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คำ�นำ�
			วัณโรคยังพบมากในเรือนจ�ำ เนื่องจากมีคนอยู่แออัด ซึ่งหากมีเชื้อวัณโรคลอยอยู่ในอากาศ
อาจท�ำให้คนในบริเวณนัน้ หายใจรับเชือ้ เข้าไปในร่างกาย แต่วณ
ั โรคไม่นา่ กลัวเพราะมียารักษาให้หาย
หากผู้ป่วยรับประทานยาทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำปีละ
ประมาณ 3,000 ราย และเรือนจ�ำให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคเหล่านี้อย่างดี สอดคล้องตามหลักวิชาการ
ท�ำให้เรือนจ�ำส่วนใหญ่มีอัตราความส�ำเร็จในการรักษาสูงเกินร้อยละ 80
			อย่างไรก็ตามการท�ำงานวัณโรคในเรือนจ�ำให้ส�ำเร็จต้องอาศัยการความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ในเรือนจ�ำ โดยเฉพาะการรีบค้นหาผู้ต้องขังที่ไอเกิน 14 วัน และส่งตัวมาสถานพยาบาลทันที
ซึ่งท�ำให้การตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรคและให้การรักษารวดเร็วขึ้น สามารถตัดวงจรการแพร่เชื้อ
ท�ำให้มีโอกาสกวาดล้างวัณโรคในเรือนจ�ำได้ ดังนัน้ การให้อาสาสมัครผูต้ อ้ งขังช่วยค้นหาเพือ่ นร่วมห้องที่
ไอเกิน 14 วัน เป็นวิธีที่ช่วยได้มากเนื่องจากอาสาสมัครอยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง วิธีการนี้ ท�ำให้การค้นหา
ผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจ�ำท�ำได้ทุกวัน
			แนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังฉบับนี้ จัดท�ำให้ส�ำหรับพยาบาลเรือนจ�ำและ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ใช้ส่งเสริมอาสาสมัครผู้ต้องขังให้ค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจ�ำ และใช้
ติดตามผลการด�ำเนินงานของอาสาสมัครฯ ที่ผ่านการอบรมแล้ว เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จัดท�ำโดย
พยาบาลเรือนจ�ำและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีประสบการณ์การด�ำเนินงานมาก่อน โดยรูปแบบการให้
อาสาสมัครฯ เขียนการท�ำงานลงในสมุดบันทึกน�ำมาจากทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา และการทดสอบ
น�ำร่องกิจกรรมในหนังสือฉบับนี้ ด�ำเนินการ ณ เรือนจ�ำกลางฉะเชิงเทรา ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็น
ประโยชน์ต่อพยาบาลเรือนจ�ำอื่นๆ ในการพัฒนางานด้วยแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักวิชาการ
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั สามารถบูรณาการงานวัณโรคกับความรับผิดชอบอืน่ ๆ ของอาสาสมัครผูต้ อ้ งขังได้ตอ่ ไป
มิถุนายน 2561
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ความเป็นมา
สถานการณ์วัณโรคในเรือนจ�ำ
			วัณโรคยังคงเป็นโรคติดต่อทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยองค์การ
อนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกทีผ่ ปู้ ว่ ยวัณโรคมีจำ� นวนมาก โดยผูป้ ว่ ยวัณโรค
ทีม่ อี ยูพ่ บการติดเชือ้ เอชไอวีรว่ มด้วย รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยวัณโรคพบการดือ้ ยาสูง ประเทศไทยรายงานการพบ
ผู้ป่วยวัณโรคปีละประมาณ 70,000 ราย ถึงแม้ประเทศไทยมีงบประมาณเพียงพอ มีระบบประกัน
สุขภาพครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ และมีโครงสร้างสาธารณสุขที่เข้มแข็ง แต่ประเทศไทยยังพบ
ความท้าทายในการด�ำเนินงานวัณโรค คือ การแก้ปญ
ั หาการเสียชีวติ ในผูป้ ว่ ยวัณโรค การจัดวิธดี แู ลรักษา
ที่ค�ำนึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การเร่งรัดตรวจหาวัณโรคในผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย รวมทั้งการใช้ศักยภาพด้าน
ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวินิจฉัยวัณโรค

จำนวนผูปวยวัณโรคที่รายงาน (Case notiﬁcation)

			สถานการณ์วณ
ั โรคในเรือนจ�ำยังไม่มแี นวโน้มทีล่ ดลง เนือ่ งจากผูต้ อ้ งขังเป็นกลุม่ เสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
ต่อการเกิดวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ซึ่งเรือนจ�ำมีคนอยู่แออัด ท�ำให้วัณโรคแพร่ได้ง่าย เพราะวัณโรค
ติดต่อโดยการหายใจ โดยเฉลี่ยในเรือนจ�ำพบวัณโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 7 - 10 เท่า และพบผู้ป่วย
วัณโรคในเรือนจ�ำในปี 2560 สูงขึ้นเป็น 3,014 ราย (กราฟที่ 1) เนื่องจากมีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังทั่วประเทศ ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้พบตั้งแต่ระยะ
เริ่มแรกและการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยตัดวงจรการแพร่เชื้อ ท�ำให้มีโอกาสกวาดล้างวัณโรค
ในเรือนจ�ำได้
กราฟที่ 1		 แนวโน้มผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�ำทุกประเภท (ใหม่และเคยรักษามาก่อน) ที่ถูกรายงาน
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ที่มา: แนวทางการด�ำเนินงานวัณโรคในเรือนจ�ำของประเทศไทย และ TBCM Data Center
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			ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทในเรือนจ�ำพบว่า อัตราความส�ำเร็จในการรักษาเกิน
ร้อยละ 80 โดยผู้ป่วยประมาณ ร้อยละ 6 เสียชีวิตระหว่างการรักษา และร้อยละ 5 พ้นโทษก่อนครบ
การรักษา (กราฟที่ 2)
กราฟที่ 2 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท (ใหม่และเคยรักษามาก่อน) ในเรือนจ�ำ
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ที่มา: แนวทางการด�ำเนินงานวัณโรคในเรือนจ�ำของประเทศไทย และ TBCM Data Center
			การด�ำเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจ�ำของประเทศไทยใช้หลักการ รีบค้นหา
และรักษาให้หาย ซึ่งเป็นวิธีการตัดวงจรการแพร่เชื้อ โดยมีกิจกรรมต่างๆ โดยด้านการค้นหา ใช้การ
ซักประวัตผิ ตู้ อ้ งขังแรกรับทุกรายเพือ่ คัดกรองผูม้ อี าการสงสัยวัณโรค ตลอดจนเอกซเรย์ผตู้ อ้ งขังประจ�ำปี
การรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความรู้เรื่องวัณโรค เพื่อสร้างความตระหนักเกิดความร่วมมือ
การด�ำเนินงาน ส่วนด้านการรักษา เน้นการแยกผู้ป่วยให้นอนที่สถานพยาบาลเพื่อสามารถดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างใกล้ชิด และก�ำหนดให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าผู้ดูแลทุกวัน นอกจากนั้นยังมีมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายเชือ้ ต่างๆ ในเรือนจ�ำ เช่น การจัดการระบายอากาศในเรือนนอน การรณรงค์ให้ผตู้ อ้ งขัง
ทีไ่ อ สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น อย่างไรก็ตามจ�ำนวนผูป้ ว่ ยวัณโรคยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจเกิดจาก
ปี 2560 มีการรณรงค์เอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังทั้งประเทศ ช่วยให้ค้นหาผู้ป่วยได้มากขึ้น และผู้ต้องขังมี
การย้ายเข้า ย้ายออก
			 การส่งเสริมให้อาสาสมัครผู้ต้องขัง มีส่วนร่วมในการค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรค จึงเป็น
แนวทางเพิ่มเติม เนื่องจากอาสาสมัครฯ อยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง สามารถสังเกตเห็นการเจ็บป่วยของ
เพื่อนได้เร็วกว่าพยาบาลเรือนจ�ำที่ปฏิบัติงานที่สถานพยาบาล โดยมีการศึกษาวิจัยในประเทศต่างๆ
เช่น ประเทศแซมเบีย ที่พบว่า การให้อาสาสมัครผู้ต้องขังช่วยค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคสามารถ
ช่วยให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการวินิจฉัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วยลดระยะเวลาความล่าช้าในการวินิจฉัยได้
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บทบาทหน้าที่
อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
			การด�ำเนินงานเรื่องสุขภาพในเรือนจ�ำมีความส�ำคัญยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานหลักของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครผู้ต้องขังสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
ในเรือนจ�ำ เนือ่ งจากอาสาสมัครฯ อยูใ่ กล้ชดิ กับผูต้ อ้ งขังมากกว่าเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ และพยาบาลเรือนจ�ำ
ซึ่งอาสาสมัครสามารถให้การช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ กับผู้ต้องขังได้ตลอดเวลา
			การบูรณาการงานวัณโรคกับงานอืน่ ๆ ของอาสาสมัครฯ เป็นสิง่ ส�ำคัญ ซึง่ ช่วยให้คน้ หาผูป้ ว่ ย
ได้ตอ่ เนือ่ ง เร็วขึน้ น�ำผูป้ ว่ ยตรวจวินจิ ฉัยและเริม่ การรักษาได้ทนั ที ซึง่ เป็นหลักการส�ำคัญในการตัดวงจร
การแพร่เชื้อวัณโรค
1. แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขัง
			 วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครฯ เพื่อสนับสนุนงานด้านสุขภาพให้กับพยาบาลควรด�ำเนินการ
ด้วยความโปร่งใส โดยมีแนวทางให้เลือกดังนี้
ตารางที่ 1 แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขัง
แนวทางที่ 1
พยาบาลเรือนจ�ำเป็นผู้คัดเลือกอาสาสมัคร
ผู้ต้องขัง 										
1. จบการศึกษาอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
2. เป็นผู้ต้องขังอย่างน้อยชั้นดีขึ้นไป
3. ยินดีท�ำหน้าที่อาสาสมัครด้วย
ความสมัครใจ
4. เหลือระยะเวลาการต้องโทษ อย่างน้อย 2 ปี
5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ

แนวทางที่ 2
ฝ่ า ยควบคุ ม เป็ น ผู ้ คั ด เลื อ กอาสาสมั ค รผู ้ ต ้ อ งขั ง
ด้วยวิธีการดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
2. ผู้บังคับแดนคัดเลือก
2.1 จบการศึกษาอย่างน้อยชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
2.2 เป็นผู้ต้องขังอย่างน้อยชั้นดีขึ้นไป
2.3 ยินดีทำ� หน้าทีอ่ าสาสมัครด้วยความสมัครใจ
2.4 เหลือระยะเวลาการต้องโทษ อย่างน้อย 2 ปี
2.5 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ
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			อย่างไรก็ตามแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขังทั้งสองแบบมีข้อดี และข้อจ�ำกัด
(ตารางที่ 2) ซึ่งพยาบาลเรือนจ�ำพิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทเรือนจ�ำต่างๆ
ตารางที่ 2 ข้อดีและข้อจ�ำกัดของแนวทางต่างๆ ในการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขัง
แนวทาง
ข้อดี
ข้อจ�ำกัด
1. พยาบาลเป็นผู้คัดเลือก อาสาสมัครฯ มีคุณสมบัติ 1. มีโอกาสเกิดการร้องเรียน ในความโปร่งใสของ
อาสาสมัครผู้ต้องขัง ที่เหมาะสม ตรงกับ
การคัดเลือก
รายละเอียดงาน
2. อาจได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายควบคุม
ไม่เต็มที่ เพราะไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือก
2. ฝ่ายควบคุมคัดเลือก 1. มี ค วามโปร่ ง ใสในการ อาสาสมัครทีป่ ฏิบตั งิ านอาจมีคณ
ุ สมบัตบิ างด้านที่
อาสาสมัครผู้ต้องขัง
คัดเลือก
ไม่ตรงกับรายละเอียดงาน
2. ได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายควบคุม

2. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ต้องขังในการค้นหาผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยวัณโรค
			การก�ำหนดรายละเอียดของงาน (ตารางที่ 3) ให้อาสาสมัครผูต้ อ้ งขังให้ชดั เจนมีความส�ำคัญมาก
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับรายละเอียดงาน และติดตามผล
การด�ำเนินงานได้ชัดเจน
ตารางที่ 3 รายละเอียดงาน (Job description)
งาน (Task)
ทักษะ (Skill)
1. ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ 1. การพูด
ผู้ต้องขัง
2. การฟัง
3. การตอบค�ำถาม ให้ตรง
ค�ำถาม ตอบสั้นๆ
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ความรู้ (Knowledge)
1. สาเหตุของวัณโรค
2. อาการวัณโรค
3. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
4. การรักษาวัณโรค
5. การป้องกันการแพร่เชื้อ
หมายเหตุ
พยาบาลควรสุ่มถามผู้ต้องขังเพื่อประเมินศักยภาพ
ของอาสาสมั ค รฯ ในการให้ ค วามรู ้ เรื่ อ งวั ณ โรค
แก่ผู้ต้องขัง ดังนี้
(1) วัณโรคติดต่อด้วยวิธีใด
		 ตอบ ทางเดินหายใจ
(2) อาการส่วนใหญ่ของวัณโรคคืออะไร
		ตอบ ไอติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน
(3) วิธีป้องกันการแพร่เขื้อวัณโรคคืออะไร
		ตอบ ปิดปาก จมูกทุกครั้ง เวลาไอ จาม
(4) วัณโรครักษาหายหรือไม่
		ตอบ รักษาหายด้วยการกินยาติดต่อกันอย่างน้อย
6 เดือน

งาน (Task)
ทักษะ (Skill)
ความรู้ (Knowledge)
2. ค้นหาผู้ต้องขังที่มีอาการ 1. การสังเกต
1. อาการวั ณ โรค (โดยเริ่ ม สอบถามจากอาการไอ
สงสัยวัณโรค
2. การสอบถาม
หลังจากนั้นสอบถามเพิ่มเติม คือ จ�ำนวนวันซึ่งมี
3. การจดข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ อาการไอ น�ำ้ หนักลด ไข้ และสอนให้ อาสาสมัครฯ
ในสมุดบันทึกประจ�ำตัว แยกอาการไอจากหวัด ซึ่งมีน�้ำมูก และเจ็บคอ)
(TB P8)
2. วิธีการตรวจหาการเป็นวัณโรค
3. การป้องกันการแพร่เชื้อ
3. ส่ ง สมุ ด บั น ทึ ก ประจ� ำ ตั ว 1. การประสานงาน
1. อาการวัณโรค
(TB P8) ให้ พ ยาบาล 2. การพูด
2. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
เรือนจ�ำเพือ่ แจ้งว่า มีผต้ ู อ้ งขัง
3. การป้องกันการแพร่เชื้อ
ที่ มี อ าการสงสั ย วั ณ โรค
ตามขัน้ ตอน (แผนภูมิที่ 1)
4. เก็ บ เสมหะตอนเช้ า หลั ง 1. การสื่อสาร
1. วิธีการเก็บเสมหะที่ถูกต้อง คือ เก็บเสมหะหลัง
ตื่นนอน เก็บที่โล่งแจ้ง
2. การสังเกต
ลงจากเรือนนอนทันที โดยให้บ้วนปากให้สะอาด
3. การจดบั น ทึ ก ในสมุ ด และเก็บเสมหะก่อนแปรงฟัน
บันทึกประจ�ำตัว (TB P8) 2. การป้องกันการแพร่เชื้อ
หลั ง จากเก็ บ เสมหะ 3. ระหว่างรอผลตรวจเสมหะ สอนให้ผู้ต้องขังก�ำจัด
เรียบร้อยแล้ว
เสมหะโดยใช้ภาชนะมีฝาปิด ผสมน�้ำ ผงซักฟอก
เททิ้งในโถส้วม
5. ติ ด ตามผลการตรวจหา 1. การสื่อสาร
1. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
การป่วยเป็นวัณโรค
2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม 2. ประเภทของวัณโรคปอด เช่น ในปอด (แพร่เชื้อ
ก้าวหน้า
ไม่แพร่เชื้อ) และนอกปอด
6. แจ้งผลการตรวจที่ปกติให้ 1. การสื่อสาร
1. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
ผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัย 2. การจดข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ 2. ผลการตรวจ โดยให้ผู้ต้องขังที่รับฟังผลตรวจเขียน
ในสมุดบันทึกประจ�ำตัว ด้วยลายมือตนเองว่า
(TB P8)
“อาสาสมัคร ได้แจ้งให้ผม/ดิฉันทราบผลการตรวจ
เสมหะแล้ว”
(ลงชื่อคนไข้ __________________ )
หมายเหตุ: พยาบาลควรบันทึกลงใน OPD card
ของเรือนจ�ำ ว่าได้แจ้งผลตรวจให้ผู้ป่วยทราบแล้ว
7. การติ ด ตามผู ้ สั ม ผั ส ของ 1. การสื่อสาร
1. อาการวัณโรค
ผูท้ มี่ ผี ลเสมหะบวก (AFB+) 2. การสังเกต
2. วิธีตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
3. บันทึกลงในสมุดบันทึก
ประจ�ำตัว (TB P8)
8. ติ ด ตามอาการของผู ้ มี 1. การสื่อสาร
1. อาการวัณโรค
อาการสงสัยวัณโรคที่ผล 2. การสังเกต
2. การป้องกันการแพร่เชื้อ
ตรวจปกติ ว่าไม่มีอาการ 3. การจดบั น ทึ ก ในสมุ ด
ใน 2 สัปดาห์ และแนะน�ำ บันทึกประจ�ำตัว (TB P8)
การปฏิบัติตัว เช่น การกิน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และ
ออกก�ำลังกาย
อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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3. ขั้นตอนการค้นหาผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยวัณโรคโดยอาสาสมัครผู้ต้องขัง
			การมอบหมายให้อาสาสมัครผูต้ อ้ งขังช่วยค้นหาผูต้ อ้ งขังทีม่ อี าการสงสัยวัณโรคเป็นเรือ่ งใหม่
ที่อาสาสมัครฯ ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย ดังนั้นพยาบาลเรือนจ�ำและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควรสนับสนุนให้
อาสาสมัครด�ำเนินการด้วย 5 ขั้นตอน เพื่อช่วยให้การท�ำงานของอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ
			1. พยาบาลเรือนจ�ำอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขังให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้
เนื้อหาการอบรมที่แนะน�ำไว้ในบทที่ 3
			2. อาสาสมัครอธิบายให้หวั หน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง เสมียนห้อง และเวรยามบนเรือนนอน
ทราบว่าได้รบั มอบหมายจากพยาบาลเรือนจ�ำและเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ให้คน้ หาผูต้ อ้ งขังทีม่ อี าการสงสัย
วัณโรค โดยเฉพาะคนทีไ่ อติดต่อกันเกิน 14 วัน
			3. อาสาสมัครฯ ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องวัณโรคแก่ผู้ต้องขังบนเรือนนอน เช่น สาเหตุ อาการ
การตรวจ ระยะเวลารักษา การป้องกันการแพร่เชือ้ และขอให้ผตู้ อ้ งขังทีไ่ อ หรือไม่สบายมาแจ้งชือ่ และ
อาการกับอาสาสมัครฯ หรือเวรยามของห้อง เพื่อแจ้งให้พยาบาลเรือนจ�ำ และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
พิจารณาส่งตัวไปตรวจและให้การดูแลรักษาต่อไป
			4. อาสาสมัครฯ จดชือ่ อาการ ระยะเวลาทีผ่ ตู้ อ้ งขังป่วยลงในสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8)
ขณะอยู่บนเรือนนอนเวลา 16.00 น. - 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
			5. อาสาสมัครฯ ส่งสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8) ให้พยาบาลเรือนจ�ำ ซึ่งด�ำเนินการตาม
แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาวัณโรคอย่างต่อเนื่องโดยอาสาสมัครผู้ต้องขัง
อาสาสมัครผู้ต้องขังส่งสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8)
ให้พยาบาลทุกสัปดาห์
พยาบาลเรือนจ�ำประเมินว่าผู้ต้องขังรายใดที่มีอาการสงสัยวัณโรค
ไม่ใช่
ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค

ใช่
ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค

พยาบาลเรือนจ�ำ
เขียนในสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8)
เพื่อแจ้งให้อาสาสมัครผู้ต้องขังสังเกต
อาการต่อไป และให้ค�ำแนะน�ำตาม
อาการแสดงทีส่ งสัยวัณโรค

พยาบาลเรือนจ�ำท�ำบันทึกข้อความ
ถึงผู้บังคับแดน
เพื่อขอเบิกตัวผู้ต้องขังป่วย
มาตรวจเพื่อวินิจฉัยวัณโรค
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4. การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านวัณโรคของอาสาสมัครผู้ต้องขัง
			 องค์การอนามัยโลกก�ำหนด 2 ตัวชี้วัดหลัก (the two core indicators: referrals and
treatment support) ให้ทุกประเทศต้องรายงานความก้าวหน้าปีละครั้งในด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในงานวัณโรค ซึ่งผลงานของอาสาสมัครผู้ต้องขังสามารถน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรายงาน
ตัวชี้วัดหลักด้าน Referrals (ตารางที่ 4 ข้อที่ 2) ให้กับองค์การอนามัยโลกได้
			การติดตามการด�ำเนินงานของอาสาสมัครผูต้ อ้ งขังเป็นเรือ่ งจ�ำเป็น โดยผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม
ก�ำหนดไว้ในตารางที่ 4 ซึ่งอาสาสมัครผู้ต้องขังประเมินข้อ 1 และ 2 ด้วยตนเอง ส่วนพยาบาลเรือนจ�ำ
ประเมินข้อ 3 เพื่อให้มั่นใจว่าอาสาสมัครผู้ต้องขังสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก�ำหนดไว้ หากผล
การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยดีควรมีการชื่นชมผลงานของอาสาสมัครฯ และหากพบว่าผลการด�ำเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรวิเคราะห์หาสาเหตุและใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงการท�ำงานต่อไป
ตารางที่ 4 การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านวัณโรคของอาสาสมัครผู้ต้องขังเดือนละครั้ง
รายละเอียด

เดือน/ปี
……………….

เดือน/ปี
……………….

เดือน/ปี
……………….

1. จ�ำนวนผู้ต้องขังที่มีอาการ
สงสั ย วั ณ โรคและส่ ง มา
ตรวจทีส่ ถานพยาบาล
2. จ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรคที่
ตรวจพบ โดยการค้นหา
ของอาสาสมัครผู้ต้องขัง
3. จ� ำ นวนวั น ซึ่ง ผู้ป ่วยเริ่มมี 1. ชื่อ ผป. _______ 1. ชื่อ ผป. _______ 1. ชื่อ ผป. _______
อาการจนถึงวันทีต่ รวจพบ จ�ำนวน _____วัน
จ�ำนวน _____วัน
จ�ำนวน _____วัน
ว่าเป็นวัณโรค
2. ชื่อ ผป. _______ 2. ชื่อ ผป. _______ 2. ชื่อ ผป. _______
จ�ำนวน _____วัน
จ�ำนวน _____วัน
จ�ำนวน _____วัน

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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5. การบันทึกผลการปฏิบัติงานในสมุดบันทึกประจ�ำตัวอาสาสมัครผู้ต้องขัง
			อาสาสมัครผู้ต้องขังบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8) ทุกวัน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร และการด�ำเนินงานของเรือนจ�ำได้
ค�ำแนะน�ำการเขียนผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
			กรณีที่ 1 มีผู้ป่วยในเรือนนอน หรือบริเวณสถานที่ฝึกวิชาชีพ
									1. เขียนชื่อ นามสกุล เลข OPD ของเรือนจ�ำ ของผู้ต้องขังที่ป่วย
									2. เขียนอาการที่ป่วย และจ�ำนวนวันซึ่งเริ่มมีอาการป่วย
									3. เขียนการดูแลเบื้องต้นหรือค�ำแนะน�ำที่ให้ผู้ป่วย
			กรณีที่ 2 มีค�ำถามจากผู้ต้องขังในเรือนนอน หรือบริเวณสถานที่ฝึกวิชาชีพ สอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
									 1. เขียนชื่อ นามสกุล เลข OPD ของผู้ต้องขังที่สอบถาม
									2. เขียนค�ำถาม
									3. เขียนค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายที่ให้กับผู้ต้องขัง
			กรณีที่ 3 เหตุการณ์ปกติ กรณีไม่มผี ปู้ ว่ ยโรคอืน่ ๆ หรือไม่พบผูม้ อี าการสงสัยวัณโรคในเรือนนอน
หรือบริเวณสถานที่ฝึกวิชาชีพป่วย ไม่มีผู้ต้องขังสอบถามเขียนว่า วันนี้ไม่มี
ผู้ต้องขังป่วย และไม่มีผู้ต้องขังสอบถามเรื่องสุขภาพ
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ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดลงในสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8)

ภาพที่ 1 การบันทึกรายละเอียดผู้ต้องขัง
			 ที่มีอาการสงสัยวัณโรค

ภาพที่ 2 การบันทึกรายละเอียดผู้ต้องขังที่มี
			 อาการป่วยอื่นๆ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการบันทึกรายละเอียด
			 ผู้ต้องขังที่เคยบันทึกอาการไอ
			 แต่บันทึกซ�้ำอีก เพราะยังไม่หายไอ
			 ภายใน 1 เดือน
		
เหตุการณ์ที่พบบ่อยในการเขียนรายละเอียดลงใน TB P8 โดยอาสาสมัครฯ
			1. ลายมืออ่านง่าย เเละเขียนละเอียด
			2. ไม่เขียนระยะเวลาของอาการป่วย
			3. นับผลงานแต่ละเดือนยากขึ้น หากเขียนผู้ต้องขังคนเดิมซ�้ำใน 1 เดือน ดังนั้นผู้ต้องขังที่มี
อาการไอซ�้ำใน 1 เดือน ควรเขียนในวงเล็บว่า ติดตามอาการ เพื่อป้องกันการนับซ�้ำ (ภาพที่ 3)
			4. ไม่ได้นบั ผลงานแต่ละเดือนเพือ่ สรุปจ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทีม่ อี าการสงสัยวัณโรคลงในตารางที่ 4
อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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6. ประสบการณ์การท�ำงานด้านวัณโรคของอาสาสมัครผู้ต้องขัง
			การทดสอบน�ำร่องของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังให้ค้นหาผู้มีอาการสงสัย
วัณโรคในเรือนจ�ำด�ำเนินการ ณ เรือนจ�ำกลางฉะเชิงเทรา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561
โดยประสบการณ์ของอาสาสมัครสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงานกับเรือนจ�ำอื่นๆ ได้
			 6.1 ความท้าทายในการท�ำงานของอาสาสมัคร
						ก) ผู้ต้องขังบนเรือนนอนอ่านสมุดบันทึกประจ�ำตัว(TB P8) โดยไม่ได้รับอนุญาต
						ข) ผู้ต้องขังที่มีอาการไอ ไม่ยินยอมให้จดชื่อลงใ นสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8)
เพราะการป่วยเป็นวัณโรค อาจท�ำให้ต้องแยกห้องนอนกับเพื่อ น และไม่ได้ท�ำงาน
ตามปกติ
			 6.2 ความภาคภูมิใจของอาสาสมัครผู้ต้องขัง
						ก) สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ในห้องเดียวกัน
						ข) ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบที่ส�ำคัญ
						ค) แบ่งเบาภาระของพยาบาลในเรือนจ�ำ
						ง) ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
						จ) มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคในเรือนจ�ำ
						ฉ) ช่วยท�ำหน้าที่เหมือนเรดาร์เพื่อหาคนป่วยให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว
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บทที่ 3
การอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง
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การอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง
1. ก�ำหนดการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขัง
			การอบรมอาสาสมัครผูต้ อ้ งขังให้สามารถค้นหาผูม้ อี าการสงสัยวัณโรคควรบูรณาการร่วมกัน
กับการอบรมอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยวัณโรคควรใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง
(ตัวอย่าง) ก�ำหนดการอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง
วันแรก
08.45 - 09.00 น.
09.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 15.00 น.
วันที่สอง
09.00 - 10.00 น.
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.

ทดสอบความรู้ก่อนการอบรมฯ (Pre test)
บรรยาย เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
- น�้ำร้อนลวก
- แมลงกัด
- การพันและดาม และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย
- การท�ำแผล
- การห้ามเลือด
- การเป็นลม
ฝึกปฏิบัติ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
บรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค และบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครผู้ต้องขัง ในการค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจ�ำ
บรรยาย ความสัมพันธ์ระหว่างวัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV)
และโรคร่วมอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อวัณโรค
บรรยาย การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
(Sexually Transmitted Infection: STI)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฝึกปฏิบัติการเขียนรายละเอียดลงในสมุดบันทึก (TB P8)
ทดสอบความรูห้ ลังการอบรม (Post test) และซักถามประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง

* หมายเหตุ ก�ำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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2. เนื้อหาด้านวัณโรคที่ใช้ท�ำ Power point เพื่ออบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง
			 2.1 สาเหตุ
						 วัณโรค (Tuberculosis) คือ โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคเป็นโรค
ที่สามารถรักษาให้หายได้ โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่อง อย่างน้อย 6 เดือน
			2.2 การแพร่กระจายเชื้อ
						วัณโรคติดต่อทางการหายใจ โดยปกติเชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่คนอื่น
ทางละอองเสมหะขนาดเล็ก ซึง่ เกิดจากการไอ จาม โดยพบว่าการไอหนึง่ ครัง้ สามารถก่อให้เกิดละออง
เสมหะจ�ำนวนมาก ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้ สามารถอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีคนหายใจ
เชื้อวัณโรคเข้าไปในร่างกายแล้ว เชื้อวัณโรคเข้าไปจนถึงถุงลมปอด และเกิดการอักเสบได้
			2.3 อาการของวัณโรคจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
						1) ระยะสงบ หรือระยะแฝง (Latent TB) เกิดขึ้นเมื่อคนได้รับเชื้อแล้ว และไม่มี
อาการใดๆ เนื่องจากระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อวัณโรคลุกลามได้
						2) ระยะลุกลาม (Active TB) เป็นระยะทีเ่ ชือ้ วัณโรคลุกลาม และท�ำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น
								 ก. ไอเรื้อรัง ติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน
								ข. ไอเป็นเลือด
								ค. มีไข้ต�่ำๆ หนาวสั่น เวลาบ่ายหรือกลางคืน
								ง. อ่อนเพลีย น�้ำหนักลด และความอยากอาหารลดลง
								จ. เจ็บหน้าอก หรือรู้สึกเจ็บหน้าอกเวลาหายใจหรือไอ
								ฉ. มีเหงื่อออกชุ่มจนเสื้อเปียก หมอนเปียกในเวลากลางคืน
										 ทัง้ นีโ้ ดยส่วนใหญ่แล้ววัณโรคจะแสดงอาการทีป่ อด ซึง่ เรียกว่า วัณโรคปอด และ
เชื้อวัณโรคสามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายและท�ำให้เกิดอาการผิดปกติที่เป็นอันตรายได้
เช่น วัณโรคกระดูก วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น
		 2.4 การวินิจฉัยวัณโรค
						 1) การตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีหลักของการวินิจฉัยวัณโรค และ
โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถตรวจเสมหะด้วยวิธนี ไี้ ด้ โดยผูท้ มี่ อี าการสงสัยวัณโรคส่งเสมหะ 2 - 3 กระปุก
เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค โดยเสมหะแต่ละกระปุกใช้เวลาตรวจประมาณ 30 นาที และรายงานผลการ
ตรวจว่าบวก (Positive) หรือลบ (Negative)
						 2) การถ่ายภาพรังสีทรวงอก ช่วยวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีอาการหรือมี
อาการแต่ผลตรวจเสมหะเป็นลบ แต่อย่างไรก็ตามการวินจิ ฉัยวัณโรคต้องมีการตรวจเสมหะควบคูท่ กุ ครัง้
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			2.5 การรักษาวัณโรค
						 วัณโรครักษาให้หายได้ ถ้าผูป้ ว่ ยรับประทานยาทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน หากรับประทาน
ยาไม่สม�ำ่ เสมอ จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสในการรักษาหายน้อยลง นอกจากนีย้ งั เสีย่ งต่อการเกิดเชือ้ วัณโรค
ดื้อยา ซึ่งรักษายากมาก
		
2.6 อาสาสมัครผู้ต้องขังช่วยค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรค
						 1) สังเกตอาการสงสัยวัณโรคของเพือ่ นร่วมห้อง/เพือ่ นทีท่ ำ� งานด้วยกัน โดยเน้นอาการ
ไอหรือไอเป็นเลือดติดต่อกันเกิน 14 วัน และเขียนชื่อเพื่อน เลข OPD รวมทั้งอาการลงในสมุดบันทึก
ประจ�ำตัวอาสาสมัคร
						2) ให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมห้อง หรือเพื่อนที่ท�ำงานด้วยกัน เช่น สาเหตุ อาการ
การตรวจหาวัณโรค
						3) เก็บเสมหะผูม้ อี าการสงสัยวัณโรคทีส่ ว่ นควบคุมได้รบั แจ้งรายชือ่ จากพยาบาลเรือนจ�ำ
			2.7 วิธีเก็บเสมหะ
						 1) สถานทีเ่ ก็บเสมหะ ควรโล่ง อากาศถ่ายเท มีแสงแดดส่องถึงและไม่เก็บเสมหะบนเรือนนอน
						 2) เก็บเสมหะหลังตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟัน เพราะเป็นเสมหะที่สะสมไว้ในตอน
กลางคืนซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด ไม่เก็บเสมหะหลังแปรงฟันเพราะการแปรงฟันอาจท�ำให้ขากเสมหะที่มี
คุณภาพทิ้งไป						
						 3) บ้วนปากให้สะอาดก่อนเก็บเสมหะ โดยให้หายใจเข้าลึกๆ เพือ่ ให้ได้เสมหะทีล่ กึ ทีส่ ดุ
ของปอด ไม่ใช้เสมหะจากทางเดินหายใจส่วนบน และไม่ใช้น�้ำลาย (เสมหะที่เก็บได้ควรมีลักษณะ
เมือก เหนียว สีขุ่น/เหลืองอ่อนๆ)
						4) อธิบายให้ผมู้ อี าการสงสัยทีข่ ากเสมหะ ให้ยกกระปุกเสมหะให้ชดิ ริมฝีปาก ล่าง บ้วน
และปิดฝาให้สนิท
						5) เก็บเสมหะประมาณ 1 ช้อนชา (2 - 5 มล.)
						6) น�ำกระปุกเสมหะส่งสถานพยาบาลทันที เพื่อให้พยาบาลเรือนจ�ำรีบเก็บในอุณหภูมิ
ที่เหมาะสม 4 - 8 องศาเซลเซียส (ไม่เก็บไว้ในช่องเก็บน�้ำแข็ง หรือ Freezer) ก่อนน�ำส่งห้องปฏิบัติการ
		
2.8 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค
						 1) ดูแลให้หน้าต่าง ประตูห้องนอน โล่ง ไม่แขวนเสื้อผ้า กระดาน หรือกระดาษปิดช่อง
ทางลม
						 2) ดูแลให้ผู้ต้องขังที่มีอาการไอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
						 3) ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังทุกคนไม่บ้วนเสมหะทิ้งบนพื้น
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3. ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้ด้านวัณโรค (Pre test & Post test)
1. วัณโรคเกิดจากสาเหตุใด
			 ก. เชื้อโรค (ถูกต้อง)
			 ข. กรรมพันธุ์ (โรคที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก)
			 ค. แมลงน�ำโรค
			 ง. ถูกทุกข้อ
2. ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่มีอาการใด
			 ก. เจ็บคอติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน
			 ข. น�้ำมูกไหลติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน
			 ค. ไอติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน (ถูกต้อง)
			 ง. ผิดทุกข้อ
3. วัณโรคส่วนใหญ่ติดต่อทางใด
			 ก. กินข้าวด้วยกัน
			 ข. ไอจามรดกัน (ถูกต้อง)
			 ค. ถูกแมลงกัด
			 ง. มีเพศสัมพันธ์
4. การรักษาวัณโรคส่วนใหญ่ ใช้เวลาอย่างน้อยกี่เดือน
			 ก. 3 เดือน			
			 ข. 4 เดือน
			 ค. 5 เดือน			
			 ง. 6 เดือน (ถูกต้อง)
5. การตรวจหาวัณโรคส่วนใหญ่ใช้วิธีใด
			 ก. ตรวจเลือด
			 ข. ตรวจปัสสาวะ
			 ค. ตรวจเสมหะ (ถูกต้อง)
			 ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
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6. การเก็บเสมหะเพือ่ ตรวจหาเชือ้ วัณโรคส�ำหรับผูม้ อี าการสงสัยวัณโรคแต่ละคน ควรเก็บกีก่ ระปุก
			 ก. 3 กระปุก (ถูกต้อง)
			 ข. 4 กระปุก
			 ค. 5 กระปุก		
			 ง. 6 กระปุก
7. เมื่อพบผู้มีอาการสงสัยวัณโรค ควรเก็บเสมหะแต่ละกระปุกปริมาณเท่าไหร่
			 ก. 1 ช้อนชา (ถูกต้อง)
			 ข. 2 ช้อนชา
			 ค. 3 ช้อนชา		
			 ง. 4 ช้อนชา
8. การป้องกันการติดเชื้อวัณโรคควรท�ำอย่างไร
			 ก. ไม่คุยกับคนไข้วัณโรค
			 ข. บ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
			 ค. ปิดปากหรือใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไอจาม
			 ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. (ถูกต้อง)
9. ถ้าเพื่อนในห้องของท่านไอ ท่านจะท�ำอย่างไร
			 ก. แนะน�ำให้ปิดปากเวลาไอ และควรสวมหน้ากากอนามัย
			 ข. สอบถามระยะเวลาที่ไอ อาการอื่นๆ
			 ค. จดบันทึกในสมุดสุขภาพ และส่งสมุดให้เจ้าหน้าที่พยาบาล
			 ง. ถูกทุกข้อ (ถูกต้อง)
10. การป้องกันการแพร่ระบาดวัณโรคที่ดีที่สุดคืออะไร
				 ก. ท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงที่น�ำโรค
				 ข. ค้นหาและรักษาคนไข้วัณโรคให้เร็วที่สุด (ถูกต้อง)
				 ค. ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค
				 ง. ตรวจร่างกายประจ�ำปี
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ภาคผนวกที่ 1

ค�ำประกาศเจตนารมณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
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ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ขออนุมัติการจัดอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สถานพยาบาล เรือนจ�ำ
ที่ 							
วันที่
เรือ่ ง ขออนุมตั จิ ดั อบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการป้องกันควบคุมโรคส�ำหรับอาสาสมัครผูต้ อ้ งขัง

ภาคผนวกที่ 2

เรียน		 ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ
				 1. เรื่องเดิม
						 การดูแลผู้ต้องขังให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นภารกิจที่ส�ำคัญของเรือนจ�ำ โดยที่ผ่านมาบุคลากร
ของเรือนจ�ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง
นอกจากนั้นอาสาสมัครผู้ต้องขังยังมีส่วนสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง เนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง
อืน่ ๆ สามารถให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเรือ่ งสุขภาพ ตลอดจนสามารถช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังทีเ่ จ็บป่วยหรือได้รบั อุบตั เิ หตุ
เบื้ องต้ น ได้ อย่ า งถูก ต้องและปลอดภัยในเรือนนอนและในสถานที่ฝ ึกวิชาชีพ ก่อนการส่งผู้ป่ว ยมายัง
สถานพยาบาลนั้น
				 2. ข้อเท็จจริง
						 สถานพยาบาลได้จัดท�ำโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันควบคุมโรค
ส�ำหรับอาสาสมัครผูต้ อ้ งขัง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครผูต้ อ้ งขังมีความรู้ และทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
				 3. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
						 เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
						1. อนุมตั ใิ ห้ดำ� เนินการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการป้องกันควบคุมโรคส�ำหรับ
								 อาสาสมัครผูต้ อ้ งขังในวันที่ ________ เวลา ________โดยมีผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวน _____ คน
						 2. อนุมัติให้เบิก - จ่าย จากเงินงบประมาณ ____________
						 3. อนุญาตให้ใช้ห้องประชุม___________________ ในวันที่ _________ เวลา ______
						 4. อนุญาตให้น�ำผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นอาสาสมัครผู้ต้องขังมาอบรมที่ฝ่ายการศึกษา
								 ในวันที่ _________ เวลา ______ โดยมีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน ______ คน
						 5. อนุญาตให้น�ำผู้ต้องขังชายซึ่งเป็นอาสาสมัครผู้ต้องขังมาอบรมที่ฝ่ายการศึกษา
								 ในวันที่ _________ เวลา ______ โดยมีผู้เข้าอบรมจ�ำนวน ______ คน
						 6. มอบหมายให้ฝ่ายควบคุมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงซึ่งเป็นอาสาสมัคร
								 ผู้ต้องขัง มาอบรมในวันและเวลาดังกล่าว
						 7. อนุญาตให้อาสาสมัครผู้ต้องขังน�ำสมุดบันทึกประจ�ำตัว (TB P8) ขึ้นไปบนเรือนนอน
								 เพื่อเขียนอาการป่วยของผู้ต้องขังอื่นขณะอยู่บนเรือนนอน
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(__________________)

ต�ำแหน่ง _________________

1. ชื่อโครงการ 				
โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการป้องกันควบคุมโรค
											
ส�ำหรับอาสาสมัครผู้ต้องขัง
2. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ สถานพยาบาล ฝ่ายควบคุม ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ
											
เรือนจ�ำ_________
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ_________
4. ระยะเวลาด�ำเนินการ
ปีงบประมาณ 2561
5. ความสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ
			 5.1		 แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 - 2562
			5.2 มาตรฐานเรือนจ�ำ 10 ด้าน ด้านที่ 9 มาตรฐานด้านการให้บริการผูต้ อ้ งขัง (Services) : ข้อที่ 77
ต้องมีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ในเรือนจ�ำโดยต้องมีการป้องกัน
ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุและอุบัติภัย รวมทั้งการเสริมสร้างความปลอดภัยในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง
6. หลักการและเหตุผล
			 เรือนจ�ำ_________ เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังจ�ำนวนมาก ซึ่งการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง ปลอดภัยจากการป่วยเป็นโรคที่สามารถป้องกันหรือรักษาได้ ถือเป็นภารกิจด้านการดูแลควบคุม
ผู้ต้องขังที่ส�ำคัญเช่นกัน ซึ่งหากพบผู้ต้องขังเจ็บป่วยจากการฝึกวิชาชีพ และสภาพความเป็นอยู่ จะต้องให้
การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้และ
มีการฝึกฝนจนเกิดความช�ำนาญ ท�ำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจาก
การฝึกวิชาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและของมีคมต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยทันที
			 ดังนัน้ สถานพยาบาล จึงได้จดั ท�ำโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการป้องกันควบคุมโรค
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัครผูต้ อ้ งขังมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น และการเกิดโรค
ทีพ่ บบ่อยในเรือนจ�ำ โดยสามารถสังเกตอาการและให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้น เพือ่ น�ำผูต้ อ้ งขังส่งต่อสถานพยาบาล
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
7. วัตถุประสงค์
			7.1		 เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย/ได้รับ
อุบัติเหตุเบื้องต้นได้ถูกต้อง ตลอดจนสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคได้สอดคล้องกับ
หลักวิชาการ
			7.2		 เพือ่ ให้อาสาสมัครผูต้ อ้ งขังมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการป้องกัน
ควบคุมโรค
			7.3 เพือ่ ให้อาสาสมัครผูต้ อ้ งขังสามารถน�ำความรูจ้ ากการอบรมไปแนะน�ำและช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังอืน่
ได้อย่างถูกต้อง
อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันควบคุมโรคส�ำหรับอาสาสมัครผู้ต้องขัง

8. เป้าหมาย
			 8.1		 อาสาสมัครผู้ต้องขังเรือนจ�ำ _______ ชาย จ�ำนวน ___ คน หญิง จ�ำนวน ______ คน
โดยจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน
9. พื้นที่ด�ำเนินการ
			ห้องประชุม เรือนจ�ำ___________

ภาคผนวกที่ 2

10. วิธีด�ำเนินการ
			10.1 เขียนโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ
			10.2 ท�ำหนังสือขอยืมอุปกรณ์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
			10.3 แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวันเวลา การฝึกอบรม
			10.4 ประสานงานหัวหน้าฝ่ายควบคุม คัดเลือกหัวหน้าห้องหรือผู้ช่วยเหลือเข้ารับการอบรม
			10.5 ด�ำเนินการอบรมโดยวิทยากร
			10.6 รายงานผลการอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
			 11.1 เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ สามารถให้ค�ำแนะน�ำและให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังที่
เจ็บป่วย/ได้รบั อุบตั เิ หตุเบือ้ งต้นได้ถกู ต้องจากโจทย์สถานการณ์ ตลอดจนสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ
			 11.2 อาสาสมัครผู้ต้องขังสามารถน�ำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้กับตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้

										
										

ลงชื่อ .................................................. ผู้เขียนโครงการ
ชื่อ
(______________________)
ต�ำแหน่ง _________________

ลงชื่อ ............................................. ผู้ร่วมโครงการ
(___________________)
ชื่อ
ต�ำแหน่ง _________________
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ลงชื่อ .......................................... ผู้ร่วมโครงการ
(__________________)
ชื่อ
ต�ำแหน่ง _________________

ลงชื่อ ............................................. ผู้พิจารณาโครงการ
ชื่อ
(____________________)
ต�ำแหน่ง _________________
ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ
(_____________________)
ชื่อ
ต�ำแหน่ง _________________

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

		 ก) การประเมินสถานการณ์ 5 เรื่อง
				 1) การประเมินความปลอดภัย เน้น
						 - ตนเอง/ผู้ให้การช่วยเหลือ
						 - สิ่งแวดล้อม
						 - บุคคลอื่นๆ ในพื้นที่
						 - ต่อผู้ป่วย
				2) ประเมินเหตุการณ์ สถานการณ์
				3) กลไกการบาดเจ็บ เกิดขึ้นได้อย่างไร
				4) จ�ำนวน อาการและอาการแสดง
				5) หน่วยงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายควบคุม สถานพยาบาล
		
ข) การขอความช่วยเหลือ การท�ำตามบริบทของเรือนจ�ำ
		 ค) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ก่อนที่ความช่วยเหลือจะไปถึง)
				 1) ความหมายของการปฐมพยาบาล
				 2) ความส�ำคัญของการปฐมพยาบาล
				 3) ภาวะฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลที่ควรทราบ
ส่วนที่ 1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
		
1.1 บาดแผล
		 		 - แผลปิด
					 - แผลเปิด
						 : การล้างท�ำความสะอาดบาดแผลด้วยน�้ำสบู่
						 : พบเลือดไหล ท�ำการห้ามเลือด กดบริเวณแผล ด้วยผ้าสะอาด
						 : ยกอวัยวะนั้นเหนือบาดแผล
						 : ใช้เทคนิคประคบเย็น 24 - 48 ชั่วโมงหลังได้รับบาดเจ็บ ประคบอุ่น ต่ออีก 1 - 2 วัน
		
1.2 กระดูกหัก (อาการ ปวด บวม ผิดรูป ร่วมกับการได้รับอุบัติเหตุ)
					 *** ข้อห้าม ห้ามดึง ดัด
					 - กระดูกหักแบบปิด : ดามเหนือข้อที่สงสัย และต�่ำกว่าข้อที่สงสัยจะหัก
					 - กระดูกหักแบบเปิด: ท�ำแผลโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน�้ำสะอาด และผ้าสะอาดพันแผล
										
: ดามข้อที่ได้รับอุบัติเหตุ เหมือนกระดูกหักแบบปิด
					 กรณีมีอวัยวะโผล่ หรือกระดูกเปิดออก ห้ามดึง หรือดันอวัยวะกลับคืน
		
1.3 ข้อเคล็ด ใช้หลักการประคบเย็น พักหรือลดการใช้ข้อ ยกอวัยวะนั้นๆ ให้สูงประมาณ
15 - 30 องศา
อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

29

ภาคผนวกที่ 3

ตัวอย่างเนื้อหาการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID)

ภาคผนวกที่ 3

		
1.4 การยกและการเคลื่อนย้าย (ตามความเหมาะสมของบริบทในแต่ละพื้นที่)
					 - ใช้อุปกรณ์
โต๊ะ เก้าอี้ ผ้าห่ม
					 - ไม่ใช้อุปกรณ์
เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้ายกรณี C spine injury
ส่วนที่ 2 ภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย
		
2.1 การชักเกร็ง
				 อาการ
เกร็ง กระตุก ตาค้าง มีน�้ำลายฟูมปาก ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัว
					เป้าหมายหลักก็คือ การป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นขณะชัก
					การช่วยเหลือ
- นอนหงายราบบนพื้นแข็ง
										
- ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง ป้องกันภาวะลิ้นตก
										
- ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจนกว่าจะหยุดชัก
					 หลังจากหยุดชักผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย ให้จัดท่านอนเพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบาย
จัดท่านอนหงาย หรือตะแคงกึ่งคว�่ำ
		
2.2 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
					อาการ
เจ็บแน่นหน้าอก หายใจล�ำบาก หายใจไม่สะดวก
										
(รู้สึกเหมือนมีอะไรมาทับ) เหงื่อออกมาก ตัวเย็น
					เป้าหมายหลักก็คือ ป้องกันการเสียชีวิต
					การช่วยเหลือ
- จัดให้นอนในท่าที่สบาย
										
- ขอความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
		
2.3 ภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ/ตัน/แตก
					อาการ
ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด อ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่ง
					เป้าหมายหลักก็คือ ป้องกันการเกิดความพิการ
					การช่วยเหลือ
- ขอความช่วยเหลือ และส่งต่อให้เร็วที่สุด
		 2.4 หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
					อาการ
					เป้าหมายหลักก็คือ
					การช่วยเหลือ
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เรียกไม่ตื่น หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น
ป้องกันการเสียชีวิต
- นอนหงายราบบนพื้นแข็ง
- ขอความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
- เริ่มให้การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการ CPR (กดหน้าอก)

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

แผนภูมิที่ 2 Emergency first aid

ผู้ต้องขังเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน
อาสาสมัครผู้ต้องขัง
ประเมินสถานการณ์
1) ความปลอดภัย
2) เหตุการณ์
3) กลไกการบาดเจ็บ เกิดขึ้นได้อย่างไร
4) จ�ำนวน อาการและอาการแสดง
5) หน่วยงานสนับสนุน

ภาคผนวกที่ 3

1 นาที

ขอความช่วยเหลือ

2 - 3 นาที

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(ท�ำก่อนจะมีความช่วยเหลือไปถึง)
1 - 4 นาที
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
ไม่ส่งออกไปรักษา รพ.ภายนอก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้
ส่งออกไปรักษา รพ.ภายนอก

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ระหว่างการอบรม
		 1. ปูลงรู
				วิธีการเล่นเกม
										
										
										
2. ปรบมือเป็นชุด
				วิธีการเล่นเกม
										

- ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ยกมือข้างซ้ายก�ำหลวมๆ มือขวาชี้นิ้วขวา
เหนือมือซ้ายของคนข้างๆ เรียกท่านีว้ า่ ท่าเตรียม หรือท่าปูอยูเ่ หนือรู
- ปูวนรอบปากรู ให้เอานิ้วชี้แตะแล้ววนรอบปากรู
- ปูเข้ารู ให้เอานิ้วชี้เข้าไปในก�ำมือของคนข้างๆ
- รูหนีบปู ให้รบี ชักนิว้ ออก ขณะเดียวกันมือซ้ายก็พยายามจับนิว้ คน
ข้างๆ ให้ได้ใครถูกจับให้ท�ำโทษ
- ให้ผู้เล่นนั่งรวมกันเป็นแถวหรือวงกลม แล้วแต่กรณี
- ผู้น�ำกิจกรรมสั่งปรบมือเป็นชุด ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้น�ำกิจกรรมพูด
ค�ำว่า “12 - 123 - 12 - 12 - 1” ให้ผู้เข้าร่วมปรบมือตามจังหวะ
และจ�ำนวนครั้ง

ภาคผนวกที่ 4

		 3. จ�ำชื่อเพื่อน สร้างความคุ้นเคยและรู้จักกัน
				วิธีการเล่นเกม
- ให้คนแรกบอกชือ่ ตนเองดังๆ 1 ครัง้ จากนัน้ ให้คนที่ 2 บอกชือ่ ของ
เพื่อนคนแรก แล้วบอกชื่อตนเองดังๆ คนที่ 3 ท�ำเช่นเดียวกับคน
ที่ 2 คือ บอกชื่อเพื่อนคนที่ 1 2 และชื่อตนเอง คนที่ 4 บอกชื่อ
คนที่ 1 2 3 และตนเอง คนที่ 5 บอกชื่อคนที่ 1234 และตนเอง
		 4. เกมใบ้ค�ำ
				วิธีการเล่นเกม
		 5. กระรอกในกรง
				วิธีการเล่นเกม
										

- แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมาดูภาพ แล้วไปใบ้
ค�ำให้เพือ่ นในทีมทาย ทีมไหนทีท่ ายใบ้คำ� ได้มากทีส่ ดุ เป็นทีมทีช่ นะ
- ก�ำหนดให้คนที่อยู่รอบนอก เป็นกรง ส่วนคนที่นั่งอยู่ในวงล้อม
เป็นกระรอก
- ผู้น�ำกลุ่มระบุจ�ำนวนกรงหรือกระรอก เช่น กรง 3 กระรอก 2
ก็ให้รวมตัวกันให้ได้ตามค�ำสั่ง โดยระหว่างนี้สามารถเปิดเพลง
ประกอบได้

		
6. แผ่นผ้าผืนน้อย
			 วิธีการเล่นเกม 		 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และก�ำหนดให้สมาชิกในกลุ่มยืนบน
แผ่นผ้าให้ได้

32
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ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนสมุดบันทึกประจ�ำตัวอาสาสมัครผู้ต้องขัง (TB P8)

เมษายน 2561
เรื่อง ขอความอนุเคราะหสมุดบันทึกประจำตัวอาสาสมัครผูตองขัง

ใชสมุดบันทึกประจำตัว (TB P8) ในการจดรายละเอียดอาการสงสัยวัณโรค และการเจ็บปวยอืน่ ๆ ของผูต อ งขังทีน่ อน
หองเดียวกัน เพือ่ ใชเปนเอกสารอางอิงใหเจาหนาทีร่ าชทัณฑและพยาบาลพิจารณาสงตัวเพือ่ ใหการดูแลรักษาตอไปนัน้

ภาคผนวกที่ 5

เรือนจำ________________ ใครขอความอนุเคราะหสมุดบันทึกประจำตัว (TB P8) จำนวน 80 เลม

ชื่อ
ต�ำแหน่ง _________________

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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รายชื่อเรือนจ�ำและทัณฑสถาน
และสถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ จ�ำแนกรายเขตสุขภาพ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

ภาคผนวกที่ 6

ที่
เขต
1 1 เชียงใหม่
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จังหวัด
เชียงใหม่

11
12
13
14
15 2 พิษณุโลก
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 3 นครสวรรค์
26

ล�ำปาง

27

ก�ำแพงเพชร

34

เชียงราย
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน

ล�ำพูน
พิษณุโลก

ตาก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
นครสวรรค์

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำกลางเชียงใหม่
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
เรือนจ�ำอ�ำเภอฝาง (เชียงใหม่)
เรือนจ�ำกลางเชียงราย
เรือนจ�ำอ�ำเภอเทิง (เชียงราย)
เรือนจ�ำจังหวัดน่าน
เรือนจ�ำจังหวัดพะเยา
เรือนจ�ำจังหวัดแพร่
เรือนจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สะเรียง
(แม่ฮ่องสอน)
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
เรือนจ�ำกลางนครสวรรค์
ทัณฑสถานเปิดหนองน�้ำขุ่น
(นครสวรรค์)
เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร

จ�ำนวนผู้ต้องขัง (คน)
6,632
1,996
1,185
5,160
1,264
1,084
1,520
1,612
533
441
2,546
1,261
12
2,241
3,246
2,468
1,028
1,251
992
2,086
1,230
1,167
585
1,810
3,922
247
2,811

42
43
44
45
46
47
48
49 5 ราชบุรี
50
51
52
53
54
55
56
57
58

จังหวัด
ชัยนาท
พิจิตร
อุทัยธานี
สระบุรี
นครนายก
ลพบุรี

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
จ�ำนวนผู้ต้องขัง (คน)
เรือนจ�ำจังหวัดชัยนาท
1,562
เรือนจ�ำจังหวัดพิจิตร
1,514
เรือนจ�ำจังหวัดอุทัยธานี
938
เรือนจ�ำจังหวัดสระบุรี
2,708
เรือนจ�ำจังหวัดนครนายก
1,016
เรือนจ�ำกลางลพบุรี
2,795
เรือนจ�ำอ�ำเภอชัยบาดาล
956
สิงห์บุรี
เรือนจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี
1,592
อ่างทอง
เรือนจ�ำจังหวัดอ่างทอง
1,653
นนทบุรี
เรือนจ�ำกลางบางขวาง
5,012
เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี
2,670
ปทุมธานี
เรือนจ�ำจังหวัดปทุมธานี
2,205
เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี
2,491
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษจังหวัด
3,781
ปทุมธานี
ทัณสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง
1,862
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
5,729
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
92
พระนครศรีอยุธยา เรือนจ�ำกลางพระนครศรีอยุธยา
1,292
เรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3,788
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
1,345
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษ
1,444
พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี
เรือนจ�ำกลางราชบุรี
5,474
เรือนจ�ำกลางเขาบิน
3,354
กาญจนบุรี
เรือนจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี
3,636
เรือจ�ำอ�ำเภอทองผาภูมิ
1,000
นครปฐม
เรือนจ�ำกลางนครปฐม
5,624
ประจวบคีรีขันธ์ เรือนจ�ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2,796
เพชรบุรี
เรือนจ�ำกลางเพชรบุรี
2,187
สมุทรสงคราม
เรือนจ�ำกลางสมุทรสงคราม
1,363
สมุทรสาคร
เรือนจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร
3,110
สุพรรณบุรี
เรือนจ�ำจังหวัดสุพรรณบุรี
3,934
อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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ภาคผนวกที่ 6

ที่
เขต
28
29
30
31 4 สระบุรี
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ภาคผนวกที่ 6

ที่
เขต
59 6 ชลบุรี
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

จังหวัด
ชลบุรี

70
71
72
73
74 7 ขอนแก่น
75
76
77
78
79
80
81 8 อุดรธานี
82
83
84
85
86
87
88

ระยอง

36

จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ตราด
ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ
สระแก้ว
ขอนแก่น

กาฬสินธุ์
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
อุดรธานี
บึงกาฬ
เลย
หนองคาย
หนองบัวล�ำภู
นครพนม
สกลนคร

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำกลางชลบุรี
เรือนจ�ำพิเศษพัทยา
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา (จันทบุรี)
เรือนจ�ำกลางฉะเชิงเทรา
เรือนจ�ำจังหวัดตราด
สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
เรือนจ�ำจังหวัดปราจีนบุรี
เรือนจ�ำอ�ำเภอกบินทร์บุรี
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
(ปราจีนบุรี)
เรือนจ�ำกลางระยอง
ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง (ระยอง)
เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
เรือนจ�ำจังหวัดสระแก้ว
เรือนจ�ำกลางขอนแก่น
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษขอนแก่น
เรือนจ�ำอ�ำเภอพล
เรือนจ�ำจังหวัดกาฬสินธุ์
เรือนจ�ำจังหวัดมหาสารคาม
เรือนจ�ำจังหวัดร้อยเอ็ด
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
เรือนจ�ำกลางอุดรธานี
เรือนจ�ำจังหวัดบึงกาฬ
เรือนจ�ำจังหวัดเลย
เรือนจ�ำจังหวัดหนองคาย
เรือนจ�ำจังหวัดหนองบัวล�ำภู
เรือนจ�ำกลางนครพนม
เรือนจ�ำจังหวัดสกลนคร
เรือนจ�ำอ�ำเภอสว่างแดนดิน
(สกลนคร)

จ�ำนวนผู้ต้องขัง (คน)
6,315
4,276
901
2,053
460
3,181
1,080
52
1,426
921
283
7,170
162
6,817
2,133
3,507
1,763
1,133
2,775
1,856
2,383
13
4,336
1,413
1,776
1,693
1,639
3,670
1,632
1,182

จังหวัด
นครราชสีมา

112
113
114
115
116
117
118
119

กระบี่
ชุมพร

ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อุบลราชธานี
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีษะเกษ
อ�ำนาจเจริญ
นครศรีธรรมราช

พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
จ�ำนวนผู้ต้องขัง (คน)
เรือนจ�ำกลางกลางนครราชสีมา
2,214
เรือนจ�ำกลางคลองไผ่
4,096
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
3,953
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
4,130
เรือนจ�ำอ�ำเภอบัวใหญ่ (นครราชสีมา)
1,022
เรือนจ�ำอ�ำเภอสีคิ้ว
1,514
เรือนจ�ำจังหวัดชัยภูมิ
1,573
เรือนจ�ำอ�ำเภอภูเขียว (ชัยภูมิ)
1,324
เรือนจ�ำจังหวัดบุรีรัมย์
1,964
เรือนจ�ำอ�ำเภอนางรอง
1,628
เรือนจ�ำกลางสุรินทร์
2,241
เรือนจ�ำอ�ำเภอรัตนบุรี
1,307
เรือนจ�ำกลางอุบลราชธานี
5,038
เรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหาร
1,659
เรือนจ�ำจังหวัดยโสธร
1,543
เรือนจ�ำจังหวัดศรีษะเกษ
1,650
เรือนจ�ำอ�ำเภอกันทรลักษ์
1,526
เรือนจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
1,741
เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช
6,486
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
1,346
เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง
1,859
เรือนจ�ำอ�ำเภอปากพนัง
1,057
สถานกักขังกลางจังหวัด
62
นครศรีธรรมราช
เรือนจ�ำจังหวัดกระบี่
2,437
เรือนจ�ำจังหวัดชุมพร
1,894
เรือนจ�ำอ�ำเภอหลังสวน
880
เรือนจ�ำจังหวัดพังงา
589
เรือนจ�ำอ�ำเภอตะกั่วป่า
865
เรือนจ�ำจังหวัดภูเก็ต
2,771
เรือนจ�ำจังหวัดระนอง
1,302
เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี
3,571

อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค
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ภาคผนวกที่ 6

ที่
เขต
89 9 นครราชสีมา
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 10 อุบลราชธานี
102
103
104
105
106
107 11 นครศรีธรรมราช
108
109
110
111

ที่
เขต
120
121
122 12 สงขลา
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135 สปคม.
136
137
138
139
140
141
142

จังหวัด

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เรือนจ�ำอ�ำเภอไชยา
เรือนจ�ำอ�ำเภอเกาะสมุย
สงขลา
เรือนจ�ำกลางสงขลา
ทัณฑสถานหญิงสงขลา
เรือนจ�ำจังหวัดสงขลา
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา
เรือนจ�ำอ�ำเภอนาทวี
ตรัง
เรือนจ�ำจังหวัดตรัง
นราธิวาส
เรือนจ�ำจังหวัดนราธิวาส
ปัตตานี
เรือนจ�ำกลางปัตตานี
สตูล
เรือนจ�ำจังหวัดสตูล
ยะลา
เรือนจ�ำกลางยะลา
เรือนจ�ำอ�ำเภอเบตง
พัทลุง
เรือนจ�ำกลางพัทลุง
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง (พัทลุง)
กทม.
เรือนจ�ำกลางคลองเปรม
เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี
เรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษกลาง
ทัณฑสถานหญิงกลาง
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
รวมทั้งสิ้น (คน)

ภาคผนวกที่ 6

38
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จ�ำนวนผู้ต้องขัง (คน)
1,083
1,013
3,276
1,327
2,377
3,132
2,253
2,239
1,962
2,001
964
1,971
371
1,951
90
6,352
4,189
6,042
5,739
7,830
4,722
1,174
369
324,923

ที่ปรึกษา

พญ.ศรีประพา
ดร.พญ.เพชรวรรณ
พญ.ผลิน
ทพ.ญ.จุฑารัตน์
สุขสันต์
สุธัญญา

เนตรนิยม 		
พึ่งรัศมี 			
กมลวัทน์			
จินตกานนท์ 		
จิตติมณี 			
ผู้พัฒน์			

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวัณโรค
ผู้อ�ำนวยการกองบริการทางการแพทย์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวัณโรค
กองบริการทางการแพทย์

กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
กรมราชทัณฑ์
กรมควบคุมโรค
กรมราชทัณฑ์

เนื้อหา
ศิรินภา

จิตติมณี

จริยา 		 บู่อ้น
		 รจอ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

นราศักดิ์ ล�้ำเลิศ
		 รจอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
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