
ประเด็นที่ 1 
โครงการพระราชด าริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

    โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย คณะกรรมการก าหนดประเด็นและติดตามผลการตรวจราชการ  
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แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(Inspection Guideline) 
ประเด็นที่ ๑ : โครงการพระราชด าริ : โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ 

โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ประเด็น : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า  

ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 

 โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  หมายถึง โครงการพระราชด าริ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระราชทาน
เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่เรือนจ าและทัณฑสถาน ตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่าย เพ่ือแก้ปัญหา
ขาดแคลนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ท าให้
เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล
อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม สามารถดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างที่ถูก
ควบคุมตัวเมื่อพ้นโทษกลับสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนาม
บันทึกความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า (MOU) เมื่อวันอังคารที่ 
22 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง
ให้ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและก าจัดโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

ตามที่คณะอนุกรรมการก าหนดประเด็นและติ ดตามการตรวจราชการฯ ปีงบประมาณ 2564  
ประเด็นโครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์ มีแนวทางการพัฒนาระบบบริการเพ่ือให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม และสอดคล้องกับนโยบายส าคัญของกระทรวง
สาธารณสุข ที่มีการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิตามระบบสุขภาพชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  จึงมีการบูรณาการท างานร่วมกันของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า  
รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป นั้น  

ค านิยาม  

1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า หมายถึง  การให้บริการสาธารณสุข
แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้พยาบาลประจ าสถานพยาบาลในเรือนจ าหรือพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่ข่าย และ 
การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติจากแพทย์ รพ.แม่ข่าย ผู้รับผิดชอบงานบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า  
ทัณฑสถานในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยมีหนังสือสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.06/ว.29416 ลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 แจ้งไปยัง สสจ./รพ./ส านักงานเขตสุขภาพที่ 1 - 12/หน่วยบริการในสังกัด สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สถานพยาบาลในเรือนจ าและหน่วยบริการในสังกัด สธ. อยู่ในพ้ืนที่ที่มีเรือนจ า ควรมีการ
จัดให้บริการที่จ าเป็นพื้นฐานให้ส าหรับผู้ต้องขัง ตามเล่มแนวทางการพัฒนาระบบบริการส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปี 2562 (ตามตารางที่ 2 หน้าที่ 17 – 18) 
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1.1 อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) หมายถึง นักโทษเด็ดขาดชั้นดี เว้นแต่เป็นผู้ต้องขังที่มีความ

ประพฤติดี อาจคัดเลือกจากนักโทษชั้นกลางขึ้นไปตามล าดับ และก าหนดเหลือโทษ 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออก
เขียนได้ หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ
ที่เป็นแบบอย่างที่ด ีที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า  

การพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า หมายถึง การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
ของเรือนจ าเป้าหมาย ตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) โดยครูฝึก อสรจ. ที่คณะกรรมการ
โครงการราชทณัฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาต ิศาสน ์กษัตริย์ ระดับจังหวัด ก าหนด 
 หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) หมายถึง คู่มือครูฝึก อสรจ., หลักสูตร 
อสรจ. และชุดสื่อการสอน อสรจ. ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ครูฝึก อสรจ. หมายถึง ผู้แทนหน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายให้มาร่วมฝึกอบรม อสรจ. ที่คณะกรรมการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัด ก าหนด 

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์, ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ, กรมการแพทย์, 
กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมสุขภาพจิต, สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ/หรือ 
หน่วยงานทีค่ณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับจังหวัด ก าหนด 

1.2 การพัฒนาศักยภาพพยาบาลประจ าสถานพยาบาลในเรือนจ าหรือพยาบาลจากโรงพยาบาลแม่ข่าย 
หมายถึง พยาบาลที่เป็นบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ รวมทั้ง พยาบาลสังกัดอ่ืนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ในสถานพยาบาลเรือนจ า หรือให้บริการสาธารณสุขอ่ืนๆเป็นครั้งคราว ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาพยาบาลเบื้องต้น ป้องกันโรค ให้กับผู้ต้องขัง ในสถานพยาบาลในเรือนจ า ทัณฑสถาน  
หรือให้บริการผ่านทาง Telemedicine ตามแนวทางและเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

1.3 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) หมายถึง บุคลากรแพทย์ที่มีองค์ความรู้หรือ 
จบด้านเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ แพทย์สาขาอ่ืนๆ จากโรงพยาบาลแม่ข่ายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  รวมทั้งทีมแพทย์
จิตอาสาจากสังกัดอ่ืนๆ อาทิเช่น สังกัด 3 เหล่าทัพ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หรือเอกชน ฯลฯ ที่เข้ามาร่วม
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในสถานพยาบาลเรือนจ า หรือให้บริการสาธารณสุขอ่ืนๆ
เป็นครั้งคราว เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาพยาบาลเบื้องต้น ป้องกันโรค ให้กับผู้ต้องขัง ในสถานพยาบาลในเรือนจ า 
ทัณฑสถาน หรือให้บริการผ่านทาง Telemedicine ตามแนวทางและเกณฑ์ท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

2. ค านิยาม ของกรมอนามัย  
ระบบบริการสุขภาพช่องปากส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน หมายถึง การด าเนินงานพัฒนา

รูปแบบการให้บริการสุขภาพช่องปากส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน ประกอบด้วยกิจกรรม  
การคัดกรองโรค การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษา และฟ้ืนฟู สุขภาพช่องปากแก่ผู้ต้องขัง  

การคัดกรองโรค หมายถึง ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองโรคในช่องปากเบื้องต้น เช่น โรคฟันผุ  
โรคเหงือก รอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เป็นต้น การตรวจคัดกรองนั้นด าเนินการโดยทันตบุคลากร พยาบาล  
ในเรือนจ า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ า  

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรอบรู้  ฝึกทักษะในการ
ดูแลสุขภาพช่องปากตนเองและเพ่ือนผู้ต้องขัง รวมถึงการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากพ้ืนฐาน  
เช่น กิจกรรมแปรงฟัน การได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและฟัน เป็นต้น 

การรักษา หมายถึง การจัดบริการทางทันตกรรมพ้ืนฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ที่ผู้ต้องขังไทยทุกคนที่พึง
ได้รับ เช่น ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลือบฟลูออไรด์ เป็นต้น โดยรูปแบบบริการนั้นอาจเป็น
รูปแบบบริการ ณ คลินิกทันตกรรมในสถานพยาบาลเรือนจ า หรือ รูปแบบหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่  

การฟื้นฟู หมายถึง การจัดบริการฟ้ืนฟูให้ผู้ต้องขังที่มีการสูญเสียฟัน แก้ไขความพิการ หรือให้ได้รับการ 
ใส่ฟันเทียมทดแทน 
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 3.ค านิยาม ของกรมสุขภาพจิต   
ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา  หมายถึง การคัดกรองและให้การ

บ าบัดรักษาทางสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ าและราชทัณฑ์ จ านวน 6 ภาวะที่ส าคัญคือ 1) อาการ
ทางจิต 2) ภาวะซึมเศร้า 3) การฆ่าตัวตาย 4) ภาวะถอนสุรา 5) ภาวะติดสุรา 6) ภาวะติดฝิ่น โดยทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ของเรือนจ าและทัณฑสถาน โรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งในรูปแบบการเข้าไปตรวจในเรือนจ าและทัณฑสถาน หรือตรวจผ่านระบบ Telepsychiatry 
ตามแนวทางการให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าและทัณฑสถาน รายงานสถิติเป็นยอด
สะสมผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษาในแต่ละปี  

4. ค านิยาม ของกรมควบคุมโรค  
ความส าเร็จในการด าเนินการป้องกัน ควบคุมโรคในเรือนจ า  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมป้องกัน 

ควบคุมโรคส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า เพ่ือให้ผู้ต้องขังในเรือนจ าสามารถเข้าถึงการบริการป้องกันควบคุมโรค  
ที่ส าคัญได้ตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าหมาย เพ่ือลดการแพร่กระจายของโรคติดต่อในเรือนจ า โดยมีกิจกรรม
ส าคัญ ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคติดต่อส าคัญในเรือนจ า 
 4.1 คัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังแรกรับ 
 4.2 คัดกรองเอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ 

เรือนจ าเป้าหมาย หมายถึง เรือนจ าที่ได้รับการคัดเลือก ภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ จ านวน 44 แห่ง 
ประกอบด้วย เป้าหมายเรือนจ า ระยะที่ 1 จ านวน 24 แห่งและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ /เป้าหมาย
เรือนจ าระยะที่ 2 จ านวน 19 แห่ง  เป็นพ้ืนที่เป้าหมายหลักในการด าเนินงาน (รายชื่อเรือนจ าเป้าหมายตามที่แนบ) 

ผู้ต้องขังแรกรับ หมายถึง ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ าหรือทัณฑสถาน ในระยะเวลา 1 เดือนก่อนจ าหน่ายไปยังแดน
ต่างๆ (ระยะเวลา 1 เดือน หมายถึง ผู้ต้องขังที่อยู่ในแดนแรกรบั ในระยะเวลา 1 เดือน นบัจากวันที่ผู้ต้องขังเข้าเรือนจ า) 

ได้รับการคัดกรองวัณโรค หมายถึง ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองค้นหาวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก   
ได้รับการคัดกรองเอชไอวี หมายถึง ผู้ต้องขังแรกรับได้รับการตรวจคัดกรองหาร่องรอยการติดเชื้อเอชไอวี ด้วย

วิธีการตรวจ ทั้งจากทางหลอดเลือดด า (vein) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว  หรือการตรวจจากสารน้ าในช่องปาก (Oral  
fluid screening test) แต่หากมีผลบวกในการคัดกรอง กลุ่มเป้าหมาย ต้องได้รับการตรวจยืนยันผลตามแนวทางมาตรฐาน
การตรวจเลือดเอชไอวีของประเทศ ทุกราย   

1.ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

 
 

เป้าหมาย มาตรการในการ
ด าเนินงานในพื้นที ่

แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ ๑ 
1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
และ กองบริหารการสาธารณสุข (รอบ 1) 
1..1 การเตรียมการ
พัฒนา อสรจ. ในเรือนจ า 

- มีแผนการฝึกอบรม 
อสรจ. ปีละ 2 ครั้ง 

- มีกระบวนการติดตาม
ก ากับแผนการฝึกอบรม 

- หลักสูตรฝึกอบรม 
อสรจ. 

- ข้อมูลครูฝึก อสรจ. 
 

ความพร้อมในการพัฒนา 
อสรจ. ในเรือนจ า 
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เป้าหมาย - มาตรการในการ

ด าเนินงานในพื้นที่ 
- แนวทางการตรวจ 

ติดตาม 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1.2 การพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลประจ า
สถานพยาบาลใน
เรือนจ าหรือพยาบาล
จากโรงพยาบาลแม่ข่าย 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของพยาบาล 

-  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
องค์ความรู้พยาบาล 
และมีผู้รับผิดชอบงาน
บริการสุขภาพผู้ต้องขัง
ในเรือนจ า ทัณฑสถาน
ในพ้ืนที่เป้าหมาย ให้มี
การประสานงานกับ
พยาบาลประจ า
สถานพยาบาล 
ในเรือนจ า เพื่อให้มีการ
ตรวจรักษาตามเวช
ปฏิบัติโดยอ้างอิง ตาม
เล่มแนวทางการพัฒนา
ระบบบริการส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า ของ
กระทรวงสาธารณสุข 
(ตารางท่ี 2 หน้า 17 ข้อ 
1.2) 

- มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยบุคลากร ด้วยการ
ประชุม/อบรม /
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- สสจ./รพ.แม่ข่าย มี
หนังสือ/บันทึก
มอบหมายงาน/หรือ
ตารางเวร การออก
ให้บริการ /รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบงานบริการ
สุขภาพผู้ต้องขังใน
เรือนจ า ทัณฑสถาน 
- ตามบริบทของพ้ืนที่ 

-ผู้ต้องขังได้รับการ
ให้บริการตรวจรักษาตาม
เวชปฏิบัติ (พยาบาล) ใน
เวลาราชการ  

1.3 การให้บริการตรวจ
รักษาตามเวชปฏิบัติ 
(แพทย์) 

- มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การของแพทย์ตามสภาพ
ปัญหาสุขภาพของ
เรือนจ า  

- มอบหมายแพทย์เวช
ปฏิบัติ หรือ แพทย์ MD 
(จากรพ.แม่ข่าย) 
ผู้รับผิดชอบงานบริการ
สุขภาพผู้ต้องขังใน
เรือนจ า ทัณฑสถานใน
พ้ืนที่เป้าหมาย อ้างอิง
ตามเล่มแนวทางการ
พัฒนาระบบบริการ
ส าหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจ า ของกระทรวง
สาธารณสุข (ตารางที่ 2 
หน้า 17 ข้อ 1.1) 

- *หมายเหต ุนับรวม การ
ให้บริการจากแพทย์ทุก
สังกัด รวมถึงการบริการ
ผ่านทาง Telemedicine  

- มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้วยบุคลากร ด้วยการ
ประชุม/อบรม /
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- สสจ./รพ.แม่ข่าย มี
หนังสือ/บันทึก
มอบหมายงาน/หรือ
ตารางเวร การออก
ให้บริการ /รายชื่อ
ผู้รับผิดชอบงานบริการ
สุขภาพผู้ต้องขังใน
เรือนจ า ทัณฑสถานใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 

- มีสรุปรายงานการ
ให้บริการ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ส่ง 
กบรส.ทุกเดือน แยกราย
แผนก /รายเรือนจ า  

- ผู้ต้องขังได้รับการ
ให้บริการตรวจรักษา
ตามเวชปฏิบัติ (แพทย์) 
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2. ด้านบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย) รอบ 1 
การให้บริการสุขภาพช่อง
ปาก อย่างน้อย 4 ครั้งต่อ
ปี ทุกเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน 

- มีการให้บริการ ดูแล 
บ าบัดรักษาผู้ต้องขังที่มี
ปัญหาสุขภาพช่องปาก 
- มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ช่องปากในเรือนจ า เช่น 
ผู้ต้องขังได้รับการฝึก
ทักษะการตรวจฟัน การ
แปรงฟัน, อสรจ. ได้รับ
การอบรมเรื่องสุขภาพ
ช่องปากหรือการจัดการ
อาหารว่างและเครื่องดื่มที่
มีโทษต่อสุขภาพช่องปาก 
เป็นต้น  

-มีแผนการจัดบริการ
สุขภาพช่องปากในเรือนจ า
ที่รับผิดชอบ 
-  มีรายงานสรุปจ านวน

ผู้ต้องขังที่ได้รับการ
บริการสุขภาพช่องปาก 

-ผู้ต้องขังได้รับการบริการ
สุขภาพช่องปากตามความ
เหมาะสมและบริบทของ
พ้ืนที่ 
 
 
 

3. ด้านบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต) รอบ 1  
ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว
พบปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลรักษา ร้อย
ละ 80 

- มีระบบการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้ต้องขังอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  
 - สนับสนุนให้รพ.แม่ข่าย/
รพ.ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
มีระบบการให้บริการตรวจ
รักษาด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชในเรือนจ าและทัณฑ
สถานหรือตรวจผ่านระบบ 
Telepsychiatry อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ครบทุก
แห่ง 
- ให้มีการบันทึกข้อมูล

ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชใน
ระบบฐานข้อมูลนิติจิตเวช
ของกรมสุขภาพจิต 

- มีการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้ต้องขังอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 
- โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือ
โรงพยาบาลในสังกัดกรม
สุขภาพจิตมีการให้บริการ
ตรวจรักษาด้านสุขภาพจิต
และจิตเวชในเรือนจ า
และทัณฑสถานทั้งใน
รูปแบบการเข้าไปตรวจใน
เรือนจ าและทัณฑสถาน 
หรือตรวจผ่านระบบ 
Telepsychiatry อย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
- มีการให้บริการตามคู่มือ
แนวทางการให้บริการ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า
และทัณฑสถาน 

- ผู้ต้องขังในเรือนจ า
และทัณฑสถานได้รับการ
ประเมินภาวะสุขภาพจิต
และจิตเวช อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง 
-ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว
พบปัญหาสุขภาพจิตได้รับ
การดูแลรักษาในรูปแบบ
การเข้าไปตรวจในเรือนจ า
และทัณฑสถาน หรือตรวจ
ผ่านระบบ 
Telepsychiatry  
 

4. ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค) รอบ 1 
1.มีการด าเนินการคัด
กรองค้นหาวัณโรคด้วย
การถ่ายภาพรังสีทรวง
อกในผู้ต้องขังแรกรับ 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 90 
 

- มีการประชุมเพ่ือจัดท า
แผนบูรณาการระหว่าง 
สคร. จังหวัด โรงพยาบาล
แม่ข่าย และเรือนจ า/ 
ทัณฑสถาน ในการคัด
กรองเพ่ือค้นหาวัณโรคโดย
การถ่ายภาพรังสีทรวงอก
ในผู้ต้องขังแรกรับ 

- มีแผนการด าเนินงาน 
และแผนบูรณาการ
ระหว่าง สคร. จังหวัด 
โรงพยาบาลแม่ข่าย และ
เรือนจ า/ ทัณฑสถาน ใน
การคัดกรองเพ่ือค้นหา
วัณโรคโดยการถ่ายภาพ

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแผน
บูรณาการฯ 
- การคัดกรองค้นหาวัณ
โรคด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90  
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- การเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลผลการคัด
กรองฯ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

รังสีทรวงอกในผู้ต้องขัง
แรกรับ 
- ด าเนินการคัดกรอง
ค้นหาวัณโรคด้วยการ
ถ่ายภาพรังสีทรวงอกใน
ผู้ต้องขังแรกรับ 
- มีการเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลผลการคัด
กรองฯ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

2.มีการด าเนินการคัด
กรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับร้อยละ 
50 
 
 

- วางระบบการบริหาร
จัดการการตรวจคัดกรอง
เอชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขัง
แรกรับในเรือนจ าที่
เหมาะสม  
-เตรียมความพร้อม 
ท าความเข้าใจเป้าหมาย 
แบ่งบทบาท ความ
รับผิดชอบ ระหว่าง
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง
ร่วมกับ สสจ. รพแม่ข่าย  
เรือนจ า/ทัณฑสถาน งาน
วัณโรค  และ สคร. 
- แผนการบริหารจัดการ
ชุดตรวจคัดกรอง จากทุก
แหล่งทุน ได้แก่ สปสช. ใน
คนไทย กองทุนโลก (GF) 
และกรมควบคุมโรค 

- แผน การบริหารจัดการ 
การจัดบริการการตรวจ
คัดกรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับใน
เรือนจ าที่รับผิดชอบ 
- รายงานสรุปจ านวน
ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับ
การตรวจคัดกรอง เอชไอ
วี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการ การตรวจ
คัดกรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรบัฯ 
- การคัดกรองเอชไอวี ใน
กลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ ร้อย
ละ 50 ทุกไตรมาส (เริ่ม
เน้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2)  
 
 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ ๒ 

1. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
และ กองบริหารการสาธารณสุข (รอบ 2) 
1.1 การพัฒนา อสรจ. ใน
เรือนจ า 

- มีการฝึกอบรม อสรจ. 2 
ครั้ง ต่อปี 

- มีการพัฒนา อสรจ. 
ทดแทน กรณีพ้นโทษ 

- รายงานผลการพัฒนา 
อสรจ. ในเรือนจ า 

- อบรม อสรจ.  2 ครั้ง/ปี 
- มี อสรจ. ต่อ ผู้ต้องขัง ไม่
น้อยกว่า 1 ต่อ 50 

1.2 การพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลประจ า
สถานพยาบาลในเรือนจ า
หรือพยาบาลจาก
โรงพยาบาลแม่ข่าย 

- เหมือนรอบที่ 1 - เหมือนรอบที่ 1 เหมือนรอบที่ 1 

1.3 การให้บริการตรวจ
รักษาตามเวชปฏิบัติ 
(แพทย์) 

- เหมือนรอบที่ 1 - เหมือนรอบที่ 1 เหมือนรอบที่ 1 
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2. ด้านบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย) รอบ 2 
การให้บริการสุขภาพช่อง
ปาก อย่างน้อย 4 ครั้งต่อ
ปี ทุกเรือนจ า/ทัณฑ
สถาน 

- เหมือนรอบที่ 1 - เหมือนรอบที่ 1 เหมือนรอบที่ 1 

3. ด้านบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต) รอบ 2 
ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว
พบปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลรักษา ร้อย
ละ 80 

- มีระบบการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวช
ผู้ต้องขังอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  
- สนับสนุนให้รพ.แม่ข่าย/
รพ.ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
มีระบบการให้บริการตรวจ
รักษาด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชในเรือนจ าและทัณฑ
สถานหรือตรวจผ่านระบบ 
Telepsychiatry อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ครบทุก
แห่ง 
- ให้มีการบันทึกข้อมูล
ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในระบบ
ฐานข้อมูลนิติจิตเวชของ
กรมสุขภาพจิต 

เหมือนรอบที่ 1 เหมือนรอบที่ 1 

4. ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค) รอบ 2 
1.มีการด าเนินการคัด
กรองค้นหาวัณโรคด้วย
การถ่ายภาพรังสีทรวง
อกในผู้ต้องขังแรกรับ 
มากกว่าหรือเท่ากับร้อย
ละ 90 
 

- การเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลผลการคัด
กรองฯ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

- ด าเนินการคัดกรอง
ค้นหาวัณโรคด้วยการ
ถ่ายภาพรังสีทรวงอกใน
ผู้ต้องขังแรกรับ 
- มีการเก็บรวบรวมและ
รายงานข้อมูลผลการคัด
กรองฯ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแผน
บูรณาการฯ 
- การคัดกรองค้นหาวัณ
โรคด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอก มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 90  

2.มีการด าเนินการคัด
กรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับร้อยละ 
50 
 
 

ด าเนินการ คัดกรองเอช าอ
วีในผู้ต้องขังแรกรับ   
เพ่ิมการคัดกรองด้วยการ
ใช้ชุดตรวจ Oral Fluid 
screening Test   
เก็บรวบรวมและรายงาน
ข้อมูลผลการคัดกรองฯ 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  

มีรายงานสรุปจ านวน
ผู้ต้องขังแรกรับที่ได้รับ
การตรวจคัดกรอง เอชไอ
วี ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามแผนการ
บริหารจัดการ การ
จัดบริการการตรวจคัด
กรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับฯ 
 2. การคัดกรองเอชไอวี 
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับ 
ร้อยละ 50  
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Small Success  
 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า  
1.1 มีค าสั่ง คกก.การ
พัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าหรือคกก.
โครงการราชทัณฑ์ฯ ระดับ
จังหวัด 
1.2 มีข้อมูลผู้ต้องขัง 
1.3 มีข้อมูล อสรจ.  
1.4 มีหลักสูตรฯ อสรจ. 

- มีข้อมูลครูฝึก อสรจ. 
- มีแผนการฝึกอบรม 

อสรจ. ปลีะ 2 ครั้ง 
- มีกระบวนการ

ติดตามก ากับแผนการ
ฝึกอบรม 

- อบรม อสรจ.  2 ครั้ง/ป ี
- มี อสรจ. ต่อ ผู้ต้องขัง ไม่

น้อยกว่า 1 ต่อ 50 
- พัฒนา อสรจ. ทดแทน 

กรณีมี อสรจ. พ้นโทษ
จนต่ ากว่า 1 ต่อ 50 

- มีรายงานผลการพัฒนา 
อสรจ. ในเรือนจ า 

1.5 สสจ./รพ.แม่ข่าย ร่วม
จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การบริการสุขภาพผู้ต้องขัง
ในเรือนจ าประจ าปี
งบประมาณ 2564  
1.6 รพ.แม่ข่าย มีหนังสือ/
บันทึกมอบหมายงาน/หรือ
ตารางเวร การออก
ให้บริการ /รายชื่อ
พยาบาล/แพทย์
ผู้รับผิดชอบงานบริการ
สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า 
ทัณฑสถานในพื้นที่
เป้าหมาย 
1.7 สรุปรายงานการ
ให้บริการ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด ส่ง กบรส.ทุกเดือน 
แยกรายแผนก /ราย
เรือนจ า 3 เดือน (ตค.63-
ธค.63) 
1.8 มีสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 3 เดือน 
 
 
 
 

- มีสรุปรายงานการ
ให้บริการ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
ส่ง กบรส.ทุกเดือน 
แยกรายแผนก /ราย
เรือนจ า 6 เดือน 
(ตค.63-มีค.64) 

- มีสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานปัญหา
และข้อเสนอแนะ 6 
เดือน 

- มีสรุปรายงานการ
ให้บริการ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด  
ส่ง กบรส.ทุกเดือน 
แยกรายแผนก /ราย
เรือนจ า 9 เดือน 
(ตค.63-มิย.64) 

- มีสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 9 เดือน 

- มีสรุปรายงานการ
ให้บริการ ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 ส่ง กบรส.ทุกเดือน 
แยกรายแผนก /ราย
เรือนจ า 12 เดือน  
(ตค.63-กย.64) 

- มีสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ 12 เดือน 



- 9 - 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

 
2. ด้านการบริการสุขภาพช่องปาก (กรมอนามัย) 
2.1 ถ่ายทอดนโยบายและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเครือข่าย 
2.2 จัดท าแผนงานการ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก 

มีการจัดให้บริการ
สุขภาพช่องปากใน
เรือนจ า อย่างน้อย 1 
ครั้งในรอบ6 เดือนที่
ผ่านมา 

มีการจัดให้บริการสุขภาพ
ช่องปากในเรือนจ า  
อย่างน้อย 2-3 ครั้งใน
รอบ 9 เดือนที่ผ่านมา 

มีการจัดให้บริการสุขภาพ
ช่องปากในเรือนจ า  
อย่างน้อย  4 ครั้งในรอบ
1 ปีที่ผ่านมา 

3. ด้านการบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต) 
3.1 มีระบบการให้บริการ
ตรวจรักษาด้านสุขภาพจิต
ในเรือนจ า 
3.2 มีคู่มือแนวทางการ
ให้บริการสุขภาพจิต 
3.3 มีระบบการบันทึก
ข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชใน
เรือนจ าและทัณฑสถานลง
บนฐานข้อมูลนิติจิตเวช 

- มีการให้บริการตรวจ
รักษาด้านสุขภาพจิต
หรือตรวจ 
ผ่านระบบ 
Telepsychiatry อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- ผู้ต้องขังได้รับการ
ประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวช  
- มีการบันทึกข้อมูล
ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชลง
บนฐานข้อมูลนิติจิตเวช 
- ร้อยละ 40 ของ
ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว
พบปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลรักษา 

- มีการให้บริการตรวจ
รักษาด้านสุขภาพจิตหรือ
ตรวจผ่านระบบ 
Telepsychiatry อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
- มีการประเมินภาวะ
สุขภาพจิตและจิตเวช  
- มีการบันทึกข้อมูล
ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชลงบน
ฐานข้อมูลนิติจิตเวช 

- มีการให้บริการตรวจ
รักษาด้านสุขภาพจิตหรือ
ตรวจผ่านระบบ 
Telepsychiatry อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง ครบ
ทุกเรือนจ า 
- ผู้ต้องขังได้รับการ
ประเมินภาวะสุขภาพจิต
และจิตเวช  
- มีข้อมูลผู้ต้องขังป่วยจิต
เวชทุกรายบนฐานข้อมูล
นิติจิตเวช 
- ร้อยละ 80 ของ
ผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้ว
พบปัญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลรักษา 

4. ด้านควบคุมป้องกันโรค (กรมควบคุมโรค) 
4.1 มีแผนการด าเนินการ
คัดกรองค้นหาวัณโรคด้วย
การถ่ายภาพรังสีทรวงอกใน
ผู้ต้องขังแรกรับ 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 90 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 90) 

มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 90 

4.2 มีแผนการด าเนินการ
คัดกรองเอชไอวีในกลุ่ม
ผู้ต้องขังแรกรับ 

50 
(ร้อยละ) 

50  
(ร้อยละ) 

50 
(ร้อยละ) 
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ตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้อง -  

สูตรค านวณตัวชี้วัด  
1. (เชิงปริมาณ) จ านวน อสรจ. ในเรือนจ า มีสัดส่วน ต่อผู้ต้องขัง ไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 50 
๒. (เชิงคุณภาพ) อสรจ. ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า 
3. (เชิงปริมาณ) จ านวน รพ.แม่ข่าย ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( 109 แห่ง ) 

ทีม่ีแผนการปฏิบัติ ด้านบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ครบทุกแห่ง (ร้อยละ 100) 
4. (เชิงคุณภาพ) สรุปรายงานการด าเนินงานด้านบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าและปัญหา

ข้อเสนอแนะประจ าเดือน ของรพ.แม่ข่าย (รายงานผลทุกเดือน/สรุปรายไตรมาส 3,6,9,12 เดือน) ประกอบด้วยข้อมูล 
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี, ข้อมูลรายชื่อ แพทย์/พยาบาล ผู้รับผิดชอบ , ข้อมูลการให้บริการด้านการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน รักษาโรคและฟ้ืนฟู จ านวนผู้ต้องขังที่ได้รับบริการ (จ านวนครั้ง/จ านวนคน)  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

5. (เชิงปริมาณ)  จ านวนครั้งของการจัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจ าที่ครอบคลุมมาตรการต่างๆ ได้แก่  
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  การรักษา และการฟ้ืนฟู โดยสอดคล้องตามบริบทของพ้ืนที่ 

6. (เชิงปริมาณ)  รอ้ยละ 80 ของผู้ต้องขังที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา    
สูตรค านวณ (A/B) x100 

A หมายถึง จ านวนผู้ต้องขัง (คน) ที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา  
B หมายถึง จ านวนผู้ต้องขัง (คน) ที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมด 

7. (เชิงปริมาณ)  ร้อยละของผู้ต้องขังแรกรับได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก   
สูตรค านวณ (A/B) x100 

A  หมายถึง ผู้ต้องขังแรกรับ (คน) ที่ได้รับการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
B  หมายถึง จ านวนผู้ต้องขังแรกรับ (คน) ทั้งหมด 

8. (เชิงปริมาณ)  ร้อยละของผู้ต้องขังแรกรับ (คน) ได้รับการคัดกรองเอชไอวี  
สูตรค านวณ (A/B) x100    

A  หมายถึง จ านวนผู้ต้องขังแรกรับ (คน) ที่ได้รับการคัดกรองเอชไอวี 
*B  หมายถึง จ านวนผู้ต้องขังแรกรับ (คน) ทั้งหมด * 

หมายเหตุ: *B ตัวหาร คือ ผู้ต้องขังแรกรับทั้งหมด โดยไม่นับรวมผู้ต้องขังแรกรับที่ถูกปล่อยตัว (เช่น กรณี
ศาลยกฟ้อง หรือประกันตัวออกไปก่อน /กรณีมีผลการตรวจคัดกรอง HIV เป็นบวกเดิม หรือไม่สมัครใจตรวจ) ใน
ระหว่างระยะเวลาที่ก าหนดตามนิยาม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  
1. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ (อสรจ.) 
2. กองบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข (พยาบาล/แพทย์/สรุปผลการด าเนินงาน) 
3. กรมอนามัย 
4. กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาราชนครินทร ์
5. กรมควบคุมโรค ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชด าริฯ /กองโรคเอดสแ์ละโรคติดต่อ 
    ทางเพศสัมพันธ์ /กองวัณโรค (การคัดกรองโรคติดต่อส าคัญ) 
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ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด/ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ 

/e-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นายสมภพ อาจชนะศึก นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

08 0013 6477 
Sompop1968@gmail.com 

ประสานก าหนด
แนวทางการ
ประเมิน และ
พัฒนา 
* หมายเหตุ 
รับผิดชอบเรื่อง 
อสรจ. 

นายสุรกิต ฉัตรเจริญ
พัฒน์ 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

08 1688 2623 
csurakit1968@gmail.com 

นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

086-149-1234 
Nark_sawat@hotmail.com 

ติดตาม นิเทศ และ
รวบรวมรายงาน 
* หมายเหตุ 
รับผิดชอบเรื่อง 
อสรจ. 

นายดิเรก นาคอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

082-220-5524 
Kittiwisuth@gmail.com 

นางวิราณี นาคสุข นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 

094-5398474 
wiranee8711@gmail.com 

* หมายเหตุ 
รับผิดชอบ เรื่อง 
พยาบาล/แพทย์/
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

นางสาวจิราภรณ์ อุดจัง นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 

081-4924861 
jr.jiraporn07@gmail.com 

นางสาวสุชาดา กิติค า นักวิชาการสาธารณสุข 
กองบริหารการ
สาธารณสุข 

098-7233021 
suchadaa.kiti@gmail.com 

นางพรเลขา   
บรรหารศุภวาท 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
กรมอนามัย 

CONNECJAEW@GMAIL.COM สนับสนุน/
ประสานงาน/
ก าหนดแนวทาง 
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพช่องปาก 
 

นายณัฐพงค์  
กันทะวงค์ 

ทันตแพทย์ช านาญการ 
กรมอนามัย 

094-4420555 
Kunthawong19@hotmail.com 
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ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง/หน่วยงำน หมำยเลขโทรศัพท์ 

/e-mail address 
ประเด็นที่
รับผิดชอบ 

นางสาวอุทยา นาคเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญ
การพิเศษสถาบันกัลยา 
กรมสุขภาพจิต 

Tel 08 1442 1667 
utayaa@yahoo.com 

ผู้ต้องขังที่คัดกรอง
แล้วพบปัญหา
สุขภาพจิตได้รับการ
ดูแลรักษา    

นางพาหุรัตน์  
คงเมือง ทัยสุวรรณ์ 

ผู้อ านวยการส านักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ
พระราชด าริฯ 

Tel 08 6354 2445 
e-mail  
rcddc_pr@hotmail.com         
pk_taisu@yahoo.com 

ภาพรวมการ
ด าเนินงานป้องกัน 
ควบคุมโรค ภายใต้
โครงการราชทัณฑ์
ปันสุขฯ/วัณโรค/
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

แพทย์หญิงผลิน   
กมลวัทน์ 

ผู้อ านวยการกองวัณโรค Tel 092-5045547 
e-mail phalin1@hotmail.com 

นางพรทิพย์  
เข็มเงิน  

นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ  
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

Tel. 0 2590 3828  
Mobile 0817833624  
e-mail : 
itimpornt@yahoo.com  

นางสาวภูษณิศา  
ฉลาดเลิศ 

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการโครงการ
พระราชด าริฯ 

Tel 0867056949 
Email 
sordpc.ddc@hotmail.com 

รายงานภาพรวม
การด าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรค 
ภายใต้โครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุขฯ/
รายงานผลการคัด
กรองวัณโรค/
รายงานผลการคัด
กรองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

นายปรมัติ   
ศักดิ์แสน 

นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
กองวัณโรค 

Tel 0 2212 2279 ต่อ 1251 
E-mail porra2636@gmail.com 

นางเครือทิพย์  
จันทรธานีวัฒน์ 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการพิเศษ  
กองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์  

Tel. 0 2590 3๒07  
      0893052897  
e-mail : kruatipj@gmail.com  

 


