














ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมจ าลอง มุ่งการดี (ส่วนหลัง) 
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น 

 
วาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
  โดย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 

วาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
ไม่มี  

วาระท่ี 3  เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมทราบ 
- สรุปกิจกรรมบริการสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  ร่วมจากเครือข่ายต่างๆ 
โดย สถานพยาบาลเรือนจ ากลางขอนแก่น  และสถานพยาบาลทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ  

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การจัดท าแผนแบบบูรณาการการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ า 6 ด้าน(แบ่งกลุ่มท า Workshop บูรณาการแผน) 
1.1 การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ 

โดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง และทีมบริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ  
รพ.ขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทร์  โรงพยาบาลพล กลุ่มงานผู้ปุวยนอก 
รพ.ขอนแก่น 

1.2 ด้านบริการพื้นฐานงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
โดย งานส่งเสริม งานควบคุมโรค สสจ.ขอนแก่น ,ศูนย์อนามัยที่ 7 , ส านักควบคุม
ปูองกันโรคท่ี 7  งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  

1.3 ด้านสุขภาพจิต 
โดย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นกลุ่มงาน
จิตเวช รพ.ขอนแก่น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

1.4 ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 
โดย กลุ่มงานกายภาพบ าบัด รพ.ขอนแก่น 

1.5 ด้านการส่งต่อเพื่อการรักษา 
โดย งานส่งต่อ กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กลุ่มงานผู้ปุวยนอก รพ.ขอนแก่น  

1.6 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ขอนแก่น  

1.7 การนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการฯระบบรายงาน 
โดย กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ สสจ.ขอนแก่น  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.
ขอนแก่น 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 



สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า 
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมจ าลอง มุ่งการดี (ส่วนหลัง) โรงพยาบาลขอนแก่น 
รายช่ือผู้เข้าร่วม 

1 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น 
2 นางรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น 
3 นพ.สมศักดิ์ ปฏิภาณวัตร รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น 
4 นายนิชิต เสนไสย รองผู้อ านวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น 
5 นพ.ไพศาล ไตรสิริโชค นายแพทย์ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น 
6 นางเกื้อกูล  เพชรสันทัด  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

พิเศษ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

7 นางสุวรรณ โคตรชุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ 

โรงพยาบาลขอนแก่น 

8 นางศิริพร  อุทธากิจ 
  

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

9 นายปัญญา จิตจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เรือนจ ากลางขอนแก่น 
10 นางรัตติกาล แสนเย็น เภสัชกนช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
11 นางนิตยา ภาโนมัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
12 นางธิรากร มณีรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
13 นางจีรวรรณ ตั้งดนัยตระกูล นักกายภาพบ าบัดช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
14 นางบานเย็น เฮียงโอม จพ.สาธารณสุขชุมชน เวชกรรมสังคม 
15 นายชัชวาล มุ่งกลาง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น 
16 นางสาวสุภัควดี ธนสีชาญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น 
17 นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
ขอนแก่น 

18 นายบุญถม ชัยญวน ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอพล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพล 
19 นางฐิติพัฒน์ สุวรรณธรรมมา หัวหน้างาน ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต7 
20 นายแพทย์ประวีร์ ค าศรีสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพล โรงพยาบาลพล 
21 นางบุปผา อ่อนบุญมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เรือนจ ากลางขอนแก่น 
22 นางกรองทอง ไพศาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลพล 



23 น.ส.เสาวลักษณ์ ตรงรัศมีจันทร์ จพ.รังสีการแพทย์ กลุ่มงานรังสี โรงพยาบาลขอนแก่น 
24 แพทย์หญิงศุภกาญจน์ ทองปน นายแพทย์ กลุ่มงานจักษุโรงพยาบาลขอนแก่น 
25 นายชูพล รามี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น 
26 นางเชาวนี จ าปาทุม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ขอนแก่น 
27 นางปัทมา ทองไพบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล

ขอนแก่น 
28 นางสมหวัง จิเนราวัต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
29 นางนัฐธยาน์ จุลหนองใหญ่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
30 นางสมใจ แสงสร้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานจักษุ โรงพยาบาล

ขอนแก่น 
31 นายระพีพัฒน์ อาราษฎร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น 
32 นางชัญญานุช ปานนิล นักโภชนาการช านาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 
33 นายสุวิศิษย์ ช่างทอง  ศูนย์อนามัยที่ 7 
34 นางขนิษฐา ศุภวิทย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น 
35 นางเดือนฉาย พรเพ็ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
36 นายอัครเดช กลิ่นพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ 
37 นางพัฒนา น้ าโมง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
38 นางสาวปนัดดา เรียนรู้ พนักงานบริการเอกสาร กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
39 นายนรินทร์ บัวอ่ิน นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
40 น.ส. ชรันรัตน์ เรืองสุพันธุ ์ นักจิตวิทยาคลินิก กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาล

ขอนแก่น 
41  นางกนกพิชญ์ กาฬหว้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

โรงพยาบาลขอนแก่น 
 



เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

วาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ 
โดย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น 
  จากการท าบันทึกข้อตกลง ( MOU) และประชุมคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ 
ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพ่ือคืนคนดีและสุขภาพดีสู่สังคม ซึ่ง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อการบูรณาการแผนการ
จัดบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าทั้ง 2 แห่ง คือเรือนจ ากลางขอนแก่น เรือนจ าพล และทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษ 
  นางเก้ือกูล  เพชรสันทัด เลขาคณะกรรมการโครงการฯ แจ้งเรื่อง  การปรับค าสั่งคณะกรรมการ
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 

1. ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ปรับ ให้ 
นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล เป็นประธานกรรมการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่ม  
นโยบายการตรวจราชการ ปี 2563  จะนิเทศระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ

ราชทัณฑ์ปันสุขท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซึ่งมี  5 ระดับ ต้องมีแผนบูรณาการ ระดับจังหวัด ระดับเขต  

วาระท่ี 2  เรื่อง เสนอเพื่อให้ท่ีประชุมทราบ 
3.1  การด าเนินงานการบริการสุขภาพผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลางจังหวัดขอนแก่น 
โดยนายปัญญา จิตจักร์พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถานพยาบาลเรือนจ ากลางขอนแก่น ดูแลผู้ต้องขัง 4 ,704 คน  ชาย 4,015  คน  หญิง 689 

คน  มีบุคลากรสาธารณสุข  5  คน  มีพยาบาลวิชาชีพ  3 คน นักจิตวิทยา 2 คน   มีผู้ต้องขังเข้ารับบริการ 
ประมาณ 100 -150 คน ต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ รองลงมาคือระบบทางเดินอาหารและโรค
ผิวหนัง มีผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เบาหวาน 69 ราย ความดันโลหิตสูง 50  ราย ภูมิต้านทานบกพร่อง  67 ราย วัณโรค 
62 ราย  โรคจิตเวช 52 ราย  

ปี 2562 มีการส่งต่อผู้ปุวยเพื่อรับการรักษา 1,022 ครั้ง นอนโรงพยาบาล  174 ราย  
แผนการด าเนินงานปี 2563  ด าเนินงานภายใต้แนวทางการบริการสุขภาพผู้ต้องขัง 5 ด้าน 
1. การให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ ให้บริการตรวจรักษาตลอด 24 ชั่วโมง  
- ตรวจโดยแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เดิม 2 ครั้ง/เดือน ปัจจุบันเพิ่มเป็น เดือนละ 4 ครั้ง 
- ตรวจผู้ต้องขังทางจิตเดือนละ 1 ครั้งโดยโรงพยาบาลจิตเวช 
2. ด้านบริการพื้นฐานงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
- คัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคน 
- คัดกรองวัณโรค 
- คัดกรองโรคเอดส์ 
- พ่นหมอกควันก าจัดแมง 
- ให้ความรู้อนามัยวัยเจริญพันธุ์ 
- ส่งเสริมทันตสุขภาพ 
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปีละ 1 ครั้ง 



3. ด้านสุขภาพจิต 
- ประเมินผู้ปุวยทางจิต ได้แก่ ผู้ต้องขังยาเสพติด TC อบรม 4 เดือน  BMC อบรม 12 เดือน 
4. ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
5. ด้านการส่งต่อเพ่ือการรักษาการส่งต่อเพ่ือการรักษาโรงพยาบาลแม่ข่าย ทั้งส่งต่อโดย 

แพทย์ ส่งต่อฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 
6. การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบและส่งต่อขึ้นทะเบียนสิทธิ์ทุกวันที่กลุ่มงานประกัน

โรงพยาบาลขอนแก่น 

ผลการด าเนินงาน 
1. ตรวจคัดกรองภาวะหัวใจเต้นผิดปกติจากภาวะไทรอยด์เป็นพิษ  คัดกรองด้วยวาจา 4,704 คน 

เข้าเกณฑ์ผิดปกติ 333 คน ส่งตรวจร่างกายพบชีพจรเร็ว 152 ราย ส่งตรวจEKG จ านวน 152 ราย ผลผิดปกติ  
จ านวน 39 ราย ส่งตรวจTSH จ านวน 39 ราย ผลผิดปกติ 20 ราย เป็นรายใหม่ 14 ราย รายเก่า 6 ราย  

2. ด้านบริการทันตกรรม ได้จัดท าแผน ขอ Unit ทันตกรรม คาดว่าจะได้ในปี 2564 
       3. เพ่ิมชองทางด่วนพิเศษเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขัง และลดการตีตรา  
 4. การจัดท าห้องผู้ปุวยใน โรงพยาบาลขอนแก่น จัดหาห้องให้ 2 ห้อง ก าลังด าเนินการปรับปรุงเพื่อ
ความปลอดภัย และจัดท าสถานที่พักส าหรับผู้คุมให้เป็นสัดส่วน 

5. อบรม อสรจ. ปี 2561 อบรมแล้ว 80 คน พ้นโทษไปแล้วส่วนหนึ่ง ปัจจุบัน มี 38 คน ตาม
เกณฑ์ อสรจ. 1 คน ต่อนักโทษ 50 คน 

3.2 การด าเนินงานการบริการสุขภาพผู้ต้องขังภายในสถานพยาบาลทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ 
โดย นายระพีพัฒน์ อาราษฎร์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ ผู้ต้องขังเป็นชายล้วน จ านวนประมาณ  2,000 คนแผนการปฏิบัติการในการดูแล
ผู้ต้องขัง ณ ปัจจุบัน  

1. แผนการปฏิบัติการงาน  5  ก้าวย่าง  กรมราชทัณฑ์ได้แก่ การควบคุมปราบปราม  ยาเสพติด  
โทรศัพท์มือถือและสิ่งของต้องห้ามการจัดระเบียบเรือนจ าการฝึกวินัยผู้ต้องขังพัฒนาจิตใจด้วยหลักสูตรสัคคสา
สมาธิ และ การสร้างการยอมรับจากสังคม 
2.มาตรการการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่/ผู้ต้องขังกลับจากศาล 
การตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามซุกซ่อนในตัวผู้ต้องขังและเสื้อผ้า  เช่น   ยาเสพติดฯ โทรศัพท์มือถือ เงินสด  อาวุธ 
ฯลฯการตรวจหาสารเสพติดฯในปัสสาวะการตรวจร่างกายเบื้องต้นดูร่องรอยบาดแผลที่บาดเจ็บมาจากภายนอก  
การสอบถามโรคประจ าตัว การเจ็บปุวยต่างๆ  ยาที่รับประทาน  ใบนัดติดตามการรักษา  มีการดูแลเบื้องต้น  
กรณีพบว่าผู้ปุวย  มีโรคประจ าตัวลงชื่อพบแพทย์เพ่ือท าการตรวจรักษา 
3.การดูแลแดนแรกรับ 
ทัณฑสถานเป็นแดนเรือนจ าพิเศษ( แรกรับ )เป็นผู้ต้องขังกลุ่มฝากขัง  กลุ่มระหว่างการพิจารณาคดี 

การดูแลเริ่มจากการปฐมนิเทศการด าเนินชีวิต  แจ้งกฎระเบียบ  การปฏิบัติตัวภายในทัณฑสถานฯ 
ฝึกระเบียบแถวแก่ผู้ต้องขังรับใหม่  เพ่ือฝึกความเป็นระเบียบวินัยให้แก่ผู้ต้องขังจัดให้ผู้ต้องขังรับใหม่สูงที่มีอายุ60
ปีขึ้นไป/ผู้ต้องขังพิการให้มีการสวดมนต์ท าสมาธิเพื่อขัดเกราจิตใจ     

4. การดูแลผู้ต้องขังแดนเรือนนอน 
เป็นแดนที่ผู้ต้องขังได้รับการตัดสินคดีเด็ดขาดแล้ว  มีโทษจ าคุกไม่เกิน  10  ปี ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อ

ผู้ต้องขังได้รับการตัดสินคดีเด็ดขาด การดูแล 



- การจ าแนกผู้ต้องขังเพ่ือรับการฝึกวิชาชีพ เช่น  การท าอวนแห  การท าพานพุ่ม  การฝึกท ากล้วย
ทอด เพื่อจ าหน่าย  กองงานซักผ้า  การท ากลุ่มชุมชนบ าบัดผู้ติดยาเสพติดฯ  การฝึกวิชาชีพด้านช่างก่อสร้าง  

- ผู้ต้องต้องขังสูงอายุที่มีอายุ  60  ปีขึ้นไป  มีการจ าแนกเพ่ือท ากิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย   เช่น                                    
ท ากิจกรรมการสวดมนต์  นั่งสมาธิ  การออกก าลังกาย  เหมาะสมตามกลุ่มวัย 
  - ส่งเสริมการศึกษา มีการจ าแนกผู้ต้องขังที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับประถมศึกษาให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง
จนถึงระดับมัธยมต้น 
              - การอบรมหลักสูตรระยะสั้น  เช่น  ช่างฉาบปูน   ช่างเชี่อม  ไม้กวาด ฯ     
              - การอบรมหลักสูตรสัคคสาสมาธิ หลักสูตร 1 เดือน   หลวงพ่อวิริยัง  สิรินธโร 
              - ฝึกวิชาชีพท างานสถานประกอบการภายนอกเรือนจ า ( ประชารัฐ ) 
              - มีการฝึกพลังจิตใจมีการสวดมนต์ไหว้พระวันละ 3 ครั้ง ก่อนขึ้นเรือนนอน ,6 โมงเย็น, 5.30 น. ของ 
วันรุ่งขึ้น 
             - อบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยคืนคนดีสู่สังคมส าหรับผู้สูงอายุ  หลักสูตร  4  สัปดาห์  
  - อบรมโครงการลูกเสืออาสาเพื่อพลังแผ่นดิน 
             -อบรมโครงการจิตอาสา 
  -อบรมโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระท าผิด 
             -กิจกรรมท าบุญตักบาตรวันส าคัญต่างๆ และทุกวันพระ 
5. การจัดบริการในสถานพยาบาลประกอบด้วย 

   - กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพผู้ต้องขังรับใหม่ 
   - การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านการประเมิน ในปี 2562  
   - กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า  (อสรจ. )  จ านวน  80  คน 

-กิจกรรมอบรมการเฝูาระวังการปูองกันวัณโรคการตรวจคัดกรองวัณโรค  โดยการเอกซเรย์ปอดการ  
ตรวจประเมินมาตรฐานด้านวัณโรค 

   - กิจกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน DIC ( Drop in Center ) จัดบริการด้าน 
    เอชไอวี  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค ปี 2563 ตรวจ HIV ไปแล้ว 516 คน ผลบวก 3 คน 
   - กิจกรรมการฉีดวัคซีนปูองกันไข้หวัดใหญ่ 
   - การตรวจคัดกรองโรคหิด แผลติดเชื้อ 
   - การตรวจคัดกรองภาวะไทรอยด์เป็นพิษ 
   - การตรวจสิ่งปนเปื้อนในอาหารดิบ  น้ าดื่ม  น้ าใช้  ภาชนะและมือผู้สัมผัสอาหาร 
   - การประเมินมาตรฐาน  5  ด้าน  คือ  ด้านสถานพยาบาล  ด้านโรงเลี้ยงอาหาร ด้านสูทกรรม   
     ด้านที่นอน  ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   - จัดบริการตรวจรักษาผู้ต้องขังปุวยโดยแพทย์  จ านวน  2  ครั้ง/เดือน 

             - จัดบริการทันตกรรม  จ านวน  1  ครั้ง/เดือน 
     - กิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  ผู้ต้องขังอายุ  35  ปีขึ้นไป เมื่อพบความเสี่ยงน า 
กลุ่มเสี่ยงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

        - ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาผู้ปุวยโรคเบาหวาน ปีละ 1 ครั้ง  
- กิจกรรมอบรมอาสาสมัครดูแลผู้ต้องขังปุวยโรคเบาหวาน ปัจจุบันมี 35 คน  
- อบรมฟ้ืนฟูผู้ต้องขังปุวยจิตเวช 
 



การดูแลติดตามหลังพ้นโทษ 
- การส่งต่อข้อมูลผู้พ้นโทษให้องค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต. ) เทศบาลติดตามการ ใช้ชีวิตหลังพ้น     
โทษ 
- ศูนย์ care ศูนย์ประสานงานการมีงานท าส าหรับผู้พ้นโทษ  เป็นสถานที่จัดหางาน และ  ทุนประกอบ 
  อาชีพ  เพ่ือช่วยเหลือผู้พ้นโทษและครอบครัว 
- การส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังปุวยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง และ โรคทางจิตเวช  ส่งไปส านักงานสาธารณสุข  
ขอนแก่น และ โรงพยาบาลในพ้ืนที่ที่ผู้ต้องขังมีภูมิล าเนาอยู่ 
 

3.3 การด าเนินงานการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ าอ าเภอพล 
เรือนจ าพล ตั้งอยู่ที่ต าบลเพ็กใหญ่ มีพื้นท่ีทั้งสิ้น 95 ไร่  ระยะทางห่างจาก รพ.พล 3 กิโลเมตรมีผู้ต้องขัง 1,373  
คน  มีพยาบาลวิชาชีพดูแล 2 คน  
การจัดบริการด้านสาธารณสุขเดิมด าเนินการโดยสถานพยาบาลในเรือนจ า โรงพยาบาลพลซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่
ข่ายได้เริ่มด าเนินการเข้าตรวจรักษาในเดือนกุมพาพันธ์ เป็นต้นไป เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารแรกของเดือน 

 
วาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 แผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าตามเกณฑ์ 6 ด้าน 
1.1 ด้านการให้บริการตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติ 
1.1 การตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติโดยแพทย์ 

1) เรือนจ ากลางขอนแก่น มีจ านวนผู้ต้องขังประมาณ 4,700 ราย  เกณฑ์การจัดบริการ 9 
ชั่วโมง/สัปดาห์  เดิมโรงพยาบาลขอนแก่นออกให้บริการตรวจรักษา 2 ครั้ง/เดือน ปัจจุบัน ออกให้บริการ 4 ครั้ง/
เดือน คือทุกวันพฤหัสบดี ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น. ผ่านเกณฑ์    
2)ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น มีจ านวนผู้ต้องขังประมาณ 2,000 ราย  เกณฑ์การจัดบริการ6 ชั่วโมง/
สัปดาห์  เดิมโรงพยาบาลขอนแก่นออกให้บริการตรวจรักษา 1 ครั้ง/เดือน ปัจจุบัน ออกให้บริการ 2 ครั้ง/เดือน 
คือทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น. ผ่านเกณฑ์    

3) เรือนจ าพล จ านวนผู้ต้องขังประมาณ 1,400 ราย  เกณฑ์การจัดบริการ6 ชั่วโมง/
สัปดาห์  แผนการจัดบริการ 1  ครั้ง/เดือน ให้พิจารณาจัดบริการให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
1.2 การตรวจรักษาตามเวชปฏิบัติโดยพยาบาล  
เรือนจ าทั้ง3  แห่งด าเนินการผ่านเกณฑ์ มีพยาบาลให้บริการตลอด24 ชั่วโมงเรือนจ ากลางขอนแก่น มีพยาบาล
วิชาชีพ 3 คน ทัณฑสถาน  2  คน เรือนจ าพล 2 คน 
  1.3 กรณี ฉุกเฉินมีพยาบาลเวชปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง 
  1.4 การให้บริการให้ค าปรึกษาและจิตบ าบัดโดยนักจิตวิทยา 
  เรือนจ ากลางขอนแก่นมีนักจิตวิทยา 2  คน ส่วนทัณฑสถานฯและเรือนจ าพลไม่มีนักจิตวิทยา 
การจัดบริการตรวจรักษาผู้ปุวยจิตเวช 
มติที่ประชุม  
1.ด้านการตรวจรักษาผู้ปุวยจิตเวชรับผิดชอบเรือนจ ากลางขอนแก่น และเรือนจ าพล โดยให้ริการตรวจรักษา 1 
ครั้ง/เดือน และมีการติดตั้ง Telemedicine ส่วนทัณฑสถานบ าบัดฯ โรงพยาบาลขอนแก่นรับผิดชอบในการตรวจ
รักษาโดยให้เรือนจ าพลและ รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ประชุมพิจารณาได้ข้อสรุปแล้วแจ้ง คุณเก้ือกูล สสจ.ขอนแก่น  
2. เพ่ือส่วนการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพจิต โรงพยาบาลขอนแก่นรับผิดชอบ  



 1.5 การบริการตรวจรักษาและให้ค าปรึกษาทางVDO  Conference  ทั้งในรายปกติและฉุกเฉิน  
   - เนื่องจากเรือนจ าทั้ง 3 แห่ง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลแม่ข่าย สามารถส่งต่อไปโรงพยาบาลได้ ภายใน
เวลารวดเร็ว  จึงไม่ได้มีการติดตั้ง VDO  Conference  นอกจากนี้ยังมี่การสื่อสารผ่านไลน์กับแพทย์ประจ าได้
ตลอดเวลา  
 - เรือนจ ากลางขอนแก่น ติดตั้ง VDO Conference เชื่อมกับ รพ.จิตเวชฯ เพื่อตรวจรักษาและให้
ค าปรึกษาผู้ปุวยจิตเวช 

2. ด้านบริการพื้นฐานงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 2.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 
1) บริการฝากครรภ์  5  ครั้งตามเกณฑ์  เรือนจ ามีผู้ต้องขังตั้งครรภ์ 1 ราย อายุครรภ์ 7 เดือน  มาฝากคครภ์ที่ 
คลินิกฝากครรภ์ รพ.ขอนแก่น หลังจากนั้นพบแพทย์ที่เข้าตรวจในเรือนจ า 
  2) การดูแลหลังคลอด   3  ครั้งตามเกณฑ์  ขณะนี้ไม่มีหญิงหลังคลอด 
  2.2  กลุ่มเด็ก0-3 ปี    เรือนจ ากลางขอนแก่น มีเด็ก 2 คน ญาติรับไปดูแลแล้ว 1 คน เหลือ 1 
คน อายุ 9 เดือน ได้รับวัคซีนตามวัย และมีพัฒนาการสมวัย โดยรับวัคซีนที่คลินิกเด็กดีโรงพยาบาลขอนแก่น  
  2.3  กลุ่มอายุ18 – 59 ปี  
  1) บริการคัดกรองและให้การรักษาโรคติดต่อ เช่น คัดกรองวัณโรค  แผนคัดกรองวัณโรค
โรงพยาบาลขอนแก่นคัดกรองปีละ2 ครั้ง  ช่วงเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของแต่ละปี จะด าเนินการหลังได้รับรถ
เอกซเรย์พระราชทาน 
  2) การบริการคัดกรองและให้การรักษาโรคไม่ติดต่อ (DM,HT,CVD)  เกณฑ์ 1 ครั้ง/ปี  เรือนจ า
และทัณฑสถานขอนแก่น ด าเนินการคัดกรองทุกเดือน 

3) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  เกณฑ์1 ครั้ง/ปี  ปี 2563 เรือนจ ากลางขอนแก่น
ด าเนินการ 1 รุ่น จ านวน 50  คน  

4) บริการให้ค าปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับ เอช ไอวี เพื่อการตรวจเพื่อการตรวจหาเชื้อ
เอดส์ ด้วยความสมัครใจ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การปูองกันโรค เช่นถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นฯลฯเกณฑ์2 
ครั้ง/ปี  เรือนจ ากลางขอนแก่น ด าเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง  จ านวน 1,500 คน 

5) ให้บริการทันตกรรม ส่งเสริมปูองกัน เกณฑ์ 2 ครั้ง/ปี 
    เรือนจ ากลางขอนแก่น  เดือนละ 1 ครั้ง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ  1 ครั้ง/เดือน เรือนจ า

พล  รอประชุมวางแผนร่วมกัน 
2.4 กลุ่มอายุ 60 ปี 

1) บริการวัคซีนตามโปรแกรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเกณฑ์ 1 ครั้ง/ปี  เรือนจ ากลางและทัณฑ
สถานบ าบัดพิเศษ วัคซีนที่ให้ประจ า ได้แก่  วัคซีนป้องกันหัดและหัดเยอรมัน วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แผนฉีด 
เดือนพฤษภาคม 2563  

2) ให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน  เกณฑ์2 ครั้ง/ปี  เรือนจ ากลางขอนแก่น 
และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ แผนให้บริการเดือนละ 1 ครั้ง  

3) บริการคัดกรองและให้การรักษาโรคติดต่อ เช่นคัดกรองวัณโรคปอดเกณฑ์1 ครั้ง/ปี  ทั้ง 
3  แห่ง แผนคัดกรอง 100 %  2 ครั้ง/ปี  

4) บริการคัดกรองและให้การรักษาโรคไม่ติดต่อ (DM,HT,CVD,DR)เกณฑ์ 1 ครั้ง/ปี  



5) บริการให้ค าปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับ เอช ไอวี เพื่อการตรวจเพื่อการตรวจหาเชื้อ
เอดส์ ด้วยความสมัครใจ รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันโรค เช่นถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นฯลฯ   เรือนจ า
กลางขอนแก่นและทัณฑสถานขอนแก่น  ด าเนินการ 2 ครั้ง/ปี   ในเดือน มีนาคม และ สิงหาคม 2563  พร้อมกับ
กลุ่มอายุอื่นๆ  ที่ประชุมเสนอให้แยกรายงาน 
3. ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต 
 1) การคัดกรองความเสี่ยงจาการสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติด เกณฑ์ 1 ครั้ง/ปี  
สถานพยาบาลด าเนินการเองโดยท าในกลุ่มแรกรับทุกราย 
 2)  การตรวจคัดกรองด้วยแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขัง (PMHQ-Thai) เกณฑ์ 1 ครั้ง/ปี  
เรือนจ าทั้ง 3 แห่ง ด าเนินการเอง 
 3)  การบริการให้ค าปรึกษาและบ าบัดแก่ผู้ต้องขังที่มีภาวะเครียด/ซึมเศร้า รวมถึงการเจ็บป่วยทางจิตเวช 
(โดยนักจิตวิทยา/พยาบาล/แพทย์ เกณฑ์ 1 ครั้ง/ปี  เรือนจ ากลางขอนแก่น มีนักจิตวิทยาด าเนินการเอง  
ทัณฑสถานบ าบัด  โรงพยาบาลขอนแก่น รับผิดชอบ  เรือนจ าพล  โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์รับผิดชอบ 
 4.ด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ 
         1) จัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเกณฑ์ตามความเหมาะสม    เรือนจ าขอนแก่น จัดกิจกรรม
ฟ้ืนฟูกลุ่มติดยาเสพติด ชุมชนบ าบัด   
         2)  บริการให้ค าปรึกษาและกายภาพบ าบัด/ กิจกรรมบ าบัด แก่ผู้ต้องขัง เกณฑ์ 2 ครั้ง/ปี   
เรือนจ าทั้ง 3 แห่ง  ด าเนินการตามเกณฑ์ 
 3)ให้บริการตรวจรับรองความพิการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ตามความเหมาะสม  
ปัจจุบันนักกายภาพด าเนินการ ประเมินถ่ายรูปเสนอแพทย์พิจารณาออกใบรับรองความพิการ  
 5. ด้านการส่งต่อเพ่ือการรักษา 
 1) มีระบบส่งต่อทั้งทางกายและทางจิต  ครอบคลุมถึงการส่งต่อต่อประวัติการรักษาเกณฑ์ 1 ครั้ง/สัปดาห์  
ปัจจุบันทั้ง 3 แห่งด าเนินการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน 1669  
 2) มีระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเตรียมส่งต่อผู้ต้องขังไปรักษาท่ีนอกเรือนจ า ในกรณีฉุก เฉนิ 
เกณฑ์ด าเนินการทุกวัน  ทั้ง 3 แห่งด าเนินการตามเกณฑ์  
6. ด้านการตรวจสอบสิทธิ์ 
 1) ด้านการตรวจสอบสิทธิ์ เกี่ยวกับเรื่องรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังเพ่ือการย้ายสิทธิ์ เปลี่ยนสิทธิ์ การ
รักษา พยาบาล การเพิกถอนสิทธิ์ หรือแม้แต่การรักษาใดๆ   เกณฑ์ด าเนินการทุกวัน  ปัจจุบันเรือนจ ากลาง
ขอนแก่นและทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น  ด าเนินการทุกวันโดยส่งโรงพยาบาลขอนแก่นด าเนินการ 
 2) มีระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์  เกณฑ์ ท าทุกวัน  ปัจจุบัน โรงพยาบาลขอนแก่นด าเนินการลงทะเบียน
สิทธิ์ให้  แผนในอนาคตทางเรือนจ าจะด าเนินการขึ้นทะเบียนเองหลังจากน าโปรแกรม JHCIS ไปใช้ในเรือนจ า  
 7. ด้านพัฒนาบุคลากร  
 1) อบรมบุคลากร  มีการจัดอบรมฟ้ืนฟูการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไป (NP) ทุกปี 
 2) อบรม อสรจ.  เกณฑ์ อสรจ.ต่อผู้ต้องขัง  1 :50  คน  



 - เรือนจ าขอนแก่น อบรมเพ่ิม 100  คน   
 - ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ  จ านวน  50  คน  
 - เรือนจ าพล  จ านวน  30  คน 
8. ด้านสิ่งแวดล้อม  
 1) โรงอาหาร  มีสูทกรรม 100  คน  พิจารณาคุณภาพอาหาร   การค านวณเมนูอาหาร แคลลอรี่  
 ข้อเสนอ อยากขอค าปรึกษาจากศูนย์อนามัย ปีละ 2 ครั้ง สนับสนุนสื่อวิทยากร ขึ้นกับพื้นท่ีร้อง 
ขอ 
 2) ระบบบ าบัดน้ าเสีย  มีการประเมินมาตรฐาน 5 ด้าน 2 ครั้ง/ปี   
 ปัญหา เรือนจ าพล ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องน้ าเสีย ให้เรือนจ าพลท าหนังสือเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา อาจจะให้โยธาจังหวัดเข้าไปดูแล 
การนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการฯระบบรายงาน 
 
วาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

- ไม่มี 
 
ปิดประชุม   16.00 น. 
 
 
 

ลงชื่อ   กนกพิชญ์ กาฬหว้า  ผู้จดรายงานการประชุม 
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
          ลงชื่อ  นางวรญา สวุรรณโน  ผูต้รวจทาน  
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


