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วัณโรคเป็นโรคติดต่อทีร่ จู้ กั และคุน้ เคยมานาน การควบคุมวัณโรคด้วยมาตรการเร่งรัดค้นหาเพือ่
ให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโดยเร็ว และมาตรการการดูแลรักษาอย่างถูกต้องยังคงเป็น 2 มาตรการหลัก
ที่ส�ำคัญ ที่ด�ำเนินการ อยู่ในปัจจุบัน
จากข้อมูลทางระบาดวิทยาวัณโรคของไทย พบว่าสถานการณ์วณ
ั โรคในกลุม่ ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ
มีขนาดปัญหาสูงกว่ากลุม่ ประชากรทัว่ ไปประมาณ 10 เท่า ดังนัน้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จึงได้ร่วมมือกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ในการเร่งรัดการด�ำเนินงานวัณโรคในเรือนจ�ำอย่าง
เป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา ผลการด�ำเนินงานควบคุมวัณโรคเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบ
อย่างให้กับนานาชาติได้ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบทเรียนรู้ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องพัฒนาให้การด�ำเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายการลดโรคจนวัณโรคไม่เป็นปัญหา ในกลุ่มประชากรดังกล่าวในที่สุด
การจัดท�ำมาตรฐานการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจ�ำ (Standards for TB Prevention
and Care in Prisons : QTBP) เป็นความจ�ำเป็นเพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ด�ำเนินงานวัณโรคในเรือนจ�ำให้มมี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับซึง่ เป็นแนวทางสากลส�ำหรับการด�ำเนินงานใน
ปัจจุบัน และผู้จัดท�ำหวังว่าแนวทางมาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานวัณโรคทุกระดับ หาก
มีข้อเสนอแนะใดๆ คณะผู้จัดท�ำยินดีรับข้อเสนอ เพื่อการปรับปรุงให้คู่มือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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Standards for TB prevention and care in prisons

V

VI

มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

สารบัญ
บทที่ 1		บทน�ำ			
บทที่ 2		แนวทางการประเมินมาตรฐานเรือนจ�ำ
บทที่ 3		รายละเอียดการประเมินมาตรฐานเรือนจ�ำ	
มาตรฐานที่ 1 การค้นหาและวินิจฉัย
มาตรฐานที่ 2 การดูแลรักษาวัณโรค
มาตรฐานที่ 3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและการควบคุมวัณโรค
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
			ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อเรือนจ�ำและจ�ำนวนผู้ต้องขัง ณ ปีงบประมาณ 2559
ภาคผนวกที่ 2 แบบฟอร์ม การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำ 
(TB case finding in prisons TB-P1)
ภาคผนวกที่ 3 แบบค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะ (TB-P3)
ภาคผนวกที่ 4 แบบรายงานผลการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในเรือนจ�ำ (TB-P6)
ภาคผนวกที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินมาตรฐานการป้องกัน
และดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ�ำ (TB-P7)
ภาคผนวกที่ 6 แบบฟอร์ม TB03
ภาคผนวกที่ 7 แบบฟอร์ม PMDT07
ภาคผนวกที่ 8 บันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
และ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
เรื่อง ความร่วมมือในการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำ
ภาคผนวกที่ 9 ค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

1
5
9
11
18
24
30
31

Standards for TB prevention and care in prisons

VII

VIII

มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

1

บทนำ�

Standards for TB prevention and care in prisons

1

2

มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

บทนำ�
วัณโรคเป็นโรคที่มีอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณ และยังเป็นปัญหาในระดับโลกและระดับประเทศ        
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
เอช ไอ วี และผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ สถานการณ์วณ
ั โรคในประเทศอาเซียน นับว่ามีปญ
ั หารุนแรง เนือ่ งจาก
มีผปู้ ว่ ยวัณโรคจ�ำนวนมาก หากผูป้ ว่ ยเริม่ รักษาล่าช้าส่งผลให้มอี าการรุนแรงและเสียชีวติ ได้ และผูป้ ว่ ย
ที่รักษาไม่ต่อเนื่องจะท�ำให้เกิดวัณโรคดื้อยา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากต่อการควบคุมโรค
หลักการควบคุมวัณโรค คือ ค้นผู้ป่วยให้พบเร็วที่สุดและรีบรักษาให้หาย เพื่อตัดวงจร           
การแพร่เชื้อ โดยการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นในประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค              
โดยเฉพาะผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำ ส่งผลให้ลดการเกิดโรคเร็วขึ้น
สถานการณ์วณ
ั โรคในเรือนจ�ำในรอบ 5 ปีทผี่ า่ น พบว่าความชุกของวัณโรคในเรือนจ�ำยังไม่ลดลง
โดยพบประมาณ 1,000/100,000 ผู้ต้องขัง หรือประมาณ 1,800 ราย ต่อปี เนื่องจาก ผู้ต้องขังมี        
การเคลือ่ นย้ายสูง โดยผูต้ อ้ งขังบางส่วนเมือ่ ศาลตัดสินความผิดแล้วถูกย้ายไปคุมขังในเรือนจ�ำทีม่ คี วามมัน่ คง
ระดับต่างๆ หรือบางส่วนย้ายกลับไปคุมขังตามภูมิล�ำเนา หรือย้ายระหว่างเรือนจ�ำเพื่อลดความแออัด
อย่างไรก็ตาม พบว่าผลการรักษาวัณโรคในเรือนจ�ำมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีอัตราตายลดลงต่อเนื่องเหลือ
เพียงร้อยละ 4
การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในเรือนจ�ำเริม่ ใน 11 แห่งของพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ตัง้ แต่
ปี 2539 และครอบคลุมทั้งหมด 142 แห่งในปี 2542 โดยระบบการดูแลรักษาพบว่า เรือนจ�ำส่วนใหญ่
มีระบบที่ค่อนข้างดีแล้ว และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลกมาโดยตลอด โดยการด�ำเนินงาน     
เน้นการค้นหาวัณโรคเชิงรุก การจัดแยกบริเวณเฉพาะให้ผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ          
การดูแลที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred approach) ซึ่งรวมการให้ผู้ป่วยกินยาวัณโรค
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ต่อหน้าพยาบาลหรือ เจ้าหน้าทีท่ กุ วัน (Directly Observed Treatment: DOT) การด�ำเนินงานวัณโรค
และโรคเอดส์ การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยา (Programmatic Management of Drug-resistant
TB: PMDT) และการจัดท�ำระบบข้อมูลวัณโรคในแต่ละเรือนจ�ำ 
การก�ำหนดให้เรือนจ�ำมีมาตรฐานการป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจ�ำเป็นกลไกส�ำคัญ      
เพื่อถ่ายทอดว่านโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานในระดับประเทศ ซึ่งเป็นนามธรรมให้สามารถน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ โดยประโยชน์ของการประเมินมาตรฐานท�ำให้
สามารถจัดกลุ่ม เรือนจ�ำออกเป็น 2 กลุม่ คือ เรือนจ�ำทีผ่ า่ นมาตรฐาน และ เรือนจ�ำทีย่ งั ไม่ผา่ นมาตรฐาน
หลังจากนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวง
สาธารณสุข สามารถระดมทรัพยากรตามล�ำดับความส�ำคัญให้เรือนจ�ำที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานเป็นล�ำดับ
ต้นๆ ก่อน เพื่อให้เรือนจ�ำทุกแห่งได้รับการสนับสนุนแก้ไขข้อจ�ำกัดจนผ่านมาตรฐานได้ในที่สุด
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แนวทางการประเมินมาตรฐานเรือนจำ�

1. เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ประเมินมาตรฐาน คือ แบบประเมินประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ซึ่งแต่ละ
มาตรฐานมี 5 ตัวชี้วัด และแต่ละตัวชี้วัดคิดเป็น 6 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็มคือ 90 คะแนน โดยการ
พัฒนาเครื่องมือ ใช้แนวทาง International Standards for Tuberculosis Care (ISTC) ปี 2557
และ Guidelines for control of tuberculosis in prisons ปี 2552
มาตรฐานแต่ละด้านพิจารณาหลักวิชาการในการป้องกันและควบคุมวัณโรค รวมทัง้ โครงสร้าง
และ ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นเรือนจ�ำ โดยการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาพบว่าจุดเด่นของเรือนจ�ำคือ ด้านการดูแลรักษา
ในขณะที่ด้านการป้องกันโรคโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักเรื่องวัณโรคในเรือนจ�ำ และการค้นหา
วัณโรคเชิงรุกยังด�ำเนินการได้อย่างจ�ำกัด นอกจากนั้นประเด็นที่ส�ำคัญและมีหลักการที่ค่อนข้างเป็น
นามธรรม เช่น การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจ�ำ ได้ถูกน�ำมาจัดท�ำเป็นมาตรฐานและ
ประเมินด้วยกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม
2. ผู้ประเมิน
การประเมินมาตรฐาน สามารถด�ำเนินการได้ 2 แนวทาง คือ
2.1 เรือนจ�ำประเมินตนเอง ซึ่งท�ำให้ทราบข้อดี และข้อจ�ำกัดเบื้องต้น สามารถน�ำผลการ
ประเมินตนเองพัฒนางาน ก่อนการประเมินจริงโดยผู้ประเมินภายนอกต่อไป
2.2 ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค และส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด เป็นผู้ประเมินมาตรฐานเรือนจ�ำ โดยผู้ประเมินควรผ่านการฝึกปฏิบัติวิธีการประเมิน ด้วยแบบ
จ�ำลอง (Simulation) เพือ่ ให้ผลการประเมินมีความเทีย่ ง (Reliability) และน�ำผลการประเมินใช้พฒ
ั นา
เรือนจ�ำ ในข้อดีให้ด�ำเนินการได้ต่อเนื่อง และใช้ปรับปรุงข้อจ�ำกัดต่อไป
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3. การรับรองมาตรฐานเรือนจ�ำ
การรับรองมาตรฐานเรือนจ�ำด�ำเนินการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมราชทัณฑ์
โดยเรือนจ�ำ ทีม่ ผี ลการประเมินโดยส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคและส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
พบว่ามีคะแนนรวม ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งมีระยะเวลา
การรับรองมาตรฐาน 2 ปี
4. ความถี่การประเมิน
เรือนจ�ำแต่ละแห่งได้รบั การประเมินปีละครัง้ โดยเรือนจ�ำทีย่ งั ไม่ผา่ นการประเมิน ควรได้รบั
การพัฒนา ปรับปรุง และประเมินซ�้ำในปีถัดไป จนกว่าจะผ่านการประเมิน
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3
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รายละเอียดการประเมินมาตรฐานเรือนจำ�
มาตรฐานที่ 1 การค้นหาและวินิจฉัย
1. ผู้ต้องขังรับใหม่หรือรับย้ายได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุก โดยการ
ซักประวัติด้วยแบบฟอร์ม TB-P1
วัตถุประสงค์ เพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ยในระยะเริม่ แรก และรีบรักษาผูท้ ปี่ ว่ ยเป็นวัณโรคก่อนเข้าเรือนจ�ำ
ตัวชี้วัด

ค�ำจ�ำกัดความ ตัวตั้ง
จ�ำนวนผู้ต้องขังรับใหม่หรือ รับย้าย ได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุก โดยการ       
ซักประวัติ ด้วยแบบฟอร์ม TB-P1 ในไตรมาสล่าสุดที่ประเมินได้
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ต้องขังรับใหม่ รับย้าย ในช่วงเลาที่ก�ำหนด
วิธีคิดคะแนน ร้อยละผูต้ อ้ งขังรับใหม่ รับย้าย ได้รบั การค้นหาวัณโรคเชิงรุก โดยการซักประวัติ
ด้วยแบบฟอร์ม TB-P1 เมื่อแรกรับในไตรมาสล่าสุดที่ประเมินได้
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80%
แนวทางการ 1. ตรวจสอบจ�ำนวนผู้ต้องขังรับใหม่หรือรับย้ายในช่วงเวลาที่ประเมินในสมุด
ประเมิน
บันทึก
2. สอบถามวิธีด�ำเนินการ และผลการค้นหาวัณโรคในผู้ต้องขังรับใหม่ หรือ
รับย้าย
3. สุ่มรายชื่อผู้ต้องขังรับใหม่หรือรับย้ายในช่วงเวลาที่ประเมินร้อยละ 10
เพื่อตรวจสอบแบบฟอร์ม TB-P1
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ตัวชี้วัดที่
วัตถุประสงค์

2 . ผู้ต้องขังเก่าได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุกโดยการซักประวัติด้วย
แบบฟอร์ม TB-P1 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ยในระยะเริม่ แรก และเพือ่ สร้างความตระหนักเรือ่ งวัณโรคในเรือนจ�ำ

ค�ำจ�ำกัดความ ผู้ต้องขังเก่า หมายถึง ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป การใช้เกณฑ์      
3 เดือน เนื่องจากภาพเอกซเรย์ปอดที่เปลี่ยนจากปกติเป็นผิดปกติเข้าได้กับ
วัณโรค ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
ตัวตั้ง
จ�ำนวนผู้ต้องขังเก่าที่ได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุก โดยการซักประวัติด้วย       
แบบฟอร์ม TB-P1
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ต้องขังเก่าในช่วงเวลาที่ประเมิน
วิธีคิดคะแนน ร้อยละผู้ต้องขังเก่า (ถูกคุมขังตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป) ได้รับการค้นหาวัณโรค      
เชิงรุกโดยการซักประวัติด้วย แบบฟอร์ม TB-P1 อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80%
แนวทางการ 1. ตรวจสอบจ�ำนวนผู้ต้องขังกลางปี ของปีที่ประเมิน
ประเมิน
2. สอบถามวิธีด�ำเนินการ และผลการค้นหาวัณโรคประจ�ำปีในผู้ต้องขังเก่า
3. สุม่ รายชือ่ ผูต้ อ้ งขังเก่าร้อยละ 1 ทีไ่ ด้รบั การค้นหาวัณโรคเชิงรุก เพือ่ ตรวจสอบ
แบบฟอร์ม TB-P1
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ตัวชี้วัดที่
วัตถุประสงค์
ค�ำจ�ำกัดความ

วิธีคิดคะแนน

แนวทางการ
ประเมิน

3. ร้อยละผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุกโดย
การซักประวัติด้วยแบบฟอร์ม TB-P3
เพื่อค้นหาวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ในระยะเริ่มแรก เพื่อลดผลกระทบ        
ของวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
ตัวตั้ง
จ� ำ นวนผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ติ ด เชื้ อ เอช ไอ วี ได้ รั บ การค้ น หาวั ณ โรคเชิ ง รุ ก โดย                  
การซักประวัติ ด้วยแบบฟอร์ม TB-P3 อย่างน้อย ทุก 6 เดือนในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
ร้อยละผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับการค้นหา วัณโรคเชิงรุกโดยการ          
ซักประวัติด้วยแบบฟอร์ม TB-P3 อย่างน้อยทุก 6 เดือน ในไตรมาสล่าสุด            
ที่ประเมินได้
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80%
1. ตรวจสอบจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ในเรือนจ�ำ ในช่วงเวลาที่ประเมิน
2. สอบถามวิธีด�ำเนินการ และผลการค้นหาวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
3. สุ่มรายชื่อผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี ร้อยละ 10 ที่ได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุก
เพื่อตรวจสอบแบบฟอร์ม TB-P3
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ตัวชี้วัดที่

4. ผู้ต้องขังที่ได้รับการค้นหาเชิงรุกซึ่งซักประวัติและพบอาการสงสัย
วัณโรคหรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การตรวจเสมหะ ได้รับการตรวจ
เสมหะหรือ เอกซเรย์ปอด
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผทู้ มี่ อี าการสงสัยวัณโรค หรือมีคณ
ุ สมบัตติ รวจเสมหะ ได้เข้าถึง การตรวจ
เพื่อวินิจฉัยวัณโรค
ค�ำจ�ำกัดความ ตัวตั้ง
จ�ำนวนข้อ ก.+ข.+ค. และได้รับการตรวจเสมหะหรือเอกซเรย์ปอด ในช่วงเวลา
ที่ก�ำหนด ได้แก่
ก. ผูต้ อ้ งขังรับใหม่/ รับย้าย ทีซ่ งึ่ พบว่ามีอาการสงสัยวัณโรค หรือมีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ (> 3 คะแนน) และได้รับการตรวจเสมหะ
หรือเอกซเรย์ปอด
ข. ผู้ต้องขังเก่า ที่ซักประวัติด้วยแบบ ฟอร์ม TB-P1 ซึ่งพบว่ามีอาการสงสัย
วัณโรค หรือมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ (> 3 คะแนน) และ
ได้รับ การตรวจเสมหะหรือเอกซเรย์ปอด
ค. จ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง ทีต่ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี ทีซ่ กั ประวัตดิ ว้ ยแบบฟอร์ม TB-P1/ TB-P3
และมีอาการสงสัยวัณโรค หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ
(> 1 คะแนน) และได้รับการตรวจเสมหะหรือเอกซเรย์ปอด
ตัวหาร
จ�ำนวน ข้อ ง.+จ.+ฉ.
ง. ผูต้ อ้ งขังรับใหม่/ รับย้าย ทีซ่ งึ่ พบว่ามีอาการสงสัยวัณโรค หรือมีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ (> 3 คะแนน)
จ. ผู้ต้องขังเก่า ที่ซักประวัติด้วยแบบ ฟอร์ม TB-P1 ซึ่งพบว่ามีอาการสงสัย
วัณโรค หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ (> 3 คะแนน)
ฉ. จ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง ทีต่ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี ทีซ่ กั ประวัตดิ ว้ ยแบบฟอร์ม TBP1/HIV
และมีอาการสงสัยวัณโรค หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ
(> 1 คะแนน)
วิธีคิดคะแนน ร้อยละผู้ต้องขังที่ได้รับการค้นหาเชิงรุก ซึ่งซักประวัติ และพบอาการสงสัย
วัณโรคได้รับการตรวจเสมหะหรือ เอกซเรย์ปอด ในไตรมาสล่าสุดที่ประเมินได้
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80%
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แนวทางการ
ประเมิน

1. ตรวจสอบจ�ำนวน
ก. ผู้ต้องขังรับใหม่/รับย้าย ที่ซึ่งพบว่ามีอาการสงสัยวัณโรค หรือมี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ (> 3 คะแนน) และได้รบั การ
ตรวจเสมหะหรือเอกซเรย์ปอด
ข. ผูต้ อ้ งขังเก่า ทีซ่ กั ประวัตดิ ว้ ยแบบ ฟอร์ม TB-P1 ซึง่ พบว่ามีอาการสงสัย
วัณโรค หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ (> 3 คะแนน)
และได้รับการตรวจเสมหะหรือเอกซเรย์ปอด
ค. จ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง ทีต่ ดิ เชือ้ เอช ไอ วี ทีซ่ กั ประวัตดิ ว้ ยแบบฟอร์ม TB-P3
และมีอาการสงสัยวัณโรค หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการตรวจ
เสมหะ(> 1 คะแนน) และได้รับการตรวจเสมหะหรือเอกซเรย์ปอด
2. สอบถามวิธีด�ำเนินการ และผลการค้นหาวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี
3. สุ่มรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการตรวจเสมหะ ร้อยละ 1 เพื่อ
ประเมินว่าได้ตรวจเสมหะหรือเอกซเรย์ปอด
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ตัวชี้วัด

วัตถุประสงค์
ค�ำจ�ำกัดความ

วิธีคิดคะแนน

แนวทางการ
ประเมิน
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5. การจัดท�ำรายงานการค้นหาวัณโรคเชิงรุก (TB-P6) และเสนอให้
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำทราบ รวมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใน
เรือนจ�ำ ทราบ
เพื่อสร้างความตระหนัก ในสถานการณ์ วัณ โรคในเรื อ นจ� ำ  และเพื่ อ ระดม
ทรัพยากรในการด�ำเนินงาน
การเสนอผลการด�ำเนินงานให้ผู้บริหาร และการแจ้งเวียนผลการด�ำเนินงานให้
ผูเ้ กีย่ วข้องทราบ เป็นกระบวนการให้วณ
ั โรคได้รบั ความส�ำคัญในระดับนโยบาย
ของเรือนจ�ำ  (Advocacy) และสร้างความตระหนักเรื่องวัณโรค (Awareness)
ในเรือนจ�ำ
2 คะแนนคือ มีการจัดท�ำรายงาน แต่ไม่เสนอให้ ผบ.รจ. ทราบ
4 คะแนนคือ มีการจัดท�ำ รายงานและ เสนอให้ ผบ.รจ. ทราบ แต่ไม่ แจ้งเวียน
6 คะแนนคือ มีการจัดท�ำ รายงานและ เสนอให้ ผบ.รจ. ทราบและแจ้งเวียน
1. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ได้แก่ TB-P6 และหนังสือแจ้งเวียนต่างๆ ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
2. สอบถามวิธดี ำ� เนินการ และข้อดีและข้อจ�ำกัดเมือ่ เสนอให้ผบู้ ญั ชาการเรือนจ�ำ 
ทราบ และการแจ้งเวียน

มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�
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มาตรฐานที่ 2 การดูแลรักษาวัณโรค
ตัวชี้วัดที่

6. ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred
approach)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred
approach) ซึง่ เป็นการดูแลทีเ่ พิม่ คุณภาพชีวติ ผูป้ ว่ ยและบรรเทาความเดือดร้อน
จากการเจ็บป่วย ซึ่งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการรักษา และความยอมรับ
การรักษา ส่งผลให้ ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันการดื้อยา
ค�ำจ�ำกัดความ การดูแลโดยเน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred approach) หมายถึง        
การทีผ่ ปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วมในการรักษาและเรือนจ�ำมีกลไกสนับสนุนผูป้ ว่ ย (Patient
support mechanism) เช่น
1. การให้การสนับสนุนผู้ป่วย (Patient support mechanism) เช่น
1.1 การให้ความรู้วัณโรคแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะสาเหตุการเจ็บป่วย ระยะ
เวลาการรักษา และผลเสียหากกินยาไม่ครบก�ำหนด ดังนั้น ผู้ป่วย
สามารถตอบค�ำถามทั้ง 3 ข้อได้ถูกต้อง
(ก) วัณโรคเกิดจากสาเหตุใด (ค�ำตอบ เกิดจากเชื้อโรค ไม่ได้เกิด
จากพันธุกรรม)
(ข) การรักษาวัณโรคใช้เวลาอย่างน้อยกี่เดือน (ค�ำตอบ 6 เดือน)
(ค) หากผู้ป่วยกินยาไม่ครบก�ำหนด จะเกิดอะไรขึ้น
(ค�ำตอบ วัณโรค ดื้อยา ซึ่งต้องใช้เวลารักษาอย่างน้อย 2 ปี)
1.2 การดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการรุนแรง และมีโอกาสเสียชีวติ เช่น ผูป้ ว่ ยหนัก
ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี ให้ได้เข้าถึงการรักษาโรคอื่นๆ      
ที่เกี่ยวข้อง
1.3 การประสานให้ญาติผู้ป่วยได้เยี่ยม  
1.4 การสนับสนุนด้านจิตใจผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยมีทัศนคติเชิงบวก ต่อการ
รักษาวัณโรค เช่น ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสพูดคุยกับอดีตผู้ป่วยวัณโรค          
ที่รักษาหายแล้ว
1.5 การประสานความช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาไม่ได้ ไม่ต้อง
เสียค่ายารักษาวัณโรค
1.6 การประสานให้ผปู้ ว่ ยมีโรคอืน่ ด้วย เช่น เบาหวาน หรือ HIV ได้รบั การ
รักษาที่ค�ำนึงถึงการป่วยเป็นวัณโรค (อาการข้างเคียง หรือการออก
ฤทธิ์ของยาทั้งสองโรค
1.7 การประสานให้ผู้ป่วยที่พ้นโทษก่อนครบก�ำหนดได้ไปรักษาต่อเนื่อง
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มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

2. การรักษาโดยการมีผู้ดูแลการกินยาต่อหน้า หมายถึง การมีพยาบาล หรือ
เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ หรือผูช้ ว่ ยเหลืองาน ดูผปู้ ว่ ยกลืนยา และส่งเสริมก�ำลังใจ
ผูป้ ว่ ยทุกวัน (Directly Observed Treatment : DOT) ตลอดระยะเวลา
การรักษา ทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั ยา Rifampicin โดยด�ำเนินการครบ 3 ขัน้ ตอน คือ
2.1 เทยาบนฝ่ามือ
2.2 ดูผู้ป่วยกลืนยา
2.3 ให้ผู้ป่วยอ้าปากหลังกลืนยา
ตัวตั้ง
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคทีม่ กี ารดูแลโดยเน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred
approach) ซึง่ มีขอ้ 1.1 และอย่างน้อย 1 ข้อในข้อ 1.2 ถึง 1.7 และมีพยาบาล
หรือเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์หรือ ผูช้ ว่ ยเหลืองานเป็นผูด้ ผู ปู้ ว่ ยวัณโรคทุกมือ้ (DOT)
ครบ 3 ขั้นตอน ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
วิธีคิดคะแนน ร้อยละผูป้ ว่ ยวัณโรคทีม่ กี ารดูแลโดยเน้นผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred
approach) และมีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์หรือ ผูช้ ว่ ยเหลืองานเป็นผูด้ ู
ผู้ป่วยวัณโรคทุกมื้อ (DOT) ครบ 3 ขั้นตอน ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด ในไตรมาส
ล่าสุด ที่ประเมินได้
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80%
แนวทางการ 1. ตรวจสอบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคในช่วงเวลาทีป่ ระเมินในทะเบียนวัณโรค (TB 03)
ประเมิน
2. สอบถามวิธีด�ำเนินการ และการดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ�ำ
3. สุ่มสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ก�ำลังกินยารักษา ดังนี้
3.1 หากมีจ�ำนวนผู้ป่วยมากกว่า 10 ราย ให้สุ่ม 10 ราย
3.2 หากมีจ�ำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า 10 รายให้สัมภาษณ์ทั้งหมด
3.3 หากไม่มผี ปู้ ว่ ย ให้สอบถามเจ้าหน้าทีถ่ งึ ขัน้ ตอนการดูแลผูป้ ว่ ย โดยเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred approach) และ DOT
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ตัวชี้วัดที่ 7. ผู้ป่วยวัณโรคที่มีการตรวจสีปัสสาวะ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
วัตถุประสงค์ เพือ่ มัน่ ใจว่าผูป้ ว่ ยกินยาครบทุกมือ้ เนือ่ งจากผูช้ ว่ ยเหลืองาน ช่วยพยาบาลดูแล
การกินยาของผู้ป่วยในบางครั้ง หากพยาบาลมีภาระกิจต้องไปปฏิบัติราชการ
ภายนอกเรือนจ�ำ
ค�ำจ�ำกัดความ ตัวตั้ง
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาด้วยสูตรยาแนวที่หนึ่งที่มีการบันทึกการตรวจสี
ปัสสาวะ อย่างน้อยเดือนละครั้งในไตรมาสล่าสุด
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาด้วยสูตรยาแนวที่หนึ่ง ในไตรมาสล่าสุด
วิธีคิดคะแนน ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่มีการตรวจสีปัสสาวะ อย่างน้อยเดือนละครั้งใน
ไตรมาสล่าสุด
2		 คะแนนคือ ≤70%
4		 คะแนนคือ 71-80%
6		 คะแนนคือ >80%
แนวทางการ 1. ตรวจสอบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคในช่วงเวลาทีป่ ระเมินในทะเบียนวัณโรค (TB 03)
ประเมิน
2. สอบถามวิธีด�ำเนินการ
3. ตรวจดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. สุ่มสอบถามผู้ป่วยร้อยละ 10
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ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ค�ำจ�ำกัดความ

วิธีคิดคะแนน

แนวทางการ
ประเมิน

8. ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอวี ร่วมด้วยได้รับยาต้านไวรัสขณะรักษา
วัณโรค
เพื่อป้องกันการเสียชีวิตในผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอ วี
ตัวตั้ง
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ร่วมด้วยได้รับยาต้านไวรัส ขณะรักษา
วัณโรค ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ร่วมด้วย ในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
(หมายเหตุ ตัวตั้งและตัวหารรวมผู้ป่วยไทย ไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ
ประกันสุขภาพ)
ร้อยละของผูป้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ เอช ไอวี ร่วมด้วยได้รบั ยาต้านไวรัส ขณะรักษา
วัณโรคในไตรมาสล่าสุดที่ประเมินได้
2		 คะแนนคือ <50%
4		 คะแนนคือ 51-60%
6		 คะแนนคือ >60%
1. ตรวจสอบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคในช่วงเวลาทีป่ ระเมินในทะเบียนวัณโรค (TB 03)
2. สอบถามวิธดี ำ� เนินการให้การปรึกษา การตรวจเลือด การเริม่ ให้ยาต้านไวรัส
3. ตรวจดูข้อมูลการให้ยาต้านไวรัสในทะเบียนวัณโรค (TB 03)
4. หากไม่มีผู้ป่วยวัณโรคติดเชื้อเอช ไอ วี ให้ประเมินย้อนหลังจนกว่า จะพบ
ผู้ป่วยดังกล่าว
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ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ค�ำจ�ำกัดความ

วิธีคิดคะแนน

แนวทางการ
ประเมิน
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9. ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำมีผลตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค
อย่างน้อย Rifampicin
เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นวัณโรคซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยาได้เข้าถึง
การตรวจวินิฉจัย
ตัวตั้ง
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคในเรือนจ�ำในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด ทีม่ ผี ลทดสอบความไวต่อยา
วัณโรคอย่างน้อย Rifampicin
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรค ในเรือนจ�ำในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
(หมายเหตุ ตัวตั้งและตัวหารรวมผู้ป่วยไทย ไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยที่ไม่มีสิทธิ
ประกัน สุขภาพ)
ร้อยละผูป้ ว่ ยวัณโรคในเรือนจ�ำในไตรมาสล่าสุดทีป่ ระเมินได้ มีผลตรวจทดสอบ
ความไวต่อยาวัณโรค อย่างน้อย Rifampicin
2		 คะแนนคือ < 30%
4		 คะแนนคือ 31-50%
6		 คะแนนคือ >50%
1. ตรวจสอบจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดทุกรายในช่วงเวลาที่ประเมินใน
ทะเบียน วัณโรค (TB 03)
2. สอบถามวิธีด�ำเนินการส่งตรวจ
3. ตรวจดูข้อมูลผลการส่งตรวจใน (TB 03)

มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

ตัวชี้วัด
10. ยาวัณโรคมีการจัดเก็บตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพดีที่สุด
ค�ำจ�ำกัดความ การจัดเก็บยาตามมาตรฐาน หมายถึง
(ก) บริเวณที่เก็บยาวัณโรค ไม่มีแสงแดดส่อง ไม่อยู่ใกล้อ่างล้างมือ หรือ
บริเวณที่ชื้น รวมทั้งไม่อยู่ใกล้กระติกน�้ำร้อน
(ข) ยาทีจ่ ดั ไว้ให้ผปู้ ว่ ยวัณโรคกินแต่ละมือ้ ไม่แกะเม็ดยาออกจากกระดาษฟอยล์
กันความชืน้ หรือแผงพลาสติกกันแสง ไว้ลว่ งหน้า ให้แกะเม็ดยาออกจาก
สิ่งห่อหุ้มก่อนผู้ป่วยกินยาเท่านั้น
(ค) ห้องเก็บยาวัณโรคมีอณ
ุ หภูมติ ำ�่ กว่า 30 องศาเซลเซียส (+ 2 องศาเซลเซียส)
และมีการจดบันทึกอุณหภูมทิ กุ วัน
วิธีคิดคะแนน 2 คะแนนคือ มีขอ้ ก และ ข แต่หอ้ งเก็บยาของสถานพยาบาล ไม่มเี ทอร์โมมิเตอร์
แต่ผปู้ ระเมินใช้เทอร์โมมิเตอร์ทเี่ ตรียมไปด้วย วัดอุณหภูมบิ ริเวณทีม่ กี ารเก็บยา
พบว่าอุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (+ 2 องศาเซลเซียส)
4 คะแนนคือ มีข้อ ก และ ข แต่ห้องเก็บยาของสถานพยาบาลมีเทอร์โมมิเตอร์
และขณะประเมินพบอุณหภูมิต�่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ซึ่งการจดบันทึก
อุณหภูมิ ในเดือนล่าสุดไม่ครบถ้วน (14-16 วัน)
6 คะแนนคื อ มี ข ้ อ ก และ ข รวมทั้ ง ห้ อ งเก็ บ ยาของสถานพยาบาลมี
เทอร์โมมิเตอร์ และขณะประเมินพบอุณหภูมิต�่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส และมี
การจดบันทึกอุณหภูมิในเดือนล่าสุด ครบถ้วน อย่างน้อย 80% (24-25 วัน)
แนวทางการ ก. ตรวจห้องเก็บยาของสถานพยาบาล
ประเมิน
ข. สังเกตบริเวณเก็บยาวัณโรค ไม่มีแสงแดดส่อง ไม่อยู่ใกล้อ่างล้างมือ หรือ
บริเวณที่ชื้น รวมทั้งไม่อยู่ใกล้กระติกน�้ำร้อน
ค. สังเกตการจัดยามื้อละวัน และหากพบว่ามีการแกะเม็ดยาออกจาก
กระดาษฟอยล์ซึ่งกันชื้น หรือพลาสติกกันแสง ให้แนะน�ำให้ถูกต้อง เช่น
ให้ตัดแผงยาตามจ�ำนวนเม็ดยาต่อวัน โดยยาต้องมีกระดาษฟอยด์หุ้ม
หรือ พลาสติกกันแสงหุ้มอยู่
ง. ตรวจการจดบันทึกระดับอุณหภูมิทุกวันในเดือนล่าสุดที่ประเมินได้
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มาตรฐานที่ 3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและการควบคุมวัณโรค
11. เรือนจ�ำจัดสถานทีแ่ ยกโรคให้ผปู้ ว่ ยวัณโรคระยะแพร่เชือ้ และผูป้ ว่ ยระยะ
แพร่เชื้อสวมหน้ากากอนามัยถูกต้อง
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจ�ำ
ตัวชี้วัดที่

ค�ำจ�ำกัดความ สถานที่แยกโรคมีเกณฑ์ดังนี้
1. มีสถานที่แยกผู้ป่วยผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ (AFB positive)
2. มีหน้าต่างหรือช่องลม
3. มีแสงแดดส่องถึง
4. ใช้พัดลมเปิดทิศทางเดียว
5. ไม่มีผู้ป่วยอื่นนอนรวมในสถานที่เดียวติดกับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ
6. ผูป้ ว่ ยระยะแพร่เชือ้ สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูกตลอดเวลาในช่วง
กลางวัน ส�ำหรับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่มีผู้ป่วยอื่นนอนในห้อง
เดียวกันให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในช่วงกลางคืน
7. หน้ากากอนามัยที่ท�ำด้วยผ้า ให้ซักอย่างน้อยวันเว้นวัน หรือหน้ากาก
อนามัยชนิดใช้แล้วทิ้งให้เปลี่ยนทุกวัน ไม่ซักซ�้ำ
8. หน้ากากอนามัยมีมาตรฐาน มีหน้ากากและผ้ากรอง รวม 3 ชั้น
วิธีคิดคะแนน 2 คะแนนคือ มีขอ้ 1 และ 2 และอีก 1 ข้อ ในข้อ 3-8
4 คะแนนคือ มีขอ้ 1 และ 2 และอีก 2 ข้อ ในข้อ 3-8
6 คะแนนคือ มีครบทัง้ 8 ข้อ
แนวทางการ 1. ตรวจสอบบริเวณห้องแยกโรคของผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อในเรือนจ�ำ
ประเมิน
2. สังเกตการสวมหน้ากากอนามัยของผู้ป่วย
3. สุ่มสัมภาษณ์ผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อในไตรมาสล่าสุด จ�ำนวน 1%       
เพื่อสอบถามวิธีการสวมหน้ากากอนามัย และการใช้เวลาในช่วงกลางวัน
และผู้ที่นอนห้องเดียวกันในตอนกลางคืน
4. ตรวจสอบมาตรฐานของหน้ากากอนามัย
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มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

ตัวชี้วัดที่

12. มีการบริหารจัดการด้านหน้ากากพิเศษ เช่น N-95 Respirator
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้พยาบาล เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ หรือผู้ช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้อง
ติดเชื้อวัณโรคและป่วยเป็นวัณโรค
ค�ำจ�ำกัดความ ก. การบริหารจัดการด้านการสวมหน้ากากพิเศษ เช่น N-95 Respirator ที่
ถูกต้อง หมายถึง การสวมและถอดรวมทัง้ การประเมิน Fit check ได้ถกู ต้อง
ครบทุกขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการสวม
1. จับหน้ากากไว้บนอุ้งมือซ้าย และแนบหน้ากากกับจมูก
2. ใช้มือขวาจับสายคาดบนและคาดไว้บริเวณเหนือหู
3. ใช้มือขวาจับสายคาดอันล่างคาดไว้บริเวณต้นคอ
4. ปรับทีค่ าดจมูกให้กระชับ โดยปรับจากตรงกลางและ ขยับออกไปด้านซ้ายขวา
ไม่ใช่การปรับจากซ้ายขวา และขยับเข้าตรงกลาง
ขั้นตอนการถอด
1. มือขวาจับสายคาดอันล่างออกก่อน
2. มือขวาจับสายคาดอันบนออกทีหลัง
ขั้นตอนการประเมิน Fit check
1. หลังจากสวม N-95 ให้จับเวลา 1 นาทีในการประเมิน
2. หันหน้าซ้ายขวา และก้มหน้าขึ้นลง
3. หายใจออกแรงๆ และไม่มีลมออก หรือไอน�้ำบริเวณแว่นตา (หากสวม)
4. หายใจเข้าแรงๆ และรู้สึกว่าหน้าการดูดเข้าใกล้จมูก
ข. มีปริมาณเพียงพอ เช่น จ�ำนวนอย่างน้อย 12 ชิน้ ต่อ เจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลผูป้ ว่ ยต่อปี
ตัวตั้ง
จ�ำนวนผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค เช่น พยาบาล เจ้าหน้าที่ ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้ช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน และสาธิตการสวม
หน้ากากพิเศษ เช่น N-95 ถูกต้อง
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค เช่น พยาบาล เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ
ผู้ช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
(หมายเหตุ ผู้เกี่ยวข้องหมายถึง ผู้ที่ให้การดูแลผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ หรือ
ควบคุมผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ)
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วิธีคิดคะแนน ร้อยละผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค เช่น พยาบาล เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ    
ผูช้ ว่ ยเหลืองานทีเ่ กีย่ วข้อง มีการบริหารจัดการด้านการสวมหน้ากากพิเศษ เช่น
N-95 Respirator ได้ถูกต้อง
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80% และมีข้อ ข
แนวทางการ 1. สอบถามจ�ำนวนพยาบาล เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ช่วยเหลือ
ประเมิน
งานที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
2. ตรวจเอกสารจ�ำนวนหน้ากากพิเศษ เช่น N-95 Respirator ที่เรือนจ�ำจัด
ซือ้ ในแต่ละปี และประมาณการใช้ให้เพียงพอ คือ อย่างน้อย 1 ชิน้ ต่อเดือน
ต่อคน
3. สอบถามวิธกี ารบ�ำรุงรักษาหน้ากากพิเศษ เช่น N-95 Respirator เมือ่ ใช้ซำ 
�้
เช่น แขวนไว้ในที่โล่งโดยไม่มีสิ่งของกดทับ
4. ให้พยาบาลเรือนจ�ำทุกคน ทีปฏิบตั งิ านในวันทีประเมิน สาธิตสวมหน้ากาก
พิเศษ เช่น N-95 Respirator ให้ดูเพื่อประเมินความถูกต้องของขั้นตอน
5. สุ่มผู้ช่วยเหลืองานที่เกี่ยวข้อง 1 คน ให้สาธิตการสวมหน้ากากพิเศษ เช่น
N-95 Respirator
6. สุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 1 คน ให้สาธิตการสวมหน้ากากพิเศษ
เช่น N-95 Respirator
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ตัวชี้วัด

13. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความรู้ เรื่องการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
วัณโรค
วัตถุประสงค์ เพือ่ สร้างความตระหนักเรือ่ งวัณโรคในเรือนจ�ำและการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินงาน
ค�ำจ�ำกัดความ เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์มคี วามรู้ เรือ่ งการป้องกัน แพร่กระจายเชือ้ วัณโรค หมายถึง
ตอบค�ำถามทั้งหมดได้ถูกต้อง
(1) อาการสงสัยวัณโรคมีอะไรบ้าง?
(ค�ำตอบ ไอติดต่อกันตั้งแต่ 2 สัปดาห์)
(2) ถ้าพบผู้ต้องขังที่ไอติดต่อกันตั้งแต่ 2 สัปดาห์ด�ำเนินการอย่างไร ?
(ค�ำตอบ ส่งตัวมาพบพยาบาลทันที)
(3) วัณโรครักษาหายหรือไม่?
(ค�ำตอบ รักษาหายถ้าผู้ป่วยกินยาทุกวันตั้งแต่ 6 เดือน)
ตัวตั้ง
จ�ำนวนเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ทไี่ ด้รบั การสัมภาษณ์และตอบทัง้ 3 ค�ำถามได้ถกู ต้อง
ตัวหาร
จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ได้รับการสัมภาษณ์
วิธีคิดคะแนน ร้อยละเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความรู้ เรื่องการป้องกัน แพร่กระจายเชื้อวัณโรค
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80%
แนวทางการ 1. สอบถามจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ปฏิบัติงานในวันที่ประเมิน
ประเมิน
2. ใช้สมุดลงชื่อปฏิบัติงานประจ�ำวันของเรือนจ�ำสุ่มเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ 20%
3. สอบถาม เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ถูกสุม่ ได้เกีย่ วกับวิธกี ารให้ความรูเ้ รือ่ งวัณโรคในเรือนจ�ำ
ได้รับความรู้เรื่องวัณโรคครั้งล่าสุดเมื่อใด และสอบถามค�ำถาม 3 ข้อข้างต้น
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ตัวชี้วัด

14.		ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับการขึ้นทะเบียนและกรอกข้อมูลครบถ้วน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลใช้ในการประเมินสถานการณ์วัณโรค และติดตามคุณภาพ
การดูแลผู้ป่วยวัณโรค
ค�ำจ�ำกัดความ กรอกข้อมูลครบถ้วน หมายถึง มีทั้ง 7 ตัวแปร
1. อายุ
2. วดป.ที่ขึ้นทะเบียน
3. ประเภทผู้ป่วย
4. ผลเสมหะเมื่อเริ่มรักษา
5. การส่งเพาะเชื้อ
6. การยินยอมตรวจ HIV
7. ผลตรวจ HIV
ตัวตั้ง
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนและ กรอกข้อมูลครบถ้วนใน ช่วงเวลาที่
ก�ำหนด
ตัวหาร
จ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรค ที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเวลาที่ก�ำหนด
วิธีคิดคะแนน ไตรมาสล่าสุดมีการขึ้นทะเบียน ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายและกรอกข้อมูลครบถ้วน
2 คะแนนคือ ≤70%
4 คะแนนคือ 71-80%
6 คะแนนคือ >80%
แนวทางการ 1. ตรวจสอบทะเบียนชันสูตร หรือสมุดส่งตรวจเสมหะ
ประเมิน
2. ตรวจสอบจ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดทุกรายในช่วงเวลาทีป่ ระเมินในทะเบียน
วัณโรค (TB 03)
3. สอบถามขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
4. ตรวจสอบความครบถ้วนทั้ง 7 ตัวแปร
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มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

ตัวชี้วัดที่
วัตถุประสงค์

15.		มีการจัดท�ำรายงานรอบ 3 เดือน ครบ 4 รายงาน และส่งให้กรมราชทัณฑ์
		และ บันทึกบน www.tbthailand.orga/data
เพื่อวิเคราะห์ผลการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ�ำ

ค�ำจ�ำกัดความ รายงานทั้ง 4 ชนิดได้แก่ TB07, TB/HIV01, TB08, PMDT07 ในไตรมาสล่าสุด
ที่ประเมินได้
วิธีคิดคะแนน 2 คะแนนคือ มีการจัดท�ำรายงาน TB07 และส่งให้กรมราชทัณฑ์
4 คะแนนคือ มีการจัดท�ำครบ 4 รายงาน (TB07, TB/HIV01, TB08, PMDT07)
และส่งให้กรมราชทัณฑ์
6 คะแนนคือ มีการจัดท�ำครบ 4 รายงาน (TB07, TB/HIV01, TB08, PMDT07)
และส่งให้กรมราชทัณฑ์ และกรอกข้อมูลบน www.tbthailand.org/data
แนวทางการ 1. ตรวจสอบทะเบียนวัณโรค (TB 03)
ประเมิน
3. สอบถามวิธีการจัดท�ำรายงาน และการส่งรายงาน
4. ตรวจสอบรายงาน หนั ง สื อ น� ำ ส่ ง ให้ ก รมราชทั ณ ฑ์ และข้ อ มู ล บน              
www.tbthailand.org/data
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มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

ภาคผนวกที่ 1
รายชื่อเรือนจำ�และจำ�นวนผู้ต้องขัง ณ ปีงบประมาณ 2559
สคร.

จังหวัด

สคร.1 เชียงใหม่ เชียงใหม่
เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ล�ำปาง

สคร. 2
พิษณุโลก

ล�ำพูน
พิษณุโลก
ตาก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำกลางเชียงใหม่
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เรือนจ�ำอ�ำเภอฝาง
เรือนจ�ำกลางเชียงราย
เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง
เรือนจ�ำจังหวัดน่าน
เรือนจ�ำจังหวัดพะเยา
เรือนจ�ำจังหวัดแพร่
เรือนจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สะเรียง
เรือนจ�ำกลางล�ำปาง
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษล�ำปาง
สถานกักขังกลางจังหวัดล�ำปาง
เรือนจ�ำจังหวัดล�ำพูน
เรือนจ�ำกลางพิษณุโลก
เรือนจ�ำจังหวัดพิษณุโลก
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
เรือนจ�ำกลางตาก
เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด
เรือนจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์
เรือนจ�ำอ�ำเภอหล่มสัก
เรือนจ�ำจังหวัดสุโขทัย
เรือนจ�ำอ�ำเภอสวรรคโลก
เรือนจ�ำจังหวัดอุตรดิตถ์

ชาย

หญิง

6,847
44
887
3,752
897
939
1,382
1,398
567
397
2,094
1,162
11
2,057
3,157
3,040
1,455
988
1,525
1,180
1,082
486
1,344

211
2,179
174
817
107
115
141
145
36
18
333
2
238
1,043
124
182
435
114
196
93
188
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จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง
ปี 2559
7,058
2,223
1,061
4,569
1,004
1,054
1,523
1,543
603
415
2,427
1,162
13
2,295
3,157
3,040
1,043
1,579
1,170
1,960
1,294
1,278
579
1,532
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สคร.

จังหวัด

สคร. 3
นครสวรรค์

นครสวรรค์

สคร. 4 สระบุรี

34

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน

เรือนจ�ำกลางนครสวรรค์
ทัณฑสถานเปิดหนองน�้ำขุ่น
ก�ำแพงเพชร
เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร
พิจิตร
เรือนจ�ำจังหวัดพิจิตร
อุทัยธานี
เรือนจ�ำจังหวัดอุทัยธานี
ชัยนาท
เรือนจ�ำจังหวัดชัยนาท
สระบุรี
เรือนจ�ำจังหวัดสระบุรี
ลพบุรี
เรือนจ�ำกลางลพบุรี
เรือนจ�ำอ�ำเภอชัยบาดาล
สิงห์บุรี
เรือนจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี
อ่างทอง
เรือนจ�ำจังหวัดอ่างทอง
นนทบุรี
เรือนจ�ำกลางบางขวาง
เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี
เรือนจ�ำจังหวัดปทุมธานี
เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษจังหวัด
ปทุมธานี
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา เรือนจ�ำกลางพระนครศรีอยุธยา
เรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
พระนครศรีอยุธยา
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษ
พระนครศรีอยุธยา
นครนายก
เรือนจ�ำจังหวัดนครนายก

มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

3,538
170
2,792
813
784
1,212
2,680
2,253
906
1,492
1,354
3,856
2,773
1,793
2,166
3,445

570
477
240
104
152
409
387
132
182
195
210
441
-

จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง
ปี 2559
4,108
170
3,269
1,053
888
1,364
3,089
2,640
1,038
1,674
1,549
3,856
2,773
2,003
2,607
3,445

4,589
308
1,282
2,850
1,333

2,023
35
244
-

2,023
4,589
343
1,282
3,094
1,333

1,484

-

1,484

968

117

1,085

ชาย

หญิง

สคร.
สคร. 5 ราชบุรี

จังหวัด
ราชบุรี
กาญจนบุรี

สคร. 6 ชลบุรี

นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี
ชลบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
ตราด

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำกลางราชบุรี
เรือนจ�ำกลางเขาบิน
เรือนจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี
เรือนจ�ำอ�ำเภอทองผาภูมิ
เรือนจ�ำกลางนครปฐม
เรือนจ�ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เรือนจ�ำกลางเพชรบุรี
เรือนจ�ำกลางสมุทรสงคราม
เรือนจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร
เรือนจ�ำจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือนจ�ำกลางชลบุรี
เรือนจ�ำพิเศษพัทยา
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี
ทัณฑสถานเปิดทุงเบญจา
เรือนจ�ำกลางฉะเชิงเทรา
เรือนจ�ำจังหวัดปราจีนบุรี
เรือนจ�ำอ�ำเภอกบินทร์บุรี
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
เรือนจ�ำกลางระยอง
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
เรือนจ�ำจังหวัดสระแก้ว
เรือนจ�ำจังหวัดตราด
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

ชาย

หญิง

4,860
4050
2,447
1,048
4,458
2,315
2,148
1,864
2,418
3,331
5570
3,686
1,879
484
3,474
1,263
791
540
5,620
369
5,368
1,794
1,207
41

983
0
469
220
641
435
271
245
551
432
0
580
1,278
259
288
119
84
915
1,059
247
129
4
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จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง
ปี 2559
5,843
4,050
2,916
1,268
5,099
2,750
2,419
2,109
2,969
3,763
5,570
4,266
1,278
2,138
484
3,762
1,382
875
540
6,535
369
6,427
2,041
1,336
45
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สคร.
สคร. 7
ขอนแก่น

จังหวัด
ขอนแก่น
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์
สคร. 8 อุดรธานี อุดรธานี
เลย
หนองคาย
บึงกาฬ
หนองบัวล�ำภู
นครพนม
สกลนคร
สคร. 9
นครราชสีมา
นครราชสีมา

ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์

36

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำกลางขอนแก่น
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษขอนแก่น
เรือนจ�ำอ�ำเภอพล
เรือนจ�ำจังหวัดมหาสารคาม
เรือนจ�ำจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เรือนจ�ำจังหวัดกาฬสินธุ์
เรือนจ�ำกลางอุดรธานี
เรือนจ�ำจังหวัดเลย
เรือนจ�ำจังหวัดหนองคาย
เรือนจ�ำจังหวัดบึงกาฬ
เรือนจ�ำจังหวัดหนองบัวล�ำภู
เรือนจ�ำกลางนครพนม
เรือนจ�ำจังหวัดสกลนคร
เรือนจ�ำกลางนครราชสีมา
เรือนจ�ำกลางคลองไผ่
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก
เรือนจ�ำอ�ำเภอบัวใหญ่
เรือนจ�ำอ�ำเภอสีคิ้ว
เรือนจ�ำจังหวัดชัยภูมิ
เรือนจ�ำอ�ำเภอภูเขียว
เรือนจ�ำจังหวัดบุรีรัมย์
เรือนจ�ำอ�ำเภอนางรอง
เรือนจ�ำกลางสุรินทร์
เรือนจ�ำอ�ำเภอรัตนบุรี

มาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ�

3,729
1,153
796
1,571
2,406
41
1,784
3,934
1,185
1,317
1,058
1,578

520
119
250
259
5
306
616
403
209
127
121

1,526
3,188
3,827
3,524

147
223
3,888
-

จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง
ปี 2559
4,249
1,153
915
1,821
2,665
46
2,090
4,550
1,588
1,526
1,185
1,699
1,673
3,411
3,827
3,888
3,524

898
897
1,300
1,197
1,757
1,235
1,518
822

76
107
238
109
183
132
169
83

974
1,004
1,538
1,306
1,940
1,367
1,687
905

ชาย

หญิง

สคร.
สคร.10
อุบลราชธานี

สคร. 11
นครศรีธรรมราช

จังหวัด
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีษะเกษ
อ�ำนาจเจริญ
นครศรีธรรมราช

กระบี่
ชุมพร
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำกลางอุบลราชธานี
เรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหาร
เรือนจ�ำจังหวัดยโสธร
เรือนจ�ำจังหวัดศรีษะเกษ
เรือนจ�ำอ�ำเภอกันทรลักษ์
เรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช
ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
นครศรีธรรมราช
เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง
เรือนจ�ำอ�ำเภอปากพนัง
สถานกักขังกลางจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เรือนจ�ำจังหวัดกระบี่
เรือนจ�ำจังหวัดชุมพร
เรือนจ�ำอ�ำเภอหลังสวน
เรือนจ�ำจังหวัดพังงา
เรือนจ�ำอ�ำเภอตะกั่วป่า
เรือนจ�ำจังหวัดภูเก็ต
เรือนจ�ำจังหวัดระนอง
เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี
เรือนจ�ำอ�ำเภอไชยา
เรือนจ�ำอ�ำเภอเกาะสมุย

4,338
1,496
1,352
1,692
1,254
1,280
5,257
863

567
168
151
155
107
142
667
-

จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง
ปี 2559
4,905
1,664
1,503
1,847
1,361
1,422
5,924
863

1,378
1,170
34

212
50
3

1,590
1,220
37

1,740
1,650
640
658
1,044
1,895
1,404
3,487
1,290
514

310
226
140
117
48
353
165
471
107
166

2,050
1,876
780
775
1,092
2,248
1,569
3,958
1,397
680

ชาย

หญิง
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สคร.

จังหวัด

สคร. 12 สงขลา สงขลา

ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
สตูล
ยะลา
พัทลุง
สคร. 13
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำกลางสงขลา
ทัณฑสถานหญิงสงขลา
เรือนจ�ำจังหวัดสงขลา
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา
เรือนจ�ำอ�ำเภอนาทวี
เรือนจ�ำจังหวัดตรัง
เรือนจ�ำจังหวัดนราธิวาส
เรือนจ�ำกลางปัตตานี
เรือนจ�ำจังหวัดสตูล
เรือนจ�ำกลางยะลา
เรือนจ�ำอ�ำเภอเบตง
เรือนจ�ำกลางพัทลุง
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
เรือนจ�ำกลางคลองเปรม
เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี
เรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษกลาง
ทัณฑสถานหญิงกลาง
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2559 กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์
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ชาย

หญิง

2,990
- 1,551
2,457
3,271
1,624
247
1,907
319
1,677
84
1,690
90
857
76
1,767
128
299
52
1,934
162
129
5,912
4,959
6,058
3,811
860
8,513
- 4,854
984
359
74
269,448 44,114

จ�ำนวน
ผู้ต้องขัง
ปี 2559
2,990
1,551
2,457
3,271
1,871
2,226
1,761
1,780
933
1,895
351
2,096
129
5,912
4,959
6,058
4,671
8,513
4,854
984
433
313,562

ภาคผนวกที่ 2

แบบฟอร์ม การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ� (TB case finding in prisons)
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ภาคผนวกที่ 3

แบบค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะ
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ภาคผนวกที่ 4

(แบบฟอร์ม TB-P 6)

แบบรายงานผลการดำ�เนินงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำ�
ระยะเวลาดำ�เนินการ คือ ................................................
เรือนจำ�/ทัณฑสถาน.........................................................
ว/ด/ป
ที่ด�ำเนินการ

กิจกรรม

ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวน

1. การค้นหาวัณโรคเชิงรุก ในผู้ต้อง
ขัง รับใหม่ รับย้าย ซึ่งได้รับการซัก
ประวัติ และ อาการวัณโรค ด้วย
แบบฟอร์ม TB-P1 (ไม่ให้ผู้ต้องขังที่
กรอก แบบฟอร์มด้วยตนเอง)

1.1 จ�ำนวนผู้ต้องขังรับใหม่ รับย้าย
ไตรมาสที่ ....... เดือน ...............................
1.2 จ�ำนวนผู้ต้องขังรับใหม่ รับย้าย
ไตรมาสที่ ....... เดือน ...............................
ทีไ่ ด้รบั การ ซักประวัติ ด้วยแบบฟอร์ม TB-P1
1.3 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังในข้อ 1.2 ทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่
3 ขึ้นไป
1.4 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังในข้อ 1.3 ทีป่ ว่ ยเป็นวัณโรค
2.1 จ�ำนวนผู้ต้องขังทั้งเรือนจ�ำ
2.2 จ� ำ นวนผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ไ ด้ รั บ การซั ก ประวั ติ
อาการวัณโรค ด้วยแบบฟอร์ม TB-P1
2.3 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังในข้อ 2.2 ทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่
3 ขึ้นไป
2.4 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังในข้อ 2.3 ทีป่ ว่ ยเป็นวัณโรค
3.1 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทัง้ เรือนจ�ำที่ ติดเชือ้ เอช ไอ วี
3.2 จ�ำนวนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี และ       
ได้รับ ซักประวัติสอบถามอาการวัณโรค ด้วย
แบบฟอร์ม TB-P3
3.3 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังในข้อ 3.2 ทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่
1 ขึ้นไป
3.4 จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังในข้อ 3.3 ทีป่ ว่ ยเป็นวัณโรค

1.1 …………..ราย

2. การค้นหาวัณโรคเชิงรุก ในผู้ต้อง
ขังเก่า ซึ่งซักประวัติ อาการวัณโรค
ด้วยแบบฟอร์ม TB-P1 (ไม่ให้ผู้ต้อง
ขังที่กรอก แบบฟอร์มด้วยตนเอง)
3. การค้นหาวัณโรคเชิงรุก ในผู้ต้อง
ขังที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี ซึ่งได้รับการ
ซักประวัติอาการ วัณโรคด้วยแบบ
ฟอร์ม TB-P3 (ไม่ให้ผู้ต้องขังที่
กรอกแบบฟอร์มด้วยตนเอง)

1.2 …………..ราย
1.3 ……..…..ราย
1.4 ………… ราย
2.1 …………..ราย
2.2 …………..ราย
2.3 …..……...ราย
2.4 …….…….ราย
3.1 …………..ราย
3.2 …………..ราย
3.3 …..……...ราย
3.4 …………..ราย

ลงชื่อ ..........................................................
(                                     )
ตาแหน่ง....................................................
ผู้รายงาน
วันที่.........................
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ภาคผนวกที่ 5

แบบฟอร์ม TB-P7

TB-P7

แบบรายงานผลการประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ�า
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน ......................................................
วันที่ประเมิน ...................................................................
ชื่อผู้ประเมิน ...................................................................
มาตรฐานที่ 1 การค้นหาและวินิจฉัย
คะแนน ผลการประเมิน
เต็ม
(คะแนน)

ชื่อตัวชี้วัด
1 ผู้ต้องขังรับใหม่หรือรับย้ายได้รับการค้นหาวัณโรคเชิงรุก โดยการซักประวัติด้วยแบบฟอร์ม TB-P1

6

2 ผูต้ อ้ งขังเก่าได้รบั การค้นหาวัณโรคเชิงรุกโดยการซักประวัตดิ ว้ ย แบบฟอร์ม TB-P1 อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

6

3 ร้อยละผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับการค้นหาวัณโรค เชิงรุก โดยการซักประวัติด้วยแบบฟอร์ม TB-P3
4 ผูต้ ้องขังที่ได้รับการค้นหาเชิงรุกซึ่งซักประวัติและพบ อาการสงสัยวัณโรค หรือ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
ตรวจ เสมหะ ได้รับการตรวจเสมหะหรือ เอกซเรย์ปอด
5 การจัดท�ารายงานการค้นหาวัณโรคเชิงรุก (TB-P6) และเสนอให้ผู้บัญชาการเรือนจ�าทราบ รวมทั้งแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในเรือนจ�าทราบ
คะแนนรวม

6

หมายเหตุ

6
6
30

มาตรฐานที่ 2 การดูแลรักษาวัณโรค
คะแนน ผลการประเมิน
เต็ม
(คะแนน)

ชื่อตัวชี้วัด
6 ผู้ป่วยได้รับการดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centred approach)

6

7 ผู้ป่วยวัณโรคที่มีการตรวจสีปัสสาวะอย่างน้อยเดือนละครั้ง

6

8 ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอช ไอวี ร่วมด้วยได้รับยาต้านไวรัส ขณะรักษาวัณโรค

6

9 ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ามีผลตรวจทดสอบความไวต่อยา วัณโรค อย่างน้อย Rifampicin

6

10 ยาวัณโรคมีการจัดเก็บตามมาตรฐาน

6
คะแนนรวม

หมายเหตุ

30

มาตรฐานที่ 3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคและการควบคุมวัณโรค
คะแนน ผลการประเมิน
เต็ม
(คะแนน)

ชื่อตัวชี้วัด
11 เรือนจ�าจัดสถานทีแ่ ยกโรคให้ผปู้ ว่ ยวัณโรคระยะแพร่เชือ้ และผูป้ ว่ ยระยะแพร่เชือ้ สวมหน้ากากอนามัยถูกต้อง

6

12 มีการบริหารจัดการด้านการสวมหน้ากากพิเศษในเรือนจ�า

6

13 เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความรู้เรื่องการป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจ�า

6

14 ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายได้รับการขึ้นทะเบียนและกรอกข้อมูลครบถ้วน
15 มีการจัดท�ารายงานรอบ 3 เดือน ครบ 4 รายงาน และส่งให้ กรมราชทัณฑ์หรือ บันทึกบน
www.tbthailand.orga/data
คะแนนรวม

6

ผลการประเมินโดยภาพรวม
[ ] ผ่านมาตรฐาน (คะแนน > 80)

หมายเหตุ

6
30

[ ] ไม่ผ่านมาตรฐาน คะแนนรวม ………………

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….
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ภาคผนวกที่ 6

แบบฟอร์ม TB03
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ภาคผนวกที่ 7

แบบฟอร์ม PMDT07
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ภาคผนวกที่ 8
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ความร่วมมือในการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำ
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