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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา /ทัณฑสถานไทย
ผูเขียนมีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาถึงสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
ศึก ษาสภาพปญ หาในเรื่องที่เ กี่ยวของกับ ผูตองขัง ชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา /ทัณฑสถานไทย
รวมทั้ ง ศึก ษาเพื่อ หาข อสรุ ป แนวทางการจัด การฯเพื่ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายในการแกไ ข โดย
เปรียบเทียบขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง “ขอกําหนดแมนเดลา”
กับบทบัญญัติตามกฎหมาย และสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
จากการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมาย กระบวนการ และวิธีการตางๆ ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง “ขอกําหนดแมนเดลา”
พบวา ผูตองขังปวยชาวตางชาติมีสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดเจ็บปวย เฉกเชนผูตองขัง
คนไทยที่ไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาลที่ไมแตกตางจากบุคคลภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน สําหรับ
ประเทศไทยมีกรมราชทัณฑทําหนาที่เปนผูดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังปวย โดยกฎหมายไดบัญญัติ
รับรองไวใหไดรับการรักษาเมื่อเกิดการเจ็บปวย เปนการบัญญัติไวอยางกวางๆ แตมีระเบียบขั้นตอน
และกระบวนการในการเขาถึงการรักษาอีกหลายขั้นตอน ซึ่งบางขอมีความยุงยากในการปฏิบัติ ทั้งใน
ดานกระบวนการและวิธีการ บางขั้นตอนมีความยุงยากในการปฏิบัติ บางครั้งมีความลาชา อยางไรก็ดี
การดําเนินงานดานการรัก ษาพยาบาลของผูตองขัง ปวยชาวตางชาติป ระสบปญหาตางๆ ดัง นี้ 1)
ปญหาเรื่องคาใชจายของผูตองขังปวย 2) ปญหาเรื่องเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่ 3)
ปญ หาการสง ผูตอ งขัง ไปรั บ การรัก ษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา 4) ปญ หาการบริ ก ารดา น
การแพทยและมีแพทยอยูประจํา และ 5) ปญหาการรองเรียนของผูตองขังปวย
ผูเขียนคนพบขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/
ทัณฑสถานไทย ไดแก 1) กรมราชทัณฑควรขอตั้ง งบประมาณดา นการรั ก ษาพยาบาลผู ตองขั ง
ชาวตางชาติโ ดยเฉพาะ 2) กรมราชทัณฑควรจัดทําประกันสุขภาพผูตองขังชาวตางชาติที่ไมมีสิท ธิ
รักษาพยาบาลกับบริษัทประกัน 3) กรมราชทัณฑควรทําขอตกลงรวม (MOU) กับองคกรการกุศล
ตางๆ ในการรับบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือผูตองขังปวย 4) กรมราชทัณฑควรพิจารณาระเบียบการโอน
ตัวผูตองขังชาวตางชาติตัวกลับประเทศใหม 5) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อ
หารือรวมกับกระทรวงการตางประเทศในการหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในเรื่องการปฏิบัติตอ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติ 6) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมกับกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในเรื่องการสงแพทยหรือบุคลากรดานการแพทย
ประจํา ในเรื อ นจํ า 7) กรมราชทั ณ ฑค วรเสนอต อ กระทรวงยุ ติธ รรม เพื่อ หารือ ร วมสํ า นัก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการใหผูตองขังปวยชาวตางชาติเขาระบบประกันสุขภาพในกรณีพิเศษ
และ 8) กรมราชทั ณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม ในการเชิญ สถานทูตประเทศตางๆ มาทํา
ขอตกลงกันกับประเทศไทยในการรวมกันระดมทุนระหวางประเทศ (Co-funding) ในการระดมเงินมา
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ชวยเหลือผูตองขังปวยของชาติตนเองในตางแดน เพื่อใหการรักษาพยาบาลผูตองขังปวย เปนไปตาม
สิทธิขั้นพื้นฐาน และเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผูเ ขียนขอกราบขอบพระคุณทานศาสตราจารย ดร. พลภัท ร บุราคม เอกอัครราชทูต
ดร. สมเกียรติ อริยปรัชญา และศาสตราจารย ดร. สรอยตระกูล อรรถมานะ เปนอยางสูงที่ไดสละเวลา
อันมีคาของทานรับเปนอาจารยที่ปรึกษา ตลอดจนใหคําแนะนําและขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอ
ผูเขียนในการจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล และติดตามความคืบ หนาในการจัดทําตลอดมา
จนกระทั่งสําเร็จลุลวงไดอยางสมบูรณเปนรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ ที่เปดโอกาสให
ผูเขียนเขารับการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 8 ทําใหผูเขียนไดมีศึกษา เรียนรูดาน
แนวคิดดานการตางประเทศในการเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัด เพื่อมุงเนนการ
การจัดการเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาหนวยงาน อันเปนประโยชนโดยตรงตอผูเขียนและตอหนวยงาน
เปนสําคัญ
หากรายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้มีคุณคา สามารถนําไปปรับใชเพื่อใหเกิดประโยชน
ในการชวยเหลือผูตองขังปวยชาวตางชาติ ผูเขียนขอมอบคุณงามความดีของรายงานฉบับนี้ใหแกบิดา
มารดา ครูบาอาจารย ซึ่งมีพระคุณหาที่สุดมิไดที่ไดอบรมสั่งสอนใหความรูและเปนกําลังใจแกผูเขียน
แตถาเกิดขอบกพรองหรือผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว และกราบขอออภัยมา
ณ ที่นี้ดวย
มานพ ชมชื่น
สิงหาคม 2559

ช

สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.6 นิยามศัพท
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
3.2 การวิจัยสนาม (Field Research)
3.3 ผลการวิจัยสนาม
บทที่ 4 บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 ขอเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผเู ขียน

ง
ฉ
ช
ซ
1
1
3
3
3
4
4
6
6
14
14
16
16
16
16
28
29
33
35
36

ซ

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 รายงานการใหการสงเคราะหผูตองขังที่ไมมสี ิทธิ์การรักษาและชาวตางชาติ
(กรณีรบั ไวรักษาในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ) ปงบประมาณ
2556-2558
ตารางที่ 2 การสงเคราะหคารักษาพยาบาลผูตองขังที่ไมมีสทิ ธิ์การรักษาและชาวตางชาติ
(กรณีผูปวยนอก)
ตารางที่ 3 สถิติการสงตอรักษาโรงพยาบาลภายนอก
ตารางที่ 4 ขอมูลบุคลากรของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ

22
23
25
25

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กรมราชทัณฑมีผูตองขังที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจําหรือทัณฑสถานจํานวนทั้งสิ้น 320,111 คน
(กรมราชทัณฑ, 17 มีนาคม 2559) โดยนอกจากผูตองขังคนไทยแลวยังมีผูตองขังชาวตางชาติรวมอยู
ดวยทั้งสิ้น 11,629 คน (สวนราชทัณฑตางประเทศ กรมราชทัณฑ , กุมภาพันธ 2559) โดยผูตองขัง
ชาวตางชาติเหลานี้สวนใหญจะกระทําผิดในคดีที่สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบหลักๆ คือ (1) การ
กระทําผิดในคดีทั่วไปและความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง เชน คดีลักทรัพย คดีอยู
เกินกําหนดอนุญาต หรือคดีลักลอบเขาเมือง เปนตน (2) การกระทําผิดในคดีรายแรง เชน คดียาเสพติด
คดีปลอมแปลงเอกสารคดีคาแรงงานขามชาติ เปนตน เมื่อผูตองขังชาวตางชาติที่เขามาอยูในอํานาจ
การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑเกิดเจ็บปวยขึ้นมา เปนหนาที่ของกรมราชทัณฑที่ตองรับผิดชอบ
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลในการใหผูตองขังไดรับหรือเขาถึงการรักษาพยาบาล แตเมื่อมีจํานวน
ผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยเพิ่มสูงขึ้น และไมวาจะเปนโรคที่ใหเจ็บปวยดวยโรคทั่วไปหรือโรครายแรง
ทําใหเกิดปญหาตางๆ ดังนี้
1.1.1 ปญหาดานงบประมาณคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เมื่อจํานวนผูตองขัง ชาวตางชาติที่ปวยเพิ่ม สูงขึ้น ซึ่ง หมายความวาคาใชจายใน
งบประมาณสวนนี้ก็ตองเพิ่มสูงขึ้นตามมาดวย เพราะผูตองขังชาวตางชาติบางสวนจะมีอาการเกี่ยวกับ
โรคเรื้อรัง เชน โรคเอดส โรคเบาหวาน โรคมะเร็งตางๆ วัณโรค หรือโรคไตเรื้อรังที่ตองมีการฟอกไต
อยูบอยๆ ซึ่งกลุมโรคเหลานี้มีคาใชจายที่คอนขางสูง แตกรมราชทัณฑไดรับจัดสรรคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลผูตองขัง (Unit Cost) จํานวน 136 บาทตอคนตอป เพื่อดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังใน
ภาพรวมจํ า นวนที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จํ า นวน 200,000 คน ในขณะที่ ผู ต อ งขั ง ทั้ ง หมดมี 320,111คน
กลาวคือ งบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังที่ไดรับนั้น ตองแบกรับคาใชจายของผูตองขัง
สวนเกินอยูกวาจํานวน 120,111 คน ซึ่งในจํานวนนี้ก็รวมถึงจํานวนผูตองขังชาวตางชาติดวย ทําให
กรมราชทัณฑตองแบงเจียดจายคาใชจายในการรักษาพยาบาลในการแกปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น
หรือไมก็จะหาเงินสงเคราะหผูตองขังชาวตางชาติจากที่ตางๆ และวิธีการตางๆ มาเพื่อใชจายในการ
ดู แ ลแก ป ญ หาด า นนี้ โ ดยเฉพาะ ซึ่ ง เป น เงิ น ที่ ห ามาได นั้ น ขึ้ น อยู กั บ แต ล ะกรณี โดยในอดี ต
กรมราชทัณฑไดดูแลและแบกรับภาระเกี่ยวกับงบประมาณคารักษาพยาบาลของผูตองขังเองทั้งหมด
แตหลังจากที่ไดเขาสูระบบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแลว ก็ไดแบงเบาภาระคาใชจายในการ
ดูแลผูตองขังปวยมากยิ่งขึ้น แตปญหาก็ยังอยูที่ผูตองขังปวยชาวตางชาติไมมีสิทธิรักษาพยาบาลตาม
เกณฑของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติอยูดี
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1.1.2 ปญหาการไมมีสิทธิ รักษาพยาบาลของผูตองขังชาวตา งชาติตามเกณฑข อง
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาตินั้นไดกําหนดคุณสมบัติของการที่จะมีสิทธิ
รักษาพยาบาลตามเกณฑไวคือ บุคคลนั้นจะตองมีสัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
13 หลั ก จึ ง ทํ า ให ผู ต อ งขั ง ชาวต า งชาติ แ ละคนไทยบางส ว นไม มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ การเบิ ก
คารักษาพยาบาลเหมือนคนไทย จึงทําใหการของบประมาณเพิ่มเติมในการนํามาบริหารจัดการในการ
แกปญหาสวนนี้จากสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติยากขึ้นเพราะคนตางชาติไมอยูในเกณฑตาม
กฎระเบียบในการเบิกคารักษาพยาบาลของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ
1.1.3 ปญหาการรองเรียนกรมราชทัณฑจากผูตองขังตางชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน
ในแตละปมีผูตองขังชาวตางชาติเขารับการรักษาพยาบาลอยูจํานวนไมนอยสงผล
ใหกรมราชทัณฑมักจะถูกรองเรียนโดยผูตองขังชาวตางชาติจํานวนมาก เชน เรื่องของการเขาไมถึง
การรักษาพยาบาลหรือการไมไดรับการรักษาพยาบาลอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานและเรียกรองใหสง
ตัวไปรักษายังโรงพยาบาลภายนอกโดยผูตองขังปวยชาวตางชาติก็รองเรียนไปยังสถานทูตของตน หรือ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน หรือองคสิทธิมนุษยอื่นๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการทํางานของเจาหนาที่
และแพทยในทัณฑสถาน/เรือนจําเปนอันมาก สอใหเห็นถึงปญหาดานงบประมาณคารักษาพยาบาล
ของผูตองขังที่มีอยางไมเพียงพอและปญหาของการเขาถึงการรักษาพยาบาลตามหลักสิทธิมนุษยชน
1.1.4 ปญหาดานการติดตอประสานงานระหวางองคกรและปญหาดานความลาชาใน
กระบวนการติดตอประสานงานของระบบราชการ
กรมราชทั ณ ฑ ใ นป จ จุ บั น นี้ ไ ด ใ ช วิ ธี ก ารแก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งค า ใช จ า ยในการ
รักษาพยาบาลของผูตองขังชาวตางชาติ คือ วิธีการติดตอญาติของผูตองขังชาวตางชาติใหรับผิดชอบ
คาใชจายในการรักษาพยาบาลให โดยผานการติดตอประสานงานกับสถานทูตของประเทศผูตองขัง
ชาวตางชาติ ถาไมส ามารถติดตอญาติไดห รือบางสถานทูตไมมีนโยบายในการติดตอประสานให
กรมราชทัณ ฑ จ ะติ ด ตอ ขอบริ จ าคจากองค ก รการกุ ศ ลหรื อ มูล นิ ธิที่ เ กี่ย วขอ งกั บ โรคที่ ผู ตอ งขั ง
ชาวตางชาติกําลังประสบอยูสวนใหญใหการสนับสนุ นเปนแคเ งินจํานวนบางสวนของเทาที่ขอไป
เทานั้น ทําใหบางครั้งกรมราชทัณฑตองไปขอความชวยเหลือหรือขอการสนับสนุนคารักษาพยาบาล
จากโรงพยาบาลภายนอกที่กรมราชทัณฑสงผูตองขังชาวตางชาติไปเขารับการรักษา บางครั้งก็ไดรับ
การสนั บ สนุ น แต เ ป น จํ า นวนเล็ ก น อ ยเท า นั้ น ซึ่ ง การกระทํ า กระบวนการขั้ น ตอนดั ง กล า วนั้ น
กระบวนการที่ใช ร ะยะเวลานานพอสมควร ทําใหบ างกรณีจํา เปน ตอ งชะลอการรั ก ษา (Delay
Treatment) เพราะยังไมสามารถหาเงินใชจายได จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูตองขังปวยชาวตางชาติ
รองเรียนกรมราชทั ณฑ นอกจากนั้ นกรมราชทัณฑ ก็ยั ง ไดติ ดตอประสานงานไปยัง หนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานัก งบประมาณ สํานัก งานประกันสุขภาพแหง ชาติ ฯลฯ
เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกันแตก็ยังไมเปนผล ซึ่งทําใหเราเห็นถึงปญหาดานการติดตอประสานงาน
ระหวางองคกรที่เกี่ยวของที่ขาดประสิทธิภาพ ในสวนปญหาดานความลาชาในการติดตอประสานงานนั้น
มักจะเกิดในรูปแบบของการติดตอญาติของผูตองขังชาวตางชาติใหมารับผิดชอบคาใชจาย ซึ่งกวาจะ
ไดรับการติดตอกลับมาจากญาติหรือสถานทูต บางครั้งผูตองขังชาวตางชาติก็ตองเขาโรงพยาบาลเปน
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รอบที่สองแลว หรือถาไมไดรับการติดตอกลับมาจากญาติในการรับผิดชอบคาใชจายก็ทําใหผูตองขัง
ชาวตางชาติไมสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตอไดในกรณีที่ไมรายแรงถึงชีวิต
1.1.5 ปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตหลังจากการเปดประชาอาเซียนอยางเปน
ทางการ
การเปดประชาคมอาเซียน (AEC) อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
หมายถึงการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติและชาวตางชาติที่คาดวาจะเพิ่มจํานวนขึ้นทุกป และ
มีบริบทที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดคือจํานวนผูตองขังชาวตางชาติในเรือนจํา /ทัณฑสถานไทยก็จะเพิ่มขึ้น
และสงผลใหจํานวนปญหาเกี่ยวกับผูตองขังปวยชาวตางชาติในระบบราชทัณฑไทยเพิ่มขึ้นตามมาดวย
ดังนั้น รายงานการศึกษาฉบับนี้มุงศึกษาแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่กรมราชทัณฑกําลัง
ประสบอยูในปจจุบัน รวมทั้งเพื่อเปนการเตรียมการรองรับปญหาผูตองขังปวยชาวตางชาติทจี่ ะเกิดขึน้
ในอนาคต โดยนํ า ผลการศึ ก ษาไปวิ เ คราะห ห าแนวทางการปรั บ ปรุ ง การจั ด การผู ต องขั ง ป ว ย
ชาวต า งชาติ ใ นเรื อ นจํ า /ทั ณ ฑสถานไทยในระยะยาวได อ ย า งเหมาะสมและเป น ไปตามหลั ก
สิทธิมนุษยชนตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
1.2.2 ศึกษาสภาพปญหาในเรื่องที่เ กี่ยวของกับ ผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา /
ทัณฑสถานไทย
1.2.3 ศึกษาเพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดการฯเพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึกษาเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
ในเรื่องการรักษาพยาบาลผูตองขังปวยชาวตางชาติ
1.3.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยางและพื้นที่
ได แ ก (1) ข า ราชการของกรมราชทั ณ ฑ ที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งด า นการ
รักษาพยาบาลผูตองขัง (2) ผูตองขังชาวตางชาติในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
1.3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา
ไดแก ระหวางป พ.ศ. 2556-2559 ซึ่ง เปนชวงที่แบง ระหวางชวงกอนการเปด
ประชาคมอาเซียนอยางเปนทางการ กับชวงหลังการเปดประชาคมอาเซียน ที่ทําใหเราเห็นการเปลีย่ นผาน
ของการเปดประชาคมอาเซียนสงผลตอการเพิ่มขึ้นของปญหาที่กรมราชทัณฑกําลังประสบอยู
1.4 วิธีการดําเนินการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผูวิจัยจะทําการศึกษา
คนควาขอมูลจากมุมมองของผูเขียน โดยผูเขียนไดนําเสนอวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้
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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. การวิ จั ย สนาม (Field Research) ด ว ยการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (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
สภาพปญหาในเรื่องที่เ กี่ยวของกับ ผู ตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย เพื่อหา
ขอสรุป ขอเสนอแนะและมาตรการรองรับปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตในการปฏิบัติตอผูตองขังปวย
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล อันสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และเปนตนแบบใหประเทศอื่น
ยึดถือปฏิบัติซึ่งสงผลใหภาพลักษณของราชทัณฑไทยดีขึ้น
1.6 นิยามศัพท
แนวทางการจัดการ หมายถึง กระบวนการทํางานหรือกิจกรรมที่กรมราชทัณฑ ดําเนินการ
เพื่อใหบ รรลุวัตถุประสงคตามแนวทางที่กําหนดไว 5 ขั้นตอนประกอบดวย การวางแผน การจัด
องคการการบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม
ผูตองขังตางชาติ หมายถึง บุคคลที่มีเชื้อชาติตางประเทศ ไมมีสัญชาติไทยที่ถูกขังอยูใน
เรือนจํา ไดแก นักโทษเด็ดขาดคนตองขัง และคนฝาก
เรือนจํา หมายถึง สถานที่สําหรับขังนักโทษและผูตองหาซึ่งแบงไดดังนี้
1) เรือนจํากลาง หมายถึง เรือนจําปกติรับคุมขังผูตองขังที่มีคําพิพากษาแลว และนักโทษ
เด็ดขาด ที่มีโทษจําคุก ตั้ง แต 15 ปขึ้นไป ปจจุบันมีเ รือนจํากลาง 34 แหง โดยมีเ รือนจํากลางที่มี
อํานาจคุมขังผูตองขังที่ตองรับโทษจําคุก 15 ป ถึงประหารชีวิต จํานวน 2 แหง คือ เรือนจํากลางบางขวาง
และเรือนจํากลางคลองเปรม
2) เรือนจําพิเ ศษ เปนเรือนจําที่รับผูตองขังประเภทเดียวกับเรือนจําสวนภูมิภาค ซึ่งใน
พื้นที่นั้นไมมีเรือนจําสวนภูมิภาคตั้งอยู 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
พิเ ศษ มี ทัณ ฑสถานที่รั บ ผู ต อ งขัง ที่ ต อ งรั บ โทษจนถึง ประหารชี วิ ต คื อ ทั ณ ฑสถานหญิ ง กลาง
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ และทัณฑสถานที่รับผูตองขังที่ตองรับโทษจนถึงจําคุกตลอดชีวิตคือ
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลางทัณฑสถานวัยหนุมกลาง
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ หมายถึง สถานที่รักษาพยาบาลผูตองขังปวยในกรณีที่
เปนโรคเรื้อรัง หรือตองใชเวลาในการรักษาเปนเวลานาน ซึ่งตั้งอยูในบริเวณเรือนจํากลางคลองเปรม
กรุงเทพฯ

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึก ษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา /ทัณฑสถานไทย
ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎี เ กี่ยวกับ หลัก รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญ ญัติ ที่
เกี่ยวกับสิทธิของผูตองขัง
2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขังในการรักษาพยาบาล
3. แนวคิดทฤษฎี เ กี่ยวกับ ขอกําหนดขั้นต่ําขององคก รสหประชาชาติในการปฏิบัติต อ
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 หลักรัฐ ธรรมนูญ กฎหมาย ระเบีย บ และพระราชบัญญัติที่เกี่ย วกับสิทธิข อง
ผูตองขัง
1) รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศัก ราช 2540 ได บั ญ ญั ติ รับ รอง
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ดังนี้
มาตรา 26 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึกถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา 30 บุ ค คลย อมเสมอกัน ในกฎหมายและได รั บ ความคุ ม ครองตาม
กฎหมายเทาเทียมกัน ฯลฯ
มาตรา 31 บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย1
2) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 25452
มาตรา 5 บุ คคลทุ ก คนมีสิท ธิ ไดรับ บริก ารสาธารณสุขที่ มีม าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพตามที่กําหนดโดยพระราชบัญญัตินี้

1
2

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, “หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย,” หนา 26.
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545, “หมวด 1 สิทธิการรับบริการสาธารณสุข,” หนา 3.
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คณะกรรมการอาจกําหนดใหบุคคลที่เ ขารับการบริการสาธารณสุขตองรวม
จายคาบริการในอัตราที่กําหนดใหแกหนวยบริการในแตละครั้งที่เขารับการบริการ เวนแตผูยากไรหรือ
บุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดไมตองจายคาบริการ
ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิไดรับใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 6 บุคคลใดประสงคจะใชสิทธิตามมาตรา 5 ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอ
สํานักงานหรือหนวยงานที่สํานักงานกําหนด เพื่อเลือกหนวยบริการ เปนหนวยบริการประจําการขอ
ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา การขอเปลี่ยนแปลงหนวยบริการประจําและหนาที่ของหนวย
บริการประจําที่พึงมีตอผูรับบริการ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเปนของบุคคลเปนสําคัญ ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือก
หนวยบริการเปนอยางอื่นตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นไดรับอยูตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่ งอื่นใด ใหการใชสิทธิเขารับการบริการ
สาธารณสุขในหนวยบริการเปนไปตามหลักเกณฑการไดรับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
3) พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 25463
มาตรา 3 เรื่อง (1) “สวัสดิการสังคม” หมายความวา ระบบการจัดบริการทาง
สังคมซึ่งเกี่ยวกับการปองกัน การแกไขปญ หา การพัฒ นา และการสง เสริม ความมั่นคงทางสังคม
เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตัวเองไดอยางทั่วถึง
เหมาะสม เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย
การทํา งาน และการมีร ายได นัน ทนาการ กระบวนการยุ ติ ธรรม และบริ ก ารทางสั ง คมทั่ ว ไป
โดยคํานึง ถึงศัก ดิ์ศรีความเปนมนุษย สิท ธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัด
สวัสดิการสังคมทุกระดับ (2) “ผูรับบริการสวัสดิการสังคม” หมายความวา บุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่ง
อยูในสภาวะยากลําบากหรือที่จําตองไดรับความชวยเหลือ เชน เด็ก เยาวชน คนชรา ผูยากไร ผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูถูกละเมิดทางเพศ หรือกลุมบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 5 ในการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมขององค ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมให แ ก
ผูรับบริการสวัสดิการสังคม ใหคํานึงถึงเรื่อง (1) สาขาตางๆ ที่จะดําเนินการตามความจําเปนและ
เหมาะสม เช น การบริ ก ารทางสั ง คม การศึ ก ษา สุ ข ภาพอนามั ย ที่ อ ยู อ าศั ย การฝ ก อาชี พ
การประกอบอาชีพ นันทนาการและกระบวนการยุติธรรม เปนตน (2) ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีการ
ในการดําเนินการ เชน การสงเสริมการพัฒนา การสงเคราะห การคุมครอง การปองกัน การแกไข
และการบําบัดฟนฟู เปนตน ในการจัดสวัสดิการสังคมตามวรรคหนึ่ง ใหมีการสงเสริมและสนับสนุนให
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่น องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และองคกรอื่นๆ ไดมี
สวนรวมดวย

3

พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546.
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4) พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 24794
หมวด 7 อนามัยและสุขาภิบาล มาตรา 29 ใหผูตองขัง ที่ปวย เจ็บ หรือเปน
หญิงมีครรภไดรับการรักษาพยาบาลตามควร
มาตรา 30 เมื่อแพทย ผูค วบคุ ม การอนามั ยของผู ตองขัง ยื่ นรายงานแสดง
ความเห็นวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บและถาคงรักษาพยาบาลอยู ในเรือนจําจะไมทุเลาดีขึ้น อธิบดีจะ
อนุญ าตใหผูตองขังคนนั้นไปรัก ษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจําโดยมีเ งื่อนไขอยางใดแลวแตจ ะ
เห็นสมควรก็ได
ในกรณีดั ง กล าวมาในวรรคกอ น มิ ให ถือ ว าผู ตอ งขัง นั้น พ นจากการคุม ขั ง
และถาผูตองขังไปเสียจากสถานที่ซึ่งไดรับอนุญาตใหไปอยูรักษาตัว ใหถือวามีความผิดฐานหลบหนี
การควบคุม
กลาวโดยสรุป รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ไดกําหนดบทบัญญัติที่
มุง คุม ครองสิท ธิและเสรีภาพของผูตองขัง โดยใหก ารรับ รองสิท ธิของผูตองขังตามที่ป รากฏตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ในขณะที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545
กํา หนดให บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ไ ดรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ม าตรฐานและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหมีการจัดบริการทางสังคม
เพื่อตอบสนองความจําเปนขั้นพื้นฐานของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตัวเองไดอยางทั่วถึง
เหมาะสม เปนธรรม และใหเปนไปตามมาตรฐาน ทั้งทางดานการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยูอาศัย
การทํางาน และการมีรายได นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการทางสัง คมทั่วไป โดย
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่ประชาชนจะตองไดรับ และการมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
สังคมทุกระดับ ตลอดจนพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ก็ไดกําหนดใหผูตองขังที่ปวยไดรับการ
รักษาพยาบาลตามสมควรแกเหตุ
2.1.2 สิทธิของผูตองขัง
การจําคุกนั้นถือเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของมนุษย ตองกระทําในลักษณะที่
ไมเกินความจําเปน ทั้ง นี้ปรากฏในขอกําหนดระหวางประเทศ เชน กติการะหวางประเทศวาดวย
สิท ธิพลเมืองและสิท ธิท างการเมือง หลัก พื้นฐานตอการปฏิบัติกับ ผูตองขัง หลัก การวาดวยการ
คุมครองบุคคลที่ถูกจําคุก ในทุกรูปแบบ ฯลฯ เรื่องตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน สิทธิใน
การติดตอกับครอบครัว สิทธิของผูเปนมารดาและเด็ก เปนตน ทั้งนี้ ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําแหง
องคการสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง (United Nations Standard Minimum Rules
for the Treatment of Prisoners) ค.ศ. 1957 ไดกลาวถึงบริบทของการใชชีวิตของผูตองขังใน
เรื อนจํา ที่ ตอ งคํา นึง ถึง ความแตกตา งของกฎหมาย สั ง คม และภู มิ ลํา เนาถิ่ นฐานของผูต องขั ง
เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตอผูตองขังทุกคนอยางมีมนุษยธรรม รวมถึงเคารพ ศักดิ์ศรีความแตกตางของ
ความเปนมนุษย โดยไมสามารถละเลย ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น สิทธิผูตองขังในฐานะที่ เปนมนุษยและ
พลเมืองของประเทศ จึงมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเชนเดียวกันกับพลเมืองทั่วๆ ไป รัฐจึงตอง กําหนด
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พระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช 2479, “หมวด 7 อนามัยและสุขาภิบาล,” หนา 6.
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กฎหมายเพื่อใหความคุมครอง โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยที่มีอยูอันลวงละเมิดมิได แมวาจะ
ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการจากผลของการกระทําผิดนั้น
สําหรับ ประเทศไทย ไดมีก ารพัฒ นากฎหมายในงานราชทัณฑใหส อดคลองกับ
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะเรื่องการเอาใจใสปรับปรุงมาตรฐานความเปนอยูของผูตองขัง การปฏิบัติ
ตอผูตองขังในฐานะเพื่อน มนุษย ปจจุบันพบวา บทบัญญัติกฎหมายสวนใหญไดใหความคุมครองสิทธิ
เหลานี้ไวใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งปรากฏในประเด็น ดังตอไปนี้
1) สิ ท ธิ ก ารได รั บ อาหาร เป น สิ ท ธิ ที่ จํ า เป น ที่ สุ ด สํ า หรั บ การดํ า รงชี วิ ต
มาตรฐานสากลจึงกําหนดใหรัฐมีหนาที่ตองจัดหาน้ําดื่มที่สะอาด และอาหารที่มีคุณภาพในปริมาณที่
เพียงพอ เหมาะสมกับความตองการของผูตองขัง เพื่อใหเกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปจจุบัน
เรื อนจํ าของไทยทุ ก แห ง มีก ารจั ด ให ผู ตอ งขัง ไดรั บ ประทานอาหารวัน ละ 3 มื้อ โดยให มี ความ
หลากหลายและเหมาะสมกับผูตองขัง ในแตละประเภท อีก ทั้งไดจัดน้ําดื่ม ที่สะอาดไวในปริมาณที่
เพียงพอกับ ความตองการของผูตองขัง ทางปฏิบัติเชนนี้จึง ใหความคุมครองผูตองขังไวม ากกวาที่
กําหนดไวในมาตรฐานสากล แตอยางไรก็ตามบทบัญญัติในกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน
มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 77 บัญญัติใหจัดอาหารกับผูตองขังวันละ
2 มื้อ และไม มี ก ารบัญ ญัติใหบ ริก ารน้ํ าดื่ม แก ผูตองขัง ดัง นั้นกฎหมายเช นนี้จึง ไมส อดคลองกั บ
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําขององค ก ารสหประชาชาติ และทางปฏิบั ติของเรือนจํ าไทย จึง ควร
ดําเนินการแกไขกฎหมายให เรือนจําจัดใหบริการอาหารแกผูตองขังวันละ 3 มื้อ และจัดน้ําดื่มไว
ใหบริการแกผูตองขังในปริมาณที่พอเพียง
2) สิทธิการไดรับเครื่องนุงหมหลับนอน ตามมาตรฐานสากลไดกําหนดใหผูตองขัง
ไดรับ การดูแลเรื่องความสะอาดและอนามัยสวนตัวจากรัฐ รวมทั้งอนุญาตใหใสเ สื้อผาสวนตัวได
หรือ ให เ รื อนจําจั ดหาเสื้อ ผา ที่มีลั ก ษณะที่เ หมาะสม และไมเ ปนเปา สายตาแกป ระชาชนทั่ วไป
โดยเฉพาะเมื่อผูตองขังออกไปทํางานภายนอกเรือนจํา รวมถึงการจัดที่นอนใหเปนสัดสวนแกผูตองขัง
ทุกคน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายไทยแลวพบวากฎกระทรวงมหาดไทยฯ ขอ 67-70 บัญญัติ
รับรองไวทั้งเรื่องเครื่องแตง กาย เครื่องนุงหม การรัก ษาอนามัยสวนตัว เชน การทําความสะอาด
รางกาย เสื้อผา และที่นอนอยางชัดเจน และมีการออกระเบียบวาดวยเครื่องแตงกาย รวมถึงหนังสือ
สั่งการกรมราชทัณฑตางๆ ในการกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ซึ่งเครื่องแตงกายของผูตองขังตองมี
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรม และสภาวะอากาศของเมืองไทย รวมทั้งไมเปนการทําใหผูตองขังรูส กึ ต่าํ ตอย
สวนเสื้อผาของผูตองขัง ที่จ ะตองออกไปทํางานภายนอกเรือนจํา แมไมอนุญาตใหส วมเสื้อผาของ
ตนเอง โดยมีการกําหนดเครื่องแตงกายสําหรับออกไปทํางานสาธารณะและผูตองขังไปศาลโดยเฉพาะ
นั้นถือเปนสิ่งจําเปนเพื่อบงชี้ และเปนประโยชนตอการควบคุมปองกันมิใหมีการหลบหนีของผูตองขัง
สวนเครื่องหลับนอนนั้น ในทางปฏิบัติกรมราชทัณฑไทยกําหนดใหผูตองขังนอนเสื่อโดยไมมีการแยก
เปนสัดสวน ซึ่งไมสอดคลองกับมาตรฐานสากล
3) สิทธิไดรับการรักษาพยาบาล เปนมาตรฐานสากลที่กําหนดใหทุกเรือนจําทุกแหง
มีแพทยอยางนอย 1 คน ประจําเรือนจําตั้ง แตแรกเขาภายใน รวมถึงการสง ตัวไปรักษาภายนอก
เรือนจํา การปฏิบัติตอผูตองขังมีครรภ การปองกันโรคติดตอภายในเรือนจํา แตปญหาในทางปฏิบัติ

10
ของเรื อ นจํ า ฯ ยั ง คงมี ป ญ หาการขาดแคลน บุ ค ลากรทางการแพทย ซึ่ ง ไม ส ามารถให ก าร
รักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกําหนดได
4) การบริการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยบทบัญญัติในกฎหมายไทยไมพบเรื่องมาตรฐาน
สภาพที่อยูอาศัยของเรือนจําตามพระราชบัญญัติราชทัณฑหรือกฎกระทรวงฯ วาตองมีขนาดพื้นที่
เทาใด ตองจัดการพื้นที่ใชสอย อยางไรบาง ทั้งนี้เพราะกรมฯ ประสบปญหาเรื่องความจุและขอจํากัด
ของพื้นที่เรือนนอน อยางไรก็ตามกรมฯ ไดกําหนดมาตรฐานของลักษณะเรือนนอน ขนาดพื้นที่เรือนนอน
ตอคน และระบบสุขาภิบ าลของเรือนจํา ซึ่ง แนวทางดังกลาวมีความสอดคลองกับการขอกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําขององคการสหประชาชาติ
5) สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑไมมี
การบัญญัติรับรองการคุมครองสิทธิในการนับถือศาสนาของผูตองขังโดยเฉพาะ มีเพียงการบัญญัติไว
ในกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479
ขอ 68 ซึ่งหามมิใหเจาพนักงานเรือนจําปฏิบัติ ตอผูตองขังในเรื่องอนามัยสวนตัว
อันเปนการขัดตอสิทธิทางศาสนาของผูตองขังแตละคน ซึ่งหากอยากใหเกิดหลักประกันในการนับถือ
ศาสนาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและรัฐธรรมนูญ จึงควรมีการบัญญัติรับรองสิทธินี้ไวอยางชัดเจน
ในพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวง เพื่อแสดงใหเห็นวากรมฯ เห็นความสําคัญและเอาใจใสตอสิทธิขอนี้
อยางแทจริง
6) สิ ท ธิ ใ นการสื่ อ สาร เมื่ อ พิ จ ารณาบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายไทยแล ว พบว า
พระราชบัญญัติราชทัณฑ มาตรา 33 บัญญัติคุมครองใหผูตองขังมีสิทธิในการติดตอสื่อสารและไดรับ
การเยี่ยมจากบุคคลภายนอกไว สอดคลองกับมาตรฐานสากล เชน การเยี่ยมเพื่อใชชีวิตคู และการ
เยี่ยมแบบครอบครัว
7) .การบริก ารเกี่ยวกับ สิ่ง บันเทิง และการพัก ผอนหยอนใจ ตามกฎกระทรวง
มหาดไทย ขอ 71 บัญญัติ ใหผูตองขังออกกําลังกายนอกหองขัง แมจะไมมีกําหนดระยะเวลาในการ
ออกกําลังกายไวอยางชัดเจนแตกรมฯ ไดออกหนังสือสั่งการเพื่อวางแนวทางปฏิบัติใหเรือนจําฯ จัดให
มีบริการดานกีฬาและนันทนาการแกผูตองขัง เพื่อพัฒนาสุขภาพกายและใจใหดีขึ้น ดังนั้นกฎหมาย
และแนวทางการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ มีความสอดคลองกับขอกําหนดขององคการสหประชาชาติ
กลาวโดยสรุป สิทธิผูตองขังมีหลายสิทธิ ซึ่งประเทศไทยไดดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง โดยเฉพาะเรื่องสิทธิที่จะไดรับการ
รักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย โดยกําหนดใหมีสถานพยาบาล และเจาหนาที่พยาบาลคอยใหการ
บํ า บั ด รั ก ษาโรคให กั บ ผู ต อ งขั ง ในเรื อ นจํ า /ทั ณ ฑสถาน แต ถ า ป ว ยเกิ น ขี ด ความสามารถของ
สถานพยาบาล ก็จะมีการพิจารณาสงตัวออกรับการรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก หรือสงตัวมารับการ
รักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑตอไป
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2.1.3 ข อ กํ า หนดขั้ น ต่ํ า ขององค ก รสหประชาชาติ ใ นการปฏิ บั ติ ต อ ผู ต อ งขั 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
รับรองความตอเนื่องของการปฏิบัติและการดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ
ขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีส ถานที่ใหก ารใหบริการทางดานการ
รักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุงสุขภาพทางกายและจิตใจของ
ผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความตองการพิเศษในการใหบริการทางดานการ
การรักษาพยาบาล
ขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตอ งขัง ทุ ก คนต องไดรั บ ความมั่นใจในการเขา ถึง การ
รักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขัง ที่ตองการการรักษาที่มีความพิเ ศษหรือการ
ผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามีโรงพยาบาลเปนของ
ตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะนํามาซึ่งการดูแลรักษา
ผูตองขัง ไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความรับ ผิดชอบของ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยเทานั้น และการตัดสินใจทางกาแพทยไมสามารถถูกลบลางหรือเพิกเฉย
โดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย
ขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอ
แพทยหรือไมก็ตาม ตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคนโดยมิชักชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และ
ตรวจอีกเปนครั้งคราวภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน ทั้งนี้ควรใหความใสใจเปนพิเศษตอ
(a) การระบุความตอ งการการรัก ษาพยาบาล และใชม าตรการทั้ง ปวงที่
จําเปนเพื่อใหมีการรักษาพยาบาล
(b) การระบุถึงการปฏิบัติที่ทารุณโหดรายซึ่งเกิดขึ้นกับผูตองขังกอนหนาทีจ่ ะ
สงตัวเขามาอยูในเรือนจํา
(c) การระบุรองรอยใดๆ ในดานจิตใจหรือความเครียดอันเปนผลมาจากการ
คุมขัง ทั้งนี้โดยรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ ความเสี่ยงที่จะฆาตัวตายหรือทํารายตนเอง และอาการถอนยา
อันเปนผลมาจากการใชยาเสพติด การกินยาหรือการดื่มสุร า และการจัดใหมีม าตรการหรือการ
รักษาพยาบาลหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใชกับนักโทษแตละคน
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(d) กรณีที่สงสัยวาผูตองขังปวยเปนโรคติดตอ จะตองมีการแยกตัวผูปวยไป
รักษาพยาบาลทางคลินิกอยางเพียงพอสําหรับผูตองขังเหลานั้นในชวงเวลาที่อาจแพรเชื้อ
ขอ กํา หนดที่ 31 แพทย ห รื อบุ คคลากรทางการแพทยที่ มีคุ ณสมบั ติเ หมาะสม
แลวแตกรณี ตองเขาดูแลผูตองขังที่เจ็บปวยทุกคน ผูตองขังที่รองเรียนวามีปญหาเจ็บปวยทางกาย
หรือจิตใจหรืออาการบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจ และผูตองขังใดๆ ที่พึงไดรับความใสใจเปนพิเศษ โดย
ตองเขาไปเยี่ยมทุกวัน การตรวจรักษาจะตองเก็บไวเปนความลับอยางเต็มที่
ขอกําหนดที่ 32 (1) ความสัมพันธระหวางแพทยหรือบุคคลากรดานการแพทยกับ
ผูตองขัง ตองเปนไปตามมาตรฐานจริยธรรมและวิชาอาชีพเชนเดียวกับที่ใชกับผูปวยในชุมชนภายนอก
โดยเฉพาะ
(a) หนาที่ในการคุมครองสุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขัง และการ
ปองกันโรคและการรักษาพยาบาลบนพื้นฐานการรักษาพยาบาลทางการแพทยโดยคลินิก
(b) เคารพตอการตัดสินใจดวยตนเองของผูตองขังในสวนที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ของตนเอง และการใหความยินยอมดวยความเขาใจจากการแจงขอมูลที่ถูกตองอันเปนหลักการดาน
ความสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวย
(c) การเก็บ ขอมูล ทางการแพทยเ ปนความลับ เวนแตก ารเก็บ ขอมูล เปน
ความลับเชนนั้นอาจสงผลใหเกิดภัยคุกคามอยางแทจริงตอผูปวยหรือบุคคลอืน่
(d) หามอยางเด็ดขาดตอการปฏิบัติใดๆ ทั้งในทางตรงหรือในทางออม อันมี
ลักษณะเปนการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายี
ศักดิ์ศรี รวมทั้งการทดลองทางการแพทยหรือวิทยาศาสตร อันสงผลรายตอสุขภาพของผูตองขัง เชน
การตัดเซลลออกจากตัวผูตองขัง ตัดเนื้อเยื่อของรางกายหรือการตัดอวัยวะใดๆ เพื่อการดังกลาว
(2) โดยไมเปนการกระทบตอสิทธิตามวรรค 1 (d) ของขอกําหนดนี้ ผูตองขังอาจ
ไดรับอนุญาตใหเขารวมในการทดลองทางคลินิกการแพทยและการวิจัยดานสุขภาพอื่นใดที่กระทําได
ในชุม ชนอื่น ทั้ งนี้โดยมีการใหความยินยอมอยางมีอิสระและโดยความเขาใจจากการแจงขอมูล ที่
ถูกตอง และสอดคลองกับหลักกฎหมายที่ใชบังคับใช และกรณีที่คาดวาจะกอใหเกิดผลประโยชน
โดยตรงและอยางมีนัยสําคัญตอสุขภาพของตนเอง และเปนการบริจาคเซลล เนื้อเยื่อของรางกายหรือ
อวัยวะใหกับญาติของตน
ขอกําหนดที่ 33 แพทยตองรายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา กรณีที่เห็นวาการคุมขัง
อยางตอเนื่องหรือสภาพการคุมขังใดๆ ไดสงผลหรือจะสงผลกระทบอยางรายแรงตอสุขภาพกายหรือ
จิตใจของผูตองขัง
กลาวโดยสรุป ขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง
(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 ซึ่ง ประเทศไทยไดมีก ารพัฒ นาการปฏิบัติตอผูตองขัง ใหส อดคลอ งกับ มาตรฐานสากล
โดยเฉพาะเรื่องการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวย
2.1.4 หนาที่และความรับผิดชอบของเรือนจําและทัณฑสถาน
1) การรับมอบตัวผูตองหาไปควบคุมในระหวางสอบสวนดําเนินคดีความคําสัง่ ศาล
กลาวคือเมื่อบุคคลถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมโดยถูกกลาวหาวากระทําผิดเรียกวา “ผูตองหา”ตํารวจ
จะมีอํานาจควบคุมผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 87 ซึ่งอํานาจหนาที่
ตํารวจควบคุมผูตองหาไดไมเกิน 3 วันหลังจากนั้นตองนําผูตองหาไปผลัดฟองฝากขังตอศาลในกรณีที่
ยังดําเนินการสอบสวนในระหวางการฝากขังนี้ศาลจะสงมอบตัวผูตองหาใหฝายราชทัณฑไปฝากขัง
ควบคุมตัวไว ณ สถานที่ควบคุมผูตองหา
2) รับมอบตัวนักโทษเด็ดขาดคือผูตองหาที่ศาลพิจารณาตัดสินวากระทําผิดจริง
และสั่งลงโทษในเรือนจําและทัณฑสถานตามประเภทของนักโทษนั้น
3) เมื่อเรือนจําและทัณฑสถานตางๆ รับตัวนักโทษไวคุมขังตามคําสั่งศาลแลวก็จะ
ทําทะเบียนประวัตินัก โทษผูนั้นมีก ารสอบถามประวัติสวนตัวและการตรวจสุขภาพการจัดพิม พ
ลายนิ้วมือและตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและเก็บไวในทะเบียนประวัติโดยระบุเลขที่กํากับ
แตละรายตรวจคนสิ่งของตองหามของนักโทษและมอบเสื้อผาชุดนักโทษให
4) จัดการแยกประเภทนักโทษจําแนกลักษณะผูตองขังและจัดชั้นนักโทษ
5) การควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจํา
6) การรักษาระเบียบวินัยผูตองขัง
7) การอบรมแกไขและฟนฟูจิตใจผูตองขัง
8) การฝกอบรมวิชาชีพ
9) การใชแรงงานผูตองขัง
10) การใหรางวัลตอบแทนความดีและการลงโทษเมื่อกระทําความผิด
11) จัดสวัสดิการสงเคราะหผูตองขัง
12) การปฏิบัติตอผูตองขังในชุมชน
13) การดําเนินการพักการลงโทษอภัยโทษลดวันตองโทษ
14) การประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพพจนที่ดีแกผูตองขังโดยพยายามแกไข
แปรเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีของสัง คมที่มีตอผูตองขังได แกการจัดนิทรรศการและการจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูตองขัง
15) พยายามเสริมสรางสภาพแวดลอมบรรยากาศและดํารงชีวิตภายในเรือนจําใหมี
ความแตกตางจากสังคมภายนอกใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได
16) การปลดปลอยผูตองขัง
กลาวโดยสรุป หนาที่และความรับผิดชอบของเรื อนจําและทัณฑสถาน มีห ลาย
ประการที่เกี่ยวของกับผูตองขัง ซึ่งหนึ่งหนาที่ความรับผิดชอบที่สําคัญไดแกจัดสวัสดิการสงเคราะห
ผูตองขัง ซึ่งมีเรื่องการรักษาพยาบาลผูตองขังเจ็บปวยอยูในกรอบนั้นดวย
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2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ปญ หาหรือแนวทางการจัดการเรื่องของผูตองขัง ชาวตางชาตินั้นไมไดมีแคปญ หาเรื่อง
งบประมาณคารักษาพยาบาล ปญหาการติดตอประสานงานระหวางองคกรเพียง หรือปญหาดาน
สิทธิมนุษยชนเพียงเทานี้ แตปญหาผูตองขังชาวตางชาตินั้นยังมีอีกมากมาย เชน ปญหาดานความ
เปนอยูในเรือนจํา ปญหาดานการรับรูขาวสารจากภายในและภายนอกเรือนจํา ปญหาดานภาษาที่ใช
ในการสื่อสาร ปญหาดานวัฒนธรรม ปญหาดานการโอนตัวผูตองขังระหวางประเทศ ฯลฯ เปนตน
ทั้งนี้มีเอกสารการศึกษาที่ใหความสนใจในประเด็นเรื่องผูตองขังชาวตางชาติหรือประเด็นที่เกี่ยวกับ
ปญหาหรือแนวทางจัดการปญหาผูตองขัง อันไดแก
1) รายงานการศึกษาสวนบุคคลของ ฐานิส ศรียะพันธ เรื่อง “การจัดการกับผูตองขัง
ตางชาติ” (2549) การศึกษานี้ตองการศึกษาปญหาผูตองขังตางชาติในภาพรวมทั้งหมด เพื่อที่จะนําไป
ปรับปรุงแกไขในเชิงนโยบายและวิธีปฏิบัติตอผูตองขังตางชาติ ทัง้ นี้การศึกษานี้ไมไดเจาะจงที่จะศึกษา
หรือหาแนวทางแกไขปญหาใดปญหาหนึ่งเปนการเฉพาะ ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้ไดพบปญหาของผูตองขัง
ตางชาติ คือ ปญหาความเปนอยูในเรือนจํา ทั้งดานอาหาร สถานที่ ปญหาดานการรับรูขาวสารทั้ง
ภายในและภายนอกเรือนจํา และปญหาดานการสื่อสาร ในสวนปญหาที่เจาหนาที่เรือนจํา สวนใหญ
จะเปนปญหาดานภาษาที่ใชในการสื่อสาร ปญหาดานการควบคุม และปญหาเกี่ยวกับการเรียกรอง
สิทธิพิเศษตางๆ โดยจุดแข็งของรายงานการศึกษาสวนบุคคลนี้ คือ การนํากฎและขอเสนอแนะของ
องคการสหประชาชาติและการปฏิบัติตอผูต องขังตางชาติในตางประเทศมาเปรียบเทียบกับมาตรการ
ที่ไทยใชอยูในปจจุบัน และการนําปญหาที่พบจากการสํารวจมาวิเคราะหเพื่อกําหนดยุท ธศาสตร
การจัดการกับปญหาผูตองขังตางชาติ
2) การศึกษาของ ณัฐยา จรรยาชัยเลิศ เรื่อง “หลักประกันสิทธิผูตองขัง : กรณีศึกษา
สิท ธิ ก ารดํ า รงชี วิ ต” (2548) การศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ไ ด ศึก ษาหลั ก กฎหมายและแนวทางปฏิ บั ติ ที่
กรมราชทัณฑไดป ฏิบัติตอผูตองขัง ในดานสิท ธิในการดํารงชีวิต เชน สิทธิได รับอาหาร สิทธิไดรับ
เครื่องนุงหมหลับนอน การจัดบริการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย สิทธิในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ
สิทธิในการติดตอสื่อสาร และการจัดบริการเกี่ยวกับการบันเทิงและการพักผอนหยอนใจ ซึ่งสิทธิใน
การไดรับ การรักษาพยาบาลก็ถือเปนหนึ่งในสิทธิในการดํารงชีวิต เพื่อวิเคราะหวาผูตองขัง ไดรับ
หลักประกันสิทธิและไดรับการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําหรือไม ซึ่งจุดแข็งของการศึกษานี้
คือ การนําหลักกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิผูตองขังของประเทศสหรัฐอเมริก า
ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุนมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยเพื่อใหสอดคลองกับ
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําฯ เพื่อกอใหเกิดขอเสนอแนะในการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายในบาง
ประการตอไป
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึก ษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา /ทัณฑสถานไทย
ผูเขียนไดศึกษาโดยใชกรอบแนวคิดเรื่องขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอ
ผูตองขัง ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผูตองขังเปนกรอบหลักในการเปรียบเทียบ
กับบทบัญญัติตามกฎหมาย และสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในเรื่องการปฏิบัตติ อ
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ผูตองขัง ในประเทศไทยวามีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร เพื่อที่จ ะไดนําไปสูก ารพัฒ นา
แนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย ซึ่ง
มีรูปแบบการวิจัยโดยใชวิธีวิจัย 2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัย
วิจัย สนาม (Field Research) ซึ่ง มีวิธี ก ารเก็บ รวบรวมขอ มูล โดยการสั ม ภาษณ ก ลุม ตัวอยา ง
(Interview) โดยมีวัตถุประสงคการวิจัย ดังตอไปนี้
1) ศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
2) ศึกษาสภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวต างชาติที่ปวยในเรือนจํา/ทัณฑ
สถานไทย
3) ศึกษาเพื่อหาขอสรุปแนวทางการจัดการฯ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข
3.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เปนการศึก ษาคนควา และการเก็บ รวบรวมขอมูล จากตํารา เอกสารรายงานการ วิจั ย
หนังสือ สารนิพนธ วิทยานิพนธตางๆ สิ่งพิมพ และสืบคนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet) โดยการ
คนควาเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ เปนขอมูลที่มีการบันทึกไวแลวโดยผูอื่น ซึ่งเปนขอมูล
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวทางการผูตองขังปวยชาวตางชาติ
3.2 การวิจัยสนาม (Field Research)
การเก็บขอมูลจากการสัม ภาษณ (Interview) เปนการศึกษาโดยใชวิธีการ สัมภาษณ ผู
ศึกษาจะใชแบบสัมภาษณในการสัมภาษณ และจดบันทึกขอมูลตามคําบอกเลาของผูถูกสัมภาษณที่
นํามาใชเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาในเรื่องแนวทางการจัดการ
ผูตองขัง ปวยชาวตางชาติในเรือนจํา /ทัณฑสถานไทยตลอดจนปญ หาและอุป สรรคในการจัดการ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติ เพื่อใชเปนแนวแนวทางการจัดการฯ เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3.3 ผลการวิจัยสนาม
โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณประชากรกลุมตัวอยาง คือ จํานวน 14 คน โดยเนื้อหา
ที่นําเสนอเปนการบรรยายเรียงลําดับตามขอคําถามในแบบสัมภาษณ และการตอบคําถามของผูให
สัมภาษณ ซึ่งคําถามจะครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย จํานวน 3 ขอ ดังกลาวขางตน
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เก็บรวบรวมจากผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด วยผูใ หขอ มูล สํา คัญ ที่ เ ปน ผูตองขัง ป วยชาวตา งชาติ 10 คน ซึ่ง ไมส ามารถระบุ ชื่อได
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กับขาราชการของกรมราชทัณฑที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของดานการรักษาพยาบาลผูตองขัง จํานวน 4 คน
ดังตอไปนี้
1) คุณปาริชาด วงษลือ นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ ฝายสังคมสงเคราะห ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ
2) คุณวิชชุดา คงพรอมสุข พยาบาลชํานาญการพิเ ศษ สวนการพยาบาล ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ
3) คุณมานุช สรอยเพ็ชร นัก ทัณฑวิทยาชํานาญการพิเ ศษ ฝายราชทัณฑตา งประเทศ
กรมราชทัณฑ
4) คุณพนิดา วงษสิริ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ กองบริการทางการแพทย
กรมราชทัณฑ
ทั้งนี้ ในการศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
ไดอาศัยแนวคิดเรื่องขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง (United
Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Mandela Rules))
ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผูตองขังเปนกรอบโครงหลักในการเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศไทยนั้นมีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร เพื่อที่จะไดนําไปสู
การพัฒนาแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยตอไป สามารถสรุป
ขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามตางๆ เปนลําดับ ดังนี้
3.3.1 กระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
1) ขั้น ตอนการตรวจแรกรั บ พระราชบัญ ญั ติ ร าชทั ณ ฑ พ.ศ. 2479 ข อ 10
กําหนดใหแพทยตรวจอนามัยผูตองขังที่เพิ่งรับตัวเขามาควบคุมในเรือนจําทุกคนใหไดรับการตรวจ
สุขภาพ โดยเฉพาะผูที่เจ็บปวยหรือนาสงสัยวาจะเปนโรคซึ่งติดตอได ซึ่งการวางหลักไวเชนนี้เพื่อเปน
การปองกันโรคติดตอที่ผูตองขังอาจเปนมากอนถูกควบคุมในเรือนจํา มิฉะนั้นอาจเกิดการแพรระบาด
ในกลุมผูตองขังไดโดยงายและรวดเร็ว เนื่องจากในเรือนจําเปนสถานที่แออัดและมีผตู อ งขังเปนจํานวนมาก
อีกทั้งเปนการคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองขังและบุคคลทั่วไปในเวลาเดียวกันอีกดวย
นอกจากนี้มีการวางแนวทางการปฏิบัติที่เ ปนรายละเอียดไวในกฎกระทรวง
มหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 กําหนดใหแพทย
ตรวจอนามัยผูตองขังที่เจาพนักงานเรือนจํารับไวใหมในวันรับตัวนั้น ถาหากแพทยไมอาจตรวจในวันนัน้ ได
ใหตรวจในวันอื่นโดยเร็ว และเมื่อแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยตองมีการรักษาพยาบาลหรือมี
โรคติดตอซึ่งจะลุกลามเปนภัยแกผูอื่น ใหแพทยชี้แจงแนะนําการปฏิบัติตอพัศดี โดยเปนหนาที่ของ
เจ า พนั ก งานเรื อ นจํ า ที่ จ ะต อ งพยายามปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของแพทย ใ นส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาลผูตองขังนั้น
หากแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บ ซึ่งจําเปนตองสงออกไปรักษาตัว
นอกเรือนจํา ใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานยื่นตอผูบังคับบัญชาเรือนจําในรายงานนั้น ใหชี้แจง
อาการเจ็บปวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรคหรือชนิดของการเจ็บปวยและสถาบันรักษาพยาบาล
นอกเรือนจําที่เห็นควรใหจัดสงไปรักษา แตถาในกรณีที่แพทยไมสามารถจะมาตรวจไดในวันรับตัว
ผูตองขังใหม และเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นวาผูตองขังไดมีอาการปวยเจ็บ จําตองรักษาพยาบาล
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หรือมีโรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงแกผูอื่น ใหจัดแยกผูตองขั งนั้นจากผูตองขังอื่นหรือจัดสง
สถานพยาบาลของเรือนจํารอการตรวจของแพทยตอไป
ถาเจาพนัก งานเรือนจําสังเกตเห็นหรือสงสัยวาผูตองขัง ปวยหนักใหรีบ แจง
แพทยและผูบัญ ชาการเรือนจําทราบ ในระหวางรอคอยแพทยและคําสั่ง ของผูบัญชาการเรือนจํา
หากเห็นวาจําเปนใหติดตามขอการสงเคราะหจากผูมีอาชีพในทางใชวิชาชีพแพทยที่ใกลเคียงที่สุด
และหากวาจะจัดการดังนั้นไมไดใหพัศดีจัดการชวยเหลือโดยประการอื่น
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา ในทางปฏิบัตินั้นผูตองขัง
แรกรับทุกคนจะไดรับการตรวจอนามัยกอนเขาเรือนจํา/ทัณสถาน แตเนื่องจากปญหาขาดแคลนแพทย
ทําใหผูที่ทําหนาที่ตรวจจริงๆ นั้นเปนพยาบาลวิชาชีพ หรือเจาหนาที่ทางการแพทย อยางไรก็ดีหาก
ปรากฏวาผูตองขังมีอาการเจ็บปวยจําตองรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงแก
ผูอื่น ก็จ ะถูก คัดกรองแยกผูตองขัง นั้นจากผู ต องขัง อื่นหรือจั ดสง สถานพยาบาลของเรื อนจํารอ
การตรวจของแพทยตอไป ซึ่งถือวาการดําเนินการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยเปนไปตามขอกําหนด
ขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดาน
การรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาล
ในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปน
อยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2)การใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป
และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเนื่องของการปฏิบัติและการดูแลรัก ษา ซึ่ง
รวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่ให
การใหบ ริการทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุง
สุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความตองการ
พิเศษในการใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล รวมทั้งขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากร
ทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอแพทยหรือไมก็ตาม ตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคนโดยมิ
ชักชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และตรวจอีกเปนครั้งคราวภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน
2) ขั้นตอนในการตรวจรัก ษาผูตองขัง ปว ย กฎกระทรวงฯ ขอ 73 กําหนดให
แพทยหรือเจาพนักงานเรือนจําที่พบผูตองขังเจ็บปวยใหปฏิบัติตามขอ 38 และ 39 คือการใหแพทย
ตรวจรักษาผูตองขังภายหลังรับตัว หากจําเปนจึงสงออกไปรักษาภายนอกเรือนจํา หรือหากเห็นวา
เปนโรคติดตอใหจัดแยกผูตองขังออกจากผูตองขังอืน่
กฎกระทรวงฯ ขอ 23 กําหนดใหทุกเรือนจํามีแพทยประจําการ ในเรือนจําที่ไม
มีแพทยประจําการใหแพทยสังกัดบังคับบัญชากรมสาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา และกฎกระทรวงฯ
ขอ 72 กําหนดใหเรือนจําทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทําการรักษาผูตองขังปวย และจัดให
มีผูมีความรูพอสมควรทําหนาที่ประจําสถานพยาบาลนั้น
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา พบวา เรือนจํา/ทัณฑสถาน
มีปญ หาขาดแคลนแพทย ทําใหปริม าณแพทยไมเ พียงพอกับ จํานวนผูตองขัง มีเ พียงทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑแหงเดียวที่ทําหนาที่รัก ษาผูตองขังปวยโดยตรง แตก็มีปญ หาการขาดแคลน
แพทยอยูเชนกัน และแมวาในปจจุบันทุกเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหงจะมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทํา
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หนาที่รักษาผูตองขังปวย แตก็ไมมีแพทยประจําอยูทุกแหง ในการแกไขปญหาดังกลาวกรมราชทัณฑ
ไดมีการจัดจางแพทยเขาตรวจและใหการบําบัดรักษาผูตองขังปวยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
และจัดใหมีก ารหมุนเวียนแพทยทันตแพทยจ ากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑไปชวยบําบั ด
ผูตองขังปวยในเรือนจําและทัณฑสถานใกลเคียง และจัดหนวยแพทย ทันตแพทยเคลื่อนที่ออกไป
ตรวจ และใหการบําบัดรักษาผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานในสวนภูมิภาคเปนครั้งคราว
ในดานจํานวนบุคลากร กรมราชทัณฑไดกําหนดใหเ รือนจํา /ทัณฑสถานที่
ใหบริก ารทั้งผูปวยนอกและผูปวยในที่รับไวบนสถานพยาบาลตั้ง แต 10 เตียงขึ้นไป ตองมีแพทย
ประจําหรือแพทยหวงเวลา หมุนเวียนเขาไปใหการดูแลรักษาผูตองขังปวยภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
กับตองมีเจาหนาที่สายการแพทยใหบริการผูตองขังปวยอยางตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
สวนเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ใหบ ริก ารเฉพาะผูปวยนอกตองมีแพทยห รือผูที่
ไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานอนามัยเรือนจํา กับตองมีพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเทคนิค หรือ
เจาหนาที่พยาบาลอยางนอย 1 คน ตอผูตองขัง 1,250 คน และในกรณีที่มีผูตองขัง 5,000 คนขึ้นไป
ตองมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และมีพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเทคนิค หรือเจาหนาที่พยาบาลอีก
อยางนอย 4 คน (ตามอัตราสวน 1 : 1,250) ทั้งนี้ การจะใหปฏิบัติใหไดตามที่กฎกระทรวงฯ ขอ 23
กําหนดไวเปนการยาก เนื่องจากในโรงพยาบาลของรัฐปจจุบันก็ยังประสบปญหาขาดแคลนแพทย
และแพทยที่อยูในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขก็มีภารกิจที่ตองรับผิดชอบมากอยูแลว
อย า งไรก็ ดี ใ นป จ จุ บั น เมื่ อมี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกัน สุ ข ภาพ
แหงชาติ และมีโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา กรมราชทัณฑไดเขารวมโครงการดังกลาว
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายหลักของรัฐบาลและเพื่อใหผูตองขังไดรับ สิทธิที่พึง ไดรับเทาเทียมกับ
ประชาชนทั่วไป โดยกรมราชทัณฑไดดําเนินการแจงใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศจัดทําขอมูล
ผูตองขังเพื่อใชในโครงการหลักประกันสุขภาพ โดยมีขอมูลเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ชื่อ นามสกุล
ผูตองขัง วัน เดือน ปเกิด ฯลฯ ทั้งนี้จะมีการแบงการดําเนินงานดานการรักษาพยาบาลออกเปน 2 กลุม
คือเรือนจําหรือทัณฑสถานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แหงใหทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑรับ
เปนหน วยบริ ก ารปฐมภูมิ สว นเรือนจําหรือ ทัณฑสถานในส วนภูมิภ าค ให โ รงพยาบาลในสัง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขรับเปนหนวยบริการปฐมภูมิ โดยใหเรือนจําหรือทัณฑสถานประสานงานไปยัง
หนวยบริการปฐมภูมิที่รับผิดชอบเพื่ออกบัตรประกันสุขภาพผูตองขัง พรอมจัดทําแผนงานดานการ
ดูแลสุขภาพอนามัยใหแกผูตองขังตามสิทธิที่พึงไดรับ
ในปจจุบันพบวากรมราชทัณฑมีปญหาในการเขารวมโครงการนี้ เพราะการรับสิทธิ
ตามโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะครอบคลุมเฉพาะประชาชนคนไทยทีม่ เี ลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลักเทานั้น ทําใหมีปญหาในกรณีผูตองขังตางชาติหรือผูตองขังไทยที่ไมมีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือไมสามารถนําเอกสารมาแสดงได สงผลใหผูตองขังคนนั้นไมไดรับสิทธิตาม
โครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาหรือกรณีที่โรงพยาบาลปฐมภูมิที่เรือนจําอยูในเขตไมมี
ความพรอมดานบุคลากรหรือยัง ไมมีก ารประสานงานกันระหว างเรือนจํากับโรงพยาบาล ทําให
โรงพยาบาลปฐมภูมิไมสามารถเขามาใหการดูแลผูตองขังในเรือนจําไดเต็มรูปแบบ จึงยังคงใชระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจํา พ.ศ. 2544 กับกรณีเหลานี้
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ทั้งนี้การดําเนินการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยถือไดวาเปนไปตามขอกําหนด
ขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดาน
การรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาล
ในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปน
อยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2)การใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป
และได รับ การจัดการไปในแนวทางเพื่อรับ รองความตอเนื่องของการปฏิบัติและการดู แลรัก ษา
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
หนาที่ความรับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยเทานั้น และการตัดสินใจทางกาแพทยไม
สามารถถูกลบลางหรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย รวมทั้ง
ขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอแพทยหรือไมก็ตาม
ตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคนโดยมิชักชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และตรวจอีกเปนครั้งคราว
ภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน
3) การสง ผู ตองขัง ออกไปรั บ การรั ก ษาตัวภายนอกเรือ นจํา พระราชบั ญ ญั ติ
ราชทัณฑ พ.ศ. 2479 ขอ 30 ไดวางหลักไวใหแพทยผูควบคุม การอนามัยของผูตองขังยื่นรายงาน
แสดงความเห็นวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บ และถารักษาพยาบาลในเรือนจําจะไมทุเลาดีขึ้น อธิบดีจะ
อนุญาตใหผูตองขัง คนนั้นไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกจากเรือนจําโดยมีเงื่อนไขอยางใดตามที่
เห็นสมควรก็ได สวนกฎกระทรวงฯ ขอ 38 วรรค 4 กําหนดวาหากแพทยตรวจพบวาผูตองขังใดปวยเจ็บ
หรือจําเปนตองสงออกไปรักษาตัวนอกเรือนจํา ใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานยื่นตอผูบ ญ
ั ชาการ
เรือนจํา ในรายงานนั้นใหชี้แจงอาการเจ็บปวยที่ตรวจพบ ความเห็นในเรื่องโรคหรือชนิดของการ
เจ็บปวยและสถานรักษาพยาบาลนอกเรือนจําที่เห็นควรใหจัดสงตัวไปรักษาพยาบาล
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา การวางกฎระเบียบในการ
พิจารณาสงผูตองขังออกไปรักษานอกเรือนจําและการควบคุมผูตองขังปวยเพื่อปองกันการหลบหนี
โดยใหแพทยทําเอกสารรายงานความจําเปนในการนําตัวออกไปรับ การรัก ษายัง สถานพยาบาล
ภายนอกพรอมความเห็นของพัศดีไปยัง กรมราชทัณฑเ พื่อประกอบการพิจ ารณา และเมื่อไดรับ
อนุญาตจึงจะนําตัวผูตองขังปวยออกไปรักษาได ตอไดมีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ สําหรับสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงาน
ตั้งอยูในสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนภูมิภาค และหากผูวาราชการจังหวัดจะพิจารณามอบ
อํานาจตอใหผูบัญ ชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกัก กัน และสถานกัก ขัง ปฏิบัติ
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ราชการแทนได และไดมีการมอบอํานาจใหผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกักกัน
และสถานกักขังปฏิบัติราชการแทนอธิบดีในการอนุญาตใหผูตองขังปวยออกไปรักษาตัวยังโรงพยาบาล
ภายนอกเรือนจําตามความเหมาะสมและจําเปนแหงโรค และเมื่อพนขีดอันตรายใหรับสงตัว ไปรับ
การรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว โดยแพทยผูรักษาตองเสนอความเห็นระบุความจําเปนตางๆ
เปนลายลักษณอักษรดวย และใหติดตอญาติผูตองขังปวยเพื่อแจงใหรับทราบคาใชจายในการสงตรวจ
รักษาและเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย แตหากติดตอญาติไมไดหรือญาติไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายได
แตแพทยโรงพยาบาลของรัฐมีความเห็นใหสงตัวไปรับการรักษายังโรงพยาบาลเอกชนก็ใหเรือนจําเปน
ผูออกคาใชจายนั้นเพื่อเปนการสงเคราะหแกผูตองขังปวย
ซึ่งการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวเกิดปญหาความลาชา เนื่องจากมีขั้นตอน
การปฏิบัติหลายขั้นตอน จึงไดกําหนดใหเรือนจําจังหวัด เรือนจําอําเภอที่ผูวาราชการจังหวัดยังไม
พิจารณามอบอํานาจใหผูบัญชาการเรือนจํา หากพบวาผูตองขังปวยมีอาการที่อาจเปนอันตรายถึงแก
ชีวิตหรืออาจทําใหทุพพลภาพและรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดไมทันการ ผูบัญชาการเรือนจํา
สามารถใชดุล พินิจในการพิจ ารณาขออนุญาตนําตัวผูตองขังปวยออกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ภายนอกโดยรีบดวนไดแลวจึงรายงานไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณาอนุญาตตอไป
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
อยางไรก็ดีหากไมสามารถปฏิบัติเชนนั้นไดดวยเหตุผลทางการแพทยหรือความ
มั่นคงปลอดภัยในการควบคุมผูตองขัง ใหจัดเจาหนาที่ควบคุมผูต องขังในอัตราเจาหนาที่ 2 คนตอ
ผูตองขัง 5 คน โดยตองใหผูตองขังทั้ง 5 คนนอนพักรักษาตัวอยูในหองพักบริเวณเดียวกันเพื่อปองกัน
การหลบหนี หากกระทํามิไดก็ใชอัตราสวนเจาหนาที่ 2 คนตอผูตองขังปวย 1 คนตามเดิม และการ
ควบคุมผูตองขังปวยชายใหเจาหนาทีช่ ายควบคุม ผูตองขังปวยหญิงใหใชเจาหนาที่หญิงควบคุม
การดําเนินการของเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยถือไดวาเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ํา
ขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดานการ
รักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาลใน
มาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรัก ษาพยาบาลที่จําเปน
อยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลังของสถานภาพทางกฎหมาย (2)การใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป
และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเนื่องของการปฏิบัติและการดูแลรัก ษา ซึ่ง
รวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตองไดรับความ
มั่นใจในการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการการรักษาที่มี
ความพิเศษหรือการผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามี
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โรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะ
นํามาซึ่งการดูแลรักษาผูต องขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยเทานั้น และการตัดสินใจทางกาแพทยไมสามารถถูกลบลาง
หรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย
3.3.2 สภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ ย วข อ งกับ ผูตองขังชาวต า งชาติที่ป วยในเรือ นจํา /
ทัณฑสถานไทย
1) ปญหาเรื่องคาใชจายของผูตองขังปวย
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา กรมราชทัณฑไดรับจัดสรร
คาใช จายในการรัก ษาพยาบาลผู ตองขั ง (Unit Cost) จํานวน 136 บาทต อคนต อปเ พื่ อดูแ ล
รักษาพยาบาลผูตองขังในภาพรวมจํานวนที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 200,000 คน ในขณะที่ผูตองขัง
ทั้งหมดมี 320,111 คน ซึ่งงบประมาณในการดูแลรักษาพยาบาลผูตองขัง ที่ไดรับนั้น ตองแบกรับ
คาใชจายของผูตองขังสวนเกินอยูกวาจํานวน 120,111 คน กรมราชทัณฑจึงไมมีงบประมาณจัดสรร
มาใชในการดูแลผูตองขังปวยชาวตางชาติเปนการเฉพาะ
ตารางที่ 1 รายงานการใหการสงเคราะหผูตองขังที่ไมมีสิทธิ์การรักษาและชาวตางชาติ (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
ประกันสุขภาพแหง ชาติ ก็ทําใหแบงเบาภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูตอ งขัง ขึ้นมาก โดย
งบประมาณเหลานั้นจะตัดไปอยูตามโรงพยาบาลภายนอก แตอยางไรก็ตาม ผูตองขังปวยชาวตางชาติ
ไมมีสิทธิรักษาพยาบาลตามเกณฑของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติที่ไดกําหนดคุณสมบัติ
ของการที่จะมีสิทธิรักษาพยาบาลตามเกณฑไวคือ บุคคลนั้นจะตองมีสัญชาติไทยและมีหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก
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ตารางที่ 2 การสงเคราะหคารักษาพยาบาลผูตองขังที่ไมมีสิทธิ์การรักษาและชาวตางชาติ (กรณีผูปวยนอก)
ปงบประมาณ

จํานวนราย (ครั้ง)

จํานวนเงินที่สงเคราะหคารักษา
(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
กรมราชทัณฑไดมีความพยายามแกปญ หาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น อาทิ วิธีการ
ติดตอญาติของผูตองขังชาวตางชาติใหรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลโดยผานการติดตอ
ประสานงานกับสถานทูตของประเทศผูตองขังชาวตางชาติ บางรายก็สามารถติดตอไดสะดวกและมา
รับผิดชอบคาใชจาย กรณีเชนนี้เกิดขึ้นเพราะสถานทูตใหความรวมมือและชวยเหลือสนับสนุนเปน
อยางดี แตบางกรณีติดตอญาติไดลําบากมาก เพราะสถานทูตใหความชวยเหลือบาง ขาดการติดตอ
กลับ มาบาง จึ ง เปนปญ หาต อการรัก ษา หรือรัก ษาตอ เพราะยัง ไม ส ามารถหาคนมารับ ผิดชอบ
คาใชจายที่เกิดขึ้นได ดังนั้นปญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ คือ ไมสามารถติดตอประสานญาติได และสถานทูต
ไมมีนโยบายในการใหความรวมมือเชนนี้ หรือไมมีสถานทูตของประเทศผูตองขังปวยชาวตางชาติในไทย
ในกรณีที่ไมสามารถติดตอญาติหรือการสนับสนุนจากสถานทูต กรมราชทัณฑจะดําเนินการหาเงินมา
ชวยสงเคราะหผูตองขังปวยชาวตางชาติ โดยในขั้นตนติดตอขอรับบริจาคจากองคกรการกุศลหรือ
มูลนิธิที่เกี่ยวของกับโรคที่ผูตองขังชาวตางชาติกําลังประสบอยูสวนใหญใหการสนับสนุนเปนแคเงิน
จํานวนบางสวนของเทาที่ขอไปเทานั้น หรือวามีองคกรกุศลของคริสตอยากเขามาใหความชวยเหลือ
สนับสนุนงบประมาณดานการรักษาพยาบาลผูตองขังปวยชาวตางชาติอยางเต็มที่ เพราะองคกรนี้
ไดรับเงินสนับสนุนมาจากคริสตจักร จึงอยากมีผลงานในการชวยเหลือสังคม องคกรนี้จึงเลือกที่จะ
ชวยเหลือผู ตอ งขั ง ปว ยชาวตางชาติ จึ ง ยื่ นมื อเข ามาจะทํา ขอ ตกลงกั บ ทั ณฑสถานโรงพยาบาล
แตกรมราชทัณฑไมเห็นดวย เพราะเกรงวาจะมีเรื่องของการแสวงหาผลประโยชนโดยอางวาจะเขามา
ชวยผูตอ งขัง ปว ย จึง ทํา ใหไมไ ดรับ การสนับ สนุ นระยะยาวจากกรณีนี้ไ ป และวิ ธีก ารสุ ดทายคื อ
เจาหนาที่จะไปขอความชวยเหลือจากโรงพยาบาลภายนอกที่สงผูตองขังปวยไปรักษา ซึ่งมีรายกรณี
เชน ขอใหรักษาฟรีบาง ขอติดคางชําระไวกอนบาง ขอผอนชําระคาใชจาย ฯลฯ ทั้งนี้กรมราชทัณฑได
มีความพยายามในการแกไขปญหาเรื่องคาใชจายดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติ
โดยจัด ตั้ง มูล นิธิโ รงพยาบาลราชทัณฑขึ้ นมาเพื่ อดูแลปญ หาค ารัก ษาพยาบาลของผูตองขัง ปว ย
ชาวตางชาติ
2) ปญหาเรื่องเจาหนาที่และวัส ดุอุป กรณทางการแพทยที่จ ะนํามาซึ่ง การดูแล
รักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา กฎหมายไทยกําหนดใหมี
สถานพยาบาลในทุกเรือนจํา/ทัณฑสถาน จึงเปนการคุมครองสิทธิของผูปวยไวพอสมควร แตในทาง
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ปฏิบัติพบวามีปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ทําใหไมมีแพทยทํางานประจํา ในเรือนจํา
นอกจากเรือนจําบางแหงที่มีสถานพยาบาลขนาดใหญหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ เชน ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ ซึ่งในการแกไขปญหาดังกลาวกรมราชทัณฑไดกําหนดใหแตละเรือนจําตองมี
พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิคประจําในสถานพยาบาลแหง ละ 1 คน และจัดจางแพทยหวง
เวลาเขามาตรวจและใหการบําบัดรักษาผูตองขังปวยสัปดาหละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งสามารถ
แกไขปญหาไดระดับหนึ่ง แตหากเกิดกรณีผูตองขังปวยในขณะที่ไมมีแพทยประจําการในเรือนจํา และ
ตองนําตัวไปรัก ษาภายนอกเรือนจํา อาจทําใหผูตองปวยไมไดรับ การตรวจวินิจ ฉัยจากแพทยไ ด
ทันทวงทีและนํา มาซึ่ง อันตรายตอชีวิตของผูตอ งขัง ไดนอกจากปญ หาการขาดแคลนแพทยแล ว
เรือนจํา /ทัณสถานยั ง ประสบป ญ หาการขาดแคลนพยาบาลวิช าชีพ หรือ พยาบาลเทคนิค หรื อ
เจาหนาที่พยาบาลในการทําหนาที่อีกดวย นอกจากนี้พบปญหาเรื่องงบประมาณในการจัดหาวัส ดุ
อุปกรณทางการแพทยที่มีอยางจํากัด รวมทั้งปญหาระบบการเขารับบริการรักษาพยาบาลที่มีหลาย
ขั้นตอน เชน ระบบการจัดแดนตามวันในการเขารับการรักษา ซึ่งบางครั้งทําใหโรคหรืออาการที่กําเริบ
ไดบรรเทาไปกอนแลวกวาจะถึงแพทย จึงทําใหยากตอการวินิจฉัยโรคของแพทย
3) ปญหาการสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา
จากขอมูล การศึก ษาและจากการสัม ภาษณ พบวา เมื่อพยาบาลเรือนจํา /
ทัณฑสถานพิจารณาแลวเห็นวา ผูตองขังมีอาการเจ็บปวยจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาจากแพทย
ใหพยาบาลเรือนจํารวบรวมรายชื่อผูตองขังเสนอตอผูบัญชาการเรือนจํา ผู อํานวยการทัณฑสถาน
สถานกั ก กั น และสถานกั ก ขั ง เพื่อ เชิ ญ แพทยผู รับ ผิด ชอบอนามัยผู ตอ งขั ง ซึ่ง ได แก นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด หรือแพทยผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรใหปฏิบัติร าชการแทน หรือ
แพทยจากหนวยงานปฐมภูมิเขาทําการตรวจและพิจารณาใหการรักษาขั้นตอไปโดยเร็ว เมื่อแพทย
ตรวจแลวในรายที่สามารถใหการรักษาไดจะสั่งยาใหรับประทานในเรือนจํา หรือแพทยพิจารณาแลว
เห็นวามีความจําเปนตองสงตัวออกไปรับการรักษาตอยังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา เนื่องจากขาด
อุปกรณที่จําเปนในการใหการรักษา และเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจํา ใหเรือนจํา
เตรียมเอกสารที่เกี่ยวของในการรักษา เชน ใบแสดงความเห็นแพทยในการสงออกรักษา บัตรแสดง
สิทธิรับการรักษา (บัตรประกันสุขภาพถวนหนา) ตองสงตัวผูตองขังปวยไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
ของรัฐเปนอันดับ แรก เวนแตก รณีมีความจําเปนตองสง ไปรัก ษาตัวยั ง โรงพยาบาลเอกชนเพราะ
โรงพยาบาลของรั ฐขาดเครื่ องมื อและอุ ป กรณ ที่จ ะให ก ารรัก ษาพยาบาลแก ผูตอ งขั ง ปว ย หรื อ
โรงพยาบาลของรัฐอยูหางไกล และหากผูตองขัง ปวยไมไดรับ การตรวจวินิจ ฉัยหรือรัก ษาอยา ง
ทันทวงที อาจเปนอันตรายแกชีวิตหรือทุพพลภาพใหสงตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนได และเมื่อพนขีด
อันตรายใหรับสงตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว ซึ่งการออกไปรับการรักษาพยาบาล
ภายนอกนั้นเปนการเพิ่ม ภาระใหแกเ จาหนาที่เ รือนจํา /ทัณฑสถานเปนอยางมาก เพราะการนํา
ผูตองขังปวยออกไปรับการรักษายังโรงพยาบาลภายนอกนั้นจําเปนตองมีเจ าหนาที่ไปควบคุมดูแล
กํากับจํานวน 2 คน
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ตารางที่ 3 สถิติการสงตอรักษาโรงพยาบาลภายนอก
ปงบประมาณ
2556
2557
การสงตอโรงพยาบาลนอก
625
876
กรณีรบั ไวรักษาในโรงพยาบาลนอก
42
69
ที่มา: สวนการพยาบาล ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

2558
1,365
165

4) ปญหาการบริการดานการแพทย และมีแพทยอยูประจํา
จากข อ มู ล การศึ ก ษาและจากการสั ม ภาษณ พบว า การกํ า หนดให มี
สถานพยาบาลในเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหง เพื่อมีบริการทางการแพทยและมีแพทยประจํา ซึ่งใน
ประเทศไทยมี ทั ณ ฑสถานโรงพยาบาลราชทั ณ ฑ เ พี ย งแห ง เดี ย วที่ เ ป น โรงพยาบาลที่ เ ป น ของ
กรมราชทัณฑที่มีก ารบริการดานการแพทยและมีแพทยอยูประจําอยางแทจริง 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+นักจัดการงานทัว่ ไป
82
12. เจาพนักงานเภสัชกรรม
4
13. เจาพนักงานทัตสาธารณสุข
6
ที่มา: ฝายบริหารงานทั่วไป ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ วันที่ 16 มิถุนายน 2559
ทั้ ง นี้ ใ นส ว นของการรั ก ษาเมื่ อ ผู ต อ งขั ง เข า มาพบแพทย ใ นทั ณ ฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ ก็จะมีการกรอกขอมูลยังเวชทะเบียน ถาเปนผูตองขังชาวตางชาติก็ขึ้นทะเบียน
อีกแบบหนึ่งที่ไมเหมือนกับคนไทย หลังจากนั้นก็จะมีพยาบาลเวชปฏิบัติมาตรวจดูอาการของผูตองขัง

26
ถาหากมีอาการเจ็บปวยเล็กนอย พยาบาลสามารถจายยาไดก็จายถาอาการรุนแรงหรือเรื้อรังแตไม
ฉุกเฉินพยาบาลจะนัดคิวใหพบแพทยใหได แตถาอาการรุนแรงและฉุกเฉิน ก็จะใหพบแพทยไดเลย
ซึ่ง ที่กลาวมาขางตนจะเปนกรณีการรับ ผูปวยนอก ในสวนการรับผูปวยในนั้น ตองเปนการไดรับ
ความเห็นจากแพทยเทานั้นที่จะสามารถใหผูตองขังสามารถเขารับการรักษาเปนผูปวยในได และถา
หากแพทยพิจารณาแลววาอาการของโรคเกินขีดความสามารถของแพทยหรือเครื่องมือทางการแพทย
แพทยก็สงตัวผูตองขังไปยังโรงพยาบาลภายนอกที่สามารถรักษาไดดีกวา
สวนเรือนจํา/ทัณฑสถานนอกจากนั้นมีสถานพยาบาล โดยมีไมกี่แหงที่มีแพทย
ประจํา สวนใหญจะเปนเรือนจําในสวนกลาง เมื่อไมมีแพทยประจําก็จะมีการจางแพทยมาทําการ
ตรวจรักษา ซึ่งมีก ารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทําใหการรัก ษาไมตอเนื่อง สวนการใหบ ริก ารทาง
การแพทยในทางปฏิบัติเ มื่อผูตองขัง ปวย เจาหนาที่ก็จ ะพาผูตองขัง ไปยัง สวนการพยาบาลของ
เรือนจํา/ทัณฑสถานเสียกอน เพื่อตรวจอาการเบื้องตน หากเจาหนาที่ในสวนการพยาบาลสามารถ
จายยาหรือรักษาอาการเบื้องตนไดก็ถือวาจบไป แตหากอาการคอนขางรุนแรงหรือเกินความสามารถ
ของเจาหนาที่สวนการพยาบาลก็สามารถสง ออกไปพบแพทยที่โ รงพยาบาลภายนอกที่อยูในเขต
ใกลเคียงกับเรือนจํา/ทัณฑสถาน หรือสงไปที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ
5) ปญหาการรองเรียนของผูตองขังปวย
จากขอมูลการศึกษาและจากการสัมภาษณ พบวา การรองเรียนกรมราชทัณฑ
มีหลายรูปแบบ และจะรองเรียนไปยังสถานทูต สํานักผูตรวจการแผนดิน หรือองคกรสิทธิมนุษยชน
อื่นๆ ของผูตองขังปวยชาวตางชาติซึ่งเปนการเพิ่มภาระงานจากที่มีมากอยูแลวจนมีเพิ่มขึ้นอีก โดย
การรองเรียนนั้นมีห ลายประเด็นสามารถแยกไดดัง นี้ (1) การรองเรียนเรื่องการชะลอการรัก ษา
(Delay Treatment) ของผูตองขังปวยชาวตางชาติเนื่องจากไมมีงบประมาณคารักษาพยาบาลหรือวา
เจาหนาที่สังคมสงเคราะหหาเงินสงเคราะหผูตองขังปวยชาวตางชาติไมทัน จึงจําเปนตองชะลอการ
รักษาไวกอนหากเปนกรณีไมฉุกเฉินหรือฉุกเฉินแตไมอันตรายถึงชีวิต (2) การรองเรียนเรื่องการรักษา
ของแพทยในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑนั้นไมสามารถทําใหผูตองขังปวยชาวตางชาติหายจาก
อาการหรือโรคที่เกิดขึ้นไดโดยผูตองขังปวยชาวตางชาติมักจะอางวา รักษาไมดี รักษาไมหาย และมี
ความประสงคที่ตองการขอออกไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลภายนอก บางครั้งก็เกินความ
จําเปนในการสงตัวออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก เพราะผูตองขังปวยชาวตางชาติบางรายเพียงแค
ตองการออกจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑไปเปดหูเปดตาสูโลกภายนอกเทานั้น ซึ่งเปนการทํา
ให เ พิ่ ม ภาระงานแก เ จา หน า ที่ที่ ต องออกไปควบคุม ดูแ ลเสี ยกํ า ลัง คนถึ ง 2 คนต อ ผูต องขั ง ป ว ย
ชาวตางชาติ 1 ราย ซึ่งสถิติการตอรักษาโรงพยาบาลภายนอกของผูตองขังปวยชาวตางชาติที่เพิ่มขึ้น
ทุกป และกรณีรับไวรักษาในโรงพยาบาลนอกที่เพิ่มขึ้นอยางเทาตัวในป พ.ศ. 2558 ซึ่งทําใหเห็นถึง
ปญหาของการที่ผูตองขังปวยชาวตางชาติรองเรียนเกินความเปนจริงและมีความถี่สูงที่ทําใหแพทย
ทํางานลําบากมากขึ้น ทั้งๆ ที่บางกรณีไมจําเปนตองสงออกไปรับการรักษาจากโรงพยาบาลภายนอก
แตเ พื่อปองการโดนถูก ฟองรองจากผูตองขัง ปวยชาวตางชาติ ทําใหแพทยจึง ยินยอมอนุญ าตให
ผูตอ งขั ง ปว ยชาวต างชาติ ออกไปรับ การรัก ษาพยาบาลที่โ รงพยาบาลภายนอกได นอกจากนั้ น
เจาหนาที่สวนการพยาบาลยังพบปญหาเรื่องผูตองขังปวยชาวตางชาติขอยาเกินความจําเปน ขอบอย
ขอเลือกประเภทหรือชนิดของยาเอง หลังจากนั้นผูตองขังปวยชาวตางชาติจะนํายาที่ไดนําไปขายตอ
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ใหผูตองขังคนอื่น หรือไมนํายาเหลานั้นมาผสมกินกันแลวมีผลทําใหมีฤทธิ์มึนเมาได หรือบางรายมา
พบแพทยบอย แพทยสั่งยาใหรับประทาน พอกลับไปก็ไมรับประทาน แตก็กลั บมาพบแพทยใหมอีก
ซึ่ง ทํ าให สิ้น เปลื องงบประมาณเปน อย างมาก ทั้ง นี้ใ นการแกไขปญ หาเรื่องนี้ กรมราชทัณ ฑจ ะ
ดําเนินการชี้แจงขอรองเรียนกับสถานทูตและทําความเขาใจใหกับสถานทูตตามความจริงที่เกิดขึ้น
เชน การนําคณะผูแทนจากสถานทูตมาตรวจดูงานในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยใหทราบและทําความ
เข า ใจถึ ง สภาพความเป น อยู ข องผู ต อ งขั ง ป ว ยชาวต า งชาติ ที่ ไ ม ไ ด เ ลวร า ยตามที่ ผู ต อ งขั ง ป ว ย
ชาวตางชาติไดรองเรียนไปยังสถานทูตหรือบอกญาติ และมีหนาที่ชวยติดตอประสานงานกับสถานทูต
ในการพิจารณาวาควรทําอยางไรกับกรณีของผูตองขังปวยชาวตางชาติรายนัน้ ๆ นอกจากนั้นยังมีชวย
ดูแลเรื่องการโอนตัวผูตองขัง ชาวตางชาติก ลับไปรับโทษและอยูในการคุมขังของประเทศผูตองขัง
ชาวตางชาติเพื่อเปนการลดภาระตางๆ ในการดูแลผูตองขังตางชาติ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยใน
ครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษา
2 วิธี คือ การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยสนาม (Field Research) ซึ่ง
อาศัยขอมูลจากการสัมภาษณก ลุม ตัวอยาง (Interview) จํานวน 14 คนโดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษา ดังตอไปนี้
1) ศึกษากระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
2) ศึกษาสภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา /ทัณฑ
สถานไทย
3) ศึกษาเพื่อหาขอสรุป แนวทางการจัดการผู ตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑ
สถานไทย เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไข
ประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนผูตองขังปวยชาวตางชาติจํานวน
10 คน และขาราชการของกรมราชทัณฑที่ปฏิบัติห นาที่เกี่ยวของดานการรักษาพยาบาลผูตองขัง
จํานวน 4 คน โดยเปนการสุม ตัวอยางโดยใชวิธีก ารสุม ตัวอยางแบบเจาะจง เนื่องจากผูศึก ษามี
ขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลา จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลเปนสําคัญ เครื่องมือที่ใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางหรือสัมภาษณ แบบเปนทางการ
โดยคําถามตางๆ ไดกําหนดขึ้นเปนแบบสัม ภาษณไวลวงหนา ลัก ษณะของการสัมภาษณเปนการ
สัม ภาษณ ที่ มีคํ า ถาม และข อ กํา หนดแน นอนตายตั ว จะสั ม ภาษณผู ใ ดก็ใ ช คํ าถามแบบเดีย วกั น
เรียงลําดับขั้นตอนเหมือนกัน ทั้งนี้ผูศึกษาใชแบบสัมภาษณในการสัมภาษณ และบันทึกขอมูลตามคําบอก
ของผูถูก โดยอาศัยแนวคิดเรื่องขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง
(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The
Mandela Rules)) ซึ่งเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของผูตองขังเปนกรอบโครงหลักใน
การเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตอผูตองขังในประเทศไทยนั้นมีความเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร
เพื่อที่จะไดนําไปสูการพัฒนาแนวทางการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
ตอไป สามารถสรุปขอมูลสําคัญตามประเด็นคําถามตางๆ เปนลําดับ ดังนี้
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4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 กระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
1) ขั้นตอนแรกรับ
กฎหมายไทย กําหนดใหผูตองขังใหมที่เพิ่งรับตัวเขามาควบคุมในเรือนจําทุกคน
ตองไดรับการตรวจตรวจสุขภาพ โดยวางแนวทางปฏิบัติไว ถาหากแพทยไมอาจตรวจในวันนั้ นไดให
ตรวจในวันอื่นโดยเร็ว และเมื่อแพทยตรวจพบวาผูตองขังคนใดปวยตองมีการรักษาพยาบาลหรือมี
โรคติดตอซึ่งจะลุกลามเปนภัยแกผูอื่น ใหแพทยชี้แจงแนะนําการปฏิบัติตอพัศดี โดยเปนหนาที่ของเจา
พนักงานเรือนจําที่จะตองพยายามปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย แตถาในกรณีที่แพทยไมสามารถจะ
มาตรวจไดในวันรับตัวผูตองขังใหม และเจาพนักงานเรือนจําสังเกตเห็นวาผูตองขังไดมีอาการปวยเจ็บ
จําตองรักษาพยาบาลหรือมีโรคติดตอจะลุกลามเปนภัยรายแรงแกผูอื่น ใหจัดแยกผูตองขังนั้นจาก
ผูตองขังอื่นหรือจัดสงสถานพยาบาลของเรือนจํารอการตรวจของแพทยตอไป ถาเจาพนักงานเรือนจํา
สังเกตเห็นหรือสงสัยวาผูตองขังปวยหนักใหรีบแจงแพทยและผูบัญชาการเรือนจําทราบ ในระหวางรอ
คอยแพทยและคําสั่งของผูบัญชาการเรือนจํา หากเห็นวาจําเปนใหติดตามขอการสงเคราะหจากผูมี
อาชีพในทางใชวิชาชีพแพทยที่ใกลเคียงที่สุด และหากวาจะจัดการดังนั้นไมไดใหพัศดีจัดการชวยเหลือ
โดยประการอื่น ซึ่งสอดคลองกับขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง
ขอกําหนดที่ 30 แพทยหรือบุคคลากรทางการแพทย ไมวาตองรายงานโดยตรงตอแพทยหรือไมก็ตาม
ตองตรวจรางกายผูต องขังทุกคนโดยมิชักชา นับแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา และตรวจอีกเปนครั้งคราว
ภายหลังที่ไดรับตัวไวแลวตามความจําเปน
2) ขั้นตอนในการตรวจรักษาผูตองขังปวย
กฎหมายไทย กําหนดใหแพทยตรวจรักษาผูตองขังภายหลังรับตัว หากจําเปน
จึงสงออกไปรักษาภายนอกเรือนจํา หรือหากเห็นวาเปนโรคติดตอใหจัดแยกผูตองขังออกจากผูตองขังอื่น
สอดคลองกับขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1)
การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับ
การการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการ
รักษาพยาบาลที่จําเปนอยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลัง ของสถานภาพทาง
กฎหมาย (2) การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงาน
ดานสาธารณสุขโดยทั่วไป และไดรับการจัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเนื่องของการปฏิบัติ
และการดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงโรคเอชไอวี วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 31 แพทยหรือ
บุคคลากรทางการแพทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แลวแตกรณี ตองเขาดูแลผูตองขังที่เจ็บปวยทุกคน
ผูตองขังที่รองเรียนวามีปญหาเจ็บปวยทางกายหรือจิตใจหรืออาการบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจ และ
ผูตองขังใดๆ ที่พึงไดรับความใสใจเปนพิเศษ โดยตองเขาไปเยี่ยมทุกวัน การตรวจรักษาจะตองเก็บไว
เปนความลับอยางเต็มที่ กฎกระทรวงฯ ขอ 23 กําหนดใหทุกเรือนจํามีแพทยประจําการ ในเรือนจําที่
ไมมีแพทยประจําการใหแพทยสังกัดบังคับบัญชากรมสาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา และกฎกระทรวงฯ
ขอ 72 กําหนดใหเรือนจําทุกแหงจัดใหมีสถานพยาบาลเพื่อเปนที่ทําการรักษาผูตองขังปวย และจัดให
มีผูมีความรูพอสมควรทําหนาที่ประจําสถานพยาบาลนั้น สอดคลองกั บขอกําหนดขั้นต่ําขององคกร
สหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่ใหการ
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ใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุงสุขภาพ
ทางกายและจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูต องขังที่มีความตองการพิเศษในการ
ใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล
3) การสงผูตองขังออกไปรับการรักษาตัวภายนอกเรือนจํา
กฎหมายไทย กําหนดใหแพทยผูควบคุมการอนามัยของผูตองขังยื่นรายงาน
แสดงความเห็นวาผูตองขังคนใดปวยเจ็บ และถารักษาพยาบาลในเรือนจําจะไม ทุเลาดีขึ้น อธิบดีจะ
อนุญาตใหผูตองขัง คนนั้นไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกจากเรือนจําโดยมีเงื่อนไขอยางใดตามที่
เห็นสมควรก็ได และกําหนดวาหากแพทยตรวจพบวาผูตองขังใดปวยเจ็บหรือจําเปนตองสงออกไป
รักษาตัวนอกเรือนจํา ใหแพทยแจงตอพัศดีและทํารายงานยื่นตอผูบญ
ั ชาการเรือนจํา ในรายงานนั้นให
ชี้ แ จงอาการเจ็ บ ป ว ยที่ ต รวจพบ ความเห็ น ในเรื่ อ งโรคหรื อ ชนิ ด ของการเจ็ บ ป ว ยและสถาน
รักษาพยาบาลนอกเรือนจํา ที่เห็นควรใหจัดสงตัวไปรักษาพยาบาล สอดคลองกับขอกําหนดขั้นต่ําของ
องคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตองไดรับความ
มั่นใจในการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการการรักษาที่มี
ความพิเศษหรือการผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามี
โรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะ
นํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยเทานั้น และการตัดสินใจทางกาแพทยไมสามารถถูกลบลาง
หรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย
กลาวโดยสรุป กระบวนการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทย
เมื่อไดทําการศึกษาและวิเ คราะหก ฎหมาย และขอบัง คับตางๆ ในการปฏิบัติตอผูตองขัง ปวยของ
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับ “ขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง
(United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The
Mandela Rules))” พบวา การดําเนินการมีความแตกตางกันอยูบาง ซึ่งสําหรับประเทศไทยยัง มี
บางอยางที่ยุงยากซับซอน ยังไมสอดคลองกับหลักสากลที่ไดกําหนดไวเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ ทํา
ใหเ กิดปญ หาหลายประการ เชน ประเทศไทยมีปญ หาขาดแคลนแพทย ทําใหป ริม าณแพทยไม
เพียงพอกับจํานวนผูตองขัง แมวาในปจจุบันทุกเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหงจะมีสถานพยาบาลเพื่อ
เป น ที่ ทํ า หน า ที่ รั ก ษาผู ต อ งขั ง ป ว ย แต ก็ ไ ม มี แ พทย ป ระจํ า อยู ทุ ก แห ง ป ญ หาเ รื่ อ งสิ ท ธิ ก าร
รัก ษาพยาบาลของผูตองขัง ปวยชาวตางชาติที่ไมมีสิท ธิรัก ษาพยาบาลตามเกณฑ ของสํานัก งาน
หลัก ประกันสุข ภาพแหง ชาติ ปญ หาความลาชา ในการสง ตัวผู ตองขั ง ปวยไปรัก ษานอกเรือนจํ า
เนื่องจากมีขั้นตอนการปฏิบัติหลายขั้นตอน และปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่ที่ไมเพียงพอ
4.1.2 สภาพปญหาในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูตองขังชาวตางชาติที่ปวยในเรือนจํา/ทัณฑ
สถานไทย
1) ปญหาเรื่องคาใชจายของผูตองขังปวย
กรมราชทัณฑไดรับจัดสรรคาใชจายในการรักษาพยาบาลผูตองขังในภาพรวม
จํานวนที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 200,000 คน ในขณะที่ผตู องขังทั้งหมดมี 320,111 คน กลาวคือ ตองแบก
รับคาใชจายของผูตองขังสวนเกินอยูกวาจํานวน 120,111 คน ซึ่งในจํานวนนี้ก็รวมถึงจํานวนผูตองขัง
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ชาวตางชาติดวย กรมราชทัณฑไดดําเนินการแกไขโดยเขารวมสิทธิรักษาพยาบาลของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ แตผูตองขังปวยชาวตางชาติไมมีสิทธิรักษาพยาบาลตามเกณฑของสํานักงาน
หลัก ประกัน สุขภาพแหง ชาติที่ ไดกํา หนดว าบุค คลนั้น จะตอ งมีสัญ ชาติไ ทยและมีห มายเลขบัต ร
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก ทั้งนี้ กรมราชทัณฑไดมีความพยายามแกปญหาเฉพาะหนา อาทิ วิธีการ
ติดตอญาติใหรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลโดยผานการติดตอประสานงานกับสถานทูต
ของประเทศผูตองขังชาวตางชาติ ถาไมสามารถติดตอญาติไดหรือบางสถานทูตไมมีนโยบายในการ
ติดตอประสานให กรมราชทัณฑจะติดตอขอบริจาคจากองคกรการกุศลหรือมูลนิธิที่เกี่ยวของกับโรคที่
ผูตองขังชาวตางชาติ จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูตองขังปวยชาวตางชาติรองเรียนกรมราชทัณฑ ซึ่งทํา
ใหแตกตางจากขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 ไดกําหนดให
การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลของผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับ
การการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการ
รักษาพยาบาลที่จําเปนอยางไมมีคาใชจายโดยปราศจากการกีดกันทางพื้นหลัง ของสถานภาพทาง
กฎหมาย
2) ปญหาเรื่องเจาหนาที่และวัส ดุอุป กรณทางการแพทยที่จ ะนํามาซึ่ง การดูแล
รักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม
กฎหมายไทยกําหนดใหมีสถานพยาบาลในทุกเรือนจํา/ทัณฑสถาน จึงเปนการ
คุมครองสิทธิของผูปวยไวพอสมควร แตในทางปฏิบัติพบวามีปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
ไมมีแพทยทํางานประจําในเรือนจํา นอกจากเรือนจําบางแหง ที่มีส ถานพยาบาลขนาดใหญห รือ
โรงพยาบาลขนาดใหญ เช น ทั ณฑสถานโรงพยาบาลราชทั ณฑ ซึ่ง ในการแก ไขปญ หาดั ง กลา ว
กรมราชทั ณฑไ ดกํา หนดใหแ ตล ะเรือนจําต องมี พยาบาลวิชาชีพหรื อพยาบาลเทคนิค ประจําใน
สถานพยาบาลแหงละ 1 คน และจัดจางแพทยหวงเวลาเขามาตรวจและใหการบําบัดรักษาผูตองขัง
ปวยสัป ดาหละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังประสบปญ หาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ
หรือพยาบาลเทคนิค หรือเจาหนาที่พยาบาลในการทําหนาที่อีกดวย ปญหาเรื่องงบประมาณในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณทางการแพทยที่มีอยางจํากัด รวมทั้งปญหาระบบการเขารับบริการรักษาพยาบาลที่
มีหลายขั้นตอนซึ่งบางครั้งทําใหโรคหรืออาการที่กําเริบไดบรรเทาไปกอนแลวกวาจะถึงแพทย จึงทําให
ยากตอการวินิจฉัยโรคของแพทย ในขณะที่ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง
ขอกําหนดที่ 27 กําหนดถาเรือนจํามีโ รงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเ จาหนาที่และวัส ดุ
อุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะนํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม
3) ปญหาการสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา
เมื่ อพยาบาลเรื อนจํา /ทั ณฑสถานพิ จ ารณาแล วเห็น วา ผู ต องขัง มีอ าการ
เจ็บปวยจําเปนตองไดรับการตรวจรักษาจากแพทย ใหพยาบาลเรือนจํารวบรวมรายชื่อผูตองขังเสนอ
ตอผูบัญ ชาการเรือนจํ า ผูอํานวยการทัณฑสถาน สถานกัก กัน และสถานกัก ขัง เพื่ อเชิญ แพทย
ผูรับผิดชอบอนามัยผูตองขัง ซึ่งไดแกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด หรือแพทยผูไดรับมอบหมายเปน
ลายลัก ษณอั ก ษรใหป ฏิบั ติร าชการแทน หรือแพทยจ ากหนว ยงานปฐมภู มิเ ขา ทําการตรวจและ
พิจารณาใหการรักษาขั้นตอไปโดยเร็ว เมื่อแพทยตรวจแลวในรายที่สามารถใหการรักษาไดจะสั่งยาให
รับประทานในเรือนจํา หรือแพทยพิจารณาแลวเห็นวามีความจําเปนตองสงตัวออกไปรับการรักษาตอ
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ยัง โรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา เนื่องจากขาดอุป กรณที่จําเปนในการใหก ารรักษา และเกินขีด
ความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจํา โดยตองสงตัวผูตองขังปวยไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
ของรัฐเปนอันดับ แรก เวนแตก รณีมีความจําเปนตองสง ไปรัก ษาตัวยัง โรงพยาบาลเอกชนเพราะ
โรงพยาบาลของรั ฐขาดเครื่ องมื อและอุ ป กรณ ที่จ ะให ก ารรัก ษาพยาบาลแก ผูตอ งขั ง ปว ย หรื อ
โรงพยาบาลของรัฐอยูหางไกล และหากผูตองขัง ปวยไมไดรับ การตรวจวินิจ ฉัยหรือรัก ษาอยา ง
ทันทวงที อาจเปนอันตรายแกชีวิตหรือทุพพลภาพใหสงตัวไปยังโรงพยาบาลเอกชนได และเมื่อพนขีด
อันตรายใหรับสงตัวไปรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว สอดคลองกับกําหนดมาตรฐานขัน้ ต่าํ
สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 30 และขอกําหนดที่ 33 ไดกําหนดใหหากแพทยตรวจ
พบวานัก โทษรายใดควรสงตัวไปบําบัดรักษาภายนอกเรือนจําใหรายงานผูบัญชาการเรือนจํา เพื่อ
พิจารณารายงานและคําแนะนําของแพทย หากเห็นพองก็ใหดําเนินการทันที และหากผูตอ งขังที่มี
อาหารปวยที่ตองใชแพทยเฉพาะทางรักษา ก็ควรจะไดยายไปรักษายังโรงพยาบาลเฉพาะนั้นๆ หรือ
สงไปโรงพยาบาลอื่นที่สามารถดําเนินการรักษาพยาบาลได
4) ปญหาการบริการดานการแพทยและมีแพทยอยูประจํา
การกําหนดใหมีสถานพยาบาลในเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหง เพื่อมีบริการทาง
การแพทยและมีแพทยป ระจํา ซึ่งในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่เปนของราชทัณฑเพียงแหงเดียว
คือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ นอกจากนั้นมีสถานพยาบาลในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และมีไมกี่แหง
ที่มีแพทยประจํา สวนใหญจะเปนเรือนจําในสวนกลาง เมื่อไมมีแพทยประจําก็จะมีการจางแพทยมา
ทําการตรวจรักษา ซึ่ง มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมา ทําใหการรักษาไมตอเนื่อง จึง เปนสาเหตุให
ผูตองขังปวยชาวตางชาติรองเรียนกรมราชทัณฑไปยังสถานทูต หรือองคสิทธิมนุษยตางๆ ในขณะที่
ขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมี
สถานที่ใหการใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และ
ปรับปรุงสุขภาพทางกายและจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูตองขังที่มีความ
ตองการพิเศษในการใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล
5) ปญหาการรองเรียนของผูตองขังปวย
ผูตองขัง ปวยชาวตางชาติจ ะรองเรียนกรมราชทัณฑไปยัง สถานทูต สํานั ก
ผูตรวจการแผนดิน หรือองคกรสิทธิมนุษยชนอื่นๆ สวนมากการรองเรียนจะรองเรียนเกี่ยวกับการ
ที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑรักษาไมดี ไมหายและตองการที่จะออกไปรักษายังโรงพยาบาล
ภายนอกอยางเดียว หรือการชะลอการรักษา ซึ่งทําใหตองชี้แจงตอสถานทูตหรือองคกรสิทธิตางๆ ใน
การทําความเขาใจถึงความเปนจริงและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเกิดปญหาตางๆ เชน
กรณีผูตองขังปวยชาวตางชาติขอยาเกินเหตุ แลวเอาไปขายใหผูตองขังรายอื่ น หรือผูตองขัง ปวย
ชาวตางชาติที่ปวยดวยโรคจิตเวชเกิดอาการเครียดนอนไมหลับ อยากไดยานอนหลับ จึงสั่งแพทยเอา
ยาเฉพาะบางตัว และขอชนิดที่ทําใหเกิดอาการมึนเมาได หรือบางรายมาพบแพทยบอย แพทยสั่งยา
ใหรับประทาน พอกลับไปก็ไมรับประทาน แตก็กลับมาพบแพทยใหมอีก ซึ่งขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง ขอกําหนดที่ 24 (1) การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาลของ
ผูตองขังเปนหนาที่รับผิดชอบของรัฐ ผูตองขังตองไดรับการการรักษาพยาบาลในมาตรฐานเดียวกับที่
สังคมมี และสมควรตองเขาถึงการบริการดานการการรักษาพยาบาลที่จําเปนอยางไมมีคาใชจายโดย
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ปราศจากการกีดกั นทางพื้ นหลัง ของสถานภาพทางกฎหมาย (2) การใหบ ริก ารทางดานการ
รักษาพยาบาลควรตองไดรับการจัดการอยางใกลชิดกับงานดานสาธารณสุขโดยทั่วไป และไดรับการ
จัดการไปในแนวทางเพื่อรับรองความตอเนื่องของการปฏิบัติและการดูแลรักษา ซึ่งรวมถึงโรคเอชไอวี
วัณโรค และโรคติดตออื่นๆ และขอกําหนดที่ 25 (1) ทุกๆ เรือนจําควรมีสถานที่ใหการใหบริการ
ทางดานการรักษาพยาบาลที่มีหนาที่ในการประเมิน สงเสริม ปองกัน และปรับปรุงสุขภาพทางกาย
และจิตใจของผูตองขัง โดยการใสใจอยางเฉพาะเจาะจงผูต องขัง ที่มีความตองการพิเ ศษในการ
ใหบริการทางดานการการรักษาพยาบาล รวมทั้งขอกําหนดที่ 27 (1) ผูตองขังทุกคนตองไดรับความ
มั่นใจในการเขาถึงการรักษาพยาบาลอยางทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ผูตองขังที่ตองการการรักษาที่มี
ความพิเศษหรือการผาตัดตองควรถูกสงตัวไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลนอก ถาเรือนจํามี
โรงพยาบาลเปนของตัวเอง ก็ควรตองมีเจาหนาที่และวัสดุอุปกรณทางการแพทยอยางเพียงพอที่จะ
นํามาซึ่งการดูแลรักษาผูตองขังไดอยางเหมาะสม (2) การตัดสินใจทางการแพทยตองเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูเชี่ยวชาญทางดานการแพทยเทานั้น และการตัดสินใจทางการแพทยไมสามารถถูกลบลาง
หรือเพิกเฉยโดยเจาหนาที่เรือนจําที่ไมใชบุคคลากรทางดานการแพทย
4.2 ขอเสนอแนะ
จากการเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงปญหาการจัดการผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/
ทัณฑสถานไทย พบวาสิทธิในการไดรั บการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยชาวตางชาติยัง มีความ
แตกตางกับขอกําหนดขั้นต่ําขององคกรสหประชาชาติในการปฏิบัติตอผูตองขัง เชน เรื่องคาใชจาย
ของผูตองขังปวย เจาหนาที่และวัส ดุอุป กรณท างการแพทยที่จ ะนํามาซึ่ง การดูแลรัก ษาผูตองขัง
การสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา การกําหนดใหมีสถานพยาบาลในเรือนจํา
ทุกแหง โดยมีการบริการดานการแพทยและมีแพทยอยูประจํา ทําใหกรมราชทัณฑประสบปญหาใน
หลายๆ ประการตามที่ผูเขียนไดเปรียบเทียบและวิเคราะหไปแลวนั้น ซึ่งในแตละปญหานั้นผูเขียนมี
ขอเสนอแนะเพื่อเป นแนวทางในการปรับ ปรุง และแกไขหลัก กฎหมายตางๆ ที่เ กี่ยวของกับ การ
รักษาพยาบาลผูตองขังปวยชาวตางชาติ ดังตอไปนี้
1) กรมราชทัณฑควรขอตั้งงบประมาณดานการรักษาพยาบาลผูตองขังชาวตางชาติ โดยตั้ง
เปนงบประมาณเฉพาะในการแกไขปญหานี้ เพื่อใหการปฏิบัติตอผูตองขังปวยชาวตางชาติในราชทัณฑไทย
เปนไปตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และเปนตนแบบใหประเทศอื่นยึดถือ
ปฏิบัติซึ่งสงผลใหภาพลักษณของราชทัณฑไทยดีขึ้น
2) กรมราชทัณฑควรจัดทําประกันสุขภาพผูตองขังชาวตางชาติที่ไมมีสิทธิรักษาพยาบาล
กับ บริษัท ประกัน เพื่อมารับ ผิดชอบในการรัก ษาพยาบาลในกรณีเจ็บ ปวย โดยออกเปนระเบียบ
กรมราชทัณฑใหผูตองขังชาวตางชาติหรือผูตองขังไทยที่ไมมีสิทธิรักษาพยาบาลสามารถมีโอกาสเลือก
แนวทางในการทําประกันสุขภาพ ไดแก 1) จายเงินเอง 2) หักเงินจากงานวิชาชีพที่ผูตองขังทํางาน
ทั้งนี้ ถาหากในระหวางการอยูรับโทษในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ผูตองขังที่ทําประกันนั้นไมเคยใชสิทธิ
ประกันสุขภาพเลย เมื่อไดรับการปลอยตัวทางกรมราชทัณฑก็จะคืนเบี้ยประกันสุขภาพใหตามที่จายจริง
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3) กรมราชทัณฑควรทําขอตกลงรวม (MOU) กับองคกรการกุศลตางๆ ในการรับบริจาคเงิน
เพื่อช วยเหลือผู ตองขั ง ปว ย รวมทั้ง เปดเผยรายรับ รายจายอยางโปรง ใสและตรวจสอบได เช น
การรายงานผลการใชเงินองคกรการกุศลในคาใชการรักษาพยาบาลของผูตองขังรายนั้นๆ
4) กรมราชทัณฑควรพิจ ารณาระเบียบการโอนตัวผูตองขัง ชาวตางชาติใหม โดยเฉพาะ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติในกรณีกลุมอาการหรือโรคมีความรุนแรงและเรื้อรัง มีคาใชจายสูง แตยัง
คุณสมบัติยังไมผาน เชน การรับโทษขั้นต่ํายังไมถึงเกณฑ โดยอาจจะมีขั้นตอนในการพิจารณาโอนตัว
กลับประเทศของผูตองขังปวยชาวตางชาติ ซึ่ง ในกรณีนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากทั้งแพทยใ น
เรือนจํา/ทัณฑสถานนั้น แพทยจ ากโรงพยาบาลภายนอก และคณะกรรมการการโอนตัวผูตองขัง
ตางชาติ ถึงจะสามารถโอนตัวกลับประเทศได แมวาคุณสมบัติในการโอนตัวกลับประเทศของผูตองขัง
ปวยหนักชาวตางชาติจะยังไมผานเกณฑขั้นต่ํา
5) กรมราชทั ณ ฑ ค วรเสนอต อ กระทรวงยุ ติ ธ รรม เพื่ อ หารื อ ร ว มกั บ กระทรวงการ
ตางประเทศในการหาแนวทางแกไขปญ หารวมกัน เปนการทําขอตกลงรวมกัน (MOU) ระหวาง
กระทรวงในการรางแนวทางปฏิบัติและสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานรวมกันในเรื่องการปฏิบตั ติ อ
ผูตองขังปวยชาวตางชาติ
6) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกันในเรื่องการสงแพทยหรือบุคลากรดานการแพทยประจําในเรือนจํา
เพื่อดําเนินการคัดกรองและรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูตองขังปวย
7) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม เพื่อหารือรวมสํานัก งานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ในการใหผูตองขังปวยชาวตางชาติเขาระบบประกันสุขภาพในกรณีพิเศษ โดยอาจให
ไปอยูในระบบประกันสุขภาพกลุมแรงงานตางดาวที่มีจํานวนมากเปนลานๆ คนในประเทศ ในขณะที่
กลุมผูตองขังปวยชาวตางชาติในเรือนจํา/ทัณฑสถานไทยนั้นมีจํานวนแคหนึ่งหมื่นกวาคน
8) กรมราชทัณฑควรเสนอตอกระทรวงยุติธรรม ในการเชิญสถานทูตประเทศตางๆ มาทํา
ขอตกลงกันกับประเทศไทยในการรวมกันระดมทุนระหวางประเทศ (Co-funding) ในการระดมเงินมา
ชวยเหลือผูตองขังปวยของชาติตนเองในตางแดน
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