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ส่วนที่ 3  
ด้านการพัฒนาระบบบริการ 

3.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ประเด็น 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากสถิติของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 3 

ของเอเชีย และ อันดับ 1 ของอาเซียน โดยพบว่ามีผู้ต้องขังทั้งประเทศ จำนวน 378,134 คน เป็นชาย 330,331 
คน หญิง 47,803 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2563) แต่เรือนจำสามารถรองรับได้เพียง 120,000 คน  
ทำให้เกิดความแออัด จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ ซึ่งมีโอกาสแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว อีกทั้งขาด
แคลนบุคลากรที่ดูแล ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาสถานะสิทธิ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ตระหนักปัญหานี ้มาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื ่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรมราชทัณฑ์ เนื่องจากผู้ต้องขังส่วน
ใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

การดำเนินงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย และเพื่อให้มีความเข้าใจ
ตรงกัน และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้อง (MOU) ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงยุติธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 (ลงนาม MOU เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562) ดังนี้ 

1. บันทึกความร่วมมือเพ่ือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 
2. บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการ

พ้ืนฐานของรัฐ 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสรจ.)  
4. บันทึกความเข้าใจระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ กระทรวง

ยุติธรรม เรื่องความร่วมมือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 
5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการด้าน

สุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดพัทลุงมีสถานควบคุมผู้ต้องขังทั้งหมด 2 แห่งคือ เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิด
บ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ โดยเรือนจำกลางพัทลุงมีจำนวนผู ้ต้องขังทั ้งสิ ้น 2, 283 คน (ข้อมูล ณ 9 
พฤศจิกายน 2563) สำหรับทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง มีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 185 คน เป็นชายทั้งหมด (ข้อมูล 
ณ 9 พฤศจิกายน 2563)  

เรือนจำกลางพัทลุง มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) ทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพ 2 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีโรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย โดยมีศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์เป็น
ผู้ดูแลการให้บริการทางด้านสุขภาพ ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (รหัสหน่วยบริการคือ 22756) เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก 1.โรคระบบทางเดินหายใจ (ไข้หวัด ไอ ภูมิแพ้)  2. โรค
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ผิวหนัง (เชื้อรา ผื่นแพ้ ผิวหนังอักเสบ หิด) 3. ปวดศีรษะ 4. โรคในช่องปาก (ฟันผุ เหงือกอักเสบ) 5. ปวด
กล้ามเนื้อ   

โรคเรื้อรังที่สำคัญ ประกอบด้วย จิตเวช ความดันโลหิตสูง เบาหวาน HIV วัณโรค หอบหืด เก๊าท์  
หัวใจ  โรคไทรอยด์  ลมชัก มะเร็ง เส้นเลือดตีบ ตับอักเสบ  ไตอักเสบ  

ผลงานการให้บริการอ่ืนๆ ดังนี้ ให้บริการวัคซีนหัด/หัดเยอรมัน ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังกองงานฝึก
วิชาชีพ  ตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กติดมารดา มีอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) ทั้งหมด 70 คน (เกณฑ์ 1: 50) มีการ
อบรมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์)ผู้ต้องขังทั้งสิ้น 185 คน (ข้อมูล ณ 9 พฤศจิกายน 
2563 มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) 1 คน (พยาบาลเทคนิค) มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการดูแลให้บริการทางด้านสุขภาพ   ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (รหัสหน่วยบริการคือ 22848) สำหรับโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2563) คือ 1.โรค
ระบบทางเดินหายใจส่วนบน  2. โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  3. โรคระบบย่อยอาหาร  4. โรคระบบ
ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 5. โรคอ่ืนๆ ประกอบด้วย ฝี และ เริม  

สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย เบาหวาน 1 คน ความดันโลหิตสูง 3 คน 
เบาหวานและความดัน 1 คน มีอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) 12 คน ได้รับการอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน 
1. มีคำสั่งแต่งตั้งจังหวัดพัทลุง ที่ 849/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดพัทลุง  
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งดูแล

เรือนจำกลางพัทลุง และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ซึ่งดูแลทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง โดยเชิญ
คณะกรรมการฯและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ เข้าประชุมในว าระต่างๆ 
เพ่ือหาแนวร่วมในการพฒันา ดังนี้ 

- การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้ต้องขังในเรือนจำ สามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ        
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรค การรักษา พยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง  

- การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เพ่ือชี้แจงการดำเนินงานขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

- การประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดบริการของหน่วย
บริการปฐมภูมิในเรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง         
โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเรือนจำ
กลางพัทลุง และ ณ ห้องประชุมทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 

- การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทำความ ดี ดวยหัวใจ 
ป 2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2563  ณ หองประชุมออกฟอรด โรงแรมคริสตัล หาดใหญ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 
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3. โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย มีการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านบริการ
พ้ืนฐานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านการส่งต่อเพ่ือการ
รักษา ด้านการตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้ 

- ตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้ต้องขังแรกรับทุกวัน (ประมาณ 120 - 150 คนต่อเดือน) 
- คัดกรอง TB และ DM (ปีละ 1 ครั้ง) 
- พ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรค (ตามฤดูกาลระบาด) 
- แพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วย และเภสัชกรจ่ายยาให้คำแนะนำผู้ป่วย (เดือนละ 2 ครั้ง)  
- จิตแพทย์ตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยทางจิตเวช (2 เดือน/ครั้ง) 
- คลินิกตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยรายวัน (80 - 120 คน/วัน) 
- ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง 
- บริการอนามัยแม่และเด็ก 
- ตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม 2 สัปดาห์/ครั้ง  
- ติดตามภาวะแทรกซ้อนในโรคเรื้อรังต่างๆ  
- ตรวจเอกซเรย์ปอด เพื่อคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคในผู้ต้องขังใหม่ทุกราย และผู้ต้องขัง

เก่าปีละครั้ง โดยให้บริการทุก 2 สัปดาห์ โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลพัทลุง  
- ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ HIV ในผู้ต้องขัง 
- การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังป่วย พิการ และการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังกลุ่มท่ัวไป 
- การส่งเสริมฟ้ืนฟูสภาพผู้ต้องขังสูงอายุ และผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง 

 4. มีการบูรณาการกิจกรรมพัฒนาเรือนจำร่วมกันกับหน่วยงานอื่น เช่น โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
วปร.904 เป็นต้น 

Small Success รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน 
ระดับ 3 (รอบที่ 2) 
     - ระดับ 1 ทุกจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขฯ ตามแนว
พระราชดำริ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
     - ระดับ 2 ทุกจังหวัด มีการจัดทำแผนบูรณาการ
ร่วมกัน หรือ จัดทำบันทึกความร่วมมือ บันทึก
ข้อตกลงร่วมให้เกิดการจัดระบบบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในระดบัจังหวัด 
     - ระดับ 3 โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกแห่งที่มีเรือนจำ 

ทัณฑสถาน หรือสถานกักกันตั้งอยู่ในพ้ืนที่ มีการ
จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ระดับ 3 (มีการดำเนินงานครบทั้ง 3 ระดับ) 
หมายเหตุ ระดับ 4-5 ใช้ประเมินสำหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 20 จงัหวัด (24 เรือนจำ) 
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การดำเนินงานตามข้อสั่งการ 
ข้อสั่งการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงาน 

- การจัดบริการสุขภาพในเรือนจำ 
1) เรือนจำกลางพัทลุง ให้มีการปรับแผนปฏิบัติ

การเข้าไปให้บริการให้ได้ตามมาตรฐาน      
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 

2) ทัณฑสถานเปิดบ้านาวง ให้ปรับตามความ
เหมาะสม โดยมี รพ.แม่ข่าย เป็นพี่เลี้ยง 

- การบันทึกการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ
สถานพยาบาลในเรือนจำ 

1) ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ขอให้            
รพ.ศรีนครินทร์ฯ ไปช่วยกำกับ ดูแล และ
ช่วยเหลือ 

2) ปีถัดไปอาจมีการลงนาม MOU ระหว่างกัน 
เพ่ือให้การดำเนินงานชัดเจนมากข้ึน 

- ความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ช่่วยชีวิต 
รพ.แม่ข่าย ควรวางแผนการสนับสนุนให้มีเครื่อง 
AED ในเรือนจำ ทั้ง 2 แห่ง 

- เฝ้าระวังและสังเกตเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤตที่เกิดใน
เรือนจำ เช่น อาหารเป็นพิษ หรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ 

- ด้านการรักษาพยาบาล 
1) วางแผนเรื่องแพทย์ที่ไปตรวจในเรือนจำตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

2) วางแผนการจัดห้องแยกสำหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจำเป็นการเฉพาะ ที่ รพ.แม่ข่าย 
 
 

3) ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ควรจัดให้มีพี่เลี้ยง
ดูแลพยาบาลเทคนิคในการให้บริการ 
 

4) ให้ อสรจ. เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ
การคัดกรองและการติดตามดูแลโรคเรื้อรัง
อย่างต่อเนื่อง 

 

- เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิดบ้าน   
นาวงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี         
การให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยยึด
ตามคู่มือการพัฒนาระบบสาธารณสุขในเรือนจำ 

 
 
 
 
- รพ.ศรีนครินทร์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการข้ึนทะเบียน

หน่วยบริการ และลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังทุก
ราย 

- ยังไม่มีการลงนาม MOU  
 

- เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิดบ้าน  
นาวง ยังไม่มีการจัดให้มีเครื่อง AED กรณีฉุกเฉิน 
โทรแจ้ง 1669 

- มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
 
 
- มีแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจเดือนละ 2 

ครั้ง (สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) และมี
แพทย์ห้วงเวลาเข้าตรวจเดือนละ 2 ครั้ง 
(สัปดาห์ที่ 2 และ 4ของเดือน)  

- ทางโรงพยาบาลแม่ข่ายได้อนุมัติให้ใช้ห้องแยก
หญิง/ชาย สำหรับผู้ต้องขังที่มา Admit          
ที่โรงพยาบาล แต่ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
ห้องให้เหมาะสม 

- มีการจัดพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการ  
สาธารณสุข เข้าไปทำหน้าที่พ่ีเลี้ยงดูแลการ
ให้บริการของพยาบาลเทคนิคประจำ ทสป.นาวง 

- ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อสั่งการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงาน 
- จัดทำทะเบียนผู้รับบริการวัคซีน เพื่อใช้ประโยชน์

ในการสืบค้นประวัติการให้บริการ 
- พัฒนา Check list รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้ทราบ

ก่อนพ้นโทษ เกี่ยวกับวัณโรค 
- จัดทำทะเบียนคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับ 
อักเสบซี ในกลุ่มผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ 

- ด้านอนามัยแม่และเด็ก 
1) ฟ้ืนฟูความรู้เรื่องการจัดการเลี้ยงลูกด้วยนม

แม่แก่พยาบาลเรือนจำ ผู้คุม 
2) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเรื่องการเลี้ยงลูก

ด้วยนมแม่แก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ 
- พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
- การส่งเสริมสุขภาพจิต 

1) เพ่ิมการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q, 9Q, 8Q) 
และประเมินความเครียดในผู้ต้องขัง 

2) พัฒนาศักยภาพ อสจร. เพื่อคัดกรอง ติดตาม
ดูแลรักษา เฝ้าระวังในรายที่มีปัญหา
สุขภาพจิต 

3) พัฒนาระบบ tele psychiatry ระหว่าง รพ.
แม่ข่ายกับเรือนจำเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการ
กรณีฉุกเฉิน 

- จัดอบรม อสรจ. ให้มีจำนวนเพียงพอ (1 คน : 
ผู้ต้องขัง 50 คน) 

- รจก.พัทลุงมีทะเบียนผู้รับบริการวัคซีน 
- ทสป.นาวง ยังไม่มีทะเบียนผู้รับบริการวัคซีน 
- ทั้ง 2 แห่งยังไม่มี Check List แต่กำลังพัฒนาหา

รูปแบบที่เหมาะสม 
- มีการคัดกรองเฉพาะ HIV  

 
- ยังไม่ได้อบรมฟ้ืนฟ ู

 
- ดำเนินการแล้ว 

 
 

- ดำเนินการแล้ว 
 

- มีการคัดกรองสุขภาพจิตตามแบบประเมินของ
กรมราชทัณฑ์และมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
(2Q, 9Q, 8Q)  

- ดำเนินการแล้ว 
 
 

- ไม่มีระบบ tele psychiatry แต่ใช้ระบบ 
Consult ทางโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน 

 
- ปีนี้ยังไม่ได้อบรม  
- มีการจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน 

(อสรจ.ที่ผ่านการอบรมแล้วจำนวน 40 คน) 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 

ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง ระดับ 3 ระดบั 3 100 

- - - กงหรา - - - 
เขต 12 เขาชัยสน - - - 

- - - ตะโหมด - - - 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - - - 

- - - ปากพะยูน - - - 
ไตรมาส 1/2563 ศรีบรรพต - - - 

ระดับ 3 ป่าบอน - - - 
 บางแก้ว - - - 

ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร์ ระดับ 3 ระดับ 3 100 
รวม 2 2 100 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

   1. จำนวนบุคลากรที ่ปฏิบัติงานในเรือนจำ (4 คน) ไม่
เพียงพอต่อจำนวนผู้ต ้องขัง (2,283 คน) และคาดว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 

ควรมีแนวทางในการสนับสนุนบุคลากรทาง
การแพทย์เพ่ิมเติม 

    2. สถานที่ปฏิบัติงานแออัด ไม่สามารถขยายได้ บาง
คลินิกไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีสถานที่ เช่น ไม่
มีที่วางยูนิตทำฟัน เป็นต้น 

ติดตามคำขออนุมัติงบประมาณต่อเติมอาคาร
บางส่วนเพื ่อขยายจุดบริการ (ตามมติของ    
ที่ประชุม) 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
ควรศึกษาความพร้อมของสถานพยาบาลในเรือนจำก่อน (อาจจะแบ่งตามขนาดของเรือนจำ โดย

ไม่จำเป็นต้องเริ่มในเรือนจำทีใ่หญ่ก่อน เพราะเรือนจำที่ใหญ่อาจไม่มีความพร้อมเสมอไป ตรงกันข้ามในเรือนจำ
ซึ่งมีขนาดเล็กอาจจะมีความพร้อมกว่า เนื่องจากมีการบริหารจัดการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพกว่าขนาดใหญ่ 
เป็นต้น) แล้วจึงนำร่องในสถานพยาบาลขนาดต่าง ๆ เหล่านั้น เพ่ือให้เกิดสถานพยาบาลต้นแบบ แล้วค่อยขยาย
ไปยังหน่วยบริการที่มีความพร้อมในลำดับถัดไป เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา และดำเนินการไปพร้อมกันใน
ทุกขนาด หรือระดับ เป็นต้น 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
     

ผู้รับผิดชอบ นางนภาพร เนตรเกื้อกูล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท์ 085 5889498 
e-mail pompeyee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 

  


