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วัตถุประสงค์
1 

เพ่ือดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิในการ
รักษาพยาบาลและการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกันตามหลักมนุษยธรรม1 

ด าเนินการร่วมกับภาคราชการ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข2 

4 



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมอนามยั

กรมสขุภาพจิตกรมควบคุมโรค

กองตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสขุ

กองบริหารการ
สาธารณสุข



Welcome!!

จังหวัด เรือนจ า รพ.แม่ข่าย หมาย
เหตุ

จังหวัด เรือนจ า รพ.แม่ข่าย หมาย
เหตุ

เชียงใหม่ เรือนจ ำกลำง รพ.แม่แตง ล ำพูน ล ำพูน รพ.ล ำพูน

ทัณฑสถำนหญิง รพ.นครพิงค์ แพร่ แพร่ รพ.แพร่

ฝำง รพ.ฝำง น่ำน น่ำน รพ.น่ำน

เชียงรำย เรือนจ ำกลำง รพ.เชียงรำยประชำนุเครำะห์ พะเยำ พะเยำ รพ.พะเยำ

เทิง รพ.เทิง แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน รพ.ศรสีังวำลย์

ล ำปำง เรือนจ ำกลำง รพ.ล ำปำง แม่สะเรียง รพ.แม่สะเรียง

สถำนกักขังกลำงล ำปำง รพ.ล ำปำง

ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษ
ล ำปำง

รพ.ห้ำงฉัตร

ข้อมูลเรือนจ าในเขตสุขภาพที่ 1



ประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565

1 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
(กรม สบส. และกบรส. สป.)

2 
การบริการสุขภาพช่องปาก และการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจ า 
(กรมอนามัย)

2 

4 

1 

3 
การบริการสุขภาพจิต
(กรมสุขภาพจิต)

4 
การป้องกันและควบคุมโรค
(กรมควบคุมโรค)



1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า



1.1 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขงัในเรือนจ า

สถานการณ์
เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

1. สัดส่วน อสรจ.ต่อผู้ต้องขัง ไม่น้อยกว่า 1 : 50

2. ฝึกอบรม และ/หรืออบรมฟื้นฟู อสรจ. 2 คร้ัง/ปี

3. สนับสนุน อสรจ. ร่วมจัดบริการฯ ตามบริบท แต่ละ
เรือนจ า

1. วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วน อสรจ. : ผู้ต้องขัง 
ตามเกณฑ์

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

3. มีแผนสนับสนุน อสรจ. ร่วมจัดบริการฯ ตาม
บริบทแต่ละเรือนจ า

ผลการด าเนินงาน ปี 2564

มี อสรจ.ตามเกณฑ์ 1 : 25 ผู้ต้องทั้งหมด 45,154 คน 
อสรจ 1,836 คน ยกเว้นสถานกักขังกลางล าปาง ไม่มี 
อสรจ.เนื่องจากมีผู้ต้องขังน้อย และ ลหุโทษ มีการ
หมุนเวียน เข้า-ออก บ่อย

อสรจ.เป็นผู้ต้องขัง   
ชั้นดี มีอัตราการปล่อย
ตัวสูง ท าให้ต้องมีการ
อบรม อสรจ.เพิ่มเติม

ใหม่ทุกปี



SMALL SUCCESS

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

-สัดส่วน อสรจ. 1:50
-มีแผนการฝึกอบรมและ/
หรืออบรมฟื้นฟู อสรจ. 2
ครั้ง/ปี
- มีแผนสนับสนุน อสรจ.  
ร่วมจัด บริการสุขภาพตาม
บริบทแต่ละเรือนจ า

- มีรายงานผลการพัฒนา 
อสรจ.ในเรือนจ า 
- สัดส่วน อสรจ. 1 : 50

-- สัดส่วน อสรจ. 1:50
- มีหลักสูตร อสรจ.
- มีข้อมูลวิทยากร
- มีข้อมูลผู้ต้องขัง
- มีข้อมูล อสรจ.

9 เดือน

-สัดส่วน อสรจ. 1:50
- อบรมและ/หรืออบรมฟื้นฟู 
อสรจ. 2 ครั้ง/ปี
- มีการสนับสนุน อสรจ.ร่วม
จัดบริการสุขภาพตามบริบท
แต่ละเรือนจ า



1.2 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขงัในเรือนจ า (ต่อ)

สถานการณ์ เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ(แพทย์) 
ในสถานพยาบาลเรือนจ า ครบตามเกณฑ์คู่มือแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า อย่างน้อย
ร้อยละ 60

- โรงพยาบาลแม่ข่ายจัดท าแผนปฏิบัติงาน     การ
ให้บริการตรวจรักษาของแพทย์ตามเกณฑ์คู่มือฯ และ
มีแผนการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลเรือนจ า 
(นับรวม การให้บริการจากแพทย์ทุกสังกัด รวมถึงการ
บริการผ่านทาง Telemedicine)

- มีการรายงาน สธรจ. 101 ทุกเดือน

ผลการด าเนินงาน ปี 2564

- มีแผนการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ าสถานพยาบาลใน
เรือนจ า หรือพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่ข่ายตามเกณฑ์ทุกแห่ง

- มีการให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ(แพทย์) ตามเกณฑ์ทุกแห่ง

บุคลากรทางการแพทย์
ในเรือนจ าขาดแคลน

Success
1. รพ.แม่ข่าย มีแผนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ า ทัณฑสถานพื้นที่เป้าหมาย และมี
แผนการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลเรือนจ า

2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงาน สธรจ. 101 อย่างน้อย 60 %



2. การบริการสุขภาพช่องปาก 
และการดูแลผู้สูงอายุในเรือนจ า



2.1 การบริการสุขภาพช่องปาก

สถานการณ์ เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

1. จ านวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่อง
ปาก อย่างน้อยร้อยละ 60

2. จ านวนผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่าง
น้อย 1 คร้ัง/ปี/คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

- มีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากร 
พยาบาลในเรือนจ า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสรจ.

- มีการให้บริการ ดูแล บ าบัดรักษาผู้ต้องขังที่มีปัญหา
สุขภาพช่องปาก

- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเรือนจ า เช่น 
ผู้ต้องขังได้รับการฝึกทักษะ การตรวจฟัน การแปรงฟัน

ผลการด าเนินงาน ปี 2564

เรือนจ า 8 จังหวัด 13 แห่ง (ไม่รวมสถานกักขังกลาง
ล าปาง จัดบริการได้ตามเป้าหมาย 11 แห่ง (ร้อยละ 
84.61)

พบปัญหาโรคเหงือก
และฟัน เป็นโรคอันดับ
ที่ 5 จาก 10 อันดับ 
ความเจ็บป่วยของ
ผู้ต้องขังมารับการ

รักษาที่สถานพยาบาล
เรือนจ า

Success

1. ถ่ายทอดนโยบายและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย

2. จัดท าแผนงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจ า

- จ านวนผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยร้อยละ 60

- จ านวนผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี/คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30



SMALL SUCCESS

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

- จ านวนผู้ต้องขังได้รับ    
การตรวจคัดกรองสุขภาพ
ช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 30

-จ านวนผู้ต้องขังได้รับ 
บริการรักษาทางทันตกรรม
อย่างน้อย 1ครั้ง/ปี/คน       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

-จ านวนผู้ต้องขังได้รับ     
การตรวจคัดกรองสุขภาพ  
ช่องปากอย่างน้อยร้อยละ60

-จ านวนผู้ต้องขังได้รับบริการ
รักษาทางทันตกรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี/คน      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

1 ถ่ายทอดนโยบาย
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเครือข่าย 

2 จัดท าแผนงาน    
การจัดบริการสุขภาพ
ช่องปาก 

9 เดือน

-จ านวนผู้ต้องขังได้รับ     
การตรวจคัดกรองสุขภาพ  
ช่องปากอย่างน้อยร้อยละ 50

-จ านวนผู้ต้องขังได้รับ 
บริการรักษาทางทันตกรรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ป/ีคน      
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20



2.2 การดูแลผู้สูงอายุในเรือนจ า

สถานการณ์ เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

ร้อยละของผู้ต้องขังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุในเรือนจ า

มีหลักสูตร และมีแผนฝึกอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ

ร้อยละ 40 ของผู้ต้องขังท่ีอายุ 18 – 70 ปีข้ึนไป 
ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver)

พบปัญหาปัญหา
ผู้สูงอายุในเรือนจ ามี
โรคประจ าตัวในกลุ่ม
โรคเรื้อรัง (NCD) 

อันดับ 1 ใน 10 ของ
อัตราความเจ็บป่วย

ของกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ที่
เป็นผู้ต้องขังที่เข้ารับ

การรักษาที่
สถานพยาบาลเรือนจ า

Success



SMALL SUCCESS

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

-ผู้ต้องขังที่อายุระหว่าง    
18 -70 ปี ผ่านการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะดูแล
ผู้สูงอายุ(Caregiver) 
ร้อยละ 20

-ผู้ต้องขังที่อายุระหว่าง   
18 -70 ปี ผ่านการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver) 
ร้อยละ 40

1. ทบทวนและ
วิเคราะห์สถานการณ์
ผู้สูงอายุ ในเรือนจ า

2.จัดท าแผนปฏิบัติ
การและกิจกรรม
ส าคัญ มาตรการเร่งรัด
ผลส าเร็จของตัวชี้วัด

9 เดือน

-ผู้ต้องขังที่อายุระหว่าง    
18 -70 ปี ผ่านการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะดูแล
ผู้สูงอายุ(Caregiver) 
ร้อยละ 30



3. การบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)



SMALL SUCCESS

3 เดือน

มีการประชุมของผู้เก่ียวข้อง เรือนจ าทัง้ 14 แหง่  โรงพยาบาลแม่ข่าย 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลจิตเวช ในการวางระบบต่างๆ เช่น 

ระบบข้อมูล ระบบการบันทกึและแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น เพ่ือใหก้ารดูแลผู้ต้องขัง

มีระบบทีมี่คุณภาพ



3. การบริการสุขภาพจิต
สถานการณ์ เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

- ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตทุกรายที่
ได้รับการดูแลรักษา

- ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชหลังปล่อยตัวได้รับการติดตาม
ต่อเนื่องครบ 1 ปี (1ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

มีหลักสูตร และมีแผนฝึกอบรมหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ

ร้อยละ 40 ของผู้ต้องขังท่ีอายุ 18 – 70 ปีขึ้น
ไป ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Caregiver)

1. ระบบการลงข้อมูลทางด้านสุขภาพจิต

ของผู้ต้องขังในเรือนจ ามีไม่ครบทั้ง 14 

แห่ง
2. แพทย์ไม่สามารถเข้าไปตรวจได้ทุก

เดือน

3. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เนตใน

เรือนจ าได้

4. เรือนจ าบางแห่งไม่มีระบบ

teleconference

5. ผู้ต้องขังบางรายเข้าเรือนจ าหลังจาก

แพทย์มาตรวจแล้วในเดือนนั้น  การ

ตรวจรักษาจึงต้องยกยอดไปในเดือน

ถัดไป

Success

ผลการด าเนินงาน ปี 2564

- ผู้ต้องขังท่ีคัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 100

1. ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา ร้อยละ 100

2. ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชหลังปล่อยตัวได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องครบ 1 ปี (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50



4. การป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ 



4.1 การป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ TB

เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

- จ านวนเรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานที่กักกันที่มีการคัด
กรองวัณโรค

- ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองวัณโรค

- ผู้ต้องขังรายเก่าได้รับการคัดกรองวัณโรค ปีละ 1 คร้ัง

ผู้ต้องขังรายเก่าและใหม่ ได้รับการคัดกรอง

1. คัดกรองตามแบบฟอร์มหรือ

2. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray)

• หมายเหตุ : กรณีเกิดโรคระบาดไม่สามารถเข้าไปคัด
กรองในเรือนจ าได้ อนุโลมให้ใช้ผลการตรวจเสมหะ 
โดยวิธีอื่น เช่น Sputum AFB, Gene X-pert

Success

สถานการณ์/ผลการ
ด าเนินงาน ปี 2564

- ผู้ต้องขังรายใหม่ใน
เรือนจ า คัดกรองทั้งหมด       
ราย พบผู้ป่วยวัณโรค
จ านวน 171 ราย 

1. มีแผน และการด าเนินงานการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังแรกรับและผลการด าเนินงานอย่างน้อย ร้อยละ 100

2. มีแผน และการด าเนินงานการคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายเก่า ปีละ 1 คร้ัง อย่างน้อยร้อยละ 90

- การเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลผลการคัดกรองฯ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด หรือในระบบ NTIP



4.2 การป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ HIV

เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

มีการด าเนินการคัดกรอง เอชไอว/ีตับอักเสบซี/
ซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ

1. ด าเนินการคัดกรองตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อหาความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ตับอักเสบซี และซิฟิลิส หรือ

2. ด าเนินการคัดกรอง

2.1 เอชไอวีในผูต้้องขังแรกรับ ด้วยวิธีการตรวจสารน้ าจาก
หลอดเลือดด า (Vein) หรือการเจาะเลือดจากปลายน้ิว 
(Blood screening test) หรือการตรวจจากสารน้ าใน   
ช่องปาก (Oral fluid screening test)

2.2 ตับอักเสบซี และซิฟิลิสในผู้ต้องขังแรกรับ ด้วยวิธีการ
ตรวจสารน้ าจากทางหลอดเลือดด า (Vein) หรือการเจาะ   
จากปลายน้ิว (Blood screening test)

Success

สถานการณ์/ผลการ
ด าเนินงาน ปี 2564

- ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยง 
8,162 ราย ได้รับการคัด
กรองเอชไอวี 4,741 ราย         
(ร้อยละ 58.09)           
พบผลบวก 60 ราย    
(ร้อยละ 1.27)

1. มีแผน และผลการด าเนินการคัดกรองเอชไอวีในผู้ต้องขังแรกรับอย่างน้อย ร้อยละ 50

2. มีแผน และผลการด าเนินการคัดกรองตับอักเสบซีในผู้ต้องขังแรกรับ อย่างน้อยร้อยละ 50

3. มีแผน และผลการด าเนินการคัดกรองซิฟิลิสในผู้ต้องขังแรกรับ อย่างน้อยร้อยละ 50



4.3 การป้องกันและควบคุมโรคที่ส าคัญ COVID-19

เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

เรือนจ าสีขาวปลอดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
ด าเนินการตามเกณฑ์ตรวจประเมิน
มาตรฐานเรือนจ าสีขาวปลอดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ตามแนวทางกรมราชทัณฑ์ 
และกรมควบคุมโรคก าหนด

Success

สถานการณ์/ผลการ
ด าเนินงาน ปี 2564

มีการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 -
เรือนจ ากลางเชียงใหม่    
ผู้ติดเชื้อ 6,123 ราย

เรือนจ ากลางเชียงราย   
ผู้ติดเช้ือ 5 ราย 

เรือนจ าจังหวัดล าพูน    
ผู้ติดเชื้อ 1 ราย  

เรือนจ าจังหวัดพะเยา     
ผู้ติดเชื้อ 1 ราย  

1. มีแผน และผลการด าเนินการเรือนจ าสีขาวปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ร้อยละ 100

2. มีแผน และการด าเนินการคัดกรองโรคโควิด 19 ในผู้ต้องขัง และผู้คุม ตามแผนการ
ด าเนินงานร้อยละ 100

3. มีแผน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ในผู้ต้องขัง และผู้คุมในเรือนจ า
ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ตามความเสี่ยง และสถานการณ์



4.4 บูรณาการการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเรือนจ า

เป้าหมาย มาตรฐาน/แนวทางการด าเนินการ

มีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อส าคัญตาม 4.1 4.2 4.3
และมีการสร้างเสรมิภูมคุ้ิมกันโรคแก่ผู้ต้องขัง

- บูรณาการ การจัดระบบการตรวจคัดกรอง
โรคติดต่อส าคัญตาม 4.1 4.2 4.3
- การสร้างเสริมภูมคุ้ิมกันโรคแก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ 
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด 19

Success

1. มีแผนการด าเนินการบูรณาการ การติดตาม และประเมินผลการตรวจคัดกรองโรคติดต่อส าคัญตาม 4.1
4.2 และ 4.3

2. มีแผน และผลการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนโควิด 19 ใน
พื้นที่น าร่อง อย่างน้อยร้อยละ 70 ส่วนพื้นที่อื่น อย่างน้อยร้อยละ 50



SMALL SUCCESS

3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน

1. ด าเนินการตามมาตรฐาน
เรือนจ าสีขาวปลอดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ร้อยละ 100
2. ด าเนินการคัดกรองโรคโควิด 
19 ในผู้ต้องขัง และผูคุ้มตาม
แผน ร้อยละ 100
3. ด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 
แก่ผู้ต้องขัง และผู้คุมร้อยละ 85

1. ด าเนินการตามมาตรฐาน
เรือนจ าสีขาวปลอดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ร้อยละ 100
2. ด าเนินการคัดกรองโรค     
โควิด19 ในผู้ต้องขัง และผู้คุม
ตามแผน ร้อยละ 100
3. ด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 
19 แก่ผู้ต้องขัง และผู้คุม    
ร้อยละ 95

1. มีแผนการด าเนินการ
ตามมาตรฐานเรือนจ าสีขาว
ปลอดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019
2. มีแผนการด าเนินการคัด
กรองโรคโควิด 19 ใน
ผู้ต้องขัง และผู้คุม
3. มีแผนและด าเนินการฉีด
วัคซีนโควิด 19 ในผู้ต้องขัง 
และผู้คุม ร้อยละ 80 

9 เดือน

1. ด าเนินการตามมาตรฐาน
เรือนจ าสีขาวปลอดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ร้อยละ 100
2. ด าเนินการคัดกรองโรคโควิด 
19 ในผู้ต้องขัง และผู้คุมตาม
แผน ร้อยละ 100
3. ด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 
แก่ผู้ต้องขัง และผู้คุมร้อยละ 90



แนวทางและประเด็นการพัฒนาการด าเนินงานโครงการราชทัณฑป์ันสุขฯ 
ปีงบประมาณ 2565

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสขุส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
โดยพัฒนามาจาก รพ.สต.ติดดาว แต่ปรับให้เหมาะสมกับบริบทของเรือนจ า
เพ่ือพัฒนาตามแนวทางสาธารณสุข เช่น ระบบเวชภัณฑ์ยา

2 
การถอดบทเรียนการดูแลป้องกันโรคโควิด 19 ในเรือนจ า เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาการดูแลป้องกันผู้ต้องขังในเรือนจ า

4 

1 

พัฒนาระบบข้อมูลในเรือนจ า เช่น JHCIS เพื่อเชื่อมข้อมูลกับระบบ
สาธารณสุข ตามแนวทางการพัฒนา 5 Big Rock ของเขตสุขภาพท่ี 13 



ข้อเสนอเพิม่เตมิประเดน็การตรวจราชการ 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์

การพฒันาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 

หลกัการและเหตุผล เน่ืองจากสถานพยาบาลเรือนจ า เป็นหน่วยบริการปฐม
ภูมิในหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ดงันั้นเพื่อให้สร้างความมัน่ใจคุณภาพการบริการ 
เพิ่มการเขา้ถึงการบริการของผูต้อ้งขงั จึงควรมีการประเมินในเชิงคุณภาพการใหบ้ริการ
ในทุกมิติ โดยใชแ้นวทางเกณฑ์ รพ.สต ติดดาว มาปรับใชเ้พื่อให้เกิดการพฒันาบริการ 
และเกิดความร่วมมือสนบัสนุนการจดัระบบบริการร่วมกบั รพ.แม่ข่าย 



เกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ
หมวด 1 การน าองค์กรและการจดัการดี
1.1 ภาวะผูน้ า  การน า  ธรรมาภิบาล 5

1.1.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารองคก์ร 5
1.2 แผนปฏิบติัการดา้นสุขภาพ 10

1.2.1 การจดัท าแผนปฏิบติัการ 5
1.2.2 การน าแผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติั 5

1.3 ระบบบริหารจดัการท่ีส าคญั 40
1.3.1 การจดัการการเงินและบญัชี 5
1.3.2 มีการจดัการทรัพยากร(เพ่ือสนบัสนุนระบบบริการจากแม่ข่าย IT,IC,LAB,

เคร่ืองมือบริการ,เภสชักรรม และ RDU/ คบส.) 5
1.3.3 การจดัการดา้นส่งแวดลอ้ม 30

1.4 การสนบัสนุนทีมพ่ีเล้ียงเพ่ือพฒันาตามเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว 5
รวมคะแนนหมวด 1 60

แบบประเมนิสถานพยาบาลเรอืนจ า ตามเกณฑก์ารประเมนิ รพ.สต ตดิดาว
หมวด 1 การน าองคก์รและการจดัการดี

(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)



หมวด 2 การให้ความส าคญักบัประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ
หมวด 2 การให้ความส าคญักบัประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
(Customer  Focus} Community  Participation)

5

รวมคะแนนหมวด  2 5

สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี 2563
หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ
หมวด 3 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล Appreciation  Resources  Sharing  and  Human  
Development

5

รวมคะแนนหมวด  2 5



หมวด 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
(คะแนนเต็ม 299 คะแนน)

เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ
4.1 จดับริการตามสภาพปัญหาส าคญัของพ้ืนท่ี (OTOP) 5
4.2 การบริการในสถานบริการ (บทบาทเจา้หนา้ท่ี) 30

4.2.1  OPD 5
4.2.2  ER 5
4.2.3  ANC 5
4.2.4  WCC 5
4.2.5  NCD 5
4.2.6 การให้ค าปรึกษา 5

4.3 การจดับริการทนัตสาธารณสุข / ทนัตกรรม 5
4.4 การบริการแพทยแ์ผนไทย / กายภาพบ าบดั 10

4.4.1 การบริการแพทยแ์ผนไทย 5
4.4.2 การจดับริการกายภาพบ าบดั 5

4.5 การบริการในชุมชน 10
4.5.1  COC : LTC (4 กลุ่มเป้าหมาย) 5

4.5.2 การควบคุมและป้องกนัโรค ( SRRT) 5
4.6 การจดับริการเภสัชกรรม RDU และ งานคุม้ครองผูบ้ริโภค (คบส) 80

4.6.1 การจดับริการเภสัชกรรม RDU 63 ประเมินตามเกณฑเ์ภสชั
กรรม/RDU

4.6.2 งานคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพ (คบส) 17 ประเมินตามเกณฑ ์คบส.



เกณฑ์
คะแนน
เต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ

4.7 ระบบสนบัสนุนบริการ 159
4.7.1 ระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ 54

ส่วนท่ี  1 ระบบคุณภาพขอ้มูล 20
ส่วนท่ี 2 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 18
ส่วนท่ี  3  กลุ่มเป้าหมาย ปัญหาสุขภาพ ตามกลุ่มวยั และประเด็นปัญหาท่ีส าคญัของ

พ้ืนท่ี (OTOP)
16

4.7.2 การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ (IC) 65
1. การออกแบบระบบและการจดัการทรัพยากร 5

1.1 มีพ่ีเล้ียงระดบัอ าเภอและพยาบาลผูรั้บผดิชอบงานป้องกนัและควบคุมโรคติด
เช้ือในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

3

1.2 คู่มือการปฎิบติังานดา้นการป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ 2
2. การด าเนินงาน 38
2.1 ระบบการเฝ้าระวงั 5
2.2 การตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 5
2.3 การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรค 5
2.4 แนวทางการปฏิบติัเม่ือเกิดอุบติัเหตุหรือสัมผสัเลือดหรือสารคดัหลัง่ 5
2.5 ป้าย/โปสเตอร์แสดงขั้นตอนการท าความสะอาดมือ 5
2.6 การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 5
2.7 การจดัแบ่งพ้ืนท่ีใน รพ.สต. 5
2.8 มีเคร่ืองมือแพทยแ์ละอุปกรณ์ท่ีปราศจากเช้ือตามมาตรฐาน 3



เกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ หมายเหตุ
4. การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 21
4.1 บุคลากร 2
4.2 การคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือ 2
4.3 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ 6
4.4 การเคล่ือนยา้ยมูลฝอยติดเช้ือ 4
4.5 บริเวณท่ีพกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 5
1. บุคลากร 12
2. สถานท่ีท าการทดสอบ / พ้ืนท่ีปฎิบติังาน 8
3. วสัดุ น ้ ายาและเคร่ืองมือทดสอบ 40
4. ขั้นตอนก่อนทดสอบ 12
5. ขั้นตอนการทดสอบ 8
6. การประกนัคุณภาพการทดสอบ 12
7. การรายงานผลการทดสอบ 8

รวม 4.7.3 100
รวม 4.7.3 เป็นคะแนนเต็ม 40 คะแนน 40

รวมคะแนนหมวด 4 299



สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี 2563
หมวด 5 ผลลพัธ์ (คะแนนเต็ม 41 คะแนน)

เกณฑ์ คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ

5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (self  Care) 16
5.2 ผลลพัธ์ตามตวัช้ีวดั (KPI) 20

5.2.1 ตวัช้ีวดัพ้ืนท่ีก าหนดเก่ียวกบั OTOP (ตามบริบทพ้ืนท่ีก าหนด) 5
5.2.2 ตวัช้ีวดักระทรวง (จาก HDC) 15

5.3 นวตักรรม  งานวิจยั  การจดัการองคค์วามรู้ 5
รวมคะแนนหมวด 5 41



Thank you


