
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ด ีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์ เขตสุขภาพที ่4
รอบที ่1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นที ่1 : โครงการเกีย่วกับพระราชวงศ ์

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน
Agenda Based 



ผู้ต้องขัง 29,866 คน
1) ปทมุธาน ี(6 เรอืนจ า) 10,001 คน 5) สระบุร ี(1 เรอืนจ า) 1,796 คน 

2) อยุธยา (4 เรอืนจ า) 5,411 คน 6) สงิห์บุร ี(1 เรอืนจ า) 989 คน 

3) นนทบุร ี(2 เรอืนจ า) 6,884 คน 7) นครนายก (1 เรอืนจ า) 510 คน

4) ลพบุร ี(2 เรอืนจ า) 3,037 คน 8) อ่างทอง (1 เรอืนจ า) 1,238 คน

11 โรงพยาบาลแม่ข่าย เรอืนจ า18



ตัวชีวั้ด รายละเอยีดตัวชีวั้ด เขตสุขภาพที ่4

1
การพัฒนา อสรจ. ปทมุธานี นนทบุรี

การจัดบรกิารตรวจรกัษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย)์ ผ่าน

2
จ านวนผู้ต้องขังได้รบัการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากอย่างน้อยรอ้ยละ 60 ปทมุธานี ลพบุรี

จ านวนผู้ต้องขังท่ีมีปัญหาทันตกรรมได้รับบรกิารรกัษาทันตกรรม ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ลพบุร ีสระบุร ีสิงห์บุร ีนครนายก

3 ผู้ต้องขังท่ีคัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รบัการดูแลรกัษาร้อยละ 100 ผ่าน

4

ผู้ต้องขังแรกรบัได้รบัการคัดกรองวัณโรครอ้ยละ 100 ผ่าน

ผู้ต้องขังรายเก่าได้รบัการคัดกรองวัณโรค ปีละ 1 ครั้ง รอ้ยละ 90 ลพบุร ีนนทบุรี

มีการด าเนินการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ตับอักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรบัรอ้ยละ 50 อ่างทอง ลพบุร ีอยุธยา ปทมุธานี    
สิงห์บุร ีสระบุร ีนนทบุรี

เรอืนจ าสีขาวปลอดเชื้อ ผ่าน

การสรา้งภูมิคุ้มกัน (วัคซีนไข้หวัดใหญแ่ละวัคซีนโควิด) ผ่าน



ประเด็น การด าเนินงาน (ผา่น/ไม่ผา่น)
จ านวน อสรจ 1:50 ผา่นเกณฑ์ทกุจังหวัด

การอบรมหลักสูตร อสรจ. 5+1 วัน ปทมุธาน ีนนทบุร ี(แผนการอบรมก าหนดมนีาคม-พฤษภาคม)

บรกิารตรวจรกัษาโดยแพทยใ์นเรอืนจ า ผา่นเกณฑ์ทกุจังหวัด

บรกิารตรวจรกัษาตามเวชปฏิบัติพยาบาล ผา่นเกณฑ์ทกุจังหวัด

ให้บรกิารให้ค าปรกึษาและจิตบ าบัด (นักจิตวิทยา) ผา่นเกณฑ์ทกุจังหวัด

ให้บรกิารตรวจรกัษาและให้ปรกึษาทาง Video 
Conference ท้ังรายปกติและกรณฉุีกเฉิน 24 ชั่วโมง ผา่นเกณฑ์ทกุจังหวัด

ปทมุธานี สถานการณ์ Covid -> สื่อ VDO เปดิภายในสถานศึกษาเรือนจ า, Onsite โดยมาตรการควบคุมโรค
ผู้รับผิดชอบ กรม.สบส., สสจ.ปทมุธาน,ี รพ.คลองหลวง, รพ.ธัญบุรี

นนทบุรี เรือนจ าบางขวาง(รพ.แมข่า่ย) -> คณะกรรมการพัฒนาระบบสาธารณสุขในเรือนจ า
ผู้รับผิดชอบ กรม.สบส., สสจ.นนทบุร,ี รพ.พระน่ังเกล้า

1. การพัฒนา ระบบบรกิารสาธารณสุขส าหรบัผูต้้องขังในเรอืนจ า



ปทุมธานี ด าเนินการ อรสจ.ตรวจคัดกรองทันตกรรม 
ผู้รับผิดชอบ สสจ.ปทุมธาน,ี รพ.ปทุมธาน,ี รพ.คลองหลวง, รพ.ธัญบุรี

ลพบุร ีสงิห์บุร ีนครนายก สระบุรี
บริการทันตกรรมภายใต้มาตรการควบคุมโรค และ อาศัยเครือข่ายทันตกรรม รพช.
ผู้รับผิดชอบ สสจ.(ประสานเครอืข่ายทันตกรรมในจังหวัด), รพ.แม่ข่าย

2. การบรกิารสุขภาพช่องปากและฟัน
ประเด็น การด าเนินงาน ผา่น/ไม่ผา่น

ผตข.ได้รบัการคัดกรองสุขภาพชอ่งปาก รอ้ยละ 60
อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุร ีนนทบุร ีนครนายก สระบุรี
ลพบุรี ปทมุธานี

ผตข.ได้รบัการรกัาทางทันตกรรมอยา่งน้อย1ครัง้/ปี/คน ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 30 ของผูต้้องขงัทีม่ปีัญหาสุขภาพชอ่งปาก

อยุธยา  อ่างทอง นนทบุร ีปทมุธานี
ลพบุรี สิงห์บุร ีนครนายก สระบุรี

ลพบุรี ด าเนินการ อรสจ.ตรวจคัดกรองทันตกรรม และ บริการทันตกรรมภายใต้มาตรการควบคุมโรค
ผู้รับผิดชอบ สสจ.ลพบุร,ี รพ.พระนารายณ์, รพ.ชัยบาดาล



3. การบรกิารสุขภาพจิต
ประเด็น การด าเนินงาน ผา่น/ไม่ผา่น

ผูต้้องขงัทีคั่ดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รบัการดูแลรกัษา รอ้ยละ 100 ผา่นทกุจังหวัด

ระบบการดูแลต่อเน่ืองส าหรบัผู้ต้องขังพ้นโทษทีม่ปีัญหาสุขภาพ

จิตเวช TB, HIV NCDs Continuity



ระบบการดูแลต่อเน่ืองส าหรบัผู้ต้องขังพ้นโทษทีม่ปีัญหาสุขภาพ



4. การป้องกันและควบคุมโรค
ตัวชีวั้ด ผลการด าเนินงาน

4.1 - ผูต้้องขังแรกรบัได้รบัการคัดกรองวัณโรค รอ้ยละ 100
- ผูต้้องขังรายเก่าได้รบัการคัดกรองวัณโรค รอ้ยละ 90

ผา่นทุกจังหวัด
ลพบุร ี นนทบุรี

4.2 - ผูต้้องขังแรกรบัได้รบัการคัดกรอง HIV รอ้ยละ 50
- ผูต้้องขังแรกรบัได้รบัการคัดกรอง VDRL รอ้ยละ 50
- ผูต้้องขังแรกรบัได้รบัการคัดกรอง HCV รอ้ยละ 50

- ลพบุร ีปทุมธาน ีอ่างทอง
- อ่างทอง ลพบุร ี ปทุมธาน ีนนทบุรี
- อ่างทอง ลพบุร ีอยุธยา ปทุมธาน ีสงิห์บุร ีสระบุร ีนนทบุรี

4.3   เรอืนจ าสขีาวปลอดโรค ผา่นเกณฑ์ทุกเรอืนจ า

4.4  การบูรณาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญใน
เรอืนจ า (โควิด 19 , ไข้หวัดใหญ)่

การป้องกันโควิด 19 ตามมาตรการ
วัคซนีไข้หวัดใหญร่อการจัดสรรวัคซนี

ลพบุรี ด าเนินการปรับแผนใช้รถ X-ray พระราชทาน หลังจาก Exit covid-19
ผู้รับผิดชอบ ส านักงานเขตสขุภาพ, สคร. 4

นนทบุรี TB -> เพิ่มศักยภาพโดยใช้รถ X-ray รพ.พระน่ังเกล้า หรือ portable x-ray และปรับเกณฑ์การส่งตรวจ Gene Xpert
เพื่อลดเวลาการวินิจฉัย ผู้รับผิดชอบ เรอืนจ ากลางบางขวาง, รพ.พระน่ังเกล้า



Sputum 
collectionCXR Specimen 

transfer
Lab analysis & 

Report

Gap ระยะเวลาการวินิจฉัยวัณโรคปอด

1. การด าเนินการล่าช้าจาก
การระบาดของ Covid ใน
เรอืนจ า
2. การบรหิารจัดการ คิว
ตรวจ X-Ray 
-> การใช้ รถ X-ray จาก
สว่นกลาง (สคร รพ.สระบุร ี
รพ.พระน่ังเกล้า)
3. การอผลอ่านผล X-ray 
จากแพทย ์เพื่อพิจารณาสง่ 
Gene Xpert
-> ใช้ผลอ่าน AI ในการ
พิจารณาสง่ Gene Xpert
แทนการรอผลอ่านจาก
แพทย์

1. ภาระงานการติดตามเก็บ 
Sputum ของพยาบาลใน
เรอืนจ า
-> Train อสรจ. ในการก ากับ
ผูต้้องขังในการจัดเก็บ Sputum 
specimen 

1. ศกัยภาพจ านวนการสง่ตรวจ
ต่อวันมขี้อจ ากัด
-> ใช้ทรพัยากรสว่นกลางรว่ม 
ในการสง่ Gene Xpert ของ 
สคร.4
-> แผนการเพิ่มหน่วยตรวจ 
Gene Xpert เพิ่มเติม ได้แก่ 
รพ.ธัญบุร ีเรอืนจ ากลางบาง
ขวาง



แผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหา/การก ากบัตดิตาม

ตวัชีว้ดั แนวทางในการพฒันา
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

ผูร้บัผดิชอบ
การก ากบั
ตดิตาม

-ผูต้อ้งขงัราย
ใหมไ่ดร้บัการ
ตรวจคดักรอง
HIV 
ซฟิิลสิ 
ไวรสัตบัอกัเสบซี

รอ้ยละ 50 

-โรงพยาบาลแมข่า่ย/เรอืนจ า
ด าเนนิการใหค้วามรูส้รา้งความเขา้ใจ
ใหแ้กผู่ต้อ้งขงัท ัง้จากพยาบาล
เรอืนจ า และผา่นสือ่วดิโีอ คลปิ 

-พยาบาลเรอืนจ า Counselling เพือ่
โนม้นา้วจงูใจใหผู้ต้อ้งขงัสมคัรใจรบั
การตรวจใหม้ากขึน้ 

-จดับรกิาร package สขุภาพใน
ผูต้อ้งขงัแรกรบัทกุคน

พ.ค.-ก.ค. 
65

เรอืนจ าจงัหวดั/
รพ.แมข่า่ย
-HIV (ปทมุธาน,ี
ลพบรุ,ีอา่งทอง)
-ซฟิิลสิ (อา่งทอง 
ลพบรุ ี ปทมุธานี
นนทบรุ)ี
-ไวรสัตบัอกัเสบซี

(อา่งทอง ลพบรุ ี
อยธุยา ปทมุธาน ี 
สงิหบ์รุ ีสระบรุ ี
นนทบรุ)ี

-สสจ. ก ากบั
ตดิตามจาก
การรายงาน
ผลการ
ด าเนนิงาน
ประจ าเดอืน
-สคร.4
ตดิตามทกุ
เดอืน



ประเด็นส าคัญในการติดตาม
ประเด็น จังหวัด

1. การด าเนินการ หน่วยบรกิารทีม่ ีเรอืนจ าเป็นสถานบรกิารแมข่่ายหลัก 
➔ โรงพยาบาลเรอืนจ ากลางบางขวาง นนทบุรี

2.  การด าเนินการ Big rock NCDs model ในเรอืนจ า 
➔ เรอืนจ าจังหวัดพระนครศรอียุธยา พระนครศรอียุธยา

3. ระบบการดูแลต่อเน่ืองส าหรบัผูต้้องขังพน้โทษทีม่ปัีญหาสขุภาพ
➔ จิตเวช 8 จังหวัด

4. การ Lean process กระบวนการวินิจฉัย TB
➔ CXR, Sputum Collection, Lab analysis & Report

นนทบุร ี
พระนครศรอียุธยา ปทมุธานี

5. การติดตามผลลัพธ์ด้านสขุภาพจากโครงการ ราชทัณฑ์ปันสขุ
➔ Clinical tracer เช่น NCDs control, Incidence TB, MDR 8 จังหวัด



ประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ
ประเด็น Key concept Process การสนับสนุน

1. Prison TB 
Eradication 

1.1 Early detection
- Lean process การเข้าถึง CXR ผูป่้วยรายใหม่
- การ CXR ผูป้่วยรายเก่า 2 ครั้งต่อปี (จ.ปทุมธาน)ี
- Lean process การสง่ Gene Xpert เพื่อการวินิจฉัย

- รถ X-ray พระราชทาน
- Lab support

1.2 Isolation - แยกผูป้่วยทีคั่ดกรอง CXR +
- แยกผูป้่วยยนืยนั - เรอืนจ าและ รพ.แม่ข่าย

1.3 Early Treatment - ระบบการเข้าถึงยา / ปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทาง - รพ.แม่ข่าย

2. Health 
screening 
package

2.1 General health - NCDs, General population screening - รพ.แม่ข่าย

2.2 STD - HIV, Syphilis, Hep C - ชุดตรวจ สคร.4
- สปสช. > AntiHCV

2.3 Mental health - PMHQ, Withdrawal screening - เรอืนจ า

2.4 TB - Verbal screening, CXR - สคร.4



ประเด็นข้อเสนอแนะจากคณะตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ
ประเด็น Key concept Process การสนับสนุน

3. Personal 
Health Record

3.1 Electronic 
medical record - การใช้ระบบฐานข้อมูลผูป้่วยปฐมภูมิ เช่น HosXP

- สสจ.
- รพ.แม่ข่าย (งานประกัน

สขุภาพ, IT)

3.2 Coordination - ระบบการดแูลต่อเน่ืองส าหรบัผูต้้องขังพ้นโทษทีม่ี
ปัญหาสขุภาพ

- เรอืนจ า (Policy กรม
ราชทัณฑ์)

- รพ.แม่ข่าย
- สสจ.

3.3 Personal health 
data

- ประวัติข้อมูลการรกัษาติดตัวผูป้่วย เพื่อการ
ประสานไปยงัหน่วยบรกิารปลายทาง (ซึง่อาจไม่ตรง
กับทีแ่จ้งไว้ก่อนปล่อยตัว)

- รพ.แม่ข่าย



Comprehensive Care in Prison
Screening 
Program

Health Administration / Refer / Admission / Telemedicine > รพ.แมข่า่ย
Environmental Health > สสจ. ศูนยอ์นามยั Epidemiologic Management > สคร.
Personal Health record > รพ.แมข่า่ย/สสจ. Mental Health > รพ.ศรธีญัญา

ระบบการติดตาม
หลงัพ้นโทษ

ก่อนเข้าเรือนจ า ออกจากเรือนจ าระหว่างอยู่ในเรือนจ า

CDs
TB > Verbal / CXR 

STD > HIV, VDRL, AntiHCV
COVID > LQ, ATK, PCR

NCDs
HT > BP

DM > DTX/FBS

Mental Health
Depression, Stress > PMHQ

Withdrawal > Verbal

Specific
Food Handler > Stool / HAV

Health promotion 
Health prevention

Health promotion 
Health prevention 

Health Surveillance

Health promotion  
Health prevention 

Health Surveillance
Treatment / Rehabilitation

Safe for Themself
Safe for Population

Check out 
Program

เรือนจ า-สสจ-PCU

CDs
COVID > LQ, ATK, PCR

สิทธิการรกัษา
แผนประสานหน่วยบรกิาร

การรกัษาต่อเน่ือง
Personal health record

CDs
NCDs

Mental Health
Etc.



ทะเบยีนผูต้้องขงัพน้โทษ/ประกันตัว

สง่ข้อมลูรายงาน ให้ สสจ.

สง่ข้อมลูรายงาน ให้ สสอ.

สง่ข้อมลูรายงาน ให้ รพ.สต./
พื้นทีป่ลายทาง

รพ.สต./พื้นทีป่ลายทางเยีย่มผูป่้วย

ติดตามได้ 
รกัษาต่อเนื่อง refer ติดตามไม่ได้ 

loss follow up

กรณีให้เรอืนจ าช่วยติดตาม

ระบบการดูแลต่อเน่ืองส าหรบัผู้ต้องขังพ้นโทษทีม่ปีัญหาสุขภาพ

Personal 
Package Data
โรคติดต่อ TB HIV
โรคไม่ติดต่อ NCDs

สขุภาพจิต
ยาเสพติด



หอ้งปนัสขุ Admit ส าหรบัผูต้อ้งขงั และ Telemedicine

การจัดหาห้อง Admit ส าหรับผู้ต้องขัง

การจัดให้มีระบบ Telemedicine

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ





Action Plan



แผนงานโครงการ ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ แผนก ากับติดตาม

การอบรม อสรจ. มี อสรจ ในสัดส่วน 
อสรจ.1 คน ต่อ
ผู้ต้องขัง 50 คน
และได้รับการอบรม 
2 ครั้งต่อปี

1. อบรมและพัฒนาให้ อสรจ.มี
ทักษะให้สามารถดูแลเพื่อน การ
ให้บริการตรวจรักษาร่วมกับ
แพทย์และพยาบาลได้
2. การอบรมผ่านสื่อความรู้และ
ท าแบบทดสอบตามคู่มืออบรม 
อสรจ.
3.on the job training
4. การอบรมอสรจ.และพัฒนา
ตามนโยบาย 3 หมอ โดยให้เป็น
หมอ     คนที่ 1 ในเรือนจ า (เชิง
คุณภาพ)

- เรือนจ า
จังหวัด

ไตรมาส 3 - 4
2565

เรือนจ าจังหวัด
(กรมราชทัณฑ์)

ไตรมาส 3 - 4
2565

แผนด าเนินการ Action Plan/ก ากับติดตาม



แผนด าเนินการ Action Plan/ก ากับติดตาม

แผนงาน
โครงการ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม
งบ

ประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
แผนก ากับ
ติดตาม

แผนการด าเนินงานการจัดบริการทันตกรรมในผู้ต้องขัง

การจัดบริการ
ทันตกรรมให้กับ
ผู้ต้องขัง

ผู้ต้องขัง
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรองดูแล
สุขภาพ      
ช่องปาก  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ60

1.พยาบาลเรือนจ าน าข้อมูลการ
ตรวจสุขภาพช่องปาก จัดล าดับความ
เร่งด่วนการรักษาและจัดท าแผนการ
ให้บริการทันตกรรม

2.จัดตารางทันตแพทย์ให้บริการ
ทันตกรรม ทุกเดือน

3 อสรจ. ฝึกทักษะตรวจสุขภาพช่อง
ปากให้ผู้ต้องขังในเรือนจ า

- รพ.ข่าย/
สปสช

ไตรมาส 3-4 เรือนจ า
จังหวัด/
สสจ. /

รพ.แม่ข่าย/

การออกบริการ
ทันตกรรมราย
เดือนของ รพ.
แม่ข่าย



แผนงาน
โครงการ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม
งบ

ประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
แผนก ากับ
ติดตาม

แผนการด าเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้ต้องขังที่คัด
กรองแล้วพบ
ปัญหา
สุขภาพจิตได้รับ
การดูแลรักษา

ผู้ต้องขังที่คัด
กรองแล้วพบ
ปัญหา
สุขภาพจิตได้รับ
การดูแลรักษา
ร้อยละ 100

1.การให้บริการคัดกรองปัญหา
สุขภาพจิตผู้ต้องขังแรกรับทุกราย และ
ผู้ต้องขังรายเก่าปีละ 1 ครั้ง
2.การลงข้อมูลการรักษาในระบบ
ฐานข้อมูลนิติจิตเวช
3.การส่งต่อข้อมูลหลังจ าหน่ายออกจาก
เรือนจ า

. - ไตรมาส
3-4

เรือนจ า
จังหวัด/สสจ. 

/รพ.

ครั้งที่ 1
มิถุนายน 

65
ครั้งที่ 2
กันยายน 

65

แผนด าเนินการ Action Plan/ก ากับติดตาม



แผนงาน
โครงการ

ตัวชี้วัด
แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม
งบ

ประมาณ
แหล่ง

งบประมาณ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
แผนก ากับ
ติดตาม

แผนการด าเนินงานการป้องกันโรคติดต่อในผูต้้องขัง

ตรวจคัดกรอง
วัณโรคปอดใน
ผู้ต้องขังราย
ใหม/่ผู้ต้องขัง
รับย้าย
และผู้ต้องขัง
รายเก่า

ผู้ต้องขังรายใหม่
และผู้ต้องขังรับ
ย้ายได้รับการ
เอกซเรย์ปอด        
ร้อยละ 100
รายเก่า ร้อยละ 
90

-แผนระยะกลาง จัดท าแผนแผนขอใช้
รถเอกซเรย์พระราชทานทุกเดือน
-แผนระยะยาว เรือนจ าท าแผนขอ
งบประมาณซื้อเครื่องเอ็กซเรยจ์ากกรม
ราชทัณฑ์ /หน่วยงานที่สนับสนุนได้

สคร4-
รพ.

เรือนจ า
จังหวัด/สสจ. 
/รพ.แม่ข่าย

ไตรมาส 3-
4

เรือนจ า
จังหวัด/สสจ. 

/รพ.

ครั้งที่ 2
กันยายน

65

แผนด าเนินการ Action Plan/ก ากับติดตาม



แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัดแผนงาน/

โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ แผนก ากับติดตาม

4. แผนการด าเนินงานการป้องกันโรคติดต่อในผู้ต้องขัง

4.2 การตรวจ      
คัดกรอง HIV 
ซิฟิสิส ไวรัสตับ
อักเสบซี
ในผู้ต้องขังราย
ใหม่ร้อยละ 50

ผู้ต้องขังรายใหม่
ได้รับการตรวจคัด
กรอง HIV ซิฟิลิส 
ไวรัสตับอักเสบซี
ร้อยละ 50 

- สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง เพิ่ม
การเข้าถึงการตรวจคัดกรอง เช่น ให้
ความรู้โดยตรงจากพยาบาลเรือนจ า 
จัดท าสื่อวิดีโอ คลิป เพิ่มการ 
Counselling เพื่อโน้มน้าวจูงใจให้
ผู้ต้องขังสมัครใจรับการตรวจให้
มากขึ้น 
- พยาบาลเรือนจ า ด าเนินการซัก
ประวัติและเจาะเลือดส่งตรวจ
- จัดบริการ package สุขภาพใน
ผู้ต้องขังแรกรับ

- โรงพยาบาล
แม่ข่าย/
สปสช.

ไตรมาส 
1-4

โรงพยาบาล
แม่ข่าย/
สปสช.

ครั้งที่ 1 มิถุนายน 65
ครั้งที่ 2 กันยายน 65

แผนด าเนินการ Action Plan/ก ากับติดตาม



ข้อเสนอแนะรายจังหวัด



ข้อเสนอแนะราชทณัฑปั์นสุข ปี 2565 จ.อ่างทอง ผู้เกี่ยวข้อง แผนตดิตาม
1.การเปล่ียนสิทธ์ิการรกัษาใหผู้ต้อ้งขงั เรอืนจ า , รพ.แมข่่าย

ตรวจราชการครัง้ท่ี 2

2.บรกิารทนัตกรรมดว้ยมาตรการความปลอดภยัจาก
โควิด-19

ทนัตกรรม รพ.แมข่่าย , เรอืนจ า

3.เตรยีมแผนด าเนินการหากไดร้บัการสนบัสนนุยนิูต
ทนัตกรรมพระราชทานรว่มกบัเรอืนจ า

ทนัตกรรม รพ.แมข่่าย , เรอืนจ า,สบส.

4.การปรบัแนวทางการตรวจเพ่ือยืนยนั TB ดว้ย Gene expert ของเรอืนจ า
เพ่ือลดระยะเวลาการรอรกัษา

เรอืนจ า , รพ.แมข่่าย , สคร.,ศนูยว์ิทยฯ์

5.จดัท า package ตรวจสขุภาพผูต้อ้งขงัรายใหม่ครบวงจร ครอบคลมุการตรวจ 
HIV ซิฟิลิส HepatitisC โดยมี Inform and Consent จากผูต้อ้งขงั

เรอืนจ า , รพ.แมข่่าย ,สคร.

6.การปรบัระบบการบนัทกึการรกัษาระหวา่ง รพ.แมข่่ายและ เรือนจ าใหเ้ป็นระบบ
เดียวกนั one stop service/ real time ในวนัท่ีแพทยต์รวจหรือใหก้าร
รกัษา ตอบโจทย ์PHR และระบบการรายงานขอ้มลูทาง electronics

เรอืนจ า , รพ.แมข่่าย

7.สรา้งระบบการส่งตอ่ขอ้มลูการรกัษาตอ่เน่ืองใหผู้ต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ 
(Personal Package)

เรอืนจ า , รพ.แมข่่าย ,สสจ.



ข้อเสนอแนะราชทณัฑปั์นสุข ปี 2565 จ.ลพบุรี ผู้เกีย่วข้อง

1. บรกิารทนัตกรรมดว้ยมาตรการความปลอดภยัจากโควิด-19 ทนัตกรรม รพ.แม่ข่าย , เรอืนจ า

2. จดัท า package ตรวจสขุภาพผูต้อ้งขงัรายใหม่ครบวงจร ครอบคลมุการตรวจ HIV ซิฟิลิส 
Hepatitis C โดยมี Inform and Consent จากผูต้อ้งขงั

เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย ,สคร.

3. การปรบัระบบการบนัทกึการรกัษาระหว่าง รพ.แม่ข่ายและ เรอืนจ าใหเ้ป็นระบบเดียวกนั one 
stop service/ real time ในวนัท่ีแพทยต์รวจหรอืใหก้ารรกัษา ตอบโจทย ์PHR และระบบการ
รายงานขอ้มลูทาง electronics

เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย

4. สรา้งระบบการสง่ตอ่ขอ้มลูการรกัษาต่อเน่ืองใหผู้ต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ (Personal Package) เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย ,สสจ.

5.การพฒันาอสรจ.ใหเ้ป็น อสม.หมอประจ าบา้นและด าเนินการนโยบาย 3 หมอ เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย ,สสจ.



ข้อเสนอแนะราชทณัฑปั์นสุข ปี 2565 จ.ปทุมธานี ผู้เกีย่วข้อง
1. การพฒันา อสรจ.ใหเ้ป็น อสม.หมอประจ าบา้น ตามนโยบาย 3 หมอ ◆ รพ.แมข่า่ย ◆ เรือนจ า◆ สสจ.

2. การพฒันาบรกิาร คดักรองทนัตกรรมเชิงรุกโดย อสรจ. (หมอคนท่ี 1) ◆ ทนัตกรรม ◆ เรือนจ า ◆ รพ.แมข่า่ย

3. เริม่ระบบ บรกิาร Telepsychiatry เพ่ือลดการพาผูต้อ้งขงัออกตรวจ ◆ เรือนจ า ◆ รพ.แมข่า่ย 

4. การสง่ตรวจ Sputum Gene X-Pert สคร.เขต 4 เพ่ือลดระยะเวลาวินิจฉยั TB

▶ ติดตามระยะเวลาสง่ตรวจ Gene X-pert ในครัง้ท่ี 2
◆ เรือนจ า ◆ รพ.แมข่า่ย 

◆ สคร.4

5. เรง่รดัการด าเนินการ การอบรมและการตรวจสขุภาพผูส้มัผสัอาหาร เพ่ือลดความเสี่ยงการแพรก่ระจายเชือ้ Covid
◆ เรือนจ า ◆ รพ.แมข่า่ย

◆ สสจ.◆ ศนูยว์ิชาการ

6. การ สง่ขอ้มลูผูต้อ้งขงัจิตเวชมาท่ี สสจ. เพ่ือติดตามการรกัษาต่อเน่ือง

▶ ติดตามขอ้มลูการสง่ต่อผูป่้วยจิตเวชมาท่ี สสจ. ในครัง้ท่ี 2
◆ เรือนจ า ◆ รพ.แมข่า่ย

◆ สสจ.◆ รพ.ศรีธญัญา

7. การจดั Personal package data ใหผู้ป่้วยน าไปด าเนินการรกัษาต่อ ◆ รพ.แมข่า่ย ◆ เรือนจ า◆ สสจ.

8. การฝึกอบรม หลกัสตูรพยาบาลเวชปฏิบตัิตรวจรกัษาโรคเบือ้งตน้
◆ รพ.แมข่า่ย ◆ เรือนจ า 

◆ ศนูยว์ิชาการ



ข้อเสนอแนะราชทณัฑปั์นสุข ปี 2565 จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้เกีย่วข้อง

1. บรกิารทนัตกรรมดว้ยมาตรการความปลอดภยัจากโควิด-19 ทนัตกรรม รพ.แม่ข่าย , เรอืนจ า
2. จดัท า package ตรวจสขุภาพผูต้อ้งขงัรายใหม่ครบวงจร ครอบคลมุการตรวจ HIV ซิฟิลิส 
HepatitisC โดยมี Inform and Consent จากผูต้อ้งขงั

เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย ,สคร.

3. การปรบัระบบการเขา้ถึงขอ้มลูการรกัษาระหว่าง รพ.แม่ข่ายและ เรอืนจ า remote access เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย

4. สรา้งระบบการสง่ตอ่ขอ้มลูการรกัษาต่อเน่ืองใหผู้ต้อ้งขงัหลงัพน้โทษ (Personal Package) เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย ,สสจ. 
ศนูยว์ิชาการ

5. การพฒันาอสรจ.ใหเ้ป็น อสม.หมอประจ าบา้นและด าเนินการนโยบาย 3 หมอ เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย ,สสจ.

6. ด าเนินการอบรมความรูส้  าหรบัผูป้ระกอบอาหารในแดนสทูกรรมใหเ้รว็ขึน้ เน่ืองจากเป็นจดุเสี่ยง
ส าคญัในการแพรก่ระจาย covid

เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย ,สสจ.

7. แผนการเตรยีมพรอ้มดา้นสถานท่ีในการรองรบัผูต้อ้งขงัที่มา Admit ใน รพ.แม่ข่าย เรอืนจ า , รพ.แม่ข่าย

28



29

ข้อเสนอแนะราชทณัฑปั์นสุข ปี 2565 จ.สิงหบุ์รี ผู้เกี่ยวข้อง

1. การบริการคัดกรองทนัตกรรมโดย อสรจ. และ บริการรักษาทนัตกรรมภายใต้มาตรการ

ความปลอดภยัจากโควิด-19
ทนัตกรรม, รพ.แม่ข่าย, เรอืนจ า

2. การพฒันาอสรจ.ใหเ้ป็น อสม.หมอประจ าบา้นและด าเนินการนโยบาย 3 หมอ เรอืนจ า, รพ.แม่ข่าย, สสจ.

3. จัดท า package ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังรายใหม่ครบวงจร ครอบคลุมการตรวจ HIV 

ซฟิิลิส HepatitisC โดยมี Inform and Consent จากผู้ต้องขัง
เรอืนจ า, รพ.แม่ข่าย,สคร.

4. แผนการเตรียมพร้อมปรับปรุงด้านสถานทีใ่นการรองรับผู้ต้องขังทีม่า Admit ใน รพ.แม่

ข่าย
เรอืนจ า, รพ.แม่ข่าย

5. สร้างระบบการส่งต่อข้อมูลการรักษาต่อเน่ืองใหผู้้ต้องขังหลังพน้โทษ (Personal 

Package)

เรอืนจ า, รพ.แม่ข่าย, สสจ. 

ศนูยว์ิชาการ



ข้อเสนอแนะราชทัณฑ์ปันสุข ปี 2565 จ.สระบุรี ผูเ้กีย่วข้อง

1. การพัฒนา อสรจ.ให้เป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน ตำมนโยบำย 3 หมอ ◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า ◆ สสจ.

2. การด าเนินการ ระบบฐำนข้อมูล 43 แฟ้มในเรอืนจ ำ เช่น HosXP, JHCIS ◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า ◆ สสจ.

3. การด าเนินการ บรกิำรรกัษำทันตกรรม เพิ่มเติมตามแผนงาน ◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า ◆ สสจ.

4. การด าเนินการ กำรอบรมและกำรตรวจสุขภำพผูส้ัมผัสอำหำร และ กำรเฝ้ำระวัง
คุณภำพน้ำในเรอืนจ ำ

◆ เรอืนจ า ◆ รพ.แม่ข่าย
◆ สสจ. ◆ ศูนย์วิชาการ

5. การจัด Personal package data ให้ผู้ป่วยน าไปด าเนินการรักษาต่อ ◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า◆ สสจ.





ข้อเสนอแนะราชทัณฑ์ปันสุข ปี 2565 จ.นนทบุรี ผูเ้กีย่วข้อง

1. การพัฒนา อสรจ.ให้เป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน ตำมนโยบำย 3 หมอ ◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า ◆ สสจ.

2. เรือนจ าจัดท าแผนร่วมกับ รพ.แม่ข่าย สสจ. คัดกรองวัณโรคผู้ต้องขังรำยเก่ำ
- เรอืนจ ำกลำงบำงขวำง โดย รถ X-ray รพ.พระน่ังเกล้า
- เรอืนจ ำจังหวัดนนทบุร ีโดย Portable X-ray หรือ รถ X-ray รพ.พระน่ังเกล้า

◆ เรอืนจ า ◆ รพ.แม่ข่าย
◆ สสจ. ◆ ศูนย์วิชาการ

3. การปรับขั้นตอนการวินิจฉัย TB ท่ีอาจท าให้ล่าช้า Lean ข้ันตอนพิจำรณำส่ง Gene-
Xpert จำกกำร X-ray เช่น กำรใช้เกณฑ์จำก AI ในกำรส่ง

◆ เรอืนจ า ◆ รพ.แม่ข่าย
◆ สสจ. ◆ ศูนย์วิชาการ

4. เร่งรัดการด าเนินการ คัดกรองสุขภำพช่องปำก เรือนจ ากลางบางขวาง โดย 
อบรม อสรจ. คัดกรอง / การบูรณาการรว่มกับ สสจ. เช่น ทันตกรรมเคล่ือนที่

◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า ◆ สสจ.

5. การด าเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เติมคลอรนีในระบบน้ำท้ิง / กำรอบรมและกำร
ตรวจสุขภำพผูส้ัมผัสอำหำร 

◆ เรอืนจ า ◆ รพ.แม่ข่าย
◆ สสจ. ◆ ศูนย์วิชาการ

6. การจัด Personal package data ให้ผู้ป่วยน าไปด าเนินการรักษาต่อ ◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า◆ สสจ.

7. เร่งรัดการด าเนิน กำรฉีดวัคซนี Covid เข็ม 3 ในผู้ต้องขัง ◆ รพ.แม่ข่าย ◆ เรอืนจ า ◆ สสจ.


