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การตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2565

เรือนจ ำจังหวัดสตลู



ประธำน : นพ.พงษ์พจน์ ธีรำนันตชัย
รองประธำน นพ.เอกภพ อุทัยแสง
เลขำ นพ.สรรเสริญ อุ้ยเอ้ง
คณะท ำงำน นำงเพญ็ศริิ อัตถำวงศ์

ทมีตรวจรำชกำร



ประเด็นตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า

(กรมสบส.และ กบรส.สป.)

การบริการสุขภาพ
ช่องปาก

(กรมอนามัย)

การบริการ
สุขภาพจิต

(กรมสุขภาพจิต)

การป้องกันและ
ควบคุมโรค
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มาตรการ/แนวทางการด าเนินการเป้าหมาย

- ผู้ต้องขัง 1,074 ราย
ชาย 950 ราย หญิง 124 ราย

1. การพฒันาระบบบริการสาธารณสขุส าหรบั ผู้ต้องขังในเรือนจ า

2. มีแผนอบรม และ/หรือ อบรมฟื้นฟู
อสรจ.2 ครั้ง/ปี

3. มีแผนสนับสนุน อสรจ. ร่วม  
จัดบริการฯ ตามบริบท

1. วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วน 1:18
อสรจ. : ผู้ต้องขัง ตามเกณฑ์1. สัดส่วน อสรจ.:ผูต้้องขัง ไม่น้อยกว่า 1 : 50

3. สนับสนุน อสรจ. ร่วมจัดบริการฯ
ตามบริบท

2. ฝึกอบรม และ/หรือ อบรมฟ้ืนฟู อสรจ. 2 ครั้ง/ปี

สถานการณ์

ขอ้ช่ืนชม

-โครงการใชง้บฯเทศบาล

-ช่วงสถานการณโ์ควิด อบรม online โอกาสพฒันา

-กระบวนการก ากบัแผนการอบรม

อบรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 
– 3 ธันวาคม 2564

จ านวน 60 คน (ชาย 47 คน / 
หญิง 13 คน)

1.1 การอบรม อสรจ.
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เป้าหมาย

1. การพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า

โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดบริการตรวจรักษาตาม
เวชปฏิบัติ (แพทย)์ ในสถานพยาบาลเรือนจ า
ครบตามเกณฑ์คู่มือแนว ทางการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง ใน
เรือนจ าอย่างน้อย ร้อยละ60

ขาดความต่อเนื่องการรายงาน สธรจ. 101

มาตรการ/แนวทางการด าเนินการสถานการณ์

ขอ้ช่ืนชม

-มีWard แยกในโรงพยาบาล

โอกาสพฒันา

-การรายงาน สธ.รจ. 101 ทุกเดือน

-สนับสนุนเครื่อง AED

⮚ จัดบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป/โรคเร้ือรัง :
แพทย์ FM และพยาบาลวิชาชีพ รพ.สตูล 
หมุนเวียนทุกสัปดาห์ๆ  ละ 3 ชม. 
(สัปดาห์ท่ี 1, 3 เป็นคลินิกโรคเรื้อรัง)  

(สถานการณC์ovid-19 ใช้ระบบ Consult)
⮚การบริการฉุกเฉินและปรึกษา case : มีระบบ

ให้ค าปรึกษา และ ระบบส่งต่อที่ชัดเจน

1.2 การจัดบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบตัิ
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2. การบริการสุขภาพช่องปาก

• มีการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก โดยทันตบุคลากร / 
พยาบาลเรือนจ า / อาสาสมัครสาธารณสุขในเรอืนจ าคัดกรอง

• มีการให้ความรู้และฝึกทักษะในการท าการดูแลสขุภาพช่องปากได้
ด้วยตนเองส่งเสริม/ป้องกัน

• มีการจัดให้บริการทันตกรรม (ถอนฟัน) เดือนละ 1 ครั้ง ใน
รูปแบบการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ Mobile Unitรักษา

• มีแผนท่ีจะเริ่มด าเนินการใน ปี 2565  คือ การให้บริการใส่ฟัน
เทียมทดแทนในกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่มีฟันแท้เหลอืในช่องปากฟื้นฟู



3. การบริการสุขภาพจิต
เขตสุขภาพที่ 12

กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์ : 1. ผู้ต้องเข้าใหม่ทุกรายได้รับการประเมินภาวะสุขภาพจิต (PMHQ-Thai)

2. ผู้ต้องขังจิตเวช 27 คนได้รับการดูแลผ่านระบบ Telepsychiatry 100%

ผลการด าเนินงาน :  1. ผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายได้รับการประเมินสุขภาพจิตทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100

2. ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิต ได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 100

ปัญหา/อุปสรรค : 1. การส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ ไม่เป็นปัจจุบัน 2. การสื่อสารระหว่างเรือนจ าและ
หน่วยงานภายนอกค่อนข้างมีอุปสรรค ติดต่อยาก ท าให้การประสานงานล่าช้า

ข้อช่ืนชม : 1. การรักษาผ่านระบบ Telepsychiatry ท าให้สามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้ต่อเนื่อง 
2. มีแผนการพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ส าหรับ อส.รจ.



ด้านสุขภาพจิต

ผลการจัดบริการสุขภาพจิต

ผู้ป่วยจิตเวช
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

22 คน 25  คน 20  คน 27  คน

การประเมินสุขภาพจิตในผู้ต้องขัง ปี 2562 – 2565

กิจกรรม
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

คัดกรอง ผิดปกติ ร้อยละ คัดกรอง ผิดปกติ ร้อยละ คัดกรอง ผิดปกติ ร้อยละ คัดกรอง ผิดปกติ ร้อยละ

- คัดกรองผู้ต้องขังแบบ
ประเมินภาวะสุขภาพจิต 
(PMHQ-Thai) 

1,413 3 0.212 1,415 4 0.282 948  23 2.426 221 0 0

- การบันทึกข้อมูลนิติจิต
เวช  เรือนจ าลงบันทึก
ข้อมูลหลังพบจิตแพทย์

NA NA 18 0



การป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ : TB

วัณโรค

เป้าหมาย:
 มีแผนการด าเนนิงานคดักรองคน้หาวัณโรคผู้ตอ้งขังในเรือนจ า 
 อัตราผู้ต้องขังแรกรับไดร้ับการคัดกรองคน้หาวัณโรค เป้าหมาย ร้อยละ 100
 อัตราผู้ต้องขังรายเก่าไดรั้บการคดักรองคน้หาวัณโรคปีละ 1 คร้ัง เป้าหมาย ร้อยละ 90

มาตรการคัดกรองวัณโรค 
ผู้ต้องขังแรกรับและผู้ต้องขังรายเก่าได้รับ
การคัดกรอง : คัดกรองตามแบบคัดกรอง
อาการ(Verbal screening)
หรือ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) 
หรือ ส่งตรวจ Sputum AFB,
Gene X-pert*
* กรณีที่มีการระบาดของโรคติตต่อไม่
สามารถเข้า CXR ได้ 

การด าเนินงาน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564

ผู้ต้องขัง เดือน จ านวน (ราย)

คัดกรองวัณโรค 

Verbal
screening 
(TB-P1)

CXR  

ผลงานคัดกรอง 
รวมท้ังสิ้น

หมายเหตุ

ราย ร้อยละ
-CXR วันที่ 18 -19 ม.ค. 2565 
อยู่ระหว่างอ่านผล CXR
-ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการ
ประกันตัว พ้นโทษ จ านวน 
89 ราย เหลือ 166 ราย

แรกรับ

ต.ค.64 83 83 54 83 100.0

พ.ย.64 116 116 88 116 100.0

ธ.ค.64 56 56 24 56 100.0

รวม 255 255 166 255 100.0
รายเก่า ต.ค.-ธ.ค.64 1,016 0 381 381 37.5



กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
1. มีแผนคัดกรองวัณโรค  มีแผนด าเนินงานรายเดือน 

2. การคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับ
- ผู้ต้องขังแรกรับ เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 จ านวน 255 ราย 

ได้รับการคัดกรองโดยวิธกีารคัดกรองวัณโรคด้วยแบบคัดกรองอาการ ทุกราย 
- ได้รับการคัดกรองโดยวิธกีารคัดกรองวัณโรคด้วย CXR จ านวน 166 ราย

(ได้รับการประกันตัว พ้นโทษ จ านวน 89 ราย)

 ความครอบคลุมการด าเนินงาน ร้อยละ 100

 มีแผน คัดกรองด้วย CXR เดือนละ 1 คร้ัง

3. การคัดกรองผู้ต้องขังรายเก่า 
- ผู้ต้องขังรายเก่า เดือน ต.ค. – ธ.ค. 64 จ านวน 1,016 ราย
- ได้รับการคัดกรองโดยวิธกีารคัดกรองวัณโรคด้วย CXR จ านวน 381 ราย 

 มีแผน คัดกรองด้วย CXR ผู้ต้องขังที่เหลือจ านวน 635 ราย 
โดยรถเอกซเรย์พระราชทาน ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

4. การป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ : TB

 มีแผนการคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังแรกรับด้วยการ CXR รายเดือน และมีแผนคัดกรองผู้ต้องขังรายเก่าด้วยการ CXR รายปีที่ชัดเจน

ข้อช่ืนชม 



ผลการด าเนินงานเรือนจ าจังหวัดสตูล

4. การป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ

ผู้ต้องขังแรกรับ ต.ค. - ธ.ค. 64 จ านวน 255 คน ข้อมูล ณ 27 ธ.ค. 64

เป้าหมายด าเนินงาน : คัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ ร้อยละ 50

เดือน
ผู้ต้องขังแรก

รับ (คน) 
เอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี

คัดกรอง
(คน/ร้อยละ)

ผลการคัดกรอง
ผิดปกติ

(คน/ร้อยละ)

คัดกรอง
(คน/ร้อยละ)

ผลการคัดกรอง
ผิดปกติ

(คน/ร้อยละ)

คัดกรอง
(คน/ร้อยละ)

ผลการคัดกรอง
ผิดปกติ

(คน/ร้อยละ)

ต.ค.64 83

วางแผนคัดกรอง สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 
เนื่องจากรอน้ ายาจากกองโรคเอดส์ฯ

พ.ย.64 116

ธ.ค. 64 56

รวม 255



ตรวจ RT-PCR หรือ ATK 
ผู้ต้องขังแรกรับ

3 คร้ัง(Day 0, 5-7, 19-21) หรือ
อย่างน้อย 2 คร้ัง (Day0, 19-21)

ระบบการจัดการ
ห้องกักกันโรคที่มี

มาตรฐาน

สุ่มตรวจผู้ต้องขังแรก
รับ

ที่ส่งตัวกลับเข้าแดน
ใน 1 เดือน มี จนท.ที่เป็นหวัด

แล้วไม่ได้ตรวจ RT-PCR 
หรือ ATK หรือไม่/

ถ้าไม่มีผู้มีอาการหวัด=ผ่านเกณฑ์
ในรอบ 1 เดือน

มีการสุ่มตรวจ RT-PCR หรือ ATK 
จนท., อสรจ. ร้อยละ 5-10

ทบทวนทะเบียนการรักษา
(ตรวจสอบทะเบียนการส่งตรวจ)

กรณีที่พบผู้ต้องขังในห้องกัก
โรค
มีผล RT-PCR หรือ ATK 
เป็นบวก ด าเนินการอย่างไร

มีการฉีดวัคซีนผู้ต้องขังหรือไม่

จนท. และผู้ต้องขัง-
กลุ่มเปราะบางได้รับวัคซีน

ถ้ามีการระบาด
มีการส่งตรวจ RT-PCR หรือ ATK 
ก่อนปล่อย/
ถ้าไม่มีการระบาดไม่ต้องตรวจ

1

2

3

4

5 10

7

9

6

8

การตรวจประเมิน
มาตรฐานเรือนจ าสีขาว
ปลอดเชื้อ COVID-19

10 ข้อ

การด าเนินงานเรือนจ าสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



ผ่านมาตรฐาน จ านวน 9 ข้อ

1. มีห้องกักกันโรคแดนแรกรับผ่านมาตรฐานห้องแยกกักโรค
2. ผู้ต้องขังแรกรับตรวจด้วย ATK และ PCR ใน Day0 และเก็บ PCR อีก 1 ครั้ง ใน Day19
3. เจ้าหน้าที่เข้าได้กับ PUI ได้รับการตรวจด้วย ATK
4. ตรวจเจ้าหน้าที่ด้วย ATK ทุกคน ทุกสัปดาห์ และสุ่มตรวจ อสรจ. ร้อยละ 10 ทุกสัปดาห์
5. กลุ่มที่มีอาการสงสัยโควิดท าการตรวจด้วย ATK
6. ผู้ต้องขังผลเป็นบวก (สีเขียว รักษา รพ.สนามของทางเรือนจ า)
7. มีการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ผู้ต้องขังเข็มแรก ร้อยละ 100 (เข็มที่ 2 ด าเนินการฉีดในเดือน 

กุมภาพันธ์ 2565) 
8. เจ้าหน้าที่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ร้อยละ 100 เข็ม 4 ได้รับบางส่วน และมีแผนกระตุ้นเข็ม 4 
ให้ครบในเดือนกุมภาพันธ์

9. ตรวจแอนติบอดีด้วยวิธี ELISA พบว่ามีภูมิขึ้น

ก าลังจัดท าแผนด าเนินการ จ านวน 1 ข้อ

1. สุ่มตรวจผู้ต้องขังแรกรับที่ส่งตัวกลับเข้าแดนด้วย ATK หรือ PCR 

การตรวจประเมิน
มาตรฐานเรือนจ าสีขาว
ปลอดเชื้อ COVID-19
เรือนจ าจังหวัดสตูล



การตรวจประเมิน
มาตรฐานเรือนจ าสีขาว
ปลอดเชื้อ COVID-19
เรือนจ าจังหวัดสตูล จุดเด่น ข้อเสนอแนะ

- สถานที่มีความพร้อมในการแยกกักและ
จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพ่ิมเติมบริเวณ
เรือนจ า

- มีการแยกนอน อสรจ. ที่ช่วยเหลืองานใน
แดนแรกรับ เพ่ือไม่แพร่กระจายเชื้อไปยัง
แดนอื่นๆ

- เฝ้าระวังการติดเชื้อในกลุ่มเจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังที่เคยพบการติดเชื้อ
มาแล้ว
- สุ่มตรวจผู้ต้องขังแรกรับที่ส่งกลับเข้า
แดนไปแล้ว และสุ่มตรวจผู้ที่มีอาการ
เข้าข่ายอย่างต่อเนื่อง

ข้อชื่นชม สามารถจัดการรับมือกบัการระบาดท่ีผ่านมาภายในเรือนจ าได้เปน็อยา่งดี

สคร. 12 สงขลา ได้สนับสนนุ เวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย 
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ชุดป้องกันตนเอง เจลแอลกอฮอล์

ข้อค้นพบ เมื่อมีการสุ่มตรวจ PCR ผู้ต้องขังหลังจากการออกศาลหรือไป รพ. 
พบว่ามีผล Positive ซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยติดเชื้อมาแล้ว 5-6 เดือน ค่า CT ประมาณ 33-
34 ท าให้เจ้าหน้าที่มีความกังวลในการด าเนินการต่อไป



การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ต้องขังและผู้คุมเรือนจ า

วัคซีน เป้าหมาย
ผู้ต้องขัง
(ราย)

ฉีดได้
(ราย)

ร้อยละ เป้าหมาย
ผู้คุม
(ราย)

ฉีดได้
(ราย)

ร้อยละ

covid-19 เข็ม 2 1,072 1,072 100 70 70 100

covid-19 เข็ม 2
กลุ่มเปราะบาง 

69 69 100 - - -

การฉีดวัคซีนโรคหัด 1,023 1,023 100 69 69 100

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1,072 1,034 96.46 70 65 92.86

ท่ีมา สสจ.สตูล/รพ.สตูล




