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คำ�นำ�
   วัณโรคยังพบมากในเรือนจ�า เน่ืองจากมีคนอยู่แออัด ซ่ึงหากมีเชื้อวัณโรคลอยอยู่ในอากาศ 
อาจท�าให้คนในบรเิวณน้ันหายใจรบัเชือ้เข้าไปในร่างกาย แต่วณัโรคไม่น่ากลวัเพราะมยีารกัษาให้หาย 
หากผู้ป่วยรับประทานยาทุกวันอย่างน้อย 6 เดือน โดยประเทศไทยพบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�าปีละ
ประมาณ 3,000 ราย และเรือนจ�าให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคเหล่านี้อย่างดี สอดคล้องตามหลักวิชาการ 
ท�าให้เรือนจ�าส่วนใหญ่มีอัตราความส�าเร็จในการรักษาสูงเกินร้อยละ 80 

   อย่างไรก็ตามการท�างานวัณโรคในเรือนจ�าให้ส�าเร็จต้องอาศัยการความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
ในเรือนจ�า โดยเฉพาะการรีบค้นหาผู้ต้องขังที่ไอเกิน 14 วัน และส่งตัวมาสถานพยาบาลทันท ี           
ซึ่งท�าให้การตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรคและให้การรักษารวดเร็วขึ้น สามารถตัดวงจรการแพร่เชื้อ    
ท�าให้มีโอกาสกวาดล้างวณัโรคในเรอืนจ�าได้ ดงันัน้การให้อาสาสมคัรผูต้้องขงัช่วยค้นหาเพือ่นร่วมห้องที่
ไอเกนิ 14 วนั เป็นวิธีที่ช่วยได้มากเนื่องจากอาสาสมัครอยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง วิธีการนี้ ท�าให้การค้นหา
ผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจ�าท�าได้ทุกวัน

   แนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังฉบับนี้ จัดท�าให้ส�าหรับพยาบาลเรือนจ�าและ
เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ใช้ส่งเสริมอาสาสมัครผู้ต้องขังให้ค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจ�า และใช้
ติดตามผลการด�าเนินงานของอาสาสมัครฯ ที่ผ่านการอบรมแล้ว เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จัดท�าโดย
พยาบาลเรือนจ�าและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีประสบการณ์การด�าเนินงานมาก่อน โดยรูปแบบการให้    
อาสาสมัครฯ เขยีนการท�างานลงในสมดุบันทกึน�ามาจากทณัฑสถานบ�าบดัพเิศษสงขลา และการทดสอบ
น�าร่องกิจกรรมในหนังสือฉบับนี้ ด�าเนินการ ณ เรือนจ�ากลางฉะเชิงเทรา ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็น
ประโยชน์ต่อพยาบาลเรือนจ�าอื่นๆ ในการพัฒนางานด้วยแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักวิชาการ
ทีเ่ป็นปัจจบุนั สามารถบรูณาการงานวณัโรคกบัความรับผดิชอบอืน่ๆ ของอาสาสมคัรผู้ต้องขงัได้ต่อไป  

มิถุนายน 2561 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกรมราชทัณฑ ์กระทรวงยุติธรรม
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  1.  แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขัง 
  2.  บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครผู้ต้องขังในการค้นหาผู้ต้องขังที่มี
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  3. ขั้นตอนการค้นหาผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยวัณโรคโดยอาสาสมัครผู้ต้องขัง
  4.  การประเมินผลการด�าเนินงานด้านวัณโรคของอาสาสมัครผู้ต้องขัง 
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  1.  ก�าหนดการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขัง
  2.  เนื้อหาด้านวัณโรคที่ใช้ท�า Power point เพื่ออบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง
  3.  ตัวอย่างแบบทดสอบความรู้ด้านวัณโรค (Pre test & Post test)

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก
  ภาคผนวกที่ 1 ค�าประกาศเจตนารมณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
       และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
  ภาคผนวกที่ 2  ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ขออนุมัติจัดอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง
  ภาคผนวกที่ 3  ตัวอย่างเนื้อหาการอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
       (FIRST AID) 
  ภาคผนวกที่ 4  ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างการอบรม 
  ภาคผนวกที่ 5  ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนสมุดบันทึกประจ�าตัวอาสาสมัครผู้ต้องขัง 
       (TB P8)
  ภาคผนวกที่ 6  รายชื่อเรือนจ�าและทัณฑสถานฯ และสถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์
       ทั่วประเทศ จ�าแนกรายเขตสุขภาพ
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บทที่ 1 
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สถ�นก�รณ์วัณโรคในเรือนจำ� 

   วณัโรคยงัคงเป็นโรคตดิต่อท่ีเป็นปัญหาสาธารณสขุของประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ง โดยองค์การ 
อนามยัโลกจดัให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลกทีผู่ป่้วยวณัโรคมจี�านวนมาก โดยผูป่้วยวณัโรค 
ทีมี่อยูพ่บการตดิเชือ้เอชไอวร่ีวมด้วย รวมทัง้ผูป่้วยวณัโรคพบการดือ้ยาสงู ประเทศไทยรายงานการพบ     
ผู้ป่วยวัณโรคปีละประมาณ 70,000 ราย ถึงแม้ประเทศไทยมีงบประมาณเพียงพอ มีระบบประกัน
สุขภาพครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ และมีโครงสร้างสาธารณสุขท่ีเข้มแข็ง แต่ประเทศไทยยังพบ 
ความท้าทายในการด�าเนนิงานวณัโรค คอื การแก้ปัญหาการเสยีชวิีตในผูป่้วยวัณโรค การจดัวธิดูีแลรกัษา 
ที่ค�านึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การเร่งรัดตรวจหาวัณโรคในผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย รวมทั้งการใช้ศักยภาพด้าน
ห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวินิจฉัยวัณโรค 

   สถานการณ์วัณโรคในเรอืนจ�ายังไม่มแีนวโน้มทีล่ดลง เนือ่งจากผูต้้องขงัเป็นกลุม่เสีย่งทีส่�าคญั
ต่อการเกิดวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ซึ่งเรือนจ�ามีคนอยู่แออัด ท�าให้วัณโรคแพร่ได้ง่าย เพราะวัณโรค
ติดต่อโดยการหายใจ โดยเฉลี่ยในเรือนจ�าพบวัณโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป 7 - 10 เท่า และพบผู้ป่วย
วัณโรคในเรือนจ�าในปี 2560 สูงขึ้นเป็น 3,014 ราย (กราฟที่ 1) เนื่องจากมีการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค
ด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกในผู้ต้องขังท่ัวประเทศ ซึ่งการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคให้พบตั้งแต่ระยะ         
เร่ิมแรกและการรักษาที่มีประสิทธิภาพจะช่วยตัดวงจรการแพร่เชื้อ ท�าให้มีโอกาสกวาดล้างวัณโรค              
ในเรือนจ�าได้          

กราฟที่ 1  แนวโน้มผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจ�าทุกประเภท (ใหม่และเคยรักษามาก่อน) ที่ถูกรายงาน        
(TB notification)
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ที่มา: แนวทางการด�าเนินงานวัณโรคในเรือนจ�าของประเทศไทย และ TBCM Data Center 

คว�มเป็นม� 
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   ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทในเรือนจ�าพบว่า อัตราความส�าเร็จในการรักษาเกิน
ร้อยละ 80 โดยผู้ป่วยประมาณ ร้อยละ 6 เสียชีวิตระหว่างการรักษา และร้อยละ 5 พ้นโทษก่อนครบ
การรักษา (กราฟที่ 2)

กราฟที่ 2 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท (ใหม่และเคยรักษามาก่อน) ในเรือนจ�า
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ที่มา: แนวทางการด�าเนินงานวัณโรคในเรือนจ�าของประเทศไทย และ TBCM Data Center

   การด�าเนินงานป้องกันและควบคุมวัณโรคในเรือนจ�าของประเทศไทยใช้หลักการ รีบค้นหา 
และรักษาให้หาย ซึ่งเป็นวิธีการตัดวงจรการแพร่เชื้อ โดยมีกิจกรรมต่างๆ โดยด้านการค้นหา ใช้การ
ซกัประวตัผิูต้้องขงัแรกรบัทกุรายเพือ่คดักรองผูม้อีาการสงสยัวณัโรค ตลอดจนเอกซเรย์ผูต้้องขังประจ�าปี 
การรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความรู้เรื่องวัณโรค เพื่อสร้างความตระหนักเกิดความร่วมมือ         
การด�าเนินงาน ส่วนด้านการรักษา เน้นการแยกผู้ป่วยให้นอนที่สถานพยาบาลเพื่อสามารถดูแลผู้ป่วย
ได้อย่างใกล้ชิด และก�าหนดให้ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าผู้ดูแลทุกวัน นอกจากนั้นยังมีมาตรการป้องกัน       
การแพร่กระจายเชือ้ต่างๆ ในเรือนจ�า เช่น การจัดการระบายอากาศในเรอืนนอน การรณรงค์ให้ผูต้้องขงั 
ทีไ่อ สวมหน้ากากอนามยั เป็นต้น อย่างไรกต็ามจ�านวนผูป่้วยวัณโรคยงัมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ซึง่อาจเกดิจาก 
ปี 2560 มีการรณรงค์เอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังทั้งประเทศ ช่วยให้ค้นหาผู้ป่วยได้มากขึ้น และผู้ต้องขังมี
การย้ายเข้า ย้ายออก 

   การส่งเสริมให้อาสาสมัครผู้ต้องขัง มีส่วนร่วมในการค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรค จึงเป็น
แนวทางเพิ่มเติม เนื่องจากอาสาสมัครฯ อยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง สามารถสังเกตเห็นการเจ็บป่วยของ
เพื่อนได้เร็วกว่าพยาบาลเรือนจ�าท่ีปฏิบัติงานที่สถานพยาบาล โดยมีการศึกษาวิจัยในประเทศต่างๆ    
เช่น ประเทศแซมเบีย ที่พบว่า การให้อาสาสมัครผู้ต้องขังช่วยค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคสามารถ  
ช่วยให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการวินิจฉัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนช่วยลดระยะเวลาความล่าช้าในการวินิจฉัยได้
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บทบ�ทหน้�ที่
อ�ส�สมัครผู้ต้องขังด้�นวัณโรค

บทที่ 2
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   การด�าเนินงานเรื่องสุขภาพในเรือนจ�ามีความส�าคัญยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานหลักของการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครผู้ต้องขังสนับสนุนงานด้านสุขภาพ
ในเรอืนจ�า เนือ่งจากอาสาสมคัรฯ อยู่ใกล้ชดิกบัผูต้้องขังมากกว่าเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ และพยาบาลเรือนจ�า 
ซึ่งอาสาสมัครสามารถให้การช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าต่างๆ กับผู้ต้องขังได้ตลอดเวลา

   การบรูณาการงานวณัโรคกบังานอืน่ๆ ของอาสาสมคัรฯ เป็นสิง่ส�าคญั ซึง่ช่วยให้ค้นหาผูป่้วย
ได้ต่อเนือ่ง เรว็ขึน้ น�าผูป่้วยตรวจวนิิจฉยัและเริม่การรกัษาได้ทนัท ีซึง่เป็นหลกัการส�าคัญในการตดัวงจร
การแพร่เชื้อวัณโรค 

1. แนวท�งก�รคัดเลือกอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง
   วิธีการคัดเลือกอาสาสมัครฯ เพื่อสนับสนุนงานด้านสุขภาพให้กับพยาบาลควรด�าเนินการ
ด้วยความโปร่งใส โดยมีแนวทางให้เลือกดังนี้

ตารางที่ 1 แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขัง

แนวทางที่ 1 แนวทางที่ 2

พยาบาลเรือนจ�าเป็นผู ้คัดเลือกอาสาสมัคร       
ผู้ต้องขัง           
1. จบการศึกษาอย่างน้อยชั้นมัธยมศึกษา 
 ปีที่ 3
2.  เป็นผู้ต้องขังอย่างน้อยชั้นดีขึ้นไป
3.  ยินดีท�าหน้าที่อาสาสมัครด้วย
 ความสมัครใจ
4.  เหลอืระยะเวลาการต้องโทษ อย่างน้อย 2 ปี
5.  เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ

ฝ่ายควบคุมเป็นผู ้คัดเลือกอาสาสมัครผู ้ต ้องขัง        
ด้วยวิธีการดังนี้ 
1.  ประกาศรับสมัคร
2. ผู้บังคับแดนคัดเลือก 
 2.1 จบการศกึษาอย่างน้อยชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3
 2.2  เป็นผู้ต้องขังอย่างน้อยชั้นดีขึ้นไป
 2.3  ยนิดีท�าหน้าทีอ่าสาสมคัรด้วยความสมคัรใจ
 2.4  เหลอืระยะเวลาการต้องโทษ อย่างน้อย 2 ปี
 2.5  เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพ

บทบ�ทหน้�ที่
อ�ส�สมัครผู้ต้องขังด้�นวัณโรค
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   อย่างไรก็ตามแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขังท้ังสองแบบมีข้อดี และข้อจ�ากัด 
(ตารางที่ 2) ซึ่งพยาบาลเรือนจ�าพิจารณาตามความเหมาะสมของบริบทเรือนจ�าต่างๆ 

ตารางที่ 2 ข้อดีและข้อจ�ากัดของแนวทางต่างๆ ในการคัดเลือกอาสาสมัครผู้ต้องขัง

แนวทาง ข้อดี ข้อจ�ากัด

1. พยาบาลเป็นผู้คัดเลือก 
 อาสาสมัครผู้ต้องขัง

อาสาสมัครฯ มีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสม ตรงกับ        
รายละเอียดงาน

1. มีโอกาสเกิดการร้องเรียน ในความโปร่งใสของ
การคัดเลอืก 

2. อาจได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายควบคุม             
 ไม่เต็มที่ เพราะไม่มีส่วนร่วมในการคัดเลือก

2. ฝ่ายควบคุมคัดเลือก 
 อาสาสมัครผู้ต้องขัง 

1. มีความโปร่งใสในการ
คัดเลือก 

2. ได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายควบคุม 

อาสาสมคัรทีป่ฏบัิตงิานอาจมคีณุสมบัตบิางด้านท่ี
ไม่ตรงกับรายละเอียดงาน

2. บทบ�ทหน้�ที่ของอ�ส�สมัครผู้ต้องขังในก�รค้นห�ผู้ต้องขังที่มีอ�ก�รสงสัยวัณโรค

   การก�าหนดรายละเอยีดของงาน (ตารางที ่3) ให้อาสาสมคัรผู้ต้องขงัให้ชดัเจนมคีวามส�าคัญมาก 
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน พัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับรายละเอียดงาน และติดตามผล          
การด�าเนินงานได้ชัดเจน

ตารางที่ 3 รายละเอียดงาน (Job description)

งาน (Task) ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge)

1. ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่   
ผู้ต้องขัง

1. การพูด
2. การฟัง
3. การตอบค�าถาม ให้ตรง

ค�าถาม ตอบสั้นๆ 

1. สาเหตุของวัณโรค 
2. อาการวัณโรค
3. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
4. การรักษาวัณโรค
5. การป้องกันการแพร่เชื้อ
หมายเหตุ
พยาบาลควรสุ่มถามผู้ต้องขังเพื่อประเมินศักยภาพ
ของอาสาสมัครฯ ในการให้ความรู ้ เรื่องวัณโรค           
แก่ผู้ต้องขัง ดังนี้ 
(1)  วัณโรคติดต่อด้วยวิธีใด 
  ตอบ ทางเดินหายใจ 
(2) อาการส่วนใหญ่ของวัณโรคคืออะไร 
  ตอบ ไอติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน
(3)  วิธีป้องกันการแพร่เขื้อวัณโรคคืออะไร
  ตอบ ปิดปาก จมูกทุกครั้ง เวลาไอ จาม
(4) วัณโรครักษาหายหรือไม่ 
  ตอบ รกัษาหายด้วยการกินยาตดิต่อกนัอย่างน้อย 

6 เดือน
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งาน (Task) ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge)

2. ค้นหาผู้ต้องขังที่มีอาการ
สงสัยวัณโรค

1. การสังเกต
2. การสอบถาม
3. ก า รจดข ้ อมู ลส� า คัญ        

ในสมุดบันทึกประจ�าตัว 
(TB P8)

1. อาการวัณโรค (โดยเริ่มสอบถามจากอาการไอ     
หลังจากนั้นสอบถามเพิ่มเติม คือ จ�านวนวันซึ่งมี
อาการไอ น�า้หนกัลด ไข้ และสอนให้ อาสาสมคัรฯ          
แยกอาการไอจากหวัด ซึ่งมีน�้ามูก และเจ็บคอ)

2. วิธีการตรวจหาการเป็นวัณโรค
3. การป้องกันการแพร่เชื้อ

3. ส่งสมุดบันทึกประจ�าตัว 
(TB P8) ให ้พยาบาล    
เรือนจ�าเพ่ือแจ้งว่า มผีูต้้องขงั    
ที่มีอาการสงสัยวัณโรค 
ตามขัน้ตอน (แผนภูมิที่ 1)

1. การประสานงาน
2. การพูด

1. อาการวัณโรค 
2. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
3. การป้องกันการแพร่เชื้อ

4. เก็บเสมหะตอนเช้าหลัง   
ตื่นนอน เก็บที่โล่งแจ้ง

1. การสื่อสาร
2. การสังเกต
3. การจดบันทึกในสมุด

บนัทกึประจ�าตวั (TB P8)
หลั ง จ าก เ ก็บ เสมหะ
เรียบร้อยแล้ว

1. วิธีการเก็บเสมหะที่ถูกต้อง คือ เก็บเสมหะหลัง       
ลงจากเรือนนอนทันที โดยให้บ้วนปากให้สะอาด 
และเก็บเสมหะก่อนแปรงฟัน

2. การป้องกันการแพร่เชื้อ
3. ระหว่างรอผลตรวจเสมหะ สอนให้ผู้ต้องขังก�าจัด

เสมหะโดยใช้ภาชนะมีฝาปิด ผสมน�้า ผงซักฟอก   
เททิ้งในโถส้วม

5. ติดตามผลการตรวจหา
การป่วยเป็นวัณโรค

1. การสื่อสาร
2. ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม

ก้าวหน้า

1. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
2. ประเภทของวัณโรคปอด เช่น ในปอด (แพร่เช้ือ      

ไม่แพร่เชื้อ) และนอกปอด

6. แจ้งผลการตรวจที่ปกติให้
ผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัย

1. การสื่อสาร
2. ก า รจดข ้ อมู ลส� า คัญ        

ในสมุดบันทึกประจ�าตัว 
(TB P8)

1. วิธีการตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค
2. ผลการตรวจ โดยให้ผู้ต้องขังที่รับฟังผลตรวจเขียน

ด้วยลายมือตนเองว่า 
  “อาสาสมัคร ได้แจ้งให้ผม/ดิฉันทราบผลการตรวจ

เสมหะแล้ว” 
  (ลงชื่อคนไข้ __________________ )
หมายเหตุ: พยาบาลควรบันทึกลงใน OPD card         
ของเรือนจ�า ว่าได้แจ้งผลตรวจให้ผู้ป่วยทราบแล้ว

7. การติดตามผู ้สัมผัสของ     
ผูท้ีม่ผีลเสมหะบวก (AFB+)

1. การสื่อสาร
2. การสังเกต
3. บันทึกลงในสมุดบันทึก 

ประจ�าตัว (TB P8)

1. อาการวัณโรค
2. วิธีตรวจหาการป่วยเป็นวัณโรค

8. ติดตามอาการของผู ้ มี
อาการสงสัยวัณโรคท่ีผล
ตรวจปกติ ว่าไม่มีอาการ
ใน 2 สัปดาห์ และแนะน�า
การปฏิบัติตัว เช่น การกิน
อาหารให้ครบ 5 หมู่ และ
ออกก�าลังกาย

1. การสื่อสาร
2. การสังเกต
3. การจดบันทึกในสมุด

บนัทกึประจ�าตวั (TB P8)

1. อาการวัณโรค
2. การป้องกันการแพร่เชื้อ
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3. ขั้นตอนก�รค้นห�ผู้ต้องขังที่มีอ�ก�รสงสัยวัณโรคโดยอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง

   การมอบหมายให้อาสาสมคัรผูต้้องขังช่วยค้นหาผูต้้องขงัทีม่อีาการสงสยัวณัโรคเป็นเรือ่งใหม่ 
ที่อาสาสมัครฯ ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย ดังน้ันพยาบาลเรือนจ�าและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควรสนับสนุนให้      
อาสาสมัครด�าเนินการด้วย 5 ขั้นตอน เพื่อช่วยให้การท�างานของอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ
   1.  พยาบาลเรือนจ�าอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขังให้มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน โดยใช้
เนื้อหาการอบรมที่แนะน�าไว้ในบทที่ 3
   2.  อาสาสมคัรอธบิายให้หวัหน้าห้อง รองหวัหน้าห้อง เสมยีนห้อง และเวรยามบนเรอืนนอน
ทราบว่าได้รบัมอบหมายจากพยาบาลเรอืนจ�าและเจ้าหน้าทีร่าชทณัฑ์ให้ค้นหาผูต้้องขงัทีม่อีาการสงสยั
วณัโรค โดยเฉพาะคนทีไ่อติดต่อกนัเกนิ 14 วนั 
   3.  อาสาสมัครฯ ให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องวัณโรคแก่ผู้ต้องขังบนเรือนนอน เช่น สาเหตุ อาการ 
การตรวจ ระยะเวลารกัษา การป้องกันการแพร่เชือ้ และขอให้ผูต้้องขงัทีไ่อ หรอืไม่สบายมาแจ้งชือ่และ
อาการกับอาสาสมัครฯ หรือเวรยามของห้อง เพ่ือแจ้งให้พยาบาลเรือนจ�า และเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์
พิจารณาส่งตัวไปตรวจและให้การดูแลรักษาต่อไป
   4. อาสาสมคัรฯ จดชือ่ อาการ ระยะเวลาทีผู้่ต้องขงัป่วยลงในสมดุบนัทกึประจ�าตัว (TB P8)               
ขณะอยู่บนเรือนนอนเวลา 16.00 น. - 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
   5. อาสาสมัครฯ ส่งสมุดบันทึกประจ�าตัว (TB P8) ให้พยาบาลเรือนจ�า ซึ่งด�าเนินการตาม
แผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาวัณโรคอย่างต่อเนื่องโดยอาสาสมัครผู้ต้องขัง

อาสาสมัครผู้ต้องขังส่งสมุดบันทึกประจ�าตัว (TB P8) 

ให้พยาบาลทุกสัปดาห์

พยาบาลเรือนจ�าประเมินว่าผู้ต้องขังรายใดที่มีอาการสงสัยวัณโรค

ไม่ใช่
ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค

พยาบาลเรือนจ�า
เขียนในสมุดบันทึกประจ�าตัว (TB P8) 
เพื่อแจ้งให้อาสาสมัครผู้ต้องขังสังเกต
อาการต่อไป และให้ค�าแนะน�าตาม

อาการแสดงทีส่งสัยวัณโรค

พยาบาลเรือนจ�าท�าบันทึกข้อความ
ถึงผู้บังคับแดน 

เพื่อขอเบิกตัวผู้ต้องขังป่วย 
มาตรวจเพื่อวินิจฉัยวัณโรค

ใช่
ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค
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4. ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด้�นวัณโรคของอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง

   องค์การอนามัยโลกก�าหนด 2 ตัวชี้วัดหลัก (the two core indicators: referrals and 
treatment support) ให้ทุกประเทศต้องรายงานความก้าวหน้าปีละคร้ังในด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในงานวัณโรค ซึ่งผลงานของอาสาสมัครผู้ต้องขังสามารถน�าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรายงาน    
ตัวชี้วัดหลักด้าน Referrals (ตารางที่ 4 ข้อที่ 2) ให้กับองค์การอนามัยโลกได้

   การติดตามการด�าเนนิงานของอาสาสมคัรผูต้้องขงัเป็นเรือ่งจ�าเป็น โดยผลงานทีเ่ป็นรูปธรรม
ก�าหนดไว้ในตารางที่ 4 ซึ่งอาสาสมัครผู้ต้องขังประเมินข้อ 1 และ 2 ด้วยตนเอง ส่วนพยาบาลเรือนจ�า
ประเมินข้อ 3 เพื่อให้มั่นใจว่าอาสาสมัครผู้ต้องขังสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ หากผล
การด�าเนินงานเป็นไปด้วยดีควรมีการชื่นชมผลงานของอาสาสมัครฯ และหากพบว่าผลการด�าเนินงาน
ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย ควรวิเคราะห์หาสาเหตุและใช้เป็นบทเรียนในการปรับปรุงการท�างานต่อไป

ตารางที่ 4 การประเมินผลการด�าเนินงานด้านวัณโรคของอาสาสมัครผู้ต้องขังเดือนละครั้ง

รายละเอียด
เดือน/ปี

……………….

เดือน/ปี

……………….

เดือน/ปี

……………….

1. จ�านวนผู้ต้องขังที่มีอาการ

สงสัยวัณโรคและส่งมา

ตรวจทีส่ถานพยาบาล

2. จ�านวนผู ้ป ่วยวัณโรคที่

ตรวจพบ โดยการค้นหา

ของอาสาสมัครผู้ต้องขัง

3. จ�านวนวันซึ่งผู ้ป่วยเริ่มมี

อาการจนถงึวนัทีต่รวจพบ

ว่าเป็นวณัโรค

1. ชื่อ ผป. _______

    จ�านวน _____วัน

2. ชื่อ ผป. _______

    จ�านวน _____วัน

1. ชื่อ ผป. _______

    จ�านวน _____วัน

2. ชื่อ ผป. _______

    จ�านวน _____วัน

1. ชื่อ ผป. _______

    จ�านวน _____วัน

2. ชื่อ ผป. _______

    จ�านวน _____วัน
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5. ก�รบันทึกผลก�รปฏิบัติง�นในสมุดบันทึกประจำ�ตัวอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง

   อาสาสมัครผู้ต้องขังบันทึกผลการปฏิบัติงานลงในสมุดบันทึกประจ�าตัว (TB P8) ทุกวัน       
เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร และการด�าเนินงานของเรือนจ�าได้

คำ�แนะนำ�ก�รเขียนผลก�รปฏิบัติง�นในแต่ละวัน

   กรณีที่ 1 มีผู้ป่วยในเรือนนอน หรือบริเวณสถานที่ฝึกวิชาชีพ
         1. เขียนชื่อ นามสกุล เลข OPD ของเรือนจ�า ของผู้ต้องขังที่ป่วย
         2. เขียนอาการที่ป่วย และจ�านวนวันซึ่งเริ่มมีอาการป่วย
         3. เขียนการดูแลเบื้องต้นหรือค�าแนะน�าที่ให้ผู้ป่วย

   กรณีที่ 2 มีค�าถามจากผู้ต้องขังในเรือนนอน หรือบริเวณสถานท่ีฝึกวิชาชีพ สอบถาม         
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ

         1. เขียนชื่อ นามสกุล เลข OPD ของผู้ต้องขังที่สอบถาม
         2. เขียนค�าถาม
         3. เขียนค�าแนะน�า หรือค�าอธิบายที่ให้กับผู้ต้องขัง

   กรณีที่ 3  เหตกุารณ์ปกต ิกรณไีม่มผีูป่้วยโรคอืน่ๆ หรือไม่พบผู้มอีาการสงสัยวณัโรคในเรือนนอน 
หรือบริเวณสถานท่ีฝึกวิชาชีพป่วย ไม่มีผู ้ต้องขังสอบถามเขียนว่า วันนี้ไม่มี              
ผู้ต้องขังป่วย และไม่มีผู้ต้องขังสอบถามเรื่องสุขภาพ
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ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดลงในสมุดบันทึกประจ�าตัว (TB P8)

ภาพที่ 1  การบันทึกรายละเอียดผู้ต้องขัง

   ที่มีอาการสงสัยวัณโรค

ภาพที่ 2  การบันทึกรายละเอียดผู้ต้องขังที่มี

   อาการป่วยอื่นๆ

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการบันทึกรายละเอียด

   ผู้ต้องขังที่เคยบันทึกอาการไอ 

   แต่บันทึกซ�้าอีก เพราะยังไม่หายไอ  

   ภายใน 1 เดือน

   เหตุการณ์ที่พบบ่อยในการเขียนรายละเอียดลงใน TB P8 โดยอาสาสมัครฯ
   1. ลายมืออ่านง่าย เเละเขียนละเอียด
   2. ไม่เขียนระยะเวลาของอาการป่วย
   3. นับผลงานแต่ละเดือนยากขึ้น หากเขียนผู้ต้องขังคนเดิมซ�้าใน 1 เดือน ดังนั้นผู้ต้องขังที่มี
อาการไอซ�้าใน 1 เดือน ควรเขียนในวงเล็บว่า ติดตามอาการ เพื่อป้องกันการนับซ�้า (ภาพที่ 3)
   4. ไม่ได้นบัผลงานแต่ละเดอืนเพือ่สรปุจ�านวนผูต้้องขงัทีม่อีาการสงสัยวณัโรคลงในตารางที ่4



14 อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

6. ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นด้�นวัณโรคของอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง

   การทดสอบน�าร่องของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังให้ค้นหาผู้มีอาการสงสัย
วัณโรคในเรือนจ�าด�าเนินการ ณ เรือนจ�ากลางฉะเชิงเทรา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2561               
โดยประสบการณ์ของอาสาสมัครสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานกับเรือนจ�าอื่นๆ ได้        

   6.1 ความท้าทายในการท�างานของอาสาสมัคร
      ก) ผู้ต้องขังบนเรือนนอนอ่านสมุดบันทึกประจ�าตัว  (TB P8) โดยไม่ได้รับอนุญาต
      ข) ผู้ต้องขังที่มีอาการไอ ไม่ยินยอมให้จดชื่อลงใ นสมุดบันทึกประจ�าตัว (TB P8)      

เพราะการป่วยเป็นวัณโรค อาจท�าให้ต้องแยกห้องนอนกับเพื่อน และไม่ได้ท�างาน
ตามปกติ

   6.2 ความภาคภูมิใจของอาสาสมัครผู้ต้องขัง
      ก)  สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆ ในห้องเดียวกัน
      ข) ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบที่ส�าคัญ
      ค)  แบ่งเบาภาระของพยาบาลในเรือนจ�า
      ง)  ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
      จ)  มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคในเรือนจ�า
      ฉ)  ช่วยท�าหน้าที่เหมือนเรดาร์เพื่อหาคนป่วยให้ได้รับการรักษาโดยเร็ว



15อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

ก�รอบรมอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง

บทที่ 3
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1. กำ�หนดก�ร ก�รพัฒน�ศักยภ�พอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง

   การอบรมอาสาสมคัรผูต้้องขงัให้สามารถค้นหาผูม้อีาการสงสยัวณัโรคควรบรูณาการร่วมกนั

กับการอบรมอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยวัณโรคควรใช้เวลาอบรม 1 ชั่วโมง

(ตัวอย่าง)  ก�าหนดการอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง

วันแรก

08.45 - 09.00 น. ทดสอบความรู้ก่อนการอบรมฯ (Pre test)

09.00 - 11.00 น. บรรยาย เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
 - น�้าร้อนลวก 
 - แมลงกัด
 - การพันและดาม และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วย
 - การท�าแผล
 - การห้ามเลือด
 - การเป็นลม

11.00 - 12.00 น. ฝึกปฏิบัติ เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)

วันที่สอง

09.00 - 10.00 น. บรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค และบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครผู้ต้องขัง ในการค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจ�า 

10.00 - 11.00 น. บรรยาย ความสัมพันธ์ระหว่างวัณโรคและการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) 
และโรคร่วมอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อวัณโรค

11.00 - 12.00 น. บรรยาย การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 
(Sexually Transmitted Infection: STI) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนรายละเอียดลงในสมุดบันทึก (TB P8)

14.00 - 15.00 น. ทดสอบความรู้หลงัการอบรม (Post test) และซักถามประเดน็ท่ีเกีย่วข้อง

* หมายเหตุ ก�าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ก�รอบรมอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง
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2. เนื้อห�ด้�นวัณโรคที่ใช้ทำ� Power point เพื่ออบรมอ�ส�สมัครผู้ต้องขัง 

   2.1 สาเหตุ

      วัณโรค (Tuberculosis) คือ โรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย วัณโรคเป็นโรค

ที่สามารถรักษาให้หายได้ โดยต้องรับประทานยาต่อเนื่อง อย่างน้อย 6 เดือน 

   2.2 การแพร่กระจายเชื้อ 

      วัณโรคติดต่อทางการหายใจ โดยปกติเชื้อจะแพร่จากผู้ป่วยวัณโรคปอดไปสู่คนอื่น      

ทางละอองเสมหะขนาดเลก็ ซึง่เกดิจากการไอ จาม โดยพบว่าการไอหนึง่ครัง้ สามารถก่อให้เกิดละออง

เสมหะจ�านวนมาก ซึ่งละอองเสมหะเหล่านี้ สามารถอยู่ในอากาศหลายชั่วโมง และเมื่อมีคนหายใจ     

เชื้อวัณโรคเข้าไปในร่างกายแล้ว เชื้อวัณโรคเข้าไปจนถึงถุงลมปอด และเกิดการอักเสบได้

   2.3 อาการของวัณโรคจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

      1) ระยะสงบ หรือระยะแฝง (Latent TB) เกิดข้ึนเมื่อคนได้รับเชื้อแล้ว และไม่มี           

อาการใดๆ เนื่องจากระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถป้องกันไม่ให้เชื้อวัณโรคลุกลามได้ 

      2) ระยะลกุลาม (Active TB) เป็นระยะทีเ่ชือ้วณัโรคลกุลาม และท�าให้เกดิอาการต่างๆ เช่น 

        ก. ไอเรื้อรัง ติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน 

        ข. ไอเป็นเลือด 

        ค. มีไข้ต�่าๆ หนาวสั่น เวลาบ่ายหรือกลางคืน 

        ง. อ่อนเพลีย น�้าหนักลด และความอยากอาหารลดลง

        จ. เจ็บหน้าอก หรือรู้สึกเจ็บหน้าอกเวลาหายใจหรือไอ 

        ฉ. มีเหงื่อออกชุ่มจนเสื้อเปียก หมอนเปียกในเวลากลางคืน 

          ทัง้นีโ้ดยส่วนใหญ่แล้ววณัโรคจะแสดงอาการทีป่อด ซึง่เรยีกว่า วณัโรคปอด และ

เชื้อวัณโรคสามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ในร่างกายและท�าให้เกิดอาการผิดปกติที่เป็นอันตรายได้ 

เช่น วัณโรคกระดูก วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น

   2.4 การวินิจฉัยวัณโรค

      1) การตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ เป็นวิธีหลักของการวินิจฉัยวัณโรค และ         

โรงพยาบาลทกุแห่งสามารถตรวจเสมหะด้วยวธินีีไ้ด้ โดยผู้ทีม่อีาการสงสัยวณัโรคส่งเสมหะ 2 - 3 กระปกุ

เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรค โดยเสมหะแต่ละกระปุกใช้เวลาตรวจประมาณ 30 นาที และรายงานผลการ

ตรวจว่าบวก (Positive) หรือลบ (Negative) 

      2) การถ่ายภาพรังสีทรวงอก ช่วยวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีอาการหรือมี

อาการแต่ผลตรวจเสมหะเป็นลบ แต่อย่างไรกต็ามการวนิิจฉยัวณัโรคต้องมกีารตรวจเสมหะควบคูท่กุครัง้
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   2.5 การรักษาวัณโรค

      วณัโรครกัษาให้หายได้ ถ้าผูป่้วยรบัประทานยาทกุวนัอย่างน้อย 6 เดอืน หากรับประทาน

ยาไม่สม�า่เสมอ จะท�าให้ผูป่้วยมโีอกาสในการรกัษาหายน้อยลง นอกจากนีย้งัเสีย่งต่อการเกดิเชือ้วณัโรค

ดื้อยา ซึ่งรักษายากมาก

   2.6 อาสาสมัครผู้ต้องขังช่วยค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรค 

      1) สงัเกตอาการสงสยัวณัโรคของเพือ่นร่วมห้อง/เพือ่นทีท่�างานด้วยกนั โดยเน้นอาการ

ไอหรือไอเป็นเลือดติดต่อกันเกิน 14 วัน และเขียนชื่อเพื่อน เลข OPD รวมทั้งอาการลงในสมุดบันทึก

ประจ�าตัวอาสาสมัคร

      2)  ให้ความรู้แก่เพื่อนร่วมห้อง หรือเพื่อนที่ท�างานด้วยกัน เช่น สาเหตุ อาการ             

การตรวจหาวัณโรค

      3)  เกบ็เสมหะผูม้อีาการสงสัยวัณโรคทีส่่วนควบคมุได้รับแจ้งรายชือ่จากพยาบาลเรือนจ�า

   2.7 วิธีเก็บเสมหะ 

      1) สถานทีเ่กบ็เสมหะ ควรโล่ง อากาศถ่ายเท มแีสงแดดส่องถงึและไม่เกบ็เสมหะบนเรอืนนอน 

      2) เก็บเสมหะหลังตื่นนอนตอนเช้า ก่อนแปรงฟัน เพราะเป็นเสมหะที่สะสมไว้ในตอน

กลางคืนซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด ไม่เก็บเสมหะหลังแปรงฟันเพราะการแปรงฟันอาจท�าให้ขากเสมหะที่มี

คุณภาพทิ้งไป      

      3) บ้วนปากให้สะอาดก่อนเกบ็เสมหะ โดยให้หายใจเข้าลกึๆ เพือ่ให้ได้เสมหะทีล่กึทีส่ดุ

ของปอด ไม่ใช้เสมหะจากทางเดินหายใจส่วนบน และไม่ใช้น�้าลาย (เสมหะที่เก็บได้ควรมีลักษณะ            

เมือก เหนียว สีขุ่น/เหลืองอ่อนๆ) 

      4) อธบิายให้ผูม้อีาการสงสยัทีข่ากเสมหะ ให้ยกกระปกุเสมหะให้ชดิริมฝีปาก ล่าง บ้วน 

และปิดฝาให้สนิท 

      5) เก็บเสมหะประมาณ 1 ช้อนชา (2 - 5 มล.)

      6) น�ากระปุกเสมหะส่งสถานพยาบาลทันที เพื่อให้พยาบาลเรือนจ�ารีบเก็บในอุณหภูมิ

ที่เหมาะสม 4 - 8 องศาเซลเซียส (ไม่เก็บไว้ในช่องเก็บน�้าแข็ง หรือ Freezer) ก่อนน�าส่งห้องปฏิบัติการ

   2.8 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค

      1) ดูแลให้หน้าต่าง ประตูห้องนอน โล่ง ไม่แขวนเสื้อผ้า กระดาน หรือกระดาษปิดช่อง

ทางลม 

      2) ดูแลให้ผู้ต้องขังที่มีอาการไอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

      3) ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังทุกคนไม่บ้วนเสมหะทิ้งบนพื้น
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3. ตัวอย่�งแบบทดสอบคว�มรู้ด้�นวัณโรค (Pre test & Post test)

 1. วัณโรคเกิดจากสาเหตุใด
   ก. เชื้อโรค  (ถูกต้อง) 
   ข. กรรมพันธุ์ (โรคที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก)
   ค. แมลงน�าโรค 
   ง. ถูกทุกข้อ

 2. ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่มีอาการใด
   ก. เจ็บคอติดต่อกันอย่างน้อย 14 วัน 
   ข. น�้ามูกไหลติดต่อกันอย่างน้อย 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. การเกบ็เสมหะเพือ่ตรวจหาเชือ้วณัโรคส�าหรบัผูม้อีาการสงสยัวณัโรคแต่ละคน ควรเกบ็กีก่ระปกุ

   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�าอย่างไร

   ก. ไม่คุยกับคนไข้วัณโรค  

   ข. บ้วนเสมหะลงในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

   ค. ปิดปากหรือใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไอจาม  

   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. (ถูกต้อง)

 9. ถ้าเพื่อนในห้องของท่านไอ ท่านจะท�าอย่างไร

   ก. แนะน�าให้ปิดปากเวลาไอ และควรสวมหน้ากากอนามัย 

   ข. สอบถามระยะเวลาที่ไอ อาการอื่นๆ 

   ค. จดบันทึกในสมุดสุขภาพ และส่งสมุดให้เจ้าหน้าที่พยาบาล  

   ง. ถูกทุกข้อ (ถูกต้อง)

 10. การป้องกันการแพร่ระบาดวัณโรคที่ดีที่สุดคืออะไร

    ก. ท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงที่น�าโรค 

    ข. ค้นหาและรักษาคนไข้วัณโรคให้เร็วที่สุด (ถูกต้อง)

    ค. ฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรค 

    ง. ตรวจร่างกายประจ�าปี



22 อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

เอกส�รอ้�งอิง

   กรมราชทัณฑ์. แนวทางการด�าเนินงานวณัโรคในเรอืนจ�าของประเทศไทย. เอกสารอดัส�าเนา 
94 หน้า, 2559

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เอกสารประกอบการเรยีนกระบวนวชิา 552217 
การฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ.

   วราภรณ์ บญุเชยีง และวลิาวณัย์ เตอืนราษฏร์. การรักษาโรคเบือ้งต้น. เชยีงใหม่: ส�านกัพิมพ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.  

   ส�านักวัณโรค. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ:                    
ส�านักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2561. 

   ส�านกัวณัโรค. การคดักรองเพือ่ค้นหาวณัโรคและวณัโรคดือ้ยา. กรงุเทพฯ: ส�านกัพมิพ์อกัษร
กราฟฟิคแอนด์ดีไซน์, 2560.

   ส�านักวัณโรค. TBCM Data Center รายงานวัณโรค. ได้จาก http://122.155.219.72/
tbdc/frontend/web/index.php? สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 

   สรินิธร แก่นทอง และสธุาทพิย์ เชือ้ภักด.ี คูม่อืวทิยากรสอนอาสาสมคัรสาธารณสขุในเรอืนจ�า 
ด้านอนามัยในบ้าน. กรงุเทพฯ: ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั สภากาชาดไทย, 2560.

   สิรินธร แก่นทอง และสุธาทิพย์ เชื้อภักดี. รู้รักษ์ สุขภาพ. กรุงเทพฯ: ศูนย์ฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย, 2560.

   Maggard K R, Hatwiinda S, Harris J B et al. Screening for tuberculosis and testing 
for human immunodeficiency virus in Zambian prisons. Bull World Health Organ 2014; 
93: 93 - 101.

   Maung H M, Saw S, Isaakidis P et al. The contribution of a non - governmental 
based tuberculosis care programme to case finding in Myanmar: trend over time. Infect Dis 
Poverty 2017; 6, 51. 

   Williams G, Tudor C, Jittimanee S et al. Best practice for the care of patients 
with tuberculosis: a guide for low - income countries. Paris, France: International Union 
Against Tuberculosis and Lung Disease, 2017.

   World Health Organization. Global tuberculosis report 2017. Geneva, 

Switzerland: World Health Organization, 2017. 



23อาสาสมัครผู้ต้องขังด้านวัณโรค

ค�าประกาศเจตนารมณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560
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ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ขออนุมัติการจัดอบรมอาสาสมัครผู้ต้องขัง

บันทึกข้อความ
 ส่วนราชการ   สถานพยาบาล เรือนจ�า         
 ที่          วันที่     
 เรือ่ง   ขออนมุตัจิดัอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการป้องกันควบคมุโรคส�าหรบัอาสาสมคัรผูต้้องขัง
 เรียน  ผู้บัญชาการเรือนจ�า
    1. เรื่องเดิม
      การดูแลผู้ต้องขังให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นภารกิจที่ส�าคัญของเรือนจ�า โดยที่ผ่านมาบุคลากร
ของเรือนจ�าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง  
นอกจากนั้นอาสาสมัครผู้ต้องขังยังมีส่วนสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง เน่ืองจากอยู่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง
อืน่ๆ สามารถให้ความรูเ้บือ้งต้นเรือ่งสขุภาพ ตลอดจนสามารถช่วยเหลอืผูต้้องขงัทีเ่จบ็ป่วยหรอืได้รบัอบุตัเิหตุ
เบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยในเรือนนอนและในสถานท่ีฝึกวิชาชีพ ก่อนการส่งผู ้ป่วยมายัง             
สถานพยาบาลนั้น 
    2. ข้อเท็จจริง
      สถานพยาบาลได้จัดท�าโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการป้องกันควบคุมโรค
ส�าหรบัอาสาสมคัรผูต้้องขงั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาศักยภาพให้อาสาสมคัรผูต้้องขงัมคีวามรู ้และทกัษะ
ที่จ�าเป็นในการด�าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ�า
    3. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ
      เพื่อให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
      1. อนุมติัให้ด�าเนินการจัดอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการป้องกนัควบคุมโรคส�าหรบั
        อาสาสมคัรผูต้้องขงัในวนัที ่________  เวลา ________โดยมผีูเ้ข้าอบรมจ�านวน _____ คน
      2. อนุมัติให้เบิก - จ่าย จากเงินงบประมาณ ____________
      3. อนุญาตให้ใช้ห้องประชุม___________________ ในวันที่ _________ เวลา ______
      4. อนุญาตให้น�าผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นอาสาสมัครผู้ต้องขังมาอบรมที่ฝ่ายการศึกษา 
        ในวันที่ _________ เวลา ______ โดยมีผู้เข้าอบรมจ�านวน ______ คน
      5. อนุญาตให้น�าผู้ต้องขังชายซึ่งเป็นอาสาสมัครผู้ต้องขังมาอบรมที่ฝ่ายการศึกษา 
        ในวันที่ _________ เวลา ______ โดยมีผู้เข้าอบรมจ�านวน ______ คน
      6. มอบหมายให้ฝ่ายควบคุมจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงซึ่งเป็นอาสาสมัคร
        ผู้ต้องขัง มาอบรมในวันและเวลาดังกล่าว
      7. อนุญาตให้อาสาสมัครผู้ต้องขังน�าสมุดบันทึกประจ�าตัว (TB P8) ขึ้นไปบนเรือนนอน 

        เพื่อเขียนอาการป่วยของผู้ต้องขังอื่นขณะอยู่บนเรือนนอน

           (__________________)

         ต�าแหน่ง _________________
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โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันควบคุมโรคส�าหรับอาสาสมัครผู้ต้องขัง

1. ชื่อโครงการ     โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการป้องกนัควบคมุโรค
           ส�าหรับอาสาสมัครผู้ต้องขัง

2. หน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ สถานพยาบาล ฝ่ายควบคุม ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ            
           เรือนจ�า_________

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บัญชาการเรือนจ�า_________

4. ระยะเวลาด�าเนินการ ปีงบประมาณ 2561

5. ความสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ
   5.1  แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 - 2562

   5.2  มาตรฐานเรอืนจ�า 10 ด้าน ด้านที ่9 มาตรฐานด้านการให้บรกิารผูต้้องขัง (Services) : ข้อท่ี 77 

ต้องมีการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ในเรือนจ�าโดยต้องมีการป้องกัน

ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุและอุบัติภัย รวมทั้งการเสริมสร้างความปลอดภัยในการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง

6. หลักการและเหตุผล

   เรือนจ�า_________ เป็นสถานที่คุมขังผู้ต้องขังจ�านวนมาก ซึ่งการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้ให้มีสุขภาพ

แข็งแรง ปลอดภัยจากการป่วยเป็นโรคที่สามารถป้องกันหรือรักษาได้ ถือเป็นภารกิจด้านการดูแลควบคุม       

ผู้ต้องขังที่ส�าคัญเช่นกัน ซึ่งหากพบผู้ต้องขังเจ็บป่วยจากการฝึกวิชาชีพ และสภาพความเป็นอยู่ จะต้องให้    

การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทันเวลาและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือจะต้องมีความรู้และ

มีการฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ ท�าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจาก

การฝึกวิชาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและของมีคมต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยทันที

   ดงันัน้สถานพยาบาล จึงได้จัดท�าโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการป้องกนัควบคุมโรค 

เพือ่ให้เจ้าหน้าทีแ่ละอาสาสมคัรผูต้้องขงัมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการเกิดโรค 

ทีพ่บบ่อยในเรอืนจ�า โดยสามารถสงัเกตอาการและให้การช่วยเหลอืเบ้ืองต้น เพือ่น�าผูต้้องขังส่งต่อสถานพยาบาล 

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

7. วัตถุประสงค์

   7.1  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และความเข้าใจ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย/ได้รับ

อุบัติเหตุเบื้องต้นได้ถูกต้อง ตลอดจนสนับสนุนการด�าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคได้สอดคล้องกับ    

หลักวิชาการ

   7.2  เพือ่ให้อาสาสมคัรผูต้้องขงัมคีวามรู้ ความเข้าใจในเรือ่งการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและการป้องกนั

ควบคุมโรค

   7.3  เพือ่ให้อาสาสมคัรผูต้้องขงัสามารถน�าความรูจ้ากการอบรมไปแนะน�าและช่วยเหลอืผูต้้องขังอืน่ 

ได้อย่างถูกต้อง
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8. เป้าหมาย

   8.1  อาสาสมัครผู้ต้องขังเรือนจ�า _______ ชาย จ�านวน ___ คน หญิง จ�านวน ______ คน          

โดยจัดอบรมเป็นเวลา 2 วัน

9. พื้นที่ด�าเนินการ

   ห้องประชุม เรือนจ�า___________

10. วิธีด�าเนินการ

   10.1 เขียนโครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติโครงการ

   10.2 ท�าหนังสือขอยืมอุปกรณ์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม

   10.3 แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวันเวลา การฝึกอบรม

   10.4 ประสานงานหัวหน้าฝ่ายควบคุม คัดเลือกหัวหน้าห้องหรือผู้ช่วยเหลือเข้ารับการอบรม

   10.5 ด�าเนินการอบรมโดยวิทยากร

   10.6 รายงานผลการอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   11.1 เจ้าหน้าท่ีมีความรู้และความเข้าใจ สามารถให้ค�าแนะน�าและให้การช่วยเหลือผู้ต้องขังที่          

เจบ็ป่วย/ได้รับอบัุตเิหตเุบือ้งต้นได้ถกูต้องจากโจทย์สถานการณ์ ตลอดจนสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการป้องกนั 

ควบคุมโรคได้สอดคล้องกับหลักวิชาการ

   11.2 อาสาสมัครผู้ต้องขังสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้กับตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้

ลงชื่อ .................................................. ผู้เขียนโครงการ
                      (______________________)
                    ต�าแหน่ง _________________

ลงชื่อ ............................................. ผู้ร่วมโครงการ ลงชื่อ .......................................... ผู้ร่วมโครงการ
        (___________________)          (__________________)
   ต�าแหน่ง _________________    ต�าแหน่ง _________________

ลงชื่อ ............................................. ผู้พิจารณาโครงการ
                                (____________________)
                               ต�าแหน่ง _________________

ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ
                                  (_____________________)
                                 ต�าแหน่ง _________________

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อ

ชื่อชื่อ
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ตัวอย่างเนื้อหาการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (FIRST AID)

  ก)  การประเมินสถานการณ์ 5 เรื่อง
    1) การประเมินความปลอดภัย เน้น
      - ตนเอง/ผู้ให้การช่วยเหลือ 
      - สิ่งแวดล้อม
      - บุคคลอื่นๆ ในพื้นที่ 
      - ต่อผู้ป่วย
    2)  ประเมินเหตุการณ์ สถานการณ์ 
    3)  กลไกการบาดเจ็บ เกิดขึ้นได้อย่างไร
    4)  จ�านวน อาการและอาการแสดง
    5)  หน่วยงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายควบคุม สถานพยาบาล
  ข) การขอความช่วยเหลือ การท�าตามบริบทของเรือนจ�า
  ค) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ก่อนที่ความช่วยเหลือจะไปถึง)
    1) ความหมายของการปฐมพยาบาล
    2) ความส�าคัญของการปฐมพยาบาล
    3) ภาวะฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลที่ควรทราบ  

ส่วนที่ 1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  1.1 บาดแผล 
       - แผลปิด 
        - แผลเปิด  
      : การล้างท�าความสะอาดบาดแผลด้วยน�้าสบู่
      : พบเลือดไหล ท�าการห้ามเลือด 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�่ากว่าข้อที่สงสัยจะหัก
     - กระดูกหักแบบเปิด: ท�าแผลโดยใช้ผ้าสะอาดชุบน�้าสะอาด และผ้าสะอาดพันแผล
          : ดามข้อที่ได้รับอุบัติเหตุ เหมือนกระดูกหักแบบปิด
     กรณีมีอวัยวะโผล่ หรือกระดูกเปิดออก ห้ามดึง หรือดันอวัยวะกลับคืน
  1.3 ข้อเคล็ด ใช้หลักการประคบเย็น พักหรือลดการใช้ข้อ ยกอวัยวะนั้นๆ ให้สูงประมาณ     
15 - 30 องศา
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  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�้าลายฟูมปาก ผู้ป่วยจะไม่รู้สึกตัว
     เป้าหมายหลักก็คือ  การป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่อาจเกิดขึ้นขณะชัก
     การช่วยเหลือ - นอนหงายราบบนพื้นแข็ง
          - ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง ป้องกันภาวะลิ้นตก
          - ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจนกว่าจะหยุดชัก 
     หลังจากหยุดชักผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย ให้จัดท่านอนเพื่อให้ผู ้ป่วยรู ้สึกสบาย            
จัดท่านอนหงาย หรือตะแคงกึ่งคว�่า

  2.2 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
     อาการ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจล�าบาก 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 เรียกไม่ตื่น หยุดหายใจ หัวใจหยุดเต้น 
     เป้าหมายหลักก็คือ  ป้องกันการเสียชีวิต
     การช่วยเหลือ - นอนหงายราบบนพื้นแข็ง
          - ขอความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด

          - เริ่มให้การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยการ CPR (กดหน้าอก)    
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แผนภูมิที่ 2 Emergency first aid

ผู้ต้องขังเกิดอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉิน

ขอความช่วยเหลือ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(ท�าก่อนจะมีความช่วยเหลือไปถึง)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
ไม่ส่งออกไปรักษา รพ.ภายนอก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้
ส่งออกไปรักษา รพ.ภายนอก

ประเมินสถานการณ์
1) ความปลอดภัย
2) เหตุการณ์
3) กลไกการบาดเจ็บ เกิดขึ้นได้อย่างไร
4) จ�านวน อาการและอาการแสดง
5) หน่วยงานสนับสนุน

1 นาที

2 - 3 นาที

1 - 4 นาที

อาสาสมัครผู้ต้องขัง
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ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ระหว่างการอบรม
 

  1. ปูลงรู 
    วิธีการเล่นเกม - ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม ยกมือข้างซ้ายก�าหลวมๆ มือขวาชี้นิ้วขวา

เหนอืมอืซ้ายของคนข้างๆ เรยีกท่านีว่้าท่าเตรยีม หรอืท่าปอูยูเ่หนอืรู
          - ปูวนรอบปากรู ให้เอานิ้วชี้แตะแล้ววนรอบปากรู 
          - ปูเข้ารู ให้เอานิ้วชี้เข้าไปในก�ามือของคนข้างๆ 
          - รหูนบีป ูให้รีบชกันิว้ออก ขณะเดียวกนัมอืซ้ายกพ็ยายามจับนิว้คน

ข้างๆ ให้ได้ใครถูกจับให้ท�าโทษ

  2. ปรบมือเป็นชุด 
    วิธีการเล่นเกม   - ให้ผู้เล่นนั่งรวมกันเป็นแถวหรือวงกลม แล้วแต่กรณี 
          - ผู้น�ากิจกรรมสั่งปรบมือเป็นชุด ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้น�ากิจกรรมพูด

ค�าว่า “12 - 123 - 12 - 12 - 1” ให้ผู้เข้าร่วมปรบมือตามจังหวะ
และจ�านวนครั้ง 

  3. จ�าชื่อเพื่อน สร้างความคุ้นเคยและรู้จักกัน
    วิธีการเล่นเกม   - ให้คนแรกบอกชือ่ตนเองดังๆ 1 คร้ัง จากนัน้ให้คนท่ี 2 บอกชือ่ของ

เพื่อนคนแรก แล้วบอกชื่อตนเองดังๆ คนที่ 3 ท�าเช่นเดียวกับคน
ที่ 2 คือ บอกชื่อเพื่อนคนที่ 1 2 และชื่อตนเอง คนที่ 4 บอกชื่อ
คนที่ 1 2 3 และตนเอง คนที่ 5 บอกชื่อคนที่ 1234 และตนเอง 

  4. เกมใบ้ค�า 
    วิธีการเล่นเกม   - แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ทีม  ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมาดูภาพ แล้วไปใบ้

ค�าให้เพือ่นในทมีทาย ทมีไหนทีท่ายใบ้ค�าได้มากท่ีสดุเป็นทมีทีช่นะ

  5. กระรอกในกรง
    วิธีการเล่นเกม   - ก�าหนดให้คนที่อยู่รอบนอก เป็นกรง ส่วนคนที่นั่งอยู่ในวงล้อม 

เป็นกระรอก  
          - ผู้น�ากลุ่มระบุจ�านวนกรงหรือกระรอก เช่น กรง 3 กระรอก 2          

ก็ให้รวมตัวกันให้ได้ตามค�าสั่ง โดยระหว่างนี้สามารถเปิดเพลง
ประกอบได้ 

  6. แผ่นผ้าผืนน้อย
    วิธีการเล่นเกม   แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน และก�าหนดให้สมาชิกในกลุ่มยืนบน    

แผ่นผ้าให้ได้ 
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ตัวอย่างหนังสือขอสนับสนุนสมุดบันทึกประจ�าตัวอาสาสมัครผู้ต้องขัง (TB P8)

เรื่อง ขอความอนุเคราะหสมุดบันทึกประจำตัวอาสาสมัครผูตองขัง

ใชสมุดบันทึกประจำตัว (TB P8) ในการจดรายละเอียดอาการสงสัยวัณโรค และการเจ็บปวยอ่ืนๆ ของผูตองขังท่ีนอน 

หองเดียวกัน เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงใหเจาหนาท่ีราชทัณฑและพยาบาลพิจารณาสงตัวเพ่ือใหการดูแลรักษาตอไปน้ัน

เรือนจำ________________ ใครขอความอนุเคราะหสมุดบันทึกประจำตัว (TB P8) จำนวน 80 เลม

เมษายน 2561

ภ
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ชื่อ

ต�าแหน่ง _________________
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รายชื่อเรือนจ�าและทัณฑสถาน 

และสถิติผู้ต้องขังราชทัณฑ์ทั่วประเทศ จ�าแนกรายเขตสุขภาพ

ข้อมูล ณ  วันที่ 1 มกราคม 2561

ที่ เขต จังหวัด เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวนผู้ต้องขัง (คน)

1 1  เชียงใหม่ เชียงใหม่ เรือนจ�ากลางเชียงใหม่ 6,632

2 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1,996

3 เรือนจ�าอ�าเภอฝาง (เชียงใหม่) 1,185

4 เชียงราย เรือนจ�ากลางเชียงราย 5,160

5 เรือนจ�าอ�าเภอเทิง (เชียงราย) 1,264

6 น่าน เรือนจ�าจังหวัดน่าน 1,084

7 พะเยา เรือนจ�าจังหวัดพะเยา 1,520

8 แพร่ เรือนจ�าจังหวัดแพร่ 1,612

9 แม่ฮ่องสอน เรือนจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 533

10 เรือนจ�าอ�าเภอแม่สะเรียง 

(แม่ฮ่องสอน)

441

11 ล�าปาง เรือนจ�ากลางล�าปาง 2,546

12 ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษล�าปาง 1,261

13 สถานกักขังกลางจังหวัดล�าปาง 12

14 ล�าพูน เรือนจ�าจังหวัดล�าพูน 2,241

15 2 พิษณุโลก พิษณุโลก เรือนจ�ากลางพิษณุโลก 3,246

16 เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก 2,468

17 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 1,028

18 ตาก เรือนจ�ากลางตาก 1,251

19 เรือนจ�าอ�าเภอแม่สอด 992

20 เพชรบูรณ์ เรือนจ�าจังหวัดเพชรบูรณ์ 2,086

21 เรือนจ�าอ�าเภอหล่มสัก 1,230

22 สุโขทัย เรือนจ�าจังหวัดสุโขทัย 1,167

23 เรือนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก 585

24 อุตรดิตถ์ เรือนจ�าจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,810

25 3 นครสวรรค์ นครสวรรค์ เรือนจ�ากลางนครสวรรค์ 3,922

26 ทัณฑสถานเปิดหนองน�้าขุ่น 

(นครสวรรค์)

247

27 ก�าแพงเพชร เรือนจ�ากลางก�าแพงเพชร 2,811
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ที่ เขต จังหวัด เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวนผู้ต้องขัง (คน)

28 ชัยนาท เรือนจ�าจังหวัดชัยนาท 1,562

29 พิจิตร เรือนจ�าจังหวัดพิจิตร 1,514

30 อุทัยธานี เรือนจ�าจังหวัดอุทัยธานี 938

31 4 สระบุรี สระบุรี เรือนจ�าจังหวัดสระบุรี 2,708

32 นครนายก เรือนจ�าจังหวัดนครนายก 1,016

33 ลพบุรี เรือนจ�ากลางลพบุรี 2,795

34 เรือนจ�าอ�าเภอชัยบาดาล 956

35 สิงห์บุรี เรือนจ�าจังหวัดสิงห์บุรี 1,592

36 อ่างทอง เรือนจ�าจังหวัดอ่างทอง 1,653

37 นนทบุรี เรือนจ�ากลางบางขวาง 5,012

38 เรือนจ�าจังหวัดนนทบุรี 2,670

39 ปทุมธานี เรือนจ�าจังหวัดปทุมธานี 2,205

40 เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี 2,491

41 ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษจังหวัด

ปทุมธานี

3,781

42 ทัณสถานบ�าบัดพิเศษหญิง 1,862

43 ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 5,729

44 สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี 92

45 พระนครศรอียุธยา เรือนจ�ากลางพระนครศรีอยุธยา 1,292

46 เรือนจ�าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,788

47 ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา 1,345

48 ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ

พระนครศรีอยุธยา

1,444

49 5 ราชบุรี ราชบุรี เรือนจ�ากลางราชบุรี 5,474

50 เรือนจ�ากลางเขาบิน 3,354

51 กาญจนบุรี เรือนจ�าจังหวัดกาญจนบุรี 3,636

52 เรือจ�าอ�าเภอทองผาภูมิ 1,000

53 นครปฐม เรือนจ�ากลางนครปฐม 5,624

54 ประจวบคีรีขันธ์ เรือนจ�าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2,796

55 เพชรบุรี เรือนจ�ากลางเพชรบุรี 2,187

56 สมุทรสงคราม เรือนจ�ากลางสมุทรสงคราม 1,363

57 สมุทรสาคร เรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร 3,110

58 สุพรรณบุรี เรือนจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี 3,934
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ที่ เขต จังหวัด เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวนผู้ต้องขัง (คน)

59 6 ชลบุรี ชลบุรี เรือนจ�ากลางชลบุรี 6,315

60 เรือนจ�าพิเศษพัทยา 4,276

61 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 901

62 จันทบุรี เรือนจ�าจังหวัดจันทบุรี 2,053

63 ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา (จันทบุรี) 460

64 ฉะเชิงเทรา เรือนจ�ากลางฉะเชิงเทรา 3,181

65 ตราด เรือนจ�าจังหวัดตราด 1,080

66 สถานกักขังกลางจังหวัดตราด 52

67 ปราจีนบุรี เรือนจ�าจังหวัดปราจีนบุรี 1,426

68 เรือนจ�าอ�าเภอกบินทร์บุรี 921

69 ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 

(ปราจีนบุรี)

283

70 ระยอง เรือนจ�ากลางระยอง 7,170

71 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง (ระยอง) 162

72 สมุทรปราการ เรือนจ�ากลางสมุทรปราการ 6,817

73 สระแก้ว เรือนจ�าจังหวัดสระแก้ว 2,133

74 7 ขอนแก่น ขอนแก่น เรือนจ�ากลางขอนแก่น 3,507

75 ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษขอนแก่น 1,763

76 เรือนจ�าอ�าเภอพล 1,133

77 กาฬสินธุ์ เรือนจ�าจังหวัดกาฬสินธุ์ 2,775

78 มหาสารคาม เรือนจ�าจังหวัดมหาสารคาม 1,856

79 ร้อยเอ็ด เรือนจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด 2,383

80 สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด 13

81 8 อุดรธานี อุดรธานี เรือนจ�ากลางอุดรธานี 4,336

82 บึงกาฬ เรือนจ�าจังหวัดบึงกาฬ 1,413

83 เลย เรือนจ�าจังหวัดเลย 1,776

84 หนองคาย เรือนจ�าจังหวัดหนองคาย 1,693

85 หนองบัวล�าภู เรือนจ�าจังหวัดหนองบัวล�าภู 1,639

86 นครพนม เรือนจ�ากลางนครพนม 3,670

87 สกลนคร เรือนจ�าจังหวัดสกลนคร 1,632

88 เรือนจ�าอ�าเภอสว่างแดนดิน 

(สกลนคร)

1,182
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ที่ เขต จังหวัด เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวนผู้ต้องขัง (คน)

89 9 นครราชสมีา นครราชสีมา เรือนจ�ากลางกลางนครราชสีมา 2,214

90 เรือนจ�ากลางคลองไผ่ 4,096

91 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 3,953

92 ทณัฑสถานเกษตรอตุสาหกรรมเขาพริก 4,130

93 เรือนจ�าอ�าเภอบัวใหญ่ (นครราชสีมา) 1,022

94 เรือนจ�าอ�าเภอสีคิ้ว 1,514

95 ชัยภูมิ เรือนจ�าจังหวัดชัยภูมิ 1,573

96 เรือนจ�าอ�าเภอภูเขียว (ชัยภูมิ) 1,324

97 บุรีรัมย์ เรือนจ�าจังหวัดบุรีรัมย์ 1,964

98 เรือนจ�าอ�าเภอนางรอง 1,628

99 สุรินทร์ เรือนจ�ากลางสุรินทร์ 2,241

100 เรือนจ�าอ�าเภอรัตนบุรี 1,307

101 10 อุบลราชธานี อุบลราชธานี เรือนจ�ากลางอุบลราชธานี 5,038

102 มุกดาหาร เรือนจ�าจังหวัดมุกดาหาร 1,659

103 ยโสธร เรือนจ�าจังหวัดยโสธร 1,543

104 ศรีษะเกษ เรือนจ�าจังหวัดศรีษะเกษ 1,650

105 เรือนจ�าอ�าเภอกันทรลักษ์ 1,526

106 อ�านาจเจริญ เรือนจ�าจังหวัดอ�านาจเจริญ 1,741

107 11 นครศรธีรรมราช นครศรีธรรมราช เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช 6,486

108 ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 1,346

109 เรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง 1,859

110 เรือนจ�าอ�าเภอปากพนัง 1,057

111 สถานกักขังกลางจังหวัด

นครศรีธรรมราช

62

112 กระบี่ เรือนจ�าจังหวัดกระบี่ 2,437

113 ชุมพร เรือนจ�าจังหวัดชุมพร 1,894

114 เรือนจ�าอ�าเภอหลังสวน 880

115 พังงา เรือนจ�าจังหวัดพังงา 589

116 เรือนจ�าอ�าเภอตะกั่วป่า 865

117 ภูเก็ต เรือนจ�าจังหวัดภูเก็ต 2,771

118 ระนอง เรือนจ�าจังหวัดระนอง 1,302

119 สุราษฎร์ธานี เรือนจ�ากลางสุราษฎร์ธานี 3,571
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ที่ เขต จังหวัด เรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวนผู้ต้องขัง (คน)

120 เรือนจ�าอ�าเภอไชยา 1,083

121 เรือนจ�าอ�าเภอเกาะสมุย 1,013

122 12 สงขลา สงขลา เรือนจ�ากลางสงขลา 3,276

123 ทัณฑสถานหญิงสงขลา 1,327

124 เรือนจ�าจังหวัดสงขลา 2,377

125 ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา 3,132

126 เรือนจ�าอ�าเภอนาทวี 2,253

127 ตรัง เรือนจ�าจังหวัดตรัง 2,239

128 นราธิวาส เรือนจ�าจังหวัดนราธิวาส 1,962

129 ปัตตานี เรือนจ�ากลางปัตตานี 2,001

130 สตูล เรือนจ�าจังหวัดสตูล 964

131 ยะลา เรือนจ�ากลางยะลา 1,971

132 เรือนจ�าอ�าเภอเบตง 371

133 พัทลุง เรือนจ�ากลางพัทลุง 1,951

134 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง (พัทลุง) 90

135 สปคม. กทม. เรือนจ�ากลางคลองเปรม 6,352

136 เรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร 4,189

137 เรือนจ�าพิเศษธนบุรี 6,042

138 เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี 5,739

139 ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลาง 7,830

140 ทัณฑสถานหญิงกลาง 4,722

141 ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 1,174

142 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 369

รวมทั้งสิ้น (คน) 324,923
ภ
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