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คํานำ
หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นี้
ได้ดำเนินการปรับปรุง เรียบเรียงโดยอิงหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๑ และได้กำหนดเนือ้ หาหมวดวิชาหลักไว้เป็นจำนวน ๘ หมวดวิชา เพือ่ สนับสนุน
ให้กรมราชทัณฑ์ใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความสามารถมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health
Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ที่เหมาะสม
๑. สามารถเป็นแกนนำในงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนเฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นได้
๒. สามารถสื่อสารโน้มน้าวให้ผู้ต้องขังตื่นตัวและรับผิดชอบต่อตนเองในการเฝ้าระวัง
ดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน และสภาพแวดล้อมของสังคม/ชุมชนตามบริบทเรือนจำ
๓. สามารถสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของตนเองและชุมชนตามบริบทเรือนจำ
หลักสูตรนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้บริหาร และคณะทำงาน จาก
กรมราชทัณฑ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
กรมการแพทย์ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหลักสูตรนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูเ้ กีย่ วข้อง นำไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนา
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป
กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม ๒๕๖๒

๒
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

เหตุผลและความจำเป็น

๔

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

๗

โครงสร้างของหลักสูตร

๘

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้

๘

เนื้อหาในแต่ละหมวดวิชา

๙
๙
๑๒

๑)		 ชื่อวิชา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๒)		 ชื่อวิชา การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ
		 ที่เป็นปัญหาสำคัญ
๓)		 ชื่อวิชา การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
๔)		 ชื่อวิชา การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช และผู้ที่ใช้สารเสพติด
๕)		 ชื่อวิชา การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
๖)		 ชื่อวิชา การดูแลสุขภาพพื้นฐานในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๗)		 ชื่อวิชา อนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น
๘)		 ชื่อวิชา การบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่

แผนการสอน/การจัดการเรียนรู้

๑๗

๓
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หลักสูตรฝึกอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

บทนำ
เหตุผลและความจำเป็น
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะ
นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่องสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการ สาธารณสุขจากรัฐ
กรณีการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของผู้ต้องขัง และมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลัก
รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แพทยสภา และสภาการพยาบาล เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของข้อเสนอดังกล่าว และเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังในประเทศไทยได้เข้าถึงสิทธิทางสุขภาพอันเป็นสิทธิขน้ั พืน้ ฐานตามรัฐธรรมนูญ
กติการะหว่างประเทศหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำควรได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
อันมีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
ปัญหาประการหนึ่ง คือ ก่อนที่ผู้ต้องขังแต่ละคนจะได้รับสิทธิในการมาถึงสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา
และเข้าถึงการรักษายังมีขั้นตอนที่แตกต่างกันไปตามแต่ละเรือนจำ เช่น มีการกำหนดว่า พยาบาลจะตรวจผู้ต้องขัง
จากแดนใด ในวันใด เช่น การตรวจแดนหนึ่งวันจันทร์ ตรวจแดนสองวันอังคาร ผู้ต้องขังแต่ละแดนจึงต้องรอให้ถึงวัน
ของแดนตนเองจึงจะมีสิทธิเข้าไปตรวจที่สถานพยาบาล แต่หากมีผู้ป่วยฉุกเฉินก็จะได้รับการรักษาก่อนเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีกำลังไม่เพียงพอ เรือนจำหลายแห่งใช้ระบบคัดกรองในแดนก่อนเพื่อไม่ให้มีปริมาณผู้ต้องขังมาที่
สถานพยาบาลจำนวนมากจนเป็นภาระของสถานพยาบาลมากเกินไป โดยส่วนใหญ่เรือนจำให้อาสาสมัครนักโทษ
ประจำแดนนั้นๆ เป็นผู้คัดกรองเบื้องต้น จึงมีความเป็นไปได้ที่อาสาสมัครคัดกรอง หรือผู้บังคับบัญชาการแดน ซึ่งไม่มี
ความรู้เฉพาะทางการแพทย์ อาจวินิจฉัยผิด และทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงบริการด้านสุขภาพตามสิทธิของตน
รวมถึงการส่งเสริมและป้องกันโรค อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเสมอภาค
ในปี ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มกี ารจัดตัง้ โครงการราชทัณฑ์ปนั สุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมทางด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ ด้านการบริการทางการพยาบาล
โดยพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และองค์ความรู้ด้านสุขภาพในเรือนจำแก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

๔
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กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ผูเ้ กีย่ วข้องจากกระทรวงยุตธิ รรม โดยกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จึงได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อสนับสนุน
การฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ในเรือนนอนและโรงฝึกงานในเรือนจำให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ตลอดจนดูแล
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำต่อไป

คุณสมบัติ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
๑. เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี เว้นแต่เป็นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี ผู้บังคับบัญชาเรือนจำ อาจคัดเลือก
จากนักโทษชั้นกลางขึ้นไปตามลำดับ และกำหนดเหลือโทษ ๑ ปีขึ้นไป
๒. เป็นผู้ต้องขังที่สามารถอ่านออกเขียนได้ หรือจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป
๓. มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่างที่ดี

หมายเหตุ :

๑. ในการคัดเลือกผูต้ อ้ งขังจากชัน้ กลางขึน้ ไปเข้ารับการฝึกอบรม ให้ขน้ึ อยูก่ บั ดุลพินจิ ของผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจำ
หากจำแนกแล้วเล็งเห็นว่า ผูต้ อ้ งขังมีความประพฤติดี มีใจรัก ชอบช่วยเหลือและมีจติ อาสาทีจ่ ะดูแล ผูต้ อ้ งขังอืน่ โดยไม่รงั เกียจ
เดียดฉันท์ ก็ให้สามารถคัดเลือกมาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ได้
๒. ในการจัดการฝึกอบรม หากจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำที่จะเข้าฝึกอบรม อสรจ. มีน้อย หรือเป็นเรือนจำ
ที่กำหนดโทษไม่เกิน ๒ ปี เช่น สถานกักขัง อาจย้ายผู้ต้องขังที่จะเข้ารับการฝึกอบรมไปรวมกับเรือนจำอื่นในเขตเดียวกัน
และกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำของตนตามเดิม

หลักการ

๑. เป็นหลักสูตรเพือ่ พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ให้มคี วามรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานด้านสุขภาพ
และเจตคติที่เหมาะสม สามารถทำหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ได้ตรงตามความต้องการและ
สอดคล้องกับนโยบายด้านระบบบริการสุขภาพ
๒. เป็นหลักสูตรที่เน้นความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริง สามารถจัดฝึกอบรมได้
ตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
๓. เป็นหลักสูตรทีเ่ ปิดโอกาสให้หน่วยงานอืน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการ
และสอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข/ปัญหาสุขภาพของเรือนจำแต่ละแห่ง

๕
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จุดมุ่งหมาย

๑. เพือ่ ผลิตและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ให้มคี วามรู้ ทักษะและทัศนคติทด่ี ใี นการดำเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชน โดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน และชุมชนตามบริบทของเรือนจำ
๒. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) สามารถนำความรู้ด้านสุขภาพไปปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเฝ้าระวัง และถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแล
ช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังกลุ่มป่วยเบื้องต้น ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ต้องขังในชุมชนบริบท
ของเรือนจำ
๓. เพือ่ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) มีบคุ ลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและวินยั
ในตนเอง มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาสาสมัคร
๔. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เพื่อนมนุษย์ในชุมชนเรือนจำ สำนึกในความเป็นไทย และเสียสละเพื่อส่วนรวม

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้มุ่งหวังให้หน่วยงานเรือนจำ
ทุกแห่งทุกองค์กรที่ต้องการผลิต และพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ให้มีความรู้ ทัศนคติ ทักษะและ
ความสามารถในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยกลวิธีสาธารณสุขมูลฐาน สามารถนำไปใช้ได้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคนในชุมชนบริบทเรือนจำแต่ละแห่งที่สามารถจะดำเนินการได้ อันมุ่งให้ประชาชน ชุมชน พึ่งตนเอง

มาตรฐานสมรรถนะ อสรจ.

๑. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) ที่เหมาะสม
๒. สามารถเป็นแกนนำในงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น และการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
ตลอดจนเฝ้าระวังสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นได้
๓. สามารถสือ่ สารโน้มน้าวให้ผตู้ อ้ งขังตืน่ ตัวและรับผิดชอบต่อตนเองในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน
และสภาพแวดล้อมของสังคม
๔. สามารถสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้ต้องขังเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเองและชุมชน

รูปแบบ/เกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
การประเมินผลการฝึกอบรม



ประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน (พฤติกรรมการมีส่วนร่วม)
ประเมินทักษะการปฏิบัติ (การปฏิบัติ)

๖
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

บทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือพยาบาล
โดยการ

๑. นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สอดคล้องในพื้นที่
๒. เป็นผู้สื่อข่าวสารด้านสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ
๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองและถ่ายทอดความรู้ตลอดจนโน้มน้าวเพื่อนผู้ต้องขังในเรือนจำ
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
๔. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยให้คำแนะนำถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผตู้ อ้ งขังในเรือ่ งเกีย่ วกับการสร้างสุขภาพ
พลานามัยให้แข็งแรงตลอดจนการสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด
๕. เป็นจิตอาสาและช่วยเหลือพยาบาลในการให้บริการสาธารณสุขเบือ้ งต้นแก่กลุม่ ผูต้ อ้ งขัง เช่น การคัดกรองโรค
ผู้ป่วยเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเรือนจำและการดูแลติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ
การส่งต่อมาจากสถานพยาบาลภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจำ

๗
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

โครงสร้างของหลักสูตร
เนือ้ หาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ปีพทุ ธศักราช ๒๕๖๓ กำหนดวิชาทีฝ่ กึ อบรมไว้
จำนวน ๒๕ ชั่วโมง ดังนี้
		 เวลา (ชั่วโมง)
หมวดวิชา
		
ทฤษฎี		 ปฏิบัติ
๑. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๓
๒
๒. การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ
๓
๒
๓. การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
๒
๓
		 (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course) 		
๔. การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช และผู้ที่ใช้สารเสพติด
๑
๒
๕. การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
๑
๑
๖. การดูแลสุขภาพพื้นฐานในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
๑
๑
๗. อนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น
๑
๑
๘. การบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่
๑
รวม
๑๓
๑๒

วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) โดยการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ

๘
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

เนื้อหาในแต่ละหมวดวิชา
เนื้อหาในแต่ละหมวดวิชาดังต่อไปนี้
๑. ชื่อวิชา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชาบังคับ : ๕ ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๒ ชั่วโมง)
๕ วิชาย่อย : วิชาโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
								 วิชาสุขภาพช่องปากและการดูแล
								 วิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
								 วิชาการสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ
								 วิชาการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

ชื่อวิชาย่อยที่ ๑.๑ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินภาวะโภชนาการอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเลือกซื้ออาหารลดหวาน มัน เค็มได้ด้วยตนเอง
มาตรฐานรายวิชา
๑. ประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดเส้นรอบเอว หน่วยเป็นเซนติเมตร (เส้นรอบเอวไม่ควรเกินครึ่งหนึ่ง
				 ของส่วนสูง)
๒. อาหาร หวาน มัน เค็ม ๖ ๖ ๑
๓. การอ่านฉลากโภชนาการอย่างง่าย (GDA) ร่วมกับการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์
				 ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice Logo) และการสังเกตวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์
คำอธิบายรายวิชา
อาหารเพือ่ สุขภาพ คือ การเลือกอาหารและกินอาหารให้ได้คณ
ุ ค่าทางโภชนาการทีส่ มดุล กินอาหารให้ครบถ้วน
ทุกหมู่ในแต่ละวัน เน้นผัก ปลาและธัญพืชเป็นพิเศษ ไม่งดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง และการควบคุมการกินอาหาร
หวาน มัน เค็ม ไม่ให้มากเกินไป (๖ : ๖ : ๑)

ชื่อวิชาย่อยที่ ๑.๒ สุขภาพช่องปากและการดูแล
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ บอกต่อองค์ความรู้
ด้านทันตสุขภาพ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ต้องสามารถ
๑. อธิบายการรับประทานอาหารที่มีความเสี่ยงการเกิดโรคในช่องปาก
๒. อธิบายปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเหงือก โรคปริทันต์ และโรคฟันผุ
๓. อธิบายการทำความสะอาดช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี
๔. อธิบายการประเมินสุขภาพช่องปากเบื้องต้น

๙
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

มาตรฐานรายวิชา
๑. สุขภาพช่องปากต่อสุขภาพร่างกาย
 โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในช่องปาก
๒. พฤติกรรมที่มีผลเสียต่อทันตสุขภาพ
 การรับประทานอาหาร ขนม ลูกอม
 การทำความสะอาดช่องปากที่ไม่เหมาะสม
๓. โรคฟันผุ
 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค
 แนวทางการรักษาและการส่งเสริมและป้องกันฟันผุ
๔. โรคปริทันต์ เหงือกอักเสบ
 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค
 แนวทางการรักษาและการส่งเสริมป้องกันโรคปริทันต์ และเหงือกอักเสบ
๕. ข้อปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปาก
 การแปรงฟันที่ถูกวิธี
คำอธิบายรายวิชา
สุขภาพช่องปากต่อสุขภาพร่างกาย
ปากเป็นประตูสู่สุขภาพ ปัญหาสุขภาพช่องปากอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่ร้ายแรง
หรือเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพอื่นๆ ได้ ปัญหาสุขภาพช่องปากที่สำคัญคือโรคฟันผุ
และโรคปริทันต์อักเสบ ซึ่งพบในประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และส่งผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในประชากร
เกือบทุกช่วงวัย ดังนัน้ ทีมสร้างเสริมสุขภาพจึงจำเป็นต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับโรคดังกล่าว เพือ่ ให้รวู้ ธิ กี ารป้องกัน เข้าใจแนวทาง
การรักษา สามารถตรวจ ให้คำแนะนำ บำบัดฉุกเฉิน และส่งต่อเพื่อการรักษา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ชื่อวิชาย่อยที่ ๑.๓ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกกำลังกาย
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำการออกกำลังกายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
มาตรฐานรายวิชา
๑. ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมทางกาย/การออกกำลังกาย
๒. หลักการออกกำลังกาย
๓. หลักในการออกแบบโปรแกรมออกกำลังกาย (FITT)
๔. การแบ่งประเภทการฝึก
 การยืดเหยียดร่างกาย
 การฝึกร่างกายด้วยแรงต้าน
 การฝึกเรื่องระบบหายใจไหลเวียนเลือด
๕. ข้อจำกัดในการออกกำลังกาย

๑๐
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

คำอธิบายรายวิชา
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คือ การออกกำลังที่ไม่หวังผลแพ้ชนะ แต่เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพดี
ตามหลักการออกกำลังกายทั้ง ๓ ด้าน คือ ด้านความยืดหยุ่นของร่างกาย ความแข็งแรงของร่างกาย และสมรรถภาพ
ของระบบหัวใจไหลเวียนเลือด

ชื่อวิชาย่อยที่ ๑.๔ การสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ บอกต่อการสุขาภิบาล
อาหาร และการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคในเรือนจำ
มาตรฐานรายวิชา
๑. การสุขาภิบาลอาหาร
 สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
 วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี
 วิธีการล้างผักที่ถูกวิธี
๒. การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำสะอาด
 การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น
คำอธิบายรายวิชา
วิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสำคัญและบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.) ทำหน้าทีใ่ นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่ แวดล้อม โดยการเป็นแกนนำและถ่ายทอดความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โภชนาการ การออกกำลังกาย มารดาและทารก สุขภาพช่องปาก และการสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม

วิชาย่อยที่ ๑.๕ การอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ บอกต่อในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ
มาตรฐานรายวิชา
๑. การจัดสภาพแวดล้อมเรือนนอนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
 การทำความสะอาดเรือนนอน
 การทำความสะอาดเครื่องนอน
 อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่างและการระบายอากาศ
		  การป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัย
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๒. การจัดการขยะ
 ประเภทของขยะ
 การจัดการขยะ
๓. การควบคุมสัตว์ แมลง พาหะนำโรค
 การควบคุมและป้องกันยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู
๔. พฤติกรรมการใช้และการทำความสะอาดส้วมที่ถูกต้อง
 พฤติกรรมการใช้ส้วม
 การทำความสะอาด
คำอธิบายรายวิชา
การสุขาภิบาลทีอ่ ยูอ่ าศัยและสถาบัน หมายถึง การจัดการและควบคุมดูแลทีอ่ ยูอ่ าศัยหรืออาคารสถานทีท่ ส่ี ร้างขึน้
เพื่อใช้เป็นที่ทำการซึ่งกำหนดให้เป็นที่ชุมนุมให้สะอาดถูกสุขลักษณะ โดยจัดการให้ได้ตามความต้องการขั้นมูลฐาน
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจัดให้ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดโรคระบาดในผู้อยู่อาศัย

๒. ชื่อวิชา การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ที่เป็นปัญหาสำคัญ
(๕ ชั่วโมง ; ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อทราบและเข้าใจหลักการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เป็นพื้นฐาน
๒. เพื่อทราบและเข้าใจหลักการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรควัณโรค
๓. เพื่อทราบและเข้าใจหลักการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคเอดส์
๔. เพื่อทราบและเข้าใจหลักการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
มาตรฐานรายวิชา
๑. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) แสดงความรู้ความเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค การติดต่อของโรค
การตระหนักและคัดกรองโรค วิธีป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดโรคในเรือนจำ
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) มีทักษะ/สามารถตระหนักในอาการ อาการแสดงและคัดกรองโรค
ได้ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลรักษาเบื้องต้น
๓. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) สามารถถ่ายทอดความรู้ สื่อสารโน้มน้าวให้ผู้ต้องขังตื่นตัว และ
รับผิดชอบต่อตนเองในการเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของสังคม
คำอธิบายรายวิชา
๑. หลักการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ
๒. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่สำคัญในเรือนจำ
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๓. ชื่อวิชา การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life
Support Training Course) (๕ ชั่วโมง ; ภาคทฤษฎี จำนวน ๒ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๓ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยและสิทธิ UCEP
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินและหลักและวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความปลอดภัยในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน
มาตรฐานรายวิชา
ผู้เรียนต้องมีความรู้และทักษะด้านใดบ้าง เพื่อนำไปปฏิบัติงานได้จริง
๑. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๒. ภาวะฉุกเฉินของหัวใจระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (สิทธิ UCEP)
๓. การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
๔. การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED)
๕. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
๖. การจัดท่าพักฟื้นผู้ป่วยเจ็บทั่วไป
๗. การแก้ไขทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (Chocking)
๘. การจัดท่าพักฟื้น (Recovery position)
คำอธิบายรายวิชา
๑. ภาวะฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยและสิทธิ UCEP
		 ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึงภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นภาวะที่คุกคามต่อชีวิต สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทุกกลุ่มอายุ ทั้งบนบกและในน้ำ การประเมิน การแยกระดับภาวะฉุกเฉิน และการร้องขอความช่วยเหลือได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย สิทธิ์ของผู้ป่วยฉุกเฉินในการเข้ารับบริการ
๒. การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
		 ครอบคลุมเนื้อหา ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับระบบหัวใจ ระบบหายใจ การจัดการกับภาวะหัวใจหยุดเต้น
(cardiac arrest) หลักและวิธกี ารช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน ( Basic life support) ขัน้ ตอนของการช่วยฟืน้ คืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน
การประเมินความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุ การประเมินการหายใจของผู้ป่วย การร้องขอความช่วยเหลือในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินโดยการโทรหมายเลข ๑๖๖๙ การกดหน้าอกอย่างเดียว (Hand only CPR) และการกดหน้าอกร่วมกับ
การช่วยหายใจ
๓. การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)
		 ครอบคลุมเนือ้ หา หลักการทำงาน วิธกี ารใช้เครือ่ งช่วยฟืน้ คืนคลืน่ หัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated
External Defibrillator : AED) ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิคที่สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจได้โดยอัตโนมัติ และ
มีกระแสไฟฟ้าที่สามารถช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดเคลื่อนที่ได้ ประโยชน์ของการใช้ AED ได้เร็วจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีโอกาส
การรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น ๓๐ - ๔๐ %
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๔. การปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น การจัดท่าพักฟื้น (Recovery position) ผู้ป่วยเจ็บทั่วไป
		 ครอบคลุมเนื้อหา ภาวะฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อสัญญาณชีพ หรือการรอดชีวิตจากภาวะฉุกเฉิน หลักและ
วิธีการปฐมพยาบาลภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย เช่น การแก้ทางเดินหายใจถูกอุดกั้น (Chocking) ในผู้ใหญ่เด็กและทารก
ด้วยวิธีการทำรัดกระตุกที่หน้าท้อง (Abdominal thrusts) ในผู้ใหญ่และเด็ก และวิธีการตบหลังและกดหน้าอกในทารก
(back blow, chest thrusts) ฯ การเคลื่อนย้ายที่จำเป็น การจัดท่าพักฟื้น (Recovery position) ผู้บาดเจ็บทั่วไป วิธีการ
จัดท่าพักฟื้นผู้ป่วยที่หมดสติแต่ยังหายใจอยู่หรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) จนกลับมามีชีพจร
และหายใจได้เองอีกครั้ง ระหว่างรอการช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

๔. ชื่อวิชา การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช และผู้ที่ใช้สารเสพติด
(๓ ชั่วโมง ; ภาคทฤษฎี จำนวน ๑ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. คัดกรองโรค/ภาวะซึมเศร้า โรคจิต ความเสีย่ งต่อการทำร้าย/ฆ่าตัวตนเองหรือผูอ้ น่ื โรคติดสุราและภาวะเพ้อ
จากการถอนสุรา และระบุสัญญาณเตือนของพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้อย่างถูกต้อง
๒. ให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและเฝ้าระวังมิให้เกิดภาวะอันตรายต่อผู้ป่วยและผู้ต้องขังอื่นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
๓. สามารถบริหารเหตุการณ์ภาวะจิตเวชฉุกเฉินเบื้องต้นและรายงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
ปลอดภัย
๔. สามารถจำกัดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของผู้ต้องขังที่มีภาวะจิตเวชฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
๑. อาการ พฤติกรรมที่แสดงออกและความสำคัญของการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ป่วยเป็นโรคจิต
โรคซึมเศร้า พฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำร้าย/ฆ่าตนเองและผู้อื่น โรคติดสุราและภาวะเพ้อจากการถอนสุรา
๒. ทักษะการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือด้านจิตใจเบื้องต้น
๓. การจัดการเหตุการณ์ภาวะจิตเวชฉุกเฉินเบื้องต้นและการจำกัดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอย่างปลอดภัย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติในการคัดกรอง การให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจให้กับผู้ต้องขังที่เสี่ยงกับการป่วย
เป็นโรคจิตเวชที่สำคัญ ได้แก่ โรคจิต โรคซึมเศร้าหรือมีภาวะซึมเศร้า ความเสี่ยงต่อการทำร้าย/ฆ่าตนเองหรือผู้อื่น
โรคติดสุราและภาวะเพ้อจากการถอนสุรา
ศึกษาและฝึกปฏิบัติในการเฝ้าระวังภาวะจิตเวชฉุกเฉินในกลุ่มผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
จิตเวชฉุกเฉิน ตัง้ แต่เริม่ มีสญ
ั ญาณเตือน การสือ่ สารเพือ่ ผ่อนคลายสถานการณ์ การจัดการเหตุการณ์เบือ้ งต้น การรายงาน
เจ้าหน้าที่ และการจำกัดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงอย่างถูกต้องปลอดภัย

๑๔
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๕. ชื่อวิชา การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
(๒ ชั่วโมง ; ภาคทฤษฎี จำนวน ๑ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารและการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๒. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมและสื่อในการสื่อสารสุขภาพได้
๓. ดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านสุขภาพได้
มาตรฐานรายวิชา
๑. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ออกแบบ
กิจกรรมและสื่อ ในการสื่อสารสุขภาพได้
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) สามารถดำเนินการสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
กับกลุ่มเป้าหมายได้
คำอธิบายรายวิชา
๑. การสื่อสาร
 กระบวนการสื่อสารและองค์ประกอบของการสื่อสาร
 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อการออกแบบกิจกรรมและสื่อในการสื่อสาร
 การออกแบบการสื่อสารและสื่อ
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ
 ความหมายและองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้
 รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
 การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๖. ชื่อวิชา การดูแลสุขภาพพื้นฐานในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๒ ชั่วโมง ; ภาคทฤษฎี จำนวน ๑ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์รายวิชา
เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ก ารเกี ่ ย วกั บ การดู แ ลฟื ้ น ฟู ส ภาพร่ า งกายของ
ผู้สูงอายุเบื้องต้นได้ และเข้าใจหลักการส่งเสริมสุขภาพเบื้องต้น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการได้
มาตรฐานรายวิชา
๑. การเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้ที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย ในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ในประเด็นด้านโภชนาการ และการออกกำลังกาย
๒. การทำกายภาพบำบัดเพื่อรักษาและฟื้นฟู ในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๑๕
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๗. ชื่อวิชา อนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น

(๒ ชั่วโมง ; ภาคทฤษฎี จำนวน ๑ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๑ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายวิธีการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์
๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายวิธีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายประโยชน์และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มาตรฐานรายวิชา
๑. ประเมินสถานะสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ได้
๒. ประเมินสถานะสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้
๓. ช่วยเหลือหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จ
คำอธิบายรายวิชา
อนามัยแม่และเด็ก คือ การดูแลสุขภาพของหญิงทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังตัง้ ครรภ์ ให้มกี ารตัง้ ครรภ์ทป่ี ลอดภัย
และคลอดมีคุณภาพ แม่และทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน มีสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งมีบุตรที่สมบูรณ์
แข็งแรงและได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมได้กินนมแม่จนถึง ๖ เดือน และกินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัย
จนถึง ๒ ปี หรือนานกว่านั้น พร้อมทั้งดูแลต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเติบโตมีพัฒนาการสมวัย ทั้งสุขภาวะทางกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา

๘. ชื่อวิชา การบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่ (๑ ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์รายวิชา
๑. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ ของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ได้
๒. ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีในบทบาทของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ได้
๓. อธิบายการดำเนินงานของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ได้

มาตรฐานรายวิชา
๑. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) สามารถปฏิบัติงานงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) สามารถดำเนินงานตามแนวทางหรือขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทราบถึงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำพร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทาง
การดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการและสามารถบริหารจัดการ
เหตุการณ์เบื้องต้น เช่น เมื่อเจอเหตุการณ์ผู้ต้องขังป่วย การดำเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ การบันทึก
รายงานและการรายงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย

๑๖
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๑๗

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถประเมินภาวะโภชนาการอย่างง่ายได้ด้วยตนเอง
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเลือกซือ้ อาหารลดหวาน
มัน เค็ม ได้ด้วยตนเอง

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
การประเมินภาวะโภชนาการอย่าง
ง่ายโดยการวัดเส้นรอบเอว โดยวัด
รอบเอวที่วัดได้ไม่ควรเกินครึ่งหนึ่ง
ของส่วนสูง (ส่วนสูงหารสอง) หน่วย
เป็นเซนติเมตร จะทำให้ทราบว่า
ตนเองมีภาวะอ้วนลงพุงหรือไม่ ซึ่ง
ภาวะอ้วนลงพุง เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรค
เบาหวาน เป็นต้น โดยการป้องกัน
การเกิดภาวะอ้วนลงพุง ได้แก่ การกิน
อาหารให้เหมาะสมตามความต้อง
การของร่างกาย และการควบคุมการ
กินอาหารหวาน มัน เค็ม ไม่ให้มาก
เกินไป (๖ : ๖ : ๑) โดยการอ่านฉลาก
โภชนาการอย่างง่าย (GDA) บน
บรรจุภัณฑ์ร่วมกับการสังเกตผลิตภั ณ ฑ์ ท ี ่ ม ี ส ั ญ ลั ก ษณ์ ท างเลื อ ก
สุขภาพ (Healthier Choice Logo)

วิชาย่อยที่ ๑.๑ โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
เวลา
ภาคทฤษฎี
๑. สายวัดรอบเอว
๔๐ นาที
๑. บรรยายเมนูชูสขุ ภาพและฝึกปฏิบัติ ๒. Power point เมนูชูสุขภาพ
ลดหวาน มัน เค็ม (๖ : ๖ : ๑)
ลด หวาน มัน เค็ม
๓. Model อาหารหวาน มัน เค็ม
ภาคปฏิบัติ
๔. ขนม นม เครื่องดื่มต่างๆ ที่มี ๒๐ นาที
๒. วิทยากรให้ผู้เข้าการฝึกอบรม ฉลากโภชนาการอย่างง่าย (GDA)
จับคู่ และประเมินตนเองโดยการวัด สั ญ ลั ก ษณ์ ท างเลื อ กสุ ข ภาพ
รอบเอว
(Healthier Chioce Logo) และ
๓. ฝึกปฏิบตั กิ ารอ่านฉลากโภชนา- วันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์
การอย่างง่าย (GDA)
๔. ฝึกสังเกตผลิตภัณฑ์ทม่ี สี ญ
ั ลักษณ์
ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice
Logo)
๕. ฝึกสังเกตวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์

๑. วิชา ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนการสอน/การจัดการเรียนรู้
การประเมิน
โดยการซักถาม
และสังเกต
การมีส่วนร่วม
ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม

๑๘

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้อาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจำ (อสรจ.) มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถปฏิบัติ บอกต่อ
องค์ความรู้ด้านการทันตสุขภาพ

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
๑. สุขภาพช่องปากต่อสุขภาพ
ร่างกาย
๒. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ
ในช่องปาก
๓. พฤติกรรมที่มีผลเสียต่อทันตสุขภาพ
 การรับประทานอาหาร ขนม
ลูกอม น้ำอัดลม
 บุหรี่
๔. โรคฟันผุ
 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค
 การส่งเสริมและป้องกันฟันผุ
๕. โรคปริทันต์ เหงือกอักเสบ
 สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค
 การส่งเสริม ป้องกันโรคปริทน
ั ต์
และเหงือกอักเสบ
๖. ข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่องปาก
 การแปรงฟันที่ถูกวิธี
 การแปรงฟันแห้ง
๗. การตรวจคัดกรองโรคในช่องปาก
 เหงือก - ฟัน - รอยโรค

วิชาย่อยที่ ๑.๒ สุขภาพช่องปากและการดูแล
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
ภาคทฤษฎี
๑. Power Point
๑. การบรรยาย
๒. แผ่นภาพพลิก
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. สื่อการสอน
๔. ใบงาน
ภาคปฏิบัติ
๓. ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมฝึ ก
ปฏิบตั จิ ริงในการแปรงฟันและตรวจ
ช่องปาก
๔. ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมจับคูแ่ ละ
สำรวจช่องปากและเรียนรู้ไปพร้อม
กัน

การประเมิน
 ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก
อบรมสามารถเล่า
และสอนผู ้ ต ้ อ งขั ง
ได้
๓๐ นาที  ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก
อบรมสามารถตอบ
คำถามได้
 ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก
อบรมสามารถปฏิบัติ
ได้จริง

เวลา
๔๐ นาที

๑๙

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถเข้าใจการออกกำลังกาย
ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก การ
ออกกำลังกาย
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนำการออกกำลังกายไป
ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
ผูร้ บั การฝึกอบรมสามารถเข้าใจความ
สำคัญของการออกกำลังกายและ
กิจกรรมทางกายได้และสามารถนำ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและ
สามารถออกกำลังกายได้ถกู ต้องตาม
หลักการออกกำลังกาย เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพร่างกายและลดการบาด
เจ็บจากการออกกำลังกายได้

วิชาย่อยที่ ๑.๓ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
เวลา
ภาคทฤษฎี
๑. สื่อ Power Point
๔๐ นาที
๑. อธิ บ ายเรื ่ อ งความหมายและ ๒. คลิปวิดโี อการออกกำลังกาย
ความสำคัญของกิจกรรมทางกาย/
การออกกำลังกาย
๒. หลักการออกกำลังกาย
๓. อธิ บ ายหลั ก ในการออกแบบ
โปรแกรมออกกำลังกาย (FITT)
๔. อธิบายการแบ่งประเภทการฝึก
 การยืดเหยียดร่างกาย
 การฝึกร่างกายด้วยแรงต้าน
 การฝึกเรื่องระบบหายใจไหล
เวียนเลือด
๕. บอกข้อจำกัดในการออกกำลังกายและการรักษาอาการบาดเจ็บ
เบื้องต้น
๖. สรุปและซักถาม

การประเมิน
ประเมิ น จากการ
สังเกต ว่าผู้เข้าร่วม
สามารถปฏิบตั ิ และ
ตอบคำถามได้หรือ
ไม่

๒๐

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบตั ิ บอก
ต่ อ สุ ข วิ ท ยาส่ ว นบุ ค คลของ
ผู้สัมผัสอาหารและการจัดการ
คุณภาพน้ำบริโภคในเรือนจำ

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
๑. การสุขาภิบาลอาหาร
 การบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลอาหาร
๒. พฤติกรรมอนามัยในการบริโภค
อาหารให้ปลอดภัย
 การกินร้อน (อาหารปรุงสุก
ใหม่)
 ใช้ช้อนกลาง (ลดโรคที่ติดต่อ
ทางน้ำลาย)

วิชาย่อยที่ ๑.๔ การสุขาภิบาลอาหารและน้ำในเรือนจำ

วัตถุประสงค์

สื่อ อุปกรณ์

ภาคปฏิบัติ
๑. วิ ท ยากรสาธิ ต การล้ า งมื อ ๗
ขั้นตอน และการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำเบื้องต้น
๒. ให้ผู้เข้าอบรมจับคู่กันเพื่อลงมือ
ปฏิบัติ

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
ภาคทฤษฎี
๑. Power Point
๑. การบรรยายความรู้เบื้องต้น ๒. แผ่นภาพพลิก
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. สื่อการสอน

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ
๗. ปฏิบัติการฝึก แต่ละประเภท
 การยืดเหยียดร่างกาย
 การฝึกร่างกายด้วยแรงต้าน
 การฝึกเรื่องระบบหายใจไหล
เวียนเลือด
๑.สื่อ power point
๒.คลิปวีดีโอการออกกำลังกาย

การประเมิน

การประเมิน
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.)
สามารถ
๒๐ นาที ตอบคำถามและ
สรุปประเด็นสำคัญ
ได้

เวลา
๔๐ นาที

เวลา
๓๐ นาที

๒๑

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 การล้างมือที่ถูกวิธี
๓. การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
 ประเภทน้ำบริโภคในเรือนจำ
 การเก็บกักน้ำ
 พฤติ ก รรมการบริ โ ภคน้ ำ
ที่ถูกต้อง
 การดูแลภาชนะเก็บน้ำ
๔. การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น

สื่อ อุปกรณ์

วัตถุประสงค์
เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข ๑. การจัดสภาพแวดล้อมเรือนนอน
ภาคทฤษฎี
๑. Power Point
เรือนจำ (อสรจ.) มีความรู้ความ ที่เอือ้ ต่อการมีสุขภาพดี
๑. การบรรยาย
๒. แผ่นภาพพลิก
เข้าใจ สามารถปฏิบัติ บอกต่อ  การทำความสะอาดเรื อ น ๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. สื่อการสอน
ในการจัดการอนามัยสิ่งแวด- นอน
ล้อมในเรือนจำ
 การทำความสะอาดเครื ่ อ ง
นอน
 อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง
และการระบายอากาศ
 การป้ อ งกั น อุ บ ั ต ิ เ หตุ แ ละ
อัคคีภัย

วิชาย่อยที่ ๑.๕ การอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

วัตถุประสงค์

เวลา
๔๐ นาที

เวลา

การประเมิน
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.)
สามารถ
ตอบคำถามและ
สรุปประเด็นสำคัญ
ได้

การประเมิน

๒๒

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

สื่อ อุปกรณ์

๒. วิชา การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๒. การจัดการขยะ
 ประเภทของขยะ
 การจัดการขยะ
๓. การควบคุมสัตว์ แมลง พาหะนำโรค
 การควบคุ ม และป้ อ งกั น ยุ ง
แมลงวัน แมลงสาบ หนู
๔. พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง
 พฤติกรรมการใช้ส้วม
 การทำความสะอาด

เวลา

วัตถุประสงค์
เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
เวลา
๑. เพือ่ ทราบและเข้าใจหลักการ ๑. หลักการเฝ้าระวังโรค
 บรรยาย อธิบาย ซักถาม
 ไฟล์นำเสนอ
๓๐ นาที
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ๒. หลักในการป้องกันและควบคุม
 เอกสารประกอบการเรี ย น
และภัยสุขภาพที่เป็นพื้นฐาน โรค
การสอน
๒. เพือ่ ทราบและเข้าใจหลักการ ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค  บรรยายหรื อ บรรยายแบบสื ่ อ  ไฟล์นำเสนอ
๖๐ นาที
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค  สาเหตุการป่วยเป็นวัณโรค สองทางประกอบสื่อ เช่น วิดีทัศน์  เอกสารประกอบการเรี ย น
วัณโรค
 การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค หรือ Power point
การสอน
 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 อาการของวัณโรค
 วิดีทัศน์

วัตถุประสงค์



การทดสอบโดย
การใช้แบบทดสอบ

การประเมิน
 การซักถาม
 การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการปฏิบัติ

การประเมิน

๒๓

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม









บรรยาย ซักถาม
การสาธิต
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
การใช้กิจกรรม การมีส่วนร่วม

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 การวินิจฉัยวัณโรค
 การรักษาวัณโรค
๒. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
 การค้ น หาผู ้ ม ี อ าการสงสั ย
วัณโรค
 วิธีการเก็บเสมหะ
 การป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อวัณโรคในเรือนจำ
 ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารใส่ ห น้ า กาก
อนามัย
 การกำกับการกินยาแบบมี
พี่เลี้ยง
 ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกผู้ที่มี
อาการสงสัยวัณโรค

๓. เพื ่ อ ทราบและเข้ า ใจหลั ก ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม  ลักษณะของเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์
 การระบาดของโรคเอดส์
 การตรวจหาการติ ด เชื ้ อ
เอชไอวี ด้วยวิธีการเจาะเลือด
 อาการแสดงของโรคเอดส์

วัตถุประสงค์

๓๐ นาที

๓๐ นาที

เวลา

เอกสารประกอบการเรี ย น ๔๕ นาที
การสอน
 แผ่นพับ
 วิดีทัศน์


สื่อ อุปกรณ์

การซักถาม
 การมีส่วนร่วม
 จำนวนคนทีเ่ ข้า
รั บ บริ ก ารปรึ ก ษา
ตรวจหาการติดเชือ้
เอชไอวี


การประเมิน
 ประเมิ น การมี
ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
เรียน โดยสอบถาม
ความรู้ความเข้าใจ

๒๔

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม







บรรยาย อธิบาย ซักถาม
การสาธิต
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 การรักษา การเข้าสูก
่ ารรักษา
เร็ว เป็นการกดเชื้อไม่ให้แพร่
 การป้องกันการติดเชื้อ
 ปัจจัยที่นำไปสู่การติดเชื้อ
๒. บทบาทหน้าที่ของ อสรจ.
 ถ่ายทอดความรูเ้ รือ
่ งโรคเอดส์
แก่เพื่อนผู้ต้องขัง
 แนะนำคนทีม
่ พี ฤติกรรมเสีย่ ง
เข้ารับบริการปรึกษาเพื่อตรวจหา
การติดเชื้อเอชไอวี
 ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ “เรารู ้ จ ั ก ถุ ง ยาง
อนามัยดี แค่ไหน - ทำไมใช้แล้วก็ยงั
พลาด?”

๔. เพือ่ ทราบและเข้าใจหลักการ ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้หวัด
เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ใหญ่
ไข้หวัดใหญ่
 สาเหตุการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
 การแพร่กระจายเชื้อโรคไข้หวัด
ใหญ่
 อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

วัตถุประสงค์

เวลา

ไฟล์นำเสนอ
๔๕ นาที
 แผ่นพับ
 วิดีทัศน์
 เอกสารประกอบการเรี ย น
การสอน


สื่อ อุปกรณ์







แบบสอบถาม
แบบสำรวจ
แบบสังเกต

การประเมิน

๒๕

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๒. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
 การป้องกันการแพร่กระจาย
เชื้อไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ
 ด้านการเฝ้าระวังและคัดกรอง
 ด้านการป้องกันและควบคุม
โรค
 ด้านการเตรียมความพร้อม
รองรับการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่
 ด้านการดูแลรักษา
 ด้านการจัดการเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรค
 ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๒๖

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความปลอดภัยในการเข้าไปให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินที่
เป็นอันตรายต่อการชีวิต
๓. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้การปฐมพยาบาลภาวะ
ฉุกเฉิน การกู้ชีพขั้นพื้นฐานและ
การใช้เครื่อง AED ที่ถูกต้อง
๔. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ทักษะในการปฐมพยาบาลเบือ้ ง
ต้นในสภาวะฉุกเฉิน การกู้ชีพ
ขั ้ น พื ้ น ฐานและการใช้ เ ครื ่ อ ง
AED
๕. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เกี่ยวกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉินและสิทธิ UCEP

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
๑. แนวคิ ด หลั ก การ ด้ า นความ
ปลอดภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้บาด
เจ็บ ผู้ป่วยฉุกเฉิน รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะฉุกเฉิน
๒. หลักและวิธีการปฐมพยาบาล
ภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น
๓. หลั ก และวิ ธ ี ก ารด้ า นการช่ ว ย
ชีวิตขั้นพื้นฐาน
๔. หลักและวิธีการใช้เครื่องช่วย
ฟืน้ คืนคลืน่ หัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ
(AED)
๕. ความรู้ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของประเทศไทย สิทธิก์ ารเข้าถึงบริการ
และหลักและวิธีการร้องขอความ
ช่วยเหลือ การขอรับบริการ และการ
เป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
อย่างปลอดภัย

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 ประสานหน่วยงานทีส
่ นใจในการ
จัดกิจกรรม/ผูท้ ส่ี นใจเข้ารวมกิจกรรม
เพื่อกำหนดวันเวลาที่จะอบรมให้
ความรู้
 จัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมมีพื้นที่ในการวาง
หุ่นฝึก CPR เพียงพอ
 เตรียมบุคลากรครูและผู้ช่วยครู
ผูส้ อนฯ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนด (ครู ๑ คนต่อผู้เรียน ๖ - ๘ คน)
 จัดเตรียมหุ่นสำหรับใช้ในการฝึก
CPR และเครื่อง AED ให้เพียงพอ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 ดำเนินการฝึกอบรมตามรูปแบบ
และเวลาที่ได้กำหนดไว้

สื่อ อุปกรณ์
เวลา
การประเมิน
 คอมพิวเตอร์
ทฤษฎี ๒ ชม.  จากการตอบคำ
ปฏิบัติ ๓ ชม. ถาม
 เครื่องฉาย Projector
 จากการทำแบบ
 หุน
่ ฝึก CPR ผูใ้ หญ่ เด็ก ทารก
ทดสอบ
(หุ่น ๑ ตัว ต่อ ผู้เรียน ๓ คน)
 จากแบบประ เครือ
่ งฝึก AED (เครือ่ งฝึก AED
เมินการฝึกปฏิบัติ
๑ เครื่อง ต่อ ผู้เรียน ๖ - ๑๒ คน)
 แบบประเมิ น
ความพึงพอใจ
 อุ ป กรณ์ ฝ ึ ก แก้ ไ ขทางเดิ น
หายใจถู ก อุ ด กั ้ น (choking)
(ถ้ามี)
 เครื่องขยายเสียง
 เอกสารประกอบการอบรม

๓. วิชาการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (Emergency First Aid and Basic Life Support Training Course)

๒๗

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

ดังนั้น ขั้นตอนแรกในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยที่ล้มลงหมดสติคือ ผู้ป่วยต้อง
ได้รับการเปิดทางเดินหายใจ การ
ช่วยหายใจและคงไว้ซึ่งระบบไหล
เวียนโลหิต และมีการนำเครือ่ ง AED
มาใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้น
สั่นพลิ้ว (VF) ให้กลับคืนมาเต้น
เป็นปกติ)

ทางเดินหายใจของผู้ป่วยต้องเปิด
อยู ่ ต ลอดเวลา เพื ่ อ ให้ อ อกซิ เ จน
สามารถเข้ า ไปในปอดและระบบ
ไหลเวียนของเลือดได้

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
(การทีจ่ ะดำรงชีวติ อยูไ่ ด้นน้ั ร่างกาย
คนเราจำเป็นต้องได้รับออกซิเจน
อย่างเพียงพอผ่านทางระบบไหล
เวียนเลือดส่งไปยังเซลล์ต่างๆ ของ
ร่างกาย ถ้าร่างกายเราขาดออกซิเจน
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สมองก็จะ
ได้รับออกซิเจนน้อยลง จนสุดท้าย
ก็จะมีผลทำให้ผู้ป่วยหมดสติ หยุด
หายใจ หัวใจจะหยุดเต้น และมีผล
ทำให้เสียชีวิต

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๒๘

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจำ (อสรจ.) สามารถ
๑. คัดกรองโรค/ภาวะซึมเศร้า
โรคจิต ความเสีย่ งต่อการทำร้าย/
ฆ่าตัวเองหรือผู้อื่น โรคติดสุรา
และภาวะเพ้อจากการถอนสุรา
และระบุ ส ั ญ ญาณเตื อ นของ
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้อย่าง
ถูกต้อง
๒. ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
จิตใจและเฝ้าระวังมิให้เกิดภาวะ
อันตรายต่อผู้ป่วยและผู้ต้องขัง
อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๓. สามารถจัดการเหตุการณ์
ภาวะจิตเวชฉุกเฉินเบือ้ งต้นและ
รายงานเจ้าหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วและปลอดภัย
๔. สามารถจำกั ด พฤติ ก รรม
ก้าวร้าวรุนแรงของผู้ต้องขังที่มี
ภาวะจิตเวชฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
๑. ความสำคัญของการช่วยเหลือ
ผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ยเป็นโรคจิต โรคซึมเศร้า
หรือมีภาวะซึมเศร้า ผู้ที่เสี่ยงต่อการ
ทำร้าย/ฆ่าตนเองหรือผู้อื่น ผู้ต้องขัง
ติดสุราและเสี่ยงต่อการมีภาวะเพ้อ
จากการถอนสุราโดยเฉพาะผู้ต้องขัง
แรกรับ
๒. ลักษณะของอาการและพฤติกรรม
ที่แสดงออกของผู้ต้องขังที่มีโรคซึมเศร้า โรคจิต ความเสี่ยงต่อการฆ่า
ตัวตาย โรคติดสุราและภาวะเพ้อจาก
การถอนสุรา
๓. การสังเกตสัญญาณเตือน เฝ้า
ระวังและจัดการตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
จะทำได้ง่ายและป้องกันการเกิด
ความสูญเสียและความเสียหายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. วิธกี ารช่วยเหลือทางจิตใจเบือ้ งต้น ข้อปฏิบัติ ข้อควรหลีกเลี่ยง

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๑. ให้ผู้รับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สภาพผูต้ อ้ งขังทีค่ ดิ ว่า
น่าจะมีปัญหาสุขภาพจิต หรือป่วย
เป็นโรคจิตเวช มีสภาพอย่างไร มี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม
ของผู้ต้องขังอะไรบ้าง เหตุการณ์ที่
รุนแรงที่สุดเป็นอย่างไร และเคยได้
จัดการอะไรไปบ้าง ผลเป็นอย่างไร มี
ความต้องการให้จัดการได้ดีขึ้นกว่า
เดิมอย่างไร (powerpoint สไลด์ที่ ๒)
๒. วิทยากรจัดหมวดหมูข่ องคำตอบ
ตามประเด็นปัญหา ผลกระทบ ประสบการณ์การจัดการทีผ่ า่ นมาและความ
ต้องการการปรับปรุงรวบรวมพิมพ์
คำสำคัญใน powerpoint แล้วขึ้น
จอภาพ
๓. วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ ก ารสั ง เกต
อาการและพฤติกรรมที่แสดงออก
ของผูท้ ป่ี ว่ ยเป็นโรคซึมเศร้า หรืออาจ
จะมีภาวะซึมเศร้าชัว่ คราวจากปัญหา
คาใจที่มีอยู่บวกกับปัจจัยกระตุ้น

สื่อ อุปกรณ์
 คอมพิวเตอร์โน้ตบุคที่ต่อกับ
เครื่องฉายและจอภาพ
 ไฟล์สไลด์ powerpoint การ
ดูแลผูม้ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตสำหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.)
 วีดีโอเรื่อง “ดูแลเธอด้วยรัก
ตอนที่ ๑ การจำกัดพฤติกรรม
ผู้ป่วยจิตเวชก้าวร้าวรุนแรง”
ผลิตโดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
สื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
๑. โปสเตอร์ความรู้สุขภาพและ
จิตเวชในเรือนจำ ๓ เรื่อง คือ
โรคจิต โรคซึมเศร้า และภาวะ
เพ้อจากการถอนสุราผลิตโดย
สถาบั น กั ล ยาณ์ ร าชนคริ น ทร์
กรมสุขภาพจิต
๒. คู่มือปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
หัวข้อสุขภาพจิตและจิตเวช (ไฟล์
โปสเตอร์ ๓ เรื่อง) ดังข้อ ๑

๔. วิชาการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช และผู้ที่ใช้สารเสพติด
เวลา
กิจกรรม
ข้อที่ ๑ - ๖
ใช้เวลา
๑ : ๓๐
ชั่วโมง
และกิจกรรม
ข้อที่ ๗ - ๑๐
ใช้เวลา
๑ : ๓๐
ชั่วโมง

การประเมิน
การมีส่วนร่วมและ
ความถูกต้องในการ
อภิปรายและการฝึก
ปฏิบัติ

๒๙

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
๕. การจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ป้องกันภาวะอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับ
ผูป้ ว่ ย ผูต้ อ้ งขังอืน่ และความสงบสุข
ภายในหอนอน กองงานและพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง
๖. การจำกั ด พฤติ ก รรมก้ า วร้ า ว
รุนแรงอย่างปลอดภัยเหมาะสมกับ
บริบทสามารถทำได้ดว้ ยความเข้าใจ
การฝึกปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้องและมีการฝึก
ฝนเป็นทีมเพือ่ การรายงานและส่งต่อ
รักษาต่อไป

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ในปัจจุบัน (powerpoint สไลด์ที่ ๓)
และการดูแลเบื้องต้น (powerpoint
สไลด์ที่ ๔)
๔. วิทยากรอธิบายลักษณะผู้ป่วย
โรคจิตซึง่ อาจจะเป็นโรคจิตจากพยาธิ
สภาพทางสมองที่ระบุสาเหตุไม่ได้
ชัดเจน เช่น โรคจิตเภท หรือ จากการ
เสพสารเสพติดมาก่อนหรือจากสาเหตุ
อืน่ (powerpoint สไลด์ท่ี ๕) และการ
ดูแลเบื้องต้น (powerpoint สไลด์ที่ ๖)
๕. วิ ทยากรให้ ค วามรู ้ เรื ่ อ งความ
สำคัญของการค้นหาความเสีย่ งการ
ติดสุราและอาการเพ้อจากการถอน
สุราในผูต้ อ้ งขังแรกรับ (powerpoint
สไลด์ที่ ๗) การเตรียมความพร้อม
ในการจัดการกับสถานการณ์ดงั กล่าว
และอธิบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
การสือ่ สารเพือ่ ให้ได้ประวัตจิ ากการ
ดื่มจากผู้ต้องขังและสื่อสารเพื่อให้
เกิดความรู้สึกปลอดภัย มีสงบใน
สภาพเรือนนอนที่มีความจำกัดพอ
สมควร (powerpoint สไลด์ท่ี ๘) และ

สื่อ อุปกรณ์
๓. วีดีทัศน์ “ดูแลเธอด้วยรัก
ตอนที่ ๒ ผลข้างเคียงของยา
จิตเวช” ผลิตโดยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
๔. วีดีทัศน์ “ดูแลเธอด้วยรัก
ตอนที่ ๓ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช” ผลิตโดย
สถาบั น กั ล ยาณ์ ร าชนคริ น ทร์
กรมสุขภาพจิต
๕. วีดีทัศน์ “ปลดตรวน...สู ่
การรั ก ษา ๒๕๖๐” ผลิ ต โดย
สถาบั น กั ล ยาณ์ ร าชนคริ น ทร์
กรมสุขภาพจิต

เวลา

การประเมิน

๓๐

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ให้ผรู้ บั การฝึกอบรมมีสว่ นร่วมในการ
อภิปราย ความเป็นไปได้ในการช่วย
เหลือเบื้องต้นและการรายงานตาม
ลำดับเพื่อให้ผู้ต้องขังที่ป่วยได้รับ
การรักษาจากจิตแพทย์ ซึง่ มียาทีร่ กั ษา
ให้ ห ายและ/หรื อ อาการทุ เ ลาได้
วิทยากรแนะนำให้ไปดูวดี ที ศั น์ทเ่ี กีย่ ว
ข้องเพิ่ม ได้แก่ “ปลดตรวน...สู่การ
รักษา ๒๕๖๐” “การดูแลเธอด้วยรัก
ตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓”
๖. วิทยากรสาธิตและอธิบายการ
สือ่ สารเพือ่ การช่วยเหลือทางจิตใจที่
ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมได้ลองฝึกปฏิบัติสั้นๆ เช่น
การรับฟัง การไม่รบี แนะนำ ไม่ตดั สิน
การถามเพือ่ ให้มโี อกาสระบายความ
คับข้องใจ การแสดงความเห็นใจ เข้าใจ
และปลอบใจหลังจากรับฟังแล้ววิทยากร
ทวนสไลด์ที่ ๔, ๖ และ ๘ (วิทยากร
บริหารเวลาตามเห็นสมควร)

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๓๑

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๗. วิทยากรเปิดวีดีทัศน์ เรื่อง “การ
ดูแลเธอด้วยรัก ตอนที่ ๑ การจำกัด
พฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวช” ก้าวร้าว
รุนแรงและบรรยายประเด็นสำคัญ
เพิ่มเติม (powerpoint สไลด์ที่ ๙)
๘. ให้อาสาสมัครของผู้รับการฝึก
อบรม ๖ คน ฝึกปฏิบตั กิ ารจำกัดพฤติกรรมหน้าชัน้ เรียนสมมุตสิ ถานการณ์
ในเรือนนอน โดยใช้ผา้ ๓ ผืนทีเ่ รือนจำ
จัดให้ฝกึ กับผูต้ อ้ งขังแต่ละบุคคล ผูร้ บั
การฝึกอบรมทีเ่ หลือสังเกตการปฏิบตั ิ
จากนัน้ ให้รว่ มกันแสดงความคิดเห็น
ต่อประสบการณ์การฝึกปฏิบัติและ
แนะนำเพิ่มเติม
๙. ให้แบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบตั โิ ดยจำลอง
สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เรือนนอน และในโรงเลีย้ ง จากนัน้ ให้
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
และประสบการณ์จากการปฏิบัติ
เน้นการสื่อสารเชิงบวกผลของการ
ปฏิบัติความปลอดภัยของทุกคน
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๓๒

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
(วิทยากรบริหารจำนวนรอบของการ
ฝึกตามเวลาที่เอื้ออำนวยโดยมีเวลา
สำหรับทำกิจกรรมข้อ ๑๐ ประมาณ
๑๐ - ๑๕ นาที)
๑๐. ให้ผรู้ บั การฝึกอบรมสรุปสิง่ ทีไ่ ด้
จากการเรียน ที่จะนำไปปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง ได้แก่ ขั้นตอนการ
ค้นหาปัญหา ความต้องการการช่วย
เหลือของผูต้ อ้ งขังทีป่ ว่ ย การรายงาน
ต่อผูค้ มุ ตามระบบ การดูแลช่วยเหลือ
เบือ้ งต้น การสือ่ สารเพือ่ ความเข้าใจ
กับผู้ต้องขังในเรือนนอนของตนเอง
การขอความร่วมมือและการซ้อมแผน
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๓๓

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
ภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม สามารถ
๑. นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมและสือ่ ในการ
สื่อสารสุขภาพได้
๒. ดำเนิ น การสื ่ อ สารและ
จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ า้ นสุขภาพ
กับกลุ่มเป้าหมายได้

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
การสื่อสาร
๑. แนวคิดและองค์ประกอบของ
การสื่อสาร
๒. การสื่อสารสุขภาพเป็นกระบวน
การทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพทัง้ ในระดับปัจเจก
บุคคลและระดับสังคมโดยรวม
๓. การสื่อสาร เป็นเครื่องมือ/กลไก
ที่ช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมสุขภาพ

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๑. ผู้สอนนำเข้าสู่กิจกรรม โดย เปิด
คลิปตัวอย่างรายการโทรทัศน์ เช่น
รายการข่ า วรายการนายกพบ
ประชาชน ฯลฯ
๒. จากนั้น เชิญชวนให้ผู้เรียนร่วม
พูดคุย โดยการตั้งคำถาม
 รายการดังกล่าวมีใคร
 พูดอะไร
 ใช้ช่องทางหรือสื่ออะไร
 ต้องการให้ใครฟัง
 หวังผลอย่างไร
 ทำไมเขาเลือกวิธก
ี าร/รายการ
ดังกล่าว
๓. เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนจึงมาสรุป
เข้าแนวคิดและองค์ประกอบ และ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

สื่อ อุปกรณ์
เวลา
การประเมิน
๑. คลิปรายการข่าว/รายการนายก ๕๐ นาที การสังเกตจากการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
พบประชาชน/รายการให้ความรู้
ฝึกอบรม
เรื่องสุขภาพ
๒. พาวเวอร์พอยท์
๓. ใบงาน

๕. วิชา การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

๓๔

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ
๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
การสร้างประสบการณ์ หรือได้ฝกึ หัด
หรือได้กระทำโดยได้รับการเสริม
แรงอย่างมีประสิทธิภาพสัมพันธ์กนั
อย่างต่อเนื่องและประสานงานกัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมีการเปลี่ยน
แปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นอย่างค่อน
ข้างถาวรกับผู้เรียนตามขีดความ
สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒. การจัดการเรียนรู้สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องสุขภาพได้ ซึ่งมีด้วยกัน
หลากหลายเทคนิค โดยเทคนิคการ
จัดการเรียนรูท้ ส่ี ามารถนำมาประยุกต์
ใช้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะ
ที่จำเป็น มีดังนี้
๑) ระดมพลังสมอง
๒) ลงมือปฏิบัติ
๓) สาธิต
๔) ใช้กรณีตัวอย่าง
๕) เกม

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๑. ผู้สอนนำเข้าสู่กิจกรรม โดยให้
ช่วยกันสรุปความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ
จากการเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้
๒. จากนัน้ แบ่งผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่
กล่มุ ละ ๕ - ๗ คน เลือกประธาน เลขา
แล้วให้ประธานเลือกผู้นำเสนอ
๓. จากนั้น ผู้สอนพูดคุยเชื่อมโยง
ระหว่างการสือ่ สารกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรม “เรือ่ งเล่า
จากร่างกาย” (ตามใบงาน)
๓.๑ วาดภาพร่างกาย
๓.๒ ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน
วิเคราะห์ความเจ็บป่วย หรือปัญหา
สุขภาพของคนในชุมชน
๓.๓ เขียนอาการเจ็บป่วยบน
โครงร่างกาย โดย ให้ระบุ
 อาการเจ็บป่วย
 โรคหรือความเจ็บป่วยนัน
้ เกิด
จากสาเหตุอะไร
 วิธีการรักษา การดูแลตนเอง
หรือการดูแลคนที่เจ็บป่วย

สื่อ อุปกรณ์
เวลา
การประเมิน
๑. ใบความรู้ เชือ่ มโยงการสือ่ สาร ๕๐ นาที การสังเกตจากการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
และการออกแบบกิจกรรมการ
ฝึกอบรม
เรียนรู้
๒. ใบงาน

๓๕

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 โรคหรือความเจ็บป่วยนั้น มี
วิธีการป้องกันหรือไม่ และต้องทำ
อย่างไร
 ในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เราจะใช้วธิ กี ารใด
ในการสื่อสารหรือจัดกิจกรรมอะไร
เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นกับเพื่อนๆ
ในการป้องกันตนเอง การดูแลตนเอง
หรือการดูแลคนที่เจ็บป่วยในชุมชน
ของเรา
 ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอ
 ให้ ผ ู ้ เ รี ย นลงคะแนนเสี ย ง
เลือกแนวคิด หรือกิจกรรมทีน่ า่ สนใจ
ที่สุด
 มอบรางวัลกลุ่มที่ได้คะแนน
มากที่สุด
๔. สรุปการเรียนรู้ : เมื่อเห็นภาพ
ความเจ็บป่วย และเรามีความรู้ใน
เรื่องความเจ็บป่วยและสาเหตุแล้ว
ทำให้เรามีข้อมูลในการวางแผนใน
การจัดกิจกรรม สร้างสรรค์สื่อหรือ
การให้ความรู้เพื่อการป้องกันและ

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๓๖

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

กิจกรรมสรุปการเรียนรู้
๑. เพลงจังหวะสนุก ๒ - ๓ เพลง ๒๐ นาที การสังเกตจากการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการ
๑. เตรียมความพร้อมเข้าสู่กิจกรรม (ตามเวลาที่สะดวก)
ฝึกอบรม
๒. ให้ ผ ู ้ เ รี ย นยื น ล้ อ มเป็ น วงกลม ๒. ใบงาน : แนวทางคำสั่ง
ห่างประมาณ ๑ ศอก
๓. แจ้งกติกา :
๓.๑ ผู้สอนจะเปิดเพลง และให้
ผูเ้ รียนเต้นตามจังหวะ พร้อมกับส่งไข่
ที่ผู้สอนมอบให้ ต่อกันไป ห้ามหยุด
๓.๒ เมื่อผู้สอนหยุดเพลง และ
ไข่ไปอยู่ในมือใคร ให้หยุด และเปิด
อ่านคำสั่งที่อยู่ในเปลือกไข่แต่ละชั้น
๓.๓ เล่น ต่อกันไปเรือ่ ยๆ จนกว่า
จะถึงไข่แดง ซึ่งเป็นคำสั่งสุดท้าย
๓.๔ ผู้สอนกล่าวปิดกิจกรรม
ขอบคุณความร่วมมือจากผู้เรียน

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
แก้ไขปัญหากับเพื่อนๆ ในชุมชนเรา
ได้ ในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจำ (อสรจ.)

๓๗

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ดูแล มีความรู้ความ
เข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพเรือ่ ง
อาหารและโภชนาการสำหรับ
ผู้สูงอายุ และหลักการกายภาพ
บำบัดฟื้นฟูเบื้องต้น

เรื่องที่ ๔ : อาหารในผู้สูงอายุ
 หลักการจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
 การประเมินโภชนาการในผู้สูงอายุ

เรื่องที่ ๓ : การฝึกปฏิบัติ
การแบ่งกลุ่ม
 การจัดท่านอนหงาย
๑. แสดงบทบาทสมมติ
 การจัดท่านอนตะแคงทับข้างที่ ๒. การอภิ ป รายนำเสนอผลงาน
อ่อนแรง
กลุ่ม
 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 การเคลือ
่ นย้ายผูป้ ว่ ยจากรถเข็น
มาเตียง

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สื่อ อุปกรณ์
เรื่องที่ ๑ : เสริมสร้างสุขภาพให้แก่
ภาคทฤษฎี
การบรรยาย
ผู้ที่จำเป็นต้องรับการฟื้นฟูร่างกาย ๑. บรรยายเนื้อหาทางวิชาการ
การซักถาม
 โภชนาการ และออกกำลังกายใน ๒. การแลกเปลีย
่ นเรียนรู้
 สื่อการอบรม ไฟล์เสนอ
กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และ
 โปสเตอร์ แผ่นพับ
ภาคปฏิบัติ
ผู้พิการ
 สื่ออุปกรณ์
๑. การฝึกปฏิบตั ใิ นการดูผปู้ ว่ ยตาม
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๒ : การทำกายภาพบำบัด สภาพปัญหา
 ภาพพลิก
เพื่อรักษาและฟื้นฟูอาการป่วยมี ๒. การแสดงบทบาทสมมติ
๓. การฝึกปฏิบัติเลือกเมนูอาหาร
หลายประเภท ซึ่งประกอบด้วย

๖. วิชาการดูแลสุขภาพพื้นฐานในผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

๑ ชั่วโมง

เวลา
๑ ชั่วโมง

การประเมิน
สังเกตการมี
ส่วนร่วม
แสดง
ความคิดเห็น
ประเมินจาก
ถาม/ตอบ
การประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน

๓๘

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
๑. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
อธิบายวิธกี ารดูแลส่งเสริมสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์
๒. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
อธิบายวิธีการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๓. ผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
อธิ บ ายประโยชน์ แ ละวิ ธ ี ก าร
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
การดูแลสุขภาพของหญิงทั้งก่อน
ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ ให้มีการ
ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และคลอดมี
คุ ณ ภาพแม่ แ ละทารกปลอดภั ย
ปราศจากภาวะแทรกซ้อน มีสขุ ภาพ
แข็งแรงพร้อมทั้งมีบุตรที่สมบูรณ์
แข็งแรง และได้รบั การเลีย้ งดูอย่างมี
คุณภาพส่งเสริมได้กินนมแม่จนถึง
๖ เดือน และกินนมแม่ควบคู่อาหาร
ตามวัยจนถึง ๒ ปี หรือนานกว่านั้น
พร้อมทัง้ ดูแลต่อเนือ่ งเพือ่ ให้เด็กเติบโต
มีพัฒนาการสมวัยทั้งสุขภาวะทาง
กาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ภาคปฏิบัติ
๑. สอน/สาธิตวิธกี ารส่งเสริมพัฒนา
การลูกตามคู่มือ DSPM
๒. สอน/สาธิตวิธีการอุ้มลูก เอาลูก
เขาเต้า/วิธีการบีบเก็บน้ำนม

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ภาคทฤษฎี
๑. บรรยายวิธกี ารดูแลตนเอง/เตรียม
ความพร้ อ มตั ้ ง แต่ ต ั ้ ง ครรภ์ จ นถึ ง
คลอด
๒. บรรยายวิธีการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย
๓. บรรยายคุณประโยชน์ของนมแม่
และแนวทางการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
อย่างถูกต้อง

สื่อ อุปกรณ์
๑. Power Point
๒. แผ่นภาพพลิก
๓. สื่อการสอน
๔. ใบงาน

๗. วิชาอนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น

๑ ชั่วโมง

เวลา
๑ ชั่วโมง

การประเมิน
โดยการซักถาม
และ
สังเกตการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
สามารถตอบ
คำถามได้
และสามารถ
ปฏิบัติได้จริง

๓๙

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
ภายหลังการฝึกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข เรื อ นจำ (อสรจ.)
สามารถ ดังนี้
๑. อธิบายถึงกระบวนการได้มา ๑. กระบวนการ ได้มา บทบาท หน้าที่
บทบาทหน้าที่ สิทธิ และการพ้น สิ ท ธิ ต่ า งๆ ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
สภาพของการเป็นอาสาสมัคร กรมราชทัณฑ์
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)  คุณสมบัติของผู้เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เช่น
การศึกษา บุคลิกภาพ ความประพฤติ
เป็นต้น
 วิ ธ ี ก ารได้ ม าของอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) เช่น
การคัดเลือก การสมัครใจ จิตอาสา
เป็นต้น
 การพ้นสภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ได้แก่ เสียชีวิต
ลาออก พ้นโทษ ทำผิดวินัยเรือนจำ
เห็นควรให้ปลดออก เป็นต้น
 การขึ ้ น ทะเบี ย นอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 นำเข้าสู่บทเรียน
 วิทยากรซักถาม (สุ่ม ๓ - ๕ คน)
ผู้เข้ารับการอบรม
 บรรยาย อธิบาย ซักถาม
 สรุปบทเรียน บทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) และ
แนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
 วิทยากรสรุป




สื่อ อุปกรณ์
เวลา
เอกสารประกอบคำบรรยาย ๑ ชั่วโมง
กระดาษ/ปากกา

๘. วิชาการบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่
การประเมิน
สังเกตพฤติกรรม
ความสนใจ
การซักถาม
สามารถตอบ
คำถาม/อธิบาย
ได้ถูกต้อง
มากกว่า
หรือเท่ากับ
๘๐ %

๔๐

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์
เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
๒. ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ-์ ๒. บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครศรีในบทบาทการเป็นอาสาสมัคร สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ทำหน้าที่
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ช่วยเหลือพยาบาลในการ
 นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
พัฒนา และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่
สอดคล้องในพื้นที่
 เป็นผูส
้ อ่ื ข่าวสารด้านสาธารณสุข
ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังใน
เรือนจำ
 ปรั บ เปลี ่ ย นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ตนเองและถ่ายทอดความรู้ ตลอดจน
โน้มน้าวเพือ่ นผูต้ อ้ งขังในเรือนจำให้
เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม
 ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
โดยให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรูแ้ ก่
ผู้ต้องขังในเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง
สุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง ตลอด
จนการสุขาภิบาลอนามัยสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้เกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุด

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๔๑

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 เป็ น จิ ต อาสาและให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขเบื้องต้นแก่กลุ่มผู้ต้องขัง
เช่น การคัดกรองโรคผู้ป่วยเบื้องต้น
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่ง
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลเรือนจำ
และการดูแลติดตามผู้ป่วยที่ได้รับ
การส่ ง ต่ อ มาจากสถานพยาบาล
ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่พยาบาล
ในเรือนจำ

๓. อธิบายถึงขัน้ ตอนการดำเนิน ๓. แนวทางการดำเนินงานของอาสาการงานของอาสาสมัครสาธารณ- สมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
สุขเรือนจำ (อสรจ.)
๓.๑ เรือนจำแจ้งบทบาทและ
หน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุข
เรือนจำ (อสรจ.) ให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับ
ทราบ เพือ่ ช่วยกำกับการดำเนินงาน
ตามแนวทางการบริการสุขภาพ
๓.๒ พยาบาลเรือนจำจัดประชุม
อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน โดย

วัตถุประสงค์

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๔๒

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
 แจ้งแนวทางการดำเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.) เมือ่ พบผูต้ อ้ งขังป่วยในเวลา
และนอกเวลาราชการ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)
ทราบ รายละเอี ย ดตามเอกสาร
แนบ ๑ และ ๒
 อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.) ที่ประจำเรือนนอน มีหน้าที่
ดูแล ให้คำแนะนำและส่งต่อข้อมูล
การเจ็บป่วย สังเกตอาการ/ความผิด
ปกติ ความต้องการบริการสุขภาพ
ทั้งทางด้านร่างกายและสุขภาพจิต
รวมทั้งการดูแลผู้ต้องขังในเรือน
นอน ที่ได้รับการส่งต่อจากสถาน
พยาบาล โดยให้เขียนรายงาน ใน
แบบรายงาน (เอกสารแนบ ๓) เพื่อ
ส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ให้ ส ถานพยาบาล
พิจารณาการให้บริการสุขภาพ ทุกวัน
ห้องใดทีไ่ ม่มผี ปู้ ว่ ย/บุคคลทีต่ อ้ งการ
การบริการด้านสุขภาพ ให้ขีดเครื่อง
หมาย (–) และลงชื่ออาสาสมัคร

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๔๓

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วัตถุประสงค์

เนื้อหา/แนวคิดรอบยอด
แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้
สาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ผู้ราย
งาน เพื่อยืนยันในข้อมูลว่าได้มีการ
ดูแลทางด้านสุขภาพแต่ไม่มีผู้ที่มี
ภาวะเจ็บป่วย
 ให้ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข
เรือนจำ (อสรจ.) ส่งรายงานการให้
บริการสาธารณสุข ตามแบบรายงาน
แก่ผู้บังคับแดนลงนาม
 ผูบ
้ งั คับแดน ส่งแบบรายงาน
การให้บริการสาธารณสุขไปยังสถานพยาบาลทุกวัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
พยาบาลพิจารณาให้บริการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
			

สื่อ อุปกรณ์

เวลา

การประเมิน

๔๔

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

สรุปบทเรียนวันที่ ๒

สรุปบทเรียนวันที่ ๓

สรุปบทเรียนวันที่ ๔

๔

๕

สรุปบทเรียนวันที่ ๑

๒

๓

๑. พิ ธ ี เ ปิ ด การฝึ ก อบรม
ชี้แจงโครงการ วัตถุประสงค์
เป้ า หมาย และแผนการ
ดำเนินงาน

๑

วันที่ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

 การจัดบริการสาธารณสุข
ตามบริบทของพื้นที่ (๑ ชม.)

 การดูแลสุขภาพพื้นฐานในผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๒ ชม.)

การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต/จิตเวช
และผู้ที่ใช้สารเสพติด (๓ ชม.)

การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (๓ ชม.)

การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ (๓ ชม.)

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๓ ชม.)

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐น.		

พิธีปิด

อนามัยแม่และเด็กเบื้องต้น (๒ ชม.)

การสื่อสารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสุขภาพ (๒ ชม.)

การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (๒ ชม.)

การเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญ (๒ ชม.)

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (๒ ชม.)

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

วันที่.................................เดือน.................................พ.ศ.............................
ณ.......................................ตำบล.........................................อำเภอ................................................จังหวัด…………………………………………

ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

หลักสูตรฝึกอบรม

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ
(อสรจ.)
ที่ปรึกษา
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

คณะทำงาน

๑. นายแพทย์สุขุม
๒. นายแพทย์พิศิษฐ์
๓. นายแพทย์ธเรศ
๔. พันตำรวจเอก ณรัชต์
๕. แพทย์หญิงพรรณพิมล
๖. นายแพทย์สุวรรณชัย
๗. นายแพทย์เกียรติภูมิ
๘. นายแพทย์สมศักดิ์
๙. ดร.นพ.ภานุวัฒน์
๑๐. พันตำรวจโท ประวุธ
๑๑. นายแพทย์อรรถพล
๑๒. นายแพทย์ปรีชา
๑๓. นายแพทย์ณรงค์

กรมราชทัณฑ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
				

กรมอนามัย
				
				
				
				
				

กรมควบคุมโรค
				
				
				
				
				

กรมสุขภาพจิต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๑.
๑.
๒.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๑.
๑.
๑.

กาญจนพิมาย
ศรีประเสริฐ
กรัษนัยรวิวงค์
เศวตนันทน์
วิปุลากร
วัฒนายิ่งเจริญชัย
วงศ์รจิต
อรรฆศิลป์
ปานเกตุ
วงศ์สีนิล
แก้วสัมฤทธิ์
เปรมปรี
อภิกุลวณิช

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
อธิบดีกรมอนามัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
อธิบดีกรมการแพทย์
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมการแพทย์

ผู้แทนกองบริการทางการแพทย์
ผู้แทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ผู้แทนกองสุขศึกษา
ผู้แทนสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ผู้แทนสำนักโภชนาการ
ผู้แทนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ผู้แทนสำนักทันตสาธารณสุข
ผู้แทนกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนกองโรคติดต่อทั่วไป
ผู้แทนกองวัณโรค
ผู้แทนกองระบาดวิทยา
ผู้แทนกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
ผู้แทนกองเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ผู้แทนสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข
ผู้แทนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

๔๕
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๔๖
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๔๗
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

๔๘
กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ผลิตโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

