
Agenda based 
(นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดบัสูง ยุทธศาสตรช์าต)ิ 



ประเดน็ 2 เร่ือง

ประเดน็ที ่1 โครงการพระราชด าริ 
-โครงการราชทณัฑ ์ปันสุข ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษัตรยิ์

ประเดน็ที ่2 กัญชาทางการแพทยแ์ละสมุนไพรเพือ่เศรษฐกิจ 
-สมุนไพรเพือ่เศรษฐกจิและเมืองสมุนไพร (ขมิน้ชัน ไพล กระชายด า 

บวับก)
-อาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพษิ



ประเด็นตรวจราชการ :
โครงการราชทณัฑ ์ปันสุข ท าความด ี

เพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์
กองบริหารการสาธารณสุข



ประกาศราชกจิจานุเบกษา เร ือ่ง แตง่ต ัง้คณะกรรมการ

โครงการราชทณัฑปั์นสุข ท าความ ด ีดว้ยหวัใจ

ลงวนัที ่๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๒
4

โลโกพ้ระราชทาน

การพฒันาระบบบรกิารสาธารณสุขส าหรบัผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า 

ตามโครงการราชทณัฑ ์ปันสุข ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์



ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร/์แผนปฏบิตัริาชการ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม

แผนปฏิบัติราชการ ก.สธ. ความเป็นเลิศ 4 ด้าน : Service Excellence

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด้าริ 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และพื นที่เฉพาะ

ประเด็นยุทธศาสตร์กองตรวจราชการ: ยุทธศาสตร์ที่ 1-2
: เป้าประสงค์ที่ 4 - 5 : ตัวชี วัดที่ 13 -16 



Thailand 4.0

สป. กรม แพทย์

กรม สบส.

กรมอนามัย

กรม คร.

กรมสุขภาพจิต

สถานพยาบาลที่มีมาตรฐานการบริการ
และพัฒนาต่อเนื่อง

ผู้ต้องขังสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข
ระบบสุขภาพในเรือนจ ามีความยั่งยืน

ระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

งานบริการ
สุขภาพ

กลไกการคลัง
ด้านสุขภาพ

ก าลังคน
ด้านสุขภาพ

ภาวะผู้น า
และธรรมาภิบาล

การเข้าถึงยา
และเวชภัณฑ์

บูรณ
าการความร่วมมือ

ในการดูแลผู้ต้องขังทั่วประเทศ

input process output
outcom

e
Ultim

ate outcom
e

สปสช.

รพ.สตช

รพ.3 เหล่าทัพ
รพ.มหาวิทยาลัย

รพ.เอกชน

Collaboration
สาธารณสุข 4.0

ราชกิจจานุเบกษา

บริบทสถานพยาบาล

คู่มือแนวทางการพัฒนา

โรงพยาบาลในสังกัด / 
นอกสังกัด สธ.
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ภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัดบริการ
-รพ.แม่ข่าย/รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
-รพ.สังกัด สตช.
-รพ.สังกัด 3 เหล่าทัพ
-รพ.เอกชน
-รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย

แผนบูรณาระดับ
จังหวัด/เขต

แพทย์/พยาบาล/
สหวิชาชีพ > ทีมจิตอาสา

จัดบริการฯ

76 จังหวัด
13 เขตสุขภาพ

สถานพยาบาล
ในเรือนจ้า/ทัณฑสถาน/ 

สถานกักขัง
ทั งหมดจ้านวน 142+รพ.1 แห่ง

(น้าร่อง 24 แห่ง) 

เรือนจ้า
ก้าหนดโทษ
สูง 12 แห่ง

ทัณฑ
สถานหญิง 

7 แห่ง

เรือนจ้า
ความม่ันคง
สูง 5 แห่ง

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้แก่
1. เรือนจ้าน้าร่อง 24 แห่ง ( 26 รายการ)
2. รพ.สังกัด สป.สธ 12 แห่ง( 2 รายการ)
3. ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ 1 แห่ง (31รายการ)
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เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 เขต 13

แสดงจ้านวนเรือนจ้า/ทัณฑสถาน (แห่ง)
รายเขตสุขภาพ 

แผนการบูรณาการด้านบริการสุขภาพส้าหรับผู้ต้องขงัในเรือนจ้า
และการบริหารจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน
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ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข          

ประสาน / สนับสนุน 
การปฏิบัติงาน

ระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

งานบริการสุขภาพ

กลไกการคลัง
ด้านสุขภาพ

ก้าลังคน
ด้านสุขภาพ

ภาวะผู้น้า
และธรรมาภิบาล

การเข้าถึงยา
และเวชภัณฑ์

สถานพยาบาลใน
เรือนจ้า

รพ.สังกัด 
3 เหล่าทัพ

รพ.สังกัด 
สตช.

รพ.
เอกชน

คกก.พัฒนา
ระบบ

สาธารณสุข
เรือนจ้า

ระดับจังหวัด 

จัดบริการ
ตามสิทธิให้แก่ผู้ต้องขัง

เขตสุขภาพสปสช.

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รพศ./รพท./รพช./รพ.สต

แผนบูรณาการร่วม

รพ.สังกัด
มหาวิทยาลัย

ระบบบริการสุขภาพส้าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ้า



ม.ค. 63ธ.ค. 62พ.ย. 62ต.ค. 62 มี.ค. 63 มิ.ย. 63เม.ย. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63

ร่วมคัดเลือก
/จัดท้ารายการฯ
ครุภัณฑ์ฯ
พระราชทาน

ก.พ. 63

สรุปผลการติดตาม/ก้ากับ/รายงานผลการด้าเนินงาน
/รายงานการบริหารจัดการครุภัณฑ์

- สธ. ร่วมกับเครือข่ายบูรณาการจัดบริการแพทย์  จิตอาสา 
1. แต่งตั ง คกก.บูรณาการ ระดับจังหวัด 
2. จัดท้าแผนบูรณาการระดับจังหวัด (จัดบริการผู้ต้องขัง 6 ด้าน)
3. จัดท้าแผนบูรณาระดับเขต (บริหารจัดการครุภัณฑ/์จัดบริการร่วม)
4. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ก้ากับติดตาม รายงานผล (รายไตรมาส )

พ.ค. 63 ก.ค. 63

- ประชุมหารือ 
แผนปฏิบัติการฯ
สธ./รพ.สังกัดอื่น
/สปสช./ราชทัณฑ์

-เตรียมรับมอบ
ครุภัณฑ์ฯ

- เตรียมรับเสด็จฯ
/จัดนิทรรศการ

สรุป/
แจ้งท้า
สัญญา

รายงาน 
ครั งที่ 1/2563

รายงาน 
ครั งที่ 2 /2563

รายงาน 
ครั งที่ 3 /2563

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดท้าสื่อและอบรมหลักสูตร อสรจ. และครูฝึกจัดอบรม (อสรจ.) ด้วยภาคีเครือข่าย 

กรมสุขภาพจิต จัดระบบบริการสุขภาพจิต  / ส่งต่อ /telemed ต.ค.62-กย. 63

กรมควบคุมโรค ฉีดวัคซีนวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ ธค.62

กรมอนามัย ผลิตสื่อพระราชทาน จัดบริการ ทันตกรรม/อนามัยสิ่งแวดล้อม ตค.62-กย. 63

คัดกรอง/เฝ้าระวัง/ควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อส้าคัญ ธค.62-กย.63

กรมการแพทย์ เปิดบริการแพทย์เฉพาะทาง มค.63

กิจกรรมการด้าเนินงานตาม
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท้าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์



ระบบบริการสาธารณสุขส้าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ้า

01 02

03

0405

06

01

02

03

04

กรมอนามัย
- จัดท้า/ผลิต สื่อการสอนพระราชทานส้าหรับ
อสรจ. และผู้ต้องขัง

- วางระบบบริการทันตสุขภาพ
- พัฒนาแนวทางการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร 

และน ้า และอนามัยสิ่งแวดล้อม

05

06

กรมสุขภาพจิต
- คัดกรองและให้การดูแลรักษาด้าน
สุขภาพจิต

กรมควบคุมโรค
- คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ในเรือนจ้า เช่น วัณโรค เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่ หัด 

ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจ้า
- จัดบริการตามสิทธิประโยชน์ของผู้ต้องขัง
- พัฒนาเครือข่ายบริการ ติดตาม ก้ากับ ประเมินผล

กรมสนับสนนุบริการสขุภาพ
- จัดท้าหลักสูตรครูฝึก อสรจ. (ครู ก.)
- จัดท้าหลักสูตรอาสาสมัคร
สาธารณสุขในเรือนจ้า (อสรจ.)

กรมการแพทย์
- สร้างระบบรับส่งต่อผู้ป่วย (referral system)
- Fast Track : Stroke และ STEMI 
- รับปรึกษาโรคเฉพาะทางทางไกล (telemedicine)
- เปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง ในทัณฑสถาน 
โรงพยาบาลราชทัณฑ์

ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- ขึ นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ/ดูแลสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล/จัดสรรงบประมาณ

สนบัสนนุ



แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1
ระดับ 2

ระดับ 3
ระดับ 4

ระดับ 05
ระดับ

แต่งตั้งคณะท ำงำน/กรรมกำร 
ระดับจังหวัด/เขตสุขภำพ

จัดท ำแผนบูรณำกำรควำม
ร่วมมือในระดับจังหวัด

รพ.แม่ข่ำย มีกำรจัดระบบ
บริกำรสำธำรณสุข 6 ด้ำน

กลุ่มเป้ำหมำย 20 จังหวัด; 24 เรือนจ ำ 
มีระบบกำรจัดกำรและประเมินผล

จังหวัดเป้ำหมำย  12 จังหวัด มีแผนก ำกับ 
ติดตำม ประเมินผลและกำรบริหำรจัดกำร
ครุภัณฑ์ ร่วมกับเครือข่ำย

ประเด็น : โครงการพระราชด้าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการพื นที่เฉพาะ   ประเด็น/หัวข้อ : โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ

: ระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุข ส ำหรับผู้ต้องขังในเรือนจ ำ ตำมโครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข ท ำควำม ดี ด้วยหัวใจ

ตรวจราชการรอบที่ 1

ตรวจราชการรอบที่ 2



ประเดน็ตรวจราชการ รอบที ่1
การแต่งตั งคณะกรรมการหรือคณะท้างาน ด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
ส้าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ้า ได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกับบริบทของพื นที่ท่ี
รับผิดชอบ (ระดับจังหวัด หรือ ระดับเขตสุขภาพ)

1.1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 สรุปรำยงำนกำรประชุม  

ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
จัดท้าบันทึกความร่วมมือหรือบันทึกข้อตกลงร่วมให้เกิดการจัดระบบบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในระดับจังหวัด 

2.1 แผนบูรณำกำรปฏิบัติงำนฯ 
2.2 สรุปรำยงำนกำรประชุม 
2.3 ภำพถ่ำยกำรประชุม

โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการจัดระบบบริการสาธารณสุขส้าหรับผู้ต้องขัง
ในเรือนจ้าภายในจังหวัดได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 6 ด้าน 

ระดับ1

ระดับ2

ระดับ3

❖ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั

❖ โรงพยาบาลแม่ข่าย

❖ ผ่านเกณฑ์ ระดบั 1 - 3



ประเดน็ตรวจราชการ รอบที ่2
จังหวัดในกลุ่มเป้าหมาย (20จังหวัด) ที่มีเรือนจ้า/ทัณฑสถาน/สถานกักกัน
ตั งอยู่ในเขตพื นท่ี (น้าร่องปี 2563 จ้านวน 24 เรือนจ้า) มีการจัดระบบ
การบริหารจัดการสาธารณสุขส้าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ้า และได้รับการ
ประเมินผลการด้าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

4.1 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรผลกำรให้บริกำรฯผู้ต้องขัง 
(ตำมแบบรำยงำนฯที่ก ำหนด) จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

จังหวัดเป้าหมาย 12 จังหวัด มีแผนการด้าเนินการก้ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด้าเนินงาน และการบริหารจัดการครุภัณฑ์พระราชทาน
ฯและแผนการจัดบริการร่วมกับเครือข่าย ตามแผนงานฯ

5.1 มีแผนกำรก ำกับ ติดตำม/บริหำรจัดกำร/รำยงำนผล 
(รำยโรงพยำบำล/รำยเดือน)
5.2 มีท ำเนียบบุคลำกรสำธำรณสุขจิตอำสำ/สหวิชำชีพ

ระดับ4

ระดับ5

❖ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั
เป้าหมาย  20 จังหวดัน าร่อง

❖ จังหวดักลุ่มเป้าหมาย ( 12 แห่ง )







Small Success

01

02

03

04

3 เดอืน

ทกุจังหวดั 

ระดบั 1

9 เดอืน

จังหวดักลุม่เป้าหมาย

(20 จังหวดั)

ระดบั 4

6 เดอืน

ทกุจังหวดั 

ระดบั 2-3

12 เดอืน

จังหวดักลุม่เป้าหมาย

(12 จังหวดั)

ระดบั 5



ผู้รับการนิเทศและตรวจราชการ

•ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
• โรงพยาบาลแม่ข่าย
• เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องในการปฏบัิตงิานให้บริการในเรือนจ ากลาง 
และทณัฑสถานหญิง



ส่ิงทีต่อ้งเตรียมการรับการนิเทศและตรวจราชการ

• รอบที ่1 
1. ทุกจังหวัดมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่บริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขฯ ตามแนว

พระราชด าริ โครงการราชทณัฑ ์ปันสุข ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษัตริย ์

2. ทุกจังหวัด มกีารจัดท าแผนบรูณาการร่วมกัน หรือ จัดท าบนัทกึความร่วมมอื บันทกึข้อตกลงร่วมให ้
เกดิการจัดระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในระดับจังหวัด 

3. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกแหง่ ทีม่เีรือนจ า, ทณัฑสถาน หรือสถานกักกัน ตัง้อยู่ในพืน้ที่ มกีารจัดระบบ
บริการสาธารณสุขส าหรับ ผู้ต้องขังในเรือนจ า 

4.รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรมใน Step ที ่1-3 

5.สรุปผลการด าเนินงานตามกจิกรรมบริการ 6 ด้าน

6.ตดิตาม Small Success ตดิตามทุก 3, 6, 9 และ 12 เดอืน 



ส่ิงทีต่อ้งเตรียมการรับการนิเทศและตรวจราชการ

•รอบที ่2 
1.รายงานผลการด าเนินงานตามกจิกรรมใน Step ที ่1-6  (จังหวัดสงขลา เพิม่ Step ที ่4-5)

2.สรุปผลการด าเนินงานตามกจิกรรมบริการ 6 ด้าน

3.Small Success ตดิตามทุก 3, 6, 9 และ 12 เดอืน

4. จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย (สงขลา) ทีม่เีรือนจ า/ทัณฑสถาน/สถานกักกัน ตัง้อยู่ในเขตพืน้ที ่
ซึง่ได้รับครุภัณฑพ์ระราชทานฯ ตามโครงการราชทัณฑ ์ปันสุข ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษัตริย ์

-รายงานผลการบริหารจัดการครุภัณฑ ์



ประเด็นตรวจราชการ

ประเด็นตรวจราชการ : การพฒันาแนวทางการจดัการดา้นสขุาภบิาลอาหารและน า้และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

1. โครงการตามพระราชด าร ิ
โครงการราชทณัฑ ์ปนัสขุ ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์



1. โครงการตามพระราชด าร ิ
โครงการราชทณัฑ ์ปนัสขุ ท าความด ีเพือ่ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

ประเด็น : การพฒันาแนวทางการจดัการดา้นสขุาภบิาลอาหารและน า้ และอนามยัสิง่แวดลอ้ม 
1.1 การสขุาภบิาลอาหารในเรอืนจ า

เป้าหมาย : มกีารจดับรกิารอาหาร ทีส่ะอาด ปลอดภยั ปราศจาก เชือ้โรค หนอนพยาธ ิและสารเคมตีา่งๆ 
ทีเ่ป็นอนัตราย หรอืจะเป็นอนัตรายตอ่การเจรญิเตบิโตของรา่งกาย สขุภาพอนามยั และการด ารงชวีติของ    
ผูบ้รโิภค

1. การสขุาภบิาลอาหาร (การบรโิภคอาหารทีถ่กูหลกัสขุาภบิาลอาหาร)
2. พฤตกิรรมอนามยัในการบรโิภคอาหารใหป้ลอดภยั (การกนิรอ้น (อาหารปรงุสกุใหม)่ , ใชช้อ้นกลาง (ลดโรค
ทีต่ดิตอ่ทางน า้ลาย) , การลา้งมอืทีถ่กูวธิ ี

1.2 การจดัการคณุภาพน า้บรโิภคในเรอืนจ า

เป้าหมาย : ตอ้งมปีรมิาณทีเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ คณุภาพน า้ทีน่ ามาใชต้อ้งเป็นน า้ทีส่ะอาด ปลอดภยั 
ปราศจากเชือ้โรค ไมม่สีารเคมอีนัตรายและสิง่เจอืปน 

1. การจดัการคณุภาพน า้บรโิภค (ประเภทน า้บรโิภคในเรอืนจ า , การเก็บกกัน า้ , พฤตกิรรมการบรโิภคน า้ทีถ่กูตอ้ง , 

การดแูลภาชนะเก็บน า้)

2.การตรวจสอบคณุภาพน า้เบือ้งตน้



1.3 การสขุาภบิาล และอนามยัสิง่แวดลอ้มในเรอืนจ า

เป้าหมาย : ตอ้งมารจดัการสขุาภบิาล และอนามยัสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

1. การท าความสะอาดเรอืนนอน (การท าความสะอาด กวาด ถ ูเรอืนนอน, ทีน่อน หมอน ผา้หอ่ม น ามาตากแดด)

2. การระบายอากาศ และระบบแสงสวา่ง (เรอืนนอนมอีากาศถา่ยเทสะดวก ไมอ่บัชืน้, แสงสวา่งจากธรรมชาติ
สอ่งถงึ, ตดิต ัง้พดัลมเพดานเพือ่ระบายอากาศ)  

3. การจดัการขยะ (ภาชนะทีใ่ชร้องรบัขยะท าจากวสัดคุงทน ไมร่ ัว่ซมึ มฝีาปิดมดิชดิ ,ถงัขยะมขีนาดและ
จ านวนเหมาะสม, จดัใหม้จีดุรวบรวมขยะเป็นสดัสว่น)

4. พฤตกิรรมการใชส้ว้มทีถ่กูวธิ ี(ราดน า้ทกุคร ัง้หลงัขบัถา่ย, ลา้งมอืทกุคร ัง้หลงัขบัถา่ย, ท าความสะอาดสว้ม
อยา่งนอ้ยสปัดล์ะ 1 คร ัง้)



ประเด็นโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท้าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมโรค

วัณโรค

โรคเอดส์

ไข้หวัดใหญ่

โรคหัด



แนวทางการตรวจติดตาม

ประเด็น การติดตาม จังหวัดเป้าหมาย

โรคหัด

วัณโรค

โรคเอดส์

ไข้หวัดใหญ่
- เกณฑ์การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
- ผลการด้าเนินงานการให้วัคซีน

จ.สงขลา
จ.นราธิวาส
จ.สตูล

7 จังหวัด

7 จังหวัด

- เกณฑ์การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
- ผลการคัดกรองค้นหาผู้ติดเชื อ 3 โรค 
(เอชไอวี, ซิฟิลิส, ไวรัสตับอักเสบซี)

จ.สงขลา, จ.พัทลุง
จ.ตรัง, จ.นราธิวาส

- แผนคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง
- แผนพัฒนาสถานที่แยกกักและ
ห้องแยกโรค

- เกณฑ์การพิจารณากลุ่มเป้าหมาย
- ผลการด้าเนินงานการให้วัคซีน



- ผู้ต้องขังรายใหม่ คัดกรองด้วยอาการ และเอ็กซเรย์ปอดแรกรับภายใน 1 เดือน
- ผู้ต้องขังรายเก่า คัดกรองด้วยอาการ ทุก 3 เดือน และ CXR

การติดตามวัณโรคในเรือนจ้า

แผนการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้ต้องขัง (UC) ทุกราย 

แผนการพัฒนาสถานที่แยกกักและห้องแยกโรค



แผนการด้าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ต้องขังในเรือนจ้า ปี 2563

จังหวัด เรือนจ้า ความเสี่ยง
จ้านวน
ผู้ต้องขัง

จ้านวนวัคซีน
ที่สนับสนุน

จ.สงขลา * เรือนจ้ากลางสงขลา น้อย 3,898 390 (10%)

ทัณฑสถานหญิงสงขลา น้อย 1,490 149 (10%)

จ.นราธิวาส** เรือนจ้าจังหวัดนราธวิาส มาก 2,820 1,414 (50%)

จ.สงขลา** เรือนจ้าอ้าเภอนาทวี มาก 2,339 1,170 (50%)

จ.สตูล** เรือนจ้าจังหวัดสตูล ปานกลางค่อนข้างมาก 1,243 621 (50%)

รวม 11,790 3,744
* เรือนจ้าตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
** เรือนจ้าที่เป็นเป้าหมายการสนับสนุนวัคซีนตามการระบาด

ด้าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563



จังหวัด เรือนจ้า
จ้านวนเป้าหมายผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่ (คน)

ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ รวมทั งหมด

จ.ปัตตานี เรือนจ้ากลางปัตตานี 1,261 90 1,351

จ.ยะลา เรือนจ้าอ้าเภอเบตง 355 25 380

เรือนจ้าจังหวัดยะลา 2,200 125 2,325

จ.นราธิวาส เรือนจ้าจังหวัดนราธิวาส 600 90 690

แผนการให้วัคซีนหัดในกลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจ้า เขตสุขภาพที่ 12 

ด้าเนินการในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่ อายุ 20 - 40 ปี จ้านวน 13,628 คน 



แผนการให้วัคซีนหัดในกลุ่มผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่เรือนจ้า เขตสุขภาพที่ 12 (ต่อ) 

จังหวัด เรือนจ้า
จ้านวนเป้าหมายผู้ต้องขัง/เจ้าหน้าที่ (คน)

ผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ รวมทั งหมด
จ.สงขลา เรือนจ้าอ้าเภอนาทวี 140 0 140

เรือนจ้าจังหวัดสงขลา 1,947 98 2,045
เรือนจ้ากลางสงขลา 411 140 551
ทัณฑสถานหญิงสงขลา 746 86 832
ทัณฑสถานบ้าบัดพิเศษสงขลา 1,500 0 1,500

จ.พัทลุง ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง 385 8 393
เรือนจ้ากลางพัทลุง 1,804 10 1,814

จ.ตรัง เรือนจ้าจังหวัดตรัง 750 60 810
จ.สตูล เรือนจ้าจังหวัดสตูล 750 47 797

รวม 12,849 779 13,628



แผนการด้าเนินการโรคเอดส์กลุม่ผู้ต้องขงัในเรือนจ้า เขตสุขภาพที่ 12 ปี 2563

จังหวัด เรือนจ้า จ้านวนผู้ต้องขัง เป้าหมาย

จ.สงขลา
เรือนจ้ากลางสงขลา 3,794 900 
ทัณฑสถานหญิงสงขลา 1,483 400 

จ.พัทลุง เรือนจ้ากลางพัทลุง 2,309 500 
จ.นราธิวาส เรือนจ้าจังหวัดนราธิวาส 2,450 500 

จ.ตรัง เรือนจ้าจังหวัดตรัง 2,910 700 
รวม 12,946 3,000

สนับสนุนชุดตรวจคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับด้วยตนเอง (ชุดตรวจสารน ้าจากช่องปาก) จ้านวน 3,000 ชุด



ประเดน็ที ่2 กัญชาทางการแพทยแ์ละสมุนไพรเพือ่เศรษฐกจิ 



กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ 

ประเด็น 1. กญัชาทางการแพทย์

มาตรการที ่1 :
การสือ่สารความรูเ้รือ่งการมารับ
บรกิารกญัชาทางการแพทยท์ี่
ถกูตอ้งเหมาะสมแกป่ระชาชน
และบคุลากรสาธารณสขุ เพือ่ให ้
ผูรั้บบรกิารทีม่ขีอ้บงชีเ้ขา้ถงึบรกิาร

มาตรการที ่2 :
การเตรยีมความพรอ้มของหน่วย
บรกิาร แบบผสมผสาน แพทยแ์ผน
ปัจจบุันและแพทยแ์ผนไทย
ในการใหบ้รกิารการใชก้ัญชาทาง
การแพทยอ์ยางปลอดภัย

มาตรการที ่3 :
การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอ้มลู
การใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทย์
เพือ่ประเมนิความเหมาะสม
ในการใชก้ญัชาทางการแพทยแ์ละ
วางแผนใหเ้หมาะสมแกผู่ป่้วย

มาตรการที ่4 :
การพัฒนาระบบตดิตาม ก ากบั 
เพือ่ประเมนิรปูแบบทีเ่หมาะสม 
น าไปสูก่ารขยายผลการใหบ้รกิาร
แกป่ระชาชน

กจิกรรม :
1.อบรมใหค้วามรูแ้บบบรูณาการทัง้การ
ใหบ้รกิารแบบผสมผสานแผนปัจจบุนั
และแผนไทยแกบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
สามารถใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทย์
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม
2.ชดุความรูแ้บบอเิลคทรอนกิส์ ออน์
ไลนท์ีง่่ายแกค่วามเขา้ใจ เขา้ถงึ อยา่ง
ถกูตอ้งของประชาชน

กจิกรรม :
1.แตง่ตัง้คณะกรรมการระบบบรกิารการ
ใชก้ญัชาทางการแพทย์
2.พัฒนาแนวทางการใหบ้รกิารคลนิกิ
กญัชาทางการแพทยแ์ผนปัจจบุนัและ
แผนไทย
3.อตัราก าลงั สหวชิาชพี
4.กญัชาทางการแพทยม์เีพยีงพอ
5.ชดุตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร
6.ระบบสง่ตอ่ผูป่้วย/ผลขา้งเคยีง

กจิกรรม :
1.ระบบจัดเก็บขอ้มลู C-MOPH และ
SAS การใชก้ญัชาทางการแพทย์ เพือ่
วเิคราะห์ และวางแผนการใหบ้รกิารที่
เหมาะสม
2.วเิคราะหค์วามพอเพยีงของยากญัชา
เพือ่ใหผู้ป่้วยไดร้ับบรกิารทีต่อ่เนือ่ง

กจิกรรม :
1.การจัดตัง้คลนิกิผสมผสาน
2.ตดิตามผูรั้บบรกิารตามขอ้บงชี้

3.สารสกดักญัชาทางการแพทย์
4.ผลขา้งเคยีง และคณุภาพชวีติ ตาม
แนวทางทีก่ าหนดไว ้
5.KM
6.Best Practice

KPI : ไตรมาส 1
- มกีารจัดตัง้คลนิกิการใหบ้รกิารกัญชา
ทางการแพทยผ์สมผสานแผนปัจจบุนั
และแพทยแ์ผนไทย 
เป้าหมาย : รพศ./รพท. เขตสขุภาพละ 
1 แหง

KPI : ไตรมาส 2
- มกีารจัดตัง้คลนิกิการใหบ้รกิารกัญชา
ทางการแพทยผ์สมผสานแผนปัจจบุนั
และแพทยแ์ผนไทย 
เป้าหมาย : รพศ./รพท. รอ้ยละ 40

KPI : ไตรมาส 3
- มกีารจัดตัง้คลนิกิการใหบ้รกิารกัญชา
ทางการแพทยผ์สมผสานแผนปัจจบุนั
และแพทยแ์ผนไทย 
เป้าหมาย : รพศ./รพท. รอ้ยละ 60

KPI : ไตรมาส 4
- มกีารจัดตัง้คลนิกิการใหบ้รกิาร
กญัชาทางการแพทยผ์สมผสานแผน
ปัจจบุนัและแพทยแ์ผนไทย 
เป้าหมาย: รพศ./รพท. รอ้ยละ 80

- คณุภาพชวีติดขี ึน้ รอ้ยละ 60

เป้าหมาย : มกีารจดัต ัง้คลนิกิการใหบ้รกิารกญัชาทางการแพทยผ์สมผสานแผนปจัจบุนัและแพทยแ์ผนไทย



สมุนไพรเพือ่เศรษฐกจิและเมืองสมุนไพร 

• สมุนไพรเพือ่เศรษฐกจิและเมืองสมุนไพร 
• มีสมุนไพร 4 ชนิด คือ ขมิน้ชัน ไพล กระชายด า บัวบก

• อาหารปลอดภยั ผักปลอดสารพษิ
• อาหารปลอดภยั (รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา)
• ผักปลอดสารพษิ (รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง)



2. กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ 

ประเด็น สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ
2.1 สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิและเมอืงสมนุไพร

แนวทางการด าเนนิงานและการสนบัสนนุ

1. โครงการพัฒนาเมอืงสมนุไพรใน 14 จังหวัด เพือ่สนับสนุนการขบัเคลือ่นงาน งบประมาณจังหวัดละ 35,000 บาท

2. โครงการสง่เสรมิการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติพชืสมนุไพรปีงบประมาณ 2563 
(พัฒนาความรูแ้ละศกัยภาพเกษตรกรผูป้ลกูสมนุไพรใหส้ามารถบรหิารจัดการการผลติพชืสมนุไพรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ)
กลุม่เป้าหมาย : เกษตรกรผูป้ลกูสมนุไพร จังหวัดละ 30 ราย 

(คดัเลอืกโดยกรมสง่เสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

3. สนับสนุนการตรวจสารเคมกี าจัดศัตรพูชื และปรมิาณโลหะหนัก ของวัตถดุบิขมิน้ชนัหรอืไพลใน 14 จังหวัด จังหวัดละ 3
ตวัอยา่ง โดยกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

เป้าหมาย : ยาสมนุไพรจากขมิน้ชนัหรอืไพลทีผ่ลติจากเมอืงสมนุไพร 14 จงัหวดั ผลติจากวตัถดุบิปลอดสารพษิ : 100%
(เขตสขุภาพที ่12 มเีมอืงสมนุไพรตามเป้าหมาย 1 จงัหวดั คอื จงัหวดัสงขลา)



2. กญัชาทางการแพทยแ์ละสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ 

ประเด็น สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ
2.2 อาหารปลอดภยั ผกัปลอดสารพษิ

Street Food 
Good Health

Clean Food 
Good Taste Plus

Healthy 
Canteen

Healthy Market GREEN&CLEAN 
Hospital

โรงพยาบาล
อาหารปลอดภยั

1.ดา้นสขุลักษณะ :
ตรวจสารเคม,ีแบคทเีรยี
ไดแ้ก ่สุม่ตรวจและเฝ้า
ระวังสขุาภบิาลอาหาร
ในสถานประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร 
2.ดา้นความรอบรูด้า้น
อาหารปลอดภัย ไดแ้ก ่
การอบรมใหค้วามรูด้า้น
สขุาภบิาลอาหารแกผู่ ้
สมัผัสอาหาร
3. การด าเนนิงานตาม
กฎกระทรวงสขุลักษณะ
ของสถานทีจ่ าหน่าย
อาหาร พ.ศ.2561 

1.ดา้นสขุลักษณะ
2.ดา้นอาหารปลอดภัย :
ตรวจแบคทเีรยี
3.ดา้นโภชนาการ
4.ดา้นความรอบรูด้า้น
อาหารปลอดภัย

1.ดา้นอนามัย
สิง่แวดลอ้ม
2.ดา้นอาหารปลอดภัย
: ตรวจแบคทเีรยี
3.ดา้นความรอบรูด้า้น
อาหารปลอดภัย
4. ดา้นโภชนาการ

1.ดา้นอนามัย
สิง่แวดลอ้ม
2.ดา้นอาหารปลอดภัย :
ตรวจสารเคมี
3.ดา้นคุม้ครองผูบ้รโิภค
4.ดา้นความรอบรูด้า้น
อาหารปลอดภัย

1.โรงพยาบาลพัฒนา
อนามัยสิง่แวดลอ้มได ้
ตามเกณฑ ์
GREEN&CLEAN 
Hospital 

1.มเีกณฑ/์กระบวนการ
คัดเลอืกแหลง่วัตถดุบิ
ผักและผลไมส้ด
2.มรีะบบการตรวจคัด
กรองดว้ยชดุทดสอบ
เบือ้งตน้
3.สง่ตัวอยา่งผักและ
ผลไมส้ด 5 ตย./รพ.
ตรวจสารเคมกี าจัด
ศัตรพูชื (132 ชนดิสาร)
ณ ศนูยว์ทิยาศาสตร์
การแพทย์
4.น าผลการตรวจไป
จัดการเพือ่ปรับปรงุการ
คัดเลอืกวัตถดุบิ

เป้าหมาย : 1.ตลาดสด นา่ซือ้  (Healthy Market)  : 80%
2. อาหารสะอาด รสชาตอิรอ่ย (Clean Food Good Taste Plus) : 80%  
3.โรงอาหารเพือ่สขุภาพ (Healthy  Canteen)  :  หนว่ยงาน สธ.
4.พฒันาอาหารรมิบาทวถิ ี(Street Food Good Health) :  30  จงัหวดั
5. พฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาล (GREEN & CLEAN Hospital) : 75% (ดมีากขึน้ไป)
6. โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั (สารเคมกี าจดัศตัรพูชืในผกั/ผลไม)้ : รพ.สะบา้ยอ้ย รพ.ควนขนนุ



สวัสดี


