
 

 
แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประเด็นที ่ 1  โครงการพระราชด าริ 
หัวข้อ โครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จังหวัดพะเยา  

วันที่ 21-22 มกราคม 2564 
 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา เรือนจ าจังหวัดพะเยา  โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 

2. สถานการณ์ ปัญหา/สาเหตุ 
เรือนจ าจังหวัดพะเยา ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยโรงพยาบาลพะเยา
เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายหน่วยบริการประจ าและรับส่งต่อ  จ านวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น  1,368  คน  ( ข้อมูล ณ วันที่    
11 ม.ค.64 )  สิทธิด้านรักษาพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา ร้อยละ 99.34 (ข้อมูลจาก สปสช. เดือนธันวาคม 2563)   
มีบุคลากรทางการแพทย์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 คน (ชาย 1 คน, หญิง 1 คน) นักจิตวิทยา 1 คน (หญิง)    
นักสังคมสงเคราะห์ 1 คน (หญิง)  
สถานะสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ า 

โรคประจ าตัว 
ชาย หญิง รวม 

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ 
NCD 71 52.99 10 32.26 81 49.09 
TB 11 8.21 0 0.00 11 6.67 

จิตเวช 23 17.16 4 12.90 27 16.36 
มะเร็ง 0 0.00 1 3.23 1 0.61 
HIV 31 23.13 8 25.81 39 23.64 

       

การจัดบริการพื้นฐาน  

 1. ด้านการรักษาพยาบาล   แพทย์เข้าตรวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 2. ด้านทันตกรรม   ปีงบประมาณ 2564  ทีมทันตแพทย์ มีแผนเข้าให้บริการ 7 ครั้ง /ปี  มีการจัดสร้าง       
ห้องทันตกรรม   และได้รับบริจาคยูนิตทันตกรรม จากโรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์    
การบริการ  ครั้งที่ 1   ด าเนินการในวันที่  30 พฤศจิกายน  2563  
               ครั้งที่ 2   ด าเนินการในวันที่ 28 มกราคม 2564) โดยเรือนจ าได้สร้างห้องทันตกรรม ซึ่งได้รับบริจาคยูนิตท า
ฟันจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ านวน 1 ยูนิต   
พบผู้มีปัญหาสุขภาพช่องปาก  151 คน  ได้รับบริการรักษาแล้ว  15 ราย  (ร้อยละ 10.06) 
 - ผู้ต้องขังได้รับบริการด้านทันตกรรมป้องกัน โดยมีทีม อสรจ.  ที่ได้รับการอบรม  และทีมทันตกรรมาก
โรงพยาบาลพะเยา  
 
 
 3. ด้านสุขภาพจิต   ปีงบประมาณ 2564  จิตแพทย์และนักจิตวิทยา มีแผนเข้าให้บริการ 5 ครั้ง /ปี  
(ด าเนินการไปแล้ว ครั้งที่ 1  ด าเนินการในวันที่ 16 ตุลาคม 2563  
                       ครั้งที่ 2   ด าเนินการในวันที่ 15 มกราคม 2564 
 4. ด้านการควบคุมโรค  TB   HIV   Covid-19  
  - TB  คัดกรองบุคลากร และผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจ า โดยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่  



 

วันที่ 23 – 27 พ.ย.63 จ านวนผู้ต้องขัง 1,498 คน  เจ้าหน้าที่ 96 คน รวม 1,594 คน  ผลการตรวจคัดกรองพบผู้ต้องขัง
ป่วยวัณโรค 10 ราย  และในวันที่ 29 ธ.ค.63 ได้เอกซเรย์ผู้ต้องขังแรกรับ/รับย้าย จ านวน 142 คน ผลการตรวจพบ
ผิดปกติ 3 ราย 
  - HIV สถานพยาบาลเรือนจ าให้บริการรับการตรวจเลือดหาเอชไอวีโดยความสมัครใจ  ในปีงบประมาณ 
2564 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ปัจจุบัน) เจาะเลือดตรวจเชื้อเอชไอวีในผู้ต้องขังที่สมัครใจ จ านวน 49 คน ผลเป็นลบทั้งหมด 
  - Covid-19 ได้ด าเนินตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19) ในเรือนจ า ตามนโยบายและข้อสั่งการของกรมราชทัณฑ์  
  แนวทางการคัดกรองโควิด-19 เรือนจ าจังหวัดพะเยา 

1. ตรวจวัดไข้/ซักประวัติ ผู้ต้องขังเข้าใหม่/รับย้าย/กลับจากโรงพยาบาล/ไปศาล ทุกราย 
2. แยกกักตัวอย่างน้อย 14 วัน โดยวัดไข้เช้า,เย็น ทุกวัน 
3. กรณีคัดกรองพบผู้ต้องขังมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ หรือมีน้ ามูก ไอ ฯลฯ /มาจากพ้ืนที่ที่มี

การระบาดหรือสัมผัสกับผู้ที่มาจากพ้ืนที่ระบาด/ความเสี่ยงสูง แยกกักตัวไว้เฉพาะ ประสานโรงพยาบาลพะเยาเพ่ือส่งตัว
ออกไปตรวจคัดกรองอีกครั้ง หรือเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ 

4. พยาบาลเรือนจ า ตรวจ Nasopharyngeal swab ผู้ต้องขังเข้าใหม่/กักตัวครบ ทุกวันอังคาร,วันศุกร์ 
5. งดกิจกรรม “คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า”หรืองดการให้วิทยากรหรือบุคคลภายนอกเข้าเรือนจ า 

ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็น เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่จะเข้าภายในเรือนจ าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด (วัดไข้ 
ล้างมือ สวมแมส คนที่มีไข้ หวัด ไอ งดการเข้าไปภายในเรือนจ า) 
 5.  งานอนามัยและเด็ก ปัจจุบันมีหญิงหลังคลอดและบุตร จ านวน 1 คน โดยได้รับการดูแลตามเกณฑ์มาตรฐาน
งานอนามัยและเด็ก 
 6.  การจัดการสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาลอาหาร  
 - มีคณะกรรมการตรวจรับอาหารของเรือนจ าเพ่ือตรวจสอบคุณภาพและปริมาณของอาหารให้ได้รับสารอาหาร
และปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค  
 - ด าเนินการปรับปรุงจัดการสิ่งแวดล้อมในสูทกรรม ความสะอาดเป็นระเบียบ ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค 
 - มีการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังก่อนเข้าท างานในสูทกรรมและอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการแก่ผู้ต้องขังที่
ปฏิบัติงานในสูทกรรม  
 - มีการบริหารจัดการน้ าดื่มน้ าใช้ในเรือนจ า  ตรวจสอบคุณภาพน้ าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอุปโภคบริโภค  
 - มีการบ าบัดน้ าเสียของเรือนจ า  ได้ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้  การขุดบ่อน้ าภายนอกเรือนจ า ส าหรับรองรับน้ า 
ที่ออกจากภายในเรือนจ า  ทั้งอยู่ระหว่างการของบประมาณในการสร้างเครื่องบ าบัดน้ า ส่วนภายในเรือนจ าได้ประสาน
กับส านักงานโยธาธิการจังหวัด ในการเขียนแบบและวางแผนการระบายน้ าออกไปภายนอกเรือนจ าเพ่ือน าน้ าไปบ าบัดต่อ 
โดยเรือนจ าจังหวัดพะเยาเป็น เรือนจ าน าร่องในการแก้ไขการบ าบัดน้ าเสีย  
 7. การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) ปัจจุบันมี อสรจ. จ านวน 44 คน ชาย 38 คน,หญิง 6 
คน  สัดส่วน อสรจ. 1 คน ต่อผู้ต้องขัง 31 คน  โดยกรมราชทัณฑ์ได้ให้เรือนจ าประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่
จัดอบรม อสรจ. จ านวน 2 ครั้ง/ปี (ปี 2563 อบรม 2 รุ่น รวม 100 คน) 

3. สถานการณ์ความเสี่ยง (GAP)  
- ความแออัดและสภาพแวดล้อมของเรือนจ า ท าให้อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ได้ง่าย 
- การเข้าถึงบริการทันตกรรมรักษา 
- การพัฒนาศักยภาพทีมพยาบาล บุคลากร เรือนจ า 

                                     
     ผู้ประสานงาน 1. นางสาวสุทธิพร  ชมภูศรี  
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.พะเยา 
       โทร 084-6085265 



 

       E.mail. mok_suti@hotmail.com 
       2. นางฉลวย  หาลือ 
       พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รพ.พะเยา 
       โทร 089-7576177 
       E.mail. C.lek2006@gmail.com 
 
         
 
  
 
     

 
 

 


