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ส่วนที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบบริการ 
3.1 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ประเด็น 
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จากสถิติของประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ต้องขังมากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลก เป็นอันดับ 3 

ของเอเชีย และ อันดับ 1 ของอาเซียน โดยพบว่ามีผู้ต้องขังทั้งประเทศ จำนวน 289,332 คน เป็นชาย 255,968 
คน หญิง 33,346 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) แต่เรือนจำสามารถรองรับได้เพียง 120,000 คน  ทำ
ให้เกิดความแออัด จึงเป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ ซึ่งมีโอกาสแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว อีกทั้งขาด
แคลนบุคลากรที่ดูแล ปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รวมทั้งผู้ที่มีปัญหาสถานะสิทธิ กระทรวงสาธารณสุข
ได้ตระหนักปัญหานี ้มาโดยตลอด จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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

พื้นฐานของรัฐ 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสรจ.)  
4. บันทึกความเข้าใจระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ์ กระทรวง

ยุติธรรม เรื่องความร่วมมือเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 
5. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการพัฒนาการดำเนินงานการให้บริการด้าน

สุขภาพจิตแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมกับกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดพัทลุงมีสถานควบคุมผู้ต้องขังทั้งหมด 2 แห่งคือ เรือนจำกลางพัทลุง และทัณฑสถานเปิด
บ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ โดยเรือนจำกลางพัทลุงมีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,607 คน เป็นชาย 1.468 คน 
และหญิง 139 คน (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564) สำหรับทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง มีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 46 
คน เป็นชายทั้งหมด (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564)  
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เรือนจำกลางพัทลุง มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) ทั้งสิ้น 3 คน ประกอบด้วยพยาบาล
วิชาชีพ 2 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน มีโรงพยาบาลพัทลุงเป็นแม่ข่าย โดยมีศูนย์แพทย์คูหาสวรรค์เป็นผู้ดูแล
การให้บริการทางด้านสุขภาพ ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (รหัสหน่วยบริการคือ 22756) เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 มีโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก 1.โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน (ไข้หวัด ไอ ภูมิแพ้)  2. โรคใน
ช่องปาก (ฟันผุ เหงือกอักเสบ) 3.ปวดศีรษะ 4. โรคทางจิตเวช 5. โรคความดันโลหิตสูง 

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

ผลงานการให้บริการอื่นๆ ดังนี้ ให้บริการวัคซีนหัด/หัดเยอรมัน ตรวจสุขภาพผู้ต้องขังกองงานฝึก
วิชาชีพ  ตั้งครรภ์ หลังคลอด เด็กติดมารดา มีอาสาสมัครเรือนจำ (อสรจ.) ทั้งหมด 115 คน เป็นชาย 106 คน 
เป็นหญิง 9 คน (เกณฑ์ 1: 50) 

ทัณฑสถานเปดิบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์)ผู้ต้องขังทั้งสิ้น 46 คน (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2564 
มีจำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข (ราชทัณฑ์) 1 คน (พยาบาลเทคนิค) มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญา
นันทภิกขุ) ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการดูแลให้บริการทางด้านสุขภาพ   ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริ การปฐมภูมิ 
(รหัสหน่วยบริการคือ 22848) สำหรับโรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก (ปีงบประมาณ 2564) 1.โรคระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก 2.โรคติดชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 3.โรคในช่องปาก (ฟันผุ เหงือกอักเสบ) มีอาสาสมัครเรือนจำ 
(อสรจ.) ทั้งหมด 1 คน เนื่องจากผู้ที่ได้รับการอบรมในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2563) ได้รับการ
ปล่อยตัวแล้ว สำหรับ อสรจ.ที่ได้วางแผนให้มีการจัดอบรมในเดือนเมษายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการเลื่อนการจัดอบรมออกไปโดยไม่มีกำหนด   

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
1. มีคำสั่งแต่งตั้งจังหวัดพัทลุง ที่ 849/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบ

บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จังหวัดพัทลุง  
2. การเข้าร ่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Video Conference เพื ่อร ับฟังแนวทางการ

ดำเนินงานผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

3. โรงพยาบาลพัทลุงซึ ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย มีการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจำตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรักษาพยาบาล ด้านบริการ
พื้นฐานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ด้านการสง่เสริมสุขภาพจิต ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการส่งต่อเพื่อการ
รักษา ด้านการตรวจสอบสิทธิ์  
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ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานตามข้อสั่งการ 
ข้อสั่งการ คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงาน 

1. ขอให้เร่งรัดการจัดบริการด้านทันตกรรมให้
ครอบคลุม 

มีการประสานงานไปยังหน่วยบริการที่มีหนว่ย  
ทัณฑสถานทั้ง 2 พื้นที ่ได้แกโ่รงพยาบาลพัทลุง และ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปญัญานันทภิกขุ) เร่งรัด
การจัดบริการให้ครอบคลุมและมีการรายงานผล
อย่างสม่ำเสมอ  
ผลการดำเนินงานเบื้องต้นมีดังนี้  
1.มีการอบรม อสรจ. ในการดูแลสุขภาพ ชอ่งปาก
ครอบคลุมทัณฑสถานทั้ง 2 แห่ง  
2.มีการจัดบริการทันตกรรมพื้นฐาน คือการถอนฟัน 
โดยทัณฑสถานเปิดนาวง มีการจัดบริการสัปดาห์ละ 
1 วัน(วันพุธ) ส่วนเรือนจำพัทลุง มีการจัดบริการ 2 
เดือนครั้งเน่ืองจากบุคลากรไม่พอ(รับผิดชอบรพ.สต.
ด้วย) 
ข้อจำกัดในการจัดบริการและแนวทางการจัดการ 
1.การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ทำให้ไม่
สามารถจัดบริการ อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย เนื่องจาก
เป็นงานฟุ้งกระจาย เสี่ยงในการแพร่ระบาด 
2.ผู้รับบริการ(ผู้ต้องขัง) ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก 
ประสงค์รับบริการทางทันตกรรมต้องผ่านการคัด
กรอง TB ทุกราย โดยประสานงานผู้รับผิดชอบงาน 
TBในการดำเนินการต่อไป 
3. กรณีโรงพยาบาลพัทลุงไม่สามารถจัดบริการได้ทุก
เดือน ได้มีการประสานงานทันตแพทย์จาก สสจ.เข้า
ร่วมจัดบริการโดยปรับแผนเดือนละ 1 ครั้ง 

2. ขอให้เน้นยำ้การจัดบริการด้านสุขภาพจิต 1. จนท.กลุม่งานจิตเวช รพ.พัทลุง ให้บริการให้
คำปรึกษาและบำบัดรักษาแก่ผู้ต้องขังที่มีภาวะ
เครียดและซมึเศร้ารวมถึงการเจ็บป่วยทางด้านจิต
เวช (2 เดือน/ครั้ง) 
2.ทางด้านการส่งเสริม ป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ได้มี
กิจกรรมประเมิน 2Q, 9Q, 8Q และความเครียด ให้
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คำปรึกษาตามปัญหา ฝึกทักษะการคลายเครียด/
สมาธิ ให้สุขภาพจิตศึกษา (ปีละ 1 ครั้ง) 
3. อบรม อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที ่ 17 
มีนาคม 2564) เรื่องการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต / 
จิตเวช 
- การประเมินสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพจิต 
การปรับตัว 
- การให้การปรึกษาผู้ที่มีภาวะความเครียดสูง 

3. ขอใหใ้ช้ประโยชน์จากรถ Mobile (รถคัดกรอง
ค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก) อย่าง
เต็มที่เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 

เนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ จึงได้มี
การบริหารจัดการออกให้บริการ คัดกรองวัณโรคใน
กลุ่มต้องขัง มกีารวางแผนออกให้บริการ  คัดกรอง
ในผู้ต้องขังแรกรับทุกเดือนๆละ 1  ครั้ง  ซึ่งขณะนี้
ดำเนินการไปได้ 100 % 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรบัผู้ต้องขังในเรือนจำ 

ตามโครงการราชทณัฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี

เกณฑ ์
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ   เมืองพัทลุง ผ่าน ผ่าน 100 

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

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

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

ระดับ 3 ป่าบอน - - - 
 บางแก้ว - - - 

ป่าพะยอม - - - 
ศรีนครินทร ์ ผ่าน ผ่าน 100 

รวม 2 2 100 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 156 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโอกาสพัฒนาต่อไป 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 

ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์
แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
(เสนอต่อคณะตรวจราชการ) 

1. จำนวนบุคลาการที ่ปฏิบัติงานในเรือนจำกลาง
พัทลุง (3 คน) ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู ้ต ้องขัง 
(1,607 คน) และคาดวา่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 

ควรมีแนวทางในการสนับสนนุบุคลากรทาง
การแพทย์เพ่ิมเติม 

2. สถานที่ปฏิบัติงานแออัด ไม่สามารถขยายได้ บาง
คลินิกไม่สามารถดำเนินการได้เนื ่องจากไม่มี
สถานที่ เช่น ไม่มีที่วางยูนิตทำฟัน เป็นต้น 

ติดตามคำขออนุมัติงบประมาณต่อเติมอาคาร
บางส่วนเพ่ือขยายจุดบริการ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 

 การพัฒนาแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษปล่อยตัว 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ไม่มี 

 
     

ผู้รับผิดชอบ นางนภาพร เนตรเกื้อกูล 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทรศัพท ์ 085 5889498 
e-mail pompeyee@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 12 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 
 


