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ประเด็นท่ี 1 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

สำหรับผู4ต4องขังในเรือนจำ



⊛เรือนจำจังหวัดสตูล

1.1 การเตรียมการพัฒนาอสรจ.ในเรือนจำ มีสัดส&วน อสรจ. : ผู1ต1องขัง ไม&น1อยกว&า 1 : 50

มีแผน/การอบรมฟ@Aนฟู ปCละ 2 คร้ัง

ผู#ต#องขัง 1,074 คน

อสรจ. 60 คน (ชาย 47 หญิง 13)

คิดเปLนสัดสEวน 1:18

⊛การพัฒนาศักยภาพอสรจ.
มีหลักสูตร อสรจ./แผนการฝTกอบรม 

- อบรมเมื่อ 29 พ.ย. 2564 – 3 ธ.ค. 2564 รูปแบบออนไลนO

- มีแผนอบรมฟRSนฟูความรู#ในเดือน สิงหาคม 2565

มีการพัฒนาศักยภาพอสรจ.

- มีแผนการจัดบริการสุขภาพอสรจ.ให#ความรู#และติดตามการดูแล

สุขภาพช[องปากผู#ต#องขังเป\นหลัก

- คัดกรองและ อบรมการให#ความรู#เบื้องต#นเกี่ยวกับ ทางสุขภาพจิตในอสรจ.
ข"อเสนอแนะ/โอกาสพัฒนา

จัดทำรายงานบทบาทของ อสรจ.

ในการร3วมจัดบริการสุขภาพของเรือนจำ 

นวัตกรรม / Best practice
มาตรฐานเรือนจำสีขาวปลอดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019



⊛การตรวจรักษาโดยแพทย9

1.2 การจัดบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ รพ.แม&ข&ายจัดบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ(แพทยQ)     

ในเรือนจำครบตามเกณฑQคู&มือฯ อย&างน1อยร1อยละ  60

แพทยO FM และพยบ.วิชาชีพจากรพ.สตูล

ตรวจรักษาในเรือนจำ 1 คร้ัง/สัปดาหO (3ชม./คร้ัง)

⊛แนวทางการดำเนินงาน
การรายงาน สธ.รจ. 101 ทุกเดือน

มีระบบปรึกษาส[งต[อแม[ข[ายที่ชัดเจน

นวัตกรรม / Best practice
ระบบบริการผูMปNวยไสMเล่ือนในเรือนจำ
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ประเด็นท่ี 2
การบริการสุขภาพช,องปาก



⊛สถานการณ9บริการทางทันตกรรม

2.1 การบริการสุขภาพชJองปาก
• ผู#ต#องขังได#รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช7องปากอย7างน#อยร#อยละ 60

• ผู#ต#องขังได#รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย7างน#อย 1 ครั้ง/ปG/คน   

ไม7น#อยกว7าร#อยละ 30 ของผู#ที่มีปKญหาสุขภาพช7องปาก

⊛แนวทางดำเนินการ
- แผนให#บริการในเรือนจำ 1 ครั้ง / เดือน

- ให#บริการรูปแบบmobile unit (เฉพาะถอนฟKน)

-คัดกรองสุขภาพช7องปาก 99คน (ร#อยละ 10.44)

-พบมีปKญหาสุขภาพช7องปาก 99 คน (ร#อยละ 100)

-ให#บริการรักษา(ถอนฟKน) 99/167 คน/ช่ี (ร#อยละ 100)

ส่ิงท่ีพบ โอกาสพัฒนา

1. มีแผนให*บริการ 1 คร้ัง/เดือน ผลการดำเนินงาน 
เม่ือสิ้นป?จะไมCเปDนไปตามเปFาหมาย

• บูรณาการเครือขCายทันตะในจังหวัด(อำเภอตCาง ๆ และเครือนอกสธ.)
• เพ่ิมความถีในการเข*าบริการ

• ให*ความรู*และฝUกให*อส.รจ.ตรวจคัดกรองสุขภาพชCองปากผู*ต*องขัง

2. ยังไมCมีการ up ข*อมูลประชากรเข*าสูC 43 แฟFม 
(เรือนจำขึ้นทะเบียนเปDนสถานบริการแล*ว)

• เรCงรัดการนำเข*าข*อมูลประชากร และ การบริหารจัดการเร่ืองยาและเวชภัณฑ̀ 
เพ่ือให*บันทึกผCานทางการให*วัสดุอุปกรณ`
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ประเด็นท่ี 3
การบริการสุขภาพจิต



⊛การตรวจคัดกรองสุขภาพจิต

3. ด4านบริการสุขภาพจิต ผู1ต1องขังท่ีคัดกรองแล1วพบป[ญหาสุขภาพจิต

ได1รับการดูแลรักษาร1อยละ 100

- มีการคัดกรองสุขภาพจิตผู#ต#องขังรายใหม[ทุกราย

- ปeจจุบันมีผู#ต#องขังจิตเวช 39 ราย 

⊛แนวทางดำเนินการ
Øการให#บริการตรวจรักษาในเรือนจำผ7านระบบ 

Telepsychiatry โดยจิตแพทยo เดือนละ 2 ครั้ง

Øมีการประสานงานเพื่อส7งต7อผู#ต#องขังจิตเวชหลังพ#นโทษ

ข#อช่ืนชม

- ใช#ระบบ Telepsychiatry ในการติดตามอาการต7อเนื่อง

- การประสานงานระหว7างทีมโรงพยาบาลแม7ข7ายและ

เรือนจำมีความเข#มแข็งและต7อเนื่อง

โอกาสพัฒนา

- ใช#ระบบ Telepsychiatry ในการติดตามอาการ

และบำบัดโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลแม7ข7าย

หรือสถานบริการอ่ืนที่เก่ียวข#อง
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ประเด็นท่ี 4
การควบคุมป5องกันโรค



การปLองกันและควบคุมโรคท่ีสำคัญ : TB

วัณโรค

เป#าหมาย:

Øมีแผนการดำเนินงานคัดกรองค1นหาวัณโรคผู1ต1องขังในเรือนจำ 

Øอัตราผู1ต1องขังแรกรับได1รับการคัดกรองค1นหาวัณโรค เป@าหมาย ร1อยละ 100

Øอัตราผู1ต1องขังรายเกFาได1รับการคัดกรองค1นหาวัณโรคปGละ 1 ครั้ง เป@าหมาย ร1อยละ 90

มาตรการคัดกรองวัณโรค 

•ผู#ต#องขังแรกรับและผู#ต#องขังรายเก2า ได#รับการคัด

กรอง : แบบคัดกรองอาการ

(Verbal screening)

หรือ ถ2ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) หรือ

ส2งตรวจ Sputum AFB, Gene X-pert

* กรณีท่ีมีการระบาดของ   

โรคติดต2อไม2สามารถเข#า CXR

ในเรือนจำได# 

การดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565

เรือนจำ/

ทัณฑสถาน

ประเภท

ผู5ต5องขัง

จำนวน 

ต.ค. 64-

พ.ค. 65

คัดกรองวัณโรค 

หมายเหตุ
Verbal

screening

Verbal

screening

ผิดปกติ

CXR  CXR 

ผิดปกติ

Gene

Xpert

ผลงานคัดกรอง 

ราย ร5อยละ

เรือนจำ

จังหวัดสตูล
แรกรับ 903 903 5 258 18 17 903 100.0 พบผู1ต1องขังปRวย

วัณโรค 

8 ราย 

( แรกรับ 1 ราย

รายเกFา 7 ราย)

รายเกFา 800 0 0 628 63 42 628 78.5

รวม 1,703 903 0 886 81 59 1,531 89.9

ข5อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565



กิจกรรม ผลการดำเนินงาน

- มีแผนคัดกรองวัณโรคผู"ต"องขังด"วยการ CXR ทุกเดือน ดำเนินการคัดกรองด"วย CXR เดือน ม.ค.65 และ ก.พ.65

- ผู"ต"องขังรายเกSา เดือน ต.ค. 64 – พ.ค. 65 จำนวน 800 ราย 

ได"รับการคัดกรองวัณโรค ด"วยการ CXR จำนวน 628 ราย (78.5%) üมีแผน คัดกรองด"วย CXR ผู"ต"องขังรายเกSาท่ีเหลือ

โดยรถเอกซเรยdพระราชทาน ในวันท่ี 27 – 28 เดือนมิถุนายน 2565

การปLองกันและควบคุมโรคท่ีสำคัญ : TB

ควรมีแผนสำรองเพื่อขอสนับสนุนรถ CXR จากหนJวยงานอ่ืน หากรถ CXR พระราชทานขัดขOอง เพื่อใหOสามารถ

ดำเนินการคัดกรองดOวย CXR ใหOไดOตามแผนท่ีกำหนด

ข"อเสนอแนะ



ผลการดำเนินงานเรือนจำจังหวัดสตูล ผู5ต5องขังแรกรับ ต.ค. 64 – พ.ค. 65 จำนวน 903 คน ได5รับการคัดกรองเอชไอวี ซิฟiลิส ไวรัสตับอักเสบซี 
จำนวน 903  คน  (ร5อยละ 100.0) ข5อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย 65 

เป#าหมายดำเนินงาน :

Øคัดกรองเอชไอวี ซิฟhลิส ไวรัสตับอักเสบซี ในกลุSมผู"ต"องขังแรกรับ ร"อยละ 50

การปLองกันและควบคุมโรคท่ีสำคัญ : : เอชไอวี ซิฟZลิส ไวรัสตับอักเสบซี 

เดือน ผู1ต1องขังแรกรับ (คน) 
คัดกรอง 3 โรครFวม

(คน/ร1อยละ)

ผลการคัดกรองผิดปกติ(คน/ร1อยละ)

เอชไอวี ซิฟ\ลิส ไวรัสตับอักเสบซี

ต.ค.64 - พ.ค. 65 903 903/100.0 14/1.6 18/2.0 10/1.1

หมายเหตุ : การตรวจเอชไอวี ซิฟ5ลิส และไวรัสตับอักเสบซี เป=นการคัดกรองเบ้ืองตDนโดยใชDชุดตรวจแบบ Rapid Test

ขOอเสนอแนะ

ควรดำเนินการคัดกรองเอชไอวี ซิฟ\ลิส ไวรัสตับอักเสบซี ในกลุJมผูOตOองขังแรกรับภายในระยะเวลา 1 เดือน 
เพื่อป_องกันการแพรJกระจายเช้ือ



ผ"านมาตรฐาน จำนวน 10 ข0อ

1. มีห1องกักกันโรคแดนแรกรับผ&านมาตรฐานห1องแยกกักโรค ห1องกักจำนวน 4 ห1อง

กักแรกรับจำนวน 10 วัน + bubble ในแดนอีก 7 วัน

2. ผู1ต1องขังแรกรับตรวจด1วย ATK ใน Day0 Day5 และ Day10

3. เจ1าหน1าท่ีเข1าได1กับ PUI ได1รับการตรวจด1วย ATK
4. สุ&มตรวจเจ1าหน1าท่ีหรือ อสรจ. ด1วย ATK ทุก 7 วัน

5. สุ&มตรวจผู1ต1องขังแรกรับท่ีส&งตัวกลับเข1าแดนด1วย ATK

6. กลุ&มท่ีมีอาการสงสัยโควิดทำการตรวจด1วย ATK

7. ผู1ต1องขังผลเปsนบวก (สีเขียว รักษา รพ.สนามของทางเรือนจำ)

8. มีการฉีดวัคซีน COVID-19 แก&ผู1ต1องขัง (เข็มท่ี 2 ร1อยละ 51.5 ,เข็มท่ี 3 ร1อยละ 40.4) 
9. เจ1าหน1าท่ีได1รับวัคซีน 3 เข็ม ร1อยละ 91.9 เข็ม 4 ร1อยละ 45.1

10. ตรวจแอนติบอดีด1วยวิธี ELISA ในผู1ต1องขัง พบว&า มีภูมิข้ึน ร1อยละ 88.22

การตรวจประเมิน

มาตรฐานเรือนจำสีขาว

ปลอดเช้ือ COVID-19
เรือนจำจังหวัดสตูล



การตรวจประเมิน
มาตรฐานเรือนจำสีขาว

ปลอดเช้ือ COVID-19
เรือนจำจังหวัดสตูล

จุดเด,น ข"อเสนอแนะ

- มีการตรวจสอบประวัติวัคซีนผู#ต#องขังใน

วันแรกรับทุกคน 

- พยาบาลเรือนจำบริหารจัดการวัคซีนเพ่ือ

นำมาฉีดให#แก[ผู#ต#องขังแรกรับ

วางแผนการให#บริการวัคซีนเข็มกระตุ#น

ร[วมกับโรงพยาบาลแม[ข[าย



การสร4างเสริมภูมิคุ4มกันโรคแกJผู4ต4องขังและผู4คุมเรือนจำจังหวัดสตูล

วัคซีน
ผูOตOองขัง

เปjาหมาย ฉีด ร"อยละ

โควิด-19 เข็ม 3 940 380* 40.4

โควิด-19 เข็ม 3

(กลุSมเปราะบาง)
96 35 36.5

หัด
(กลุFมอายุ 20-40 

ท่ีไมFมีประวัติการรับ

วัคซีนหัดมากFอน)

671 391   58.3

ไข"หวัดใหญS 945 694 73.4

ท่ีมา : รายงานประจำเรือนจำจังหวัดสตูล วันท่ี 13 มิ.ย.65

หมายเหตุ : - * ท่ีเหลือรอระยะเวลาครบกำหนดในการได"รับวัคซีนเข็มท่ี 3

- วัคซีนไข"หวัดใหญS และโรคหัด มีแผนดำเนินการในเดือน ก.ค.-ส.ค. 65

วัคซีน
ผูOคุม

เปjาหมาย ฉีด ร"อยละ

โควิด-19 เข็ม 3 71 65 91.9

โควิด-19 เข็ม 4
71 32 45.1

หัด
(กลุFมอายุ 20-40 

ท่ีไมFมีประวัติการรับ

วัคซีนหัดมากFอน)

71 71 100.0

ไข"หวัดใหญS
71

มีแผนดำเนินการใน

เดือน ก.ค.-ส.ค. 65

ท่ีมา : รายงานประจำเรือนจำจังหวัดสตูล วันท่ี 13 มิ.ย.65



THANK YOU


