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ผลการด าเนินงานโครงการราชทณัฑ์ปันสขุและการบริหารจัดการเรอืนจ าภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



1. ผลการด าเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

2. การบริหารจัดการเรือนจ าภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หัวข้อในการบรรยาย



ผลการด าเนินงาน
โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 



ที่มาของโครงการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข 
ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องจากทรงมีพระราชด าริว่า 
โรงพยาบาลราชทัณฑ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ต้องให้บริการแก่ผู้ ต้องขั ง  ในกรณี เจ็บไข้ ได้ป่วย เป็นจ านวนมาก 
ยังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือแพทย์ และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพ
ของผู้ต้องขังถือเป็นหน้าที่ส าคัญของกรมราชทัณฑ์ ในการที่จะให้ผู้ป่วย
เข้าถึงการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม



1. เพื่อยกระดับการดู และสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับ
การรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกให้
เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

2. เพื่อจัดระบบการรักษาพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนปรับปรุงอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพ

3. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ส าหรับสถานพยาบาล
ในเรือนจ า/ทัณฑสถานทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลแม่ข่าย

4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
ของกรมราชทัณฑ์

5. พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจ า (อสรจ.) ให้ได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์โครงการ



วันที่ 28 ธันวาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จฯ ไปทรงเปิด
การด าเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี 
เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ระยะที่ 1 

เป้าหมาย 25 แห่ง



โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 1

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    190,072,863 บาท  
จัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ถึง    756 ชิ้น

1
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  
จ านวน 117 ชิ้น
เป็นเงิน 43,396,813 บาท

3
โรงพยาบาลแม่ข่าย 12 แห่ง
จ านวน 24 ชิ้น 
เป็นเงิน 98,880,000 บาท 

เรือนจ า/ทัณฑสถาน 24 แห่ง 
จ านวน 615 ชิ้น 
เป็นเงิน 47,796,050 บาท  

2



ระยะที่ 2 เป้าหมาย เพิ่ม 19 แห่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทาน
เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และทอดพระเนตรนิทรรศการเปิดโครงการ
ราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บัญชาการเรือนจ า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ข่าย พยาบาลประจ าเรือนจ า 
และอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจ าของเรือนจ าอ าเภอฝาง เรือนจ าอ าเภอเบตง เรือนจ าอ าเภอรัตนบุรี และ
เรือนจ าอ าเภอทองผาภูมิ ซึ่งเป็นเรือนจ า 4 แห่ง จากทั้งหมด 19 แห่ง ของเรือนจ าเป้าหมาย
ในการด าเนินงานระยะที่ 2 ความตอนหนึ่งว่า 

“มีความยินดีที่ได้รับรายงาน และรับทราบว่าทางเรอืนจ าและเจ้าหน้าที่ทกุคน ได้มีก าลังใจและ
ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความอยู่ดี กินดี มีสภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขัง และหวังอย่างยิ่งว่า เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ได้มอบให้โครงการนี้ จะไปเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลยิ่งขึ้น ก็ขอฝากความปรารถนาดี
และความหวังดียังมาทุกท่านด้วย”



โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระยะที่ 2 

1.   เครื่องมือและครภุัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแม่ข่าย จ านวน 16 รายการ 191 หน่วย 
เป็นเงิน 102,691,400 บาท 

2. เครื่องมือและครภุัณฑ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาลเรือนจ า จ านวน 16 รายการ 338 หน่วย 
เป็นเงิน 15,855,800 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,547,200 บาท

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 118,547,200 บาท



โภชนาการในเรือนจ า

สิทธิการรกัษาพยาบาล

ระบบสขุาภิบาลในเรอืนจ า

การบ าบดัน ้าเสีย

การก าจดัขยะ

กิจกรรมสง่เสรมิการพฒันาโครงการฯ

กิจกรรมในเรือนจ าและโรงพยาบาลแม่ข่ายเป้าหมาย ระยะที่ 2



ระยะ 2 (เพิ่มอีก 19 แห่ง)ระยะ 1 (25 แห่ง)



การบริหารจัดการเรือนจ าภายใต้สถานการณ์
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



ข้อมูลการฉีดวัคซีน 

ผู้ต้องขัง

เจ้าหน้าที่



หลักยึดถือในการปฏิบัติการ

1

2

3

4

ความปลอดภัยและความมั่นคง

สิทธิมนุษยชน

ความร่วมมือ

การเตรียมความพร้อม 

การสื่อสาร5



นโยบาย มาตรการ และ การบริหาร ณ สถานการณ์ปัจจุบัน

1. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมราชทัณฑ์ (ศบค.รท.)

2. การคัดกรองโรคในกลุ่มผู้ต้องขังเข้าใหม่ แยกกัก  21  วัน ตรวจด้วยวิธี RT - PCR 
การส่งรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก  

3. การคัดกรองตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR ทุก 14 วัน ส าหรับเจ้าหน้าที่
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนามาตรฐานห้องแยกกักโรค 
5. การฉีดวัคซีนโควิด – 19 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
6. การตรวจก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังพ้นโทษ



นโยบาย มาตรการ และ การบริหาร ณ สถานการณ์ปัจจุบัน

เร่งปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

เร่งฉีดวัคซีนผู้ต้องขังกลุ่มเสี่ยง

เร่งฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่

จัดชุดก าลังพลปฏิบัติงานเป็นทีม



THANK YOU


