
Agenda based ประเดน็ที่ 1 โครงการเกีย่วกบัพระราชวงศ์ 
โครงการราชทณัฑ์ปันสุข ท าความ ด ีเพ่ือชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

เขตสุขภาพที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข 

จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ช่ือตัวช้ีวดั : ระดบั
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการพฒันาระบบ
บริการสาธารณสุข ส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน 

ทุ่งสง ปาก
พนัง 

นคร
ศรีฯ 

วยั
หนุ่ม 

กกัขัง
กลาง  

ตัวช้ีวดั
หลกั 

1. ระดบัความส าเร็จของ
สถานพยาบาลในเรือนจ า 
ผ่านเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ 
และบริหารจัดการครุภัณฑ์ 
ร่วมกบัเครือข่าย 

- สฎ./ชพ. 4 
- นศ. 5 

4 4 5 - - 

ตัวช้ีวดั
หลกั  

2. ระดบัความส าเร็จการ
จัดบริการสาธารณสุขครบ 6 
ด้าน (ทุกเรือนจ า 7 จังหวดั) 

3 รอบ 
6 เดือน 

รอบ 
6 เดือน 

 

รอบ 
6 เดือน 

 

รอบ 
6 เดือน 

รอบ 
6 เดือน 



Agenda based ประเดน็ที่ 1 โครงการเกีย่วกบัพระราชวงศ์ 
โครงการราชทณัฑ์ปันสุข ท าความ ด ีเพ่ือชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

เขตสุขภาพที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

ช่ือตัวช้ีวดั : ระดบัความส าเร็จใน
การด าเนินการพฒันาระบบ
บริการสาธารณสุข ส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน 

ทุ่งสง ปาก
พนัง 

นคร
ศรีฯ 

วยั
หนุ่ม 

กกัขัง
กลาง  

ตัวช้ีวดัรอง 2.1 พฒันาศักยภาพพยาบาลใน
เรือนจ าหรือแพทย์/พยาบาลจาก 
รพ. แม่ข่าย 

มแีผน / / / / / 

ตัวช้ีวดัรอง 2.2 พฒันา อสรจ. ในเรือนจ า 
(ฝึกอบรมปีละ 2 คร้ัง) 

มแีผน / / / / / 

ตัวช้ีวดัรอง 2.3 จ านวนคร้ังการให้บริการ
สุขภาพช่องปาก 

≥ 4 คร้ัง/ปี 1-2
คร้ัง/
เดือน 

1-2
คร้ัง/
เดือน 

1-2
คร้ัง/
เดือน 

1 คร้ัง/
เดือน 

ส่ง 
รพ.แม่
ข่าย 

ตัวช้ีวดัรอง 2.4 ร้อยละของผู้มปัีญหาสุขภาพจิต
ได้รับการดูแลรักษา 

80 % 100% 100% 100% 100% 
 

100% 



Agenda based ประเดน็ที่ 1 โครงการเกีย่วกบัพระราชวงศ์ 
โครงการราชทณัฑ์ปันสุข ท าความ ด ีเพ่ือชาต ิศาสน์ กษัตริย์ 

เขตสุขภาพที่ 11 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

ช่ือตัวช้ีวดั : ระดบั
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการพฒันาระบบ
บริการสาธารณสุข ส าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน 

ทุ่งสง ปาก
พนัง 

นคร 
ศรีฯ 

วยัหนุ่ม กกัขัง
กลาง  

ตัวช้ีวดัรอง 2.5 จ านวนคร้ังการประเมนิ
ภาวะสุขภาพจิตและจิตเวช 

≥ 1 
คร้ัง/ปี 

แผน 
เมย.64 

แผน 
เมย.64 

แผน 
เมย.64 

แผน 
เมย.64 

แผน 
เมย.64 

ตัวช้ีวดัรอง 
 

2.6 ร้อยละการคดักรองค้นหา
วณัโรคด้วยการถ่ายภาพรังสี
ทรวงอกในผู้ต้องขงัแรกรับ 

≥ 90 % 100% 100% 100% 100% 100% 

ตัวช้ีวดัรอง 2.7 ร้อยละการคดักรองเอชไอ
วใีนกลุ่มผู้ต้องขงัแรกรับ 

50 % 100% 100% 100% รอ 
ตรวจ 

รอ
ตรวจ 



1.บริการ สธ. 

5.ผู้ต้องขัง / ผู้ป่วย  ในเรือนจ า
ได้รับการดูแลรักษาตาม
แนวทางทีก่ าหนด 

6.สถานพยาบาลในเรือนจ า 

ผ่านเกณฑ์ 6 องค์ประกอบ 

ต้นน า้ กลางน า้ ปลายน า้ 

จดัท าทะเบียนประวตัผู้ิต้องขังแรกรับ  ทุกคน 

1.มแีผนบูรณาการระหว่างกรมและแผนปฏิบตัิ
การแพทย์/พยาบาลเรือนจ า’ 

2.มกีารพฒันา แพทย์ / พยาบาล / อสรจ.  

(แพทย์/พยาบาล มแีผน / อสรจ. มแีผน ) 

มีค าส่ังคณะกรรมการ/คณะท างาน/มีรายงานประชุม 

1. รักษาพยาบาล  * ตรวจ/รักษาโดยพยาบาลในเรือนจ า * รพ.จดั
แผน แพทย์ /ทนัตแพทย์/จกัษุแพทย์ /รักษาด้านสุขภาพจติ  

2. ส่งเสริมและป้องกนัโรค* ANC *;วคัซีนเดก็*หวดัใหญ่ /หัด *มีระบบเฝ้า
ระวงัโรคติดต่อหรือโรคระบาดอ่ืนๆ ในเรือนจ า *คดักรอง DM/HT/มะเร็งปาก
มดลูก/เต้านม /ตรวจตา/ฟัน /*TB  HIV  / *ทีมให้สุขศึกษา 
3. ส่งเสริมสุขภาพจติ *คดักรอง  ให้สุขศึกษา *เฝ้าระวงั  ม ีแผน 12 
คร้ัง/ปี 
4. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ *ให้บริการทุกรายท่ีจ าเป็น /ตรวจรับรองความพกิาร 
นัดจากทีมแพทย์ที่เข้าไปตรวจ 

5.ส่งต่อเพ่ือการรักษา *นอกเรือนจ า ใช้ระบบ 1669 หรือส่งโดยโดยรถ
ของเรือนจ า 

6.ตรวจสอบสิทธิประกนัสุขภาพ *พยาบาลในเรือนจ ามกีาร
ตรวจสอบยืนยนัสิทธิให้ถูกต้อง และขึน้ทะเบียน  

บูรณาการความร่วมมือจัดบริการสาธารณสุขในเรือนจ า 
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Health Region 11 Matrix scoring inspection : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.จัดบริการสาธารณสุข ครบ 6 ด้าน 

มีพยาบาลในเรือนจ า ทุ่งสง 2 ปากพนัง 2 นครฯ 4 วยัหนุ่ม 
2 กกัขังกลาง 1 คน  (1:1205 / 1:472 / 1:1800 / 1:1188 / 
1:79 ) 

Key Strategic Intervention 
(KSI) 

Key Result Indicator 
(KRI) 

Key Operative Indicator 
(KOI) มี อสรจ. ทุ่งสง 50 ปากพนัง 42 นครฯ 138 วยัหนุ่ม 72 

กกัขังกลาง 1 คน (1:48 / 1:22 /1:52 / 1:33 / 1:79 ) 

3.ยา/เวชภัณฑ์ 
4.สารสนเทศ 
5.การคลงั 
6.ภาวะผู้น าและธรรมมาภบิาล 

2.ก าลงัคน 

          วางแผน/เตรียมการตามแนวทาง        จัดระบบบริการสาธารณสุข       ผู้ต้องขังได้รับบริการสาธารณสุขมีคุณภาพ  

ผู้ต้องขังได้รับการตรวจประเมนิ
สุขภาพ ปีละ 1 คร้ัง 

4.มีการติดตามผลและบูรณาการความร่วมมือการให้บริการ 

คดักรองสุขภาพผู้ต้องขงัแรกรับตามแนวทาง 

ตรวจสอบสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ ทุกคน 

จดัห้องแยกผู้ต้องขังแรกรับ  ห้อง โรคตดิต่อ/
สุขภาพจติ 

สถานพยาบาลในเรือนจ าจดับริการได้มาตรฐาน 

จดัการสุขาภิบาลได้ตามเกณฑ์เรือนจ า  

จงัหวดัน าร่องมกีารตดิตามผลการด าเนินงานและมรีายงานผล 

มกีารบริหารจดัการครุภัณฑ์พระราชทาน 

การส่งต่อผู้ต้องขังป่วยเม่ือ
พ้นโทษหรือย้ายเรือนจ า มี
การประสานตรงกบัเรือนจ า
ปลายทาง / ถือใบส่งตัวเอง 

มีแผน / พฒันาศักยภาพ แพทย์ / พยาบาล และ อสรจ. 



ประเด็นช่ืนชมและข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาจากผู้นิเทศ 
Agenda based ประเด็น : โครงการพระราชด าริ 

โครงการราชทณัฑ์ปันสุข ท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษตัริย์  
ประเด็นช่ืนชม  
1. การสนับสนุนเป็นอย่างดี จากผู้บริหารเรือนจ า ในด้านการจัดระบบให้บริการ การคัดกรอง Covid- 19 การสนับสนุนตู้เก็บสิ่งส่งตรวจ ให้แก่ เรือนจ า พร้อม
อบรมเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองและมีทักษะในการเก็บตัวอย่างอย่างปลอดภัยได้  
2. มีการตรวจสอบสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังได้รวดเร็วและครอบคลุม        
จุดแขง็ : 1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ  
                2. การสนับสนุนของทมีโรงพยาบาลแม่ข่ายและส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
                3. มีระบบ Tele Medicine และ Telepsychiatry  Consult ฉุกเฉิน  24 ช่ัวโมง  
                4. จ านวนคร้ังการให้บริการทนัตกรรมในเรือนจ า มากกว่าค่าเป้าหมายทีก่ าหนด 
จุดอ่อน   1. พยาบาลในเรือนจ าไม่เพียงพอต่อการให้บริการและการคัดกรองปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ 
            2. สถานพยาบาลในเรือนจ า ไม่ได้ส่งข้อมูลการให้บริการเข้าฐานข้อมูล HDC 

ตัวชี้วัด/
ประเด็นปัญหา 

กิจกรรม / 
มาตรการที ่

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ปัญหาเกิดจาก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

มาตรการ 
ระยะสั้น 

มาตรการ 
ระยะยาว 

การคัดกรองเอชไอวี
ในกลุ่มผู้ต้องขังแรก
รับ ร้อยละ  50 

การด าเนินการคัดกรอง
เอชไอวี ของเรือนจ าบาง
แห่ง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ท าให้การท างานไม่
เป็นไปตามแผน 

ด าเนินการตามแผน
ร่วมกับ รพ.แม่ข่าย 

จัดท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง การด าเนินงาน
แบบบูรณาการ  

ความส าเร็จการ
จดับริการสาธารณสุข 

การส่งขอ้มูลการ
ใหบ้ริการของ
สถานพยาบาลในเรือนจ า 
สู่ระบบ HDC 

การพฒันาระบบการส่งขอ้มูล
บริการระหวา่งลูกข่ายกบั รพ. 
แม่ข่าย 

รพ.แม่ข่าย พฒันาระบบ
และติดตามการรับส่ง
ขอ้มูลการใหบ้ริการ 

ส่งออกขอ้มูลการ
ใหบ้ริการผา่นระบบ
โปรแกรม 


