ฉบับแก้ไข วันที่ 3 ธ.ค. 2564

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(Inspection Guideline)
ประเด็นที่ ๑ : โครงการพระราชดาริ : โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ประเด็น : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจา
ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง โครงการพระราชดาริ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทรมหาวชิ ร าลงกรณ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว โดยทรง
พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่เรือนจาและทัณฑสถาน ตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่าย
เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ ทาให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธ รรม และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ล ง นาม
บันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา (MOU) เมื่อวันอังคารที่
22 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสาหรับ
ผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกาจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การดาเนินการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
คณะอนุกรรมการกาหนดประเด็นและติดตามการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2565 จึงกาหนดประเด็น
โครงการราชทัณฑ์ปันสุ ข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประเด็นการตรวจราชการประเด็นที่ 1
โครงการพระราชดาริ :โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการที่สอดคล้องกับ
นโยบายสาคัญของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ตามระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จึงมีการบูรณา
การทางานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
สาหรับผู้ต้องขังในเรื อนจ า ตลอดจนจัดทาแผนปฏิบัติการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา
อุปสรรค นามาสู่การปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาในการทางานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป
คานิยาม
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา หมายถึง การให้บริการสาธารณสุข
แก่ผู้ต้องขังในเรือนจา ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการให้บริการ
ตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติจากแพทย์ รพ.แม่ข่าย ผู้รับผิดชอบงานบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจา ทัณฑสถาน
ในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีหนังสือสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.06/ว.29416 ลงวันที่
3 ธันวาคม 2562 แจ้งไปยัง สสจ./รพ./สานักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12/หน่วยบริการในสังกัด สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สถานพยาบาลในเรือนจาและหน่วยบริการในสังกัด สธ. อยู่ในพื้นที่ที่มีเรือนจา ควรมี
การจัดให้บริการที่จาเป็นพื้นฐานให้สาหรับผู้ต้องขัง ตามเกณฑ์และเล่มแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจาของกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
1.1 อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา (อสรจ.) หมายถึง นักโทษเด็ดขาดชั้นดี เว้นแต่เป็นผู้ต้องขังที่มี
ความประพฤติดี อาจคัดเลือกจากนักโทษชั้นกลางขึ้นไปตามลาดับ และกาหนดเหลือโทษ 1 ปีขึ้นไป สามารถ
อ่านออกเขียนได้ หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรม
ทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจา
การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา หมายถึง การฝึกอบรม และ/หรือ การอบรมฟื้นฟู อสรจ.
ของเรือนจาเป้าหมาย ตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจา (อสรจ.) โดยครู ฝึก อสรจ.
ที่คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัด กาหนด
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อสรจ. และชุดสื่อการสอน อสรจ. ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
การสนับสนุนให้ อสรจ. ร่วมจัดบริการสุขภาพตามบริบทของแต่ละเรือนจา หมายถึง เรือนจา
เป้าหมายมีการจัดกิจ กรรมให้ อสรจ. มีส่วนร่วมจัด บริการสุขภาพ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมั คร
สาธารณสุขเรือนจา (อสรจ.) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัดกาหนด
ครูฝึก อสรจ. หมายถึง ผู้แทนหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มาร่วมฝึกอบรม อสรจ. ที่คณะกรรมการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัด กาหนด
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์, สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์,
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และ/หรือ หน่วยงานทีค่ ณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัด
กาหนด
1.2 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) หมายถึง บุคลากรแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือ
จบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ แพทย์สาขาอื่นๆ จากโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งทีม
แพทย์จิตอาสาจากสังกัดอื่นๆ อาทิเช่น สังกัด 3 เหล่าทัพ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หรือเอกชน ฯลฯ ที่เข้า
มาร่วมให้บริการตรวจรักษาพยาบาลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสถานพยาบาลเรือนจา หรือให้บริการ
สาธารณสุ ข อื่ น ๆเป็ น ครั้ ง คราว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ฟื้ น ฟู รั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น ป้ อ งกั น โรค ให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง
ในสถานพยาบาลในเรื อนจา ทัณฑสถาน หรือให้บริการผ่านทาง Telemedicine ตามแนวทางการพัฒ นา
ระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา (ตารางที่ 2 แสดงรายการบริการที่จาเป็นพื้นฐานที่ผู้ต้องขัง
ควรได้รับ หน้า 17 – 18) และเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
ระบบรายงานข้อมูลการบริการสุขภาพในเรือนจา (สธรจ.101) หมายถึง โรงพยาบาลแม่ข่ายดาเนินการ
บันทึกข้อมูลบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจา (สธรจ.101) ตามแบบฟอร์มที่กองบริหารการสาธารณสุข
กาหนดทุกเดือน (แยกรายเดือน/โรงพยาบาล/เรือนจา)
2. คานิยาม ของกรมอนามัย
2.1 ระบบบริการสุขภาพช่องปากสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาและทัณฑสถาน หมายถึง การดาเนินงาน
พัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพช่องปากสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาและทัณฑสถาน ประกอบด้วยกิจกรรม
การคัดกรองโรค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษา และฟื้นฟู สุขภาพช่องปากแก่ผู้ต้องขัง
การตรวจคัดกรองโรค หมายถึง ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองโรคในช่องปากเบื้องต้น เช่น โรคฟันผุ
โรคเหงือก รอยโรคเนื้ อเยื่ ออ่อ นในช่ องปาก เป็นต้น การตรวจคัดกรองนั้นดาเนิ นการโดยทันตบุ ค ลากร
พยาบาลในเรือนจา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจา
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรอบรู้ ฝึก ทักษะ
ในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองและเพื่อนผู้ต้องขัง รวมถึงการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากพื้นฐาน
เช่น กิจกรรมแปรงฟัน การได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและฟัน เป็นต้น
การรักษา หมายถึง การจัดบริการทางทันตกรรมพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ ผู้ต้องขังไทยทุกคน
ที่พึงได้รับ เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลือบฟลูออไรด์ เป็นต้น โดยรูปแบบบริการนั้น
อาจเป็นรูปแบบบริการ ณ คลินิกทันตกรรมในสถานพยาบาลเรือนจา หรือ รูปแบบหน่วยบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่
การฟื้นฟู หมายถึง การจัดบริการฟื้นฟู ให้ผู้ต้องขังที่มีการสูญเสียฟัน แก้ไขความพิการ หรือให้ได้รับ
การใส่ฟันเทียมทดแทน
3. คานิยาม ของกรมสุขภาพจิต
ระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา หมายถึง การดาเนินการพัฒนารูปแบบ
การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา ประกอบด้วย การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
สาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา การจัดระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจาตามบริบทของ
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การเตรี ย มความพร้ อมผู้ ต้ อ งขัง ป่ ว ยจิ ตเวชก่ อนปล่ อย การติดตามผู้ ต้องขังป่ว ยจิต เวชภายหลั งปล่ อ ยตั ว
การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลผู้ป่วยนิติจิตเวช การจัดเก็บและรายงานข้อมูลการให้บริการสุขภาพจิตและจิต
เวชสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา และการติดตามผู้ต้องขังป่วยจิตเวชภายหลังพ้นโทษต่อเนื่องครบ 1 ปี เพื่อให้
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้ องดาเนิ น การจั ด บริ การสุ ขภาพจิต และจิต เวชในเรื อนจาให้ เ ป็น ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น
ทั้งประเทศ
เรือนจานาร่อง หมายถึง เรือนจาที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ดังนี้
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 จานวน 24 เรือนจา ได้แก่ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถาน
หญิงธนบุรี เรือนจากลางนครปฐม เรือนจากลางเขาบิน เรือนจากลางระยอง เรือนจากลางชลบุรี ทัณฑสถาน
หญิงชลบุรี เรือนจากลางสมุทรปราการ เรือนจากลางพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เรือนจาจังหวัด
พิษณุโลก เรือนจากลางบางขวาง เรือนจากลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจากลางคลองไผ่
เรื อ นจ ากลางนครราชสี ม า ทั ณ ฑสถานหญิ ง นครราชสี ม า เรื อ นจ ากลางสุ ร าษฎร์ ธ านี เรื อ นจ ากลาง
นครศรีธรรมราช เรือนจากลางสงขลา ทัณฑสถานหญิงสงขลา เรือนจากลางคลองเปรม ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจากลางนครพนม
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 จานวน 19 เรือนจา ได้แก่ เรือนจาอาเภอแม่สอด เรือนจาอาเภอ
นางรอง เรื อนจ าอาเภอกบิ น ทร์บุ รี เรื อนจ าอาเภอฝาง เรือนจาอาเภอกันทรลั กษณ์ เรือนจาอาเภอเบตง
เรือนจาอาเภอทุ่งสง เรือนจาอาเภอหลังสวน เรือนจาอาเภอพล เรือนจาอาเภอแม่สะเรียง เรือนจาอาเภอ
สวรรคโลก เรือนจาอาเภอธัญบุรี เรือนจาอาเภอนาทวี เรือนจาอาเภอหล่มสัก เรือนจาอาเภอปากพนัง เรือนจา
อาเภอรัตนบุรี เรือนจาอาเภอทองผาภูมิ เรือนจาอาเภอเทิง เรือนจาอาเภอสีคิ้ว
ผู้ต้องขัง หมายถึง บุคคลที่กระทาผิดกฎหมายแล้วถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาทั้ง 143 แห่งทั่วประเทศ โดยการ
คุมตัว กัก กักกัน ขัง กักขัง จาขัง หรือจาคุก
การคัดกรอง หมายถึง การใช้ชุดเครื่องมือหรือการทดสอบแบบย่อและเฉพาะเจาะจงประเมินภาวะ
สุ ข ภาพจิ ต ในผู้ ต้ อ งขั ง จ านวน 6 ภาวะ ได้ แ ก่ 1) อาการทางจิ ต 2) ภาวะซึ ม เศร้ า 3) การฆ่ า ตั ว ตาย
4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา และ 6) ภาวะติดสารเสพติด เพื่อระบุความเสี่ยง หรือ โอกาสที่จะพบปัญหา
สุ ข ภาพจิ ต หรื อ โรคทางจิ ต เวช โดยที ม บุ ค ลากรทางการแพทย์ ข องโรงพยาบาลในสั ง กั ด กรมสุ ข ภาพจิ ต
โรงพยาบาลแม่ข่าย เรือนจา หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในรูปแบบการเข้าไปตรวจในเรือนจาหรือตรวจผ่านระบบ
Telepsychiatry ตามแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา โดยทาการคัดกรอง
ผู้ต้องขัง 2 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ต้องขังรายใหม่ทุกราย ต้องได้รับการคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิต จานวน 6 ภาวะ ได้แก่
1) อาการทางจิต 2) ภาวะซึมเศร้า 3) การฆ่าตัวตาย 4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา และ 6) ภาวะติดสารเสพติด
2. ผู้ ต้ องขั งรายเก่ าทุ กราย ภายหลั ง ถู กคุ มขั งอยู่ ในเรื อนจ าตั้ งแต่ 3 เดื อน ขึ้ นไป ต้ องได้ รั บ การ
คัดกรองประเมินภาวะสุขภาพจิต จานวน 3 ภาวะ ได้แก่ 1) อาการทางจิต 2) ภาวะซึมเศร้า และ 3) การฆ่าตัวตาย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง ผู้ต้องขังมีภาวะสุ ขภาพจิต จานวน 6 ภาวะ ได้แก่ 1) อาการทางจิต
2) ภาวะซึมเศร้า 3) การฆ่าตัวตาย 4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา และ 6) ภาวะติดสารเสพติด หรือได้รับ
การวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคจิตเวชตามเกณฑ์ ICD-10 หรือ DSM-5
การดูแลรักษา หมายถึง การตรวจและให้การบาบัดรักษาผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช
โดยตรงจากจิ ต แพทย์ ห รื อ แพทย์ ทั่ ว ไปทั้ ง ในและนอกเรื อ นจ า หรื อ ตรวจผ่ า นระบบ Telepsychiatry
(ไม่รวมกรณีเจ้าหน้าที่ในเรือนจาขอรับยาแทนผู้ต้องขังป่วยจิตเวช หรือการขอรับยาเดิมโดยผู้ต้องขังป่วยจิตเวช
ไม่ได้พบจิตแพทย์หรือแพทย์)
ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา หมายถึง ผู้ต้องขังในเรือนจาที่ได้รับ
การคัดกรองและให้ การบ าบั ดรั กษาทางสุขภาพจิตและจิตเวช จ านวน 6 ภาวะ ได้แก่ 1) อาการทางจิต
2) ภาวะซึมเศร้า 3) การฆ่าตัวตาย 4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา 6) ภาวะติดสารเสพติด โดยทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ของเรือนจาและทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือ
หน่ วยงานอื่ นๆ ทั้ งในรู ปแบบการเข้ าไปตรวจในเรื อนจ าหรื อตรวจผ่ านระบบ Telepsychiatry ตามแนวทาง
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ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษาของทุกเรือนจาที่อยู่ในแต่ละเขตสุขภาพในแต่
ละปี (ไม่รวมจานวนผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชและได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว)
ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้รับการบันทึกข้อมูลลงบนฐานข้อมูลนิติจิตเวช หมายถึง
ผู้ต้องขังที่มีปั ญหาสุขภาพจิตและจิ ตเวชแล้ว ได้รับการรักษาจากจิตแพทย์หรือแพทย์ทั่ว ไปทั้งในและนอก
เรือนจา หรือตรวจผ่านระบบ Telepsychiatry รวมทั้งกรณีเจ้าหน้าที่ในเรื อนจาขอรับยาแทนผู้ต้องขังป่วย
จิตเวช หรือการขอรับยาเดิมโดยผู้ต้องขังป่วยจิตเวชไม่ได้พบจิตแพทย์หรือแพทย์ และบันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง
ดังกล่าวลงบนฐานข้อมูลนิติจิตเวชตามลิ้งค์ http://61.19.42.40:10001
4. คานิยาม ของกรมควบคุมโรค
4.1 ความสาเร็จในการดาเนินการป้องกัน ควบคุมวัณโรคในเรือนจา หมายถึง การดาเนินกิจกรรม
ป้องกัน ควบคุมวัณโรคสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจาสามารถเข้าถึงการบริการป้องกัน
ควบคุมวัณโรคที่สาคัญได้ตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าหมาย เพื่อลดการแพร่กระจายของวัณโรคในเรือนจา
เรือนจาเป้าหมาย หมายถึง เรือนจา / ทัณฑสถาน จานวน 143 แห่ง เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการดาเนินงาน
ผู้ต้ องขัง แรกรั บ หมายถึง ผู้ ต้องขังที่อยู่ในเรื อนจ าหรื อทั ณ ฑสถาน ในระยะเวลา 1 เดือนก่ อ น
จาหน่ายไปยังแดนต่างๆ
ระยะเวลา 1 เดือน หมายถึง ผู้ต้องขังที่อยู่ในแดนแรกรับ ในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ผู้ต้องขังเข้า
เรือนจา
ผู้ต้องขังรายเก่า หมายถึง ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจาตั้งแต่ 3 (1) เดือนขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองวัณโรค หมายถึง ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรค เช่น การคัดกรอง
โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก และ / หรือการคัดกรองด้วยแบบคัดกรองอาการ
หมายเหตุ กรณีการเกิดโรคระบาดในเรือนจา (COVID-19) และไม่สามารถเข้าไปดาเนินคัดกรองด้วย
การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ได้ อนุโลมให้คัดกรองอาการ หากมีอาการเข้าได้กับวัณโรค (คะแนน
> 3 คะแนน) ให้ดาเนินการส่งตรวจเสมหะด้วยวิธี Sputum AFB หรือ X-pert
ในกรณีการตรวจ Molecular testing (X-pert) สามารถขอสนับสนุนชุดตรวจ X-pert ได้ที่กองวั ณโรค
กรมควบคุมโรค
4.2 ความสาเร็จในการดาเนินการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจา หมายถึง
การดาเนินกิจ กรรมป้ องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสั มพันธ์ สาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา เพื่อให้ผู้ต้อ งขัง
ในเรือนจาสามารถเข้าถึงการบริ การป้ องกันควบคุมโรคที่สาคัญได้ตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าหมาย
เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อในเรือนจาโดยมีกิจกรรมสาคัญ ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคติดต่อ ทาง
เพศสัมพันธ์ทสี่ าคัญในเรือนจา
1) คัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
2) คัดกรองตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
3) คัดกรองซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
เรือนจาเป้าหมาย หมายถึง เรือนจาที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จานวน 44 แห่ง
เป็นพื้นที่เป้าหมายหลักในการดาเนินงาน และวัดผลการดาเนินงานตามเกณฑ์
ผู้ต้องขังแรกรับ หมายถึง ผู้ต้องขังที่เข้าสู่เรือนจาหรือทัณฑสถานในแดนแรกรับ ภายใน 1 เดือน
ก่อนจาหน่ายไปยังแดนต่างๆ ในปีงบประมาณที่รายงาน โดยนับผู้ต้องขังแรกรับ ตั้งแต่วันที่เข้าสู่เรือนจาหรือ
ทัณฑสถาน โดย (ระยะเวลา 1 เดือน หมายถึง ผู้ต้องขังที่อยู่ในแดนแรกรับ ในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่
ผู้ต้องขังเข้าเรือนจา)
ได้รับการคัดกรองเอชไอวี หมายถึง ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการตรวจคัดกรองหาร่องรอยการติดเชื้อเอช
ไอวี ด้วยวิธีการตรวจ ทั้งจากทางหลอดเลือดดา(vein) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว หรือการตรวจจากสารน้า
ในช่องปาก (Oral fluid screening test) แต่หากมีผลบวกในการคัดกรอง กลุ่มเป้าหมาย ต้องได้รับการตรวจ
ยืนยันผลตามแนวทางมาตรฐานการตรวจเลือดเอชไอวีของประเทศ ทุกราย

-5ได้รับการคัดกรองตับอักเสบซี หมายถึง ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการตรวจคัดกรองหาร่องรอยการติด
เชื้อไวรั ส ตับอักเสบซี ด้ว ยวิธีการตรวจ ทั้งจากทางหลอดเลือดดา(vein) หรือการเจาะเลื อดจากปลายนิ้ว
แต่หากมีผลบวกในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลตามแนวทางมาตรฐานการตรวจ
เลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ทุกราย
ได้รับการคัดกรองซิฟิลิส หมายถึง ผู้ต้องขัง แรกรับได้รับการตรวจคัดกรองหาร่องรอยการติดเชื้อ
ซิฟิลิส ด้วยวิธีการตรวจ ทั้งจากทางหลอดเลือดดา(vein) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว แต่หากมีผลบวก
ในการคัดกรอง กลุ่มเป้าหมาย ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลตามแนวทางมาตรฐานการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ
ซิฟิลิสทุกราย
4.3 มาตรฐานเรือนจาสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 10 ข้อ หมายถึง การดาเนินงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ตามข้อกาหนดกรมควบคุมโรค และกรมราชทัณฑ์ ครบทั้ง 10 ข้อ ได้แก่
1. ระบบการจัดห้องกักกันโรคที่มีมาตรฐาน
2. ตรวจ RT-PCR ผู้ต้องขังแรกรับ 3 ครั้ง (day0, Day5-7,Day19-21 หรืออย่างน้อย 2 ครั้ง ดังนี้
(day0,Day19-21
3. สุ่มตรวจผู้ต้องขังแรกรับที่ส่งตัวกลับเข้าแดน
4. ใน 1 เดือน มี จนท.ที่มีเป็นหวัดแล้วไม่ได้ตรวจ RT-PCR หรือไม่/ถ้าไม่มีผู้มีอาการหวัด=ผ่านเกณฑ์
5. ในเรือน 1 เดือนมีการสุ่มตรวจ RT-PCR จนท. อสรจ. ร้อยละ 5-10
6. ทบทวนทะเบียนการรักษา (ตรวจสอบทะเบียนการส่งตรวจ)
7. กรณีที่พบผู้ต้องขังในห้องกักโรคผล RT-PCR เป็นบวก ดาเนินการอย่างไร
8. มีการฉีดวัคซีนผู้ต้องขังหรือไม่
9. จนท.และผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางได้รับวัคซีน
10. ถ้ามีการระบาด มีส่งตรวจ RT-PCR ก่อนปล่อย/ถ้าไม่มีการระบาดไม่ต้องตรวจ
4.4 การบูร ณาการการด าเนิน งานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อสาคัญในเรื อนจา หมายถึง
การดาเนินการในเรือนจา ดังนี้
1. การคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับ และผู้ต้องขังรายเก่า
2. การตรวจคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และตับอักเสบ ซี ในผู้ต้องขังแรกรับ
3. การคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ต้องขังแรกรับ
4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อสาคัญ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัด หัดเยอรมัน และโรคโควิด 19

-6ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น
เป้าหมาย

มาตรการทีด่ าเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 1
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และ กองบริหารการสาธารณสุข (รอบ 1)
1.1 การเตรียมการ
พัฒนา อสรจ. ในเรือนจา
- มีสัดส่วน อสรจ. ต่อ
- สนับสนุนให้มีข้อมูลสัดส่วน - มีข้อมูลจานวน อสรจ.
- สัดส่วน อสรจ. ต่อ
ผู้ต้องขัง ไม่น้อยกว่า
อสรจ. ต่อผู้ต้องขัง
- มีข้อมูลจานวนผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขัง ไม่น้อยกว่า
1 ต่อ 50
1 ต่อ 50
- มีการอบรม และ/หรือ - สนับสนุนให้จัดทาแผนการ - มีข้อมูลผู้ฝึกอบรม หรือการ - มีแผนการอบรม
แผนการอบรมฟื้นฟู
ฝึกอบรม และ/หรือ แผนการ ฝึกอบรมที่อยู่ในข้อ 1
และ/หรือแผนการ
อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง
อบรมฟื้นฟู อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง
อบรมฟื้นฟู อสรจ.
และ/หรือ ระยะเวลา
การฝึกอบรม
- มีแผนการสนับสนุน
- ส่งเสริมการจัดทาแผนงาน, - มีแผน, โครงการ, แนวทาง - มีแผน, โครงการ,
อสรจ. ร่วมจัดบริการ
โครงการ, แนวทางให้ อสรจ. การจัดบริการสุขภาพ
แนวทาง การจัดบริการ
สุขภาพตามบริบทแต่ละ ร่วมจัดบริการสุขภาพ
ที่ อสรจ. มีส่วนร่วมในการ สุขภาพ ที่ อสรจ.
เรือนจา
ตามบริบทแต่ละเรือนจา
จัดบริการตามบริบท
มีส่วนร่วมในการ
แต่ละเรือนจา
จัดบริการตามบริบท
แต่ละเรือนจา
1.2 โรงพยาบาลแม่ข่าย - มีคาสั่งหรือหนังสือ
- สสจ./รพ.แม่ข่าย
- ผู้ต้องขังได้รับการ
จัดบริการตรวจรักษา
มอบหมายให้แพทย์เวชปฏิบัติ มีหนังสือ/บันทึกมอบหมาย บริการตรวจรักษาตาม
ตามเวชปฏิบัติ (แพทย์)
หรืออายุรแพทย์โรงพยาบาล
งาน/หรือตารางเวร การ
เวชปฏิบัติ (แพทย์)
ในสถานพยาบาลเรือนจา แม่ข่ายเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ออกให้บริการ /รายชื่อ
ตามเล่มแนวทางการ
ครบตามเกณฑ์คู่มือ
บริการสุขภาพผู้ต้องขัง
ผู้รับผิดชอบงานบริการ
พัฒนาระบบบริการ
แนวทางการพัฒนาระบบ ในเรือนจา ทัณฑสถาน
สุขภาพผู้ต้องขัง
สาหรับผู้ต้องขังใน
บริการสาธารณสุขสาหรับ ในพื้นที่เป้าหมาย
ในเรือนจา ทัณฑสถาน
เรือนจา ของกระทรวง
ผู้ต้องขังในเรือนจา
- โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดทา
ในพื้นที่เป้าหมายและมี
สาธารณสุข (ตารางที่
อย่างน้อยร้อยละ 60
แผนปฏิบัติงานการให้บริการ
แผนการเชื่อมต่อข้อมูล
2 แสดงรายการ
ตรวจรักษาของแพทย์
จากสถานพยาบาลเรือนจา บริการที่จาเป็น
ตามเกณฑ์คู่มือฯและ
- มีสรุปรายงาน สธรจ. 101 พื้นฐานที่ผู้ต้องขัง
แผนการเชื่อมต่อข้อมูลจาก
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ควรได้รับ
สถานพยาบาลเรือนจา
หน้า 17 - 18)
- มีการรายงาน สธรจ. 101
- มีการเชื่อมข้อมูลของ
ทุกเดือน
สถานพยาบาล เรือนจา
*หมายเหตุ นับรวม การ
กับโรงพยาบาล
ให้บริการจากแพทย์ทุกสังกัด
แม่ข่าย
รวมถึงการบริการ
ผ่านทาง Telemedicine
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มาตรการทีด่ าเนินงาน
ในพื้นที่
2. ด้านบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย) รอบ 1
2.1 การบริการสุขภาพ
ช่องปาก
- จานวนผู้ต้องขังได้รับ
- มีการจัดทาแผนคัดกรอง
การตรวจคัดกรองสุขภาพ สุขภาพช่องปากตามความ
ช่องปาก อย่างน้อย
เหมาะสมและบริบทของ
แต่ละเรือนจา
ร้อยละ ๖๐

แนวทางการตรวจ ติดตาม

- มีแผนการคัดกรองการ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก
ในเรือนจาที่รับผิดชอบ

- โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการ
เตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการ ดูแล บาบัดรักษา
ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก

- มีแผนการรักษาของ
ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพ
ช่องปาก

- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเรือนจา เช่น
ผู้ต้องขังได้รับการฝึกทักษะ
การตรวจฟัน การแปรงฟัน,
อสรจ. ได้รับการอบรม
เรื่องสุขภาพช่องปาก หรือ
การจัดการอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่มีโทษต่อสุขภาพ
ช่องปาก เป็นต้น
3. ด้านบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต) รอบ 1
- ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว - โรงพยาบาลและหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต/
พบปัญหาสุขภาพจิต
โรงพยาบาลแม่ข่าย ประเมิน
ได้รับการดูแลรักษา
คัดกรองสุขภาพจิตและ
ร้อยละ 100
ให้บริการสุขภาพจิตและ
จิตเวช สาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา

- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเรือนจา

- จานวนผู้ต้องขังได้รับ
บริการรักษาทางทันตกรรม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี/คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
ของผู้ต้องขังที่มปี ัญหา
สุขภาพช่องปาก

- โรงพยาบาลและหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต /
โรงพยาบาลแม่ข่าย
ประเมินคัดกรองสุขภาพจิต
และให้บริการสุขภาพจิต
และจิตเวชสาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา ตามคู่มือแนว
ทางการให้บริการสุขภาพจิต
และจิตเวชสาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา
- การให้บริการคัดกรอง
ปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขัง
แรกรับรายใหม่ - รายเก่า
- การดูแลบาบัดรักษา
ผู้ต้องขังที่มีปัญหา
สุขภาพจิต

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- ผู้ต้องขังได้รับการ
บริการสุขภาพช่องปาก
ตามแผนการคัดกรอง
และแผนการรักษา
ตามความเหมาะสม
และบริบทของแต่ละ
เรือนจา

- ผู้ต้องขังในเรือนจา
ได้รับการบริการ
สุขภาพด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช ตามความ
เหมาะสมภายใต้
แนวทางการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
สาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา
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มาตรการทีด่ าเนินงาน
ในพื้นที่
4. ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค) รอบ 1
4.1 การคัดกรองวัณโรค
- ผู้ต้องขังแรกรับได้รับ - จัดทาแผนการดาเนินงาน
การคัดกรองวัณโรค
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ร้อยละ 100
ระหว่าง สคร. จังหวัด
โรงพยาบาลแม่ข่าย
- ผู้ต้องขังรายเก่าได้รับ และเรือนจา/ ทัณฑสถาน
การคัดกรองวัณโรค ปีละ ในการคัดกรองผู้ต้องขัง
1 ครั้ง ร้อยละ 90
แรกรับและผู้ต้องขังรายเก่า
เพื่อค้นหาวัณโรคในเรือนจา
เป้าหมายทุกแห่งในพื้นที่
- การเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลผลการ
คัดกรองฯ ตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด หรือในระบบ NTIP
(โปรแกรม TBCM เดิม)
4.2 การคัดกรอง HIV SY HCV
- มีการดาเนินการ
- วางระบบการบริหาร
คัดกรองเอชไอวีในกลุ่ม จัดการการตรวจคัดกรอง
ผู้ต้องขังแรกรับ
เอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรก
ร้อยละ 50
รับในเรือนจาที่เหมาะสม

- มีการดาเนินการ
คัดกรองตับอักเสบซี
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50

- เตรียมความพร้อมทาความ
เข้าใจเป้าหมาย แบ่งบทบาท
ความรับผิดชอบ ระหว่าง
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
สสจ. รพแม่ข่าย เรือนจา/
ทัณฑสถาน งานวัณโรค
และ สคร.
- แผนการบริหารจัดการชุด
ตรวจคัดกรอง จากทุกแหล่ง
ทุน ได้แก่ สปสช. ในคนไทย
กองทุนโลก (GF)
และกรมควบคุมโรค
- วางระบบการบริหาร
จัดการการตรวจคัดกรอง
ตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ต้องขัง
แรกรับในเรือนจาที่เหมาะสม
- เตรียมความพร้อมทาความ
เข้าใจเป้าหมาย แบ่งบทบาท
ความรับผิดชอบ ระหว่าง
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- มีแผนการคัดกรอง และ
ดาเนินการคัดกรองวัณโรค
ในผู้ต้องขังแรกรับ และ
ผู้ต้องขังรายเก่า
- มีการจัดเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลผลการคัด
กรองฯ ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด หรือในระบบ NTIP
(โปรแกรม TBCM เดิม)

- หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ดาเนินการตาม
แผนการดาเนินงาน
- ผู้ต้องขังแรกรับ
ได้รับการคัดกรอง
วัณโรค ร้อยละ 100
ณ ช่วงเวลาที่รับการ
ตรวจราชการ
- ผู้ต้องขังรายเก่า
ได้รับการคัดกรอง
วัณโรคตามบริบท
ของแต่ละเรือนจา
- มีการรายงานผล
การดาเนินงาน

- แผนการบริหารจัดการ
การจัดบริการการตรวจ
คัดกรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับในเรือนจา
ที่รับผิดชอบ

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตาม
แผนการบริหาร
จัดการ การตรวจ
คัดกรองเอชไอวี
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
- การคัดกรองเอชไอวี
ในกลุ่มผู้ต้องขัง
แรกรับ ร้อยละ 50

- รายงานสรุปจานวน
ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง เอชไอวี
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

- แผนการบริหารจัดการ
การจัดบริการการตรวจ
คัดกรองตับอักเสบซีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับในเรือนจา
ที่รับผิดชอบ
- รายงานสรุปจานวน
ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง ตับอักเสบซี
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

- หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินการ
ตามแผนการบริหาร
จัดการ การตรวจ
คัดกรองตับอักเสบซี
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับฯ
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ในพื้นที่
สสจ. รพแม่ข่าย เรือนจา/
ทัณฑสถานและ สคร.
- แผนการบริหารจัดการชุด
ตรวจคัดกรอง จากทุกแหล่ง
ทุน ได้แก่ สปสช. ในคนไทย
และกรมควบคุมโรค
- มีการดาเนินการ
- วางระบบการบริหาร
คัดกรองซิฟิลิสในกลุ่ม
จัดการการตรวจคัดกรอง
ผู้ต้องขังแรกรับ
ซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50
ในเรือนจาที่เหมาะสม
- เตรียมความพร้อมทาความ
เข้าใจเป้าหมาย แบ่งบทบาท
ความรับผิดชอบ ระหว่าง
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
สสจ. รพแม่ข่าย เรือนจา/
ทัณฑสถาน และ สคร.
- แผนการบริหารจัดการชุด
ตรวจคัดกรอง จากทุกแหล่ง
ทุน ได้แก่ สปสช. ในคนไทย
และกรมควบคุมโรค
4.3 เรือนจาสีขาว
- มีมาตรฐานเรือนจาสีขาว
ปลอดเชื้อ (โรคอุบัติใหม่) ปลอดเชื้อ

4.4 บูรณาการการ
ดาเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
ในเรือนจา
- การคัดกรอง
- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

- มีแผนการดาเนินการและ
ผลการตรวจคัดกรอง 4.1,
4.2 และ 4.3
- มีแผนและผลการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน
โควิด 19 ตามบริบทของแต่
ละเรือนจา

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- การคัดกรอง
ตับอักเสบซี ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50

- แผนการบริหารจัดการ
การจัดบริการการตรวจ
คัดกรองซิฟิลิสในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับในเรือนจา
ที่รับผิดชอบ
- รายงานสรุปจานวน
ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรองซิฟิลิส
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามแผน
การบริหารจัดการ
การตรวจคัดกรอง
ซิฟิลิสในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับฯ
- การคัดกรองซิฟิลิส
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50

- การดาเนินการตาม
มาตรฐานเรือนจาสีขาว
ปลอดเชื้อ
- วิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่
ในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานเรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
- รายละเอียดของแผนการ
ตรวจคัดกรอง และ
รายละเอียดของแผนการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- ความสัมพันธ์ของแผน
คัดกรอง และแผนการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค

- มีแผนการ
ดาเนินงานตามการ
วิเคราะห์ปัญหาของ
พื้นที่
- การบูรณาการ
ระหว่างการดาเนิน
งานป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ
สาคัญในเรือนจา
ตาม 4.1, 4.2 และ
4.3 กับการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
และวัคซีนโควิด 19
ตามบริบทของ
แต่ละเรือนจา
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แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และ กองบริหารการสาธารณสุข (รอบ 2)
- มีข้อมูลสัดส่วน อสรจ.
- มีรายงานผลการพัฒนา
- สัดส่วน อสรจ.
1.1 การพัฒนา อสรจ.
- มีการฝึกอบรม และ/หรือ
อสรจ. ในเรือนจา
ต่อ ผู้ต้องขัง ไม่น้อย
ในเรือนจา
อบรมฟื้นฟู อสรจ. 2 ครั้ง ต่อปี - มีรายงานบทบาท อสรจ.
กว่า 1 ต่อ 50
- อสรจ. มีส่วนร่วมจัดบริการ ร่วมจัดบริการสุขภาพตาม
- อสรจ. ได้รับการ
สุขภาพตามบริบทแต่ละ
บริบทแต่ละเรือนจา
อบรม และ/หรือ
เรือนจา
อบรมฟื้นฟู
- อสรจ. ร่วมจัดบริการ
สุขภาพตามบริบท
แต่ละเรือนจา
1.2 โรงพยาบาลแม่ข่าย - เหมือนรอบที่ 1
- โรงพยาบาลแม่ข่าย
- มีการจัดบริการตาม
จัดบริการตรวจรักษา
ปฏิบัติงานตามแผนการ
เป้าหมายที่วางไว้
ตามเวชปฏิบัติ (แพทย์)
ให้บริการตรวจรักษาของ
- มีฐานข้อมูลสุขภาพ
ในสถานพยาบาลเรือนจา
แพทย์ตามเกณฑ์คู่มือฯและ ของผู้ต้องขัง
ตามเกณฑ์คู่มือแนวทาง
แผนการเชื่อมต่อข้อมูลจาก
การพัฒนาระบบบริการ
สถานพยาบาลเรือนจา
สาธารณสุขสาหรับ
- ติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้ต้องขังในเรือนจา
การเชื่อมข้อมูล
อย่างน้อยร้อยละ 60
- ติดตามความสมบูรณ์ของ
การรายงานข้อมูล สธรจ. 101
2. ด้านบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย) รอบ 2
2.1 การบริการสุขภาพ
ช่องปาก
- จานวนผู้ต้องขังได้รับ
- มีการดาเนินงานตามแผน - มีรายงานผลการคัดกรอง - ผู้ต้องขังได้รับการ
การตรวจคัดกรองสุขภาพ คัดกรองสุขภาพช่องปาก
สุขภาพช่องปาก
ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ช่องปาก อย่างน้อย
ช่องปาก อย่างน้อย
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๖๐
- จานวนผู้ต้องขังได้รับ
- โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการ - มีรายงานผลการรักษา
- ผู้ต้องขังได้รับบริการ
บริการรักษาทางทันตกรรม ให้บริการเตรียมความพร้อม ทางทันตกรรม
รักษาทางทันตกรรม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี/คน ในการให้บริการ ดูแล
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
บาบัดรักษาผู้ต้องขังที่มี
/คน ไม่น้อยกว่า
ของผู้ต้องขังที่มีปัญหา
ปัญหาสุขภาพช่องปาก
ร้อยละ ๓๐ ของ
สุขภาพช่องปาก
ผู้ต้องขังที่มีปัญหา
- มีการดาเนินงานกิจกรรม - มีผลการดาเนินงานกิจกรรม สุขภาพช่องปาก
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในเรือนจา
ในเรือนจา
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ในพื้นที่
3. ด้านบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต) รอบ 2
- ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว - โรงพยาบาลและหน่วยงาน
พบปัญหาสุขภาพจิต
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต /
ได้รับการดูแลรักษา
โรงพยาบาลแม่ข่าย ประเมิน
ร้อยละ 100
คัดกรองสุขภาพจิตและ
ให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช
สาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา

4. ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค) รอบ 2
4.1 คัดกรองวัณโรค
- มีการดาเนินการ
- การเก็บรวบรวมและ
คัดกรองค้นหาวัณโรค
รายงานข้อมูลผลการคัดกรองฯ
ในผู้ต้องขังแรกรับ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
ร้อยละ 100
หรือในระบบ NTIP
(โปรแกรม TBCM เดิม)

- ผู้ต้องขังรายเก่าได้รับ
การคัดกรองวัณโรค
ปีละ 1 ครั้ง อย่างน้อย
ร้อยละ 90
4.2 การคัดกรอง HIV SY HCV
1 .มีการดาเนินการ
- ดาเนินการ คัดกรองเอชไอวี
คัดกรองเอชไอวีในกลุ่ม ในผูต้ ้องขังแรกรับ เพิ่มการ
ผู้ต้องขังแรกรับ
คัดกรองด้วยการใช้ชุดตรวจ
ร้อยละ 50
Blood screening /Oral
Fluid screening Test
- เก็บรวบรวมและรายงาน
ข้อมูลผลการคัดกรองฯ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
- มีการดาเนินการ
- ดาเนินการ คัดกรอง
คัดกรองตับอักเสบซี
ตับอักเสบซีในผู้ต้องขังแรกรับ
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50
- เก็บรวบรวมและรายงาน
ข้อมูลผลการคัดกรองฯ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

แนวทางการตรวจ ติดตาม

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

- โรงพยาบาลและหน่วยงาน
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต/
โรงพยาบาลแม่ข่าย ประเมินคัด
กรองสุขภาพจิตและให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
สาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
ตามคู่มือแนวทางการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวชสาหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจา

- ผู้ต้องขังในเรือนจา
ได้รับการบริการ
สุขภาพด้านสุขภาพจิต
และจิตเวช ตามความ
เหมาะสม ภายใต้
แนวทางการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
สาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา

- ติดตามการคัดกรองค้นหา
วัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับ
และผู้ต้องขังรายเก่า
- มีการเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลผลการคัดกรองฯ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
หรือในระบบ NTIP
(โปรแกรม TBCM เดิม)
- วิเคราะห์ปัญหาในการ
ดาเนินการคัดกรอง
กรณีไม่บรรลุตามเป้าหมาย

- ผู้ต้องขังแรกรับ
ได้รับการคัดกรอง
วัณโรค ร้อยละ 100

- มีรายงานสรุปจานวน
ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง เอชไอวี
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

- ผลการคัดกรอง
เอชไอวี ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50

- มีรายงานสรุปจานวน
ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการ
ตรวจคัดกรอง ตับอักเสบซี
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

- ผลการคัดกรองตับ
อักเสบซี ในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50

- ผู้ต้องขังรายเก่า
ได้รับการคัดกรอง
วัณโรคปีละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยร้อยละ 90
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คัดกรองซิฟิลิสในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับ
ร้อยละ 50

มาตรการทีด่ าเนินงาน
แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในพื้นที่
- ดาเนินการ คัดกรองซิฟิลิส - มีรายงานสรุปจานวน
- ผลการคัดกรอง
ในผู้ต้องขังแรกรับ
ผูต้ ้องขังแรกรับที่ได้รับการ ซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขัง
ตรวจคัดกรอง ซิฟิลิส
แรกรับ ร้อยละ 50
ตามเกณฑ์ที่กาหนด

- เก็บรวบรวมและรายงาน
ข้อมูลผลการคัดกรองฯ
ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4.3 เรือนจาสีขาว
- มีมาตรฐานเรือนจาสีขาว
ปลอดเชื้อ (โรคอุบัติใหม่) ปลอดเชื้อ
- มีแผนการดาเนินการ
เรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
(โรคอุบัติใหม่)
4.4 บูรณาการการ
ดาเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
ในเรือนจา
- การคัดกรอง
- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

- มีแผนการดาเนินการและ
ผลการตรวจคัดกรอง 4.1,
4.2 และ 4.3
- มีแผนและผลการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค
แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีน
โควิด 19 ตามบริบทของ
แต่ละเรือนจา

- การดาเนินการมาตรฐาน
เรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
- วิเคราะห์ปัญหาของพื้นที่
ในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานเรือนจาสีขาว
ปลอดเชื้อ
- รายละเอียดของแผนการ
ตรวจคัดกรองและรายละเอียด
ของแผนการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรค
- ความสัมพันธ์ของแผน
คัดกรอง และแผนการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรค

- เรือนจาได้มาตรฐาน
เรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
(โรคอุบัติใหม่)

- การบูรณาการ
ระหว่างการดาเนินงาน
ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่อสาคัญ
ในเรือนจาตาม 4.1,
4.2 และ 4.3 กับการ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
และวัคซีนโควิด 19
ตามบริบทของแต่ละ
เรือนจา

- 13 Small Success
3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
1.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
1.1 สัดส่วน อสรจ.
- สัดส่วน อสรจ. 1 ต่อ 50 - สัดส่วน อสรจ. 1 ต่อ 50
1 ต่อ 50
- มีแผนการฝึกอบรม และ/ - มีการอบรม อสรจ. และ/
1.2 มีหลักสูตร อสรจ./ หรือฟื้นฟู อสรจ.2 ครั้งต่อปี หรือ อบรมฟื้นฟู 2 ครั้ง
แผนการฝึกอบรม
- มีแผน/โครงการ แนวทาง - อสรจ. มีสว่ นร่วม
1.3 มีข้อมูลผู้ต้องขัง
การจัดบริการสุขภาพ
จัดบริการสุขภาพ
1.4 มีข้อมูล อสรจ.
ที่ อสรจ.มีส่วนร่วมในการจัดทา ตามบริบทแต่ละเรือนจา
1.5 มีแผนการสนับสนุน
อสรจ. ร่วมจัดบริการ
สุขภาพตามบริบทแต่ละ
เรือนจา
1.6 รพ.แม่ข่าย มีแผน
ปฏิบัติงานการให้บริการ
ตรวจรักษาของแพทย์
ตามเกณฑ์คู่มือ แนวทาง
การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสาหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจา

- โรงพยาบาลแม่ข่าย
มีสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
การให้บริการตรวจรักษา
ของแพทย์ ตามเกณฑ์คู่มือ
แนวทางการจัดบริการ
สุขภาพสาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา ตารางที่ 2 แสดง
รายการบริการที่จาเป็น
พื้นฐานที่ผู้ต้องขังควรได้รับ
หน้า 17 – 18 แยกรายแผนก/
รายเรือนจา

- โรงพยาบาลแม่ข่าย
มีสรุปรายงานการปฏิบัติงาน
การให้บริการตรวจรักษา
ของแพทย์ ตามเกณฑ์คู่มือ
แนวทางการจัดบริการ
สุขภาพสาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา ตารางที่ 2 แสดง
รายการบริการที่จาเป็น
พื้นฐานที่ผู้ต้องขังควรได้รับ
หน้า 17 – 18 แยกราย
แผนก/รายเรือนจา

12 เดือน
- สัดส่วน อสรจ.
1 ต่อ 50
- มีรายงานผลการ
พัฒนา อสรจ.
ในเรือนจา

- โรงพยาบาลแม่ข่าย
มีสรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานการ
ให้บริการตรวจรักษา
ของแพทย์ ตามเกณฑ์
คู่มือ แนวทางการ
จัดบริการสุขภาพ
สาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา ตารางที่ 2
แสดงรายการบริการ
ทีจ่ าเป็นพื้นฐานที่
ผู้ต้องขังควรได้รับ
หน้า 17 – 18
แยกรายแผนก/
รายเรือนจา
- มีแผนการเชื่อมต่อข้อมูล - มีแผนการเชื่อมต่อข้อมูล - มีการเชื่อมต่อข้อมูลจาก - มีการเชื่อมต่อข้อมูล
จากสถานพยาบาลเรือนจา จากสถานพยาบาลเรือนจา สถานพยาบาลเรือนจา
จากสถานพยาบาล
6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65) 9 เดือน (ต.ค.64-มิ.ย.65) เรือนจา 12 เดือน
(ต.ค.64-ก.ย.65)
- มีฐานข้อมูลสุขภาพ
ผู้ต้องขัง
1.7 มีรายงานผลการ
- มีรายงานผลการดาเนินงาน - มีรายงานผลการดาเนินงาน - มีรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแบบ
ตามแบบรายงาน สธรจ. 101 ตามแบบรายงาน สธรจ. 101 ดาเนินงานตามแบบ
รายงาน สธรจ. 101
6 เดือน อย่างน้อย 45% 9 เดือน อย่างน้อย 55% รายงาน สธรจ.101
3 เดือน อย่างน้อย 35% (61 แห่ง)
(74 แห่ง)
12 เดือน อย่างน้อย
(47 แห่ง)
60% (81 แห่ง)

- 14 3 เดือน
6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
2. ด้านบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย)
2.1 การบริการสุขภาพ
ช่องปาก
1 ถ่ายทอดนโยบายและ - จานวนผู้ต้องขังได้รับการ
- จานวนผู้ต้องขังได้รับการ - จานวนผู้ต้องขัง
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ได้รับการตรวจ
และเครือข่าย
อย่างน้อยร้อยละ 3๐
อย่างน้อย ร้อยละ 50
คัดกรองสุขภาพ
ช่องปาก อย่างน้อย
ร้อยละ 60
2 จัดทาแผนงานการ
- จานวนผู้ต้องขังได้รับ
- จานวนผู้ต้องขังได้รับ
- จานวนผู้ต้องขัง
จัดบริการสุขภาพช่องปาก บริการรักษาทางทันตกรรม บริการรักษาทางทันตกรรม
ได้รับบริการรักษาทาง
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี/คน
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี/คน
ทันตกรรมอย่างน้อย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๑ ครั้ง/ปี/คน
ของผู้ต้องขังที่มีปัญหา
ของผู้ต้องขังที่มีปัญหา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3๐
สุขภาพช่องปาก
สุขภาพช่องปาก
ของผู้ต้องขังที่มปี ัญหา
สุขภาพช่องปาก
3. ด้านการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
- ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว - ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบ - ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบ - ผู้ต้องขังที่คัดกรอง
พบปัญหาสุขภาพจิต
ปัญหาสุขภาพจิต
ปัญหาสุขภาพจิต
แล้วพบปัญหา
ได้รับการดูแลรักษา
ได้รับการดูแลรักษา
ได้รับการดูแลรักษา
สุขภาพจิตได้รับการ
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ดูแลรักษา ร้อยละ ๑๐๐
4. ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค)
4.1 คัดกรองวัณโรค
1. คัดกรองค้นหาวัณโรค - มีผลการดาเนินงานการ
- มีผลการดาเนินงานการ
- มีผลการดาเนินงาน
ในผู้ต้องขังแรกรับ
คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง การคัดกรองวัณโรค
- มีแผนการดาเนินงานการ แรกรับ ร้อยละ 100
แรกรับ ร้อยละ 100
ในผู้ต้องขังแรกรับ
คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง
ร้อยละ 100
แรกรับ และผลการ
ดาเนินงาน ร้อยละ 100
2. คัดกรองค้นหาวัณโรค - มีผลการดาเนินงานการ
- มีผลการดาเนินงานการ
- มีผลการดาเนินงาน
ในผู้ต้องขังรายเก่า
คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง คัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขัง การคัดกรองวัณโรค
- มีแผนการดาเนินงาน
รายเก่า ปีละ 1 ครั้ง ร้อยละ 30 รายเก่า ปีละ 1 ครั้ง
ในผู้ต้องขังรายเก่า
การคัดกรองวัณโรค
ร้อยละ 60
ปีละ 1 ครั้ง
ในผู้ต้องขังรายเก่า
ร้อยละ 90
4.2 การคัดกรอง
HIV SY HCV
1. มีแผนการดาเนินการ
คัดกรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับ
2. มีแผนการดาเนินการ
คัดกรองตับอักเสบซี
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ

- 50 (ร้อยละ)

- 50 (ร้อยละ)

- 50 (ร้อยละ)

- 50 (ร้อยละ)

- 50 (ร้อยละ)

- 50 (ร้อยละ)

- 15 3 เดือน
3. มีแผนการดาเนินการ
คัดกรองซิฟิลิสในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับ
4.3 เรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
(โรคอุบัติใหม่)
1. มีแผนการดาเนินการ
เรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
(โรคอุบัติใหม่)
2. มีแผนการสร้างเสริม
ภูมิกันต่อโรคโควิด 19
ในผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่
ในเรือนจา
4.4 บูรณาการการ
ดาเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อสาคัญ
ในเรือนจา
1. มีแผนการดาเนินงาน
คัดกรอง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคสาคัญใน
เรือนจา
2. มีแผนการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกัน
- วัคซีนไข้หวัดใหญ่
- วัคซีนโควิด 19 ตาม
บริบทของแต่ละเรือนจา

6 เดือน
- 50 (ร้อยละ)

9 เดือน
- 50 (ร้อยละ)

12 เดือน
- 50 (ร้อยละ)

- มีผลการดาเนินงาน
- มีผลการดาเนินงาน
- มีผลการดาเนินงาน
เรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
เรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ
เรือนจาสีขาว
(โรคอุบัติใหม่) ร้อยละ 100 (โรคอุบัติใหม่) ร้อยละ 100 ปลอดเชือ้ (โรคอุบัติใหม่)
ร้อยละ 100
- ตามความเสี่ยง และ
- ตามความเสี่ยง และ
- ตามความเสี่ยง
สถานการณ์
สถานการณ์
และสถานการณ์

- มีผลการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4.1, 4.2, 4.3

- มีผลการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4.1, 4.2, 4.3

- มีผลการดาเนินการ
ตามเกณฑ์ 4.1,
4.2, 4.3
- มีผลการดาเนินการ
- มีผลการดาเนินการ
- มีผลการดาเนินการ
ตามบริบทของแต่ละเรือนจา ตามบริบทของแต่ละเรือนจา ตามบริบทของแต่ละ
เรือนจา

- 16 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สูตรคานวณตัวชี้วัด
1.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสาหรับผู้ต้องขังในเรือนจา
1. มีสัดส่วน อสรจ. ต่อผู้ต้องขัง ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50
๒. มีการฝึกอบรม และ/หรือ อบรมฟื้นฟู อสรจ. ๒ ครั้งต่อปี
3. มีการสนับสนุน อสรจ. ร่วมจัดบริการสุขภาพตามบริบทแต่ละเรือนจา
4. (เชิงคุณภาพ) สรุปรายงานการปฏิบัติงานของทีม ตามแนวทางการจัดบริการสุขภาพสาหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจา ตามกิจกรรมและความถี่ในการปฏิบัติในสถานพยาบาลเรือนจา แยกรายแผนก/รายเรือนจา (รายงานผล/
สรุปรายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน)
5. ร้ อยละของจ านวน รพ.แม่ ข่ าย ในสั งกั ดส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข มี ร ายงานผลการ
ดาเนินงานตามแบบรายงาน สธรจ. 101 ตามแบบฟอร์มที่กองบริหารการสาธารณสุขกาหนด
สูตรคานวณ (B/A) x100
A หมายถึง จ านวนสถานพยาบาลเรือนจาทั้งหมดที่โ รงพยาบาลแม่ข่ายสั งกัดส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแล
B หมายถึง จานวนสถานพยาบาลเรือนจาที่โรงพยาบาลแม่ข่ายมีรายงานผล
2. ด้านบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย)
๑.จานวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก อย่างน้อย ร้อยละ 60
๒.จานวนผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี/คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3๐
3.ร้อยละของผู้ต้องขังที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง จานวนผู้ต้องขังผู้ต้องขังที่ได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก (คน)
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังทั้งหมด (คน)
4. ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี/คน
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง จานวนผู้ต้องขังผู้ต้องขังที่ได้รับบริการรักษาทางทันตกรรม (คน)
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพช่องปากทั้งหมด
3. ด้านการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
1. ร้อยละของผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา
2. ร้อยละของผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา
สูตรคานวณ (A/B) x 100
A หมายถึง จานวนผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมด
4. ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค)
4.1 การคัดกรองวัณโรค
1. ร้อยละของผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองวัณโรค
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการคัดกรองวัณโรค
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด
2. ร้อยละของผู้ต้องขังรายเก่าที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง ผู้ต้องขังรายเก่าที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังรายเก่าทั้งหมด

- 17 หมายเหตุ:
ตัวหาร คือ ผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด โดยไม่นับรวมผู้ต้องขังแรกรับที่ถูกปล่อยตัว (เช่น กรณีศาลยกฟ้อง หรือ
ประกันตัวออกไปก่อน ในระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามนิยาม
4.2 การคัดกรองเอชไอวี ตับอักเสบซี ซิฟิลิส
1. ร้อยละของผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองเอชไอวี
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง จานวนผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการคัดกรองเอชไอวี
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด
2. ร้อยละของผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองตับอักเสบซี
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง จานวนผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการคัดกรองตับอักเสบซี
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด
3. ร้อยละของผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองซิฟิลิส
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง จานวนผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับการคัดกรองซิฟิลิส
B หมายถึง จานวนผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด
หมายเหตุ:
ตัวหาร คือ ผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด โดยไม่นับรวมผู้ต้องขังแรกรับที่ถูกปล่อยตัว (เช่น กรณีศาลยกฟ้อง
หรือประกันตัวออกไปก่อน) ในระหว่างระยะเวลาที่กาหนดตามนิยาม
4.3 การดาเนินงานเรือนจาสีขาวปลอดเชื้อ (โรคอุบัติใหม่)
1. ร้อยละของเรือนจาที่ที่มีการดาเนินงานตามมาตรฐานเรือนจาสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (10 ข้อ)
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง จานวนเรือนจาที่มีการดาเนินงานตามมาตรฐานเรือนจาสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (10 ข้อ)
B หมายถึง จานวนเรือนจาภายใต้โครงการราชทัณฑ์ฯ ทั้งหมด
4.4 การบูรณาการการดาเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อสาคัญในเรือนจา
1. ร้ อ ยละของเรื อ นจ าที่ มี ก ารบู ร ณาการการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ส าคั ญ
ในเรือนจา (4 ข้อ)
สูตรคานวณ (A/B) x100
A หมายถึง จานวนเรือนจามีการบูรณาการการดาเนินงานป้อ งกัน และควบคุมโรคติดต่อสาคัญใน
เรือนจา (4 ข้อ)
B หมายถึ ง จ านวนเรื อ นจ าภายใต้ โ ครงการการบู ร ณาการการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และควบคุ ม
โรคติดต่อสาคัญในเรือนจา ทั้งหมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:
1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (อสรจ.)
2. กองบริหารการสาธารณสุ ข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์/ระบบรายงานข้อมู ลการ
บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจา/สรุปผลการดาเนินงาน)
3. สานักทันตสาธารณสุข (ด้านบริการสุขภาพช่องปาก) กรมอนามัย
4. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
5. สานักงานเลขานุ การคณะกรรมการโครงการพระราชดาริฯ /กองโรคเอดส์และโรคติดต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์ /กองวัณโรค (การคัดกรองโรคติดต่อสาคัญ) กรมควบคุมโรค

- 18 ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/หน่วยงำน
หมำยเลขโทรศัพท์
/e-mail address
นายจรัส รัชกุล
ผู้อานวยการกอง
Tel 08 6287 8204
Charuch.r@hss.mail.go.th
สนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน
นายสมภพ อาจชนะศึก นักวิชาการสาธารณสุข Tel 08 0013 6477
ชานาญการพิเศษ
Sompop1968@gmail.com
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข Tel 08 6149 1234
ชานาญการ
Nark_sawat@hotmail.com
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
ผู้ตรวจราชการและผู้นิเทศก์งาน จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 (12 แห่ง)
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางยุภา คงกลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการสาธารณสุข Tel 02 590 2457
ชานาญการพิเศษ
08 3094 4499
กองบริหาร
prisonhos2019@gmail.com
การสาธารณสุข

ประเด็นที่
รับผิดชอบ
ประสานกาหนด
แนวทางการ
ประเมิน และ
พัฒนา
* หมายเหตุ
รับผิดชอบเรื่อง
อสรจ.

ร่วมตรวจราชการ
และนิเทศก์งาน
ในพื้นที่
* หมายเหตุ
รับผิดชอบ เรื่อง
แพทย์/ระบบ
รายงานข้อมูล/
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

นางสาวอรรฉราพรรณ นักวิชาการสาธารณสุข
ชมภู่
ปฏิบัติการ
กองบริหาร
การสาธารณสุข
นางสาวจิราภรณ์ อุดจัง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
กองบริหาร
การสาธารณสุข

Tel 02 590 2457
09 8889 9819
prisonhos2019@gmail.com

นางสาวสุชาดา กิติคา

Tel 02 590 2457
09 8723 3021
prisonhos2019@gmail.com
สนับสนุน/
Tel 09 4442 0555
Kunthawong19@hotmail.com ประสานงาน/
กาหนดแนวทาง
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ
ช่องปาก

นายณัฐพงค์
กันทะวงค์

นักวิชาการสาธารณสุข
กองบริหาร
การสาธารณสุข
ผู้อานวยการ
สถาบันปัณณทัต
กรมอนามัย

Tel 02 590 2457
08 1492 4861
prisonhos2019@gmail.com

- 19 ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/หน่วยงำน

หมำยเลขโทรศัพท์
/e-mail address
ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส ผู้อานวยการกอง
Tel 02 590 8162
พฤกษ์กานนท์
ยุทธศาสตร์และแผนงาน Benjamasprukkanone
กรมสุขภาพจิต
@gmail.com
นางพรทิพย์ ดารงปัทมา นักวิเคราะห์นโยบาย Tel 02 590 8080
และแผนชานาญการพิเศษ psd.mhs4@gmail.com
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
กรมสุขภาพจิต
นางสาวอุทยา นาคเจริญ พยาบาลวิชาชีพ
Tel 08 1442 1667
ชานาญการพิเศษ
utayaa@yahoo.com
สถาบันกัลยา
กรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ศรุตพันธุ์
ผู้อานวยการ
Tel 02 441 6100
สถาบันกัลยาณ์
จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
Salook_28@yahoo.com
ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
นายแพทย์อภิชาต
สถาบันกัลยาณ์
Tel 02 441 6105
ราชนครินทร์
แสงสิน
apichatsae@gmail.com
กรมสุขภาพจิต
นางพาหุรัตน์
ผู้อานวยการสานักงาน Tel 08 6354 2445
คงเมือง ทัยสุวรรณ์
เลขานุการคณะกรรมการ pk_taisu@yahoo.com
โครงการพระราชดาริฯ
กรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงผลิน
ผู้อานวยการกองวัณโรค Tel 08 4605 6710
กมลวัทน์
กรมควบคุมโรค
phalin1@hotmail.com
นางสาวสุดจิตต์
นักประชาสัมพันธ์
Tel 09 5953 1677
ตรีวิจิตรศิลป์
สานักงานเลขานุการ sordpc.ddc@hotmail.com
คณะกรรมการโครงการ
Giftgab_77@hotmail.com
พระราชดาริฯ
กรมควบคุมโรค
นายยศพนธ์
ตาแหน่ง นักวิชาการ Tel 08 1262 8118
แก่นจันทร์
สาธารณสุขปฏิบัติการ sordpc.ddc@hotmail.com
สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ
พระราชดาริฯ
กรมควบคุมโรค
นายปรมัติ ศักดิ์แสน นักวิชาการสาธารณสุข Tel 02 212 2279 ต่อ 1251
ปฏิบัติการ
porra2636@gmail.com
กองวัณโรค
กรมควบคุมโรค

ประเด็นที่
รับผิดชอบ
สนับสนุน/
ประสานงาน/
กาหนดแนวทาง
พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิต

ภาพรวมการ
ดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรค
ภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุขฯ/
วัณโรค/โรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

- 20 ชื่อ-สกุล
นางเครือทิพย์
จันทรธานีวัฒน์

นางพรทิพย์ เข็มเงิน

นางสาวอรณิชา นิยม
ศรีสมศักดิ์

ตำแหน่ง/หน่วยงำน

หมำยเลขโทรศัพท์
/e-mail address
นักวิชาการสาธารณสุข Tel. 02 590 3207
ชานาญการพิเศษ
08 9305 2897
กองโรคเอดส์และ
kruatipj@gmail.com
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค
นักวิชาการสาธารณสุข Tel. 02 590 3828
ชานาญการ
Mobile 08 1783 3624
กองโรคเอดส์และ
itimpornt@y.com
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค
พยาบาลวิชาชีพ
Tel. 02590 3๒07
ปฏิบัติการ
Mobile 08 ๐๐๙๗ ๐๓๙๐
กองโรคเอดส์และ
fang_1d@hotmail.com
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค

ประเด็นที่
รับผิดชอบ

