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ความเป็นธรรมทางสุขภาพเป็นเรือ่ งส�าคัญส�าหรับทุกคน ไม่เว้นแม้แต่ผตู้ อ้ งขังในเรือนจ�า
เป็นความยากในการรักษาสมดุลระหว่างการควบคุม และการให้บริการตามสิทธิพื้นฐานที่
ทุกคนควรได้รับ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแออัดในสถานที่ซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านโครงสร้าง
กายภาพ และสภาพแวดล้อมภายใต้การควบคุมอย่างเรือนจ�านั้น เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย
ที่ก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง การจะท�าให้คนที่อยู่ในเรือนจ�าสุขภาพดีได้ จึงจ�าเป็นต้อง
ใช้แนวทางระบบสุขภาพแบบบูรณาการในเรือนจ�า ทั้งในการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ และการสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นพื้นฐานในการท�างาน
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะ
ประชากรกลุ่มเฉพาะ จึงได้สนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริม
สุขภาพในเรือนจ�า เพื่อท�างานวิจัยเชิงพัฒนาระบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกองบริการทาง
การแพทย์และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในหน่วยบริการสุขภาพที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพผู้ต้องขังร่วมกับเรือนจ�าต่าง ๆ
เพือ่ ให้ทราบข้อมูลสถานการณ์ปญ
ั หาอุปสรรคในการจัดระบบบริการสุขภาพส�าหรับผูต้ อ้ งขัง
ในเรือนจ�าและปัญหาอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ต้องขัง และจัดท�าเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อปรับเปลี่ยน “คุกไทย” สู่การเป็น “เรือนจ�าสุขภาวะ” ที่เอื้อให้ผู้ต้องขังสามารถ
เข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดี
ต้องขอขอบคุณนักวิจัย และคณะท�างานทุกท่าน ที่กรุณารวบรวม ค้นคว้า และ
วิเคราะห์ เพือ่ น�าไปสูก่ ารขับเคลือ่ นเพือ่ สร้างการเปลีย่ นแปลง เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังซึง่ เป็นส่วนหนึง่
ของสังคมได้มโี อกาสในการเข้าถึงการมีสขุ ภาวะทีด่ ี และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนีจ้ ะ
มีส่วนสร้างให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมและบริบทด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง ลดอคติที่มีต่อ
ผูต้ อ้ งขัง และร่วมกันสร้างให้เกิดพืน้ ทีท่ ท่ี า� ให้ทกุ คนเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมสุขภาวะไปด้วยกัน
ภรณี ภู่ประเสริฐ
ผู้อ�านวยการ ส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คํานํา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพปรากฏของ ‘คุก’ ในสายตาของสังคมไทยมีเพียงก�าแพงสูงและรั้วลวดหนาม
กั้นโดยรอบ สร้างระยะห่างที่ชัดเจนระหว่างผู้คนในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเหล่านั้นกับสังคม
ภายนอก จนไม่อาจเห็นได้ว่าภายในก�าแพงสูงเหล่านั้นเขามีชีวิต ‘อยู่’ กันอย่างไร
ในสถานการณ์คนล้นคุกในปัจจุบนั และท�าให้ลมื ไปได้โดยง่ายว่า ‘ผูต้ อ้ งขัง’ หรือ ‘พวกเขา’
เหล่านั้นต่างก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของประชากรไทยเช่นเดียวกัน
หนังสือ “ป่วยไข้ในเรือนจ�า: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ” เล่มนี้ ถือเป็น
อีกหนึ่งผลงานวิจัยของบุคลากรสถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยกุลภา วจนสาระ
ได้เปิดโลกเบื้องหลังก�าแพงเหล่านั้นให้สังคมได้เห็นความเป็นไปของผู้คนที่อยู่ภายใน
โดยเฉพาะสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังและข้อจ�ากัดในการให้บริการสุขภาพ
ด้านต่าง ๆ ของเจ้าหน้าทีใ่ นเรือนจ�า น่าสนใจทีม่ กี ารขับเคลือ่ นจากหลายภาคส่วนเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง หนึ่งในกลุ่มประชากรเปราะบางของสังคมไทย สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคมภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนคุกไทยไปสู่เรือนจ�า
สุขภาวะ ผ่านการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่อยู่ในผลงานวิจัยเล่มนี้
นับแต่กอ่ ตัง้ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคมตัง้ ใจทีจ่ ะเป็นสถาบันวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยง
องค์ความรูด้ า้ นประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นประโยชน์
ต่อการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของประชากรทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุม่ ประชากรเปราะบางในสังคมไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มุง่ หวังว่า
ผลงานวิจยั เล่มนีจ้ ะเป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นให้เกิดสุขภาวะในกลุม่ ผูต้ อ้ งขัง และเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมในที่สุด
รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์
ผู้อ�านวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

คํานํา
่ คงทางสุขภาพ
ชุด ครงการเพื่ อพั นาระบบความมัน
สําหรับผู้ต้องขังในเรือนจําไทย

หนึง่ ในประเด็นส�าคัญทีส่ ดุ ของการบริหารเรือนจ�าและทัณฑสถานคือระบบบริการและ
ส่งเสริมสุขภาพในเรือนจ�า ดังที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า ในศตวรรษนี้ วงการสาธารณสุข
ไม่สามารถจะเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพในเรือนจ�าได้อีกต่อไป การท�างานด้าน
สุขภาพในเรือนจ�าจึงเป็นทั้งความท้าทายและวาระส�าคัญของยุทธศาสตร์และการด�าเนิน
นโยบายด้านสาธารณสุขระดับประเทศ เพื่อให้ “ผู้ต้องขัง” ซึ่งเป็นกลุ่มชายขอบของสังคม
ที่มีปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิพื้นฐาน
ที่ควรจะได้รับ (Møller et al., 2017)
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจ�า เป็นหนึ่งในสาม
โครงการวิจยั ภายใต้ชดุ โครงการเพือ่ พัฒนาระบบความมัน่ คงทางสุขภาพของผูต้ อ้ งขังในเรือน
จ�าไทย ทีเ่ ชือ่ ว่าการสร้างระบบบริการสุขภาพทีด่ แี ละรอบด้านในเรือนจ�าและทัณฑสถานนัน้
มีประโยชน์ต่อสังคมในหลายด้าน รายงานนี้ได้เสนอ “¡ÒÃãªŒá¹Ç·Ò§ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾áºº
ºÙÃ³Ò¡ÒÃã¹àÃ×Í¹¨íÒ (integrated health care) ÊíÒËÃÑº¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·Ø¡¡ÅØ‹Á ·Ñé§ªÒÂáÅÐ
ËÞÔ§ ·Ñé§ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ÁÙÅ°Ò¹ (primary health care) ¡ÒÃ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾
ปฐมภูมิ (primary care) และการสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพผู้ต้องขัง โดยใช้แนวคิด
»˜¨¨ÑÂ·Õè¡íÒË¹´ÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ (determinants of prison health) à»š¹¾×é¹°Ò¹ã¹¡ÒÃ
·íÒ§Ò¹” หากข้อเสนอนี้ถูกน�าไปใช้เป็นฐานคิดในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในเรือนจ�า
ก็จะเป็นการปูทางไปสูก่ ารลงหลักปักฐานของระบบความมัน่ คงทางสุขภาพของผูต้ อ้ งขังและ
ของเจ้าหน้าที่ในเรือนจ�าอย่างแน่นอน
ขอขอบคุณส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุม่ เฉพาะ สสส. ทีส่ นับสนุนการด�าเนินงาน
ของชุดโครงการวิจยั นี้ และกรมราชทัณฑ์ทอี่ า� นวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลทุกด้าน โดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทุกคนที่ร่วมให้ข้อมูลต่อโครงการนี้ ทางชุดโครงการฯ คาดหวังว่า
หนังสือเสนอผลการวิจัยฉบับนี้จะถูกน�าไปใช้ยังประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างที่ตั้งใจไว้
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
ผู้ประสานงาน
ชุดโครงการเพื่อพัฒนาระบบความมั่นคงทางสุขภาพส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�าไทย

คํานําผู้เขียน

“ป่วยไข้ในเรือนจ�า: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ” เป็นผลงานวิจยั จากโครงการ
วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจ�า ด�าเนินงานโดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบความมัน่ คงทางสุขภาพส�าหรับผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�าไทย โดยการสนับสนุนของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย
(1) สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคของการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง (2) สุขภาพ
ความป่วยไข้ และการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขัง (3) เรื่องราวของ “จิต” และ “สาวสอง”
ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบางในเปราะบาง ด้วยองค์ประกอบในชีวิตและประสบการณ์ที่พวกเขา
และเธอผ่านพบ ได้ก่อร่างสร้างตัวตนให้กลายเป็นผู้มีอัตลักษณ์ทับซ้อนและผนวกเข้าเป็น
ความเปราะบางในความแตกต่างนั้น และส่วนสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน
ด้านบริการสุขภาพในเรือนจ�าและทัณฑสถาน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดเป็นหนังสือ
เล่มนี้ ก็ด้วยความตั้งใจให้เป็นอีกก้าวหนึ่งของการท�างานเพื่อขับเคลื่อนให้ ‘คุก’ ไทย
กลายเป็น ‘เรือนจ�าสุขภาวะ’
ภายใต้สถานการณ์การให้บริการสุขภาพ ไม่ได้มีเพียงผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
เท่านั้น หากแต่มีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างที่ทั้งเป็นส่วนหนึ่งและส่งผลทับซ้อน
ต่อสุขภาพและอัตลักษณ์ของทุกผู้คนที่อยู่ในเรือนจ�าและทัณฑสถานนั้น ๆ การตระหนัก
ถึงสภาพแวดล้อมเชิงโครงสร้างเหล่านี้น่าจะช่วยเพิ่มความละเอียดอ่อนในการมองเห็นและ
รักษา ‘ความป่วยไข้’ ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานได้มากขึ้น
โครงการวิจัยครั้งนี้ไม่อาจเป็นไปได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากกองบริการ
ทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ส�านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง
เรือนจ�าและทัณฑสถานทุกแห่ง ทีท่ งั้ เปิดใจ เปิดโอกาส และเปิดประตูเรือนจ�า ทัง้ ทีน่ นั่ หมาย
ถึงการหยุดภารกิจประจ�าวันที่แน่นขนัดของเจ้าหน้าที่และเรือนจ�า/ทัณฑสถานเพื่อให้คณะ
นักวิจยั เข้าไปท�างาน ทีส่ า� คัญไม่นอ้ ยไปกว่ากันคือผูต้ อ้ งขังทุกคนทีเ่ ข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ
การวิจัยนี้อย่างตั้งใจและกระตือรือร้น คณะนักวิจัยขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่ง
หวังใจเพียงว่า หนังสือเล่มนีจ้ ะได้เป็นก้อนหินอีกก้อนหนึง่ ทีช่ ว่ ยปูทางไปสูก่ ารเปลีย่ น
‘คุก’ เป็น ‘เรือนจ�าสุขภาวะ’ ดังตั้งใจ
¡ØÅÀÒ Ç¨¹ÊÒÃÐ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ต้องการท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดระบบ
บริการสุขภาพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน รวมทั้งต้องการส�ารวจสถานะสุขภาพ
ความป่วยไข้ และองค์ประกอบแวดล้อมอื่น ๆ ในเรือนจ�าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
การเข้าถึงบริการของผูต้ อ้ งขัง ด�าเนินการในเรือนจ�าและทัณฑสถาน 8 แห่ง ข้อค้นพบส�าคัญ
ที่ได้จากผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง และจากเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจ�า รวมทั้ง
บุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง พบว่า การจัดบริการ
สุขภาพให้กับผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจ�าและทัณฑสถานนั้น มีความแตกต่างหลากหลาย
ไปตามการประนีประนอมและหาจุดลงตัวระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย
กับการให้บริการสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็น
ผู้ด้อยโอกาส การศึกษาน้อย สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมไม่ดี สุขภาพจิตไม่ดี เครียด
วิตกกังวล คิดมาก ไม่มีเวลาส่วนตัว หรือเป็นตัวของตัวเอง ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยเนื้อตัว เป็นโรคผิวหนัง เช่น หิด ผื่นคัน กลากเกลื้อน ฯลฯ
แสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแออัด ในสถานที่ซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านโครงสร้างทาง
กายภาพ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมภายใต้การควบคุมอย่างเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง บริการสุขภาพในเรือนจ�าจึงควร
ใช้แนวทางระบบสุขภาพแบบบูรณาการในเรือนจ�า (integrated health care) ทั้งการ
ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ และการสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขัง โดยใช้แนวคิดปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขังเป็นพื้นฐานในการท�างาน เพื่อให้
ผูต้ อ้ งขังเข้าถึงบริการสุขภาพตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีค่ วรจะได้รบั ไม่วา่ จะมีสถานะทางกฎหมาย
และทางสังคมอย่างไรก็ตาม และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนให้ ‘คุก’ ไทยกลายเป็น
‘เรือนจ�าสุขภาวะ’

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

การศึกษานี้ต้องการท�าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดระบบ
บริการสุขภาพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างกัน
รวมถึงต้องการส�ารวจสถานะสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ�าและปัญหาอื่น ๆ ทีม่ ีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของผู้ต้องขังอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�า โดยด�าเนินการในเรือนจ�า
และทัณฑสถาน 8 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง และ
เจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจ�า รวมทั้งบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
สุขภาพผู้ต้องขัง
บริการสุขภาพผู้ต้องขังภายใต้วิธีคิด
“ควบคุมเป็นหลัก รักษาเป็นรอง”

เป็นสองทัศนคติในการด�าเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการจัด
ระบบบริการสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง และส่งผลไปสู่ปฏิบัติการที่แตกต่างหลากหลายของ
การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพให้ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในแต่ ล ะเรื อ นจ� า และทั ณ ฑสถานในแต่ ล ะพื้ น ที่
ตามการประนีประนอมและหาจุดลงตัวระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย
กับการให้บริการสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ และเป็นประเด็นท้าทาย
การท�างานหลายด้าน ดังนี้
(1) บุคลากร ส่วนใหญ่จ�านวนพยาบาลในเรือนจ�าและทัณฑสถานไม่ได้สัดส่วน
กันกับจ�านวนผู้ต้องขังที่แออัดล้นคุก ขาดแคลนแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง
เข้าไปให้บริการตรวจรักษาเป็นประจ�า ขาดแคลนอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ควบคุม
ตัวผู้ต้องขังออกไปโรงพยาบาลภายนอก
(2) สภาพแวดล้อมและโครงสร้างกายภาพ เรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่ง
มีโครงสร้างทางกายภาพและการจัดสรรพืน้ ทีท่ ไี่ ม่เอือ้ ต่อการให้บริการด้านสุขภาพ
ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เช่น ไม่สามารถจัดพื้นที่เป็นแดนพยาบาลได้เป็น
สัดส่วน ไม่สามารถจัดพื้นที่เป็นห้องแยกโรค การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์
อื่นที่ใช้ในงานบริการสุขภาพไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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ได้แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เรือนจ�า/
ทัณฑสถานนัน้ ตัง้ อยู่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในเขตพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การประสานงานที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ การจัดช่องทางพิเศษให้กับผู้ต้องขังป่วย
ที่ไปพบแพทย์ในแผนกต่าง ๆ และห้องพักที่มีการควบคุมพิเศษส�าหรับผู้ต้องขังป่วยและ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมในโรงพยาบาล รวมทั้งการตรวจสอบตัวตนและสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ของผู้ต้องขัง
(3) เครือข่ายสุ ขภาพ

สุขภาพ ความป่วยไข้ และการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขัง

สองในสามจบการศึกษาเพียงระดับภาคบังคับ
และต�่ากว่า เกือบสามในสี่สถานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี รายได้ไม่ค่อยมั่นคง
เป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป ทั้งในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม แรงงานใน
ภาคเกษตร ส่วนหนึ่งไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่มี
อาชีพ และไม่มีรายได้ ผู้ต้องขังราวสามในสี่มีเงินคงเหลือในบัญชีของเรือนจ�า
ไม่ถึง 1,000 บาท
แรงสนั บ สนุ น ส� า คั ญ ในชี วิ ต และการเชื่ อ มโยงชี วิ ต ผู ้ ต ้ อ งขั ง กั บ โลกภายนอก
ในระหว่างต้องขังผ่านการเยี่ยมญาติและเขียนจดหมายคือพ่อหรือแม่
ลักษณะความผิดส่วนใหญ่คือความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ และเป็นผู้หญิง
สูงกว่าผูช้ าย รองลงมาคือความผิดต่อชีวติ ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ และความผิด
เกี่ยวกับเพศ ซึ่งเป็นผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง โดยผู้ต้องขังกว่าหนึ่งในสี่มีก�าหนดโทษ
จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี เป็นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย และอีกราวหนึง่ ในสีร่ ะหว่าง 6 - 10 ปี
เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
(2) พฤติกรรมสุขภาพ ผู้ต้องขังเกือบหนึ่งในสามเห็นว่าไม่ค่อยได้รับสารอาหาร
ตามที่ร่างกายต้องการ และต้องซื้อหาอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างเป็นประจ�า
เช่น กาแฟส�าเร็จรูป นมเปรี้ยว รสดี น�้าปลา ซีอิ๊ว ซอสต่าง ๆ เกือบหนึ่งในสาม
ซื้อและบริโภคบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเป็นประจ�า และส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินผลไม้
ประเภทต่าง ๆ
(1) ผู้ต้องขังคือผู้ด้อยโอกาส
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กว่าหนึ่งในสามได้ออกก�าลังเป็นประจ�าสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน ส่วนใหญ่ใช้เวลา
ครั้งละประมาณ 10 - 20 นาที และผู้ต้องขังประมาณหนึ่งในสามไม่ค่อยได้
ออกก�าลังกายเป็นประจ�า ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 58 สูบบุหรี่ ในจ�านวนนีก้ ว่าครึง่ หนึง่
สูบบุหรี่เป็นประจ�า เนื่องจากเป็นความเคยชินหรือติดเป็นนิสัย ไม่สามารถ
เลิกได้ และต้องการคลายความเครียดและความรู้สึกเบื่อ
(3) ประสบการณ์สุขภาพ ผูต
้ อ้ งขังประเมินสุขภาพร่างกายตัวเองในช่วงหนึง่ เดือน
ที่ผ่านมาพบว่า ยากล�าบากเมื่อต้องท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวันบางอย่าง รู้สึก
ไม่ค่อยสบายเนื้อตัวร่างกาย และรู้สึกเป็นอุปสรรคต่อการท�ากิจวัตรประจ�าวัน
อยู่บ้าง ผู้ต้องขังประมาณหนึ่งในสามนอนไม่ค่อยหลับ และมักปรึกษาเพื่อน
เมื่อรู้สึกไม่สบายทั้งทางกายและจิตใจ
ส�าหรับสุขภาพจิตนั้น เกือบหนึ่งในสามมีความสุขและรู้สึกพึงพอใจตามสมควร
แต่ยังมีความต้องการอะไรบางอย่างในชีวิต ผู้ต้องขังร้อยละ 43 มีความเครียด
พอประมาณ จัดการปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้าง กว่าครึ่งหนึ่งมีปัญหา
กลุ้มใจ รู้สึกวิตกกังวล เศร้าหมอง รู้สึกแย่ ซึมเศร้า ท้อแท้ จนนอนไม่หลับ
และอีกกว่าหนึ่งในสามรู้สึกไม่มีความสุข ไม่มั่นใจในตัวเอง และรู้สึกว่าตัวเอง
ไร้ค่า อีกส่วนหนึ่งรู้สึกว่าไม่สามารถมีเวลาเป็นส่วนตัว หรือเป็นตัวของตัวเอง
ผู้ต้องขังร้อยละ 82 เคยเจ็บป่วยไม่สบาย และส่วนใหญ่ได้รับยาจากแพทย์
หรือพยาบาลทีส่ ถานพยาบาลในเรือนจ�า มีผตู้ อ้ งขังส่วนน้อยเคยถูกปฏิเสธค�าขอ
ออกไปพบแพทย์ ที่ โ รงพยาบาลข้ า งนอก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เหตุ ผ ลว่ า รั ก ษาใน
สถานพยาบาลของเรือนจ�าก็เพียงพอแล้ว รองลงมาคือ เจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอหรือ
ไม่สะดวกในการควบคุมตัวออกไปโรงพยาบาล
(4) ปัญหาสุขภาพ ผูต
้ อ้ งขังกว่าสามในสีม่ อี าการปวดกล้ามเนือ้ ปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัว
ปวดหลัง ปวดเอว โดยเฉพาะในเรือนจ�าขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนผู้ต้องขังแออัด
และผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย กว่าครึ่งหนึ่งเคยเป็นโรคผิวหนัง เช่น หิด ผื่นคัน
กลากเกลือ้ น ฯลฯ ซึง่ ผูช้ ายเป็นมากกว่าผูห้ ญิง ผูต้ อ้ งขังร้อยละ 44 เคยมีอาการ
ปวดหัวบ่อย ๆ และหนึ่งในสามเคยมีอาการนอนไม่หลับ เครียด คิดมาก
ปัญหาสุขภาพทีส่ มั พันธ์กบั การใช้ชวี ติ อยูใ่ นเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ได้แก่ ผูต้ อ้ งขัง
ชายเป็นโรคผิวหนังสูงกว่าผู้หญิง ส่วนใหญ่คือ หิด กลากเกลื้อน และผื่นคัน
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ผู้ต้องขังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่วยเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงค่อนข้างสูง
เนื่องจากภาวะทุพโภชนาการ ขาดวิตามิน B1 และโปตัสเซียม ผู้ต้องขังในเรือน
จ�าภาคใต้มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังมาก เนื่องจากความอับชื้นของสภาพอากาศ
เป็นต้น ขณะเดียวกัน มักพบการอักเสบและติดเชื้อเนื่องจากการตกแต่งอวัยวะ
เพศชาย
(5) การเข้าถึงบริการสุ ขภาพ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เคยได้รับการตรวจสุขภาพ
ร่างกายทั่วไป และบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้เข้าไปเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
บริการสุขภาพด้านต่าง ๆ มากขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ กว่าหนึ่งในสามเคยได้รับ
การตรวจสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ ผู้ต้องขังกว่าสองในสามไม่มีปัญหาสุขภาพ
เหงือกและฟัน แต่มีผู้ต้องขังเพียงหนึ่งในสี่เคยได้รับบริการทันตกรรม โดยยัง
มีบางส่วนที่เข้าไม่ถึงบริการ ได้แก่ ขูดหินปูน ฟันผุและต้องการอุดฟัน เหงือก
อักเสบและเลือดออกตามไรฟัน รวมทั้งฟันปลอม สิ่งที่ยังเป็นช่องว่างของการให้
บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังคือการตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพตา ไม่วา่ จะโดยแพทย์
ที่มาประจ�าหรือแพทย์เคลื่อนที่
(6) ภาพรวมผู้ ต้ อ งขั ง ป่ ว ย จากข้ อ มู ล ผู ้ ต ้ อ งขั ง ป่ ว ยที่ เ ข้ า ไปใช้ บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี 2560 พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นโรค
หรืออาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อาการปวดกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ
ปวดขา ปวดหลัง และปวดไหล่ ปัญหาเรื่องเหงือกและฟัน โรคทางผิวหนัง
เช่น ผืน่ คัน/ผืน่ แพ้ กลากเกลือ้ น และหิด โรคความดันโลหิตสูง กระเพาะอาหาร
เอชไอวี/เอดส์ และโรคทางจิตเวช
ขณะที่ ภ าพรวมของสถานะสุ ข ภาพผู ้ ต ้ อ งขั ง ระดั บ ประเทศ จากข้ อ มู ล ของ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่ามีผู้ต้องขังเพียงส่วนน้อย
เท่านัน้ ทีอ่ อกไปตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลในฐานะผูป้ ว่ ยนอก ด้วยโรคหรืออาการ
เนื่องมาจากปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพมากที่สุด
ทัง้ ชายและหญิง ส�าหรับผูป้ ว่ ยในนัน้ ผูต้ อ้ งขังชายออกไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ด้วยสาเหตุเป็นโรคติดเชือ้ และปรสิตบางโรคมากทีส่ ดุ ขณะทีผ่ ตู้ อ้ งขังหญิงออกไป
พั ก รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลด้ ว ยสาเหตุ ข องภาวะแทรกซ้ อ นในการตั้ ง ครรภ์
การคลอด และระยะหลังคลอด นอกจากนี้ ผู้ต้องขังที่ออกไปรักษาแล้วเสียชีวิต
นั้นเนื่องจากโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรคสูงที่สุด ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
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ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นว่าการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันอย่างแออัดของผูต้ อ้ งขัง ในสถานที่
ซึ่งมีข้อจ�ากัดด้านโครงสร้างทางกายภาพ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อม
ภายใต้การควบคุมอย่างเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของถึงปัจจัย
ที่ก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง ซึ่งยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นในกรณีของผู้ต้องขัง
กลุ่มเปราะบางที่มีองค์ประกอบในชีวิตซับซ้อนหรือผ่านประสบการณ์เลวร้าย
มาก่อน เช่น ในกรณีของผู้ป่วยทางจิตและผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศ
ข้อเสนอเชิงน ยบาย

ควรใช้แนวทางระบบสุขภาพแบบบูรณาการในเรือนจ�า (integrated health care)
ส�าหรับผู้ต้องขังทุกกลุ่ม ทั้งชายและหญิง ทั้งในด้านการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
(primary health care) การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (primary care) และการสร้าง
เครือข่ายบริการสุขภาพผู้ต้องขัง โดยใช้แนวคิดปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขัง (determinants of prison health) เป็นพื้นฐานในการท�างาน
(1) ปรับกระบวนทัศน์ในการท�างานบริการสุ ขภาพผู้ต้องขัง ÊÃŒÒ§ÊÁ´ØÅ
ระหว่างการควบคุม (control) ความเป็นไท (autonomy) และทางเลือก
(choice) หรือแนวคิดด้านการควบคุมผู้ต้องขังและการให้บริการสุขภาพ
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเป็นเรือนจ�าสุขภาวะ
(2) พั ฒนาสถานะและศักยภาพสถานพยาบาลในเรือนจ�า ได้แก่ การก�ากับ
และติ ด ตามการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท� า งานของสถานพยาบาลในเรื อ นจ� า /
ทัณฑสถานให้มปี ระสิทธิภาพ ตามทีก่ า� หนดไว้ในมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
ของ สปสช. และแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังของส�านัก
บริหารการสาธารณสุข
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและบุคลากรสายสุขภาพให้มีความเข้าใจและ
ละเอียดอ่อนต่อความเปราะบางด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง สามารถดูแลสุขภาพ
ผู้ต้องขังได้อย่างรอบด้าน และมีจ�านวนที่เพียงพอเหมาะสมกับภาระงานและ
ความรับผิดชอบ
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ให้ความส�าคัญกับความฉลาดรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคที่พบบ่อยในเรือนจ�า
เพือ่ เพิม่ ความสามารถของผูต้ อ้ งขังในการดูแลสุขภาพพืน้ ฐาน และลดความเสีย่ ง
หรือปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพในเรือนจ�า มีระบบเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในเรือนจ�า
โดยเฉพาะโรคติดต่อและการติดเชื้อ โรคระบาดตามฤดูกาล ฯลฯ
พัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
จัดให้มีระบบให้ค�าปรึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้และไม่ขัดระเบียบ
ของเรือ นจ�า รวมทั้ง จัดระบบจัด การหรื อ รั บ มื อ ในกรณี ผู ้ ต ้ อ งขั ง ป่ ว ยวิ ก ฤติ
ในเรือนจ�า และพัฒนาระบบค้นหาและระบุตวั ตนของผูต้ อ้ งขังให้มปี ระสิทธิภาพ
ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาระบบด�าเนินงานสุขภาพจิตในเรือนจ�า ตัง้ แต่การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ
จิตตั้งแต่แรกรับตัวเข้าเรือนจ�า จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ส�ารวจข้อมูล
ผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเป็นประจ�า แนวทางการส่งต่อเมื่อพ้นโทษ
รวมทั้งเปิดโอกาสและสนับสนุนการรักษาอาการทางจิตด้วยแนวทางอื่น ๆ เช่น
กิจกรรมบ�าบัด อย่างศิลปะบ�าบัด ดนตรีบ�าบัด
(3) พั ฒนาระบบเครือข่ายด้านสุ ขภาพผู้ต้องขัง โดยอาศัยแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังของส�านักบริหารการสาธารณสุข และ
มาตรฐานสถานบริการปฐมภูมิของ สปสช. เป็นแนวทาง ได้แก่ การร่วมจัดท�า
แผนปฏิบัติการระยะต่าง ๆ ระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ�าและโรงพยาบาล
ที่เร่งด่วน ได้แก่ ควรจัดหาแพทย์ประจ�าเข้าให้บริการ จัดช่องทางพิเศษ
ในโรงพยาบาล เป็นต้น
ประสานและก�ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุการให้บริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจประจ�าของหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตต่าง ๆ
รวมทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเป็นประจ�า โดยเฉพาะ
ทันตกรรม สุขภาพจิต และสุขภาพตา
พัฒนาให้มีสถานพยาบาลเรือนจ�าระดับภูมิภาคหรือระดับเขต โดยพิจารณา
ความพร้อมและองค์ประกอบด้านสุขภาพและพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถรองรับบริการ
สุขภาพผู้ต้องขังป่วยที่ต้องพักค้างคืนได้ เช่น สงขลาโมเดล

(6)

< < < กุลภา วจนสาระ

ได้แก่ กลุ่มเพื่อน
ดูแลเพื่อน บริการสุขภาพออนไลน์ การขายบัตรประกันสุขภาพให้กับผู้ต้องขัง
ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย เป็นต้น

(4) เพิ่ มทางเลือกต่าง ๆ ในระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง

ช่องว่างในการ ึกษาวิจัย

(1) การเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของผูต้ อ้ งขัง ทัง้ ในด้านศักยภาพ
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(2) ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพของการใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นทางการ เช่น
แนวทางการให้บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังของ สธ. และการขึน้ ทะเบียนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิของ สปสช.
(3) ควรศึกษาปัจจัยของชีวิตในเรือนจ�าที่ก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขัง ทั้งในภาพรวม
และในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เนื่องจากมีบริบทและองค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
(4) ควรศึกษาถึงสาเหตุการเสียชีวติ ของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�าและทัณฑสถานแต่ละแห่ง
เพื่อวางแผนป้องกันและรับมือ โดยเฉพาะการเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดต่อและ
การติดเชื้อ
(5) มีการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงสาเหตุเชิงโครงสร้างและเชิงระบบของความเจ็บป่วย
และการเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ในเรื อ นจ� า และทั ณ ฑสถาน โดยค� า นึ ง แง่ มุ ม
ด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางประชากร ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ และ
องค์ประกอบในเรือนจ�าที่ส่งผลต่อสุขภาวะ
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1

บทนํา

สถานการณ์ภาพรวมของผู้ต้องขัง

สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นคุกเป็นแนวโน้มที่หลายประเทศทั่วโลกก�าลังเผชิญร่วมกัน
สถาบันวิจัยนโยบายอาชญากรรมแห่งเบิร์คเบค ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ส�ารวจและ
ประเมินว่าจ�านวนประชากรที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�าทั่วโลกนั้นรวมกันแล้วสูงเกินกว่า
10 ล้านคนในปัจจุบัน ส�าหรับประชากรผู้ต้องขังในประเทศไทยนั้น มีจ�านวนผู้ต้องขังสูง
เป็นอันดับที่ 6 ของโลก เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปเอเชีย (รองจากประเทศจีนและอินเดีย)
และเป็นอันดับที่ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีอัตราผู้ต้องขังต่อประชากร
แสนคนสูงเป็นอันดับที่ 7 ของโลก เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที่ 1
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกัน (Walmsley, 2016)
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จากที่ประเทศไทยเคยมีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจ�าไม่ถึง 100,000 คนในช่วงปลาย
พุทธทศวรรษ 2530 เพียงช่วงเวลากว่าทศวรรษนับจากนั้น ตัวเลขผู้ต้องขังในเรือนจ�า
ทั่วประเทศพุ่งทะยานขึ้นไปถึง 2.5 แสนคน อันเป็นผลของการด�าเนินนโยบายสงคราม
ต่อต้านยาเสพติดของรัฐบาลในช่วง พ.ศ. 2544 นับแต่นั้นเป็นต้นมา ทัณฑสถานและ
เรือนจ�ารวม 143 แห่ง (ส�านักทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์, ม.ป.ป.) ในประเทศไทยก็อดั แน่น
ไปด้วยผู้ต้องขังที่เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นประเทศที่มีจ�านวนผู้ต้องขังหนาแน่น
สูงติดอันดับโลกในปัจจุบัน และอาจกล่าวได้ว่าจ�านวนผู้ต้องขังที่รับเข้าเรือนจ�าจนล้น
เกินความสามารถในการดูแลนี่เองที่เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในทุกด้าน
µÒÃÒ§ 1.1 ¨íÒ¹Ç¹áÅÐÍÑµÃÒ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§µ‹ÍáÊ¹»ÃÐªÒ¡Ãã¹»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2535-2561
พ.ศ.

จ�านวนผู้ต้องขัง

อัตราต่อแสนประชากร

2535
2538
2543
2549
2553
2556
2559
2560
2561

73,309¡
111,028¡
223,406¡
152,625¡
210,855¡
228,813¢
324,591¢
300,910ค
355,543ค

126
186
354
232
313
373
497
455
537

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561 (ค�านวณจาก ก. World Prison Brief, n.d.; ข. กรมราชทัณฑ์, ม.ป.ป.; ค.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 1 กรกฎาคม 2561)
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สถานการณ์ผตู้ อ้ งขังไทยมักถูกน�าเสนอด้วยตัวเลขจ�านวนผูต้ อ้ งขังประเภทต่าง ๆ และ
มักจ�าแนกให้เห็นความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิง โดยจ�านวนผู้ต้องขังรวมขณะเริ่ม
ท�าโครงการวิจยั ชิน้ นีใ้ นช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 คือ 302,339 คน (ตัวเลข ณ 1 พฤศจิกายน
2559) ขณะทีเ่ มือ่ สิน้ สุดโครงการขยับไปถึงกว่า 350,000 คน ในจ�านวนนีไ้ ด้รวมเอาผูต้ อ้ งขัง
ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีในขั้นต่าง ๆ เข้าไว้ในการควบคุมของเรือนจ�า/ทัณฑสถานด้วย
มีผตู้ อ้ งขังทีค่ ดีมคี า� พิพากษาเป็นทีส่ นิ้ สุดแล้วประมาณร้อยละ 80 รายละเอียดดังตาราง 1.2
µÒÃÒ§ 1.2 ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·Ñé§»ÃÐà·È ¨íÒá¹¡µÒÁà¾ÈáÅÐ»ÃÐàÀ·¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
ประเภท

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ (%)

1. นักโทษเด็ดขาด
2. ผู้ตอ้ งขังระหว่าง
2.1 อุทธรณ์ - ฎีกา
2.2 ไต่สวน - พิจารณา
2.3 สอบสวน
3. เยาวชนที่ฝากขัง
4. ผู้ถูกกักกัน
5. ผู้ต้องกักขัง
ÃÇÁ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·Ñé§ËÁ´

249,132
57,268
26,602
9,547
21,119
75
16
2,041
308,532

38,469
8,337
3,727
1,798
2,812
2
1
202
47,011

287,601
65,605
30,329
11,345
23,931
77
17
2,243
355,543

80.891
18.452
8.530
3.191
6.731
0.022
0.005
0.631
100.00

·ÕèÁÒ: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 1 กรกฎาคม 2561.

และเนื่องจากจ�านวนของผู้ต้องขังมีการเปลี่ยนแปลงรายวัน โดยกรมราชทัณฑ์จะ
รายงานตัวเลขสถิติของผู้ต้องขังเป็นรายเดือนซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โครงการวิจัยชิ้นนี้
จึงตัดสินใจใช้ตวั เลขกลางปีผตู้ อ้ งขังเป็นฐานในการค�านวณ นัน่ คือ ใช้ตวั เลขประชากรทีเ่ ป็น
ผู้ต้องขัง ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นตัวเลขในการศึกษา ซึ่งพบว่าในช่วง 10 ปี
ทีผ่ า่ นมานี้ (พ.ศ. 2552 - 2561) จ�านวนผูต้ อ้ งขังเพิม่ ขึน้ จากระดับ 200,000 คนไปสู่ 350,000
คน เฉพาะปี 2561 ก็มีจ�านวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นกว่าปี 2560 ถึง 54,633 คน (ดูรายละเอียด
ในตาราง 1.3)
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µÒÃÒ§ 1.3 ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ÃÇÁ·ÑèÇ»ÃÐà·È »‚ 2552-2561
(ตัวเลขกลางปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคม)
ปี พ.ศ.

ผู้ต้องขัง
ชาย

ผู้ต้องขัง
หญิง

รวม

สัดส่วนผู้ต้องขัง
ชายต่อหญิง

สัดส่วนผู้ต้องขัง
คดียาเสพติด

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

173,215
172,041
204,594
209,034
236,016
262,722
261,561
277,173
260,521
308,532

28,614
29,299
34,061
36,732
40,414
45,202
44,152
44,174
40,389
47,011

201,829
201,340
238,655
245,766
276,430
307,924
305,713
321,347
300,910
355,543

14.2
14.6
14.3
14.9
14.6
14.7
14.4
13.7
13.4
13.2

55.67
59.91
60.05
63.47
67.55
69.84
75.05
70.03
71.86
62.28

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561 ประมวลจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 1 กรกฎาคม
2561ข; ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 1 กรกฎาคม 2561ก.
ËÁÒÂàËµØ: 1. ตัวเลขระหว่างปี 2552-2555 ขาด 5 แห่ง คือ รจ.ช.หลักสี่, รจ.ช.ปงยางคก (ล�าปาง),
รจ.ช.ห้วยระเมศ (เชียงราย), รจ.ช.บ้านยู้, รจ.อ.เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
2. ตัวเลขปี 2556-2557 ขาด 3 แห่ง คือ รจ.ช.ห้วยระเมศ (เชียงราย), รจ.ช.บ้านยู้,
รจ.อ.เกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
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อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสถานการณ์ผู้ต้องขังที่เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์นี้
กลับพบว่าสัดส่วนของผูต้ อ้ งขังหญิงต่อผูต้ อ้ งขังชายนัน้ มีแนวโน้มลดลงในช่วง 2 - 3 ปีทผี่ า่ นมา
จากที่เคยสูงสุดด้วยอัตรา 14.9 ในปี พ.ศ. 2555 เหลือเป็น 13.2 ในปัจจุบัน (ภาพ 1.1)
ÀÒ¾ 1.1 ÊÑ´Ê‹Ç¹¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ËÞÔ§µ‹Í¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ªÒÂ ¾.È. 2552-2561
15.5
15.0
14.5
14.0

14.9

14.6

14.6

14.3

14.2

14.7

14.4
13.7

13.5

13.4
13.2

13.0
12.5
12.0

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561. ค�านวณจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 1 กรกฎาคม
2561ข.
90.0

80.28
ในขณะที
่สัดส่วนผู78.61
้ต้องขั78.29
งในคดี79.55
ยาเสพติ
ดต่78.93
อผู้ต้อ81.83
งขังคดี80.46
อื่น ๆ80.36
ทั้งหมด พบว่าอัตรา
80.0
69.40
ของผู้หญิงที่ต70.0
้องโทษด้
76.38วยคดีความผิดพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ สูงกว่าผู้ชายมาโดยตลอด นั่นคือ
73.90
70.54
68.27
สัดส่วนของผู60.0
้ต้องขังหญิงในคดีความผิดพ.ร.บ.ยาเสพติ
ดฯ 68.36
อยู่ในอั
ตราประมาณร้อยละ
65.37
61.20
60.64
57.02 โดยเพิ่งลดลงเหลือเพียงร้อยละ 69 ในปีนี้เอง (2561)
56.73
76 - 80 มาตลอดทศวรรษที
ผ
่
า
่
นมา
50.0
52.25
40.0
ขณะทีส่ ดั ส่วนของผู
ต้ อ้ งขังชายในคดียาเสพติดนัน้ ค่อย ๆ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 52 ในช่วงต้น
พุทธทศวรรษ30.0สูงสุดร้อยละ 73 และเริ่มลดลงเหลือร้อยละ 61 ในช่วงปลายทศวรรษ
ภาพ 1.2 ข้20.0
างล่างนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ต้องขังที่ต้องคดีอยู่ในเรือนจ�านั้น
10.0
ส่วนใหญ่ประมาณสองในสามเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ
0
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13.2

13.0
12.5
12.0

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ภาพ 1.2 สัดส่วนผู้ต้องขังคดียาเสพติด เปรียบเทียบระหว่างหญิงและชาย
¾.È. 2552-2561
90.0

81.83 80.46 80.36
78.61 78.29 79.55 80.28 78.93

80.0
70.0

76.38

60.0
50.0

52.25

56.73 57.02

60.64

65.37

68.27

73.90

68.36 70.54

69.40

61.20

40.0
30.0
20.0
10.0
0

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

า

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561. ค�านวณจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์, 1 กรกฎาคม
2561ก.

หากค�านวณพื้นที่เรือนจ�าทั่วประเทศจ�านวน 143 แห่ง ตามฐานความจุมาตรฐาน
ผู้ต้องขัง 1 คนต่อพื้นที่ 2.25 ตารางเมตร เรือนจ�า/ทัณฑสถานในประเทศไทยสามารถ
รองรับผูต้ อ้ งขังได้เพียง 109,087 คนเท่านัน้ (“กรมราชทัณฑ์เร่งแก้วกิ ฤติคกุ ไม่พอขังนักโทษ
อาชญากรรายใหญ่,” 23 มิถุนายน 2552) ด้วยตัวเลขจ�านวนผู้ต้องขังกว่า 3.66 แสนคน
(ณ 1 ตุลาคม 2561) ซึ่งเกินความจุมาตรฐานผู้ต้องขังข้างต้นไปกว่า 2.3 เท่าทีเดียว
จึงยิ่งท�าให้สถานการณ์ ‘คนล้นคุก’ กลายเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบสถานการณ์และ
ข้อจ�ากัดด้านอืน่ ๆ ของการใช้ชวี ติ ต้องขังอยูใ่ นเรือนจ�าอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
โดยเฉพาะในมิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับสุขภาพหลายระดับ ตัง้ แต่คุณภาพและความหลากหลายของ
อาหาร ทัง้ ทีเ่ รือนจ�า/ทัณฑสถานจัดให้1 และทีม่ จี า� หน่ายในร้านสวัสดิการ สภาพความแออัด
ของจ�านวนผูต้ อ้ งขังนัน้ “ส่งผลกระทบทุกด้านต่อการใช้ชวี ติ ในเรือนจ�า ทัง้ การอาบน�า้ ทีต่ อ้ ง

1 กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหารผู้ต้องขัง 54 บาทต่อคนต่อวัน (แบ่งเป็นค่าข้าว 8 บาท

ค่าอาหารดิบ 44 บาท ค่าแก๊สหุงต้ม 2 บาท) ส�าหรับผู้ต้องขังจ�านวน 190,200 คนเท่านั้น ข้อมูลจาก ส่วนสวัสดิการ
และสงเคราะห์ผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์, 2561.
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หมุนเวียนเป็นรอบ แข่งกับเวลาและสถานทีอ่ นั จ�ากัด การซักผ้า - ตากผ้า เข้าห้องน�า้ ขับถ่าย
การเข้าถึงยาหรือไปหมอพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โอกาสในการศึกษาและฝึกวิชาชีพ ท�างาน
หารายได้ โดยเฉพาะการนอนทีผ่ ตู้ อ้ งขังต้องแออัดอยูใ่ นพืน้ ทีค่ บั แคบในเวลายาวนานของวัน
บางแห่งต้องนอนแบบสลับฟันปลาหรือไขว้เสียบขาชนกัน ยิ่งจ�านวนคนมากก็ยิ่งเสียบขา
ลึกขึ้น บางแห่งนอนเท้าชนกัน บางแห่งนอนเสียบเข้ามาถึงเข่า บางแห่งมีพื้นที่เพียงนอน
ตะแคงเท่านั้น ไม่สามารถนอนหงายได้ และต้องเสียบขามาถึงท้องน้อย เอว เป็นต้น”
(กฤตยา และกุลภา, 2558, น.16)
การดูแลและให้บริการสุขภาพภายใต้สถานการณ์คนล้นคุกในเรือนจ�าจึงยิง่ มีขอ้ จ�ากัด
หลายประการด้วยกัน2 ได้แก่
1. โครงสร้างทางกายภาพของเรือนจ�าไม่สอดคล้องกับจ�านวนผูต้ อ้ งขังทีเ่ พิม่ มากขึน้
ท�าให้การจัดการสุขภาพบางเรื่องท�าได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดแยกพื้นที่
เฉพาะส�าหรับผูต้ อ้ งขังป่วย หรือเป็นห้องแยกโรค บางเรือนจ�าทีไ่ ม่สามารถจัดสรร
พื้ นที่เป็น ห้อ งแยกโรครองรับผู้ต ้ อ งขั ง ป่ ว ยได้ ก็ จ ะยิ่ ง จั ด การและรั บ มื อ กั บ
การระบาดของโรคติดต่อทางผิวหนังและทางเดินหายใจได้ค่อนข้างยาก
2. การขาดแคลนอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในแดนต่าง ๆ ของเรือนจ�า โดย
เฉพาะทีมสหวิชาชีพ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ ส่งผลต่อ
การให้บริการสุขภาพที่ไม่สามารถท�าได้อย่างครอบคลุม ทั้งกาย จิต และสังคม
3. เรือนจ�าไม่สามารถด�าเนินการด้านสุขภาพได้เบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง ต้องอาศัย
เครือข่ายภายนอก ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีสว่ นในการจัดบริการเชิงรุกดูแล
ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามาคัดกรองโรคให้
กับผู้ต้องขัง ทั้งโรคติดต่อและไม่ติดต่อ การให้บริการทันตกรรม บริการด้าน
จิตเวช การคัดกรองโรคเรือ้ รังต่าง ๆ ซึง่ จะช่วยลดปัญหาการเอาผูต้ อ้ งขังออกไป
รักษาโรงพยาบาลภายนอกได้

2 ความเห็นของ ดาริกา ขมินทกูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมอนามัย กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์

(ต�าแหน่งขณะนั้น) ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายครั้งที่ 2 ของโครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูประบบเรือนจ�า
ผู้ต้องขังหญิงและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องสานใจ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข,
27 กันยายน 2557.
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ด้วยสถานการณ์ขา้ งต้น แม้การดูแลสุขภาพอนามัยจะถือว่าเป็นหนึง่ ในสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ที่ผู้ต้องขังควรจะได้รับขณะต้องโทษ แต่เรือนจ�าหลายแห่งสามารถจัดหาและให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ผตู้ อ้ งขังได้เพียงเท่าทีจ่ า� เป็นเท่านัน้ เนือ่ งจากข้อจ�ากัดมากมายของกรมราชทัณฑ์
ทัง้ งบประมาณ ก�าลังคน พืน้ ทีอ่ นั จ�ากัด ภาระรับผิดชอบ ผูต้ อ้ งขังทีเ่ พิม่ จ�านวนอย่างต่อเนือ่ ง
จนความแออัดกลายเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของโรคและความเจ็บป่วยในเรือนจ�า สถานการณ์
ปัญหาสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้ต้องขังหลายประการถูกหยิบยกขึ้นมาน�าเสนอว่า
เป็นเรื่องเร่งด่วน ดังนี้ (กุลภา และกฤตยา, 2558)
1. สถานการณ์ปัญหาส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้ต้องขังหญิง คือเรื่องอนามัยแม่และเด็ก
ซึ่งกล่าวได้ว่ามีมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีในหลายเรือนจ�า เนื่องจาก
มีโครงการก�าลังใจ3 เข้าไปสนับสนุนให้เกิดระบบดูแลแม่ลกู อ่อนและทารกในแดน
หญิงและทัณฑสถานหญิงหลายแห่ง
2. ปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุข์ องผูต้ อ้ งขังหญิงทีเ่ รือนจ�ายังขาดการคัดกรองและ
เฝ้าระวังมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมอย่างเป็นระบบ ขณะทีก่ ารขาดแคลน
น�้าใช้ท�าให้ผู้ต้องขังหญิงต้องกลั้นปัสสาวะนาน ๆ จนกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
และคาดว่าจ�านวนผู้ต้องขังหญิงที่เป็นโรคติดเชื้อในช่องทางสืบพันธุ์ (Reproductive Tract Infections–RTIs) ส่วนหนึ่งเนื่องจากน�้าที่ไม่สะอาดส่งผลให้
มีการตกขาว และคันในร่มผ้า เป็นต้น
3. ปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด บางส่วนมีอาการ
เหมือนคนมีอาการทางจิตเมื่ออยู่ในเรือนจ�าไปนาน ๆ
4. ปัญหาโรคผิวหนัง โดยเฉพาะโรคหิด ผืน่ คัน อันเกิดจากน�า้ สภาพแวดล้อม และ
ติดต่อกันเนือ่ งจากการนอนทีแ่ ออัด เสือ้ ผ้าทีไ่ ม่สะอาดและมักเปียกชืน้ ในหน้าฝน
หลายเรือนจ�ามักมีปัญหาเรื่องที่ตากผ้าไม่พอ ต้องตากซ้อนกัน นอกจากนี้
ผู้ต้องขังชายมักไม่ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลได้ดีเท่าผู้ต้องขังหญิง
5. ปัญหาสุขภาพฟันและช่องปาก พบว่าผู้ต้องขังมากกว่าร้อยละ 80 มีปัญหา
ทันตกรรม เนื่องจากโรงพยาบาลในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแลผู้ต้องขังไม่สามารถ
ส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่มาดูแลเป็นการเฉพาะได้ เนื่องจากไม่มีบุคลากรเพียงพอ
แม้ในระบบบริการสุขภาพปกติก็ตาม
3 ด�าเนินงานโดยส�านักกิจการในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม เพื่อ

ช่วยเหลือเด็กติดผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2549
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6. ปัญหาผู้ป่วยโรคติดต่อทางเดินหายใจ จากสถิตพิ บว่าผู้ต้องขังในเรือนจ�ามีอตั รา
การป่วยเป็นวัณโรคสูง เนื่องจากความเป็นอยู่แออัดและสภาพการนอนที่เบียด
เสียดกันมาก การแพร่เชือ้ ทางอากาศเกิดขึน้ ได้งา่ ย ทีน่ า่ กังวลใจคือจ�านวนไม่นอ้ ย
ป่วยเป็นวัณโรคประเภท MDR - TB (Multi - drug - resistant tuberculosis)4
7. ปัญหาโรคเกี่ยวกับตาและการมองเห็น โดยเฉพาะผู้ต้องขังสูงอายุเกือบทุกคน
มีปัญหาสายตา และตาต้อต่าง ๆ ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการรักษา แต่ส่วนใหญ่
เข้าไม่ถึงบริการ หรือไม่มีหน่วยเคลื่อนที่เข้าไปวัดสายตาตัดแว่นให้ บางกรณี
ก็ยากที่จะถูกส่งออกมารักษานอกเรือนจ�า
8. ปัญหาภาวะโรคติดต่อทางเดินอาหาร ท้องเสีย เพราะการปนเปื้อนของเชื้อโรค
ในอาหารและน�้าดื่ม
9. ปัญหาการถูกคุกคามหรือละเมิดทางเพศโดยผู้คุมหรือผู้ต้องขังด้วยกันเอง
สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ท�าให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพป่วยไข้ในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานจ�านวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ตามสมควร แม้จะเป็นการดูแล
ตัวเองหรือการขอรับยาสามัญประจ�าบ้านในยามเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการเข้าถึงบริการ
ตรวจสุขภาพภายในเรือนจ�า หลายเรือนจ�า/ทัณฑสถานประสบปัญหาด้านการให้บริการ
สุ ข ภาพมากขึ้ น หากผู ้ ต ้ อ งขั ง เจ็ บ ป่ ว ยและมี อ าการรุ น แรงจนต้ อ งน� า ส่ ง สถานพยาบาล
นอกเรือนจ�า ด้วยข้อจ�ากัดหลายประการ เช่น ระยะทางระหว่างเรือนจ�ากับสถานพยาบาล
ภายนอก การประสานงานกับสถานพยาบาล และอัตราก�าลังในการควบคุม เนื่องจาก
ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ก�าหนดชัดเจนไว้ว่า การน�าผู้ต้องขังออกไปสถานพยาบาลต้อง
มีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 2 คน ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากจ�านวนเจ้าหน้าที่ของเรือน
จ�าในแต่ละแห่งมักไม่เพียงพอกับภาระรับผิดชอบ การส่งตัวผูต้ อ้ งขังป่วยไปรับการรักษานอก
เรือนจ�าจึงต้องเป็นเรื่องจ�าเป็นในกรณีวิกฤติจริง ๆ เท่านั้น จนดูเหมือนว่าการส่งตัวออกไป
รักษานอกเรือนจ�า/ทัณฑสถานมักเป็นทางเลือกสุดท้ายเสมอ
อย่างไรก็ดี แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์อันจ�ากัดที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่หากการให้
บริการสุขภาพค�านึงว่าสิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ และมองว่าผู้ต้องขังในฐานะที่เป็น “คนที่อยู่ในเรือนจ�า” มากกว่าในฐานะ “นักโทษ”
แล้ว การจัดระบบบริการรักษาพยาบาลสุขภาพต่อผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยูบ่ นฐานของการเคารพศักดิศ์ รี
4 หมายถึงวัณโรคแบบที่แบคทีเรียดื้อต่อยาหลักส�าคัญอย่างน้อย 2 ประเภทคือยา isoniazid (INH) และยา

rifampicin (RMP)
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ของความเป็นมนุษย์นั้น สามารถปฏิบัติได้หลากหลายวิธีตามข้อจ�ากัดและบริบทวัฒนธรรม
การท�างานของแต่ละเรือนจ�า โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในเรือนจ�า
ซึ่งด�าเนินงานโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุน
จากส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุม่ เฉพาะ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) จึงได้ท�าการวิจัยเพื่อศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�าให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทและข้อจ�ากัดของเรือนจ�าในลักษณะ
ต่าง ๆ กัน โดยเฉพาะในมิตกิ ารส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในเรือนจ�าอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่องนี้ คือ การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานทีม่ โี ครงสร้างและลักษณะแตกต่างกัน โดยมุง่ ให้ความสนใจ
ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดระบบบริการสุขภาพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�า
การวิจัยนี้ยังต้องการส�ารวจสถานะสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ�าและปัญหาอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�า โดยมุ่งให้
ความสนใจความต้องการเฉพาะและปัญหาสุขภาพของผูต้ อ้ งขังกลุม่ เปราะบางหรือชายขอบ
อันได้แก่ ผูต้ อ้ งขังทีม่ อี าการทางจิต ผูต้ อ้ งขังทีม่ เี พศภาวะทีไ่ ม่สอดคล้องกับเพศก�าเนิด (หรือ
บุคคลหลากหลายทางเพศ) ผู้ต้องขังต่างชาติ ผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง และผู้ต้องขังที่ไร้สิทธิ
ประกันสุขภาพ
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แนวป ิบัติด้านบริการสุขภาพผู้ต้องขัง

การด�าเนินงานด้านสาธารณสุขและบริการสุขภาพผู้ต้องขังส่วนใหญ่นั้น นอกจากมี
ระเบียบภายในหน่วยงานและตามวิชาชีพแล้ว ยังอาศัยแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อก�าหนดระหว่าง
ประเทศในการด�าเนินงานควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจ�าต่าง ๆ เป็นหลักพื้นฐานในการท�างาน
ซื่งมีมาตรฐานการด�าเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังอยู่ไม่น้อย ที่ส�าคัญ ๆ ได้แก่ ข้อก�าหนด
มาตรฐานขัน้ ต�า่ ส�าหรับปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง และข้อเสนอแนะน�าในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระท�าผิด ข้อก�าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติ
ต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าและมาตรการที่มิใช่การคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดหญิง หรือ
ข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) พ.ศ. 2553 และข้อก�าหนดขั้นต�่าขององค์การ
สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง หรือข้อก�าหนดแมนเดลา (Mandela Rules)
พ.ศ. 2558 ซึ่งต่างก�าหนดการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขและบริการทางการแพทย์ส�าหรับ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�าไว้เป็นมาตรฐานขั้นต�่าที่ควรปฏิบัติ
เรือนจ�าในหลายประเทศจัดระบบการจัดดูแลให้บริการสุขภาพแก่ผตู้ อ้ งขังแตกต่างกัน
ดังตัวอย่างเช่น รัฐนิวเซาท์เวลส์ ของประเทศออสเตรเลีย มี “Justice Health” เป็น
หน่วยงานให้บริการตรวจรักษาด้านสุขภาพอนามัยทัว่ ไปของผู้ต้องขัง ขณะทีใ่ นรัฐวิคทอเรีย
มีโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์เพื่อให้บริการผู้ต้องขังป่วยที่เกินขีดความสามารถของ
เรือนจ�าจะดูแลได้ มีหน่วยคัดกรองสุขภาพจิตเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิต และมี
โรงพยาบาลทางจิตเวชดูแลผูต้ อ้ งขังป่วยทางจิตเป็นการเฉพาะ ในเรือนจ�ามีการตรวจสุขภาพ
ผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับตัว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การตรวจการตั้งครรภ์
ประวัตกิ ารใช้ยาเสพติด การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบชนิดบีและซี คัดกรองผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ รวมทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
ต่าง ๆ เรือนจ�าในประเทศอังกฤษมีสถานพยาบาลพร้อมแพทย์ที่มีคุณสมบัติและมาตรฐาน
เดียวกับภายนอก ตรวจได้ทั้งสุขภาพกายและจิต รวมทั้งกรณีฉุกเฉิน และบริการทันตกรรม
รวมทั้งให้ความส�าคัญกับสุขภาพแม่และเด็ก ขณะที่ในประเทศมาเลเซียใช้ระบบท�าสัญญา
ข้อตกลงร่วมกับบริษัทเอกชนให้เข้ามาให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยแก่
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า มีคลินิกรักษาสุขภาพของตนเองในเรือนจ�า 3 แห่ง มีทันตแพทย์ของ
โรงพยาบาลรัฐมาตรวจรักษาเป็นประจ�า มีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ตรวจสุขภาพ
ผู้ต้องขังตั้งแต่แรกรับตัวเข้าเรือนจ�า หากผู้ต้องขังเจ็บป่วยหนักเกินขีดความสามารถ
ทางเรือนจ�าจะส่งตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก นอกจากนี้ก็มีการป้องกันและ
การควบคุมโรคติดต่อในเรือนจ�า ตรวจคัดกรองโรคติดต่อต่าง ๆ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ
แม่และเด็ก (กุลภา และกฤตยา, 2558)
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ส�าหรับประเทศไทยนั้น เรือนจ�าและทัณฑสถานทุกแห่งมีสถานพยาบาลและจัดให้มี
บุคลากรท�าหน้าที่ประจ�าสถานพยาบาล การด�าเนินงานด้านสาธารณสุขในเรือนจ�าและ
ทัณฑสถานส่วนใหญ่ค�านึงถึงหลักการที่ระบุในข้อก�าหนดระหว่างประเทศที่กล่าวถึงข้างต้น
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และข้อก�าหนดแมนเดลา
(Mandela Rules) ดังข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับบริการสุขภาพผู้ต้องขัง ข้อที่ 24 - 35
“ข้อกําหนด

:

1. การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผตู้ อ้ งขังเป็นความรับผิดชอบของรัฐ โดยผูต้ อ้ ง
ขังควรได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานเช่นเดียวกับที่รัฐจัดให้กับประชาชนอื่น
และต้องสามารถเข้าถึงบริการที่จ�าเป็นโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งสถานภาพด้านกฎหมาย
2. การจัดบริการรักษาพยาบาลควรเชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ กับงานด้านสาธารณสุขโดยทัว่ ไป
และในลักษณะที่มีการรักษาและพยาบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการให้บริการด้าน
เอชไอวี วัณโรค โรคติดต่ออื่น ๆ รวมทั้งภาวะที่ต้องพึ่งพิงยาเสพติด
ข้อกําหนด

:

1. เรือนจ�าทุกแห่งพึงมีสถานบริการรักษาพยาบาล อันมีหน้าทีป่ ระเมิน ส่งเสริม คุม้ ครอง
และพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจของผูต้ อ้ งขัง โดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อผูต้ อ้ งขัง
ที่มีปัญหาสุขภาพและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
2. บริการรักษาพยาบาลจะต้องมีคณะท�างานสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมอย่างเพียงพอส�าหรับหน่วยบริการด้านการรักษาพยาบาลที่เป็น
อิสระ และมีศักยภาพด้านการแพทย์อย่างเต็มที่ โดยควรมีความเชี่ยวชาญอย่าง
เพียงพอทัง้ ด้านจิตวิทยาและจิตเวช และต้องจัดให้ผตู้ อ้ งขังทุกคนสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านทันตกรรมที่มีคุณภาพด้วย
ข้อกําหนด

:

1. ในกรณีฉกุ เฉิน ผูต้ อ้ งขังทุกคนต้องได้รบั การประกันว่าสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล
ได้ในทันที ผู้ต้องขังที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาหรือการผ่าตัดเฉพาะทาง ต้องได้รับ
การส่งตัวไปยังหน่วยงานทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของพลเรือน ในกรณี
ที่เรือนจ�ามีโรงพยาบาลของตนเอง โรงพยาบาลนั้นต้องมีบุคลากรและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์อย่างเพียงพอ และมีศักยภาพที่จะให้การรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม
กับผู้ต้องขังที่ได้รับตัวมา
12
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2. การตัดสินใจทางการแพทย์ให้กระท�าได้เฉพาะผู้รับผิดชอบที่มีวิชาชีพด้านการแพทย์
เท่านั้น และการตัดสินใจดังกล่าวจะต้องไม่ถูกลบล้าง หรือเพิกเฉยโดยผู้ที่มิใช่
บุคคลากรทางด้านการแพทย์
ข้อกําหนด

:

แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าต้องรายงานโดยตรงต่อแพทย์หรือไม่ก็ตาม ต้อง
ตรวจร่างกายผู้ต้องขังทุกคนโดยมิชักช้า นับแต่แรกรับตัวไว้ในเรือนจ�า และตรวจอีกเป็น
ครั้งคราวภายหลังที่ได้รับตัวไว้แล้วตามความจ�าเป็น ทั้งนี้ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษต่อ
(ก) ความต้องการการรักษาพยาบาล (ข) ประวัติการถูกกระท�ารุนแรง (ค) ความเครียด
ความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายหรือท�าร้ายตนเอง และอาการถอนยาอันเป็นผลมาจากการใช้
ยาเสพติด การกินยาหรือการดื่มสุรา (ง) การแยกตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อไปรักษา
พยาบาลในช่วงเวลาที่อาจแพร่เชื้อ
ข้อกําหนด

:

แพทย์ตอ้ งรายงานต่อผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�า กรณีทเี่ ห็นว่าการคุมขังอย่างต่อเนือ่ งหรือสภาพ
การคุมขังใด ๆ ได้ส่งผลหรือจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพกายหรือจิตใจของ
ผู้ต้องขัง
ข้อกําหนด

:

1. แพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขที่มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบต้องตรวจตราและเสนอ
แนะผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�า เกีย่ วกับ (ก) ปริมาณ คุณภาพ การปรุงและการเลีย้ งอาหาร
ผูต้ อ้ งขัง (ข) สุขอนามัย ความสะอาดของเรือนจ�าและของผูต้ อ้ งขัง (ค) การสุขาภิบาล
อุณหภูมิ แสงสว่างและการระบายอากาศของเรือนจ�า (ง) ความเหมาะสมและความ
สะอาดของเครื่องนุ่งห่มและหลับนอนของผู้ต้องขัง (จ) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
เกีย่ วกับพลศึกษาและกีฬา หากไม่มเี จ้าหน้าทีช่ า� นาญการทีร่ บั ผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว
โดยเฉพาะ
2. ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�าจะต้องพิจารณารายงานและข้อเสนอแนะ และด�าเนินการโดยทันที
หากไม่อยูใ่ นอ�านาจหน้าทีจ่ ะด�าเนินการได้ หรือไม่เห็นด้วย ต้องรีบเสนอความเห็นของ
ตนรวมทัง้ ข้อเสนอแนะของแพทย์หรือหน่วยงานสาธารณสุขทีม่ อี า� นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ให้ผบู้ งั คับบัญชาเหนือตนพิจารณาต่อไป” (มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, 28 เมษายน 2559)
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นอกจากนี้ยังมีแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�า ที่พัฒนา
โดยส�านักบริหารการสาธารณสุข ส�านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
(2559) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างรอบด้าน ทั้ง
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ โดยการท�างานในระดับนโยบายให้มคี ณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังในระดับจังหวัด/อ�าเภอ ประกอบด้วยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการสุขภาพ
ผู้ต้องขัง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานป้องกันและ
ควบคุมโรค ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตหรือ
ในพืน้ ที่ โรงพยาบาลในพืน้ ที่ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ เป็นต้น เพือ่ ก�าหนด
นโยบายและแผนปฏิบตั ใิ นการให้บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขัง รวมทัง้ การก�ากับติดตาม ในระดับ
ปฏิบัติได้ก�าหนดให้มีการจัดระบบให้บริการด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ การตรวจรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การจัด
บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งในและนอกเวลาราชการ การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
การดูแลสุขภาพจิต การฝึกอบรมอาสาสมัครและผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พยาบาลในเรือนจ�า
การให้บริ การตรวจรักษาผ่านระบบการให้ค�าปรึกษาทางไกล หรือ telemedicine
ในเรือนจ�า ฯลฯ โดยก�าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ทั้ง
การสนับสนุนการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
การสนับสนุนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังโดยโรงพยาบาล ทีค่ รอบคลุมทัง้ บริการ
ตรวจรักษา ควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ จัดบริการด้านทันตกรรม สุขภาพจิต
และจิตเวช เป็นต้น รวมทั้งก�าหนดบทบาทของสถานพยาบาลในเรือนจ�าในการให้บริการ
สุขภาพทุกด้านแก่ผู้ต้องขัง (ส�านักบริหารการสาธารณสุข, 2559)
่ วข้องและแนวคิดเรือ
่ งบริการสุขภาพผูต
การ ก
ึ ษาทีเ่ กีย
้ อ
้ งขัง

ปัญหาด้านสุขภาพของผูต้ อ้ งขังเป็นปัญหาใหญ่ทสี่ า� คัญและส่งกระทบต่อคุณภาพชีวติ
และสุขภาวะของผูต้ อ้ งขัง ทัง้ ขณะต้องโทษอยูใ่ นเรือนจ�าและเมือ่ ออกไปใช้ชวี ติ ในสังคมหลัง
พ้นโทษ มีปัญหาสุขภาพและความเจ็บป่วยบางอย่างที่ถูกให้ความส�าคัญค่อนข้างมากใน
เรือนจ�า ได้แก่ วัณโรค เนือ่ งจากผูต้ อ้ งขังมีอตั ราป่วยวัณโรคในระยะแพร่เชือ้ สูงกว่าประชากร
ทั่วไปหลายสิบเท่า มีจ�านวนผู้ต้องขังป่วยวัณโรคที่เป็นโรคฉวยโอกาสอันเนื่องมาจาก
การติดเชือ้ เอชไอวี ทัง้ ยังมีอตั ราการดือ้ ยาและความซับซ้อนมากกว่าประชากรทัว่ ไป (ภิรมย์,
2544; Pleumpanupat, 2001; ศิรเศรษฐ, 2554) โดยภาพลักษณ์ของวัณโรคในเรือนจ�า
นั้นถูกให้ความหมายไปในทางลบว่าเป็นโรคของคนยากจน การศึกษาน้อย สุขอนามัยไม่ดี
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เป็นแหล่งแพร่เชื้อ ยิ่งผนวกรวมกับการติดเชื้อเอชไอวีด้วยแล้ว ผู้ต้องขังก็ยิ่งรู้สึกได้ถึง
การตีตราที่เป็นผู้ป่วยวัณโรคและเอชไอวีเนื่องจากต้องถูกควบคุมและจ�ากัดพื้นที่ในการ
ใช้ชีวิตในเรือนจ�า (สุทธินันท์, 2556)
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ายังมีอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สูงกว่าประชากร
ทั่วไป อันเนื่องมาจากการใช้เข็มฉีดยาและของมีคมอื่น ๆ ร่วมกัน เพื่อการสักตามร่างกาย
ตกแต่งอวัยวะเพศ และมีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัยในเรือนจ�า ทั้งด้วยเหตุผลที่ไม่นิยม
ใช้ถงุ ยางอนามัย และเข้าไม่ถงึ หรือไม่สามารถขอเบิกถุงยางอนามัยในเรือนจ�าได้ (สุภาพรรณ,
2554; ปรีชา, 2554) การท�างานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานนี้ยังเป็นอีกหนึ่งประเด็นท้าทายของบริการสุขภาพในเรือนจ�า เนื่องจากการลด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ต้องขังในเรือนจ�านี้ไม่อาจใช้เพียงกฎเกณฑ์หรือ
ระเบียบวินัยได้ หากแต่ต้องท�าความเข้าใจการใช้ร่างกายเป็นทุนอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิต
ในพื้นที่อย่างเรือนจ�า โดยเฉพาะผ่านความสัมพันธ์ทางเพศ (ศิรเศรษฐ, 2554)
อีกทัง้ สภาวะทางจิตของผูต้ อ้ งขังก็เป็นปัญหาใหญ่ดา้ นสุขภาพประการหนึง่ ในเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน มีการศึกษาหลายชิ้นที่ระบุว่าผู้ต้องขังมีความเครียดสูงกว่าประชากรทั่วไป
เนื่องจากการต้องโทษในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต
ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังจะเครียด ท�าใจไม่ได้ รู้สึกตัวเองด้อยค่า ไม่มีอนาคต ใช้ชีวิตในเรือนจ�า
ไปวัน ๆ ต�าหนิตัวเอง และเสียใจที่ต้องพลัดพรากจากคนที่รัก ขณะเดียวกันก็มีความโกรธ
ก้าวร้าว หวาดระแวง ผู้ต้องขังจ�านวนไม่น้อยอยู่ในภาวะท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวัง ซึมเศร้า และ
มีความกังวลเกีย่ วกับการยอมรับทางสังคม (Brage, 1995; รพีพร, 2548; พิไลรัตน์, 2544)
นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีชอ่ งว่างในการท�างานด้านสุขภาพผูต้ อ้ งขังด้านอืน่ ๆ เช่น สุขภาพหูและ
ความผิดปกติทางการได้ยิน อันรวมถึงหูน�้าหนวก เชื้อราในหู หินปูนเกาะที่แก้วหู เป็นต้น
(Punlerduthai, 2003)
การใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความแออัดในสภาพแวดล้อมอันจ�ากัดของเรือนจ�าและ
ทัณฑสถาน อาหารการกินทีด่ อ้ ยคุณค่าทางโภชนาการ และทัศนคติของผูค้ มุ ทีม่ องผูต้ อ้ งขัง
เป็นนักโทษ ท�าให้ผตู้ อ้ งขังมีความเปราะบางด้านสุขภาพ เข้าไม่ถงึ บริการสุขภาพตามสมควร
มีความเสีย่ งต่อโรคติดเชือ้ ทัง้ ทางเดินหายใจ ทางอาหาร และทางผิวหนัง รวมทัง้ ขาดโอกาส
ทีจ่ ะได้รบั บริการด้านทันตกรรม และสุขภาพจิต เนือ่ งจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ขาดการสนับสนุนในเรื่องยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ผู้ต้องขังที่ต้องการบริการสุขภาพ
รูส้ กึ ว่าถูกเลือกปฏิบตั แิ ละเข้าไม่ถงึ บริการ การส่งตัวผูต้ อ้ งขังป่วยออกไปรักษาในโรงพยาบาล
นอกเรือนจ�าต้องผ่านขัน้ ตอนจนกลายเป็นอุปสรรคทีท่ า� ให้ผตู้ อ้ งขังเข้าไม่ถงึ หรือได้รบั บริการ
ล่าช้า รวมทั้งการด�าเนินงานด้านบริการสุขภาพผู้ต้องขังอยู่ภายใต้แนวคิดด้านการควบคุม
ว
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ผู้ต้องขังและความปลอดภัย ท�าให้ไม่สามารถดูแลรักษาผู้ต้องขังได้อย่างที่ควรจะเป็น
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ จนเกิดความขัดแย้งระหว่างความรับผิดชอบด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย และน�าไปสู่การละเมิดสิทธิผู้ป่วยในที่สุด (วีระวัฒน์, 2559; ธนู, 2554;
พัชรินทร์, 2551; วิกร, 2545; ปรนันท์, 2539)
จากแนวปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพและสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ข้างต้นนี้ ทัง้ แสดงให้เห็นถึงภาพ
ตัวแทนของโรคและสุขภาพของผูต้ อ้ งขังในสายตาของบุคลากรด้านสาธารณสุขภายใต้แนวคิด
แบบชีวการแพทย์ และองค์ประกอบของสถานการณ์ชีวิตผู้ต้องขังที่ส่งผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้
การท�างานเรื่องสุขภาพผู้ต้องขังนั้นอาจต้องอาศัยหลายแนวคิดประกอบกันในการท�างาน
เช่นแนวคิดเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่พิเศษบางลักษณะอย่างเรือนจ�า เป็นหนึ่งในวิธี
ที่มีประสิทธิภาพในการลดปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ ด้วยการส่งเสริม
ให้ประชากรที่อยู่ในพื้นที่พิเศษนั้น ๆ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามสมควร ภายใต้ข้อจ�ากัด
เชิงโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของพื้นที่เอง
แนวคิดเรือนจ�าส่งเสริมสุขภาพ (health promoting prison) มุ่งท�าความเข้าใจไป
ถึงเงือ่ นไขทุกแง่มมุ ของการใช้ชวี ติ ในเรือนจ�า ทัง้ ในฐานะทีเ่ ป็นบ้านและชุมชนความสัมพันธ์
ของผู้ต้องขัง ที่ท�างานของเจ้าหน้าที่ และต้องไม่ลืมว่าเรือนจ�าเป็นพื้นที่ซึ่งขับเคลื่อนไปด้วย
การใช้อ�านาจสั่งการ บริการสุขภาพผู้ต้องขังภายใต้แนวคิดข้างต้นนี้จึงด�าเนินไปภายใต้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม (control) และทางเลือก (choice) อยู่เสมอ ผู้ต้องขัง
จะรู้สึกสูญเสียอ�านาจในการควบคุมตนเองและไร้ทางเลือกเมื่อเข้าสู่เรือนจ�า โดยเฉพาะ
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ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมในห้องขังเดี่ยว ผู้ต้องขังทุกคนต้องยอมรับและอยู่ภายใต้เวลาและ
กฎการควบคุมของเรือนจ�าเดียวกันโดยไม่อาจตัดสินใจเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งการนอน การกิน
การท�างาน และการสังคมกับเพือ่ น การใช้ชวี ติ ภายใต้การควบคุมดังกล่าวนีไ้ ด้สง่ ผลเปลีย่ นแปลง
วิธีคิดในเรื่องความเป็นไท (autonomy) ความสามารถในการเลือกหรือการตัดสินใจ และ
การควบคุม (ตัวเอง) ของผู้ต้องขังในที่สุด อย่างไรก็ดี ในทางกลับกันนั้นพบว่าการได้รับ
บริการสุขภาพในเรือนจ�าเป็นโอกาสหนึ่งที่ท�าให้เห็นว่าผู้ต้องขังได้เรียกคืนความสามารถ
ในการก�าหนดชีวิตตัวเองขึ้นมาได้บ้าง นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่าการที่ผู้ต้องขังได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพด้านต่าง ๆ การตรวจคัดกรองโรค การรักษาโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรังต่อเนื่อง
การประเมินสุขภาพจิต ฯลฯ นั้นเป็นการถมช่องว่างของความเหลื่อมล�้าด้านสุขภาพในอีก
ทางหนึ่งเช่นกัน (Woodall, Dixey, & South, 2014)
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้อาศัยความเข้าใจในเรื่องปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพของ
ผู้ต้องขัง (determinants of offenders) ซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่มองบริการสุขภาพ
ในเรือนจ�านัน้ ว่าเป็นเรือ่ งทางชีวการแพทย์ เห็นผูต้ อ้ งขังป่วยผ่านอาการป่วยไข้ พยาธิสภาพ
โรคและความเจ็บป่วย การวินิจฉัย และการรักษาโรค (Warwick - Booth, Cross, &
Lowcock, 2012) มุ่งสนใจสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อการควบคุมป้องกันโรคและการแพร่ระบาด
ในเรือนจ�า มากกว่าจะหาค�าอธิบายว่าท�าไมผู้ต้องขังจึงมักมีปัญหาสุขภาพบางอย่างสูงกว่า
ประชากรทั่วไป หรือมีเงื่อนไขข้อจ�ากัดหรือปัจจัยอื่นใดที่ส่งผลต่อสุขภาพขณะต้องขัง (De
Viggiani, 2007) แนวคิดแบบชีวการแพทย์นั้นไม่อาจมองเห็นตัวตนของผู้ต้องขังหรือไม่ได้
ค�านึงถึงปัจจัยด้านอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผูต้ อ้ งขัง โดยเฉพาะบริบททางสังคม
และเงื่อนไขต่าง ๆ ในชีวิตของผู้ต้องขังก่อนที่จะเข้าเรือนจ�า ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ
ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยและสุขภาพ หรือความฉลาดรู้เรื่อง
สุขภาพ (health literacy) ของผู้ต้องขังเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในเรือนจ�า และ
ที่ส�าคัญคือการมีชีวิตภายใต้ความกดดันและการควบคุมของเรือนจ�าในแต่ละแง่มุม ซึ่งล้วน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างแออัดในเรือนนอน
14 ชั่วโมง เร่งรีบและรวบรัดท�ากิจวัตรประจ�าวันในเวลาอันจ�ากัด ขาดกิจกรรมที่สร้างแรง
บันดาลใจหรือมีความหมายในชีวิต ถูกตัดขาดจากความสัมพันธ์และโลกภายนอก เผชิญ
ความรุนแรง จ�ายอมอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ ซึ่งในที่สุดแล้วท�าให้ผู้ต้องขังรู้สึกแปลก
แยก เปราะบาง สูญเสียตัวตน ไม่มีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจ ไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใด
ซึง่ ลดทอนศักดิศ์ รีและความนับถือตัวเองลงทีละน้อย (De Viggiani, 2007) เหล่านีท้ งั้ หมด
คือปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�าทั้งสิ้น (South et al., 2014,
p. 5; De Viggiani, 2006)
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ปัจจัยทีก่ า� หนดสุขภาพและคุณภาพชีวติ นัน้ อาจสรุปได้เป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) ปัจจัย
พื้นฐานในการด�าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล (individual lifestyle factors) ซึ่งรวมถึงความ
สามารถในการก�าหนดชีวติ และเลือกตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ (2) ปัจจัยสนับสนุนด้านสังคม
และชุมชนแวดล้อม (social and community influences) ซึ่งหมายความรวมถึงความ
สามารถในการควบคุมและจัดการชีวิตของตัวเอง ด้วยต้นทุนในชีวิตด้านต่าง ๆ ของแต่ละ
บุคคล (3) องค์ประกอบของการด�าเนินชีวติ และ (4) เงือ่ นไขและปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม (Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons, 1996)
ส�าหรับผูต้ อ้ งขังนัน้ การใช้ชวี ติ ต้องโทษอยูใ่ นเรือนจ�ากลายเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�าคัญทีก่ า� หนด
สุขภาพ รวมทั้งมีผลข้างเคียงสืบเนื่องแม้ว่าจะพ้นโทษไปแล้วก็ตาม ทั้งในแง่ของการขาด
โอกาสทางเศรษฐกิจ การงานอาชีพ การศึกษา ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทั้งกับพ่อแม่
และลูก ความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัย และผลกระทบด้านสุขภาพในระยะยาว (Becker
& Alexander, 2016)
ทัง้ นี้ ปัจจัยทีก่ า� หนดสุขภาพของผูต้ อ้ งขังนัน้ อาจมองเห็นได้ชดั เจนขึน้ เมือ่ เชือ่ มโยงกับ
สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ 3 ประเด็นคือ (1) สุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้า แนวโน้มในการ
ท�าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ต้องขัง ทั้งที่มี
อาการก่อนเข้าเรือนจ�า ความกดดันและความเครียดในการต้องโทษอยูใ่ นเรือนจ�า และเรือน
จ�ากลายเป็นที่พักพิงของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหลากหลายรูปแบบ (2) สถานะสุขภาพทาง
ร่างกายของผูต้ อ้ งขัง ทีท่ งั้ มีประวัตกิ ารรักษามาก่อนเข้าเรือนจ�า และสุขภาพแย่ลงเนือ่ งจาก
เงื่อนไขของชีวิตในเรือนจ�า และ (3) การใช้สารเสพติดของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในเรือนจ�า
นอกจากนี้เมื่อค�านึงถึงพฤติกรรมสุขภาพและสุขอนามัยของผู้ต้องขังแล้ว ส่วนใหญ่เรียกได้
ว่าเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาไม่สูงนัก ไม่มีอาชีพและรายได้
ประจ�าที่มั่นคงเพียงพอ มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ฯลฯ การต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า
ก็จะยิ่งท�าให้ปัญหาสังคมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ต้องขังในที่สุด (South et al.,
2014, p. 5) ยิ่งไปกว่านั้น ผลของการเป็นผู้ต้องขังในช่วงเวลาหนึ่งนั้นยังส่งผลสืบเนื่องไป
ถึงช่วงเวลาอื่น ๆ ในชีวิต แม้พ้นโทษออกจากเรือนจ�าแล้วก็ตาม เนื่องจากการจ�าคุกได้ตัด
โอกาสบางอย่างในชีวิต และคงไว้ซึ่งความทรงจ�าเลวร้าย เป็นชีวิตที่ด่างพร้อย ความกดดัน
ทางใจ และการถูกตีตราทางสังคมทีส่ ง่ ผลระยะยาวในชีวติ (Becker & Alexander, 2016)
การศึกษาชิ้นนี้เห็นว่าการศึกษาสถานการณ์ด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�านั้นได้
สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่สังคมจะรับรู้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มเปราะบางที่ถูกกันออกจาก
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สังคมทั่วไปมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ด้วยสายตาที่มองผู้ต้องขังว่าเป็น “คนที่อยู่ในเรือนจ�า”
มากกว่าในฐานะ “นักโทษ” แม้ว่าการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมของเรือนจ�าและ
ทัณฑสถานจะลดทอนความเป็นไทในการตัดสินใจด้านสุขภาพ ขาดความละเอียดอ่อนหรือ
หละหลวมต่อความเป็นส่วนตัวในด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังไม่มอี สิ ระที่จะหลีก
เลีย่ งภาวะเสีย่ งทางสุขภาพของตัวเองได้ และแม้ภารกิจหลักของเรือนจ�าและทัณฑสถานนัน้
จะไม่ใช่การส่งเสริมสุขภาพ แต่การตัดขาดผูต้ อ้ งขังออกจากสังคมภายนอกมารวมไว้ในความ
ควบคุมรับผิดชอบของเรือนจ�านั้น ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเป็นหนึ่งใน
ภารกิจที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานต้องรับผิดชอบดูแล ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันมีโครงการและ
แผนปฏิบตั งิ านด้านสุขภาพหลายลักษณะเข้าไปท�างานเพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังสามารถเข้าถึงบริการ
และดูแลสุขภาพของตัวเองได้ขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า ตั้งแต่การตรวจสุขภาพทั่วไป
การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น วัณโรค มะเร็งปากมดลูก ฯลฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สุขภาพต่าง ๆ บริการทันตกรรมโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนคุกให้เป็นเรือนจ�าสุขภาวะในที่สุด โอกาสด้านสุขภาพเหล่านี้สอดคล้องกับ
ข้อก�าหนดระหว่างประเทศและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�า
ข้างต้นนี้ที่มองว่าสิทธิในการได้รับบริการสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ รวมทั้งสอดคล้องกับงานศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่า
การให้บริการสุขภาพในเรือนจ�าจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมและความเหลือ่ มล�า้ ทางสุขภาพได้
และยั ง ท� า ให้ ค วามต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพของกลุ ่ ม ประชากรชายขอบอย่ า งผู ้ ต ้ อ งขั ง นั้ น
ถูกหยิบยกขึ้นมาให้ความส�าคัญในสังคม (Woodall, Dixey, & South, 2014, p. 475)
ภายใต้สถานการณ์ด้านสุขภาพผู้ต้องขังข้างต้น จึงน่าสนใจว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การควบคุม (control) ความเป็นไท (autonomy) และทางเลือก (choice) ที่เกิดขึ้น
ในหลายระดับของการท�างานให้บริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังนั้นเป็นอย่างไร และน่าสนใจว่า
ภายใต้สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังนั้นจะสะท้อน
ปัจจัยทีก่ า� หนดสุขภาพของผูต้ อ้ งขังใดบ้าง และระบบบริการสุขภาพในเรือนจ�าทีด่ า� เนินงาน
ภายใต้แนวคิดที่ค�านึงถึงปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขังนั้นจะช่วยลดความเหลื่อมล�้า
ทางสุขภาพของผู้ต้องขังได้เพียงใด ทั้งหมดนี้ด้วยความหวังให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังเป็น
ส่วนหนึง่ ของเรือนจ�าสุขภาวะ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผตู้ อ้ งขังสามารถเรียกคืนความสามารถในการ
ก�าหนดชีวิตตัวเองกลับมาได้บ้าง และเข้าถึงความเป็นธรรมด้านสุขภาพได้ตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายและทางสังคมอย่างไรก็ตาม
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2

ระเบียบวิธีการ ึกษาและการดําเนินงาน

ในบทนี้กล่าวถึงรายละเอียดของระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นว่าด้วยวิธีและเครื่องมือในการศึกษาวิจัยต่าง ๆ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเลือก
พื้นที่และการเก็บข้อมูลภาคสนาม 8 แห่ง การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงจริยธรรม
การวิจัยและข้อจ�ากัดของการศึกษาวิจัยครั้งนี้
วิธีและเครื่องมือในการ ึกษาวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลราชทัณฑ์ที่
ปฏิบตั งิ านในแดนหรือสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของเรือนจ�าและทัณฑสถาน บุคลากรด้านสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลแม่ข่ายซึ่งรับผิดชอบดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ทั้งที่เป็นพยาบาล แพทย์ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาล รวมไปถึงตัวแทนจากส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ การรวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภาค เรื่อง ‘การให้บริการ
สุขภาพผู้ต้องขัง: สถานการณ์และปัญหาอุปสรรค’ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริการสุขภาพผู้ต้องขังจากจังหวัดต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาค โดยจัดขึ้น 4 ภาค ได้แก่
การประชุมครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ที่โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์
2560 การประชุมครัง้ ที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีโ่ รงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น วันที่
24 มีนาคม 2560 การประชุมครั้งที่ 3 ภาคใต้ ที่โรงแรมบุรีศรีภู จังหวัดสงขลา วันที่ 28
เมษายน 2560 และการประชุมครั้งที่ 4 ภาคกลาง ทีโ่ รงแรมรอยัล ริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพฯ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 4 ครั้งรวมทั้งสิ้น 214 คน
นอกจากนีย้ งั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�าที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วยพยาบาลใน

ว

น ร นจา

าสุ ภา

ละการ า

รการ

> > > 21

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลเรือนจ�า/ทัณฑสถาน แพทย์และพยาบาล
จากโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมถึงเจ้าหน้าที่งานเวชกรรมสังคม และเภสัชกรจากโรงพยาบาล
แม่ข่าย จ�านวนรวมทั้งสิ้น 35 คน การเก็บข้อมูลส่วนนี้มุ่งศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาและ
อุปสรรคของการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�า ขณะเดียวกันยังใช้การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศ จ�านวน 27 คน
ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต จ�านวน 19 คน ผู้ต้องขังต่างชาติ จ�านวน 10 คน ผู้ต้องขังที่อยู่
กับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ�านวน 15 คน ผู้ต้องขังป่วยเรื้อรัง จ�านวน 16 คน และผู้ต้องขัง
เปราะบางลักษณะอื่นๆ อีก 9 คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 88 คน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วน
ทีเ่ ป็นสถานะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพในเรือนจ�าของกลุม่ ผูต้ อ้ งขังเหล่านีร้ ว่ มด้วย
ส�าหรับการศึกษาในเชิงปริมาณนัน้ การวิจยั นีใ้ ช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อมุ่งส�ารวจการเข้าถึงบริการสุขภาพในเรือนจ�าของผู้ต้องขัง รวมไปถึง
พฤติกรรมและสถานะทางสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยมีรายละเอียดครอบคลุม 4 ประเด็น
ด้วยกัน คือ
(1) คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา คดีความผิด ก�าหนดโทษ สถานะ
ความสัมพันธ์และการมีครอบครัว อาชีพ รวมไปถึงการติดต่อกับโลกภายนอก
ผ่านการเยี่ยมญาติ
(2) พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ประสบการณ์และคุณภาพในการออกก�าลังกาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทต่าง ๆ ทัศนคติตอ่ สภาพแวดล้อมในเรือนจ�า
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(3) สถานะด้านสุขภาพ ทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ ได้แก่ ประสบการณ์
ความเจ็บป่วย ประสบการณ์และความถี่ในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ
มุมมองต่อการจัดการสถานการณ์สุขภาพ ทั้งทางกาย ทางใจ และทางสังคม
(ความสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่าง ๆ ในเรือนจ�า) และ
(4) มุมมองและประสบการณ์การเข้าถึงและได้รับบริการด้านสุขภาพ ทั้งการตรวจ
สุขภาพทัว่ ไป สุขภาพฟันและอนามัยช่องปาก สุขภาพตา สุขภาพจิต และสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์ จากบุคลากรทางการแพทย์ลักษณะต่าง ๆ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง พื้ นที่ ึกษา
และการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ในการศึกษาเชิงส�ารวจประสบการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังครั้งนี้
ใช้ระบบการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 8 แห่ง โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ซึ่งมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้สุ่มตัวอย่างเลือกผู้ต้องขังที่มี
สถานะเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาด มีประสบการณ์ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น ๆ มา
แล้วอย่างน้อย 1 ปี และยังเหลือโทษที่จะต้องจ�าคุกต่อไปในเรือนจ�า/ทัณฑสถานแห่งนั้น
อีกอย่างน้อย 1 ปี โดยก�าหนดจ�านวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในแต่ละเรือนจ�า/
ทัณฑสถานเป็นผู้ต้องขังชายจ�านวน 140 คน และผู้ต้องขังหญิง 40 คน
คณะนักวิจัยได้ร่วมก�าหนดพื้นที่ในการศึกษาร่วมกับกองบริการทางการแพทย์ กรม
ราชทัณฑ์ ส�านักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา
ทางวิชาการ จากเดิมที่ออกแบบให้มีการเก็บข้อมูลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 14 แห่ง แห่งละ
50 ชุด รวม 700 ชุด คณะนักวิจยั ได้ปรับเป็นเก็บข้อมูลแบบสอบถามในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
8 แห่ง แห่งละ 180 ชุด รวมเป็น 1,360 ชุด โดยพิจารณาจากเชิงโครงสร้างและลักษณะ
ของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน อ�านาจควบคุมของเรือนจ�า จ�านวนผู้ต้องขัง และสถานที่ตั้ง ทั้ง
ยังออกแบบให้จ�านวนแบบสอบถามมีความสมดุลระหว่างเพศชายและหญิง โดยค�านวณ
สัดส่วนของผูต้ อ้ งขังหญิงและชายทีต่ กเป็นกลุม่ ตัวอย่างสอดคล้องกับอัตราส่วนผูต้ อ้ งขังหญิง
ต่อผู้ต้องขังชาย เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในทางสถิติ โดยได้ท�าการทดสอบแบบสอบถามที่
เรือนจ�ากลางราชบุรี (วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2560) และเรือนจ�าจังหวัดนนทบุรี (วันที่ 29
สิงหาคม 2560) เพือ่ ปรับปรุงให้เนือ้ หาของแบบสอบถามนัน้ สามารถส�ารวจได้อย่างครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ทกี่ า� หนดไว้ รวมทัง้ ให้ผตู้ อ้ งขังซึง่ ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาของแบบสอบถามมากขึ้น
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µÒÃÒ§ 2.1 ÅÑ¡É³Ð¢Í§àÃ×Í¹¨íÒáÅÐ¨íÒ¹Ç¹¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ã¹àÃ×Í¹¨íÒ/·Ñ³±Ê¶Ò¹
ที่ลงพื้นที่ ณ 1 กรกฎาคม 2560
เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

เรือนจ�าอ�าเภอเทิง
(จ.เชียงราย)
เรือนจ�าจังหวัด
บึงกาฬ
เรือนจ�าจังหวัด
สมุทรสาคร
ทัณฑสถานบ�าบัด
พิเศษสงขลา
àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§
อุบลราชธานี
àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§
เชียงราย
àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§à¢Ò
บิน (จ.ราชบุรี)
àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§
นครศรีธรรมราช

ปีที่
ก่อตั้ง/
ย้าย

เนื้อที่
ภายใน
(ไร่)

อ�านาจ
ความแออัด
การคุมขัง

ผู้ต้องขัง
เด็ดขาด
ชาย

ไม่เกิน
+30.7% 625
15 ปี
ไม่เกิน
+129% 724
18-0-80
15 ปี
ไม่เกิน
+41.1% 1,896
10-3-22
15 ปี
ไม่เกิน
0
2,945
66-1-91
30 ปี
15 ปี
+7.7% 2,961
35-0-50
ถึง 30 ปี
15 ปี ถึง
+22.7% 3,177
52-2-0
ตลอดชีวิต
15 ปี ถึง
+2.8% 3,580
86-1-2
ประหารชีวิต
15 ปี ถึง +89.6% (ช)
62-1-2
4,649
ประหารชีวติ +133.3% (ญ)

หญิง

ผู้ต้องขัง
ทั้งหมด
ชาย

หญิง

รวม

2541 17-0-71

101 887 131 1,018

2538

94 1,065 125 1,190

2526
2544
2509
2542
2546
2544

318 2,444 394 2,838
-

2,952

-

2,952

301 2,975 301 3,276
753 3,184 754 3,938
-

3,623

-

3,623

675 4,722 685 5,407

การเก็บข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่เรือนจ�า/ทัณฑสถาน
ทั้ง 8 แห่งนั้น ค�านึงถึงความครอบคลุมลักษณะที่แตกต่างหลากหลายของเรือนจ�า ได้แก่
เรือนจ�าขนาดใหญ่ เรือนจ�าขนาดเล็ก เรือนจ�าที่ตั้งอยู่ห่างไกล เรือนจ�าความมั่นคงสูง
เรือนจ�า/ทัณฑสถานที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีองค์ประกอบด้านสาธารณสุขครบถ้วน ประกอบด้วย
เรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร เรือนจ�ากลางเชียงราย เรือนจ�าอ�าเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย)
เรือนจ�าจังหวัดบึงกาฬ เรือนจ�ากลางอุบลราชธานี เรือนจ�ากลางเขาบิน (จังหวัดราชบุรี)
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา และเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน
2560 - มกราคม 2561 รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 1,351 ชุด รายละเอียดดังตาราง 2.2

24

< < < กุลภา วจนสาระ

ตาราง 2.2 การเก็บข้อมูลแบบสอบถามผู้ต้องขังในพื้นที่ 8 เรือนจ�า
¨íÒá¹¡µÒÁ¾×é¹·ÕèáÅÐà¾ÈÊÀÒ¾
วันที่

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

20-21 พฤศจิกายน 2560
12-13 ธันวาคม 2560
14-15 ธันวาคม 2560
19-21 ธันวาคม 2560
9-11 มกราคม 2561
18-19 มกราคม 2561
23-26 มกราคม 2561
29-30 มกราคม 2561

เรือนจ�าจังหวัดสมุทรสาคร
เรือนจ�ากลางเชียงราย
เรือนจ�าอ�าเภอเทิง (จ.เชียงราย)
เรือนจ�าจังหวัดบึงกาฬ
เรือนจ�ากลางอุบลราชธานี
เรือนจ�ากลางเขาบิน (จ.ราชบุร)ี
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา
เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช
ÃÇÁ

ชาย

หญิง

145 37
138 43
145 28
139 31
145 32
140
141
134 42
1,127 213

อื่นๆ

รวม

1
5
5
11

183
186
173
170
177
140
141
181
1,351

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ต้องขังในแต่ละเรือนจ�า
นั้น คณะนักวิจัยเป็นทั้งผู้ปฏิบัติงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์ โดยมีการประสานงาน
ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ในแต่ละเรือนจ�าเพือ่ สุม่ ตัวอย่างและคัดเลือกผูต้ อ้ งขังที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะนักวิจัยก�าหนดมาเป็นผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถาม อ�านวย
ความสะดวกในด้านสถานที่ส�าหรับผู้ต้องขังตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้ง
คัดเลือกผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยเหลือเจ้าหน้าทีใ่ นแดนเพือ่ มาเป็นผูช้ ว่ ยเหลือคณะนักวิจยั ในการ
ช่วยสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่ต้องการความช่วยเหลือในการอ่านหรือเขียนภาษาไทยร่วมกับ
คณะนักวิจยั ผูต้ อ้ งขังทีต่ อบแบบสอบถามทุกคนได้รบั ฟังการอธิบายรายละเอียดของโครงการ
และสอบถามข้อข้องใจจนเข้าใจก่อนจึงเริ่มท�าแบบสอบถามด้วยตัวเอง โดยสามารถขอให้
คณะนักวิจัยอธิบายข้อค�าถามบางข้อเพิ่มเติมจนเข้าใจได้ตลอดเวลาที่ตอบแบบสอบถาม
เมื่อผู้ต้องขังแต่ละคนตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองเสร็จสิ้น คณะนักวิจัยได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของค�าตอบโดยใช้วธิ สี มั ภาษณ์ผตู้ อ้ งขังแต่ละคนผ่านแบบสอบถามนัน้ ซ�า้ อีกครัง้ หนึง่
อุปสรรคระหว่างการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละเรือนจ�านั้น ส่วนใหญ่คือ
การท�างานภายใต้ระยะเวลาที่จ�ากัด เนื่องจากผู้ต้องขังทุกคนต้องปฏิบัติตามตารางเวลาที่
เรือนจ�าก�าหนดในแต่ละวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการเก็บข้อมูลในช่วงบ่ายหลังจาก
ผู้ต้องขังพักกินข้าวกลางวัน นับยอด กินอาหารเย็น อาบน�้า และเข้าเรือนนอนภายในเวลา
16.30 น. ท�าให้การเก็บข้อมูลในช่วงบ่ายค่อนข้างจ�ากัดและต้องเร่งรัดการเก็บข้อมูลและ
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การสัมภาษณ์ให้ทนั เวลา นอกจากนี้ ในบางเรือนจ�า หากเจ้าหน้าทีไ่ ด้สมุ่ และคัดเลือกผูต้ อ้ งขัง
ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามที่คณะนักวิจัยก�าหนด ท�าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติและคัดเลือกผู้ต้องขังชุดใหม่ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายมาตอบแบบสอบถามแทน
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิน้ คณะนักวิจยั ได้จดั ท�าบันทึกข้อมูลการประชุม
เชิงปฏิบัติการทั้ง 4 ภาค วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และจัดระบบข้อมูลตามประเด็นที่ก�าหนดไว้
ในการศึกษา ส�าหรับการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามนั้น คณะนักวิจัยได้ท�าการลงรหัสและ
บันทึกข้อมูล เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอย่างเป็นระบบ ก่อนจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
และน�าเสนอผลทีไ่ ด้ในลักษณะการวิเคราะห์เชิงพรรณา (descriptive analysis) โดยจ�าแนก
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเรือนจ�าและทัณฑสถานและความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และหญิง ซึ่งเลือกน�าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะความแตกต่างทีน่ ่าสนใจในบางประเด็น
ดังปรากฏในรายงานฉบับนี้
จริยธรรมการวิจัยและแนวป ิบัติในการเก็บข้อมูล

คณะนักวิจยั ได้ให้ความส�าคัญกับความละเอียดอ่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการนี้
เป็นล�าดับต้น เนื่องจากผู้ต้องขังซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้มีความ
อ่อนไหวในการให้ข้อมูลอย่างยิง่ คณะนักวิจยั จึงยิง่ ต้องท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลบนพื้นฐาน
ของหลักการด้านจริยธรรมในการท�างานวิจัย 4 ประการคือ การรักษาความเป็นส่วนตัว
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ความลับของข้อมูลทีไ่ ด้รบั ความสมัครใจในการตอบค�าถามผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ
การลดอันตรายหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ให้ข้อมูลให้มีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย สอดคล้อง
กับข้อก�าหนดของมหาวิทยาลัยมหิดลทีร่ ะบุให้การด�าเนินงานวิจยั ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ซึ่งได้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่เรียบร้อย ตามเอกสาร
เลขที่ COA. No. 2017/08 - 178
คณะนักวิจัยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของโครงการไว้
ดังนี้
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1. การให้คา� ยินยอมก่อนการสัมภาษณ์ คณะนักวิจยั ทีเ่ ป็นพนักงานสัมภาษณ์ตอ้ งให้
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet) ซึ่งระบุ
รายละเอียดของการเก็บข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาให้กับผู้ให้
ข้อมูลก่อนท�าการสัมภาษณ์ทุกครั้ง และต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องขัง
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วม
การวิจัย (consent form) จึงจะตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ได้ หากมี
ข้อค�าถามที่มีความอ่อนไหวและเป็นเรื่องส่วนตัว พนักงานสัมภาษณ์ต้องแจ้งย�้า
ถึงสิทธิในการไม่ตอบค�าถามหากไม่ต้องการอีกครั้ง และขอความยินยอมในการ
ถามค�าถามอ่อนไหวดังกล่าว
2. การสัมภาษณ์อย่างเป็นส่วนตัวมากทีส่ ดุ คณะนักวิจยั จะท�าการสัมภาษณ์ผตู้ อ้ งขัง
เป็นส่วนตัวในสถานที่ที่ผู้อื่นไม่สามารถได้ยินการสัมภาษณ์นั้น ๆ ได้
3. การรักษาความลับของข้อมูล พนักงานสัมภาษณ์ต้องเคารพผู้ต้องขังที่ให้ข้อมูล
ระมัดระวังไม่น�าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลมาพูดคุยกันเอง แบบสอบถาม
ที่ใช้ต้องเก็บไว้มิดชิด ไม่ปล่อยวางให้บุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
เปิดอ่านได้โดยพลการ
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4. ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูลและผู้สัมภาษณ์ โดยการระมัดระวังรักษาความลับ
ของผูต้ อ้ งขังทีใ่ ห้ขอ้ มูล คณะนักวิจยั ต้องช่วยกันตรวจตราส�ารวจความปลอดภัย
ของตนและเพื่อนร่วมงานในระหว่างการเก็บข้อมูล
5. การให้ข้อมูลส�าหรับผู้ต้องขังที่ต้องการความช่วยเหลือทางสุขภาพ หากพบกรณี
ที่ผู้ต้องขังเจ็บป่วยและต้องการดูแลรักษา เมื่อจบการสัมภาษณ์ ต้องรายงาน
สถานการณ์ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าและหัวหน้างานสนาม
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ผู้ต้องขังต่อไป
ข้อจํากัดของการ ึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยในพื้นที่พิเศษอย่างเรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยมีผู้ต้องขังเป็นกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นข้อจ�ากัดในตัวมันเอง เนื่องจากเรือน
จ�าและทัณฑสถานได้ชื่อว่าเป็นสถาบันแห่งการลงโทษที่ใช้ระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแลให้ทกุ ชีวติ ในเรือนจ�านัน้ ด�าเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีกฎเกณฑ์และอ�านาจ
การบังคับบัญชาตามล�าดับขัน้ เป็นกลไกส�าคัญของการท�างาน คณะนักวิจยั ไม่อาจเข้าไปสุม่
ตัวอย่างคัดเลือกผูต้ อ้ งขังเป้าหมายได้ดว้ ยตัวเอง แต่อาศัยการติดต่อประสานขอความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ต้องขังเป้าหมายไปตามล�าดับสายการบังคับบัญชา ซึ่งแม้ว่า
ส่วนใหญ่จะได้รับความสะดวกด้วยดี ทั้งในการจัดการด้านสถานที่และการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ต้องขังเป้าหมาย แต่ยังมีข้อจ�ากัดบางประการในระหว่างเก็บข้อมูลภาคสนาม กล่าวคือ
(1). ในบางเรือนจ�า กลุ่มผู้ต้องขังเป้าหมายที่เข้าข่ายมีจ�านวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้
ท�าให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่กา� หนด ขณะที่ในบางเรือนจ�า
เจ้าหน้าทีค่ ดั เลือกกลุม่ ผูต้ อ้ งขังมาเป็นกลุม่ เป้าหมายตามความสะดวก ซึง่ มักจะ
เป็นผู้ต้องขังที่ไม่มีภารกิจระหว่างวัน เช่น ผู้ต้องขังสูงอายุที่ไม่ต้องท�างาน
ในโรงงาน ผู้ต้องขังป่วย ฯลฯ ท�าให้คณะนักวิจัยต้องขอเปลี่ยนกลุ่มตัวอย่าง
เพือ่ ให้ได้ผตู้ อ้ งขังทีส่ ะท้อนภาพและสามารถเป็นตัวแทนในเรือนจ�านัน้ ๆ ได้ตาม
ความเป็นจริง
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(2). เนือ่ งจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม บางข้อค�าถามเป็นการรายงาน
ด้วยตัวเอง (subjective measurement) เพื่อการตีความที่ถูกต้องของ
ผูต้ อ้ งขัง คณะนักวิจยั จึงต้องระมัดระวังและอธิบายให้ผตู้ อ้ งขังเข้าใจความหมาย
ของภาษาทีใ่ ช้ในแบบสอบถามอย่างชัดเจนก่อนเสมอ เช่น การแยกความแตกต่าง
ระหว่างแพทย์ที่เข้าไปให้บริการเป็นประจ�ากับแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องจากผู้ต้องขัง
เรียกพยาบาลทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจในแดนหรือสถานพยาบาลว่าหมอเหมือนกันทัง้ หมด
เป็นต้น
(3). ผูว้ จิ ยั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผตู้ อ้ งขังทัง้ หมดเป็นทัง้ ข้อเท็จจริง
ความคิดเห็น ทัศนคติ และความรู้สึกส่วนบุคคลของตัวผู้ต้องขัง (subjective
data) ซึง่ อาจเลือกทีจ่ ะตอบและอธิบายเพียงบางเรือ่ งราวและบางแง่มมุ ในขณะ
ที่ให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ปรากฏในงานชิ้นนี้
จึงไม่อาจสรุปเหมารวมได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทุกเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
(4). การเข้าถึงข้อมูลตัวเลขผู้ต้องขังป่วยและได้รับบริการด้านสุขภาพ ทั้งในสถาน
พยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และทีต่ อ้ งส่งตัวออกไปรับบริการในโรงพยาบาล
แม่ข่ายนั้น เป็นข้อจ�ากัดส�าคัญอีกประการหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้ แม้ว่าคณะ
นั ก วิ จั ย จะได้ พ ยายามประสานขอความร่ ว มมื อ และขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสุดความสามารถแล้ว แต่ก็
ไม่สามารถได้รับความร่วมมือหรือเข้าถึงสถิติข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนนีเ้ พือ่ น�าเสนอภาพรวมของภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้ต้องขังในสถานพยาบาลของเรือนจ�าและทัณฑสถานได้อย่างครบถ้วนตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้
นอกเหนือจากนี้ การเก็บข้อมูลภาคสนามก็เป็นไปได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือ
และบริหารจัดการอย่างดีจากเจ้าหน้าทีภ่ ายใต้ขอ้ จ�ากัดด้านสถานทีแ่ ละระเบียบการควบคุม
ผู้ต้องขังภายในเรือนจ�า/ทัณฑสถานทุกแห่ง
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3

บริการสุขภาพต้องขัง:
สถานการณ์และปัญหาอุปสรรค
ของการให้บริการสุขภาพในเรือนจํา

ในบทนี้เป็นการน�าเสนอข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์ของการให้บริการสุขภาพแก่
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งรวบรวมและประมวลจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์และบุคลากรด้านสาธารณสุขได้ให้ข้อมูลและสะท้อนความเห็นไว้ในการประชุม
เชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคทั้ง 4 ครั้ง รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการสุขภาพในเรือนจ�าจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 8 แห่ง ภาพรวมเบื้องต้นของสถานการณ์การให้บริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่เป็นดังที่เจ้าหน้าที่สะท้อนข้างล่างนี้
“...โดยทั่วไปปัญหาของเรือนจ�าคือแออัด การให้บริการสุขภาพก็จ�ากัดในเรื่อง
การตรวจรักษา ก็จะลงไปเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ ความรู้ของคนตรวจ และ
เรื่องยา พอปัญหามันมารวม ๆ กันก็จะไปตกถึงคนไข้ ถ้า [คนไข้] มาเยอะ ๆ
ถ้าพยาบาลมีคนสองคนในเรือนจ�า เขาก็จะจัดระบบการตรวจทั่วถึงหรือ
ไม่ทวั่ ถึงบ้าง ถ้าเขามีความสามารถ มีความเข้าใจ ให้การดูแลอย่างดีกจ็ ะดีกบั
คนไข้ แต่ถ้าเรื่องหายขาดหรือได้คุณภาพมันก็ต้องโดยแพทย์ ส่วน รพ. ถ้า
เข้ามาในช่วงทีเ่ ราต้องการและเขาท�าหน้าทีข่ องตัวเอง จัดแพทย์มา จัดพยาบาล
มา อย่างเช่น พยาบาลคลินิกที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดเขาก็มาดูแล
หญิงหลังคลอดให้ เอดส์ วัณโรค จิตเวช เขาก็จะมาในหน้าที่ของเขา คนไข้
ในเรือนจ�าที่มีปัญหาเอดส์ วัณโรค จิตเวช หรือตั้งครรภ์ เด็กหลังคลอด
พวกนี้ก็ไม่ต้องถึงมือพยาบาล เขาก็เข้าถึง [บริการสุขภาพ] ในเรือนจ�าที่มี
การดูแลแบบนี้ แต่ถ้าไม่มี ปัญหาพวกนี้ก็ไปกองที่พยาบาล ซึ่งให้การดูแล
แบบครอบคลุมสมบูรณ์แบบไม่ได้ มันก็กอง ๆ กันไป ไม่รู้จะไปจบตรงไหน
นีย่ งั ไม่รวมถึงปัญหาอืน่ ๆ ป่วยด้วยตามโรคฤดูกาล ไข้หวัด โรคแออัด โรคหิด
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โรคผิวหนัง หรือต่อวันตรวจได้กี่คน 50 คน 100 คน 200 คน แล้วแต่พื้นที่
ตรวจครบกันไหม ไม่รวมผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องออก รพ. โดยด่วนอีก”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
ความเห็นข้างต้นนี้สะท้อนสถานการณ์การท�างานของพยาบาลในเรือนจ�าที่ต้อง
รับผิดชอบดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้นมากจนกล่าวได้ว่าสภาวะผู้ต้องขัง
ล้นคุกกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยส่วนใหญ่แล้วเรือนจ�า/ทัณฑสถานมีแบบแผนในการ
ก�าหนดการเข้าถึงบริการส�าหรับผูต้ อ้ งขังแตกต่างกัน ขึน้ อยูก่ บั การบริหารจัดการภายในและ
องค์ประกอบด้านอื่น ๆ ของสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง เช่น มีระบบ
คัดกรองเบื้องต้นภายในแต่ละแดนเพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังเข้าไปสถานพยาบาลมากเกินจ�านวนที่
จะรับได้ตอ่ วัน เรือนจ�าขนาดใหญ่บางแห่งจัดบริการคลินกิ เฉพาะทางแตกต่างไปในแต่ละวัน
ตัวอย่างเช่น วันจันทร์และพุธเป็นคลินกิ อายุรกรรม วันอังคารเป็นคลินกิ ออร์โธปิดกิ ส์ เป็นต้น
เรือนจ�าขนาดใหญ่บางแห่งไม่แยกคลินิก แต่ก�าหนดวันและจ�านวนผู้ต้องขังในแต่ละแดน
ที่ต้องการใช้บริการสถานพยาบาล เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังที่ควบคุมอยู่ต่างแดนกันนัดหมาย
เพื่อพบเจอกันได้ เช่น ก�าหนดโควต้าให้ผู้ต้องขังไปสถานพยาบาลได้วันละ 50 - 60 คน
วันจันทร์กา� หนดให้กบั ผูต้ อ้ งขังเฉพาะแดน 1 วันอังคารส�าหรับผูต้ อ้ งขังแดน 2 วันพุธส�าหรับ
แดนหญิง หมุนเวียนกันไป เป็นต้น
ปัจจุบนั สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานมีทงั้ หมด 142 แห่ง โดยมีทณ
ั ฑสถาน
1
โรงพยาบาลราชทัณฑ์เพียงแห่งเดียวทีเ่ ป็นหน่วยบริการประจ�าและรับส่งต่อ มีสถานพยาบาล
ในเรือนจ�า 6 แห่งที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า2 áÅÐ
มีสถานพยาบาลในเรือนจ�ากลางนครราชสีมาแห่งเดียวที่ขึ้นกับโรงพยาบาลโกลเด้นเกท
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ส�าหรับสถานพยาบาลในเรือนจ�าอีก 127 แห่ง มีทั้งที่เป็นสถาน
พยาบาลขนาดกลาง ที่มีพยาบาล 2 - 4 คน มีห้องพักรองรับผู้ต้องขังป่วย 10 - 30 เตียง
และสถานพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังจ�ากัด อย่างไรก็ตาม
ได้มกี ารด�าเนินการให้สถานพยาบาลในเรือนจ�าสามารถขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดยรับผิดชอบดูแลหน่วยบริการในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 7 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
ทัณสถานบ�าบัดพิเศษกลาง เรือนจ�ากลางคลองเปรม เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี เรือนจ�าพิเศษธนบุรี และเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพฯ
2 ได้แก่ เรือนจ�ากลางบางขวางและเรือนจ�าจังหวัดนนทบุรี ขึน
้ กับโรงพยาบาลพระนัง่ เกล้า เรือนจ�าจังหวัดอยุธยา
เรือนจ�ากลางอยุธยา ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษอยุธยา และทัณฑสถานวัยหนุ่มอยุธยา ทั้ง 4 แห่งนี้ขึ้นกับโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
1
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ร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2561 เพื่อ
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง
อย่างครอบคลุมมากขึ้น (คณิตศักดิ์, 15 สิงหาคม 2561) และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
เป็นต้นมา ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รบั ขึน้ ทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจ�า
และทัณฑสถานทั้งหมด 128 แห่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเป็นที่เรียบร้อย นั่นหมายถึง
สถานการณ์ที่เคยเป็นข้อจ�ากัดบางอย่างของสถานพยาบาลในเรือนจ�าน่าจะคลี่ค ลาย
ไปในทางดี
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานทั้ง 8 แห่งที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นมีความแตกต่างในเชิง
โครงสร้างทางกายภาพ สถานทีต่ งั้ องค์ประกอบด้านการให้บริการสุขภาพ ขนาดและอ�านาจ
การคุมขัง และจ�านวนของผู้ต้องขังที่ต้องดูแลรับผิดชอบ เมื่อผนวกกับโครงสร้างและ
องค์ประกอบของเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่แตกต่างกันไปในแต่ละแห่งด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้
ศักยภาพของการให้บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังในแต่ละแห่งแตกต่างกันอย่างยิง่ เช่น ทัณฑสถาน
บ�าบัดพิเศษสงขลา และเรือนจ�ากลางอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการให้
บริการสุขภาพสูง เนื่องจากมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีโรงพยาบาล
เฉพาะทาง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชประจ�าภูมิภาค สถาบันมะเร็ง ฯลฯ ขณะที่เรือนจ�า
อ�าเภอเทิง เป็นเพียงสถานพยาบาลขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งห่างไกลโรงพยาบาลจังหวัด
ที่เป็นแม่ข่ายส่งต่อการรักษา เมื่อประมวลข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกรวมทั้งการสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
สุขภาพในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 8 แห่ง พบว่า ในภาพรวมแล้ว พยาบาลในเรือนจ�า ทั้งที่
เป็นพยาบาลเทคนิค พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเวชปฏิบัติ ต่างปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ
ผู้ต้องขังท่ามกลางบรรยากาศและข้อจ�ากัดในการท�างานหลายประการ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ควบคุมเป็นหลัก รักษาเป็นรอง: สองทั นคติ
ในงานสุขภาพผู้ต้องขัง

ภายใต้การท�างานในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับผูต้ อ้ งขัง อาจกล่าวได้วา่ ทัว่ ไปแล้วมักให้
ความส�าคัญกับการลงโทษผู้กระท�าผิดด้วยการจ�ากัดอิสรภาพ และการควบคุมให้อยู่ใน
ระเบียบวินยั มากกว่าประเด็นพืน้ ฐานอืน่ ๆ เรือนจ�า/ทัณฑสถานต่าง ๆ มีนโยบายทีใ่ ห้ความ
ส�าคัญกับการควบคุมตัวผู้ต้องขังไว้ในเรือนจ�าตามค�าสั่งศาลเป็นภารกิจหลักในการท�างาน
มิตดิ า้ นอืน่ ๆ ของผูต้ อ้ งขังจึงกลายเป็นภารกิจรองและมักด�าเนินไปภายใต้การควบคุมเสมอ
และเมื่อเป็นประเด็นว่าด้วยสิทธิและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจ�าและ
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ทัณฑสถานก็ยิ่งสะท้อนให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม (control) และทางเลือก
(choice) รวมทั้งความเป็นไท (autonomy) ในการตัดสินใจด้านสุขภาพ
เรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งมีโครงสร้างและองค์ประกอบในการท�างานด้านสุขภาพ
แตกต่างกัน ทัง้ ในด้านโครงสร้างทางกายภาพ บางแห่งจัดสรรพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ ของเรือนจ�าเป็น
สถานพยาบาลได้ตามมาตรฐาน มีบุคลากรด้านสุขภาพ มีระบบบริการสุขภาพที่สามารถ
รองรับผู้ต้องขังได้ตามสมควร มีห้องแยกโรค มีห้องพักผู้ต้องขังป่วย มีอนามัยสิ่งแวดล้อม
ทีด่ ี ขณะทีบ่ างแห่งไม่มพี นื้ ทีเ่ ป็นสัดส่วนตามมาตรฐานสถานพยาบาล บุคลากรด้านสุขภาพ
ไม่เพียงพอ มีข้อจ�ากัดในการรับมือกับโรคและความเจ็บป่วยในเรือนจ�า ไม่มีอุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ตามสมควร เป็นต้น และสิ่งส�าคัญในการท�างานด้านสุขภาพภายใต้
ความแตกต่างข้างต้นนี้ก็คือวิธีคิดและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้ท�างานเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง
โดยกลายเป็นความแตกต่างในระดับปฏิบตั กิ ารของแต่ละพืน้ ที่ อันเกิดจากการประนีประนอม
และหาจุดลงตัวระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัยกับการให้บริการสุขภาพ
ตามสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ
“ต้องยอมรับว่าเรือนจ�าก็ไม่ค่อยได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องพวกนี้ [การรักษา
พยาบาลผู้ต้องขังป่วย] การบริหารหลักของเรือนจ�ามุ่งเน้นในเรื่องการควบคุม
พูดง่าย ๆ ว่าเราไปให้ความส�าคัญกับเรือ่ งตรวจหายาเสพติด ตรวจหาโทรศัพท์
เราต้อง clear ต้อง clean ทุกวันนี้ออกไป [กลับ] เข้ามาต้องตรวจฉี่ เพราะ
ว่าถ้าพวกนี้ [ผู้ต้องขัง] แค่ป่วย เจ็บป่วยยังไม่ถึงตาย ผบ. ยังไม่ย้าย แต่ถ้า
มีโทรศัพท์ ตรวจแล้วมีฉี่ [ม่วง] ย้ายไปเลยทันที...การดูแลสุขภาพยังไม่เป็น
ภารกิจหลัก มันคือรายละเอียด มันพื้นฐานเกินไป เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ค่อยได้รับ
เท่า ดังนั้นมันก็ยังห่างไกลในเรื่องของสุขอนามัย สุขภาวะนัก”
(ผู้บัญชาการเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“ท�าอย่างไรก็ได้ที่งานของเรา [พยาบาล] ก็คือผู้ [ต้องขัง] ป่วย คนป่วยของ
เราต้องได้รับการดูแล การรักษา เราเห็นว่ามันจะตายแล้วเนี่ย จะต้องได้ออก
ไปพบหมอ ได้ออกไปพบหมอคือจบ เขาได้ออก ได้รับการรักษา แต่ถ้าจ�าเป็น
ต้องจะตายแล้ว แล้วไม่ได้ออกไป เราก็จะรู้สึกผิด ความจริงเขาน่าจะรอด
แต่ไม่ได้ออก อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกผิดของเรา”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
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“มาตรวจเจอมะเร็งเต้านมในนี้ 3 ปีที่แล้ว ส่งต่อโรงพยาบาล เจาะชิ้นเนื้อ
ไปตรวจ ก็บอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่ 2 แล้วก็เลยนัดผ่า ตัดนมออกไปข้างหนึ่ง
แล้วก็ต้องออกไปให้คีโมทุกเดือน ออกไป 9 โมง กว่าจะได้กลับมา บางครั้งก็
3 - 4 โมงเย็น ตอนที่ผ่าเขาล่ามโซ่เราไว้กับเตียง หมอก็เลยด่าว่าใส่เขาท�าไม
แบบนี้ เขาเดินไม่ได้ เครียดจะตายอยู่แล้ว ใส่ท�าไมอีก ตอนหลังเวลาไปให้
คีโมก็เลยไม่ได้ใส่ [โซ่] แล้ว”
(ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
เมื่อสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไม่สามารถดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยได้
และต้องส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลแม่ขา่ ยทีร่ บั ผิดชอบดูแลเรือนจ�า/ทัณฑสถานนัน้ ๆ
ซึ่ ง ต้ อ งติ ด ต่ อ ประสานงานกับหลายฝ่ายที่เ กี่ ย วข้ อ งตามขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ป รึ ก ษาแพทย์
เมื่อแพทย์มีความเห็นว่าต้องส่งตัวออกก็ต้องท�าเรื่องขอน�าตัวผู้ต้องขังป่วยออกจากเรือนจ�า
ไปโรงพยาบาล จัดสรรก�าลังเจ้าหน้าที่ควบคุม จัดรถรับส่ง ประสานโรงพยาบาล น�าตัว
ผู้ต้องขังออกไปตรวจตามนัด จนถึงรอรับยา ฯลฯ ในการด�าเนินงานทุกขั้นตอนข้างต้นนี้
กระบวนการต่อรองระหว่างสองทัศนคติในการท�างานเรือ่ งสุขภาพผูต้ อ้ งขัง คือ ควบคุมเป็น
หลัก รักษาเป็นรองนัน้ เกิดขึน้ ตลอดเวลา ทัง้ ระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ�ากับฝ่ายควบคุม
และฝ่ายบริหารของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และระหว่างเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ แนวคิดและนโยบายของผู้บริหารทั้งเรือนจ�า/ทัณฑสถานและ
โรงพยาบาลในแต่ละพืน้ ทีก่ เ็ ป็นอีกหนึง่ ปัจจัยส�าคัญทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขัง
“ตามระเบียบคือมันต้องเป็นไปตามขั้นตอน ต้องท�าตามระเบียบ พยาบาล
เขาก็อยากส่งไปเร็ว ๆ แต่ทางผู้คุมเขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบเขา
เขาต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน มันต้องท�างานร่วมกับหลายฝ่าย
งานหลักของผู้คุมก็เน้นควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีเป็นหลัก พยาบาลก็เน้น
เรื่องการรักษา มันต้องปรับจูนกันให้ได้ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย”
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
“มันเป็นความขัดแย้งระหว่างการควบคุมกับการให้การพยาบาล ควบคุมคือ
ไม่ให้ออก ส่วนหมอ พยาบาลนี่จะให้ออกหมด หมอเนี่ยให้ส่งออกด่วน
แล้วเรือนจ�าไม่ให้ออก มันเป็นเรื่องคลาสสิกมากเลยว่าใครจะให้ออกไม่ออก
บางทีเราเขียนใบส่งตัวออก ณ วันที่เท่านี้ ติดตามแล้วครึ่งเดือนคนไข้
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ยังไม่ออกไปเลย อะไรอย่างนีม้ นั ท�าให้คนไข้ขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษา
ท�าให้คนไข้รกั ษาได้ไม่ตอ่ เนือ่ งกับไม่ตามเวลาตามแนวการพิจารณาของแพทย์
มันท�าให้ผู้ต้องขังขาดสิทธิของเขา คือเราอยู่ในวิชาชีพเราว่าต้องออก อย่างไร
ก็ต้องดูเรื่องสุขภาพเป็นหลัก”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“[เจ้าหน้าที่ควบคุม] เขาก็จะมองว่าหมอไม่เข้าใจ ว่า [ผู้ต้องขัง] มันท�าอย่าง
นัน้ อย่างนี้ แต่คอื มองว่าเราอยูว่ อร์ดมา เราว่ามันไม่ไหว จะตายแล้ว มีบางคน
ที่เห็นออกไปแล้วก็ตายจริง ๆ อย่างนี้เราก็มองแล้วว่ามันไม่ไหว แต่เขาก็จะ
บอกว่ามันแกล้งอย่างโน้นอย่างนี้ เขาจะมองว่ายอม [ป่วย] เพือ่ ทีจ่ ะออกไปท�า
อะไรบางอย่าง หรือว่าจะหนีจากเรือนจ�า หรืออาการไม่หนัก มันไม่ถึงแก่ชีวิต
หรอก แต่เราก็มองอีกมุมของเรา หน้าที่หลักเราคือต้องให้เขาออก ต้องให้
เขาได้รับการรักษาได้รวดเร็วที่สุด ก็เข้าใจเขา ก็ต้องให้มาเจอกันครึ่งทาง
อย่าให้ถึงขนาดว่าต้องใกล้ตายแล้วถึงจะเอาออก เพราะมันจะไม่ทัน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“ปัญหาเรื่องนี้ [ข้อจ�ากัดในการส่งตัวผู้ต้องขังป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล]
พูดตรง ๆ เลยก็คือทางสถานพยาบาลเขาก็มีวิชาชีพของเขาที่ผู้ต้องขังป่วย
ทุกคนจะได้รับการดูแลรักษา ที่จะเอาออก [ส่งตัวออกไปโรงพยาบาล]
แล้วทางเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเองก็ตอ้ งจัดก�าลังให้ได้ คนทีจ่ ะได้ออกจริง ๆ บางที
คือสภาพแย่แล้ว ระเบียบว่าด้วยการเอาผู้ต้องขังออกโรงพยาบาลบอกว่า
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ จ ะออกโรงพยาบาลได้ ก็ คื อ จะเป็ น อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต บางที คื อ
ใกล้จะตายถึงได้ออก เราต้องคัดที่จ�าเป็นจริง ๆ ออก ก็ด้วยข้อจ�ากัดเรื่อง
ระเบียบ แล้วก็จ�ากัดด้วยก�าลังคน กว่าจะได้ออกจะมีการคัดกรองอีกหลาย
ขั้นตอน ว่ามีความเสี่ยงไหม หรือว่าป่วยจริงหรือเปล่า”
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
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ไม่เพียงการส่งตัวผู้ต้องขังป่วยออกไปตรวจรักษาภายนอกเท่านั้น แต่การรับมือกับ
สถานการณ์การเฝ้าระวังการติดเชือ้ เอชไอวีในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นประเด็นละเอียดอ่อน
ส�าหรับการท�างานด้านส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เนือ่ งจากความไม่สอดคล้อง
ของสองทัศนคติข้างต้น คือความขัดแย้งระหว่างวิธีคิดแบบควบคุมให้อยู่ในระเบียบวินัย
กับการควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อยึดตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์
ที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน บางแห่งมีนโยบายแยกห้องนอนกะเทยหรือ
สาวประเภทสองไว้เป็นการเฉพาะ ไม่ให้นอนร่วมกับผูต้ อ้ งขังชายอืน่ การแจกถุงยางอนามัย
เพื่อเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจึงเป็นการป้องกันโรคที่ขัดแย้งกับนโยบายควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่
ในระเบียบวินยั อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการท�างานด้านการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในเรือนจ�าแล้ว แต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานมีแนวปฏิบตั แิ ตกต่างกันออกไป ขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติ
และบริบทการท�างานของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ตัง้ แต่ไม่สามารถท�างานเรือ่ งป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ได้เลยในบางเรือนจ�า บางแห่งสามารถสร้างระบบที่ประนีประนอมระหว่าง
ระเบียบวินัยและการควบคุมผู้ต้องขังกับการป้องกันโรคติดต่อ ขณะที่เรือนจ�า/ทัณฑสถาน
บางแห่งสามารถท�างานด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งให้ข้อมูลความรู้ สามารถขอถุงยางอนามัย
และเจลหล่อลื่นได้ มีการตรวจเลือดโดยสมัครใจเป็นระยะ ฯลฯ ด้วยเห็นความส�าคัญและ
ต้องการลดการติดต่อและแพร่เชื้อเอชไอวีในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
“การป้องกัน HIV ในเรือนจ�า ส�าหรับเรือนจ�า...ยังท�ายากอยู่ เรื่องการแจกถุง
ยางอนามัย เพราะไปขัดกับระเบียบกรมฯ [ราชทัณฑ์] อยูข่ อ้ หนึง่ ทีค่ วบคุมเพศ
สัมพันธ์ในเรือนจ�า 100% ท่าน [ผู้บัญชาการเรือนจ�า] ก็ไม่ได้ยอมรับเรื่องนี้
เสียทีเดียว ท่านบอกว่าขัดนโยบาย แต่ก็แจกอยู่บ้างนะคะ ตามข้อตกลงก็คือ
เราจะให้เซ็นชื่อในสมุดน้อย มีผู้รับผิดชอบ แจก 1 ชิ้น แล้วก็ให้ถุงแกงกับ
หนังยางไป ใช้เสร็จเขาจะล้างน�้าเปล่า ใส่ถุงแกง มัดหนังยางแล้วเอามาคืน
เซ็นชื่อว่าเอามาคืนแล้ว...จริง ๆ โครงการปลอดเพศสัมพันธ์ในเรือนจ�า 100%
ถือเป็นสิง่ ทีด่ ี แต่มนั ไปขัดกับเรือ่ งการป้องกัน HIV ในเรือนจ�า อันนีไ้ ม่เห็นด้วย
เลย เพราะว่าเราเป็นพยาบาล เราเจอปัญหา”
(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2560)
“...นโยบายของ ผบ. เรือนจ�า [แห่งหนึง่ ] เป็นปัญหาในการท�างานกับกระทรวง
สาธารณสุขมากเลย เพราะอย่างเราเจอคนไข้รายใหม่ทั้งเอดส์ทั้งวัณโรค
จริง ๆ เราต้องแยกเรือนนอน ต้องแยก area ว่าตรงนี้เป็นส่วนควบคุม
แยกคนไข้ออกมา แต่ที่นั่นไม่ท�า คนไข้ที่เป็น HIV รายใหม่คือเป็นชายรักชาย
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ในนัน้ ก็ไม่มรี ะบบแยก มันท�าให้สงั คมในนัน้ มีแต่การติดเชือ้ โรงพยาบาลก็อยาก
เข้าไปช่วย แต่ไม่สามารถเข้าไปท�าได้ เพราะฝ่ายควบคุมเขาว่าจะเอาไปท�า
อย่างอื่น ห้ามไม่ให้แจกถุงยาง ถ้าเปิดใจกันทั้งคู่ ให้ถุงยาง ให้เจลหล่อลื่น
ประชากรในนั้นจะลดการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้มากเลย เพราะว่าป้องกันเขา
ยากมากที่จะไม่ให้มีอะไรกัน”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“เมื่อก่อน [โรงพยาบาล] เข้าไปท�ากลุ่ม รู้เลยว่าพวกผู้ชาย [ชายรักชาย]
ใช้นา�้ มันมาม่า เอาน�า้ มันมาม่ามาหล่อลืน่ เวลามีเพศสัมพันธ์ พอรูว้ า่ ปัญหามัน
อยู่ตรงไหน เราก็เอาถุงยางให้ เข้าไปท�ากลุ่มแกนน�า HIV มีทั้งให้ค�าปรึกษา
มีถุงยาง เจล คนที่ไม่กล้าขอก็จะไปบอกแกนน�า เขาจะรู้กัน”
(พยาบาลจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
“ก่อนนี้ให้ทั้งถุงยางอนามัย ทั้งสารหล่อลื่น คือซื้อมาสต๊อกเยอะมาก แต่ตอน
นั้นมันมีปัญหาเรื่องยา เรื่องโทรศัพท์ เรื่องซิม ทุกสิ่งอย่าง ถุงยางมันเป็น
อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ช่วยในการเอาไปซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย ตอนนี้เลยไม่ได้
สนับสนุนในการแจกถุงยางอนามัย แต่กไ็ ม่ได้หา้ มโดยเด็ดขาด ไม่ได้เยอะมาก
เพราะได้มาจากส�านักงานควบคุมโรค จริง ๆ เราไม่ได้สนับสนุนให้มีอะไรกัน
แต่ถา้ ไม่ให้เลยมันก็ไม่มกี ารป้องกัน ก็เหมือนกับว่าเขาก็จะมาขอกับเราเป็นราย
บุคคล มี Free Club คือใครจะเบิกต้องมาเบิกกับหมอ [พยาบาลในเรือนจ�า]
แต่ตอ้ งเอาซากมาแลก ให้ใส่ถงุ คือให้รวู้ า่ คุณได้ใช้ในงานจริง ๆ ถ้าเขาต้องการ
มาขอก็ให้”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สนทนากลุ่ม, 10 มกราคม 2561)
“หมอเขาบอกว่าหนูเลือดบวกนะ ท�าใจและป้องกันซะ หนูก็รับได้ คือหนู
ตัดสินใจเจาะเลือด หนูก็ท�าใจไว้แล้ว ไม่เสียใจกับผลตรวจ เวลามีอะไรกับ
แฟนก็ใส่ถุงยาง เขาก็จะแจกให้ คือเราขอหมอ หมอก็ให้เราลงชื่อ หมอก็จะ
แจกไป แล้วก็จะมีเจล ถุงยางก็ใส่ป้องกันตลอด คือเราไม่อยากจะรับเชื้อเพิ่ม
อีกแล้ว เราต้องป้องกัน”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
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“นโยบายของเรา [พยาบาลในเรือนจ�า] คือคุณอยากจะตรวจ [เลือด] วันไหน
คุณมาเหอะ เดินเข้ามาเลย กรอกแบบสอบถาม แล้วก็คุยกันหน่อยว่าเพราะ
อะไรถึงอยากตรวจ เสี่ยงไหม อะไรยังไง ให้เขาประเมินตัวเองก่อน เขาเสี่ยง
โอเค ตรวจ…ผู้คุมเขาไม่ได้โจ่งแจ้งว่าให้แจก [ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น]
คือถ้าผูบ้ ริหารไม่ขดั ฝ่ายควบคุมไม่ขดั งานมันจะเดินไปได้ ก็ดแู ลกันไป ตรวจ
ค้นกันไป หน้าที่ใครหน้าที่มัน แต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้คุมเขาเน้นเรื่องการควบคุม
เป๊ะ การจ่ายถุงยางมันก็จะยาก”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“ที่นี่เบิกถุงยางยาก ก็ให้เบิกได้นะ แต่เดินเข้าไปเบิก [ที่สถานพยาบาลใน
เรือนจ�า] มันจะต้องผ่านแดนควบคุม ต้องท�าใบค�าร้องเพื่อเข้าสถานพยาบาล
ต้องเบิกกับหมอ หมอให้เบิก พอใช้เสร็จปุ๊บต้องล้างท�าความสะอาดเอามาคืน
หมอ เพื่อยืนยันว่าใช้แล้วเอามาทิ้งที่นี่ ไม่ได้เอาไปท�าอะไร แล้วใครจะมานั่ง
ล้างเอามาคืน เลือดหนูไม่บวก เลือดผู้ชายไม่บวก ก็ไม่ได้ป้องกันอะไร”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2560)
“หมอ” เรือนจํา: งานที่ยังคงขาดแคลน

สองทัศนคติที่เกิดขึ้นในการท�างานด้านบริการสุขภาพผู้ต้องขังที่ทั้งมีปฏิสัมพันธ์กัน
ปะทะกัน และต่อสู้ต่อรองกันข้างต้น ส่งผลต่อเนื่องไปสู่ข้อจ�ากัดในทางรูปธรรมที่เกิดขึ้นใน
เรือนจ�า/ทัณฑสถานหลายแห่งหลายประการด้วยกัน โดยประเด็นแรกที่จะกล่าวถึงในที่นี้
คือข้อจ�ากัดด้านบุคลากรที่ท�างานด้านสุขภาพผู้ต้องขัง ทั้งพยาบาลในเรือนจ�า แพทย์ที่เข้า
มาตรวจประจ�า และเจ้าหน้าทีส่ ายสุขภาพในโรงพยาบาลแม่ขา่ ยทีเ่ ป็นหน่วยรับส่งต่อบริการ
พยาบาลเรือนจํากับภาระงานล้นมือ

เมื่อความรับผิดชอบหลักของเรือนจ�า/ทัณฑสถานคือการควบคุมผู้ต้องขัง โดยการ
ดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นภารกิจรอง บุคลากรส่วนใหญ่จึงเป็น “ผู้คุม”
หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง “หมอ” หรือพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นเพียงฝ่าย
สนับสนุนที่ท�าหน้าที่ดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง เพื่อให้การควบคุมตามระเบียบวินัยนั้นด�าเนินไป
ได้อย่างราบรื่น แต่ทว่าสถานการณ์คนล้นคุกของไทยท�าให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของเรือนจ�า/
ทัณฑสถานต้องรับภาระงานและความรับผิดชอบล้นมือ แม้จะพยายามจัดสรรอัตราก�าลัง
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พยาบาลแก่เรือนจ�า/ทัณฑสถานให้ทวั่ ถึงทัง้ ประเทศแล้วก็ตาม แต่กไ็ ม่เพียงพอทีจ่ ะสามารถ
รองรับกับจ�านวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพของ
ผู้ต้องขัง เช่น นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพยาบาล ทั้งที่เป็นพยาบาลเทคนิค
พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเวชปฏิบัติ ที่ต้องมีความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง
อย่างรอบด้าน ส่วนใหญ่จึงท�างานบริการสุขภาพผู้ต้องขังอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อันจ�ากัด
หลายประการ ได้แก่ อัตราก�าลังไม่เพียงพอ หรือไม่สอดคล้องกับภาระงาน บ่อยครั้งที่แม้
จะมีภาระรับผิดชอบตามวิชาชีพเป็นการเฉพาะ ตั้งแต่การตรวจร่างกายผู้ต้องขังเมื่อแรกรับ
เข้าเรือนจ�า ดูแลสุขภาพ ทัง้ ป้องกันและรักษาเบือ้ งต้น ประสานงานส่งต่อและควบคุมผูต้ อ้ งขัง
ป่วยออกไปรับบริการจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ท�างานเอกสาร เช่น แบบคัดกรองผู้ต้องขัง
และรายงานต่าง ๆ ฯลฯ แล้ว เจ้าหน้าทีเ่ หล่านีย้ งั ต้องร่วมรับผิดชอบ “งานควบคุม” ไม่ตา่ ง
จากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อื่น ๆ โดยเฉพาะการอยู่เวรยามกลางคืน หรือเตรียมพร้อมส�าหรับ
การรับเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
“เจ้าหน้าที่เราขาดแคลนมาก อัตราส่วนไม่เหมาะสมกับจ�านวนผู้ต้องขัง
ไม่สามารถใช้ลักษณะอัตราส่วนเดียวกันกับประชากรที่อยู่ภายนอกได้ [อัตรา
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ พยาบาล 1 คนต่อประชากร 1,250 คน]
เนื่องจากว่าประชากรที่อยู่ภายนอกเขามีโรงพยาบาลรัฐ มีโรงพยาบาลเอกชน
มีคลินิก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เขาสามารถ manage ได้
แล้วอีกอย่างเราเป็นสถานพยาบาลเดียวที่อยู่ในนั้น”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“[โรงพยาบาล] เขามีพยาบาลประจ�าแต่ละคลินิก ซึ่งจะรู้เรื่องรายละเอียด
ของงานเขา แต่ด้วยความที่เรือนจ�าเรามีพยาบาลอยู่แค่นี้ เราก็ต้องรู้ทุกอัน
ว่ า ต้ อ งท�า อะไรบ้าง…พยาบาลปฏิบัติหลายหน้ าที่ ตั ว เป็ นพยาบาล แต่
สังคมสงเคราะห์ก็ท�า จิต [นักจิตวิทยา] ก็ท�า ขึ้นเวร เขาให้เข้าทุกวัน เพราะ
บางทีอาจเกิดมีคนป่วยวันไหนที่เราไม่ได้เข้าเวร เขาเลยให้เข้าวันเว้นวัน
บางคนก็ชอบ อยากได้เงินวันละ 500 แต่ว่าไม่ได้พัก วันเว้นวัน มันก็ขนาด
[หนัก] เลยนะ จะไปไหนก็แทบไม่ได้ ยิ่งช่วงมีโรคระบาดนี่ไม่ได้กลับบ้านเลย
2 อาทิตย์ โดนเรียกตลอด”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
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ภาระหน้าที่ของพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเกิดขึ้นในแทบจะทันทีเมื่อผู้ต้องขัง
เข้าสู่เรือนจ�า/ทัณฑสถาน เนื่องจากต้องตรวจสุขภาพผู้ต้องขังแรกรับทุกคน โดยส่วนใหญ่
ผู้ต้องขังมักจะกลับจากศาลในตอนเย็น ซึ่งพยาบาลเรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งจะมี
กระบวนการจัดการแตกต่างกันไปตามบริบท แต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว พยาบาลในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานจะต้องซักประวัติสุขภาพเบื้องต้นผู้ต้องขังแรกรับทุกคนเสมอ เนื่องจากเกี่ยวพัน
ไปยังประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สิทธิสขุ ภาพ ประวัตสิ ขุ ภาพ โรคประจ�าตัวและการรักษา
ต่อเนื่อง ประวัติการใช้สารเสพติด ฯลฯ
“การตรวจผู้ต้องขังแรกรับ ในระเบียบว่าให้ตรวจเร็วที่สุด ทีนี้ของเรือนจ�า
ถ้ามีโรคประจ�าตัวหรือมียาติดตัวมาก็จะตรวจเลยถ้าสามารถท�าได้ แต่ถ้าท�า
ไม่ได้กจ็ ะตรวจวันรุง่ ขึน้ จะรีบท�าให้เร็วทีส่ ดุ เพราะว่ากลัวเรือ่ งโรคระบาดอะไร
พวกนี้ แต่ผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์ เช่น สะเทือนขวัญประชาชน หรือว่ายาบ้า
ยาเสพติด [ปริมาณยา] มาก ๆ พวกนี้ต้องรีบไปขังไว้บนห้องซอย วันรุ่งขึ้น
อาจจะไม่ทันได้ตรวจเลย เพราะลงมาก็ล�าบาก เจ้าหน้าที่ [ราชทัณฑ์ฝ่าย
ควบคุม] ก็ภารกิจมาก อาจจะช้าไปสัก 3 - 4 วัน แต่ส่วนใหญ่จะพยายาม
ไม่ให้เกิน 1 สัปดาห์ แต่ถ้าเกิดเขามีความเจ็บป่วย หรือว่าเป็นโรคอะไร เดี๋ยว
กลุม่ เพือ่ นเขานัน่ แหละจะมาแจ้งเราเอง เราก็จะพิจารณาให้เจ้าหน้าทีไ่ ปถามดู”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“...แบบคัดกรองเยอะมาก จนไม่สามารถท�าได้ภายในระยะเวลา ช่วงเย็น
เจ้าหน้าที่ควบคุมเขาก็รีบ อยากกลับบ้าน ถ้ามี [ผู้ต้องขังใหม่] เข้ามาเยอะ ๆ
แล้วเขาต้องรอเราตรวจ เราก็ต้องตรวจตอนเย็นทุกวัน เพราะเคยมีกรณีกลับ
ตอนเย็นแล้วค่อยมาตรวจตอนเช้า ปรากฏว่า [ผู้ต้องขังเข้าใหม่] มีปัญหาแล้ว
ตายคืนนั้น ไล่มาเลย พยาบาลโดน ก็เลยไม่กล้าอีกเลย ห้ามตรวจตอนเช้า
อีกเลย ยิ่งพวกกลิ่นเหล้ามาเลย [alcoholism] นี่ต้องแยก”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
ภาระรับผิดชอบหลักของพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานคือการให้บริการด้านสุขภาพ
อนามัยขั้นพื้นฐานแก่ผู้ต้องขัง ตั้งแต่การประเมินอาการเบื้องต้น ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค
ขัน้ ต้น ดูแลรักษาเพือ่ บรรเทาอาการหรือป้องกันไม่ให้ลกุ ลาม ไปจนถึงการส่งเสริมและฟืน้ ฟู
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สุขภาพผู้ต้องขัง โดยส่วนใหญ่หากเกินขีดความสามารถของพยาบาลก็มักจะประสาน
ขอค�าปรึกษาจากแพทย์ทเี่ ข้าตรวจประจ�า หรือส่งตัวผูต้ อ้ งขังออกไปรับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
บางเรือนจ�า/ทัณฑสถานพยายามใช้เทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกในการ
ให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง เช่น มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (video conference) หรือสไกป์
(skype) ระหว่างแพทย์ที่โรงพยาบาลกับผู้ต้องขังที่ป่วย หรือใช้ไลน์ (Line) ในการติดต่อ
ระหว่างแพทย์กับพยาบาลเมื่อต้องการค�าปรึกษา ซึ่งแม้เป็นทางเลือกที่น่าจะช่วยให้แพทย์
และพยาบาลวินจิ ฉัยอาการป่วยของผูต้ อ้ งขังป่วยได้เร็วขึน้ และลดภาระในการส่งตัวผูต้ อ้ งขัง
ออกไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลได้ แต่ในทางปฏิบตั พิ บว่ายังมีขอ้ จ�ากัดหลายประการ โดยเฉพาะ
ระเบียบของเรือนจ�า/ทัณฑสถานทีใ่ ห้ความส�าคัญกับการควบคุมไม่ให้มกี ารสือ่ สารติดต่อจาก
ภายนอก รวมทั้งข้อจ�ากัดในด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ติดต่อระหว่างพยาบาลในเรือนจ�า
กับแพทย์ท่ีดูแล ซึ่งบางเรือนจ�าสามารถจัดสรรพื้นที่และอุปกรณ์เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการวินิจฉัยโรคทางไกลได้ ขณะที่บางเรือนจ�าไม่มีทั้งแพทย์ที่จะสามารถปรึกษาได้และ
ไม่มีอุปกรณ์รองรับใด ๆ
“ถ้าคุยไลน์กับแพทย์ก็ต้องมีระบบไลน์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับแพทย์ สมมติว่า
หมอรับ assign ว่าเป็นแพทย์ประจ�า พยาบาลจะ consult หมอก็ไม่ได้นงั่ โต๊ะ
ตรงนั้นประจ�า หมอใช้โทรศัพท์หมอ...อย่างสมมติคนไข้คลุ้มคลั่งมาก ๆ
เราจ�าเป็นต้องใช้ยาฉีด ก็จะต้อง consult มันช่วยในการวินิจฉัยได้ง่าย
เร็ว หรือถ้าเกิดผลแล็บ [ผลการตรวจเลือด] ผิดปกติ ก็จะแจ้งทางไลน์เลย”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
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“ºÒ§àÃ×Í¹¨íÒà¢ÒÁÕ video conference ÍÂÙ‹ÀÒÂã¹ Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÍÂÙ‹µÃ§
รักษาการณ์ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมเฉพาะ ท�าเป็นห้อง เป็นตู้ ต้อง
มีเจ้าหน้าที่มาเปิดเป็นช่วงเวลา ต้องไปขออนุญาตผู้บัญชาการก่อน แต่ที่นี่
เอาอะไรเข้าไม่ได้สักอย่าง เขาไม่ให้เอาอุปกรณ์เข้าไป เคยขอ lan เขาก็ไม่ให้
เข้า เครื่อง notebook, tablet ก็ไม่ได้ wifi ก็ไม่ให้ใช้ บอกว่าจะถ่ายรูปแล้ว
ส่งให้หมอ ยังถ่ายไม่ได้เลย บางทีเราไม่ได้ consult เขาด้วยโรคใหม่ แต่เรา
รักษาต่อเนือ่ ง ไม่ตอ้ งเอาคนไข้ออก เพราะว่าทุกวันนีเ้ อาคนไข้ออกต้องตีตรวน
อย่างแรก สอง เสี่ยงต่อการหนีมาก”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“เรา [โรงพยาบาล] เคยเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่เรือนจ�าติดอินเตอร์เน็ตให้
ท�าเป็นห้องเฉพาะเลย ควบคุมได้ ใช้สื่อสารกับหมอได้ เขา [ผู้ต้องขัง] ก็จะ
เข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้น ได้คุยกับหมอ ไม่ใช่ผ่านพยาบาลหรือว่า
ผ่านผู้ช่วย แต่ก็เงียบ ว่าจะท�ามา 2 ปีกว่าแล้ว ก็ไม่เห็นท�า คงไม่มีงบ กรมฯ
อาจจะไม่อนุมตั ิ เพราะเป็นเรือ่ ง sensitive ก็เป็นความล�าบากของเรา รูว้ า่ เขา
เสีย่ ง แต่วา่ ท�าอย่างไรให้มนั ลดขัน้ ตอนเขา คือผูต้ อ้ งขังก็ได้ประโยชน์ พยาบาล
ในนั้นท�างานก็ไม่เครียด เรือนจ�าก็ปลอดภัย ผู้คุมเขาก็กลัว บางคนไม่อยาก
ออก ไม่อยากโดนเด้ง…รักษาพยาบาลเนีย่ เขามองเป็นจุดเล็ก ๆ เสีย้ วหนึง่ ของ
งานในเรือนจ�า ก็เข้าใจว่างานเรือนจ�าก็ดูหลายด้านหลายฝ่าย ความปลอดภัย
เป็นที่หนึ่ง แต่ว่าการรักษาเนี่ย เราเป็นเจ้าหน้าที่ เราก็อยากให้บริการที่ดี
support เราบ้าง นี่ปากกาดินสอก็ไม่มี”
(พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
ภารกิจถัดมาของพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานคือการประสานส่งตัวผู้ต้องขังป่วย
หนักหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตออกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น มีใบรายงานความเห็นแพทย์ ความเห็นพัศดี
เสนอให้ผบู้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ามีคา� สัง่ อนุญาต ประสานและจัดสรรก�าลังเจ้าหน้าทีค่ วบคุมและ
รถรับส่งออกไปโรงพยาบาล เป็นต้น
“นโยบายแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ของเราเป็นเรือนจ�าใหญ่ เป็นเรือนจ�า
ความมั่นคงสูง [นโยบาย] ผู้บริหารของเรือนจ�าคือไม่ตายไม่เอาออก แล้วแต่
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ประสบการณ์ด้วย ผู้บัญชาการบางคนเขาเจอผู้ต้องขังหลอกลวงมาตลอดชีวิต
เขา แต่อย่างเราเป็นพยาบาล ดูได้วา่ [ผูต้ อ้ งขัง] หลอกไม่หลอก คัดกรองได้...
ไม่มีใครอยากให้ [ผู้ต้องขัง] ตายในเรือนจ�า เราคัดกรองผู้ต้องขังแรกรับมา
ก็ต้องให้เซ็นชื่อรับรองประวัติด้วยว่าเป็นความจริง เพราะไม่อย่างนั้นจะกลาย
เป็นว่าเราไม่ให้การดูแลเขา บางโรคเขาไม่ได้บอกเราว่าป่วยอย่างไรมา จนกระทัง่
มันมีอาการ ถ้าบอกว่าเป็นอะไรมา เราก็จะต้อง...มียามาไหม มีใบรับรองแพทย์
มาไหม ให้ญาติไปเอาใบรับรองแพทย์มา แล้วก็เตรียมให้หมอที่โรงพยาบาล
ตรวจดูอีกที เราจะต้องรัดกุม”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“เรือนจ�ากลางขีดความรับผิดชอบเยอะกว่า ตอนนีก้ า� ลังขยาย [อ�านาจควบคุม
ผูต้ อ้ งขัง] ไปตลอดชีวติ ปัญหาของการบริการตอนนีก้ ค็ อื มีพยาบาลแค่ 2 คน
หญิง 1 ชาย 1 คือต้องรับผิดชอบอะไรหมดทุกอย่าง ตั้งแต่รักษาป้องกันฟื้นฟู
ทุกอย่าง ถ้าอันไหนที่สามารถรักษาได้เราก็รักษาเอง แต่อันไหนต้องพบแพทย์
ก็จะสกรีนส่งให้แพทย์ แต่ปัญหาคือเรือนจ�าเราไกลจาก รพ. 15 กม. เราไม่มี
รถ refer [ส่งตัวผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล] เพราะรถเรือนจ�ามันจะเป็นลูกกรง
ขนนักโทษ แล้วก็ไม่มีอะไรเลย ถ้าเคสนอนติดเตียงก็ล�าบากหน่อย แล้วก็
[มีจ�านวนรถ] จ�ากัด คือวันนี้เราจะไป รพ. จองคิวไว้แต่กว่าจะได้ไป ถึงแม้ว่า
คุณจะท�าเอกสารเสร็จเรียบร้อย (1) ต้องรอเจ้าหน้าทีเ่ ข้าเวรมาก่อนนะ (2) รถ
ยังไม่ว่างนะ รอรถก่อน เวลาที่จะได้ออกคือประมาณ 11 โมงทุกวัน แล้วกว่า
จะไปถึง รพ. พอไปถึง อ้าว ติดเที่ยงนะคะ โรคบางอย่างคลินิกเขาปิดเที่ยง
ก็ไม่ทัน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
ส�าหรับการรับมือกับกรณีผู้ต้องขังป่วยวิกฤติหรือฉุกเฉินในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น
แม้ส่วนใหญ่จะมีพยาบาลเข้ารักษาการณ์หรือพร้อมส�าหรับการรับเหตุฉุกเฉินได้ตลอด
24 ชั่วโมง แต่ทว่ายังมีข้อจ�ากัดหลายลักษณะด้วยกัน ได้แก่ ทักษะและความรู้ความเข้าใจ
ด้านการแพทย์ของบุคลากรในเรือนจ�า/ทัณฑสถานในการประเมินสภาวะผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นอาการ
วิกฤติ ไม่มีอุปกรณ์จ�าเป็นส�าหรับฟื้นคืนชีพ ขอบเขตและข้อจ�ากัดด้านวิชาชีพของพยาบาล
และระเบียบและขั้นตอนของเรือนจ�าในการน�าตัวผู้ป่วยออกนอกเรือนจ�า ที่แม้พยาบาลจะมี
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ทักษะในการฟื้นคืนชีพ CPR เบื้องต้น แต่ไม่สามารถน�าส่งโรงพยาบาลทันที หากเกิดเหตุ
ในเวลากลางคืน มีเพียงอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�า3 (อสรจ.) หรือผู้ช่วยเหลืองาน
สถานพยาบาลที่อยู่ประจ�าห้องที่มีความรู้เท่านั้นที่สามารถช่วยได้ทันท่วงที ส่วนใหญ่จึงใช้
บริการโทรเรียกรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์
เครื่องมือช่วยชีวิต นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องความกังวลของเจ้าหน้าที่ควบคุมในเรือนจ�าที่
ไม่กล้าช่วยฟื้นคืนชีพ เนื่องจากกลัวจะมีผลกระทบต่อคดีและการสอบสวนความผิดในกรณี
ผู้ต้องขังเสียชีวิต
“คือเขา [เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ไม่ใช่บุคลากรด้านสาธารณสุข] ไม่มีความรู้
ในด้านการแพทย์ อย่างเคสเส้นเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน บางคนคิดว่า
เป็นลมธรรมดา ไม่รู้อาการของโรคว่าเป็นอย่างไร…เวลาก็มีส่วน เพราะเท่าที่
เจอมาคือใช้เวลานาน ต้องท�าหนังสือ ต้องเซ็น หลายขั้นตอนกว่าจะเอาผู้ป่วย
ออกมาได้ ใช้เวลา 4 - 5 ชั่วโมง กลัวด้วยอีก ไม่รู้ว่ามันเป็นแผนหรือเปล่า...
ตอนไปนีส่ ภาพคนไข้หนักแล้ว โอกาสรอดมันก็ยากแล้ว คนไข้ควรได้รบั การรักษา
ที่เร็วกว่านี้ ไม่ใช่ช้ามาก เราก็บอกแล้วว่าคนนี้ต้องรีบเอาออก ปอดมันอักเสบ
หมดแล้ว แต่กว่าจะได้ออกก็เย็นเลย เคสนี้ตายเลยค่ะ ไม่ทัน”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
“...พยาบาลในเรือนจ�าไม่ใช่แพทย์ เพราะฉะนั้นจะมีเครื่องมือบางส่วนเท่านั้น
แต่เรื่องยาฉุกเฉินไม่มี นอกจากบางพื้นที่ที่มีแพทย์ปฐมภูมิดูแลแล้วเขาก็ลง
ค�าสั่งรักษาไว้และเอาสต๊อกยามาให้ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีสต๊อกยาและไม่มีสต๊อก
ยาฉุกเฉิน...เวลาฉุกเฉินก็ไม่มีทีม เข้าเวรคนเดียว มีแต่เรากับ อสรจ. ถ้าเป็น
กลางคืนก็คือเราคนเดียว อสรจ. ก็ยืนเกาะลูกกรงดูเรา และถ้าไม่จ�าเป็น
ถึงชีวิตจริง ๆ จะไม่เปิดประตูผู้ต้องขัง”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)

เป็นผูต้ อ้ งขังซึง่ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�า ท�าหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการดูแลติดตามและเฝ้าระวังการป่วยของผู้ต้องขังด้วยกัน อยู่ประจ�าแต่ละจุดในเรือนจ�า เช่น สูทกรรม ฝ่ายการศึกษา
ฝึกวิชาชีพ และประจ�าเรือนนอนแต่ละห้อง
3
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“…[การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต] ตัวเราเองก็ต้องควบคุม คือต้องห่าง ๆ มือจาก
ผูต้ อ้ งขังอืน่ เพราะเขาอาจจะใช้เป็นอาวุธ คือต้องดูความปลอดภัยด้วย เพราะ
อยูใ่ นเรือนจ�า ความปลอดภัยเป็นสิง่ ทีส่ า� คัญมาก ต้องดูสถานทีท่ จี่ ะวางอุปกรณ์
ไม่อย่างนั้น ตัวเราเองก็อาจแย่ไปด้วย ถามว่าจะวางในห้องนอนผู้ต้องขัง
ได้ไหม ตอบเลยว่าไม่ได้ วางไว้ที่ผู้บัญชาการก็ไม่ได้หรอกเพราะอยู่ข้างนอก
กว่าจะถึงก็ต้องผ่านประมาณ 7- 8 ประตู กว่าจะถึงตัวผู้ป่วย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
“มันไม่มีคนไปเซ็ตระบบช่วยเวลาฉุกเฉินให้เขา [สถานพยาบาลในเรือนจ�า]
จริง ๆ แล้วพยาบาลที่เรือนจ�าต้องประสานงานกับโรงพยาบาล อย่างกรณี
ทีฉ่ กุ เฉินก็ควรจะมี [อุปกรณ์ในการช่วยชีวติ ] พยาบาลเขาก็รอู้ ยูว่ า่ เขาให้ [ยา]
ได้กี่ตัว เขาก็มีข้อก�าหนดตัวนี้อยู่ ยิ่งเป็นยาพวกกระตุ้นหัวใจ ยิ่งเป็นไปไม่ได้
เลย...เราต้อง train ให้สถานพยาบาลในเรือนจ�าเป็นคล้าย ๆ กับ รพ.สต. ของ
โรงพยาบาล พยาบาลที่อยู่ในนั้นก็เป็นเหมือนกับพยาบาลที่จะต้อง train เขา
ให้ดูแลคนไข้ฉุกเฉินได้ แต่ข้อจ�ากัดคือเรือนจ�ายังไม่มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“สงสัยว่ามันเป็นความเชื่อแต่ละเรือนจ�าหรือเปล่า ที่เจอมาบางคนเขาเชื่อว่า
(1) การทีไ่ ปปัม๊ หัวใจท�าให้ชา�้ แล้วเดีย๋ วมีผลกับเขาในเรือ่ งคดี ญาติรอ้ ง [เรียน]
(2) ซี่โครงหักแล้วเดี๋ยวตัวเขาจะติดคุกด้วย เคยถามคนสอนเขาก็บอกว่าถ้า
กรณีช่วยฟื้นคืนชีพ [ผู้ต้องขังที่เสียชีวิต] เขาจะรู้ได้เลยว่า [กระดูกหัก]
ต�าแหน่งไหนที่เกิดจากการช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ถ้าหักจากต�าแหน่งอื่นมันไม่ใช่
มันเกิดจากของแข็งกระแทกหรืออะไร”
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
นอกเหนือจากภารกิจข้างต้นแล้ว สิ่งที่เป็นข้อจ�ากัดในการท�างานสุขภาพผู้ต้องขัง
ก็คือความไม่ปลอดภัยของพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ทั้งที่
ปฏิบัติงานในเรือนจ�าและจากโรงพยาบาลเมื่อต้องเข้าไปตรวจรักษาผู้ต้องขังชาย เนื่องจาก
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สถานพยาบาลเรือนจ�าบางแห่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หรือแดนของผู้ต้องขังชาย การเข้าไป
ปฏิบัติงานจึงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมที่เป็นผู้ชายคอยดูแล
ความปลอดภัยให้ตลอดเวลา รวมทั้งมีความเสี่ยงในการควบคุมผู้ต้องขังหลบหนีระหว่าง
ส่งตัวไปโรงพยาบาล เนือ่ งจากบางพืน้ ทีร่ ะยะทางระหว่างเรือนจ�า/ทัณฑสถานและโรงพยาบาล
ค่อนข้างไกล และประเด็นเรือ่ งก�าลังใจและความก้าวหน้าของบุคลากรสายสุขภาพ เนือ่ งจาก
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในเรือนจ�าได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการแตกต่างกับพยาบาลใน
หน่วยงานอื่น ในขณะที่ต้องรับผิดชอบงานรอบด้านนอกเหนือบทบาทพยาบาล
“มีข้อจ�ากัดในเรื่องพยาบาลหญิงที่ปฏิบัติงานอยู่ในเรือนจ�าชาย น้องผู้หญิง
จะเดินไปคนเดียวไม่ได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ชายไปคุมพยาบาลด้วย
แล้วส่วนใหญ่สถานพยาบาลอยู่ข้างใน มันไม่สะดวก การตรวจก็ล�าบาก
เขาเข้ามาตรวจก็อันตราย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“บริบทมันไม่เหมือนกัน น้อง [พยาบาล] ที่เขาอยู่โรงพยาบาลก็จะชินกับ
การท�าตาม order หมอ บริบทคือท�างานในวิชาชีพจริง ๆ แต่พอมาอยู่เรือน
จ�านี่มันไม่ใช่ เหมือนเรามาอยู่ด้วยตัวของเราเอง บางครั้งก็ต้องเป็นหมอเอง
แทนที่เราจะท�างานสายงานหลักแบบโรงพยาบาล แต่เหมือนเราเป็นสาย
สนับสนุน สายหลักของเขาคือสายควบคุม บางเรือนจ�าที่น้อง [พยาบาล] เขา
จะเอาผู้ต้องขังออก ผู้คุมไม่ให้ออก เขาก็ล�าบากใจ แต่ก็อยู่ที่การประสานงาน
อยู่ที่ชี้แจงเหตุผลให้เข้าใจว่าถ้าไม่ออกเคสนี้จะต้องตาย ตายแล้วหัวหน้าจะ
รับผิดชอบ ไปขึ้นศาลกับหนูไหม ก็เขียนแทงมาเลยว่าไม่ให้ออก เพราะหนู
มีความเห็นว่าให้ออก”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
“พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ [ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน] ขึ้นกับกระทรวง
ยุติธรรม ก็จะไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไร 100 กว่าเรือนจ�าที่ขึ้นกับกรมราชทัณฑ์
ทุกเรือนจ�าท�างานเหมือนกันหมดเลย เพราะค�าสั่งกรมฯ เป็นค�าสั่งเดียวกัน
แต่ที่นี่มีพยาบาล 2 คน ผู้ต้องขัง 3,000 จะดูอย่างไร งานเราเยอะมาก
แค่ตรวจก็อ้วกกันแล้ว…สมัครเข้ามาบรรจุแล้วก็หนีกัน จะไม่หนีได้อย่างไร
อย่างค่าเสี่ยงภัย เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ 6,500 (ในเรือนจ�า) นอกเรือนจ�าได้
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3,300 (บางเวลา) พยาบาลได้ พ.ต.ส.ร.4 2,000 อยู่เลย ท�าไมเราได้น้อยกว่า
คนอื่น ทั้ง ๆ ที่เราเสี่ยงกว่าพวกนั้นอีก มีทั้งมีด ทั้งเข็ม ทั้งโรค เอาอะไรมา
วัดว่าไม่เสี่ยง แล้วใครจะมีก�าลังใจท�างาน เราเหมือนเป็น appendix ตรงนี้
มันเจ็บปวด”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2560)
หมอ: หายากและขาดแคลน

ส่วนใหญ่แพทย์ประจ�าเรือนจ�าเป็นต�าแหน่งที่อยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนในหลาย
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน ประเด็นปัญหาขาดแคลนแพทย์เข้าไปตรวจรักษาในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
เป็นประจ�านัน้ มีความแตกต่างค่อนข้างมากในแต่ละพืน้ ที่ กล่าวคือ หากเป็นเรือนจ�าขนาดใหญ่
และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ดูแล โดยมากก็จะสามารถจัดหาแพทย์เข้าไป
ตรวจผู้ต้องขังได้เป็นประจ�า ทั้งที่เป็นแพทย์จากโรงพยาบาลในพื้นที่ และแพทย์ห้วงเวลาที่
กรมราชทัณฑ์สนับสนุนงบประมาณให้5 แต่หากเป็นเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
การดูแลของโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กก็มกั จะไม่สามารถจัดหาแพทย์ทสี่ ามารถเข้าไปตรวจ
ในเรือนจ�าได้เป็นประจ�า เนื่องจากแพทย์ประจ�าโรงพยาบาลในพื้นที่นั้นมีจ�านวนน้อยและ
ภาระงานเยอะอยู่แล้ว บางเรือนจ�ามีแพทย์ประจ�าสามารถจัดเวลาเข้าตรวจได้เดือนละครั้ง
ขณะที่บางเรือนจ�ามีแพทย์เข้าตรวจในเรือนจ�าไม่แน่นอน อยู่ในช่วงระยะเวลา 3 - 6 เดือน
และยิ่งเป็นข้อจ�ากัดมากขึ้นหากเป็นกรณีแพทย์เฉพาะทางในบางสาขาซึ่งขาดแคลนอยู่แล้ว
เช่น ทันตแพทย์ จิตแพทย์ เป็นต้น
“เราเป็นเรือนจ�าความมั่นคงสูง มีหมอเข้าไปเดือนละครั้ง ทั้งโรงพยาบาล
มีคนเดียว คนอื่นไม่เข้า แล้วโรงพยาบาลที่รับผิดชอบเป็นโรงพยาบาลชุมชน
รับผิดชอบ 3 เรือนจ�า รวม [ผู้ต้องขัง] ประมาณ 8,000 กว่าคน โรงพยาบาล
ในเมืองไม่เข้ามา contact เลยค่ะ ไปหา สสจ. [ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด]
ก็ไม่มีผู้รับผิดชอบ โรงพยาบาลชุมชนก็บอกว่าตัวเองไม่ไหว เพราะศักยภาพ
คือ เงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจ�า
5 หมายถึงแพทย์ที่กรมราชทัณฑ์จัดจ้างหรือมีค่าตอบแทนส�าหรับการเข้าไปตรวจรักษาในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
(ในอัตราชั่วโมงละ 500 บาท) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้
อย่างทั่วถึง โดยระบุให้เข้าปฏิบัติงานในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไม่เกินสัปดาห์ละ 3 วัน วันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากเป็น
แพทย์ทสี่ งั กัดโรงพยาบาลของรัฐ ต้องเข้าตรวจเรือนจ�า/ทัณฑสถานนอกเวลาราชการ เนือ่ งจากไม่สามารถเบิกค่าตอบแทน
เบิกทับซ้อนได้ตามระเบียบส�านักงบประมาณ
4
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มีเท่านี้ คุณท�าอะไรได้คุณก็ท�าไป ช่วยเหลือตัวเองไป support ได้แค่เข้าไป
ตรวจ เรือนจ�าบริหารจัดการ [ยา] กินกันคนละ 3 เม็ด 4 เม็ด เพราะว่าเอา
[ผู้ต้องขังป่วย] ออกยาก เป็นผู้ต้องขังโทษสูง ผู้บริหารเขาจะไม่สนใจ อย่างที่
บอก ถ้าเป็นไส้ติ่ง ถ้าไม่แตกไม่ได้เอาออก ออกไปปุ๊บเป็นปัญหาอีก บางที
ขอ admit ตึกเดียวกันก็ไม่ได้ แพทย์เจ้าของไข้ไม่ยอมเดินข้ามวอร์ดข้ามตึก
หมอเป็นบุคลากรพิเศษที่เราบังคับไม่ได้”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“ถ้าเป็น [ความเจ็บป่วย] ทัว่ ไปส่วนใหญ่กโ็ อเค แต่ทมี่ ปี ญ
ั หาก็คอื บางกลุม่ งาน
เช่น กลุ่มงานทันตกรรม ไม่ได้เข้าไปให้บริการมา 2 ปีแล้ว ทางเรา [เรือนจ�า]
ก็ท�าหนังสือขอไป แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ เขาบอกว่าแพทย์มีไม่พอ ยังไม่
สะดวกให้ตอนนี้ บางพื้นที่แพทย์ไม่เคยเข้ามาตรวจภายในเรือนจ�าเลย ไม่มี
แบบเชิงรุกมาหาเราเลย เราก็ท�าอะไรไม่ได้”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
“พอเอา [แพทย์] พิเศษเฉพาะทางลงไป ก็มี feed back กลับไปว่า
มันเป็นกลุ่มโรคที่สามารถรักษาเองได้ ท�าไมต้องเอาเฉพาะทางด้วย เราก็
ปรับใหม่ ให้แพทย์ออก [ไปตรวจที่เรือนจ�า] บางสัปดาห์ก็ให้พยาบาลที่จบ
เวชปฏิบัติออก ปรากฏว่าเรือนจ�าก็ไม่เอา อยากจะได้แพทย์ เหมือนกับถ้าเป็น
แพทย์ตรวจ เขาจะมั่นใจกว่า อย่างน้อยก็ได้เห็นแพทย์เข้าไปรักษาคนป่วย
ในเรือนจ�าบ้าง ไม่ใช่อยู่เฉพาะพยาบาล คือพยาบาลก็ให้ความเห็นเบื้องต้น
แต่คนตัดสินใจคือแพทย์”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
นอกจากเรื่องจ�านวนแพทย์เฉพาะทางที่มีน้อยอยู่แล้วหลายพื้นที่ การเข้าถึงบริการ
แพทย์เฉพาะทางเป็นปัญหาในหลายเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เนื่องจากไม่ได้มีโรงพยาบาลหรือ
สถาบันเฉพาะทางครอบคลุมในทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ โดยเฉพาะจิตเวช ท�าให้การดูแลผูต้ อ้ งขัง
ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างเรือนจ�าที่อยู่ใกล้หรือมีโรงพยาบาล
จิตเวชอยู่ในพื้นที่ กับเรือนจ�าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสถาบันหรือโรงพยาบาลด้านจิตเวช
ว
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อยูใ่ กล้เคียงเลย เช่น หากโรงพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบดูแลผูต้ อ้ งขังเป็นโรงพยาบาลระดับอ�าเภอ
ซึ่งมักไม่มีจิตแพทย์ บางแห่งไม่มีนักจิตวิทยา ก็จะไม่สามารถท�างานหรือให้บริการผู้ต้องขัง
ทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตได้อย่างสม�า่ เสมอและเท่าทีค่ วร และต้องเพิม่ ขัน้ ตอนการส่งตัวผูต้ อ้ งขัง
ผ่านระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลแม่ขา่ ยไปยังโรงพยาบาลศูนย์หรือระดับตติยภูมอิ กี ที เป็นต้น
จึงพบว่าหลายเรือนจ�า/ทัณฑสถานประสบปัญหาในการรับมือกับผูต้ อ้ งขังจิตเวช และพยายาม
จัดระบบดูแลผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตในแต่ละเรือนจ�ากันเองเท่าที่จะสามารถท�าได้
“[ผูต้ อ้ งขังจิตเวช] เป็นปัญหา เพราะว่าเรือนจ�าเล็ก ถ้าคัดกรองทีแ่ รกรับไม่ทนั
เอาไปรวมกับผู้ต้องขัง พอเขาโวยวายก็โดนย�า [ผู้ต้องขังอื่นรุมท�าร้าย] ก็ต้อง
แยกอยู่สถานพยาบาลช่วงหนึ่ง แล้วก็ต้องเชื่อมต่อโรงพยาบาลว่าเขาจะให้ยา
อะไร พยาบาลไม่สามารถจ่ายยาได้...จริง ๆ จิตเวชต้องแยกระยะ เป็นระยะ
ทีม่ นั อาการก�าเริบมันต้องโรงพยาบาล แต่ถา้ เป็นอาการทัว่ ๆ ไปกินยาต่อเนือ่ ง
อาจจะอยู่รวมได้ เพราะว่าต้องใช้ระบบพี่เลี้ยงในการเลี้ยงกินยา”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“[นักจิตวิทยา] มันไม่ได้มีทุกเรือนจ�า [จิตแพทย์] ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาล
แค่จบจิตวิทยาธรรมดา เวลาเข้าไป [ในเรือนจ�า] จะได้เฉพาะ [การคัดกรอง
พื้นฐาน] ง่าย ๆ เช่น ความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย พอประเมินแล้วมีคนเข้าข่าย
ว่าเสี่ยงก็ต้องส่งให้สุขภาพจิตเข้ามาช่วยดูแล ส่งพบหมอจิตเวช แล้วก็กินยา
จิตเวชไปอย่างนั้นแหละ ไม่มีการตรวจติดตาม ไม่เคยปรับยา จะมีก็แค่
เจ้าหน้าที่เป็นคนติดตาม เคยกินยาอย่างไรก็กินอย่างนั้นมาเรื่อย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“ที่โรงพยาบาล...มีศูนย์สุขภาพจิต อาจารย์เข้าตรวจจิตเวชก็จะรับยาให้
ประเมินเคสใหม่ให้ด้วย ข้างในเราก็จะมี อสรจ. เก็บจิตเวชมาส่ง มีคนหนึ่ง
เขาไม่พูดอะไร ปลีกตัวแยกตัวอยู่คนเดียว บางทีก็พูดคนเดียว ไม่เคยสวัสดี
ใคร ให้นบั ยอด บอกไม่นบั รายงานตัวไม่เอา ไม่เอาอะไรเลย แล้วเหมือนโดน
เพือ่ นแกล้ง โดนปากกาเขียนมาทัว่ ตัวเลย พอได้กนิ ยาก็ดขี นึ้ เยอะ ทัก ยิม้ ให้...
แต่พอเขาพ้นโทษกลับบ้านไป เราก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าออกจากที่นี่ไป
จะยังกินยาไหม”
(พยาบาลเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2560)
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นอกเหนือจากความขาดแคลนแพทย์อันเนื่องมาจากจ�านวนและภาระงานของแพทย์
แล้ว ยังมีประเด็นเรื่องทัศนคติบางประการที่ท�าให้แพทย์ไม่อยากเข้าไปท�างานในเรือนจ�า
ทั้งภาพเหมารวมของผู้ต้องขังและเรือนจ�า ความปลอดภัยขณะท�างาน ไปจนถึงการเผชิญ
กับข้อจ�ากัดต่าง ๆ
“หมอทัง้ โรงพยาบาลมีอยูค่ นเดียวเท่านัน้ ทีเ่ ข้าตรวจ [ในเรือนจ�า] คนอืน่ ไม่เข้า
ถ้าเกิดไม่ว่างติดราชการ ก็คือเลื่อนไปเรื่อย ๆ ไม่มีก�าหนด หมอคนอื่นไม่เข้า
ผอ. โรงพยาบาลก็บังคับให้เขาเข้าไม่ได้ หมอเขาก็มีฐานะ บางคนก็เป็นเรื่อง
ทัศนคติ กลัวเรื่องคดีความ กลัวผู้ต้องขังข่มขู่อีก เราอยากมีแพทย์ที่ปรึกษา
ประจ�าเรือนจ�า consult ได้ หรือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน เอาคนเดียวเท่านั้นไม่ต้อง
เปลี่ยนมือ บางทีเกินความสามารถของพยาบาล ก็จะสามารถติดต่อได้
consult คนนี้ได้ตลอด เพราะถ้าเป็นคนอื่นบางทีเขาก็ไม่กล้า บางคนเขา
ก็กลัว”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“ปัญหาของแพทย์ห้วงเวลาที่เข้าปฏิบัติงานในเรือนจ�าทั่วประเทศ เขามีความ
รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความปลอดภัย ไม่ได้รับการดูแลคุ้มครอง เขาแทบจะเดิน
ถอยหลังเข้าทุกวันเลย แล้วเขาก็กลัวมาก อย่าให้ฉันเข้าไปได้ไหม มันเป็นดิน
แดนอันตราย กว่าจะได้มานี่ก็ต้องใช้ [ความสัมพันธ์] ท่านผู้บัญชาการคุยกับ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล แล้วก็ประชุมบอร์ด แล้วต้องบังคับ บีบคอคุณหมอ
มา ต้องตามง้อหมอ คืออยู่มา 2 ปีแล้ว เขาไม่ยอมต่อสัญญาสักที”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
สองผู้คุมต่อหนึ่งผู้ต้องขัง

อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ควบคุมเป็นประเด็นส�าคัญประการหนึ่งในงานบริการสุขภาพ
ผู้ต้องขัง เนื่องจากการส่งตัวผู้ต้องขังป่วยหนักออกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่นั้น
ต้องใช้สดั ส่วนเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์ 2 คนต่อการควบคุมผูต้ อ้ งขัง 1 คน ตลอดเวลาทีอ่ ยูน่ อก
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน ดังนั้น การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังจึงขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการก�าลังคนในการควบคุมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการควบคุมผู้ต้องขังป่วยออกไป
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ตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาล (ผูป้ ว่ ยนอก) หรือการควบคุมผูต้ อ้ งขังทีพ่ กั รักษาตัวในโรงพยาบาล
(ผู้ป่วยใน) บางเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีขนาดใหญ่ อ�านาจการควบคุมผู้ต้องขังสูง หรือเป็น
พื้นที่รับย้ายผู้ต้องขัง ก็มักจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องควบคุมผู้ต้องขังป่วยหนักต้องออก
ไปรับบริการในโรงพยาบาลภายนอกมากกว่าเรือนจ�าขนาดเล็กและอ�านาจการคุมขังน้อยไป
โดยปริยาย และกว่าทีผ่ ตู้ อ้ งขังป่วยหนักคนหนึง่ จะสามารถออกไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาลได้นนั้
ต้องผ่านการพิจารณาอย่างเข้มงวดจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
“ทางโรงพยาบาลบอกว่าเรือนจ�าส่งคนไข้ช้า ก็คือบริบทของเรือนจ�า ขั้นตอน
áÃ¡¾ÂÒºÒÅàÃ×Í¹¨íÒµŒÍ§·íÒàÍ¡ÊÒÃ¾ÃŒÍÁ¡ÑºËÅÑ¡°Ò¹·Ø¡ÍÂ‹Ò§à¾×Íè ¢Í¹íÒµÑÇÍÍ¡
เมื่อหัวหน้าฝ่ายหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องเขาฟอร์มคนขึ้นมา ฟอร์มทีมขึ้นมา ฟอร์ม
รถขึ้นมา จะน�าออกโรงพยาบาลต้องใช้ระยะเวลา ที่ส�าคัญคือเจ้าหน้าที่
ที่คุมไป คือต้องจัดเจ้าหน้าที่มาคุม อัตราส่วนคือผู้ต้องขัง 1 คน เจ้าหน้าที่
2 คน อันนั้นคือตายตัว...เมื่อเคลียร์เรื่องคนคุมออกตรวจได้แล้ว ประเด็น
ต่อมาคือการท�างานของพยาบาลเรือนจ�า การให้ความเห็น ให้ข้อวินิจฉัย มัน
ไม่ได้เบ็ดเสร็จที่พยาบาลคนเดียว จะต้องมีการพิจารณาร่วม เนื่องจากคนไข้
เป็นผู้ต้องขังที่มีคดีติดตัว พฤติการณ์เป็นอย่างไร เกเรไหม โทษอะไร อย่างไร
แบบไหน เป็นเรือ่ งของการควบคุม มาตรการความมัน่ คง เรือ่ งใหญ่คอื นโยบาย
กฎระเบียบของเรือนจ�า ขัน้ ตอนมันจ�าเป็น มันแก้ไม่ได้ ถ้าป่วยจริงก็ไม่มปี ญ
ั หา
แต่ถ้าป่วยปลอม เกิดเรื่องขึ้นมา พยาบาลก็รับก่อนเพื่อน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“...อย่างคนไข้นัด ปกติจะออกตามใบนัด 4 คนต่อวัน คนละวอร์ดคนละตึก
อีก [ผูต้ อ้ งขังป่วย] 4 คนนีจ่ ะมีผคู้ มุ 8 คน แล้วถ้าสมมติมคี นนอนโรงพยาบาล
เคยนอนสูงสุด 8 คู่ ใช้ผู้คุม 16 คน เพราะฉะนั้นคือถ้ามีคนนอนโรงพยาบาล
หลายคน แล้วก็ออกไปหาหมอตามนัดอีก มันก็จะต้องดึงคน [เจ้าหน้าที่
ควบคุม] หรือไม่ก็ต้องเลื่อนนัดค่ะ ผู้คุม 20 กว่าคนมันก็ไม่ไหว บางทีนัด
เมื่อปีที่แล้ว จนมาปีนี้ก็ยังไม่ได้ออก เพราะบางทีมันมีฉุกเฉินเข้ามาแทรก”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
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“จะมีปัญหาที่ว่า ถ้าผู้คุมออก [น�าตัวผู้ต้องขังป่วยไปโรงพยาบาล] โดยที่ไม่มี
พยาบาลไปด้วย ก็จะมีปัญหาว่าเขาเป็นผู้คุมมีหน้าที่คุมอย่างเดียว ดังนั้น
เป็นหน้าทีพ่ ยาบาลทีต่ อ้ งมาดูแลผูต้ อ้ งขังป่วย เขาจะไม่ชว่ ยอะไรเลย พยาบาล
ก็ต้องจัดการเอาเองเพราะเป็นหน้าที่ แต่ถ้ามีพยาบาลไปด้วยก็ไม่มีปัญหา
คือช่วยกัน”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
“เรื่องส่งออก [ผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาที่โรงพยาบาล] มีแต่ช้า เพราะเคยมี
ปัญหาว่าเวลาหมอเข้าไปตรวจ หมอบอกว่ารีบออกด่วนเลย เดี๋ยวต้องมาปั๊ม
[หัวใจ] ในเรือนจ�านะ กว่าจะออกได้เขาบอกว่าไม่มผี คู้ มุ ไปด้วย คืออัตราก�าลัง
เจ้าหน้าที่ไม่พอ [ผู้ต้องขัง] ออกไป 1 คนต้องใช้เจ้าหน้าที่ 2 คน คนขับรถ
อีก ถ้ากรณีมีผู้ต้องขังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่แล้วก็คือต้องขาดอัตราก�าลัง
กว่าจะเกลี่ยออกได้ก็ต้องใช้เวลา ยิ่งเรือนจ�าใหญ่ที่คนป่วยเยอะ ๆ จะมีปัญหา
มาก...มีผู้ต้องขังคดียา [เสพติด] 500,000 เม็ดออกไปนอนโรงพยาบาลผ่าตัด
กระดูก ไม่มีใครอยากให้เขาออกสักคน แต่ต้องออก ท�าอย่างไรล่ะ เลยบอก
ว่าเอามือวางอันดับ 1 ของผู้คุมไปเฝ้าเลยนะ ปกติ 1 ต่อ 2 [อัตราส่วนผู้ต้อง
ขัง 1 คนต่อเจ้าหน้าที่ควบคุม 2 คน] นี่ต้อง 1 ต่อ 3 นะ แถมต้องประสาน
สถานีต�ารวจขอก�าลังต�ารวจมาเฝ้าด้วย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“...อย่างคนไข้มนี ดั ตอนเช้าทีค่ ลินกิ วัณโรคกับคลินกิ เอดส์ แต่ลากโซ่กนั มาบ่าย
3 ซึ่งไม่มีหมอแล้ว เราก็ถามน้อง [พยาบาลเรือนจ�า] ว่าท�าไมถึงออกมาบ่าย
3 คือพี่พยาบาลสั่งยาให้ได้นะ แต่ว่าอยากให้คนไข้ได้เจอแพทย์เฉพาะทาง
เขาก็จะบอกว่ารถมีคันเดียวบ้าง ต้องรวบรวม [ผู้ต้องขังป่วย] ให้มาให้
ครบก่อน ผู้คุมไม่อยู่บ้าง”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
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่ ละอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจํา อสรจ
ผูช
้ ว่ ยเหลือเจ้าหน้าทีแ

ด้วยข้อจ�ากัดเรือ่ งบุคลากรของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ส่วนใหญ่ทกุ แห่งจึงมีการคัดเลือก
ผูต้ อ้ งขังมาเป็นผูช้ ว่ ยเหลืองานเจ้าหน้าทีใ่ นด้านต่าง ๆ รวมทัง้ การให้บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขัง
โดยมีทั้งผู้ต้องขังที่เป็นผู้ช่วยเหลืองานประจ�าสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และ
อาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�า (อสรจ.) ซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีศักยภาพมาเข้า
อบรมเพื่อให้เป็นแกนน�าด้านสุขภาพในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ตามเกณฑ์ อสรจ. 1 คน
ต่อการดูแลผู้ต้องขัง 50 คน ประจ�าอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของ เรือนจ�า เช่น เรือนนอน งาน
สูทกรรม การศึกษา การฝึกวิชาชีพ รวมทั้งกองงานต่าง ๆ โดยต้องได้รับการฝึกอบรมตาม
หลักสูตร6 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อสรจ. ที่มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพเหล่านี้ถือเป็นช่องทางเพิ่มเติมที่ช่วยให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพ
สามารถเข้าถึงบริการได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีระบบการจัดบริการ
สุขภาพตามวันหรือตามแดนผู้ต้องขัง อย่างไรก็ดี แม้ดูเหมือนการอบรม อสรจ. จะเป็น
ช่องทางสนับสนุนส�าคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง แต่ทว่าแต่ละเรือนจ�า/
ทัณฑสถานสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จัดหาบุคลากรผู้ฝึกอบรม และ
จัดให้มีการฝึกอบรม อสรจ. ในแต่ละปีได้แตกต่างกัน
“คนป่วยเต็มทุกเตียง คนดูแลบางทีก็นอนพื้น ผมเดินไม่ได้ นอนอยู่บนเตียง
อย่างนี้ เขาก็จะมีคน [ผู้ช่วยงานสถานพยาบาล] ดูแลตลอด เขาจะยกถาด
อาหารมาให้เลย เวลาเข้าห้องน�้าเขาก็พาเข้าไป เดินไม่ได้ก็มีคนพาอุ้มไปอาบ
ผมก็นั่งกับพื้นห้องเลย เขาอาบให้ ผมยกขายังไม่ได้เขาก็จับยกขึ้นมาแล้ว
ให้ผมยันออกไป เขาท�าให้ทีละข้าง กายภาพน่ะครับ”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
“ลงจากซอยมา ถอดโซ่ พอตัดสินมาก็สมัครผู้ช่วยเหลือเลย ฝึกกับเขาเลย
อบรม เวลามีคนป่วย เป็นไข้ ไม่สบาย เขาก็จะมาหาให้เราพาไป ผู้ช่วยเหลือ
ก็คล้าย ๆ เป็นกระบอกเสียงอีกทอดหนึ่งให้นักโทษได้คุยกับนาย/เจ้าหน้าที่
หลักสูตรมาตรฐาน 43 ชั่วโมง ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 25 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 18 ชั่วโมง อสรจ. ที่ผ่าน
การฝึกอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถเป็นแกนน�าในเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้น เช่น การปฐมพยาบาล การคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน การเฝ้าระวัง ส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค การดูแลผูต้ อ้ งขังทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพจิตและทีใ่ ช้สารเสพติด รวมทัง้ ปัญหาสุขภาพตามบริบท
ของแต่ละเรือนจ�า เป็นต้น (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2561).
6
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บางคนก็เป็นหนัก ท้องร่วง เป็นฝีแบบหนองแตกก็มี ฉุกเฉินส่วนใหญ่ก็พวก
โรคประจ�าตัวขึ้น ผมก็จะเคาะเรียกนาย เขาก็เลยจัดให้จัดเวรกลางคืน 8 เวร
8 ชั่วโมงให้ผู้ต้องขังดูกันเอง”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
“เราต้องประสานกับโรงพยาบาล เพื่อเข้ามาจัดอบรมให้ [ผู้ต้องขังที่เป็น
ผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่/หัวหน้าห้องในเรือนนอน] มีความรู้เบื้องต้น เพราะเวลา
ที่ขังแล้ว [เข้าห้องนอน] คนที่จะอยู่กับเขาคือผู้ช่วยเหลือ/หัวหน้าห้อง เพราะ
ฉะนัน้ หัวหน้าห้องต้องคัดกรองเป็นว่าป่วยจริงไม่จริง คอยดู คอยสกรีนให้ แล้ว
ก็รายงานผูค้ มุ ถ้าผูช้ ว่ ยเหลือดูไม่เป็นก็ไม่รายงาน คิดว่าไม่เป็นอะไร แต่ตอนนัน้
หายใจหอบจะตายแล้ว ปรากฏตาย…อีกอันหนึ่งคือพัศดี ที่ดูแลหลักเวลา
เวรกลางคืน บางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจ บางคนบอก..เดีย๋ วก็จะเช้าแล้ว
ค่อยออก...เราต้องอบรมทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาล
การตรวจเบื้องต้น เพราะคนเหล่านี้เขาเข้าเวรใกล้ชิดกับผู้ต้องขังมากที่สุด
เขาจะรู้เลยว่า [อาการ] อย่างนี้ต้องเรียกพยาบาลแล้ว อยู่ไม่ได้แล้ว ถ้าไม่มี
ความรู้ เขาจะรู้ได้อย่างไรว่า [ผู้ต้องขัง] เป็นมากเป็นน้อย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
คับที่อยู่ยาก: ข้อจํากัดเชิง ครงสร้างของเรือนจํา
“แดนบาล” เก่าและคับแคบ: แดนพั กพิ งผู้ต้องขังป่วย

โครงสร้างทางกายภาพและอาคารสถานที่ของเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ที่ส�าคัญในการท�างานบริการสุขภาพผู้ต้องขัง และจะส่งผลเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
ในกรณีของเรือนจ�า/ทัณฑสถานขนาดใหญ่หรือเรือนจ�าใหม่เมื่อเทียบกับเรือนจ�าขนาดเล็ก
หรือเรือนจ�าเก่าที่ตั้งขึ้นนานหลายสิบปีแล้ว เนื่องจากเรือนจ�า/ทัณฑสถานขนาดใหญ่หรือ
ที่สร้างขึ้นใหม่ไม่นานนักนั้นมีการจัดสรรอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งรองรับเรื่อง
บริการสุขภาพผู้ต้องขัง คือมีสถานพยาบาลของเรือนจ�าเป็นสัดส่วน มีโครงสร้างและ
การจัดสรรพืน้ ทีส่ า� หรับการสุขาภิบาลและอนามัยสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และส่วนใหญ่แล้วแดนของ
ผูต้ อ้ งขังชายมักจะมีการจัดสรรพืน้ ทีใ่ ช้สอยและองค์ประกอบแวดล้อมดีกว่าแดนผูต้ อ้ งขังหญิง
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เป็นต้น ขณะที่เรือนจ�าเก่าหรือที่สร้างขึ้นหลายสิบปีไม่อาจจัดแบ่งพื้นที่ส�าหรับการบริการ
สุขภาพได้ตามมาตรฐาน และไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างอาคารเพิ่มเติมได้อีก เนื่องจาก
ติดขัดในเรื่องพื้นที่และงบประมาณในการก่อสร้าง บางเรือนจ�าไม่สามารถจัดพื้นที่เป็นแดน
พยาบาลได้เป็นสัดส่วน บางเรือนจ�าจัดพื้นที่ที่มีอยู่ได้เพียงเป็นห้องพยาบาล บางเรือนจ�า
มีสถานพยาบาลแยกต่างหาก และมักตั้งอยู่ในแดนชาย ซึ่งพยาบาลเรือนจ�าที่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิงรู้สึกเสี่ยง/ไม่ปลอดภัย และไม่มีอิสระในการท�างาน เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้ชายตลอดเวลา เรือนจ�าบางแห่งไม่มีห้องแยกโรค บางแห่ง
ต้องปรับใช้ห้องซอย หรือห้องขังเดี่ยวมาเป็นห้องแยกโรค ขณะที่บางแห่งใช้พื้นที่ของ
สถานพยาบาลในเรือนจ�าผิดวัตถุประสงค์ เช่น เป็นเรือนนอนของผู้ต้องขังที่ออกไปท�างาน
นอกแดนคุมขัง ฯลฯ ทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อจ�ากัดด้านโครงสร้างสถานที่ของ
สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐาน
ที่ควรจะเป็น และยิ่งกลายเป็นข้อจ�ากัดอย่างมากในการท�างานให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง
ท่ามกลางสถานการณ์คนล้นคุกในปัจจุบัน
“ประเด็นสถานที่ [เรือนจ�า] ก็เหมือนเดิม แออัด คับแคบ เก่า สร้างมา 30 ปี
นีต่ อ่ เติมแล้วแต่ไม่มแี ปลน พอขยายก�าแพงก็ไปเกีย่ วกับเรือ่ งอืน่ ๆ ความมัน่ คง
งบประมาณ...ติดที่โครงสร้าง พื้นที่ งบประมาณ และเวลาที่เราจะเปลี่ยนหรือ
ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง เราต้องขออนุญาตกรม [ราชทัณฑ์] แล้วต้องขอ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡‹ÍÊÃŒÒ§ÁÒãËŒ¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò ÊÔè§·ÕèàÃÒ¨Ð»ÃÑº ÊÔè§·ÕèàÃÒ¨Ðà»ÅÕèÂ¹¹Õé
มันได้/ไม่ได้ ไม่ใช่เราต่อเองได้ อะไรทีท่ า� เองได้เราท�าแล้ว เราต้องขอ [อนุมตั ]ิ
แล้วกระบวนการพิจารณากว่าจะกลับมา บางทีกไ็ ม่ได้งบประมาณบ้าง ถ้าเรือน
จ�าที่เป็นขนาดใหญ่ เขามีสตางค์ [รายได้จาก] ร้านค้าพอจะ support ได้
แต่เรือนจ�าขนาดย่อย ๆ อย่างนี้ มันไม่มีสตางค์ จะเอาที่ไหนไปท�า...เรือนจ�า
พื้นที่มันจ�ากัดมาก ดูแล้วดูเล่า แม้กระทั่งสถานพยาบาลในเรือนจ�า พยายาม
ที่จะท�า ไม่มีที่จะลงจริง ๆ”
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“ถ้าเป็นเรือนจ�าขนาดเล็กหรือเป็นโครงสร้างเก่า แดนก็จะรวมอยู่กับผู้ต้องขัง
หรือเปิดไปปุ๊บเจอลูกกรงเลย การแยกสัดส่วนของสถานพยาบาลมันก็จะ
ไม่ชดั เจน แดนหญิงจะมีปัญหามาก โดยเฉพาะเรือนจ�าอ�าเภอ สถานพยาบาล
แทบไม่มีพื้นที่เลย ต้องไปแปะอยู่รวมกับฝ่ายควบคุม การแยกโรคไม่ต้อง
พูดถึง เป็นไปไม่ได้ อย่างมากก็พยายามเกลี่ยห้องขัง ซึ่งไม่ใช่ว่าจะย้ายกัน
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ง่าย ๆ เพราะจะระบุตัวนักโทษเลย คนไหนอยู่ห้องไหนก็ต้องไปห้องนั้น
สับเปลี่ยนกันไม่ได้”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“...[เรือนจ�าจังหวัดขนาดเล็ก] สถานทีค่ บั แคบ ข้างบนเป็นฝ่ายบริการการศึกษา
ใต้ถุนชั้นล่างก็มาใช้เป็นสถานพยาบาล มันไม่มีพื้นที่มาท�าเป็นสถานพยาบาล
โดยตรงเลย ห้องแยกโรค ถ้าคนเดียวก็โอเค ให้ไปอยู่ห้องซอยได้ แต่พอมี
หลาย ๆ คน ก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนเหมือนกัน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
ห้องแยกโรค เป็นอีกหนึง่ ประเด็นส�าคัญของการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขในเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน แม้จะจัดพืน้ ทีใ่ นสถานพยาบาลเป็นห้องแยกโรคเพือ่ ไม่ให้แพร่กระจายสูผ่ ตู้ อ้ งขัง
อื่นได้ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นห้องแยกโรคติดต่อส�าคัญอย่างวัณโรค ที่ทุกเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
ให้ความส�าคัญและมีโครงการจากภายนอกเข้าไปร่วมท�างานด้วยหลายลักษณะ มีการตรวจ
คัดกรองวัณโรคกันอย่างเข้มข้นเป็นประจ�าทุกปี มีแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
จัดพื้นที่เป็นห้องแยกโรคให้ผู้ต้องขังป่วยระยะแพร่กระจาย ฯลฯ แต่เรือนจ�าหลายแห่ง
ไม่สามารถจัดพื้นที่เฉพาะส�าหรับแยกโรคติดต่ออื่น ๆ ด้วยได้ ท�าให้การควบคุมโรคติดต่อ
หรือโรคระบาดอืน่ ๆ ในผูต้ อ้ งขังท�าได้ยาก มีโอกาสทีจ่ ะเกิดการแพร่กระจายของโรคระบาด
ได้เร็ว ไม่ว่าจะเป็นตาแดง โรคผิวหนัง โรคติดต่อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
“อย่าง [ผู้ต้องขัง] วัณโรคจะมีห้องแยก แต่บางโรค เช่น เริม ตาแดง ไข้หวัด
บางทีอีสุกอีใส ช่วงก่อนเจอหลายคน 4 - 5 คนก็ไม่มีห้องแยก คือนอกจาก
วัณโรคแล้วมันควรจะมีที่ [ห้องแยกผู้ต้องขังป่วย] ส�าหรับโรคอื่นด้วย อย่าง
ช่วงนี้หิดเริ่มกลับมาอีก คือผู้ต้องขังที่อยู่แต่ละแดน เขาจะไม่สามารถแยกเอา
คนทีเ่ ป็นหิดออกมารวมห้องเดียวกันกับเรา [สถานพยาบาล] ได้ คือถ้าย้ายมา
อยู่ห้องเดียวกัน เราแจกยา ล้างยา ฉีดยาอะไรก็จะได้ไม่กระจาย แต่ผู้คุมข้าง
ในบอกว่ามันเป็นข้อจ�ากัดเรื่องก�าหนดโทษ เอามารวมกันไม่ได้ นอนด้วยกัน
30 - 40 คน โรคก็ระบาด”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
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“ปัญหาเยอะมาก คือโครงสร้างของเรือนจ�ามันจ�ากัด ไม่รจู้ ะดิน้ ไปทางไหนแล้ว
สถานที่คับแคบแล้วผู้ต้องขังล้น ไข้หวัดระบาด เป็นไข้ทีหนึ่ง 60–70 คน
มีไอ จาม เป็นหวัด เราต้องแยกห้อง แต่ไม่มี ต้องใช้วิธีสลับแดนกัน ให้คน
ที่ไม่เป็นไปอยู่อีกแดน ตอนนั้นเกิดโรคตาแดง แดนเดียว 200 - 300 คน
บล็อกแดน [จ�ากัดการเข้าออกบริเวณแดนที่มีการระบาด] ได้แค่ 2 - 3 วัน
คือมันระบาดจนต้องควบคุมโดยการบล็อกสถานที่ ออกไปเยี่ยมญาติกันไม่ได้
จนต้องปล่อยให้ระบาดไปเลย แล้วสาธารณสุขก็เข้ามา ตาแดงเป็นเดือน
เหนื่อยมาก แดนเดียวเป็นถึง 500 คน”
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“อย่างกรณี TB [วัณโรค] จริง ๆ ไม่อยากให้กลับเข้าไปอยู่เรือนจ�าเลยจนกว่า
จะกินยาครบ 14 วัน ไม่อย่างนั้นคนไข้ในเรือนจ�าก็มีโอกาสจะติด แต่ว่าหมอ
ไม่ยอม ก็ยืนยันว่าเข้าไปอยู่ในเรือนจ�ามันไม่มีที่แยกจริง ๆ ไม่รู้จะท�าอย่างไร
ก็ต้องเอาใส่ไว้ที่ห้องซอย [ห้องควบคุมผู้ต้องขังที่มักแยกผู้ต้องขังโทษสูง/
ผิดวินัยไว้ต่างหาก] แต่มันก็ไม่ได้แยกแบบเด็ดขาด เพราะว่า [ห้อง] ซอยก็
เป็นส่วนหนึ่งของเรือนนอน แล้วถ้าเป็นห้องแยกโรคจริง ๆ จะต้องมีระบบ
ระบายอากาศ ก็จะใช้พัดลมเป่าเอา ดูดอากาศให้ออกช่องด้านหลัง เคยเจอ
[ผู้ต้องขัง] ร้องเรียน บอกว่าเขาไม่ได้ผิดระเบียบท�าไมต้องขังเขาถึง 6 เดือน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“โรคที่เจอมากคือ (1) วัณโรค กับ (2) โรคจิต ผู้ป่วยโรคจิตล�าบากหน่อย
ไม่มีที่จะแยก จะเอาออกไปโรงพยาบาลโรคจิต หมอก็ไม่รับ บอกว่ายังไม่บ้า
ถึงขนาด เราก็ไม่รจู้ ะท�าอย่างไร วัณโรคอีกเหมือนกัน ตอนนีท้ เี่ รือนจ�าเป็น 300
กว่าคน เรือนนอนมันบรรจุได้ 80 กว่าคน ก็อัด ๆ จะเอาไปไว้ที่อื่นก็จะแพร่
เชือ้ ส่งไปบ�าบัด [ย้ายระบายไปทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ] ก็ไม่รบั อีกเหมือนกัน
เพราะมันมี MOU ร่วมกันเรือ่ งวัณโรคระหว่างการรักษา ถ้าไม่จา� เป็นไม่ให้ยา้ ย
ต้องรักษาให้หายก่อน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
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ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์

เรือนจ�า/ทัณฑสถานทุกแห่งต้องมีและส�ารองยาสามัญทีจ่ า� เป็นพร้อมให้บริการผูต้ อ้ งขัง
ไว้จ�านวนหนึ่ง เพื่อความคล่องตัวในการใช้บรรเทาอาการของโรค ป้องกันการแพร่ระบาด
ทันท่วงที และช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ
ตามมาตรฐานการให้บริการ เช่น อุปกรณ์ท�าความสะอาด หม้อต้ม หม้อนึ่ง ชุดตรวจโรค
ชุดให้การรักษาทัว่ ไป เวชภัณฑ์สา� หรับควบคุมการติดเชือ้ อุปกรณ์ชว่ ยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น
ส่วนใหญ่มีระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ใช้ภายในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
ซึง่ อาจแตกต่างกันในแต่ละพืน้ ที่ ขึน้ อยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ ของแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
เช่น โครงสร้างอาคารสถานที่ งบประมาณ เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ตู้หรือชั้นส�าหรับ
เก็บยาและเวชภัณฑ์ทมี่ นั่ คงปลอดภัย เป็นต้น โดยแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่ได้รบั
การจัดสรรงบประมาณจ�านวนหนึ่งจากส่วนกลาง เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายหัวในการซื้อยาในราคา 136 บาทต่อผู้ต้องขังหนึ่งคนต่อปี โดยส�านัก
งบประมาณจัดสรรเงินให้ตามจ�านวนผูต้ อ้ งขังที่ 190,200 คน ไม่ใช่จา� นวนผูต้ อ้ งขังปัจจุบนั
เรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งต้องบริหารจัดการและจัดสรรเงินส่วนนี้ไปตามบริบทและ
ความจ�าเป็น ทัง้ การจัดซือ้ ยา การดูแลรักษา รวมถึงเวชภัณฑ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ วัสดุอปุ กรณ์
และครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานบริการสุขภาพต่าง ๆ
“ในเรือ่ งของโครงสร้าง มีสถานพยาบาลอยูแ่ ล้วทีแ่ ดนชาย แต่ไม่มหี อ้ งแยกโรค
ถ้ามีผตู้ อ้ งขังทีเ่ ป็นวัณโรคก็ตอ้ งอยูห่ อ้ งแยก ดัดแปลงห้องซอยเอา ตอนนีป้ ญ
ั หา
คือปิดทึบหมด ปกติต้องมีทางระบายอากาศ...การเก็บยา จ�านวนยามันเยอะ
ส่วนที่พอจะเก็บได้ก็จะเก็บที่ห้องท�างาน ห้อง treatment แล้วก็ห้องเก็บยา
ของเราจะเป็นห้องเล็ก ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ถุงมือ mask (หน้ากาก) เราก็จะเก็บ
รวมกันหมดเลย มีแอร์ แต่ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของเรือนจ�าจะมีจ�ากัด จะเปิด
24 ชัว่ โมงมันก็สนิ้ เปลือง แต่คณ
ุ ภาพยามันก็...ส่วนทีเ่ หลือก็จะไม่มหี อ้ งเก็บยา
โดยเฉพาะ เก็บในอุณหภูมิปกติ จะมีปัญหาก็ตอนช่วงหน้าร้อน...ปัญหา
อีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นพยาบาลผู้หญิง แต่สถานพยาบาลอยู่ในแดนชาย ก็ไม่
ค่อยสะดวก ต้องมีคนอารักขาไปตลอด”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
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“ค่ายาได้ 136 บาทต่อคนต่อปี จริงๆ ตรงนี้ไปซ�้าซ้อนกับ สปสช. เพราะจ่าย
รายหัวให้กบั โรงพยาบาลไปแล้ว ผูต้ อ้ งขังก็เป็นหนึง่ ในผูป้ ว่ ย UC [สิทธิประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า] อย่างน้อยโรงพยาบาลแม่ข่ายก็ควรจะแบ่งยามาให้ [สถาน
พยาบาลในเรือนจ�า] บ้าง แบ่งคนช่วยงานมาบ้าง แบ่งงบลงทุนมาช่วยสนับสนุน
บ้าง ทุกวันนี้โรงพยาบาลเครือข่ายให้ [ยา] ในเคสที่ไปตรวจแล้วจ่ายยา
กลับมา แต่ไม่ได้ให้ยามาสต๊อกไว้ที่เรือนจ�า จริง ๆ แล้วเราคาดหวังว่าจะได้
ยามาสต๊อกไว้ที่เรือนจ�า”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“งบซื้ อยา 136 บาทต่อหัวต่อคนแต่ ละเรื อนจ�ามั นไม่ พ อ เพราะแต่ ละ
โรงพยาบาลเขาไม่ได้เข้าไป support เรือนจ�าทุกแห่ง บางแห่งแทบจะไม่เคย
เข้ามา support อะไร เขาบอกเขาดูแลคนข้างนอกยังไม่ไหว ยกเว้นคุณร้อง
ขอไป อย่างเช่น มีไอ้นี่ระบาดเข้ามาดูให้หน่อย แต่ถามว่าระหว่างนั้นล่ะ จะ
ให้เขาไปเอายาจากไหน การดูแลข้างใน [เรือนจ�า] เนี่ยยังไม่ 100% เลย...คือ
ยามันไม่มี มันมีงบซื้ออยู่เท่านี้ ฉันก็ต้องจ่ายเธอเท่านี้ แทนที่เธอจะได้
antibiotic [ยาปฏิชีวนะ] 5 วัน เธอก็ไม่ได้ละ ต้องเหลือ 3 วัน เพราะว่า
มันไม่พอ มันต้องบริหารจัดการเฉลี่ยให้ได้ทั้งปี เรารู้สึกว่า เฮ้ย มันไม่โอเค”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
ส�าหรับระบบบริหารจัดการยาทีจ่ า่ ยให้แก่ผตู้ อ้ งขังในแต่ละวันนัน้ ขึน้ อยูก่ บั การบริหาร
จัดการภายในเรือนจ�า บางแห่งมีระบบกระจายการบริหารจัดการยาสามัญประจ�าบ้านให้กบั
เจ้าหน้าที่ควบคุมในแต่ละจุด โดยสถานพยาบาลเป็นผู้ควบคุมดูแลจ�านวนยาในแต่ละเดือน
เพื่อลดจ�านวนผู้ต้องขังป่วยไปขอเบิกยาทีส่ ถานพยาบาล บางแห่งก็เป็นอ�านาจตัดสินใจของ
สถานพยาบาลเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผู้ต้องขังที่ต้องกินยาในแต่ละวันโดยส่วนใหญ่จะมี
ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ป็นผูช้ ว่ ยเหลือประจ�าสถานพยาบาลช่วยดูแลให้ผตู้ อ้ งขังกินยาทีแ่ พทย์จา่ ยให้ตาม
เวลาในแต่ละวัน หากต้องกินยาก่อนนอนก็จะมีระบบให้ อสรจ. ประจ�าเรือนนอนแต่ละห้อง
ช่วยจัดการดูแล อย่างไรก็ดี เรือนจ�าหลายแห่งมีขอ้ จ�ากัดในเรือ่ งการดูแลติดตามให้ผตู้ อ้ งขัง
ป่วยรับยาต่อเนือ่ งหรือครบตามจ�านวน เช่นในกรณีผตู้ อ้ งขังติดเชือ้ เอชไอวีทรี่ บั ยาต้านตัง้ แต่
ก่อนเข้าเรือนจ�า หากอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิสุขภาพ ติดต่อให้ญาติรับยามาให้ไม่ได้
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ก็อาจไม่ได้รับยาต้านเชื้อไวรัสต่อเนื่อง หรือกรณีที่ผู้ต้องขังไม่ให้ความร่วมมือในการกินยา
เช่น แกล้งป่วย กินยาไม่ครบ ลักลอบเอายาให้คนอื่น ซึ่งมักเป็นปัญหาในหลายเรือนจ�า
“ประเด็นที่คนไข้ได้รับการตรวจเรียบร้อย หมอสั่งยาเรียบร้อย แต่ด้วย
ข้อระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่คนไข้ไม่สามารถถือยาเองได้ก็เลยท�าให้คนไข้
บางส่วนไม่ได้รับยา เนื่องจากว่าคนไข้อาจจะเยอะ เจ้าหน้าที่น้อย แล้วการ
กระจายยาในแต่ละวันมันก็เป็นภาระ เขาก็ต้องมาแจ้งชื่อ รับยา กินต่อหน้า
บางคนเขาก็ไม่อยากมา ทีนี้พวกเรื้อรัง หรือพวกที่ใช้แอนตี้ไบโอติค [ยา
ปฏิชีวนะ] เขาขี้เกียจไป ยามันก็ไม่ครบโดส”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
ข้อจ�ากัดในเรือ่ งยาและเวชภัณฑ์นอกเหนือจากนี้ ได้แก่ เรือนจ�า/ทัณฑสถานบางแห่ง
ได้รบั การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ขา่ ยในพืน้ ที่ โดยสามารถ
เก็บและส�ารองยาไว้ใช้ในสถานพยาบาลของเรือนจ�าได้จา� นวนหนึง่ บางแห่งใช้สต็อกยาของ
โรงพยาบาล แต่ต้องท�าบันทึกการใช้ยาอย่างละเอียดแจ้งโรงพยาบาล โดยไม่มีโปรแกรม
ช่วยอ�านวยความสะดวกเรื่องบันทึกการใช้ยา บางแห่งโรงพยาบาลเข้ามาช่วยพัฒนา
ระบบงานให้ในเรือนจ�า แต่เรือนจ�าขนาดเล็กหรือเก่าบางแห่งมีข้อจ�ากัดเรื่องการปรับปรุง
พื้นที่ในเรือนจ�าให้ได้มาตรฐานส�าหรับการให้บริการทางการแพทย์ และการเก็บส�ารองยา
ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�าบล เช่น ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ
ต้องยกระดับพืน้ ที่ เป็นต้น ข้อจ�ากัดเหล่านีล้ ว่ นส่งผลต่อศักยภาพในการรับมือกับโรคติดต่อ
และโรคระบาดในเรือนจ�า
“มีคนจะบริจาคยูนิตท�าฟัน แต่เรือนจ�าไม่เอา เขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม ค่าบริหารจัดการแพงมาก ไม่คุ้ม เอามาก็ไม่ให้ใช้ ต้องลงทุนค่า
ท�าห้องไปอีกเป็นแสนเพื่อที่จะเอาเครื่องมือมาลง ไม่เอา เขาบริหารไม่ได้
ถ้าไม่มียูนิตแพทย์ก็ท�าได้แต่ถอนฟันอย่างเดียว อย่างอื่นท�าไม่ได้ เวลามี
mobile [หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่] มาก็ใช้ห้องประชุมของเรือนจ�า”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
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วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนในการทํางานบริการสุขภาพ

นอกจากประเด็นข้อจ�ากัดในเชิงโครงสร้างทางกายภาพ สถานที่ และยาและเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์แล้ว สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานยังมีขอ้ จ�ากัดในเรือ่ งอุปกรณ์ วัสดุ
ครุภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการท�างานพื้นฐาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
ระบบอินเทอร์เน็ต โปรแกรมในการบริหารระบบงานสถานพยาบาลที่ทั้งเรือนจ�าและ
โรงพยาบาลสามารถเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลร่วมกันได้ ไปจนถึงวัสดุสิ้นเปลืองในการท�างาน
โดยส่วนใหญ่พยาบาลในเรือนจ�าจะจัดสรรเงินประมาณทีไ่ ด้รบั ไปตามความจ�าเป็น บางแห่ง
ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลในพื้นที่ แต่ส่วนที่ยังเป็นข้อจ�ากัดคือวัสดุและอุปกรณ์
เครือ่ งมือทีม่ กั ถูกตัง้ ค�าถามถึงความปลอดภัยและการควบคุมในเรือนจ�า เช่น เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล การเชือ่ มสัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ท�าให้พยาบาลเรือนจ�าส่วนใหญ่ตอ้ งเอางาน
ที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ออกไปท�าข้างนอกเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
“[ระบบงานโรงพยาบาล] เป็นแบบออนไลน์ โรงพยาบาลสนับสนุนเรือ่ งอุปกรณ์
การแพทย์ต่าง ๆ พวกเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ไม่ได้ เพราะว่ามันมีกฎ
ระเบียบของมันอยู่ อย่างโรงพยาบาล [ศูนย์แห่งหนึง่ ] มันเป็นคอมพิวเตอร์เช่า
จะไปซื้อเครื่อง PC [personal computer] ให้เรือนจ�าไม่ได้ แต่พี่ซื้อ
projector หรือว่าอุปกรณ์อนื่ ๆ ให้ได้นะ...มันจะมีปญ
ั หาว่า [ระบบงาน] ของ
เรือนจ�าใช้โปรแกรมกรมราชทัณฑ์ แต่ของสาธารณสุขต้องการข้อมูลรายงาน
ต่อภาค เพราะว่า [ผู้ต้องขัง] เป็นประชากรของโรงพยาบาล ทีนี้ข้อมูลส่วนนี้
หายไปเราก็เคลม [เงินสนับสนุนรายหัว] กับ สปสช. ไม่ได้ เราเสนอให้
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เรือนจ�าใช้ JHCIS7 เหมือน รพ.สต. ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่า [อินเตอร์] เน็ตไม่มี
ทางเรือนจ�าบอกว่าก�าลังท�าห้อง conference ให้ ก็ยังไม่ถึงไหน เมื่อก่อน
ใช้ skype แต่ไปใช้ร่วมกับกลุ่มแรกรับซึ่งมันมีข้อจ�ากัดเพราะมันโล่ง แสงด้วย
อีกอย่างมันไม่ชัด ตรวจรักษาด้วย skype นี่บางอย่างมันต้องเปิดเสื้อ
เปิดอะไรบางส่วนของร่างกายให้หมอดู”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“เรือนจ�าที่มี tele - medicine แพทย์นัดก็ไม่ต้องออกมาทุกเคส มันจะลด
การน�าผู้ต้องขังออกโรงพยาบาล ของเราท�าระบบสไกป์ [skype] ก็สะดวก
สบายหลายอย่าง การประสานงานต่าง ๆ ก็ดีขึ้น เช่น ต้องการเลข HN
โรงพยาบาล ก็ขอน้องช่วยท�า HN ให้พี่หน่อย เดี๋ยวพี่จะไปส่งเสมหะ จิตเวช
ก็บอกไปว่าคนไข้มาใหม่มอี าการอย่างนี้ ๆ ทางนูน้ [โรงพยาบาล] ลงทะเบียน
ออนไลน์ไป เอาประวัติไปให้จิตแพทย์สั่งยาให้ ถ้าช่วงไหนคนไข้ [ผู้ต้องขัง
จิตเวช] วุน่ วาย หมอเขาก็จะจัดยาฉีดมาให้ มันลดขัน้ ตอนในเรือ่ งการประสาน
ลงได้เยอะ เพราะเขาเห็นผ่านสไกป์ว่าคนไข้เป็นอะไรอย่างไร ระบบนี้ถ้าใช้ได้
กับทุกเรือนจ�าจะดีมากเลย”
(พยาบาลในเรือนจ�าในจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
เครือข่ายสุขภาพ: การประสานความร่วมมือกับ รงพยาบาล

ด้วยศักยภาพและขีดความสามารถอันจ�ากัดของสถานพยาบาลในเรือนจ�า การดูแล
ให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งนัน้ จึงไม่สามารถจัดการได้เพียงล�าพัง
สถานพยาบาลเรือนจ�านั้นเอง แต่จ�าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในเขต
พื้นที่รับผิดชอบที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้นตั้งอยู่ แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขจะรับข้อสั่งการ
เรือ่ งสิทธิของผูต้ อ้ งขังในการได้รบั บริการสาธารณสุขจากรัฐ โดยต้องจัดให้มแี พทย์เข้าตรวจ
JHCIS (Java Health Center Information System) คือโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source ที่ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ ใช้บันทึกและส่งออกฐานข้อมูลของ
รพ.สต. ทั้งระบบ 21 และ 43 แฟ้มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งโรงพยาบาลแม่ข่าย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7
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ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นครั้งคราว จัดสรรยาและวัสดุเวชภัณฑ์ รวมทั้งพิจารณาจัด
ห้องพักพิเศษให้แก่ผตู้ อ้ งขังและเจ้าหน้าทีส่ า� หรับควบคุมผูต้ อ้ งขังไม่ให้หลบหนีในโรงพยาบาล
สัมพันธภาพระหว่างเรือนจ�า/ทัณฑสถานกับสถานพยาบาลกลายเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการร่วมกันท�างานสุขภาพผูต้ อ้ งขังในแต่ละพืน้ ที่ หากเรือนจ�า/ทัณฑสถานกับสถานพยาบาล
มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กัน ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและระดับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปฏิบตั ิ ก็จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังป่วย ทั้งในเรือนจ�าและเมื่อต่อส่งตัวออกไป
รักษาที่โรงพยาบาล และกลายเป็นเครือข่ายประสานงานสุขภาพผู้ต้องขังที่เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ ขณะที่บางแห่งไม่สามารถพัฒนาการท�างานร่วมกันหรือเป็นเครือข่ายความ
สัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจกันได้ ไม่เพียงสถานพยาบาลในเรือนจ�านั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุน
ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุขในเรือนจ�าทั่วไป รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ เท่านั้น แต่จะยิ่งเพิ่มความไม่สะดวกและกลายเป็นความติดขัดหรือ
ยากล�าบากมากขึ้นเมื่อต้องส่งต่อผู้ต้องขังป่วยไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล ประเด็นส�าคัญ
ของการท�างานเป็นเครือข่ายสุขภาพผู้ต้องขังระหว่างสถานพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
ในพื้นที่ ได้แก่
ผู้ต้องขังป่วยกับความต้องการพิ เ ษใน รงพยาบาล

ผู้ป่วยนอกกับช่องทางด่วนหรือช่องทางพิเศษ
เมือ่ ผูต้ อ้ งขังป่วยหนักเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
และต้องส่งตัวออกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก ช่องทางด่วนหรือช่องทางพิเศษ
ในการให้บริการผู้ต้องขังเป็นความต้องการเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่เรือนจ�าเสมอ เนื่องจาก
การควบคุมตัวผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนีเป็นภารกิจส�าคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่ควบคุม ส่วนใหญ่
จึงมักต้องใส่ตรวนที่ขาผู้ต้องขังชายเพื่อป้องกันการหลบหนี และนั่งรอรับบริการอยู่รวมกับ
ประชาชนทัว่ ไป ซึง่ มักเกิดความกระอักกระอ่วนและตกเป็นเป้าสายตาของสาธารณชนเสมอ
ช่องทางด่วนหรือช่องทางพิเศษในการรับบริการนีจ้ งึ เป็นการช่วยอ�านวยความสะดวกให้ผตู้ อ้ ง
ขังป่วยใช้เวลาตรวจรักษาสั้นที่สุดเพื่อกลับเข้าเรือนจ�าเร็วที่สุด การจัดช่องทางด่วนพิเศษนี้
มีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล ขึ้นอยู่กับการติดต่อประสานงานและความ
สัมพันธ์ระหว่างพยาบาลของเรือนจ�าและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในแต่ละแผนก ที่จะจัด
ระบบให้บริการแก่ผู้ต้องขังเป็นพิเศษได้มากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม การแยกส่วน
การรักษาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในโรงพยาบาลยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท�าให้
ช่องทางด่วนส�าหรับผูต้ อ้ งขังมีขอ้ จ�ากัด เนือ่ งจากต้องกระจายผูต้ อ้ งขังไปรอตรวจตามคลินกิ
เฉพาะทางในจุดต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
64

< < < กุลภา วจนสาระ

“...ไม่อยากให้ผตู้ อ้ งขังไปนัง่ รอ [เจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล] ก็จะดันให้ [เข้าไป
ตรวจในแผนก] ไปเจอหมอห้องฉุกเฉินไปเลย บางทีมตี รวนมีอะไร เราก็เห็นใจ
เขา [ผู้ต้องขัง] สิทธิเขา อยากให้ไปก่อน แต่บางทีมีนัดตรวจ ส่ง [ผู้ต้องขัง
ป่วย] มาตั้งแต่เช้า กลับเข้าไปก็ 4 โมงเย็น คือก็ต้องรอคิวปกติเหมือน
ชาวบ้าน บางที่ ผบ. [ผู้บัญชาการ] เรือนจ�าจะท�าหนังสือแจ้งถึง ผอ.
โรงพยาบาล ขอเป็นช่องทางด่วน ขออนุญาตเอาผู้ต้องขังเข้าก่อน คือถ้า
ผู้ต้องขังออกมา [หาหมอที่โรงพยาบาล] มันก็ด่วนอยู่แล้ว ถ้าไม่ฉุกเฉิน
ก็ไม่ออกมาหรอก แต่บางทีมีเคสด่วนกว่าเรา มันลัดคิวไม่ได้ ก็เข้าใจ”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“ออกไปหาหมอโรงพยาบาลนอกครั้งแรกนี่ คนก็มอง ๆ อยู่ ตื่นเต้น กลัวด้วย
กอดแขนเจ้าหน้าที่แน่นเลย บอก ‘นาย..ขอกอดหน่อย’ ไปแล้วก็อยากเข้ามา
แล้ว อยากให้เสร็จไว ๆ อยากเข้ามา [เรือนจ�า] ไม่อยากให้คนมอง”
(ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
“เวลามีคนไข้สง่ ต่อ OPD - case [ผูป้ ว่ ยนอก] มารักษาทีโ่ รงพยาบาล พยาบาล
เรือนจ�าจะเอา HN [หมายเลขเวชระเบียน] คนไข้มาค้นประวัติเตรียมรอไว้
แล้วเขาก็จะน�าผู้ต้องขังออกมาทีเดียววันเดียวกัน เรา [โรงพยาบาล] ก็จะมี
ช่องทางพิเศษทีจ่ ะดูแลผูต้ อ้ งขังตรงนีใ้ ห้มรี ะยะเวลาการออกมาอยูน่ อกเรือนจ�า
สั้นที่สุด ต้องเป็นเคสที่จะต้องตรวจพิเศษหรือส�าคัญจริง ๆ จึงจะออกมาได้
ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่ฉุกเฉินก็จะมีการประสานกันก็เรียกรถ 1669 มารับ ถ้ามี
refer [ส่งต่อการรักษา] ก็ไปตามระบบที่เป็นโรงพยาบาลคู่สัญญาในการดูแล
คนไข้”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“คือมันหลายโรค ไม่ใช่โรคเดียว แล้วก็อยู่กันหลายห้อง แล้วทีนี้หมอเฉพาะ
ทางก็คนละคน เครื่องไม้เครื่องมือของแพทย์แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกัน ช่อง
ทางด่วนทีม่ อี ยูต่ อนนีค้ อื เวลาทีน่ กั โทษไปตามระบบนัด เขาก็จะให้ [พบแพทย์]
ก่อนเลย เราก็ต้องโทรไปบอก [เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล] ก่อนเลยว่าพรุ่งนี้
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จะมีนักโทษ 2 คนนะ ขอคิวแผนกนั้นแผนกนี้ด้วย มันเป็นระบบที่รู้กันภายใน
เราก็จะได้รับบริการรวดเร็วขึ้น”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
อย่างไรก็ดี การจัดช่องทางด่วนหรือช่องทางพิเศษให้ผู้ต้องขังได้รับบริการก่อนเช่นนี้
อาจกลายเป็นประเด็นละเอียดอ่อนต่อการให้บริการในโรงพยาบาล เนื่องจากอาจสร้าง
ความไม่พอใจให้แก่ผู้ป่วยอื่นที่รอตรวจ ด้วยไม่เข้าใจว่าการที่ผู้ต้องขังได้รับบริการก่อนนั้น
ไม่ใช่อภิสทิ ธิ์ หากแต่เป็นข้อจ�ากัดด้านความปลอดภัยและต้องกลับเข้าสูก่ ารควบคุมในเรือนจ�า
ให้เร็วที่สุด
“บางคลินิก พูดตรง ๆ พยาบาลไม่ให้เลย ต้องรอจนถึงเที่ยง บ่ายโมง...เรารู้
ว่าจะเที่ยงแล้ว ต้องเอาผู้ต้องขังเข้าเรือนจ�าแล้ว จะขอตรวจก่อน ขอไปแทรก
[คิวตรวจ] หน่อย ญาติเขาโวยวายเลย เขาก็รถเข็น เราก็รถเข็นเหมือนกัน
เขารออยู่ตั้งนานแล้ว เขาก็ไม่ยอม เขาว่าท�าไมคุณมาทีหลัง แล้วคุณเป็น
ผู้ต้องขัง คุณยังมาแซงคนดี ๆ เขาอีก อะไรอย่างนี้ เขาพูดถึงขนาดว่าเป็น
ผูต้ อ้ งขังจะอะไรกันนักกันหนา จะไปอะไรมากมาย ญาติคนไข้เขาพูดประมาณ
นี้เลย เราก็นั่งฟังไป”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“ช่องทาง fast track อันนี้ยังจ�าเป็น ท�านัดรอไว้ มีคิวก็รอ แต่แทนที่คนไข้
เราจะออกจากเรือนจ�าไปรอตั้งแต่เช้า ให้เขาไปนั่งรอ 3 - 4 ชม. ถ้านัดแล้ว
โรงพยาบาลประสานหน้าห้องตรวจแล้วว่าจะมีผู้ต้องขังไปตรวจนะ ขอแทรก
คิวได้ตอนกี่โมง เราก็พอออกไปใกล้เวลาที่สุด ให้เขาไปรอสัก 10 - 15 นาที
ก็จะดีมาก ไม่ต้องไปปะปนกับคนอื่น แต่ก็ต้อง balance ไม่อยากให้มีใคร
มองใครเป็นอภิสิทธิ์ชน นี่มัน [ผู้ต้องขัง] ท�าผิดมาแท้ ๆ มันยังจะมาอภิสิทธิ์
ชนอีกหรือ มันยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ มันจะเป็นการไปขอแซงคิวประชาชน
มียายคนนึงบอกว่าแกมารอตั้งแต่ตี 5 นี่อะไรมาแป๊บเดียวได้ตรวจเลย ถ้าเรา
ไม่ได้เร่งด่วนจริง ๆ เราก็ไม่มีสิทธิไปแทรก”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
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ห้องพักผู้ต้องขังป่วยที่มีการควบคุมพิเศษในโรงพยาบาล
ไม่เพียงช่องทางด่วนหรือช่องทางพิเศษส�าหรับผู้ต้องขังป่วยเท่านั้น แต่เมื่อผู้ต้องขัง
ป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยเหตุผลด้านการควบคุมตัวผู้ต้องขังตลอดเวลา
24 ชัว่ โมง การนอนพักรวมอยูก่ บั ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นประชาชนทัว่ ไปก็ทา� ให้เจ้าหน้าทีท่ า� งานควบคุม
ได้ยากล�าบาก และเสีย่ งต่อการทีผ่ ตู้ อ้ งขังจะหลบหนี ห้องพักเฉพาะทีม่ กี ารควบคุมเป็นพิเศษ
ในโรงพยาบาลจึงเป็นข้อเรียกร้องทีเ่ รือนจ�า/ทัณฑสถานพยายามเจรจากับโรงพยาบาลมาโดย
ตลอด และโรงพยาบาลในแต่ละเขตพื้นที่ก็มีแนวทางบริหารจัดการเรื่องห้องพักพิเศษนี้
แตกต่างกันไป แม้ว่าจะมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์
ก็ตาม แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดห้องพักเฉพาะให้กับทั้งผู้ต้องขังป่วยที่ต้อง
พักค้างและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มาควบคุมผู้ต้องขังป่วยได้ เนื่องจากจ�านวนผู้ป่วยในทั่วไป
ก็หนาแน่นอยูแ่ ล้ว พืน้ ทีใ่ นโรงพยาบาลมีจา� กัด ไม่สามารถจัดสรรพืน้ ทีเ่ ป็นพิเศษเพือ่ ให้บริการ
ผู้ต้องขังได้
“เวลาไปโรงพยาบาลเราต้องใส่ตรวนในกรณี [ผู้ต้องขัง] โทษสูง บุคลากร
โรงพยาบาลเองเวลาเจอผูต้ อ้ งขังโทษสูง ๆ เรือนจ�าอาจจะต้องขอใส่ตรวนกุญแจ
ข้อเท้าในการจัดบริการ จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือต้องมีห้องพิเศษที่โรงพยาบาล
เรือนจ�าพร้อมจะไปท�า ขอให้มสี ถานทีอ่ ย่างเดียว จ�าเป็น ขอพืน้ ทีส่ กั บางวอร์ด
คือไม่ใส่ตรวนก็ได้ แต่มีท่ีมิดชิด ท�าลูกกรงอะไรไว้ ผู้คุมจะได้เซฟ เพราะ
ระเบียบก็บอกอยู่ว่าต้องเฝ้าตลอด แต่ในทางปฏิบัติเราท�าไม่ได้ หมอไม่ให้อยู่
ในห้อง ให้อยู่ข้างนอก เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเสี่ยง”
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“สิ่งที่โรงพยาบาล support ไม่ได้คือเรือนจ�าต้องการห้องแยกเวลา admit
ขนาดคนไข้ปกติเรายังไม่มีห้องแยกให้เลย คนไข้ยังนอนซ้อนเตียงอยู่ตาม
ระเบียงตามลิฟท์ เคยคุยกับผู้บริหารว่าหรือจะยอมเสียห้องพิเศษให้ห้องหนึ่ง
ก็ถูก comment ว่าขนาดคนทั่วไปขอห้องพิเศษยังไม่ได้ ท�าไมผู้ต้องขังได้อยู่
ห้องพิเศษ ที่เราท�าได้คือให้ไปอยู่มุมใดมุมหนึ่ง มี partition กั้น แล้วให้ผู้คุม
อยู่ตรงนั้น ให้เขาเห็นง่าย อาจจะไม่ถึงเป็นห้อง เรื่องของโครงสร้างอาคาร
สถานที่ยังเป็นปัญหา...เคยมีปัญหา [รับตัว] คนไข้จิตเวช ปรากฏว่าเขา
[ผู้ต้องขังจิตเวช] อาละวาดขึ้นมา ต่อสู้กับต�ารวจ มือเล็บอะไรหลุดหมด
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เอาถังดับเพลิง 4 ถังฉีดใส่หอ้ งทัง้ วอร์ดเลย ผูป้ ว่ ยถอดออกซิเจนวิง่ หนีกนั หมด
ขนาดมีปัญหาขนาดนั้นยังไม่ยอมท�าเป็นห้องขังส�าหรับผู้ป่วย”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“โรงพยาบาลไม่มีพื้นที่ส�าหรับคนไข้ใน ทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ที่เราอยาก
ได้พนื้ ทีข่ องโรงพยาบาล เพือ่ ป้องกันการหลบหนีของผูต้ อ้ งขัง ซึง่ ทางเราขอไป
หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ตอบรับสักทีที่ประสานไป ปัญหาที่มีคือ (1) ปัญหา
ของแพทย์ที่จะมาตรวจ บางทีเขาก็ไม่มา (2) ปัญหาการป่วยของผู้ต้องขัง
บางประเภทต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะ ในแง่นี้มันก็ยังไม่ได้ เราก็ต้อง
ไปรวมแบบนี้ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพื้นที่มันคับแคบ ไม่เพียงพอ การใช้บริการ
ของคนทั่วไปก็เยอะอยู่แล้ว มันก็ยากที่จะรวมไว้ในห้องเดียวกัน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
ขณะที่โรงพยาบาลบางแห่งที่เข้าใจบริบทการท�างานของเจ้าหน้าที่ควบคุมและพอจะ
บริหารจัดการพืน้ ทีภ่ ายในโรงพยาบาลได้กจ็ ะพยายามจัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ผตู้ อ้ งขังและเจ้าหน้าที่
ควบคุมเป็นการเฉพาะ แต่แม้จะสามารถจัดห้องพักให้ผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะได้ ในทาง
ปฏิบตั พิ บว่ายังมีขอ้ จ�ากัดหลายประการ เช่น ขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของแพทย์ในแต่ละแผนก
เนื่องจากห้องพักและการตรวจรักษาของแพทย์แยกส่วนจากกันตามแผนก/สาขาของโรค
บางแห่งไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนบริการเพื่อให้บริการผู้ต้องขังป่วยเป็นกรณี
พิเศษได้ และบางแห่งเป็นความสามารถส่วนตัวของพยาบาลเรือนจ�าที่จะต้องโน้มน้าว
ขอความร่วมมือจากแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดห้องพิเศษให้กับผู้ต้องขัง
“เรื่องห้องควบคุมที่วอร์ด ขนาดราชทัณฑ์จะลงทุนกล้องวงจรปิด ลงทุนเรื่อง
ห้องกรงขังให้ [ทีโ่ รงพยาบาล] แต่เราก็ไม่สามารถท�าได้เนือ่ งจากภาระงานของ
พยาบาลไม่ใช่แค่กั้นพื้นที่เฉพาะ (1) หมอ (2) พยาบาล (3) nurse aids คือ
unit cost (ต้นทุนต่อหน่วย) มันเพิ่มขึ้นมาหลายอย่าง ตอนแรกราชทัณฑ์
จะให้เงินมาสร้างตึกเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจ�า ทั้ง ๆ ที่มีเงินมาให้เรา แต่เรา
ก็ไม่สามารถสนองความต้องการได้ เพราะเรามีปญ
ั หาหลาย ๆ อย่าง…เคยคุย
กับท่าน ผอ. เรื่องห้องตรวจกับห้องควบคุมเฉพาะในเวลา admit ผอ. บอก
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‘ถ้ามีปัญหามากเรื่อง UC ของผู้ต้องขัง 8,000 กว่าคนไม่เอาก็ได้ รพ. ไหนที่
อยากจะรับท�าก็เอาไป ผมก็โอเค ผมไม่ซีเรียส’ บางทีผู้บริหารเขาไม่คิดว่า
[ผู้ต้องขัง] เป็นบุคคลที่เขาจะต้องให้บริการ พูดอย่างนี้เลยค่ะ”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“โรงพยาบาลก็จะมีปัญหาในเรื่องการน�าผู้ต้องขังไป admit ที่โรงพยาบาล
หลาย ๆ วอร์ดหลาย ๆ ตึก อย่างมากโรงพยาบาลก็จะให้เราได้แค่ห้องหนึ่ง
แต่ถ้าจะเอาผู้ต้องขังหลาย ๆ โรคมานอนรวมกันอยู่ห้องเดียวกัน หมอก็
ไม่สามารถจะมาตรวจให้ได้ ยิ่งมีหลายโรคก็ต้องไปหลายที่ เขาก็ไม่ไปหรอก”
(เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“บางทีโรงพยาบาลเดียว [ผู้ต้องขังป่วยนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล] 3 คน
ใช้ผู้คุม 6 คน อยากให้โรงพยาบาลจัดให้อยู่วอร์ดเดียวกัน อยู่วอร์ดเดียวกัน
2 คนก็ใช้ผู้คุม 2 คนก็พอ เราต้องไปคุยกับหมอเลย ‘คุณหมอคะ คนนี้คิดว่า
จะนอนตรงไหนคะ ถ้าอายุรกรรมจะรบกวนว่ามีคิวเดิม [ผู้ต้องขังป่วยอีกคน
หนึ่ง] นอนอยู่ชั้น 3 ขอคุณหมอช่วยสั่ง admit ขึ้นไปชั้น 3 ด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าเรือนจ�าขาดผู้คุม ถ้าอยู่ชั้นเดียวกันบริเวณเดียวกันจะสามารถ
ประหยัดผู้คุมมานิดหนึ่ง’ เราต้องลองคุยดู...”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
ขณะที่มีบางโรงพยาบาลที่ผู้บริหารโรงพยาบาลมีนโยบายให้พัฒนารูปแบบการดูแล
พืน้ ฐานผูต้ อ้ งขังป่วยโดยมีทงั้ ช่องทางตรวจพิเศษส�าหรับคนไข้นอก และห้องพักควบคุมพิเศษ
ส�าหรับผู้ต้องขังป่วยในกรณีเป็นคนไข้ใน บางแห่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและ
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยทางกรมราชทัณฑ์ออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องพักและติดตั้ง
ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติดลูกกรง มีกญ
ุ แจล็อคประตู มีระบบขอความช่วยเหลือ
ติดตัง้ ระบบกล้องวงจรปิด ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถควบคุมได้ทเี่ คาน์เตอร์พยาบาล ซึ่งสามารถ
เปิดเข้าไปท�าหัตถการหรือตรวจสอบอาการได้เมื่อพยาบาลแจ้ง เป็นต้น
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“ห้องพิเศษที่เราได้ต้องยอมรับว่าเป็นการบังคับเขาทางอ้อมด้วยนโยบายของ
ผูบ้ ริหาร ถามว่าเต็มใจไหมก็ไม่เต็มใจหรอก เนือ่ งจากเขาก็แคร์ความรูส้ กึ ของ
พี่น้องประชาชนเหมือนกัน ผู้ต้องขังได้สิทธิพิเศษ เจ็บป่วยนิดหน่อยเข็นเข้า
ห้องพิเศษ...ไม่ใช่ความรู้สึกของประชาชนอย่างเดียว แม้แต่บุคลากรทาง
การแพทย์เขาก็มีความรู้สึก เวลาตรวจคนป่วยเขาก็เข้าไปตรวจได้เลยใช่ไหม
แต่อันนี้เขาต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่เรือนจ�าเข้าไปตรวจในห้องควบคุมพิเศษ
นีย่ งั ไม่นบั ว่าต้องประสานกับคนละตึกกัน ท่าน ผอ. [โรงพยาบาล] ก็วา่ สัง่ ยาก
เขาไม่เดินข้ามตึก บางแห่งต่อต้าน ถ้าบังคับให้ท�าจะลาออกยกหมดเลย
ในส่วนเราก็มองในแง่การควบคุมเป็นหลัก แต่ก็เข้าใจว่าเขาอึดอัดใจ”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“จ�านวนห้องที่เราจะ support ให้เรือนจ�าค่อนข้างน้อยกับหายาก unit ที่จะ
ท�าให้ต้องมีระบบควบคุมความปลอดภัย พยาบาลไม่ใช่จะเดินไปได้ตลอด
อย่างโรงพยาบาล [แห่งหนึง่ ] ใช้หอ้ งพิเศษ 1 ห้อง 4 เตียง ทางราชทัณฑ์เป็น
คนออกค่าใช้จา่ ยในการติดลูกกรงทัง้ หมด มีกญ
ุ แจล็อคประตู มีกล้องวงจรปิด
เจ้าหน้าที่มีโต๊ะหน้าห้องเฝ้ากล้องวงจรปิด [กล้อง] จับเจ้าหน้าที่จับผู้ต้องขัง
แล้วกล้องวงจรปิดจะไปรวมทีเ่ คาน์เตอร์พยาบาล พอจะท�าหัตถการอะไรก็แล้ว
แต่ก็จะเดินมาบอก เจ้าหน้าที่ก็จะไขกุญแจเข้าไป...แต่การติดลูกกรงมันท�าให้
เป็นภาพลักษณ์ไม่ดกี บั โรงพยาบาล เขาเลยว่าแบบใหม่เจาะเป็นกระจกนิรภัย”
(เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“เคยมีกรณีเอา [ผู้ต้องขัง] โทษสูงออก ต้องคุมเข้มมาก โรงพยาบาลก็ดี
น่ารักมาก วอร์ดมันมี 3 ช่อง เขาก็กั้นให้เรา 1 ช่องไปเลย เพื่อที่จะเอื้อ
ต่อการควบคุมนักโทษ ถ้าโรงพยาบาลไหนมีสัมพันธภาพดีนะ เขาจะปิดให้
เขาคุยกับผู้ป่วยอื่นออกหมดด้วย เพื่อที่จะให้ช่องนี้ช่องเดียวเป็นช่องต�ารวจ
และเจ้าหน้าที่เลย ไม่ยุ่งกับใคร”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
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เครือข่ายบริการสุขภาพผู้ต้องขัง

กล่าวได้วา่ การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพืน้ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบสนับสนุน
ส�าคัญส�าหรับการท�างานด้านสาธารณสุขส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เนื่องจาก
มีงานหลายด้านที่สถานพยาบาลไม่อาจด�าเนินการเองได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา
แพทย์เข้ามาตรวจรักษาในเรือนจ�า บริการแพทย์เฉพาะทาง เช่น ทันตกรรม สุขภาพตา
และการส่งเสริมสุขภาพจิต ทั้งจิตเวช จิตบ�าบัด แพทย์แผนไทย ฯลฯ การสนับสนุนยาและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การคัด
กรองโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเรือนจ�า ไปจนถึงการสุขาภิบาลอาหารและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
“เราท�างานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานและดูแล
เครือข่ายทั้งหมดในเรื่องบริหารจัดการ ดูแลระบบบริการด้วย วิชาการด้วย
เราก็ถอื ว่าเรือนจ�าเป็นหนึง่ หน่วยทีต่ อ้ งดูแลเหมือน รพ.สต. ก็เลยพัฒนาระบบ
ขึ้นมา เราก็มามองว่าในเมื่อเขา [ผู้ต้องขัง] ก็เป็นประชาชน ส่วนใหญ่คนไทย
มีตา่ งด้าวบ้าง ท�าไมเราไม่ให้โอกาสเขา แล้วเขาก็ดอ้ ยโอกาสเปราะบางอยูแ่ ล้ว
ถึงแม้เราไม่ช่วย เขาก็ต้องมาหาเราและจะเป็นภาระมากขึ้น เท่าที่คุยกับน้อง
[พยาบาลเรือนจ�า] เขาก็เสียสละ อยู่ในเรือนจ�าก็เครียด งบประมาณก็น้อย
และความเสีย่ งสูงมากเนือ่ งจากอยูเ่ วรคนเดียว เลยถามว่ามีอะไรให้พวกพีช่ ว่ ย
ไหม เราก็ใช้ guideline ของเรา เข้าไปช่วยให้ได้ตามมาตรฐานการรักษา
เบื้องต้นส�าหรับพยาบาลปฐมภูมิ แล้วก็เซ็ตระบบสนับสนุนเรื่องยา เบิกเดือน
ละครั้ง แต่ถ้าฉุกเฉินก็เบิกได้ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุส�านักงาน อบรม
อสรจ. พยายามจะบูรณาการโปรแกรมของราชทัณฑ์กับของเรา [สาธารณสุข]
จะได้ส่งรายงานให้กรมก็ได้ หรือส่งสาธารณสุขก็ได้ด้วย ซึ่งยังติดขัดอยู่”
(เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
“โรงพยาบาลเขามาให้ค�าแนะน�า โดยเฉพาะสาธารณสุข ก็จะมาในช่วงตรวจ
มาตรฐาน 5 ด้าน เขาจะช่วยให้ความเห็น แล้วเอาไปขอเงินงบประมาณมา
ปรับปรุง เขาก็จะช่วยแบ่งเบาเรื่องของการท�างาน อย่าง [โรงพยาบาลระดับ
อ�าเภอแห่งหนึ่ง] เขาดีมาก อะไรขาดก็จะ support ให้…การจัดสรรยา
เขาก็ช่วย ไม่มีปัญหา พยาบาลก็จะมาเอายาให้ มีแพทย์เข้าไปอย่างน้อย
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เดือนละครั้ง ถ้าหมอให้ส่งเลือด พยาบาลก็มาเจาะเลือด เก็บฉี่ เก็บเสมหะ
อะไรมาหมด เสร็จแล้วก็เอาผลมาให้หมอก็จัดยาเข้าไป [ให้ผู้ต้องขัง]”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“เรื่องสัมพันธภาพ โรงพยาบาลท�าเหมือนเขา [สถานพยาบาลในเรือนจ�า]
เป็น รพ.สต. มานานก่อนจะมีบัตรทอง ก่อนปี 2545...เราถือว่า [ผู้ต้องขัง]
เป็นประชาชนส่วนหนึ่งของพื้นที่ เรื่องสุขาภิบาล อาหาร โภชนากรของ
โรงพยาบาลจะไปค�านวณเมนูอาหาร ค�านวณแคลอรี่ส�าหรับแต่ละมื้ออาหาร
ให้ เรื่องส่งเสริมสุขภาพ เราก็จะไปคัดกรองทุกอย่างเหมือนประชาชนทั่วไป
ปีทแี่ ล้ว [โรงพยาบาลศูนย์] ร่วมกับกลุม่ งานสูตนิ รีเวชเข้าไปตรวจ pap - smear
[ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก] ผู้ [ต้องขัง] หญิงทุกคนเลย แต่มันก็จะมี
ปัญหาทีว่ า่ [พอเจอผูต้ อ้ งขังป่วย] เป็น CA [มะเร็งในระบบสืบพันธุ]์ เป็นอะไร
ต้องมาผ่าตัด มันรอคิว มันมีขอ้ จ�ากัดในเรือ่ งเอาออก เราเขียนใบ refer [ส่งตัว
ออกไปรักษาที่โรงพยาบาล] ไว้ ต้องคัดคนที่ฉุกเฉินออกมาก่อน”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“...[เรือนจ�าแห่งหนึง่ ] ตอนแรกไม่มอี ะไรเลย แล้วมีผตู้ อ้ งขังฟ้องร้อง ร้องเรียน
เจ้าหน้าที่มาก เราก็เลยไปประสาน รพ. ว่าขอท�าระบบ skype ปรากฏว่า
ตอนนีเ้ รามีหมดทุกอย่างแล้ว สามารถ skype ติดต่อหมอได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
ที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน หมอก็จะให้ค�าแนะน�า บางทีไม่ต้องส่งผู้ต้องขังไป
รพ. หมอจะเขียนใบ refer ให้เลย เพราะบางทีเรามีผตู้ อ้ งขังโทษสูงตลอดชีวติ
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หรือบางครัง้ เราจะบอกว่าคนนีร้ าชายาเสพติดเลยนะ หมอก็บอก ไม่เป็นไรเดีย๋ ว
เขียนให้ ก็จะสะดวกมาก แล้วเราติดต่อประสานงานกับหมอทางไลน์ ทาง
โทรศัพท์ ได้ทุกทางเลย อย่างมีคนไข้ฉุกเฉินปุ๊บ ทาง รพ. ER [แผนกฉุกเฉิน]
จะช่วยโทรตาม 1669 ให้เลย เพราะพยาบาลคนเดียวไม่สามารถจะไปดูแล
ทุกอย่างได้ การติดต่อประสานงานต่าง ๆ มันลดขั้นตอนลงเยอะ ใช้ระบบ
HOSxP 8 รพ. จะเอาทีมเข้าไป มีผู้ลงข้อมูล มีพยาบาล มีหมอเข้าไปตรวจ
สั่งยาในนั้นเลย หมอไม่ต้องเอางานออกไปท�าข้างนอกเลย วันรุ่งขึ้นเราจะได้
ยาแล้ว รพ. จะจัดยาแพ็คมาให้เรียบร้อยเลยว่ากี่กล่อง แล้วเราก็เซ็นรับยา
สะดวกมาก ลดขั้นตอนเยอะกว่าปกติมากเลย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“เราก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลจังหวัดที่เขาดูแลเรือนจ�า ข้างนอกเขาก็ดูแลเยอะ
ทีเ่ ราอยากจะให้มา support มาช่วยเราก็คอื เรือ่ งของการคัดกรอง เช่น NCD
[โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน หัวใจ] คุณอยากคัดกรองเรื่อง
อะไรก็แล้วแต่ คุณเข้ามาเหอะ เราอยากให้คนของเราได้รบั การคัดกรองเหมือน
คนข้างนอก พยาบาล [เรือนจ�า] ก็ท�าได้ แต่มันก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควร เพราะ
คัดกรองคนทั้งคุกมันท�าไม่ทัน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“[การประสานงานระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับเรือนจ�า] มันขึ้นอยู่กับ ผบ.
เรือนจ�า และผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลด้วย เราเป็นพยาบาลอยูใ่ นส่วนเวชกรรม
สังคม ในงานรักษาพยาบาลชุมชนในโซนทีม่ เี รือนจ�าอยู่ ก็เลยแยกเรือนจ�าดูแล
ต่างหาก พอเข้าไป เอ๊ะ [ผู้ต้องขัง] ก็เหมือนประชากรหนึ่งของเรา ผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�า [จังหวัดแห่งหนึ่ง] มี 2,000 กว่า แล้วมี [ผู้ต้องขังที่มีเลขประจ�า
ตัวประชาชน] 13 หลักอยู่ประมาณ 60% ประมาณ 1,100 - 1,200 คน ก็เลย
เป็นโปรแกรมบริหารระบบงานส�าหรับโรงพยาบาล รวมถึงสถานพยาบาล และสถานีอนามัย เพื่อเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยและช่วยบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการ เป็นระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงเครือข่ายด้านบริการสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ รองรับระบบงานถึง 26 ระบบด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ระบบเวชระเบียน ระบบตรวจสอบสิทธิ ระบบนัดหมาย
ระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง ระบบเภสัชกรรม ระบบผู้ป่วยใน ระบบส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ดูรายละเอียดใน http://
hosxp.net/joomla25/index.php/product-menu/2012-06-06-06-08-32/bms-hosxp-menu?id=182
8
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ใช้วิธีจัดคลินิกให้เข้าระบบเหมือนในโรงพยาบาล เอาหมอออก พยาบาลออก
แล้วก็มนี อ้ งทีม่ าช่วยจัดเป็นคลินกิ เดือนละครัง้ เครือข่ายเราก็จะมีทอ้ งถิน่ และ
รพ.สต. ในส่วน [มาตรฐาน] 5 ด้าน ก็จะเป็น รพ.สต. โรงพยาบาลรับผิดชอบ
ทางเรือนจ�าจะท�าหนังสือไปเป็นครัง้ คราว...เราพยายามขึน้ สิทธิยา้ ย [ผูต้ อ้ งขัง]
มา ท�า OPD Card (ทะเบียนประวัติผู้ป่วย) ท�าระบบนัด ช่วงก่อนนี้ไข้หวัด
ใหญ่ระบาด เราก็รายงานระบาด ไปช่วยกันคัดกรองจ่ายยา ผู้ต้องขังทีต่ ้องไป
admit [นอนพักรักษาในโรงพยาบาล] น้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปนอนเฝ้า ชั้นนั้น
มั่ง ชั้นนี้มั่ง เลยคุยกับหัวหน้า คุยกับ ผอ. [โรงพยาบาล] ว่าเราน่าจะมีห้อง
ให้เขาสักห้อง ตอนนีไ้ ด้ห้องพิเศษข้างบน แล้วก็ให้ทางเรือนจ�าไปท�า มีการจัด
แยกส่วนไปให้ผู้ต้องขัง 2 เตียง”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
การตรวจสอบตัวตนและสิทธิสุขภาพของผู้ต้องขัง

แม้การระบุตัวบุคคลของผู้ต้องขังจะเกิดขึ้นในทันทีที่ก้าวเข้าสู่เรือนจ�า แต่การผ่าน
กระบวนการยุติธรรมของผู้ต้องขังจนมาถึงเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้นใช่ว่าจะสามารถระบุ
ตัวตนของผู้ต้องขังได้เสมอไป เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ผู้ต้องขังไม่มีเอกสาร
แสดงตนใด ๆ มีเพียงการระบุชอื่ นามสกุลจากตัวผู้ต้องขังด้วยวาจาเท่านัน้ ผู้ต้องขังจ�านวน
หนึ่งต้องการปกปิดตัวตนที่แท้จริง บางส่วนจ�าเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนไม่ได้ บางส่วน
ไม่มีญาติช่วยจัดหาเอกสารแสดงตนมาให้ และอีกจ�านวนหนึ่งระบุว่าสูญหายในระหว่าง
การจับกุมด�าเนินคดี เป็นต้น และผลกระทบส�าคัญประการหนึ่งของการไม่สามารถระบุ
ตัวตนของผู้ต้องขังนี้คือการเข้าถึงสิทธิได้รับบริการสุขภาพจากรัฐนั่นเอง โดยข้อมูล ณ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 พบว่าในจ�านวนผูต้ อ้ งขังทัง้ หมดกว่า 3.5 แสนคนนัน้ กรมราชทัณฑ์
สามารถระบุตัวตนของผู้ต้องขังที่มีเลขประจ�าตัวประชาชนได้ประมาณ 3.28 แสนคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 92.56 (วิเชียร, 15 สิงหาคม 2561) ที่เหลือเป็นผู้ต้องขังที่ไม่มีระบบ
ประกันสุขภาพใดรองรับ และมักจะเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการไม่ได้รับบริการสุขภาพ
เมื่อจ�าเป็น
“เลขบัตรประชาชน 13 หลักนี่มันต้องมาตั้งแต่ต้นทางคือต�ารวจแล้ว เรือน
จ�าเป็นปลายทาง มีแต่ต้องรับไว้ เคยเจอผู้ต้องขังเข้าเรือนจ�ามา 3 ครั้ง แต่ละ
ครัง้ เปลีย่ นชือ่ ไม่เคยซ�า้ กันเลย เรือนจ�าก็จะใช้วธิ กี ารคือสะกดเขียนชือ่ ทีถ่ กู ต้อง
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อย่างนั้นมาตลอด พร้อมภาพถ่าย และหลักฐานต่าง ๆ ที่เขาติดตัวมา...ก็ขอ
ให้ทางต�ารวจช่วยเช็คลายนิ้วมือเพื่อยืนยันว่าใช่ตัวตนจริงไหม หลังจากนั้น
ก็ท�าเรื่องไปที่อ�าเภอถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กว่าจะเสร็จขั้นตอนใช้เวลา
2 วัน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, วันที่ 28 เมษายน 2560)
“ส่ ว นมากเรา [สถานพยาบาลในเรื อ นจ� า ] จะขึ้ น ทะเบี ย นสิ ท ธิ ใ ห้ เขา
[โรงพยาบาล] จะให้ ร หั ส มาเดื อ นละ 1 ครั้ ง ระยะเวลา 1 อาทิ ต ย์
คุณรับผิดชอบเปลี่ยนสิทธิไปนะ เสร็จแล้วก็เอารหัสกลับไปคืนที่โรงพยาบาล
เราก็จะต้องประสานไปแรกรับขอเลข 13 หลัก ก็ให้เรือนจ�าตาม เขาจะประสาน
กรมการปกครอง เราก็จะตามให้บางส่วน ให้ญาติเขาเอามาให้ ถ้าเจ็บป่วย
ก็ตามโทรศัพท์ไปถามในโรงพยาบาลเครือข่าย แต่ก็ยังมีปัญหาเยอะมาก
กรณีที่ไม่มีเลข 13 หลักเพราะเป็นต่างด้าว”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“ที่ [โรงพยาบาล...] ต้องมีส�าเนาบัตรประชาชน [ของผู้ต้องขัง] ยืนยันสิทธิ
มีแต่เลข [13 หลัก] ไม่ได้ ทีนี้ผู้ต้องขังไม่มีเอกสารอะไรมา ก็ต้องไปขอ
คัดส�าเนาที่อ�าเภอ แต่กว่าจะได้ก็ต้องตามกันเป็นเดือน ๆ แล้วเวลาอย่างเรา
มีเคสฉุกเฉินออกไป แล้วโรงพยาบาลไม่รบั ถึงจะมีเลข [13 หลัก] ถึงจะ print
เอกสารเรา [ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง] ที่มีหน้าเขาไปให้ แต่มันไม่ใช่ที่มาจาก
กรมการปกครอง เขาไม่รับ แล้วก็ให้ผู้ต้องขังกลับ ไม่ได้ตรวจเลย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“เคยพาผู้ต้องขังป่วยออกไปแล้วโรงพยาบาลไม่รับ ไปถึงเขาไม่ยอม เอ็กซเรย์
ก็ไม่ยอมท�าให้ เขาว่ายังไม่ถูกขึ้นสิทธิ คิดแต่จะขออนุเคราะห์อย่างเดียว
ไม่คิดจะหาสิทธิให้เขาเหรอ เราก็อยากให้เข้าใจว่าผู้ต้องขังเป็นคนพิเศษ
มันไม่เหมือนคนที่อยู่บ้าน เอกสารไม่ครบก็กลับไปบ้าน หรือโทรหาใครได้
นี่มันไปไหนไม่ได้ เอกสารอะไรก็ไม่มี แล้วที่มานี่ก็จะตายแล้ว รักษาก่อน
ได้ไหม เคลียร์กันไม่ได้จนมืดค�่า รุ่งขึ้นต้องออกไปเคลียร์ใหม่ คือมัน delay
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การรักษา พูดตรง ๆ ว่าเราก็ไม่ใช่เจ้าของผูต้ อ้ งขังนะ เราแค่ชว่ ยดูแล มันไม่ใช่
ว่าเราจะต้องไปขอให้คุณช่วยรักษาหน่อย มันไม่ใช่หน้าที่เราเลย”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
อย่างไรก็ดี ในบางเรือนจ�า/ทัณฑสถานมีขอ้ ตกลงในการท�างานร่วมกันกับโรงพยาบาล
แม่ขา่ ยภายใต้ขอ้ จ�ากัดทีโ่ รงพยาบาลไม่สามารถเข้ามาให้บริการตรวจรักษาในเรือนจ�าได้อย่าง
ทั่วถึง โรงพยาบาลต้องสนับสนุนงบรายหัวให้บางส่วน โดยทางเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น
ต้องขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้มากที่สุด ด้วยความร่วมมือกับ
สาธารณสุขอ�าเภอหรือจังหวัด หรือร่วมกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่
ให้เรือนจ�า/ทัณฑสถานสามารถขึ้นสิทธิได้เอง เพื่อความคล่องตัวในการเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพของภาครัฐ
“ตอนเริ่มต้นเราไม่สามารถออกบัตรทองได้เอง ต้องเอา [เลขประจ�าตัว
ประชาชน] 13 หลักทั้งหมดขนไปให้สาธารณสุขอ�าเภอเป็นคนออกให้ พอมัน
เยอะเข้า เขาก็ไม่มีก�าลังท�า เลยให้เราขอ password จาก สปสช. มาออก
ºÑµÃ·Í§àÍ§ µÍ¹¹Õé¹ŒÍ§¾ÂÒºÒÅàÃÒ¹Ñè§ÍÍ¡ºÑµÃ·Í§àÍ§·Ø¡ÇÑ¹ áµ‹à§Ô¹ÃÒÂËÑÇ
ก็ผา่ นโรงพยาบาลนะ เราก็มเี งินจัดสรรมาเป็นกองทุน เดือนละ 30,000 - 40,000
เบิกเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลืองบ้าง ยาบ้าง หรือถ้ามีเหตุการณ์ เช่น ไข้หวัดระบาด
บางทีไม่สามารถรองบประมาณได้ ก็ขออนุมัติอธิบดีใช้งบนี้”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
ในบางพืน้ ทีม่ คี วามร่วมมือในการท�างานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อ�านวยความ
สะดวกในการระบุตวั ตนและตรวจสอบสิทธิสขุ ภาพของผูต้ อ้ งขัง ได้แก่ เรือนจ�า/ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลแม่ข่าย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
“เขตเราสร้างโมเดลขึ้นมาใหม่ ไม่รอส่วนกลาง [สปสช.] สั่ง เราเชิญทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุขจังหวัด ทั้งโรงพยาบาล ทัณฑปฏิบัติ และ สปสช.
ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าผู้ต้องขังที่เข้ามาจะมีแดนแรกรับ เคสใหม่ต้องได้ [ตรวจ
สอบสิทธิ] 100% รายเก่าก็ตอ้ งไปค้นโดยทัณฑปฏิบตั ิ ฐานของ สปสช. สามารถ
เชื่อมไปที่ทะเบียนกลางของประเทศได้ มีลายนิ้วมือ มีเลข 13 หลัก เพราะ
มันจะเป็นงบประมาณให้กับเรือนจ�า ให้กับโรงพยาบาล เราก็ออกแบบฟอร์ม
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ใหม่เพื่อให้มันสะดวก ส่งมาเลย 30 - 40 ชื่อ มีชื่อนามสกุล เลข 13 หลัก
ที่อยู่ พร้อมทั้งลายเซ็นรับรองว่าเป็นตัวตนของเขาเอง ด้านล่างมี 3 ชื่อ
1. พยาบาล 2. ทัณฑปฏิบัติ 3. ผู้บัญชาการ ขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูล
จริง หากมีข้อมูลเท็จก็จะรับผิดชอบทางอาญา...”
(เจ้าหน้าที่จาก สปสช. เขต 9,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
ขั้นตอนต่อมาหลังจากการระบุตัวตนของผู้ต้องขังคือการตรวจสอบสิทธิสุขภาพและ
ย้ายสิทธิสุขภาพของผู้ต้องขังมาอยู่ภายใต้โรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ
เรือนจ�า/ทัณฑสถานนัน้ ๆ โดยเรือนจ�า/ทัณฑสถานจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อ้ งขังไปยัง
โรงพยาบาล เพื่อท�าการย้ายสิทธิสุขภาพและงบประมาณในการดูแลผู้ต้องขังในระหว่าง
ต้ อ งโทษนี้ จ ากพื้ น ที่ เ ดิ ม มาสู ่ เ ขตพื้ น ที่ ที่ เ รื อ นจ� า นั้ น ตั้ ง อยู ่ และสิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลนัน้ ๆ จะสิน้ สุดเมือ่ ผูต้ อ้ งขังพ้นโทษและย้ายกลับไปตามเขตทีอ่ ยูใ่ นทะเบียนบ้าน
ส�าหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิสุขภาพตามระบบประกันสุขภาพใดเลยนั้น ส่วนใหญ่แล้วเรือนจ�ามักขอ
ความอนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลในพื้นที่
“พอเรือนจ�ารับ [ตัวผู้ต้องขัง] เข้า ก็ต้องรีบระบุตัวบุคคลให้ได้ ระบุ 13 หลัก
ได้เมื่อไหร่ และระบุตัวบุคคลได้เมื่อไหร่ ว่าเป็นสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิ
ข้าราชการ หรือเป็นสิทธิ UC [หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า] ถ้าเป็นสิทธิ UC
ก็ตอ้ งรีบส่งข้อมูลไปทีโ่ รงพยาบาล หลังจากนัน้ โรงพยาบาลก็ตอ้ งรีบส่ง [สปสช.]
จะได้สามารถย้ายสิทธิเขามาที่โรงพยาบาลและได้งบประมาณรายหัวมา”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
“เรือนจ�ามักมีข้อจ�ากัดด้านบุคลากรที่ท�างาน แต่ รพ. มีศูนย์สิทธิ คือ
ตัวพยาบาลจะเป็นคนคีย์ [เลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก] เข้าไปในระบบ
มันจะเป็นหน้าผู้ต้องขังคนนั้น วันเดือนปีเกิด ชื่อพ่อชื่อแม่ก็จะขึ้นมา เขา
สามารถ print ออกมาแล้วก็เอามาให้พยาบาลเรือนจ�าตรวจสอบว่าใช่หน้านี้
ไหม ให้เจ้าตัวเขาเซ็นชื่อ [รับรอง] อย่างนี้มันก็จะรู้ตัวตนรู้สิทธิเขาแน่นอน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
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ในบางเรือนจ�า/ทัณฑสถานมีกรณีทผี่ ตู้ อ้ งขังทีม่ สี ทิ ธิประกันสังคม และต้องโทษจ�าคุก
ในระยะเวลาไม่นานมาก ก็มักไม่อยากย้ายสิทธิรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลตามสิทธิ
ประกันสังคมนั้นมาเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่เรือนจ�าตั้งอยู่ เนื่องจากไม่อยากเสียสิทธิ
คุม้ ครองอืน่ ๆ ทีป่ ระกันสังคมครอบคลุม ซึง่ มักจะเป็นความยากล�าบากของเจ้าหน้าทีใ่ นการ
ประสานส่งต่อการรักษา และมีเพียงบางเรือนจ�าเท่านั้นที่เห็นแก่ประโยชน์ระยะยาวของ
ผู้ต้องขังและยอมท�าให้
“ผู้ต้องขังเขาห่วงว่าถ้าย้ายมาแล้วสิทธิเขาจะหลุด เขาอยากใช้สิทธิประกัน
สังคมเขาที่โรงพยาบาล [เอกชนแห่งหนึ่ง] เขาก็บอกว่าไม่ย้ายสิทธิได้ไหม
เพราะกลัวว่าพ้นโทษออกไปแล้วจะเข้าโรงพยาบาลนั้นไม่ได้ ไม่อยากไกลบ้าน
เขาส่งประกันสังคมมาตลอด แล้วพออายุ 55 ก็จะได้เงิน [บ�าเหน็จหรือบ�านาญ
ชราภาพ] แล้วเขาเหลือโทษแค่ 9 เดือน เราก็เห็นใจ ก็พาไปเข้าทีน่ นั่ ให้ เพราะ
ก็ไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรง แต่สิ่งที่เราได้รับคือ [โรงพยาบาล] เอกชนรังเกียจ
ว่าเป็นผู้ต้องขัง เขียนใบส่งตัวให้ไป [ทัณฑสถานโรงพยาบาล] ราชทัณฑ์
แต่ [ทส.รพ.] ราชทัณฑ์ก็ตอบถูกต้องแล้วว่าไม่ใช่สิทธิ 30 บาทของเขา ยังไง
[รพ.เอกชนนั้น] ก็ต้องรับ ก็สิทธิมันอยู่กับเขา แล้วเขาก็เลี่ยง จะนัด 3 - 4
โมงเย็น คือเขาคงไม่อยากให้ไปเจอ [ผู้รับบริการคนอื่น ๆ]”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
ส�าหรับกรณีผู้ต้องขังที่ไม่มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งที่เป็นผู้ต้องขัง
ต่างด้าว ผูต้ อ้ งขังทีย่ งั อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบตัวตนและสิทธิสขุ ภาพ และผูต้ อ้ งขังต่างชาติ
ส่วนใหญ่แล้วเรือนจ�ามักจะต้องขอความอนุเคราะห์คา่ รักษาจากโรงพยาบาล ซึง่ ต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นจ�านวนไม่น้อยโดยเฉพาะเรือนจ�าในพื้นที่ชายแดน
โดยหากเป็นผู้ต้องขังต่างชาตินั้น พบว่าบางเรือนจ�าที่มีผู้ต้องขังต่างชาติเป็นจ�านวนมาก
ทางโรงพยาบาลแม่ข่ายก็ช่วยประสานการติดต่อกับกงสุลของประเทศนั้น ๆ เพื่อขอ
การสนับสนุนและความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ไม่มีสิทธิสุขภาพเหล่านี้
“เรามีปัญหาเรื่องคนต่างด้าวเท่านั้นเอง แล้วคนที่ไม่ได้จด [ทะเบียนการเกิด]
แบบคนไทยแต่ไม่มีใบเกิดไม่มีอะไรเลย บัตรประจ�าตัวก็ไม่มี แล้วก็ไปตรวจ
เลือด DNA ต้องไปเขียนค�าร้องทีอ่ า� เภอก่อนว่าผมต้องการตรวจสัญชาติตรวจ
DNA กับพ่อแม่วา่ เราเป็นคนไทย อ�าเภอก็ขอศูนย์ยตุ ธิ รรมจังหวัดไป ยุตธิ รรม

78

< < < กุลภา วจนสาระ

¨Ñ§ËÇÑ´¨ÐÁÕ§ºµÃÇ¨ DNA ãËŒáÅŒÇä»µÃÇ¨·ÕèÊ§¢ÅÒ àÃ×Í¹¨íÒäÁ‹ÁÕ§ºµÃÇ¨
µŒÍ§ä»ÂØµÔ¸ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
“เรือนจ�าชายแดนก็จะมีปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่างด้าว อย่างของ
นครพนมก็จะเป็นคนลาวเยอะ รวม ๆ แล้วตอนนี้ [ผู้ต้องขังลาว] ก็น่าจะ
ประมาณ 700 - 800 เกือบ 1,000 คน มี admit แล้วค่าใช้จ่ายประมาณ
2 แสน รพ. เขาอนุเคราะห์ไม่ไหว คือไม่ใช่แค่เคสเดียว แล้วส่วนมากต่างด้าว
จะเป็ น โรคเรื้ อ รั ง ที่ ต ้ อ งรั ก ษาต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งยาต้ า น [เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ]
ค่าใช้จ่ายมันสูงมากเลย แล้วมันต้องกินตลอด”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“ต่างชาติเราก็ให้การรักษาเท่าเทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกัน แต่
เรือ่ งการเก็บค่าใช้จา่ ยเราต้องประสาน ทีโ่ รงพยาบาลจะมีศนู ย์ตา่ งประเทศเลย
ติดต่อให้กงสุลมาช่วยจ่าย มาช่วยรับผิดชอบคนของเขา บางคนบอกเราเลยว่า
ไม่ต้องเบิกยาให้คนไข้ก่อน รอให้เขามาจ่ายเงินก่อนถึงจะเบิกยาให้คนไข้ได้”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
ักยภาพของ รงพยาบาลแม่ข่าย

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังคือศักยภาพของโรงพยาบาล
แม่ ข ่ า ยในพื้ น ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเรื อ นจ� า /ทั ณ ฑสถานแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลายมากในแต่ละพื้นที่ เรือนจ�า/ทัณฑสถานซึ่งขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่
หรือตัง้ อยูใ่ นจังหวัดทีม่ โี รงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มีโรงพยาบาลเฉพาะทาง
เช่น สถาบันมะเร็ง หรือโรงพยาบาลจิตเวช ก็สามารถรองรับให้บริการผู้ต้องขังป่วยได้
มากกว่าเรือนจ�าที่ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือโรงพยาบาลตั้งอยู่ห่างไกลเรือนจ�า
เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พอเพียง ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง หรือไม่มีเตียง
ที่จะสามารถรับผู้ต้องขังป่วยหนักไว้ในการดูแลได้ และต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ
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นอกจากนีย้ งั มีบางจังหวัดทีม่ เี รือนจ�า/ทัณฑสถานถึง 3 - 4 แห่งในเขตพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) มีจ�านวนผู้ต้องขังรวมกัน 8,000 - 10,000
คน ซึ่งโรงพยาบาลชุมชนหรือ รพ.สต. นั้นไม่มีศักยภาพที่จะรองรับบริการสุขภาพผู้ต้องขัง
ได้ทั่วถึง ขณะเดียวกันก็มีเรือนจ�าบางแห่งตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาล 2 แห่ง โดยการรับ
บริการตรวจรักษาและฟืน้ ฟูขนึ้ อยูก่ บั โรงพยาบาลหนึง่ แต่การส่งเสริมป้องกันกลับต้องไปอีก
โรงพยาบาลหนึ่ง
“...ตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ รพ. คลองหลวง แต่บัตรทองเราไปขึ้นอยู่กับ
รพ. ธัญบุรี สมมติมคี นไข้ตงั้ ครรภ์ไปฝากคลองหลวง แต่เวลาคลอดก็มาคลอด
ธัญบุรี มันแยกคนละที่กัน งบ 4 งบไม่ได้อยู่ด้วยกัน คลองหลวงได้ส่งเสริม
กับป้องกัน ช่วงฉีดวัคซีนต้องไปคลองหลวง แต่ธัญบุรีได้งบรักษากับฟื้นฟู
มันแยกกัน 2 ที่ ทีนี้พอจะเอากลับไปที่เดียว จะดึงไปไว้รวมกัน ต่างคนก็ต่าง
ไม่ยอม เคย fight ตั้งหลายรอบแล้วเขาก็ไม่ยอม...ธรรมดา รพ. ที่รับผิดชอบ
ต้องอยู่ใกล้เรือนจ�า มีปัญหาว่า เรือนจ�าใหญ่ได้ รพ. เล็ก เรือนจ�าเล็กได้ รพ.
ใหญ่ อย่างนีเ้ ขาก็รบั ไม่ไหว เขาเลยแบ่งให้ไปช่วย ระหว่างคลองหลวงกับธัญบุรี
ก็มีปัญหาแน่นทั้งคู่ เขาก็เลยมาคุยกันเองว่างั้นแบ่งกัน”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
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“ปัญหาที่น่ีส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นเรือนจ�าขนาดใหญ่ [ผู้ต้องขัง] เกือบ
6,000 คน แล้วต้องไปขึ้นกับโรงพยาบาลขนาดเล็ก ไม่มีสูติฯ ไม่มีศัลย์
ไม่มอี ะไร ไปแล้วก็ไม่จบในทีเ่ ดียว ถ้ามีอะไรฉุกเฉินเราต้องวิง่ ไป 20 ก.ม. อยูด่ ี
เพราะหน่วยปฐมภูมิเราไม่มีศักยภาพเพียงพอ”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
แม้ในบางพืน้ ทีจ่ ะมีการจัดท�าแผนการท�างานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและเรือนจ�า
แต่ไม่มีระบบการติดตามผล รวมทั้งมีความไม่ชัดเจนของระเบียบที่ก�าหนดหน้าที่การดูแล
สุขภาพผู้ต้องขังว่าเป็นของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาล/หน่วยบริการใน
พื้นที่ (ตามระบบหลักประกันสุขภาพ) นอกจากนี้บางโรงพยาบาลไม่มีส่วนงานที่รับผิดชอบ
ดูแลผู้ต้องขังโดยตรง เป็นอุปสรรคในด้านความเข้าใจและความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ
ผู้ต้องขัง เรือนจ�าบางแห่งประสานกับฝ่ายเวชกรรมสังคมของโรงพยาบาล ขณะที่บางแห่ง
ประสานงานกับพยาบาลที่รู้จักเป็นรายบุคคล ยังไม่เป็นการด�าเนินงานภายใต้มาตรฐาน
เดียวกันนัก
“สิ่งหนึ่งที่มองเห็นคือ หน่วยบริการในพื้นที่ก็บอกว่าร้องขอขึ้นมาแล้วเราจะ
ลงไป คนใน [เรือนจ�า] ตรงโน้นก็บอกว่าเมื่อไหร่จะลงมา ต่างคนต่างรออยู่
ตัวน้องที่อยู่เรือนจ�าเข้าใจว่างานมันเยอะ คือต้องท�าทุกอย่าง ต้องดิ้นไป
ทุกอย่าง วันหนึ่งก็บอกว่าอยากจะได้แต่ไม่ได้ร้องขอขึ้นไป ข้างบนก็บอก
เมื่อไหร่ร้องขอมาสิถึงจะลงไป มันเป็นระบบที่จะอยู่กันลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเราเข้าใจบริบทตรงนี้ แล้วเราจะท�ายังไง”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“เรือนจ�า [อ�าเภอแห่งหนึ่ง] เป็นเรือนจ�าใหม่ อายุงานยังไม่ถึง 20 ปีเลย
ศักยภาพจะเหนือกว่าเรือนจ�าจังหวัด [ใกล้เคียงแห่งหนึ่ง] เขามีอ�านาจ
การควบคุมแค่ 15 ปี ของเรา 20 ปี เป็นอ�าเภอซึ่งใหญ่กว่าจังหวัด แล้วก็เป็น
เรือนจ�าที่อยู่ชายขอบ ผู้ต้องขังต่างด้าวเยอะ กัมพูชาเยอะมาก 100 - 200 คน
ปัญหาตามมาก็คือมาลาเรียเยอะมาก เรื่องสิทธิ เราก็ต้องขออนุเคราะห์ไป
ทุกราย กิจกรรมอะไรต่าง ๆ เรือนจ�าต้องร้องขอไป ถ้าเป็นภารกิจเขา
[โรงพยาบาล] ถึงจะมา”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
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สถานการณ์การให้บริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถานสะท้อนภาพ
การท�างานด้านสาธารณสุขภายใต้สองทัศนคติ คือ ควบคุมเป็นหลัก รักษาเป็นรอง และ
สะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม (control) กับทางเลือก (choice) และ
ความเป็นไท (autonomy) ในแง่มุมต่าง ๆ ของการด�าเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขัง
นอกจากนีย้ งั แสดงให้เห็นถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ทีส่ ง่ ผลก�าหนดสุขภาพของผูต้ อ้ งขัง ทีท่ งั้ เป็น
องค์ประกอบและประสบการณ์ในชีวติ ของผูต้ อ้ งขังแต่ละคนก่อนเข้าเรือนจ�า และการใช้ชวี ติ
ต้องขังอยู่ในสภาพแวดล้อมของเรือนจ�าเอง การให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังเป็นการท�างาน
ภายใต้สถานการณ์คนล้นคุก โดยมีขอ้ จ�ากัดทัง้ ในด้านบุคลากรสายสุขภาพ ในด้านโครงสร้าง
อาคารสถานที่ ยาและเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ในการสนับสนุนบริการ
สุขภาพผู้ต้องขัง และในด้านการท�างานเป็นเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่
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ผู้ต้องขัง: สุขภาพ ความป่วยไข้
และการเข้าถึงบริการสุขภาพ

บทนี้น�าเสนอภาพรวมของสถานะสุขภาพ ความป่วยไข้ไม่สบาย และการเข้าถึงหรือ
ได้รบั บริการสุขภาพของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เพือ่ ให้เห็นถึงปัจจัยทีก่ า� หนดสุขภาพ
ของผู้ต้องขังอย่างรอบด้าน ทั้งที่เป็นองค์ประกอบและประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ต้องขัง
ก่อนเข้าเรือนจ�า พืน้ ฐานด้านสุขภาพจิตและการจัดการอารมณ์ และการใช้ชวี ติ ภายในสภาพ
แวดล้อมและภายใต้ระบอบการควบคุมของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยใช้ขอ้ มูลทีเ่ ก็บรวบรวม
จาก 2 ส่วน คือ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และบุคลากรด้าน
สาธารณสุขที่จัดขึ้น 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ต้องขัง
ผ่านการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง
พยาบาลในเรือนจ�า รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุขที่ท�างานด้านบริการสุขภาพผู้ต้องขังใน
เรือนจ�า/ทัณฑสถานที่เป็นพื้นที่ศึกษาทั้ง 8 แห่ง การวิเคราะห์ผลการวิจัยส่วนใหญ่จ�าแนก
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างเรือนจ�าและทัณฑสถาน และความแตกต่างระหว่างเพศชาย
และหญิง โดยจะเลือกน�าเสนอเฉพาะในส่วนทีแ่ ตกต่างอย่างมีนยั ส�าคัญเท่านัน้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
เมื่อประชากรส่วนใหญ่ในคุกคือคนด้อย อกาส

จากการส�ารวจ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นคนไทย (ร้อยละ 94) รองลงมาเป็นผู้ต้องขัง
จากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง ได้แก่ พม่า (ร้อยละ 4) ลาว (ร้อยละ 2) กัมพูชา และ
อื่น ๆ เมื่อจ�าแนกตามเพศสภาพของผู้ต้องขังพบว่าร้อยละ 83.4 เป็นเพศชาย ร้อยละ 15.8
เป็นเพศหญิง และที่เหลือร้อยละ 0.8 ตอบว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ
เพศที่สาม ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันระหว่างผู้ที่ตอบว่าเป็นกะเทยหรือสาวประเภทสองและทอม
เมื่อพิจารณาอายุของผู้ต้องขังแล้วพบว่า เกือบสามในสี่ของผู้ต้องขังถือเป็นคนใน
วัยหนุ่มสาวหรือวัยท�างาน อายุเฉลี่ยของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�าคือ 35.2 ปี โดยอายุเฉลี่ย
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ของผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายใกล้เคียงกัน (35.8 ปีเทียบกับ 35 ปีตามล�าดับ) เช่น
เดียวกับช่วงอายุต่าง ๆ นั่นคือ อยู่ในช่วงอายุ 20 - 29 ปี ประมาณร้อยละ 30 และช่วงอายุ
ระหว่าง 30 - 39 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 43 เฉพาะผู้ต้องขังในสองช่วงวัยนี้รวมกันเกือบสอง
ในสามของผู้ต้องขังทั้งหมดแล้ว ที่เหลือรองลงมาคือ ช่วงวัยกลางคน หรืออายุ 40 - 59 ปี
ประมาณหนึง่ ในสี่ (ช่วงอายุ 40 - 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 และช่วงอายุ 50 - 59 ปี ประมาณ
ร้อยละ 8) และอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ 2
ÀÒ¾ 4.1 ÃŒÍÂÅÐ¢Í§ª‹Ç§ÍÒÂØ¢Í§¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§
42.9%
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รจ.ก.เชียงราย
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0.0
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0.0
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น นรก
า

14.6%

น า

2.6%

33.5
39.2
36.7
34.1
35.2
33.9
32.6
35.6
35.2

สถานะความสัมพันธ์และการมีครอบครัวก่อนที่ผู้ต้องขังจะต้องโทษในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานนัน้ พบว่าส่วนใหญ่ผตู้ อ้ งขังมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัว แต่งงานหรืออยูก่ นิ กับ
สามีหรือภรรยา ในสัดส่วนใกล้เคียงกันทัง้ หญิงและชาย คือ ร้อยละ 40 รองลงมาคือยังเป็น
โสดหรือไม่มคี นรัก ร้อยละ 26 โดยพบว่าผูต้ อ้ งขังชายเป็นโสดมากกว่าผูต้ อ้ งขังหญิง (ร้อยละ
29 และร้อยละ 14 ตามล�าดับ) ขณะเดียวกันผูต้ อ้ งขังชายก็อยูใ่ นความสัมพันธ์ซอ้ นมากกว่า
ผู้ต้องขังหญิงเช่นกัน (ร้อยละ 7 เทียบกับร้อยละ 3 ตามล�าดับ) ผู้ต้องขังหญิงราวหนึ่ง
ในสี่ยุติความสัมพันธ์ คือเป็นม่าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่กับคนรัก ขณะที่ผู้ต้องขังชาย
มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่เลิกร้างความสัมพันธ์ไป และมีสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงที่ตอบว่า
มีแฟนหรือคนรักเป็นคนเพศเดียวกันกับตัวเอง ร้อยละ 3 โดยผู้ต้องขังชายที่ตอบว่ามีคนรัก
เป็นคนเพศเดียวกันมีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น
ภาพ 4.2 สถานะความสัมพัน ์และการมีครอบครัวของผู้ต้องขัง จ�าแนกตามเพศ
28.6%

13.8%

ส

40.4%
7.1%
16.2%

าน

กนก

า

า

ว กน
น

0.8%

นรก

24.3%

ก

นรก

6.8%

39.4%

นรก

16.5%

3.2%
วกน

2.8%

N = 1,351

ชาย

หญิง

ภาวะที่เรียกว่าด้อยโอกาสของผู้ต้องขังในที่นี้ยังสะท้อนผ่านระดับการศึกษาสูงสุด
สถานะทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาจากอาชีพหรือการท�างาน จ�านวนเงินคงเหลือที่สามารถ
ใช้ได้ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เป็นระบบสนับสนุนทางสังคม
โดยดูจากการเยีย่ มญาติ การติดต่อกับครอบครัวและญาติพนี่ อ้ ง และทีพ่ กั รองรับเมือ่ พ้นโทษ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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เรียนน้อยจึงด้อย อกาส

ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประมาณสองในสามจบการศึกษาในระดับภาคบังคับหรือต�่ากว่า
นั่นคือ ร้อยละ 35 ได้รับการศึกษาเพียงระดับประถมเท่านั้น รองลงมาคือได้รับการศึกษา
ในระดับมัธยมต้นซึง่ เป็นระดับการศึกษาภาคบังคับ (ร้อยละ 31.5) มีผตู้ อ้ งขังประมาณหนึง่
ในห้าจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือ ปวช. (ร้อยละ 20) ที่น่าสนใจก็คือยังมีผู้ที่
ไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่จบระดับประถมศึกษา (ป. 6) ถึงร้อยละ 7 ซึง่ ผูต้ อ้ งขังชายมีสดั ส่วน
ที่ไม่ได้เรียนหนังสือสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 7.5 เทียบกับร้อยละ 6 ตามล�าดับ)
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ในจังหวัดในพื้นที่ชายแดน ห่างไกลและอาจมีปัญหาเรื่อง
การเข้าถึงและความสะดวกในการเดินทาง (ได้แก่ เรือนจ�ากลางเชียงราย ร้อยละ 19.4 และ
เรือนจ�าอ�าเภอเทิง ร้อยละ 14.5) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องขังหญิงที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 4.6 และร้อยละ 2.2 ตามล�าดับ)
µÒÃÒ§ 4.2 ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·ÕèµÍºáººÊÍº¶ÒÁ
จ�าแนกตามระดับการศกษาและเรือนจ�า ทัณ สถาน
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ไม่ได้
เรียน

ประถม

มั ยมต้น

มั ยม
ปลาย/
ปวช.

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

2.2
19.4
14.5
2.4
2.9
6.2
8.5
1.1
7.3

44.3
27.4
28.3
35.3
29.3
38.4
42.6
34.8
35.0

33.3
26.3
31.2
33.5
36.4
35.0
35.5
30.4
31.5

18.6
18.3
19.7
23.5
24.3
14.7
19.1
22.7
20.0
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ปวส./
ปริญญา
อนุ
ตรี ขึ้นไป
ปริญญา

0.5
5.4
4.6
4.1
3.6
2.8
2.8
5.5
3.7

1.1
3.2
1.7
1.2
3.6
2.8
1.4
5.5
2.6

N

183
186
173
170
140
177
141
181
1,351

ภาพ 4.3 ร้อยละของระดับการศกษาของผู้ต้องขัง

การพึ่ งพิ งตัวเองด้านเ รษฐกิจ

ก่อนจะเดินเข้าสู่เรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น กล่าวได้ว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่เกือบสามใน
สี่ หรือร้อยละ 73 สถานะทางเศรษฐกิจไม่คอ่ ยดีนกั ผูต้ อ้ งขังกว่าหนึง่ ในสามหรือร้อยละ 35
เป็นแรงงานรับจ้างทัว่ ไป ส่วนใหญ่อยู่
ในจังหวัดใหญ่ของภูมภิ าค เช่น สงขลา
เชียงราย และสมุทรสาคร ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีความต้องการแรงงานภาค
การผลิตและอุตสาหกรรมสูง ผู้ต้อง
ขังร้อยละ 28.5 อยูใ่ นภาคเกษตรกรรม
ซึ่งมีทั้งที่ท�านา ท�าสวน ท�าไร่ รวมทัง้
ที่เป็นแรงงานประมง ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม โดยทัง้
สองอาชีพนีม้ สี ดั ส่วนของผูต้ อ้ งขังชาย
สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง (ผู้ต้องขังชาย
ร้อยละ 37 ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 27
เป็นแรงงานรับจ้างทัว่ ไป และผูต้ อ้ งขัง
ชายร้อยละ 28 ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ
21 ท�างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม)
อีกกว่าหนึง่ ในห้ามีอาชีพค้าขาย มีธรุ กิจของตัวเอง รวมทัง้ ช่วยกิจการของครอบครัว ผูต้ อ้ งขัง
อีกประมาณร้อยละ 9 ซึ่งเป็นผู้หญิงในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ชาย ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ใน
ทางเศรษฐกิจ เนือ่ งจากไม่มอี าชีพ ไม่มรี ายได้ เป็นแม่บา้ น มีคนเลีย้ งดู รวมทัง้ ยังอยูร่ ะหว่าง
เรียนหนังสือ ทีเ่ หลือเป็นพนักงานเอกชน มีเงินเดือนประจ�า ร้อยละ 3.4 และเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.4
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µÒÃÒ§ 4.3 ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·ÕèµÍºáººÊÍº¶ÒÁ
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เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ไม่มี
อาชีพ

เรียน
หนังสือ

แม่บ้าน

ภาค
เก ตร

รับจ้าง

ค้าขาย

เอกชน

รั /รั
วิสาหกิจ

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลฯ
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีฯ
ÃŒÍÂÅÐ

6.0
3.2
2.3
2.9
6.4
5.1
5.0
2.2
4.1

3.3
3.2
4.0
2.4
5.7
4.0
0.7
1.7
3.1

1.1
1.6
2.3
1.8
0.7
3.4
1.4
3.3
2.0

3.8
29.0
43.4
51.2
12.1
39.0
23.4
23.8
28.5

53.6
36.6
35.8
27.6
27.9
27.1
46.8
27.1
35.3

28.4
21.5
7.5
12.4
38.6
16.9
19.9
34.3
22.2

3.3
3.8
4.6
1.8
3.6
1.7
2.8
5.5
3.4

0.5
1.1
0.0
0.0
5.0
2.8
0.0
2.2
1.4

และเมือ่ ต้องมาใช้ชวี ติ อยูใ่ นเรือนจ�า/ทัณฑสถานทีแ่ ม้จะมีผกู้ ล่าวว่าไม่จา� เป็นต้องใช้เงิน
เนือ่ งจากได้รบั อาหารทัง้ 3 มือ้ มีรายได้เล็กน้อยจากกองงานต่าง ๆ ได้รบั การจัดสรรสิง่ ของ
เครือ่ งใช้บา้ งเป็นครัง้ คราว แต่เงินคงเหลือในบัญชีสว่ นตัวของผูต้ อ้ งขังแต่ละคนก็เป็น “อิสระ”
ในการด�าเนินชีวติ อย่างหนึง่ ในเรือนจ�า ไม่วา่ จะเป็นเงินปันผลสะสมทีไ่ ด้มาด้วยน�า้ พักน�า้ แรง
ของตัวเองในการท�างานในกองงาน หรือเป็นเงินทีม่ ญ
ี าติสง่ เข้าบัญชีมาให้กต็ าม “เงินคงเหลือ
ในบุค๊ ของเรือนจ�า” เป็นความมัน่ คงทางเศรษฐกิจอย่างหนึง่ ของผูต้ อ้ งขัง ทีจ่ ะสามารถซือ้ หา
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สิง่ ของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�าวัน อาหารและเครือ่ งดืม่ ไปจนถึงความสะดวกสบายบางอย่าง
เช่น การท�าผมหรือเสริมสวย ซักผ้ารีดผ้า เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การส�ารวจครั้งนี้พบว่าผู้ต้องขังมีจ�านวนเงินคงเหลือในบัญชีของเรือนจ�า
เฉลี่ยแล้วเป็นเงิน 1,034 บาท แต่ผู้ต้องขังเกือบร้อยละ 15 ไม่มีเงินคงเหลือในบัญชีของ
เรือนจ�าที่จะสามารถใช้จ่ายอะไรได้ และอีกหนึ่งในสี่มีเงินคงเหลือในบุ๊คไม่ถึง 100 บาท
หากรวมกันแล้วกล่าวได้วา่ ผูต้ อ้ งขังประมาณสามในสีม่ เี งินคงเหลือในบัญชีของเรือนจ�าไม่ถงึ
1,000 บาท ซึ่งอาจเป็นเหตุผลทั้งที่บ้านมีฐานะยากจน ไม่สามารถส่งเงินเข้าบัญชีให้ได้
หรืออยู่ห่างไกลภูมิล�าเนา ที่เหลืออีกราวหนึ่งในสี่เป็นผู้ต้องขังที่มีเงินคงเหลือในบุ๊คมากกว่า
1,000 บาทขึน้ ไป เป็นผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ากลางเขาบินในสัดส่วนถึงร้อยละ 43.6 ซึง่ มีจา� นวน
เงินในบุ๊คเฉลี่ยสูงกว่าที่อื่น ๆ คือ 2,216 บาท รองลงมาคือผู้ต้องขังในเรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราชในสัดส่วนเกือบหนึ่งในสาม และเงินคงเหลือเฉลี่ย 1,457 บาท มีผู้ต้องขัง
เพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่มีเงินคงเหลือในบัญชีของเรือนจ�ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป
โดยเป็นผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ากลางเขาบินถึงร้อยละ 8.6 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากเป็นเรือนจ�าทีค่ วบคุม
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายใหญ่ ยอดเงินคงเหลือในสมุดบัญชีของเรือนจ�าโดยเฉลี่ยนั้น
ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ต้องขังชายและหญิง แต่มีความแตกต่างระหว่างเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน ดังตาราง 4.4
µÒÃÒ§ 4.4 ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·ÕèµÍºáººÊÍº¶ÒÁ
จ�าแนกตามเงินคงเหลือในบุคและเรือนจ�า ทัณ สถาน
เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

ไม่มี

<100 100-500

5011,000

1,0012,000

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลฯ
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีฯ
ÃŒÍÂÅÐ/ÃÇÁ

5.1
21.0
13.9
13.5
15.7
20.3
14.2
13.3
14.7

26.1
28.5
20.8
31.8
16.4
19.2
31.9
23.2
24.8

17.0
11.8
12.7
12.9
10.7
16.4
5.7
12.7
12.7

10.2
11.8
13.3
10.0
15.7
9.0
11.3
16.0
12.1

28.4
14.5
23.7
22.9
13.6
24.3
29.1
19.3
21.9

ว

น ร นจา

าสุ ภา

2,001จ�านวน
>5,000
5,000
เงินเ ลี่ย

9.1
9.1
12.1
5.3
19.3
7.9
5.7
11.6
9.9

ละการ า

4.0
3.2
3.5
3.5
8.6
2.8
2.1
3.9
3.9

รการ

1,064
1,165
1,200
859
2,216
1,129
715
1,457
1,212
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ลกและความสัมพั นธ์นอกเรือนจํา

การเยีย่ มญาติและการเขียนจดหมายเป็นสองช่องทางทีผ่ ตู้ อ้ งขังติดต่อเชือ่ มโยงตัวเอง
กับโลกภายนอก ความสัมพันธ์กับครอบครัวและคนใกล้ชิดเหล่านี้เป็นทั้งเครือข่ายความ
สัมพันธ์และระบบสนับสนุนทางสังคมทีช่ ว่ ยให้ผตู้ อ้ งขังยึดโยงชีวติ กับคนทีม่ คี วามหมายและ
สามารถใช้เวลาในเรือนจ�าได้อย่างไม่ยากล�าบากนัก ผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่จงึ เฝ้ารอการประกาศ
เรียกตัวให้ออกไปเยี่ยมญาติด้านหน้าเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และเฝ้ารอจดหมายตอบจาก
ใครก็ตามที่เขียนถึง อย่างไรก็ตาม การเปิดให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังนั้นอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์ของแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน แม้จะเปิดให้มีการเยี่ยมได้ทุกวันในเวลา
ราชการ แต่เรือนจ�าขนาดใหญ่ทมี่ ีแดนผู้ต้องขังหลายแดนและมีจ�านวนผู้ต้องขังมากมักต้อง
สลับหมุนเวียนให้ผู้ต้องขังในแต่ละแดนสามารถเยี่ยมญาติได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวัน
โดยพบว่าภาพรวมของการเยี่ยมญาติในรอบปีที่ผ่านมานั้น ผู้ต้องขังส่วนใหญ่กว่า
หนึ่งในสามมีพ่อหรือแม่มาเยี่ยม รองลงมาคือญาติ (ร้อยละ 21.7) และลูก (ร้อยละ 18)
ในจ�านวนนี้มีผู้ต้องขังที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิให้เยี่ยมหรือไม่มีใครมาเยี่ยมเลย ร้อยละ 6
ซึ่งพบว่าเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�ากลางเขาบินถึงร้อยละ 11.6 และมีผู้ต้องขังที่ไม่ต้องการ
ให้ใครมาเยี่ยม ร้อยละ 1 ซึ่งเหตุผลของการไม่มีใครมาเยี่ยมและผู้ต้องขังไม่ต้องการให้ใคร
มาเยี่ยมนี้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะระยะทางและความสะดวกในการเดินทางของครอบครัว
และญาติ หรือเป็นเพราะผู้ต้องขังถูกย้ายระบายไปต่างพื้นที่ต่างภูมิล�าเนาของครอบครัว
โดยเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ�ากลางเขาบินร้อยละ 2.7 และเมื่อเฉลี่ยจ�านวนครั้งของการ
เข้าเยี่ยมญาติพบว่า ในกลุ่มผู้ต้องขังที่มีคนรักหรือคู่สมรสมาเยี่ยมญาติในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมานั้น มีความถี่หรือจ�านวนครั้งเฉลี่ยของการมาเยี่ยมบ่อยครั้งที่สุดคือ 14.6 ครั้ง
รองลงมาคือพ่อแม่ด้วยความถี่ 10.2 ครั้งในรอบ 1 ปี
“มาอยู่ในนี้ปีสองปีแล้ว ก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย เราลงชื่อไปก็ไม่มีใครมาเยี่ยม
แต่คดิ ว่าเขาคงไม่วา่ ง คนอืน่ เขามีญาติมาเยีย่ ม เราก็อยากมีเหมือนกัน (ร้องไห้)
เราก็ต้องอดทน กลับไปก็ต้องอยู่ได้ ขนาดในนี้ไม่มีใครเราก็อยู่ได้ ออกไปแล้ว
เราก็ต้องอยู่ได้”
(ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2560)
เมื่อจ�าแนกความแตกต่างของการเยี่ยมธรรมดาระหว่างเพศชายและหญิง พบว่า
พ่อแม่เป็นห่วงและมาเยี่ยมลูกชายมากกว่าจะมาเยี่ยมลูกสาวไม่มากนัก (ผู้ต้องขังชายมีพ่อ
หรือแม่มาเยี่ยมร้อยละ 36 เทียบกับผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 34 ที่มีพ่อหรือแม่มาเยี่ยม) และ
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3.7%

7.3%

วส
ร น
ุ ร
ร
า ร น

ร น
น ส

า

2.6%

ผูห้ ญิงมาเยีย่ มแฟนหรือคนรัก35.0%
ขณะเป็นผูต้ อ้ งขั31.5%
งชาย (ร้อ20.0%
ยละ 16) มากกว่าผูช้ ายจะมาเยีย่ ม
แฟนหรือคนรักที่เป็นผู้ต้องขังหญิง (ร้อยละ 9) ขณะเดียวกันก็พบว่าลูกคิดถึงและมาเยี่ยม
า
แม่มากกว่าเยี่ยมพ่อ โดยเฉลี
ปีก า (ผู้ต้องขัน งลากหญิ
งร้อยละ 26 มีลูกมาเยี่ยม
ระ ่ยก า7.4 ครั้งต่อ
น น
ร ว
เทียบกับผู้ต้องขังชายร้อยละ 17 ที่มีลูกมาเยี่ยม)
ภาพ 4.4 ร้อยละของการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังในรอบปีที่ผ่านมา
า

ระส
ร

า

ร

21.7%

1.0%

6.1%

ลก า

18.1%

า

35.3%
น น

0.5%
น นรก
า

14.6%

น า

2.6%

“เข้ามาแรก ๆ ที่ยากเป็นเรื่องอยู่ เรื่องญาติเยี่ยม อะไรพวกนี้ เพราะเข้ามา
แรก ๆ เราไม่รู้จะท�าอย่
้งเห็นคนเขาเยี่ยมญาติ
า าางไร ญาติเราก็ไม่มี บางครั
ร
ระส
ลก า
15.1%
ร งคิดว่าท�าไมญาติเราไม่มาบ้าง บางที21.6%
บ่อย ๆ เรายั
เ
ราก็
ค
ด
ิ
ว่
า
เขาคงไม่
15.9%มาหรอก
5.0%
าบ อกเขาอยู ่ ไ กลเรา ไม่ เ ป็ น ไรหรอก
เขาอยู่ไกล เงินเขาก็ไม่ค่อยมี แฟนก็
29.1%
เรารับจ้างอยู่ได้ เราหาอยู่ได้ คิดจนปวดหัว จนไม่ต้องคิดดีกว่า”
น น 2560)
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิก0.4%
ายน
“ในนี้ทุกคนต้องการญาติ
น นรก มาเยี่ยม ต้องการก�าลังใจจากข้างนอก อันนี้น่าจะ
า
ยากที่สุดส�าหรับหนู
เพราะหนูเริ่มโตมา หนูเลี้ยงตันวาเองมาตลอด หนูพึ่งตัวเอง
11.8%
ได้ อยูไ่ หนก็ได้ แต่ทหี่ นูตอ้ งการคือก�าลังใจ ก็รสู้ กึ 1.1%
ผิดทีท่ า� ให้ญาติพนี่ อ้ งอับอาย
ขายขี้หน้าชาวบ้าน ไม่มีญาติไม่มีอะไรมาหา เราก็ต้องรับจ้างท�าโน่นท�านี่
รับจ้างซักผ้าบีบนวด”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
80.2%
5.8%
วา
ก วก

ร

ร

าส
สารระ

8.5%

0.4%

วา ว
ว

วา
นจา
รา กา

นร

3.8%
าสุ วาภา
ก วก

1.3%
ละการ นา

รการ
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2.6%

20.0%

า

31.5%

3.7%

7.3%

35.0%

วส
ร น
ุ ร
ร
า ร น

ร น
น ส

นอกเหนื อ จากการเยี่ ย มญาติ ทั่ ว ไปทีก ่ เาปิ ด ให้ เ ข้ ากเยีา ่ ย มได้ ทุ ก วั น แล้ ว เรื อ นจ� า /
ก า
น ลา
ทัณฑสถานยังเปิดให้มกี ารเยีระย่ มญาติ
แบบใกล้ชนดิ น โดยเปิดรให้
่ มผูต้ อ้ งขัง
วญาติสามารถเข้าไปเยีย
ในเรือนจ�าได้อย่างใกล้ชิดกว่าการเยี่ยมปกติ มักจัดขึ้นตามวาระและโอกาสส�าคัญต่าง ๆ
เช่น วันปีใหม่ สงกรานต์ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ โดยส่วนใหญ่เฉลี่ยคนละ 1 - 2 ครั้งต่อปี
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เช่น ผู้ต้องขังที่มีสิทธิเยี่ยมญาติใกล้ชิดจะต้องมีพฤติกรรมที่ดี
ไม่ถูกลงโทษทางวินัย อยู่ในชั้นกลางขึ้นไป โดยญาติที่เข้าเยี่ยมต้องมีความสัมพันธ์ทาง
สายเลือดร่วมกับผู้ต้องขัง ส่วานใหญ่
เข้าเยี่ยมพร้อมกันได้ไม่รเกิน 10 คน และรอบละไม่เกิน
า
ระส
ลก า
21.7%
ร จากการส�ารวจพบว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
6.1% เกือบสามในสี
2 ชั่วโมง เป็นต้น1.0%
18.1%่ของผู้ต้องขังได้
เยี่ยมญาติใกล้ชิด ซึ่งส่วนใหญ่ได้พบปะพ่อ35.3%
หรือาแม่ (ร้อยละ 29) รองมาคือลูก (ร้อยละ 16)
แต่มผี ตู้ อ้ งขังอีกกว่าหนึง่ ในสีไ่ ม่ได้เยีย่ มญาติใกล้ชดิ เนือ่ งจากไม่เข้าข่ายได้รบั สิทธิเยีย่ มญาติ
ใกล้ชิดหรือไม่มีใครมาเยี่ยม ร้อยละ 22 และไม่ต้องการให้ใครเข้าเยีน่ยนมอีกร้อยละ 5
0.5% มีลูกมาเยี่ยม
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ต้องขังหญิงและชายพบความแตกต่างเพียงกรณี
ใกล้ชิดเท่านั้น โดยผู้ต้อนงขันรก
งหญิงมีลูกมาเยี่ยมใกล้ชิด ร้อยละ 25 ขณะที่ผู้ต้องขังชาย
า
มีลูกมาเยี่ยมใกล้ชิด ร้อ14.6%
ยละ 14
น า
2.6%

ภาพ 4.5 ร้อยละของการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิดของผู้ต้องขังในรอบปีที่ผ่านมา
า

ระส
ร

า

ร

15.1%

5.0%

21.6%

ลก า

15.9%

า

29.1%
น น

0.4%
น นรก
า

11.8%

น า

1.1%

ส่วนใหญ่ผตู้ อ้ งขังกว่าครึง่ หนึง่ เขียนจดหมายติดต่อครอบครัวและคนใกล้ชดิ (ร้อยละ
56.3) โดยเฉพาะในเรือนจ�าขนาดใหญ่ เช่น เรือนจ�ากลางเชียงราย และเรือนจ�ากลาง
นครศรีธรรมราช ร้อยละ 80.2%
65.6 และ 62.4 ตามล�าดับ ผู้ต้องขังหญิงเขียนจดหมายติดต่อ
5.8%
วา
ก วก
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ร
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8.5%

0.4%

วา

วา
รา กา

ว

3.8%

วา
ก วก

1.3%
น

คนใกล้ชิดมากกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 65 เทียบกับร้อยละ 55) ทั้งนี้ ผู้ต้องขังในเรือน
จ�ากลางเขาบินซึง่ เป็นเรือนจ�าความมัน่ คงสูงนัน้ ติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กบั ครอบครัว
และคนใกล้ชิดผ่านการเขียนจดหมายถึงร้อยละ 85 และโดยส่วนใหญ่เขียนจดหมายถึง
พ่อหรือแม่ (ร้อยละ 37) รองลงมาคือญาติสนิท เช่น พี่หรือน้อง และคนรักหรือคู่สมรส
คิดเป็นร้อยละ 18 และ 17 ตามล�าดับ ผู้ต้องขังหญิงเขียนจดหมายถึงลูก ร้อยละ 24
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 12) นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความตั้งใจในเรื่อง
ที่พักพิงของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษแล้วนั้น ส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังตั้งใจจะไปอยู่
บ้านพ่อหรือแม่ ร้อยละ 49.2 รองลงมาคือบ้านตัวเอง ร้อยละ 33.5 ขณะเดียวกันก็มผี ตู้ อ้ งขัง
อีกประมาณร้อยละ 5 ที่ไม่มีที่อยู่หลังพ้นโทษ รวมทั้งยังไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าพ้นโทษแล้ว
จะไปอยู่ที่ไหน
พ่อแม่จึงดูเหมือนเป็นสายใยที่เข้มแข็งและมีความหมายในความสัมพันธ์ทางสังคม
ของผู้ต้องขัง คือ เป็นทั้งแรงสนับสนุนส�าคัญและการเชื่อมโยงชีวิตผู้ต้องขังกับโลกภายนอก
ในระหว่างต้องขัง
คดีและเวลาที่ต้องขัง

นับตัง้ แต่การประกาศนโยบายท�าสงครามต่อสูเ้ พือ่ เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรเมื่อปี 2546 เป็นต้นมา ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้ารายย่อย ผู้ครอบครอง และ
ผู้เสพยาเสพติด ต่างถูกด�าเนินคดีและถูกตัดสินความผิดลงโทษให้จ�าคุกในเวลาต่าง ๆ กัน
นับแสนคน และเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์คนล้นคุกในปัจจุบัน จากการส�ารวจพบว่า
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในแทบทุกเรือนจ�าและทัณฑสถานเป็นผู้ต้องขังที่กระท�าความผิดตาม
พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ดังตัวเลขในภาพรวมทัว่ ประเทศ ในอัตราร้อยละ 71.3 และในการส�ารวจ
ครัง้ นีผ้ ตู้ อ้ งขังส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 กระท�าความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดฯ ไม่วา่ จะในฐานะ
ผู้เสพ หรือครอบครอง หรือจ�าหน่าย และส่วนใหญ่เป็นยาบ้า รองลงมาคือยาไอซ์ โดย
พบว่าสัดส่วนของผู้ที่กระท�าผิดในคดียาเสพติดนั้นเป็นผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 88
เทียบกับร้อยละ 79 ตามล�าดับ)
ลักษณะความผิดของผูต้ อ้ งขังรองลงมาคือความผิดต่อชีวติ ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก ฯลฯ และความผิดเกีย่ วกับเพศ ในอัตราร้อยละ 8.5 ร้อยละ
5.8 และ 3.8 ตามล�าดับ โดยพบว่าสัดส่วนของผู้ที่กระท�าความผิดในคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและ
ความผิดเกีย่ วกับเพศนัน้ เป็นผูช้ ายสูงกว่าผูห้ ญิง ในคดีความผิดเกีย่ วกับชีวติ เป็นผูต้ อ้ งขังชาย
ร้อยละ 10 เป็นผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 1.4 และคดีความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นผู้ต้องขังชาย
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ร้อยละ 4.5 เป็นผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 0.5 ในเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราชมีอัตราผู้ต้องขัง
น น
ที่กระท�าความผิดต่อชีวิตสูงกว่าที่อื่น ๆ (ร้อยละ 22.7) รองลงมาคือเรือ0.4%
นจ�ากลางเขาบิน
ร้อยละ 12.1 ทีเ่ หลือร้อยละ
1.3 เป็นความผิดด้านอืน่ ๆ เช่น พ.ร.บ.แรงงานฯ พ.ร.บ.ป่าไม้
น นรก
า
พ.ร.บ.อาวุธปืน เป็นต้น 11.8%
น า
1.1%

ภาพ 4.6 ร้อยละของลักษณะความผิดของผู้ต้องขังที่ตอบแบบสอบถาม
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µÒÃÒ§ 4.5 ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·ÕèµÍºáººÊÍº¶ÒÁ
จ�าแนกตามคดีความผิดและเรือนจ�า ทัณ สถาน
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ
ทั้งประเทศ

ทรัพย์

ยาเสพติด

ชีวิต

กา 7.1
17.5 66.7กกาล
5.0%
4.8
87.1
5.9
1.7นา 87.3
5.2
5.0%
นา
4.7 18.9%
85.9
3.5
นา
14.0%
3.6
81.4 12.1
นา
5.6 43.0%76.8
7.9
2.1
92.9
2.8
4.4
67.4 22.7
5.8
80.2
8.5
8.7
71.3
5.4

ร่างกาย

เพศ

อื่นๆ

รวม

1.1
0.0
0.0
0.6
0.7
1.1
0.0
0.0
0.4
0.7

6.6
1.6
3.5
4.1
0.7
5.6
1.4
5.5
3.8
2.9

1.1
0.5
2.3
1.2
1.4
2.8
0.7
0
1.3
11.0

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

หมายเหตุ ค�านวณจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์,
1 กรกฎาคม 2561.
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ความรับผิดชอบชีวิตผู้ต้องขังแต่ละคนของเรือนจ�าและทัณฑสถานแต่ละแห่งนั้น
ขึน้ อยูก่ บั ก�าหนดโทษจ�าคุกทีศ่ าลตัดสิน โดยส่วนใหญ่กว่าหนึง่ ในสีเ่ ป็นผูต้ อ้ งขังทีศ่ าลตัดสิน
โทษจ�าคุกไม่เกิน 5 ปี รองลงมาร้อยละ 24 เป็นผู้ต้องขังที่ศาลก�าหนดโทษจ�าคุกระหว่าง
6 - 10 ปี ซึง่ สอดคล้องกับอ�านาจควบคุมของแต่ละเรือนจ�าและทัณฑสถาน ดังทีพ่ บผูต้ อ้ งขัง
โทษสูงกว่า 20 ปีขึ้นไปในเรือนจ�ากลางเขาบิน ที่ผู้ต้องขังมีก�าหนดโทษโดยเฉลี่ย 24.5 ปี
เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช ก�าหนดโทษเฉลี่ยคือ 22.3 ปี และเรือนจ�ากลางเชียงราย
ก�าหนดโทษเฉลี่ย 20.7 ปี ส�าหรับผู้ต้องขังที่โทษสูงคือจ�าคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิต
ร้อยละ 23.6 ต้องโทษอยู่ในเรือนจ�ากลางเขาบิน รองลงมาคือเรือนจ�ากลางเชียงราย
ร้อยละ 17.7 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงและชายแล้วพบว่า สัดส่วนผู้ต้องขังหญิง
ที่ต้องโทษจ�าคุกระยะสั้นนั้นสูงกว่าผู้ต้องขังชาย ในที่นี้คือผู้ต้องขังที่ต้องโทษจ�าคุก 0 - 5 ปี
นั้นเป็นผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 37 เทียบกับร้อยละ 24) และยิ่งโทษสูงขึ้นกลับพบว่า
มีสัดส่วนของผู้ชายสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย เช่น ผู้ต้องขังชายที่ต้องโทษจ�าคุก 20 ปีข้ึนไป
คิดเป็นร้อยละ 31 ขณะที่ผู้ต้องขังหญิงต้องโทษจ�าคุก 20 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ 28
µÒÃÒ§ 4.6 ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·ÕèµÍºáººÊÍº¶ÒÁ
จ�าแนกตามก�าหนดโทษและเรือนจ�า ทัณ สถาน
เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

0-5
ปี

6-10
ปี

11-15
ปี

16-20
ปี

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลฯ
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีฯ
ÃŒÍÂÅÐ

28.4
15.1
34.7
47.1
1.4
48.0
25.5
7.7
26.4

51.4
10.8
28.9
31.8
4.3
16.4
36.2
9.4
23.8

15.8
5.4
11.6
10.6
5.7
1.7
11.3
6.1
8.5

2.2
4.8
6.9
1.2
7.9
5.1
7.8
3.3
4.7

ว

21-25 26-30
ปี
ปี

31 ปี
ขึ้นไป

1.1
18.8
12.1
4.1
32.1
12.4
14.2
30.9
15.4

0.0
15.1
1.2
0.6
14.3
0.0
0.7
16.6
6.1

น ร นจา

1.1
12.4
4.0
4.7
10.7
16.4
4.3
17.1
9.0

าสุ ภา

ตลอด
ก�าหนด
ชีวิตและ
โท
ประหาร
่
เ ลีย
ชีวิต

ละการ า

0.0
17.7
0.6
0.0
23.6
0.0
0.0
8.8
6.1

รการ

7.6
20.7
10.5
7.9
24.5
11.2
11.0
22.3
13.8
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นอกจากนี้แล้ว ระยะเวลาที่ผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานมาแล้ว
นั้นก็แตกต่างกันไปตามอ�านาจการควบคุมผู้ต้องขังเช่นกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 ปี
ในภาพรวมคือผู้ต้องขังกว่าสองในสามต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานมาแล้วประมาณ
0 - 5 ปี เป็นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย (ร้อยละ 86 เทียบกับร้อยละ 74 ตามล�าดับ) และผูต้ อ้ งขัง
ที่อยู่ในเรือนจ�าระหว่าง 6 - 10 ปีนั้นเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 22 เทียบกับ
ร้อยละ 10 ตามล�าดับ) โดยพบว่าระยะเวลาที่ผู้ต้องขังจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
7.7 ปีที่เรือนจ�ากลางเขาบิน ซึ่งกว่าสองในสามของผู้ต้องขังที่นี่ต้องโทษมาแล้ว 6 - 10 ปี
(ร้อยละ 68.6) และร้อยละ 13.6 ต้องโทษจ�าคุกมาแล้ว 11 - 15 ปี รองลงมาคือเรือนจ�ากลาง
เชียงรายและเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช ด้วยจ�านวนปีเฉลี่ยที่รับโทษมาแล้ว 5.3
และ 4.0 ปีตามล�าดับ ส่วนที่เหลือมีผู้ต้องขังต้องโทษในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น ๆ มาแล้ว
โดยเฉลี่ย 3.7 ปี จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้ต้องขังเป็นประชากรที่มีลักษณะเคลื่อนย้ายสูง
ส่วนใหญ่อยู่ในเรือนจ�าไม่นานนัก
“ปีนี้รอบ 3 รอบแรก 3 ปี 4 เดือน อยู่จนชนป้าย [ครบก�าหนดโทษ] รอบ 2
ตัด 5 ปี 12 เดือน รอบนี้ 3 ปี ติดมาได้ปีหนึ่งแล้ว เรียนจบม. 3 ก็ไปท�างาน
เป็นลูกจ้าง ล่าสุดผมลงกรุงเทพฯ เลย ไปท�างานเป็นลูกมือเขา แต่สู้ค่าใช้จ่าย
ไม่ไหวก็เลยมาบ้าน พออยูบ่ า้ นมันก็ตอ้ งใช้ตอ้ งจ่าย อยากเทีย่ วอยากเล่น ก็ได้
มาท�ายาอีกแล้วก็โดนจับ แม่กับพี่สาวมาเยี่ยมอยู่ แม่มาฝากให้ 1,000 ได้ใช้
ซือ้ กับข้าวกับของใช้ ทีนผี้ มบอกแม่ไม่ตอ้ งมาแล้ว เพราะว่าแม่แกก็ไม่มี พีส่ าว
แกก็ค่าใช้จ่ายเยอะ ผมก็เลยอยู่กินของหลวงเลยครับ ผมอยู่ได้”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
พ ติกรรมสุขภาพของผู้ต้องขัง

การจ�ากัดอิสรภาพของผู้ต้องขังให้ใช้ชีวิตต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทุกอย่างของคน ๆ หนึ่งในชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะพฤติกรรม
ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งการตื่น การกิน การนอน การท�างาน รวมทั้งการนึกคิดถึงเรื่องต่าง ๆ
ในชีวิต กว่าผู้ต้องขังแต่ละคนจะเคยชินกับ 24 ชั่วโมงในเรือนจ�า/ทัณฑสถานจึงไม่ใช่เรื่อง
ง่ายดาย
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กินได้ก็อยู่ได้

อาหารการกินในเรือนจ�าและทัณฑสถานมีทั้งที่เป็นอาหารคาวและหวานซึ่งเรือนจ�า/
ทัณฑสถานจัดให้ทงั้ 3 มือ้ โดยจะมีแดนสูทกรรมทีเ่ ป็นฝ่ายปรุงอาหารส่งให้ทกุ แดนในเรือนจ�า
และอาหารที่จ�าหน่ายในร้านค้าสวัสดิการภายในเรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง ส�าหรับ
อาหารที่เรือนจ�าจัดให้นั้นกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณในอัตรา 54 บาทต่อ
คนต่อวัน1 ซึง่ แต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานต้องจัดสรรงบประมาณทีไ่ ด้นใี้ ห้ครอบคลุมค่าใช้จา่ ย
ตลอดทั้งปี แม้ว่าจ�านวนผู้ต้องขังที่แท้จริงจะสูงเกินกว่างบประมาณที่รัฐให้มาก็ตาม อาหาร
หลักของแต่ละวันมักจะเป็นอาหารเช้าและเย็น ส่วนใหญ่มื้อเที่ยงมักจะเป็นอาหารเบา เช่น
ข้าวต้ม หรือกวยเตียว เนือ่ งจากก�าหนดเวลาอาหารเย็นส�าหรับผูต้ อ้ งขังคือ 14.30 - 15.00 น.
ก่อนจะอาบน�้าและเข้าเรือนนอนในเวลา 16.00 - 16.30 น. แต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานจะ
ก�าหนดและติดประกาศรายการอาหารแต่ละมือ้ ในแต่ละวันล่วงหน้าไว้ตลอดเดือน มีบางแห่ง
เท่านั้นที่ก�าหนดรายการอาหารเป็นรอบสัปดาห์ มีการค�านวณคุณค่าทางโภชนาการ และ
แจ้งให้ผู้ประมูลที่เป็นคู่สัญญากับเรือนจ�า/ทัณฑสถานส่งอาหารสด ผักและผลไม้ ให้กับ
แต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เพื่อน�าไปปรุงให้กับผู้ต้องขังทุกวัน
เมือ่ ถามถึงอาหาร 3 มือ้ ทีเ่ รือน
จ�าและทัณฑสถานจัดให้ทุกวันว่ามี
คุณค่าทางโภชนาการเพียงใด ผูต้ อ้ งขัง
กว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง เห็ น ว่ า อาหารที่ ผ ่ า น
การค� า นวณคุ ณ ค่ า ทางโภชนาการ
มาแล้ว และคัดสรรมาจากรายการ
อาหารนั บ ร้ อ ยเหล่ า นั้ น ถู ก หลั ก
โภชนาการบ้างเป็นบางครั้ง (ร้อยละ
56) ขณะทีอ่ กี เกือบหนึง่ ในสามเห็นว่า
ไม่คอ่ ยได้รบั สารอาหารตามทีร่ า่ งกาย
ต้องการเท่าใดนัก (ร้อยละ 30) โดยเฉพาะในเรือนจ�าขนาดใหญ่ และผู้ต้องขังชายคิดว่า
อาหารกองเลี้ยงไม่ค่อยมีสารอาหารนักในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง (ร้อยละ 32
เทียบกับร้อยละ 21)

ค่าอาหารผู้ต้องขังต่อหน่วย 54 บาทต่อคนต่อวันนี้ แบ่งเป็นค่าอาหารดิบ 44 บาท ค่าข้าว 8 บาท และ
ค่าแก๊สหุงต้ม 2 บาท โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณส�าหรับผู้ต้องขังจ�านวน 190,200 คน
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ตาราง 4. ร้อยละของผู้ต้องขังที่ให้ความเห็นเรื่องโภชนาการของอาหารกองเลี้ยง
¨íÒá¹¡µÒÁàÃ×Í¹¨íÒ/·Ñ³±Ê¶Ò¹
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

ถูกหลักโภชนาการ
ครบ 5 หมู่

13.1
14.0
35.3
11.8
1.4
13.0
16.3
8.8
14.4

ถูกหลัก
ไม่ค่อยได้รับสาร
โภชนาการบ้าง อาหารตามต้องการ

72.7
65.6
56.6
65.3
30.7
40.1
55.3
52.5
55.6

14.2
20.4
8.1
22.9
67.9
46.9
28.4
38.7
30.0

N

183
186
173
170
140
177
141
181
1,351

“ผลไม้ไม่ค่อยได้กิน เขา [กองเลี้ยง] ไม่มีให้ ต้องซื้อเอา พวกฝรั่ง แอปเปิ้ล
ส้ม ถุงหนึ่ง 30 บาท มะม่วง ก็ต้องหาพวกไม้บรรทัดมาปอก [เปลือก]”
(ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
“เมื่อก่อนนี้ถ้าจะพูดก็คือ กับข้าวกินไม่ได้ แบบว่ารสชาติไม่ได้เรื่องจริง ๆ
มีแต่วิญญาณหมู วิญญาณไก่ ข้าวก็กินไม่ได้ มันแข็งเกินไป นี่เริ่มได้กินดีขึ้น
อร่อย และมีกับข้าวหลายอย่างให้กิน แต่เราก็ซื้อกับข้าวที่อยากกินอื่น ๆ เพิ่ม
เอาเอง ผลไม้ก็มีกล้วย มันแกว ฝรั่ง กับพวกผลไม้ตามฤดูกาล แล้วแต่”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
“อาหารบางวันกินได้ บางวันกินไม่ได้ อันนี้พูดตรง ๆ เลย ยิ่งหน้าหนาวนี่แกง
เนื้อโคเป็นไข เนื้อโคก็เป็นเนื้อติดมันครับ เคี้ยวไม่ขาด เหนียว อาหารมีรส
เดียว จืด บางทีก็เค็ม มันจะมีเมนูที่กินได้กับกินไม่ได้ เมนูที่กินได้ก็เยอะอยู่
แกงวุ้นเส้นใส่ไก่ แล้วก็แกงอะไรก็ได้ที่เป็นไก่จะกินได้ แต่ถ้าเป็นหมูกับเนื้อ
นี่ผมกินไม่ได้ มีแต่มันลอยเป็นชิ้น ถ้าวันไหนกินไม่ได้ก็ต้องซื้อกับข้าว ลองไป
ซือ้ แตงแล้วมาต้มใส่นา�้ ใส่เกลือ แล้วก็ใส่เนือ้ ใส่มนั หมูเข้าไปดูสิ แบบนัน้ แหละ”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
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นอกจากอาหาร 3 มื้อที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานจัดให้ทุกวันแล้ว ผู้ต้องขังยังสามารถ
ซื้ออาหารที่มีจ�าหน่ายในร้านค้าสวัสดิการได้ด้วยเงินในสมุดบัญชีเรือนจ�าของตัวเองและ
สามารถใช้ซอื้ ของได้ไม่เกินวันละ 300 บาท ซึง่ มีสนิ ค้าหลากหลายแตกต่างไปในแต่ละเรือนจ�า
โดยมากเรือนจ�าขนาดใหญ่และทัณฑสถานจะมีตัวเลือกของสินค้าแต่ละชนิดรองรับความ
ต้องการมากกว่าเรือนจ�าขนาดเล็ก และยังมีอาหารฝากขายทีเ่ จ้าหน้าทีส่ ามารถน�าเข้ามาขายได้
ตามยอดทีผ่ ตู้ อ้ งขังสัง่ จองไว้อกี ด้วย2 จากการส�ารวจพบว่าผูต้ อ้ งขังซือ้ หาอาหารและเครือ่ งดืม่
บางอย่างเป็นประจ�าเกือบทุกวันหรือทุกวัน ได้แก่ เกือบสองในสามซื้อกาแฟส�าเร็จรูป
นมเปรี้ยว ฯลฯ เป็นประจ�า (ร้อยละ 61) โดยเฉพาะที่เรือนจ�ากลางเขาบิน (ร้อยละ 87)
รองลงมาคือเครื่องปรุงรสชาติอาหาร เช่น รสดี น�้าปลา ซีอิ๊ว ซอสต่าง ๆ เป็นต้น (ร้อยละ
35) และร้อยละ 29 ซื้อและบริโภคบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเป็นประจ�าเกือบทุกวันหรือทุกวัน
โดยเฉพาะทีท่ ณ
ั ฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา (ร้อยละ 72) และเรือนจ�ากลางเขาบิน (ร้อยละ 55)
ส่วนอาหารที่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ได้บริโภคไม่บ่อยนักหรือซื้อกินนาน ๆ ครั้ง ได้แก่
อาหารประเภทของทอด และน�้าอัดลม น�้าหวานต่าง ๆ ที่ผู้ต้องขังประมาณครึ่งหนึ่งซื้อกิน
นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 52 และ 50 ตามล�าดับ) นอกจากนีย้ งั พบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ได้กนิ ผลไม้ประเภทต่าง ๆ เท่าใดนัก แต่พบว่าผูต้ อ้ งขังหญิงกินผลไม้มากกว่าผูช้ าย ผูต้ อ้ งขัง
ร้อยละ 50 ได้กินผลไม้นาน ๆ ครั้ง ซึ่งเป็นผู้ต้องขังชายร้อยละ 54 ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ
30 และร้อยละ 27 ได้กินผลไม้ประมาณ 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น
ที่บอกว่าได้กินผลไม้เป็นประจ�า ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 21 ขณะที่เป็นผู้ต้องขังชาย
ร้อยละ 4 เท่านั้น และส่วนใหญ่กว่าหนึ่งในสามของผู้ต้องขังซื้ออาหารจ�าพวกขนมขบเคี้ยว
ขนมหวาน เบเกอรี่ ฯลฯ กินนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 35) เช่นเดียวกัน
“มาถึงใหม่ ๆ อาหารของเรือนจ�าอย่างนีค้ อื เราไม่เคยกิน เราก็รบั ไม่ได้กบั สิง่ ที่
เราได้กนิ เพราะมันเป็นผัก มีแต่มะเขือ ฟัก คิดในใจว่า หมูหมามันจะกินหรือ
เปล่านี่ อยู่ๆ ไปก็คือก็กินได้ ถ้าเราจะอยู่เราต้องกิน อาหารโรงเลี้ยง ถามว่า
กินได้ไหม ก็คือจะบอกว่าคนที่เขาไม่ญาติ ไม่มีเงิน เขาก็ต้องกิน แต่ถ้า
เราเลือกได้ เราก็ไม่เลือกสิ่งนั้น”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 19 มกราคม 2561)

กรมราชทัณฑ์ออกประกาศยกเลิกอาหารฝากขายของเจ้าหน้าที่ผู้คุมและครอบครัวในเรือนจ�าเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2561 (“ห้ามเด็ดขาด ผู้คุม-เมียขายของให้นักโทษ,” 17 กุมภาพันธ์ 2561) ท�าให้ความหลากหลาย
ของอาหารการกินในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานน่าจะลดลงบ้าง
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“โรคเรื้อรังพวกเบาหวาน ความดัน คิดว่าเราสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า
พวกโรคติดต่อ อย่างหิด หรือวัณโรค เพราะการรักษามีความต่อเนือ่ งจากแพทย์
โดยสม�่าเสมออยู่แล้ว กินยาตรงเวลา จึงไม่มีปัญหาตรงนี้ แต่ที่มันยังคุมยาก
คือเรื่องอาหาร ทั้งเค็ม ทั้งหวาน ทั้งมัน มันไม่มีการแยก diet ควบคุมดูแล
ไม่ได้ ล�าบาก บางเรือนจ�าไม่มีสถานที่เหมาะสมให้เขาออกก�าลังกายเลย
มันก็จะมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นตลอด”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
การออกกําลังกาย

เรือนจ�าและทัณฑสถานส่วนใหญ่แทบทุกแห่งพยายามจัดให้ผู้ต้องขังมีเวลาได้ท�า
กายบริหารหรือออกก�าลังกายเป็นประจ�าทุกวันเท่าที่เวลาและสถานที่จะเอื้ออ�านวยได้
ด้วยรูปแบบต่าง ๆ กันไปในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เช่น วิดพื้น วิ่งอยู่กับที่ กายบริหาร
10 ท่าพญายม เต้นแอโรบิค บาร์สโสป เป็นต้น บางแห่งมีอุปกรณ์กีฬาให้ผู้ต้องขังเล่นได้
ตามเวลา เช่น วอลเล่ย์บอล มวย ตะกร้อ ฯลฯ ผู้ต้องขังจ�านวนหนึ่งมองว่าการสวนสนาม
หรือการฝึกระเบียบวินัยเป็นหนึ่งในการออกก�าลังกายในเรือนจ�า การใช้แรงท�ากิจวัตร
ประจ�าวัน เช่น ซักผ้า หรือท�างานตามกองงานที่ใช้แรงยกสิ่งของต่าง ๆ เช่น สูทกรรม
กองกลาง ฯลฯ รวมถึงการเดินขึ้นลงบันไดหรือระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ในเรือนจ�านั้นเป็น
ส่วนหนึ่งของการออกก�าลังกายในเรือนจ�าเช่นเดียวกัน โดยเมื่อให้ผู้ต้องขังประเมินความถี่
ของการออกก�าลังกายของตัวเองในแต่ละสัปดาห์ ส่วนใหญ่กว่าหนึ่งในสามได้ออกก�าลัง
เป็นประจ�าสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน เมื่อเทียบแล้วเป็นผู้ต้องขังชายร้อยละ 38 ผู้ต้องขังหญิง
ร้อยละ 13 ผู้ต้องขังอีกหนึ่งในสามออกก�าลังกายเป็นประจ�าสัปดาห์ละ 3 - 7 วัน โดยเป็น
ผู้ต้องขังหญิงสูงกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 57 เทียบกับร้อยละ 28) ในแต่ละครั้งของ
การออกก�าลังกายนั้นส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 10 - 20 นาที (ร้อยละ 43) รองลงมาคือ
ใช้เวลามากกว่า 30 นาที (ร้อยละ 19) โดยพบว่าผู้ชายออกก�าลังแต่ละครั้งด้วยระยะเวลา
ที่นานกว่าผู้หญิง เช่น ผู้ต้องขังชายออกก�าลังมากกว่า 30 นาทีคิดเป็นร้อยละ 22
ขณะที่ผู้หญิงออกก�าลังมากกว่า 30 นาทีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ที่เหลืออีกประมาณหนึ่ง
ในสามไม่ค่อยได้ออกก�าลังกายเป็นประจ�า ในจ�านวนมีผู้ต้องขังร้อยละ 5 ตอบว่าไม่ได้
ÍÍ¡¡íÒÅÑ§¡ÒÂàÅÂ
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า

29.1%
น น

0.4%

ตาราง 4.8 ร้อยละของความถี
น นรก ่ที่ผู้ต้องขังออกก�าลังกาย จ�าแนกตามเรือนจ�า ทัณ สถาน
า

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา 5.8%
วา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ก วก ร
ÃŒÍÂÅÐ

11.8%

ไม่เคย

8.7
7.5
2.3
3.5
0.7
6.2
80.2%
5.7
ร 3.9
าส
สารระ
5.0

น า

ไม่แน่นอน/นานๆ ครั้ง 1.1%
1 2 วัน/สัปดาห์

44.8
34.9
24.3
20.6
22.9
20.9
8.5% 31.2
วา
26.0
ว
28.4

0.4%
วา
รา กา

31.7
26.3
35.8
41.8
38.6
42.9
3.8%
25.5
วา
30.4
ก วก
34.1

3

วัน/สัปดาห์

14.8
31.2
37.6
34.1
37.9
29.9
37.6
39.8
32.5

1.3%
น

ภาพ 4. ร้อยละของระยะเวลาที่ผู้ต้องขังใช้ในการออกก�าลังกาย

กกาล กา

5.0%

นา

5.0%
นา

นา

18.9%

14.0%

นา

43.0%

และเมื่อให้ผู้ต้องขังประเมินสมรรถภาพร่างกายของตัวเองในรอบปีท่ีผ่านมา ในการ
ใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และในเวลาที่ก�าหนดกิจกรรมและ
กิจวัตรอันชัดเจนเข้มงวดนั้น กว่าสองในสามมองว่าสามารถท�างานที่ต้องใช้ก�าลังหรือ
ออกก�าลังกายได้ปานกลาง หากต้องออกแรงมากจะรู้สึกเหนื่อย (ร้อยละ 68) อีกกว่าหนึ่ง
ในสีป่ ระเมินว่าตัวเองแข็งแรง สามารถท�างานทีต่ อ้ งใช้กา� ลังมากหรือออกก�าลังกายอย่างหนัก
ได้โดยไม่เหนื่อย (ร้อยละ 26) โดยค�าตอบข้อนี้ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย
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การสูบบุหรี่

บุหรี่ไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และหลายแห่งก็มีการจ�าหน่ายบุหรี่
หรือยาเส้นให้แก่ผตู้ อ้ งขัง เรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งก�าหนดแนวทางในเรือ่ งการสูบบุหรี่
ของผู ้ ต ้ อ งขั ง แตกต่ า งกั น ออกไป บางเรื อ นจ� า ก� า หนดพื้ น ที่ สู บ บุ ห รี่ ไ ว้ เ ป็ น การเฉพาะ
บางเรือนจ�าอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในบางเวลาและสูบได้เฉพาะพื้นที่ส่วนเปิดโล่งต่าง ๆ
ในเรือนจ�า มีการห้ามสูบอย่างเด็ดขาดในบางพืน้ ที่ เช่น เรือนนอน สถานพยาบาล โรงเลีย้ ง
อาหาร เป็นต้น ภายใต้สถานการณ์ด้านสุขภาพที่บุหรี่เป็นภัยคุกคามสุขภาพอย่างหนึ่งของ
สังคมไทย เรือนจ�า/ทัณฑสถานหลายแห่ง3 จึงมีนโยบายทีจ่ ะให้เรือนจ�าเป็นพื้นทีป่ ลอดบุหรี่
ทัง้ ห้ามสูบและห้ามจ�าหน่าย ด้วยมองว่าผูต้ อ้ งขังเป็นกลุม่ ประชากรเปราะบางทีม่ คี วามเสีย่ ง
ต่อการใช้สารเสพติด รวมถึงการติดเชือ้ วัณโรค ดังการศึกษาหลายชิน้ ทีพ่ บว่าผูต้ อ้ งขังมีอตั รา
การติดเชือ้ วัณโรคสูงกว่าประชากรทั่วไป โดยเฉพาะวัณโรคปอด เช่น การศึกษาในเรือนจ�า
4 แห่ ง ทางภาคใต้ พ บว่ า ผู ้ ต ้ อ งขั ง ป่ ว ยเป็ น วั ณ โรคสู ง กว่ า ประชากรทั่ ว ไปถึ ง 8 เท่ า
(Sretrirutchai, Silapapojakul, Palittapongarnpim, Phongdara, & Vuddhakul,
2002) ขณะที่การศึกษาในเชียงรายพบว่าสูงกว่าประชากรทั่วไป 3.2 เท่า และแม้ผู้ต้องขัง
จะเข้าถึงบริการสุขภาพได้น้อยกว่าประชากรทั่วไป แต่พบว่าผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยวัณโรคก็มี
อัตราความส�าเร็จในการรักษาสูงกว่าประชากรทั่วไป (อมรรัตน์, จินตนา, จิราภรณ์ และ
ศุภเลิศ, 2560, น. 279) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ต้องขังเป็นประชากรที่อยู่ในความควบคุม
มีการคัดกรองอย่างเข้มข้น และสามารถรับยาได้ต่อเนื่องมากกว่า
“ซือ้ กระดาษมวนยาเส้น กระดาษ 2 บาท ยาเส้น 10 บาท ถุงหนึง่ ก็ 4 - 5 วัน
แล้วแต่ ในนี้ซื้อบุหรี่ไม่ไหว แพง”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2560)

เช่น เรือนจ�าปลอดบุหรี่ 12 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�าจังหวัดอ�านาจเจริญ เรือนจ�าจังหวัดจันทบุรี เรือนจ�ากลาง
ราชบุรี เรือนจ�ากลางเชียงราย เรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี เรือนจ�าอ�าเภอสีควิ้ ทัณฑสถานวัยหนุม่ กลาง ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ
ปทุมธานี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถานหญิงสงขลา และทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
(ฉัตรสุมน, 2561, น. 219) เรือนจ�าปลอดบุหรี่น�าร่อง 13 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ากลางบางขวาง เรือนจ�ากลางนนทบุรี
เรือนจ�ากลางสกลนคร เรือนจ�ากลางมหาสารคาม เรือนจ�ากลางก�าแพงเพชร เรือนจ�าอ�าเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
เรือนจ�ากลางพิจติ ร เรือนจ�าอ�าเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เรือนจ�ากลางตาก เรือนจ�ากลางนครพนม เรือนจ�ากลางขอนแก่น
เรือนจ�าอ�าเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย และเรือนจ�ากลางฉะเชิงเทรา (“สสส. จับมือเรือนจ�ากลางก�าแพงเพชรต้นแบบ
ปลอดควันบุหรี่,” 28 มีนาคม 2560)
3
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แม้การสูบบุหรีจ่ ะถือเป็นพฤติกรรมเสีย่ งต่อสุขภาพ แต่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานก็ไม่ได้
ห้ามผู้ต้องขังสูบบุหรี่ โดยมีจ�าหน่ายในร้านค้าสวัสดิการในหลายเรือนจ�าและทัณฑสถาน
ขณะที่แดนหญิงและทัณฑสถานหญิงส่วนใหญ่เป็นเขตปลอดบุหรี่ จากการส�ารวจพบว่า
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 58 สูบบุหรี่ ที่เหลือร้อยละ 42 ไม่สูบบุหรี่ด้วยเหตุผล
ด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่ ในจ�านวนผู้ต้องขังที่สูบบุหรี่นั้นกว่าครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่เป็นประจ�า
เนื่องจากเป็นความเคยชินหรือติดเป็นนิสัย ไม่สามารถเลิกได้ (ร้อยละ 55.2) โดยเฉพาะใน
เรือนจ�าขนาดใหญ่ นอกจากนีก้ ด็ ว้ ยเหตุผลทีต่ อ้ งการคลายความตึงเครียดและความรูส้ กึ เบือ่
(ร้อยละ 32.2) ที่เหลือเป็นผู้ต้องขังที่สูบบุหรี่บ้างเป็นครั้งคราว ส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลว่าบุหรี่
สามารถช่วยให้คลายความตึงเครียดและความรู้สึกเบื่อได้ อย่างไรก็ดี กล่าวได้ว่าประเด็น
การสูบบุหรีใ่ นเรือนจ�านีก้ า� ลังอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่าน เนือ่ งจากมีการยกร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยาสูบฉบับใหม่ เรือ่ งก�าหนดสถานทีห่ า้ มขายยาสูบ จากเดิมทีใ่ ห้สถานทีร่ าชการเป็นพืน้ ที่
ปลอดบุหรี่ ก็เพิม่ เติมให้สถานทีร่ าชการเป็นสถานทีห่ า้ มจ�าหน่ายยาสูบทุกประเภท (“ไม่เกิน
ต้นปี 62 ก.ม. ใหม่ ‘ห้ามขาย - สูบบุหรี่’ ในเรือนจ�าทั่วประเทศ,” 22 ตุลาคม 2561)
เรือนจ�าและทัณฑสถานทั่วประเทศจึงถือเป็นพื้นที่ห้ามจ�าหน่ายยาสูบเช่นกัน
“ที่เราเจอคือการ attack ของโรคอย่างพวกหอบหืด พวก COPD [ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง] ทั้งหลาย ก�าเริบบ่อยมาก เนื่องจากว่าข้างในสูบบุหรี่กันเยอะ
พยายามให้น้องพยาบาลช่วยคุยกับท่านผู้คุมทั้งหลายว่าอย่าให้เขาสูบบุหรี่
ในเรือนนอน ปรากฏว่าควบคุมไม่ได้ ทีนี้คนไข้ asthma ก็จะหอบมาตลอด
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แม้กระทั่งเรื่องอาหาร เราบอกว่าพยายามอย่าให้มีซื้อขายอาหารดิบได้ไหม
ลาบก้อยดิบ กินกันแล้วก็มาขอยาระบาย ขอยาฆ่าพยาธิ...คิดว่าถ้าแก้ไข
สิ่งแวดล้อม อาหารการกิน ที่หลับที่นอน การออกก�าลังกาย น�้าท่า ตรงนี้ได้
เรื่องสุขภาพก็จะดีขึ้น โดยที่เราอาจจะไม่ต้องท�าอะไรมาก”
(แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
ตรวจสอบกายใจ: ป่วยไข้ไม่สบายและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ข้อมูลในส่วนนี้ประมวลจากการประเมินสุขภาพร่างกายตัวเองของผู้ต้องขัง โดยแยก
ออกเป็นสถานะสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ และความสัมพันธ์ทางสังคม ในระหว่างการต้องโทษ
อยูใ่ นเรือนจ�า/ทัณฑสถาน นอกจากนีย้ งั เป็นเรือ่ งประสบการณ์การเจ็บป่วยและการเข้าบริการ
สุขภาพในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น ๆ โดยการแสดงผลวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
เพศหญิงและชายจะเลือกมาน�าเสนอเฉพาะประเด็นที่มีความแตกต่างที่น่าสนใจเท่านั้น
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ป่วยไม่ป่วย: กาย จิต สังคม

แม้ว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะประเมินตัวเองว่าร่างกายแข็งแรงดี ไม่แตกต่างกันระหว่าง
ผูต้ อ้ งขังหญิงและชาย แต่กพ็ บว่าในช่วงหนึง่ เดือนทีผ่ า่ นมานี้ มีผตู้ อ้ งขังจ�านวนหนึง่ ทีม่ คี วาม
ยากล�าบากอยู่บ้างเมื่อต้องท�ากิจกรรมในชีวิตประจ�าวันบางอย่าง เช่น การเคลื่อนไหวไปมา
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างห้อง ระหว่างชั้น ระหว่างทีต่ ่าง ๆ ในแดนหรือเรือนจ�า และในห้องนอน
(ร้อยละ 42) ผู้ต้องขังร้อยละ 46 รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อตัวร่างกาย และบางส่วนรู้สึกเป็น
อุปสรรคต่อการท�ากิจวัตรประจ�าวัน ผู้ต้องขังประมาณหนึ่งในสามนอนไม่ค่อยหลับ อาจมี
บางครั้งที่รู้สึกลดทอนพลังในชีวิตและความสดชื่นหรือความกระปรี้กระเปร่าในการใช้ชีวิต
ประจ�าวันอยูบ่ า้ ง ประมาณหนึง่ ในสีข่ องผูต้ อ้ งขังทีส่ า� รวจมีความยากล�าบากในเรือ่ งการดูแล
ตัวเองอยู่บ้างในบางระดับ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน�้า สวมใส่เสื้อผ้า ซักผ้า ตากผ้า กินข้าว
ฯลฯ และกว่าหนึ่งในสามของผู้ต้องขังรู้สึกยากล�าบากอยู่บ้างเมื่อต้องท�ากิจวัตรประจ�าวันที่
ต้องใช้ก�าลัง
ตาราง 4. ร้อยละของผู้ต้องขังที่รู้สกยากล�าบากในการท�ากิจกรรมระดับต่าง
¨íÒá¹¡µÒÁ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅÐàÃ×Í¹¨íÒ/·Ñ³±Ê¶Ò¹
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

่ นไหว
การเคลือ
ไปมา

กิจวัตรที่ต้อง
ใช้ก�าลัง

รู้สึกไม่สบาย
เนื้อตัวร่างกาย

การนอนหลับ

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

38.8
43.5
46.8
38.2
40.7
48.0
23.4
54.1
42.3

35.5
41.9
34.7
29.4
32.1
41.2
19.1
40.9
34.9

50.8
57.0
48.0
39.4
45.0
45.8
29.8
51.4
46.5

35.0
37.6
34.7
32.9
33.6
33.3
20.6
50.3
35.2

ว

น ร นจา

าสุ ภา

ละการ า

รการ
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เมือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังประเมินสุขภาพจิตของตัวเองในภาพรวมว่ามีความสุขและมีความรูส้ กึ
พึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร พบว่าส่วนใหญ่เกือบหนึ่งในสามมีความสุขและ
รู้สึกพึงพอใจตามสมควรพอประมาณ แต่ยังมีความต้องการอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตที่เป็น
อยู่มีความสุขได้มากกว่านี้ ผู้ต้องขังกว่าหนึ่งในห้าไม่มีความสุขและไม่รู้สึกพึงพอใจในชีวิต
เนื่องจากมีความทุกข์ และยังแสวงหาสิ่งที่จะท�าให้ชีวิตมีความสุข และมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
ในผู้ต้องขังที่เรือนจ�ากลางเขาบิน และเรือนจ�ากลางอุบลราชธานี (ร้อยละ 35.7 และ 32.2
ตามล�าดับ)
ตาราง 4.10 ร้อยละของระดับความสุขและความพงพอใจในชีวิตของผู้ต้องขัง
¨íÒá¹¡µÒÁàÃ×Í¹¨íÒ/·Ñ³±Ê¶Ò¹
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

มีความสุขและพึ ง
พอใจในชีวิตมาก

สุขบ้างแต่ยังต้องการ
สิ่งที่ท�าให้มีความสุข

ไม่มีความสุข/
ไม่พึงพอใจในชีวิต

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

10.9
16.1
26.6
22.9
8.6
14.1
23.4
15.5
17.2

65.6
66.7
59.5
60.0
55.7
53.7
61.0
65.2
61.1

23.5
17.2
13.9
17.1
35.7
32.2
15.6
19.3
21.6

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผู้ต้องขังชายกับผู้ต้องขังหญิงแล้ว
พบว่าแม้ผตู้ อ้ งขังหญิงจะรูส้ กึ มีความสุขและพึงพอใจในชีวติ ปัจจุบนั อยูบ่ า้ งมากกว่าผูต้ อ้ งขัง
ชาย (ร้อยละ 71 เทียบกับร้อยละ 59) แต่สัดส่วนของผู้ต้องขังชายที่ไม่มีความสุขและไม่มี
ความพึงพอใจในชีวติ นัน้ สูงกว่าผูต้ อ้ งขังหญิง (ร้อยละ 23 เทียบกับร้อยละ 14) ในแง่นแี้ ล้ว
ผู้หญิงจึงอาจดูเหมือนจะปรับตัวและยอมรับสภาพความจริงของชีวิตได้ดีกว่าผู้ชายก็เป็นได้
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ภาพ 4.8 ร้อยละของระดับความสุขและความพงพอใจในชีวิตของผู้ต้องขัง
จ�าแนกตามเพศ
70.6%
59.3%
า

23.1%
13.8%

15.6%17.6%
วา สุ
จน ว

สุ า
การ ะ ร น ว

าก

วา สุ
จน ว

าก

กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังทั้งหญิ56.0%
งและชายปรับตัวเข้ากั42.6%
บการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�าและ
ทัณฑสถานได้ค่อนข้
างดี จัดการกับความเครียดของตัวเองได้ และมองว่าตัวเองสามารถ
1.4%
จัดการปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ผู้ต้องขังร้อยละ 43 มีความเครียดอยู่บ้างพอ
ประมาณ สามารถจัดการปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นบางเรื่อง อาจต้องการยา
ช่วยบรรเทาอาการบ้าง แต่ยังไม่ถือว่ากระทบต่อการท�างานหรือการใช้ชีวิตประจ�าวันนัก
ที่เหลือคือร้อยละ ร 1.4าก นั้นมีความเครี
ดในชีวิตมาก เนื่อรงจากไม่
สามารถจัดการปัญหา
ร ยานกลา
น
จ การ
า
จ การ
า า
า
จ การ
า
บางอย่างในชีวิตได้จนส่งผลกระทบต่อการท�างานหรือการใช้ชีวิตประจ�าวัน และต้องการ
ความช่วยเหลือ นอกจากนีแ้ ล้วยังพบว่าผูต้ อ้ งขังกว่าครึง่ หนึง่ มีปญ
ั หากลุม้ ใจ รูส้ กึ วิตกกังวล
เศร้าหมอง รู้สึกแย่ ซึมเศร้า ท้อแท้ จนนอนไม่หลับอยู่บ้าง และอีกกว่าหนึ่งในสามของ
ผูต้ อ้ งขังรูส้ กึ ไม่มคี วามสุข ไม่มน่ั ใจในตัวเอง และรูส้ กึ ว่าตัวเองไร้คา่ โดยเฉพาะผูต้ อ้ งขังหญิง
มีความรู้สึกเช่นนี้มากกว่าผู้ต้องขังชาย85.3%
(ร้อยละ 48 เทียบกับร้อยละ 38)
79.3%
“อยูท่ นี่ ไี่ ม่มคี วามสุข มันคิดถึงบ้าน คิดถึงลูก แล้วก็เวลาเราเจ็บป่วยมา ก็ไม่มี
ลูกเมียมาเยี่ยม ทุกข์ยาก ตอนนอนโรงพยาบาลก็คิดว่าแย่แล้ว คงไม่า ได้เห็น
หน้าลูกเมียที่บ้านแล้ว ลูกเมียก็มาเยี่ยมไม่ได้ ก็ทุกข์ยาก ก็คิดถึงลูกเมีย
จะตายแล้วไม่เห็นลูกเมีย”
11.0%13.8%
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์
, 6.9%
15 ธันวาคม 2560)
3.7%
ภ จน ว

าก

ภ จน ว

22.2%

าร

0.0%
66.7%

ว

ุ

รก า น

านกลา

ส

น ร นจา

ภา ภ จ ล

ลว น ว

14.9%
าสุ ภา

ละการ
32.8% า

35.8%
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วา สุ
จน ว

สุ า
การ ะ ร น ว

าก

วา สุ
จน ว

าก

ภาพ 4. ร้อยละของระดับการจัดการความเครียดและปญหาในชีวิตของผู้ต้องขัง
56.0%
70.6%
59.3%

1.4%

42.6%
า

23.1%
13.8%

15.6%17.6%
ร
จ การ

าก
า
วา สุ
จน ว

จ การ

ร

า

าก

านกลา
า
า
สุ า
การ ะ ร น ว

ร
จ การ

น

า
วา สุ
จน ว

าก

จากประสบการณ์ชีวิตจนถึงปัจจุบันของผู้ต้องขังที่แม้จะก้าวพลาด กระท�าความผิด
จนต้องโทษอยูใ่ นเรือนจ�าและทัณฑสถานนัน้ ส่วนใหญ่ของผูต้ อ้ งขังสรุปว่ามีความภาคภูมใิ จ
ในชีวิตพอประมาณ ยังคงรู้สึกมีความเคารพนั
บถือตัวเอง42.6%
และคิดว่าจะสามารถพัฒนา
56.0%
85.3%
ตัวเองให้มีศักยภาพได้มากกว่านี้ (ร้อยละ79.3%
80.3) โดยในเรื่องนี้ผู้ต้องขังหญิงมีความรู้สึก
1.4%
ภาคภูมใิ จและเคารพนับถือตัวเองมากกว่าผูต้ อ้ งขังชาย (ร้อยละ 85.3 เทียบกัา บร้อยละ 79.3)
ผู้ต้องขังร้อยละ 13.3 มีความภาคภูมิใจในชีวิตมาก และที่เหลืออีกร้อยละ 6.4 ไม่รู้สึกว่า
มีความภาคภูมใิ จในชีวติ รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่ประสบความส�าเร็จ ล้มเหลว และยังมองว่าตัวเอง
ไม่มีอะไรที่ควรได้ร รับ13.8%
การเคารพยกย่อร งหรืานกลา
อภาคภูมิใจแต่อย่รางใด
ทั้งสองกลุ่มนี้เป็นผู้ต้องขัง
าก
น
จ 11.0%
การ
า
จ การ
า า
า
จ การ
า6.9%
ชายมากกว่าผู้ต้องขังหญิง
3.7%
ภ จน ว

าก

ภ จน ว

านกลา

ภา ภ จ ล

ลว น ว

ภาพ 4.10 ร้อยละของระดับความภาคภูมิใจในชีวิตของผู้ต้องขัง จ�าแนกตามเพศ
85.3%
79.3%

22.2%

าร

0.0%
66.7%

14.9%
32.8%

ุ

0.0%

3.0%

11.1%
าก

น
ภ จน ว

านกลา

3.7%6.9%
13.4%
ภา ภ จ ล

หญิง
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ลว น ว

ชาย

22.2%
66.7%42.1%

าร

0.0%

14.9%

ส

ุ
ว กลา น
รก า นว

9.9%
0.0%
2.0%

วา

า

35.8%

รก า น

11.0%13.8%
ภ จน ว

ส

ว
นส

า วาน

3.0%
4.1%

32.8%
82.6%
54.1%35.8%
15.6%

อย่างไรก็ดี แม้จะรู้สึกเครียด เศร้า กังวล และรู้สึกไม่สามารถจัดการปัญหาในชีวิต
ได้อย่างทีเ่ คยท�าได้ ทีส่ า� คัญคือผูต้ อ้ งขังร้อยละ 17 รูส้ กึ ว่าการใช้ชวี ติ ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
แต่ละวันนัน้ ไม่สามารถมีเวลาเป็นส่วนตัว หรือเป็นตัวของตัวเองได้ เพราะต้องท�าตามเวลา
ที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานก�าหนดอย่างเคร่งครัด แต่ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91) ก็รู้สึกว่า
ได้ใช้ชวี ติ อย่างมีคณ
ุ ค่าในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเท่าทีจ่ ะท�าได้แล้ว และมีความหวังกับอนาคต
ของตัวเอง (ร้อยละ 97)
เมื่อพิจารณาในมิติของความ
สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของผู ้ ต ้ อ งขั ง แล้ ว
ผู้ต้องขังกว่าครึ่ง (ร้อยละ 57) ไม่มี
ความยากล�าบากในการพูดคุย หรือ
สร้างสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในเรือนจ�า
ไม่วา่ จะเป็นเพือ่ นผูต้ อ้ งขังด้วยกัน หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้คุม ผู้ต้องขังร้อยละ 23 มี
ปัญหากระทบกระทั่งบ้างเล็กน้อยตาม
ธรรมดาของการอยู่ร่วมกันเป็นจ�านวน
มาก ผู้ต้องขังแทบทั้งหมดมีเพื่อนที่
คอยรับฟังและช่วยให้สบายใจได้ ทัง้ ยัง
เป็นผู้ที่ผู้ต้องขังมักปรึกษาหารือเมื่อ
รูส้ กึ ไม่คอ่ ยสบายหรือเกิดความกังวลเรือ่ งสุขภาพร่างกายของตัวเอง (ร้อยละ 36) รองลงมา
คือไปปรึกษาหมอหรือพยาบาลที่สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และเจ้าหน้าที่
ในเรือนจ�า ทั้งที่เป็นผู้คุม นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ (ร้อยละ 29.2 และร้อยละ
19.7 ตามล�าดับ) ซึ่งแตกต่างกับกรณีของสุขภาพจิตอยู่บ้าง ในแง่ที่ผู้ต้องขังกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 53.4) ปรึกษาเพื่อนเป็นหลัก ไม่ว่าจะเพียงไม่ค่อยสบายใจ วิตกกังวล เครียด
นอนไม่หลับ ไปจนถึงรู้สึกท้อแท้ แย่กับชีวิต รองลงมาคือญาติที่มาเยี่ยม และเจ้าหน้าที่
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน (ร้อยละ 17.2 และร้อยละ 12.4 ตามล�าดับ) เห็นได้ชัดว่าเมื่อเป็น
เรือ่ งของสุขภาพกาย ผูต้ อ้ งขังจะหันไปหาเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องซึง่ สามารถช่วยบรรเทาอาการ
ไม่สบายกายได้ โดยเฉพาะการจ่ายยาบรรเทาอาการ ขณะที่หากเป็นเรื่องของจิตใจและ
สุขภาพจิต ผู้ต้องขังมีความไว้วางใจและหันไปปรึกษาคนใกล้ชิด ได้แก่ เพื่อนและญาติ
มากกว่าเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันก็มีสัดส่วนของการเก็บความไม่สบายใจนั้นไว้กับตัวเอง
ไม่บอกใครมากกว่าการไม่สบายกาย (ร้อยละ 4.9 เทียบกับร้อยละ 1.1) โดยไม่มี
ความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเท่าใดนัก

ว

น ร นจา
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ตาราง 4.11 ร้อยละของคนที่ผู้ต้องขังปรกษาเมื่อ ม่สบาย
จ�าแนกตามสุขภาพกายและจิตและเพศ
คนที่ปรึก า

ไม่บอกใคร
เพื่อนผู้ต้องขัง
ญาติ
เจ้าหน้าที่ เช่น ผู้คุม
นักจิตวิทยา/นักสังคมฯ
แดนพยาบาล
หมอที่โรงพยาบาล
อื่น ๆ
ÃŒÍÂÅÐ

ไม่สบาย/สุขภาพกาย

ไม่สบายใจ/สุขภาพจิต

หญิง

ชาย

รวม

หญิง

ชาย

รวม

0.5
34.5
12.1

1.2
36.3
11.3

1.1
36.0
11.4

4.7
55.8
16.5

4.9
53.0
17.4

4.9
53.4
17.2

16.3

20.3

19.7

9.8

12.4

12.4

36.4
0.2
0.0
100.0

27.9
2.4
0.6
100.0

29.2
2.1
0.5
100.0

12.4
0.0
0.9
100.0

10.9
0.5
0.6
100.0

11.1
0.4
0.6
100.0

ป่วยไข้ไม่สบาย: ปัญหาสุขภาพในเรือนจํา/ทัณฑสถาน

ข้อมูลที่ได้ในส่วนนี้เป็นการส�ารวจสถานะทางสุขภาพของผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้ประเมิน
และให้ข้อมูลประสบการณ์เมื่อเจ็บป่วยไม่สบายและการเข้าถึงบริการสุขภาพในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานของตัวเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาก่อนวันที่ส�ารวจ ผู้ต้องขังร้อยละ 82 รายงาน
ว่าเคยเจ็บป่วยไม่สบาย และได้รบั ยาบรรเทาอาการจากแพทย์หรือพยาบาลทีส่ ถานพยาบาล
ในเรื อ นจ� า /ทั ณ ฑสถาน
เมื่อร้องขอ เกือบสองใน
สามเคยเจ็บป่วยไม่สบาย
และได้ พ บแพทย์ ห รื อ
พยาบาลที่สถานพยาบาล
ในเรื อ นจ� า /ทั ณ ฑสถาน
นั้น ๆ และเป็นผู้ต้องขัง
ชายมากกว่าหญิงเล็กน้อย
(ร้ อ ยละ 63 เที ย บกั บ
ร้อยละ 60 ตามล�าดับ มี
ผู้ต้องขังประมาณร้อยละ
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10 ทีเ่ คยป่วยและได้ออกไปรักษากับแพทย์ทโี่ รงพยาบาลข้างนอก ในจ�านวนนีผ้ ตู้ อ้ งขังหญิง
เคยป่วยและได้ออกไปรักษาข้างนอก (ร้อยละ 14) มากกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 9) ซึ่ง
ส่วนใหญ่นา่ จะเป็นการออกไปคลอด ในเรือนจ�าทีม่ บี ริการแพทย์ทางไกล (tele - medicine)
นั้น ผู้ต้องขังร้อยละ 3.3 ได้รับการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยจากแพทย์ทางไกล
ขณะเดียวกันก็มีผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 4 ที่เคยถูกปฏิเสธค�าขอออกไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลข้างนอก ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กันไปในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยส่วนใหญ่
ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลว่ารักษาในสถานพยาบาลของเรือนจ�าก็เพียงพอแล้ว (ร้อยละ 39.5)
ซึ่งสัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่ไม่ได้ออกไปโรงพยาบาลด้วยเหตุผลข้อนี้สูงกว่าผู้ต้องขังชาย
เกือบเท่าตัว (ร้อยละ 66.7 เทียบกับร้อยละ 32.8) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้คุมไม่เพียงพอ
หรือไม่สะดวกในการควบคุมตัวออกไปโรงพยาบาล (ร้อยละ 28.9) ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
ถึงเกือบครึ่งหนึ่งในบางเรือนจ�า และโดยเฉพาะการควบคุมผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง
ไม่เคยมีใครถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเรื่องขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุม นอกจากนี้ก็เป็นเหตุผล
ในประเด็นปัญหาการตรวจสอบตัวตนและขึน้ ทะเบียนสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ (ร้อยละ
15.8) ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงสูงกว่าผู้ชายเล็กน้อย (ร้อยละ 22 เทียบกับร้อยละ 15) ที่เหลือ
คือเนื่องจากอาการไม่รุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติ โทษสูง เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่าป่วย เป็นต้น
ตาราง 4.12 ร้อยละของเหตุผลที่ผู้ต้องขังถูกป ิเส ม่ให้ออก ปโรงพยาบาล
จ�าแนกตามเหตุผลและตามเรือนจ�า ทัณ สถาน
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

มีปัญหา
่ งสิท ิ
เรือ

ผู้คุม
ไม่พอ

รัก า
ในพบ.

ไม่มี
แพทย์

อื่น ๆ

ร้อยละ

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

28.6
6.3
0.0
38.5
0.0
33.3
50.0
8.3
15.8

14.3
37.5
33.3
15.4
33.3
0.0
25.0
41.7
28.9

57.1
43.8
50.0
38.5
0.0
66.7
25.0
16.7
39.5

0.0
6.3
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6

0.0
6.3
11.1
7.7
66.7
0.0
0.0
33.3
13.2

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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11.0%13.8%
ภ จน ว

3.7%6.9%

าก

ภ จน ว

านกลา

ภา ภ จ ล

ลว น ว

ภาพ 4.11 ร้อยละของเหตุผลที่ผู้ต้องขังถูกป ิเส ม่ให้ออก ปโรงพยาบาล
จ�าแนกตามเพศ
22.2%

าร

0.0%
66.7%

14.9%

ส

32.8%
ุ

35.8%

รก า น

0.0%
11.1%

3.0%
13.4%

น

หญิง

ชาย

ส� า หรั บ ประเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ สุ ข ภาพหรื อ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาพยาบาลนั้ น สั ม พั น ธ์ กั บ
การตรวจสอบตัวตนผ่านเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งยังไม่สามารถท�าได้ครบถ้วน
กลา น
75.6%
ในบางเรือนจ�
า/ทัณฑสถาน ดังที่กล่าวถึงวการตรวจสอบตั
วตนและสิ82.6%
ทธิหลักประกันสุขภาพ
ว ว
54.1%
ไว้แล้วในบทที่ 3 42.1%
9.9% วา นส
15.6%
“เรือนจ�าไม่สามารถตรวจสอบสิ
ท
ธิ
เ
องได้
โรงพยาบาลจะตรวจสอบ
[สิทธิใน
2.0% า วาน 4.1%
การรับบริการสุขภาพ] ให้ แล้
วก็จะมีปัญหาว่
าไม่มีเลข [ประจ�าตัวประชาชน]
2.6%
4.1%
13 หลั
ก ต�ารวจจับมาก็ไม่มี [บัตรประจ�
าตัว] คนไทยไม่
ว น
55.6%
40.4%มี [เลขประจ�าตัว
ประชาชน] ก็เยอะ พวกไม่บอกความจริ
เยอะ หาอะไรไม่ได้เลย แล้วก็มพี วก
5.2% ว ร งก็0.5%
สวมสิทธิ มีชื่อตามบัตร มีบัตรมายืนยัน เรือนจ�าบอกว่าอยู่ [มีชีวิตอยู่และ
ถูกคุมขังในเรือนจ�
า] แต่เราไปเช็คแล้วมันไม่ใช่ ตรวจเข้หญิ
าไปในระบบ
[สิทธิ
ชาย
ง
หลักประกันสุขภาพ] บอกตายแล้ว เราก็สั่งยาให้ไม่ได้ มันก็จะผิดที่ตายแล้ว
เราสั่งยาได้อย่างไร สิทธิตายอย่างนี้ เรือนจ�าจัดการต่อไม่ได้เลย”
78.1% 79.5%
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
ระจา

ล น

45.0%
ในภาพรวมของการให้ข้อมูลความป่
35.0%วยไข้ไม่สบายของผู้ต้องขังในรอบปีที่ผ่านมานั้น
ผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่กว่าสามในสี
ห้ขอ้ มูลว่ามีอาการปวดกล้ามเนือ้ ปวดเมือ่ ยเนือ้ ตัว ปวดหลัง
24.0%ใ่ 25.8%
10.8%
ปวดเอว โดยเฉพาะในเรือนจ�าขนาดใหญ่ที่มีจ�านวนผู13.0%
้ต้องขั
งแออัด10.3%
รองลงมาผู
10.4% ้ต้องขังกว่า
ว
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นา

จร

น ุ

น

สุ ภา จ

สุ ภา

า

ครึ่งหนึ่งเคยเป็นโรคผิวหนัง เช่น หิด ผื่นคัน กลากเกลื้อน ฯลฯ ผู้ต้องขังร้อยละ 44
เคยมีอาการปวดหัวบ่อย ๆ และหนึ่งในสามเคยมีอาการนอนไม่หลับ เครียด คิดมาก
ซึง่ สอดคล้องกับข้อมูลผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถานจาก
พยาบาลในพื้นที่ที่เก็บข้อมูล ที่บันทึกว่าโรคและความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังที่เข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลในปี 2560 นั้น ส่วนใหญ่แล้วได้แก่ การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน
หรือโรคทางเดินหายใจ ปวดกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง เหงือกและฟัน ฯลฯ (ดูรายละเอียด
ในตาราง 4.20)
ตาราง 4.13 ร้อยละของผู้ต้องขังที่มีปญหาสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา (5 อันดับแรก)
¨íÒá¹¡µÒÁàÃ×Í¹¨íÒ/·Ñ³±Ê¶Ò¹
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ปวด
กล้ามเนื้อ

โรคผิวหนัง

ปวดหัว

นอนไม่หลับ/
เครียด

โรคทางเดิน
หายใจ

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

74.9
87.6
80.3
66.5
82.1
74.0
68.8
77.9
76.7

63.4
41.9
35.3
53.5
49.3
52.5
57.4
71.3
53.1

44.3
52.7
43.4
43.5
39.3
46.9
36.2
43.1
44.0

34.4
43.5
35.8
29.4
32.1
45.8
32.6
34.3
36.3

19.1
23.7
15.0
14.7
27.1
27.7
12.8
35.9
22.2

“ปัญหาโรคผิวหนัง ทางเดินหายใจ มาจาก [ผ้า] 3 ผืนนี้เลย คือ ที่นอน
3 ผืน ภาคใต้ฝน 8 แดด 4 ใช่ไหม นี่เดือนที่ 4 [เมษายน] ฝนก็ยังตกอยู่เลย
[ผ้า] 3 ผืนที่ว่ามันซักไม่ได้เลย มันก็ต้องนอนกัน 8 - 10 เดือนนี่แหละ
มันก็หมักหมมอยูใ่ นนัน้ แหละ โรคผิวหนัง ทางเดินหายใจ ก็ตามมาเลยทีเดียว
ผ้า 3 ผืนนี้มีคนละชุด ไม่มีหมุนเวียนหรอก”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
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“สถิติรายเดือน โรคทางเดินหายใจมาอันดับหนึ่ง ตามด้วยโรคผิวหนัง แล้วก็
มีโรคปวดกล้ามเนื้อ นอนตะแคงข้างเดียวก็จะปวดแขน เครียดก็จะบ่งบอกมา
ทางโรคกระเพาะบ้าง ส่วนโรคยอดฮิตของผู้หญิงก็คือคันขาหนีบ [คุณภาพ]
น�้าด้วย สุขวิทยาส่วนบุคคลด้วย บางทีกางเกงในไม่ได้เปลี่ยน ใส่ผ้าอนามัย
อับชื้น”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“อยู่ไป ๆ รู้สึกหายใจไม่ค่อยออก หายใจทางปาก แล้วก็เดินไปไหนไม่ได้
ต้องนั่งอยู่กับที่แล้วก็หายใจเหมือนกับคนจะขาดใจตาย หายใจยาก หมอบอก
ว่าเป็นหอบหืด ให้ใช้ตัวยาพ่น ใช้ยาขยายหลอดลม อยู่ในนี้ค่อนข้างล�าบาก
ก็จะพยายามผ่อน ไม่กินยา ใช้ยาพ่นตัวเดียววันละ 1 ครั้ง ตอนเย็น ถ้าพูด
ถึงนาทีชีวิต ตัวนี้จะมีผลมากกว่า หมอเน้นเลยว่าต้องเอาติดตัวทุกวินาที
พอเวลานอนก็ไว้ขา้ งหมอน อาบน�า้ ก็ตอ้ งเอาไปแขวนไว้กบั เสือ้ ผ้าทีจ่ ะเปลีย่ น”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2560)
“คืนแรกนอนไม่หลับ ร้องไห้ เครียด คิดมาก นอนไม่ค่อยหลับอยู่หนึ่งอาทิตย์
มีหลายปัจจัยทีท่ า� ให้ผมนอนไม่หลับ (1) ห้องทีผ่ มอยูค่ นอัดแน่นมาก แน่นกว่า
ปลากระปอง (2) คนที่โดนจับวันนั้นมีหลายคนที่ติดยาเสพติด ไม่อาบน�้า
ไม่กินข้าว อาเจียนตลอด เหม็นทั้งตัว”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
เมื่อเปรียบเทียบโรคและความเจ็บป่วย
ของผูต้ อ้ งขังระหว่างหญิงและชาย พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญในบางโรค กล่าวคือ
แม้ในภาพรวมจะมีผตู้ อ้ งขังร้อยละ 11 ทีป่ ว่ ยเป็น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จ�าพวกเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ โดยกินยา
ควบคุมอาการอย่างต่อเนือ่ ง และสามารถท�างาน
หรือใช้ชวี ติ ได้ตามปกติ แต่กพ็ บว่าผูต้ อ้ งขังหญิง
ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในที่นี้คือเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ รวมแล้วใน
114

< < < กุลภา วจนสาระ

22.2%

าร

0.0%
66.7%

14.9%

ส

32.8%
ุ

35.8%

รก า น

สัดส่วนที่สูงกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 21.1 เทียบกับร้อยละ 13.2) และผู้ต้องขังหญิง
0.0%
3.0%
มีประสบการณ์เจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพในเรื่องปวดกล้ามเนื้อ จ�าพวกปวดเมื่อยเนื้อตัว
น
ปวดเอว ปวดหลัง ฯลฯ ปวดหัวบ่อ11.1%
ย และเอชไอวี
/เอดส์ ในอัต13.4%
ราทีส่ งู กว่าผูต้ อ้ งขังชายเช่นกัน
ขณะที่ผู้ต้องขังชายนั้นมีปัญหาสุขภาพเรื่องโรคผิวหนัง เช่น หิด กลากเกลื้อน ผื่นคัน ฯลฯ
หญิง
ชาย
และวัณโรค ในอัตราที่สูงกว่าผู้ต้องขังหญิงอย่างเห็นได้ชัด ดูรายละเอียดในภาพ 4.12
ภาพ 4.12 ร้อยละของปญหาสุขภาพของผู้ต้องขังที่แตกต่างผู้หญิงและผู้ชาย
75.6%

82.6%
54.1%
15.6%

ว กลา น

42.1%

55.6%

ว

9.9%
2.0%
2.6%

วา

ว
นส

า วาน

4.1%
4.1%

ว น

5.2%

ว

ร

0.5%

40.4%

ชาย

หญิง

“เป็นเบาหวานตั้งแต่อยู่ข้างนอก ตอนย้ายมาอยู่นี่ [เรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง]
78.1% 79.5%
ไม่ได้กินยา น�้าตาลขึ้น 590 ก็ขอหมอ แกบอกว่าถ้าอยากกินยาแบบนี้ ต้อง
ย้ายไปอยู่ [เรือนจ�ากลาง] ที่นี่ไม่มี ก็ไม่ได้กินไป 1 เดือน อยู่นู่นเราก็เก็บยา
45.0%
ไว้ในตู้เองแล้วก็กินตามที่หมอเขียนไว้ แต่
ที่นี่เขาไม่ให้เก็บ ระจา
ต้องไปกินทีล ่สนถาน
พยาบาล ก็ตอ้ งท�าค�าร้24.0%
องขอไปกิ
นยา35.0%
ถ้าไม่มคี า� ร้องก็ไปไม่ได้ ก็ไม่คอ่ ยสะดวก
25.8%
เท่าไหร่ แล้วที่จริงหมอให้กินแต่ข้าวสวยอย่างเดี13.0%
ยว 10.8%
พอมาอยู10.3%
่ในนี10.4%
้เราเลือก
ไม่ได้เลย ต้องกินข้าวเหนียวไปด้วย ข้าวเหนียวจะมีน�้าตาลเยอะกว่า อยู่นู่น
เขาจะมีอาหารพิ
เศษให้นาคนป่
จร วยกั
น ุ บคนแก่”น
สุ ภา จ
สุ ภา า
ว
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2560)
ว่าด้วยหิด ภาวะทุพ ภชนาการ และการตกแต่งอวัยวะเพ

โรคและความเจ็บป่วยบางอย่างเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ทั่วไปในเรือนจ�าและ
ทัณฑสถาน เนื่องจากการอยู่ร่วมกันอย่างแออัดของคนจ�านวนมาก รวมทั้งข้อจ�ากัดต่าง ๆ
ว
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ของแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานเอง เช่น ความคับแคบของอาคารสถานที่ การจัดสรรพื้นที่
สภาพแวดล้อม คุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่จัดให้ ความหลากหลายของสินค้า
ทีจ่ า� หน่ายในเรือนจ�าทัง้ อุปโภคและบริโภค สุขอนามัยสิง่ แวดล้อมและส่วนบุคคล ความยาก
ง่ายในการเข้าถึงบริการสุขภาพในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ฯลฯ ผู้ต้องขัง
จ�านวนหนึง่ ในเรือนจ�าและทัณฑสถานจึงมีโอกาสสูงทีจ่ ะเป็นโรคและความเจ็บป่วยบางอย่าง
ที่สัมพันธ์กับการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานภายใต้ข้อจ�ากัดนานาประการ ดังที่พบว่า
ผู้ต้องขังชายมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคผิวหนังสูงกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 56 เทียบกับร้อยละ 40)
โดยส่วนใหญ่คือ หิด กลากเกลื้อน และผื่นคัน
“ในคุกเนี่ยมันหนีเรื่องแผล ผื่นคัน พวกหิดไม่พ้น ทุกคุกมันต้องมีหิด ทุกคุก
มานั่งรักษาแผลกันอยู่ตรงนี้ เป็นนโยบายใหญ่ที่พยายามล้างหิดกันในคุก แต่
เมื่อมีคุกก็ยังมีหิด ไม่มีทางหมดไปจากประเทศไทยหรอก เพราะคุกเท่านี้
2,200 คน อัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 1,300 คน คนต้องไปนอนอัดกัน แล้วถามว่า
คุกแต่ละท้องที่ เรือนนอนมันสามารถเอาที่นอนมาซักมาตากแดดตามที่กรม
สั่งการได้ไหม เคยไปดูบริบทเรือนจ�าไหมว่าที่โดนแดดมีพื้นที่อยู่เท่าไร เสื้อผ้า
คุณต้องต้ม คุณต้องซักตากแดด มีราวตากผ้าในเรือนจ�าพอไหม คนขนาดนี้
สุขวิทยาส่วนบุคคลน่ะส�าคัญที่สุด เมื่อไรก็ตามที่สิ่งแวดล้อมยังเหมือนเดิม
หายแล้วก็กลับเป็นเหมือนเดิม”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 สิงหาคม 2560)
“การดูแลตัวเองของผู้ชายจะน้อยกว่าผู้หญิงอยู่แล้ว เรื่อง hygiene care นี่
เขาจะแย่ สูผ้ หู้ ญิงไม่ได้อยูแ่ ล้ว โรคผิวหนังจัดการยากเพราะมันล้อไปกับความ
หนาแน่นของผู้ต้องขัง อย่างเรือนจ�าใหญ่ ผู้ต้องขังติดนาน โทษ 15 ปีจนถึง
ตลอดชีวิต เขาก็จะอยู่กับเรานานเป็นสิบ ๆ ปี ถามว่ามีความรู้ไหม มี.. แต่
ดูแลตัวเองไหม เปล่า ไม่ท�า.. หิดก็เยอะ กลากเกลื้อนก็มาก เพราะบางคน
เขาซกมก มีน�้าให้อาบแต่ไม่อาบ ท�าไมหิดถึงเป็นซ�้า ๆ พื้นที่ซักผ้าหรือผ้าห่ม
อะไร เขาไม่ได้เปลีย่ น มันไม่ได้มี [พืน้ ทีซ่ กั ผ้า] เยอะขนาดนัน้ ท�าให้โรคมันอยู่
ติดไปติดมา รักษาคนนี้หายคนนี้เป็น”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
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“เรื่องหิดในเรือนจ�ามีปัญหาเยอะมาก แล้วก็จะเป็นซ�้าซาก ในชีวิตไม่เคยเห็น
ตัวหิดเลย เอาไปส่องกับกล้องจุลทรรศน์ เห็นเลยชัดมาก [ผู้ต้องขัง] นอนกัน
เหมือนรังนก บางคนรู้ว่าเพื่อนเป็นหิดแต่ก็ต้องนอนข้าง เพราะต้องนอน
ทีป่ ระจ�ากัน ปัญหานีม้ นั ขึน้ อยูก่ บั การดูแลเรือ่ งความสะอาดของเขา บังคับเลย
ทุกคนต้องอาบน�า้ สระผม เครือ่ งนอนต้องตากแดดทุกอาทิตย์ แต่ปญ
ั หาของ...
[เรือนจ�าในภาคใต้] คือว่าฝนแปดแดดสี่ มีปัญหาเรื่องความอับชื้นด้วย เราก็
ร่วมกับคุณหมอที่โรงพยาบาลท�าโครงการไปขอทุนมาซื้อหม้อต้มขนาดใหญ่
ลดปัญหาลงมา 80 เลย ทั้งต้ม [เสื้อผ้า ผ้าห่ม] พ่นยาก�าจัดเชื้อในเรือนนอน
·Ø¡ÇÑ¹”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3, 28 เมษายน 2560)
นอกจากนีย้ งั พบว่าผูต้ อ้ งขังในบางเรือนจ�าและทัณฑสถานป่วยด้วยโรคบางประเภทที่
สัมพันธ์กับบริบทของเรือนจ�าและทัณฑสถานนั้น ๆ เอง เช่น พบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคแขน
ขาอ่อนแรงค่อนข้างสูงในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเนือ่ งมาจากภาวะทุพโภชนาการ
ขาดสารอาหารที่จ�าเป็นต่อร่างกายบางอย่างโดยเฉพาะวิตามิน B1 โปตัสเซียม พบว่า
บางเรือนจ�ามีผู้ต้องขังป่วยและเสียชีวิตด้วยอาการของไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งปนเปื้อนใน
อาหารดิบทีผ่ ปู้ ระมูลส่งเข้าเรือนจ�า ผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�าในพืน้ ทีภ่ าคใต้มปี ญ
ั หาเรือ่ งโรคผิวหนัง
มาก เนือ่ งจากความอับชืน้ ของสภาพอากาศ ขณะทีเ่ รือนจ�าในพืน้ ทีช่ ายแดนก็จะพบบางโรค
ที่พบได้ยากในประเทศไทยแล้ว เช่น โรคเท้าช้าง โรคกาฬหลังแอ่น เป็นต้น
ว
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“ของบึงกา มีโรคเบอริเบอรี่ 4 (beriberi) ระบาด เมื่อปี 2557 ตอนแรก
นึกว่าเป็นโรคระบาดที่เกิดจากการติดเชื้อ ตอนนั้นคนไข้คงถูก consult จาก
โรงพยาบาล เขาไม่ได้พดู ถึงเรือ่ งอ่อนแรง เรือ่ งชา พยาบาลเขารายงานว่าสงสัย
ว่าปวดตามข้อเยอะมาก ประมาณ 10 กว่าคน เดินมาแบบขาอ่อนแรง ต้อง
หิ้วปีกมา คนไข้ก็มีทั้งไข้ แขนขาอ่อนแรง ชาแล้วก็บวม มันเหมือนกับชา
ไขสันหลังอักเสบ คือชาเป็นระดับ ตั้งแต่หน้าอกไปจนถึงปลายเท้า ชาทั้งแขน
ทั้งขาก็มี ชาเป็นระดับก็มี บางคนก็อ่อนแรงกระดกเท้าไม่ขึ้น อาการเหมือน
กับไขสันหลังอักเสบ เลยรีบ consult ไปที่ส�านักระบาดฯ ตรวจทุกอย่างเลย
เจาะไขสันหลัง ตรวจเลือด ตรวจเสมหะ มีอะไรที่ติดเชื้อแล้วท�าให้ไขสันหลัง
อักเสบ จ�านวนมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ consult ไปที่จุ า อาจารย์ก็มาดูให้
เอาหมอจากกรุงเทพฯ มาเยอะแยะ ทั้งโรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลจุ า
ปรากฏว่าไม่ใช่ไขสันหลังอักเสบ น่าจะเป็นเรื่องของ B1 deficiency [ภาวะ
ขาดวิตามินบีหนึ่ง] มากกว่าอย่างอื่น...ที่ผมไปตรวจตอนนั้นคุณภาพข้าว
แย่มาก เป็นข้าวเก่ามาก ข้าวยิ่งเก็บไว้นานวิตามินบี 1 ยิ่งสลายไปเรื่อย ๆ
ผมประเมินเองเลย ข้าวคุณภาพต�่ามาก อาหารเป็นเมนูซ�้า ๆ ซาก ๆ มีแค่
แกงฟักกับวิญญาณไก่
ตอนนั้นพอรู้แล้วว่าเป็น B1 def เราก็แก้ปัญหาไป พอรักษาไปมันก็ดีขึ้น
แต่หลังจากนั้นก็ยังมีมาตลอด ปัญหาก็คือไม่สามารถควบคุมเมนูอาหารได้
ล่าสุดที่ผมไปดูข้าว เขาบอกว่าเป็นข้าวที่ไปประมูลมา คุณภาพข้าวแย่มาก
เหลือง ๆ ไม่เป็นอันจะกินเลย ข้าวเหนียวก็เหมือนกัน ผมไปชิมมาหมดแล้ว
สุดท้ายก็เลยต้องเข้าไปคุยกับท่าน ผบ. เสนอให้แจกวิตามินบี 1 ให้ทุกคนกิน
เม็ดละ 10 สตางค์ พยาบาลเรือนจ�าแจกทุกคนตอนเข้าแถว หลังจากนั้น
ถึงจะลดลง ตั้งแต่ท�าอย่างนี้มาก็หายเลย”
(แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
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“อยู่ดี ๆ ก็ลุกไม่ขึ้น ตอนนอนในห้องนี่ก็ชาเลย เป็นเหน็บชา นี่นั่งไม่ได้
ลุกไม่ได้ แล้วเจ้าหน้าที่ก็พาไปโรงพยาบาลข้างนอก เขาอุ้มไปใส่รถแล้วไป
เดินไม่ได้ หมอว่าอาหารไม่พอ วิตามินไม่พอ เลือดไม่ดีแล้ว แล้วเขาก็ให้
น�้าเกลือ เป็นหนัก นอน 3 คืน”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 15 ธันวาคม 2560)
“ทีเ่ จอส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นพวกไทรอยด์ เยอะมาก จากทีอ่ ยูม่ าไม่เคยเป็น พออยู่
ไป ๆ บอกใจสั่นมือสั่น เรื่องของเรื่องก็คือมี [ผู้ต้องขัง] เสียชีวิต แล้วไม่ใช่
คนเดียว เลยมีค�าถามว่าท�าไมผู้ต้องขังกลุ่มนี้ที่อาการคล้าย ๆ กันถึงได้
เสียชีวิต หัวใจเต้นเร็ว หัวใจวาย เขาก็จับผู้ต้องขังมาตรวจหมดเลย จนเจอ
ว่าเป็นไทรอยด์ กลายเป็นว่าปนเปื้อนมาจากอาหาร คือโรคฆ่าสัตว์ไม่ได้แยก
ต่อมไทรอยด์ออก เอาไปผสมบดกับเนื้อ”
(เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1, 23 กุมภาพันธ์ 2560)
“เจอมากทีส่ ดุ คือ คือ กลาก เกลือ้ น วัณโรค แล้วก็ทเ่ี จอบ่อย ๆ คือโพแทสเซียม
ต�า่ hypo - แขนขาอ่อนแรง แขนขาไม่มแี รง เดินไม่ได้ เพราะขาดแบบ wet
beriberi จะมีชาและคลื่นไส้อาเจียน เวียนหัวร่วมด้วย มันจะมีประกอบกัน
หลายอย่าง กล้ามเนื้อหัวใจจะเต้นผิดจังหวะ เดือนหนึ่งตกประมาณ 4 - 5 คน
ส่วนมากจะเอาออกไปหาหมอทุกเคสเลย มีเคสหนึ่งที่เห็นอาการชัดเจน แต่
เป็นพวกโทษสูง คือพวกคดียาเสพติดมีไว้ในครอบครองเป็นแสนเม็ด เราก็เจาะ
เลือดไปให้ทางโรงพยาบาลตรวจ ผลออกมาก็ขอเอาออก เป็นเพราะเราเปลีย่ น
ข้าว แต่ก่อนมันเป็นข้าวกล้อง เดี๋ยวนี้มันเป็นข้าวขาวที่เขาสีที่ไม่มีวิตามินเลย
¢ŒÒÇà¡‹Òà¡çº”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สนทนากลุ่ม, 15 ธันวาคม 2560)
ปญหาสุขภาพที่มักพบในผู้ต้องขังชายประการหน่งคือการตกแต่งอวัยวะเพศชาย
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทีม่ กั รูจ้ กั กันทัว่ ไปว่า ผ่าเบนซ์ ฝังมุก ฉีดน�า้ มันมะกอก ฯลฯ โดยมีปญ
ั หา
อักเสบและติดเชื้อจนกระทั่งลุกลาม ส่วนใหญ่แพทย์ต้องเฉือนเนื้อส่วนที่เน่านั้นออก และ
ตกแต่งให้สามารถขับถ่ายได้ ไม่เจ็บปวดทรมานมากนัก
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“มีอยู่เคสหนึ่งที่จะมี stigma ค่อนข้างเยอะ ก็คือฉีดจู (เพิ่มขนาดอวัยวะเพศ
ให้ใหญ่ขนึ้ ด้วยการฉีดสารบางอย่าง) แล้วจูเน่า เขาก็เน่ามาตลอด แย่มาตลอด
เขาก็จะปวด จะเจ็บมาตลอด ก็ต้องเลาะเป็นศัลยกรรมตกแต่ง ส่วนใหญ่เขา
จะเน้น aim เรื่องการขับถ่าย แล้วก็ลด pain (ความเจ็บปวด) การใช้ในแง่
อื่น [เพศสัมพันธ์] เป็น aim หลัง ๆ”
(แพทย์ประจ�าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 มกราคม 2560)
“เมือ่ วานมี [ผูต้ อ้ งขัง] ท�าเบนซ์ ปรากฏว่าเลือดออกเยอะ มันก็เย็บของมันเอง
แพ็คของมันเอง แล้วคาดว่าจะติดเชื้อ เรากลัวมันติดเชื้อตายก็ต้องส่งออกไป
ที่ รพ. หมอก็บอกว่าเอาตังค์มา 20,000 จะได้ตกแต่งด้วย เราก็ส่ายหัว ไม่มี
ก็ท�าแผลไป ได้แค่ไหนแค่นั้น มันจะแหว่ง มันจะวิ่นก็ช่างมัน ให้มันวิ่นไป
อย่างนั้น รักษาได้แค่แผลหาย ไม่ให้อักเสบก็จบแล้ว”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4, 26 พฤษภาคม 2560)
“ไม่ได้ใช้ถุงยางกับแฟนครับ ของผมมันไซส์ [ขนาด] ใหญ่ เพราะเพิ่งไปฉีด
เพิ่มไซส์มา มันเป็นยาป้ายตา [ขี้ผึ้งป้ายตาคลอแรมเฟนิคอล] ฉีดเข้าไปมัน
ก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นได้ คือมันใส่ถุงยางได้นะ แต่บางทีกลัวถุงยางแตก อะไร
แบบนี้ครับ กลัว ไม่กล้าเสี่ยง เลยไม่ใส่ดีกว่า”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)
“มีพวกทีไ่ ปฉีดอวัยวะเพศมาแล้วมาเบิรน์ มาเละทีเ่ รา แล้วไอ้ทฉี่ ดี เนีย่ ก็ไหลมา
ย้อยลง scrotum [ถุงอัณฑะ] ท�าให้ไข่บวม เละเลย จ�าได้ว่าเรียนพยาบาล
มาเจอครั้งเดียว แต่พอมาอยู่ที่นี่ เจอ เจอเยอะด้วย อยู่ข้างนอกแทบจะไม่เคย
เห็น ไม่รู้ว่าเขามีความคิดหรือความเชื่ออะไรผิด ๆ มา แล้วสารที่ฉีดเนี่ย
พาราฟินยังโอเค น�า้ มันมะกอก คลอแรมออยล์ แล้วพอเป็นแผล มันเละเหมือน
แตงโมทีเ่ นือ้ มันเน่า เราเอาไปเจอหมอเฉพาะทางแล้ว จะรักษาได้กค็ อื ต้องเฉือน
ออกหรือตัดทิ้ง ทีนี้บางคนไม่ยอมตัด จะให้เรารักษาให้หาย เขาไม่เข้าใจว่า
ÁÑ¹äÁ‹ËÒÂ”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 ธันวาคม 2560)

120

< < < กุลภา วจนสาระ

บริการสุขภาพ: ถึงหรือไม่ถึงมือหมอ

โดยทั่วไปแล้วบริการสุขภาพที่ผู้ต้องขังได้รับนั้นมีสองลักษณะ คือ บริการสุขภาพที่
สามารถเข้าถึงได้ในสถานพยาบาลในเรือนจ�าและทัณฑสถาน ซึ่งจะมีแพทย์ท่ีเข้ามาตรวจ
รักษาเป็นประจ�า โดยในแต่ละสาขาเฉพาะทางอาจมีก�าหนดเวลาที่แพทย์เข้าเป็นประจ�าไม่
เท่ากัน เช่น เรือนจ�าบางแห่งมีแพทย์ทวั่ ไปเข้าทุกอาทิตย์ หรือเดือนละ 1 - 2 ครัง้ ทันตแพทย์
เข้าตรวจทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือปีละ 1 - 2 ครั้ง เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งคือบริการ
สุขภาพจากหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีต่ ามโครงการพิเศษต่าง ๆ ซึง่ มีกา� หนดเวลาในการเข้าตรวจ
แตกต่างกันไปในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน อาจมีทงั้ ทีเ่ ข้ามาให้บริการในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
เป็นประจ�าทุกปี หรือไม่แน่นอน นาน ๆ ครั้ง อย่างไรก็ดี ผู้ต้องขังที่มีอาการเจ็บป่วยหรือ
ไม่สบายต่าง ๆ นานานัน้ กว่าทีจ่ ะได้พบแพทย์ตอ้ งผ่านกระบวนการตรวจรักษาโดยพยาบาล
ในสถานพยาบาลก่อน หากมีแพทย์เข้าตรวจประจ�าจึงได้พบแพทย์ และหากอาการเจ็บป่วย
ของผู้ต้องขังเกินขีดความสามารถที่สถานพยาบาลจะจัดการได้ จึงจะส่งตัวออกไปที่
โรงพยาบาลในพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เมื่อมีอาการไม่สบายก็มักใช้วิธีพูดคุย
ปรึกษาเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันหรือเก็บไว้กับตัวเองไม่บอกใคร มีเพียงประมาณร้อยละ 30
เท่านัน้ ทีก่ งั วลกับอาการเจ็บป่วยและไปปรึกษาพยาบาลหรือแพทย์ทสี่ ถานพยาบาลในเรือนจ�า
(ดูรายละเอียดได้ในตาราง 4.11)
จากการส�ารวจพบว่า ในภาพรวมแล้ว การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการ
ในเรือนจ�าและทัณฑสถานนั้นเป็นช่องทางส�าคัญที่ช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการ
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3.7%
ภ จน ว

าก

ภ จน ว

านกลา

ภา ภ จ ล

ลว น ว

สุขภาพด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป สุขภาพอนามัย
เจริญพันธุ์ เช่น ตรวจคัด22.2%
กรองมะเร็งปากมดลู
ก เต้านม ฯลฯ14.9%
และสุขภาพฟัน แต่การเข้าถึง
าร ส
บริการสุขภาพจากจิตแพทย์และจักษุแพทย์น้ันยังเป็นช่องว่างของการให้บริการสุขภาพ
ุ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 0.0%
เนื่องจากมีผู้ต้องขังประมาณเพียงร้32.8%
อยละ 10 - 13 เท่านั้น
รก า น
66.7% ขภาพในสองสาขาเฉพาะทางนี
35.8%
ที่เคยได้รับการตรวจสุ
้ ไม่ว่าจะโดยแพทย์
ที่มาประจ�าหรือ
แพทย์เคลื่อนที่ก็ตาม อย่างไรก็ด0.0%
ี ควรตระหนัก3.0%
ไว้ในที่นี้ว่าในจ�านวนผู้ที่ตอบว่าไม่เคยรับ
บริการตรวจสุขภาพนั้น ได้รวมเอาผู
ภาพด้านต่าง ๆ และไม่ต้องการ
11.1% ้ต้องขังนที่ไม่มีปัญหาสุข13.4%
พบแพทย์เข้าไปด้วย การศึกษาชิ้นนี้จึงจะเสนอผลการวิเคราะห์เฉพาะส่วนที่ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเป็หญิ
นส�างคัญ
ชาย
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) เคยได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปกับแพทย์
ที่เข้ามาให้บริการเป็นประจ�า และได้รับบริการตรวจสุขภาพทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 79.5
กับหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ โดยพบว่าการให้บริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ทมี่ าประจ�ากับหน่วย
แพทย์เคลือ่ นที
น่ นั้ มีความแตกต่างอย่างชัดวเจนในบางเรื
อนจ�า กล่าวคื82.6%
อ บางแห่งหน่วยแพทย์
กลา น
75.6%
เคลือ่ นทีไ่ ด้เข้าไปเพิ42.1%
ม่ สัดส่วนของการเข้าถึงบริ
้ อ้ งขั54.1%
งทีป่ กติแล้วขาดแคลนหรือ
ว วการสุขภาพผูต
ไม่สามารถครอบคลุมทั่วถึง ให้ได้9.9%
รับการตรวจสุ
่วไปมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
วา นส ขภาพร่างกายทั
15.6%
า วานจากเดิ
โดยเฉพาะในกรณีของเรือนจ�าจังหวั2.0%
ดบึงกาฬ
4.1%มที่มีผู้ต้องขังเพียงร้อยละ 13 ได้รับ
4.1%
การตรวจกับแพทย์ที่มารักษาประจ�2.6%
าในสถานพยาบาลของเรื
อนจ�า เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87
55.6% น จากสัดส่วนผู้ต้อวงขัน งได้รับบริการตรวจสุ
40.4% ขภาพทั่วไปร้อยละ 70
และเรือนจ�ากลางเขาบิ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 82 เป็นต้น 5.2% ว ร 0.5%
ชาย
หญิง
ภาพ 4.13 ร้อยละของผู
้ต้องขังที่ ด้รับบริการตรวจสุขภาพในรอบปี
ที่ผ่านมา
เปรียบเทียบระหว่างการตรวจโดยแพทย์ประจ�าและแพทย์เคลื่อนที่

78.1% 79.5%

24.0%25.8%

ว
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35.0%
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10.3%10.4%
สุ ภา
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ตาราง 4.14 ร้อยละของผู้ต้องขังที่เคย ด้รับการตรวจสุขภาพทั่ว ป สุขภาพ น
และสุขภาพอนามัยเจริญพัน ุ์เปรียบเทียบระหว่างแพทย์ประจ�ากับแพทย์เคลื่อนที่
ในรอบปีที่ผ่านมา จ�าแนกตามเรือนจ�า ทัณ สถาน
สุขภาพทั่วไป
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

สุขภาพ น
ั

อนามัยเจริญพั น ุ์

แพทย์
ประจ�า

แพทย์
่ นที่
เคลือ

แพทย์
ประจ�า

แพทย์
เคลื่อนที่

แพทย์
ประจ�า

แพทย์
เคลื่อนที่

92.3
91.9
82.1
12.9
70.0
89.3
90.8
92.3
78.1

78.1
79.6
68.8
87.6
82.1
81.4
85.1
75.1
79.5

20.2
25.3
30.1
4.1
15.7
26.6
36.9
33.1
24.0

13.1
15.1
18.5
28.8
42.9
23.7
33.3
37.0
25.8

13.7
54.8
41.0
6.5
62.9
18.1
39.7
48.6
35.0

12.6
67.7
59.0
51.8
67.9
17.5
44.0
44.8
45.0

จากตาราง 4.14 ผูต้ อ้ งขังทัง้ ชายและหญิงกว่าหนึง่ ในสามเคยได้รบั การตรวจสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ์กับแพทย์ที่มาให้บริการประจ�าในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
และมีผู้ต้องขังเกือบครึ่งหนึ่งที่ได้รับบริการตรวจสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์กับหน่วยแพทย์
เคลือ่ นที่ (ร้อยละ 45) เมือ่ เทียบในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานพบว่าหลายแห่งมีหน่วยแพทย์
เคลือ่ นทีเ่ ข้าไปให้บริการและเพิม่ อัตราการเข้าถึงบริการของผูต้ อ้ งขังได้มากขึน้ อย่างยิง่ และ
เมือ่ เปรียบเทียบอัตราการได้รบั บริการด้านสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุร์ ะหว่างผูต้ อ้ งขังหญิง
และชายแล้ว พบว่า ผูต้ อ้ งขังหญิงมีอตั ราการเข้าถึงหรือได้รบั บริการด้านนีส้ งู กว่าผูต้ อ้ งขังชาย
เกือบเท่าตัว ทั้งนี้เนื่องจากมีโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้ต้องขังหญิงมากกว่า
เช่น โครงการแม่และเด็ก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เป็นต้น และ
ทีจ่ ริงแล้วจะเห็นว่าผูต้ อ้ งขังหญิงนัน้ มีอตั ราการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกสาขาบริการสูงกว่า
ผู้ต้องขังชาย ดังรายละเอียดในตาราง 4.15
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ตาราง 4.15 ร้อยละของผู้ต้องขังที่เคย ด้รับการตรวจสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบระหว่างแพทย์ประจ�ากับแพทย์เคลื่อนที่ จ�าแนกตามเพศ
การตรวจสุขภาพ

สุขภาพทั่วไป
สุขภาพฟัน
สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์
สุขภาพจิต
สุขภาพตา

แพทย์ประจ�า

แพทย์เคลื่อนที่

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

80.3
36.7
61.9
23.9
17.9

77.7
21.5
29.8
10.9
8.8

76.1
35.8
72.9
17.9
17.0

80.1
23.9
39.6
9.4
9.2

ส�าหรับการให้บริการทันตกรรมนัน้ กล่าวได้วา่ มีความแตกต่างหลากหลายมากในแต่ละ
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน บางแห่งไม่มีทันตแพทย์เข้าตรวจเลยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และต้อง
ประสานหน่วยทันตกรรมเคลือ่ นทีใ่ ห้เข้ามาตรวจผูต้ อ้ งขัง บางแห่งมีทนั ตแพทย์เข้าเป็นประจ�า
ปีละ 2 - 3 ครั้ง ขณะที่บางแห่งมีบริการตรวจสุขภาพเหงือกและฟันเป็นประจ�าทุกเดือน
แต่มกั ไม่เพียงพอกับความต้องการ มีผตู้ อ้ งขังเพียงหนึง่ ในสีเ่ ท่านัน้ ทีเ่ คยพบแพทย์ทมี่ าประจ�า
และผูต้ อ้ งขังหญิงมีสดั ส่วนของผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ได้รบั การตรวจสุขภาพฟันมากกว่าผูต้ อ้ งขัง
ชาย นอกจากนี้ อาจกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกว่าสองในสามไม่มีปัญหาสุขภาพเหงือก
และฟันจนต้องการตรวจรักษาใด ๆ แต่ผู้ต้องขังจ�านวนหนึ่งมีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟัน
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และยังไม่ได้รับบริการทันตกรรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม เมื่อแยกดูประเภทของ
ปัญหาเหงือกและฟันที่ผู้ต้องขังต้องการรับบริการ พบว่า ส่วนใหญ่แล้วผู้ต้องขังต้องการ
ขูดหินปูน (ร้อยละ 36) รองลงมาคือปัญหาฟันผุและต้องการอุดฟัน ร้อยละ 27 ปัญหา
เหงือกอักเสบและเลือดออกตามไรฟัน ร้อยละ 23 มีผู้ต้องขังทีต่ ้องการท�าฟันปลอม ร้อยละ
17 ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 13 คือผู้ต้องขังที่มีต้องการผ่าฟันคุด และต้องการถอนฟัน
ดังรายละเอียดในภาพ 4.14 และตาราง 4.16
ภาพ 4.14 ร้อยละของสุขภาพ นของผู้ต้องขังในรอบปีที่ผ่านมา
จ�าแนกตามปญหาและการเข้าถงบริการทันตกรรม
56.6%

7.2%

36.2%

น น

65.1%
น ุ ุ

7.6%

27.3%

น

68.8%

8.7%

22.6%

ก กส

67.4%

19.7%

13.0%

น น

82.2%

1.0% 16.9%

84.2%

2.6% 13.2%

น ล

า น ุ

า

ร

รการ

ร

รการ

“ทันตกรรม หมอฟันจะเข้าทุก 3 เดือน มาครึ่งวัน ถามว่าพอไหม ตอบได้เลย
ว่าไม่พอ เพราะว่าครั้งหนึ่งเข้าได้ 40 คน เราก็ต้องแบ่งผู้หญิง 15 คน ผู้ชาย
25 คน แล้วก็ถอนให้อย่างเดียว ไม่ได้ขูดหินปูน ไม่มีเครื่องมือเข้ามา ถ้าเคส
ไหนซ�้าซ้อนแล้วต้องท�าด่วน อาจารย์จะเขียนใบให้ส่งตัวออกไปรักษาข้างนอก
ปวดฟันหนัก ๆ กันก็ได้แค่ให้ยาแก้ปวดอย่างเดียว เปลืองมาก ได้แต่บอกเด็ก
[ผู้ต้องขัง] ว่าท�าอะไรไม่ได้ เพราะเราไม่ใช่หมอฟัน”
(พยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2560)
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ตาราง 4.16 ร้อยละของผู้ต้องขังที่ต้องการรับบริการทันตกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
จ�าแนกตามปญหาเหงือกและ น และเรือนจ�า ทัณ สถาน
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ขูดหินปูน

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

42.1
43.0
31.8
23.5
72.1
32.8
12.8
33.1
36.2

น
ั ผุ

36.6
38.7
18.5
17.6
49.3
18.6
18.4
22.1
27.3

เหงือก
อักเสบ

น
ั
ปลอม

น
ั คุด

30.1
29.0
20.2
17.6
49.3
14.1
6.4
15.5
22.6

23.5
20.4
9.2
9.4
39.3
6.8
10.6
18.2
16.9

19.7
14.0
5.2
10.0
34.3
7.9
7.8
9.4
13.2

ถอน น
ั

27.9
17.7
3.5
8.8
12.1
10.2
12.8
9.4
13.0

“ส่วนหนึง่ [unit ฟัน] ท�าเป็น MOU ตอนนัน้ ที่ สสจ. รับตรง ๆ ก็คอื โครงการ
ทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งเราจะเข้ามาเดือนละครั้ง ทุกวันที่ 20 ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 เราจะหยุดให้หน่วย [แพทย์เคลื่อนที่] มาที่นี่ [เรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง]
หมอฟันก็มาจากคนทีอ่ าสาสมัครแล้วก็ขนึ้ ชือ่ กับเราไว้ ของโรงพยาบาลประจ�า
อ�าเภอ แล้วแต่ที่เขาว่าง สสจ. จะเป็นคนรับผิดชอบค่าตอบแทน ผู้ต้องขังที่นี่
ก็จะได้บริการทันตกรรมทุกรูปแบบ ไม่ใช่แค่ถอนอย่างเดียว ขูดหินปูนเป้าหมาย
เดือนละ 100 [คน]”
(พยาบาลในส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งหนึ่ง,
สนทนากลุ่ม, 10 มกราคม 2561)
ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ เป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ประการหนึ่งในการให้บริการในเรือนจ�าและ
ทัณฑสถาน ด้วยข้อจ�ากัดหลายประการ ทัง้ ขีดความสามารถของสถานพยาบาลทีจ่ ะรองรับ
ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิต ความรู้ความเข้าใจและทักษะของเจ้าหน้าที่ควบคุม ขาดแคลน
นักจิตวิทยา ขาดเครือข่ายจิตแพทย์และโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ เป็นต้น พยาบาลใน
สถานพยาบาลของแต่ละเรือนจ�าและทัณฑสถานต่างพยายามรับมือกับผู้ต้องขังที่มีอาการ
ทางจิตหลากหลายรูปแบบเท่าทีจ่ ะสามารถท�าได้ ผูต้ อ้ งขังบางคนมีอาการทางจิตตัง้ แต่กอ่ น
เข้าเรือนจ�า บางคนได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล บางคนเสพยาเสพติดมากและแสดง
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อาการทางจิตอย่างชัดเจนเมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า โดยส่วนใหญ่พยาบาลในเรือนจ�าจะเป็น
ผูต้ รวจและประเมินสุขภาพจิตของผูต้ อ้ งขังตัง้ แต่แรกรับตัวเข้าเรือนจ�า สังเกตอาการ พูดคุย
ปรึกษาแพทย์ที่มาประจ�า หรือส่งตัวออกไปหาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ หากผู้ต้องขัง
จิตเวชนั้นเกินขีดความสามารถที่จะรับมือได้ก็จะต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชในเขต
ใกล้เคียง เพื่อให้ได้รับการรักษา นอกจากนี้ ในสังคมทั่วไปก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ปัญหาสุขภาพจิต มีผปู้ ว่ ยทางจิตบางคนทีค่ รอบครัวไม่สามารถดูแลจัดการได้ เนือ่ งจากการ
ดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการทางจิตเวชนัน้ ต้องทุม่ เทเวลา ความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ และ
ชีวติ แทบทัง้ ชีวติ ไปในการดูแลเอาใจใส่ เป็นภาระทีม่ ากเกินก�าลังทีค่ นหาเช้ากินค�า่ จะสามารถ
บริหารจัดการได้ จึงพบว่าผู้ป่วยทางจิตส่วนหนึ่งถูกญาติพยายามท�าให้ถูกจับด�าเนินคดีเพื่อ
ส่งตัวเข้าไปรักษาอาการทางจิตในเรือนจ�าในทีส่ ดุ เรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่งจึงก�าลัง
รับภาระดูแลผู้ป่วยทางจิต โดยที่จริง ๆ แล้วเกินความสามารถที่จะให้บริการได้
“จิตเวชเยอะ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ท�าความผิด เพราะว่ามันเจอความกดดัน
ไม่มีใครรักก็ไปที่หมอ [พยาบาลในเรือนจ�า] เจอคนแบบนี้ทุกวัน ให้ยาคลาย
เครียดไป แล้วมันก็เป็นระบบปิด คนอยู่ในเรือนจ�าไม่จิตเวชไม่มี จะมาสมาธิ
อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีหรอกค่ะ เขานับแต่วันออกเขาก็แย่แล้ว เราไม่มีห้องแยก
มีเคสหนึ่งเที่ยวแทงตาเพื่อน ส่งไปจิตเวช เขาก็บอกยังบ้าไม่หนัก ไม่รู้เพราะ
กลัวผลทางคดีหรือเปล่าถ้าจะไปรับรองว่าคนนี้บ้า”
(¾ÂÒºÒÅã¹àÃ×Í¹¨íÒáË‹§Ë¹Öè§,
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2, 24 มีนาคม 2560)
“พ่อกับแม่บอกให้ต�ารวจมาจับตัวไปเลย เพราะกับเพื่อนยังไปแทงเขาตายได้
พ่อเคยพาไปหาหมอที่ศรีธัญญาเมื่อตอนอายุ 20 เขาเห็นนั่งพูดคนเดียว เขา
บอกว่าเป็นประสาทหลอน เห็นภาพหลอน เห็นผี กินยาแล้วก็จะรู้สึกง่วงนอน
ผ่อนคลาย”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2560)
“บางทีเป็นคนไข้เก่าที่เคยเข้ามา แล้วยา [เสพติด] ก็ไม่ได้เยอะ แค่ไม่กี่เม็ด
ญาติไปแจ้งต�ารวจจะได้ตดั วงจรแล้วมาอยูก่ บั เรา เหมือนกับเราช่วยเขา มีขา้ ว
กิน มีคนดูแล มีคนให้กินยา คือพอกินยาสม�่าเสมอ อาการเขาจะโอเค ก็จะ
สงบ ไม่ท�าร้ายใคร แต่ถ้าไปอยู่บ้าน ญาติเขาต้องท�ามาหากิน ไม่มีใครดูแล
เขา ก็จะขาดยา พอขาดก็ไปกระท�าความผิด...มีเคสหนึ่งปล่อยตัวไป ลูกสาว

ว

น ร นจา

าสุ ภา

ละการ า

รการ

> > > 127

เป็นข้าราชการจะเอาไปไว้บ้านเดิม แต่ชุมชนไม่รับเพราะเขากลัว ลูกสาวก็ไป
ÃŒÍ§·ÕÂè µØ ¸Ô ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´Ç‹Ò¨Ð·íÒÍÂ‹Ò§äÃ ÂØµ¸Ô ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´ãËŒä»ä¡Å‹à¡ÅÕÂè ¡ÑºªØÁª¹
มาเชิญนักจิตฯ นักสังคมฯ ของเราไปพูดให้ชุมชนเข้าใจว่า ถ้าได้กินยาเขาจะ
โอเคนะ แต่ชุมชนเขาก็ไม่เอา จนลูกสาวต้องพาไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่น”
(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2560)
ตาราง 4.1 ร้อยละของผู้ต้องขังที่เคย ด้รับการตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพตา
เปรียบเทียบระหว่างแพทย์ประจ�ากับแพทย์เคลื่อนที่ในรอบปีที่ผ่านมา
¨íÒá¹¡µÒÁàÃ×Í¹¨íÒ/·Ñ³±Ê¶Ò¹
เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

รจ.จ.สมุทรสาคร
รจ.ก.เชียงราย
รจ.อ.เทิง
รจ.จ.บึงกาฬ
รจ.ก.เขาบิน
รจ.ก.อุบลราชธานี
ทส.บ.สงขลา
รจ.ก.นครศรีธรรมราช
ÃŒÍÂÅÐ

สุขภาพจิต

สุขภาพตา

แพทย์ประจ�า

แพทย์เคลื่อนที่

แพทย์ประจ�า

แพทย์เคลื่อนที่

9.8
13.4
27.7
2.4
1.4
12.4
29.8
8.3
13.0

6.0
5.4
11.6
21.2
3.6
9.0
28.4
4.4
10.8

9.8
11.8
22.5
4.1
2.9
14.7
7.1
7.2
10.3

8.7
8.1
16.2
28.8
1.4
10.7
5.7
2.2
10.4

โดยทัว่ ไปแล้ว เมือ่ มีความเครียด ไม่สบายใจ วิตกกังวล รูส้ กึ แย่กบั ชีวติ นอนไม่หลับ
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะพูดคุยปรึกษากับเพื่อนผู้ต้องขังที่ไว้วางใจ มีผู้ต้องขังเพียงร้อยละ 10
เท่านั้นที่รู้สึกว่าต้องการการตรวจรักษาสุขภาพจิต (รายละเอียดในตาราง 4.11) สอดคล้อง
กับสัดส่วนของผู้ต้องขังที่มีประสบการณ์เคยได้รับการตรวจสุขภาพจิตในรอบปีที่ผ่านมา
ทั้งกับแพทย์ที่มาตรวจประจ�าในเรือนจ�าและแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งมีความแตกต่างอยู่บ้างใน
แต่ละเรือนจ�าและทัณฑสถาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะข้อจ�ากัดในเรื่องบุคลากร คือ จิตแพทย์
ในโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลจิตเวชในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
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“อาการผมรูเ้ รือ่ งทุกอย่าง แต่ผมไม่คยุ กับใคร อยูบ่ า้ นก็ไม่คยุ กับใคร ครอบครัว
ก็ไม่คุย ไม่คุยกับใครเลยป่วย ซึมเศร้า ป่วยแล้วมันก็เอามีดมาท�าร้ายตัวเอง
คิดอยากตาย ก็คิดว่าถ้าผูกคอตาย ก็กลัวผูกไปแล้วมันไม่อยากตาย เลือดไป
เลีย้ งสมองไม่ทนั งี้ กลัวทางบ้านล�าบาก ก็เลยไม่ผกู คอ จะไปให้โดนรถชน แขน
ขาขาด ก็กลัวไม่ตายอีก กลัวทางบ้านล�าบากก็เลยไม่เอา ทีนี้มาได้ปืนลูกซอง
เบอร์ 12 คาบไว้ในปากแล้ว ถ้ายิงไปแล้วแม่คงได้ยนิ เสียงปืน แล้วก็มาดูคงจะ
เห็นศพ ก็เลยเขวี้ยงปืนทิ้ง น�้าตาก็ไหล คิดถึงเพื่อนขึ้นมา คิดจะตัดนิ้วให้
ก็เลยขีม่ อเตอร์ไซค์ไปบ้านเพือ่ น สับนิว้ ก้อยไป 4 ครัง้ ..ขาด ให้มนั บอกว่าเอ้า
กูให้มึง แล้วแม่ก็ขอร้องให้ไปหาหมอ อยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งออกมาก็ท�ายา
แล้วถูกจับ ออกไปพอติดรอบ 2 มา ถึงหลุดอีก ไม่คุยกับใคร แล้วก็เอาเลือด
ไหว้เจ้าทีเ่ จ้าทางว่ามาขออาศัยอยู่ อย่าให้ผมมีเรือ่ งมีราวกับใคร รอบนีก้ ก็ นิ ยา
ตลอดครับ แล้วก็ออกไปหาหมอ [จิตแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวช] ตามนัด”
(ผู้ต้องขังชายในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2561)
“ช่วงที่เสพยาก็รู้สึกหวาดระแวง กลัวคนมาท�าร้าย แล้วเราคิดอะไร เราก็กลัว
ความคิดของตัวเอง กลับบ้านแล้วไม่เหมือนเดิม ไม่ปกติ นอนก็ไม่หลับ เป็น
หวาดระแวง แม่สงั เกตเห็น ไม่พดู จากับใคร แม่เลยพาไปหาโรงพยาบาลจิตเวช
เลย กินยาแล้วก็รู้สึกสบายใจ นอนหลับดี ตื่นขึ้นมาก็สบายใจ ถ้านอนไม่หลับ
ก็เครียดไปหมดครับ เข้ามาในนี้ก็เครียดอยู่แล้ว มันไม่อิสระเหมือนข้างนอก
ก็ต้องกินยาตลอด อยากให้ขังคนจิตเวชรวมกัน เพราะตอนเช้ากินยาแล้วง่วง
หงุดหงิด มันฝืน มันเลยไม่อยากท�างาน”
(ผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในเรือนจ�าแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2560)
ในภาพรวมของการได้รบั บริการสุขภาพตาและการมองเห็นของผูต้ อ้ งขังนัน้ มีผตู้ อ้ งขัง
เพียงประมาณร้อยละ 10 ที่เข้าถึงบริการในส่วนนี้ เนื่องจากมักไม่ค่อยมีจักษุแพทย์เข้าไป
ให้บริการตรวจในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนัก อีกทั้งการตรวจต้องอาศัยอุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่อาจไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย เมื่อผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพตาและการ
มองเห็น ส่วนใหญ่พยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานก็มักจะส่งตัวออกไปตรวจกับจักษุแพทย์
ที่โรงพยาบาล
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“ตาข้างขวาเป็นต้อหินมาตัง้ แต่ปี 2558 มันมีแสงแปล๊บ ๆ เห็นเป็นเส้นเหมือน
ใยแมงมุมสีด�า ๆ แล้วก็มีจุดเล็ก ๆ อยู่ 2 - 3 จุด แล้วก็มาหาหมอ [พยาบาล
ในเรือนจ�า] หมอก็นัดเจอหมอใหญ่ หมอใหญ่เข้ามาก็ให้ออกโรงพยาบาล
นอก เวลาไป [โรงพยาบาล] เราเป็นผู้ต้องขัง เขาก็เรียกให้เข้าก่อน หมอก็ให้
ÂÒÁÒËÂÍ´àªŒÒ - àÂç¹”
(ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2560)
ตัวเลขเล่าเรื่อง: ผู้ต้องขังป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพ

ภาพสถานการณ์ดา้ นสุขภาพทีผ่ ตู้ อ้ งขังประเมินด้วยตัวเองข้างต้นนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของ
สถานะสุขภาพของผูต้ อ้ งขัง นอกจากนีแ้ ล้วยังมีการเก็บข้อมูลและบันทึกการให้บริการสุขภาพ
โดยสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง จากข้อมูลตัวเลขผู้ต้องขังป่วยที่เข้าไป
ใช้ บ ริ ก ารในสถานพยาบาลในเรื อ นจ� า /ทั ณ ฑสถาน
ปี 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล แม้จะเพียง 5 แห่งจากทั้งหมด 8
แห่ง แต่ก็พบว่าสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
ส่วนใหญ่ตอ้ งรับมือกับโรคและอาการเจ็บป่วยของผูต้ อ้ ง
ขังไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แม้จะมี
ล�าดับของความเจ็บป่วยทีผ่ ตู้ อ้ งขังเข้ารับบริการแตกต่าง
กันบ้าง กล่าวคือ ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เข้ารับบริการ
สุขภาพที่สถานพยาบาลด้วยโรคหรืออาการติดเชื้อทาง
เดินหายใจส่วนบน อาการปวดกล้ามเนื้อ เช่น ปวดคอ
ปวดขา ปวดหลัง และปวดไหล่ ปัญหาเรื่องเหงือกและ
ฟัน โรคทางผิวหนัง เช่น ผื่นคัน/ผื่นแพ้ กลากเกลื้อน
และหิด โรคความดันโลหิตสูง กระเพาะอาหาร เอชไอวี/
เอดส์ และโรคทางจิตเวช รายละเอียดดังตาราง 4.18
ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า ทั้ ง พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหาร
การออกก�าลังกาย โรคและความเจ็บป่วยที่พบบ่อยใน
เรือนจ�า เช่น โรคติดต่อทางเดินหายใจ โรคทางผิวหนัง ฯลฯ เป็น¼Å¡ÃÐ·º·Ò§ÊØ¢ÀÒ¾·Õè
เกิดข้นเนื่องจากการอยู่ภายใต้องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมของเรือนจ�าและทัณ สถาน
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ตาราง 4.18 10 อันดับแรกของโรคและความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังที่เข้ารับบริการ
ในสถานพยาบาลของเรือนจ�า ทัณ สถานที่เก็บข้อมูล 5 แห่ง ปี 2560
ล�าดับ รจ.จ.สมุทรสาคร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ล้างแผล
(อุบัติเหตุ)
ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน
โรคผิวหนัง
ปวดกล้ามเนื้อ
(คอ, หลัง, ไหล่)

รจ.จ.บึงกา

รจ.ก.เชียงราย

รจ.ก.เขาบิน

ทส.บ.สงขลา

ปวดศีรษะ

ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน
ปวดกล้ามเนื้อ
(คอ, หลัง, ไหล่)
ความดันสูง

ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน
ปวดกล้ามเนื้อ
(คอ, หลัง, ไหล่)
เหงือกและฟัน

ติดเชื้อทางเดิน
หายใจส่วนบน
ปวดกล้ามเนื้อ
(คอ, หลัง, ไหล่)
เหงือกและฟัน

โรคผิวหนัง

โรคผิวหนัง

โรคผิวหนัง

โรคผิวหนัง

โรคระบบประสาท

ความดันสูง

เวียนศีรษะ

หวัด
ไอ เจ็บคอ

ปวดกล้ามเนื้อ
(คอ, หลัง, ไหล่)
ความดันสูง
เหงือกและฟัน
เอชไอวี/เอดส์
ความดันสูง
เวียนศีรษะ/นอน
¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃ
ไม่หลับ
โรคทางจิตเวช
ไข้หวัดใหญ่
เบาหวาน
โรคทางจิตเวช
เหงือกและฟัน

เหงือกและฟัน ¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃ ความดันสูง
¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃ เอชไอวี/เอดส์ ¡ÃÐà¾ÒÐÍÒËÒÃ
เอชไอวี/เอดส์

วัณโรคปอด

เอชไอวี/เอดส์

โรคทางจิตเวช
ข้ออักเสบ

เบาหวาน
ข้อ/เอ็นอักเสบ

โรคทางจิตเวช
หูอักเสบ/หนวก

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561 ประมวลจากข้อมูลตัวเลขผู้ต้องขังป่วยที่ใช้บริการในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน 5 แห่ง.

สถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังอีกด้านหนึ่งเป็นภาพรวมของสถานะสุขภาพ
ผู้ต้องขังระดับประเทศ ประมวลจากระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษาที่
โรงพยาบาลข้างนอกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทัง้ ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน
ที่บันทึกโดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกว่าที่ผู้ต้องขังป่วยจะได้ออกไปตรวจ
รักษาที่โรงพยาบาลภายนอกนั้นต้องผ่านการวินิจฉัยและขั้นตอนต่าง ๆ ของเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน ซึง่ ส่วนใหญ่ตอ้ งอาการหนักหรือเป็นอันตรายแก่ชวี ติ และเกินขีดความสามารถ
ของสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนัน้ ๆ จะให้บริการได้ ข้อมูลจากส�านักสารสนเทศ
และประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (2561ก)
พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 จ�านวนครั้งที่ผู้ต้องขังไปใช้บริการในโรงพยาบาลตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเทียบกับจ�านวนครั้งของผู้ป่วยนอกทั้งหมดแล้ว คิดเป็น
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สัดส่วนเพียงร้อยละ 0.25 ส�าหรับผู้ต้องขังชาย และร้อยละ 0.05 ส�าหรับผู้ต้องขังหญิง
เท่านัน้ โดยส่วนใหญ่ด้วยโรคหรืออาการเนือ่ งมาจากปัจจัยทีม่ ีผลต่อสถานะสุขภาพและการ
รับบริการสุขภาพมากทีส่ ดุ ทัง้ ชายและหญิง ซึง่ หมายถึงกลุม่ โรคทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้เมือ่ เข้าไป
รับบริการสุขภาพเพือ่ วัตถุประสงค์จา� เพาะบางประการ และเมือ่ สภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่
ไม่ใช่ความเจ็บป่วยมีผลต่อสถานะสุขภาพ ครอบคลุมการตรวจร่างกายทัว่ ไป ตรวจคัดกรอง
ตรวจเพือ่ รับเข้าเรือนจ�า หรือตรวจเพือ่ สังเกตและประเมินทางการแพทย์ การดูแลการตัง้ ครรภ์
และการคลอด รวมถึงสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อสถานะสุขภาพ เช่น เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น (กนธีร์ และคณะ, 2559, น. 709)
สาเหตุที่ผู้ต้องขังต้องออกไปรับบริการสุขภาพในโรงพยาบาลล�าดับรองลงมามีความ
แตกต่างระหว่างชายและหญิง กล่าวคือ ผู้ต้องขังชายออกไปโรงพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่วย
ด้วยโรคในกลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิต อันรวมถึงวัณโรค เอชไอวี/เอดส์ หิด ฯลฯ โรคระบบ
ไหลเวียนเลือด และความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม ในจ�านวนครั้งที่มากกว่าผู้ต้องขัง
หญิง เมื่อแยกเฉพาะความดันโลหิตสูงและเบาหวานออกมาจากกลุ่มโรคข้างต้น ก็พบว่า
จ�านวนครัง้ ทีผ่ ตู้ อ้ งขังชายต้องออกไปรับบริการตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลอยูใ่ นอัตราทีส่ งู กว่า
ผู้ต้องขังหญิงประมาณเกือบเท่าตัว ดังรายละเอียดในตาราง 4.19

ล�าดับ

ตาราง 4.1 5 อันดับแรกของโรคของผู้ต้องขังที่ออก ปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ด้วยสิท ิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ป่วยนอก)
จ�าแนกตามเพศและจ�านวนครั้งที่ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2560

1
2
3
4

132

ผู้ต้องขังชาย
โรค
(รหัสกลุ่มโรค)

ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะ
สุขภาพและการรับบริการ
สุขภาพ (99)
โรคติดเชื้อและปรสิต
บางโรค5 (01)
โรคระบบไหลเวียนเลือด6
(09)
ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรม (05)

ชาย

< < < กุลภา วจนสาระ

ผู้ต้องขังหญิง
จ�านวน
ครั้ง

โรค
(รหัสกลุ่มโรค)

จ�านวน
ครั้ง

80,309

ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะ
สุขภาพและการรับบริการ
สุขภาพ (99)

15,097

28,496

โรคระบบไหลเวียนเลือด (09)

7,633

18,542
17,362

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
และเมตะบอลิซึม (04)
โรคติดเชื้อและปรสิต
บางโรค (01)

หญิง

7,390
5,285

ตาราง 4.1 5 (ต่อ)
ล�าดับ

ผู้ต้องขังชาย
โรค
(รหัสกลุ่มโรค)

ผู้ต้องขังหญิง
จ�านวน
ครั้ง

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ
13,184
และเมตะบอลิซึม7 (04)
ทุกการวินิจฉัยโรค
225,708
ÃÇÁ ความดันโลหิตสูง
10,552
เบาหวาน
5,038
5

ชาย

โรค
(รหัสกลุ่มโรค)

โรคของระบบย่อยอาหาร4
(11)
ทุกการวินิจฉัยโรค
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน

จ�านวน
ครั้ง

3,818

หญิง

58,996
5,275
2,634

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2561ก.567

การออกไปรับบริการที่โรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกนั้น ทั้งผู้ต้องขังชายและหญิง
เป็นโรคหรือเจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เพียงต่างกันที่ล�าดับ แต่เมื่อพิจารณา
การรับบริการสุขภาพของผูต้ อ้ งขังแบบผูป้ ว่ ยในเมือ่ เทียบกับจ�านวนครัง้ ของผูป้ ว่ ยในทัง้ หมด
แล้ว พบว่า จ�านวนครัง้ ของการเข้ารับบริการของผูต้ อ้ งขังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 ส�าหรับ
ผู้ต้องขังชาย และร้อยละ 0.06 ส�าหรับผู้ต้องขังหญิง ด้วยโรคและหรือความเจ็บป่วยที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผูต้ อ้ งขังชายออก ปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุ
เป็นโรคติดเชือ้ และปรสิตบางโรคมากทีส่ ดุ รองลงมาด้วยสาเหตุภายนอกอืน่ ของการเจ็บป่วย
และการตาย โรคระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจ ขณะที่ส�าหรับ
ผูต้ อ้ งขังหญิงนัน้ ส่วนใหญ่ออก ปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุของภาวะแทรก อ้ น
ในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด รองลงมาด้วยจ�านวนครั้งใกล้เคียงกันคือ
ออกไปคลอดบุตร และเป็นเนื้องอกและหรือมะเร็ง นอกเหนือจากนี้คือเป็นโรคติดเชื้อ และ
โรคระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ ดังรายละเอียดในตาราง 4.20

หมายรวมถึงโรคที่สามารถติดต่อและถ่ายทอดกันได้ เช่น วัณโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอชไอวี/เอดส์
โรคติดเชื้อต่าง ๆ ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส อหิวาตกโรค บิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคหิด เป็นต้น
6 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง เป็นต้น
7 ประกอบด้วยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เบาหวาน ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะขาดวิตามิน เหน็บชา
ขาดสารอาหาร ภาวะอ้วนและภาวะโภชนาการเกิน เป็นต้น
5
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ตาราง 4.20 5 อันดับแรกของโรคของผู้ต้องขังที่พักรักษาที่โรงพยาบาล
ด้วยสิท ิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ป่วยใน)
จ�าแนกตามเพศและจ�านวนครั้งที่ใช้บริการ ปีงบประมาณ 2560
ล�าดับ

ผู้ต้องขังชาย
โรค
(รหัสกลุ่มโรค)

ผู้ต้องขังหญิง
จ�านวน
ครั้ง

1

โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค
(01)

1,426

2

1,303

3
4

สาเหตุภายนอกอื่นของการเจ็บ
ป่วยและการตาย9 (21)
โรคของระบบย่อยอาหาร (11)
โรคระบบไหลเวียนเลือด (09)

5

โรคระบบหายใจ10 (10)

638

ทุกการวินิจ ัยโรค

8,345

ชาย

984
765

โรค
(รหัสกลุ่มโรค)

ภาวะแทรกซ้อน
ในการตั้งครรภ์ การคลอด
และระยะหลังคลอด (15)
คลอดบุตร (23)
เนื้องอก รวมมะเร็ง (02)
โรคติดเชื้อและปรสิต
บางโรค (01)
โรคระบบสืบพันธุ์และ
ระบบปัสสาวะ11 (14)
ทุกการวินิจ ัยโรค

หญิง

จ�านวน
ครั้ง

345
222
221
214
156
2,054

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2561ข.891011

หมายความถึงโรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน เช่น เหงือกอักเสบ ฟันผุ นอนกัดฟัน ฯลฯ โรคกระเพาะ
อาหารและล�าไส้ ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ตับ ถุงน�้าดี ฯลฯ
9 ได้แก่ การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ หกล้ม บาดเจ็บเนื่องจากเครื่องมือ/เครื่องจักร การท�าร้ายร่างกายหรือ
ท�าร้ายตัวเอง ฯลฯ
10 ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคปอด หวัด เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ทอนซิล
อักเสบเรื้อรัง หืด เป็นต้น
11 ประกอบด้วยโรคไต ไตวาย นิว่ ในทางเดินปัสสาวะ โรคระบบปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคของอวัยวะ
สืบพันธุ์ชาย เช่น ต่อมลูกหมาก อัณฑะ ฯลฯ ความผิดปกติของเต้านม เช่น มีถุงน�้า โรคของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี
เช่น มดลูก รังไข่ ช่องคลอด เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ประจ�าเดือนผิดปกติ เป็นต้น
8

จากข้อมูลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังพบอีกว่า ในปีงบประมาณ
2560 ผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้ารับบริการเป็นผูป้ ว่ ยในเสียชีวติ ด้วยโรคติดเชือ้ และปรสิตบางโรคสูงทีส่ ดุ
เป็นอันดับหนึ่ง ทั้งผู้ชายและผู้หญิง (ผู้ต้องขังชาย เสียชีวิตด้วยเหตุนี้ 144 คน ผู้ต้องขัง
หญิง 21 คน) รองลงมาพบว่าผู้ต้องขังชายป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด
และโรคระบบหายใจ (67 และ 64 คนตามล�าดับ) ขณะทีผ่ ตู้ อ้ งขังหญิงนัน้ ป่วยและเสียชีวติ
เนื่องจากเนื้องอก รวมมะเร็งด้วยจ�านวน 15 คน เสียชีวิตด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดและ
โรคระบบหายใจ จ�านวน 9 คนเท่ากัน (กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านัก
สารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2561ค)
ขณะทีส่ าเหตุการเสียชีวติ ของประชากรทัว่ ไปนัน้ เนือ่ งจากสาเหตุอนื่ ๆ เช่น โรคหัวใจ เลือด
ออกในสมอง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มะเร็ง เป็นต้น (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561) ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างแออัดของผู้ต้องขัง ในสถานที่ ่งมีข้อจ�ากัดด้านสภาพแวดล้อม
อย่างเรือนจ�านัน้ โรคติดต่อหรือการติดเชือ้ เป็นภาวะเสีย่ งต่อสุขภาพของผูต้ อ้ งขังอย่างชัดเจน
ขณะเดียวกัน ในฐานะที่ผู้ต้องขังเป็นกลุ่มประชากรที่มีลักษณะเคลื่อนย้ายสูง มีระยะเวลา
ต้องโทษไม่กปี่ ี ทัง้ ยังเป็นกลุม่ ประชากรเปราะบางด้อยโอกาสเป็นส่วนใหญ่ การเข้าถึงบริการ
สุขภาพหลายอย่างขณะต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้นน่าจะส่งผลในทางดีต่อ
ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษด้วย
ในบทนี้พยายามสะท้อนภาพสถานการณ์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในมิติต่าง ๆ
ภายใต้แนวคิดเรื่องปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขัง (determinants of offenders) ที่ไม่
ได้มองสุขภาพของผูต้ อ้ งขังเป็นเพียงโรคและความเจ็บป่วย และการตรวจรักษาให้หายเท่านัน้
แต่ยงั ค�านึงถึงพื้นเพภูมหิ ลังทีป่ ระกอบรวมเป็นองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ในชีวิตของผู้ต้องขัง
รวมทั้งสภาพแวดล้อมของเรือนจ�า ที่ต่างล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ต้องขัง โดยเริ่มต้น
จากการประเมินสถานะสุขภาพ แง่มุมในการใช้ชีวิตในเรือนจ�าและทัณฑสถานของผู้ต้องขัง
ประสบการณ์เมื่อเจ็บป่วย รวมทั้งการได้รับบริการตรวจสุขภาพด้านต่าง ๆ ทั้งการตรวจ
สุขภาพร่างกายทั่วไป สุขภาพเหงือกและฟัน สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาพตา และ
สุขภาพจิต รวมถึงการตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังบางอย่าง ขณะที่ต้องขังอยู่ในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานในรอบปีทผี่ า่ นมาของตัวผูต้ อ้ งขังเอง ซึง่ กล่าวได้วา่ เป็นการลดช่องว่างของความ
เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังได้บ้างไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ยังได้น�า
เสนอภาพสถานการณ์สุขภาพผู้ต้องขังจากการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเรือนจ�า
และทัณฑสถานทีล่ งพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล 5 แห่ง และภาพรวมของการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับ
ประเทศ ด้วยตัวเลขผูต้ อ้ งขังป่วยจากระบบข้อมูลของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ผู้ต้องขังซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนด้อยโอกาส เรียนน้อย รายได้ไม่มั่นคง ถูกตัดขาดจาก
โลกภายนอกและความสัมพันธ์อื่น ๆ มีเพียงความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นที่ยังคงติดต่อ
อย่างมีความหมายอยู่บ้าง และส่วนใหญ่ทา� ความผิดคดียาเสพติดนั้น ไม่เพียงป่วยเป็นโรค
ต่าง ๆ ไม่แตกต่างจากประชากรทั่วไป แต่ยังมีปัญหาสุขภาพบางอย่างที่พบบ่อยในกลุ่ม
ผูต้ อ้ งขัง เช่น โรคผิวหนัง หิด ผืน่ คัน แขนขาอ่อนแรงเนือ่ งจากภาวะขาดวิตามินบี 1 เป็นต้น
ทั้งยังมีความเสี่ยงทางสุขภาพอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่
มีขอ้ จ�ากัดให้การให้บริการสุขภาพด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะภาวะเสีย่ งต่อสุขภาพอันเนือ่ ง
มาจากโรคติดต่อหรือการติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุสูงที่สุดของการเสียชีวิตของผู้ต้องขังใน
เรือนจ�าและทัณฑสถานทั้งชายและหญิง
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ผู้ป่วยจิตเวชและสาวประเภทสอง:
เพราะแตกต่างจึงเปราะบาง

ในบทนี้เป็นการน�าเสนอเรื่องราวของผู้ต้องขังบางกลุ่มที่มีคุณลักษณะพิเศษแตกต่าง
จากประชากรกลุ่มอื่นทั่วไป ซึ่งมีความเปราะบางและต้องการการปฏิบัติหรือบริการสุขภาพ
เป็นพิเศษ โดยจะหยิบยกมาน�าเสนอในที่นี้เพียงสองกลุ่ม คือ ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวช
และผูต้ อ้ งขังหลากหลายทางเพศ เนือ่ งจากกลุม่ ผูต้ อ้ งขังเปราะบางเหล่านีม้ ลี กั ษณะทีเ่ รียกว่า
มีปจั จัยทีก่ า� หนดสุขภาพหลายอย่างไขว้ทบั ซ้อนกันอยูใ่ นตัวเอง เช่น ผูต้ อ้ งขังจิตเวชบางคน
เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี บางคนมีภาวะทางจิตเนื่องจากถูกกระท�ารุนแรง ผู้ต้องขัง
หลากหลายทางเพศบางคนเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี เป็นต้น การดูแลและให้บริการ
สุขภาพแก่ผู้ต้องขังซึ่งมีองค์ประกอบของชีวิตที่แตกต่างไปจากคนทั่วไปยิ่งต้องอาศัยความ
ละเอียดอ่อนในการท�าความเข้าใจและจัดการดูแลโดยไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
สถานะทางกฎหมาย หรือเพศสภาพใด ๆ
ผู้ป่วยทางจิตเวช

จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังที่มีอาการทางจิตเวช 19 คน พบว่าส่วนใหญ่กว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นผู้ที่กระท�าความผิดในคดียาเสพติดฯ รองลงมาคือคดีท�าร้ายร่างกาย พยายามฆ่า และ
ความผิดต่อชีวิต กว่าสองในสามมีอาการทางจิตก่อนที่จะต้องโทษและเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เสพยา จนมีอาการทางประสาท เช่น เห็นภาพหลอน หูแว่ว หวาดระแวง
กลัวคนท�าร้าย ฯลฯ บางคนเคยมีประวัติการตรวจรักษาอยู่ในโรงพยาบาล และกินยา
ต่อเนื่องมาก่อนจะเข้าเรือนจ�า อาการทางจิตและประสาทส่วนใหญ่คือ เครียด วิตกกังวล
นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ปลีกตัวไม่อยากสุงสิงกับใคร หงุดหงิด โมโหโวยวาย ควบคุมอารมณ์
ตัวเองไม่ได้ หวาดระแวง กลัวถูกท�าร้าย ท�าร้ายตัวเอง และอยากฆ่าตัวตาย เป็นต้น
โดยส่วนใหญ่ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างเพศ แต่พบว่าผูต้ อ้ งขังหญิงทีม่ อี าการทางจิตเวชนัน้
ส่วนใหญ่ซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด และส่วนหนึ่งเคยผ่านประสบการณ์ถูกกระท�ารุนแรง
ÁÒ¡‹Í¹
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ตัวอย่างเรื่องราวในชีวิตของผู้ป่วยทางจิตเวชทีเ่ ข้ามาอยู่ในเรือนจ�า ดังกรณีข้างล่างนี้
อาร์มผู้ซึมเ ร้าและทําร้ายตัวเอง

อาร์ม อายุ 34 ปี ต้องโทษครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ
ทั้ง 3 ครั้ง แต่ละครั้งรับโทษไม่นานนักคือประมาณ 3 - 5 ปี อาร์มเรียนจบม. 4 ที่โรงเรียน
ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งหนึง่ แล้วออกไปท�างานรับจ้างทัว่ ไป อาร์มเล่าว่า
“แต่ก่อนก็ต้ังใจเรียน นั่งหน้าติดกระดานเลย ยาไม่รู้มันมาจากไหนเข้าไปใน
โรงเรียน ก็เสพกับเพื่อน อยากเสพ ไม่มีตังค์เสพก็ต้องเอามาขาย ก็เลยเรียน
ไม่จบ วนเวียนอยู่อย่างนี้ ก็ไม่รู้จะไปท�าอะไร มีแต่ติดคุก ออกไปจะไปเรียน
ก็ไม่มีค่าเทอมค่าอะไร ก็เลยหางานท�าไปด้วย จะไปท�างานกรุงเทพฯ สู้ค่า
ใช้จ่ายไม่ไหว ก็เลยลงมาบ้าน พออยู่บ้านมันก็ต้องใช้ต้องจ่าย ไม่มีอะไรท�า
ก็ได้มาท�ายาอีก ก็อยู่กับยา”
อาร์มรับรู้ว่าตัวเองไม่สบายเป็นจิตเวชก่อนเข้าเรือนจ�าประมาณหนึ่งเดือน ซึ่งเป็น
ผลพวงจากการเสพยาบ้าประมาณ 5 - 10 เม็ดต่อวัน แล้วท�าร้ายตัวเอง
“ป่วยได้เดือนหนึง่ ก็เข้าคุก ผมว่าเพราะยาบ้าเนีย่ ครับ วันหนึง่ ประมาณ 5 - 10
เม็ดได้ ตอนเป็นรู้เรื่องทุกอย่าง แต่อยู่บ้านไม่คุยกับใคร ซึมเศร้า ป่วยครับ
แล้วมันก็ทา� ร้ายตัวเอง แล้วก็คดิ อยากตาย ทีนถี้ า้ ผูกคอตาย กลัวผูกไปแล้วมัน
ไม่อยากตาย เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันงี้ กลัวทางบ้านล�าบากก็เลยไม่ผูกคอ
ตาย จะไปโดนให้โดนรถชนแขนขาขาดก็กลัวไม่ตายอีก กลัวทางบ้านล�าบาก
ก็เลยไม่เอา ทีนี้มาได้ปืนลูกซองเบอร์ 12 ผมคาบไว้ในปากแล้วมีลูกมีกระสุน
ด้วย แต่ผมไม่ได้ง้างนกมัน คิดว่าถ้ายิงไปแล้ว..ตู้ม แม่คงได้ยินเสียงปืนแล้ว
มาดูก็คงจะเห็นศพ ก็เลยเขวี้ยงปืนทิ้ง น�้าตาก็ไหลออกมา มาคิดสภาพว่า
เอ้า ท�าไมเรามาท�าอย่างนี้ ท�าไมถึงไม่มีความสุข
ผมก็เลยคิดถึงเพื่อน คิดถึงไอ้ตอง ไอ้ตองก็ไปเรียน [ต่อทีอ่ ื่น] ไอ้ณัฐก็ไปเรียน
[ต่อทีอ่ ื่น] คิดถึงไอ้อมั้ มันอยู่บ้าน ผมเคยหยอกอัม้ แล้วอัม้ เจ็บครับ ก็คิดว่าไป
หาอั้มดีกว่า คิดจะตัดนิ้วให้อั้มเลย พอได้มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปบ้านอั้ม ไปสับนิ้ว
ให้เพื่อน สับไป 4 ครั้งครับนิ้วขาด (ยกนิ้วก้อยที่ขาดเหลือท่อนหนึ่งให้ดู)
ไปถึงก็บอก ‘เอาอั้ม กูให้มึง’ วันต่อมาแม่ขอร้องให้ไปโรงพยาบาล รักษาตัว
อยู่นั่นเดือนหนึ่ง ออกมาก็ท�ายาต่อได้ประมาณ 2 - 3 เดือนก็โดนจับ
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ติดคุกครั้งแรกผมไม่ได้กินยา มากินตอนติดคุกครั้งที่ 2 ถึงหลุดอีกแล้ว เป็น
จิตเวชอีกแล้ว อาการผมคือไม่คุยกับใคร แล้วก็เอาเลือดไหว้เจ้าที่เจ้าทางว่า
ผมมาขออาศัยอยู่เท่านี้ ๆ ปี ผมจะอยู่ของผมไม่ท�าอะไรกับใคร อย่าให้ผม
มีเรื่องมีราวกับใคร ผมไม่มีอะไรไหว้ เอาเลือดผมนี่แหละไหว้เจ้าที่เจ้าทาง”
อาร์มได้รับยาจิตเวชต่อเนื่องเป็นประจ�าในเรือนจ�าเมื่อติดคุกครั้งที่ 2 และมีอาการ
ทางจิตเวชอีก โดยส่งตัวออกไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ใกล้เคียงตามนัด
à¾×èÍ»ÃÐàÁÔ¹ÍÒ¡ÒÃáÅÐÃÑºÂÒµ‹Íà¹×èÍ§
“มันรูส้ กึ ซึมเศร้าไปเองครับ ป่วย มันไปเอง แล้วก็มอี าการรูส้ กึ ผิดว่าท�าไมเรียน
ไม่จบ ท�าไมมายุ่งกับยา ไม่ภูมิใจในตัวเองเลย อยู่คนเดียวก็นอนฟังเขาคุยกัน
แล้วก็มาคิดใส่ตัวเอง เสียงโน้น เสียงนี้ เสียงนั้น ก็เลยร�าคาญ รู้สึกผิด จะเอา
เลือดออกไหว้ประเทศ ไหว้ในหลวง ก็เลยต้องเอาเลือดออก แม่งก็หลับตา
วิ่งไป ชนประตูชนโต๊ะชนอะไรก็ชนไปเลย เลือดไม่ออกก็หลายครั้ง มีออกอยู่
ครั้งเดียว”
ปัจจุบันอาร์มพักรักษาตัวอยู่ที่สถานพยาบาล เนื่องจากตรวจคัดกรองวัณโรคแล้ว
พบว่ามีเชือ้ วัณโรคด้วย และต้องรับยาต่อเนือ่ งจนครบก�าหนด ชีวติ แต่ละวันของอาร์มในแดน
พยาบาลไม่มีอะไรมากไปกว่าพักรักษาตัว
“ตื่นมาประมาณ 6 โมงเช้า แล้วก็ต้องมาท�าธุระส่วนตัว อาบน�้าแปรงฟันล้าง
หน้าเสร็จก็รอกินข้าว กินข้าวเสร็จผมก็มากินยา แล้วก็นอน แล้วก็ว่าง ก็อยู่
เฉย ๆ ครับ ไม่ได้ท�างานอะไร นั่ง ๆ นอน ๆ นอนเล่นเดินเล่นอยู่ในแดน
พอเที่ยงนับยอด กินข้าวเสร็จก็กินยาทีบี ทีบีเสร็จก็มากินยาจิตเวช เสร็จก็
นับยอดอีก ประมาณบ่าย 3 ครึ่งก็เข้าห้องนอน ไม่เครียด...แต่เบื่อครับ
เบื่อสิ่งแวดล้อม เพราะมันแคบ นั่งดูคนไป เสาร์อาทิตย์เขาเตะตะกร้อเราก็นั่ง
ดูเขาเตะ ส่วนมากจะมองอย่างเดียว ผมไม่ค่อยคุย เขาเรียกผมไอ้ผีบ้า ก็ไม่
ถือสาหรอก เขาก็ล้อเล่นธรรมดา”
บาสกับตับที่ควักไปมอบตัว

บาส เข้ามาต้องโทษในเรือนจ�าแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความผิด
ในคดีพยายามฆ่า ระหว่างการสัมภาษณ์ บาสพูดจาสับสน ไม่เชื่อมโยง ไม่เป็นเหตุผลใน
ตัวเองอยู่บ้างเป็นบางครั้ง รวมทั้งขอร้องเป็นเพลงในบางที เมื่อถามถึงชีวิตวัยเรียน
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บาสออกจากการเรียนก่อนจะจบม. 3 เนื่องจากไม่ได้ไปสอบ และเข้าใจว่าสามารถสอบ
ย้อนหลังได้ หรือด้วยการเอาสิ่งของไปแลก
“ช่วงนั้นมีเรื่องกับอาจารย์ ผมก็ปลูกยาเส้นยาซองอยู่ ก็ไม่ได้ไปสอบ อาจารย์
บอกว่าจะติด ร. นะ ผมก็ว่าขอสอบย้อนหลังได้ไหม ไปแก้ ร. ก็ได้ ผมเอา
หมูเอาไก่ไปแลกเอา พวก ผอ. รองผอ. พวกครูบาอาจารย์มันพูดว่า ‘ไม่ได้ ๆ
พวกติด ร. และ มส. จะให้เรียนซ�้าก่อนจะได้วุฒิ ม.3’ ผมเลยบอกว่าจะง้อ
ไปอะไรกับวุฒิ ม.3 ผมก็ได้วุฒิ ป.6 แล้ว ที่แน่ ๆ ผมจบ ม.2 ครึ่ง”
หลังจากนัน้ บาสก็ทา� งานเป็นแรงงานในไร่ยาสูบได้ประมาณ 2 ปีกไ็ ปท�างานทีจ่ งั หวัด
ชลบุรี ก่อนจะกลับมาท�างานในไร่ยาสูบเหมือนเดิม
“ผมไปลงเรือเพราะทีแรกผมก็คดิ ว่ามันมีจริงเหรอ ทะเลน�า้ เค็ม พอผมกินเข้าไป
เออ น�้าเค็ม ตอนนั้นแค่อยากไปดู [ทะเล] เฉย ๆ แล้วก็กลับมาท�างานปลูก
ยาเหมือนเดิม แต่สิ่งส�าคัญปัจจุบันส�าคัญที่สุด ตัดบทนะครับ ปลูกยา ผมนี่
เล่นมาตั้งแต่เล็ก ๆ เลย เฮโรอีนหรือผงขาว เดี๋ยวนี้ผมชอบกัญชา ยาฝิน กิน
เหล้าขาวดูดกัญชา มันจะยิม้ มันจะมีแรง บางคนเขาก็ชอบเล่นไอซ์ เล่นน�า้ แข็ง
แต่ผมนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ แต่ว่าผมไม่ค่อยสูบนะทีแรก ผมต�ากินใส่ข้าวเจ้า”
บาส เสียพ่อไปตั้งแต่อายุไม่ถึง 4 ขวบ ด้วยความคลางแคลงใจว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อ
พยายามหาความจริงเรื่องนี้และคิดว่าเป็นคนที่ตัวเองท�าร้าย บาสเล่าเหตุการณ์วันที่ถูกจับ
ให้ฟังว่า
“เขาเคยฆ่าพ่อผม ตอนแรกเขาก็บอกว่าไม่อยากพูดเรื่องเก่าแล้ว ผมก็สืบอยู่
เหมือนกันว่าใครที่เป็นคนฆ่าพ่อผม สืบมาจนรู้ครับว่าคนที่ 1 ใช่ไหม คนที่
2 ใช่ไหม คนที่ 3 ใช่ไหม คนที่ 4 พอใช่ปุ๊บ ตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบ คือว่า
เมาเหล้าเมากัญชาบ้าง หั่นกัญชา ยาฝิน ซอย ๆ แล้วก็พันใส่ยาเส้นดูดอยู่
5 - 6 มวนนี่แหละ เขาดูด 3 มวน เราก็ดูดมวนหนึ่ง ยังเหลืออยู่ 2 มวน
ก็เอามีดแทงคอแล้วก็แทงท้อง และเชือดอีกครั้งหนึ่ง ดึงไส้เลยครับ ผมก็พูด
ไม่ถูก ที่มันอยู่ก่อนตับสัก 3 นิ้วได้ ก็คือว่าตายเลยครับ ตัดออกมาแล้วก็ถือ
เดินเข้าไปสถานีต�ารวจ ไปมอบตัว ผมต้องรับสารภาพอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้น
ผมจะตัดตับไปท�าอะไร ถูกไหมครับ
ตอนแรกว่าจะเอา 2 ศพ ว่าจะเอาถึง 200 ศพโน่นครับ แต่ว่ามันไม่มี มันมี
แค่ศพเดียว ก็ศพเดียวนั่นแหละครับ ที่แน่ ๆ นี่ผมมอบตัวแล้ว ไม่อย่างนั้นผม
จะถือก้อนเนื้อไปท�าอะไร ผมเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่ง ผมก็ถือก้อนเนื้อเดินเข้าไป
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ก็ท�าตามสัญญาเขาที่ว่าบนบานกันไว้ เอาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสักขีพยาน ถ้าร้อง
เป็นเพลงก็ได้อยู่ครับ เอาสักเพลงหนึ่งเนาะครับ... (ร้องเพลงให้ฟังท่อนหนึ่ง)
เราอยากพูดกับเขาแค่ว่าขอโทษ อันนี้ผมบอกก่อนตายอีก ตอนนั้นก็เมาเหล้า
มาก เดินเข้าไปก็ทีแรกก็ถือมีดอยู่ เขามีมีดเราก็มีมีด ท�าอย่างไรได้ ก็ลองฆ่า
ดูวา่ มันตายจริงไหม อารมณ์ชวั่ วูบเนาะ ก็เสียใจครับ เสียใจ แต่ทา� อย่างไรมัน
กลับคืนไม่ได้แล้วนะครับ เพราะว่ามันได้ตายไปแล้ว ที่แน่ ๆ นี่ หลังจาก
เราฆ่าแล้ว เราก็ถือก้อนเนื้อเดินไปมอบตัว ว่าผมนี่แหละเป็นคนฆ่าคน
อยู่ที่นี่มันก็ไม่มีความสุขอะไรมากหรอกนะครับ แต่ท�าอย่างไรได้ มันเป็น
ไปแล้ว เราก็รักตัวเองก่อนแล้วถึงจะไปรักคนอื่น จริงไหม”
กรณี ข องอาร์ ม และบาสเป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของผู ้ ป ่ ว ยทางจิ ต เวชที่ เ รื อ นจ� า และ
ทั ณ ฑสถานต้ อ งให้ ก ารดู แ ลและควบคุ ม ให้ กิ น ยาต้ า นจิ ต เวชเป็ น ประจ� า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อควบคุมอาการไม่ให้เป็นอันตรายทั้งกับตัวเองและคนอื่น และอาจกล่าวได้ว่าเป็นภาระ
รับผิดชอบที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลในเรือนจ�าที่จะดูแลรักษาได้ตามที่ควร
จะเป็นหรือตามมาตรฐานการรักษาโรคทางจิตเวช
แนนกับบาดแผลทางใจ

แนน เป็นหนึ่งในผู้ต้องขังที่พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่งแนะน�าว่าน่าจะเข้าข่าย
กลุ่มเปราะบาง โดยบอกข้อมูลว่าแนนเป็นผู้ป่วยจิตเวช ต้องกินยาทางจิตเวชต่อเนื่องตลอด
เนื่องจากมีอาการทางจิตที่ต้องการมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลา “เห็นผู้ชายไม่ได้เลย มอง..
ตาเยิ้ม อยากจะเอาผู้ชาย กินยาจิตเวชอยู่” เมื่อได้พบหน้า แนนเป็นผู้หญิงตัวเล็ก รูปร่าง
ผอม ดูทรุดโทรมเนื่องจากเสพยาอย่างหนักมาก่อน ทั้งยาไอซ์และยาบ้า จนฟันผุกร่อนแทบ
ทั้งปาก มีร่องรอยแผลเป็นตามคอและแขนอยู่ทั่วไป พื้นเพภูมิล�าเนาเป็นคนอีกจังหวัดหนึ่ง
ต้องโทษด้วยความผิดคดีจ�าหน่ายยาเสพติดฯ ร่วมกับแฟน ศาลตัดสิน 25 ปีจึงต้องมา
รับโทษที่เรือนจ�าแห่งนี้ตามอ�านาจควบคุม ขณะพูดคุย แนนพูดน้อย ตาลอยและเศร้าลึก
บางครั้งก็นั่งเงียบไปเฉย ๆ
แนนเล่าให้ฟังว่าเป็นลูกสาวคนที่ 6 ในจ�านวนพี่น้อง 7 คน เรียนหนังสือจบเพียงชั้น
ประถม 6 เนื่องจากที่บ้านไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อ ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันท�างานเป็น
แรงงานรับจ้างในไร่สบั ปะรด แนนมีแฟนคนแรกเมือ่ อายุเพียง 18 ปี มีลกู สาวทัง้ หมด 3 คน
ซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัวทางฝังพ่อของลูก ขณะนี้ลูกสาวคนโตของแนนอายุได้ 15 ปีแล้ว
แนนเล่าถึงสาเหตุที่เลิกกับแฟนคนแรกนี้เมื่อ 7 ปีที่แล้วว่า
ว
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“หนูโดนข่มขืน ...
ตอนนั้นใกล้ค�่า ประมาณ 6 โมงครึ่ง จะมืดแล้ว หนูอยู่บ้านกับแฟนกับลูก
แต่เขาไม่รู้เรื่อง แล้วมีผู้หญิง 2 คนมาบอกว่าให้มารับแนนไป แฟนก็นึกว่า
เพื่อนมาชวนท�างาน ผู้หญิง 2 คนนั้นนั่นแหละเป็นคนชักชวนหนู เอาหนูออก
ไปหาแฟนมัน แล้วทีนไี้ อ้พวกนัน้ อยูด่ ว้ ย พอนัง่ รถไป มันโทรศัพท์บอกถึงแล้ว ๆ
แนนก็ไม่รู้ ก็เดินเข้าบ้านมัน พอรถจอดแล้วเข้าบ้าน ก็ได้ยนิ เสียงถามว่าใช่คนนี้
หรือเปล่า ก็เข้ามาเลย เข้ามาฝังนี้ 10 คน ฝังนี้อีก 11 คน ทั้งวัยรุ่น ทั้งคน
á¡‹¡çÁÕ
มันเอาแนนไปข่มขืนในดงกล้วย คราวเดียวเลย แล้วมันไม่ได้ใส่ถุงยางด้วย
มันใช้ถุงก๊อบแก๊บ ถุงขนมกรอบ ๆ แล้วก็ใช้ยางรัดของมัน [อวัยวะเพศ] มัน
จับมือ จับแขน จับขา แล้วก็ให้ทีละคน ทรมานมาก กลัวมาก หนูขอชีวิตมัน
ขออย่าท�าอะไรหนูเลย เขาก็ไม่ฟัง
เสร็จแล้วหนูไม่ได้สลบนะ แต่เลือดไหลมาก อวัยวะ [เพศ] โดนจนฉีกขาด
แล้วมันก็มาส่งหน้าบ้าน ทีนี้พอผัวรู้ ผัวไปบุกบ้านมัน เอาปืนไปจี้มัน พวกนั้น
มันกลัว มันเลยไม่กล้ามายุ่งเลย หนูจ�าหน้าได้หมด เพราะอยู่ใกล้แถวบ้าน
แล้วพี่ชายแนนไปแจ้งต�ารวจมีมูลนิธิมาช่วย พวกมันก็โดนต�ารวจจับ ผู้หญิง
คนละ 25 ปี ผู้ชายตลอดชีวิต จ่ายค่าเสียหายให้ 80,000 ผู้หญิง 2 คนนั้น
บอก มันขู่ว่า ‘ถ้ามึงไม่ได้ตัวแนน มึงก็เอา 2 คนนั้น’
ทีนี้แฟนเก่าเขารับไม่ได้ที่หนูโดนข่มขืน อยู่กันได้ 2 ปี เขาก็ทิ้งไปมีใหม่ ลูกก็
ให้แม่เขาเลี้ยง หนูก็กลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ สักพักหนูมีแฟนใหม่ หนูก็เล่นยา
กับเขาด้วย ทั้งไอซ์ทั้งยาบ้า สมองมันโปร่งดี ไม่ต้องคิดอะไร”
หลังเหตุการณ์นั้น แนนเล่าว่าเริ่มมีอาการอยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย และมารับรู้
เข้าใจไปว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นนั้นเรียกว่า ิสทีเรีย1 โดยแพทย์จากโรงพยาบาลเข้ามาตรวจและ
ระบุว่าแนนมีอาการทางจิตเวช และให้กินยารักษาอาการทางจิตนี้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน
แนนมีเพื่อนสนิทในแดนหญิงทีค่ อยช่วยดูแล เนื่องจากผลข้างเคียงของการกินยาทางจิตเวช
“อยาก [มีเพศสัมพันธ์]...เป็นฮิสทีเรีย อยากได้ผชู้ าย ถ้าได้เอา..ดี ร่างกายจะดี
แล้วก็แข็งแรง ถ้าไม่ได้ก็จะซึมเศร้าไป คือต้องไปตกเบ็ดเอาเอง ตกเบ็ดทุกวัน
เป็นความเข้าใจผิดทีค่ ดิ ว่าอาการของผูห้ ญิงทีม่ คี วามต้องการทางเพศสูงนัน้ คือ สิ ทีเรีย (Histeria) แต่ทจี่ ริงแล้ว
สิ ทีเรีย ทั้งที่เป็นบุคลิกภาพและโรคประสาท ิสทีเรียนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องของความต้องการทางเพศแต่อย่างใด
1
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อยู่นี่ก็เอามือแหย่ [ส�าเร็จความใคร่]...กินยาแล้วก็ดีขึ้น มันไม่รู้สึก ไม่ต้องคิด
อะไรมาก ถ้าปวดหัว จะคิดเรื่องความอยากได้ [อยากมีเพศสัมพันธ์]
[เพื่อน] เขาดีกับหนูมาก ช่วยเหลือทุกอย่าง ตอนแรกหนูเดินไม่ได้ เพิ่งเดินได้
1 เดือน พอเดินหน้าไป 3 ก้าว ถอยหลังไป 2 ก้าวอยู่อย่างนี้...ลิ้นแข็งเพราะ
กินยา วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น กินแล้วหลับ จะได้ไม่ต้องคิดอะไร หยุดคิด
ไม่ได้ว่าท�าไมต้องเจอแบบนี้”
ผู ้ ห ญิ ง ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของการข่ ม ขื น จ� า นวนไม่ น ้ อ ยได้ รั บ ความทุ ก ข์ ท รมานจาก
เหตุการณ์และส่งผลร้ายแรงทางจิตใจต่อเนื่องยาวนานจนยากล�าบากที่จะใช้ชีวิตประจ�าวัน
อย่างปกติสุขได้อีก เหตุการณ์รุนแรงยังคงหลอกหลอนอยู่ภายในใจ ทั้งวิตกกังวล ระแวง
หวาดผวาเมื่อเห็นสิ่งเตือนใจให้คิดเหตุการณ์ หรือฝันร้ายซ�้าแล้วซ�้าเล่า และมีแนวโน้มที่จะ
ป่วยทางจิตเวช เช่น ซึมเศร้า หวาดกลัวและวิตกกังวล นอนไม่หลับ ติดสารเสพติด หรือ
ภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง (Post - traumatic Stress Disorder - PTSD)
(แสงศุลี, ม.ป.ป.) ยิ่งเหยื่อข่มขืนที่ถูกรุมโทรมนั้น ความรุนแรงยิ่งทบทวีและฝังลึกในใจ
ยิ่งกว่า และจ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ บ�าบัดด้วยความรู้ความเข้าใจ
ประสบการณ์ที่แนนเคยถูกท�าร้ายทางเพศในวันนั้นยังส่งผลทางด้านจิตใจยาวนานถึงวันนี้
ด้วยอาการทีเ่ รียกว่า นิมโฟมาเนีย2 (Nymphomania) ซึง่ ไม่สามารถควบคุมความต้องการ
และพฤติกรรมเรื่องเพศของตัวเองได้ ยาต้านอาการทางจิตเวชที่แนนได้รับทุกวันนั้น เพียง
ควบคุมความรูส้ กึ หน�าซ�า้ มีผลข้างเคียงรุนแรง แต่อาจไม่มใี ครรูว้ า่ สามารถบ�าบัดอาการป่วย
ที่สาเหตุของแนนได้มากน้อยสักเพียงใด
ผู้ต้องขังหลากหลายทางเพ : ข้ามเพ และสาวสอง

ในเรือนจ�าและทัณฑสถานส่วนใหญ่จัดแบ่งผู้ต้องขังออกตามเพศก�าเนิด นั่นคือ แยก
ที่อยู่ชัดเจนระหว่างผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง กรมราชทัณฑ์เคยท�าการส�ารวจผู้ต้องขัง
ข้ามเพศในเรือนจ�าและทัณฑสถานทั่วประเทศเมื่อปี 2559 โดยได้รับข้อมูลทั้งสิ้น 133 แห่ง
พบว่า มีผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศอยู่ในเรือนจ�าและทัณฑสถานทั้งหมด 6,267 คน
ผูป้ ว่ ยจะมีความผิดปกติในการควบคุมพฤติกรรมเรือ่ งเพศ ความต้องการทางเพศมากกว่าปกติ (Hypersexuality)
ลักษณะอาการนั้นมีตั้งแต่แสดงท่าทางว่ามีความต้องการทางเพศ มีเพศสัมพันธ์กับใครก็ได้ ส�าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง
บ่อยครั้ง สาเหตุของโรคนี้มีได้หลายอย่าง เช่น ความผิดปกติของสมอง อร์โมน พันธุกรรม ผลข้างเคียงของยาบางชนิด
แต่ที่ส�าคัญคือความเครียด และบาดแผลทางจิตใจที่ประสบเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิต ซึ่งต้องบ�าบัดรักษาด้วยความเข้าใจ
(“นิมโฟมาเนีย ตัวตนที่แท้จริงของโรคขาดผู้ชายไม่ได้,” ม.ป.ป.)
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ในจ�านวนนีอ้ ยูใ่ นแดนผูต้ อ้ งขังชาย 3,094 คน อยูใ่ นแดนหญิงและทัณฑสถานหญิง 3,173 คน
เมื่อเทียบอัตราส่วนกับจ�านวนผู้ต้องขังในปี 2559 แล้วพบว่า ผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศ
อยู่ในแดนชาย ร้อยละ 2.3 และอยู่ในแดนหญิงร้อยละ 7.2 เมื่อจ�าแนกตามเพศสภาพ
พบว่า ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 39 เป็นกะเทยหรือสาวประเภทสอง รองลงมาคือเป็นเกย์ ร้อยละ 9
ขณะที่เป็นทอมและดี้สัดส่วนใกล้เคียงกันคือประมาณหนึ่งในสี่ ที่เหลือร้อยละ 1 คือ
คนข้ามเพศ หรือผูช้ ายทีผ่ า่ นการแปลงเพศเป็นผูห้ ญิง ผูต้ อ้ งขังทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
สภาพเหล่านีส้ ่วนใหญ่ไม่มพี ื้นที่เฉพาะทีต่ รงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเอง ต้องอยู่ร่วมกับ
ผู้ต้องขังอื่น ๆ ตามเพศก�าเนิด และไม่สามารถมีความเป็นไท (autonomy) ในการเลือก
เพศสภาพของตัวเองได้อย่างอิสระเหมือนชีวิตก่อนเข้าเรือนจ�า
ตาราง 5.1 จ�านวนผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศ
จ�าแนกตามเขตพื้นที่และการนิยามเพศสภาพ
เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน

กะเทย

เกย์

ทอม

ดี้

แปลงเพศ

หมายเหตุ

1
2
3
4

335
326
209
295

35
87
65
44

223
152
265
151

672
102
252
106

3
16
15
3

กลุ่ม 5
กลุ่ม 6

236
166

65
32

204
51

119
24

1
0

ขาดทส.บ.อยุธยา, รจ.ก.อยุธยา
ขาดสกข.ตราด
ขาดรจ.จ.บุรีรัมย์
ขาดรจ.จ.มหาสารคาม,
รจ.จ.หนองบัวล�าภู,
รจ.อ.สว่างแดนดิน

กลุ่ม 7
กลุ่ม 8
กลุ่ม 9
กลุ่ม 10
ÃÇÁ

216
170
124
394
2,471

22
83
31
88
552

88
59
215 175
135
95
58
27
1,542 1,631

1
3
1
28
71

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

ขาดรจ.จ.เพชรบูรณ์,
ทส.ป.หนองน�้าขุ่น

ขาดทส.ญ.กลาง

·ÕèÁÒ: กุลภา, 2561 ประมวลจาก สถิติผู้ต้องขังข้ามเพศ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559, ม.ป.ป.
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กว่าสองในสามของผูต้ อ้ งขังหลากหลาย
ทางเพศที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล นั้ น นิ ย ามตั ว เองว่ า
เป็นกะเทยหรือสาวประเภทสอง ส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน การศึกษาไม่สูงนัก และต้อง
ออกจากโรงเรียนมาช่วยครอบครัวท�างาน
ตั้งแต่เล็ก จนกระทั่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด การรับรู้อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ
ของตัวเองนั้นส่วนใหญ่รู้ตัวตั้งแต่อายุน้อย
และพยายามเลือกที่จะเป็นแบบผู้หญิงเท่าที่
โอกาสจะอ�านวยให้ทา� ได้ ผ่านการแสดงออก
ด้วยกิรยิ าท่าทาง เสือ้ ผ้าการแต่งตัว แต่งหน้า
ไว้ผมยาว ใช้ข้าวของเครื่องใช้ที่แสดงถึง
ความเป็นหญิง อย่างไรก็ดีพบว่ากะเทย
หรื อ สาวประเภทสองกว่ า ครึ่ ง เคยผ่ า น
ประสบการณ์เจ็บปวดทางใจจากครอบครัวและคนใกล้ชิด เนื่องจากการยืนยันตัวตนหรือ
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะของตัวเอง นอกจากนี้ ส่วนหนึง่ ต้องการหารายได้เพือ่ เปลีย่ นแปลง
ตัวเองให้มีร่างกายตามเพศสภาพที่ต้องการ ทั้งการกิน อร์โมนเพศหญิง ท�าหน้าอก และ
แปลงเพศในที่สุด จ�านวนหนึ่งมีประสบการณ์เป็นพนักงานบริการทางเพศ และบางส่วน
ตรวจพบว่ามีเลือดบวก การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศสภาพทุกอย่างนี้ต้องหยุดลงทันที
ที่ก้าวเท้าเข้าเรือนจ�า
ตัวอย่างของชีวิตกะเทยหรือสาวประเภทสองที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า ได้แก่
ขวัญกับการเป็นผู้หญิงข้ามเพ ในแดนชาย

ขวัญ รับโทษด้วยคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ อยู่ในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดภาคกลาง วันที่สัมภาษณ์ ขวัญอยู่ในชุดผู้ต้องขังเด็ดขาด เสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้น
สีน�้าเงินเข้ม โกนหัวเกรียนเหมือนผู้ต้องขังชายคนอื่น ๆ แต่หน้าตาจิ้มลิ้ม แต่งหน้าทาแป้ง
บาง ๆ ท่าทางเรียบร้อย กระมิดกระเมีย้ น พืน้ เพของขวัญเป็นคนภาคใต้ มีนอ้ งชายอีกคนหนึง่
ซึง่ ไม่ตอ้ งการใช้ชวี ติ อยูใ่ นร่างกายแบบผูช้ ายเช่นเดียวกัน ขวัญและน้องชายเริม่ รูส้ กึ ถึงความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงตั้งแต่จ�าความได้ เนือ่ งจากไม่ชอบเล่นกีฬา และชอบเล่น
กับเพื่อนผู้หญิง
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“เวลาจัดกี า เขาก็ให้เราอยู่ฟุตบอล ทีนี้หนูก็ไม่เล่น หนูก็ขอเป็นกองเชียร์
ดีกว่า จนสุดท้ายครูเห็นแววว่าหนูนา่ จะไม่ใช่แล้วล่ะ น่าจะเหมือนกับกระเดียด
เบี่ยงเบน ก็จัดหนูไปท�าดรัมเมเยอร์ ไปท�ากิจกรรมอะไรที่เป็นออกลีลา จ�าได้
ว่าโดนแม่ดุตอน ป.1 เขาอ่านสมุดพกแล้วครูเขียนว่ากระเดียดไปทางผู้หญิง
แม่ก็ถามว่า ‘ครูเขาบอกว่าเราเป็นตุ๊ด เราเป็นหรือเปล่า’ หนูก็บอกว่าไม่เป็น
เพราะกลัวโดนแม่ตี หนูเข้าใจว่าตุ๊ดคือผู้ชายที่ไม่แข็งแรง”
ขวัญค่อย ๆ ทดลองและสร้างอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของตัวเองขณะเติบโต ได้แต่งหน้า
ทาปากเวลามีงานโรงเรียน แอบเอาเสื้อผ้าแม่มาลองใส่ เล่นแต่งหน้ากับน้อง เอาผ้าสีด�า ๆ
มาสวมหัวท�าเป็นผมยาว สวมบทบาทเป็นผู้หญิง จนกระทั่งช่วงเปลี่ยนวัยเข้าสู่วัยรุ่นที่เริ่มมี
โลกอิสระของตัวเองกับกลุ่มเพื่อน ได้เห็นกะเทยคนอื่นที่ไว้ผมยาว แต่งหน้า แต่งตัวเป็น
ผู้หญิง ท�าให้อยากจะมีสรีระและบุคลิกเช่นนั้นบ้าง และขวัญก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าง
จริงจังทีละน้อย เช่น พยายามสอบเข้าเรียนในวิทยาลัยที่ไว้ผมยาวได้ กินยาคุม แต่งหน้า
ฯลฯ
“แค่ค�าว่า ‘ผม’ ค�าว่า ‘ครับ’ คือหนูไม่อยากจะพูด ปากมันไม่กระดิก เข้าวัย
รุ่นก็เริ่มรู้สึกกับมัน [อวัยวะเพศชาย] มากขึ้น รู้สึกว่าไม่อยากตื่นขึ้นมาแล้ว
เห็นของเรา ไม่อยากเห็น ไม่อยากมีมัน ยิ่งตอนที่เห็นวิดีโอการประกวดสาว
ประเภทสอง หนูคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่เหมือนผู้หญิงไปแล้ว [ผ่าตัดแปลงเพศ
แล้ว] หลังเวทีเขาจะใส่ชุดว่ายน�้า หนูก็คิดว่า ‘เอ ถ้าเป็นผู้ชายมันก็ต้องเห็น
[รูปร่างอวัยวะเพศ] สิ ต้องมีอะไรออกมาให้หนูเห็นมัง่ สิ แต่น.ี่ ..’ ก็เลยมีความ
คิดว่า เราจะต้องมีให้ได้ เราจะต้องท�าให้ได้เลย ในชีวิตของหนู หนูไม่ลังเล
แล้วหนูก็ไม่เคยมีความรู้สึกกับผู้หญิง ไม่เคยมี ไม่เคยรู้สึกเสน่หาหรือพิศวาส
ผู้หญิง ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเลยค่ะ หนูคิดว่าผู้ชายคือเพศตรงข้ามของหนู
แต่หนูก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิง ไม่มีวันเด็ดขาดที่จะมองตัวเองว่าเป็น
ผู้หญิง เพราะหนูรู้ตัวดีว่าหนูไม่ใช่ผู้หญิง หนูเป็นคนข้ามเพศ
หนูเรียนจบ ปวส. แค่นี้พอแล้ว ไม่อยากเรียนแล้ว...เคยกินยาคุม เขาให้กิน
ครัง้ ละเม็ด ไม่เกิน 2 เม็ด หนูอยากจะสวยเร็ว อยากจะสวยมาก หนูกนิ เข้าไป
ทีเดียว 8 เม็ด โอ๊ย น�า้ ลายฟูมปาก แบบหายใจไม่ออก หนูกไ็ ม่รจู้ ะท�าอย่างไร
หนูก็เลยไม่กินแล้ว ครั้งนั้นครั้งเดียว แล้วทีนี้หนูก็ไปรู้จากเพื่อนกะเทยว่าต้อง
ฉีดยาฮอร์โมน เข็มละ 250 บาท อาทิตย์ละ 2 ครั้ง หนูก็คิดว่าจะต้องท�า
อย่างไรให้หนูมเี งินไปฉีดอย่างนี้ได้ ช่วงนัน้ ไปขับรถให้แม่ ก็เห็นว่าขายประกัน
เขาไม่ได้เอาวุฒิเอาอะไรมากมาย เราแค่ไปสอบเป็นตัวแทนอนุญาต หนูก็
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อยากท�า เพื่อที่จะให้มีรายได้มาท�าในสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนตัวเอง เพราะถ้า
เราไม่มีรายได้ เราก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาเปลี่ยน...หนูฉีดอยู่ 4 ปี
แรก ๆ ก็จะฉีดแบบไม่อั้น มีเงินก็ไปฉีด ไม่ได้คิดถึงผลข้างเคียง ไม่ได้คิดว่า
เดี๋ยวมันจะตายไหม เราไม่รู้ เขาบอกแค่ว่ายานี้มันท�าให้เราสวย มันไม่ได้แค่
ว่านม มันจะได้ถึงผิวพรรณ จะได้ถึงสรีระ หน้าตาเราเปลี่ยน มีเงินเท่าไร
หนูก็จะทุ่มเทให้กับยานี้ล่ะค่ะ เหมือนเสพติดเลย”
จากความรู้สึกภายใน ขวัญค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงบุคลิกภายนอกให้ตรงกับเพศสภาพ
ทั้งท่าทาง การแสดงออก การแต่งตัว เสื้อผ้าหน้าผม สรีระร่างกาย มีหน้าอก ผิวพรรณ
เนียนเปล่งปลั่ง เหมือนผู้หญิง และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชาย
“อยากจะลองมาก หนูอยากจะรู้ว่ามันจะต้องท�าอย่างไร เพราะหนูก็คิดว่า
คนเรามันต้องมีอะไรกัน ทีนี้ผู้ชายเขาจะอยู่กับเราก็คือต้องมีอะไรกับเรา
แล้วเราจะท�าอย่างไร ในหนังโป๊ที่หนูไปเห็นนี่ มันเป็นผู้ชายกับผู้หญิง ซึ่งหนู
ไม่ใช่ หนูก็เลยไม่อยากดู ตอนมีแฟนนี่ เขาไม่มีโอกาสได้เห็นของเราเลย
เอามือมาปิดไว้ เอาผ้ามาปิดไว้ด้วย ไม่ยอม คือเราไม่ให้เห็น แต่หนูรู้สึกว่า
หนูมีความสุข คือมันมีความสุข รู้ว่าตัวเองมีความสุข
แม่เขาเคยพูดว่า ‘ถ้าอยากจะเป็นแบบนั้น มีแบบนั้น [มีสรีระร่างกายเหมือน
ผู้หญิง] ก็ต้องช่วยตัวเองนะจ๊ะ ต้องหามาด้วยตัวเอง เพราะว่าสิ่งที่แม่ท�า
แม่ท�างานมา แม่เกิดลูกมา ถ้าต้องมาขอเงินที่แม่ไปท�าแบบนั้น แม่ไม่โอเค
แต่ถา้ ตัวเองหาได้ ก็เรือ่ งของตัวเอง’ หนูกท็ า� งานหาเงิน แล้วก็มแี ฟนมาเรือ่ ย ๆ
จนถึงคนนี้ท่ีหนูได้มีโอกาสมีเงินเป็นก้อน ใช้ชีวิตอยู่กับเขา เขาให้เงินหนู
เขาซื้อทองให้ เขามีรถยนต์ให้หนูขับ แล้วเขาก็ไม่มีเรื่องผู้หญิง หนูก็พอใจ
เต็มใจทีจ่ ะรับค�าสัง่ [รับส่งยาเสพติด] จากเขา เต็มใจเพราะว่าตอนหนูมองว่า
เงินมีอ�านาจแล้ว จนได้ไปท�าสิ่งที่ตัวเองได้ท�านี่ล่ะค่ะ [ท�าหน้าอกและแปลง
เพศ] แล้วก็ท�าให้น้องด้วย”
คือเพื่อนของน้องเขาไปเป็นนางโชว์ที่คณะคาบาเร่ต์ คุยกันไปคุยกันมา น้อง
หนูมันก็อยากจะไปโชว์บ้าง เพราะเป็นนางโชว์บางทีบริษัทเขาก็ออกให้ [ออก
ค่าใช้จ่ายให้ไปท�าหน้าอก] เพื่อจะตกแต่งตัวเอง เพื่อจะโชว์ให้เขา ทีนี้มันจะ
ไปหาเงินที่ไหน มันไม่ใช่แค่ 2,000 - 3,000 บาทใช่ไหมคะ 40,000 - 50,000
บาท มันก็เลยเล่าให้หนูฟัง หนูรู้ว่าหนูไม่มีทางที่จะขอเงินแม่ได้ น้องหนูก็ไม่มี
ทางแน่นอน จะท�าอย่างไร ตอนนั้นหนูเสพยาแล้ว ทีน้ีมีความรู้สึกว่าพอเรา
เสพยา แล้วเราก็ไปฉีดยานั้น [ฮอร์โมน] เหมือนมันต่อต้านกัน ไอ้นมหนูนี่มัน
ว

น ร นจา

าสุ ภา

ละการ า

รการ

> > > 147

ไม่โตไปกว่านี้แล้ว หนูก็คิดว่าร�าคาญละ ก็ต้องผ่าแล้วแหละ เอาเงินออกมา
จากบัญชี แล้วก็ชวนน้องไปท�ากันเลย อยากจะมีนมสวย ๆ
แต่กว่าจะผ่านมาได้มันเจ็บมากนะคะ อยากจะด่าแม่หมอเลยค่ะ อะไรเนี่ย
ท�าไมกูเจ็บอย่างนี้ ชีวิตหนูเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลย หนูรู้สึกว่าหนูจะเอาแค่
นมข้างเดียว อีกข้างหนึ่งจะไม่เอาแล้ว หนูไม่ไหวแล้ว หนูว่าหนูเอาข้างเดียว
หนูบอก ‘หมอ หนูไม่เอาแล้ว’ ผูช้ ว่ ยเขาก็จะคอยกรอกหูหนูวา่ ‘เดีย๋ วก็สวยนะ
เดี๋ยวหนูสวย’ จนเสร็จค่ะ น้องเขาก็ด่าหนูไปตลอดทาง เจ็บทรมานมาก
ขวัญเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนื่องจากแฟนทั้งเสพและจ�าหน่าย มีเงินหมุนเวียน
ผ่านมือเป็นล้านบาท โดยมีขวัญช่วยเก็บของให้ ช่วยแบ่งแพ็คเป็นขนาดต่าง ๆ รับโทรศัพท์
ส่งของ และจัดการเรือ่ งบัญชีทงั้ หมด โดยแม่และน้องเพียงแต่สงสัยถึงทีม่ าของรายได้แต่ไม่รู้
รายละเอียด เนื่องจากขวัญสอบเป็นตัวแทนขายประกัน มีรายได้จากการท�างานของตัวเอง
แต่ขวัญมีชีวิตเช่นนี้ได้ 2 - 3 ปีก็ถูกล่อซื้อขณะเอายาจ�านวนหลายพันเม็ดไปส่ง และเข้ามา
อยู่ในเรือนจ�าขณะที่เพิ่งแปลงเพศได้ 6 วัน
“เป็นความฝันเลย ฝันว่าตัวเองตื่นขึ้นมาแล้ว ไม่อยากเห็น [อวัยวะเพศ]
อันนั้นของเรา เราอยากจะมี [อวัยวะเพศ] เป็นของผู้หญิง ตอนนั้นคือหนู
ขายประกันเต็มตัว แล้วหนูก็ท�าได้ดีด้วย ก็คิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดหนูไปเกิดรถชน
หรือว่า accident อะไรสักอย่างหนึ่ง หนูจะต้องนอน สมมติเปลือยผ้าหมด
หนูมีหน้าอก นมโต แต่หนูไม่ได้มี [อวัยวะเพศ] เป็นของผู้หญิง หนูคงตายตา
ไม่หลับ เพราะว่าเขาจะต้องพูดกัน คือหนูอยากจะตายแบบสวย หนูไม่ได้ท�า
สักที ถ้าเกิดหนูตาย มันก็พรากความฝันของหนูไป หนูจะต้องท�าให้ได้ เงินก็
มีแล้ว ค่าแปลงเพศ 160,000 หนูก็หาข้อมูล ว่าจะท�ากับหมอที่โรงพยาบาล
จุ า ต้องสอบต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ก่อนถึงจะได้ท�า เข้าห้องผ่าตัดไป
7 ชั่วโมง ลืมตามารู้สึกว่าเหมือนเกิดใหม่ พยาบาลเขาก็เรียกเราว่านางสาว
เหมือนขายฝันให้เรา เหมือนให้เราคิดว่านีน่ ะคือสิง่ ทีเ่ ราท�ามา นีเ่ ราเป็นผูห้ ญิง
áÅŒÇ¹Ð à¢Ò¡çãËŒ¡íÒÅÑ§ã¨àÃÒ
ตอน [เข้าเรือนจ�า] นั้นหนูเพิ่งแปลงเพศออกโรงพยาบาลมาได้ 6 วัน ยังเจ็บ
มากค่ะ แล้วหนูมาโดนจับ หนูก็ต้องหิ้วถุงยา ถุงน�้าเกลือ อุปกรณ์ที่หมอให้มา
เข้าไป ก็คือไปรักษาตัวในนั้น เขาให้ไปพักฟื้นอยู่สถานพยาบาล แต่ตอนนั้น
มีวัณโรคอยู่ เขาก็เลยให้ไปนอนห้องซอย [ในแดนชาย] ซึ่งตอนแรกห้องซอย
มีคนนอนอยู่ประมาณ 10 คน พอหนูเข้าไป เขาก็ต้องย้าย 10 คนนั้น
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เข้าห้องใหญ่ ให้หนูอยูค่ นเดียว เขาก็คงจะสาปแช่งหนู อีนมี่ า กูตอ้ งย้าย อะไร
อย่างนี้
อยู่ได้ประมาณ 1 ปี 8 เดือน หนูก็ท�าเรื่องย้ายไปคลองเปรมค่ะ เพราะมี
เจ้าหน้าที่เขาเห็นหนูแปลงเพศ เขาก็เห็นว่าการใช้ชีวิตหนู มันต้องระวัง
ถูกจ�ากัดพืน้ ที่ หนูอยูห่ อ้ งซอยแยกตัง้ แต่แรกเข้าจนวินาทีทอี่ อกจากตรงนัน้ อยู่
คนเดียว กลางวันก็ลงมาฝ่ายควบคุม อยู่ใกล้เจ้าหน้าที่ เขาก็ไม่ให้หนูเล็ดรอด
สายตา เขากลัวว่าหนูจะเกิดเหตุ [ถูกละเมิดทางเพศ] ตอนหลังมีสาวประเภท
สองเข้ามาเขาก็ไม่กล้าอยู่กับผู้ชาย หนูก็ให้เขามาอยู่กับหนูด้วย ตอนท�าเรื่อง
ย้ายหนูกบ็ อกว่าหนูอยากมีเพือ่ น อยากนอนอยูก่ บั เพือ่ นทีเ่ ป็นประเภทเดียวกัน
ขวัญอธิบายความรู้สึกอึดอัดและไม่ปลอดภัยที่ต้องอยู่ร่วมแดนกับผู้ต้องขังชายว่า
“อึดอัดก็คอื ความทีเ่ ราไม่เป็นตัวของเราเอง ถ้าจะเอาหนูไปอยูก่ บั ผูต้ อ้ งขังหญิง
หนูก็โอเค คือเราก็ได้เป็นตัวของเราเอง เราได้พูดคุยแบบผู้หญิง ๆ อย่างนี้ค่ะ
แต่ทีนี้มาอยู่ในนี้ [แดนชาย] จะคุยกับใคร อยู่กับพวกผู้ชายก็คือมันต้องระวัง
บางทีผชู้ ายมันก็มองเรา แค่เราพูดอะไร มันก็มอี ารมณ์แล้ว พยายามจะเข้าหา
เราตลอด อึดอัด อยูร่ ว่ มกับผูช้ าย อะไรส่วนตัวเราก็ไม่เป็นส่วนตัวแล้วค่ะ ต้อง
เป็นในระบบของผู้ต้องขังผู้ชายไป อย่างอาบน�้า เราก็ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีผ้า
[ผ้าถุง] ไม่มีอะไรเลย วันแรกที่หนูลงไปก็คือ หื่นมาก คือเขามารุม มาจ้อง
มาแบบว่าจะโน่นนี่ จะมาอะไรกับเรา จะเข้าหาเรา เข้าหาแน่นอนค่ะ ถ้าเรา
ไม่ระวังตัวเองคือพลาด เจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่กับเราทุกเวลา
ตอนแรกหนูเคยใส่กางเกงใน ทีนี้ใส่แล้วผู้ชายมันจ้อง ตอนเอาเสื้อผ้าไปตาก
เขามีแยกโซน นี่คือเสื้อหลวงนะ กางเกงหลวงนะ กางเกงใน เสื้อหนาว ผ้า
ขนหนู จะมีเป็นโซน ๆ เราจะต้องไปแขวนตามโซนที่เขาก�าหนดไว้ ทีนี้เวลา
ทีห่ นูไปตากกางเกงใน แล้วมันก็หายบ่อย ผูช้ ายคงจะไปตามอารมณ์ เขาคงจะ
เอากลิ่นน่ะค่ะ หนูก็เลยไม่ใส่แล้วค่ะ
ที่นี่หนูอยู่แดนพยาบาล นอนห้องผู้ช่วย [ผู้ต้องขังที่ช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่]
เพราะเขาคิดว่าผูช้ ว่ ยนีน่ า่ จะไม่ทา� อะไร ถ้าท�าอะไรแล้วอาจจะผิด 1 เท่า 2 เท่า
อะไรก็ว่าไป เขาคงคิดอย่างนั้น แต่ผู้ช่วยก็คือผู้ชาย ไม่ปลอดภัยหรอกค่ะ
นอนรวมกัน เข้าห้องน�้าเราก็ต้องปิด บางคืนตอนเราหลับแล้ว ก็จะมีมาเปิด
ผ้าห่มเรา มาจับแขนเรา เหมือนกับจะมาปลุกอะไรเราสักอย่าง หนูก็ท�าเป็น
หลับไปอย่างนั้นล่ะค่ะ”
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เนเน่กับสาวสองในแดนพยาบาล

เนเน่ เรียนจบ ม. 6 จากโรงเรียนประจ�าอ�าเภอในจังหวัดแห่งหนึง่ ทางภาคใต้ แล้วไป
เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพฯ แต่เรียนได้ปีเดียวก็ออกจากการเรียน เนื่องจากติดเที่ยว
เนเน่บอกว่าตัวเองเป็นสาวสองหรือสาวประเภทสอง เพราะสังเกตตัวเองว่าชอบเล่นกับผูห้ ญิง
ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง ตั้งแต่จ�าความได้ เนเน่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงสรีระร่างกายตัวเอง
ในช่วงเข้าวัยรุ่น และเริ่มท�ามากขึ้นเมื่อมีโอกาสออกจากบ้านไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ
“ไม่ชอบร่างกายของตัวเอง อย่างเหมือนของผู้ชายมีกระจูใช่ไหมคะ ก็ไม่ชอบ
อะไรอย่างนี้ มองกระจกแล้วคิดว่าฉันต้องเป็นผู้หญิงให้ได้ พอฉันหาตังค์ได้
ฉันต้องแต่งหญิงให้ได้เลย เรียน ม.3 อายุ 15 ปีก็เริ่มกินฮอร์โมนค่ะ เพื่อนรุ่น
พี่แนะน�า เขาบอกว่าเริ่มกินตั้งแต่อายุยังน้อย ๆ มันจะได้ผลดี ก็แอบซื้อยาคุม
กินค่ะช่วงนัน้ พอเริ่มหาตังค์ได้ก็เริ่มซื้อฮอร์โมนฉีดบ้าง กินบ้าง กินไป ๆ รู้สึก
ว่าผิวพรรณเราดูดีขึ้น หน้าอกก็ขึ้น
เรียนรามฯ ทีก่ รุงเทพฯ ได้ปหี นึง่ ค่ะ หนูบอกพ่อไม่เรียนแล้วนะ หนูขเี้ กียจ แล้ว
ก็หางานท�า ท�างานร้านอาหาร ทีนี้เริ่มไว้ผมยาว แล้วก็เริ่มไปฉีดนมแล้วค่ะ
เพราะว่ายาคุมมันไม่พอ หน้าอกนี่หนูฉีดไป 6 ครั้งได้ พอมีหน้าอกแล้วก็ไป
เริม่ ฉีดสะโพก ฉีดก้นให้สะโพกผาย...ถูกใจ รูส้ กึ สวยค่ะ เวลาใส่เสือ้ ผ้าจะดูเป๊ะ
มันดูแบบมีส่วนเว้าส่วนโค้งนิดหนึ่ง แล้วก็คิดอยากจะแปลงเพศ เคยโทรไป
ปรึกษาโรงพยาบาลแล้วแต่มนั ต้องใช้เงินเยอะ พวกรุน่ พีเ่ ขาก็บอกว่าผ่ามาแล้ว
อาจจะมีติงต๊องบ้าง แต่ไม่ทุกคน คิดว่าเราคุมสติตัวเองอยู่นะ
ใจก็อยากแปลงเพศ อยากเก็บตังค์ไว้สักก้อน เลยหันมาขายยา ก็ลงทุนไปซื้อ
[ยาบ้า] มาขาย ท�าอยู่ 2 ปี ตอนนั้นพอเก็บตังค์ได้หนูก็ว่าจะหยุดแล้ว กะเอา
แค่แปลงเพศเสร็จก็จะหยุดท�า จะไม่ยุ่งเลย เพราะหนูขายจริง แต่ว่าไม่ได้เสพ
เลย เป็นคนที่รักสวยรักงาม เป็นห่วงสุขภาพ ไม่เล่นไม่เสพเลย เก็บตังค์อย่าง
เดียว ได้ประมาณ 200,000 กว่า แต่มาโดนล่อซื้อเสียก่อนค่ะ”
เมื่อความฝันที่จะแปลงเพศของเนเน่ต้องหยุดชะงักไป และต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�า
เนเน่กไ็ ม่สามารถจัดหายาและ อร์โมนเพศหญิงให้กบั ร่างกายตัวเองได้อย่างทีเ่ คยท�า ทีส่ า� คัญ
คือต้องมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้ต้องขังชายจ�านวนมาก
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“สองสามเดือนแรกทรมานมากเลย วันแรกเขาให้ไปอยู่แดนแรกรับก่อน
นอนห้องผู้ชาย แต่โชคดีอยู่ได้แค่วันเดียว เช้านั้นหนูไม่ได้อาบน�้าเลย เพราะ
ผู้ชายมาห้อมล้อมจับโน่นจับนี่ ผู้ชายมาลวนลาม มารุมกันเต็มเลยค่ะ โห..
จับนมอย่างเดียวเลย หนูก็ว่าร้องว่าอย่าท�า ๆ ยังดีมีคนรู้จักมาช่วยห้าม เขาก็
เลยให้หนูมาอยู่แดนพยาบาล นอนปนกับผู้ชาย แต่สาวประเภทสองก็อยู่ที่นี่
ทั้งนั้น เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลทั่วถึง ไม่มีใครกล้าท�าอะไรเรา
สิง่ ทีข่ าดไปส�าหรับหนูคอื ไม่ได้ฉดี ไม่ได้กนิ ฮอร์โมน ร่างกายตอนทีเ่ ข้ามาใหม่ ๆ
ผิวพรรณหนูขาว เนียน ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเรือนจ�า 2 ปี ฮอร์โมนอะไรก็ไม่ได้
กิน ก็เริ่มกลาย [ร่างกายเปลี่ยนแปลง] บ้างแล้วค่ะ เราอยู่ในนี้ยาข้างนอก
เราน�าเข้าไม่ได้ คือเราก็ต้องยอมรับสภาพในนี้ว่ากฎระเบียบเขาต้องเป็น
อย่างนัน้ เราเป็นคนทีร่ กั สวยรักงาม เราขาดส่วนนัน้ ไปเลย เนีย่ สุขภาพจิตเสีย
ไปในส่วนนี้แหละค่ะ”
ทั้งขวัญและเนเน่ เป็นผู้ต้องขังที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�าเนิด ที่เรือนจ�าและ
ทัณฑสถานส่วนใหญ่ยงั ไม่สามารถจัดพืน้ ทีใ่ ห้เป็นการเฉพาะได้ และต้องเข้าไปใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ ม
กับผู้ชายตามค�าน�าหน้านามของตัวเอง ซึ่งกลายเป็นความเสีย่ งต่อการถูกกระท�ารุนแรงหรือ
ละเมิดทางเพศได้ง่าย ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถให้ไปอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังหญิงได้ เนื่องจาก
ค�าน�าหน้านามคือนาย ทางออกส่วนใหญ่จึงมักให้ผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศอยู่ในสถาน
พยาบาลเพื่อความปลอดภัย แต่ก็เป็นความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ที่ต้องอยู่ร่วมพื้นที่กับ
คนป่วยโรคต่าง ๆ อีกเช่นกัน การจัดพื้นที่ในเรือนจ�าและทัณฑสถานให้เป็นสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ป็นมิตรกับผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศยังคงเป็นความท้าทายหนึง่ ของการบริหารจัดการ
เรือนจ�า/ทัณฑสถานในยุคสมัยนี้

ว

น ร นจา

าสุ ภา

ละการ า

รการ

> > > 151

6

สรุปข้อค้นพบในการวิจัย
และข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบ ดยสรุป

ผู้ต้องขังกว่า 360,000 คนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของเรือนจ�าและทัณฑสถาน
143 แห่งทัว่ ประเทศปัจจุบนั นี้ ไม่เพียงก�าลังต้องโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาของศาลด้วยการ
ถูกจ�ากัดอิสรภาพ ทั้งยังก�าลังใช้ชีวิตอยู่ในความจ�ากัดด้านอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย เนือ่ งจากเรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่งสามารถจัดหาและให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ผตู้ อ้ งขังได้เพียงเท่าทีจ่ า� เป็นเท่านัน้ ด้วยข้อจ�ากัดมากมาย ทัง้ งบประมาณ ก�าลังคน
สภาพแวดล้อมและพื้นที่อันจ�ากัด ภาระรับผิดชอบ และผู้ต้องขังที่เพิ่มจ�านวนอย่างต่อเนื่อง
จนความแออัดกลายเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของโรคและความเจ็บป่วยในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
จากการด�าเนินการวิจัยในพื้นที่ศึกษา 8 จังหวัด เพื่อส�ารวจสถานะสุขภาพและปัญหาอื่น ๆ
ทีม่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพของผูต้ อ้ งขังอันเนือ่ งมาจากการใช้ชวี ติ อยูใ่ นเรือนจ�า และการศึกษา
สถานการณ์การให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถาน โดยเฉพาะปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดระบบบริการสุขภาพให้กบั ผูต้ อ้ งขัง ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาค 4 ครั้งทั่วประเทศ โดยสรุปข้อค้นพบ
ส�าคัญในการวิจัยชิ้นนี้ได้ดังนี้
เป็นรอง”

บริการสุขภาพผู้ต้อ งขัง ภายใต้วิธีคิด “ควบคุมเป็ นหลัก รักษา

“ควบคุมเป็นหลัก รักษาเป็นรอง” เป็นสองทัศนคติในการด�าเนินงานด้านสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังทีเ่ กิดขึน้ บ่อยครัง้ ในการจัดระบบบริการสุขภาพให้แก่ผตู้ อ้ งขัง และส่งผลไปสูป่ ฏิบตั กิ าร
ที่ แ ตกต่ า งหลากหลายของการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพให้ กั บ ผู ้ ต ้ อ งขั ง ในแต่ ล ะเรื อ นจ� า และ
ทัณฑสถานในแต่ละพืน้ ที่ ตามการประนีประนอมและหาจุดลงตัวระหว่างการควบคุมผูต้ อ้ งขัง
ให้อยู่ในระเบียบวินัย กับการให้บริการสุขภาพตามสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับ ไม่ว่า
จะอยู่ในสถานะทางกฎหมายอย่างไรก็ตาม
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ในภาพรวมแล้ว การให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถานด�าเนินไป
ภายใต้สถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคหลายด้านด้วยกัน สะท้อนจากเจ้าหน้าที่พยาบาล
ผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถานและบุคลากรสายสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึ่งให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังภายใต้ข้อจ�ากัดต่าง ๆ ได้แก่
ข้อจ�ากัดในด้านบุคลากร ทีม่ จี า� นวนพยาบาลในเรือนจ�าและทัณฑสถานไม่ได้สดั ส่วน
กันกับจ�านวนผูต้ อ้ งขังทีแ่ ออัดล้นคุก ขาดแคลนแพทย์ทเี่ ข้าไปให้บริการตรวจรักษาเป็นประจ�า
ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และยิ่งขาดแคลนมากขึ้นเมื่อเป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น
จิตแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ ฯลฯ ขาดแคลนอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องขัง
ออกไปตรวจรักษาทีโ่ รงพยาบาลภายนอก และต้องอาศัยการอบรมผูต้ อ้ งขังเพือ่ ท�าหน้าทีเ่ ป็น
ผูช้ ว่ ยเหลืองานสถานพยาบาลและอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�า ซึง่ หลายแห่งมีขอ้ จ�ากัด
เรื่องการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการอบรม
ข้อจ�ากัดด้านโครงสร้างสถานที่ของสถานพยาบาลในเรือนจ�าและทัณ สถาน ËÅÒÂ
แห่งมีโครงสร้างทางกายภาพและการจัดสรรพื้นที่ที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการด้านสุขภาพตาม
มาตรฐานทีค่ วรจะเป็น เช่น บางเรือนจ�าไม่สามารถจัดพืน้ ทีเ่ ป็นแดนพยาบาลได้เป็นสัดส่วน
บางเรือนจ�ามีสถานพยาบาลแยกต่างหาก และมักตั้งอยู่ในแดนชาย ซึ่งพยาบาลที่ส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิงมักรู้สึกไม่ปลอดภัยในการท�างานและต้องท�างานภายใต้การควบคุมดูแลของ
เจ้าหน้าทีค่ วบคุมอีกที ขณะทีเ่ รือนจ�าบางแห่งไม่สามารถจัดพืน้ ทีเ่ ป็นห้องแยกโรคได้ บางแห่ง
ต้องปรับใช้หอ้ งขังเดีย่ วมาเป็นห้องแยกโรค กลายเป็นข้อจ�ากัดในการควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาดต่าง ๆ ในเรือนจ�า และมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดได้เร็ว
นอกจากนี้ สถานพยาบาลในเรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่งจัดระบบการบริหารจัดการ
ยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ใช้ภายในเรือนจ�าแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ทั้งในแง่ของการจัดซื้อยา
การดูแลรักษา รวมถึงเวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ใช้ในงาน
บริการสุขภาพต่าง ๆ
ข้อจ�ากัดด้านเครือข่ายสุขภาพ ด้วยศักยภาพและขีดความสามารถอันจ�ากัด สถาน
พยาบาลในเรือนจ�าจึงไม่สามารถให้บริการสุขภาพได้เพียงล�าพัง แต่จา� เป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากสถานพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้นตั้งอยู่ รวมทั้ง
หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่นั้น ๆ การประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาล
แม่ขา่ ยในพืน้ ทีแ่ ละหน่วยงานด้านสาธารณสุขจึงเป็นอีกหนึง่ ประเด็นละเอียดอ่อนในสถานการณ์
การให้บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขัง โดยเฉพาะการจัดช่องทางพิเศษให้กบั ผูต้ อ้ งขังป่วยทีไ่ ปพบแพทย์
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ในแผนกต่าง ๆ และห้องพักทีม่ กี ารควบคุมพิเศษส�าหรับผูต้ อ้ งขังป่วยและเจ้าหน้าทีผ่ คู้ วบคุม
ในโรงพยาบาล รวมทัง้ การตรวจสอบตัวตนและสิทธิหลักประกันสุขภาพของผูต้ อ้ งขัง ทีไ่ ม่เพียง
ต้องประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สปสช.
เขตเท่านั้น แต่ยังต้องประสานการท�างานกับหน่วยงานด้านการปกครองในพื้นที่อีกด้วย
สถานะทางสุขภาพและการเข้าถึงบริการของผู้ต้องขัง

ลักษณะทางประชากรของผูต้ อ้ งขังทีส่ า� รวจส่วนใหญ่เป็นคนไทย รองลงมาเป็นผูต้ อ้ งขัง
จากประเทศเพื่อนบ้าน ในทางเพศสภาพ สัดส่วนผู้ต้องขังชายต่อผู้ต้องขังหญิงคือ 83
ต่อ 16 ที่เหลือคือผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศ ในสัดส่วนเท่ากันระหว่างผู้ที่ตอบว่าเป็น
กะเทยหรือสาวประเภทสองและทอม ผูต้ อ้ งขังเกือบสามในสีอ่ ยูใ่ นวัยหนุม่ สาวหรือวัยท�างาน
อายุเฉลี่ยของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�าคือ 35.2 ปี ใกล้เคียงกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ในส่วนของสถานะความสัมพันธ์และการมีครอบครัวก่อนทีผ่ ตู้ อ้ งขังจะต้องโทษในเรือน
จ�า/ทัณฑสถานนั้น ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังร้อยละ 40 มีความสัมพันธ์เป็นครอบครัว แต่งงาน
หรืออยูก่ นิ กับสามีหรือภรรยา ในสัดส่วนใกล้เคียงกันทัง้ หญิงและชาย เมือ่ เทียบระหว่างเพศ
แล้ว ผูต้ อ้ งขังชายเป็นโสดหรือไม่มคี นรักมากกว่าผูต้ อ้ งขังหญิง และอยูใ่ นความสัมพันธ์ซอ้ น
มากกว่าผู้ต้องขังหญิงเช่นกัน ผู้ต้องขังหญิงราวหนึ่งในสี่ยุติความสัมพันธ์ คือเป็นม่าย หย่า
ร้าง หรือแยกกันอยู่กับคนรัก และมีสัดส่วนผู้ต้องขังหญิงที่ตอบว่ามีแฟนหรือคนรักเป็น
คนเพศเดียวกันกับตัวเอง ร้อยละ 3 โดยผู้ต้องขังชายที่ตอบว่ามีคนรักเป็นคนเพศเดียวกัน
เพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นคนด้อยโอกาส
ผูต้ อ้ งขังประมาณสองในสามจบการศึกษาในระดับภาคบังคับและต�า่ กว่า คือ ร้อยละ
35 ได้รับการศึกษาเพียงระดับประถม และร้อยละ 31.5 ได้รับการศึกษาในระดับมัธยมต้น
ทั้งยังมีผู้ที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่จบการศึกษาระดับประถมอีกร้อยละ 7
ส�าหรับอาชีพและที่มาของรายได้ก่อนจะเดินเข้าสู่เรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น ผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่เกือบสามในสีส่ ถานะทางเศรษฐกิจไม่คอ่ ยดี รายได้ไม่คอ่ ยมัน่ คง โดยผูต้ อ้ งขังกว่า
หนึง่ ในสามหรือร้อยละ 35 เป็นแรงงานรับจ้างทัว่ ไป ทัง้ ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม
ร้อยละ 28.5 อยู่ในภาคเกษตรกรรม ซึ่งทั้งสองอาชีพนี้มีสัดส่วนของผู้ต้องขังชายสูงกว่า
ผูต้ อ้ งขังหญิง ขณะทีผ่ ตู้ อ้ งขังประมาณร้อยละ 9 ไม่สามารถพึง่ พาตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ เป็นแม่บ้าน มีคนเลี้ยงดู รวมทั้งยังอยู่ระหว่างเรียนหนังสือ
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โดยเป็นผู้หญิงในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ชาย อีกกว่าหนึ่งในห้ามีอาชีพค้าขาย มีธุรกิจของตัวเอง
รวมทัง้ ช่วยกิจการของครอบครัว ผูต้ อ้ งขังร้อยละ 3.4 เป็นพนักงานเอกชน มีเงินเดือนประจ�า
และเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 1.4
เงินคงเหลือในสมุดบัญชีของเรือนจ�าและทัณฑสถานเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างหนึ่งของผู้ต้องขังที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตต้องขังอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไม่ล�าบาก
มากนัก โดยเฉพาะการใช้เงินในบุ๊คซื้ออาหารการกินและข้าวของเครื่องใช้ที่มีขายในร้านค้า
สวัสดิการของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน พบว่า จ�านวนเงินคงเหลือในบัญชีของผู้ต้องขังเฉลี่ย
เป็นเงิน 1,034 บาท แต่ผู้ต้องขังราวสามในสี่มีเงินคงเหลือในบัญชีของเรือนจ�าไม่ถึง 1,000
บาท โดยหนึง่ ในสีม่ เี งินคงเหลือในบุค๊ ไม่ถงึ 100 บาท และเกือบร้อยละ 15 ไม่มเี งินคงเหลือ
ในบัญชีของเรือนจ�าที่จะสามารถใช้จ่ายอะไรได้ ขณะที่ผู้ต้องขังส่วนน้อย (ร้อยละ 4) มีเงิน
คงเหลือในบัญชีของเรือนจ�ามากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป
การเยีย่ มญาติและการเขียนจดหมายเป็นสองช่องทางทีผ่ ตู้ อ้ งขังติดต่อกับโลกภายนอก
ผ่านสายใยที่เข้มแข็งและมีความหมายในความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ต้องขัง นั่นคือ
พ่อหรือแม่ ทีเ่ ป็นทัง้ แรงสนับสนุนส�าคัญในชีวติ และการเชือ่ มโยงชีวติ ผูต้ อ้ งขังกับโลกภายนอก
ในระหว่างต้องขัง
ส�าหรับภาพรวมของการเยี่ยมญาติทั่วไปในรอบปีที่ผ่านมานั้น ผู้ต้องขังส่วนใหญ่กว่า
หนึ่งในสามมีพ่อหรือแม่มาเยี่ยม โดยพ่อแม่เป็นห่วงและมาเยี่ยมลูกชายมากกว่าจะมาเยี่ยม
ลูกสาวเล็กน้อย ขณะเดียวกันก็พบว่าลูกคิดถึงและมาเยี่ยมแม่มากกว่าเยี่ยมพ่อขณะที่เป็น
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และผู้หญิงมาเยี่ยมแฟนหรือคนรักขณะเป็นผู้ต้องขังชาย
(ร้อยละ 16) มากกว่าผู้ชายจะมาเยี่ยมแฟนหรือคนรักที่เป็นผู้ต้องขังหญิง (ร้อยละ 9)
ในจ�านวนนี้มีผู้ต้องขังที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิเยี่ยมญาติหรือไม่มีใครมาเยี่ยมเลย ร้อยละ 6
และมีผู้ต้องขังที่ไม่ต้องการให้ใครมาเยี่ยม ร้อยละ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเหตุผลในเรื่องระยะทาง
และความสะดวกในการเดินทางของคนใกล้ชิดที่จะเข้าเยี่ยม
การเยีย่ มญาติใกล้ชดิ มักจัดขึน้ ตามวาระและโอกาสส�าคัญต่าง ๆ ส่วนใหญ่เฉลีย่ คนละ
1 - 2 ครั้งต่อปี โดยเปิดให้ญาติสามารถเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ�าได้อย่างใกล้ชิดกว่า
การเยี่ยมปกติ ผู้ต้องขังที่เข้าข่ายได้เยี่ยมญาติใกล้ชิดต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
จากการส�ารวจพบว่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เกือบสามในสี่ของผู้ต้องขังได้เยี่ยมญาติใกล้ชิด
โดยเฉพาะพ่อหรือแม่ (ร้อยละ 29) รองมาคือลูก (ร้อยละ 16) ซึ่งลูกคิดถึงและมาเยี่ยม
แม่แบบใกล้ชิดมากกว่าเยี่ยมพ่อขณะที่เป็นผู้ต้องขัง (ร้อยละ 25 เทียบกับร้อยละ 14
ตามล�าดับ) ผู้ต้องขังอีกกว่าหนึ่งในสี่ไม่ได้เยี่ยมญาติใกล้ชิด เนื่องจากไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ
เยีย่ มญาติใกล้ชดิ หรือไม่มใี ครมาเยีย่ ม ร้อยละ 22 และไม่ตอ้ งการให้ใครเข้าเยีย่ มอีกร้อยละ 5
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ผูต้ อ้ งขังกว่าครึง่ หนึง่ เขียนจดหมายติดต่อครอบครัวและคนใกล้ชดิ โดยเฉพาะในเรือน
จ�าขนาดใหญ่ เช่น เรือนจ�ากลางเชียงราย และเรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช ผูต้ อ้ งขังหญิง
เขียนจดหมายติดต่อคนใกล้ชิดมากกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 65 เทียบกับร้อยละ 55)
โดยส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกว่าหนึ่งในสามเขียนจดหมายถึงพ่อหรือแม่ และผู้ต้องขังหญิงเขียน
จดหมายถึงลูกมากกว่าผูต้ อ้ งขังชาย เมือ่ ถามถึงความตัง้ ใจในเรือ่ งทีพ่ กั พิงของผูต้ อ้ งขังหลัง
พ้นโทษ เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ต้องขังตั้งใจจะไปอยู่บ้านพ่อหรือแม่ และอีกหนึ่งในสามกลับ
ไปบ้านของตัวเอง แต่มีผู้ต้องขังอีกประมาณร้อยละ 5 ที่ไม่มีที่อยู่หลังพ้นโทษ รวมทั้งยัง
ไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่าพ้นโทษแล้วจะไปอยู่ที่ไหน
ลักษณะความผิดของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ในแทบทุกเรือนจ�าและทัณฑสถานเป็นผู้ต้อง
ขังทีก่ ระท�าความผิดตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ และเป็นผูห้ ญิงสูงกว่าผูช้ าย (ร้อยละ 88 เทียบ
กับร้อยละ 79) รองลงมาคือความผิดต่อชีวติ ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ และความผิดเกีย่ วกับ
เพศ โดยสัดส่วนของผู้ที่กระท�าความผิดในคดีที่เกี่ยวกับชีวิตและความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น
เป็นผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง นั่นคือ คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิตเป็นผู้ต้องขังชายร้อยละ 10 เป็น
ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 1.4 และคดีความผิดเกี่ยวกับเพศเป็นผู้ต้องขังชายร้อยละ 4.5 เป็น
ผู้ต้องขังหญิงร้อยละ 0.5 เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราชมีอัตราผู้ต้องขังที่กระท�าความผิด
ต่อชีวิตสูงกว่าที่อื่น ๆ (ร้อยละ 22.7) รองลงมาคือเรือนจ�ากลางเขาบิน ร้อยละ 12.1
ก�าหนดโทษของผู้ต้องขังกว่าหนึ่งในสี่มีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และเป็นโทษจ�าคุก
ระหว่าง 6 - 10 ปีในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ผู้ต้องขังหญิงต้องโทษจ�าคุกระยะสั้นกว่าผู้ต้องขัง
ชาย ขณะที่ยิ่งโทษสูงขึ้นกลับพบว่าเป็นผู้ชายในสัดส่วนมากกว่าผู้หญิง สอดคล้องกับระยะ
เวลาที่ต้องโทษอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น ๆ ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยของการต้องโทษ ณ
วันที่ส�ารวจคือ 3.7 ปี ผู้ต้องขังกว่าสองในสามรับโทษอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานมาแล้ว
ไม่เกิน 5 ปี เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (ร้อยละ 86 เทียบกับร้อยละ 74 ตามล�าดับ) และ
ผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยูใ่ นเรือนจ�าระหว่าง 6 - 10 ปีนนั้ เป็นผูช้ ายมากกว่าผูห้ ญิง (ร้อยละ 22 เทียบกับ
ร้อยละ 10 ตามล�าดับ) เรือนจ�ากลางเขาบินมีระยะเวลาที่ผู้ต้องขังจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ 7.7 ปี
พ ติกรรมสุขภาพในเรือนจ�าของผู้ต้องขัง
ผูต้ อ้ งขังกว่าครึง่ หนึง่ เห็นว่าอาหาร 3 มือ้ ทีเ่ รือนจ�าและทัณฑสถานจัดให้ทกุ วันนัน้ ถูก
หลักโภชนาการบ้างเป็นบางครั้ง อีกเกือบหนึ่งในสามเห็นว่าไม่ค่อยได้รับสารอาหารตามที่
ร่างกายต้องการเท่าใดนัก และผู้ต้องขังชายคิดว่าอาหารกองเลี้ยงไม่ค่อยมีสารอาหารนัก
ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง (ร้อยละ 32 เทียบกับร้อยละ 21) ผู้ต้องขังซื้อหาอาหาร
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และเครือ่ งดืม่ บางอย่างเป็นประจ�าเกือบทุกวันหรือทุกวัน เกือบสองในสามซือ้ กาแฟส�าเร็จรูป
นมเปรี้ยว ฯลฯ เป็นประจ�า รองลงมาคือเครื่องปรุงรสชาติอาหาร เช่น รสดี น�้าปลา ซีอิ๊ว
ซอสต่าง ๆ เป็นต้น (ร้อยละ 35) และร้อยละ 29 ซื้อและบริโภคบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปเป็น
ประจ�าเกือบทุกวันหรือทุกวัน นอกจากนีย้ งั พบว่าผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยได้กนิ ผลไม้ประเภท
ต่าง ๆ เท่าใดนัก โดยผู้หญิงกินผลไม้มากกว่าผู้ชาย
เมื่อให้ผู้ต้องขังประเมินความถี่ของการออกก�าลังกายของตัวเองในแต่ละสัปดาห์
ส่วนใหญ่กว่าหนึ่งในสามได้ออกก�าลังเป็นประจ�าสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน โดยเปรียบเทียบแล้ว
เป็นผู้ต้องขังชายมากกว่าผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังอีกหนึ่งในสามออกก�าลังกายเป็นประจ�า
สัปดาห์ละ 3 - 7 วัน ซึ่งเป็นผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย โดยในแต่ละครั้งของการออกก�าลังกายนั้น
ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 10 - 20 นาที (ร้อยละ 43) นอกจากนี้ ผูช้ ายออกก�าลังกายแต่ละ
ครั้งด้วยระยะเวลาที่นานกว่าผู้หญิง เช่น ผู้ต้องขังชายออกก�าลังมากกว่า 30 นาทีคิดเป็น
ร้อยละ 22 ขณะที่ผู้หญิงออกก�าลังมากกว่า 30 นาทีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ผู้ต้องขัง
อีกประมาณหนึ่งในสามไม่ค่อยได้ออกก�าลังกายเป็นประจ�า
จากการส�ารวจพบว่าผู้ต้องขังส่วนใหญ่ร้อยละ 58 สูบบุหรี่ ในจ�านวนนี้กว่าครึ่งหนึ่ง
สูบบุหรี่เป็นประจ�า เนื่องจากเป็นความเคยชินหรือติดเป็นนิสัย ไม่สามารถเลิกได้ ราวหนึ่ง
ในสามสูบบุหรี่เพราะต้องการคลายความเครียดและความรู้สึกเบื่อ ผู้ต้องขังอีกร้อยละ 42
ไม่สูบบุหรี่ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพเป็นส่วนใหญ่
ประสบการณ์และการเข้าถงบริการสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังประเมินสุขภาพร่างกายตัวเองในช่วงหนึง่ เดือนทีผ่ า่ นมาและพบว่าร้อยละ 42
มีความยากล�าบากอยูบ่ า้ งเมือ่ ต้องท�ากิจกรรมในชีวติ ประจ�าวันบางอย่าง เช่น การเคลือ่ นไหว
ไปมา ไม่ว่าจะเป็นระหว่างห้อง ระหว่างชั้น ระหว่างที่ต่าง ๆ ในแดนหรือเรือนจ�า และ
ในห้องนอน ผู้ต้องขังร้อยละ 46 รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อตัวร่างกาย และรู้สึกเป็นอุปสรรคต่อ
การท�ากิจวัตรประจ�าวันอยูบ่ า้ ง ผูต้ อ้ งขังประมาณหนึง่ ในสามนอนไม่คอ่ ยหลับ อาจมีบางครัง้
ทีร่ ู้สึกลดทอนพลังในชีวิตและความสดชืน่ หรือความกระปรี้กระเปร่าในการใช้ชีวิตประจ�าวัน
อยู่บ้าง ประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ต้องขังที่ส�ารวจมีความยากล�าบากในเรื่องการดูแลตัวเอง
อยู่บ้างในบางระดับ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน�้า สวมใส่เสื้อผ้า ซักผ้า ตากผ้า กินข้าว ฯลฯ
เมือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังประเมินสุขภาพจิตของตัวเองในภาพรวมว่ามีความสุขและมีความรูส้ กึ
พึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร พบว่าส่วนใหญ่เกือบหนึ่งในสามมีความสุขและ
รู้สึกพึงพอใจตามสมควรพอประมาณ แต่ยังมีความต้องการอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตที่เป็น
อยู่มีความสุขได้มากกว่านี้ ผู้ต้องขังกว่าหนึ่งในห้าไม่มีความสุขและไม่รู้สึกพึงพอใจในชีวิต
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เนื่องจากมีความทุกข์ และยังแสวงหาสิ่งที่จะท�าให้ชีวิตมีความสุข โดยพบว่าผู้ต้องขังชาย
ที่ไม่มีความสุขและไม่มีความพึงพอใจในชีวิตนั้นมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ต้องขังหญิง (ร้อยละ 23
เทียบกับร้อยละ 14) ส�าหรับการประเมินความเครียดนัน้ ผูต้ อ้ งขังร้อยละ 43 มีความเครียด
อยูบ่ า้ งพอประมาณ สามารถจัดการปัญหาชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ได้บา้ งไม่ได้บา้ งเป็นบางเรือ่ ง ผูต้ อ้ งขัง
กว่าครึ่งหนึ่งมีปัญหากลุ้มใจ รู้สึกวิตกกังวล เศร้าหมอง รู้สึกแย่ ซึมเศร้า ท้อแท้ จนนอน
ไม่หลับอยูบ่ า้ ง และอีกกว่าหนึง่ ในสามของผูต้ อ้ งขังรูส้ กึ ไม่มคี วามสุข ไม่มนั่ ใจในตัวเอง และ
รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า โดยผู้ต้องขังหญิงมีความรู้สึกเช่นนี้มากกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 48
เทียบกับร้อยละ 38) นอกจากนีผ้ ตู้ อ้ งขังร้อยละ 17 รูส้ กึ ว่าการใช้ชวี ติ ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
แต่ละวันนั้น ไม่สามารถมีเวลาเป็นส่วนตัว หรือเป็นตัวของตัวเองได้
เพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเป็นผู้ที่ผู้ต้องขังกว่าหนึง่ ในสามมักปรึกษาหารือเมือ่ รู้สึกไม่ค่อย
สบายหรือเกิดความกังวลเรือ่ งสุขภาพร่างกายของตัวเอง ก่อนจะไปปรึกษาหมอหรือพยาบาล
ทีส่ ถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และเจ้าหน้าทีใ่ นเรือนจ�า ทัง้ ทีเ่ ป็นผูค้ มุ นักจิตวิทยา
และนักสังคมสงเคราะห์ (ร้อยละ 29.2 และร้อยละ 19.7 ตามล�าดับ) ที่สามารถช่วยจ่าย
ยาบรรเทาอาการไม่สบายทางกายได้ ขณะที่ถ้าเป็นความไม่สบายใจหรือสุขภาพจิต ไม่ว่า
จะเพียงวิตกกังวล เครียด นอนไม่หลับ ไปจนถึงรู้สึกท้อแท้ แย่กับชีวิต ผู้ต้องขังกว่าครึ่ง
หนึ่งไว้วางใจและหันไปปรึกษาคนใกล้ชิด ได้แก่ เพื่อนและญาติ มากกว่าเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
มีสัดส่วนของการเก็บความไม่สบายใจนั้นไว้กับตัวเอง ไม่บอกใครมากกว่าเมื่อเจ็บป่วย
ไม่สบายกาย (ร้อยละ 4.9 เทียบกับร้อยละ 1.1)
จากการสอบถามถึงประสบการณ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพเมือ่ ไม่สบายในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ต้องขังร้อยละ 82 เคยเจ็บป่วยไม่สบาย และได้
รับยาจากแพทย์หรือพยาบาลที่สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเมื่อร้องขอ เกือบสอง
ในสามเคยเจ็บป่วยไม่สบายและได้พบแพทย์หรือพยาบาลที่สถานพยาบาลในเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน ประมาณร้อยละ 10 เคยป่วยและได้ออกไปรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาล
ข้างนอก ในจ�านวนนี้เป็นผู้ต้องขังหญิง (ร้อยละ 14) มากกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 9) ใน
เรือนจ�าทีม่ บี ริการแพทย์ทางไกลนัน้ มีผตู้ อ้ งขังร้อยละ 3.3 ได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยจากแพทย์
ทางไกล ขณะที่มีผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 4 เคยถูกปฏิเสธค�าขอออกไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลข้างนอก ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กันไป ส่วนใหญ่กว่าหนึ่งในสามเป็นเพราะรักษา
ในสถานพยาบาลของเรือนจ�าก็เพียงพอแล้ว โดยสัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงที่ไม่ได้ออกไป
โรงพยาบาลด้วยเหตุผลข้อนีส้ งู กว่าผูต้ อ้ งขังชายเกือบเท่าตัว (ร้อยละ 66.7 เทียบกับร้อยละ
32.8) รองลงมาคือ เจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอหรือไม่สะดวกในการควบคุมตัวออกไปโรงพยาบาล
(ร้อยละ 28.9) โดยเฉพาะการควบคุมผู้ต้องขังชาย ขณะที่ผู้ต้องขังหญิงไม่เคยมีใคร
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ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลเรื่องขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุม นอกจากนี้ก็เป็นเหตุผลเรื่องปัญหา
การตรวจสอบและขึ้นทะเบียนสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ซึ่งยังไม่สามารถท�าได้ครบถ้วน
ในบางเรือนจ�า/ทัณฑสถาน อาการไม่รนุ แรงจนถึงขัน้ วิกฤติ โทษสูง เจ้าหน้าทีไ่ ม่เชือ่ ว่าป่วย
เป็นต้น
ปญหาสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ต้องขังกว่าสามในสี่มีอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดหลัง ปวดเอว โดยเฉพาะในเรือนจ�าขนาดใหญ่ที่มี
จ�านวนผู้ต้องขังแออัด ซึ่งอาจเป็นเพราะการต้องอยู่อย่างแออัดในพื้นที่แคบ ๆ อย่างเรือน
นอนเป็นเวลากว่า 14 ชัว่ โมง บางแห่งมีพนื้ ทีพ่ อให้นอนตะแคงเท่านัน้ ขณะทีบ่ างแห่งผูต้ อ้ ง
ขังต้องผูกเปลนอน กว่าครึ่งหนึ่งเคยเป็นโรคผิวหนัง เช่น หิด ผื่นคัน กลากเกลื้อน ฯลฯ
ผู้ต้องขังร้อยละ 44 เคยมีอาการปวดหัวบ่อย ๆ และหนึ่งในสามเคยมีอาการนอนไม่หลับ
เครียด คิดมาก เมื่อเปรียบเทียบโรคและความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังระหว่างหญิงและชาย
พบว่า ผู้ต้องขังหญิงป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในที่นี้คือเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
โรคหัวใจ สูงกว่าผู้ต้องขังชาย (ร้อยละ 21.1 เทียบกับร้อยละ 13.2) และผู้ต้องขังหญิง
มีประสบการณ์เจ็บป่วยหรือปัญหาสุขภาพในเรื่องปวดกล้ามเนื้อ จ�าพวกปวดเมื่อยเนื้อตัว
ปวดเอว ปวดหลัง ฯลฯ ปวดหัวบ่อย และเอชไอวี/เอดส์ ในอัตราที่สูงกว่าผู้ต้องขังชายเช่น
กัน ขณะที่ผู้ต้องขังชายนั้นมีปัญหาสุขภาพเรื่องโรคผิวหนัง เช่น หิด กลากเกลื้อน ผื่นคัน
ฯลฯ และวัณโรค ในอัตราที่สูงกว่าผู้ต้องขังหญิงมาก
ปัญหาสุขภาพบางอย่างของผูต้ อ้ งขังสัมพันธ์กบั การใช้ชวี ติ อยูใ่ นเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
ภายใต้ข้อจ�ากัดหลายประการรวมทั้งบริบทของเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้น ๆ เอง โดยพบว่า
ผู้ต้องขังชายมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคผิวหนังสูงกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 56 เทียบกับร้อยละ 40)
ส่วนใหญ่คอื หิด กลากเกลือ้ น และผืน่ คัน ผูต้ อ้ งขังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่วยเป็นโรค
แขนขาอ่อนแรงค่อนข้างสูง เนือ่ งจากภาวะทุพโภชนาการ ขาดสารอาหารจ�าพวกวิตามินหรือ
เกลือแร่บางอย่างที่จ�าเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะวิตามิน B1 และโปตัสเซียม ผู้ต้องขังใน
เรือนจ�าในพื้นที่ภาคใต้มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนังมาก เนื่องจากความอับชื้นของสภาพอากาศ
เป็นต้น ขณะเดียวกัน ปัญหาสุขภาพที่มักพบในผู้ต้องขังชายประการหนึ่ง คือ การอักเสบ
และติดเชื้อของอวัยวะเพศชายเนื่องจากการตกแต่งอวัยวะเพศ
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การเข้าถงบริการสุขภาพด้านต่าง
ในภาพรวมของการให้บริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ในเรือนจ�าและทัณฑสถานพบว่า
นอกเหนือจากบริการสุขภาพโดยพยาบาลประจ�าสถานพยาบาลและแพทย์ทเี่ ข้าไปให้บริการ
เป็นประจ�า ซึ่งแม้จะมีสัดส่วนผู้ต้องขังไม่ถึงหนึ่งในสามที่กังวลกับอาการเจ็บป่วยและไป
ขอรับบริการสุขภาพกับพยาบาลหรือแพทย์ทสี่ ถานพยาบาลในเรือนจ�าก็ตาม การจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการในเรือนจ�าและทัณฑสถานเป็นช่องทางส�าคัญที่ช่วยให้ผู้ต้องขัง
สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพร่างกาย
ทั่วไป สุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ เช่น ตรวจภายใน เต้านม ฯลฯ และสุขภาพฟัน แต่การ
เข้าถึงบริการสุขภาพจากจิตแพทย์และจักษุแพทย์นนั้ ยังเป็นช่องว่างของการให้บริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน มีผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 10 - 13 เท่านั้นที่เคยได้รับ
การตรวจสุขภาพจิตและสุขภาพฟัน ไม่ว่าจะโดยแพทย์ที่มาประจ�าหรือแพทย์เคลื่อนที่
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) เคยได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไปกับแพทย์ที่
เข้ามาให้บริการเป็นประจ�า และได้รบั บริการตรวจสุขภาพทัว่ ไปเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 79.5 กับ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งครอบคลุมสุขภาพพื้นฐานของผู้ต้องขังเป็นส่วนใหญ่ และมีความ
แตกต่างมากในบางเรือนจ�า เช่น ผู้ต้องขังในเรือนจ�าจังหวัดบึงกาฬได้รับการตรวจสุขภาพ
ทัว่ ไปกับแพทย์ทมี่ ารักษาประจ�าในสถานพยาบาลเพียงร้อยละ 13 แต่สดั ส่วนผูท้ ไี่ ด้รบั บริการ
ตรวจสุขภาพทั่วไปกับแพทย์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87
ผูต้ อ้ งขังทัง้ ชายและหญิงกว่าหนึง่ ในสามเคยได้รบั การตรวจสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์
กับแพทย์ทมี่ าให้บริการประจ�าในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และมีผตู้ อ้ งขังเกือบ
ครึ่งหนึ่งทีไ่ ด้รับบริการตรวจสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (ร้อยละ 45)
ผู้ต้องขังหญิงมีอัตราการเข้าถึงหรือได้รับบริการด้านนี้สูงกว่าผู้ต้องขังชายเกือบเท่าตัว ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะมีโครงการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้ต้องขังหญิงมากกว่า เช่น โครงการ
แม่และเด็ก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ต้องขัง
หญิงมีอัตราการเข้าถึงบริการสุขภาพในทุกสาขาบริการสูงกว่าผู้ต้องขังชาย
ส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกว่าสองในสามไม่มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันจนต้องการตรวจ
รักษาใด ๆ แต่มผี ตู้ อ้ งขังเพียงหนึง่ ในสีเ่ คยได้รบั บริการตรวจสุขภาพเหงือกและฟันโดยแพทย์
ทีม่ าประจ�า และส่วนใหญ่เป็นผูต้ อ้ งขังหญิง นอกจากนี้ พบว่ามีผตู้ อ้ งขังจ�านวนหนึง่ มีปญ
ั หา
สุขภาพเหงือกและฟัน และยังเข้าไม่ถึงบริการ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังต้องการขูดหินปูน
(ร้อยละ 36) รองลงมาคือปัญหาฟันผุและต้องการอุดฟัน ร้อยละ 27 ปัญหาเหงือกอักเสบ
และเลือดออกตามไรฟัน ร้อยละ 23 มีผู้ต้องขังที่ต้องการท�าฟันปลอม ร้อยละ 17 ที่เหลือ
อีกประมาณร้อยละ 13 คือผู้ต้องขังที่มีต้องการผ่าฟันคุด และต้องการถอนฟัน
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สุ ข ภาพจิ ต เป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพใหญ่ ป ระการหนึ่ ง ในการให้ บ ริ ก ารในเรื อ นจ� า และ
ทัณฑสถาน เนือ่ งจากขาดแคลนบุคลากรและสถานพยาบาลทีจ่ ะให้บริการผูต้ อ้ งขังทีม่ อี าการ
ทางจิต แม้จะมีผตู้ อ้ งขังเพียงร้อยละ 10 - 13 เท่านัน้ ทีเ่ คยรับบริการตรวจสุขภาพจิต ทัง้ โดย
แพทย์ที่มาตรวจประจ�าและแพทย์เคลื่อนที่ แต่การผลักไสผู้ป่วยทางจิตเข้าสู่เรือนจ�าและ
ทัณฑสถานเพื่อให้ได้รับการรักษาและไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นนั้น ก�าลังเป็นภาระ
ที่เกินก�าลังรับของเรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่ง
ผู้ต้องขังเพียงประมาณร้อยละ 10 เคยได้รับบริการตรวจสุขภาพตาและการมองเห็น
เนื่องจากมักไม่ค่อยมีจักษุแพทย์และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้บริการตรวจในเรือนจ�า/
ทัณฑสถานนัก อีกทัง้ การตรวจต้องอาศัยอุปกรณ์และเครือ่ งมือทางการแพทย์ทอี่ าจไม่สะดวก
ในการเคลื่อนย้าย ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพตาจึงมักถูกส่งตัวออกไปตรวจกับจักษุแพทย์
ที่โรงพยาบาล
ภาพรวมผู้ต้องขังป่วยระดับประเทศ
จากข้อมูลผู้ต้องขังป่วยที่เข้าไปใช้บริการในสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน
ปี 2560 ซึง่ ประมวลจากเรือนจ�า/ทัณฑสถานทีล่ งพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล 5 ใน 8 แห่ง พบว่า สถาน
พยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่ต้องรับมือกับโรคและอาการเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง
ไม่แตกต่างกันมากนัก ทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เข้ารับบริการสุขภาพที่
สถานพยาบาลด้วยโรคหรืออาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อาการปวดกล้ามเนื้อ เช่น
ปวดคอ ปวดขา ปวดหลัง และปวดไหล่ ปัญหาเรื่องเหงือกและฟัน โรคทางผิวหนัง เช่น
ผื่นคัน/ผื่นแพ้ กลากเกลื้อน และหิด โรคความดันโลหิตสูง กระเพาะอาหาร เอชไอวี/เอดส์
และโรคทางจิตเวช
ขณะทีภ่ าพรวมของสถานะสุขภาพผูต้ อ้ งขังระดับประเทศ ซึง่ ประมวลจากระบบข้อมูล
ผู้ต้องขังที่เข้าไปรับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลข้างนอกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ทั้งที่เป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 จ�านวนครั้งที่ผู้ต้องขังไปใช้บริการในโรงพยาบาล
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ป่วยนอก) เมื่อเทียบกับจ�านวนครั้งของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดแล้วมีสัดส่วนน้อยมาก คือ ผู้ต้องขังชายเพียงร้อยละ 0.25 และผู้ต้องขังหญิง
ร้อยละ 0.05 เท่านัน้ ส่วนใหญ่ผตู้ อ้ งขังได้รบั บริการสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลด้วยโรคหรืออาการ
เนื่องมาจากปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพมากที่สุด ทั้งชาย
และหญิง
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การรับบริการสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลของผูต้ อ้ งขังแบบผูป้ ว่ ยใน พบว่า จ�านวนครัง้ ของ
การเข้ารับบริการของผู้ต้องขังคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.26 ส�าหรับผู้ต้องขังชาย และร้อยละ
0.06 ส�าหรับผูต้ อ้ งขังหญิง ด้วยโรคและหรือความเจ็บป่วยทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน นัน่ คือ
ผู้ต้องขังชายออกไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุเป็นโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค
มากที่สุด ขณะที่ผู้ต้องขังหญิงออกไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุของภาวะ
แทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ผู้ต้องขังที่เข้ารับบริการเป็นผู้ป่วยในเสียชีวิตด้วย
โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรคสูงที่สุด ทั้งผู้ชายและผู้หญิง รองลงมาผู้ต้องขังชายป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดและโรคระบบหายใจ ผู้ต้องขังหญิงป่วยและเสียชีวิต
เนื่องจากเนื้องอกซึ่งรวมมะเร็ง โรคระบบไหลเวียนเลือดและโรคระบบหายใจ ขณะที่สาเหตุ
การเสียชีวิตของประชากรทั่วไปนั้นเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ เลือดออกในสมอง
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) มะเร็ง เป็นต้น
สถานการณ์การใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันอย่างแออัดของผูต้ อ้ งขัง ในสถานทีซ่ งึ่ มีขอ้ จ�ากัดด้าน
โครงสร้างทางกายภาพ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมภายใต้การควบคุมอย่างเรือนจ�า/
ทัณฑสถานนั้น แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง ซึ่งท�าให้โรคติดต่อหรือ
การติดเชือ้ เป็นภาวะเสีย่ งต่อสุขภาพของผูต้ อ้ งขังอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผูต้ อ้ งขังยังมีความ
เสีย่ งด้านสุขภาพต่อโรคและความเจ็บป่วยทีพ่ บได้บอ่ ยในเรือนจ�า ทัง้ การติดเชือ้ ในระบบทาง
เดินหายใจ โรคทางผิวหนัง ปัญหาสุขภาพเหงือกและฟัน ฯลฯ ซึง่ เป็นผลกระทบทางสุขภาพ
ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากการอยูภ่ ายใต้องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมของเรือนจ�าและทัณฑสถาน
นัน่ เอง ทว่า ในขณะเดียวกัน ผูต้ อ้ งขังก็ได้รบั บริการสุขภาพพืน้ ฐานด้านต่าง ๆ ทัง้ การตรวจ
คัดกรองโรคเรื้อรัง การตรวจสุขภาพร่างกาย การตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน สุขภาพจิต
ฯลฯ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการลดช่องว่างในความเหลื่อมล�้าด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ได้บ้างไม่มากก็น้อย
ส�าหรับผูต้ อ้ งขังกลุม่ เปราะบางในเรือนจ�าและทัณฑสถานนัน้ ทัง้ ผูป้ ว่ ยทางจิตเวชและ
ผู้ต้องขังหลากหลายทางเพศที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�าเนิด ยังเป็นประเด็นท้าทาย
การบริหารจัดการของเรือนจ�าและทัณฑสถานหลายแห่งที่จะควบคุมดูแลและให้บริการ
สุขภาพโดยไม่ผลักให้เข้าสู่ความเสี่ยงหรือเพิ่มปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพอย่างอื่นในชีวิตอีก
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ข้อเสนอเชิงน ยบาย

แม้สถานการณ์ดา้ นสุขภาพของผูต้ อ้ งขังในแต่ละเรือนจ�าและทัณฑสถานจะแตกต่าง
หลากหลายไปตามองค์ประกอบด้านสาธารณสุขและบริบทเชิงโครงสร้างของเรือนจ�าและ
ทัณฑสถาน แต่การใช้ชวี ติ อยูใ่ นสถานการณ์คนล้นคุก ด้วยข้อจ�ากัดในด้านสุขอนามัย สภาพ
แวดล้อมในเรือนจ�า และภายใต้วธิ คี ดิ เรือ่ งการควบคุมผูต้ อ้ งขังให้อยูใ่ นระเบียบวินยั ของเรือน
จ�าได้กลายเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง การด�าเนินงานด้านสุขภาพและ
สุขภาวะผู้ต้องขังนั้นควรใช้แนวทางระบบสุขภาพแบบบูรณาการในเรือนจ�า (integrated
health care) ส�าหรับผูต้ อ้ งขังทุกกลุม่ ทัง้ ชายและหญิง ทัง้ ในด้านการส่งเสริมสาธารณสุข
มูลฐาน (primary health care) การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (primary care) และ
การสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพผู้ต้องขัง โดยใช้แนวคิดปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขัง
(determinants of prison health) เป็นพื้นฐานในการท�างาน เพื่อให้การได้รับบริการ
ทางสาธารณสุขเป็นหนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน และอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะผู้ต้องขังในเรือนจ�าก็ตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการท�างานด้านสุขภาพผู้ต้องขังในที่นี้ แบ่งเป็น 3 ด้าน
และจ�าเป็นต้องอาศัยซึ่งกันและกัน นั่นคือ การพัฒนาและเสริมศักยภาพของบริการสุขภาพ
ในเรือนจ�า และการพัฒนาความร่วมมือในการให้บริการสุขภาพของสถานบริการนอกเรือนจ�า
ทัง้ ทีเ่ ป็นโรงพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบดูแลเรือนจ�า และหน่วยบริการสุขภาพเคลือ่ นทีต่ า่ ง ๆ ดังนี้
การปรับกระบวนทั น์ในการทํางานบริการสุขภาพผู้ต้องขัง

การท�างานบริการสุขภาพในเรือนจ�าและทัณฑสถานเกิดขึน้ ภายใต้ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
การควบคุม (control) ความเป็นไท (autonomy) และทางเลือก (choice) ในหลาย
ระดับของการท�างาน หรือการปะทะและต่อรองประนีประนอมกันระหว่างแนวคิดเรื่องการ
ควบคุมกับการรักษา ผู้บริหารเรือนจ�าและทัณฑสถานควรด�าเนินนโยบายที่มีลักษณะสมดุล
ระหว่างแนวคิดด้านการควบคุมผูต้ อ้ งขังและการให้บริการสุขภาพตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีค่ วร
จะได้รบั สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเป็นเรือนจ�าสุขภาวะ ส่งเสริมเรือนจ�า
ให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมสุขภาวะ เป็นชุมชนแห่งความห่วงใย ปลอดภัย และเยียวยาฟื้นฟู
ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
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สถานพยาบาลในเรือนจํา: สถานะและ ักยภาพ

สถานพยาบาลในแต่ละเรือนจ�าและทัณฑสถานถือเป็นด่านแรกของระบบสุขภาพ
ผู้ต้องขังแบบบูรณาการในเรือนจ�า ซึ่งมีองค์ประกอบและขีดความสามารถในการให้บริการ
แตกต่างหลากหลายมากในเรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง เมื่อ สปสช. ขึ้นทะเบียนสถาน
พยาบาลในเรือนจ�าเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ1 แล้ว ก็ควรจะเร่งประเมินช่องว่างและเสริม
ศักยภาพสถานพยาบาลในเรือนจ�าและทัณฑสถานแต่ละแห่งให้สามารถบริหารจัดการระบบ
การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งมี
แนวทางด�าเนินการได้หลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ก�ากับและติดตามการพั นาศักยภาพการท�างานของสถานพยาบาลในเรือนจ�า
ทัณ สถานให้มปี ระสิท ภิ าพ ตามทีก่ า� หนดไว้ในมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมขิ อง สปสช.
และแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังของส�านักบริหารการสาธารณสุข
เนือ่ งจากเรือนจ�าแต่ละแห่งมีองค์ประกอบด้านสาธารณสุขแตกต่างกัน จึงควรมีกลไกในการ
ประเมินศักยภาพและก�ากับติดตามการให้บริการสุขภาพในด้านต่าง ๆ ตามข้อบังคับข้างต้น
ที่ได้ก�าหนดแนวทางการท�างานไว้อย่างครอบคลุมทุกบริการพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นแผนจัด
บริการตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง ระบบทะเบียนผู้ต้องขัง แฟ้มประวัติ และบันทึกสุขภาพผู้ต้อง
ขังป่วย ปรับมาตรฐาน/จัดระบบทะเบียนการเบิกจ่ายยา โดยเฉพาะยาสามัญพื้นฐานหรือ
ทีจ่ า� เป็นให้มปี ระสิทธิภาพและเพียงพอ ให้มหี อ้ งแยกโรคทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ เพือ่ ควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ทจี่ า� เป็นและมีคณ
ุ ภาพ
มีแผนและการเตรียมความพร้อมให้บริการในกรณีฉุกเฉิน ปรับปรุงสุขาภิบาลในเรือนจ�า
ทั้งคุณภาพและปริมาณน�้าใช้ อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้งให้ความส�าคัญกับ
การป้องกันโรคในเรือนจ�า โดยเฉพาะโรคติดต่อเรือ้ รังทีม่ ผี ตู้ อ้ งขังเป็นหนึง่ ในกลุม่ เสีย่ งส�าคัญ
เป็นต้น
(2) พั นาศักยภาพของพยาบาลและบุคลากรสายสุขภาพให้มีความเข้าใจและ
ละเอียดอ่อนต่อความเปราะบางด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง สามารถดูแลสุขภาพผู้ต้องขังได้
อย่างรอบด้าน และมีจ�านวนที่เพียงพอเหมาะสมกับภาระงานและความรับผิดชอบ โดยกรม
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศรับขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจ�าทั้ง 128 แห่งเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิแล้ว ก็น่าจะเป็นการสนับสนุนการท�างานสุขภาพผู้ต้องขังและยกระดับคุณภาพการบริการของ
สถานพยาบาลในเรือนจ�าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก�าหนด ครอบคลุมทุกด้านของบริการสุขภาพ
ทั้งการตรวจสุขภาพ บริการทันตกรรม สุขภาพจิตและจิตเวช การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้ง
การจัดสรรงบประมาณรายหัวประชากรในเรือนจ�ารองรับการบริการผู้ต้องขังในเรือนจ�าด้วย (สปสช., 2561ก)
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ราชทัณฑ์ควรก�าหนดอัตราก�าลังและจัดหาเจ้าหน้าที่ที่ท�างานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ผู้ต้องขังให้ครอบคลุมทุกด้านของสุขภาวะ เช่น มีพยาบาลประจ�า โดยเฉพาะพยาบาล
เวชปฏิบตั ิ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ในทุกเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ในสัดส่วนทีส่ อดคล้อง
เหมาะสมกับจ�านวนผู้ต้องขัง ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิของ
สปสช. และหลีกเลี่ยงการท�างานอย่างตรากตร�า เป็นต้น หรือเพิ่มอัตราผู้ช่วยพยาบาล
ในลักษณะลูกจ้างประจ�า/ชั่วคราว เพื่อแบ่งเบาภาระของพยาบาลหรือช่วยท�างานเอกสาร
นอกจากนี้แล้ว เรือนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่งควรจัดหาบุคลากรสนับสนุนด้านสุขภาพ
ในเรือนจ�าให้สอดคล้องกับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง เช่น
• ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�า เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเมื่อผู้ต้องขังอยู่ในเรือนนอน ก�าหนดให้การ
อบรมความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแก่ผู้ต้องขังที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขใน
เรือนจ�า อย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพและ
โรคที่พบบ่อยในเรือนจ�า เช่น สุขอนามัยผู้ต้องขัง ความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ ทั้ง
โรคระบาด โรคติดต่อเรือ้ รัง โรคตามฤดูกาล ฯลฯ การซักประวัตแิ ละตรวจร่างกาย
เบื้องต้น รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขัง
• อบรมความรู้ด้านสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เช่น พัศดี เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง/ควบคุม ให้สามารถตรวจคัดกรองและวินจิ ฉัยสุขภาพผูต้ อ้ งขังเบือ้ งต้นได้
โดยเฉพาะในกรณีผู้ต้องขังป่วยวิกฤติ
(3) ให้ความส�าคัญกับความรับรู้ด้านสุขภาพและปองกันโรคที่พบบ่อยในเรือนจ�า
ส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านสุขภาพด้วยการให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่เข้าถึงผู้ต้องขัง
โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพอนามัยพื้นฐาน ลดความเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพใน
เรือนจ�า มีระบบเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในเรือนจ�า โดยเฉพาะโรคติดต่อและการติดเชื้อ
โรคระบาดตามฤดูกาล ฯลฯ สนับสนุนให้ผู้ต้องขังมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพตัวเอง เช่น
การปลูกพืชสมุนไพร การเปิดวิดีโอส่งเสริมสุขภาพด้านต่าง ๆ ผ่านทีวีก่อนดูรายการปกติ
เป็นต้น เนือ่ งจากแท้จริงแล้วบริการสุขภาพทีผ่ ตู้ อ้ งขังส่วนใหญ่ตอ้ งการนัน้ คือการดูแลสุขภาพ
ขั้นพื้นฐาน ก่อนจะลุกลามซับซ้อนขึ้น ไปจนถึงการรับบริการตรวจสุขภาพจากแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ
(4) พั นาระบบสนับสนุนการเข้าถงบริการสุขภาพ ได้แก่ จัดให้มรี ะบบให้คา� ปรึกษา
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้และไม่ขัดระเบียบของเรือนจ�า โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็น video conference หรือ tele - medicine

166

< < < กุลภา วจนสาระ

หรือ skype หรือ line เพื่อปรึกษาและร่วมวินิจฉัยอาการป่วยของผู้ต้องขังกับแพทย์ ทั้งที่
เป็นโรคและความเจ็บป่วยทัว่ ไป โรคทีม่ คี วามซับซ้อน และโรคเฉพาะทาง เช่น มะเร็งในระบบ
ต่าง ๆ จิตเวช เป็นต้น
(5) พั นาระบบบริการในกรณีผู้ต้องขังป่วยวิก ติ ุกเ ินในเรือนจ�าให้มีหลายระดับ
áÅÐ·Ñ¹·‹Ç§·Õ เช่น ฝึกอบรมให้ อสรจ. ที่ประจ�าในแต่ละจุดของเรือนจ�าสามารถประเมิน
อาการผู้ป่วยวิกฤติเบื้องต้นได้ และมีช่องทางฉุกเฉินในการแจ้งเจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ควบคุมและพัศดีก็ต้องมีความรู้และสามารถประเมินอาการผู้ป่วยวิกฤติได้ และมี
ระบบฉุกเฉินที่สามารถส่งตัวผู้ต้องขังได้ทันท่วงที รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์เวชภัณฑ์ในกรณี
วิกฤติฉุกเฉิน เช่น A D ในทุกเรือนจ�าและทัณฑสถาน
(6) พั นาระบบค้นหาและระบุตัวตนของผู้ต้องขังให้มีประสิท ิภาพ โดยอาจเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ต�ารวจ งานทะเบียนราษฎร์
โรงพยาบาล ฯลฯ เพือ่ ตรวจสอบเอกสารแสดงตนและสิทธิของผูต้ อ้ งขัง ให้สามารถรับบริการ
ตามระบบหลักประกันสุขภาพได้ ในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพก็อาจพัฒนาระบบ smart card
ส�าหรับผู้ต้องขัง เพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพรายบุคคล เป็นต้น
( ) พั นาระบบด�าเนินงานสุขภาพจิตในเรือนจ�า เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตเป็น
ประเด็นด้านสุขภาพที่พบมากในเรือนจ�า โดยเฉพาะซึมเศร้า และวิตกกังวล เครียด จึงควร
พัฒนาบริการสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบ2 ตัง้ แต่การตรวจประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ
จิตตัง้ แต่แรกรับตัวเข้าเรือนจ�า จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตหรือกิจกรรมกลุม่ บ�าบัด ส�ารวจ
ข้อมูลผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเป็นประจ�า และแนวทางการส่งต่อเมื่อพ้นโทษ
ขณะเดียวกัน ควรประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการพิเศษด้าน
สุขภาพจิต เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยแนวทางอื่น ๆ3 เข้าไปท�ากิจกรรมกับ

ตามแนวทางการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
พ.ศ. 2551 (พรพรรณ และคณะ, 2558)
3 เนื่องจากอาการทางจิตและอารมณ์นั้นสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาและแนวทางการรักษาอื่น เช่น วิธีการ
บ�าบัดทางจิต (ทัง้ จิตบ�าบัดรายบุคคล ซึง่ เป็นการให้คา� ปรึกษา เน้นการสร้างสัมพันธภาพ รับฟังปัญหา รับความรูส้ กึ และ
โอนถ่ายความรู้สึก และจิตบ�าบัดกลุ่ม ที่ใช้วิธีการให้ผู้ป่วยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ป่วยมีอาการเหมือนกัน
หรือมีประสบการณ์คล้ายกัน ภายใต้การดูแลของบุคลากรวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบ�าบัดรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง และ
ผู้อื่น ยอมรับตนเองและผู้อื่นได้ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนความคิด เจตคติ และพฤติกรรม) นอกจากนี้ก็ได้แก่
สันทนาการบ�าบัด อาชีวบ�าบัด ศิลปะบ�าบัด ดูรายละเอียดได้ใน ศูนย์ศิลปะบ�าบัด ิวแมนเซ็นเตอร์ (http://www.
art4human.com) และศิลปะบ�าบัดในแนวมนุษยปรัชญาของประเทศไทย (https://www.arttherapythai.com)
2
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ผูต้ อ้ งขังทีม่ คี วามเปราะบางทางจิตเพือ่ การบ�าบัดอาการ เช่น สันทนาการบ�าบัด อาชีวบ�าบัด
ดนตรีบ�าบัด ศิลปะบ�าบัด4 เป็นต้น
เครือข่ายด้านสุขภาพผู้ต้องขัง

การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่นั้นให้บริการได้เพียง
สุขภาพขั้นพื้นฐาน และเป็นไปได้ยากที่จะอาศัยเพียงบริการจากสถานพยาบาลในเรือนจ�า
เท่านัน้ จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งบูรณาการการท�างานกับหน่วยให้บริการและรับส่งต่อ
ภายนอกในพื้นที่ซ่ึงเรือนจ�า/ทัณฑสถานตั้งอยู่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ
ผูต้ อ้ งขังแบบบูรณาการ โดยอาศัยแผนปฏิบตั กิ ารตามแนวทางให้บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังของ
ส�านักบริหารการสาธารณสุข และมาตรฐานสถานบริการปฐมภูมขิ อง สปสช. มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามแผนบริการสุขภาพในแต่ละปี รายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ร่วมกันจัดท�าแผนปฏิบัติการระยะต่าง ๆ ระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ�าและ
โรงพยาบาล เช่น ระยะเร่งด่วนควรจัดหาแพทย์ประจ�าและก�าหนดตารางเวลาที่
ชัดเจนในการเข้าตรวจรักษาในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน จัดช่องทางพิเศษส�าหรับ
ตรวจผู้ต้องขังป่วยในโรงพยาบาล มีห้องพักผู้ต้องขังป่วยแยกต่างหากจากผู้ป่วย
ในทั่วไป ระยะกลางควรจัดให้มีระบบการติดตามแผนการปฏิบัติงาน มีตัวชี้วัด
และการประเมินผลการท�างาน และพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของผู้ต้องขัง
ทั้งด้าน hardware และ software ให้ไปในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น
(2) ประสานและก�ากับติดตามให้หน่วยบริการสุขภาพที่รับผิดชอบดูแลผู้ต้องขัง
ในเรือนจ�าบรรจุการให้บริการสุขภาพผูต้ อ้ งขังเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ในภารกิจประจ�า
ของหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตต่าง ๆ และเข้าตรวจสุขภาพผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�าตาม
ที่ก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�าปี รวมทั้งมีการประเมินแบบเสริมพลัง
เป็นระยะ

ศิลปะบ�าบัด หมายถึง การใช้กิจกรรมทางศิลปะเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยหาข้อบกพร่องหรือความผิดปกติ
บางประการของกระบวนการทางจิตใจของผู้ป่วย การใช้ศิลปะช่วยให้เข้าถึงและเข้าใจความต้องการของผู้ป่วยได้ง่ายกว่า
การพูดคุย และช่วยในการบ�าบัดรักษา เยียวยา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยคลี่คลายความทุกข์หรือ
ความกลัว และสามารถหาจุดสมดุลในชีวิตที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตามสมควร (กองสาราณียกร, 2555)
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(3) นอกเหนือจากบริการสุขภาพทัว่ ไปแล้ว ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ต่าง ๆ เข้าไปให้บริการผู้ต้องขังเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง และผลักดัน
ให้ผตู้ อ้ งขังเป็นหนึง่ ในกลุม่ ประชากรเป้าหมายของหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ โดยเฉพาะ
สุขภาพฟัน สุขภาพตา และสุขภาพจิต
(4) พัฒนาให้มีสถานพยาบาลเรือนจ�าระดับภูมิภาคหรือระดับเขต โดยพิจารณา
ความพร้อมและองค์ประกอบด้านสุขภาพและพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถรองรับบริการ
สุขภาพผู้ต้องขังป่วยที่ต้องพักค้างคืนได้ เช่น มีเรือนจ�าหรือทัณฑสถานตั้งอยู่ใน
พื้นที่หลายแห่ง มีโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพื้นที่
รวมทั้งโรงพยาบาลจิตเวช และสถาบันมะเร็ง โดยในปัจจุบันนี้กรมราชทัณฑ์
มีแผนงานที่จะสร้างสถานพยาบาลระดับภูมิภาค เช่น ‘สงขลาโมเดล’ หรือการ
จัดตั้งสถานพยาบาลทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา โดยจัดพื้นที่ส่วนหนึ่งใน
ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลาเป็นสถานพยาบาล รองรับบริการสุขภาพผูต้ อ้ งขัง
ในเรือนจ�าและทัณฑสถานใกล้เคียง 4 แห่ง รวมผู้ต้องขังทั้งหมด 11,000 คน
โดยได้รับการสนับสนุนในด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลสงขลา
เข้ามาให้บริการทุกสัปดาห์ ซึ่งสามารถให้บริการสุขภาพได้ทุกด้าน ทั้งบริการ
ตรวจรักษา บริการทันตกรรม และสุขภาพจิต นอกจากสงขลาแล้วก็มีแผนที่จะ
ขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ เช่น อุบลราชธานี ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก เป็นต้น
ทางเลือกต่าง

ในระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง ได้แก่

¡ÅØ‹Áà¾×èÍ¹´ÙáÅà¾×èÍ¹
แม้ว่าเรือนจ�าและทัณฑสถานทุกแห่งจะสนับสนุนให้มีบุคลากรด้านสาธารณสุขใน
เรือนจ�า เช่น ผู้ช่วยเหลืองานสถานพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจ�า แต่ควร
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีรูปแบบของบริการสุขภาพ
ลักษณะต่าง ๆ ที่ครอบคลุมความต้องการทีห่ ลากหลายของผู้ต้องขัง เช่น พัฒนาให้มรี ะบบ
ดูแลสุขภาพแบบไม่เป็นทางการ (informal care) ในเรือนจ�า ควบคู่ไปกับระบบบริการ
สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจ�า เนื่องจากผู้ต้องขังส่วนใหญ่พูดคุยปรึกษาเพื่อนผู้ต้องขัง
ด้วยกันเมื่อรู้สึกป่วยไข้ไม่สบายและวิตกกังวลต่ออาการเหล่านั้น ก่อนจะเข้าไปรับบริการ
สุขภาพในสถานพยาบาล หากจัดให้ผู้ต้องขังมีหน่วยสุขภาพระดับกลุ่มเพื่อน หรือกระจาย
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ช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านกลุม่ เพือ่ นดูแลเพือ่ น (peer - based interventions5)
น่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับค�าปรึกษาด้านสุขภาพที่ถูกต้องได้ทันท่วงที
ซึ่งสามารถช่วยลดช่องว่างของการให้บริการสุขภาพ ลดภาระของสถานพยาบาล สนับสนุน
ให้มีการเข้าถึงความฉลาดรู้เรื่องสุขภาพและบริการได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นเครือข่ายความ
สัมพันธ์ที่ช่วยดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันและต่อเนื่อง
บริการสุขภาพออน ลน์
หนึ่งในประเด็นท้าทายของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง คือ เรื่องของ
ช่องว่างในการใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมให้เป็นประโยชน์ในการด�าเนินงานด้านสุขภาพผูต้ อ้ งขัง
ซึ่งสามารถท�าได้หลายรูปแบบ ได้แก่ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพผู้ต้องขังกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การตรวจสอบตัวตนและสิทธิสุขภาพของผู้ต้องขังแรกรับตัวเข้าเรือนจ�า
ประวัตสิ ขุ ภาพและการรักษาต่อเนือ่ งก่อนเข้าเรือนจ�า การเชือ่ มโยงทะเบียนผูต้ อ้ งขังทีเ่ ข้ารับ
บริการสุขภาพ ทั้งในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และโรงพยาบาลแม่ข่าย ต้อง
จัดพื้นที่ควบคุมที่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต หรือ application ในการติดต่อปรึกษา
แพทย์ทางไกลได้
นอกจากนี้ก็ได้แก่ การขายบัตรประกันสุขภาพให้กับผู้ต้องขังที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ
ตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย หรือการสร้างทางเลือกให้กับเรือนจ�า
ในพื้ นที่ ซึ่ ง ไม่ มีหน่วยบริก ารเข้ามาสนับสนุ นการให้ บริ ก ารสุ ขภาพผู ้ ต้ องขั ง ในเรื อนจ� า
โดยเฉพาะเรือนจ�าขนาดเล็ก หรือที่อยู่ห่างไกล ด้วยการติดต่อประสานและท�าสัญญากับ
โรงพยาบาลที่มีศักยภาพอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

เป็นการรวมกลุ่มผู้ต้องขังที่มีสถานะทางสังคมเท่าเทียมกันหรือไม่แตกต่างกันมากนัก มีความสัมพันธ์แนวราบ
มีนสิ ยั หรือความชอบหรือความสนใจในเรือ่ งเดียวกัน หรือมีประสบการณ์รว่ มกันในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ให้เป็นกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
และค�าปรึกษาด้านสุขภาพใกล้ตวั ผูต้ อ้ งขัง ซึง่ มีการศึกษาว่าการมีกลุม่ เพือ่ นดูแลเพือ่ นในเรือนจ�านัน้ เป็นผลดีทงั้ กับผูใ้ ห้และ
ผู้รับ ทั้งยังเป็นผลดีต่อเรือนจ�าและทัณฑสถานในการลดภาระด้านบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง และส่งเสริมให้เรือนจ�าเป็น
เรือนจ�าสุขภาวะอีกด้วย (South et al., 2014)
5
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ช่องว่างในการ ึกษาวิจัย

(1) การเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของผูต้ อ้ งขัง ทัง้ ในด้านศักยภาพ
ของการให้บริการ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการวางแผน
ให้บริการสุขภาพในภาพรวม ซึ่งสามารถจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพได้ทั้ง
รายเดือนและรายปี
(1) ควรศึกษาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง
ที่ด�าเนินไปภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เป็นทางการ เช่น แนวทางการให้บริการ
สุขภาพผูต้ อ้ งขัง การสัง่ การจากหน่วยงานสาธารณสุข และการขึน้ ทะเบียนหน่วย
บริการปฐมภูมิของ สปสช. เนื่องจากมีงานศึกษาที่พบว่าการให้บริการสุขภาพ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�านั้นควรจะมีลักษณะ self - regulation มากกว่าการออกข้อ
บังคับอย่างเป็นทางการ (Ismail & De Viggiani, 2017)
(2) ควรจะมีการศึกษาปัจจัยของสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในเรือนจ�าที่ก�าหนด
สุขภาพผู้ต้องขัง ทั้งในภาพรวม และในแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เนื่องจาก
มีบริบทและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
(3) ควรศึกษาถึงสาเหตุการเสียชีวติ ของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�าและทัณฑสถานแต่ละแห่ง
เพื่อวางแผนป้องกันและรับมือ โดยเฉพาะการเสียชีวิตเนื่องจากโรคติดต่อและ
การติดเชื้อ
(4) มีการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงสาเหตุเชิงโครงสร้างและเชิงระบบของความเจ็บป่วย
และการเสียชีวติ ของผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�าและทัณฑสถาน โดยค�านึงแง่มมุ ด้านต่าง ๆ
อย่างรอบด้าน เช่น ลักษณะทางประชากร ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ
และองค์ประกอบในเรือนจ�าที่ส่งผลต่อสุขภาวะ เป็นต้น
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พฤษภาคม 2556, จาก http://www.thaigov.go.th/th/useful-information/item/32847-.
html
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2561). หลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข
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ขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูประบบเรือนจ�าผู้ต้องขังหญิงและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง
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ป่วยไข้ในเรือนจํา: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ

“ป่วยไข้ในเรือนจํา: ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ”
เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของการขับเคลื่อนให้ ‘คุก’ ไทย
กลายเป็น ‘เรือนจําสุขภาวะ’ ด้วยภายใต้สถานการณ์
การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพในเรื อ นจํ า นั้ น มี อ งค์ ป ระกอบ
่ ง
่ และส่งผลทับซ้อน
มากมายหลายอย่างทีท
ั้ เป็นส่วนหนึง
ต่ อ สุ ข ภาพและอั ต ลั ก ษณ์ ข องทุ ก ผู้ ค นที่ อ ยู่ ภ ายใน
การตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย ที่ กํ า หนดสุ ข ภาพของผู้ ต้ อ งขั ง
จะช่วยเพิ่ มความละเอียดอ่อนในการมองเห็นและรักษา
‘ความป่ วยไข้’ ในเรือนจํา/ทัณฑสถานได้มากขึ้น และ
ผู้ ต้ อ งขั ง คงจะเข้ า ถึ ง ความเป็ น ธรรมด้ า นสุ ข ภาพได้
้ พื้ นฐาน ไม่วา่ จะมีสถานะ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพขัน
ทางกฎหมายและทางสังคมอย่างไรก็ตาม
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