
จํานวนผูตองขังในเรือนจํามีมากถึง 299,427 คน 
(ขอมูลจากกรมราชทัณฑ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559)

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 - 27 ธันวาคม 2562 
พบเหตุการณระบาดในเรือนจํา 301 เหตุการณ 

ป พ.ศ. 2562 พบผูปวย 10,190 ราย เสียชีวิต 17 ราย

พบผูเสียชีวิตมากสูงสุดในกลุมโรคทางเดินหายใจ
และการบริโภคเนื้อสัตวปนเปอนไทรอยด

โรคไขหวัดใหญมีการรายงานสูงสุด 

5 จังหวัด ที่เกิดเหตุการณระบาดมากท่ีสุด คือ กทม. (14) 
พิษณุโลก (13) สงขลา (13) เชียงใหม (11) และอุดรธานี (10)

สถานการณด านสุขภาพในเรือนจํา........................................................................................

........................................................................................

ดวยนํ้าพระทัยที่เปยมลนตอพสกนิกรชาวไทย 

แมกระทัง่ผูกระทาํผดิ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว

ทรงโปรดเกลาฯ ตัง้โครงการ “ราชทณัฑ ปนสขุ ทาํความดี

เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย” ในการชวยดูแลสุขภาพ

ผูตองขงั ในการท่ีจะใหผูปวยเขาถงึการรบัการรกัษาพยาบาล

อยางเทาเทียมตามหลักมนษุยธรรม ท้ังนี ้เมือ่พนโทษ

จะไดมีสขุภาพสมบรูณทัง้กายและใจ เม่ือไดออกมาสู

สงัคมภายนอก ประกอบอาชีพสจุรติไดอยางมคีณุภาพ

ซึง่นบัเปนพระมหากรณุาธิคณุท่ีมตีอผูกระทําผดิอยางย่ิง

ในการนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให  

สมเ ด็จพระ เจ  า ลูก เธอ เจ  าฟ  าพั ชร กิติ ย าภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา ทรงเปนองคประธานโครงการฯ
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ปที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม 2563



จํานวนเหตุการณที่มีการระบาดในเรือนจํา 

ป พ.ศ       

2559                  
2560                

2561                  
27 ธ.ค. 2562            

รวม               

จํานวนเหตุการณ      

14                  
39                

60                 
98   

211              

จํานวนผู ป วย

1,330            
4,418               

7,854               
10,191   

23,793            

จํานวนผู  เสียชีวิต

4           
8               

3              
2 

17           

ขอมูลตั้งแต 1 มกราคม 2559 – 27 ธันวาคม 2562
..............................................................................................................

..............................................................................................................

จากรายงานตามกลุ มโรค

กลุมโรคทางเดินหายใจ

122 เหตุการณ
เสียชีวิต 6 ราย

กลุมโรคที่เกี่ยวของกับโภชนาการ

33 เหตุการณ
เสียชีวิต 5 ราย

กลุมโรคปองกันดวยวัคซีน

36 เหตุการณ
เสียชีวิต 2 ราย

กลุมโรคทางระบบประสาท

9 เหตุการณ
เสียชีวิต 4 ราย

กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง

4 เหตุการณ
เสียชีวิต 0 ราย

กลุมโรคติดตอจากการสัมผัส

3 เหตุการณ
เสียชีวิต 0 ราย
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จํานวนเหตุการณและผูเสียชีวิตจากรายงานตามรายโรค
ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบขาวการระบาด กรมควบคุมโรค
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แนวทางการเฝาระวัง
และสอบสวนโรคในเรือนจํา

การเฝาระวังเชิงรับ
(Passive Surveillance)

การเฝาระวังเชิงรุก
(Active Surveillance)

และการปองกัน
การแพรกระจายของโรค

การสอบสวนโรคในเรือนจํา

จากการสงรายงานตามระบบ รง.506

หนวยพยาบาลในเรือนจําที่ขึ้นทะเบียน
เปนหนวยบริการสาธารณสุขและมีโปรแกรมบันทึกขอมูล

ในระบบ รง.506 สามารถแยกที่อยูเปนเรือนจํา

การเฝาระวังเหตุการณ (Event-based surveillance)

รายงานการระบาดผานระบบรายงานเหตุการณ
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และสํานักงานปองกันควบคุมโรค
รวมถึงมีการสอบสวนโรคตามระบบปกติ

...................................................................................

........................................................
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...

การคัดกรองในกลุมผูตองขังแรกรับ

กรณีมีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ
ใหมีการวินิจฉัยและรายงานในระบบฯ แลวแยกกัก 7 วัน

กรณีมีโรคผิวหนัง รักษาจนหาย

กรณีโรคอ่ืน ๆ ใหรักษาจนหายแลวจึงยายออก

การคัดกรองในกลุมผูตองขังเกา

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา (อสรจ.) 
คัดกรองกลุมอาการสงสัย ไข ไอ มีนํ้ามูก ผ่ืน อาเจียน
แขน-ขาออนแรง เดินไมไหว และถายเหลว ทุกหองทุกวัน

อสจร. บันทึกในแบบรายงาน เพื่อรายงานตอพยาบาล
ใหการรักษาแลวบันทึกในระบบฯ
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การสอบสวนโรคในเรือนจํา

พยาบาลในเรือนจําและเจาหนาท่ีราชทัณฑสอบสวนโรค
เฉพาะรายกอนสงไปที่ รพ. หรือ สสจ. ลงสอบสวนโรค
รวมถึงการแยกกักตามความจําเปนของโรค

ผูรับผิดชอบ ไดแก พยาบาลในเรือนจํา เจาหนาที่ราชทัณฑ
เจาหนาที่โรงพยาบาลตนสังกัด สสจ. 
สํานักงานปองกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค 
ขึ้นอยูกับระดับการระบาดตามเกณฑที่กําหนด
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ที่ปรึกษา       อัษฎางค รวยอาจิณ  วลัยรัตน ไชยฟู
ผูเขียน        นายสัตวแพทยธีรศักดิ์ ชักนำ  อรพรรณ กันยะมี  กองระบาดวิทยา 
กองบรรณาธิการ   บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  ณฐวดี ศรีวรรณยศ  ดนยา สุเวทเวทิน
ออกแบบ       ดนยา สุเวทเวทิน  ประมวล ทุมพงษ
จำนวน       1,000 ฉบับ
จัดทำโดย      กองระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท  0 2590 3805

                เผยแพรทางเว็บไซตกองระบาดวิทยา : https://ddc.moph.go.th/doe         กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ACCESS ONLINE QR CODE

แพทย/เจาหนาที่สาธารณสุข/พยาบาลในเรือนจํา/เจาหนาที่ราชทัณฑ

คัดกรองโรคที่สําคัญกอนผูตองขังเขาเรือนจํา ระหวางตองโทษ และกอนปลอยตัว
ไดแก โรคทางเดินหายใจ วัณโรค โรคผิวหนัง โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน
คัดกรองเจาหนาท่ีกอนเขาทํางาน กรณีพบโรคติดตอ เชน โรคไขหวัดใหญ ควรมีการปองกัน
ไมใหแพรเชื้อสูผู ตองขัง
คัดกรองญาติที่มาเยี่ยมผูตองขัง หากพบวามีอาการโรคติดตอโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ
ควรปองกันไมใหแพรเช้ือ เชน ทําความสะอาดโทรศัพทที่ใชทุกวันหรือทุกครั้งหลังใช
กรณีมีการแพรระบาดใหควบคุมโรค วางระบบรายงานโรคใหสอดคลองกับระบบของจังหวัด 
สนับสนุนการดําเนินการควบคุมโรคของเรือนจําหรือรวมกับเรือนจําในการควบคุมโรคใหสงบโดยเร็ว
หลีกเลี่ยงเน้ือสัตวที่ปนเปอนตอมไทรอยดมาประกอบอาหาร รวมถึงปรับปรุงสุขอนามัยสิ่งแวดลอม
มีระบบใหคําปรึกษาอยางเหมาะสม

กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูตองขังในเรือนจํา
ดูแลใหมีการจัดบริการสุขภาพ สําหรับผูตองขังในเรือนจํา โดยครอบคลุมทั้งการสงเสริม
ปองกัน รักษาและฟนฟู ทั้งทางรางกายและจิตใจ
กํากับ ดูแล ประเมินผลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือนจําและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
พัฒนาบุคลากรเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพหรือใหคําแนะนําที่ถูกตองเหมาะสม
สนับสนุนทรัพยากร เชน ครุภัณฑการแพทย เวชภัณฑยา และมิใชยา หรือวัสดุสํานักงานตามความจําเปน

ทําความสะอาดส่ิงของเครื่องใชที่ใชรวมกันอยูเสมอ
ปฏิบัติตามหลัก “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ”
อบรมอาสาสมัครในเรือนจํา
สรางหรือจัดกิจกรรมดานสุขภาพที่เหมาะสม เชน พื้นที่ออกกําลังกาย เปนตน
หากมีโรคประจําตัว ใหแจงเจาหนาที่ทราบทันทีที่เขาเรือนจํา 
หากมียาที่ตองกินเปนประจํา

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผูตองขัง

รวมกันทำปองกันไดรวมกันทำปองกันได


