหนด
มีรายช่ืออาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ท่ีขึน้ทะเบียนผ่านเกณฑค์รบ
ตามท่ีกรมราชทณัฑก์�าหนด

ไม่มี
มีการจดัอบรมให้ความรู้
อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) ไม่ครบ
ตามจ�านวน
มีการจดัอบรมให้ความรู้
อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.)
ครบตามจ�านวน
พรอ้มแนบรายช่ือผูผ่้านการ
อบรมและส�าเนาวุฒิบตัร
(ถา้มี)
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หมายเหตุหมายเหตุ หลกัฐาน/เอกสารหลกัฐาน/เอกสาร เกณฑก์ารใหค้ะแนนเกณฑก์ารใหค้ะแนน ตวัชีว้ดัตวัชีว้ดั

เรือนจ�า / ทณัฑสถานมีการ
บริการสาธารณสุขเบือ้งตน้
แก่ผูต้อ้งขงั  โดยอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.) 
ท่ีแสดงให้เห็นถงึ
๑. การคดักรองโรค
     ผูป่้วยเบือ้งตน้
๒. การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้
๓. การส่งต่อผูป่้วยจาก
      เรือนจ�าไปสถานพยาบาล
๔. การดูแลติดตามผูป่้วย
       ท่ีไดร้บัการส่งต่อมาจาก
       สถานพยาบาลในเรือนจ�า

สรุปรายงานตามแบบ
รายงานอสรจ ๒ เสนอ
ผูบ้ญัชาการเรือนจ�าและ
สถานพยาบาลทุกเดือน 
สถานพยาบาลรายงาน
ให้กรมราชทณัฑท์ราบ
ทุก ๓ เดือน

เครือข่ายความร่วมมือกบั
หน่วยงานภายนอกในการ
พฒันา ความรูท้กัษะ และ
ประสบการณข์อง อาสา
สมคัรสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.)

การสรา้งขวญัและก�าลงัใจ
ให้อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) ท่ีไดร้บั
การพิจารณาเล่ือนขัน้
นกัโทษเด็ดขาด

การจดัเวรสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.)เพ่ือดูแลสุขภาพ 
ผูต้อ้งขงัตลอดเวลา

อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.) มีการถ่ายทอด
ความรูใ้ห้แก่เพ่ือนผูต้อ้งขงัใน
เรือนจ�า/ทณัฑสถาน
เพ่ือให้เกิดการปรบัเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ

การส่งเสริมสุขภาพโดยอาสา
สมคัรสาธารณสุขเรือนจ�า 
(อสรจ.) ท�าให้เพ่ือนผูต้อ้งขงั
เจ็บป่วยน้อยลง

เอกสารท่ีแสดงให้เห็นถงึ  
การคดักรองโรคผูป่้วยเบือ้งตน้

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้
การส่งต่อผูป่้วยจากเรือนจ�า
ไปสถานพยาบาล
การดูแลติดตามผูป่้วยท่ีไดร้บั
การส่งต่อมาจากสถาน
พยาบาลในเรือนจ�า

เอกสารสรุปรายงานตามแบบ
รายงานอสรจ ๒ เสนอ 
ผูบ้ญัชาการเรือนจ�าและ 
สถานพยาบาลทุกเดือน 
สถานพยาบาลรายงานให้ 
กรมราชทณัฑท์ราบทุก ๓ เดือน

หนงัสือเชิญ/หนงัสือแสดง
ความร่วมมือ/เอกสารอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง
บนัทกึความร่วมมือ (MOU)

กิจกรรม/โครงการสรา้ง
ขวญัก�าลงัใจ รายช่ืออาสา
สมคัรสาธารณสุขเรือนจ�า
พรอ้มรบัรองส�าเนาจาก
ผูบ้งัคบับญัชา
ภาพถ่ายกิจกรรม/
โครงการสรา้งขวญัก�าลงัใจ

ตารางการจดัเวรอาสาสมคัร
สาธารณสุขเรือนจ�า (อสรจ.)
หนงัสือมอบหมาย /
ค�าสั่งอาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.)
ภาพถ่ายการปฏิบติังาน
ของอาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.)

ภาพถ่ายการถ่ายทอด
ความรูแ้ละแสดงหวัขอ้ของ
การถ่ายทอด
รายช่ือของผูต้อ้งขงั
ท่ีไดร้บัการถ่ายทอดความรู้
เอกสารท่ีแสดงถงึพฤติกรรม
การปรบัเปล่ียนท่ีเหมาะสมของ
เพ่ือนผูต้อ้งขงัในทางท่ีดีขึน้

เอกสารสรุปผลรายงาน
การเจ็บป่วยของเพ่ือนผูต้อ้งขงั
รายเดือนท่ีผูบ้งัคบับญัชา
เซ็นตร์บัรอง

ไม่มี
มี ๑-๒ ขอ้
มี ๓ ขอ้
มีครบทุกขอ้ 

ไม่มี
มีการรายงาน
มีการรายงานท่ีแสดงให้เห็น
ว่ามีผูป่้วยจ�านวนน้อยลง

ไม่มี
มีหนงัสือเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม / 
โครงการ  เอกสารอ่ืน ๆ
ท่ีแสดงให้เห็นความร่วมมือ
บนัทกึความร่วมมือ (MOU)
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรม
โครงการ

ไม่มี
มีการสรา้งขวญัและก�าลงัใจ
ให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุข
เรือนจ�า (อสรจ.)

ไม่มี
มีตารางหรือหนงัสือ
หรือภาพถ่าย
มีตารางและหนงัสือ
และภาพถ่าย   

ไม่มี
มีภาพถ่าย หรือรายช่ือ
มีภาพถ่ายและรายช่ือและ
เอกสารแสดงพฤติกรรม
การเปล่ียนแปลงในทาง
ท่ีเหมาะสม

ไม่มี
เพ่ือนผูต้อ้งขงัเจ็บป่วยน้อย
ลงรอ้ยละ ๑-๔๙ 
เพ่ือนผูต้อ้งขงัเจ็บป่วยน้อย
ลงมากกว่ารอ้ยละ ๕๐
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ประเภทท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร  มีท้ังหมด ๑ ตัวช้ีวัด  ๑๑ เกณฑ์  คะแนนรวม  ๒๖ คะแนน
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เรือนจ�า / ทณัฑสถานมีการ
จดัมุมสุขภาพราชทณัฑ์
ปันสุขในทุกแดน 

เรือนจ�า / ทณัฑสถานมีการ
จดัมุมสุขภาพ ราชทณัฑ์
ปันสุขเคล่ือนท่ี

มีตารางหรือปฏิทิน
การด�าเนินงานมุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุขในทุกแดน
มีผูร้บัผิดชอบการด�าเนิน
งานมุมสุขภาพราชทณัฑปั์นสุข
ในทุกแดน
มีภาพถ่ายกิจกรรมการบริการ
มุมสุขภาพราชทณัฑปั์นสุข
ในทุกแดน
มีรายช่ือผูใ้ชบ้ริการมุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุขตามตาราง
หรือปฏิทินการด�าเนินงาน

หนงัสือมอบหมาย  /
ค�าสั่งแต่งตัง้บุคลากร
ทางการแพทย์
เอกสารหรือหลกัฐาน
แสดงสดัส่วนบุคลากร
ทางการแพทย ์๑ คน /
ผูต้อ้งขงั ๑,๒๕๐ คน

หนงัสือมอบหมายให้มี
บุคลากรทางการแพทย์
ประจ�าเรือนจ�า/ทณัฑสถาน
ค�าสั่งแต่งตัง้บุคลากร
ทางการแพทยป์ระจ�า
เรือนจ�า/ทณัฑสถาน

เอกสารหรือหลกัฐาน
การเขา้ให้บริการของแพทย์
รายช่ือผูต้อ้งขงัท่ีเขา้รบั
บริการเพ่ือตรวจรกัษา

หนงัสือ / หลกัฐานท่ีมอบหมาย
ให้มีแพทยป์ระจ�าเรือนจ�า / 
ทณัฑสถานท่ีหลากหลายสาขา
ภาพถ่ายแพทยท่ี์เขา้บริการ
ตรวจรกัษาผูต้อ้งขงั

ภาพถ่ายเคร่ืองมือและ
อุปกรณท์างการแพทย์
ท่ีทนัสมยัของเรือนจ�า / 
ทณัฑสถาน หรือหนงัสือ
เอกสารหลกัฐานท่ีขอความ 
อนุเคราะห์ในการรกัษา
พยาบาลกบัโรงพยาบาลใน
เครือข่าย

มีตารางหรือปฏิทิน
การด�าเนินงานมุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุขเคล่ือนท่ี
มีผูร้บัผิดชอบการด�าเนินงาน
มุมสุขภาพราชทณัฑปั์นสุข
เคล่ือนท่ี
ภาพถ่ายมุมสุขภาพราชทณัฑ์
ปันสุขเคล่ือนท่ีในเรือนจ�า / 
ทณัฑสถานโดยระบุแดน
ในเรือนจ�า

ไม่มี
มีตารางหรือปฏิทิน
หรือผูร้บัผิดชอบ
มีตารางหรือปฏิทิน  และรายช่ือ 
ผูร้บับริการและภาพถ่าย
กิจกรรมมุมราชทณัฑปั์นสุข
ในทุกแดน

ไม่มี
มีตารางหรือปฏิทินหรือ
ผูร้บัผิดชอบ 
มีตารางหรือปฏิทิน 
และรายช่ือผูร้บับริการ
และภาพถ่ายกิจกรรมมุม
ราชทณัฑปั์นสุขเคล่ือนท่ี
ในทุกแดน
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หมายเหตุ หมายเหตุหลกัฐาน/เอกสาร หลกัฐาน/เอกสารเกณฑก์ารใหค้ะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดั

ประเภทท่ี ๔  มุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุข ประเภทท่ี ๕ การแพทย์และสาธารณสุข

มุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุข
โครงการ
ประกวด
มุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุข
ดีเด่น ประจ�า
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔

แพทยแ์ละ
สาธารณสุข

แพทยแ์ละ
สาธารณสุข

การบริการ
มุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุข

๑. ๑.

๒.

๒.

ใชผ้ลการประเมินมุมสุขภาพ
ราชทณัฑปั์นสุข โครงการ
ประกวดมุมสุขภาพราชทณัฑ์
ปันสุขดีเด่น ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สดัส่วนบุคลากรทางการ
แพทย ์๑ คน/ผูต้อ้งขงั
๑,๒๕๐ คน

บุคลากรทางการแพทย์
ประจ�าเรือนจ�า/ทณัฑสถาน

การเขา้ให้บริการของแพทย์
เพ่ือตรวจรกัษาผูต้อ้งขงัเป็น
ไปตามเกณฑก์ารจดับริการ
ตรวจรกัษา

แพทยท่ี์เขา้บริการ
ตรวจรกัษาผูต้อ้งขงั
หลากหลายสาขา

การจดัหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณท์างการแพทย์
ท่ีทนัสมยั

ผลคะแนนจากโครงการ
ประกวดมุมสุขภาพราชทณัฑ์
ปันสุขดีเด่น ประจ�าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของกรมราชทณัฑ์

ผู้ไม่ไดร้บัรางวลั
เรือนจ�า / ราชทณัฑช์นะเลิศ
ระดบัประเทศรางวลัชมเชย
เรือนจ�า / ราชทณัฑช์นะเลิศ
ระดบัประเทศอนัดบั ๓
เรือนจ�า / ราชทณัฑช์นะเลิศ
ระดบัประเทศอนัดบั ๒
เรือนจ�า / ราชทณัฑช์นะเลิศ
ระดบัประเทศอนัดบั ๑

ไม่มี
 มีสดัส่วนบุคลากร
ทางการแพทยข์องเรือนจ�า/
ทณัฑสถาน ต่อผูต้อ้งขงั
ไม่ถงึ ๑,๒๕๐ คน
มีสดัส่วนบุคลากร
ทางการแพทยข์องเรือนจ�า/
ทณัฑสถาน ต่อผูต้อ้งขงั 
๑,๒๕๐ คน

ไม่มี
มีหนงัสือมอบหมาย
มีค�าสั่งแต่งตัง้บุคลากร
ทางการแพทยป์ระจ�า
เรือนจ�า/ทณัฑสถาน

ไม่มี
มีเอกสารหรือหลกัฐาน
การเขา้ให้บริการแต่ไม่เป็น
ไปตามเกณฑ์
มีเอกสารหรือหลกัฐาน
การเขา้ให้บริการและ
เป็นไปตามเกณฑ์

ไม่มี
มีแพทยห์ลากหลายสาขา
ตัง้แต่ ๑-๓ สาขา
 มีแพทยห์ลากหลายสาขา
ตัง้แต่ ๔ สาขาขึน้ไป

ไม่มี
มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั
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ค�าสั่งแต่งตัง้บุคลากรแผนก
ฉุกเฉิน / เอกสารอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง
ภาพถ่ายอุปกรณ ์เคร่ืองมือ
ท่ีแสดงให้เห็นในการน�ามาใช้
เม่ือมีเหตุฉุกเฉิน

เอกสารการให้ค�าปรกึษา
ผ่านระบบการปรกึษาทางไกล
กบัทีมแพทย ์(Telemedicine) 
หรือระบบอ่ืน ๆ
ภาพถ่ายการให้ค�าปรกึษา
ผ่านระบบการปรกึษาทางไกล
กบัทีมแพทย ์(Telemedicine) 
หรือระบบอ่ืน ๆ  

ค�าสั่งแต่งตัง้บุคลากร / 
เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีแสดงถงึ 
ระบบการส่งต่อผูป่้วยผูต้อ้งขงั
ภาพถ่ายโรงพยาบาลแม่ข่าย
หรืออ่ืน ๆ
เอกสารท่ีแสดงขัน้ตอนของ
ระบบส่งต่อผูป่้วยผูต้อ้งขงัไป
รกัษากบัโรงพยาบาลแม่ข่าย

เอกสารท่ีแสดงระบบเช่ือมโยง
ขอ้มูลของเรือนจ�า/ทณัฑสถาน
กบัโรงพยาบาลแม่ข่าย
ภาพถ่ายของระบบ
เช่ือมโยงขอ้มูล

หนงัสือหรือเอกสารอ่ืน ๆ
ท่ีแสดงให้เห็นความร่วมมือกบั
โรงพยาบาลแม่ข่าย
บนัทกึความร่วมมือ (MOU) กบั
โรงพยาบาลแม่ข่าย

ภาพถ่ายของห้องส�าหรบั
ผูต้อ้งขงัท่ีโรงพยาบาลแม่ข่าย /
เอกสารอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

๑.
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๑.

๒.

๑.

หมายเหตุหลกัฐาน/เอกสารเกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัชีว้ดั

ระบบแผนกฉุกเฉินตลอด
๒๔ ชั่วโมง  เช่น ระบบ
Video Conference

การให้ค�าปรกึษาทางไกล
ผ่านระบบการปรกึษาทางไกล
กบัทีมแพทย ์(Telemedicine) 
หรือระบบอ่ืน ๆ  เช่น Line, 
Zoom Meeting  ฯลฯ

ระบบการส่งต่อผูป่้วย 
ผูต้อ้งขงัไปรกัษากบั 
โรงพยาบาลแม่ข่าย

ระบบเช่ือมโยงขอ้มูลของ
เรือนจ�า/ทณัฑสถานกบั
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

ความร่วมมือกบั
โรงพยาบาลแม่ข่าย

การจดัห้องส�าหรบัผูต้อ้งขงั
ท่ีโรงพยาบาลแม่ข่าย

ไม่มี
มีระบบแผนกฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง 

ไม่มี
มีการให้ค�าปรกึษาผ่านระบบ
การปรกึษาทางไกลกบั
ทีมแพทย ์(Telemedicine) 
หรือระบบอ่ืน ๆ  

ไม่มี
มีระบบการส่งต่อผูป่้วย
ผูต้อ้งขงัไปรกัษากบั
โรงพยาบาลแม่ข่าย
มีเอกสารท่ีแสดงถงึขัน้ตอน
การส่งต่อระบบของผูป่้วย  

ไม่มี
มีระบบเช่ือมโยงขอ้มูลของ
เรือนจ�า / ทณัฑสถานกบั
โรงพยาบาลแม่ข่าย

ไม่มี
มีความร่วมมือกบั
โรงพยาบาลแม่ข่าย
มี MOU กบัโรงพยาบาลแม่ข่าย

ไม่มี
มีการจดัห้องส�าหรบัผูต้อ้งขงั
ท่ีโรงพยาบาลแม่ข่าย

๒.๒

๒.๓

๒.๔

๓.๑

๓.๒

๒.๕

๐ =
๒ =

๐ =
๒ =

๐ =
๑ =

๒ =

๐ =
๑ =

๐ =
๑ =

๒ =

๐ =
๒ =

เครือข่าย
ความร่วมมือ
โรงพยาบาล
แม่ข่าย

๓

ภาพกิจกรรม / โครงการ
เก่ียวกบัการควบคุม
การแพร่ระบาดการติดเชือ้
ไวรสัโคโรน่า-๑๙ (Covid-๑๙)  

ส่ิงประดิษฐท่ี์คิดคน้
ขึน้มาใหม่
เทคโนโลยี
ความคิดในการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์

ภาพถ่ายของพืน้ท่ีแยกขงั
และเฝ้าสงัเกตอาการ
ภายในเรือนจ�า

เอกสารท่ีแสดงให้เห็นถงึ 
ผูต้อ้งขงัและเจา้หน้าท่ีท่ีติดเชือ้ 

ไวรสัโคโรน่า-๑๙ (Covid-๑๙)   

๑.

๑.

๒.
๓.
๔.

๑.

๑.

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หลกัฐาน/เอกสาร

หลกัฐาน/เอกสาร

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ดั

การควบคุม
การแพร่ระบาด
การติด
เชือ้ไวรสั
โคโรน่า-๑๙ 
(Covid-๑๙)

นวตักรรม
ราชทณัฑปั์นสุข

๔ การควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโคโรน่า-๑๙ 
(Covid-๑๙)  

นวตักรรมท่ีส่งเสริม / สนบัสนุน /
พฒันา / แกปั้ญหาเพ่ือให้
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใน ๕ ประเภท  ประกอบดว้ย
๑.  การพฒันาคุณภาพชีวิต
     ผูต้อ้งขงั
๒. อนามยัส่ิงแวดลอ้ม
๓. การพฒันาศกัยภาพบุคลากร
๔.  มุมสุขภาพราชทณัฑปั์นสุข
๕.  การแพทยแ์ละสารธารณสุข
หมายเหตุ :  นวตักรรมหมายถงึ
ส่ิงท่ีประดิษฐคิ์ดคน้ขึน้มาใหม่
หรือเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีหรือความคิด
หรือผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ เพ่ือให้
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้

มีการจดัแบ่งพืน้ท่ีภายใน
เรือนจ�า / ทณัฑสถานเพ่ือใช้
พืน้ท่ีในการแยกขงัและเฝ้า
สงัเกตอาการผูต้อ้งขงัท่ีมี
ความเส่ียงสูง

เรือนจ�า / ทณัฑสถานไม่มี 
ผูต้อ้งขงัหรือเจา้หน้าท่ีติดเชือ้
ไวรสัโคโรน่า-๑๙ (Covid-๑๙)    

ไม่มี
มีการควบคุมการแพร่ระบาด
การติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า-๑๙ 
ของเรือนจ�า / ทณัฑสถาน

ไม่มี
มีนวตักรรม ๑ ประเภท
มีนวตักรรม ๒ ประเภท
มีนวตักรรม ๓ ประเภท
มีนวตักรรม ๔ ประเภท
มีนวตักรรม ๕ ประเภท

ไม่มี
มีการจดัแบ่งพืน้ท่ีแยกขงั
และเฝ้าสงัเกตอาการ
ตามภาพถ่าย

มีผูต้อ้งขงั / เจา้หน้าท่ีติดเชือ้
ไวรสัโคโรน่า-๑๙ (Covid-๑๙)  
ไม่มีผูต้อ้งขงั / เจา้หน้าท่ี
ติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า-๑๙ 
(Covid-๑๙)  

๔.๑

๔.๒

๔.๓

๐ =
๒ =

๐ =
๕ =
๑๐ =
๑๕ =
๒๐ =
๒๕=

๐ =
๒ =

๐ =

๑๐ =

ประเภทท่ี ๕ การแพทย์และสาธารณสุข  มีท้ังหมด ๔ ตัวช้ีวัด  ๑๔ เกณฑ์  คะแนนรวม  ๓๕ คะแนน

ประเภทท่ี ๖ นวัตกรรมราชทัณฑ์ปันสุข มีท้ังหมด ๑ ตัวช้ีวัด ๑ เกณฑ์ คะแนนรวม ๒๕ คะแนน

ประเภทท่ี ๖ นวัตกรรมราชทัณฑ์ปันสุข

162 163โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์



คณะท่ีปรกึษา
•  พลเอก ไพบูลย ์คุม้ฉายา
•  พลอากาศโท สมคิด สุขบาง 
•  พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา
•  พนัต�ารวจเอก ณรชัต ์เศวตนนัทน ์
•  ศาสตราจารยพิ์เศษวิศิษฏ ์วิศิษฏส์รอรรถ 
•  นายแพทยเ์กียรติภูมิ วงศร์จิต
•  นาวาเอก วรากร วิชาเพียร   
 
คณะผูจ้ดัท�า
•  นางจิรภา สินธุนาวา
•  นายแพทยณ์รงค ์สายวงศ์
•  นายอายุตม ์สินธพพนัธุ ์
•  นายแพทยวี์ระกิตติ ์หาญปริพรรณ์
•  นางกนกวรรณ จ๋ิวเชือ้พนัธุ ์
•  ผูอ้�านวยการกองบริหารการสาธารณสุข
    ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
•  ผูอ้�านวยการกองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ์
•  ผูอ้�านวยการกองกลาง ส�านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม
•  นางพาหุรตัน ์คงเมือง ทยัสุวรรณ์
•  นายแพทยพ์รเพชร ปัญจปิยะกุล
•  นางยุภา คงกล่ินสุคนธ ์
•  นางสาวอรรฉราพรรณ ชมภู่
•  นายวรพงษ ์น้อยสุขเสริม
•  นางสุพรรณนา วางอภยั
•  นางอาภรณ ์แกว้เวียงชยั
•  นายบุญธรรม บุญชูวงศ์
•  นางสาวทิพวลัย ์จนัทรข์�า
•  นางสาวพชัราภา กนิษฐานนท์
 
ฝ่ายภาพ
•  นายสหพล เจริญศิลป์ 

ออกแบบและจดัพิมพ ์
•  บริษทั บอช สแนป จ�ากดั

รำยนำมผู้จัดท�ำ

กระทรวงยุติธรรม
เลขมำตรฐำนสำกลประจ�ำหนังสือ

๙๗๘-๖๑๖-๘๑๐๘-๔๕-๑
พิมพ์ครั้งที่ ๑

เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๕

ครบรอบ ๒ ปี
รำชทัณฑ์ปันสุข

164 165โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท� าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์



พระราชทานความชว่ยเหลือ
ผู้ต้องราชทัณฑ์ท่ีเจบ็ป่วย
ใหเ้ขา้ถึงการรกัษาพยาบาล

อยา่งเท่าเทียม
ตามหลกัมนุษยธรรม 




