




สรุปรายงานการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี ด้วยหัวใจ  
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 -16.00 น. 

ณ ห้องประชุมชลลดา บุษยรัตน์ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ประธานการประชุม 
2. นพ.ไพศาล ไตรศิริโชค ต าแหน่งนายแพทย์ช านายการ   รองประธาน  
3. นางวรญา สุวรรณโน    ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
4. นางสุวรรณ โคตรชุม    ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
5. นางร่มฉัตร คุณรักษ์ ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
6. นางสมหวัง จิเนราวัต ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
7. นางจุลจิรา ทองเจียว ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางกนกพิชญ์ กาฬหว้า ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
วาระท่ี 1  ประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 เรื่องแจ้งจากนายแพทย์ไพศาล ไตรศิริโชค 
จากการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมหารือพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับ

ผู้ต้องขังในเรือนจ า เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00  – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอุทัย สุดสุข 
ชั้น 5 อาคาร 7 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ 
ดี ด้วยหัวใจ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และมี โลโก้พระราชทานโครงการ แต่ห้ามน าไปใช้ในการหา
รายได ้

- โรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลแม่ข่ายสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มี ทั้งหมด 109 แห่งมี
เรือนจ าทัณฑสถาน สถานกักขังในความดูแล จ านวน 132 แห่ง  มีรพ.แม่ข่ายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จ านวน 3 แห่ง  ดูแลเรือนจ า ทัณฑสถาน สถานกักขังจ านวน 11 แห่ง 

ปี 2563 มีโรงพยาบาลแม่ข่ายน าร่อง  25  แห่ง รพ.ขอนแก่นเป็น 1 ใน 25 แห่ง  
โรงพยาบาลแม่ข่าย 13 แห่ง จะได้สนับสนุนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ และเครื่องตรวจจอประสาทตา ( Fundus 
Camera จะมีพิธีมอบ ประมาณวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ซึ่งเขตสุขภาพที่ 7  ต้องประสานท าแผนการใช้รถ 
 การจัดบริการพ้ืนฐาน  

1. ด้านการรักษาพยาบาล 
2. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. ด้านงานส่งเสริมสุขภาพจิต 



4. ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
5. การส่งต่อเพ่ือการรักษา 
6. กิจกรรมการตรวจสอบสิทธิ 

แนวทางการด าเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ า ปี ๒๕๖๓ 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือน าระดับจังหวัด  

- ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สามารถด าเนินการตามนโยบายและแผนงานที่ 
ก าหนด 
- สนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือนจ าเพ่ือให้การบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
- ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานและรายงานข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขของผู้ต้องขังในเรือนจ า

ต่อส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน 
- ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาการจัดบริการปฐมภูมิในเรือนจ า 
- จัดระบบการให้บริการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของเรือนจ า ในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง ให้

ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านตามสิทธิประโยชน์ที่บุคคลผู้มีสิทธิจะได้รับ 
- รายงานข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขของผู้ต้องขังในเรือนจ าต่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. นโยบายโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี ด้วยหัวใจ 
3. การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ า (อสรจ.) 
4. โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับมอบรถเอกซเรย์ และเครื่องตรวจจอประสาทตา  
5. จะมีการตรวจ HIV ให้ผู้ต้องขังทุกคน โดยวิธีป้าย (Swab) เยื่อบุกระพุ้งแก้ม 
6. คัดกรองอาการทางจิต คัดกรองซึมเศร้า ผู้ต้องขังทั้งก่อนเข้าและออกจากเรือนจ า  
7. การตรวจของแพทย์ เฉลี่ย 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. การอบรม อสรจ. กรมอนามัยจะสนับสนุน วีดีทัศน์ ในการอบรม แต่ห้ามน าไปจ าหน่าย 
9. จัดระบบ Fast-tract  กรณีผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลเช่น จัดให้นั่งรถเข็น มีผ้า

คลุมขา จัด Green Chanel กรณี Admitted อยากให้จัด Zoning ผู้ป่วยผู้ต้องขัง 
ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม   

1. ตัวชี้วัดมีหรือไม่ 
2. ค่าใช้จ่ายใช้จากที่ไหน 
3. กรณีส่งต่อ CPR  ยังใช้ 1669  กรณีรอตรวจที่ ER  อยากให้จัดมุมไว้รอตรวจเฉพาะ และดูแล้ว

ปลอดภัย 
4. แผนก OPD อยากให้มีรถเข็นให้ผู้ต้องขัง และมีผ้าคุม 
5. กรณีผู้ป่วยจิตเวช  จะมีการประสานล่วงหน้ากับนักจิตวิทยา กับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช 

วาระท่ี 3  วาระเพ่ือพิจารณา 
 3.1  การจัดประชุมมีก าหนดจัดประชุมทุก 2 เดือน เพ่ือติดตามความก้าวหน้า  
3.2  จัดระบบการให้บริการ 



 - การรักษาพยาบาลให้จัดท าแผนการให้บริการตรวจรักษาในเรือนจ า  ให้สอดคล้องตามเกณฑ์  โดย
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว และ กลุ่มงานพยาบาลชุมชนรับผิดชอบ  
 - การคัดกรอง งานส่งส่งเสริมสุขภาพ คัดกรองตามกลุ่มวัย  และจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม
เสี่ยง  
 - คัดกรองบุหรี่ สุรา ยาเสพติด  งานยาเสพติด  และกลุ่มงานจิตเวชจัดท าแผนร่วมกับ เรือนจ า
และทัณฑสถานบ าบัดพิเศษ  ซึ่งเดิมจะคัดกรองกลุ่มแรกรับทุกราย  
วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  

- ไม่มี  
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.   
      
 
      ลงชื่อ   กนกพิชญ ์กาฬหว้า  ผูจ้ดรายงานการประชุม  
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
      ลงชื่อ  นางวรญา สวุรรณโน  ผูต้รวจทาน  
      ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


