นโยบายเรือนจา
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

1

2

4

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ผู้บริหารงานเรือนจาได้กาหนดนโยบายในการบริหารงานเรือนจา
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสาหรับผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่?

 ผู้บริหารกาหนดนโยบายสาหรับ
ผู้ต้องขังหญิงในภาพรวมและประเภท
ต่างๆ เช่น ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขัง
หญิงหญิงสูงอายุ ผู้ต้องขังหญิงหญิงพิการ
เป็นต้น
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงาน
ตามนโยบาย
 การจัดสรรทรัพยากร บุคลากร
งบประมาณให้กับการดูแลผู้ต้องขังหญิง
 การประชุมสั่งการ
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................

ผบ./ผอ.

ผู้บริหารงานเรือนจาให้ความสาคัญกับความจาเป็นที่จะต้องย้าย
ผู้ต้องขังหญิงไปอยู่ในเรือนจาที่ใกล้บ้านมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ใช่
หรือไม่?

 จานวนคาร้องของผู้ต้องขังหญิงที่ขอ
ย้ายกลับภูมิลาเนา........ราย
 จานวนคาร้องฯ ที่ส่งไปกรมราชทัณฑ์
.........ราย

ผบ./ผอ.

ข้อสังเกต

นโยบายเรือนจา 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

3

12, 13

4

5

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ผู้บริหารงานเรือนจามีการกาหนดนโยบาย โปรแกรม หรือกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา ใช่หรือไม่?

 ผู้บริหารกาหนดเป็นนโยบายประการ
หนึ่งของเรือนจา ที่ครอบคลุมเรื่อง
สภาพแวดล้อมเรือนจา การปกครอง
แนวทางปฏิบัติ และทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่
 คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานดาเนินงาน
ตามนโยบาย
 เรือนจาจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การติดต่อกับ
ครอบครัว การออกกาลังกาย
โภชนาการที่มีความเหมาะสม กิจกรรม
ทางศิลปะ
 อื่นๆ โปรดระบุ............................

ผบ./ผอ.

12, 13

ผู้บริหารงานเรือนจาประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในชุมชน
ทั้งองค์กรที่มิใช่ของรัฐและองค์กรระดับท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจัดการกับ
ปัญหาด้านสุขภาพจิตสาหรับผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่?

โปรดระบุกิจกรรมและหน่วยงาน
........................................................
.........................................................

ผบ./ผอ.

12, 13

เรือนจามีนโยบายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
เรือนจาที่คุมขังผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบสนองต่อ
ความจาเป็นของผู้ต้องขังหญิงได้อย่างเหมาะสม ใช่หรือไม่?

โปรดอธิบายรายละเอียดหลักสูตร ที่
เรือนจาดาเนินการหรือหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น
.......................................................
.........................................................

ผบ./ผอ.

ข้อสังเกต

นโยบายเรือนจา 2

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

6

19, 20

7

8

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ผู้บริหารงานเรือนจามีการกาหนดนโยบายและกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นผู้ต้องขังหญิงไว้อย่างชัดเจน ใช่หรือไม่?

 คาสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าพนักงาน
หญิงตรวจค้นตัวผู้ต้องขังหญิงเท่านั้น
 อื่นๆ โปรดระบุ...

ผบ./ผอ.

25

ผู้บริหารงานเรือนจากาหนดนโยบายและกระบวนการอย่าง
เหมาะสมต่อข้อร้องเรียนของผู้ต้องขังหญิงเกี่ยวกับการถูกละเมิด
เช่น การถูกกระทารุนแรงทั้งทางร่างกาย วาจา และการถูกคุกคาม
ทางเพศ เป็นต้น ทุกกรณี ใช่หรือไม่?

 มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของ
ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกละเมิด โปรดระบุ....
.......................................................
 วิธีการดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
โปรดระบุ...........................
 กฎระเบียบของเรือนจาเพี่อคุ้มครอง
ผู้ต้องขังหญิงจากการถูกกระทารุนแรง
โปรดระบุ.............................................
 กระบวนการที่ให้ความคุ้มครอง
ผู้ต้องขังหญิงที่ร้องเรียน
 การตรวจทางการแพทย์ การให้
คาแนะนาและบาบัดรักษา

ผบ./ผอ.

29, 30,
31,
32, 33,
34,
35

หากมีกรณีที่ผู้ต้องขังตัดสินใจจะดาเนินคดีทางกฎหมาย กรณีถูก
ละเมิด เรือนจามีการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาทนายหรือเงิน
ช่วยเหลือทางกฎหมาย ใช่หรือไม่?

 หนังสือขอรับความช่วยเหลือ
 อื่นๆ โปรดระบุ...............................

ผบ./ผอ.

ข้อสังเกต

นโยบายเรือนจา 3

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

9

48

ผู้บริหารงานเรือนจา กาหนดนโยบายและโปรแกรมที่ตอบสนองต่อ
ความจาเป็นของผู้ต้องขังหญิงที่กาลังตั้งครรภ์ ผู้ที่กาลังให้นมบุตร
และเด็กที่อาศัยอยู่กับมารดาในเรือนจา ใช่หรือไม่?

 โปรดระบุ นโยบายและโปรแกรม ...

10

48

ผู้บริหารงานเรือนจามีความพยายามสรรหาทรัพยากรด้าน
งบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน ตาม
ข้อข้างต้น ใช่หรือไม่?

โปรดระบุ แหล่งทรัพยากร
 งบประมาณ...
 บุคลากร...

11

56

ผู้ถูกคุมขังที่เป็นหญิงถูกแยกคุมขังต่างหากจากผู้ชาย ใช่หรือไม่?
(สามารถข้ามคาถามนี้ไป โดยให้คะแนนได้เลย เว้นแต่มีกรณีที่ไม่ใช่)

12

56

ผู้ถูกคุมขังที่เป็นหญิงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่หญิงเท่านั้น 
ใช่หรือไม่?
(สามารถข้ามคาถามนี้ไป โดยให้คะแนนได้เลย เว้นแต่มีกรณีที่ไม่ใช่)



ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ผอ./ผบ.

 แผนผังเรือนจา
 อื่นๆ โปรดระบุ...

ผบ./ผอ.

หากไม่ใช่ให้ระบุ
รายละเอียด

 คาสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
 คาสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์
 อื่นๆ ............

ผบ./ผอ.

หากไม่ใช่ให้ระบุ
รายละเอียด

นโยบายเรือนจา 4

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

13

46, 47

คาถาม

ใช่

เรือนจามีการกาหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติในการ
เตรียมความพร้อมกับผู้ต้องขังหญิงก่อนปล่อยตัว ใช่หรือไม่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

 โปรดระบุ นโยบายและแนวทาง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ผบ./ผอ.

รวม
รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
ชื่อผู้ประเมิน

1

2
หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ________________________________________________

นโยบายเรือนจา 5

การรับ – ลงทะเบียน
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

2

เรือนจามีสถานที่เฉพาะสาหรับการรับตัวผู้หญิงเข้าสู่เรือนจา ใช่
หรือไม่?

 สาเนาภาพถ่าย
 อธิบายลักษณะสถานที่ที่รับตัว
.........................................................

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

2

2

เรือนจาอานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขังในการแจ้งให้ครอบครัวได้
ทราบเกี่ยวกับการคุมขังและสถานที่คุมขัง ใช่หรือไม่ ?

 มีการอธิบายข้อมูลดังกล่าวโดยวาจา
ให้กับผู้ต้องขังหญิงทั้งที่รู้และไม่รู้หนังสือ
เพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงมีความ
เข้าใจกฎต่างๆ และเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังได้ซักถามด้วย

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

3

2

เจ้าหน้าที่เรือนจาได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการปฏิบัติกับ
ผู้ต้องขังหญิงที่รับตัวเข้าใหม่อย่างมืออาชีพและมีความเข้าอกเข้าใจ
รวมถึงการปฏิบัติกับบุตรติดผู้ต้องขังหญิงด้วย (ถ้ามี) ใช่หรือไม่ ?

จานวนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม
 หลักสูตรที่อบรม (โปรดระบุ)
...........................................
 อื่นๆ.............................................

4

2

เจ้าหน้าที่เรือนจาให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ต้องขังหญิงที่
รับตัวเข้าใหม่เกี่ยวกับสิทธิและข้อกาหนดต่างๆ ของผู้ต้องขังหญิง
การปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ เพื่อจะได้ใช้สิทธิและปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนช่องทางในการหาข้อมูล
เพิ่มเติม โดยเขียนในภาษาที่ผู้ต้องขังหญิงเข้าใจได้ ใช่หรือไม่ ?

 มีการอธิบายข้อมูลดังกล่าวโดยวาจาให้กับ
ผู้ต้องขังหญิงทั้งที่รู้และไม่รู้หนังสือ เพื่อ
รับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงมีความเข้าใจกฎ
ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ซักถามด้วย

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ผอ./ผบ.

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

การรับ – ลงทะเบียน 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

5

2

เจ้าหน้าที่เรือนจาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย
และการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีที่จาเป็น ตลอดจน
ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในการติดต่อกับทนายหรือผู้ให้ความ
ช่วยเหลือทางกฎหมาย หากผู้ต้องขังหญิงต้องการ ใช่หรือไม่ ?

จนท.ฝ่าย
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุความถี่
ทัณฑปฏิบัติ
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ-โปรดอธิบาย
................................................................

6

2

กระบวนการในจัดทาทะเบียนประวัติผู้ต้องขังนั้น มีการบันทึกข้อมูล
ของเด็กที่ติดผู้ต้องขังหญิงเข้าในเรือนจาไว้ด้วย โดยอย่างน้อยต้องมี
ชื่อและอายุของเด็กกลุ่มดังกล่าว ใช่หรือไม่ ?

จนท.ฝ่าย
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุความถี่
ทัณฑปฏิบัติ
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ-โปรดอธิบาย
................................................................

7

2

เรือนจามีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุตรที่อยู่ภายนอกเรือนจาของ
ผู้ต้องขังหญิง ตลอดจนข้อมูลที่อยู่และผู้ปกครอง/ดูแลเด็ก ด้วย ใช่
หรือไม่?

จนท.ฝ่าย
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุความถี่
ทัณฑปฏิบัติ
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ-โปรดอธิบาย
................................................................

8

2

เรือนจามีการอธิบายให้ผู้ต้องขังหญิงได้ทราบถึงเหตุผลในการเก็บ
ข้อมูลบุตรที่อยู่ภายนอกด้วย ใช่หรือไม่ ?

รายละเอียดเพิ่มเติม
 มีการอธิบายข้อมูลดังกล่าวโดยวาจา
 แบบจาแนก
 สมุดประจาตัวผู้ต้องขัง

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

การรับ – ลงทะเบียน 2

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

9

2

คาถาม

ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของผู้ต้องขังหญิงถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่ง
หมายความว่า จะไม่มีการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
อื่นแต่อย่างใด เว้นแต่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและผู้ต้องขังหญิง
ที่เป็นมารดาจะให้ความยินยอมก่อน ใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ฝ่าย
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุความถี่
ทัณฑปฏิบัติ
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ-โปรดอธิบาย
................................................................
อธิบายมาตรการที่ดาเนินการกรณี
จาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล
................................................................
.....................................................

รวม
รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)

ชื่อผู้ประเมิน

1
2

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ________________________________________________

การรับ – ลงทะเบียน 3

สุขอนามัย
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

1 การเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
1
5
ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงน้าสะอาดเพื่อการดูแลสุขอนามัยของตนและ
บุตรได้อย่างเป็นประจา ใช่หรือไม่?

2

5

เรือนจาให้ความสาคัญเป็นพิเศษด้านสุขอนามัยของผู้ต้องขังหญิงที่
ทาหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
1) สูทกรรม
2) ผู้ที่กาลังตั้งครรภ์
3) ผู้ที่กาลังให้นมบุตร
4) ผู้ที่กาลังมีรอบเดือน
5) ผู้ที่กาลังอยู่ในวัยทอง
ใช่หรือไม่?

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

 มีจุดบริการน้าดื่มสะอาดบนเรือน
นอน สูทกรรม โรงเลี้ยง สถานพยาบาล
โรงงานฝึกวิชาชีพ
 ภาชนะเก็บน้าดื่มสารองมีฝาปิด มี
ก๊อกปิด – เปิด ไม่ใช้การจ้วงตัก
 ผู้ต้องขังมีภาชนะสาหรับดื่มน้า
ประจาตัว ไม่ใช้ร่วมกันหรือเป็นน้าดื่ม
แบบน้าพุ
 มีน้าใช้สะอาด / เพียงพอในการ
ชาระล้าง
 มีการเฝ้าระวัง คุณภาพน้าดื่ม – น้า
ใช้ ตามหลักสุขาภิบาล
 ผลการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังหญิงที่
ปฏิบัติงานสูทกรรม
 สมุดบันทึกสุขภาพผู้ต้องขังหญิง
ตั้งครรภ์/หลังคลอด
 สมุดบันทึกให้คาปรึกษา ผู้ต้องขัง
หญิงวัยทอง/มีรอบเดือน

จนท.พยาบาล

ข้อสังเกต

จนท.พยาบาล

สุขอนามัย 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

3

5

คาถาม

เรือนจามีการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวให้แก่ผู้ต้องขังหญิงทุก
คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย เสื้อ ผ้าถุง ผ้าเช็ดตัว ยกทรง
กางเกงใน ผ้าขนหนู สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก และ
ผ้าอนามัย ใช่หรือไม่?

2. การตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างครอบคลุม
4
6
ผู้ต้องขังหญิงเข้าใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ โดย
บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา .ใช่
หรือไม่

5

6

เรือนจาจัดให้มีการตรวจคัดกรองโรคโดยยึดหลักความลับทาง
การแพทย์ ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวสาหรับผู้ต้องขัง
หญิง
 เสื้อ  ผ้าถุง  ผ้าเช็ดตัว
 ยกทรง  กางเกงใน
 ผ้าขนหนู สบู่  ยาสีฟัน
 แปรงสีฟัน  ผงซักฟอก
 ผ้าอนามัย
 อื่นๆ..............................

จนท.พยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์ที่ทาการตรวจ
 แพทย์
 พยาบาล
 นักจิตวิทยา
 มีสถานที่ในการตรวจคัดกรองโรค
เป็นการเฉพาะ
 ไม่มีเจ้าหน้าที/่ ผู้ต้องขังอื่น ที่ไม่ใช่
บุคลากรทางการแพทย์ ณ ขณะตรวจ

จนท.พยาบาล

ข้อสังเกต

จนท.พยาบาล

สุขอนามัย 2

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

6

6(3)

เรือนจามีการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยคานึงถึงความจาเป็นทั้งทาง
กายและจิตใจ ของผู้ต้องขังหญิง ไม่มีอคติและไม่เลือกปฏิบัติ ใช่
หรือไม่

 มีการติดประกาศ "คาประกาศสิทธิ จนท.พยาบาล
ผู้ป่วย" ไว้ประจาสถานพยาบาลทุกแห่ง
 มีตารางการให้บริการสุขภาพแจ้งไว้
อย่างชัดเจนที่สถานพยาบาล

7

6(3)

เรือนจามีการบันทึกประวัติด้านการเจริญพันธุ์ เช่น การตั้งครรภ์ครั้ง
หลังสุด การให้กาเนิดบุตร การทาแท้ง และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเจริญพันธุ์ ใช่หรือไม่

 บันทึกประวัติด้านการเจริญพันธุ์ใน
บัตรบันทึกการตรวจโรค (OPD card)

จนท.พยาบาล

8

6(3)

ผู้ต้องขังหญิงมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลประวัติด้านการเจริญ
พันธุ์ของตน เช่น การตั้งครรภ์ครั้งหลังสุด หรือ การทาแท้ง ใช่
หรือไม่

 แบบตรวจร่างกายที่ลงลายมือชื่อ
ผู้ต้องขัง กากับปฏิเสธการให้ข้อมูล

จนท.พยาบาล

9

6(4)

ก่อนการตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้ต้องขังหญิงได้รับคาอธิบายเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองโรคนั้น ใช่
หรือไม่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.พยาบาล

สุขอนามัย 3

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

10

6

เรือนจามีการใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตสาหรับผู้ต้องขังเพื่อ
วิเคราะห์ความจาเป็นด้านสุขภาพจิต ใช่หรือไม่

จนท.พยาบาล
 ผลการคัดกรองภาวะสุขภาพจิต
ผู้ต้องขังเบื้องต้นโดยใช้แบบประเมิน
ภาวะสุขภาพจิตสาหรับผู้ต้องขังใน
เรือนจาไทย(PMHQ-Thai)
 มีการบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกการ
เจ็บป่วยจิตเวชในอดีตและการใช้สาร
เสพติด
 OPD card
 อื่นๆ...........................

11

6

เรือนจามีการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและการทาร้าย
ตนเองโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย / แบบ
ประเมินโรคซึมเศร้า และ แบบประเมินความเครียด ใช่หรือไม่

 มีการประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่า จนท.พยาบาล
ตัวตายโดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อ
การฆ่าตัวตาย หรือแบบประเมินอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น แบบประเมินโรคซึมเศร้า
 OPD card
 อื่นๆ...........................

12

6

ผู้ต้องขังตรวจที่พบปัญหาด้านสุขภาพจิต เรือนจามีแดน
สาหรับควบคุมเป็นการเฉพาะ ใช่หรือไม่

 หลักฐานทางกายภาพ เช่น ตาแหน่ง จนท.พยาบาล
ของแดนดังกล่าว
 อื่นๆ ...........................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

สุขอนามัย 4

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

13

6(4)

ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจา ได้รับการตรวจคัดกรองด้านสาร
เสพติด เพื่อจะได้จัดการบาบัดรักษาและการดูแลที่เหมาะสม ใช่
หรือไม่ -

 แบบบันทึกการตรวจร่างกาย
 OPD card
 อื่นๆ...........................

จนท.พยาบาล

14

6(4)

ก่อนการตรวจเกี่ยวกับสารเสพติด เรือนจามีการอธิบายเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์และผลที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจฯ ให้ผู้ต้องขังรับทราบ
และให้ความยินยอม พร้อมลงชื่อกากับบันทึก ใช่หรือไม่

 หลักฐานการลงลายมือชื่อยินยอม
ในการตรวจ
 อื่นๆ ...........................

จนท.พยาบาล

15

6(5)

สถานพยาบาลเรือนจาได้จัดให้มีบริการการตรวจหาเชื้อ HIV
แบบสมัครใจและให้คาปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องขังทราบโดยทั่วกัน ใช่หรือไม่

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ ...........................

จนท.พยาบาล

16

6(5)

ผู้ต้องขังที่มีสัญญาณ อาการ หรือ สภาวะทางการแพทย์ที่บ่งชี้ว่า
อาจจะติดเชื้อ HIV และผู้ต้องขังหญิงที่กาลังตั้งครรภ์ สามารถขอรับ
การตรวจหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ ใช่หรือไม่

 มีใบแจ้งผลการตรวจหาเชื้อ HIV ที่
เป็นเอกสารหลักฐาน และให้ผู้รับการ
ตรวจลงชื่อรับทราบทุกราย
 อื่นๆ ...........................

จนท.พยาบาล

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

สุขอนามัย 5

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

17

6(5)

คาถาม

เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของเรือนจาได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้บริการ
ตรวจหาเชื้อ HIV โดยสมัครใจ (VCCT) ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

 พยาบาลเรือนจาหรือเจ้าหน้าที่ด้าน จนท.พยาบาล
สุขภาพ อย่างน้อย ๑ คน ผ่านการอบรม
เรื่อง การให้บริการตรวจหาเชื้อ HIV
โดยสมัครใจ (VCCT) หรือ สามารถ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เข้ามาจัดบริการให้ได้
 อื่นๆ ...........................

3. การกาหนดสิทธิทางกฎหมายและความช่วยเหลือต่อผู้ที่เป็นเหยื่อของการปฏิบัติโดยมิชอบและการทรมาน
(รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืน)
18
7
เรือนจามีคาอธิบายอย่างครบถ้วนและชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิทาง
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กฎหมายในการยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานด้าน
...........................................................
ตุลาการที่เป็นอิสระ ใช่หรือไม่
..........................................................
 อื่นๆ ...........................

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

19

7

เรือนจามีความช่วยเหลือในการหาทนายความโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ (กรณีไม่สามารถจ่ายได้) หากตัดสินใจที่จะดาเนินคดีทาง
กฎหมาย ใช่หรือไม่

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ ...........................

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

20

6

เรือนจามีแนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
มาตรการที่เจ้าหน้าที่ต้องถือปฏิบัติเมื่อผู้ต้องขังหญิงร้องเรียน
ระหว่างการรับตัวเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มิชอบหรือการทรมาน ใช่
หรือไม่

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ ...........................

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

สุขอนามัย 6

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

21

7

เรือนจามีการกาหนดมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การปฏิบัติที่มิชอบและการทรมานให้พ้นจากการแก้แค้นของ
เจ้าหน้าที่คู่กรณี

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ ...........................

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

22

6

เจ้าหน้าที่เรือนจาและเจ้าหน้าที่ด้านบริการสุขภาพของเรือนจาได้รับ
การฝึกอบรมเป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการตอบสนองอย่างเข้าอก
เข้าใจและเป็นมืออาชีพต่อผู้ต้องขังหญิงที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติโดยมิชอบและการทรมาน ใช่หรือไม่?

โปรดระบุกิจกรรม
 หลักสูตรอบรมของกรมราชทัณฑ์
 หลักสูตรอบรมของเรือนจา
 หลักสูตรจากหน่วยงานอื่นๆ
 อื่นๆ...........................

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัต/ิ
จนท.พยาบาล

23

6(5)

เรือนจามีการให้คาแนะนา หรือ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เป็นเหยื่อ
การล่วงละเมิดทางเพศ ในประเด็นต่างๆ เช่น การติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์ การติดเชื้อ HIV การตั้งครรภ์ และความบกพร่องทาง
ร่างกายแบบถาวร เป็นต้น ใช่หรือไม่

จนท.พยาบาล
 มีการบันทึกการให้ข้อมูลการให้
คาปรึกษาแก่ผู้ต้องขังที่เป็นเหยื่อการล่วง
ละเมิดทางเพศลงในสมุดบันทึกที่แยกไว้
ต่างหากอย่างชัดเจน และเก็บเป็น
ความลับ
 อื่นๆ ...........................

24

6(5)

เรือนจามีการจัดเตรียมสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกทาง
เทคนิคในการตรวจผู้ที่เป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศอย่าง
เพียงพอ ใช่หรือไม่

จนท.พยาบาล
 มีการจัดเตรียมสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกทางเทคนิคให้พร้อม
สาหรับการตรวจโดยแพทย์ของเรือนจา/
แพทย์ห้วงเวลา/หรือส่งตรวจโดยแพทย์
ภายนอก
 อื่นๆ ...........................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

สุขอนามัย 7

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

25

7

แพทย์/พยาบาลผู้ตรวจรักษามีมาตรการในการรักษาความลับของ
ผู้ต้องขังหญิงที่ตกเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ประสงค์จะ
เปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ใช่หรือไม่

 เรือนจามีการบันทึกและจัดเก็บ
ข้อมูลการถูกล่วงละเมิดทางเพศของ
ผู้ต้องขังหญิงไว้เป็นการเฉพาะ

26

7

เรือนจามีการให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยาอย่างเหมาะสมและ
เท่าที่จะสามารถดาเนินการได้ ให้แก่ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นเหยื่อของ
การล่วงละเมิดทางเพศและ/หรือการข่มขืน

 มีการบันทึกในแบบบันทึกการ
ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดย
ผู้ให้การปรึกษา/ทีมสุขภาพจิตเรือนจา
เพื่อวางแผนการบาบัดรักษาด้าน
สุขภาพจิต

จนท.
พยาบาล/
จนท.ทีม
สุขภาพจิต

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.พยาบาล

4. การกาหนดกฎและข้อบังคับด้านสุขภาพที่ครอบคลุมถึงเรื่องหลักความลับทางการแพทย์
27

8

กฎและข้อบังคับของเรือนจา ด้านสุขภาพ ครอบคลุมถึงเรื่องหลัก
ความลับทางการแพทย์และมาตรการเพื่อรับประกันหลักการ
ดังกล่าว ใช่หรือไม่

 มีการจัดเก็บเอกสาร/เวชระเบียง/
ข้อมูลทางการแพทย์ ไว้ในตู้และอยู่ใน
ความรับผิดชอบของบุคลากรทาง
การแพทย์
 ติดคาประกาศสิทธิ์ผู้ป่วยอย่าง
ชัดเจน
 มีการลงลายมือชื่อ ของผู้ต้องขัง ใน
กรณี ที่ยินยอม เปิดเผยข้อมูล และ
ประวัติการรักษาใน OPD card

จนท.พยาบาล

28

8

หากมีความจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เจ้าหน้าที่
พยาบาลจะแจ้งผู้ต้องขังรายนั้นเพื่อให้ความยินยอมก่อน ใช่หรือไม่

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 อื่นๆ ...........................

จนท.พยาบาล

สุขอนามัย 8

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

5. การจัดบริการสุขภาพทางกาย
29

10

ผู้ต้องขังหญิงจะได้รับการบาบัดรักษาทางการแพทย์โดยพยาบาล
และแพทย์ที่เป็นผู้หญิง หากเป็นไปได้ ใช่หรือไม่

จนท.พยาบาล

30

10

หากผู้ต้องขังหญิงร้องขอให้มีการตรวจหรือบาบัดรักษาโดยแพทย์
หรือพยาบาลที่เป็นผู้หญิง เรือนจาจะเชิญบุคคลดังกล่าวเข้ามายัง
เรือนจาตามคาร้องขอ เว้นแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องได้รับการ
ตรวจรักษาอย่างเร่งด่วน ใช่หรือไม่

จนท.พยาบาล

31

10

ในเรือนจามีบริการให้คาปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังหญิงอย่าง
ต่อเนื่อง ใช่หรือไม่

เรือนจามีการให้การปรึกษาด้านสุขภาพ
เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
 OPD card
 อื่นๆ ..........................................

32

11

ห้องตรวจรักษาทางการแพทย์มีความเป็นส่วนตัว โดยไม่มีผู้ต้องขัง
อื่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อยู่ด้วย เว้นแต่
ผู้ต้องขังหญิงที่รับการตรวจนั้นได้ร้องขอ หรือแพทย์ร้องขอให้มีผู้
สังเกตการณ์ที่เป็นผู้หญิงอยู่ร่วมด้วย ใช่หรือไม่

จนท.พยาบาล
สถานพยาบาลเรือนจาจัดให้มีสถานที่
สาหรับการตรวจโรคเป็นการเฉพาะ และ
มีข้อห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ในบริเวณนั้น ณ ขณะที่ทาการตรวจ
 ห้องตรวจภายใน
 ห้องให้คาปรึกษา
 อื่นๆ

จนท.พบ.

สุขอนามัย 9

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

33

12, 13

เรือนจามีระบบส่งต่อการรักษาผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลภายนอก
เรือนจา ใช่หรือไม่

มีการบันทึกข้อมูลการส่งต่อผู้ต้องขังป่วย จนท.พยาบาล
ออกรักษาโรงพยาบาลภายนอก
 OPD card
 บันทึกข้อความส่งออกตรวจรักษา
ภายนอกเรือนจา
 อื่นๆ ............................................

34

12, 13

เรือนจามีการใช้ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อวางแผนการ
บาบัดรักษาผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล โดยครอบคลุมทั้งทางกายและจิต
ใช่หรือไม่

มีการบันทึกข้อมูลแผนการรักษาไว้ใน
 บัตรบันทึกการตรวจโรค (OPD
card)
 PMHQ/thai
 แบบคัดกรอง
 ประเมินภาวะจิตเวชฉุกเฉิน
 แบบบันทึกประเมินสภาพผู้ต้องขัง
ป่วยในเรือนจา/ทัณฑสถาน

จนท.ทีม
สุขภาพจิต

35

12, 13

ในการบาบัดรักษาทางจิต ผู้ต้องขังจะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
เกี่ยวกับทางเลือกในการบาบัดรักษาทางจิต ความเสี่ยง และผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งยังมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาและ
กระบวนการตัดสินใจต่างๆ ด้วย ใช่หรือไม่

ผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติทางจิตและ
ป่วยด้วยโรคทางจิตเวชได้รับการรักษา
ตาม พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551
 บันทึกการรักษาของแพทย์ ใน OPD
card ผู้ต้องขัง
 อื่นๆ ............................................

จนท.ทีม
สุขภาพจิต

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

สุขอนามัย 10

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

6. การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
36
14
เรือนจามีการกาหนดกิจกรรมและบริการเพื่อการป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ในเรือนจา เช่น การให้ความรู้ การให้คาปรึกษาเพื่อ
ตรวจหาเชื้อ HIV โดยความสมัครใจ การสร้างอาสาสมัครเพื่อนช่วย
เพื่อน ใช่หรือไม่

37

14

เรือนจามีความพยายามในการนาองค์กรที่มิใช่ของรัฐหรือชุมชนเข้า
มาร่วมกาหนดโปรแกรมป้องกัน บาบัดรักษา ดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือด้าน HIV ในเรือนจา ตลอดจนพัฒนาความเชื่อมโยง
ระหว่างโปรแกรมของเรือนจากับการบริการเพื่อป้องกันและ
บาบัดรักษา HIV ของชุมชน ใช่หรือไม่

7. การบาบัดยาเสพติด
38
15
เรือนจาได้จัดให้มีโปรแกรมการบาบัดยาเสพติดที่ตระหนักถึงความ
จาเป็นเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่
39

15

การวางแผนและพัฒนาโปรแกรมการบาบัดยาเสพติดดังกล่าว มีการ
ประเมินความจาเป็นของผู้ต้องขังหญิงอย่างรอบด้าน ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

เรือนจามีการจัดกิจกรรมและบริการเพื่อ จนท.พยาบาล
การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
เรือนจา เช่น
 เอกสารการให้ความรู้ โครงการที่
เกี่ยวข้อง
 บันทึกลงใน OPD card
 อื่นๆ ........................................
 การจัดกิจกรรมและบริการเพื่อการ จนท.พยาบาล
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในเรือนจา
จะมีการประสานความร่วมมือกับองค์กร
ที่เกี่ยวข้องภายนอก ทั้งภาครัฐและภาค
ประชาสังคม

 รายชื่อโปรแกรม.........................

จนท.ด้าน
บาบัดยาเสพ
ติด

ประเด็นการประเมิน ครอบคลุมด้าน
การตั้งครรภ์
 ปัญหาด้านสุขภาพจิต (รวมการฆ่า
ตัวตาย)
 ประวัติการถูกล่วงละเมิด
 ความรุนแรงในครอบครัว
 อื่นๆ .............................

จนท.ด้าน
บาบัดยาเสพ
ติด

สุขอนามัย 11

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

8. การป้องกันการทาร้ายตนเองและการฆ่าตัวตาย
40
16
เรือนจามีแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมป้องกันการทาร้ายตนเองและ
ฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันการ จนท.พยาบาล
ทาร้ายตนเอง ฯลฯ เช่น
 ดนตรีบาบัด
 ศิลปะบาบัด
 การให้การปรึกษา
 กิจกรรมสันทนาการ
 บันทึกการจัดกิจกรรม
 รูปถ่าย (ถ้ามี)
 อื่นๆ.................................

9. การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Infections-STIs) และโรคติดต่อทางเลือด
41

17

เรือนจามีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพเฉพาะด้านของเพศ
หญิง ช่องทางในการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคติดต่อทางเลือด รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงและมาตรการในการป้องกัน
ตนเองจากโรคเหล่านี้แก่ผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่

สถานพยาบาลเรือนจามีการจัดกิจกรรม
อบรมความรู้ด้านสุขภาพเพศหญิง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคติดต่อทางเลือด โดยเฉพาะโรคเอดส์
แก่ผู้ต้องขังอย่างสม่าเสมอ
 เอกสารให้ความรู้
 โครงการทางเกี่ยวข้อง
 รูปถ่ายถ้ามี
 อื่นๆ .........................................

จนท.พยาบาล

สุขอนามัย 12

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

42

18

ผู้ต้องขังหญิงมีช่องทางเข้าถึงบริการด้านสุขภาพเชิงป้องกัน ซึ่ง
รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ใช่หรือไม่

 สถานพยาบาลเรือนจามีการ
ประสานงานกับโรงพยาบาลปฐมภูมิใน
พื้นที่ในการจัดบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมใน
ผู้ต้องขังหญิง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

43

18

ผู้ต้องขังหญิงสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยและแผ่นยางอนามัย
(Dental dam) ใช่หรือไม่

 มีสมุดบันทึการเบิกจ่าย ถุงยาง/แผ่น จนท.พยาบาล
อนามัย

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.พยาบาล

รวม
รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
ชื่อผู้ประเมิน

1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________

สุขอนามัย 13

ความมั่นคงปลอดภัย
ข้อ

1

2

3

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

19, 20

เรือนจาสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึก
และความอ่อนไหวของผู้ต้องขังหญิงขณะถูกตรวจค้น ใช่หรือไม่ ?

วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ได้แก่
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 โดยวาจาจากผู้บังคับบัญชา
 การฝึกอบรม
 ชี้แจงด้วยเอกสาร

ผอ.แดนหญิง/
ฝ่ายควบคุม

19, 20

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ครอบคลุมเรื่องขั้นตอนและวิธีการตรวจค้นที่
เคารพต่อความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกตรวจค้น ใช่
หรือไม่?

โปรดระบุกิจกรรม
 หลักสูตรอบรมของกรมราชทัณฑ์
 หลักสูตรอบรมของเรือนจา
 หลักสูตรจากหน่วยงานอื่นๆ

ผอ.แดนหญิง/
ฝ่ายควบคุม

19, 20

เรือนจามีการตรวจค้นผู้ต้องขังหญิงโดยไม่มีสิ่งปกปิดร่างกาย ใช่
หรือไม่?

ผอ.แดนหญิง/ คาถามเชิงลบ
ถ้าตอบว่าใช่ มีกรณีใดบ้าง โปรดให้
ฝ่ายควบคุม
รายละเอียดเพิ่มเติม
..............................................................
.............................................................
หากมีการตรวจค้น ใช้วิธีใด โปรดอธิบาย
...............................................
............................................................
............................................................

ความมั่นคงปลอดภัย 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

4

19, 20

เรือนจามีการตรวจค้นร่างกายแบบล่วงล้าหรือไม่

5

19, 20

เรือนจามีการกาหนดหรืออยู่ระหว่างกาหนดมาตรการตรวจค้นอื่น
แทนการตรวจค้นแบบล่วงล้าร่างกายใช่หรือไม่?

6

21

เรือนจากาหนดขั้นตอนกระบวนการรวมทั้งเหตุผลในการตรวจค้น
เด็กที่เข้ามาเยี่ยมหรือเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจา ใช่หรือไม่?

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ผอ.แดนหญิง/ คาถามเชิงลบ
ถ้าตอบว่าใช่ มีกรณีใดบ้าง โปรดให้
รายละเอียดเพิ่มเติม............................... ฝ่ายควบคุม
.............................................................
หากมีการตรวจแบบล่วงล้าร่างกาย ใช้
วิธีใด โปรดอธิบาย?
................................................................
................................................................
มีการบันทึกเหตุผลและผลการตรวจค้น
แบบล่วงล้าผู้ต้องขังหญิง หรือไม่
...........................................................
............................................................
หากตอบว่าใช่ โปรดให้ละเอียดเพิ่มเติม ผบ.แดนหญิง/
................................................................ ฝ่ายควบคุม

จนท.
หากตอบว่าใช่ โปรดอธิบายขั้นตอน
ฝ่ายควบคุม
กระบวนการดังกล่าว
..................................
................................................................

ความมั่นคงปลอดภัย 2

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

7

21

เรือนจาสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจค้นเด็ก
และเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพื่อทาหน้าที่ตรวจค้นแบบมืออาชีพ
และละมุนละม่อม เพื่อรับประกันว่าศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัว
ของเด็กจะได้รับการคุ้มครอง ใช่หรือไม่ ?

วิธีการสร้างความตระหนัก ได้แก่
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 โดยวาจาจากผู้บังคับบัญชา
 การฝึกอบรม
 อื่นๆ.............................................

จนท.
ฝ่ายควบคุม

8

21

การตรวจค้นโดยไม่มีสิ่งปกปิดร่างกาย ถูกใช้กับเด็กด้วย ใช่หรือไม่?

จนท.
ฝ่ายควบคุม

9

21

เรือนจากาหนดกฎระเบียบหรือมาตรการเพื่อรับประกันว่าการตรวจ
ค้นข้างต้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่จาเป็นที่สุดเท่านั้นและเป็นการ
ดาเนินการที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีของเด็กนั้น ใช่
หรือไม่?

ถ้าตอบว่าใช่ มีกรณีใดบ้าง โปรดให้
รายละเอียดเพิ่มเติม
..............................................................
.............................................................
หากมีการตรวจค้น ใช้วิธีใด โปรดอธิบาย
...............................................
............................................................
............................................................
หากตอบว่าใช่ โปรดอธิบายว่ากรณีใด
................................................................
...............................................................

10

21

ผู้ปกครองหรือแม่ได้รับอนุญาตให้อยู่กับเด็กในระหว่างการตรวจค้น
ใช่หรือไม่?

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

คาถามเชิงลบ

จนท.
ฝ่ายควบคุม

จนท.
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุ
ฝ่ายควบคุม
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ ..............................................

ความมั่นคงปลอดภัย 3

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

11

21

เรือนจามีข้อห้ามอย่างชัดเจนมิให้ตรวจค้นแบบล่วงล้าร่างกายกับ
เด็กที่มาเยี่ยมมารดาหรืออยู่กับมารดาในเรือนจา ใช่หรือไม่ ?

จนท.
กรณีตอบว่าใช่ โปรดให้รายละเอียด
ฝ่ายควบคุม
เพิ่มเติม
................................................................

12

22

กฎ/ระเบียบข้อบังคับของเรือนจาห้ามอย่างชัดเจนมิให้ใช้การขัง
เดี่ยว เป็นบทลงโทษผู้ต้องขังหญิงที่กาลังตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่มี
ทารก และผู้ต้องขังหญิงที่กาลังให้นมบุตร ใช่หรือไม่ ?

 กฎระเบียบของเรือนจาที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบุ.............................................
 อื่นๆ................................
กรณีตอบว่าไม่ใช่ โปรดให้รายละเอียด
เพิ่มเติม..................................

13

23

ข้อบังคับหรือกฎเรือนจาระบุอย่างชัดเจนห้ามมิให้ใช้วิธีตัดการติดต่อ
กับครอบครัวเป็นบทลงโทษทางวินัยกับผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่ ?

 กฎระเบียบของเรือนจาที่เกี่ยวข้อง จนท.
โปรดระบุ............................................. ฝ่ายควบคุม
 อื่นๆ................................
กรณีตอบว่าไม่ใช่ โปรดให้รายละเอียด
เพิ่มเติม
................................................................

14

24

ข้อบังคับหรือกฎของเรือนจาได้ห้ามอย่างชัดเจนมิใ ห้ใช้เครื่อง
พันธนาการกับผู้ต้องขังหญิงที่กาลังเจ็บท้องคลอด ผู้ต้องขังหญิงที่
กาลังคลอดบุตร และผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่งคลอดบุตร อย่างเด็ดขาด ใช่
หรือไม่?

 กฎระเบียบของเรือนจาที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบุ.............................................
 อื่นๆ................................
กรณีตอบว่าไม่ใช่ โปรดให้รายละเอียด
เพิ่มเติม ............................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.
ฝ่ายควบคุม

จนท.
ฝ่ายควบคุม

ความมั่นคงปลอดภัย 4

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

15

25

ผู้หญิงทุกคนที่ถูกส่งตัวเข้าเรือนจาจะได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษรในภาษาที่เข้าใจได้เกี่ยวกับสิทธิของตนในการยื่นข้อร้องเรียน
ขั้นตอนในการยื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการเรือนจา กรมราชทัณฑ์
ผู้ตรวจการเรือนจา องค์กรฝ่ายตุลาการหรือหน่วยงานที่ทาหน้าที่
ด้านนี้ ใช่หรือไม่?

 คู่มือการใช้ชีวิตในเรือนจา
 อื่นๆ...............................

16

25

ข้อมูลข้างต้นได้รับการบอกกล่าวโดยวาจาแก่ผู้ต้องขังหญิงทุกคน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่รู้หนังสือ ใช่หรือไม่ ?

กรณีตอบว่าไม่ใช่ โปรดให้รายละเอียด จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ
เพิ่มเติม
.......................................................
................................................................

17

25

ข้อมูลข้างต้นมีหลายภาษาเพื่อตอบสนองต่อผู้ต้องขังที่ไม่ได้พูดภาษา
ประจาชาติ ใช่หรือไม่?

หากตอบว่าใช่ โปรดแสดงเอกสารแปล จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ
ต่างๆเหล่านั้น
................................................................
................................................................
..............

18

25

การตรวจสอบข้อร้องเรียนที่จะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์ องค์กรฝ่าย
ตุลาการ และองค์กรอิสระอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้าม ใช่หรือไม่ ?

จนท.ฝ่าย
กลไกในการคุ้มครองความลับของข้อ
ทัณฑปฏิบัติ
ร้องเรียนมีประการใดบ้าง?
................................................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

ความมั่นคงปลอดภัย 5

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

19

25

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

เจ้าหน้าที่ทุกคนนานโยบายและกระบวนการร้องเรียนไปสู่การปฏิบัติ
ใช่หรือไม่?

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

กรณีตอบว่าไม่ใช่ โปรดให้รายละเอียด ผอ./ผบ.
เพิ่มเติม
................................................................
............................................................

รวมคะแนนคาถามเชิงบวก
(หากตอบว่า ใช่ ได้ข้อละ 1 คะแนน)
รวมคะแนนคาถามเชิงลบ (ข้อ 3, 5, 10)
(หากตอบว่า ไม่ใช่ ได้ข้อละ 1 คะแนน)
รวมคะแนน

ชื่อผู้ประเมิน

1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________

ความมั่นคงปลอดภัย 6

การติดต่อกับโลกภายนอก
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

28

เรือนจาอนุญาตให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการเยี่ยมแบบใกล้ชิดกับบุตร
ของตน ใช่หรือไม่?

 วิธีการเยี่ยม โปรดระบุ .................
.........................................................
 กฎระเบียบของเรือนจาที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบุ.............................................
.................................................
 อื่นๆ................................

จนท.ฝ่าย
ควบคุม

2

28

เจ้าหน้าที่เรือนจาได้รับการความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ จัดสถานที่เยี่ยมให้มีบรรยากาศที่
เหมาะสม สาหรับการเยี่ยมแบบใกล้ชิดของบุตรผู้ต้องขัง ใช่หรือไม่ ?

โปรดระบุ กิจกรรมที่จัดขึ้น
............................................................
................................................................

จนท.ฝ่าย
ควบคุม

3

28

สถานที่เยี่ยมใกล้ชิดมีบรรยากาศชวนให้เกิดการพูดคุยกันแบบไม่เป็น
ทางการภายใต้สิ่งแวดล้อมที่น่ารื่นรมย์ และผ่อนคลาย อีกทั้ง ได้รับ
การจัดตั้งขึ้นในสถานที่ที่คุมขังผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่ ?

โปรดระบุสถานที่ และภาพถ่ายประกอบ
................................................................
............................................

จนท.ฝ่าย
ควบคุม

4

28

ทั้งผู้ต้องขังและผู้มาเยี่ยมสามารถใช้ห้องสุขาเพื่อการอนามัยใน
ระหว่างการเยี่ยมใกล้ชิดได้ ใช่หรือไม่ ?

โปรดระบุสถานที่ และภาพถ่ายประกอบ
................................................................
............................................

จนท.ฝ่าย
ควบคุม

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

การติดต่อกับโลกภายนอก 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

5

28

6

43, 44

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

เรือนจา/ทัณฑสถานมีพื้นที่หรือได้จัดสถานที่สาหรับให้เด็กเล่น
ระหว่าง การเยี่ยมใกล้ชิด ใช่หรือไม่?

โปรดระบุสถานที่ และภาพถ่ายประกอบ
................................................................
............................................

จนท.ฝ่าย
ควบคุม

ผู้ต้องขังหญิงสามารถแจ้งเรือนจา/ทัณฑสถานเพื่อกาหนดรายชื่อ
บุคคลที่สามารถเข้าเยี่ยมได้ หรือรายชื่อบุคคลที่ไม่ประสงค์จะให้เข้า
เยี่ยมได้ ใช่หรือไม่

 กฎระเบียบของเรือนจาที่เกี่ยวข้อง
โปรดระบุ.............................................

ข้อสังเกต

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ

 คาร้องของผู้ต้องขังหญิง
................................................................
...............................................................
 อื่นๆ................................
7

43, 44

เรือนจามีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าพาหนะเดินทาง ใน
กรณีบุตรเดินทางมาเยี่ยมมารดา เพื่อสนับสนุนและอานวยความ
สะดวกเกี่ยวกับการเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่ ?

8

43, 44

เรือนจาได้จัดทาแนวทางการปฏิบัติกรณีการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยให้ผู้ต้องขังได้ติดต่อกับครอบครัว ใช่หรือไม่

จนท.ฝ่าย
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุ
ทัณฑปฏิบัติ
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ-โปรดอธิบาย
................................................................
.....
จนท.ด้าน
โปรดระบุแนวทางดังกล่าว
การเตรียมความ
................................................................ พร้
อมก่อนปล่อย
................................................................
............

การติดต่อกับโลกภายนอก 2

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

9

43, 44

เรือนจาจัดกิจกรรมการเยี่ยมญาติใกล้ชิด หรือกิจกรรมพิเศษต่างๆที่
มีหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเยี่ยม
ญาติใกล้ชิด ใช่หรือไม่

จนท.ฝ่าย
โปรดระบุกิจกรรม และหน่วยงานที่เข้า
ทัณฑปฏิบัติ
มามีส่วนร่วม
................................................................
...............................................................

10

43, 44

เรือนจาขยายระยะเวลาในการเยี่ยม ในกรณีที่ญาติของผู้ต้องขังมี
ภูมิลาเนาอยู่ห่างไกลจากเรือนจา ใช่หรือไม่

จนท.ฝ่าย
โปรดแสดงหลักฐานคาร้อง หรือเอกสาร
ทัณฑปฏิบัติ
การอนุญาตเยี่ยม
................................................................
...............................................................

11

43, 44

เรือนจาส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่
รัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับ
ครอบครัว ใช่หรือไม่

จนท.ด้าน
โปรดระบุโครงการความร่วมมือ หรือ
สังคม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
................................................................ สงเคราะห์
............................................................

12

43, 44

เรือนจาส่งเสริม หรือจัดกิจกรรมเพื่อการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
ใช่หรือไม่?

จนท.ฝ่าย
โปรดระบุ กิจกรรมต่างๆ เช่น การเยี่ยม
ทัณฑปฏิบัติ
กรณีพิเศษ วันพ่อ วันแม่ การเยี่ยม
ทางไกลฯลฯ
................................................................
................................................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

การติดต่อกับโลกภายนอก 3

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

13

43, 44

ในขั้นตอนของการรับตัวเข้าเรือนจา มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องขังหญิง
เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ หรือ
องค์กรทางกฎหมาย ใช่หรือไม่ ?

14

43, 44

เจ้าหน้าที่ของเรือนจาอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ หรือองค์กรทางกฎหมาย โดย
วาจาให้กับผู้ไม่รู้หนังสือด้วย ใช่หรือไม่?

15

43, 44

เรือนจามีการแปลภาษาต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลสิทธิในการเข้าถึงที่
ปรึกษาทางกฎหมาย ทนายความ หรือองค์กรทางกฎหมาย รวมทั้ง
สิทธิในการเยี่ยมและการติดต่อต่างๆให้ผู้ต้องขังหญิงต่างชาติทราบ
ใช่หรือไม่?

จนท.ฝ่าย
หากตอบว่าใช่ โปรดแสดงเอกสารแปล
ทัณฑปฏิบัติ
ต่างๆเหล่านั้น
................................................................
................................................................
..............

16

43, 44

สถานที่สาหรับให้ผู้ต้องขังหญิงได้พบกับทนายความมีความเป็น
ส่วนตัว (ห้องพบทนาย) ใช่หรือไม่?

โปรดแสดงหลักฐาน เช่น ภาพถ่าย
........................................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ฝ่าย
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุ
ควบคุม
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ ..............................................
โปรดระบุข้อมูลที่แจ้ง..........................
................................................................
...........................................................
จนท.ฝ่าย
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุ
ทัณฑปฏิบัติ
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ ..............................................

การติดต่อกับโลกภายนอก 4

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

17

43, 44

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

เรือนจาติดต่อองค์กรหรือหน่วยงานทางกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายแก่ผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ฝ่าย
โปรดแสดงรายชื่อหน่วยงานทาง
ทัณฑปฏิบัติ
กฎหมายต่างๆ และกิจกรรมต่างๆที่
เกี่ยวข้อง
................................................................
................................................................

รวม
รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
ชื่อผู้ประเมิน

1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________

การติดต่อกับโลกภายนอก 5

การจาแนกและปฏิบัติ
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

40, 41

เรือนจากาหนดวิธีการและเครื่องมือสาหรับการประเมินความเสี่ยง
หรือการจาแนกลักษณะ โดยคานึงถึงความจาเป็นเฉพาะและ
สถานการณ์แวดล้อมของผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่ ?

โปรดระบุชื่อแบบประเมินที่ใช้ เช่น แบบ จนท.ส่วน
ทัณฑปฏิบัติ/
จาแนกลักษณะผู้ต้องขัง
................................................................ ฝ่ายจาแนก
.....................................................

2

40, 41

เครื่องมือสาหรับการประเมินความเสี่ยงหรือการจาแนกลักษณะ
คานึงถึงประเด็นต่างๆดังนี้ ใช่หรือไม่
- ภูมิหลังโดยทั่วไปของผู้ต้องขังหญิง
- ฐานความผิด
- แบบประเมินสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง เนื่องจากเคยตกเป็น
เหยื่อหรือผู้ถูกกระทาในอดีต
- ประวัติการใช้สารเสพติด
- ภาระหน้าที่ในการดูแลครอบครัวและอื่นๆ

หากระบุไม่ครบทุกข้อ โปรดให้
รายละเอียดข้อที่ยังขาด

3

40, 41

ผู้ต้องขังหญิงได้รับการควบคุมในเรือนจาหรือแดนที่สอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงและความจาเป็นของผู้ต้องขังหญิง โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมกับระดับความมั่นคงของเรือนจา ใช่หรือไม่ ?

จนท.ฝ่าย
หากตอบว่าใช่ โปรดอธิบาย
................................................................ ทัณฑปฏิบัติ
............................................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ฝ่ายจาแนก/
ฝ่ายทัณฑ
ปฏิบัติ

การจาแนกและปฏิบัติ 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

4

42

5

6

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

เรือนจามีการจัดโปรแกรมต่างๆ สาหรับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะ ใช่
หรือไม่

โปรดระบุกิจกรรม
 โปรแกรมฝึกอาชีพ ...........
............................................................
 โปรแกรมพัฒนาทักษะการดูแลบุตร
 การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่
เกี่ยวกับเพศหญิง
 การให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 อื่นๆ.......................................

จนท.
โปรแกรม

42

เรือนจาเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงที่กาลังตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่
กาลังให้นมบุตรหรือผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติดมาด้วยเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ได้เท่าเทียมกับผู้ต้องขังอื่น ใช่หรือไม่ ?

โปรดระบุ โปรแกรมหรือกิจกรรม
...........................................................
..........................................................
 อื่นๆ.......................................

จนท.
โปรแกรม

42

มีสถานเลี้ยง/บริบาลเด็กไว้ภายในที่คุมขังผู้ต้องขังหญิงเพื่อว่าเด็กที่
ติดผู้ต้องขังหญิงเข้ามาในเรือนจาจะได้รับการเลี้ยงดูในสถานที่
ดังกล่าวในระหว่างที่ผู้ต้องขังที่เป็นมารดาเข้าร่วมกิจกรรมและ
โปรแกรมต่างๆ ใช่หรือไม่?

ข้อสังเกต

ผบ.แดนหญิง
/ฝ่ายควบคุม

รวม
ชื่อผู้ประเมิน

รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________
การจาแนกและปฏิบัติ 2

ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ---ผู้ต้องขังต่างชาติ
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

53

กรณีที่ผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติที่ถูกจาคุกพร้อมบุตร หากต้องนา
เด็กออกจากเรือนจา เรือนจาให้ความสาคัญกับการส่งตัวเด็กกลับไป
ยังประเทศภูมิลาเนา ใช่หรือไม่?

หากตอบว่าใช่ มีแนวทางการดาเนินงาน เจ้าหน้าที่ส่วน
ทัณฑปฏิบัติ
อย่างไร
................................................................
................................................................
................................................................

2

53

การตัดสินใจนาตัวเด็กติดผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติออกจากเรือนจา
เรือนจาได้มีการนาข้อมูลของผู้ต้องขังรายนั้นมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดูแลบุตรของผู้ต้องขังหลังการส่งตัว
เด็กออกจากเรือนจา ใช่หรือไม่ ?

จนท.ด้าน
แนวทางการพิจารณาที่จะนาเด็กออก
สังคม
จากเรือนจา มีอะไรบ้าง และข้อมูลที่ใช้
สงเคราะห์
ประกอบการพิจารณามีอะไรบ้าง
................................................................
................................................................

3

53

การพิจารณานาเด็กติดผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติออกจากเรือนจา
ต้องมีการปรึกษากับมารดาของเด็ก และเจ้าหน้าที่กงสุล สมาชิกใน
ครอบครัว หรือองค์กรที่จะรับเลี้ยงดู ใช่หรือไม่ ?

จนท.ด้าน
หากตอบว่าใช่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ
สังคม
เรือนจาได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา ใช่
สงเคราะห์
หรือไม่
................................................................
................................................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ---ผู้ต้องขังต่างชาติ 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

4

53

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

กรณีที่มีสนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษ ผู้ต้องขังหญิงต่างชาติได้รับ
ข้อมูลเกี่ยวกับการโอนตัวฯครบถ้วนและชัดเจนเกี่ยวกับการยื่นเรื่อง
โอนตัวฯ เงื่อนไขการโอนตัว และผลการพิจารณาการโอนตัว ของ
ผู้ต้องขังหญิง รวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับบุตรติดผุ้ต้องขัง (หากมี) ใน
ภาษาที่ผู้ต้องขังเข้าใจ ใช่หรือไม่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

หากตอบว่าใช่ ข้อมูลดังกล่าวครอบคลุม เจ้าหน้าที่ส่วน
ทัณฑปฏิบิติ
เรื่องการยื่นเรื่องโอนตัว เงื่อนไขในการ
โอนตัวและผลที่จะเกิดขึ้นจากการโอน
ตัว ซึ่งรวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับบุตรที่ติด
เข้ามาในเรือนจาของประเทศที่ถูกจาคุก
................................................................
................................................................
..............

รวม
รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
ชื่อผู้ประเมิน

1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________

ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ---ผู้ต้องขังต่างชาติ 2

ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ---ผู้ต้องขังชนกลุ่มน้อย
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

54

เรือนจาได้มีการประสานความร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการกาหนดกิจกรรม/โครงการที่เหมาะสม โดยคานึงถึง
ภูมิหลังทางวัฒนธรรม สังคม และศาสนาของผู้ต้องขังชนกลุ่มน้อย
และชนพื้นเมืองนั้นๆ ใช่หรือไม่

2

54

เรือนจาได้นาผลการประเมินรายบุคคลของผู้ต้องขังหญิงชนกลุ่มน้อย
และชนพื้นเมืองมาใช้ในการพิจารณาพักการลงโทษจาคุก หรือลด
ระดับความเข้มงวดของการควบคุมมาใช้ ใช่หรือไม่

3

55

ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการให้ความช่วยเหลือ
ภายหลังพ้นโทษแก่ผู้ต้องขังหญิงชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง
เรือนจาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ใช่หรือไม่

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

โปรดให้รายละเอียด บุคคลหรือองค์กรที่
ร่วมมือ
................................................................
................................................................
...............................................................
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุ
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ ..............................................

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

โปรดให้รายละเอียด บุคคลหรือองค์กรที่
ร่วมมือ
................................................................
................................................................
................................................................

ข้อสังเกต

จ้าหน้าที่ฝ่าย
ควบคุม /
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ
จนท.ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

รวม
รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
ชื่อผู้ประเมิน

1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________

ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ---ผู้ต้องขังชนกลุ่มน้อย 3

ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ---ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

56

ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีได้รับอนุญาตให้แจ้งครอบครัวเกี่ยวกับ
การถูกคุมขังในทันที ใช่หรือไม่ ?

กรณีตอบว่าใช่ให้รายละเอียด
.....................................................

2

56

เรือนจามีการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังหญิง
ระหว่างพิจารณาคดี เมื่อมีการร้องขอในการติดต่อกับครอบครัวและ
ญาติ ใช่หรือไม่?

กรณีตอบว่าใช่ให้รายละเอียด
.....................................................

3

56

ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณาคดีได้รับการเยี่ยม
จากครอบครัว และทนายความ ใช่หรือไม่ ?

กรณีตอบว่าใช่ให้รายละเอียด
.....................................................

4

56

เจ้าหน้าที่ในเรือนจาและทัณฑสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิงระหว่าง
สอบสวนหรือระหว่างการพิจารณาคดี ได้รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับ
การ"เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานที่สาหรับการคุมขังผู้หญิงระหว่าง
รอการพิจารณาคดีได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการห้ามทรมานและ
การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งหมายรวมถึงการประพฤติมิชอบทางเพศ
ด้วย ใช่หรือไม่?
รวม

โปรดอธิบายรายละเอียดหลักสูตร ที่
เรือนจาดาเนินการหรือหน่วยงานอื่นจัด
ขึ้น
.......................................................
.........................................................

ชื่อผู้ประเมิน

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ฝ่าย
ทัณฑปฏิบัติ
/ จนท.ฝ่าย
ควบคุม
จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์ /
จนท.ฝ่าย
ควบคุม
จนท.ฝ่าย
ควบคุม

จนท.ฝ่าย
ควบคุม

รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________
ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ ---ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา 1

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

48

ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่กาลังให้นมบุตรได้รับการ
คุมขังในห้องขัง/เรือนนอนที่มีเครื่องอานวยความสะดวกด้าน
สุขอนามัยและห้องน้าที่เหมาะสม สามารถใช้น้าสะอาดได้อย่าง
สม่าเสมอ มีอากาศถ่ายเท ใช่หรือไม่ ?

ผบ.แดนหญิง/
กรณีตอบว่าใช่ให้ระบุ
ฝ่ายควบคุม
 ทุกกรณี
 บางกรณี
 อื่นๆ-โปรดอธิบาย
................................................................

2

48

ผู้ต้องขังหญิงกลุ่มดังกล่าวข้างต้นสามารถออกกาลังกายได้อย่างเป็น
ประจา ใช่หรือไม่?

3

48

กฎหรือระเบียบของเรือนจาเป็นอุปสรรคต่อการให้นมบุตรของ
ผู้ต้องขังหญิง ใช่หรือไม่?

ระบุความถี่ในการออกกาลังกาย
 สัปดาห์ละ…………….ครั้ง
 เดือนละ…………..ครั้ง
 อื่นๆ .........................................
กิจกรรมการออกกาลังกาย...................
..............................................................
............................................................
กรณีตอบว่าใช่ให้อธิบายเหตุผล
................................................................
................................................................
..

4

48

ผู้ต้องขังหญิงที่กาลังตั้งครรภ์ ผู้ที่กาลังให้นมบุตร และผู้ต้องขังหญิง
ที่เพิ่งให้กาเนิดบุตร ได้รับการตรวจทางการแพทย์เป็นประจาโดย
บุคลากรด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบกาหนด
โปรแกรมด้านสุขภาพและโภชนาการสาหรับผู้ต้องขังหญิงแต่ละราย
ใช่หรือไม่?

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

 มีตารางการพบแพทย์
 มีตารางการให้ความรู้ด้านการ
ตั้งครรภ์
 มีตารางการให้ความรู้แม่และเด็ก
 อื่นๆ .........................................

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ผบ.แดนหญิง/
ฝ่ายควบคุม

ผบ.แดนหญิง/ คาถามเชิงลบ
ฝ่ายควบคุม

จนท.พบ.

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

5

48

6

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

เรือนจาจัดสวัสดิการด้านโภชนาการและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังให้นมบุตร ใช่หรือไม่ ?

 มีตารางอาหารการดูแลสุขภาพโดย
สถานพยาบาล
 มีตารางเมนูอาหาร
 อื่นๆ .........................................

จนท.สูทกรรม
/จนท.พบ.

48

เรือนจามีการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ปฏิบัติตัวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการตั้งครรภ์ การคลอดและปัญหา
สุขภาพหลังการคลอดบุตร รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนและบุตร ตลอดจนวิธีการเตรียมตัวก่อนคลอด ใช่หรือไม่ ?

 คู่มือ แผ่นพับ
 คู่มือการบรรยาย
 โปสเตอร์
 อื่นๆ .........................................

จนท.พบ.

7

48

เรือนจามีการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ข้างต้นที่ถูกเขียนในหลายภาษา และมี
การอธิบายข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ต้อง ใช่หรือไม่ ?

 มีเอกสารแผ่นพับ ภาษา
 มีสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือที่แปลเป็นภาษา
........................................
 อื่นๆ .........................................

จนท.พบ.

8

48

กฎและระเบียบของเรือนจาไม่มีข้อห้ามที่ระบุว่าห้ามผู้ต้องขังหญิงให้
นมบุตร เว้นแต่จะเป็นมีเหตุผลทางการแพทย์ระบุเฉพาะราย ใช่
หรือไม่?

 ระเบียบและข้อบังคับของเรือนจาที่
ปรากฏชัดเจน

จนท.พบ.

ข้อสังเกต

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 2

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

9

51

เด็กติดผู้ต้องขังที่อาศัยอยู่กับมารดาในเรือนจาได้รับการตรวจทาง
การแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กในขั้นตอนของการรับตัว
และมีการกาหนดโปรแกรมด้านสุขภาพและโภชนาการสาหรับเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการรับตัวนี้ด้วย ใช่หรือไม่?

 มีเวชระเบียนของเด็กติดผู้ต้องขัง
 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง
 อื่นๆ .........................................

จนท.พบ.

10

51

สุขภาพและพัฒนาการของเด็กติดผู้ต้องขังได้รับการติดตามสอดส่อง
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
หน่วยบริการด้านสุขภาพในชุมชนตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ใน
เรือนจา ใช่หรือไม่?

 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 OPD CARD
 หนังสืออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์เข้าเรือนจา
 อื่นๆ .........................................

จนท.พบ.

11

51

บริการที่ให้กับเด็กนั้นรวมถึงการฉีดวัคซีนเป็นประจา ตลอดจน
บริการเชิงป้องกันและการบาบัดรักษาอื่นๆ เช่นเดียวกับเด็กที่อยู่
ภายนอกเรือนจา ใช่หรือไม่?

 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก

12

51

เรือนจามีแผนและแนวทางในการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล
เพื่อพัฒนาและลดผลกระทบทางด้านจิตใจและการแสดงออกทาง
พฤติกรรมของเด็กในการเข้ามาอยู่กับมารดาในเรือนจา

 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
...........................................................
 จัดกิจกรรมนันทนาการของเด็ก
 มีสิ่งอานวยความสะดวก
 มีการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่
เชิงประจักษ์สาหรับดูแลเด็กโดยเฉพาะ
 อื่นๆ .........................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ทีม
สุขภาพจิต

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 3

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

13

49

เด็กและผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดามีส่วนร่วมในการพิจารณา
ทางเลือกในการดูแลเด็ก และได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษา
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับมารดาหลังจากที่นาตัวเด็กออกไปจาก
เรือนจาแล้วด้วย ใช่หรือไม่?

 เฉพาะผู้ที่เป็นมารดาที่มีส่วนร่วม
 ทั้งเด็กและผู้ที่เป็นมารดา
 อื่นๆ .........................................

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

14

52

ภายหลังจากที่นาตัวเด็กออกไปจากเรือนจาและให้อยู่ภายใต้การ
ดูแลของสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือองค์กรด้านเด็กแล้ว เรือนจา
และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กได้ประสานความร่วมมือกัน
เพื่อรับประกันว่าเด็กจะได้เข้าเยี่ยมมารดาที่อยู่ในเรือนจาได้บ่อย
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เว้นแต่มีเหตุผลพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ความมั่นคงปลอดภัย ใช่หรือไม่?

 มีการประสานหรือติดตามทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

15

52

ก่อนนาเด็กติดผู้ต้องขังออกไปจากเรือนจา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จะ
มีการประเมินภาวะสุขภาพเด็ก โดยใช้ข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพ
เด็ก ร่วมกับพยาบาลเรือนจาทุกครั้ง ใช่หรือไม่ ?

 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 OPD CARD
 อื่นๆ

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

16

49, 50,
51

เด็กที่ติดผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจาจะไม่ถูกปฏิบัติในลักษณะเดียวกับ
ผู้ต้องขัง ใช่หรือไม่?

โปรดให้รายละเอียด
.........................................................

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 4

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

17

49, 50,
51

เรือนจามีการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และกรอบกิจกรรมที่
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กติดผู้ต้องขังได้ใกล้เคียงกับวิถีการ
ดาเนินชีวิตของเด็กที่อยู่กับครอบครัวภายนอก ใช่หรือไม่ ?

 ภาพถ่ายสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก
 กิจกรรมที่จัด.............................
 อื่นๆ .........................................

ผบ.แดนหญิง/
ฝ่ายควบคุม

18

49, 50,
51

เรือนจาได้จัดให้มีห้องบริบาลทารก (เด็กติดผู้ต้องขัง) โดยเฉพาะ
ภายในเรือนจา ใช่หรือไม่

 ภาพถ่ายสถานที่ดูแลเด็ก
 มีวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่
จาเป็น
 อื่นๆ .........................................

ผบ.แดนหญิง/
ฝ่ายควบคุม

19

49, 50,
51

เรือนจามีการตกแต่งห้องบริบาลทารก (เด็กติดผู้ต้องขัง) มีลักษณะที่
ส่งเสริมต่อพัฒนาการของเด็กซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช่
หรือไม่?

ผบ.แดนหญิง/
 มีห้องบริบาลทารกที่เป็นสัดส่วน
 มีอุปกรณ์ในการดูแลพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายควบคุม
ชีวิตเด็ก
 มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
 มีคาสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก
เฉพาะ
 อื่นๆ .........................................

20

49, 50,
51

เรือนจาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนที่ดาเนินงาน
เกี่ยวกับปัญหาของเด็ก สตรี และผู้ต้องขัง เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของเด็กที่ติดผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจา ใช่หรือไม่

องค์กรที่ประสานความร่วมมือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกับภาคเอกชน ได้แก่
...............................................

ข้อสังเกต

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 5

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

21

49, 50,
51

ผู้ต้องขังหญิงได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาอยู่กับบุตรของตนให้นานที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ ใช่หรือไม่?

 ตารางระบุกิจวัตรประจาวันของ
ผู้หญิงที่มีเด็กติดผู้ต้องขัง
..............................................
 อื่นๆ .........................................

ผบ.แดนหญิง/
ฝ่ายควบคุม

22

49, 50,
51

เรือนจามีการกาหนดโปรแกรมด้านสุขภาพและด้านโภชนาการ
สาหรับเด็กแต่ละรายที่ติดมารดาเข้ามาในเรือนจา รวมถึงการตรวจ
สุขภาพโดยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเด็ก และมีการกาหนดห้วงเวลาไว้
เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การประเมินโปรแกรมด้านสุขภาพและด้าน
โภชนาการของเด็กมีประสิทธิภาพ ใช่หรือไม่

 สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก
 อื่นๆ .........................................

จนท.พยาบาล

23

52

เด็กติดผู้ต้องขังและผู้ต้องขังที่เป็นมารดามีส่วนร่วม/ให้ความเห็น
เกี่ยวกับทางเลือกในการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งหมายรวมถึงการมอบตัวเด็ก
ให้สมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ดูแล ใช่
หรือไม่?

 มีเอกสารการยินยอมว่า ให้เด็กไป
อยู่ในความอุปการะของบุคคลใด
 มีเอกสารยืนยันของบุคคลที่รับเด็ก
ไปอุปการะ
 อื่นๆ .........................................

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

50, 51, 52 ผู้ต้องขังหญิงและบุตรได้รับการแจ้งเป็นการล่วงหน้าเกี่ยวกับวันที่
จะต้องนาตัวเด็กออกไปจากเรือนจา และข้อมูลที่ชัดเจนและรอบ
ด้านเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องนาเด็กออกไปจากเรือนจา ใช่หรือไม่ ?

 มีเอกสารจากหน่วยงานที่นาเด็กไป
อุปการะแจ้งวัน เวลา ที่ชัดเจน
 เรือนจามีการประสานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในการนาเด็กไปอุปการะ
พร้อมเอกสารที่แสดงความยินยอมของ
มารดาในการยกเด็กให้ผู้อื่นอุปการะ
 อื่นๆ .........................................

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

24

ข้อสังเกต

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 6

ข้อ

25

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

50, 51, 52 ผู้ต้องขังหญิงและบุตรได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่จะรับผิดชอบดูแล
บุตร และให้มีการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังหญิงและบุตรอย่าง
สม่าเสมอ ใช่หรือไม่?

หลักฐานอ้างอิง

 มีเอกสารที่แสดงถึงการติดต่อจาก
ผู้ต้องขังถึงเด็กและมีเอกสารจาก
หน่วยงานที่ดูแลเด็กไปยังผู้ต้องขัง
 อื่นๆ .........................................

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

รวมคะแนนคาถามเชิงบวก
(หากตอบว่า ใช่ ได้ข้อละ 1 คะแนน)
รวมคะแนนคาถามเชิงลบ (ข้อ 3)
(หากตอบว่า ไม่ใช่ ได้ข้อละ 1 คะแนน)
รวมคะแนน

ชื่อผู้ประเมิน

1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ 7

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

1

46, 47

เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมกับ
ผู้ต้องขังหญิงก่อนปล่อยตัว ใช่หรือไม่

โปรดให้รายละเอียด
.............................................

จนท. จาแนก

2

46, 47

เรือนจามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขัง
หญิงก่อนปล่อยและการให้ความช่วยเหลือหลังพ้นโทษ รวมถึงการ
ดูแลด้านที่พักชั่วคราว กรณีผู้พ้นโทษไม่สามารถเดินทางกลับที่พักได้
ในวันที่ปล่อยตัว หรือในกรณีที่ไม่มีที่พัก ใช่หรือไม่

 องค์กรที่มีส่วนร่วม ได้แก่
......................................................
......................................................
 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยที่ร่วมมือ ได้แก่ .......
.......................................................
......................................................
 อื่นๆ .....................................

จนท.ด้านเตรียม
ความพร้อมก่อน
ปล่อย /นักสังคม
สงเคราะห์ /
จนท ด้าน
จาแนกฯ

3

46, 47

เรือนจามีการส่งต่อข้อมูลของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวที่มีประวัติ
การเจ็บป่วยทั้งทางกายและจิตให้กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบาบัดรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่

 วิธีการส่งต่อประวัติการรักษา
.................................
 หน่วยงานภายนอกที่ส่งต่อ
............................................
 อื่นๆ .....................................

จนท.ด้านเตรียม
ความพร้อมก่อน
ปล่อย /นักสังคม
สงเคราะห์
/จนท. ราชทัณฑ์

4

46, 47

แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มีการระบุถึง
รายละเอียดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยที่ชัดเจนและ
ครบถ้วนเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่ผู้ต้องขังหญิงจะได้รับ หลังพ้น
โทษและหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ใช่หรือไม่ ?

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
......................................
 กิจกรรมเตรียมความพร้อม
...................................
 อื่นๆ .....................................

จนท.ด้านเตรียม
ความพร้อมก่อน
ปล่อย

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 1

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

5

46, 47

6

63

คณะกรรมการพักการลงโทษในชั้นเรือนจาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ความจาเป็นในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับบุตรติดผู้ต้องขังในเรือนจาหรือบุตรที่อยู่ภายนอก
เรือนจา และประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับเด็กเหล่านี้ ใช่หรือไม่ ?

7

63

คณะกรรมการพักการลงโทษในชั้นเรือนจามีการพิจารณาข้อมูลของ
ผู้กระทาผิดหญิงในเรื่องภาระในการดูแลบุคคลอื่นและการปรับตัว
เข้าสู่สังคม ใช่หรือไม่?

คาถาม

เรือนจามีการให้ความช่วยเหลือค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงในการ
เดินทางกลับภูมิลาเนาของผู้ต้องขังหญิงที่พ้นโทษ ใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

 ตรวจสอบความต้องการความ
ช่วยเหลือ
 ตรวจสอบข้อมูลฐานะทางการเงิน
ของผู้ต้องขังแต่ละรายหรือภูมิลาเนาที่
จะกลับไปอยู่หลังพ้นโทษ
 มีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่แจ้งความ
ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมคุมประพฤติ มูลนิธิพิบูลสงเคราะห์
 บันทึกไว้เป็นเอกสารชัดเจนในการ
ประชุมของคณะกรรมการ
 อื่นๆ .....................................

จนท.ด้านเตรียม
ความพร้อมก่อน
ปล่อย

 บันทึกไว้เป็นเอกสารชัดเจนในการ
ประชุมของคณะกรรมการ
 อื่นๆ .....................................

ข้อสังเกต

จนท.
พักการลงโทษ

จนท.ด้านพัก
การลงโทษ

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 2

ข้อ

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

8

63

กรณีการปล่อยตัวผู้ต้องขังแบบมีเงื่อนไข เรือนจามีการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อข้อมูลผู้ต้องขังหญิงที่ผ่าน
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้หน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ใช่หรือไม่?

 ทาหนังสือส่งตัว
 จัดทาหนังสือประสานข้อมูล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
................................................
...............................................
 อื่นๆ .....................................

9

63

ในกรณีที่จาเป็น ผู้บริหารงานเรือนจาจะดาเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่บาบัดรักษาทางจิตเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดูแล
สุขภาพผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกาหนดโทษแบบมี
เงื่อนไข อาทิเช่น กรณีบาบัดการติดยาเสพติดหรือบาบัดอาการป่วย
ทางจิต ใช่หรือไม่?

 ประวัติการให้การดูแล
 หนังสือประสานขอความร่วมมือ
 หนังสือสาคัญการปล่อยตัว
 ประวัติการรักษา
 ความเห็นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน
 รายชื่อหน่วยงานที่ส่งต่อ
................................................
...............................................

10

63

ผู้ต้องขังหญิงมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา
พักการลงโทษ ใช่หรือไม่?

 จากการสัมภาษณ์ของ
คณะกรรมการ
 อื่นๆ .....................................

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

หลักฐานอ้างอิง

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ด้านเตรียม
ความพร้อมก่อน
ปล่อย

ผบ./ผอ.

จนท.ด้านพัก
การลงโทษ

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 3

ข้อ

11

สอดคล้องกับ
ข้อกาหนด

คาถาม

ใช่

ไม่ใช่

67, 68, 69 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการรวบรวมและบันทึกข้อมูล
สารสนเทศของผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัวเป็นรายบุคคล ใช่หรือไม่?

หลักฐานอ้างอิง

(บันทึกข้อมูลผู้ต้องขังหญิงนอกระบบ
ผู้ต้องขัง 17 ระบบ)
ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวครอบคลุม
เรื่องต่อไปนี้ ใช่หรือไม่
 ด้านที่พักอาศัย
 ด้านการประกอบอาชีพ
 ด้านการศึกษาต่อ
 ด้านการปรับตัวเข้ากับครอบครัว
และสังคม
 ด้านการดูแลสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต
 อื่นๆ..............................

ผู้ให้ข้อมูล

ข้อสังเกต

จนท.ด้าน
สังคม
สงเคราะห์

รวม
รวมคะแนน (หากตอบว่าใช่ได้ข้อละ 1 คะแนน)
ชื่อผู้ประเมิน

1 __________________________________________________________
2 __________________________________________________________

หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน

___________________________________________________

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 4

รายงานผลการประเมิน
เรือนจา/ทัณฑสถาน.................................................
ชื่อผู้ประเมิน.........................................................
วันที่ประเมิน...................................................
หมวด

จานวนข้อ
13

นโยบายเรือนจา
การรับ-ลงทะเบียน

9

สุขอนามัย

43

ความมั่นคงปลอดภัย

19

การติดต่อกับโลกภายนอก

17

การจาแนกและปฏิบัติ

6

.........................................................................
คะแนน

ร้อยละ

คาถามเชิงลบ 3 ข้อ คือ 3, 4, 8

ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ
- ผู้ต้องขังต่างชาติ

4

- ผู้ต้องขังชนกลุ่มน้อย

3

- ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา

4

ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์

25

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

11

รวม

คาถามเชิงลบ 1 ข้อ คือ 3

154
ค่าเฉลี่ยร้อยละ

1

ผลการประเมินในภาพรวม
1. นโยบายเรือนจา
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

2. การรับตัว/การลงทะเบียน
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

2

3. สุขอนามัย/การบริการด้านสุขภาพ
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

4. ความปลอดภัยและความมั่นคง
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

3

5. การติดต่อกับโลกภายนอก
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

6. การจาแนกลักษณะและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

4

7. ผู้ต้องขังลักษณะพิเศษ
ลักษณะเด่น

- ชาวต่างชาติ /- ชนกลุ่มน้อย /- ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

8. ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์/ผู้ต้องขังหญิงให้นมบุตร/ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

5

9. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ลักษณะเด่น

ประเด็นที่ต้องปรับปรุง

สรุปผลการประเมินในภาพรวม

6

