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การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย

ผูเขียนมีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาถึงสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
ศึกษาสภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
รวมทั้งศึกษาเพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดการฯเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข โดย
เปรียบเทียบขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง “ขอกําหนดแมนเดลา” 
กับบทบัญญัติตามกฎหมาย และสิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 

จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย กระบวนการ และวิธีการตางๆ ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง “ขอกําหนดแมนเดลา” 
พบวา ผูตองขังปวยชาวตางชาติมีสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดเจ็บปวย เฉกเชนผูตองขัง
คนไทยที่ไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน สําหรับ
ประเทศไทยมีกรมราชทัณฑทําหนาที่เปนผูดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังปวย โดยกฎหมายไดบัญญัติ
รับรองไวใหไดรับการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บปวย เปนการบัญญัติไวอยางกวางๆ แตมีระเบียบข้ันตอน
และกระบวนการในการเขาถึงการรักษาอีกหลายข้ันตอน ซึ่งบางขอมีความยุงยากในการปฏิบัติ ทั้งใน
ดานกระบวนการและวิธีการ บางข้ันตอนมีความยุงยากในการปฏิบัติ บางครั้งมีความลาชา อยางไรก็ดี
การดําเนินงานดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติประสบปญหาตางๆ ดังน้ี 1) 
ปญหาเรื่องคาใชจายของผูตองขังปวย 2) ปญหาเรื่องเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่ 3) 
ปญหาการสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา 4) ปญหาการบริการดาน
การแพทยและมีแพทยอยูประจํา และ 5) ปญหาการรองเรียนของผูตองขังปวย  

ผูเขียนคนพบขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/
ทัณฑสถานไทย ไดแก 1) กรมราชทัณฑควรขอต้ังงบประมาณดานการรักษาพยาบาลผูตองขัง
ชาวตางชาติโดยเฉพาะ 2) กรมราชทัณฑควรจัดทําประกันสุขภาพผูตองขังชาวตางชาติที่ไมมีสิทธิ
รักษาพยาบาลกับบริษัทประกัน 3) กรมราชทัณฑควรทําขอตกลงรวม (MOU) กับองคกรการกุศล
ตางๆ ในการรับบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูตองขังปวย 4) กรมราชทัณฑควรพิจารณาระเบียบการโอน
ตัวผูตองขังชาวตางชาติตัวกลับประเทศใหม 5) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
หารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศในการหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในเรื่องการปฏิบัติตอ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติ 6) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในเรื่องการสงแพทยหรือบุคลากรดานการแพทย
ประจําในเรือนจํา 7) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการใหผูตองขังปวยชาวตางชาติเขาระบบประกันสุขภาพในกรณีพิเศษ 
และ 8) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม ในการเชิญสถานทูตประเทศตางๆ มาทํา
ขอตกลงกันกับประเทศไทยในการรวมกันระดมทุนระหวางประเทศ (Co-funding) ในการระดมเงนิมา



จ 

ชวยเหลือผูตองขังปวยของชาติตนเองในตางแดน เพื่อใหการรักษาพยาบาลผูตองขังปวย เปนไปตาม
สิทธิข้ันพื้นฐาน และเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กรมราชทัณฑมีผูตองขังที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถานจํานวนทั้งสิ้น 320,111 คน 
(กรมราชทัณฑ, 17 มีนาคม 2559) โดยนอกจากผูตองขังคนไทยแลวยังมีผูตองขังชาวตางชาติรวมอยู
ดวยทั้งสิ้น 11,629 คน (สวนราชทัณฑตางประเทศ กรมราชทัณฑ, กุมภาพันธ 2559) โดยผูตองขัง
ชาวตางชาติเหลาน้ีสวนใหญจะกระทําผิดในคดีที่สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ (1) การ
กระทําผิดในคดีทั่วไปและความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง เชน คดีลักทรัพย คดีอยู
เกินกําหนดอนุญาต หรือคดีลักลอบเขาเมือง เปนตน (2) การกระทําผิดในคดีรายแรง เชน คดียาเสพติด 
คดีปลอมแปลงเอกสารคดีคาแรงงานขามชาติ เปนตน เมื่อผูตองขังชาวตางชาติที่เขามาอยูในอํานาจ
การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑเกิดเจ็บปวยข้ึนมา เปนหนาที่ของกรมราชทัณฑที่ตองรับผิดชอบ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลในการใหผูตองขังไดรับหรือเขาถึงการรักษาพยาบาล แตเมื่อมีจํานวน
ผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยเพิ่มสูงข้ึน และไมวาจะเปนโรคที่ใหเจ็บปวยดวยโรคทั่วไปหรือโรครายแรง 
ทําใหเกิดปญหาตางๆ ดังน้ี 

1.1.1  ปญหาดานงบประมาณคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
เมื่อจํานวนผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งหมายความวาคาใชจายใน

งบประมาณสวนน้ีก็ตองเพิ่มสูงข้ึนตามมาดวย เพราะผูตองขังชาวตางชาติบางสวนจะมีอาการเกี่ยวกับ
โรคเรื้อรัง เชน โรคเอดส โรคเบาหวาน โรคมะเร็งตางๆ วัณโรค หรือโรคไตเรื้อรังที่ตองมีการฟอกไต
อยูบอยๆ ซึ่งกลุมโรคเหลาน้ีมีคาใชจายที่คอนขางสูง แตกรมราชทัณฑไดรับจัดสรรคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลผูตองขัง (Unit Cost) จํานวน 136 บาทตอคนตอป เพื่อดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังใน
ภาพรวมจํานวนที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 200,000 คน ในขณะที่ผูตองขังทั้งหมดมี 320,111คน 
กลาวคือ งบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังที่ไดรับน้ัน ตองแบกรับคาใชจายของผูตองขัง
สวนเกินอยูกวาจํานวน 120,111 คน ซึ่งในจํานวนน้ีก็รวมถึงจํานวนผูตองขังชาวตางชาติดวย ทําให
กรมราชทัณฑตองแบงเจียดจายคาใชจายในการรักษาพยาบาลในการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดข้ึน
หรือไมก็จะหาเงินสงเคราะหผูตองขังชาวตางชาติจากที่ตางๆ และวิธีการตางๆ มาเพื่อใชจายในการ
ดูแลแกปญหาดานน้ีโดยเฉพาะ ซึ่ ง เปนเงินที่หามาได น้ันข้ึนอยูกับแตละกรณี โดยในอดีต  
กรมราชทัณฑไดดูแลและแบกรับภาระเกี่ยวกับงบประมาณคารักษาพยาบาลของผูตองขังเองทั้งหมด 
แตหลังจากที่ไดเขาสูระบบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแลว ก็ไดแบงเบาภาระคาใชจายในการ
ดูแลผูตองขังปวยมากย่ิงข้ึน แตปญหาก็ยังอยูที่ผูตองขังปวยชาวตางชาติไมมีสิทธิรักษาพยาบาลตาม
เกณฑของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยูดี 
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1.1.2  ปญหาการไมมีสิทธิรักษาพยาบาลของผูตองขังชาวตางชาติตามเกณฑของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติน้ันไดกําหนดคุณสมบัติของการที่จะมีสิทธิ
รักษาพยาบาลตามเกณฑไวคือ บุคคลน้ันจะตองมีสัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
13 หลัก  จึ งทําใหผู ต องขังชาวตางชาติและคนไทยบางสวนไมมีสิท ธิที่ จะไดรับการ เบิก 
คารักษาพยาบาลเหมือนคนไทย จึงทําใหการของบประมาณเพิ่มเติมในการนํามาบริหารจัดการในการ
แกปญหาสวนน้ีจากสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติยากข้ึนเพราะคนตางชาติไมอยูในเกณฑตาม
กฎระเบียบในการเบิกคารักษาพยาบาลของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ 

1.1.3  ปญหาการรองเรียนกรมราชทัณฑจากผูตองขังตางชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ในแตละปมีผูตองขังชาวตางชาติเขารับการรักษาพยาบาลอยูจํานวนไมนอยสงผล

ใหกรมราชทัณฑมักจะถูกรองเรียนโดยผูตองขังชาวตางชาติจํานวนมาก เชน เรื่องของการเขาไมถึง
การรักษาพยาบาลหรือการไมไดรับการรักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานและเรยีกรองใหสง
ตัวไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกโดยผูตองขังปวยชาวตางชาติก็รองเรียนไปยังสถานทูตของตน หรอื
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน หรือองคสิทธิมนุษยอื่นๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการทํางานของเจาหนาที่
และแพทยในทัณฑสถาน/เรือนจําเปนอันมาก สอใหเห็นถึงปญหาดานงบประมาณคารักษาพยาบาล
ของผูตองขังที่มีอยางไมเพียงพอและปญหาของการเขาถึงการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชน 

1.1.4  ปญหาดานการติดตอประสานงานระหวางองคกรและปญหาดานความลาชาใน
กระบวนการติดตอประสานงานของระบบราชการ 

กรมราชทัณฑ ในปจจุบันน้ี ไดใช วิ ธีการแกไขปญหาเรื่องคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลของผูตองขังชาวตางชาติ คือ วิธีการติดตอญาติของผูตองขังชาวตางชาติใหรับผิดชอบ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลให โดยผานการติดตอประสานงานกับสถานทูตของประเทศผูตองขัง
ชาวตางชาติ ถาไมสามารถติดตอญาติไดหรือบางสถานทูตไมมีนโยบายในการติดตอประสานให  
กรมราชทัณฑจะติดตอขอบริจาคจากองคกรการกุศลหรือมูลนิธิที่ เกี่ยวของกับโรคที่ผูตองขัง
ชาวตางชาติกําลังประสบอยูสวนใหญใหการสนับสนุนเปนแคเงินจํานวนบางสวนของเทาที่ขอไป
เทาน้ัน ทําใหบางครั้งกรมราชทัณฑตองไปขอความชวยเหลือหรือขอการสนับสนุนคารักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลภายนอกที่กรมราชทัณฑสงผูตองขังชาวตางชาติไปเขารับการรักษา บางครั้งก็ไดรับ
การสนับสนุนแตเปนจํานวนเล็กนอยเทาน้ัน ซึ่งการกระทํากระบวนการข้ันตอนดังกลาวน้ัน
กระบวนการที่ใชระยะเวลานานพอสมควร ทําใหบางกรณีจําเปนตองชะลอการรักษา (Delay 
Treatment) เพราะยังไมสามารถหาเงินใชจายได จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหผูตองขังปวยชาวตางชาติ
รองเรียนกรมราชทัณฑ นอกจากน้ันกรมราชทัณฑก็ยังไดติดตอประสานงานไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ ฯลฯ  
เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกันแตก็ยังไมเปนผล ซึ่งทําใหเราเห็นถึงปญหาดานการติดตอประสานงาน
ระหวางองคกรที่เกี่ยวของที่ขาดประสิทธิภาพ ในสวนปญหาดานความลาชาในการติดตอประสานงานน้ัน 
มักจะเกิดในรูปแบบของการติดตอญาติของผูตองขังชาวตางชาติใหมารับผิดชอบคาใชจาย ซึ่งกวาจะ
ไดรับการติดตอกลับมาจากญาติหรือสถานทูต บางครั้งผูตองขังชาวตางชาติก็ตองเขาโรงพยาบาลเปน
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รอบที่สองแลว หรือถาไมไดรับการติดตอกลับมาจากญาติในการรับผิดชอบคาใชจายก็ทําใหผูตองขัง
ชาวตางชาติไมสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตอไดในกรณีที่ไมรายแรงถึงชีวิต  

1.1.5  ปญหาท่ีจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตหลังจากการเปดประชาอาเซียนอยางเปน
ทางการ 

การเปดประชาคมอาเซียน (AEC) อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 
หมายถึงการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติและชาวตางชาติที่คาดวาจะเพิ่มจํานวนข้ึนทุกป และ
มีบริบทที่มีโอกาสเกิดข้ึนไดคือจํานวนผูตองขังชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยก็จะเพิ่มข้ึน 
และสงผลใหจํานวนปญหาเกี่ยวกับผูตองขังปวยชาวตางชาติในระบบราชทัณฑไทยเพิ่มข้ึนตามมาดวย  

ดังน้ัน รายงานการศึกษาฉบับน้ีมุงศึกษาแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่กรมราชทัณฑกําลัง
ประสบอยูในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมการรองรับปญหาผูตองขังปวยชาวตางชาติทีจ่ะเกดิข้ึน
ในอนาคต โดยนําผลการศึกษาไปวิเคราะหหาแนวทางการปรับปรุงการจัดการผูตองขังปวย
ชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยในระยะยาวไดอยางเหมาะสมและเปนไปตามหลัก 
สิทธิมนุษยชนตอไป 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1  ศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
1.2.2  ศึกษาสภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา/

ทัณฑสถานไทย 
1.2.3  ศึกษาเพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดการฯเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา  

1.3.1  ขอบเขตดานเน้ือหา 
ศึกษาเฉพาะปญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย

ในเรื่องการรักษาพยาบาลผูตองขังปวยชาวตางชาติ  
1.3.2  ขอบเขตดานกลุมตัวอยางและพ้ืนท่ี  

ไดแก  (1) ขาราชการของกรมราชทัณฑที่ปฏิบั ติหนาที่ เกี่ยวของดานการ
รักษาพยาบาลผูตองขัง (2) ผูตองขังชาวตางชาติในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ  

1.3.3  ขอบเขตดานระยะเวลา 
ไดแก ระหวางป พ.ศ. 2556-2559 ซึ่งเปนชวงที่แบงระหวางชวงกอนการเปด

ประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ กับชวงหลังการเปดประชาคมอาเซียน ที่ทําใหเราเห็นการเปลีย่นผาน
ของการเปดประชาคมอาเซียนสงผลตอการเพิ่มข้ึนของปญหาที่กรมราชทัณฑกําลังประสบอยู 
 
1.4  วิธีการดําเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผูวิจัยจะทําการศึกษา
คนควาขอมูลจากมุมมองของผูเขียน โดยผูเขียนไดนําเสนอวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังน้ี 
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1.4.1.  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษาคนควาและการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากตํารา หนังสือ เอกสารรายงานการวิจัย สารนิพนธ วิทยานิพนธตางๆ สิ่งพิมพ และ
สืบคนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อนํามาใชเปน
ขอมูลเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติ
ในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 

1.4.2.  การวิจัยสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเ ชิงลึก ( in-depth 
interviews) ผูตองขังปวย จํานวน 10 คน และขาราชการกรมราชทัณฑ จํานวน 4 คน เปนการ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือแบบเปนทางการ (Structured interview or formal interview) 
โดยการใชแบบสัมภาษณที่มีคําถามแบบเดียวกันในการเก็บขอมูล 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

ทําใหทราบกระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย และ
สภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย เพื่อหา
ขอสรุป ขอเสนอแนะและมาตรการรองรับปญหาที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตในการปฏิบัติตอผูตองขังปวย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล อันสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และเปนตนแบบใหประเทศอื่น
ยึดถือปฏิบัติซึ่งสงผลใหภาพลักษณของราชทัณฑไทยดีข้ึน 

 
1.6  นิยามศัพท 

แนวทางการจัดการ หมายถึง กระบวนการทํางานหรือกิจกรรมที่กรมราชทัณฑ ดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางที่กําหนดไว 5 ข้ันตอนประกอบดวย การวางแผน การจัด
องคการการบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม 

ผูตองขังตางชาติ หมายถึง บุคคลที่มีเช้ือชาติตางประเทศ ไมมีสัญชาติไทยที่ถูกขังอยูใน
เรือนจํา ไดแก นักโทษเด็ดขาดคนตองขัง และคนฝาก 

เรือนจํา หมายถึง สถานที่สําหรับขังนักโทษและผูตองหาซึ่งแบงไดดังน้ี 
1) เรือนจํากลาง หมายถึง เรือนจําปกติรับคุมขังผูตองขังที่มีคําพิพากษาแลว และนักโทษ

เด็ดขาด ที่มีโทษจําคุกต้ังแต 15 ปข้ึนไป ปจจุบันมีเรือนจํากลาง 34 แหง โดยมีเรือนจํากลางที่มี
อํานาจคุมขังผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุก 15 ป ถึงประหารชีวิต จํานวน 2 แหง คือ เรือนจํากลางบางขวาง 
และเรือนจํากลางคลองเปรม 

2) เรือนจําพิเศษ เปนเรือนจําที่รับผูตองขังประเภทเดียวกับเรือนจําสวนภูมิภาค ซึ่งใน
พื้นที่น้ันไมมีเรือนจําสวนภูมิภาคต้ังอยู เรืองจําพิเศษมีอํานาจคุมขัง ผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุกไมเกิน 
7 ป (2 แหง) จนถึงจําคุกไมเกิน 15 ป (28 แหง) ปจจุบันมีเรือนจําพิเศษ 30 แหง 

3) เรือนจําจังหวัด เปนเรือนจําสวนภูมิภาคที่มีอํานาจคุมขัง ผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุก 
ไมเกิน 15 ป แตมีเรือนจําจังหวัด 1 แหง ที่มีอํานาจคุมขังผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุกไมเกิน 25 ป คือ 
เรือนจําจังหวัดตรัง ปจจุบันมีเรือนจําจังหวัด 49 แหง 

4) เรือนจําอําเภอ เปนเรือนจําสวนภูมิภาคที่มีอํานาจคุมขัง ผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุก 
ไมเกิน 10 ป จนถึงจําคุกไมเกิน 15 ป ปจจุบันมีเรือนจําอําเภอ 26 แหง 
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ทัณฑสถาน หมายถึง สถานที่ควบคุม กักขังผูตองขังที่ไดรับการคัดแยกประเภทแลวเพื่อ
ประโยชนในการควบคุม บําบัดรักษา การอบรมแกไข และการฝกวิชาชีพ เชน หญิง วัยหนุมบําบัด
พิเศษ มีทัณฑสถานที่รับผูตองขังที่ตองรับโทษจนถึงประหารชีวิต คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง  
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ และทัณฑสถานที่รับผูตองขังที่ตองรับโทษจนถึงจําคุกตลอดชีวิตคือ 
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลางทัณฑสถานวัยหนุมกลาง 

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ หมายถึง สถานที่รักษาพยาบาลผูตองขังปวยในกรณีที่
เปนโรคเรื้อรัง หรือตองใชเวลาในการรักษาเปนเวลานาน ซึ่งต้ังอยูในบริเวณเรือนจํากลางคลองเปรม 
กรุงเทพฯ 

 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังน้ี  

1.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวกับสิทธิของผูตองขัง 

2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขังในการรักษาพยาบาล 
3.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอ

ผูตองขัง United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The 
Mandela Rules))  

4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับหนาที่และความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน 
5.  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
6.  สรุปกรอบแนวคิด 

 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  หลักรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวกับสิทธิของ
ผูตองขัง 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติรับรอง
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ดังน้ี  

มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึกถึงศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญน้ี  

มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน ฯลฯ 

มาตรา 31 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย1 
2) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 25452 

มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัติน้ี 

                                                
1
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, “หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย,” หนา 26. 

2
 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545, “หมวด 1 สิทธิการรับบริการสาธารณสุข,” หนา 3. 
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คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลที่เขารับการบริการสาธารณสุขตองรวม
จายคาบริการในอัตราที่กําหนดใหแกหนวยบริการในแตละครั้งที่เขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรอื
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ 

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา 6 บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา 5 ใหย่ืนคําขอลงทะเบียนตอ
สํานักงานหรือหนวยงานที่สํานักงานกําหนด เพื่อเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจําการขอ
ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา การขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําและหนาที่ของหนวย
บริการประจําที่พึงมีตอผูรับบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของบุคคลเปนสําคัญ ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือก
หนวยบริการเปนอยางอื่นตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลน้ันไดรับอยูตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งอื่นใด ใหการใชสิทธิเขารับการบริการ
สาธารณสุขในหนวยบริการเปนไปตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลน้ัน 

3) พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 25463 
มาตรา 3 เรื่อง (1) “สวัสดิการสังคม” หมายความวา ระบบการจัดบริการทาง

สังคมซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนา และการสงเสริมความมั่นคงทางสังคม  
เพื่อตอบสนองความจําเปนข้ันพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตัวเองไดอยางทั่วถึง 
เหมาะสม เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย 
การทํางาน และการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป  
โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัด
สวัสดิการสังคมทุกระดับ (2) “ผูรับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่ง
อยูในสภาวะยากลําบากหรือที่จําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา 5 ในการจัดสวัสดิการสังคมขององคการสวัสดิการสังคมใหแก
ผูรับบริการสวัสดิการสังคม ใหคํานึงถึงเรื่อง (1) สาขาตางๆ ที่จะดําเนินการตามความจําเปนและ
เหมาะสม เชน การบริการทางสังคม การศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย การฝกอาชีพ  
การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม เปนตน (2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการ
ในการดําเนินการ เชน การสงเสริมการพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข 
และการบําบัดฟนฟู เปนตน ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหน่ึง ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นๆ ไดมี
สวนรวมดวย 
  

                                                
3
 พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546. 
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4) พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 24794 
หมวด 7 อนามัยและสุขาภิบาล มาตรา 29 ใหผูตองขังที่ปวย เจ็บ หรือเปน

หญิงมีครรภไดรับการรักษาพยาบาลตามควร 
มาตรา 30 เมื่อแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังย่ืนรายงานแสดง

ความเห็นวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บและถาคงรักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะ
อนุญาตใหผูตองขังคนน้ันไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจําโดยมีเงื่อนไขอยางใดแลวแตจะ
เห็นสมควรก็ได 

ในกรณีดังกลาวมาในวรรคกอน มิใหถือวาผูตองขังน้ันพนจากการคุมขัง  
และถาผูตองขังไปเสียจากสถานที่ซึ่งไดรับอนุญาตใหไปอยูรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนี
การควบคุม  

กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดกําหนดบทบัญญัติที่
มุงคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูตองขัง โดยใหการรับรองสิทธิของผูตองขังตามที่ปรากฏตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในขณะที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
กําหนดใหบุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีการจัดบริการทางสังคม 
เพื่อตอบสนองความจําเปนข้ันพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตัวเองไดอยางทั่วถึง 
เหมาะสม เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย 
การทํางาน และการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสังคมทั่วไป โดย
คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ ตลอดจนพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ก็ไดกําหนดใหผูตองขังที่ปวยไดรับการ
รักษาพยาบาลตามสมควรแกเหตุ 

2.1.2  สิทธิของผูตองขัง 
การจําคุกน้ันถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย ตองกระทําในลักษณะที่

ไมเกินความจําเปน ทั้งน้ีปรากฏในขอกําหนดระหวางประเทศ เชน กติการะหวางประเทศวาดวย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักพื้นฐานตอการปฏิบัติกับผูตองขัง หลักการวาดวยการ
คุมครองบุคคลที่ถูกจําคุก ในทุกรูปแบบ ฯลฯ เรื่องตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย เชน สิทธิใน
การติดตอกับครอบครัว สิทธิของผูเปนมารดาและเด็ก เปนตน ทั้งน้ี ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าแหง
องคการสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง (United Nations Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners) ค.ศ. 1957 ไดกลาวถึงบริบทของการใชชีวิตของผูตองขังใน
เรือนจํา ที่ตองคํานึงถึงความแตกตางของกฎหมาย สังคม และภูมิลําเนาถ่ินฐานของผูตองขัง 
เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตอผูตองขังทุกคนอยางมีมนุษยธรรม รวมถึงเคารพ ศักด์ิศรีความแตกตางของ
ความเปนมนุษย โดยไมสามารถละเลย ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิผูตองขังในฐานะที่ เปนมนุษยและ
พลเมืองของประเทศ จึงมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกันกับพลเมืองทั่วๆ ไป รัฐจึงตอง กําหนด

                                                
4
 พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, “หมวด 7 อนามัยและสุขาภิบาล,” หนา 6. 
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กฎหมายเพื่อใหความคุมครอง โดยเฉพาะสิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษยที่มีอยูอันลวงละเมิดมิได แมวาจะ
ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการจากผลของการกระทําผิดน้ัน  

สําหรับประเทศไทย ไดมีการพัฒนากฎหมายในงานราชทัณฑใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเรื่องการเอาใจใสปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของผูตองขัง การปฏิบัติ
ตอผูตองขังในฐานะเพื่อน มนุษย ปจจุบันพบวา บทบัญญัติกฎหมายสวนใหญไดใหความคุมครองสิทธิ
เหลาน้ีไวใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในประเด็น ดังตอไปน้ี  

1) สิท ธิการได รับอาหาร  เปนสิท ธิที่ จํ า เปนที่ สุ ดสํ าหรับการ ดํารง ชี วิต 
มาตรฐานสากลจึงกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตองจัดหานํ้าด่ืมที่สะอาด และอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่
เพียงพอ เหมาะสมกับความตองการของผูตองขัง เพื่อใหเกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปจจุบัน
เรือนจําของไทยทุกแหงมีการจัดใหผูตองขังไดรับประทานอาหารวันละ 3 มื้อ โดยใหมีความ
หลากหลายและเหมาะสมกับผูตองขังในแตละประเภท อีกทั้งไดจัดนํ้าด่ืมที่สะอาดไวในปริมาณที่
เพียงพอกับความตองการของผูตองขัง ทางปฏิบัติเชนน้ีจึงใหความคุมครองผูตองขังไวมากกวาที่
กําหนดไวในมาตรฐานสากล แตอยางไรก็ตามบทบัญญัติในกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 77 บัญญัติใหจัดอาหารกับผูตองขังวันละ  
2 มื้อ และไมมีการบัญญัติใหบริการนํ้าด่ืมแกผูตองขัง ดังน้ันกฎหมายเชนน้ีจึงไมสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติ และทางปฏิบัติของเรือนจําไทย จึงควร
ดําเนินการแกไขกฎหมายให เรือนจําจัดใหบริการอาหารแกผูตองขังวันละ 3 มื้อ และจัดนํ้าด่ืมไว
ใหบริการแกผูตองขังในปริมาณที่พอเพียง  

2) สิทธิการไดรับเครื่องนุงหมหลับนอน ตามมาตรฐานสากลไดกําหนดใหผูตองขัง
ไดรับการดูแลเรื่องความสะอาดและอนามัยสวนตัวจากรัฐ รวมทั้งอนุญาตใหใสเสื้อผาสวนตัวได  
หรือใหเรือนจําจัดหาเสื้อผาที่มีลักษณะที่เหมาะสม และไมเปนเปาสายตาแกประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะเมื่อผูตองขังออกไปทํางานภายนอกเรือนจํา รวมถึงการจัดที่นอนใหเปนสัดสวนแกผูตองขัง
ทุกคน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายไทยแลวพบวากฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 67-70 บัญญัติ
รับรองไวทั้งเรื่องเครื่องแตงกาย เครื่องนุงหม การรักษาอนามัยสวนตัว เชน การทําความสะอาด
รางกาย เสื้อผา และที่นอนอยางชัดเจน และมีการออกระเบียบวาดวยเครื่องแตงกาย รวมถึงหนังสือ
สั่งการกรมราชทัณฑตางๆ ในการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ซึ่งเครื่องแตงกายของผูตองขังตองมี
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสภาวะอากาศของเมอืงไทย รวมทั้งไมเปนการทําใหผูตองขังรูสกึตํ่าตอย 
สวนเสื้อผาของผูตองขังที่จะตองออกไปทํางานภายนอกเรือนจํา แมไมอนุญาตใหสวมเสื้อผาของ 
ตนเอง โดยมีการกําหนดเครื่องแตงกายสําหรับออกไปทํางานสาธารณะและผูตองขังไปศาลโดยเฉพาะ
น้ันถือเปนสิ่งจําเปนเพื่อบงช้ี และเปนประโยชนตอการควบคุมปองกันมิใหมีการหลบหนีของผูตองขัง 
สวนเครื่องหลับนอนน้ัน ในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑไทยกําหนดใหผูตองขังนอนเสื่อโดยไมมีการแยก
เปนสัดสวน ซึ่งไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล  

3) สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล เปนมาตรฐานสากลที่กําหนดใหทุกเรือนจําทุกแหง 
มีแพทยอยางนอย 1 คน ประจําเรือนจําต้ังแตแรกเขาภายใน รวมถึงการสงตัวไปรักษาภายนอก
เรือนจํา การปฏิบัติตอผูตองขังมีครรภ การปองกันโรคติดตอภายในเรือนจํา แตปญหาในทางปฏิบัติ
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ของเรือนจําฯ ยังคงมีปญหาการขาดแคลน บุคลากรทางการแพทย ซึ่งไมสามารถใหก าร
รักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกําหนดได  

4) การบริการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายไทยไมพบเรื่องมาตรฐาน
สภาพที่อยูอาศัยของเรือนจําตามพระราชบัญญัติราชทัณฑหรือกฎกระทรวงฯ วาตองมีขนาดพื้นที่
เทาใด ตองจัดการพื้นที่ใชสอย อยางไรบาง ทั้งน้ีเพราะกรมฯ ประสบปญหาเรื่องความจุและขอจํากัด
ของพื้นที่เรือนนอน อยางไรก็ตามกรมฯ ไดกําหนดมาตรฐานของลักษณะเรือนนอน ขนาดพื้นที่เรือนนอน
ตอคน และระบบสุขาภิบาลของเรือนจํา ซึ่งแนวทางดังกลาวมีความสอดคลองกับการขอกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าขององคการสหประชาชาติ  

5) สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑไมมี
การบัญญัติรับรองการคุมครองสิทธิในการนับถือศาสนาของผูตองขังโดยเฉพาะ มีเพียงการบัญญัติไว
ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479  

ขอ 68 ซึ่งหามมิใหเจาพนักงานเรือนจําปฏิบัติตอผูตองขังในเรื่องอนามัยสวนตัว 
อันเปนการขัดตอสิทธิทางศาสนาของผูตองขังแตละคน ซึ่งหากอยากใหเกิดหลักประกันในการนับถือ
ศาสนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและรัฐธรรมนูญ จึงควรมีการบัญญัติรับรองสิทธิน้ีไวอยางชัดเจน
ในพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง เพื่อแสดงใหเหน็วากรมฯ เห็นความสําคัญและเอาใจใสตอสิทธิขอน้ี
อยางแทจริง  

6) สิทธิในการสื่ อสาร  เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายไทยแลว พบวา
พระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 33 บัญญัติคุมครองใหผูตองขังมีสิทธิในการติดตอสื่อสารและไดรับ
การเย่ียมจากบุคคลภายนอกไว สอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน การเย่ียมเพื่อใชชีวิตคู และการ
เย่ียมแบบครอบครัว  

7) .การบริการเกี่ยวกับสิ่งบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ขอ 71 บัญญัติ ใหผูตองขังออกกําลังกายนอกหองขัง แมจะไมมีกําหนดระยะเวลาในการ
ออกกําลังกายไวอยางชัดเจนแตกรมฯ ไดออกหนังสือสั่งการเพื่อวางแนวทางปฏิบัติใหเรือนจําฯ จัดให
มีบริการดานกีฬาและนันทนาการแกผูตองขัง เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและใจใหดีข้ึน ดังน้ันกฎหมาย 
และแนวทางการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ มีความสอดคลองกับขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ 

กลาวโดยสรุป สิทธิผูตองขังมีหลายสิทธิ ซึ่งประเทศไทยไดดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง โดยเฉพาะเรื่องสิทธิที่จะไดรับการ
รักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย โดยกําหนดใหมีสถานพยาบาล และเจาหนาที่พยาบาลคอยใหการ
บําบัดรักษาโรคใหกับผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถาน แตถาปวยเกินขีดความสามารถของ
สถานพยาบาล ก็จะมีการพิจารณาสงตัวออกรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก หรือสงตัวมารับการ
รักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑตอไป 
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2.1.3 ขอกําหนดขั้น ตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิ บัติตอผูตองขั ง 
“ขอกําหนดแมนเดลา” (United Nations Standard Minimum Rules For the Treatment 
of Prisoners “The Mandela Rules”)5 

บริการดานการรักษาพยาบาล  
ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังเปน

หนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และ
สมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปนอยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการ
กีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2) การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลควรตอง
ไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อ
รับรองความตอเน่ืองของการปฏิบัติและการดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่น  ๆ 

ขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่ใหการใหบริการทางดานการ
รักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุงสุขภาพทางกายและจิตใจของ
ผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความตองการพิเศษในการใหบริการทางดานการ
การรักษาพยาบาล  

ขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตองไดรับความมั่นใจในการเขาถึงการ
รักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการการรักษาที่มีความพิเศษหรือการ
ผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามีโรงพยาบาลเปนของ
ตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะนํามาซึ่งการดูแลรักษา
ผูตองขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูเช่ียวชาญทางดานการแพทยเทาน้ัน และการตัดสินใจทางกาแพทยไมสามารถถูกลบลางหรือเพิกเฉย
โดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย 

ขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอ
แพทยหรือไมก็ตาม ตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคนโดยมิชักชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และ
ตรวจอีกเปนครั้งคราวภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน ทั้งน้ีควรใหความใสใจเปนพิเศษตอ 

(a)  การระบุความตองการการรักษาพยาบาล และใชมาตรการทั้งปวงที่
จําเปนเพื่อใหมีการรักษาพยาบาล  

(b)  การระบุถึงการปฏิบัติที่ทารุณโหดรายซึ่งเกิดข้ึนกับผูตองขังกอนหนาทีจ่ะ
สงตัวเขามาอยูในเรือนจํา  

(c)  การระบุรองรอยใดๆ ในดานจิตใจหรือความเครียดอันเปนผลมาจากการ
คุมขัง ทั้งน้ีโดยรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ ความเสี่ยงที่จะฆาตัวตายหรือทํารายตนเอง และอาการถอนยา 
อันเปนผลมาจากการใชยาเสพติด การกินยาหรือการด่ืมสุรา และการจัดใหมีมาตรการหรือการ
รักษาพยาบาลหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชกับนักโทษแตละคน  

                                                
5
 “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules),” 
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(d)  กรณีที่สงสัยวาผูตองขังปวยเปนโรคติดตอ จะตองมีการแยกตัวผูปวยไป
รักษาพยาบาลทางคลินิกอยางเพียงพอสําหรับผูตองขังเหลาน้ันในชวงเวลาที่อาจแพรเช้ือ  

ขอกําหนดที่ 31 แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
แลวแตกรณี ตองเขาดูแลผูตองขังที่เจ็บปวยทุกคน ผูตองขังที่รองเรียนวามีปญหาเจ็บปวยทางกาย
หรือจิตใจหรืออาการบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจ และผูตองขังใดๆ ที่พึงไดรับความใสใจเปนพิเศษ โดย
ตองเขาไปเย่ียมทุกวัน การตรวจรักษาจะตองเก็บไวเปนความลับอยางเต็มที่ 

ขอกําหนดที่ 32 (1) ความสัมพันธระหวางแพทยหรือบุคคลากรดานการแพทยกับ
ผูตองขัง ตองเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมและวิชาอาชีพเชนเดียวกับที่ใชกับผูปวยในชุมชนภายนอก 
โดยเฉพาะ 

(a) หนาที่ในการคุมครองสุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขัง และการ
ปองกันโรคและการรักษาพยาบาลบนพื้นฐานการรักษาพยาบาลทางการแพทยโดยคลินิก 

(b) เคารพตอการตัดสินใจดวยตนเองของผูตองขังในสวนที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเอง และการใหความยินยอมดวยความเขาใจจากการแจงขอมูลที่ถูกตองอันเปนหลักการดาน
ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย 

(c) การเก็บขอมูลทางการแพทยเปนความลับ เวนแตการเก็บขอมูลเปน
ความลับเชนน้ันอาจสงผลใหเกิดภัยคุกคามอยางแทจริงตอผูปวยหรือบุคคลอืน่ 

(d) หามอยางเด็ดขาดตอการปฏิบัติใดๆ ทั้งในทางตรงหรือในทางออม อันมี
ลักษณะเปนการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายี
ศักด์ิศรี รวมทั้งการทดลองทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร อันสงผลรายตอสุขภาพของผูตองขัง เชน 
การตัดเซลลออกจากตัวผูตองขัง ตัดเน้ือเย่ือของรางกายหรือการตัดอวัยวะใดๆ เพื่อการดังกลาว 

(2)  โดยไมเปนการกระทบตอสิทธิตามวรรค 1 (d) ของขอกําหนดน้ี ผูตองขังอาจ
ไดรับอนุญาตใหเขารวมในการทดลองทางคลินิกการแพทยและการวิจัยดานสุขภาพอื่นใดที่กระทําได
ในชุมชนอื่น ทั้งน้ีโดยมีการใหความยินยอมอยางมีอิสระและโดยความเขาใจจากการแจงขอมูลที่
ถูกตอง และสอดคลองกับหลักกฎหมายที่ใชบังคับใช และกรณีที่คาดวาจะกอใหเกิดผลประโยชน
โดยตรงและอยางมีนัยสําคัญตอสุขภาพของตนเอง และเปนการบริจาคเซลล เน้ือเย่ือของรางกายหรือ
อวัยวะใหกับญาติของตน 

ขอกําหนดที่ 33 แพทยตองรายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา กรณีที่เห็นวาการคุมขัง
อยางตอเน่ืองหรือสภาพการคุมขังใดๆ ไดสงผลหรือจะสงผลกระทบอยางรายแรงตอสุขภาพกายหรือ
จิตใจของผูตองขัง 

กลาวโดยสรุป ขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง
(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The 
Mandela Rules)) ไดกําหนดการรับรองสิทธิความคุมครองในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติผูตองขัง ซึ่งใน
ดานการรักษาพยาบาลผูตองขังมีสิทธิที่พึงไดรับการบริการทางดานแพทย และสิ่งสําคัญที่สุดคือการ
ไมคิดคาใชจาย ซึ่งรัฐควรอํานวยความยุติธรรมดานสุขภาพโดยไมเสียคาบริการ และตองไดรับการ
รักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี โดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทาง
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กฎหมาย ซึ่งประเทศไทยไดมีการพัฒนาการปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวย 

2.1.4 หนาท่ีและความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน 
1) การรับมอบตัวผูตองหาไปควบคุมในระหวางสอบสวนดําเนินคดีความคําสัง่ศาล

กลาวคือเมื่อบุคคลถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมโดยถูกกลาวหาวากระทําผิดเรียกวา “ผูตองหา”ตํารวจ
จะมีอํานาจควบคุมผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 ซึ่งอํานาจหนาที่
ตํารวจควบคุมผูตองหาไดไมเกิน 3 วันหลังจากน้ันตองนําผูตองหาไปผลัดฟองฝากขังตอศาลในกรณีที่
ยังดําเนินการสอบสวนในระหวางการฝากขังน้ีศาลจะสงมอบตัวผูตองหาใหฝายราชทัณฑไปฝากขัง
ควบคุมตัวไว ณ สถานที่ควบคุมผูตองหา 

2) รับมอบตัวนักโทษเด็ดขาดคือผูตองหาที่ศาลพิจารณาตัดสินวากระทําผิดจริง
และสั่งลงโทษในเรือนจําและทัณฑสถานตามประเภทของนักโทษน้ัน 

3) เมื่อเรือนจําและทัณฑสถานตางๆ รับตัวนักโทษไวคุมขังตามคําสั่งศาลแลวก็จะ
ทําทะเบียนประวัตินักโทษผูน้ันมีการสอบถามประวัติสวนตัวและการตรวจสุขภาพการจัดพิมพ
ลายน้ิวมือและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและเก็บไวในทะเบียนประวัติโดยระบุเลขที่กํากับ 
แตละรายตรวจคนสิ่งของตองหามของนักโทษและมอบเสื้อผาชุดนักโทษให 

4) จัดการแยกประเภทนักโทษจําแนกลักษณะผูตองขังและจัดช้ันนักโทษ 
5) การควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจํา 
6) การรักษาระเบียบวินัยผูตองขัง 
7) การอบรมแกไขและฟนฟูจิตใจผูตองขัง 
8) การฝกอบรมวิชาชีพ 
9) การใชแรงงานผูตองขัง 
10) การใหรางวัลตอบแทนความดีและการลงโทษเมื่อกระทําความผิด 
11) จัดสวัสดิการสงเคราะหผูตองขัง 
12) การปฏิบัติตอผูตองขังในชุมชน 
13) การดําเนินการพักการลงโทษอภัยโทษลดวันตองโทษ 
14) การประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพพจนที่ดีแกผูตองขังโดยพยายามแกไข

แปรเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีของสังคมที่มีตอผูตองขังไดแกการจัดนิทรรศการและการจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูตองขัง 

15) พยายามเสริมสรางสภาพแวดลอมบรรยากาศและดํารงชีวิตภายในเรือนจําใหมี
ความแตกตางจากสังคมภายนอกใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได 

16) การปลดปลอยผูตองขัง 
กลาวโดยสรุป หนาที่และความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน มีหลาย

ประการที่เกี่ยวของกับผูตองขัง ซึ่งหน่ึงหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญไดแกจัดสวัสดิการสงเคราะห
ผูตองขัง ซึ่งมีเรื่องการรักษาพยาบาลผูตองขังเจ็บปวยอยูในกรอบน้ันดวย  
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2.3  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
ปญหาหรือแนวทางการจัดการเรื่องของผูตองขังชาวตางชาติน้ันไมไดมีแคปญหาเรื่อง

งบประมาณคารักษาพยาบาล ปญหาการติดตอประสานงานระหวางองคกรเพียง หรือปญหาดาน 
สิทธิมนุษยชนเพียงเทาน้ี แตปญหาผูตองขังชาวตางชาติน้ันยังมีอีกมากมาย เชน ปญหาดานความ
เปนอยูในเรือนจํา ปญหาดานการรับรูขาวสารจากภายในและภายนอกเรือนจํา ปญหาดานภาษาที่ใช
ในการสื่อสาร ปญหาดานวัฒนธรรม ปญหาดานการโอนตัวผูตองขังระหวางประเทศ ฯลฯ เปนตน 
ทั้งน้ีมีเอกสารการศึกษาที่ใหความสนใจในประเด็นเรื่องผูตองขังชาวตางชาติหรือประเด็นที่เกี่ยวกับ
ปญหาหรือแนวทางจัดการปญหาผูตองขัง อันไดแก 

1)  รายงานการศึกษาสวนบุคคลของ ฐานิส  ศรียะพันธ เรื่อง “การจัดการกับผูตองขัง
ตางชาติ” (2549) การศึกษาน้ีตองการศึกษาปญหาผูตองขังตางชาติในภาพรวมทั้งหมด เพื่อที่จะนําไป
ปรับปรุงแกไขในเชิงนโยบายและวิธีปฏิบัติตอผูตองขังตางชาติ ทัง้น้ีการศึกษาน้ีไมไดเจาะจงที่จะศึกษา
หรือหาแนวทางแกไขปญหาใดปญหาหน่ึงเปนการเฉพาะ ซึ่งการศึกษาเรื่องน้ีไดพบปญหาของผูตองขัง
ตางชาติ คือ ปญหาความเปนอยูในเรือนจํา ทั้งดานอาหาร สถานที่ ปญหาดานการรับรูขาวสารทั้ง
ภายในและภายนอกเรือนจํา และปญหาดานการสื่อสาร ในสวนปญหาที่เจาหนาที่เรือนจํา สวนใหญ
จะเปนปญหาดานภาษาที่ใชในการสื่อสาร ปญหาดานการควบคุม และปญหาเกี่ยวกับการเรียกรอง
สิทธิพิเศษตางๆ โดยจุดแข็งของรายงานการศึกษาสวนบุคคลน้ี คือ การนํากฎและขอเสนอแนะของ
องคการสหประชาชาติและการปฏิบัติตอผูตองขังตางชาติในตางประเทศมาเปรียบเทียบกับมาตรการ
ที่ไทยใชอยูในปจจุบัน และการนําปญหาที่พบจากการสํารวจมาวิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตร 
การจัดการกับปญหาผูตองขังตางชาติ  

2) การศึกษาของ ณัฐยา  จรรยาชัยเลิศ เรื่อง “หลักประกันสิทธิผูตองขัง : กรณีศึกษา
สิทธิการดํารงชีวิต” (2548) การศึกษาเรื่องน้ีไดศึกษาหลักกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ 
กรมราชทัณฑไดปฏิบัติตอผูตองขังในดานสิทธิในการดํารงชีวิต เชน สิทธิไดรับอาหาร สิทธิไดรับ
เครื่องนุงหมหลับนอน การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ 
สิทธิในการติดตอสื่อสาร และการจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ ซึ่งสิทธิใน
การไดรับการรักษาพยาบาลก็ถือเปนหน่ึงในสิทธิในการดํารงชีวิต เพื่อวิเคราะหวาผูตองขังไดรับ
หลักประกันสิทธิและไดรับการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานข้ันตํ่าหรือไม ซึ่งจุดแข็งของการศึกษาน้ี 
คือ การนําหลักกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองขังของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุนมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าฯ เพื่อกอใหเกิดขอเสนอแนะในการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในบาง
ประการตอไป  

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
ผูเขียนไดศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดเรื่องขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผูตองขังเปนกรอบหลักในการเปรียบเทียบ
กับบทบัญญัติตามกฎหมาย และสิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในเรื่องการปฏิบัติตอ
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ผูตองขังในประเทศไทยวามีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร เพื่อที่จะไดนําไปสูการพัฒนา 
แนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยตอไป 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย ซึ่ง
มีรูปแบบการวิจัยโดยใชวิธีวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัย
วิจัยสนาม (Field Research) ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 
(Interview) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปน้ี  

1) ศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
2) ศึกษาสภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา/ทัณฑ

สถานไทย 
3) ศึกษาเพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดการฯ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข 

 
3.1  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  

เปนการศึกษาคนควาและการเก็บรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสารรายงานการ วิจัย 
หนังสือ สารนิพนธ วิทยานิพนธตางๆ สิ่งพิมพ และสืบคนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) โดยการ
คนควาเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ เปนขอมูลที่มีการบันทึกไวแลวโดยผูอื่น ซึ่งเปนขอมูล
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการผูตองขังปวยชาวตางชาติ 

 
3.2 การวิจัยสนาม (Field Research)  

การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ (Interview) เปนการศึกษาโดยใชวิธีการ สัมภาษณ ผู
ศึกษาจะใชแบบสัมภาษณในการสัมภาษณ และจดบันทึกขอมูลตามคําบอกเลาของผูถูกสัมภาษณที่
นํามาใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาในเรื่องแนวทางการจัดการ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติ เพื่อใชเปนแนวแนวทางการจัดการฯ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 
3.3 ผลการวิจัยสนาม  

โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยาง คือ จํานวน 14 คน โดยเน้ือหา
ที่นําเสนอเปนการบรรยายเรียงลําดับตามขอคําถามในแบบสัมภาษณ และการตอบคําถามของผูให
สัมภาษณ ซึ่งคําถามจะครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย จํานวน 3 ขอ ดังกลาวขางตน 

ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมจากผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณในการวิจัยครั้งน้ี 
ประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญที่เปนผูตองขังปวยชาวตางชาติ 10 คน ซึ่งไมสามารถระบุช่ือได  
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กับขาราชการของกรมราชทัณฑที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของดานการรักษาพยาบาลผูตองขัง จํานวน 4 คน 
ดังตอไปน้ี 

1) คุณปาริชาด  วงษลือ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ ฝายสังคมสงเคราะห ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ 

2) คุณวิชชุดา  คงพรอมสุข พยาบาลชํานาญการพิเศษ สวนการพยาบาล ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ 

3) คุณมานุช  สรอยเพ็ชร นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ ฝายราชทัณฑตางประเทศ  
กรมราชทัณฑ 

4) คุณพนิดา  วงษสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองบริการทางการแพทย 
กรมราชทัณฑ 

ทั้งน้ี ในการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
ไดอาศัยแนวคิดเรื่องขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง (United 
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules)) 
ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผูตองขังเปนกรอบโครงหลักในการเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศไทยน้ันมีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร เพื่อที่จะไดนําไปสู
การพัฒนาแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยตอไป สามารถสรปุ
ขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามตางๆ เปนลําดับ ดังน้ี 

3.3.1 กระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
1)  ข้ันตอนการตรวจแรกรับ พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 10 

กําหนดใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขังที่เพิ่งรับตัวเขามาควบคุมในเรือนจําทุกคนใหไดรับการตรวจ
สุขภาพ โดยเฉพาะผูที่เจ็บปวยหรือนาสงสัยวาจะเปนโรคซึ่งติดตอได ซึ่งการวางหลักไวเชนน้ีเพื่อเปน
การปองกันโรคติดตอที่ผูตองขังอาจเปนมากอนถูกควบคุมในเรือนจํา มิฉะน้ันอาจเกิดการแพรระบาด
ในกลุมผูตองขังไดโดยงายและรวดเร็ว เน่ืองจากในเรือนจําเปนสถานที่แออดัและมผีูตองขังเปนจาํนวนมาก 
อีกทั้งเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังและบุคคลทั่วไปในเวลาเดียวกันอีกดวย  

นอกจากน้ีมีการวางแนวทางการปฏิบัติที่เปนรายละเอียดไวในกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กําหนดใหแพทย
ตรวจอนามัยผูตองขังที่เจาพนักงานเรือนจํารับไวใหมในวันรับตัวน้ัน ถาหากแพทยไมอาจตรวจในวันน้ันได
ใหตรวจในวันอื่นโดยเร็ว และเมื่อแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยตองมีการรักษาพยาบาลหรือมี
โรคติดตอซึ่งจะลุกลามเปนภัยแกผูอื่น ใหแพทยช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติตอพัศดี โดยเปนหนาที่ของ 
เจาพนักงานเรือนจําที่จะตองพยายามปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยในสวนที่เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลผูตองขังน้ัน 

หากแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บ ซึ่งจําเปนตองสงออกไปรักษาตัว
นอกเรือนจํา ใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานย่ืนตอผูบังคับบัญชาเรือนจําในรายงานน้ัน ใหช้ีแจง
อาการเจ็บปวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรคหรือชนิดของการเจ็บปวยและสถาบันรักษาพยาบาล
นอกเรือนจําที่เห็นควรใหจัดสงไปรักษา แตถาในกรณีที่แพทยไมสามารถจะมาตรวจไดในวันรับตัว
ผูตองขังใหม และเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นวาผูตองขังไดมีอาการปวยเจ็บ จําตองรักษาพยาบาล
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หรือมีโรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงแกผูอื่น ใหจัดแยกผูตองขังน้ันจากผูตองขังอื่นหรือจัดสง
สถานพยาบาลของเรือนจํารอการตรวจของแพทยตอไป 

ถาเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นหรือสงสัยวาผูตองขังปวยหนักใหรีบแจง
แพทยและผูบัญชาการเรือนจําทราบ ในระหวางรอคอยแพทยและคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจํา  
หากเห็นวาจําเปนใหติดตามขอการสงเคราะหจากผูมีอาชีพในทางใชวิชาชีพแพทยที่ใกลเคียงที่สุด 
และหากวาจะจัดการดังน้ันไมไดใหพัศดีจัดการชวยเหลือโดยประการอื่น 

จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา ในทางปฏิบัติน้ันผูตองขัง
แรกรับทุกคนจะไดรับการตรวจอนามัยกอนเขาเรือนจํา/ทัณสถาน แตเน่ืองจากปญหาขาดแคลนแพทย 
ทําใหผูที่ทําหนาที่ตรวจจริงๆ น้ันเปนพยาบาลวิชาชีพ หรือเจาหนาที่ทางการแพทย อยางไรก็ดีหาก
ปรากฏวาผูตองขังมีอาการเจ็บปวยจําตองรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงแก
ผูอื่น ก็จะถูกคัดกรองแยกผูตองขังน้ันจากผูตองขังอื่นหรือจัดสงสถานพยาบาลของเรือนจํารอ 
การตรวจของแพทยตอไป ซึ่งถือวาการดําเนินการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยเปนไปตามขอกําหนด
ข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดาน
การรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาล
ในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปน
อยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2)การใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป 
และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเน่ืองของการปฏิบัติและการดูแลรักษา ซึ่ง
รวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่ให
การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุง
สุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความตองการ
พิเศษในการใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล รวมทั้งขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากร
ทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอแพทยหรือไมก็ตาม ตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคนโดยมิ
ชักชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และตรวจอีกเปนครั้งคราวภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน 

2)  ข้ันตอนในการตรวจรักษาผูตองขังปวย กฎกระทรวงฯ ขอ 73 กําหนดให
แพทยหรือเจาพนักงานเรือนจําที่พบผูตองขังเจ็บปวยใหปฏิบัติตามขอ 38 และ 39 คือการใหแพทย
ตรวจรักษาผูตองขังภายหลังรับตัว หากจําเปนจึงสงออกไปรักษาภายนอกเรือนจํา หรือหากเห็นวา
เปนโรคติดตอใหจัดแยกผูตองขังออกจากผูตองขังอืน่ 

กฎกระทรวงฯ ขอ 23 กําหนดใหทุกเรือนจํามีแพทยประจําการ ในเรือนจําที่ไม
มีแพทยประจําการใหแพทยสังกัดบังคับบัญชากรมสาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา และกฎกระทรวงฯ 
ขอ 72 กําหนดใหเรือนจําทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทําการรักษาผูตองขังปวย และจัดให
มีผูมีความรูพอสมควรทําหนาที่ประจําสถานพยาบาลน้ัน 

จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา พบวา เรือนจํา/ทัณฑสถาน
มีปญหาขาดแคลนแพทย ทําใหปริมาณแพทยไมเพียงพอกับจํานวนผูตองขัง มีเพียงทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑแหงเดียวที่ทําหนาที่รักษาผูตองขังปวยโดยตรง แตก็มีปญหาการขาดแคลน
แพทยอยูเชนกัน และแมวาในปจจุบันทุกเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหงจะมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทํา
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หนาที่รักษาผูตองขังปวย แตก็ไมมีแพทยประจําอยูทุกแหง ในการแกไขปญหาดังกลาวกรมราชทัณฑ
ไดมีการจัดจางแพทยเขาตรวจและใหการบําบัดรักษาผูตองขังปวยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง 
และจัดใหมีการหมุนเวียนแพทยทันตแพทยจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑไปชวยบําบัด
ผูตองขังปวยในเรือนจําและทัณฑสถานใกลเคียง และจัดหนวยแพทย ทันตแพทยเคลื่อนที่ออกไป
ตรวจ และใหการบําบัดรักษาผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานในสวนภูมิภาคเปนครั้งคราว 

ในดานจํานวนบุคลากร กรมราชทัณฑไดกําหนดใหเรือนจํา/ทัณฑสถานที่
ใหบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยในที่รับไวบนสถานพยาบาลต้ังแต 10 เตียงข้ึนไป ตองมีแพทย
ประจําหรือแพทยหวงเวลา หมุนเวียนเขาไปใหการดูแลรักษาผูตองขังปวยภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
กับตองมีเจาหนาที่สายการแพทยใหบริการผูตองขังปวยอยางตอเน่ืองตลอด 24 ช่ัวโมง 

สวนเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ใหบริการเฉพาะผูปวยนอกตองมีแพทยหรือผูที่
ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานอนามัยเรือนจํา กับตองมีพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเทคนิค หรือ
เจาหนาที่พยาบาลอยางนอย 1 คน ตอผูตองขัง 1,250 คน และในกรณีที่มีผูตองขัง 5,000 คนข้ึนไป 
ตองมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และมีพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเทคนิค หรือเจาหนาที่พยาบาลอีก
อยางนอย 4 คน (ตามอัตราสวน 1 : 1,250) ทั้งน้ี การจะใหปฏิบัติใหไดตามที่กฎกระทรวงฯ ขอ 23 
กําหนดไวเปนการยาก เน่ืองจากในโรงพยาบาลของรัฐปจจุบันก็ยังประสบปญหาขาดแคลนแพทย 
และแพทยที่อยูในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขก็มีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมากอยูแลว 

อยางไรก็ดีในปจจุบันเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ และมีโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา กรมราชทัณฑไดเขารวมโครงการดังกลาว
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาลและเพื่อใหผูตองขังไดรับสิทธิที่พึงไดรับเทาเทียมกับ
ประชาชนทั่วไป โดยกรมราชทัณฑไดดําเนินการแจงใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศจัดทําขอมูล
ผูตองขังเพื่อใชในโครงการหลักประกันสุขภาพ โดยมีขอมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ช่ือ นามสกุล
ผูตองขัง วัน เดือน ปเกิด ฯลฯ ทั้งน้ีจะมีการแบงการดําเนินงานดานการรักษาพยาบาลออกเปน 2 กลุม 
คือเรือนจําหรือทัณฑสถานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แหงใหทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑรับ
เปนหนวยบริการปฐมภูมิ สวนเรือนจําหรือทัณฑสถานในสวนภูมิภาค ใหโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขรับเปนหนวยบริการปฐมภูมิ โดยใหเรือนจําหรือทัณฑสถานประสานงานไปยัง
หนวยบริการปฐมภูมิที่รับผิดชอบเพื่ออกบัตรประกันสุขภาพผูตองขัง พรอมจัดทําแผนงานดานการ
ดูแลสุขภาพอนามัยใหแกผูตองขังตามสิทธิที่พึงไดรับ 

ในปจจุบันพบวากรมราชทัณฑมีปญหาในการเขารวมโครงการน้ี เพราะการรับสิทธิ
ตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะครอบคลุมเฉพาะประชาชนคนไทยทีม่เีลขประจาํตัว
ประชาชน 13 หลักเทาน้ัน ทําใหมีปญหาในกรณีผูตองขังตางชาติหรือผูตองขังไทยที่ไมมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือไมสามารถนําเอกสารมาแสดงได สงผลใหผูตองขังคนน้ันไมไดรับสิทธิตาม
โครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือกรณีที่โรงพยาบาลปฐมภูมิที่เรือนจําอยูในเขตไมมี
ความพรอมดานบุคลากรหรือยังไมมีการประสานงานกันระหวางเรือนจํากับโรงพยาบาล ทําให
โรงพยาบาลปฐมภูมิไมสามารถเขามาใหการดูแลผูตองขังในเรือนจําไดเต็มรูปแบบ จึงยังคงใชระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจํา พ.ศ. 2544 กับกรณีเหลาน้ี  
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ทั้งน้ีการดําเนินการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยถือไดวาเปนไปตามขอกําหนด
ข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดาน
การรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาล
ในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปน
อยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2)การใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป 
และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเน่ืองของการปฏิบัติและการดูแลรักษา  
ซึ่งรวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่
ใหการใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุง
สุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความตองการ
พิเศษในการใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล และขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตอง
ไดรับความมั่นใจในการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการ 
การรักษาที่มีความพิเศษหรือการผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก  
ถาเรือนจํามีโรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยาง
เพียงพอที่จะนํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูเช่ียวชาญทางดานการแพทยเทาน้ัน และการตัดสินใจทางกาแพทยไม
สามารถถูกลบลางหรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย รวมทั้ง
ขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอแพทยหรือไมก็ตาม 
ตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคนโดยมชัิกชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และตรวจอีกเปนครั้งคราว
ภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน 

3)  การสงผูตองขังออกไปรับการรักษาตัวภายนอกเรือนจํา พระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 30 ไดวางหลักไวใหแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังย่ืนรายงาน
แสดงความเห็นวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บ และถารักษาพยาบาลในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะ
อนุญาตใหผูตองขังคนน้ันไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกจากเรือนจําโดยมีเงื่อนไขอยางใดตามที่
เห็นสมควรก็ได สวนกฎกระทรวงฯ ขอ 38 วรรค 4 กําหนดวาหากแพทยตรวจพบวาผูตองขังใดปวยเจ็บ
หรือจําเปนตองสงออกไปรักษาตัวนอกเรือนจํา ใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานย่ืนตอผูบญัชาการ
เรือนจํา ในรายงานน้ันใหช้ีแจงอาการเจ็บปวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรคหรือชนิดของการ
เจ็บปวยและสถานรักษาพยาบาลนอกเรือนจําที่เห็นควรใหจัดสงตัวไปรักษาพยาบาล  

จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา การวางกฎระเบียบในการ
พิจารณาสงผูตองขังออกไปรักษานอกเรือนจําและการควบคุมผูตองขังปวยเพื่อปองกันการหลบหนี 
โดยใหแพทยทําเอกสารรายงานความจําเปนในการนําตัวออกไปรับการรักษายังสถานพยาบาล
ภายนอกพรอมความเห็นของพัศดีไปยังกรมราชทัณฑเพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อไดรับ
อนุญาตจึงจะนําตัวผูตองขังปวยออกไปรักษาได ตอไดมีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ สําหรับสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงาน
ต้ังอยูในสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนภูมิภาค และหากผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณามอบ
อํานาจตอใหผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขังปฏิบัติ
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ราชการแทนได และไดมีการมอบอํานาจใหผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน 
และสถานกักขังปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการอนุญาตใหผูตองขังปวยออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล
ภายนอกเรือนจําตามความเหมาะสมและจําเปนแหงโรค และเมื่อพนขีดอันตรายใหรับสงตัวไปรับ 
การรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว โดยแพทยผูรักษาตองเสนอความเห็นระบุความจําเปนตางๆ 
เปนลายลักษณอักษรดวย และใหติดตอญาติผูตองขังปวยเพื่อแจงใหรับทราบคาใชจายในการสงตรวจ
รักษาและเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย แตหากติดตอญาติไมไดหรือญาติไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายได 
แตแพทยโรงพยาบาลของรัฐมีความเห็นใหสงตัวไปรับการรักษายังโรงพยาบาลเอกชนก็ใหเรือนจําเปน
ผูออกคาใชจายน้ันเพื่อเปนการสงเคราะหแกผูตองขังปวย 

ซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเกิดปญหาความลาชา เน่ืองจากมีข้ันตอน
การปฏิบัติหลายข้ันตอน จึงไดกําหนดใหเรือนจําจังหวัด เรือนจําอําเภอที่ผูวาราชการจังหวัดยังไม
พิจารณามอบอํานาจใหผูบัญชาการเรือนจํา หากพบวาผูตองขังปวยมีอาการที่อาจเปนอันตรายถึงแก
ชีวิตหรืออาจทําใหทุพพลภาพและรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดไมทันการ ผูบัญชาการเรือนจํา 
สามารถใชดุลพินิจในการพิจารณาขออนุญาตนําตัวผูตองขังปวยออกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ภายนอกโดยรีบดวนไดแลวจึงรายงานไปยังผูวาราชการจงัหวัดพิจารณาอนุญาตตอไป 

ในสวนของกรมราชทัณฑ ไดกําหนดใหจัดเจาหนาที่เรือนจําไปควบคุมผูตองขังปวย
ในโรงพยาบาลภายนอกดวยในอัตรา 2 ตอ 1 คือเจาหนาที่ 2 คน ควบคุมผูตองขังปวย 1 คน เวนแต
ผูตองขังปวยตองนําสงโรงพยาบาลในคราวเดียวมากกวา 1 คนใหใชเจาหนาที่ 1 คน ตอผูตองขัง 1 คน 
โดยตองมีเจาหนาที่ระดับผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมายควบคุมไปดวย แตหากวามีผูตองขังปวย
ตองรักษาตัวอยูในโรงพยาบาลเปนจํานวนมาก และเรือนจําประสบปญหาขาดแคลนอัตรากําลัง
เจาหนาที่ควบคุม ใหยายผูตองขังปวยในสวนที่เกินอัตราสวนการควบคุมไปยังทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑหรือโรงพยาบาลนิติจิตเวชแลวแตกรณี เมื่อหายปวยจึงยายกลับมาเรือนจําตามเดิม 

อยางไรก็ดีหากไมสามารถปฏิบัติเชนน้ันไดดวยเหตุผลทางการแพทยหรือความ
มั่นคงปลอดภัยในการควบคุมผูตองขัง ใหจัดเจาหนาที่ควบคุมผูตองขังในอัตราเจาหนาที่ 2 คนตอ
ผูตองขัง 5 คน โดยตองใหผูตองขังทั้ง 5 คนนอนพักรักษาตัวอยูในหองพักบริเวณเดียวกันเพื่อปองกัน
การหลบหนี หากกระทํามิไดก็ใชอัตราสวนเจาหนาที่ 2 คนตอผูตองขังปวย 1 คนตามเดิม และการ
ควบคุมผูตองขังปวยชายใหเจาหนาทีช่ายควบคุม ผูตองขังปวยหญิงใหใชเจาหนาที่หญิงควบคุม 

การดําเนินการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยถือไดวาเปนไปตามขอกําหนดข้ันตํ่า
ขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดานการ
รักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาลใน
มาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปน
อยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2)การใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป 
และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเน่ืองของการปฏิบัติและการดูแลรักษา ซึ่ง
รวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตองไดรับความ
มั่นใจในการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการการรักษาที่มี
ความพิเศษหรือการผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามี
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โรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะ
นํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูเช่ียวชาญทางดานการแพทยเทาน้ัน และการตัดสินใจทางกาแพทยไมสามารถถูกลบลาง
หรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย 

3.3.2 สภาพปญหาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับผูตองขังชาวตางชาติท่ีปวยในเรือนจํา/ 
ทัณฑสถานไทย 

1)  ปญหาเรื่องคาใชจายของผูตองขังปวย  
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา กรมราชทัณฑไดรับจัดสรร

คาใชจายในการรักษาพยาบาลผูตองขัง (Unit Cost) จํานวน 136 บาทตอคนตอปเพื่อดูแล
รักษาพยาบาลผูตองขังในภาพรวมจํานวนที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 200,000 คน ในขณะที่ผูตองขัง
ทั้งหมดมี 320,111 คน ซึ่งงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังที่ไดรับน้ัน ตองแบกรับ
คาใชจายของผูตองขังสวนเกินอยูกวาจํานวน 120,111 คน กรมราชทัณฑจึงไมมีงบประมาณจัดสรร
มาใชในการดูแลผูตองขังปวยชาวตางชาติเปนการเฉพาะ  

 
ตารางท่ี 1  รายงานการใหการสงเคราะหผูตองขังที่ไมมีสิทธ์ิการรักษาและชาวตางชาติ (กรณีรับไว

รักษาในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ) ปงบประมาณ 2556-2558 
 

ปงบประมาณ จํานวน (คน) จํานวนเงิน (บาท) 
2556 141 1,944,746 
2557 130 1,811,258 
2558 117 1,320,052 

ที่มา: ฝายสังคมสงเคราะห ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
 

แตพอเมื่อกรมราชทัณฑไดไปเขาระบบประกันสุขภาพถวนหนาของสํานักงาน
ประกันสุขภาพแหงชาติ ก็ทําใหแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูตองขังข้ึนมาก โดย
งบประมาณเหลาน้ันจะตัดไปอยูตามโรงพยาบาลภายนอก แตอยางไรก็ตาม ผูตองขังปวยชาวตางชาติ
ไมมีสิทธิรักษาพยาบาลตามเกณฑของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ไดกําหนดคุณสมบัติ
ของการที่จะมีสิทธิรักษาพยาบาลตามเกณฑไวคือ บุคคลน้ันจะตองมีสัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก  
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ตารางท่ี 2  การสงเคราะหคารักษาพยาบาลผูตองขังที่ไมมีสิทธ์ิการรักษาและชาวตางชาติ (กรณีผูปวยนอก) 
 

ปงบประมาณ จํานวนราย (ครั้ง) จํานวนเงินท่ีสงเคราะหคารักษา  
(กรณีผูปวยนอก) 

2556 56,453 991,450 
2557 58,152 351,942 
2558 72,413 273,844 

2558-ปจจุบัน 41,338 475,052 
ที่มา: ฝายสังคมสงเคราะห ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 
กรมราชทัณฑไดมีความพยายามแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดข้ึน อาทิ วิธีการ

ติดตอญาติของผูตองขังชาวตางชาติใหรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลโดยผานการติดตอ
ประสานงานกับสถานทูตของประเทศผูตองขังชาวตางชาติ บางรายก็สามารถติดตอไดสะดวกและมา
รับผิดชอบคาใชจาย กรณีเชนน้ีเกิดข้ึนเพราะสถานทูตใหความรวมมือและชวยเหลือสนับสนุนเปน
อยางดี แตบางกรณีติดตอญาติไดลําบากมาก เพราะสถานทูตใหความชวยเหลือบาง ขาดการติดตอ
กลับมาบาง จึงเปนปญหาตอการรักษา หรือรักษาตอ เพราะยังไมสามารถหาคนมารับผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดข้ึนได ดังน้ันปญหาที่เกิดข้ึนจริงๆ คือ ไมสามารถติดตอประสานญาติได และสถานทูต
ไมมีนโยบายในการใหความรวมมือเชนน้ี หรือไมมีสถานทูตของประเทศผูตองขังปวยชาวตางชาติในไทย 
ในกรณีที่ไมสามารถติดตอญาติหรือการสนับสนุนจากสถานทูต กรมราชทัณฑจะดําเนินการหาเงินมา
ชวยสงเคราะหผูตองขังปวยชาวตางชาติ โดยในข้ันตนติดตอขอรับบริจาคจากองคกรการกุศลหรือ
มูลนิธิที่เกี่ยวของกับโรคที่ผูตองขังชาวตางชาติกําลังประสบอยูสวนใหญใหการสนับสนุนเปนแคเงิน
จํานวนบางสวนของเทาที่ขอไปเทาน้ัน หรือวามีองคกรกุศลของคริสตอยากเขามาใหความชวยเหลือ
สนับสนุนงบประมาณดานการรักษาพยาบาลผูตองขังปวยชาวตางชาติอยางเต็มที่ เพราะองคกรน้ี
ไดรับเงินสนับสนุนมาจากคริสตจักร จึงอยากมีผลงานในการชวยเหลือสังคม องคกรน้ีจึงเลือกที่จะ
ชวยเหลือผูตองขังปวยชาวตางชาติ จึงย่ืนมือเขามาจะทําขอตกลงกับทัณฑสถานโรงพยาบาล  
แตกรมราชทัณฑไมเห็นดวย เพราะเกรงวาจะมีเรื่องของการแสวงหาผลประโยชนโดยอางวาจะเขามา
ชวยผูตองขังปวย จึงทําใหไมไดรับการสนับสนุนระยะยาวจากกรณีน้ีไป และวิธีการสุดทายคือ 
เจาหนาที่จะไปขอความชวยเหลือจากโรงพยาบาลภายนอกที่สงผูตองขังปวยไปรักษา ซึ่งมีรายกรณี 
เชน ขอใหรักษาฟรีบาง ขอติดคางชําระไวกอนบาง ขอผอนชําระคาใชจาย ฯลฯ ทั้งน้ีกรมราชทัณฑได
มีความพยายามในการแกไขปญหาเรื่องคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติ 
โดยจัดต้ังมูลนิธิโรงพยาบาลราชทัณฑข้ึนมาเพื่อดูแลปญหาคารักษาพยาบาลของผูตองขังปวย
ชาวตางชาติ 

2)  ปญหาเรื่องเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่จะนํามาซึ่งการดูแล
รักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม 

จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา กฎหมายไทยกําหนดใหมี
สถานพยาบาลในทุกเรือนจํา/ทัณฑสถาน จึงเปนการคุมครองสิทธิของผูปวยไวพอสมควร แตในทาง
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ปฏิบัติพบวามีปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ทําใหไมมีแพทยทํางานประจําในเรือนจํา 
นอกจากเรือนจําบางแหงที่มีสถานพยาบาลขนาดใหญหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวกรมราชทัณฑไดกําหนดใหแตละเรือนจําตองมี
พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิคประจําในสถานพยาบาลแหงละ 1 คน และจัดจางแพทยหวง
เวลาเขามาตรวจและใหการบําบัดรักษาผูตองขังปวยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง ซึ่งสามารถ
แกไขปญหาไดระดับหน่ึง แตหากเกิดกรณีผูตองขังปวยในขณะที่ไมมีแพทยประจําการในเรือนจํา และ
ตองนําตัวไปรักษาภายนอกเรือนจํา อาจทําใหผูตองปวยไมไดรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทยได
ทันทวงทีและนํามาซึ่งอันตรายตอชีวิตของผูตองขังไดนอกจากปญหาการขาดแคลนแพทยแลว 
เรือนจํา/ทัณสถานยังประสบปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเทคนิค หรือ
เจาหนาที่พยาบาลในการทําหนาที่อีกดวย นอกจากน้ีพบปญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหาวัสดุ
อุปกรณทางการแพทยที่มีอยางจํากัด รวมทั้งปญหาระบบการเขารับบริการรักษาพยาบาลที่มีหลาย
ข้ันตอน เชน ระบบการจัดแดนตามวันในการเขารับการรักษา ซึ่งบางครั้งทําใหโรคหรืออาการที่กําเริบ
ไดบรรเทาไปกอนแลวกวาจะถึงแพทย จึงทําใหยากตอการวินิจฉัยโรคของแพทย  

3)  ปญหาการสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา 
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา เมื่อพยาบาลเรือนจํา/ 

ทัณฑสถานพิจารณาแลวเห็นวา ผูตองขังมีอาการเจ็บปวยจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาจากแพทย 
ใหพยาบาลเรือนจํารวบรวมรายช่ือผูตองขังเสนอตอผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน  
สถานกักกัน และสถานกักขัง เพื่อเชิญแพทยผูรับผิดชอบอนามัยผูตองขัง ซึ่งไดแกนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด หรือแพทยผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหปฏิบัติราชการแทน หรือ
แพทยจากหนวยงานปฐมภูมิเขาทําการตรวจและพิจารณาใหการรักษาข้ันตอไปโดยเร็ว เมื่อแพทย
ตรวจแลวในรายที่สามารถใหการรักษาไดจะสั่งยาใหรับประทานในเรือนจํา หรือแพทยพิจารณาแลว
เห็นวามีความจําเปนตองสงตัวออกไปรับการรักษาตอยังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา เน่ืองจากขาด
อุปกรณที่จําเปนในการใหการรักษา และเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจํา ใหเรือนจํา
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการรักษา เชน ใบแสดงความเห็นแพทยในการสงออกรักษา บัตรแสดง
สิทธิรับการรักษา (บัตรประกันสุขภาพถวนหนา) ตองสงตัวผูตองขังปวยไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
ของรัฐเปนอันดับแรก เวนแตกรณีมีความจําเปนตองสงไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเอกชนเพราะ
โรงพยาบาลของรัฐขาดเครื่องมือและอุปกรณที่จะใหการรักษาพยาบาลแกผูตองขังปวย หรือ
โรงพยาบาลของรัฐอยูหางไกล และหากผูตองขังปวยไมไดรับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาอยาง
ทันทวงที อาจเปนอันตรายแกชีวิตหรือทุพพลภาพใหสงตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนได และเมื่อพนขีด
อันตรายใหรับสงตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว ซึ่งการออกไปรับการรักษาพยาบาล
ภายนอกน้ันเปนการเพิ่มภาระใหแกเจาหนาที่เรือนจํา/ทัณฑสถานเปนอยางมาก เพราะการนํา
ผูตองขังปวยออกไปรับการรักษายังโรงพยาบาลภายนอกน้ันจําเปนตองมีเจาหนาที่ไปควบคุมดูแล
กํากับจํานวน 2 คน 
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ตารางท่ี 3  สถิติการสงตอรักษาโรงพยาบาลภายนอก 
 

ปงบประมาณ 2556 2557 2558 
การสงตอโรงพยาบาลนอก 625 876 1,365 
กรณีรบัไวรักษาในโรงพยาบาลนอก 42 69 165 
ที่มา: สวนการพยาบาล ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 

 
4)  ปญหาการบริการดานการแพทย และมีแพทยอยูประจํา 

จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ  พบวา การกําหนดใหมี
สถานพยาบาลในเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหง เพื่อมีบริการทางการแพทยและมีแพทยประจํา ซึ่งใน
ประเทศไทยมีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑเพียงแหงเดียวที่เปนโรงพยาบาลที่เปนของ 
กรมราชทัณฑที่มีการบริการดานการแพทยและมีแพทยอยูประจําอยางแทจริง ซึ่งตองรองรับการ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาลผูตองขังปวยทั่วประเทศที่มีผูตองขังรอรับการบริการมากกกวา 3 เทา  

 
ตารางที่ 4  ขอมูลบุคลากรของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 
 
ลําดับ ตําแหนง จํานวน 

1. แพทย 13 
2. ทันตแพทย 4 
3. พยาบาลวิชาชีพ 66 
4. เภสัชกร 3 
5. นักจิตวิทยา 1 
6. นักรังสีการแพทย 5 
7. นักวิทยาศาสตรการแพทย 3 
8. นักเทคนิคการแพทย 1 
9. นักจิตวิทยาคลินิก 2 
10. นักสังคมสงเคราะห 5 
11. นักทัณฑวิทยา+นักจัดการงานทัว่ไป 82 
12. เจาพนักงานเภสัชกรรม 4 
13. เจาพนักงานทัตสาธารณสุข 6 

ที่มา: ฝายบริหารงานทั่วไป ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
 
ทั้ง น้ีในสวนของการรักษาเมื่อผูตองขังเขามาพบแพทยในทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ ก็จะมีการกรอกขอมูลยังเวชทะเบียน ถาเปนผูตองขังชาวตางชาติก็ข้ึนทะเบียน
อีกแบบหน่ึงที่ไมเหมือนกับคนไทย หลังจากน้ันก็จะมีพยาบาลเวชปฏิบัติมาตรวจดูอาการของผูตองขัง 
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ถาหากมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย พยาบาลสามารถจายยาไดก็จายถาอาการรุนแรงหรือเรื้อรังแตไม
ฉุกเฉินพยาบาลจะนัดคิวใหพบแพทยใหได แตถาอาการรุนแรงและฉุกเฉิน ก็จะใหพบแพทยไดเลย  
ซึ่งที่กลาวมาขางตนจะเปนกรณีการรับผูปวยนอก ในสวนการรับผูปวยในน้ัน ตองเปนการไดรับ
ความเห็นจากแพทยเทาน้ันที่จะสามารถใหผูตองขังสามารถเขารับการรักษาเปนผูปวยในได และถา
หากแพทยพิจารณาแลววาอาการของโรคเกินขีดความสามารถของแพทยหรือเครื่องมือทางการแพทย 
แพทยก็สงตัวผูตองขังไปยังโรงพยาบาลภายนอกที่สามารถรักษาไดดีกวา  

สวนเรือนจํา/ทัณฑสถานนอกจากน้ันมีสถานพยาบาล โดยมีไมกี่แหงที่มีแพทย
ประจํา สวนใหญจะเปนเรือนจําในสวนกลาง เมื่อไมมีแพทยประจําก็จะมีการจางแพทยมาทําการ
ตรวจรักษา ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทําใหการรักษาไมตอเน่ือง สวนการใหบริการทาง
การแพทยในทางปฏิบัติเมื่อผูตองขังปวย เจาหนาที่ก็จะพาผูตองขังไปยังสวนการพยาบาลของ
เรือนจํา/ทัณฑสถานเสียกอน เพื่อตรวจอาการเบื้องตน หากเจาหนาที่ในสวนการพยาบาลสามารถ
จายยาหรือรักษาอาการเบื้องตนไดก็ถือวาจบไป แตหากอาการคอนขางรุนแรงหรือเกินความสามารถ
ของเจาหนาที่สวนการพยาบาลก็สามารถสงออกไปพบแพทยที่โรงพยาบาลภายนอกที่อยูในเขต
ใกลเคียงกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน หรือสงไปที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

5)  ปญหาการรองเรียนของผูตองขังปวย 
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา การรองเรียนกรมราชทัณฑ

มีหลายรูปแบบ และจะรองเรียนไปยังสถานทูต สํานักผูตรวจการแผนดิน หรือองคกรสิทธิมนุษยชน
อื่นๆ ของผูตองขังปวยชาวตางชาติซึ่งเปนการเพิ่มภาระงานจากที่มีมากอยูแลวจนมีเพิ่มข้ึนอีก โดย
การรองเรียนน้ันมีหลายประเด็นสามารถแยกไดดังน้ี (1) การรองเรียนเรื่องการชะลอการรักษา 
(Delay Treatment) ของผูตองขังปวยชาวตางชาติเน่ืองจากไมมีงบประมาณคารักษาพยาบาลหรือวา
เจาหนาที่สังคมสงเคราะหหาเงินสงเคราะหผูตองขังปวยชาวตางชาติไมทัน จึงจําเปนตองชะลอการ
รักษาไวกอนหากเปนกรณีไมฉุกเฉินหรือฉุกเฉินแตไมอันตรายถึงชีวิต (2) การรองเรียนเรื่องการรักษา
ของแพทยในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑน้ันไมสามารถทําใหผูตองขังปวยชาวตางชาติหายจาก
อาการหรือโรคที่เกิดข้ึนไดโดยผูตองขังปวยชาวตางชาติมักจะอางวา รักษาไมดี รักษาไมหาย และมี
ความประสงคที่ตองการขอออกไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอก บางครั้งก็เกินความ
จําเปนในการสงตัวออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก เพราะผูตองขังปวยชาวตางชาติบางรายเพยีงแค
ตองการออกจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑไปเปดหูเปดตาสูโลกภายนอกเทาน้ัน ซึ่งเปนการทาํ
ใหเพิ่มภาระงานแกเจาหนาที่ที่ตองออกไปควบคุมดูแลเสียกําลังคนถึง 2 คนตอผูตองขังปวย
ชาวตางชาติ 1 ราย ซึ่งสถิติการตอรักษาโรงพยาบาลภายนอกของผูตองขังปวยชาวตางชาติที่เพิ่มข้ึน
ทุกป และกรณีรับไวรักษาในโรงพยาบาลนอกที่เพิ่มข้ึนอยางเทาตัวในป พ.ศ. 2558 ซึ่งทําใหเห็นถึง
ปญหาของการที่ผูตองขังปวยชาวตางชาติรองเรียนเกินความเปนจริงและมีความถ่ีสูงที่ทําใหแพทย
ทํางานลําบากมากข้ึน ทั้งๆ ที่บางกรณีไมจําเปนตองสงออกไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลภายนอก 
แตเพื่อปองการโดนถูกฟองรองจากผูตองขังปวยชาวตางชาติ ทําใหแพทยจึงยินยอมอนุญาตให
ผูตองขังปวยชาวตางชาติออกไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอกได นอกจากน้ัน
เจาหนาที่สวนการพยาบาลยังพบปญหาเรื่องผูตองขังปวยชาวตางชาติขอยาเกินความจําเปน ขอบอย 
ขอเลือกประเภทหรือชนิดของยาเอง หลังจากน้ันผูตองขังปวยชาวตางชาติจะนํายาที่ไดนําไปขายตอ
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ใหผูตองขังคนอื่น หรือไมนํายาเหลาน้ันมาผสมกินกันแลวมีผลทําใหมีฤทธ์ิมึนเมาได หรือบางรายมา
พบแพทยบอย แพทยสั่งยาใหรับประทาน พอกลับไปก็ไมรับประทาน แตก็กลับมาพบแพทยใหมอีก 
ซึ่งทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณเปนอยางมาก ทั้งน้ีในการแกไขปญหาเรื่องน้ี กรมราชทัณฑจะ
ดําเนินการช้ีแจงขอรองเรียนกับสถานทูตและทําความเขาใจใหกับสถานทูตตามความจริงที่เกิดข้ึน 
เชน การนําคณะผูแทนจากสถานทูตมาตรวจดูงานในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยใหทราบและทําความ
เขาใจถึงสภาพความเปนอยูของผูตองขังปวยชาวตางชาติที่ไมไดเลวรายตามที่ผูตองขังปวย
ชาวตางชาติไดรองเรียนไปยังสถานทูตหรือบอกญาติ และมีหนาที่ชวยติดตอประสานงานกับสถานทูต
ในการพิจารณาวาควรทําอยางไรกับกรณีของผูตองขังปวยชาวตางชาติรายน้ันๆ นอกจากน้ันยังมีชวย
ดูแลเรื่องการโอนตัวผูตองขังชาวตางชาติกลับไปรับโทษและอยูในการคุมขังของประเทศผูตองขัง
ชาวตางชาติเพื่อเปนการลดภาระตางๆ ในการดูแลผูตองขังตางชาติ 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยใน
ครั้งน้ี เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษา 
2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยสนาม (Field Research) ซึ่ง
อาศัยขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง (Interview) จํานวน 14 คนโดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษา ดังตอไปน้ี  

1) ศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
2) ศึกษาสภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา/ทัณฑ

สถานไทย 
3) ศึกษาเพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑ

สถานไทย เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข 
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนผูตองขังปวยชาวตางชาติจํานวน 

10 คน และขาราชการของกรมราชทัณฑที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของดานการรักษาพยาบาลผูตองขัง 
จํานวน 4 คน โดยเปนการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เน่ืองจากผูศึกษามี
ขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลา จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลเปนสําคัญ เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี เปนการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือสัมภาษณแบบเปนทางการ 
โดยคําถามตางๆ ไดกําหนดข้ึนเปนแบบสัมภาษณไวลวงหนา ลักษณะของการสัมภาษณเปนการ
สัมภาษณที่มีคําถาม และขอกําหนดแนนอนตายตัวจะสัมภาษณผูใดก็ใชคําถามแบบเดียวกัน 
เรียงลําดับข้ันตอนเหมือนกัน ทั้งน้ีผูศึกษาใชแบบสัมภาษณในการสัมภาษณ และบันทึกขอมลูตามคําบอก
ของผูถูก โดยอาศัยแนวคิดเรื่องขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The 
Mandela Rules)) ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผูตองขังเปนกรอบโครงหลักใน
การเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศไทยน้ันมีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร 
เพื่อที่จะไดนําไปสูการพัฒนาแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
ตอไป สามารถสรุปขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามตางๆ เปนลําดับ ดังน้ี 
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4.1  สรุปผลการศึกษา 
4.1.1  กระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 

1) ข้ันตอนแรกรับ 
กฎหมายไทย กําหนดใหผูตองขังใหมที่เพิ่งรับตัวเขามาควบคุมในเรือนจําทุกคน

ตองไดรับการตรวจตรวจสุขภาพ โดยวางแนวทางปฏิบัติไว ถาหากแพทยไมอาจตรวจในวันน้ันไดให
ตรวจในวันอื่นโดยเร็ว และเมื่อแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยตองมีการรักษาพยาบาลหรือมี
โรคติดตอซึ่งจะลุกลามเปนภัยแกผูอื่น ใหแพทยช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติตอพัศดี โดยเปนหนาที่ของเจา
พนักงานเรือนจําที่จะตองพยายามปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย แตถาในกรณีที่แพทยไมสามารถจะ
มาตรวจไดในวันรับตัวผูตองขังใหม และเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นวาผูตองขังไดมีอาการปวยเจ็บ 
จําตองรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงแกผูอื่น ใหจัดแยกผูตองขังน้ันจาก
ผูตองขังอื่นหรือจัดสงสถานพยาบาลของเรือนจํารอการตรวจของแพทยตอไป ถาเจาพนักงานเรือนจํา
สังเกตเห็นหรือสงสัยวาผูตองขังปวยหนักใหรีบแจงแพทยและผูบัญชาการเรือนจําทราบ ในระหวางรอ
คอยแพทยและคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจํา หากเห็นวาจําเปนใหติดตามขอการสงเคราะหจากผูมี
อาชีพในทางใชวิชาชีพแพทยที่ใกลเคียงที่สุด และหากวาจะจัดการดังน้ันไมไดใหพัศดีจัดการชวยเหลือ
โดยประการอื่น ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
ขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอแพทยหรือไมก็ตาม 
ตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคนโดยมิชักชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และตรวจอีกเปนครั้งคราว
ภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน 

2)  ข้ันตอนในการตรวจรักษาผูตองขังปวย  
กฎหมายไทย กําหนดใหแพทยตรวจรักษาผูตองขังภายหลังรับตัว หากจําเปน

จึงสงออกไปรักษาภายนอกเรือนจํา หรอืหากเห็นวาเปนโรคติดตอใหจัดแยกผูตองขังออกจากผูตองขังอื่น 
สอดคลองกับขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) 
การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับ
การการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการ
รักษาพยาบาลที่จําเปนอยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทาง
กฎหมาย (2) การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงาน
ดานสาธารณสุขโดยทั่วไป และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเน่ืองของการปฏิบัติ
และการดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 31 แพทยหรือ
บุคคลากรทางการแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แลวแตกรณี ตองเขาดูแลผูตองขังที่เจ็บปวยทุกคน 
ผูตองขังที่รองเรียนวามีปญหาเจ็บปวยทางกายหรือจิตใจหรืออาการบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจ และ
ผูตองขังใดๆ ที่พึงไดรับความใสใจเปนพิเศษ โดยตองเขาไปเย่ียมทุกวัน การตรวจรักษาจะตองเก็บไว
เปนความลับอยางเต็มที่ กฎกระทรวงฯ ขอ 23 กําหนดใหทุกเรือนจํามีแพทยประจําการ ในเรือนจําที่
ไมมีแพทยประจําการใหแพทยสังกัดบังคับบัญชากรมสาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา และกฎกระทรวงฯ 
ขอ 72 กําหนดใหเรือนจําทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทําการรักษาผูตองขังปวย และจัดให
มีผูมีความรูพอสมควรทําหนาที่ประจําสถานพยาบาลน้ัน สอดคลองกับขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกร
สหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่ใหการ
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ใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุงสุขภาพ
ทางกายและจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความตองการพิเศษในการ
ใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล  

3)  การสงผูตองขังออกไปรับการรักษาตัวภายนอกเรือนจํา  
กฎหมายไทย กําหนดใหแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังย่ืนรายงาน

แสดงความเห็นวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บ และถารักษาพยาบาลในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน อธิบดีจะ
อนุญาตใหผูตองขังคนน้ันไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกจากเรือนจําโดยมีเงื่อนไขอยางใดตามที่
เห็นสมควรก็ได และกําหนดวาหากแพทยตรวจพบวาผูตองขังใดปวยเจ็บหรือจําเปนตองสงออกไป
รักษาตัวนอกเรือนจํา ใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานย่ืนตอผูบญัชาการเรือนจํา ในรายงานน้ันให
ช้ีแจงอาการเจ็บปวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรคหรือชนิดของการเจ็บปวยและสถาน
รักษาพยาบาลนอกเรือนจํา ที่เห็นควรใหจัดสงตัวไปรักษาพยาบาล สอดคลองกับขอกําหนดข้ันตํ่าของ
องคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตองไดรับความ
มั่นใจในการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการการรักษาที่มี
ความพิเศษหรือการผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามี
โรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะ
นํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูเช่ียวชาญทางดานการแพทยเทาน้ัน และการตัดสินใจทางกาแพทยไมสามารถถูกลบลาง
หรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย 

กลาวโดยสรุป กระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย 
เมื่อไดทําการศึกษาและวิเคราะหกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ในการปฏิบัติตอผูตองขังปวยของ
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับ“ขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง 
(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The 
Mandela Rules))” พบวา การดําเนินการมีความแตกตางกันอยูบาง ซึ่งสําหรับประเทศไทยยังมี
บางอยางที่ยุงยากซับซอน ยังไมสอดคลองกับหลักสากลที่ไดกําหนดไวเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ ทํา
ใหเกิดปญหาหลายประการ เชน ประเทศไทยมีปญหาขาดแคลนแพทย ทําใหปริมาณแพทยไม
เพียงพอกับจํานวนผูตองขัง แมวาในปจจุบันทุกเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหงจะมีสถานพยาบาลเพื่อ
เปนที่ทําหนาที่รักษาผูตองขังปวย แตก็ ไมมีแพทยประจําอยูทุกแหง ปญหาเ รื่องสิทธิการ
รักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติที่ไมมีสิทธิรักษาพยาบาลตามเกณฑของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปญหาความลาชาในการสงตัวผูตองขังปวยไปรักษานอกเรือนจํา 
เน่ืองจากมีข้ันตอนการปฏิบัติหลายข้ันตอน และปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ที่ไมเพียงพอ 

4.1.2  สภาพปญหาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับผูตองขังชาวตางชาติท่ีปวยในเรือนจํา/ทัณฑ
สถานไทย 

1)  ปญหาเรื่องคาใชจายของผูตองขังปวย  
กรมราชทัณฑไดรับจัดสรรคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูตองขังในภาพรวม

จํานวนที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 200,000 คน ในขณะที่ผูตองขังทั้งหมดมี 320,111 คน กลาวคือ ตองแบก
รับคาใชจายของผูตองขังสวนเกินอยูกวาจํานวน 120,111 คน ซึ่งในจํานวนน้ีก็รวมถึงจํานวนผูตองขัง
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ชาวตางชาติดวย กรมราชทัณฑไดดําเนินการแกไขโดยเขารวมสิทธิรักษาพยาบาลของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ แตผูตองขังปวยชาวตางชาติไมมีสิทธิรักษาพยาบาลตามเกณฑของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ไดกําหนดวาบุคคลน้ันจะตองมีสัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งน้ี กรมราชทัณฑไดมีความพยายามแกปญหาเฉพาะหนา อาทิ วิธีการ
ติดตอญาติใหรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลโดยผานการติดตอประสานงานกับสถานทูต
ของประเทศผูตองขังชาวตางชาติ ถาไมสามารถติดตอญาติไดหรือบางสถานทูตไมมีนโยบายในการ
ติดตอประสานให กรมราชทัณฑจะติดตอขอบริจาคจากองคกรการกุศลหรือมูลนิธิที่เกี่ยวของกับโรคที่
ผูตองขังชาวตางชาติ จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหผูตองขังปวยชาวตางชาติรองเรียนกรมราชทัณฑ ซึ่งทํา
ใหแตกตางจากขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 ไดกําหนดให
การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับ
การการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการ
รักษาพยาบาลที่จําเปนอยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทาง
กฎหมาย 

2)  ปญหาเรื่องเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่จะนํามาซึ่งการดูแล
รักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม 

กฎหมายไทยกําหนดใหมีสถานพยาบาลในทุกเรือนจํา/ทัณฑสถาน จึงเปนการ
คุมครองสิทธิของผูปวยไวพอสมควร แตในทางปฏิบัติพบวามีปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย 
ไมมีแพทยทํางานประจําในเรือนจํา นอกจากเรือนจําบางแหงที่มีสถานพยาบาลขนาดใหญหรือ
โรงพยาบาลขนาดใหญ เชน ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาว 
กรมราชทัณฑไดกําหนดใหแตละเรือนจําตองมีพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิคประจําใน
สถานพยาบาลแหงละ 1 คน และจัดจางแพทยหวงเวลาเขามาตรวจและใหการบําบัดรักษาผูตองขัง
ปวยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง นอกจากน้ียังประสบปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ  
หรือพยาบาลเทคนิค หรือเจาหนาที่พยาบาลในการทําหนาที่อีกดวย ปญหาเรื่องงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่มีอยางจํากัด รวมทั้งปญหาระบบการเขารับบริการรักษาพยาบาลที่
มีหลายข้ันตอนซึ่งบางครั้งทําใหโรคหรืออาการที่กําเริบไดบรรเทาไปกอนแลวกวาจะถึงแพทย จงึทาํให
ยากตอการวินิจฉัยโรคของแพทย ในขณะที่ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง 
ขอกําหนดที่ 27 กําหนดถาเรือนจํามีโรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุ
อุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะนํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม  

3)  ปญหาการสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา 
เมื่อพยาบาลเรือนจํา/ทัณฑสถานพิจารณาแลวเห็นวา ผูตองขังมีอาการ

เจ็บปวยจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาจากแพทย ใหพยาบาลเรือนจํารวบรวมรายช่ือผูตองขังเสนอ
ตอผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน และสถานกักขัง เพื่อเชิญแพทย
ผูรับผิดชอบอนามัยผูตองขัง ซึ่งไดแกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือแพทยผูไดรับมอบหมายเปน
ลายลักษณอักษรใหปฏิบัติราชการแทน หรือแพทยจากหนวยงานปฐมภูมิเขาทําการตรวจและ
พิจารณาใหการรักษาข้ันตอไปโดยเร็ว เมื่อแพทยตรวจแลวในรายที่สามารถใหการรักษาไดจะสั่งยาให
รับประทานในเรือนจํา หรือแพทยพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนตองสงตัวออกไปรับการรักษาตอ
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ยังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา เน่ืองจากขาดอุปกรณที่จําเปนในการใหการรักษา และเกินขีด
ความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจํา โดยตองสงตัวผูตองขังปวยไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
ของรัฐเปนอันดับแรก เวนแตกรณีมีความจําเปนตองสงไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเอกชนเพราะ
โรงพยาบาลของรัฐขาดเครื่องมือและอุปกรณที่จะใหการรักษาพยาบาลแกผูตองขังปวย หรือ
โรงพยาบาลของรัฐอยูหางไกล และหากผูตองขังปวยไมไดรับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาอยาง
ทันทวงที อาจเปนอันตรายแกชีวิตหรือทุพพลภาพใหสงตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนได และเมื่อพนขีด
อันตรายใหรับสงตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว สอดคลองกับกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า
สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 30 และขอกําหนดที่ 33 ไดกําหนดใหหากแพทยตรวจ
พบวานักโทษรายใดควรสงตัวไปบําบัดรักษาภายนอกเรือนจําใหรายงานผูบัญชาการเรือนจํา เพื่อ
พิจารณารายงานและคําแนะนําของแพทย หากเห็นพองก็ใหดําเนินการทันที และหากผูตองขังที่มี
อาหารปวยที่ตองใชแพทยเฉพาะทางรักษา ก็ควรจะไดยายไปรักษายังโรงพยาบาลเฉพาะน้ันๆ หรือ
สงไปโรงพยาบาลอื่นที่สามารถดําเนินการรักษาพยาบาลได 

4)  ปญหาการบริการดานการแพทยและมีแพทยอยูประจํา 
การกําหนดใหมีสถานพยาบาลในเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหง เพื่อมีบรกิารทาง

การแพทยและมีแพทยประจํา ซึ่งในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่เปนของราชทัณฑเพียงแหงเดียว
คือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ นอกจากน้ันมีสถานพยาบาลในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และมีไมกี่แหง 
ที่มีแพทยประจํา สวนใหญจะเปนเรือนจําในสวนกลาง เมื่อไมมีแพทยประจําก็จะมีการจางแพทยมา
ทําการตรวจรักษา ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา ทําใหการรักษาไมตอเน่ือง จึงเปนสาเหตุให
ผูตองขังปวยชาวตางชาติรองเรียนกรมราชทัณฑไปยังสถานทูต หรือองคสิทธิมนุษยตางๆ ในขณะที่
ขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมี
สถานที่ใหการใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และ
ปรับปรุงสุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความ
ตองการพิเศษในการใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล  

5)  ปญหาการรองเรียนของผูตองขังปวย 
ผูตองขังปวยชาวตางชาติจะรองเรียนกรมราชทัณฑไปยังสถานทูต สํานัก

ผูตรวจการแผนดิน หรือองคกรสิทธิมนุษยชนอื่นๆ สวนมากการรองเรียนจะรองเรียนเกี่ยวกับการ
ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑรักษาไมดี ไมหายและตองการที่จะออกไปรักษายังโรงพยาบาล
ภายนอกอยางเดียว หรือการชะลอการรักษา ซึ่งทําใหตองช้ีแจงตอสถานทูตหรือองคกรสิทธิตางๆ ใน
การทําความเขาใจถึงความเปนจริงและสภาพปญหาที่เกิดข้ึน นอกจากน้ันยังเกิดปญหาตางๆ เชน 
กรณีผูตองขังปวยชาวตางชาติขอยาเกินเหตุ แลวเอาไปขายใหผูตองขังรายอื่น หรือผูตองขังปวย
ชาวตางชาติที่ปวยดวยโรคจิตเวชเกิดอาการเครียดนอนไมหลับ อยากไดยานอนหลับ จึงสั่งแพทยเอา
ยาเฉพาะบางตัว และขอชนิดที่ทําใหเกิดอาการมึนเมาได หรือบางรายมาพบแพทยบอย แพทยสั่งยา
ใหรับประทาน พอกลับไปก็ไมรับประทาน แตก็กลับมาพบแพทยใหมอีก ซึ่งขอกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า
สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลของ
ผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่
สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปนอยางไมมีคาใชจายโดย
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ปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2) การใหบริการทางดานการ
รักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป และไดรับการ
จัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเน่ืองของการปฏิบัติและการดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงโรคเอชไอวี 
วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่ใหการใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุงสุขภาพทางกาย
และจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความตองการพิเศษในการ
ใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล รวมทั้งขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตองไดรับความ
มั่นใจในการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการการรักษาที่มี
ความพิเศษหรือการผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามี
โรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะ
นํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูเช่ียวชาญทางดานการแพทยเทาน้ัน และการตัดสินใจทางการแพทยไมสามารถถูกลบลาง
หรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

จากการเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงปญหาการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรอืนจาํ/
ทัณฑสถานไทย พบวาสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติยังมีความ
แตกตางกับขอกําหนดข้ันตํ่าขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง เชน เรื่องคาใชจาย
ของผูตองขังปวย เจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่จะนํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขัง  
การสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา การกําหนดใหมีสถานพยาบาลในเรอืนจาํ
ทุกแหง โดยมีการบริการดานการแพทยและมีแพทยอยูประจํา ทําใหกรมราชทัณฑประสบปญหาใน
หลายๆ ประการตามที่ผูเขียนไดเปรียบเทียบและวิเคราะหไปแลวน้ัน ซึ่งในแตละปญหาน้ันผูเขียนมี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและแกไขหลักกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
รักษาพยาบาลผูตองขังปวยชาวตางชาติ ดังตอไปน้ี 

1) กรมราชทัณฑควรขอต้ังงบประมาณดานการรักษาพยาบาลผูตองขังชาวตางชาติ โดยต้ัง
เปนงบประมาณเฉพาะในการแกไขปญหาน้ี เพื่อใหการปฏิบัติตอผูตองขังปวยชาวตางชาติในราชทณัฑไทย
เปนไปตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และเปนตนแบบใหประเทศอื่นยึดถือ
ปฏิบัติซึ่งสงผลใหภาพลักษณของราชทัณฑไทยดีข้ึน  

2) กรมราชทัณฑควรจัดทําประกันสุขภาพผูตองขังชาวตางชาติที่ไมมีสิทธิรักษาพยาบาล
กับบริษัทประกัน เพื่อมารับผิดชอบในการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บปวย โดยออกเปนระเบียบ 
กรมราชทัณฑใหผูตองขังชาวตางชาติหรือผูตองขังไทยที่ไมมีสิทธิรักษาพยาบาลสามารถมีโอกาสเลือก
แนวทางในการทําประกันสุขภาพ ไดแก 1) จายเงินเอง 2) หักเงินจากงานวิชาชีพที่ผูตองขังทํางาน 
ทั้งน้ี ถาหากในระหวางการอยูรับโทษในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ผูตองขังที่ทําประกันน้ันไมเคยใชสิทธิ
ประกันสุขภาพเลย เมื่อไดรับการปลอยตัวทางกรมราชทัณฑก็จะคืนเบี้ยประกันสุขภาพใหตามที่จายจริง  
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3) กรมราชทัณฑควรทําขอตกลงรวม (MOU) กับองคกรการกุศลตางๆ ในการรับบริจาคเงิน
เพื่อชวยเหลือผูตองขังปวย รวมทั้งเปดเผยรายรับรายจายอยางโปรงใสและตรวจสอบได เชน  
การรายงานผลการใชเงินองคกรการกุศลในคาใชการรักษาพยาบาลของผูตองขังรายน้ันๆ  

4) กรมราชทัณฑควรพิจารณาระเบียบการโอนตัวผูตองขังชาวตางชาติใหม โดยเฉพาะ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติในกรณีกลุมอาการหรือโรคมีความรุนแรงและเรื้อรัง มีคาใชจายสูง แตยัง
คุณสมบัติยังไมผาน เชน การรับโทษข้ันตํ่ายังไมถึงเกณฑ โดยอาจจะมีข้ันตอนในการพิจารณาโอนตัว
กลับประเทศของผูตองขังปวยชาวตางชาติ ซึ่งในกรณีน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งแพทยใน
เรือนจํา/ทัณฑสถานน้ัน แพทยจากโรงพยาบาลภายนอก และคณะกรรมการการโอนตัวผูตองขัง
ตางชาติ ถึงจะสามารถโอนตัวกลับประเทศได แมวาคุณสมบัติในการโอนตัวกลับประเทศของผูตองขัง
ปวยหนักชาวตางชาติจะยังไมผานเกณฑข้ันตํ่า 

5) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมกับกระทรวงการ
ตางประเทศในการหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน เปนการทําขอตกลงรวมกัน (MOU) ระหวาง
กระทรวงในการรางแนวทางปฏิบัติและสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันในเรื่องการปฏิบติัตอ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติ 

6) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมกับกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในเรื่องการสงแพทยหรือบุคลากรดานการแพทยประจําในเรือนจํา 
เพื่อดําเนินการคัดกรองและรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูตองขังปวย 

7) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ในการใหผูตองขังปวยชาวตางชาติเขาระบบประกันสุขภาพในกรณีพิเศษ โดยอาจให
ไปอยูในระบบประกันสุขภาพกลุมแรงงานตางดาวที่มีจํานวนมากเปนลานๆ คนในประเทศ ในขณะที่
กลุมผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยน้ันมีจํานวนแคหน่ึงหมื่นกวาคน  

8) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม ในการเชิญสถานทูตประเทศตางๆ มาทํา
ขอตกลงกันกับประเทศไทยในการรวมกันระดมทุนระหวางประเทศ (Co-funding) ในการระดมเงนิมา
ชวยเหลือผูตองขังปวยของชาติตนเองในตางแดน 
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