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ค�าน�า

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ

ความพยายามในการฟื้นฟูผู้ต้องขังของไทยมีความท้าทายเพิ่มขึ้น เมื่อมีการใช้นโยบาย

ปราบปรามยาเสพติด และลงโทษผูก้ระท�าผดิในสถานหนัก ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการจ�าคกุ 

และการก�าหนดให้ผู้กระท�าผิดต้องจ่ายค่าปรับในจ�านวนท่ีสูงมาก จนท�าให้เกิดสภาวะท่ีเรียก

กันว่า “คนล้นคุก” สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดสภาวะความเป็นอยู่ที่ยากล�าบากในเรือนจ�า 

ไม่ว่าจะเป็นการนอนท่ีเบียดเสียด การขาดแคลนน�้าด่ืมน�้าใช้ สภาพการท�างานในพื้นท่ีแออัด 

อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไปจนถึงการขาดแคลนพื้นท่ีส�าหรับท�ากิจกรรมต่างๆ ล้วนมีผลต่อ 

สุขภาวะท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจของผูต้้องขัง ขณะเดียวกันศักยภาพของเรอืนจ�าท่ีจะดแูล

สขุภาพและป้องกนัไม่ให้ผูต้้องขงัเจบ็ป่วยกม็ข้ีอจ�ากดั และเมือ่มกีารเจบ็ป่วยเกดิขึน้ การได้รับ

การรักษาท่ีทันท่วงทีและมีคุณภาพเป็นไปได้ยาก ซึ่งเรือนจ�าในสังคมไทยก�าลังเผชิญกับภาวะ

วิกฤติ ผู้ต้องขังต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานท้ังจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพและจาก

โครงสร้างทางสงัคมของเรอืนจ�าท่ีไม่เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและเป็นมิตร ไม่ช่วยเหลอื

เก้ือกูลกัน ท่ีส�าคัญย่ิงคือเรือนจ�าเป็นสังคมท่ีถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเกือบจะโดยเด็ดขาด 

ประกอบกับการออกแบบเรือนจ�าให้มีความแตกต่างจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ท�าให้ผู้ท่ี 

ออกมาจากเรือนจ�าต้องเผชิญกับการปรับตัวใหม่ในสังคมภายนอก

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.) â´ÂÊíÒ¹Ñ¡Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÊØ¢ÀÒÇÐ

ประชากรกลุ่มเฉพาะ จึงได้สนับสนุนการขับเคลื่อนงานเพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดจากการท�าให้

ชีวิตในเรือนจ�าแตกต่างจากสังคมภายนอก ไปสู่การน�าฐานคิดในเรื่องการสร้างความเป็นปกติ 

(normalization) ให้กับชีวิตในเรือนจ�าภายใต้คุณลักษณะการเป็น “เรือนจ�าสุขภาวะ” ท่ีมี

สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเอ้ือให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการมี 

สขุภาวะท่ีดีได้ โดยผลการด�าเนินงานตลอด 7 ปี ท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นแนวทางในการปรบัเปลีย่น 

เรอืนจ�าให้เป็นพ้ืนท่ีซึง่ผูต้้องขังสามารถมีประสบการณ์ในทางบวก ท้ังในส่วนของการดูแลสภาวะ

แวดล้อมให้มีพื้นที่สีเขียว มีที่ออกก�าลังกาย ท�ากิจกรรมร่วมกัน และดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี

ท้ังกายและใจ การอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และเรยีนรูก้ารอยูร่่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายสอดรับกับบริบทและความต้องการของผู้ต้องขัง



(4)  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ขอขอบคุณคณะนักวิจัย สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กรมราชทัณฑ์ และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันเรียบเรียงงานวิจัย

ชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นข้อมูลส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้มีสุขภาวะที่ดี และ

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนังสือเล่มน้ีจะช่วยสร้างความเข้าใจในเรื่องสุขภาพผู้ต้องขังกับสภาพ

แวดล้อมในเรือนจ�า และร่วมกันสร้างให้เกิดพ้ืนท่ีท่ีท�าให้ทุกคนได้เป็นส่วนหน่ึงของสังคม 

ÊØ¢ÀÒÇÐä»´ŒÇÂ¡Ñ¹ 

ภรณี ภู่ประเสริฐ

ผู้อ�านวยการส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.)

มีนาคม 2564
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ค�าน�า

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 

หรือ UNDR) ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 รับรอง

ว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเน่ืองจากความแตกต่าง 

ทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นๆ กว่า 7 ทศวรรษ

ท่ีโลกเห็นพ้องร่วมกันว่าจะปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนบนโลกน้ี 

แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานท่ีส�าคัญในการด�าเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐ ข้อหน่ึง 

ในน้ันคอืสทิธใินการได้รบัการดูแลและคุม้ครองจากรฐั และคณุภาพชีวิตท่ีดี แม้ในความเป็นจรงิ 

หลายสังคมเพิ่งตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของคนที่ถูกเรียกว่าชายขอบของสังคมเมื่อไม่นานนัก 

áÅÐหนึ่งในกลุ่มคนชายขอบที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นประชากรที่โลกลืมก็คือ ผู้ต้องขัง

หากย้อนดูบริบทชีวิตผู้ต้องขังในประเทศไทยก็จะเห็นว่า กว่าทศวรรษท่ีผ่านมาภาพ 

ผูต้้องขังล้นคกุต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างแออดัยดัเยียดกลายเป็นภาพท่ีสงัคมชินชาและเพกิเฉย ราวกับ

เป็นเรื่องธรรมดาท่ีผู้ต้องขังสมควรจะได้รับ สิทธิในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นเรื่องรองของ 

ผู้ต้องขัง สังคมไทยไม่ทันมองว่าการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�าในสภาพเช่นน้ีส่งผลให้ผู้ต้องขัง 

มีความเสีย่งและมีแนวโน้มท่ีจะเจ็บป่วยด้วยโรคบางโรคสงูกว่าประชากรท่ัวไป และย่ิงไม่ทันคดิ

ว่าก็เป็นความรบัผดิชอบของรฐัอีกเช่นกันในการดแูลสขุภาพของประชาชนทุกคน ด้วยข้อร้องเรยีน 

ของผู้ต้องขังที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพสู่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ น�ามาสู่การปรับ

สถานะสถานพยาบาลในเรอืนจ�าให้ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิูในปัจจุบัน รายละเอียด

ท้ังหมดได้ปรากฏในหนังสือท่ีช่ือ “ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจ�ากับชีวิตต้องขังท่ีก�าหนด

สุขภาพ” นี้แล้ว

หนังสอืเล่มน้ีเป็นผลผลิตจากงานวิจัยท่ีด�าเนินงานโดยสมาคมนักวิจัยประชากรและสงัคม 

และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้เขียนขอขอบคุณ สสส. ท่ีเห็นความส�าคัญ

และให้ทุนสนับสนุนการศึกษาครั้งน้ี ขอบคุณส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�าหรับ



(6)  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ข้อมูลท้ังหมด รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีของกรมราชทัณฑ์ทุกระดับท่ีอ�านวยความสะดวกในการเก็บ

ข้อมูลทุกพื้นท่ี และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านในเรือนจ�าและทัณฑสถานท่ีสละเวลาและวางภารกิจ

ยุ่งเหยิงของวันมาให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ 

เราหวังว่า “ก้าวแรกของปฐมภมิูในเรอืนจ�ากับชีวิตต้องขังท่ีก�าหนดสขุภาพ” จะเป็นก้าว

แรกท่ีน�าไปสู่ก้าวท่ีม่ันคงต่อไปของงานบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า และเป็นอีกก้าวหน่ึงของการ

ปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสังคมในเรือนจ�าอย่างรอบด้านสู่เรือนจ�าสุขภาวะ 

เพื่อให้ชีวิตต้องขังเป็นปัจจัยที่ก�าหนดสุขภาพน้อยลง แต่เป็นชีวิตที่ได้รับการฟื้นฟู มีทางเลือก

และเข้าถึงโอกาสในการพฒันาคณุภาพชีวิตมากข้ึนอย่างเท่าเทียมและด้วยศักดิศ์รขีองความเป็น

มนุษย์ 

¡ØÅÀÒ Ç¨¹ÊÒÃÐ

¡ÄµÂÒ ÍÒªÇ¹Ô¨¡ØÅ

มีนาคม 2564
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2.1 รู้จัก ‘สงขลาโมเดล’ ต้นแบบการจัดบริการสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง 28

2.2 มาตรฐาน 5 ด้านของหน่วยบริการปฐมภูมิ 36
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บทคัดย่อ

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ ศึกษาการเปล่ียนแปลงระบบการให้บริการ

สุขภาพและเครอืข่ายการท�างานด้านสขุภาพผูต้้องขังของสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน 

หลงัจากข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิูกับ สปสช. ในภาพรวมกล่าวได้ว่ามีการเปลีย่นแปลง 

ดีข้ึนในหลายด้าน ได้แก่ มีการข้ึนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ผู้ต้องขังในภาพรวม 

ได้มากกว่าร้อยละ 90 การประสานงานระหว่างหน่วยปฐมภมิูในเรอืนจ�ากับโรงพยาบาลแม่ข่าย

มีประสทิธภิาพและมีประสทิธผิลมากข้ึน แต่อุปสรรคส�าคญัคอืการขาดแคลนก�าลงัคนท่ีไม่สมดลุ

กับจ�านวนผูต้้องขัง รวมท้ังภาระงานใหม่ท่ีเพิม่ข้ึนจากการปรบัสถานะเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิู 

วัตถุประสงค์ข้อท่ีสอง คือ ศึกษาสถานการณ์ความเจ็บป่วยและการเข้าถึงบริการสุขภาพของ 

ผู้ต้องขัง จากข้อมูลการให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่ง

ในระหว่าง พ.ศ. 2560-2562 พบว่า การใช้ชีวิตภายใต้สภาวะแวดล้อมในเรือนจ�าเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ก�าหนดสภาวะสุขภาพของผู้ต้องขัง การอยู่ร่วมกันอย่างแออัด สูดอากาศเดียวกัน  

อยู่ใกล้ชิดกัน และต้องใช้ชีวิตในท่าที่เนือยนิ่งยาวนาน ส่งผลให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีความเสี่ยง

ต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ปวดกล้ามเนื้อต่างๆ ตามร่างกาย เป็นโรคผิวหนัง รวมถึงได้รับ

บาดเจ็บ หรือมีอาการเจ็บป่วยต่างๆ ขณะท่ีข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ 

ผู้ต้องขังจาก สปสช. ก็สรุปได้ว่านอกเหนือจากการตรวจสุขภาพท่ัวไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็น 

การให้บริการผู้ต้องขังท่ีป่วยเป็นโรคติดเช้ือ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs และโรคในระบบ

ช่องทางสืบพันธุ์ จากข้อค้นพบนี้น�าไปสู่ข้อเสนอแนะ 3 ด้านคือ การปรับสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสงัคมสูก่ารเป็นเรอืนจ�าสขุภาวะ การพฒันาศักยภาพหน่วยบรกิารปฐมภมูใินเรอืน

จ�าอย่างต่อเนื่อง และการสร้างภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพผู้ต้องขัง เพื่อให้งานบริการสุขภาพ

ผู้ต้องขังเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพระดับชาติ

ค�าส�าคัญ: สภาวะแวดล้อมในเรือนจ�า, บริการสุขภาพผู้ต้องขัง, หน่วยบริการปฐมภูมิ, สถาน 
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บทสรปุส�าหรบัผู้บรหิาร

ผูต้้องขังท่ีเพิม่จ�านวนมากข้ึนจนล้นเกินพืน้ท่ีของเรอืนจ�า/ทัณฑสถานไทยเป็นปรากฏการณ์ 

ท่ีเกิดข้ึนจนสังคมเคยชินจนภาพคนล้นคุกกลายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ ขณะท่ีเรือนจ�า/

ทัณฑสถานมีความสามารถในการดูแลสวัสดิภาพผู้ต้องขังจ�ากัด ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทาง

กายภาพหรอืพืน้ท่ีใช้สอยในเรือนจ�า งบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน และจ�านวน

บุคลากรไม่สมดุลกับปริมาณผู้ต้องขังท่ีล้นเรือนจ�า จ�านวนผู้ต้องขังท่ีล้นเกินความสามารถใน

การดแูลของเรอืนจ�า/ทัณฑสถานกลายเป็นปัจจัยรากฐานส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่

และคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในทุกด้าน 

สภาวะแวดล้อมของเรอืนจ�า/ทัณฑสถานท่ีส่งผลก�าหนดสภาวะสขุภาพและความเจ็บป่วย

ของผู้ต้องขังน�าไปสู่ข้อเสนอให้ปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อม/วิถีการด�ารงชีวิตภายในเรือนจ�า 

ให้เป็นไปเพื่อสุขภาวะท่ีดีของผู้ต้องขังมากข้ึน เพื่อลดหรือไม่ให้การใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�า 

เป็นปัจจัยก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง อันเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดเรื่องเรือนจ�าสุขภาวะ  

องค์ประกอบอีกประการหน่ึงของแนวคดิน้ีก็คอืการเข้าถงึบรกิารสขุภาพของผูต้้องขัง ซึง่ในช่วง 

2-3 ปีท่ีผ่านมาน้ีสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศได้ข้ึนทะเบียนให้เป็น 

หน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง 

â´ÂµÃ§

ก้าวแรกแหง่บรกิารปฐมภมูิในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน

ผูต้้องขังสามารถเข้าถึงระบบบรกิารสาธารณสขุผ่านสถานพยาบาลในเรอืนจ�า ซึง่ปัจจุบัน

มีสถานะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีข้ึนทะเบียนกับ สปสช. อยู่ในเครือข่ายของหน่วยบริการ

ประจ�า ได้รับการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้ต้องขัง 

แม้ปีแรก (2562) จะมีสถานพยาบาลในเรือนจ�าเพียง 34 แห่งจาก 142 แห่งท่ีผ่านเกณฑ์ 

ครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ แต่หลังจากปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด สถานพยาบาล 

ในเรือนจ�าท่ีผ่านเกณฑ์ครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เพิ่มจ�านวนข้ึนเป็น 106 แห่ง และมี  

17 แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานของ สปสช.
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การให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานหลังจากท่ีสถานพยาบาลใน 

เรือนจ�ากลายเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีหลายด้าน รวมท้ัง 

มีอุปสรรคและข้อท้าทายดังนี้

(1) การข้ึนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ผู้ต้องขัง สถานพยาบาลในเรือนจ�าได้

ตรวจสอบและย้ายสทิธสิขุภาพให้แก่ผูต้้องขังครบถ้วนมากข้ึน ในภาพรวมมากกว่า

ร้อยละ 90 ส่วนใหญ่สถานพยาบาลในเรือนจ�าสามารถด�าเนินการได้เอง บางส่วน

เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ข่าย เน่ืองจากข้อจ�ากัดในเรื่องบุคลากร 

อุปกรณ์เครื่องมือในการท�างาน

(2) การประสานงานระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ�ากับโรงพยาบาลแม่ข ่าย 

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึนชัดเจน มีการวางแผนจัดระบบบริการ

สุขภาพร่วมกัน รวมทั้งการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ การจัดแพทย์/แพทย์เฉพาะ

ทาง/บุคลากรสาธารณสุขเข้าไปให้บริการสุขภาพแก่ผู ้ต้องขังให้ได้ตามเกณฑ์  

รวมถึงมีแนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาลแม่ข่ายเมื่อผู้ต้องขังเข้าไปใช้บริการท้ัง 

ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

(3) มีการวางระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ สามารถ

ท�าได้ครบถ้วน มีระบบคลังยาและการเบิกจ่าย มีสถานท่ีเก็บรักษาตามมาตรฐาน 

ซึ่งบางแห่งได้รับการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์เพียงพอจากโรงพยาบาลแม่ข่าย  

ขณะท่ีบางแห่งใช้ยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายร่วมกับการจัดซื้อเอง  

ขณะท่ีบางแห่งยังไม่สามารถท�าได้ เน่ืองจากปัญหาเชิงโครงสร้างทางกายภาพ  

การจัดสรรพื้นที่ภายในเรือนจ�า ก�าลังคน และงบประมาณ

(4) ประเดน็ท้าทายส�าคญัของการให้บรกิารสขุภาพผูต้้องขังยังคงเป็นเรือ่งการขาดแคลน

ก�าลังคนที่ไม่สมดุลกับจ�านวนผู้ต้องขงัทีเ่พิ่มขึน้ รวมทัง้ภาระงานใหม่ที่เพิ่มข้ึนจาก

การปรบัสถานะเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิู โดยเฉพาะงานเอกสารและการป้อนข้อมูล

ลงฐานข้อมูลในระบบงานหน่วยบริการและโรงพยาบาล

ชวีติในเรอืนจ�าท่ีก�าหนดสุขภาพ

จากข้อมูลการให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่ง 

ท่ีเก็บรวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ในภาพรวมพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วย

โรคท่ีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�าอย่างแออัด การใช้ชีวิต 24 ช่ัวโมง
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ภายใต้ตารางเวลาท่ีก�าหนด อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยและการควบคุมท้ังในเชิงพื้นท่ีและเวลา  

ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ หลบันอน และท�ากิจกรรมประจ�าวันอ่ืนๆ อย่างเคร่งครดัเป็นปัจจัย

ส�าคญัท่ีส่งผลต่อความเจ็บป่วยของผูต้้องขัง ท�าให้กว่าร้อยละ 80 ของผูต้้องขังท้ังชายและหญงิ

ที่มีปัญหาสุขภาพในเรือนจ�าในแต่ละปีนั้นป่วยเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 กลุ่มโรคต่อไปนี้ 

คือ

(1) หายใจด้วยอากาศเดียวกัน 

การอยู่ร่วมกันอย่างแออัดในเรอืนนอนต้ังแต่ 16.30 น. ถึง 06.30 น. สดูอากาศเดียวกัน

เป็นเวลานาน ท�าให้โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหน่ึง โดยเฉพาะโรค 

ติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน รองลงมาคือไข้หวัดใหญ่ หอบหืด และมีอาการแพ้อากาศ  

เจ็บคอ ไอ ฯลฯ และพบความชุกของการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคน้ีในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานส�าหรบั

ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ความแออัดในเรือนจ�า 

ที่ผู้ต้องขังชายอยู่กันอย่างแออัดสูงกว่า

(2) เคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีจ�ากัด 

โรคเก่ียวกับระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และเน้ือเย่ือเก่ียวพัน โดยเฉพาะอาการปวด 

กล้ามเนื้อต่างๆ ตามร่างกาย เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ เป็นปัญหาสุขภาพที่ส่วนหนึ่ง

เป็นผลจากการถูกจ�ากัดให้ใช้ชีวิตประจ�าวันอยู่ในพื้นท่ีอันจ�ากัด ไม่ว่าจะเป็นน่ังๆ นอนๆ  

อยู่ในเรือนนอน ฝึกวิชาชีพหรือท�างานด้วยท่าซ�้าๆ อยู่ในโรงงาน กินข้าวอาบน�้าอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียงกัน หรือท�ากิจกรรมอ่ืนๆ ของผู้ต้องขังซึ่งไม่สามารถเคล่ือนไหวหรือขยับร่างกาย 
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(3) ปฐมพยาบาลเบื้องต้นท่ีต้องไปสถานพยาบาล 

ปัญหาสุขภาพอันดับสามของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน คือการบาดเจ็บ การเป็น

พษิจากเหตุภายนอก หมายถงึการได้รบัอุบัติเหตุจากการฝึกวิชาชีพ ท�างานในโรงงาน การเกิด

อุบัติเหตุอ่ืนๆ หกล้ม หรอืได้รบัแผลบาดเจ็บ รวมท้ังการเกิดอาการผดิปกติอ่ืนๆ เช่น มีอาการ

อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ ท้องผูก ปวดท้อง ฯลฯ แม้เป็นความเจ็บป่วยทั่วไป แต่ผู้ต้องขัง

ไม่สามารถปฐมพยาบาลตัวเองได้จึงต้องเข้าไปขอยาหรือท�าแผลที่สถานพยาบาลในเรือนจ�า 
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(4) การสัมผัสใกล้ชดิในพ้ืนท่ีปิด 

โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือใต้ผิวหนังเป็นกลุ่มโรคอันดับสี่ท่ีผู้ต้องขังเข้ารับบริการในสถาน

พยาบาลของเรือนจ�า/ทณัฑสถาน ได้แก่ อาการผื่นคันหรือผื่นแพ้ตามร่างกาย กลาก โรคเรื้อน 

หิด และสะเก็ดเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุท่ีผู้ต้องขังอยู่กันอย่างแออัด มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดสูง  

รวมท้ังดแูลสขุอนามัยของตัวเองได้จ�ากัด ผูต้้องขังชายมีปัญหาสขุภาพน้ีมากกว่าผูต้้องขังหญงิ 

โดยเฉพาะหิด ขณะท่ีผู้ต้องขังหญิงน้ันโดยสัดส่วนแล้วมีความชุกของการเป็นผื่นคัน ผื่นแพ้ 

สูงกว่าผู้ต้องขังชาย

(5) 8 ชัว่โมงกับอาหาร 3 มื้อ 

เนื่องจากมื้ออาหารของผู้ต้องขังแต่ละวันคืออาหารเช้าในเวลา 7 โมงเช้า อาหารกลาง

วันเท่ียงตรง และอาหารเย็นประมาณบ่าย 3 ท่ีทุกคนต้องปรับร่างกายตามกฎการกินในเวลา 

ที่ก�าหนด โรคในระบบย่อยอาหารจึงเป็นกลุ่มโรคอันดับห้า ท่ีพบความชุกในผู้ต้องขังชาย

มากกว่าผู้หญิง สัมพันธ์กับสถิติในกลุ่มโรคมะเร็งและเน้ืองอกท่ีพบว่า ผู้ชายมีความชุกของ 

โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารสูงกว่าผู้หญิงมาก นอกจากน้ีก็คือปัญหาสุขภาพเหงือกและ

ฟัน ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดและส่งผลท�าลายฟันจนผุกร่อนรุนแรงกว่าปกติ 

นอกจาก 5 อันดับกลุ่มโรคข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังผู้ต้องขังชายและหญิง ได้แก่ กลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค โดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส์ 

และวัณโรค กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ 

โภชนาการ และเมตะบอลิซมึ โดยเฉพาะเบาหวาน ไทรอยด์ ความผดิปกติทางจิตและพฤติกรรม 

รวมทั้งมะเร็ง

ปัญหาสุขภาพท่ีสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตในเรือนจ�าอีกประการหน่ึง คือ ผู้ต้องขังหญิง 

มีความชุกของการเป็นโรคในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สูงกว่าผู้ต้องขังชาย สัมพันธ์กับข้อมูล 

ในกลุ่มโรคมะเร็ง, เน้ืองอก ที่พบว่าผู้หญิงมีความชุกของการเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ 

สูงกว่าผู้ชาย ขณะท่ีผู้ต้องขังชายมีความชุกของการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคไต 

นิ่ว รวมทั้งการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมน�้าเหลือง และมะเร็งในระบบทางเดิน

อาหาร สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขอนามัยทางเพศ บริการเชิงป้องกัน

โรคในช่องทางสบืพนัธุ ์เช่น การตรวจคดักรองโรคเหล่าน้ี เป็นอีกหน่ึงความจ�าเป็นเร่งด่วนของ
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ผู้ต้องขังกับบรกิารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ภาพรวมของสถานะสขุภาพผูต้้องขังระดับประเทศ จากข้อมูลของ สปสช. พบว่าผูต้้องขัง 

เพียงส่วนน้อยเท่าน้ันท่ีได้ออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในท่ีโรงพยาบาล ในภาพรวม 

เกือบหนึ่งในสามของผู้ต้องขังที่ออกไปโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้งหมด ออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอก

ด้วยอาการหรือโรคท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ  

ซึง่หมายถึงกลุม่โรคท่ีเป็นการเข้าไปรบับรกิารสขุภาพเพือ่วัตถุประสงค์บางประการ รวมการตรวจ 

ร่างกายท่ัวไป ตรวจคดักรองโรคต่างๆ หรอืตรวจเพือ่สงัเกตและประเมินทางการแพทย์ นอกจากน้ี 

คือการให้บริการผู้ต้องขังท่ีป่วยในกลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค โรคระบบไหลเวียนโลหิต 

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม และโรคระบบย่อยอาหาร 

(1) การเข้าถึงและการใชบ้รกิารผู้ป่วยนอก

5 กลุ่มโรคท่ีพบบ่อยในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ซึ่งได้แก่ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ  

โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน การบาดเจ็บ อุบัติเหตุทั่วไป และอาการ 

ผิดปกติท่ีพบได้บ่อย โรคผิวหนัง และโรคระบบย่อยอาหาร ไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของปัญหา

สุขภาพท่ีต้องส่งตัวผู ้ต ้องขังออกไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลแม่ข่ายมากนัก นอกจาก 

การตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองต่างๆ แล้วพบว่า ผู้ต้องขังชายออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอก

ด้วยกลุม่โรคติดเช้ือและปรสติบางโรคมากท่ีสดุ รองลงมาคอืความผดิปกติทางจิตและพฤติกรรม 

โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคของระบบย่อยอาหาร และโรคระบบทางเดินหายใจ

ขณะท่ีผู ้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการผู ้ป่วยนอกด้วยกลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด 

มากที่สุด ซึ่งความดันโลหิตสูงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย รองลงมาคือกลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค 

กลุม่โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลซิมึ รวมเบาหวาน ไทรอยด์ ภาวะอ้วน โรคระบบ

ย่อยอาหาร และความผดิปกติทางจติและพฤติกรรม เมือ่เปรยีบเทยีบแล้วพบว่ากลุม่โรคท่ีผูต้้อง

ขังหญิงมีอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงกว่าผู้ต้องขังชาย ได้แก่ กลุ่มโรค NCDs โรค 

ในระบบช่องทางสืบพันธุ์ และเนื้องอก มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ปากมดลูก และรังไข่

(2) การเข้าถึงและการใชบ้รกิารผู้ป่วยใน

ภาพรวมของการใช้บริการผู้ป่วยในของผู้ต้องขังท่ัวประเทศพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ

โรคติดเช้ือและปรสติบางโรค รองลงมาคอืการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเน่ืองของสาเหตุ
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ภายนอก ซึง่ใกล้เคยีงกับกลุม่โรคสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและตาย โรคระบบย่อยอาหาร 

และโรคระบบทางเดินหายใจ ผู้ต้องขังหญิงและชายมีปัญหาสุขภาพจนต้องออกไปใช้บริการ 

ผู้ป่วยในด้วยโรคที่แตกต่างกัน นั่นคือ

ผู้ต้องขังชายออกไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยสาเหตุการบาดเจ็บ การเป็นพิษ  

และผลสบืเน่ืองจากเหตุภายนอก และกลุม่โรคสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและตาย ซึง่อาจ

เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในขณะฝึกวิชาชีพ กระดูกหัก หกล้ม หรือ

แผลอักเสบ แผลติดเชื้อต่างๆ รองลงมาคือโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค ที่รวมเอาโรคติดเชื้อ

รนุแรง เช่น วัณโรค ตับอักเสบ/ตับแข็ง เอชไอวี/เอดส์ ฯลฯ อยู่ในกลุ่มโรคน้ีด้วย นอกจากน้ัน 

คอืโรคของระบบย่อยอาหาร และโรคระบบทางเดนิหายใจ ซึง่มผีูต้้องขังชายป่วยด้วยโรคถุงลม

โป่งพองกว่า 1,000 คนในปี 2562 

ขณะท่ีผู้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการผู้ป่วยในด้วยสาเหตุต้ังครรภ์และคลอดมากท่ีสุด 

รองลงมาคือเนื้องอก มะเร็ง ซึ่งผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งทั่วประเทศมีจ�านวนเกือบ 1,300 

คนในปี 2562 จากข้อค้นพบท่ีว่าผูต้้องขังหญงิมีความชุกของการเป็นโรคในระบบอวัยวะสบืพนัธ์ุ 

การเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์สูงกว่าผู้ต้องขังชาย รวมท้ังกว่าสองในสามของผู้หญิงท่ีป่วย

เป็นมะเร็งอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานน้ันก็เป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ ได้แก่ มะเร็งเต้านม 

มะเรง็ปากมดลกู และมะเรง็รงัไข่ จึงอาจเป็นภาพท่ีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสขุภาพอนามัย

เจริญพันธุ์เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญส�าหรับผู้ต้องขังหญิง

บทสรปุและข้อเสนอเชงินโยบาย

ข้อเสนอต่อการท�างานด้านสขุภาพผูต้้องขังท่ีส�าคญัต่อการปรบัเปลีย่นเรอืนจ�าจากสถาบัน

เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสู่เรือนจ�าสุขภาวะ มีดังนี้

(1) การลดปัจจัยแวดล้อมภายในเรอืนจ�าท่ีส่งผลกระทบต่อสขุภาพ ปรบัสภาวะแวดล้อม

ในเรือนจ�าให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี สร้างเสริมความฉลาดรู ้เรื่องสุขภาพแก่ผู ้ต้องขัง  

โดยเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมและโรคที่พบบ่อยในเรือนจ�านั้นๆ

(2) การพัฒนาและเสริมศักยภาพของบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า เพื่อให้บริการสุขภาพ 

ผู้ต้องขังได้รอบด้าน มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีก�าลังคนท่ีสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบ  

รวมทั้งมีกลไกก�ากับติดตามทั้งระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง
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(3) การสร้างภาคเีครอืข่ายบรกิารสุขภาพผู้ต้องขัง ร่วมกันท�างานสนับสนุนบรกิารสุขภาพ

ผู้ต้องขัง ก�าหนดเป็นข้อตกลง (partnership agreement) ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง 

การขับเคลื่อน และแผนปฏิบัติการเพื่อท�างานด้านสุขภาพผู้ต้องขังร่วมกัน

นอกจากนี้เป็นข้อเสนอเพื่อการศึกษาวิจัยต่อในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) การศึกษาปัจจัยของชีวิตในเรือนจ�าที่ก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ 

ã¹·Ø¡ÃÐ´Ñº

(1) การศึกษาอย่างเป็นระบบถึงสาเหตุเชิงโครงสร้างและส่วนบุคคลของความเจ็บป่วย

และการเสยีชวิีตของผูต้้องขังในเรอืนจ�าและทัณฑสถาน โดยค�านึงแง่มุมด้านต่างๆ 

เช่น ลักษณะทางประชากร ปัจจัยทางสังคมที่ก�าหนดสุขภาพ และองค์ประกอบ 

ในเรือนจ�าที่ส่งผลต่อสุขภาวะ เป็นต้น

(3) การประมวลและน�าเสนอข้อค้นพบจากข้อมูลท่ีมีอยู่ในทุกระบบรายงานให้เป็น

ประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง
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1
สุขภาพผู้ต้องขังกับสภาพแวดล้อมในเรอืนจ�า

1.1 เมื่อความแออดัเป็นเรื่องธรรมดา 

สถานการณ์ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าในระดับโลกช้ีว่า ใน พ.ศ. 2564 มีผู้ถูกจองจ�า 

อยู่ในเรือนจ�าของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกรวมกันมากกว่า 11 ล้านคน เหตุท่ีไม่สามารถระบุ

จ�านวนได้แน่นอนเน่ืองจากยังมีอย่างน้อยสามประเทศท่ีไม่มีรายงานตัวเลขผู้ต้องขัง และ 

บางประเทศไม่รายงานจ�านวนผู้ต้องกักและจ�านวนผู้ต้องขังท่ีอยู่ในระหว่างการด�าเนินคดี  

ซึ่งยังไม่ถูกตัดสินคดีว่ามีความผิดและก�าหนดโทษ (Walmsley, 2018) ส�าหรับประเทศไทย 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 มีจ�านวนผู้ต้องขังท่ีอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท้ังประเทศรวม 

338,806 คน ในจ�านวนนี้เป็นผู้หญิง 42,377 คน และผู้ชาย 296,429 คน (กรมราชทัณฑ์, 

2564ก) คิดเป็นอัตราส่วนผู้ต้องขัง 549 คนต่อประชากรแสนคน1 àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹ÃÐ Ñ́º

นานาชาติแล้วพบว่าสูงเป็นล�าดับที่ 4 ของโลก (World Population Review, 2021) และ

อัตราส่วนของผู้ต้องขังหญิงต่อประชากรแสนคนคือ 67.8 สูงเป็นล�าดับที่สองของโลก รองจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา (Walmsley, 2017)

เมื่อย้อนมองจ�านวนผู้ต้องขังของประเทศไทยราว 3 ทศวรรษก่อนนั้น จ�านวนผู้ต้องขัง

ท่ัวประเทศใน พ.ศ. 2535 มีเพียง 7.3 หม่ืนคนเท่าน้ัน (กุลภา, 2561) แต่ตัวเลขท่ีแสดง 

ในตาราง 1.1 และรูป 1.1 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวเลขผู้ต้องขังต�่ากว่าหน่ึงแสนคนอย่าง 

ในอดีตคงไม่มีทางกลับมาเป็นไปได้อีก เพราะตัวเลขผู้ต้องขังในช่วง 11 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 

2553 - 2563) ได้ไต่ระดับเพิม่จ�านวนสงูข้ึนตลอดเวลา จากจ�านวนสองแสนคนเศษใน พ.ศ. 2553  

ด้วยเวลาเพยีง 4 ปีตัวเลขผูต้้องขังรวมก็พุง่สูงข้ึนเป็นกว่าสามแสนคนใน พ.ศ. 2557 และสร้าง

สถิติสู่ยอดสูงเกือบสี่แสนคนในปลายปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นตัวเลขเฉลี่ยเพิ่มถึงปีละประมาณ 

1 ค�านวณจาก จ�านวนผู้ต้องขังรวม / จ�านวนประชากรรวม x 100,000
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1.6 หม่ืนคน ตัวเลขเหล่าน้ีสะท้อนสถานการณ์ผู ้ต ้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย 

ว่าความแออัดภายในนั้นกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเผชิญ

รูป 1.1: จ�านวนผู้ต้องขังในช่วง พ.ศ. 2553-2563

ผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังทั้งหมด

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

201,340

172,041

29,299 24,061 36,732 40,414 45,202 44,152 44,174 40,389 47,011 46,212 47,869

204,594 209,034
236,016

260,722 261,561 277,173

260,521

308,532
308,693

329,853

238,655
245,766

276,430

307,924
321,347

300,910

355,543

354,905

377,722

305,713

ที่มา: กุลภา และกฤตยา, 2564 (ค�านวณจาก กรมราชทัณฑ์, 2564ก; กรมราชทัณฑ์, 2564ง)

ตาราง 1.1: จ�านวนผู้ต้องขังและสัดส่วนระหว่างหญิงและชายในประเทศไทย  

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553-2563

พ.ศ.
ผู้ต้องขัง 

หญิง
ผู้ต้องขัง 

ชาย
รวม

สัดส่วนผู้ต้องขัง 
ชายต่อหญิง

สัดส่วนผู้ต้องขัง
คดียาเสพติด

2553 29,299 172,041 201,340 14.6 59.91

2554 34,061 204,594 238,655 14.3 60.05

2555 36,732 209,034 245,766 14.9 63.47

2556 40,414 236,016 276,430 14.6 67.55

2557 45,202 262,722 307,924 14.7 69.84

2558 44,152 261,561 305,713 14.4 75.05
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พ.ศ.
ผู้ต้องขัง 

หญิง
ผู้ต้องขัง 

ชาย
รวม

สัดส่วนผู้ต้องขัง 
ชายต่อหญิง

สัดส่วนผู้ต้องขัง
คดียาเสพติด

2559 44,174 277,173 321,347 13.7 70.03

2560 40,389 260,521 300,910 13.4 71.86

2561 47,011 308,532 355,543 13.2 62.28

2562 46,212 308,693 354,905 13.0 79.25

2563 47,869 329,853 377,722 12.7 79.83

ที่มา: กุลภา และกฤตยา, 2564 (ค�านวณจาก กรมราชทัณฑ์, 2564ก; กรมราชทัณฑ์, 2564ง)

หมายเหตุ: 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 คอื รจ.ช.ห้วยระเมศ (เชียงราย), รจ.ช.บ้านยู้, รจ.อ.เกาะสมุย 
(สุราษฎร์ธานี)

สถิติตัวเลขผู้ต้องขังกลางปี หรือ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2563 

ในตาราง 1.1 น้ันมีรายละเอียดน่าสนใจว่า นอกจากจ�านวนผูต้้องขังท่ีเพิม่ข้ึนทุกปีแล้ว สดัส่วน

ระหว่างผูต้้องขงัเพศหญงิและเพศชายค่อยๆ ลดลงตามล�าดบั จากสดัส่วนผูต้้องขังหญงิต่อชาย

ท่ีเคยสูงถึงเกือบร้อยละ 15 ปัจจุบันลดเหลือร้อยละ 12.5 แต่สัดส่วนของผู้ต้องขังในคดี 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่เคยลดลงเหลือร้อยละ 62 ในช่วง พ.ศ. 2561 นั้นกลับมีสัดส่วน 

เพิ่มสูงขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 80 ตั้งแต่ปี 2562 นั่นคือ ผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 80 ต้องโทษ

อยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานด้วยคดีความผิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดฯ ท่ีเหลืออีก

ประมาณร้อยละ 20 ได้แก่ผู้ต้องขังในคดีความผิดเก่ียวกับทรัพย์ จราจร ชีวิตและร่างกาย 

ความผิดเกี่ยวกับเพศ และอื่นๆ (กรมราชทัณฑ์, 2564ค)

จ�านวนผู้ต้องขังท่ีเพิ่มจ�านวนมากข้ึนจนล้นเกินพื้นท่ีของเรือนจ�า/ทัณฑสถานไทย เป็น

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจนคนล้นคกุกลายเป็นภาพท่ีสงัคมเคยชินจนกลายเป็นเรือ่งธรรมดาสามัญ 

การด�าเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติดของไทยน้ันกล่าวได้ว่าได้รับอิทธิพลจากนโยบายของ

สหรัฐอเมริกาที่ประกาศว่าโลกจะต้องปลอดยาเสพติดตั้งแต่ ค.ศ. 1970 ดังที่ปรากฏว่ารัฐไทย

ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 

(INL) ให้กับหน่วยงานและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องเพือ่เสรมิศักยภาพในการต่อสูกั้บการค้ายาเสพติด 

ข้ามชาติ ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือการสร้าง “วาทกรรมยาเสพติด” หรือการสร้างความกลัวเกินจริง 

ให้กับยาเสพติด และเพิ่มมาตรการควบคุมจนกลายเป็นสงครามกับยาเสพติดในที่สุด (ศรัณยู 
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และตรเีนตร, 2559) ทว่า การด�าเนินนโยบายดังกล่าวน้ีไม่เคยได้รบัการทบทวนหรอืต้ังค�าถาม

ในแง่ประสิทธิผลว่าสามารถลดการกระท�าผิดทางอาญาได้หรือไม่ ท้ังท่ีมีผู้เสพยาเสพติดและ 

ผูค้้ารายย่อยถูกคมุขังในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานอย่างขนานใหญ่จนเกินความสามารถท่ีจะรองรบัได้  

รวมถึงข้อทักท้วงจากสงัคมในประเด็นการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของการเสพยาเสพติด 

การทุ่มเททรัพยากรและงบประมาณของประเทศไปกับการประกาศสงครามยาเสพติด หรือ 

การลงโทษท่ีไม่ได้สัดส่วนกับการกระท�าผิดก็ตาม (ปราโมทย์, 2561) ดังความเห็นของ 

กิตติพงษ์ กิติยารักษ์ ในการสัมมนาครั้งหนึ่งว่า

“สถิติผู้ต้องขังกว่า 300,000 คนของไทย ท�าให้ไทยมีนักโทษมากเป็นล�าดับที่ 6 

ของโลก และมีสถิตินักโทษสงูท่ีสดุของประเทศในกลุม่อาเซยีน…ความเป็นแชมป์

ของไทยสะท้อนถึงปัญหาบางอย่างของกระบวนการยุติธรรม ปริมาณนักโทษ 

ท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นผลมาจากการแก้ไขกฎหมายยาเสพติด เปลี่ยนยาม้าเป็นยาบ้า 

ท�าให้ผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดถูกส่งเข้าสู่เรือนจ�าเป็นสัดส่วน 70% ของเรือนจ�า

ชาย และ 87% ในเรือนจ�าหญิง…งบประมาณในแต่ละปีท่ีรัฐต้องจ่ายให้กับ 

กรมราชทัณฑ์สูงถึง 12,000 ล้านบาท ในจ�านวนดังกล่าวแยกเป็นงบฯ อาหาร

เลี้ยงนักโทษ 8,000 ล้านบาท ขณะที่สถิตินักโทษหลังปล่อยออกมามีการกระท�า

ผิดซ�้าสูงกว่า 30%...ปัญหาท่ีเป็นระเบิดเวลาอยู่น้ี จึงไม่ใช่เรื่องของราชทัณฑ ์

อย่างเดียว แต่เป็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมท้ังระบบ” (นักโทษล้นคุก  

แน่นจนต้องนอนตะแคง 90 องศา, 6 กันยายน 2562)

1.2 เมื่อความแออดัส่งผลต่อสุขภาพผู้ต้องขัง 

ผลของการใช้มาตรการทางอาญากับปัญหายาเสพติดข้างต้น คือปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้

สัดส่วนของผู้ต้องขังคดีเก่ียวกับยาเสพติดสูงเกือบร้อยละ 80 จากจ�านวนผู้ต้องขัง 3.7 แสน 

ในปัจจุบัน หากพจิารณาตามความจุมาตรฐานท่ีก�าหนดว่าผูต้้องขัง 1 คนต่อพืน้ท่ี 2.25 ตาราง

เมตรแล้ว เรือนจ�า/ทัณฑสถานในประเทศไทยสามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 110,667 คน

เท่านั้น ภาพสถานการณ์ความแออัดของเรือนจ�าไทยจึงตกเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ มาโดยตลอด 

เช่น ผู้ต้องขังไทยล้นคุก เกินความจุถึง 4 เท่า ใช้งบฯ ค่าอาหารกว่า 20 ล้าน/วัน (Thai- 

reform, 1 มีนาคม 2562) นักโทษไทยล้นคุก แน่นจนต้องนอนตะแคง 90 องศา (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 6 กันยายน 2562) เปิดปัญหาคุกไทยแออัด มีนักโทษเกินความจุกว่าแสนคน (work-

point Today, 18 ธันวาคม 2562) เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตาม สถิติของกรมราชทัณฑ์ที่แสดงสภาพความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานแยกตามเขต 1 - 102 ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2563 แสดงให้เห็นถึงภาพของ 

ความแออัดในแต่ละเขตพื้นท่ีเรือนจ�า/ทัณฑสถานได้เป็นอย่างดี โดยเม่ือน�าเรือนจ�าที่ม ี

ความแออัดล้นเกินมาจัดล�าดับจ�าแนกตามเพศของผูต้้องขัง (ดูตาราง 1.2) พบตัวเลขท่ีน่าสนใจ

ว่า ผู้ต้องขังชายอยู่ในแดนชายของเรือนจ�า/ทัณฑสถานประมาณ 20 แห่งที่แออัดด้วยความจุ

เปรียบเทียบ (เพิ่ม 30%) ล้นเกินกว่า 100% ส่วนใหญ่เป็นเรือนจ�าอ�าเภอ เรือนจ�าช่ัวคราว 

และเรือนจ�าจังหวัด เรือนจ�าชายท่ีมีผู้ต้องขังเกินความจุสูงสุดคือเรือนจ�าช่ัวคราวหนองเรียง 

อ�าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่ีมีความแออัดล้นเกินสูงท่ีสดุในประเทศ ด้วยจ�านวนผูต้้องขัง 

ท่ีล้นเกินความจุไปถึงร้อยละ 424.7 ขณะท่ีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในแดนหญิงของเรือนจ�าหรือ

ทัณฑสถานหญิงประมาณ 7 แห่งท่ีแออัดด้วยความจุเปรียบเทียบ (เพิ่ม 30%) ล้นเกินกว่า 

100% โดยส่วนใหญ่เป็นเรือนจ�าที่มีอ�านาจควบคุมสูง เรือนจ�าท่ีมีผู้ต้องขังหญิงแออัดล้นเกิน 

ความจุมากท่ีสุดคือเรือนจ�าจังหวัดนราธิวาส ด้วยตัวเลขความจุเปรียบเทียบ (เพิ่ม 30%)  

ÃŒÍÂÅÐ 195.9 

เมื่อเปรียบเทียบความแออัดล้นเกินระหว่างเรือนจ�าที่มีทั้งแดนชายและแดนหญิง พบว่า

แดนชายมีความแออัดมากกว่า โดยแดนชายในเรือนจ�าจังหวัดบึงกาฬมีความแออัดสูงสุดคือ

เกินความจุที่สามารถรับได้ไปถึงร้อยละ 192.38 เช่นเดียวกับที่เรือนจ�าชายล้วนแออัดมากกว่า

ทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานหญิงท่ีแออัดมากท่ีสุดคือทัณฑสถานหญิงสงขลาท่ีล้นเกินไป 

ร้อยละ 1.65 และเม่ือพิจารณาความล้นเกินเชิงจ�านวนพบว่า แดนชายในเรือนจ�ากลาง

นครศรธีรรมราชมีจ�านวนผูต้้องขังเกินมากท่ีสดุคอื เกินไปจ�านวน 3,252 คน แต่ก็มีข้อเท็จจรงิ

อีกด้านท่ีแสดงว่า ยังมีเรือนจ�า/ทัณฑสถานจ�านวนหน่ึงท่ีมีพื้นท่ีรองรับจ�านวนผู้ต้องขังเพิ่มได้ 

ท่ีรับเพิ่มได้มากท่ีสุดคือทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีรองรับเพิ่มได้มาก

ท่ีสดุถึง 2,803 คน รองลงมาคอืทัณฑสถานหญงิเชียงใหม่ท่ีมีพืน้ท่ีรองรบัเพิม่ได้อีก 1,392 คน

2 กรมราชทัณฑ์มีการค�านวณพื้นท่ีในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเพื่อให้สามารถรองรับจ�านวนผู ้ต้องขัง 
ได้เพิ่มขึ้น เป็น 3 ระดับ เรียกว่าความจุเต็มที่ (เดิม) ความจุเต็มที่ (เพิ่มจากความจุเดิมอีก 30%) และความจุ
เปรียบเทียบ (เพิ่มจากความจุเต็มที่อีก 30%) ดูรายละเอียดใน กรมราชทัณฑ์, 2563
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ตาราง 1.2: 10 อันดับของเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีจ�านวนผู้ต้องขังเกินความจุ  

ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ลําดับ
แดน/เรือนจํา/ 

ทัณฑสถานชาย
ร้อยละของ 

ความจุล้นเกิน
แดน/เรือนจํา/

ทัณฑสถานหญิง
ร้อยละของ 

ความจุล้นเกิน

1 เรือนจ�าชั่วคราวหนองเรียง 
(สวรรคโลก)

424.71 àÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ 195.92

2 เรือนจ�าชั่วคราวห้วยกลั้ง 271.30 àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§
นครศรีธรรมราช

180.46

3 เรือนจ�าชั่วคราวเหรียงห้อง 206.35 àÃ×Í¹¨íÒÍíÒàÀÍÀÙà¢ÕÂÇ 146.43

4 เรือนจ�าจังหวัดบึงกาฬ 192.38 àÃ×Í¹¨íÒÍíÒàÀÍ¹Ò§ÃÍ§ 145.54

5 เรือนจ�าชั่วคราวโคกค�าม่วง 
(กาฬสินธุ์)

160.96 àÃ×Í¹¨íÒÍíÒàÀÍàºµ§ 113.16

6 เรือนจ�าชั่วคราวเขากลิ้ง 152.91 àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§ÂÐÅÒ 111.90

7 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง 139.90 àÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´ªØÁ¾Ã 108.21

8 àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§ÃÐÂÍ§ 135.79 àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§ÃÐÂÍ§ 85.64

9 เรือนจ�าจังหวัดศรีสะเกษ 134.20 àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§¾Ñ·ÅØ§ 81.58

10 àÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§ 119.93 เรือนจ�ากลางนครปฐม 64.14

ที่มา: กุลภา และกฤตยา, 2564 (ค�านวณจาก กรมราชทัณฑ์, 2563)

ท่ามกลางจ�านวนผูต้้องขังท่ีเพิม่ข้ึน และสภาวการณ์จ�านวนผูต้้องขังท่ีแออัดล้นเกินพืน้ท่ี

ด�ารงอยู่ต่อเน่ืองกว่าทศวรรษน้ี ภาระหนักหน่วงส�าหรบักรมราชทัณฑ์ท่ีต้องเผชิญตลอดมาก็คอื

โครงสร้างทางกายภาพหรอืพืน้ท่ีใช้สอยในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานทีส่่วนใหญ่เกือบไม่เปลีย่นแปลง 

งบประมาณท่ีรัฐจัดให้ก็ไม่สอดคล้องกับภาระงานท่ีเพิ่มข้ึน จ�านวนบุคลากรก็เพิ่มข้ึนน้อยมาก

ไม่สมดุลกับปริมาณผู้ต้องขังท่ีหลั่งไหลเข้าเรือนจ�า ข้อจ�ากัดในการท�างานเหล่าน้ีสร้างความ

อึดอัดและตึงเครียดในการท�างานให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในเรือนจ�าค่อนข้างมากมาโดย

ตลอด และผู้ต้องขังคือกลุ่มผู้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด 

จ�านวนผู้ต้องขังท่ีล้นเกินความสามารถในการดูแลข้างต้นน้ีได้กลายเป็นปัจจัยรากฐานส�าคัญ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในทุกด้าน โดยเฉพาะในมิติ 

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหลายมิติตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้าเรือนนอนอีกครั้ง 
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ส่งผลต่อการเกิดโรคติดต่อทางเดินอาหาร ท้องร่วง ท้องเสียในเรือนจ�า ความเป็นอยู่ท่ีแออัด

และสภาพการนอนท่ีเบียดเสียดกันมากท�าให้โรคติดเช้ือทางเดินหายใจเป็นหน่ึงในปัญหาสุขภาพ

ล�าดับต้นๆ ของผู้ต้องขัง นอกจากนี้แล้ว การใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�ายังส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผูต้้องขังจนท�าให้ความเจ็บป่วยบางลกัษณะกลายเป็นโรคท่ีพบบ่อยในเรอืนจ�า เช่น การขาดแคลน 

น�า้ใช้ท�าให้หลายเรอืนจ�าต้องหมุนเวียนให้ผูต้้องขังอาบน�า้เป็นรอบ แข่งกับเวลาและพืน้ท่ีท่ีมีอยู่

จ�ากัด ในช่วงฤดูร้อนหลายเรือนจ�ามักมีปัญหาขาดแคลนน�้า ส่งผลต่อการใช้น�้าในการอุปโภค 

ทั้งท�าความสะอาดเสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ และเข้าห้องน�้าขับถ่าย การเข้าไม่ถึงน�้าอุปโภค 

ท่ีสะอาดอย่างเพียงพอท�าให้ผู้ต้องขังหญิงจ�านวนหน่ึงต้องกล้ันปัสสาวะนานๆ จนกระเพาะ

ปัสสาวะอักเสบ และอาจเป็นโรคติดเช้ือในช่องทางสบืพนัธุ ์(Reproductive Tract Infections -  

RTIs) ได้ (กุลภา, 2561)

“สภาพความแออัดล้นเกิน” ถูกยกมาเป็นอุปสรรคพ้ืนฐานข้อแรกในการประชุมสัมมนา

เชิงปฏบัิติการเรือ่ง “การให้บรกิารสขุภาพผูต้้องขัง: สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคท้ัง 4 ภาค” 

ท่ีจัดโดยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจ�า ดังความเห็น 

จากพยาบาลในเรือนจ�าแห่งหนึ่งว่า 

“...โดยท่ัวไปปัญหาของเรอืนจ�าคอืแออัด (à¹Œ¹â´Â¼ÙŒà¢ÕÂ¹) ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾

ก็จ�ากัดในเรื่่องการตรวจรักษา ก็จะลงไปเรื่องเครื่องมือเครื่องไม้ ความรู้ของคน

ตรวจ และเรื่องยา พอปัญหามันมารวมๆ กันก็จะไปตกถึงคนไข้ ถ้ามาเยอะๆ 

ถ้าพยาบาลมคีนสองคนในเรือนจ�า เขากจ็ะจดัระบบการตรวจทัว่ถงึหรือไม่ทัว่ถึง

บ้าง...ปัญหาพวกน้ีก็ไปกองท่ีพยาบาล ซึง่ให้การดูแลแบบครอบคลมุสมบูรณ์แบบ

ไม่ได้ มันก็กองๆ กันไป...น่ียังไม่รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ ป่วยด้วยตามโรคฤดูกาล  

ไข้หวัด โรคแออัด โรคหิด โรคผิวหนัง หรือต่อวันตรวจได้กี่คน 50 คน 100 คน 

200 คน แล้วแต่พื้นที่…” (กุลภา, 2561, น. 31 - 32)

สอดคล้องกับการศึกษาในต่างประเทศท่ีสรุปว่าความแออัดในเรือนจ�าเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ท่ีบ่งช้ีถึงความยากล�าบากและความขาดแคลนปัจจัยด�ารงชีวิตพ้ืนฐาน เน่ืองจากเรอืนจ�าท่ีแออัด

ประกอบไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกในชีวิตท่ีคุณภาพต�่า ขาดแคลนโอกาส มีบรรยากาศ

ความเครียดในระดับสูง และมีการควบคุมตรวจตราอย่างเข้มงวดมาก ปัจจัยท้ังหมดน้ี 

ส่งผลกระทบทางลบต่อสขุภาพของผูต้้องขังอย่างย่ิง (Viggiani, 2007) เช่นเดียวกับการศึกษา

ในประเทศอังกฤษท่ีพบว่าในเรือนจ�าท่ีมีบรรยากาศความเครียดสูงน้ัน เจ้าหน้าที่เรือนจ�า 

เรยีกว่าคอื “วงจรแห่งความเครยีด” เพราะการท�างานในสถานการณ์ท่ีขาดแคลนก�าลงัคนท�าให้
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เจ้าหน้าท่ีมีความเครยีดในการท�างานสงู ส่งผลให้เจ้าหน้าท่ีเข้มงวดและลงโทษผูต้้องขังบ่อยและ

รนุแรงกว่าปกติ เช่น การงดไม่ให้ญาติเข้าเย่ียม ไม่ได้พบกับครอบครวั การกวดขนัให้ผูต้้องขัง

อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดเข้มงวด เป็นต้น ส่งผลต่อเน่ืองให้ผู้ต้องขังมีความเครียดสูง

ตามไปด้วย ดังสถิติในระดับชาติของประเทศอังกฤษท่ีระบุว่าร้อยละ 14 ของผู้ต้องขังหญิง 

และร้อยละ 7 ของผูต้้องขังชายมีอาการทางจิต เปรยีบเทียบกับการเจ็บป่วยทางจิตในประชากร

ท่ัวไปท่ีมีเพียงร้อยละ 0.5 เท่าน้ัน (Nurse, Woodcock & Omsby, 2003) ประเด็นท่ี 

น่ากังวลมาจากการศึกษาวิจัยโดยวิเคราะห์ข้อมูลผู้ต้องขัง 23,000 คนจากการศึกษาต่างๆ  

62 ช้ิน (meta - analysis) พบว่าร้อยละ 41 - 70 ของผู้ต้องขังมีภาวะเจ็บป่วยทางจิตเวช  

และสาเหตุการตายล�าดับต้นๆ คือการฆ่าตัวตาย (Fazel & Baillargeon, 2011)

สถานการณ์ข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า สภาวะแวดล้อมในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นปัจจัย

พื้นฐานส�าคัญของความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้ต้องขัง แม้การท�างานเรื่องสุขภาพผู้ต้องขังจะ

เป็นการต่อรองและประนีประนอมระหว่างสองทัศนคติคือควบคุมเป็นหลักรักษาเป็นรองก็ตาม 

แต่เป้าหมายท่ีส�าคญัน่าจะเป็นการลดความเสีย่งต่อโรคท่ีพบบ่อยในเรอืนจ�า ซึง่เป็นปัญหาส�าคญั

ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้ต้องขัง

1.3 ปรบัวธีิคิดเปล่ียนเรอืนจ�าสู่สุขภาวะ

เรือนจ�า/ทัณฑสถานถูกเรียกว่าเป็น “สถาบันเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (total institutions)” 

(Goffman, 1961) ที่เห็นได้ชัดเจนจากลักษณะของโครงสร้างหรือพื้นที่กายภาพ เพราะเรือน

จ�าคอืพืน้ท่ีปิดท่ีมีรัว้รอบขอบชิด ตัดขาดจากสงัคมภายนอกด้วยก�าแพงสงูและหอคอยเฝ้าระวัง

รอบบรเิวณ และมีโครงสร้างการควบคมุดแูลแบบล�าดับช้ันในทุกระดับและทุกมิติของการด�าเนิน

ชีวิตของผู้ต้องขัง บริหารจัดการโดยเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นตัวแทนของระบบการบังคับบัญชาท่ีเป็น

ล�าดบัช้ัน ใช้ระเบียบวินัยอย่างเข้มงวด และมีระบบเฝ้าระวังตรวจตราเชิงรกุอยู่เสมอ สิง่เหล่าน้ี 

โดยตัวมันเองมีนัยถึงวัฒนธรรมแฝงท่ีอนุญาตให้ใช้อ�านาจและสร้างความรนุแรงได้ ตัวผูต้้องขัง

ถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวและสังคมของตนเอง ไม่มีชีวิตท่ีเป็นส่วนตัว ไม่มี 

ความเป็นตัวของตัวเอง ขาดทางเลือกและแรงจูงใจในการด�าเนินชีวิต

การด�าเนินงานเรือนจ�า/ทัณฑสถานภายใต้วิธีคิดท่ีมองว่าเรือนจ�าเป็นสถาบันเบ็ดเสร็จ

เด็ดขาดข้างต้น เรือนจ�า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่จึงให้ความส�าคัญกับมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง

ไว้ในเรือนจ�าเป็นภารกิจหลัก มิติด้านอ่ืนๆ ในชีวิตผู้ต้องขังจึงกลายเป็นเรื่องไม่ส�าคัญและ 

อยู่ภายใต้การควบคุมเสมอ แม้จะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยและการเข้าถงึบริการสุขภาพของ
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ผู้ต้องขัง ก็ยังคงด�าเนินไปภายใต้การต่อรองระหว่างการควบคุมกับทางเลือกและการตัดสินใจ

ด้านสขุภาพของผูต้้องขัง ในลกัษณะท่ีเรยีกว่า “ควบคมุเป็นหลกั รกัษาเป็นรอง” (กุลภา, 2561)

ความเป็นไปท้ังหมดน้ีตรงข้ามกับสิ่งท่ีองค์การอนามัยโลกเรียกว่า สภาวะแวดล้อม 

ท่ีส่งเสรมิสขุภาพ ความมีลกัษณะเบ็ดเสรจ็เดด็ขาดของเรอืนจ�า/ทัณฑสถานมีผลกระทบโดยตรง

สงูมากต่อสภาพจิตใจ สขุภาพ และคณุภาพชีวิตของผูต้้องขังท่ัวไป และย่ิงบ่ันทอนสขุภาพของ

ผูต้้องขังท่ีมีภาวะเปราะบางและมีอาการเจ็บป่วยทางจิตใจอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หน่ึงในแง่มุม

ท่ีดีของการต้องโทษในเรือนจ�า/ทัณฑสถานของผู้ต้องขังจ�านวนหน่ึงคือเป็นโอกาสปรับเปลี่ยน

วิถีในการด�าเนินชีวิตและสุขภาพร่างกายของตัวเอง โดยเฉพาะผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงการรักษา

พยาบาลก่อนท่ีจะเข้าเรือนจ�า ส�าหรับบางคนอาจเป็นครั้งแรกในชีวิตท่ีได้รับการตรวจร่างกาย

และวินิจฉัยโรค (กุลภา, 2561) ในกลุ่มผู ้ใช้ยาเสพติดน้ัน การด�ารงชีวิตในเรือนจ�าคือ 

การตัดขาดจากยาเสพติดท้ังมวล ซึ่งหมายถึงโอกาสท่ีจะได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ 

ของตนเองด้วยกิจกรรมรณรงค์ส่งเสรมิสขุภาพต่างๆ และการรบัวัคซนีเพือ่ป้องกันโรค เป็นต้น 

(Pont & Harding, 2019, p. 37 - 38) 

สภาวะแวดล้อมในเรอืนจ�าท่ีส่งผลต่อสุขภาพผู้ต้องขัง

‘สภาวะแวดล้อมในเรอืนจ�า’ ในท่ีน้ีหมายรวมท้ังสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและสภาวะ

แวดล้อมทางสังคม ในประเทศไทยยังมีการศึกษาท่ีให้ภาพของโรคท่ีเกิดจากสภาวะแวดล้อม

ของเรือนจ�าไม่มากนัก ขณะท่ีการศึกษาในหลายๆ ประเทศแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอยู่ใน

เรือนจ�ามีผลท�าให้ผู ้ต้องขังมีความเสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยด้วย “โรคไม่ติดต่อ”3 

(Non - Communicable Diseases - NCDs) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมและ 

การด�าเนินชีวิต ที่ส�าคัญคือ การกิน การนอน การท�างาน การพักผ่อน และการออกก�าลังกาย 

ที่ท�าให้เกิดการสะสมอาการของโรคอย่างช้าๆ และกลายเป็นโรคเรื้อรังในท่ีสุด เช่น โรคไต  

ซึ่งเป็นผลมาจากการกินอาหารเค็ม หรืออาหารท่ีมีโซเดียมสูงเป็นเวลานาน โรคเบาหวาน

ประเภท 2 ซึ่งเกิดจากการกินอาหารหวานจัดหรือน�้าตาลมากไป โรคความดันโลหิตสูง  

3 โรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases [NCDs]) มักถูกเรียกว่าโรควิถีชีวิต เนื่องจากเป็น
ความเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตไม่เหมาะสมของคนในปัจจุบัน ท้ังในด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการออกก�าลังกาย และพฤติกรรมเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆ ก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง และกลายเป็น
ภาระโรคที่ส�าคัญของประชากรไทย นั่นคือ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน ภาวะความ
ดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจอุดก้ันเรื้อรัง ซึ่งท�าให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร (อรรถเกียรติ, ภาณุวัฒน์  
áÅÐÊØ¸Ô´Ò, 2563)
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โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นผลมาจากการน่ังท�างานอยู่กับท่ีเป็นเวลา

นาน ไม่ออกก�าลังกายอย่างเหมาะสม มีความเครียดสะสม เป็นต้น (อรรถเกียรติ, ภาณุวัฒน์ 

áÅÐÊØ¸Ô´Ò, 2563)

แม้ในปัจจุบันจะถือว่า NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นหน่ึงในปัญหาสาธารณสุข 

ล�าดับต้นๆ ท่ัวโลก ทั้งในมิติของจ�านวนการเสียชีวิตและภาระโรคโดยรวมส�าหรับประชากร 

โดยในประเทศไทยนั้น มีอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDs เท่ากับ 427.4 ต่อประชากรแสน

คน โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็ง โรคหลอดเลือด

สมอง และโรคหัวใจขาดเลือด (อรรถเกียรติ, ภาณุวัฒน์ และสุธิดา, 2563) ซึ่งมีความกังวล

ว่า NCDs น่าจะเป็นหนึง่ในปัญหาสขุภาพท่ีรนุแรงในเรอืนจ�า เน่ืองจากพฤติกรรมท่ีไม่สามารถ

เลือกอาหารการกินท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระ รวมท้ังพฤติกรรมเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเนือยน่ิง

และไม่มีเวลาออกก�าลังกายระหว่างวันได้ นอกจากน้ียังพบว่าโรคติดต่อท่ีพบบ่อยและเกิดข้ึน

เป็นประจ�าในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานน้ันคอืโรคผวิหนังและโรคติดต่อทางเดินหายใจ ท้ังน้ีเป็นเพราะ

ภาวะความแออัดในเรอืนจ�าเป็นหน่ึงในปัจจัยสนับสนุนการแพร่กระจายโรคติดต่อ และเป็นปัจจัย

ส�าคัญหนึ่งในการก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขัง (กุลภา, 2561) 

น่าสังเกตว่าข้อมูลเก่ียวกับการเป็นโรค NCDs ในกลุ่มผู้ต้องขังส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม

ประเทศที่ประชากรมีรายได้สูง ท้ังท่ีประชากรในประเทศรายได้ต�่าและกลางมีอัตราการตาย 

จากโรค NCDs สูงถึงร้อยละ 80 เม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีรายได้สูงซึ่งมีเพียงร้อยละ 63  

เรือนจ�าในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษ ต่างยอมรับว่า 

โรค NCDs เป็นปัญหาส�าคญัท่ีสดุของการบรกิารสาธารณสขุในเรอืนจ�า ผูต้้องขังในสหรฐัอเมรกิา

มีอัตราการเป็นโรคความดันสูง เบาหวาน หัวใจวาย โรคหอบหืด และมะเร็ง สูงกว่าประชากร

ผู้ใหญ่ท่ีมีอายุและเพศเดียวกันท่ีอยู่นอกเรือนจ�า ส่วนในประเทศออสเตรเลียพบว่า ผู้ต้องขัง

หญิงเป็นโรคหอบหืดสูงถึงร้อยละ 36.3 สูงกว่าผู้หญิงท่ีอยู่นอกเรือนจ�าถึงสามเท่า และยัง 

พบว่าผู้ต้องขังหญิงอายุ 25 - 34 ปี เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 6.2 ในขณะผู้หญิงท่ัวไปเป็น 

โรคเดียวกันนี้เพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น (Plugge et al., 2014)

อย่างไรก็ดี แม้ประเด็นเรื่องสภาวะแวดล้อมของเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ีส่งผลก�าหนด

สภาวะสขุภาพและความเจ็บป่วยของผูต้้องขังจะได้รบัการกล่าวถึง และตระหนักในความส�าคญั

ของการปรับเปล่ียนสภาวะแวดล้อม/วิถีการด�ารงชีวิตภายในเรือนจ�าให้เป็นไปเพื่อสุขภาวะท่ีดี

ของผู้ต้องขังมากข้ึน แต่มาตรการเชิงปฏิบัติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและ 

ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกลุ่มน้ีในเรือนจ�ายังมีข้อจ�ากัดที่ท�าได้ยาก โดยเฉพาะการลด
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พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ส�าคัญ ได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง ทางเดิน

หายใจเรือ้รงั และสขุภาพจิต ซึง่หมายถึง การบรโิภคอาหารท่ีไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกสขุลกัษณะ 

(เช่น บริโภคแคลอรี่น้อยหรือมากเกินไป บริโภคเกลือหรือโซเดียมสูงเกินไป) การสูบบุหรี่  

การมีกิจกรรมทางกายไม่เพยีงพอ หรอืพฤติกรรมเนือยน่ิง (sedentary behavior) ซึง่หมายถึง 

การน่ังหรอืนอนในการท�ากิจกรรมต่างๆ ไม่รวมการนอนหลบั และมลพษิทางอากาศ ซึง่หมายถึง 

การถ่ายเทอากาศ การอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ร้อนหรืออบอ้าวเกินไป เป็นต้น

ปรบัสภาวะแวดล้อมสู่เรอืนจ�าสุขภาวะ

สภาวะแวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคมในเรอืนจ�ามีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อสขุภาพ

และคณุภาพชีวิตผูต้้องขัง หรอืท่ีเรยีกว่าสขุภาพองค์รวมของผูต้้องขังน่ันเอง ในเชิงแนวคดิของ

การท�างานเชิงระบบสุขภาพองค์รวมให้ความส�าคัญกับบริบทท่ีแวดล้อมทุกด้านของเรือนจ�า/

ทัณฑสถาน (ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางกายภาพ พืน้ท่ีใช้สอย องค์ประกอบของสถานท่ี อากาศ 

อาหาร น�้าดื่ม น�้าใช้ ความเข้มงวดของระเบียบวินัย การใช้เวลาส่วนตัวของผู้ต้องขัง ฯลฯ) 

รวมท้ังการเน้นไปท่ีตัวระบบหรือโครงสร้างขององค์กร ตลอดจนการอ�านวยความยุติธรรม 

อย่างเสมอภาคในเรอืนจ�า คอืให้ผูต้้องขังรูส้กึปลอดภยั มีความม่ันคง และปรบัเปลีย่นพฤติกรรม 

ภายใต้การมีส่วนร่วม ความเท่าเทียม สิทธิมนุษยชน เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ 

ความดีงาม ซึ่งคือรากฐานส�าคัญของการพัฒนาสู่เรือนจ�าสุขภาวะ (healthy prisons) ËÃ×Í

เรือนจ�าส่งเสริมสุขภาพ ด้วยเป้าหมายส�าคัญท่ีว่าต้องเป็นไปเพื่อสุขภาวะท่ีดีท้ังของเจ้าหน้าท่ี

และผูต้้องขัง ผ่านมุมมองท่ีเชือ่มโยงระบบและโครงสร้างของเรอืนจ�า (Baybutt & Chemlal, 

2016, p. 68) 

การเน้นระบบแบบองค์รวมในท่ีน้ีก็เพื่อพัฒนาองค์กรท่ีจะเริ่มต้นน�าการเปลี่ยนแปลง 

มาสูทุ่กภาคส่วนของเรอืนจ�า และเพือ่ความมัน่ใจว่าบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่และการท�างาน

จะช่วยส่งเสริมสุขภาพและฟื้นคืนชีวิตทางสังคมของผู้ต้องขัง ด้วยการบูรณาการสุขภาวะและ

คุณภาพชีวิตเข้าสู่วัฒนธรรมและพันธกิจของเรือนจ�า และเช่ือมประสานสู่สังคมภายนอก  

จึงเป็นเรื่องแน่นอนว่าสภาวะแวดล้อมองค์รวมของเรือนจ�าในทุกมิติ มีส่วนกระตุ้น สนับสนุน 

และฟื้นฟูชีวิต จิตใจ ปัญญา และร่างกายของผู้ต้องขัง ดังรูปธรรมในการจัดสร้างบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังข้างล่างนี้
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1.2: รูปธรรมในการจัด/สร้างบรรยากาศ 
และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขัง

·	 จัดให้สภาพแวดล้อมมีความสดใส การสร้างพื้นที่สีเขียว (ถ้ามีพื้นที่พอเพียง) มุมพักผ่อน 

·	 สร้างเสริมวัฒนธรรมในการดูแลใส่ใจกัน และการฟื้นฟูเยียวยา

·	 สร้างบรรยากาศที่ผู้ต้องขังรู้สึกปลอดภัย ทั้งเมื่ออยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังด้วยกัน 
และอยู่กับเจ้าหน้าที่

·	 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังสามารถพูดคุยกับคนอื่นได้อย่างเป็นส่วนตัวและเป็นความลับ 

·	 เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังมีการดูแลทางสังคมกันเองและให้ค�าแนะน�าซึ่งกันและกัน

·	 จัดระบบให้ผูต้้องขังได้รบัการเย่ียมเยียนจากญาติและเพือ่น และรกัษาสายใยความสัมพันธ์

กับคนภายนอกไว้ได้

·	 ให้ข้อมูลข่าวสารของระเบียบและกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน

·	 สร้างสรรค์วิธีการหลากหลายที่จะช่วยลดระดับของความเหงา เศร้า และเบื่อหน่าย  
ให้อยู่ในระดับต�่าสุดเท่าที่ท�าได้

·	 จัดอาหารที่มีปริมาณเพียงพอและมีสารอาหารครบถ้วน และน�้าดื่มที่สะอาด 

·	 เปิดโอกาสให้มีการออกก�าลังกายเป็นประจ�า และเข้าถึงอากาศที่สดชื่น

·	 ให้ผู้ต้องขังมีเวลาเป็นส่วนตัว ห้องนอนมีแสงสว่างเพียงพอ การระบายอากาศดี  
และมีเครื่องนอนที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศ (หน้าร้อน หน้าหนาว และหน้าฝน)

·	 มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับเรือ่งการดูแลสขุภาพพืน้ฐาน การรกัษาพืน้ฐาน และการดูแล
ที่กฎหมายก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

ที่มา: Fraser, 2014, p. 174

การปรบัสภาวะแวดล้อมข้างต้นเป็นส่วนหน่ึงของแนวคดิเรือ่งเรอืนจ�าสขุภาวะ ซึง่หมายถึง  

เรือนจ�าซึ่งมีสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมท่ีผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติ 

ท่ีเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ด้าน (ธีรวัลย์ และ 

นภาภรณ์, 2561) ดังนี้
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1. ความสามารถในการดแูลตนเองของผูต้้องขัง (self - care) หมายถึงสภาวะท่ีผูต้้องขัง 

สามารถจัดการตัวเองให้มีสุขภาพท่ีดีท้ังกาย อารมณ์ และจิตใจ เลือกรับประทานอาหาร 

ท่ีไม่เป็นโทษต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ออกก�าลังกาย หลีกเลี่ยงพฤติกรรม 

ท่ีจะก่อให้เกิดโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ผู้ต้องขังท่ีเป็นโรคเรื้อรังก็สามารถ 

ดูแลตนเองได้ เป็นต้น

2. ลดความเสีย่งของโรคท่ีพบบ่อยในเรอืนจ�า หมายถงึสภาวะท่ีเรอืนจ�าสามารถลดหรอื

ขจัดโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของเรือนจ�า โดยเฉพาะ

พฤติกรรมเนือยนิ่ง การอยู่อย่างแออัด การลงโทษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การกลั้นปัสสาวะ 

การรบัประทานอาหารเคม็หรอืหวานมากเกินไป เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดโรคท่ีเกิดจาก

สภาวะแวดล้อมของเรือนจ�า เช่น โรคเครียด โรคผิวหนัง ท้องผูก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไต กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น

3. การเข้าถึงบริการสุขภาพ àÃ×Í¹¨íÒÁÕ¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´ã¹¡ÒÃãËŒ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ÍÍ¡ÁÒÃÑº¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ

จากสถานพยาบาลนอกเรือนจ�า โดยเฉพาะด้วยโรคท่ีไม่จ�าเป็นต้องรักษาแบบเร่งด่วน เช่น  

โรคตา โรคในช่องปาก ซึ่งผู ้ป่วยมีโอกาสน้อยมากท่ีจะออกไปรับการรักษานอกเรือนจ�า  

การบรกิารผูต้้องขังกลุ่มน้ีจึงต้องอาศัยการให้บรกิารเชิงรกุเข้าไปหาผูต้้องขัง เช่น การจัดแพทย์

เฉพาะทางเข้าไปให้บริการในเรือนจ�า หน่วยทันตกรรมเคลื่อนท่ี หรือหน่วยแพทย์เฉพาะทาง

เคลื่อนที่ เป็นต้น

4. ผู้ต้องขังมีพลังชีวิต คิดบวก และมีก�าลังใจ หมายถึงสภาวะของเรือนจ�าท่ีช่วยให ้

ผู้ต้องขังพ้นจากความเครียดเรื้อรัง ความวิตกกังวลท่ีรุนแรง การหมดอาลัยตายอยากในชีวิต 

เศร้า เหงา ระทมทุกข์ รู้ว่าตนเองไร้ค่า ท�าให้ไม่มีพลังที่จะปรับเปลี่ยนตนเอง เรือนจ�าควรเป็น

พื้นท่ีซึ่งช่วยให้ผู้ต้องขังมีพลังชีวิต มีก�าลังใจ มีศรัทธาในผู้อ่ืน เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ ท่ีจะ 

ช่วยให้ชีวิตมีคุณค่า ทั้งขณะอยู่ในเรือนจ�าและเมื่อพ้นจากเรือนจ�าไปแล้ว

5. ระบบความสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตรและเอ้ืออาทร หมายถึงสภาวะของเรือนจ�าท่ีทุกคน 

มีความสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตร ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เข้าใจข้อจ�ากัดท่ีแต่ละคนมี ไม่ว่าจะเป็น 

ความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับผูต้้องขัง ระหว่างผูต้้องขังด้วยกันเอง และระหว่างเจ้าหน้าท่ี

´ŒÇÂ¡Ñ¹àÍ§

6. ผู้ต้องขังสามารถธ�ารงบทบาทของการเป็นแม่/พ่อ/ลูก/และสมาชิกของครอบครัว  

คอืสภาวะท่ีแม้ผูต้้องขังจะถูกจองจ�า แต่ก็ยังคงธ�ารงรกัษาบทบาทท่ีมีคณุค่าในชีวิตไว้ได้ แม้ว่า
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จะมีรูปแบบท่ีต่างจากการมีชีวิตอยู่ด้วยกันในครอบครัว โดยเฉพาะการธ�ารงบทบาทของ 

ความเป็นแม่ เป็นพ่อ เป็นลูก หรือญาติพี่น้อง 

7. ผู้ต้องขังมีโอกาสสร้างท่ียืนในสังคม หมายถึงสภาวะท่ีผู้ต้องขังตระหนักว่าตนเอง 

ยังเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นพลเมืองหรือเป็นประชาชนท่ีมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืน 

เป็นการด�าเนินการหรือจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคม 

ในรูปแบบต่างๆ หรือการสื่อสารสาธารณะถึงชีวิตในเรือนจ�าท่ีขาดอิสรภาพ ยากล�าบาก 

และต้องการก�าลงัใจ การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดขีองเรอืนจ�า การสือ่สารกับสงัคมถึงความสามารถ

และคุณค่าของผู้ต้องขัง

รูป 1.3: 7 มิติของเรือนจ�าสุขภาวะ

เรือนจำ
สุขภาวะ

HEALTHY
PRISON

สามารถ
ดูแลตนเองได้

มีโอกาส
สร้างที่ยืน
ในสังคม

ลด
ความเสี่ยงของโรค

ที่มักมี
ในเรือนจำ

เข้าถึง
บริการสุขภาพ
แบบองค์รวม

มีพลังชีวิต

คิดบวก
ดำรงชีวิต

ภายใต้
ความสัมพันธ์

ที่ดี

ธำรง
 บทบาทของ

แม่/ลูก/
ครอบครัว 

¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ËÞÔ§ ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ªÒÂ ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§·Ñé§ËÁ´

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

201,340

172,041

29,299 24,061 36,732 40,414 45,202 44,152 44,174 40,389 47,011 46,212 47,869

204,594 209,034
236,016

260,722 261,561 277,173

260,521

308,532
308,693

329,853

238,655 245,766
276,430

307,924
321,347

300,910

355,543

354,905

377,722

305,713

ที่มา: ธีรวัลย์ และนภาภรณ์, 2561 

การศึกษาครั้งน้ีจึงใช้ความเข้าใจเรื่องปัจจัยเชิงโครงสร้างท่ีก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง

เป็นพืน้ฐานในการศึกษาควบคูไ่ปกับการปรบัเปลีย่นเรอืนจ�าท่ีเป็นสถาบันเบ็ดเสรจ็เด็ดขาดไปสู่

การเป็นเรือนจ�าสุขภาวะ ท่ีค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้ต้องขัง  

ท้ังการชีวิตภายใต้ความกดดนัในเรอืนจ�า สภาวะแวดล้อมของเรอืนจ�า/ทัณฑสถานท่ีเป็นปัจจัย

พื้นฐานของการควบคุมป้องกันโรคและการแพร่ระบาดในเรือนจ�า การเข้าถึงบริการสุขภาพ 
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ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ รวมท้ังบริบททางสังคมและเงื่อนไขในชีวิตของผู้ต้องขังก่อนท่ีจะเข้า

เรือนจ�า ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย

และสุขภาพ หรือความฉลาดรู ้เรื่องสุขภาพ (health literacy) ของผู ้ต้องขัง เหล่าน้ี 

ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังในทางหนึ่งในทางใดทั้งสิ้น

1.4 วตัถปุระสงค์ วธีิการวจิยัและด�าเนินงาน

จากสถานการณ์สุขภาพผู ้ต้องขังและข้อท้าทายต่อการสร้างสุขภาวะในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานข้างต้น โครงการฯ การศึกษาครั้งนี้จึงได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้สองประการคือ 

(1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการสุขภาพและเครือข่ายการท�างาน 

ด้านสขุภาพผู้ต้องขังของสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน หลงัจากข้ึนทะเบียน

เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ว่าส่งผลกระทบ

หรือเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างไร 

(2) วิเคราะห์สถานการณ์และการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะความ

เจ็บป่วยท่ีเป็นผลจากสภาวะแวดล้อมในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน และการด�าเนินชีวิต

ในเรือนจ�าของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยจ�าแนก 

เป็นสองระดับคือ ในพื้นที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานที่เก็บข้อมูล 15 แห่ง และภาพรวม

ระดับประเทศ

วธีิการวจิยัและด�าเนินงาน

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเก็บข้อมูล

จากการสมัภาษณ์ระดับลึกและสนทนากลุม่เจ้าหน้าท่ีพยาบาลประจ�าสถานพยาบาล เจ้าหน้าท่ี

ราชทัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานบรกิารสขุภาพผูต้้องขังในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานท่ีเก็บข้อมูล 15 แห่ง 

และบุคลากรจ�านวนหน่ึงในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ประกอบกับ 

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ ตัวเลขความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังท่ีเข้ารับบริการ

จากสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่ง รวม 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และตัวเลข

การใช้บริการผู ้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของผู้ต้องขังตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ในโรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นที่ที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานตั้งอยู่ทั่วประเทศ รวม 3 ปี (พ.ศ. 2560 -  

2562)
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(1) การก�าหนดพื้นที่ศึกษา

การศึกษาน้ีได้เลือกพื้นท่ีศึกษาคือเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่ง โดยพิจารณา 

ความครอบคลุมลักษณะที่แตกต่างหลากหลายของเรือนจ�า/ทัณฑสถานประกอบกัน อาทิเช่น 

พื้นท่ีต้ัง ลักษณะหรือรูปแบบของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน อ�านาจควบคุม ความจุและจ�านวน 

ผูต้้องขังของเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน ความพร้อมและศักยภาพในการให้บรกิารของสถานพยาบาล

ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน องค์ประกอบด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี เป็นต้น ก�าหนดพื้นท่ีศึกษา 

ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

(1) ทัณฑสถานหญงิ 3 แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญงิพิษณโุลก 

และทัณฑสถานหญิงสงขลา 

(2) เรือนจ�าหรือทัณฑสถานส�าหรับผู้ต้องขังชายล้วน รวม 5 แห่ง ประกอบด้วย 

ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัด

นครราชสมีา ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพทัลงุ เรอืนจ�ากลางเขาบิน จังหวัด

ÃÒªºØÃÕ áÅÐàÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡

(3) เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ากลางราชบุรี เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช 

เรือนจ�ากลางนครราชสีมา และเรือนจ�ากลางอุดรธานี 

(4) เรอืนจ�าระดบัอ�าเภอและจังหวัด 3 แห่ง ได้แก่ เรอืนจ�าจังหวัดตรงั เรอืนจ�าอ�าเภอเทิง  

จังหวัดเชียงราย และเรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ตาราง 1.3: อ�านาจการควบคุมและจ�านวนผู้ต้องขังของเรือนจ�า/ 

ทัณฑสถานที่เก็บข้อมูล พ.ศ. 2560-2562

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน

อํานาจ 
การควบคุม

จํานวนผู้ต้องขัง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม

2560 2561 2562 2563

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ »ÃÐËÒÃªÕÇÔµ 2,089 2,190 2,247 2,305

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ไม่เกิน 30 ปี 854 1,072 1,060 1,025

ทัณฑสถานหญิงสงขลา ไม่เกิน 30 ปี 1,130 1,537 1,375 1,466

àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§à¢ÒºÔ¹ 15 ปี-ประหารชีวิต 3,623 3,404 2,914 2,935

ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา ไม่เกิน 30 ปี 2,952 4,042 3,034 3,581

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
à¢Ò¾ÃÔ¡ 

ไม่เกิน 15 ปี 4,090 4,148 3,563 4,056

àÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´¾ÔÉ³ØâÅ¡ ไม่เกิน 15 ปี 2,474 3,023 3,446 3,471

ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ไม่เกิน 7 ปี 76 227 172 475

เรือนจ�ากลางนครศรีธรรมราช 15 ปี-ประหารชีวิต 5,407 7,604 7,129 7,884

àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§ÃÒªºØÃÕ 15 ปี-ตลอดชีวิต 4,235 5,849 6,088 5,838

เรือนจ�ากลางนครราชสีมา 15-30 ปี 2,392 2,000 2,870 2,968

àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 15-30 ปี 3,175 4,723 5,017 5,076

àÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§ ไม่เกิน 25 ปี 1,949 2,633 2,779 2,815

àÃ×Í¹¨íÒÍíÒàÀÍà·Ô§ ไม่เกิน 15 ปี 1,018 1,354 1,516 1,531

เรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง ไม่เกิน 10 ปี 1,676 2,052 2,186 2,561

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม. สถิติผูต้้องราชทัณฑ์ท่ัวประเทศ 
รท. 102 (ก) ส�ารวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560, 2561, 2562, 2563.

(2) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัในการด�าเนินงานวิจัยนีป้ระกอบด้วยหัวหน้าสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/

ทัณฑสถาน 15 แห่ง ซึ่งอาจเป็นได้ท้ังพยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ฝ่ายควบคุม 

พยาบาลวิชาชีพประจ�าสถานพยาบาล ผูบ้รหิารเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน รวมทัง้ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าท่ี 
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1.5 จรยิธรรมการวจิยัและแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูล

แม้โครงการน้ีจะเก็บข้อมูลจากพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังเป็นหลัก 

แต่คณะนักวิจัยได้ค�านึงถึงความละเอียดอ่อนในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ระดบัลึกผูใ้ห้ข้อมูล

ส�าคัญทุกคน โดยเฉพาะในประเด็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ความสมัครใจ 

ในการให้ข้อมูล ความลับของข้อมูลท่ีได้รับ และการลดความขัดแย้งหรือปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน

กับผูใ้ห้ข้อมูลท้ังหมด อันเป็นพืน้ฐานของหลกัการด้านจรยิธรรมในการท�างานวิจัย โดยโครงการฯ  

ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารหมายเลข COA No.2020/02 - 056 

คณะนักวิจัยได้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการเก็บข้อมูลของโครงการฯ ท่ีส�าคัญ ได้แก่  

ในการสัมภาษณ์ระดับลกึและการสนทนากลุ่มน้ัน ผูใ้ห้ข้อมูลส�าคญัทุกคนจะได้รบัเอกสารช้ีแจง

ผู้เข้าร่วมการวิจัย (participant information sheet) ซึ่งระบุรายละเอียดของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา การเก็บข้อมูล ฯลฯ ให้กับผู้ให้ข้อมูล และต้องได้รับการยินยอม

เข้าร่วมโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรในหนงัสือแสดงความยนิยอมเข้าร่วมการวิจยั (consent 

form) จากผู้ให้ข้อมูลทุกคนก่อนการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มทุกครั้ง

1.6 ข้อจ�ากัดของการศึกษาวจิยั

เดิมโครงการน้ีก�าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - 

กันยายน 2563 ซึ่งอยู่ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  

ท่ีเรียกว่าโควิด - 19 ส่งผลให้ไม่สามารถเดินทางเพ่ือเก็บข้อมูลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานได้ตาม

เวลาท่ีก�าหนด ประกอบกับเรอืนจ�า/ทัณฑสถานไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปท�ากิจกรรม

ใดในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ และต้องขยายเวลาเพื่อเก็บข้อมูลให้ครบส�าหรับ 

การวิเคราะห์ทั้ง 15 แห่งได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 ข้อจ�ากัดในการวิจัยอื่นๆ มีดังนี้

(1) ข้อมูลทุติยภมิูท่ีเป็นสถิติตัวเลขความถ่ีของผูต้้องขังท่ีเข้ารบับรกิารสขุภาพจากสถาน

พยาบาลในเรือนจ�า/ทณัฑสถาน ด้วยโรคต่างๆ 17 กลุ่มโรค ระหว่าง พ.ศ. 2560-

2562 รวม 3 ปี จากเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่งนั้นไม่สามารถรวบรวมได้ครบ

สมบูรณ์ เน่ืองจากระบบการเก็บข้อมูลของเรือนจ�า/ทัณฑสถานหลายแห่งจัดเก็บ 

ในระบบแฟ้มเอกสาร ท่ีอาจสูญหายหรือไม่สามารถสืบค้นย้อนหลังได้ โครงการฯ 

จึงได้รับข้อมูลจากทัณฑสถานแห่งหนึ่งเพียง 11 เดือน ของ พ.ศ. 2562 ปีเดียว 
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ด้วยเหตุท่ีมีการปรับปรุงพื้นท่ีในทัณฑสถานเพื่อจัดงานส�าคัญ จึงมีการโยกย้าย 

กล่องเก็บเอกสารไปมาและไม่อาจสบืค้นได้ในท่ีสดุ นอกจากน้ี การเก็บข้อมูลตัวเลข

เหล่าน้ีเป็นภารกิจของพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานแต่ละแห่ง ซึง่ส่วนใหญ่แต่ละ

คนจัดเก็บส�ารองไว้เป็นส่วนตัว บางเรอืนจ�ามีการโยกย้ายบุคลากร ท�าให้ไม่สามารถ

ค้นหารายละเอียดของข้อมูลที่เคยท�าไว้หรือเอกสารเก่าย้อนหลังให้ได้ 

(2) การบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังท่ีเข้ารับบริการสุขภาพและการป้อนเข้าระบบในแต่ละ 

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่งที่เป็นพื้นท่ีเก็บข้อมูลครั้งน้ี แม้โดยพื้นฐานจะเป็น

ตารางมาตรฐานเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของการบันทึก  

บางแห่งไม่ลงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มโรค บนัทึกเพียงภาพรวมของแต่ละกลุม่โรค

เท่านั้น ท�าให้ไม่อาจวิเคราะห์บางกลุ่มโรคในรายละเอียดได้ 

(3) การบันทึกและจัดเก็บตัวเลขผู้ต้องขังท่ีเข้ารับบริการสุขภาพในสถานพยาบาล 

ของเรือนจ�า/ทัณฑสถานน้ัน จ�าแนกโรคและปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนออกเป็น  

17 กลุ่มโรค ซึ่งสอดคล้องกับระบบการบันทึกของ สปสช. เพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน 

โดยการบันทึกของเรอืนจ�า/ทัณฑสถานน้ันมีเพยีง 16 กลุ่มโรค โดยใช้รหัสกลุม่โรค

ที่ 16 รหัส P00-P99 ซึ่งหมายถึงการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องจาก

เหตุภายนอกน้ัน เทียบเท่ากับกลุ่มโรคท่ี 19 รหัส S00-T98 ในระบบบันทึก 

ของ สปสช. ที่ใช้บัญชีจ�าแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพ

ท่ีเก่ียวข้อง (ICD 10) เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ การบันทึกโรคและปัญหา

สุขภาพของเรือนจ�า/ทัณฑสถานในกลุ่มโรค 16 น้ีจึงได้รวมเอาปัญหาสุขภาพ 

ในหมวดที่เหลือ (20-22) เข้าไว้ด้วย โดยแต่ละแห่งบันทึกอาการและโรคที่ “อาจ” 

ไม่เข้าข่าย 15 กลุ่มโรคไว้ในหมวด 16 นี้เอง
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2
สถานพยาบาลเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน 

กับบรกิารปฐมภมูิ

2.1 ความส�าคัญของบรกิารปฐมภมูิในเรอืนจ�า

การจัดบริการสุขภาพในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นประเด็นท่ีองค์การอนามัยโลกให้ความ

สนใจในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 เน่ืองจากปรากฏการณ์ 2 ด้าน น่ันคือ (1) บทความ 

ที่ตีพิมพ์ใน The Lancet เมื่อ ค.ศ. 1987 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอัตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

เอดส์ในเรอืนจ�าน้ันสูงกว่าประชากรท่ัวไปมาก (Harding, 1987) และ (2) ในช่วงเวลาใกล้เคยีง 

กันน้ัน คณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป (European Commission of 

Human Rights - EComHR) ได้รับค�าร้องทุกข์เรื่องบริการสุขภาพในเรือนจ�า และส่งเรื่อง 

ไปยังศาลด้านสทิธมินุษยชนของสหภาพยุโรป (European Court of Human Rights - ECtHR) 

ท่ีต่อมาพิพากษาว่าความล้มเหลวของงานรักษาพยาบาลผู้ต้องขังถือเป็นการละเมิดสิทธ ิ

มาตรา 3 ด้านการทรมาน จนคณะกรรมการด้านการคุ้มครองป้องกันการลงโทษแบบทรมาน

และลดทอนความเป็นมนุษย์ (Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment - CPT) ออกตรวจเย่ียมเรือนจ�าในประเทศสหภาพยุโรปแล้ว 

พบว่า มีปัญหาความล้มเหลวของงานรักษาพยาบาลและละเมิดสิทธิสุขภาพผู้ต้องขังจริง (ดู 

รายละเอียดในหัวข้อ 2.3) จึงสรุปว่าการควบคุมและยกระดับบริการสุขภาพในเรือนจ�านั้นคือ

ภาระที่กรรมการชุดนี้ต้องรับผิดชอบ ในรายงานประจ�าปี ค.ศ. 1993 ของ CPT จึงมีข้อเสนอ

เรื่องมาตรฐานบริการสุขภาพในเรือนจ�าส�าหรับเรือนจ�าในสหภาพยุโรป ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น

เครื่องมือท่ีกระตุ้นองค์การอนามัยโลกให้พัฒนากิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ 

การบริการสุขภาพผู้ต้องขังมากขึ้น (Pont & Harding, 2019, p.8 - 9)

แนวคิดในเรื่อง “การสาธารณสุขมูลฐาน - สมฐ.” (primary health care) ได้รับ 
การยอมรบัว่าเป็นรากฐานของการบรกิารรกัษาพยาบาลและส่งเสรมิสขุภาพผูต้้องขังในเรอืนจ�า 



24  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ท่ีมีประสทิธภิาพและเป็นองค์ประกอบท่ีจ�าเป็นส�าหรบับรกิารสุขภาพทุกระบบ เน่ืองจากผูต้้องขัง 

ย่อมมีสิทธิสุขภาพเหมือนคนทั่วไป (Fraser, 2014, p. 173) แนวคิดน้ีมาจากฐานคิดเพื่อ 

ลดความเหลื่อมล�้าทางสุขภาพและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งท่ีจริงแล้วประเทศไทย 

น�ามาใช้อย่างกระตือรือร้นในการท�างานสุขภาพระดับชุมชน และประสบความส�าเร็จจนเป็น

ตัวอย่างแถวหน้าของนานาประเทศ (Global Health Watch, 2011, pp. 52 - 57) สอดคล้อง

กับงานวิจัยล่าสุดด้านนี้ในประเทศไทยที่พบว่า แนวคิดและองค์ประกอบของ ‘การสาธารณสุข

มูลฐาน’ สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในงานเรอืนจ�าได้อย่างเหมาะสม เพราะมีเน้ืองานท่ีสอดคล้อง

กับองค์ประกอบของ ‘สมฐ.’ และสอดคล้องไปกันได้ดกัีบมาตรฐานระดับนานาชาติในการปฏบัิติ

ต่อผู้ต้องขัง ไม่ว่าจะเป็นข้อก�าหนดแมนเดลา หรือข้อก�าหนดกรุงเทพ (กฤตยา และกุลภา, 

2561) 

องค์การอนามัยโลกให้ความหมาย ‘สมฐ.’ ว่าคือระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตแบบ 

องค์รวมของสังคม ท่ียึดความต้องการและความปรารถนาของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

เป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมปัจจัยก�าหนดสุขภาพท่ีเน้นการบูรณาการความสัมพันธ์เช่ือมโยง

ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และความอยู่ดีมีสุข การบริการสุขภาพ 

จึงครอบคลุมทุกมิติชีวิตต้ังแต่เกิดจนตาย ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มโรคต่างๆ เท่าน้ัน  

ผู้รับบริการม่ันใจได้ว่าบริการจะรวมท้ังการป้องกัน การรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู 

และการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต (WHO, 2019) กล่าวในทางปฏิบัติ เป้าหมายหลักของ

การด�าเนินงาน ‘การสาธารณสุขมูลฐาน’ น้ันอยู่ท่ีการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต และ

การวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยในทุกพื้นที่ของสังคม ‘สมฐ.’ ย่อม

มีความหมายกว้างกว่าการให้บรกิารรกัษาพยาบาลพืน้ฐานหรอืระดับปฐมภมิู (primary care) 

มาก เนื่องจาก ‘สมฐ.’ ได้หมายรวมถึงการสร้างและพัฒนาเงื่อนไขที่ท�าให้คนทุกกลุ่มสามารถ

มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการขยายบริการสุขภาพเข้าไปสู่ชุมชนในทุกพื้นที่

แม้ภาคปฏิบัติการของ ‘สมฐ.’ ในแต่ละประเทศจะมีลักษณะแตกต่างกันไป แต่กล่าว 

ได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ใช้ “บรกิารปฐมภมิู” (primary care) เป็นด่านแรกท่ีประชาชนในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยมี “หน่วยบริการ 

ปฐมภมิู” (primary care unit) ทีร่บัผดิชอบงานบรกิารท่ีกว้างกว่าการรกัษาพยาบาล ซึง่รวม

ถึงการดูแลสุขภาพโดยรวม ท่ีค�านึงถึงปัจจัยก�าหนดสุขภาพทางด้านสังคม และการดูแล 

ท้ังครอบครัว ชุมชน เข้าไปด้วย อีกนัยหน่ึงก็คือการดูแลในทุกด้านท่ีส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้เกิดสขุภาวะท่ีดขีองประชาชน หน่วยบรกิารปฐมภมิูจึงต้องมีบทบาทเชิงรกุ ท้ังเน้นการส่งเสรมิ 
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สุขภาพและการป้องกันโรคของกลุ่มประชากร และให้บริการด้านสุขภาพ โดยพิจารณาปัญหา

อย่างเป็นองค์รวม จากการทบทวนงานบริการปฐมภูมิของประเทศต่างๆ ท้ังพัฒนาและก�าลัง

พฒันา แสดงชัดเจนว่าหน่วยบรกิารปฐมภมิูช่วยขยายการเข้าถึงบรกิารสขุภาพด้านต่างๆ ของ

ประชาชนในชุมชน ส่งผลลพัธ์ทางบวกต่อสขุภาพเพิม่ข้ึน ลดจ�านวนผูป่้วยท่ีต้องเข้าโรงพยาบาล

และจ�านวนผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน ขณะท่ีก็ช่วยลดผลกระทบทางลบของสภาวการณ์เศรษฐกิจ

ที่มีต่อสุขภาพด้วย (Shi, 2012) 

ส�าหรับบริบทประเทศไทย กล่าวได้ว่า “เรือนจ�า” เป็นพื้นท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษคือ 

เป็นชุมชนปิด ผู้ต้องขังส่วนใหญ่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต�่า คือมีการศึกษาน้อย และ

มีรายได้น้อย จึงมีผู้เสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจว่าเรือนจ�าเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมมากในการท�างาน

แบบชุมชนองค์รวม ท่ีนอกจากจะเปิดโอกาสให้สามารถลงทุนด้านสุขภาพส�าหรับผู้ต้องขัง 

ท่ีเป็นกลุ่มประชากรด้อยโอกาสและเป็นชายขอบของสังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสท่ีจะช้ีให้เห็น 

ถึงปัญหาความไม่เสมอภาคทางสุขภาพ และการถูกกีดกันจากสังคม ดังนั้น การลงทุนท�างาน

สขุภาพชุมชนในเรอืนจ�าจึงสามารถส่งผลไปสูก่ารพัฒนาคณุภาพชีวิตของผูต้้องขังและครอบครวั 

ทั้งยังช่วยลดอัตราการกระท�าผิดซ�้าได้ด้วย (Baybutt, Acin, Hayton, & Dooris, 2014, p. 

180 อ้างใน กฤตยา และกุลภา, 2561, น. 23) และบทบาทท่ีเหมาะสมท่ีสดุของสถานพยาบาล

ในเรือนจ�าก็คือการด�าเนินงานในลักษณะของหน่วยบริการปฐมภูมินั่นเอง

2.2 หน่วยบรกิารปฐมภมูิในระบบสาธารณสุขไทย

หน่วยบริการระดับปฐมภูมิในประเทศไทยหมายถึงสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ตั้งแต่

สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพของเทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอ่ืนๆ ท้ังหน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน ท่ีมี

ภารกิจร่วมกันในด้านส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล  

โดยให้บริการสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งควรเป็นหน่วยบริการที่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลาง

ของต�าบลท่ีสดุ ประชาชนในต�าบลน้ันสามารถเดินทางเข้าถึงบรกิารได้สะดวกท่ีสดุ โดยกระทรวง

สาธารณสุขก�าหนดให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีบทบาททั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุข

ภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการสนับสนุนงาน สมฐ. ในการประสาน

กับหน่วยงาน 5 กระทรวงหลักเพื่อการพัฒนาและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน แต่ด้วยบทบาท

ท่ีเน้นเพยีงการคดักรองปัญหาสขุภาพท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่เน้นบรกิารท่ีดแูลประชาชนต่อเน่ือง จึงมี

ข้อวิพากษ์ว่าท�าให้คุณค่าหรือศักด์ิศรีของบริการระดับปฐมภูมิไม่เด่นชัด และด้อยกว่าบริการ 

ที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์สูง (สุพัตรา, 2552, น. 13)
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ใน พ.ศ. 2553 สถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชนถูกยกระดับให้เป็นโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) และในปัจจุบันทุกแห่งได้ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยคู่สัญญาของ

บริการระดับปฐมภูมิ (Contracting Unit for Primary Care - CUP) ได้รับการจัดสรรงบ

ประมาณเหมาจ่ายต่อหวัประชากรจากส�านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) อย่างไร

ก็ตาม กฎหมายเก่ียวกับงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพิ่งมีการตราเป็นกฎหมายออกมา 

ใน พ.ศ. 2562 น้ีเองในช่ือ “พระราชบัญญติัระบบสขุภาพปฐมภมิู” ด้วยเหตุผลท่ีว่ารฐัมีหน้าท่ี 

ต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้

ประชาชนมีความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันโรค โดยบรกิารสาธารณสขุ

ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และ 

การฟื้นฟูสุขภาพ รวมท้ังรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิตามกฎหมายน้ีก�าหนดให้มีแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนท่ีเหมาะสม และมีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

ท�าหน้าท่ีเป็นองค์กรก�ากับดูแล ด�าเนินการด้วยการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ราชกิจจานุเบกษา, 30 เมษายน 2562, น.185) 

กฎหมายฉบับน้ีก�าหนดหน้าท่ีของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ไว้ในมาตรา 20 ดังนี้

(1) ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยให้ความเสมอภาค และอ�านวยความสะดวกในการ

ให้บริการตลอดจนเคารพสิทธิส่วนบุคคล ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และความเช่ือ

ทางศาสนา

(2) ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾»°ÁÀÙÁÔ áÅÐãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ 

แก่ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือ

เข้าสู่ระบบการส่งต่อ

(3) ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ญาติ หรือผู้ซึ่งใกล้ชิดกับผู้รับบริการ เก่ียวกับแพทย์ 

บุคลากรด้านสาธารณสขุ หรอืผูร้บัผดิชอบในการดูแลต่อเน่ืองทางด้านสขุภาพกาย 

ด้านสุขภาพจิต และด้านสังคมท่ีจะรับดูแลผู้รับบริการก่อนจ�าหน่ายผู้รับบริการ 

ออกจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
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2.3 ศักยภาพของสถานพยาบาลในเรอืนจ�าไทย

เรือนจ�า/ทัณฑสถานในประเทศไทยทุกแห่งมีสถานพยาบาลอยู่ภายในท่ีมักเรียกกันว่า 

“แดนพยาบาล” หรือ “พบ.” แยกต่างหากออกมา เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลต่อผู้ต้องขังที่มี

ปัญหาสุขภาพทุกประเภทในแต่ละวัน โดยสถานพยาบาลจ�านวนหน่ึงสามารถจัดสรรพื้นท่ีเป็น

ห้องพักให้ผู้ต้องขังป่วยนอนพักค้างคืนเป็นผู้ป่วยในได้ด้วย ส่วนใหญ่จัดพื้นท่ีเป็นห้องแยกโรค

ส�าหรับผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค เป็นต้น อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึง

ศักยภาพการบริการสุขภาพของสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานในภาพรวมแล้วพบว่า 

ส่วนใหญ่สามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังได้เพียงเท่าท่ีจ�าเป็นเท่าน้ัน áÁŒ¡ÒÃ´ÙáÅ

สุขภาพอนามัยจะเป็นสิทธิพื้นฐานที่ผู้ต้องขังพึงได้รับขณะต้องโทษก็ตาม (กฤตยา และกุลภา, 

2558)

เน่ืองจากเรอืนจ�า/ทัณฑสถานมีหลายประเภท มีขนาดพืน้ท่ี โครงสร้างกายภาพ ก�าลงัคน  

อ�านาจความรบัผดิชอบ และจ�านวนผูต้้องขังแตกต่างกัน สถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน

จึงมีศักยภาพในการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังแตกต่างกัน แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับคือ  

(จุฑารัตน์, 2561)

(1) โรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีสถานะเป็นทัณฑสถาน เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของ 

กรมราชทัณฑ์ สามารถรองรับผู้ต้องขังได้ทั้งหมด 350 เตียง เป็นทั้งหน่วยบริการ

ประจ�า และหน่วยบรกิารส่งต่อ ซึง่รบัผดิชอบเครอืข่ายสถานพยาบาลของเรอืนจ�า/

ทัณฑสถานอีก 7 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

(2) สถานพยาบาล เรือนจ�ากลางบางขวาง มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าเป็นแพทย์ 1 คน 

ทันตแพทย์ 1 คน พยาบาล 8 คน นักจิตวิทยา 1 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 

คน สามารถรับผู้ต้องขงัป่วยค้างคืนในกรณีเพื่อสังเกตอาการได้ประมาณ 30 เตยีง

(3)  สถานพยาบาลระดับกลาง มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าเป็นพยาบาล 2-4 คน ให้บริการ 

ผูต้้องขังป่วยแบบคนไข้นอก บางแห่งสามารถให้มีการพกัค้างคนืภายในสถานพยาบาล  

มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับผู้ต้องขังป่วยได้ 10-30 เตียง

(4)  สถานพยาบาลระดับเล็ก มีเจ้าหน้าท่ีประจ�าเป็นพยาบาล 1-2 คน ให้บริการ 

ผูต้้องขังป่วยแบบคนไข้นอก ไม่สามารถให้มีการพกัค้างคนืภายในสถานพยาบาลได้

จากโครงสร้างข้างต้นนี ้โรงพยาบาลราชทณัฑ์คือสถานพยาบาลทีร่ับส่งต่อผู้ต้องขงัป่วย

จากเรือนจ�าในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้กรุงเทพฯ ผู้ต้องขังป่วยที่จ�าเป็นต้องส่งตัวออกไปรักษา
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นอกเรือนจ�าท่ีเหลือมากกว่าร้อยแห่งต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายในเขตท่ีเรือนจ�า/ 

ทัณฑสถานน้ันๆ ต้ังอยู่ การน�าผูต้้องขังป่วยออกนอกเรอืนจ�าแต่ละครัง้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีควบคมุ

ติดตามไปอย่างน้อย 2 คน หากเป็นการใช้บริการผู้ป่วยในท่ีต้องค้างคืนก็ต้องมีเจ้าหน้าท่ี 

เฝ้าดูแลค้างคืน 2 คนเช่นกัน ระเบียบดังกล่าวน้ีท�าให้การน�าผู้ต้องขังป่วยออกจากเรือนจ�า 

ไปรักษาตัวข้างนอกไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนักตลอดมา (กฤตยา และกุลภา, 2561; กุลภา, 

2561) ดังค�าให้สัมภาษณ์ของกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ขณะนั้น) ที่ว่า

“... (เมื่อ) มีภาระต้องไปเฝ้าผู้ต้องขังที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล ต้องใช้เจ้าพนักงาน 

2 คนเฝ้าผู้ต้องขัง 1 คน เสร็จงานจากเรือนจ�าก็ไม่ได้กลับบ้าน แต่ไปนอน 

โรงพยาบาล นอนขดตัวอยู่ตามทางเดิน เฝ้ายิ่งกว่าเฝ้าญาติตัวเองอีก เพราะถ้า

ผู้ต้องขังหลบหนีแล้วภายใน 90 วัน ถ้ายังตามตัวมาไม่ได้ ต้องโดนตั้งกรรมการ

สอบวินัยร้ายแรง ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และโดนคดีอาญาจ�าคกุไม่เกิน 2 ปี

อีก เราก็ต้องจ�าใจลงโทษน้องๆ เพราะกฎหมายก�าหนดไว้อย่างนั้น”

(รู้จัก ‘สงขลาโมเดล’ ต้นแบบการจัดบริการสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง,  

31 สิงหาคม 2559)

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กรมราชทัณฑ์จึงมีนโยบายสร้าง สถานพยาบาลระดับภูมิภาค / 

ระดับเขต ท่ีสามารถรับผู้ต้องขังป่วยค้างคืน มีระบบจัดการเพื่อเฝ้าดูอาการและรักษาอย่าง 

ต่อเนื่อง ลดอัตราการเฝ้าป่วย สามารถรองรับผู้ต้องขังป่วยได้ 30 - 50 เตียง เริ่มต้นแห่งแรก

ท่ีสถานพยาบาลประจ�าทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา ท่ีเรียกกันว่า “สงขลาโมเดล” (ÃÙŒ Ñ̈¡ 

‘สงขลาโมเดล’ ต้นแบบการจัดบริการสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง, 31 สิงหาคม 2561)

2.1: รู้จัก ‘สงขลาโมเดล’  
ต้นแบบการจัดบริการสุขภาพให้แก่กลุ่มผู้ต้องขัง

จังหวัดสงขลามีเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 4 แห่ง คือ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษสงขลา  

เรือนจ�ากลางสงขลา เรือนจ�าจังหวัดสงขลา และทัณฑสถานหญิงสงขลา รวมจ�านวน 

ผู้ต้องขังทั้งหมดประมาณ 11,000 คน มีพยาบาลรวม 11 คน ผู้ต้องขังขึ้นทะเบียนได้รับ

สิทธิหลักประกันสุขภาพแล้ว 98% เดิมข้ันตอนการน�าตัวผู้ต้องขังไปโรงพยาบาลจะมี

กระบวนการยาวมาก คือ ในช้ันแรกพยาบาลตรวจร่างกาย ถ้าพยาบาลดูแลไม่ได้ต้องท�า

หนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อน�าตัวผู้ต้องขังไปตรวจข้างนอก โดยใช้ก�าลังเจ้าหน้าท่ี 

2 คนต่อผู้ต้องขัง 1 คนในการควบคุม และใช้เวลาท่ีโรงพยาบาล 190 - 210 นาที/คน 
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ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่ปี 2557 จึงมีโครงการจัดบริการรักษาเชิงรุกในทัณฑสถาน มีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดบริการสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดการตีตราจาก

สังคม ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดภาระงานควบคุมผู้ต้องขังในโรงพยาบาล และ

ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง การด�าเนินงานมีบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาล

สงขลาเข้ามาให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น.

การปรับระบบบริการสุขภาพใหม่นี้ เริ่มต้นจากสถานพยาบาลของทัณฑสถานบ�าบัด

พเิศษสงขลาเตรยีมระบบ 3 เดือน มีการปรบัปรงุสถานท่ี จัดให้มีห้องพักแพทย์ ห้องจ่ายยา  

ห้องผ่าตัดเลก็ มีระบบบรหิารจัดการยาแบบเดยีวกับโรงพยาบาล มีบุคลากรจากโรงพยาบาล

สงขลาเข้ามาให้บริการทั้ง 4 เรือนจ�า ประกอบด้วยแพทย์ 1 คน เภสัชกร 2 คน พยาบาล

วิชาชีพ 2 คน และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงระบบข้อมูลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

เข้ากับโรงพยาบาล มีเภสัชกรเข้ามาจ่ายยา มีการประเมินเทคนิคการใช้ยา การเฝ้าระวัง 

การแพ้ยา การเฝ้าระวังยาหมดอายุ ผูต้้องขังท่ีป่วยด้วยโรคเรือ้รงัท้ัง 4 เรอืนจ�า/ทัณฑสถานน้ี 

มีประมาณ 400 คน โดยพยาบาลแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานจะบันทึกข้อมูลอาการโรค  

วัดสัญญาณชีพ เพื่อให้แพทย์ที่เข้าตรวจสามารถเรียกดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ วินิจฉัยและ

สั่งยาได้ โดยคนไข้ก็ไม่ต้องออกไปที่โรงพยาบาล

นับต้ังแต่เริม่จัดบริการเชิงรกุในเรอืนจ�าข้างต้น พบว่าแนวโน้มจ�านวนผูป่้วยลดลง และ

แนวโน้มการส่งตัวไปรกัษาภายนอกเรอืนจ�าก็ลดลง ดังเช่นท่ีพบว่าปี 2560 จ�านวนผูร้บับรกิาร

น้อยลง การส่งต่อลดลงเหลือร้อยละ 8% สิ่งท่ีเพิ่มข้ึนคือการส่งตรวจแล็บเพื่อวินิจฉัย 

โดยพยาบาลของเรือนจ�า และแพทย์สามารถติดตามผลแล็บนั้นได้ในสัปดาห์ต่อมา เช่น  

ส่งปัสสาวะ ส่งเลือด เพิ่มข้ึนเป็น 20% นอกจากน้ียังมีบริการทันตกรรม โดยทันตแพทย์ 

จากโรงพยาบาลเข้ามาให้บริการปีละ 2 ครั้ง แต่ละครั้งมีผู้ต้องขังเข้ารับบริการประมาณ 

200 - 300 คน รวมทั้งมีคลินิกสุขภาพใจ มีการท�าแบบประเมินความเครียด แบบคัดกรอง

อาการทางจิต และแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า หากแพทย์ตรวจประเมินว่าผู้ต้องขังมีอาการ

ทางจิตก็จะให้ค�าแนะน�า หรือส่งตัวไปรับบริการที่โรงพยาบาลสงขลา

นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิให้ความรูส้ขุภาพโดยวิทยากรจากโรงพยาบาล

สงขลา การส่งเสรมิสขุภาพ ได้แก่ การฉดีวัคซนีตามฤดกูาล การตรวจเอ็กซเรย์ปีละ 1 ครัง้ 

การตรวจเลือดเป็นประจ�าทุกปีในส่วนของเอชไอวี/เอดส์ การตรวจประเมินตามเกณฑ์
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มาตรฐานต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ โดยส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดและโรงพยาบาลสงขลาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งล่าสุดได้รับการรางวัลเป็นศูนย์บริการสุขภาพ

ชุมชนดีเด่นระดับเพชรประจ�าปี 2561 - 2562 และมีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 

ในเรือนจ�า (อสรจ.) ปีละ 1 - 2 ครั้ง เพื่อช่วยงานสถานพยาบาล เช่น การวัดสัญญาณชีพ 

การซกัประวัติผูป่้วยเบ้ืองต้น รวมท้ังดูแลและรายงานข้อมูลสขุภาพของผูต้้องขังในแต่ละเรอืน

นอน มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน 

ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบได้ช่วยลดจ�านวน 

ผู้ป่วย ลดการส่งผู้ต้องขังป่วยไปรับบริการท่ีโรงพยาบาลสงขลา และลดจ�านวนเตียงท่ีไป 

นอนค้าง รวมทั้งอัตราการนอนเฉลี่ยก็ลดลงเช่นกัน

สถานพยาบาลในเรือนจ�าระดับภูมิภาคข้างต้นน้ี แม้จะมีลักษณะท่ีเล็กกว่าโรงพยาบาล 

แต่มีรูปแบบและกระบวนการรักษาผู้ป่วยนอกเช่นเดียวกับในโรงพยาบาล น่ันคือ ป้อนข้อมูล

คนไข้เข้าระเบียนผู้ป่วยออนไลน์ได้ทันที มีห้องเอ็กซเรย์ และสามารถท�าหัตถการที่ไม่ซับซ้อน 

เช่น ท�าแผลหรือผ่าตัดขนาดเล็กได้ กรมราชทัณฑ์จึงมีแผนท่ีจะขยายระบบดังกล่าวไปยัง 

เรือนจ�า/ทัณฑสถานภูมิภาคอื่นที่มีองค์ประกอบตามเกณฑ์ เช่น (1) ตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาล

ระดับศูนย์/โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (2) ตั้งอยู่ในเขตโรงพยาบาล

จิตเวชประจ�าภูมิภาค (3) ต้ังอยู่ในเขตโรงพยาบาลเขต/ศูนย์มะเร็ง และ (4) เป็นพื้นท่ีท่ีมี 

เรอืนจ�า/ทัณฑสถานต้ังอยู่รวมกันหลายแห่ง ท้ังน้ี เรอืนจ�าทีก่�าลงัอยู่ในระหว่างปรบัปรงุพัฒนา

ศักยภาพตามแนวทางดังกล่าวคือ เรือนจ�ากลางอุบลราชธานีและเรือนจ�ากลางขอนแก่น  

เรือนจ�ากลางเชียงใหม่และเรือนจ�ากลางพิษณุโลก เป็นต้น 

แม้กรมราชทัณฑ์จะมีความพยายามอย่างต่อเน่ืองท่ีจะปรับปรุงการให้บริการสุขภาพ 

ในเรือนจ�า แต่สถานพยาบาลในเรือนจ�าหลายแห่งยังเผชิญข้อจ�ากัดมากมาย ท้ังในด้าน 

งบประมาณ ก�าลังคน โครงสร้างเชิงกายภาพและพื้นท่ีอันจ�ากัด ภาระรับผิดชอบ ผู้ต้องขัง 

ทีเ่พิม่จ�านวนอย่างต่อเน่ือง จนความแออัดกลายเป็นสาเหตุส่วนหน่ึงของโรคและความเจ็บป่วย

ในเรือนจ�า ดังข้อจ�ากัดของการด�าเนินงานด้านสุขภาพผู้ต้องขังว่ามีสาเหตุหลักๆ 3 ด้าน 

คือ (กุลภา, 2561)



ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจํากับชีวิตต้องขังที่กําหนดสุขภาพ   31

(1) โครงสร้างทางกายภาพของเรือนจ�าไม่สอดคล้องกับจ�านวนผู้ต้องขังท่ีเพิ่มมากข้ึน 

ท�าให้การจัดการสุขภาพบางเรื่องท�าได้ค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะการจัดพ้ืนท่ีเป็น 

ห้องแยกโรค ที่บางเรือนจ�าไม่สามารถจัดพื้นที่รองรับได้ 

(2) การขาดแคลนอัตราก�าลงัเจ้าหน้าท่ี โดยเฉพาะทีมสหวิชาชีพ พยาบาล นักจิตวิทยา 

และนักสังคมสงเคราะห์ ส่งผลต่อการให้บริการสุขภาพท่ียังไม่สามารถท�าได้ 

อย่างครอบคลุม ทั้งกาย จิต และสังคม และ 

(3) เรือนจ�าไม่สามารถด�าเนินการดูแลสุขภาพหลายด้านอย่างเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง  

ต้องอาศัยเครือข่ายภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนในการจัดบริการ

เชิงรกุดแูลผูต้้องขังในเรอืนจ�า เช่น การจัดหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีเข้ามาคดักรองโรค

ให้กับผูต้้องขัง ท้ังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคเรือ้รงัต่างๆ ให้บริการทันตกรรม  

บริการด้านจิตเวช เป็นต้น

น่าสนใจว่าข้อร้องเรียนในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังในเรือนจ�าต่างๆ ใน

สหภาพยุโรปช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1990 ที่ศาลสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรป (European 

Court of Human Rights - ECtHR) ระบุไว้ โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพนั้น

อยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่แตกต่างจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยนัก และสามารถจ�าแนกปัญหา

เชิงระบบและความล้มเหลวของการจัดบริการรักษาพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถานออกได้

เป็น 4 ประเด็นคือ (Pont & Harding, 2019, p.17)
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(1) การให้บริการสุขภาพในเรือนจ�ามักขาดแคลนเจ้าหน้าท่ี ไม่มีเครื่องมือ อุปกรณ์  

และทรัพยากรในการท�างาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการใช้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วย  

หลายแห่งไม่มีแม้แต่ประวัติระเบียนผู้ป่วย

(2) ขาดแคลนบริการสุขภาพส�าคัญเฉพาะด้าน อย่างน้อย 3 มิติคือ บริการทันตกรรม 

บริการค�าปรึกษา และบริการจิตเวช 

(3) สภาวะแวดล้อมในเรือนจ�าโดยท่ัวไปไม่เป็นมิตร และปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประหน่ึง

ไม่ใช่มนุษย์ จนถึงระดับสร้างอันตรายต่อผู้ต้องขังบางกลุ่ม ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ป่วย

ระยะสุดท้าย ผู้ต้องขังป่วยจิตเวช และผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น

(4) การส่งต่อผู้ต้องขังไปใช้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นปัญหามาก โรงพยาบาล 

ส่วนใหญ่ไม่มีโครงสร้างเพือ่ดูแลความปลอดภยั จึงมีการล่ามผูต้้องขังท่ีนอนป่วยไว้

กับเตียง และมักต้องรอการตรวจเฉพาะทางและการผ่าตัดนานกว่าผูป่้วยท่ัวไปมาก

ข้อค้นพบข้างต้นน้ีสอดคล้องกับรายงานเรื่อง “หลังก�าแพง: ส่องสภาพเรือนจ�าไทย 

ภายหลงัรฐัประหาร” (2017) จัดท�าโดยสหพนัธ์เพือ่สทิธมินุษยชนสากล (FIDH) ร่วมกับสมาคม

สทิธเิสรภีาพของประชาชน (สสส.) ท่ีพบว่าเรอืนจ�าในประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ ท้ังในแง่สุขอนามัยและการเคารพสิทธิผู้ต้องขัง พร้อมระบุว่าไทยล้มเหลว 

อย่างต่อเนือ่งในการปฏิรูปเรือนจ�าอย่างรอบด้าน (รายงาน “หลังก�าแพง” (คุก) ชีไ้ทยล้มเหลว

การแก้ปัญหาเรือนจ�า, 1 มีนาคม 2560) ในด้านการจัดบริการสุขภาพก็พบปัญหาคล้ายคลึง

กับข้อค้นพบจากงานวิจัยท่ีเก็บข้อมูล ท้ังจากผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชาย (กฤตยา และ 

กุลภา, 2561; กุลภา, 2561)

การเข้าไม่ถึงบรกิารสขุภาพเคยเป็นข้อร้องเรยีนจากผูต้้องขังในประเทศไทย คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ซึ่งเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้สอบข้อเท็จจริงในเรื่อง

ปัญหาบริการสุขภาพในเรือนจ�า/ทัณฑสถานจากผู้ต้องขังไทยและต่างชาติ จึงมีข้อเสนอเชิง 

หลักการแก่รัฐบาลในช่วงปลาย พ.ศ. 2558 ว่าผู้ต้องขังในประเทศไทยควรเข้าถึงสิทธิสุขภาพ 

ท้ังตามรฐัธรรมนูญ และตามกติการะหว่างประเทศหรอืพนัธกรณรีะหว่างประเทศ น่ันคอื ผูต้้อง

ขังควรสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

(อมรา, 21 ตุลาคม 2558) คณะรฐัมนตรจึีงได้มีมติเม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 มอบหมาย 

ãËŒ¡ÃÐ·ÃÇ§ÂØµÔ¸ÃÃÁ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ ¡ÃÐ·ÃÇ§áÃ§§Ò¹ ÊíÒ¹Ñ¡§º»ÃÐÁÒ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹

คณะกรรมการกฤษฎกีา ส�านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ แพทยสภา และสภาการพยาบาล  
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ร่วมกันพิจารณาเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ‘เรื่องสิทธิของ 

ผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ’ â´ÂãËŒ¡ÃÐ·ÃÇ§ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢´ÙáÅ 

ระบบบรกิารสุขภาพผูต้้องขัง และเป็นเจ้าภาพในการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ส�านักบรหิาร 

¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢, 2559)

ข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อการพัฒนางานบริการสุขภาพ 

ผู้ต้องขังน้ีระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ควรเป็นหน่วยงานหลักและท�างาน

ประสานกันอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตท่ีเรือนจ�าต้ังอยู ่

ควรจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุเข้ามาดแูลผูต้้องขังในเรอืนจ�าอย่างเพยีงพอ 

เช่น จัดแพทย์ท่ัวไปเข้าให้บรกิารในเรอืนจ�าเป็นประจ�าสม�า่เสมอ จัดแพทย์เฉพาะทางเข้าตรวจ

รักษาเป็นครั้งคราว จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ หรือการให้บริการด้านอื่นๆ และจัดอบรม

ให้ความรู้ด้านการให้บริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�า 

ขณะเดียวกัน กรมราชทัณฑ์ควรประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จัดให้มีช่องทาง

พิเศษส�าหรับผู้ต้องขังท่ีออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอก รวมท้ังจัดพื้นท่ีให้กับผู้ต้องขังท่ีออกไป 

ใช้บริการผู้ป่วยในและเจ้าหน้าท่ีควบคุมอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล เรือนจ�า/ทัณฑสถาน

แต่ละแห่งควรจัดระบบบริการรักษาพยาบาล ทั้งในกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง การคัดกรอง

โรคติดต่อหรือโรคท่ีพบบ่อยในเรือนจ�าเป็นประจ�า การให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของ 

ผูต้้องขัง การดูแลด้านสขุภาพจิตหรอืจิตเวชของผูต้้องขัง ในกรณต้ีองการค�าวินิจฉยัจากแพทย์

เฉพาะทางควรจัดให้มีระบบปรึกษาด้านสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลและสถานพยาบาลใน 

เรือนจ�าผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

นอกจากน้ี กสม. ยังมีข้อเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสขุออกระเบียบก�าหนดมาตรฐาน

ขัน้ต�า่ในการให้บรกิารสขุภาพผูต้้องขัง ให้โรงพยาบาลในเขตพืน้ท่ีของเรอืนจ�าได้รบัการจัดสรร

เงินสนับสนุนการให้บริการสุขภาพจาก สปสช. ตามจ�านวนค่าหัวของผู้ต้องขังในเรือนจ�า  

ให้โรงพยาบาลในเขตพืน้ทีเ่รอืนจ�าจัดบุคลากรและจัดบรกิารสุขภาพให้ผูต้้องขังในเรอืนจ�า และ

Ñ́̈ ãËŒÁÕÃÐºº¡ÒÃàª×èÍÁ°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¢Í§¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§¡Ñº°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ Ê»Êª. à¾×èÍâÍ¹ÂŒÒÂÊÔ·¸ÔÊØ¢ÀÒ¾

ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าให้สามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลในเขตท่ีต้ังของเรือนจ�า/

ทัณฑสถานน้ันๆ ซึ่งในท่ีสุดแล้วข้อเสนอเหล่าน้ีคือการปรับสถานะสถานพยาบาลในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานทุกแห่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ข้ึนทะเบียนกับส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช.) 
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2.4 หน่วยบรกิารปฐมภมูิในเรอืนจ�าตามเกณฑ์ สปสช. 

สปสช. นิยาม “หน่วยบริการปฐมภูมิ” (Primary Care Unit : PCU) ตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายฯ พ.ศ. 2558 ว่าหมายถึง 

สถานบริการท่ีได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�า  

ซึ่งสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิได้อย่างเป็นองค์รวม ท้ังการสร้างเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ โดยผูมี้สทิธิ 

สขุภาพของหน่วยบรกิารประจ�าดังกล่าวสามารถใช้บรกิารสาธารณสุข ณ หน่วยบรกิารปฐมภมิู

ในเครือข่ายได้ ท้ังน้ี หน่วยบริการปฐมภูมิมีสิทธิได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ

สาธารณสขุจากหน่วยบรกิารประจ�าหรอืจากกองทุนตามท่ีคณะกรรมการก�าหนด คอืหน่วยบรกิาร 

ปฐมภูมิต้องมีประชากรท่ีข้ึนทะเบียนชัดเจน รับผิดชอบดูแลประชากรไม่เกิน 10,000 คน 

ต่อหน่วย อาจจัดบริการโดยสถานพยาบาลหน่วยเดียว หรือจัดเป็นเครือข่ายของหน่วยบริการ

ย่อยที่ร่วมกันให้บริการได้ (คณิตศักดิ์, 2561ก)

ในยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2560 - 2564 นั้น สปสช. ต้องการขยาย

การข้ึนทะเบียนหน่วยบรกิารประจ�าเพือ่เพ่ิมการเข้าถึงบรกิารสขุภาพอย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

ส�าหรบัประชากรทุกกลุม่ โดยเฉพาะประชากรกลุม่เปราะบาง โดยได้ก�าหนดแผนงานว่าในช่วง 

พ.ศ. 2561 - 2562 จะเพิม่การเข้าถึงบรกิารในกลุม่ผูต้้องขัง ข้อเท็จจรงิในการส�ารวจสถานการณ์

บริการสุขภาพในเรือนจ�าพบว่าสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 142 แห่งท่ัวประเทศ 

ไม่ได้มีศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีจะได้รบังบประมาณโดยตรงจาก สปสช. บางแห่งไม่มีการจัดระบบ

บริการท่ีชัดเจนร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้มีปัญหาการเข้าถึง

บริการของผู้ต้องขังในหลายด้าน ท่ีส�าคัญคือการคัดกรองวัณโรคในเรือนจ�าเพื่อให้ผู้ต้องขัง 

เข้าสูก่ระบวนการรกัษาและรบัยาล่าช้า เกิดการแพร่กระจายของโรค ไม่มีการจัดระบบช่องทาง

พิเศษให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้ต้องขังในโรงพยาบาล ต้องรอคิวปะปนกับผู้ป่วยท่ัวไป ไม่มี 

ห้องพักพิเศษให้กับผู้ต้องขังท่ีเข้าไปใช้บริการผู้ป่วยใน นอนปะปนกับผู้ป่วยท่ัวไป ซึ่งเป็น

อุปสรรคในการควบคุมจนต้องมีการติดโซ่ตรวนผู้ต้องขังอยู่ตลอดเวลา (คณิตศักดิ์, 2561ข)

นอกจากน้ี แม้ผู้ต้องขังประมาณร้อยละ 80 จะมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

แต่มีเพียงร้อยละ 66 เท่าน้ันท่ีย้ายสิทธิการรักษามาท่ีโรงพยาบาลแม่ข่ายของสถานพยาบาล 

ในเรือนจ�า ดังนั้น ยิ่งเรือนจ�าสามารถขึ้นสิทธิผู้ต้องขังให้ตรงกับพื้นที่ขณะต้องโทษในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานได้มาก โรงพยาบาลแม่ข่ายในพื้นท่ีซึ่งเรือนจ�าน้ันๆ ต้ังอยู่ก็จะลดค่าใช้จ่าย 

ในการให้บริการผู้ต้องขังข้ามเขตลงได้มากเช่นกัน การส�ารวจค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลใน
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ปีงบประมาณ 2559 พบว่า ค่าใช้จ่ายของการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังที่ไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินได้ประมาณ 2.3 หมื่นคนนั้นเป็นเงินประมาณ 52.3 ล้านบาท โดยเฉลี่ยแล้วโรงพยาบาล

ต้องใช้เงินบ�ารุงมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี 2,265.46 บาทต่อคน ทางออกรูปธรรมของ

ประเด็นนีค้ือการผลักดันให้สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ สามารถด�าเนินการย้ายสิทธิสุขภาพได้เม่ือรับผู ้ต้องขังเข้าเรือนจ�าและย้ายสิทธ ิ

ผู้ต้องขังกลับภูมิล�าเนาเมื่อพ้นโทษ เพื่อให้เงินงบประมาณต่อหัวจัดสรรแก่ผู้ต้องขังได้ตรงตาม

สิทธิและพื้นท่ีท่ีอาศัยอยู่ โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอยู่ในระหว่าง

กระบวนการจัดท�าข้อมูลผู้ต้องขังอีก 51,299 คนท่ีเข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพ เน่ืองจากไม่มีเลข

ทะเบียน 13 หลัก คนไร้รัฐและไร้สัญชาติ และคนต่างชาติ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน

¨Ò¡ÃÑ°ºÒÅ (¾Ãà¾ªÃ, 2562, ¹. 3 - 5)

การขับเคลือ่นตามมติ ค.ร.ม. วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558 ท�าให้เกิดกระบวนการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อผลักดันให้สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานข้ึนทะเบียน

เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ เร่ิมต้นจากการออกประกาศเรื่อง “รับข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับท่ี 78) พ.ศ. 2561” และ “เกณฑ ์

การตรวจประเมินเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561” โดย สปสช.  

ต่อมาสามหน่วยงานคอืกระทรวงสาธารณสขุ กรมราชทัณฑ์ และส�านักงานหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติได้ลงนามใน “บันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส�าหรับผู้ต้องขัง

ในเรือนจ�า” (22 มกราคม 2562) มีคู่มือ “แนวทางการตรวจประเมินเพื่อข้ึนทะเบียนเป็น 

หน่วยบรกิารปฐมภมิูในเรอืนจ�า ประจ�าปีงบประมาณ 2562” โดย สปสช. เพือ่สร้างความม่ันใจ

ในคณุภาพบรกิาร และเพิม่การเข้าถึงบรกิารของผูต้้องขังให้มากข้ึน จนกระท่ังราวกลางปี 2562 

สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท้ังหมด 142 แห่งก็ได้ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 

ปฐมภมิูในเครอืข่ายของหน่วยบรกิารประจ�าหรอืโรงพยาบาลในพืน้ท่ีครบถ้วน สามารถให้บรกิาร

ด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังได้อย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการคัดกรองโรค การรักษา

พยาบาล การฟื ้นฟู และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รวมถึงการคุ ้มครองผู ้บริโภค 

ด้านสาธารณสุขที่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม (Hfocus, 2562)

2.5 ผ่าน/ไม่ผ่าน: การประเมินตามเกณฑ์

การข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิูของ สปสช. น้ันมีข้ันตอนของการตรวจประเมิน 

โดยการให้สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานร่วมกับหน่วยบริการประจ�าท�าการประเมิน

ตนเองตามเอกสารแนวทางและแบบตรวจประเมินข้ึนทะเบียนตามประเภทหน่วยบริการท่ีขอ 
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ขึ้นทะเบียนไว้ โดย สปสช. เขตมีหน้าที่ตรวจติดตามและก�ากับภายหลัง และก�าหนดให้ส่งผล

การตรวจประเมินตนเองพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องน้ันให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

สปสช. เขต และกรมราชทณัฑ์ ภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อให้ขึน้ทะเบยีนสถานพยาบาล

ในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานเป็นหน่วยบรกิารได้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป (คณติศักด์ิ, 

2561ข) หลังจากนั้นก็มีการตรวจประเมินรายปี ในช่วงประมาณเดือนเมษายน - กันยายนของ

ทุกปี (สปสช., 2561) ทั้งนี้ สปสช. ได้ปรับแนวทางปฏิบัติในการตรวจประเมินให้สอดคล้อง

กับบริบทของเรือนจ�า และสอดคล้องกับแนวทางการจัดบริการในสถานพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อให้ด�าเนินการทันภายในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในทางปฏิบัติ สปสช. เขต  

ได้เริ่มด�าเนินการเตรียมความพร้อมกับสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานบางแห่ง ต้ังแต ่

ปี 2560 ดังค�าสัมภาษณ์ข้างล่างนี้ 

“เราน่าจะเตรียมประมาณปี 2560 - 2561 เชิญน้อง [พยาบาล] ที่ท�างานเรือนจ�า

เข้ามาคุยแล้วก็ท�าเป็นเครือข่ายท�างาน ก็คือน้องท่ีรับผิดชอบเรือนจ�า แล้วก็ 

น้องท่ีท�างานประกันของโรงพยาบาลแม่ข่ายท่ีรับผิดชอบเรือนจ�าน้ันๆ มาคุยกัน 

ประเด็นแรกท่ีคุยช่วงน้ันก็เป็นแผนปฏิบัติการของ สปสช. ตัวยุทธศาสตร์เริ่มปี 

2560 ที่เราท�าเรื่องกลุ่มเปราะบาง ก็ดูเรื่องความครอบคลุม เรื่องของสิทธิ ปกติ

เวลาลงทะเบียนสิทธิก็ต้องมาลงท่ี [โรงพยาบาล] แม่ข่าย แต่เราทดลองน�าร่อง

ให้น้องในเรือนจ�าตรวจสอบสิทธิได้เอง”

(ผู้อ�านวยการ สปสช. เขตพื้นที่แห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 17 พฤศจิกายน 2563)

2.2: มาตรฐาน 5 ด้านของหน่วยบริการปฐมภูมิ

สปสช. ได้ก�าหนดมาตรฐานเพื่อตรวจประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการ

ประจ�ารวม 5 ด้าน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก 1) 

หมวด 1 ศักยภาพในการจัดบรกิารเพ่ือเพิม่การเข้าถึง เกณฑ์ส�าคญัคอื หน่วยบรกิาร

ต้องต้ังอยู่ในพืน้ท่ีทีส่ะดวกต่อการเข้ารบับรกิาร ใช้เวลาเดนิทางเฉลีย่ไม่เกิน 30 นาที แต่ละ

หน่วยให้บริการแก่ผู้มีสิทธิท่ีลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน โดยเปิดให้บริการทุกวัน รวม

แล้วไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และอาจปรับเวลาให้บริการได้ตามบริบทของพื้นที่
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หมวด 2 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข  

ท้ังในด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล 

และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว

และเวชศาสตร์ชุมชน ผู้มีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมและต่อเน่ือง ซึ่งรวมถึง

ºÃÔ¡ÒÃ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ àÀÊÑª¡ÃÃÁ»°ÁÀÙÁÔ ¡ÒÂÀÒ¾ºíÒºÑ´ ºÃÔ¡ÒÃ·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ·ÕèÁÕÃÐºº

ประกันคุณภาพ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

หมวด 3 บุคลากร ได้แก่ การจัดให้มีแพทย์ให้บริการอย่างน้อย 1 คนต่อผู้มีสิทธิ 

ท่ีลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน รับผิดชอบดูแลสุขภาพร่วมกับบุคลากรอ่ืนๆ ในหน่วย

บริการปฐมภูมิ มีพยาบาลวิชาชีพ หรือพยาบาลเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือพยาบาลเวชศาสตร์

ครอบครัว ปฏิบัติงานประจ�าอย่างน้อย 1 คนต่อผู้มีสิทธิท่ีลงทะเบียนไม่เกิน 2,500 คน  

มีบุคลากรสาธารณสขุปฏบัิติงานประจ�าอย่างน้อย 3 คนต่อผูมี้สทิธท่ีิลงทะเบียนไม่เกิน 5,000 

คน มีทันตแพทย์/เภสัชกร/นักกายภาพบ�าบัดอย่างน้อย 1 คนต่อผู้มีสิทธิท่ีลงทะเบียน  

ไม่เกิน 30,000 คน

หมวด 4 การบริหารจัดการระบบ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการหน่วยบริการ

ประจ�า โดยมีผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาชน และผูร้บับรกิาร ร่วมกับภาคี

เครือข่ายในพื้นท่ี ก�าหนดนโยบายและก�ากับติดตามหน่วยบริการให้มีคุณภาพและ

ประสทิธภิาพ มีระบบจัดการเรือ่งร้องเรยีน และการรบัฟังความคดิเห็น มีการจัดการบรหิาร

เครอืข่ายการส่งต่อและรบักลบั มีระบบการสนับสนุนและพัฒนาคณุภาพหน่วยบรกิารให้ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนด มีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

ในพืน้ท่ี และมีผูร้บัผดิชอบด้านงานประกันสุขภาพ การลงทะเบียนผูมี้สทิธ ิและการเบิกจ่าย

ชดเชยค่าบริการ 

หมวด 5 สถานท่ี อุปกรณ์ และเครื่องมือท่ีจ�าเป็น หมายถึงการจัดให้มีอุปกรณ ์

เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นพร้อมใช้งานเพื่อให้บริการได้ครบทุกด้าน

น่าสนใจว่า กว่าสองปีของการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ สถานพยาบาลในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดบ้าง
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ทัณฑสถานส่วนใหญ่ได้พัฒนาปรับปรุง “ดีข้ึน” จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการถึง 

สามในสี่ คิดเป็นร้อยละ 75 ขณะที่มีอีก 17 แห่งที่ยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

เนื่องจาก “มีคะแนนเป็น 0 ในข้อที่ก�าหนดว่าเป็น 0 ไม่ได้ หรือมีข้อที่คะแนนเป็น 0 มากกว่า

ร้อยละ 10” (ดูรายละเอียดในตาราง 2.1 ข้างล่าง)

“ตอนประเมินครั้งแรกของเราไม่ผ่าน มันติด 0 อยู่ประมาณเกือบ 20 ข้อ  

ยังตกใจว่าไม่ผ่านได้ไง หลังจากน้ันมีการประเมินซ�้า กลายเป็นเราอยู่กลุ่ม 3 

ผ่านแต่ว่าติดเงื่อนไข จริงๆ ท�าได้หมดทุกข้อ ยกเว้นบุคลากรข้อเดียวคือเรื่อง

แพทย์ เข้าแค่เดือนละครั้ง ชั่วโมงที่หมอเข้ามันไม่ได้ตามเกณฑ์ ขนาด รพ.สต. 

บางท่ียังไม่ได้เลย เรอืนจ�ามันก็ไม่ได้ 100% อยู่แล้ว บางเรอืนจ�าไม่มีหมอเข้าเลย 

นอกเวลาก็ไม่มี ไม่รู้จะไปหาที่ไหน บางโรงพยาบาลเขากลัวเรือนจ�า ก็ไม่รู้จะท�า

ยังไง อย่างบางข้อท่ีบอกว่าต้องมีนักกายภาพ อย่างน้ีเราก็ตกเพราะมันไม่มี  

คลังยาเราไม่ได้เป็นห้องมาตรฐาน อุณหภูมิไม่ได้ ก็ต้องปรับปรุงอาคารใหม่  

จัดรูปแบบใหม่ให้มันตามเกณฑ์ง่ายขึ้น ต้อง recheck ยาใหม่หมด ที่หมดอายุ

เราก็ท�าลาย” 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2562)

ตาราง 2.1: ผลการประเมินสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี 2562-2563

กลุ่ม
ผลการตรวจประเมิน 

ขึ้นทะเบียน

2562 2563

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

1 ผ่านเกณฑ์ครบถ้วน มีบางส่วนสูงกว่าเกณฑ์ 1 0.7 33 23.2

2 ผ่านเกณฑ์ครบถ้วน 33 23.2 73 51.4

3 ผ่านเกณฑ์ แต่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยหน่วยบริการประจ�าและหน่วยบริการปฐมภูมิ
ต้องจัดท�าแผน และด�าเนินการพัฒนาปรับปรุง
á¡Œä¢ ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´

31 21.8 5 3.5

4 ผ่านเกณฑ์ แต่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยหน่วยบริการประจ�าและหน่วยบริการปฐมภูมิ
ต้องจัดท�าแผน และด�าเนินการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไข ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดอย่างเร่งด่วน

34 24.0 14 9.9



40  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

กลุ่ม
ผลการตรวจประเมิน 

ขึ้นทะเบียน

2562 2563

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

5 ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ สปสช. เขต ให้ค�าแนะน�า 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีที่สุดตามศักยภาพที่มีอยู ่
ในปัจจุบัน ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  
โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังได้รับเป็นส�าคัญ 
áÅÐ Ê»Êª. à¢µ ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨»ÃÐàÁÔ¹
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรับทราบและ 
ด�าเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยบริการนั้น 

43 30.3 17 12.0

รวมทั้งประเทศ 142 100.0 142 100.0

ที่มา: กุลภา และกฤตยา, 2564 (ค�านวณจาก ส�านักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ, 2563)

หมายเหตุ: เกณฑ์การประเมิน รพ.สต. มี 3 ระดับคือ 1. ผ่านระดับดีมาก 2. ผ่าน และ 3. ผ่านอย่างมีเงื่อนไข 

“เราไม่ผ่านเพราะว่าหมอไม่มาให้ โรงพยาบาลเขาก็มีหมอน้อย คนไข้ก็เยอะ  

ปลีกตัวมาได้ล�าบาก ตอนนี้เข้ามาเดือนละครั้ง แต่บางครั้งก็เลื่อน คือนัดไว้แล้ว

แต่มีภาระด่วนก็เลื่อน บางทีเดือนนี้อาจจะไม่ได้มา ก็กลายเป็น 2 เดือนครั้ง” 

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2563)

“แค่เรื่องบุคลากรก็ไม่ผ่านแล้ว ถ้าเอาเกณฑ์พยาบาล 1 คนต่อประชากร 1,250 

มันเป็นเกณฑ์ของ รพ.สต.ข้างนอก ซึ่งเขามีท้ังเภสัช มีนักวิชาการ มีพยาบาล  

มีพนักงานผู้ช่วย อย่างน้อยก็ 4 - 5 คน แต่เรามีแค่พยาบาลวิชาชีพ 2 คน  

ถ้าไปดูตามเกณฑ์ แม้แต่แพทย์แผนไทย นักกายภาพ เภสัชฯ อะไรเยอะแยะ  

มันก็ไม่ได้ เพยีงแต่ว่าเขาก็อะลุม่อล่วย ผ่านได้เพราะโรงพยาบาลเข้ามา support 

มีเภสัชเข้ามาช่วยดูเรื่องระบบยา มีแพทย์เข้ามาตรวจ มีทันตแพทย์เข้ามา 

ถอนฟันเดือนละครั้ง” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

“ก่อนหน้าน้ีมาตรฐานตกเยอะต้ังแต่ประกาศเลย พอมาอ่าน โอ้โห..แทบทุกตัว 

แค่เรือ่งสถานท่ีก็ไม่ผ่านแล้ว เราต้องขยายห้อง ปีน้ีก็ผ่านไปเยอะแล้ว ท่ียังตกอยู่

เป็นพวกอุปกรณ์การแพทย์อะไรพวกนี้” 

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)
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“กลายเป็นว่าเราต้องไปกระตุ้นโรงพยาบาลแม่ข่าย เพื่อให้เขาจัดบริการให ้

ครบถ้วนตามมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดเพือ่ให้เราผ่าน ท้ังท่ีกล้ายืนยันว่าเรือน

พยาบาลของเรือนจ�าที่นี่ไม่อายใคร เราพยายามปรับปรุงพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง 

แต่มันขาดตรงนี้ เภสัชกร ทันตแพทย์ เราต้องไปดันเขา (โรงพยาบาลแม่ข่าย) 

เขาไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะเอามาให้เรา เราก็ต้องไปดิ้นรนไปแจ้งให้เขามา 

ให้เราผ่านเกณฑ์ให้ได้” 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2563)

2.6 เสียงสะท้อนหลังเปล่ียนสู่บรกิารปฐมภมูิ

ตัวเลขผลการประเมินในตารางข้างต้นเป็นภาพสรปุการเปลีย่นแปลงท่ีดข้ึีนในเวลาเพียง 

2 ปีของสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน แต่ในระหว่างทางน้ัน แต่ละแห่งผ่านความ

พยายามท่ีจะพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างขนานใหญ่เพื่อให้ผ่านเกณฑ์หน่วยบริการปฐมภูมิ 

ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบและบริบทของแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

ความส�าเร็จและอุปสรรคท่ียังต้องข้ามผ่านในประเด็นส�าคัญๆ น้ันได้สะท้อนผ่านเสียงของ 

ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) การขึ้นสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติใหผู้้ต้องขัง

การท่ีสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานสามารถลงทะเบียนสิทธิสุขภาพถ้วนหน้า 

ให้แก่ผู้ต้องขังได้เองเป็นหน่ึงในการเปล่ียนแปลงเชิงบวกที่ทุกฝ่ายเห็นความส�าคัญ ด้วยข้อ 

เท็จจริงท่ีว่าผู้ต้องขังเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีการเคลื่อนย้ายในแต่ละวันโดยท่ีสิทธิสุขภาพไม่ได้

ติดตามตัวไปด้วยหรือย้ายสิทธิตามไปไม่ทัน โดยในภาพรวมน้ัน เม่ือมีการข้ึนทะเบียน 

สถานพยาบาลในเรอืนจ�าเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิู ก็มีการจัดท�าฐานทะเบียนผูต้้องขังเพือ่จัดการ

สิทธิสุขภาพระหว่างกรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง และ สปสช. ท�าให้การตรวจสอบสิทธิ 

และย้ายสิทธิสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังท�าได้ครบถ้วนมากขึ้น ข้อมูลปลายปี 2563 นั้นพบว่ายังมี 

ผูต้้องขังจ�านวน 19,506 คนหรอืร้อยละ 5.65 ท่ีไม่มีหลักประกันสขุภาพและสทิธด้ิานการรกัษา

พยาบาลใด ด้วยเป็นผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและต่างชาติ ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก�าลัง 

ด�าเนินการจัดท�าระบบหลกัประกันสขุภาพให้กับประชากรกลุม่น้ีเพือ่ให้เข้าถึงบรกิารสขุภาพได้

ในเรอืนจ�า (คณะท�างานจัดท�าระบบบรกิารและระบบประกันคณุภาพส�าหรบัผูต้้องขังท่ีมีปัญหา

สถานะบุคคลและต่างด้าวในเรือนจ�า, 2563)
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ขณะที่โครงการฯ เก็บข้อมูลนั้น เรือนจ�า/ทัณฑสถานที่เก็บข้อมูลทั้ง 15 แห่งมีแนวทาง

ปฏิบัติในการลงทะเบียนสิทธิสุขภาพของผู้ต้องขังให้ตรงกับหน่วยบริการในพื้นท่ีแตกต่างกัน 

เรือนจ�า/ทัณฑสถานจ�านวน 8 แห่งจาก 15 แห่งสามารถด�าเนินการย้ายสิทธิได้ด้วยตัวเอง  

มีหน่ึงแห่งท่ีท้ังเรือนจ�าและโรงพยาบาลแม่ข่ายช่วยกันท�า และท่ีเหลืออีกจ�านวน 6 แห่งไม่ได้

ด�าเนินการเรื่องน้ีเอง แต่เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ข่าย เน่ืองจากติดขัดปัญหา

เรือ่งบุคลากรของสถานพยาบาลท่ีมีน้อยและภารกิจเยอะจนไม่สามารถท�าได้ ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

และเชิงเทคนิค รวมถึงการขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์

“เราคนเดียวยังไงก็ไม่ทัน จะให้คย์ีเองก็ต้องหาเจ้าหน้าท่ีมา คอืเขาคดิกันประมาณ

ว่าพอเขาได้เงินจากเรา เขาก็จะจ้างลูกจ้างมาคีย์เลยประมาณน้ัน...แต่ก่อน 

โรงพยาบาลแม่ข่ายไม่ได้ให้ความร่วมมือ ส่ง [รายช่ือผู้ต้องขัง] ไปทุกเดือน  

แต่เขาไม่รู้ว่าเม็ดเงินไปตกท่ีเขา เขาก็เลยไม่รีบ เขาค้าง แต่พอกรมราชทัณฑ์ 

สปสช. เชิญไปประชุมว่ามีเงินลงมานะ เขาก็เลยเริ่มดีขึ้น เริ่มเร็วขึ้น เพราะเงิน

ไปตกอยู่ที่เขา เข้ามาเดือนนี้ได้ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์” 

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2563)

“[โรงพยาบาล] แม่ข่ายข้ึนสิทธิบัตรทองให้ ได้สัก 90% เพราะว่าเรายังไม่มี 

รหัสเข้า เขาพยายามจะให้เราลงเองแต่เราไม่มีก�าลังคน ไม่มีเครื่องมือ ไม่มี 

internet ก็เลยคาราคาซังกันอยู่ เลยส่งรายชื่อขอให้เขาท�าไปก่อน” 

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

อย่างไรก็ตาม เรอืนจ�า/ทัณฑสถานส่วนใหญ่สามารถลงทะเบียนสิทธสิขุภาพให้ผูต้้องขัง

ได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 90 หรือสูงกว่าข้ึนไป หน่ึงในเหตุผลส�าคัญท่ีจูงใจให้โรงพยาบาล 

แม่ข่ายกระตือรือร้นท่ีจะช่วยด�าเนินการเรื่องน้ี น่ันคือ การข้ึนสิทธิสุขภาพให้ผู้ต้องขังในพื้นท่ี

หมายถึงเงินจัดสรรรายหัวท่ีได้รับจาก สปสช. ท่ีโรงพยาบาลได้รับมากข้ึน ภาระค่าใช้จ่าย 

จากการอนุเคราะห์ค่าบริการสุขภาพที่เรียกเก็บไม่ได้ก็น้อยลงเช่นกัน

“อย่างแรกท่ีท�าเพื่อจะข้ึนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้คือการข้ึนสิทธิผู้ต้องขัง 

ทั้งเรือนจ�า เดิมเราต้องไปผ่านโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นคนขึ้นให้ ต้องหาหลักฐาน

ต่างๆ บัตรประชาชน เลข 13 หลักของผู้ต้องขังไปขึ้น บางครั้งมันก็ไม่ต่อเนื่อง 

ถ้าไม่มีหลักฐานอะไรเลยก็ต้องรอสิทธิก่อน พอไปอบรมเป็นนายทะเบียนได้  

ก็ลงทะเบียนเฉพาะของทัณฑสถานหญงิเท่าน้ัน ถ้าผูต้้องขังไม่มีเอกสารเลยก็ต้อง
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ไปคัดส�าเนาที่เทศบาล ท�าอย่างไรก็ได้ต้องให้เขาได้สิทธิการรักษา ถ้าไม่มีจริงๆ 

อย่างเช่นต่างด้าวก็จะใช้วิธีขออนุเคราะห์ค่ารักษา ตอนน้ีลงทะเบียนได้ 98%  

ท่ีเหลือ 2% เป็นพวกข้าราชการ ประกันสังคมท่ีไม่ยกเลิก แล้วก็สิทธิเทศบาล 

ที่ท�าอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าสิทธิมันติดตัวเขา อันนี้แก้ไขไม่ได้ แล้วก็ต่างด้าวกับ

คนท่ีไม่มีบัตรประชาชน จ�าวันเดือนปีเกิดอะไรไม่ได้เลย แต่เรื่องสิทธิน่ีเรียกว่า

ทุกคนเข้าถึงหมด”

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563) 

“พอเราขึ้นสิทธิเองได้มันสะดวก เราจะให้บริการเราก็สามารถจัดการเรื่องข้อมูล

ก่อนส่งออกได้ แล้วเราก็ประสานกับ สปสช. เขตโดยตรง ทุกอย่างก็คล่อง สะดวก 

โดยเฉพาะผูต้้องขังค่อนข้างจะมีปัญหาเรือ่งเลข 13 หลกั แต่ตอนน้ีเราตรวจสอบ

เองได้ สะดวกมากขึ้นเยอะเลย” 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

(2) การประสานงานระหวา่งสถานพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย

ก่อนหน้าท่ีจะมีการข้ึนทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเป็นหน่วยบริการ

ปฐมภมิูน้ัน ประสทิธภิาพของการให้บรกิารสขุภาพผูต้้องขังข้ึนอยู่กับความสมัพนัธ์ของเรอืนจ�า/

ทัณฑสถานกับโรงพยาบาลในพืน้ท่ีเป็นส�าคญั ท้ังความสมัพนัธ์ระหว่างผูบ้รหิาร เจ้าหน้าท่ีปฏบัิติ 

และบรรยากาศการท�างานเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านสาธารณสุขในพื้นท่ี เน่ืองจากสถาน

พยาบาลในเรือนจ�าไม่สามารถให้บริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขังได้หากไม่มีความช่วยเหลือจาก 

เครือข่ายด้านสุขภาพในพ้ืนท่ี ท้ังการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจ�า  

การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ การน�าผู้ต้องขังท่ีป่วยเกินศักยภาพของสถานพยาบาลในเรือนจ�า

ออกไปใช้บรกิารผูป่้วยนอกท่ีโรงพยาบาล ซึง่ต้องการช่องทางพเิศษ และการใช้บรกิารผูป่้วยใน 

ซึ่งต้องการห้องพักท่ีมีการควบคุมพิเศษให้กับท้ังผู ้ต้องขังและเจ้าหน้าท่ีควบคุม เหล่าน้ี 

ไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากโรงพยาบาลแม่ข่ายไม่เข้าใจบริบทการท�างานด้านสุขภาพผู้ต้องขัง  

และมีทัศนคติที่มองว่าการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขงัเป็นภาระ หรือต้องให้บริการแก่ประชาชน

ท่ัวไปก่อน การจัดแพทย์เข้าไปให้บรกิารตรวจในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานเป็นไปตามวาระและโอกาส

ที่อ�านวย ไม่ใช่ภารกิจประจ�าท่ีต้องจัดสรรเวลาให้แต่อย่างใด และเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

ต้องจัดหาแพทย์ล่วงเวลาเข้าไปให้บริการเอง
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แต่เม่ือมีการผลักดันให้สถานพยาบาลใน

เรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศข้ึนทะเบียนเป็น

หน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ความสัมพันธ์

ระหว่างสถานพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่ข่ายก็

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เรียกว่า “มีประสิทธิภาพ

และส่งประสิทธิผล” รวดเร็วข้ึนอย่างชัดเจน  

เม่ือสถานพยาบาลในเรือนจ�ามีสถานะเป็นหน่วย

บริการปฐมภูมิในความรับผิดชอบดูแลของ 

โรงพยาบาลแม่ข่าย ปฏิบัติต่อสถานพยาบาล 

ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานเช่นเดียวกับโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ มีการวางแผนจัดระบบบริการ

สุขภาพในเรือนจ�า/ทัณฑสถานร่วมกัน รวมท้ัง 

การสนับสนุนยา วัสดุทางการแพทย์ และ

เวชภัณฑ์ให้ ท่ีส�าคัญคือการจัดแพทย์/แพทย์เฉพาะทาง/บุคลากรสาธารณสุขเข้าไปให้บริการ

สุขภาพแก่ผู้ต้องขังเป็นประจ�าและสม�่าเสมอ

“หลงัจากยกระดับประมาณปีหน่ึงก็เรยีกประชุม มีโรงพยาบาลมาร่วมประชุมหารอื

กันเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน มีการวางแผนก่อนท่ีจะข้ึนหน่วยปฐมภูมิว่าต้อง 

เตรียมอะไร ต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง ประเมินครั้งแรกผ่านแบบมีเงื่อนไข  

ติดเรื่องแพทย์ที่เข้ามาไม่ได้ตามแผน...ตกลงกันที่แพทย์เข้าเดือนละ 1 ครั้ง แต่

ทันตกรรมก็ยัง 3 เดือนต่อ 1 ครั้งอยู่ จิตก็ยัง 3 เดือน 1 ครั้ง เวลามาก็มีแพทย์ 

1 คน พยาบาล 2 คน แล้วก็มีแพทย์แผนไทยมาดูเรื่องพวกอาการปวดต่างๆ 

อย่างปวดกล้ามเน้ือและกระดูกอีก 3 คน แพทย์เข้าตรวจครั้งหน่ึงจะตรวจ

ประมาณ 60 - 80 คน แต่ไม่ได้จ่ายยา คือมาตรวจเฉยๆ แล้วก็น�าใบตรวจไป 

เบิกยาที่โรงพยาบาล”

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2563)

“ภาพรวมมันก็ดีข้ึน คือการประสานงานทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆ 

เรอืนจ�าแทบจะไม่อยู่ในสายตาของใคร แต่ว่าตอนหลงัๆ มาทุกท่ีเริม่รูจั้กเรอืนจ�า 

ไปประสานงานกับโรงพยาบาลก็ง่ายแล้วก็สะดวกข้ึน ไม่ว่าจะเป็นทางด่วนเวลา
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พาผู้ต้องขังไปโรงพยาบาล เขาจะรู้แล้วให้คิวเราก่อน บางเคสต้องเจอหมอ 

เฉพาะทาง เขาจะประสานไปแล้วก็นัดคิวให้ สะดวกและเร็วกว่าการท่ีเราไปย่ืน

ด�าเนินการเองตั้งแต่ขั้นตอนแรก” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

“ของเรามีแพทย์เข้ามา ท้ังหมอ พยาบาล เภสชัฯ คย์ีข้อมูลตรงน้ีได้เลย สมัยน้ัน

เราขอ internet ท่านผู้อ�านวยการเรือนจ�าให้ความส�าคัญกับงานรักษาพยาบาล 

อยากได้อะไรในการท�างานก็เสนอไปด้วยเหตุและผล ท่านให้ list มาเลยแล้วก็ไป

นดัผู้อ�านวยการโรงพยาบาล เพื่อคุยว่าเราจะพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกนัอย่างไร 

ตอนน้ันทีมกับผู้บริหารเข้ากันได้ดี เราก็มีแพทย์เข้ามาตรวจ มีห้องพักส�าหรับ 

ผู้ต้องขังในโรงพยาบาล” 

(พยาบาลในทัณฑสถานชายแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

“กับโรงพยาบาลแม่ข่ายก็ดีขึ้นมากเลย หมอเข้ามาตรวจให้ถึงที่เลย ไม่ว่าจะเป็น

ตรวจโรคทั่วไป หมอตา หมอจิตเวช หมอฟัน แล้วก็มีการตรวจภายในประจ�าปี 

ให้ผู้ต้องขังทุกคนที่เข้าเกณฑ์ ทั้งมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม แล้วก็คัดกรอง

วัณโรค 100% HIV 100%” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

(3) การวางระบบบรหิารจดัการยาและเวชภัณฑ์

ระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ท่ีใช้ในการรักษาเป็นมาตรฐาน

หน่ึงในห้าด้านท่ีสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานต้องมีไว้และเตรียมพร้อมใช้งานเสมอ  

นั่นคือต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ทีจ่�าเป็นเพื่อให้บริการด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างเสรมิสขุภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉยัโรค และการรกัษาพยาบาล 

ºÃÔ¡ÒÃ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ºÃÔ¡ÒÃàÀÊÑª¡ÃÃÁ»°ÁÀÙÁÔ ¡ÒÂÀÒ¾ºíÒºÑ´ ¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ  

และบริการแพทย์แผนไทย รวมถึงต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ ตามรายการ 

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์เหล่าน้ี 

นอกจากจะต้องตรวจสอบปรมิาณยาท่ีจ�าเป็นต้องใช้และมีประจ�าสถานพยาบาลอย่างเป็นประจ�า

และสม�า่เสมอแล้ว ยังต้องจัดและรกัษาความสะอาดของสถานท่ี เครือ่งมือและอุปกรณ์ เวชภณัฑ์

ที่ใช้ในการบริการสุขภาพทุกด้านทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดเช่นกัน
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“เมื่อก่อนไม่เคยมีห้องยา ก็ผลักดันให้เกิดคลังยาขึ้นมา นี่คือการเปลี่ยนแปลง...

ข้อท่ียากน่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สถานท่ีมันมีเงื่อนไข เราติดเรื่อง

โครงสร้างต้ังแต่ประเมินครั้งก่อนๆ แล้ว ล่าสุดได้งบมาท�าอาคาร...ก็ต้องไปคุย

กับวิศวกรของโรงพยาบาล เรื่องเก่ียวกับการติดเช้ือ เรื่องการควบคุม ทางเข้า 

ความปลอดภัยของแพทย์ท่ีเข้ามา เราต้องมีห้องอะไรบ้าง คลังยาใหญ่ ห้อง

เวชภัณฑ์ ห้องครุภัณฑ์ ห้องตรวจ ห้องล้างเครื่องมือ เครื่องมือสกปรกอยู่ตรง

ไหน สะอาดอยู่ตรงไหน ก็ให้พี่ๆ ที่มีความรู้ด้าน รพ.สต. ช่วยดูว่ายังขาดอะไร

ตรงไหน มันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องดูให้ครบ” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

การวางระบบการใช้ยา การส�ารองประเภทของยาท่ีจ�าเป็นในปริมาณท่ีก�าหนดตาม

มาตรฐาน การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย รวมถึงการปรับปรุงห้องยา 

ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานหน่วยบริการ เป็นหน่ึงในความเปลี่ยนแปลงใหญ่ล�าดับแรกๆ 

หลงัการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิู บางแห่งอาศัยยาและเวชภณัฑ์ท่ีได้รบัการสนับสนุน

จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นหลัก ขณะท่ีบางแห่งใช้ยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย 

ร่วมกับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อยาที่ได้จากกรมราชทัณฑ์

“ต้ังแต่เป็นหน่วยปฐมภูมิ เราจะได้รับการสนับสนุนยาเป็นรายงวดเหมือนกับ 

รพ.สต. ...ก็พอใช้ เพราะถ้ามันขาดช่วง รายงวดยังไม่มา เรากส็ามารถเบิกฉกุเฉิน

ได้เหมือนกัน” 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 ธันวาคม 2563)

“นอกจากยาแล้ว แม่ข่ายก็จะให้พวกเวชภัณฑ์ท่ีใช้แล้วหมดไปบางส่วน ผ้าก็อซ 

ผ้าปิดแผล พวก syringe น�้ายาที่จะเอามาท�าแผลล้างแผล ก่อนหน้านี้เขาเฉลี่ย

ของให้เราเหมือน PCU ทั่วไป แต่จริงๆ แล้วเราใช้เยอะกว่า ผู้ต้องขังที่เข้ามา

บางคนเป็นผู้ป่วยอยู่ก่อนแล้วด้วย” 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

“เรอืนจ�าได้งบมาจัดซือ้ยา ผมจะเป็นคนพจิารณาว่าจะต้องเอาอะไรก่ีอย่างเท่าไร 

แล้วก็ส่งให้ฝ่ายพัสดุด�าเนินการจัดซื้อ บางส่วนเราก็ขอเบิกจากโรงพยาบาล 

แม่ข่าย แต่ค่อนข้างจ�ากัด ส่วนมากเราไม่ต้องการยาอะไรมากหรอก แค่ยา 
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พืน้ฐาน แต่เน่ืองจากผูต้้องขังของเรามันแออัด โรคผวิหนัง โรคหวัดอะไรค่อนข้าง

เยอะ เบิกยาผวิหนังไป 200 เม่ือเปรยีบเทียบกับ PCU ท่ีแม่ข่ายดูแลอยู่ มันเยอะ

เกินไปส�าหรับเขา เราก็ได้มาแค่ 50 ถ้าเป็นกันแดนละ 20 คน 3 แดนก็หมด

แล้ว แล้วเราก็ค่อนข้างจะเกรงใจ เบิกเดือนละครั้งหรือ 2 เดือนครั้ง ผมขึ้นสิทธิ 

98% อย่างน้อยเขาก็ได้อยู่แล้วประมาณ 4,000,000 บาท ผมเบิกยาเดือนละ 

30,000 ปีหนึ่งก็แสนต้นๆ เคยเบิกไปประมาณเกือบ 2 แสน ก็โดนเรียกชี้แจงว่า

มีอะไรโน่นนี่นั่น ก็ต้องเข้าไปอธิบายเหตุผลว่าท�าไมเราต้องเบิกเยอะขนาดนี”้ 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

“เวลาหมอท่ัวไปมาตรวจก็จะมีพยาบาลมา 1 คน บางครัง้ก็มีเภสชัฯ เข้ามา 2 - 3 

เดือนครั้ง เข้ามาดูระบบยา ช่วยมาคีย์ยาให้ เพราะตอนนี้เราใช้ระบบการเบิกยา

โดยใช้ HOSxP ของโรงพยาบาล แต่ของเราไม่มีเน็ต เราเป็น offline เภสัช 

เขาจะมาสอนผู้ช่วยเหลือให้ช่วยคีย์ เพราะให้เรามาน่ังท�าเองเราท�าไม่ไหว  

เสร็จกส็ัง่ print เป็น paper ไปเบกิยาทีโ่รงพยาบาล เขากจ็ะจดัใส่กล่องให้แล้ว

เราก็มานั่งเช็คเข้า stock เรา” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

อย่างไรก็ตาม ยังมีเรอืนจ�า/ทัณฑสถานจ�านวนหน่ึงท่ียังไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ด้านน้ีได้ เน่ืองจากติดปัญหาเชิงโครงสร้างทางกายภาพ การจัดสรรพื้นท่ี ก�าลังคน และ 

§º»ÃÐÁÒ³

“การจัดเก็บและระบบบริหารยาเราค่อนข้างล�าบาก คลังยาของเราอยู่ฝั่งชาย  

น้อง [พยาบาล] ผู้หญิง 3 คนอยู่ฝั่งชายไม่ได้ ถ้าเขาอยู่ฝั่งชายเจ้าหน้าที่ผู้ชาย

ต้องอยู่ด้วย แล้วเจ้าหน้าที่ต้องหมุนไปตรวจตามแดน มีทั้งหมด 7 แดน ผู้ป่วย 

OPD เราตรวจทุกวัน รวมท้ังหญิงและชายเฉลี่ยวันละประมาณ 300 - 400  

งานรักษาเราก็ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควร” 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

“พยาบาลไม่ได้อยู่ 24 ชั่วโมงเหมือนที่อื่น เพราะเรามีกันอยู่ 2 คน มันไม่พอนะ

ส�าหรับ [ผู้ต้องขัง] 3,000 คน วันๆ หนึ่งเราก็มีอย่างอื่นต้องท�าด้วย เอาแต่เคส

หนักๆ มาตรวจได้วันละ 50 คน บางทีจะมีเจ้าหน้าท่ี [ราชทัณฑ์] เข้าเวร 
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ช่วยบ้าง ยาอะดรีนาลีนเราสั่งฉีดไม่ได้ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์บางอย่าง 

เราก็ไม่มีตามมาตรฐาน ห้องยาก็ยังไม่ได้ เพราะจ�ากัดด้วยสถานท่ี แต่เรา 

ก็พยายามปรับ ให้ รพ.สต. เข้ามาช่วยดูว่าต้องท�ายังไงบ้าง ค่อยๆ ท�า” 

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2563)

(4) อปุสรรคและข้อท้าทาย

ปัญหาและอุปสรรคหลักๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลในเรือนจ�าต้องเผชิญหลังจากข้ึน

ทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแล้วที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือ การขาดแคลนก�าลังคน 

ท้ังท่ีเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติ ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าท่ีประจ�าสถานพยาบาล และบุคลากรทาง 

การแพทย์ท่ีต้องเข้ามาให้บริการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนด ด้วยสาเหตุหลักๆ คือท้ัง 

ภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึนจากจ�านวนผู้ต้องขังท่ีเพ่ิมข้ึน และท้ังภาระงานใหม่หลายด้านจาก 

การปรับสถานะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ การจัดการเอกสาร และการป้อนข้อมูลลงฐานข้อมูล

ในระบบงานหน่วยบริการและโรงพยาบาล

“จะให้เป็นแบบ รพ.สต. ข้างนอก มันจะต้องมีท้ังคนงาน ผู้ช่วย มีผู้บริหาร  

มีคนจ่ายยา มีแต่ละแผนกพร้อมเลย แต่บริบทของเรือนจ�า เราจะใช้ผู้ต้องขัง 

ท่ีฝึกเป็น อสรจ. มาช่วย ตรงน้ีก็ยังไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับท่ีเขาอยากให้เป็น 

ถ้าเรามีคนพร้อมจะท�าทุกอย่างเลย เจาะเลือดเอง ฉีดยาเองได้หมด แบ่งแผนก

กันท�าไปแบบโรงพยาบาลเลย รับผิดชอบแต่ละส่วน แต่น่ีเราท�างานทุกหน้า  

ทุกอย่างท�าหมดในคนเดยีวกัน ไหนจะงานหนังสอืเอกสาร ไหนจะงานตรวจรกัษา

โรค งานสุขาภิบาล คนเดียวกันหมด ในขณะท่ีเขาอยากให้เราได้มาตรฐาน  

แต่เราไม่มีคน ท�าไมไม่เอาคนมาเพิ่มให้เรา เริ่มแรกปีท่ีเข้าท�างาน 2554 ยอด 

ผู้ต้องขัง 1,800 คน ปัจจุบันนี้เป็น 3,300 แต่พยาบาลเท่าเดิม” 

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

“พยาบาล 3 คนเท่าเดิมแต่เหน่ือยเพิ่มข้ึน ทุกอย่างต้องมาลงข้อมูลในระบบ 

JHCIS4 ซึ่งต้องเป็นข้อมูลหมดเลย แต่ก่อนฉีดวัคซีนหรือเอ็กซเรย์ 100% เราลง

4 JHCIS (Java Health Center Information System) เป็นโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัยและ
หน่วยบริการปฐมภูมิ พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประกอบด้วยระบบงานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกันและกัน ท้ังข้อมูลพ้ืนฐาน การให้บริการสุขภาพท้ังหมด ระบบ 
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แค่แฟ้มผูป่้วยว่าวันน้ีเอ็กซเรย์แล้วก็เซน็ช่ือ แต่ตอนน้ีคอืถ้าท�าอะไรกับ 3,000 คน

น้ีเราต้องลงหมดเลย พยาบาลต้องสอนให้ผู้ช่วยคีย์ให้ได้ เพราะไม่งั้นพยาบาล 

ก็ไม่ได้ท�าอะไรเลยวันหน่ึง ยังดีว่าเราตรวจน้อย เพราะว่าผ่านระบบ อสรจ.  

ซึ่งช่วยลดอัตราผู้ป่วยได้เยอะมาก” 

(พยาบาลในทัณฑสถานชายแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

“เคยคยุกับโรงพยาบาลว่าถ้าคณุต้องการให้เราท�าถึงขนาดน้ีนะ ถ้าต้องการจะเอา

ข้อมูลแบบ รพ.สต. คณุต้องเอาคนมาให้เราเลย ไม่ใช่ว่ามาโยนให้เรา โรงพยาบาล

พูดว่า ‘ให้เรือนจ�าจ้างคนเอง ให้เรือนจ�าใช้ผู้ต้องขัง’ อย่าลืมว่าข้อมูลเป็น 

ความลับ แล้วเราต้องไปนั่งเฝ้าผู้ต้องขังท�าข้อมูล เพราะเราไม่ไว้ใจ คอมก็อยู่ใน

ห้องตรวจกับห้องยา นี่คือ internet นัน่คือ 17 ระบบประวัตผิู้ต้องขงัทั้งเรือนจ�า 

แล้วห้องโน้นเปิด internet เพ่ือท่ีจะลงระบบ J ก็ต้องให้น้องไปน่ังห้องน้ันอีก  

ละสายตาไม่ได้เพราะต้องดูห้องยาด้วย ตอนน้ีเรียกว่ายืนอยู่บนเส้นด้าย อยู่ใน

ภาวะเสี่ยงจริงๆ” 

(พยาบาลในทัณฑสถานชายแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

“เขาให้ลงระบบ HOSxP แต่ว่าเป็นแบบ offline คือผู้ช่วยเหลือคีย์ได้เฉพาะ 

เวชระเบียน พอพวกน้ีพ้นโทษไปก็ขาดคนท�าต่อเน่ือง ก็ต้องใช้เวลามาฝึกคนใหม่

ต่อ เราไม่มีคนทีจ่ะคย์ีเบิกยา มีปัญหาคย์ีไม่ได้เยอะเหมือนกัน ก็ต้องถ่ายเอกสาร

ไปให้แม่ข่ายเขาด.ู..คอืเงนิไม่ได้อยู่กับเรา เราไม่ได้บรหิารเงนิ ถ้าเราคย์ีออนไลน์

ได้ เราสามารถเบิกได้โดยตรงเลย ตอนน้ีเราขออะไรไปเขาก็ให้ แต่ก็ตัด 

เหมือนกัน ไม่ได้ให้ทุกอย่างท่ีเราขอ อย่างขอเกลือแร่ไป 50 กล่องก็ตัดเหลือ 

สัก 10 - 20 กล่อง พาราฯ ขอ 100 กล่องให้มาสัก 20 กล่อง อีกอย่างเราก็ยัง

ขาดเครื่องพิมพ์ sticker ยา เครื่องไม้เครื่องมือยังไม่ครบเท่าไหร่ เราอยากได้

พวกเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานบ้าง” 

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

คลังยา-เวชภัณฑ์ การคัดกรองโรคต่างๆ สามารถส่งออกข้อมูลในระบบ 21 และ 43 แฟ้ม และส่งข้อมูล OP/
PP individual ให้กับ สปสช. ได้ 
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“หนูอยากได้เจ้าหน้าท่ีท่ีรู้เรื่องการแพทย์และช่วยคีย์ข้อมูล JHCIS ได้มาเป็น

ลูกจ้าง ก็คือข้อมูล 43 แฟ้มของ รพ.สต. มองไปถึงแพทย์แผนไทย เพราะ 

เขาไม่ค่อยมีงานท�า โรงพยาบาลยังรับน้อย เด็กก็ไปท�าสายอ่ืนเสียเยอะ ถ้าเรา 

จ้างแพทย์แผนไทยมา เขาสามารถได้ท้ังแพทย์แผนไทย ได้ท้ังคีย์ข้อมูล แล้วก็ 

diag (วินิจฉยั) โรคได้ ถ้าเรามีเงนิทีจ่ะมาบรหิารตรงน้ี ท�าไมไม่มีประจ�าเสยีเลย  

เพราะว่าในเรือนจ�ายาสมุนไพรเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุด” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

“อยากให้ปรับอัตราก�าลังของพยาบาลในเรือนจ�าใหม่ คุณไม่ควรท่ีจะเอา 1  

ต่อ 1,250 เพราะอัตราน้ีมันเม่ือ 10 - 20 - 30 ปีท่ีแล้ว ซึ่งจ�านวนผู้ต้องขัง  

ความเจ็บป่วยของผูต้้องขังมันไม่ได้เยอะขนาดน้ี ต้องไปย้อนดวู่าจ�านวนผูต้้องขัง

ในสมัย 20 - 30 ปีก่อนกับสมัยน้ีมันต่างกันก่ีสิบเท่าแล้ว แต่จ�านวนพยาบาล 

จ�านวนบุคลากรทางการแพทย์ยังเท่าเดิม อัตราก�าลงัยังเท่าเดมิ แต่ความซบัซ้อน

ของโรคของผูป่้วยมีเพิม่มากข้ึนทุกปี ของโรงพยาบาลเขาจะแบ่งเป็นแผนกจิตเวช 

แผนกเอดส์ แผนกอายุรกรรม แผนกศัลยกรรม แผนกทันตกรรม แต่ของเรือน

จ�าหน่ึงคนต้องดูอะไรบ้าง ทันตกรรม โรคผิวหนัง อายุรกรรม เอดส์ จิตเวช  

งานสุขอนามัยทุกอย่างภายในเรือนจ�า คือคุณคนเดียว ไหนจะต้องประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาลเข้ามาพ่นยุง รพ.สต. เข้ามาตรวจคุณภาพ

อาหารภายในเรือนจ�า คุณก็ต้องท�า ตัวช้ีวัด 3 ตัวคุณก็ต้องท�ารายงานกรม 

ทุกวัน ก็ส่งช้าตลอดเลยเพราะเรามีภารกิจ ไม่ใช่ว่ามีหน้าท่ีเก็บข้อมูลให้คุณ 

อย่างเดียว หน้างานท่ีพวกภูธรอย่างเราต้องเผชิญในแต่ละวันมันมีอะไรบ้าง  

อยากให้ปรับเป็น 1 ต่อ 700” 

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีสถานพยาบาลในเรือนจ�าจ�านวนหน่ึงเข้าใจดีถึงภาระงาน 

ท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ีและมองว่าเป็นโจทย์พื้นฐานและข้อท้าทายท่ีต้องฟันฝ่าให้ผ่านพ้นไปให้ได้เพื่อ

ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐานของบริการปฐมภูมิ เพราะในท่ีสุดแล้วก็เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการ

สขุภาพได้มากข้ึน รวดเรว็ข้ึน และลดภาระในการดแูลสขุภาพผูต้้องขัง โดยเฉพาะความเจ็บป่วย 

ที่รุนแรง ซับซ้อน
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“ข้อท้าทายหลกัก็คอืเราต้องท�าทุกอย่างเพือ่ท่ีจะพฒันาระบบสขุภาพของผูต้้องขัง

ให้ทันข้างนอก เช่น การเข้าถึงบริการสุขภาพ การปรับพฤติกรรมสุขภาพ แล้วก็

เรื่องตัวชี้วัดท่ีเราต้องท�าตามท่ีโรงพยาบาลก�าหนด เช่น ต้องเป็น รพ.สต.  

ติดดาวนะ ต้องผ่านมาตรฐานชุมชนนะ ต้องลงข้อมูลระบบ JHCIS นะ ต้อง 

ลงตรวจให้ครบทุกวนั ต้องลงไข้หวัดใหญ่ให้ครบเพือ่ท่ีจะคดิเป็นเงนิได้ ต้องท�าให้

ทัน เพราะถ้าเราท�าไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ เราจะไปถ่วงเขาทั้งอ�าเภออะไรอย่างนี้” 

(พยาบาลในทัณฑสถานชายแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

“พยาบาลมีหน้าท่ีดูแลผู้ป่วย มันก็ต้องให้ตรงหน้าท่ี จะเน้นควบคุมมากเกินไป 

ก็ไม่ใช่ คุณเน้นผู้ต้องขังหนีไม่ได้ ถามว่างานรักษาทิ้งได้มั้ย บางครั้งผมอยากให้

ผูป่้วยหนักอยู่ใกล้ผม เพราะต้องดูทุกวัน แต่เขาบอกว่าผูป่้วยหนักโทษสงูอยู่ห้องน้ี 

ไม่ได้ มันน่าจะเป็นผมท่ีเป็นคนตัดสินใจ น่ีมันงานผมหน้าท่ีผม คือถ้าคุณเน้น 

จะพัฒนาสุขภาวะ ต้องเอาให้จริงท�าให้จัง อย่าท�าแค่ผ่านๆ” 

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

“มันก็ดีส�าหรับผู้ต้องขังท่ีจะเข้าถึงบริการสุขภาพทัดเทียมกับบุคคลภายนอก  

ในส่วนของเจ้าหน้าท่ี ถ้ามีคนอ่ืนมาช่วยก็จะไม่หนักเหมือนเดิม ผ่อนภาระเรา  

แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เหมือนเพิ่มภาระ แต่ก็ดีกว่ารอให้เขาเจ็บป่วยหนักๆ...

หมอข้างนอกเข้ามาตรวจเป็นหมอทั่วไป ไม่ใช่หมอเฉพาะทาง สุดท้ายเขาก็ต้อง

ออกข้างนอกเพื่อไปหาหมอเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นหู คอ จมูก ตา นรีเวช  

ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่แทบไม่ได้หยุดเลย ออกโรงพยาบาลทุกวัน” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

แม้สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศจะปรับสถานะเป็นหน่วยบริการ 

ปฐมภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายหัวในการท�างานสุขภาพผู้ต้องขังจาก สปสช. 

แล้ว ซึง่คลายข้อจ�ากัดในเรือ่งค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพผู้ต้องขังไปได้แล้ว แต่ข้อจ�ากัดในการท�างาน

อ่ืนเป็นข้อท้าทายของแต่ละเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน รวมท้ังกรมราชทัณฑ์เอง ว่าจะมีแนวทางจัดการ

เรื่องการขาดแคลนก�าลังคนอย่างไรเพื่อรองรับภาระงานด้านบริการสุขภาพผู้ต้องขัง
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“อยากให้ทางราชทัณฑ์มีบรรจุอัตราของบุคลากรทางสาธารณสุขท่ีหลากหลาย

มากข้ึน เช่น ผู้ช่วยเภสัชกรอย่างน้ีน่าจะต้องมีแล้ว และถ้าจะท�าให้มันเกิด 

การดูแลอย่างย่ังยืนเรื่องของสุขภาพฟัน เพราะคนต้ัง 10,000 คนยังไงก็ต้อง 

มีปัญหาสุขภาพช่องปาก อย่างน้อยๆ มีทันตภิบาลสักคนก็ยังดีถึงแม้จะไม่มี

ทันตแพทย์ เสนอว่าอย่างน้อยๆ ทุกจังหวัดน่าจะมีครบทีม มีพยาบาล มีเจ้าหน้าท่ี 

สาธารณสขุ ผูช่้วยเภสชัฯ ทันตภบิาลอย่างน้ี อย่างน้อยๆ 1 แห่งในระดับจังหวัด

เรือนจ�าระดับจังหวัด เพื่อจะท�าให้เกิดการจัดบริการปฐมภูมิได้ครบ”

(ผู้อ�านวยการ สปสช. เขตแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2563)

2.7 สรปุและข้อสังเกต

ในบทน้ีได้น�าเสนอภาพการเปลีย่นแปลงส�าคญัของสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน

ทั่วประเทศ ในช่วงระยะเวลา 2 - 3 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือน

จ�าเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ รับผิดชอบการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังโดยรวม โดยเฉพาะงานด้าน

ส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค และให้บรกิารด้านสขุภาพ จากเดิมท่ีให้บรกิารด้านสขุภาพแก่

ผูต้้องขังได้เพยีงเท่าท่ีจ�าเป็นหรอืเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ท่ามกลางศักยภาพและองค์ประกอบแวดล้อม

ท่ีแตกต่างกันของสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน แต่ละแห่งจึงผ่านการปรบัเปลีย่นสถานะ

และท�างานให้บรกิารสขุภาพผูต้้องขังตามเกณฑ์มาตรฐานของ สปสช. ได้แตกต่างกัน ส่วนใหญ่

หรือสามในส่ีของสถานพยาบาลในเรือนจ�าท้ังหมดผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานได้ในปี 2563 

ขณะที่ยังมีสถานพยาบาลในเรือนจ�าจ�านวนหนึ่งในสี่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติม

โดยอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการขาดแคลนอัตราก�าลังคนของเรือนจ�า/

ทัณฑสถานส�าหรับการท�างานบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง ที่ไม่สอดคล้องกับจ�านวนผู้ต้องขัง 

ท่ีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ มาโดยตลอด ดังสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของการท�างานเม่ือกลายเป็น

หน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า เช่น การข้ึนสิทธิหลักประกันสุขภาพแก่ผู้ต้องขังให้ครบถ้วน

มากท่ีสดุ การประสานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเพือ่ก�าหนดระบบบรกิารสุขภาพ ท้ังการจัดแพทย์

เข้าตรวจในเรือนจ�าตามเกณฑ์มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาลแม่ข่ายเมื่อผู้ต้องขัง

เข้าไปใช้บริการท้ังผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การพัฒนาระบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์

ทางการแพทย์ เป็นต้น
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3
ชวีติในเรอืนจ�าท่ีก�าหนดสุขภาพ

ในบทน้ีเป็นการน�าเสนอภาพรวมของข้อค้นพบจากข้อมูลผู้ต้องขังท่ีเจ็บป่วยและเข้ารับ

บรกิารในสถานพยาบาลของเรอืนจ�า/ทัณฑสถานท้ัง 15 แห่ง ระหว่างปี 2560 - 2562 ท่ีโครงการ

เก็บข้อมูล โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 4 ลักษณะ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างของสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกส�าหรับการให้บริการสุขภาพส�าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ได้แก่ 

ทัณฑสถานหญิง เรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ีมีเฉพาะผู้ต้องขังชาย ซึ่งรับผู้ต้องขังท่ีต้องโทษต้ังแต่ 

ไม่เกิน 7 ปีไปจนถึง 15 ปี - ประหารชีวิต โดยเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่มีอ�านาจควบคุมสูงยิ่งมี

โอกาสต้องดูแลสุขภาพผู้ต้องขังท่ีป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือซับซ้อนย่ิงข้ึน เรือนจ�ากลางขนาด

ใหญ่ท่ีสามารถรับผู้ต้องขังโทษสูงกว่า 15 ปี ท่ีมีผู้ต้องขังจ�านวนมากและมีสภาพความแออัด

แตกต่างกัน และเรือนจ�าระดับจังหวัดและอ�าเภอ ที่แม้จะมีอ�านาจควบคุมไม่สูงเท่าแต่มีสภาพ

ความแออัดและแต่ละแห่งอาจมีข้อจ�ากัดในด้านการจัดบริการสุขภาพผู้ต้องขังได้แตกต่างกัน

ตาราง 3.1: จ�านวนผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่งที่เก็บข้อมูล*

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทัณฑสถานหญิง 3 แห่ง** 3,219 3,727 4,682

เรือนจ�าชาย 5 แห่ง 12,855 14,844 13,129

เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง 13,326 1,883 17,442 2,734 18,226 2,878

เรือนจ�าจังหวัดและอ�าเภอ 3 แห่ง 4,134 509 5,330 709 5,727 754

รวม 30,315 5,611 37,616 7,170 37,082 8,314

หมายเหตุ: *เป็นจ�านวนผู้ต้องขัง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ของปี 2560-2562 
 **ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
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ตาราง 3.2: อ�านาจการควบคุม จ�านวนผู้ต้องขัง และความแออัด 

ของเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่เก็บข้อมูล พ.ศ. 2562

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน

อํานาจการควบคุม
จํานวนผู้ต้องขัง % ความแออัด

ชาย หญิง ชาย หญิง

 1. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ »ÃÐËÒÃªÕÇÔµ - 2,293 - 0

 2. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ไม่เกิน 30 ปี - 1,028 - 0

 3. ทัณฑสถานหญิงสงขลา ไม่เกิน 30 ปี - 1,449 - 4.2

 4. àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§à¢ÒºÔ¹ 15 ปี-ประหารชีวิต 2,909 - 0 -

 5. ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษ 
    Ê§¢ÅÒ 

ไม่เกิน 30 ปี 2,989 - 0 -

 6. ทัณฑสถานเกษตร 
    ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¢Ò¾ÃÔ¡ 

ไม่เกิน 15 ปี 3,678 - 0 -

 7. เรือนจ�าจังหวัดพิษณุโลก ไม่เกิน 15 ปี 3,411 - 0 -

 8. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง ไม่เกิน 7 ปี 394 - 99.0 -

 9. เรอืนจ�ากลางนครศรธีรรมราช 15 ปี-ประหารชีวิต 5,494 940 74.8 138.6

10. เรือนจ�ากลางราชบุรี 15 ปี-ตลอดชีวิต 5,222 860 20.9 0

11. เรือนจ�ากลางนครราชสีมา 15-30 ปี 2,583 299 0 0

12. àÃ×Í¹¨íÒ¡ÅÒ§ÍØ´Ã¸Ò¹Õ 15-30 ปี 4,380 639 48.1 0

13. àÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ´µÃÑ§ ไม่เกิน 25 ปี 2,420 357 114.4 29.4

14. àÃ×Í¹¨íÒÍíÒàÀÍà·Ô§ ไม่เกิน 15 ปี 1,308 207 43.1 17.6

15. เรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสง ไม่เกิน 10 ปี 1,993 194 68.6 7.2

ที่มา: ปรับจาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม. รายงานแสดงสภาพความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/
ทัณฑสถาน ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562. ค้นเม่ือ 22 มกราคม 2564, จาก http://www.correct.
go.th/rt103pdf/crowded_pdf.php?filename=2019_2019-07-05
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3.1 ภาพรวมข้อค้นพบ

¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

สุขภาพของสถานพยาบาลใน

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่ง 

ท่ีเก็บรวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 

2560 - 2562 โดยแต่ละเรือน

จ�า/ทัณฑสถานได้จ�าแนกราย-

ละเอียดการให้บรกิารตามกลุม่

โรคออกเป็น 17 รายการ พบว่า  

5 อันดับแรกของปัญหาสขุภาพ

ของผู้ต้องขังในเรือนจ�าท่ีเก็บ

ข้อมูลท้ัง 3 ปีได้แสดงให้เห็นตรงกันว่าในระหว่างอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานน้ัน ผู้ต้องขัง 

ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�าอย่างแออัด  

ถูกจ�ากัดเสรภีาพท้ังในทางพืน้ท่ีและเวลา ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ หลบันอน และท�ากิจกรรม

ประจ�าวันอ่ืนๆ ท�าให้กว่าร้อยละ 80 ของผู้ต้องขังท้ังชายและหญิงท่ีเจ็บป่วยและต้องการ 

การรักษาพยาบาลในเรือนจ�าในแต่ละปีน้ัน ป่วยเป็นโรคอย่างใดอย่างหน่ึงในกลุ่มโรคติดเช้ือ 

·Ò§à Ố¹ËÒÂã¨5 การปวดกล้ามเน้ือต่างๆ ในร่างกาย6 อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากเหตุ

ÀÒÂ¹Í¡7 โรคผิวหนัง และโรคระบบย่อยอาหาร โดยพบว่าปัญหาสุขภาพเหล่าน้ีมีความชุก 

ค่อนข้างสูงในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ีแออัด มีจ�านวนผู้ต้องขังมากกว่าความจุท่ีควรจะรับได้ 

ค่อนข้างมาก (ตาราง 3.3)

5 ได้แก่ การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนบน ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคปอด หวัด เย่ือจมูกอักเสบ 
จากภูมิแพ้ ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง หลอดลมอักเสบ หอบหืด ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

6 หมายถึงโรคระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และเน้ือเย่ือเก่ียวพัน ซึ่งได้แก่ อาการปวดกล้ามเน้ือ ปวดคอ 
ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดแขน/ขา ปวดเส้นประสาท ตะคริว ข้อ/เอ็นอักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ เข่าเสื่อม 
หมอนรองกระดูกทับเส้น ก้อนเนื้อทับเส้นประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

7 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเน่ืองจากเหตุภายนอก เช่น การได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุ 
จากการฝึกวิชาชีพ ท�างานในโรงงาน หรืออาการที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันปกติอื่นๆ ได้แก่ กระดูกหัก หกล้ม 
แผลอักเสบ ล้างแผลติดเชื้อ อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ เป็นต้น
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ตาราง 3.3: 5 อันดับแรกของปัญหาสุขภาพที่ผู้ต้องขังเข้ารับบริการ 

ในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่เก็บข้อมูล 15 แห่ง ปี 2560-2562*

ลําดับ กลุ่มโรค
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ครั้ง % ครั้ง % ครั้ง %

1 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 120,349 36.5 111,505 33.1 128,832 31.7

2
โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก 
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

50,324 15.3 45,094 13.4 62,654 15.4

3 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ
¨Ò¡àËµØÀÒÂ¹Í¡

41,572 12.6 42,579 12.6 61,534 15.2

4 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ 
ãµŒ¼ÔÇË¹Ñ§

38,590 11.7 37,513 11.1 42,614 10.5

5 โรคระบบย่อยอาหาร 24,957 7.6 31,793 9.4 28,734 7.1

6 กลุ่มโรคอื่นๆ 53,651 16.3 68,314 20.4 81,776 20.1

รวมทุกกลุ่มโรค (ครั้ง) 329,443 100.0 336,798 100.0 406,144 100.0

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

(1) หายใจด้วยอากาศเดียวกัน

การใช้ชีวิต 24 ช่ัวโมงภายใต้ตารางเวลาท่ีก�าหนดอย่างเคร่งครดัในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อลักษณะความเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง การอยู่ร่วมกันในเรือนนอน 

อย่างแออัดตั้งแต่ 16.30 น. ถึง 06.30 น. สูดอากาศเดียวกันเป็นเวลานาน ท�าให้โรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจเป็นปัญหาสุขภาพอันดับหน่ึงของแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ดังข้อมูลท่ีได้จาก

เรือนจ�า/ทัณฑสถานทั้ง 15 แห่งที่ศึกษา ซึ่งพบว่าในระหว่างปี 2560 - 2562 นั้น จ�านวนครั้ง

ท่ีผูต้้องขังป่วยด้วยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจคดิเป็นประมาณหน่ึงในสามของปัญหาสุขภาพของ

ผู้ต้องขังท่ีเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยเฉพาะโรคติดเช้ือทาง

เดินหายใจส่วนบน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มโรคน้ีทีเดียว (µÒÃÒ§ 3.5) 

นอกจากน้ันได้แก่อาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ หอบหืด และมีอาการแพ้อากาศ เจ็บคอ ไอ ฯลฯ 

เม่ือพิจารณาในแง่ของความชุกแล้วผู้ต้องขังชายเข้ารับบริการด้วยกลุ่มโรคน้ีมากครั้งกว่า 

ผู้ต้องขังหญิงมากถึง 2 - 5 เท่า สอดคล้องกับสถานการณ์ความแออัดของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

ส�าหรับผู้ชายที่สูงกว่าผู้หญิงมาก 
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ถึงร้อยละ 42 (จ�านวนผู้ต้องขังรวม 13,129 คน) อีกประมาณหนึ่งในสี่อยู่ในเรือนจ�าจังหวัด

และอ�าเภอ (จ�านวนผู้ต้องขังรวม 6,481 คน) 

ตาราง 3.6: การกระจายร้อยละของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ 

จ�าแนกตามลักษณะเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี พ.ศ. และเพศ*

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทัณฑสถานหญิง 3 แห่ง* 26.8 8.4 14.3

เรือนจ�าชาย 5 แห่ง 38.2 43.6 41.6

เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง 14.2 3.0 13.9 3.9 15.2 3.3

เรือนจ�าจังหวัดและอ�าเภอ 3 แห่ง 16.0 1.8 26.2 4.0 23.8 1.9

รวม 68.4 31.6 83.7 16.3 80.6 19.4

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

“โรคระบาดในเรือนจ�ามีปีหน่ึงท่ีฝนตกเยอะ น�้าท่วม แล้วก็ไข้หวัดใหญ่มาก่อน 

700 - 800 คน ไข้หวัดใหญ่ยังไม่หมด ตาแดงตามมา ประมาณเดียวกันเลย 

700 - 800 คน ตอนนั้นเราก็แก้ไขปัญหาคือเติมคลอรีนในน�้า”

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2563)

(2) เคล่ือนไหวในพ้ืนท่ีจ�ากัด

การถูกจ�ากัดให้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีอันจ�ากัด ไม่ว่าจะเป็นน่ังๆ นอนๆ อยู่ในเรือนนอน 

ฝึกวิชาชีพหรือท�างานซ�้าๆ อยู่ในโรงงาน กินข้าวอาบน�้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน หรือท�า 

กิจกรรมอ่ืนๆ ของผู้ต้องขังล้วนแล้วแต่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ในพื้นท่ีอันจ�ากัด หรือ 

มีการขยับร่างกายซ�า้ๆ ไม่สามารถมีเสรภีาพในการขยับเคลือ่นไหวร่างกายได้หลากหลายตามใจ

ต้องการ เหล่าน้ีเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลให้โรคเก่ียวกับระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และเน้ือเย่ือ 

เก่ียวพนั เป็นปัญหาสขุภาพอันดับสองท่ีผูต้้องขังเข้าไปรบับรกิารในสถานพยาบาลของเรอืนจ�า/

ทัณฑสถาน โดยเฉพาะอาการปวดกล้ามเน้ือต่างๆ ตามร่างกาย เช่น ปวดคอ ปวดหลัง  

ปวดไหล่ ซึง่คดิเป็นสดัส่วนถึงร้อยละ 82 ของกลุม่โรคน้ี ท่ีเหลอือีกเกือบร้อยละ 20 เป็นอาการ

ที่เกี่ยวกับข้อหรือเอ็นอักเสบ เก๊าต์ เข่าเสื่อม อัมพฤกษ์ เป็นต้น (ตาราง 3.8)
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ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือ ในกลุ่มผู้ต้องขังเฉพาะท่ีป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเน้ือฯ สัดส่วน 

ผู้ต้องขังชายเป็นโรคเก๊าต์สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง ขณะท่ีผู้ต้องขังหญิงมีอาการเข่าเสื่อมสูงกว่า 

ผู้ต้องขังชาย (ตาราง 3.8) โดยเฉพาะผู้ต้องขังท่ีอยู่ในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งต้องเดิน

ข้ึนลงบันไดอาคารหลายช้ันเป็นประจ�าทุกวัน และเรือนจ�ากลางอุดรธานี ซึ่งแดนหญิงมีพื้นท่ี

ขนาดเล็ก และผู้ต้องขังส่วนใหญ่ต้องลุกน่ังหรือท�ากิจกรรมต่างๆ บนพื้น และเม่ือเทียบกับ

ลักษณะของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 4 ประเภท (ตาราง 3.9) พบว่าส่วนใหญ่ประมาณสองใน 

สามของผู้ต้องขังท่ีมีอาการในกลุ่มโรคระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และเน้ือเย่ือเก่ียวพันน้ันเป็น 

ผู้ต้องขังชายที่อยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่รับเฉพาะเพศชายและเรือนจ�ากลาง 

ตาราง 3.9: การกระจายร้อยละของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก 

และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน จ�าแนกตามลักษณะเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี พ.ศ. และเพศ*

เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทัณฑสถานหญิง 3 แห่ง* 14.9 10.4 19.5

เรือนจ�าชาย 5 แห่ง 47.3 43.9 25.5

เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง 23.1 6.4 23.0 7.8 34.4 9.0

เรือนจ�าจังหวัดและอ�าเภอ 3 แห่ง 6.5 1.8 12.5 2.4 10.5 1.1

รวม 76.9 23.1 79.4 20.6 70.4 29.6

หมายเหต:ุ *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

(3) ปฐมพยาบาลเบื้องต้นท่ีต้องไปสถานพยาบาล

การบาดเจ็บ การเป็นพษิ และผลสบืเน่ืองจากเหตุภายนอกเป็นปัญหาสขุภาพอันดบัสาม

ของผูต้้องขังในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน คดิเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 12 ในช่วงปี 2560 - 2561 

และเพิ่มเป็นร้อยละ 15 ในปี 2562 โดยแบ่งรายละเอียดโรคออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ  

การได้รับอุบัติเหตุจากการฝึกวิชาชีพ ท�างานในโรงงาน การเกิดอุบัติเหตุอ่ืนๆ หกล้ม หรือ 

ได้รับแผลบาดเจ็บ รวมท้ังการเกิดอาการผิดปกติอ่ืนๆ ท่ีต้องการปฐมพยาบาลหรือบรรเทา 

เบ้ืองต้นในชีวิตประจ�าวัน เช่น มีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ ท้องผูก ปวดท้อง ฯลฯ 
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“ของเราท่ัวไปส่วนมากพวกหวัด พวกผิวหนัง ท�าแผล บางครั้งมาจากท�างาน 

กิจวัตรประจ�าวัน พวกแผลเรื้อรังก็มาจากเบาหวาน ผู้สูงอายุก็หลายคน มีบ่อย

พวกน้ีเดินๆ ก็ล้ม...ความเจ็บป่วยและความเป็นอยู่บางครั้งส่งผลต่อการป่วย  

เราใช้เยอะ ท�าแผลทุกวัน ผมเบิกผ้าก็อซครั้งหนึ่ง 300 แพ็ค สัปดาห์เดียวหมด 

ท�าแผลเฉลี่ยวันหน่ึงประมาณ 10 กว่าคน วันละ 2 ครั้ง ผมต้องใช้อย่างน้อย

สัปดาห์ละ 200 แพ็ค”

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

เม่ือแยกดูความแตกต่างระหว่างเพศแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเข้ารับบริการด้วยเหตุ 

เก่ียวกับแผลบาดเจ็บมากกว่าผู้หญิง ท้ังจากการฝึกวิชาชีพหรือท�างานในโรงงานและแผล 

บาดเจ็บท่ัวไป โดยเฉพาะผูต้้องขังท่ีอยู่ในเรอืนจ�ากลาง ยกเว้นการลืน่ล้มหรอืหกล้มท่ีโดยสดัส่วน

แล้วส่วนใหญ่แล้วมักเป็นผู้หญิง รองลงมาคือการบรรเทาอาการไม่สบายหรือผิดปกติอ่ืนๆ  

ของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ ท้องผูก ซึ่งพบว่าผู้หญิงมีความชุก

ของการเข้ารับบริการด้วยอาการเหล่าน้ีมากกว่าผู ้ชาย โดยเฉพาะผู ้ต้องขังหญิงท่ีอยู่ใน

ทัณฑสถานหญิง

ตาราง 3.11: การกระจายร้อยละของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยด้วยการบาดเจ็บ การเป็นพิษ 

จากเหตุภายนอก จ�าแนกตามลักษณะเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี พ.ศ. และเพศ*

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทัณฑสถานหญิง 3 แห่ง* 31.9 25.9 22.8

เรือนจ�าชาย 5 แห่ง 13.7 12.3 19.6

เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง 41.6 4.8 48.1 5.7 39.7 4.5

เรือนจ�าจังหวัดและอ�าเภอ 3 แห่ง 7.5 0.5 7.5 0.5 11.7 1.7

รวม 62.8 37.2 67.9 32.1 71.0 29.0

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
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“โรคผิวหนังมีหิด กลาก เกลื้อน เช้ือรา ตุ่มคันตามร่างกาย มีหมด ผ้าห่ม 

เขาไม่ค่อยได้ซัก เรามีเครื่องซักผ้าต้องสลับกันไปซัก บางทีหลายเดือนค่อยไป 

ซักที ไม่ทันเพราะมันหลายสิบห้อง ผ้าห่มพวกน้ีก็กักเก็บฝุ่นม่ัง ฝนม่ัง นักโทษ

เวลานอนจะถอดเสือ้ผ้ากันหมดร้อยเปอร์เซน็ต์ เพราะว่าในห้องมันร้อน เขาก็ต้อง

ถอดเสื้อผ้า ไม่ว่าใครนอนผ้าห่มแบบน้ันผิวหนังก็ต้องสัมผัสผ้าห่ม แล้วแต่ว่า

ผิวหนังใครจะทนความคันได้มากกว่ากัน” 

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

ตาราง 3.13: ร้อยละของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยในกลุ่มโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

จ�าแนกตามรายละเอียดโรค ปี พ.ศ. และเพศ*

โรคผิวหนังและ 
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ผื่นคัน ผื่นแพ้ 52.0 71.8 60.3 77.0 71.0 84.1

โรคหิด 32.3 11.8 23.6 6.7 16.5 3.8

¡ÅÒ¡ (ªÑ¹¹ÐµØ,  
สังคัง, ฮ่องกงฟุต)

10.4 6.4 10.1 7.3 4.8 4.6

โรคเรื้อน 1.1 0.1 1.7 0.1 1.6 0.1

สะเก็ดเงิน 0.3 0.3 0.5 0.1 0.5 0.3

ไม่ระบุ 3.9 9.6 3.8 8.8 5.6 7.1

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รวม (จ�านวนครั้ง) 30,459 8,131 27,666 9,847 30,014 12,600

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

“บางเรือนจ�ามันไม่มีพื้นท่ี มันแออัดมากๆ สกปรกด้วย แล้วก็น่าจะเก่ียวกับ

อนามัยการเข้าถึงทางการแพทย์ด้วย แล้วก็ระบบการแยกของเขา...ทุกเย็น  

[ผู้ต้องขังเข้าใหม่] มาบ่าย 3 โมง เราก็ต้องลุยตามแดนถอดเสื้อผ้าดู บางครั้ง

รกัษาไม่ถูก ทายาท่ีตุ่มท่ีเป็นหิดเท่าน้ัน มันไม่ใช่ มันต้องทาต้ังแต่หลงัหูไปถึงปาก 

ทาทั้งตัวไม่งั้นก็ไม่หาย เราอาบ [ยา] เลย อาบแล้วก็ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงแล้วค่อย
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มาอาบน�้า บางสูตรก็วันเดียว แต่ท่ีน่ีใช้พอก 3 วันแล้วก็ดูอาการ เราไม่ปล่อย 

ส่วนมากพอพอกเสร็จก็หาย ประมาณว่าหายจ�าหน่ายลงไป [ให้อยู่ร่วมกับคนอื่น

ได้] คนไม่หายก็มาดูแลส่วนบุคคล เอาของใช้/เสือ้ผ้ามาต้ม ต้มแล้วก็ตักทีละห้อง  

ท�า big cleaning เป็นทางการเลย พื้นที่ไม่แออัดแล้วมันก็ไม่กลับมาติดอีก”

(พยาบาลในทัณฑสถานชายแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 พฤศจิกายน 2563)

ตาราง 3.14: ร้อยละของการกระจายตัวของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยในกลุ่มโรคผิวหนังและ

เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง จ�าแนกตามลักษณะเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี พ.ศ. และเพศ*

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทัณฑสถานหญิง 3 แห่ง* 9.1 12.8 19.5

เรือนจ�าชาย 5 แห่ง 26.0 18.8 25.5

เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง 42.7 10.8 42.2 12.4 34.4 9.0

เรือนจ�าจังหวัดและอ�าเภอ 3 แห่ง 10.2 1.2 12.8 1.0 10.5 1.1

รวม 78.9 21.1 73.8 26.2 70.4 29.6

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

(5) 8 ชัว่โมงกับอาหาร 3 มื้อ 

การกินอาหารเช้าในเวลาประมาณ 7 โมงเช้า อาหารกลางวันประมาณเท่ียงตรง และ

อาหารเย็นประมาณบ่าย 3 ก่อนจะอาบน�้าเข้าเรือนนอนและได้กินอาหารเช้าอีกทีในวันรุ่งข้ึน 

ท�าให้เป็น 8 ช่ัวโมงของการมีอาหารตกถึงท้องในแต่ละวัน และ 16 ช่ัวโมงของการปลอดอาหาร 

ท่ีผู้ต้องขังทุกคนต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับเวลาบริโภคม้ืออาหารในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

อย่างไม่มีทางเลือก โรคในระบบย่อยอาหารจึงเป็นกลุ่มโรคอันดับห้าของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะ 

ผู้ต้องขังชาย ซึ่งสัมพันธ์กับตัวเลขในกลุ่มโรคมะเร็งและเน้ืองอกท่ีพบว่า ผู้ชายมีความชุกของ

โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารสูงกว่าผู้หญิงมาก (ร้อยละ 40.7 เทียบกับร้อยละ 3.7  

ในผู้ต้องขังหญิง, ดูรายละเอียดในภาคผนวก 3 - 5)
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“ผู้ต้องขังภายในเรือนจ�ามันด้อยโอกาสในเรื่องของการรักษาอยู่แล้ว มันเปรียบ

เทียบข้างนอกกับข้างในไม่ได้ สงัคมข้างนอกมันเป็นสงัคมเปิด เขามีอิสระ จะไป

ตรงไหนก็ได้ แต่ผู้ต้องขังไม่ได้มีอิสระเหมือนข้างนอก เข้าถึงการรักษายาก  

ถามว่าฟันมีปัญหาเยอะม้ัย ทุกครั้งท่ีหน่วย พอ.สว. เข้าจะตรวจได้ประมาณ 

250 - 260 คน เวลาประกาศให้เขาลงทะเบียนก็เกินทุกครั้ง เกินตลอดเลย”

(พยาบาลในเรือนจ�ากลางแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2562)

ตาราง 3.16: ร้อยละของการกระจายตัวของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยในกลุ่มโรค 

ระบบย่อยอาหาร จ�าแนกตามลักษณะเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี พ.ศ. และเพศ*

เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทัณฑสถานหญิง 3 แห่ง* 11.3 6.6 16.1

เรือนจ�าชาย 5 แห่ง 43.7 49.3 41.2

เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง 30.3 5.0 25.8 6.2 24.3 4.8

เรือนจ�าจังหวัดและอ�าเภอ 3 แห่ง 7.4 2.3 10.0 2.1 10.3 3.3

รวม 81.4 18.6 85.1 14.9 75.8 24.2

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

“ทันตแพทย์เข้ามาปีละ 2 ครั้ง มาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย บุคลากรเขาไม่พอ 

แล้วก็มีจากคณะทันตแพทยศาสตร์มาช่วยบ้างเป็นบางปี ช่วงท่ีเด็ก [นักศึกษา] 

ปิดเทอม ไม่ได้ระดมตรวจท้ังเรือนจ�า ท�าได้เฉพาะเคสเขาจะระบุมาเลยว่าได้

เท่าไร เพราะมีหมอฟันเข้ามาประมาณ 10 เตียง แต่มีท้ังถอน ท้ังอุด ท้ังขูด  

เข้ามาได้ประมาณ 2 วัน ครัง้หน่ึงก็ท�าได้อยู่ประมาณ 200 กว่าคน แต่มีผูต้้องการ 

3,000 กว่าคน”

(พยาบาลในทัณฑสถานชายแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

“ตอนนี้เรามี unit ฟัน 2 unit ค่ะ unit แรกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบริจาค 

ให้มา แล้วก็ unit ที่ 2 เป็น unit พระราชทาน จะมีหมอของโรงพยาบาลเข้า
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วันอังคาร แต่สะดวกแค่อุดกับถอน แล้วก็หมอจิตอาสาของมูลนิธกิารกุศลเข้าวนั

พฤหัส ท่านจะบริจาควัสดุท�าฟันปลอมให้ด้วย เป็นเงินส่วนตัวอาจารย์ออกเอง

หมดเลย ดูความจ�าเป็นว่าคนน้ีโทษอีกเยอะไหม ถ้าโทษเยอะอาจารย์จะท�าให้ 

แต่ถ้าก�าลงัจะออกแล้ว อาจารย์ก็บอกว่าไปท�าข้างนอกนะ ให้คนด้อยโอกาสก่อน

ข้างใน”

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

นอกจากปัญหาความเจ็บป่วยในโรคท้ัง 5 กลุม่ข้างต้นแล้ว ยังมีบางกลุม่โรคท่ีเป็นปัญหา

สุขภาพของผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงที่ต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โรคติดเชื้อและปรสิต

บางโรค โรคระบบไหลเวียนโลหิต โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม ความผิดปกติ

ทางจิตและพฤติกรรม รวมทั้งมะเร็ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ÊíÒËÃÑºโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรคน้ัน พบว่าความถ่ีของการเข้ารับบริการท่ีสถาน

พยาบาลในเรอืนจ�าเป็นเรือ่งของเอชไอวี/เอดส์หรอืภมิูคุม้กันบกพร่อง ท่ีมีการติดตามการรกัษา

เป็นประจ�า ซึ่งการท�างานป้องกันเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยในเรือนจ�าก็หนึ่งในประเด็นท้าทาย

สืบเน่ืองท่ีแต่ละเรือนจ�า/ทัณฑสถานมีแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน รองลงมาคือท้องร่วงหรือ 

ท้องเสยี ซึง่โดยสดัส่วนแล้วพบความชุกในผูห้ญงิมากกว่าผูช้ายท้ังสองโรค ขณะท่ีผูต้้องขังชาย

น้ันเป็นวัณโรค และเป็นโรคตับสูงกว่าผู้หญิง นอกจากน้ียังพบว่ามีผู้ต้องขังท่ีเป็นโรคเท้าช้าง 

ในเรือนจ�าบางแห่ง ซึ่งเคยเป็นหน่ึงในโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวังและต้องควบคุมป้องกัน 

การแพร่ระบาดในเรือนจ�า
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“เอดส์ตอนนี้ผู้ชายมีอยู่ 58 คน ผู้หญิง 10 คน เราจะเน้นกลุ่มกะเทย บางคน

ก็มีแฟน บางคนก็ไม่มี ถุงยางน่ีไม่ได้แจกแต่ให้คนไข้มาขอเอง จะบอกเขาทุกครัง้

ว่าถ้ามีแฟนปุ๊บให้มาเบิกถุงยางได้เลยไม่ต้องอาย แล้วก็ต้องคืนซากภายใน  

1 สัปดาห์ ถ้าไม่ได้ใช้ก็ต้องเอามาคืน เขาจะกะได้ว่าสัปดาห์หน่ึงจะมีกิจกรรม 

กี่ครั้ง”

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

“มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราไม่สามารถห้ามเขาได้ มีแต่ช่วยสนับสนุน

อุปกรณ์ป้องกันมากกว่า ก่อนหน้าน้ีเราก็เหมือนบางเรือนจ�าท่ีห้ามแจกถุงยาง  

แต่เราก็ต้องท�าตามนโยบายยุติปัญหาเอดส์ของกระทรวงสาธารณสุข ต้ัง 

คณะกรรมการท�างานภายในเรือนจ�าเพื่อดูแลแก้ไขปัญหายุติเอดส์ในเรือนจ�าเลย 

บริหารจัดการถุงยางยังไงเพ่ือไม่ให้ใช้ผิดวัตถุประสงค์ เดือนหน่ึงจะแจกเฉลี่ย 

อยู่ที่ 1,200 - 1,500 ชิ้น” 

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

ตาราง 3.17: ร้อยละของผู้ต้องขังที่ป่วยในกลุ่มโรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค 

จ�าแนกตามรายละเอียดโรค ปี พ.ศ. และเพศ*

โรคติดเชื้อและปรสิต
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

เอดส์/ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 35.4 53.5 25.1 47.7 23.7 58.0

อุจจาระร่วง/ท้องเสีย 26.3 38.3 38.9 40.2 37.5 29.1

วัณโรค, วัณโรคนอกปอด 26.7 3.2 15.6 1.6 11.4 5.1

ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ 2.1 1.6 1.3 1.7 1.7 2.4

ตับอักเสบจากไวรัส, ตับแข็ง 1.3 0.2 0.9 0.0 0.9 1.0

ไม่ระบุรายละเอียดโรค และอื่นๆ 8.2 3.3 18.4 8.8 24.8 4.4

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รวม (จ�านวนครั้ง) 10,097 3,403 17,340 4,566 21,761 4,793

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
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“ของเราที่เป็นประจ�าก็มีอุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ มีปีหนึ่งที่ฝนตกหนัก น�้าข้าง

นอกปนเปื้อนเข้ามาเรื่อย เราใช้น�้าบาดาลกับน�้าประปาผสมคู่กัน บังเอิญโรงครัว

สลับท่อผิด เข้าใจว่าเป็นน�้าประปาแต่กลายเป็นน�้าบาดาล ทางสุขาภิบาลเขามา

เอาน�้าไปตรวจสอบว่าเป็นเพราะน�้า เอาน�้าบาดาลท�าอาหาร ตอนน้ันท้องเสีย 

ท้องร่วงกันเป็นร้อย”

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมเป็นปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังท่ีสถานพยาบาล 

หลายแห่งจัดการรบัมือได้ค่อนข้างยาก ท้ังต้องการจิตแพทย์ผูเ้ช่ียวชาญเข้ามาตรวจรกัษา และ

การดูแลติดตามอย่างต่อเน่ือง ในกลุม่โรคความผดิปกติทางจิตและพฤติกรรมน้ัน ภาพรวมแล้ว

มีสดัส่วนผูต้้องขังอยู่ประมาณร้อยละ 2 จากท้ังหมด 17 กลุม่โรค ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในเรอืน

จ�ากลางและเรือนจ�าชาย เมื่อแยกดูรายละเอียดของกลุ่มโรคนี้พบว่าส่วนใหญ่คืออาการจิตเภท 

โดยเฉพาะผู้ต้องขังท่ีเสพยามาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดอาการประสาทหลอน หวาดระแวง 

หูแว่ว หลงผิด เห็นภาพหลอน ไม่สามารถรับรู้ความเป็นจริง มีแนวโน้มที่จะท�าร้ายตัวเองหรือ

ผู้อ่ืน ซึ่งเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังท่ีมีความผิดปกติทางจิตฯ สัดส่วนผู้ต้องขังชายป่วยเป็นจิตเภท 

สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง โดยเฉพาะที่อยู่ในเรือนจ�ากลางและเรือนจ�าชาย ขณะที่ผู้ต้องขังหญิงนั้น 

มีอาการอารมณ์แปรปรวนและซึมเศร้าสูงกว่าผู้ต้องขังชาย (ตาราง 3.18 และตาราง 3.19)

ตาราง 3.18: ร้อยละของการกระจายตัวของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยในกลุ่มความผิดปกติ 

ทางจิตและพฤติกรรม จ�าแนกตามลักษณะเรือนจ�า/ทัณฑสถาน ปี พ.ศ. และเพศ*

เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ทัณฑสถานหญิง 3 แห่ง* 10.1 9.5 12.7

เรือนจ�าชาย 5 แห่ง 24.3 29.1 26.3

เรือนจ�ากลาง 4 แห่ง 41.4 9.1 36.3 9.9 37.8 8.9

เรือนจ�าจังหวัดและอ�าเภอ 3 แห่ง 14.1 1.0 14.2 1.1 13.2 1.1

รวม 79.9 20.1 79.5 20.5 77.3 22.7

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
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“หลังๆ ก็เป็นจิตเวชเข้ามาเยอะ ต�ารวจเขาจับมาจากด้านนอก ตอนนี้มี 45 คน

แล้ว ท�าร้ายคนอ่ืนอะไรคนอ่ืน ตอนน้ีมี 2 คนให้อยู่ห้องแยกแล้วก็พบหมอ 

ปรับยา เขาท�าลายข้าวของ ท�าร้ายคนอื่น ถ้ามีอาการก็แอดมิดด้านนอก กินยา

ปรับยาดูอาการกันไป เราไม่มีการบ�าบัดเก่ียวกับทางจิต ไม่มีท�ากลุ่มท�าอะไร  

เราก็กลัวเหมือนกัน เขาเครียดข้ึนมาเม่ือไรเราก็ไม่รู ้ บางทีกังวลการท�าร้าย  

ชกกันท�าร้ายกัน เกิดเหตุบ่อย” 

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2563)

ตาราง 3.19: ร้อยละของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยในกลุ่มความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม

จ�าแนกตามรายละเอียดโรค ปี พ.ศ. และเพศ*

ความผิดปกติทางจิตฯ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

¨ÔµàÀ· 60.2 25.9 61.7 30.8 58.4 23.4

ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ 7.0 9.4 7.5 7.7 5.5 13.9

อารมณ์แปรปรวน 0.9 21.0 1.0 20.8 1.7 11.9

ซึมเศร้า 0.5 5.0 0.3 3.0 1.4 19.7

ไม่ได้ระบุ 31.5 38.7 29.5 37.7 33.0 31.2

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รวม (จ�านวนครั้ง) 4,364 1,101 5,450 1,404 6,087 1,790

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 

“เรอืนจ�าเรารบัย้ายจากภมิูภาคทีเ่ขาแออัดแล้วเขาก็ระบายมาหาเรา เพราะฉะน้ัน

เรารับหมด พิการ จิตเวช โรคประจ�าตัว เรารับหมด เราก็ต้องดูแลเขา ปัญหา

ก็เลยมาอยู่กับเรา เรารูสึ้กเรารบัภาระเยอะกับเรอืนจ�าต้นทาง คนไข้เราต้ัง 3,000 

กว่าคน แล้วเรายังรับย้ายมาจากที่อ่ืน มันก็เหมือนว่าเพิ่มภาระเพิ่มงานให้เรา  

งบประมาณเราได้เท่าเดมิแต่คนไข้เราเพิม่ข้ึน จิตเวชมีปัญหาเยอะมาก มีคนหน่ึง

รักษาเท่าไหร่ก็ไม่ดีขึ้น กินดิน กินหญ้า กินอุจจาระ อะไรไปทั่ว”

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)
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“ของเราตอนน้ีจิตเวชเยอะ ผูต้้องขังท่ีมาด้วยคดเีสพ [ยาเสพติด] น่ีเยอะ ประมาณ 

80 - 90% อยู่ข้างนอกเขาก็เสพยามาเยอะท�าให้มีปัญหาสารเคมีในสมอง 

มันแปรปรวน เลยท�าให้มีอาการทางจิตเกิดข้ึนได้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เล่นยา 

[เสพยา] กันมา ใครเข้าใกล้ไม่ได้เลย ก้าวร้าว เอะอะ โวยวาย คือถ้าไม่ได้กิน 

[ยาควบคมุอาการ] น่ีไม่ได้เลย เอามาอยู่สถานพยาบาล ต้องบอกผูต้้องขังคนอ่ืน

ว่าคนน้ีกินยานะ อย่าไปถือสาเขา ตอนน้ีน่ารกัมากพดูรูเ้รือ่ง บางคนกเ็ดนิตลอด

เวลา บางทีก็ยิ้มอยู่คนเดียว เราคุยอะไรด้วยเขาก็จะหลบตา ผู้หญิงที่เป็นหนักๆ 

ก็ถึงข้ันหาช้อนสแตนเลสมาลับคมเลย บางคนก็เท่ียวหากระจก ซึ่งมันเป็น 

ของท่ีเสี่ยงอันตรายท้ังน้ัน อย่างน้ีเราก็ต้องส่งต่อไปศูนย์สุขภาพจิตเลย เพราะ 

โรงพยาบาลอ�าเภอที่เป็นแม่ข่ายไม่มีหอผู้ป่วยจิตเวช”

(พยาบาลในเรือนจ�าอ�าเภอแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2563)

“ท่ีน่ีเป็นเรือนจ�ารับย้าย ส่วนใหญ่ศาลก็จะตัดสินให้เรามาประเมินก่อนเราถึงจะ

ส่งรักษา อย่างต�ารวจจับมาเขาก็ไม่สนใจจะบ้าแค่ไหนก็ช่างเข้าคุกก่อน แล้วคุก

ก็มาจัดการกันเองว่าระดับฉุกเฉินไหม ตอนน้ีมีจิตเวช 86 คน ซึมเศร้า 60%  

มี schizophrenia (จิตเภท) ประมาณ 18 คน paranoid (หวาดระแวง)  

มี 2 คน นอกน้ันเป็นพวกใช้สารเสพติด ใช้เยอะจนสมอง error การปรับตัว 

ผิดปกติแล้วมันมีผลต่ออารมณ์ การนอน การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น หมอก็จะให้

ยาคลายกังวล...คนท่ีปรบัตัวไม่ได้จรงิๆ ก็ต้องมาอยู่ในความดูแลของเรา แล้วเรา

ก็จะค่อยๆ ให้เขาเรยีนรูสั้งคมตรงน้ีก่อน พอเขาโอเคข้ึนก็ขยับให้ไปอยู่ห้องเฉพาะ

คนไข้จิตเวชท่ีใหญ่ข้ึน คอืมีข้อยกเว้นว่าเขาไม่ต้องน่ังเวร เพราะบางคนมียาตอน

กลางคืน ก็ค่อยๆ ให้เขาฝึกเรียนรู้ระเบียบท่ีมันเข้มมากข้ึน แต่จะเข้มท้ังหมด

เหมือนคนทั่วไปก็จะกดดันเขาเกินไป” 

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2563)

ส�าหรับโรคเรื้อรังอย่างเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเส้นเลือดน้ัน  

เป็นโรคประจ�าตัวท่ีทุกเรือนจ�า/ทัณฑสถานมีการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังอย่างสม�่าเสมอและ

ติดตามการรกัษาอย่างต่อเน่ือง ในภาพรวมแล้ว ผูต้้องขังท้ังหญงิและชายเป็นโรคความดันโลหิต

สงูมากกว่าเบาหวาน เม่ือพจิารณาร้อยละของผูต้้องขังท่ีเข้ารบับรกิารในกลุม่โรคระบบไหลเวียน

โลหิต จะเห็นว่าประมาณร้อยละ 90 คอืความดันโลหิตสงู ซึง่ผูห้ญงิเป็นมากกว่าผูช้ายเลก็น้อย 
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ในขณะท่ีในกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึมน้ัน พบว่าผู้ชายเป็นเบาหวาน 

สูงกว่าผู้หญิง (ร้อยละ 66 เทียบกับร้อยละ 49) ขณะที่ผู้หญิงมีความชุกของโรคไทรอยด์ และ

โรคอ้วนสูงกว่าผู้ชาย (ตาราง 3.20)

“ตอนน้ีโรค NCDs เราเยอะ ประมาณ 10% ได้ เราดูผู้ต้องขังโทษประหาร  

เพราะฉะนั้นกลุ่มผู้สูงอายุจะอยู่กับเราค่อนข้างนาน อยู่ไปๆ พออายุ 40 กว่าขึ้น

ไปเริ่มแล้ว คัดกรองก็เจอความดัน เบาหวานเริ่มมา บางคนเข้ามาน�้าหนัก 

นิดเดียว อยู่ข้างนอกเสพยา พอเข้ามาในน้ียาไม่ได้เสพแล้ว เริ่มมีชีวิตท่ีเหมือน

คนปกติ เริ่มกิน ขนมเบเกอรี่ก็อร่อย เข้ามาน�้าหนักเพิ่มข้ึน 20 กิโล แล้วทีน้ี 

มีปัญหาเรื่องหัวเข่า แล้วก็อาหารการกิน พื้นที่ออกก�าลังกายก็จ�ากัด เวลาเร่งรีบ 

เขาจะมีเวลาออกก�าลงักายเต็มท่ีส่วนใหญ่ก็เสาร์อาทิตย์ท่ีจะพอมีเล่นกีฬาอยู่บ้าง 

เขาจะมีเวลาในการออกก�าลังกายน้อย ออกก�าลังกายบนเรือนนอนไม่ได้ พื้นท่ี 

ไม่ได้ แล้วก็ไม่อนุญาตก็เสียงดัง”

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2563)

ตาราง 3.20: ร้อยละของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยในกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต และกลุ่มโรค

ต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม จ�าแนกตามรายละเอียดโรค และเพศ ปี 2562*

โรคระบบ 
ไหลเวียนโลหิต

ผู้ต้องขัง โรคต่อมไร้ท่อ 
โภชนาการ  

และเมตะบอลิซึม

ผู้ต้องขัง

ชาย หญิง ชาย หญิง

ความดันโลหิตสูง 89.3 91.9 àºÒËÇÒ¹ 65.7 49.0

ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´ 3.4 3.4 ไทรอยด์ 19.5 30.6

ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§ 3.1 2.5 ÍŒÇ¹ 11.8 18.9

àÊŒ¹àÅ×Í´µÕº 0.2 0.0 ¢Ò´ÊÒÃÍÒËÒÃ 0.2 0.0

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 4.0 2.3 ไม่ระบุรายละเอียดโรค 2.8 1.5

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0

รวม (จ�านวนครั้ง) 12,066 6,795 รวม (จ�านวนครั้ง) 6,989 4,941

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก เดือนกรกฎาคม ปี 2562 
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“เบาหวาน ความดัน ไขมัน โรคยอดฮิตเลย หัวใจไม่เยอะ บางส่วนเป็นมาจาก

ข้างนอกแล้วก็มารักษาต่อเน่ือง เรือนจ�ารับยาต่อเน่ืองให้ กับส่วนท่ี 2 เรามี

โครงการคัดกรองโรคเรื้อรังให้ทุกปี ในคนท่ีอายุเกณฑ์เข้าประเมินแล้วก็จะมี 

การตรวจเลอืดให้ พวกท่ีเข้ามาแล้วมาเป็น NCDs ในเรอืนจ�าก็เยอะพอใช้ได้ 50 :  

50 เลย แนวโน้มตอนน้ีต้องเพิ่มข้ึนอยู่แล้ว เพราะพอเป็น รพ.สต. เราต้องมี 

การคัดกรองทุกปี ในเรือนจ�ามีความจ�ากัดเรื่องการกิน อาหาร การซื้อของอะไร

ต่างๆ ซึ่งก็อาจไม่สมบูรณ์เหมือนข้างนอก แต่บางทีรู้อยู่ว่ามันไม่ดีก็กิน กินง่าย

บริโภคง่าย อะไรกินง่ายก็จะเลือกอย่างนั้น โดยเฉพาะมาม่า มีเกลือ มีโซเดียม 

มีผงชูรส”

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

“เบาหวานก็เยอะ แต่ท่ีพุ่งโชว์คือความดันสูง มีผู้ต้องขังออกไปรอบหน่ึงแล้ว 

เข้ามาใหม่ อายุยังไม่เยอะเลย คงเครียดด้วย แล้วก็กินมาม่า ปลากระป๋อง  

โจ๊กกระป๋อง ลวกน�้าร้อนเอง มันไม่แพง กินทุกวัน แล้วก็มากินมาม่าทุกเช้า 

ทุกวันอีก น่ีกินมา 2 ปีแล้ว เรามีอาหารเลี้ยงแต่เขาไม่กิน ด้วยความท่ีมัน 

ไม่ถูกปาก ไม่อร่อยก็ไม่กิน เขาก็เลยเอาท่ีสะดวก มาม่าน่ีเป็นอาหารหลัก ผงชูรส

ก็เยอะ [ความดัน] มันจะขึ้นเยอะ”

(พยาบาลในเรือนจ�าจังหวัดแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2563)

นอกจากน้ีแล้ว ข้อมูลในกลุ่มโรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะในตารางข้างล่าง 

ยังได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้ชีวิตในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

อีกประการหนึ่ง นั่นคือ ผู้ต้องขังหญิงมีความชุกของการเป็นโรคในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สูงกว่า

ผู้ต้องขังชาย สัมพันธ์กับข้อมูลท่ีได้ในกลุ่มโรคมะเร็ง, เน้ืองอก ท่ีพบว่าผู้หญิงมีความชุกของ

การเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์สูงกว่าผู้ชาย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเม่ือรวมตัวเลขเฉพาะการเป็น

มะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ของผู้หญิง ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข ่

สัดส่วนของผู้ต้องขังหญิงท่ีเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์น้ันสูงกว่าสองในสามผู้หญิงท่ีป่วย 

เป็นมะเร็งอยู่ในเรือนจ�า สะท้อนให้เห็นว่าจะต้องจัดบริการสุขภาพด้านน้ีให้กับผู้ต้องขังหญิง

เป็นการเฉพาะ ท้ังการดูแลสุขอนามัยทางเพศ บริการเชิงป้องกันโรคในช่องทางสืบพันธุ์ เช่น 

การตรวจคัดกรองโรคท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เป็นต้น ขณะท่ีผู้ต้องขังชายมีความชุกของการเป็น 
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โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคไต นิ่ว สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งการเป็นมะเร็งกระเพาะ

ปัสสาวะ มะเร็งต่อมน�้าเหลือง และมะเร็งในระบบทางเดินอาหารก็สูงกว่าผู ้ต้องขังหญิง 

เช่นเดียวกัน (ตาราง 3.21 และ 3.22)

“พอเราคัดกรอง ตอนหลังท่ีเจอเยอะจะเป็นคัดกรองปากมดลูก ปีท่ีแล้วก็ 4 - 5 

เคส เป็นระยะก่อนมะเร็ง ถามว่ามีความเส่ียงไหม ทุกคนเส่ียง แต่พอถามหา 

ความสมัครใจ บางคนเขาก็ไม่อยากจะข้ึนขาหย่ังตรวจ เราไม่สามารถไปบังคับ

เขาได้ ต้องสมัครใจลงชื่อ แต่อย่างบางคนก็แอบบังคับ เพราะเขาป่วยมาหาเรา

บ่อย เป็นตกขาวบ่อย คันช่องคลอดบ่อย หรือว่าปวดท้องประจ�าเดือนมากอะไร

อย่างน้ี ก็จะบอกว่าเวลาประชาสมัพนัธ์เรือ่งตรวจมะเรง็ปากมดลูกให้มาตรวจนะ 

มันจะได้ตรวจละเอียดมากข้ึน ถ้าเจอระยะต้นๆ ก็ส่งออก [ส่งตัวไปรักษา 

ที่โรงพยาบาล]”

(พยาบาลในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 18 กุมภาพันธ์ 2563)

ตาราง 3.21: ร้อยละของผู้ต้องขังเฉพาะที่ป่วยในกลุ่มโรคระบบสืบพันธุ์ 

และทางเดินปัสสาวะ จ�าแนกตามรายละเอียดโรค ปี พ.ศ. และเพศ*

กลุ่มโรคระบบสืบพันธุ์
และทางเดินปัสสาวะ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 25.3 66.3 32.5 68.6 34.8 73.9

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ, 
ปัสสาวะแสบ/ขัด

34.7 15.4 30.4 11.0 32.8 17.1

โรคไต, ไตวาย, กรวยไตอักเสบ 21.7 4.3 21.9 10.4 19.7 5.8

โรคนิ่ว 6.7 3.3 7.1 1.8 3.7 0.9

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 11.6 10.7 8.1 8.2 9.0 2.3

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รวม (จ�านวนครั้ง) 1,731 1,009 1,400 3,428 2,669 3,012

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
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“ตอนน้ีมีเป็นมะเร็ง 1 คนนอนอยู่ข้างล่าง เป็นมะเร็งล�าไส้ระยะสุดท้าย ระยะ

แพร่กระจาย คือคนไข้มาหาเม่ือประมาณปี 2561 ด้วยอาการท้องผูก ไม่ถ่าย

ประมาณ 7 วัน แล้วพอท้องบวมเป่งก็เลยส่งออกโรงพยาบาล นอนโรงพยาบาล

ประมาณ 2 อาทิตย์ หมอก็ไดแอค [diagnosis] ว่า CA Colon [มะเร็งล�าไส้] 

แล้วก็ตัดล�าไส้เปิดหน้าท้อง แล้วมันแพร่ไปปอด แพร่ไปอะไร แล้วหมอก็ส่ง 

กลับมา เราก็มีหน้าท่ีแค่ support ก�าลังท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ญาติ

เข้ามาเยี่ยมแบบใกล้ชิด แต่ว่าต้องผ่านโควิดไปก่อน”

(พยาบาลในทัณฑสถานชายแห่งหนึ่ง, สัมภาษณ์, 29 มิถุนายน 2563)

ตาราง 3.22: ร้อยละของผู้ต้องขังที่ป่วยในกลุ่มโรคเนื้องอก, มะเร็ง 

จ�าแนกตามรายละเอียดโรค ปี พ.ศ. และเพศ*

เนื้องอก, มะเร็ง
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

มะเร็งเต้านม 0.0 46.0 0.0 54.4 0.0 45.1

มะเร็งปากมดลูก 0.0 42.1 0.0 27.7 0.0 23.4

มะเร็งรังไข่ 0.0 4.3 0.0 3.0 0.0 0.4

เนื้องอก ก้อนเนื้อ ถุงน�้า 20.1 0.7 24.5 1.8 0.0 20.1

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 16.8 0.0 9.1 0.0 12.7 1.1

มะเร็งต่อมน�้าเหลือง 34.7 0.0 16.4 0.0 11.8 0.0

มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 10.5 3.6 4.5 3.9 40.7 3.7

มะเร็งถุงน�้าดี 12.6 0.0 10.0 0.0 1.7 0.0

มะเร็งตับ 4.2 0.4 15.5 2.7 6.8 0.0

มะเร็งล�าไส้ 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 0.0

อื่นๆ เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
มะเร็งเยื่อบุตา มะเร็งปอด

1.1 2.9 1.8 3.9 19.5 4.7

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 0.0 0.0 10.9 2.6 6.8 1.5

รวม (ร้อยละ) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

รวม (จ�านวนครั้ง) 95 278 110 336 118 457

หมายเหตุ: *ไม่มีข้อมูลของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ปี 2560-2561 และเดือนกรกฎาคม ปี 2562 
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3.2 สรปุและข้อสังเกต

แม้จะมองว่าสุขภาพเป็นเร่ืองเฉพาะตัวท่ีสั่งสมมาตามบริบทชีวิตของคนแต่ละคน และ

ความป่วยไข้ของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานก็ไม่ได้แตกต่างจากคนท่ัวไปนัก คือมีโอกาส

เป็นโรคตามฤดูกาล หน้าฝนก็เป็นหวัด หน้าร้อนก็ท้องเสยี โรคประจ�าตัวแต่ละคนก็เป็นผลของ

พฤติกรรมสุขภาพที่ผ่านมา แต่ข้อค้นพบในบทนี้ได้แสดงให้เห็นว่าชีวิตในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

น้ันเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งที่ก�าหนดสถานะสุขภาพของผู้ต้องขังด้วยเช่นกัน ท่ีส�าคัญคือโรคและ

ปัญหาสขุภาพท่ีสมัพนัธ์กับบรบิทการถูกจ�ากัดเสรภีาพส่วนบุคคล และจ�ากัดการใช้ชีวิตในเรอืน

จ�าให้ผู้ต้องขังอยู่ได้ตามพ้ืนท่ีและเวลาท่ีก�าหนดเท่าน้ัน ผู้ต้องขังไม่อาจมีท้ังพื้นท่ีส่วนตัวและ

เวลาเป็นของตัวเอง ดังที่สะท้อนให้เห็นในปัญหาสุขภาพ 5 อันดับแรกของผู้ต้องขัง นั่นคือ 

(1) ปริมาณผู้ต้องขังท่ีล้นคุกท�าให้คนต้องอยู่ร่วมกันอย่างแออัดและสูดอากาศเดียวกัน

ในเรอืนนอนคบัแคบน้ันวันแล้ววันเล่า ส่งผลให้โรคติดเช้ือทางเดินหายใจเป็นปัญหา

สุขภาพอันดับหนึ่งของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

(2) การไม่มีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวหรือขยับร่างกาย น่ังท�ากิจกรรมระหว่างวันใน

พื้นที่ที่ก�าหนดให้เท่าน้ัน รวมท้ังไม่มีพื้นท่ีและเวลาในการออกก�าลังกายอย่างเป็น

ประจ�าและท่ัวถึงส่งผลให้การปวดกล้ามเน้ือกลายเป็นปัญหาสุขภาพอันดับสอง 

ของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 
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(3) ปัญหาสขุภาพอีกประการหน่ึงเป็นเรือ่งของแผลบาดเจ็บและอุบัติเหตุท่ัวไปท่ีเกิดข้ึน

ในระหว่างวัน รวมทั้งอาการผิดปกติที่พบได้บ่อย เช่น อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ 

ฯลฯ ซึ่งต้องการการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพอันดับสาม  

ด้วยเหตุเพราะผู้ต้องขังไม่มีเสรีภาพในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์พื้นฐานเพื่อ

ปฐมพยาบาลตัวเองเบ้ืองต้น ต้องไปขอรับบริการจากสถานพยาบาลเท่าน้ัน การ

ไม่มีเสรีภาพท่ีจะเข้าถึงน�้ากินน�้าใช้รวมท้ังการท�าความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ได้

บ่อยตามต้องการ ส่งผลให้ผูต้้องขังมีข้อจ�ากัดในด้านการดแูลสขุอนามัยของตัวเอง 

(4) ภายใต้สถานการณ์คนล้นคุกท่ีผู้ต้องขังอยู่กันอย่างแออัด มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน 

ในพื้นที่ปิด ก็ส่งผลให้โรคผิวหนัง ผื่นคัน ผื่นแพ้ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพ

ที่มีความชุกล�าดับที่สี ่

(5) การต้องใช้ชีวิตตามตารางเวลาท่ีเคร่งครดัในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน กับผลสบืเน่ืองจาก

การมีพฤติกรรมบางอย่างท่ีส่ังสมมา ได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร เหงือกและฟัน  

ซึ่งมีข้อจ�ากัดในการให้บริการในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน เป็นปัญหาสุขภาพท่ีพบมาก

ล�าดับที่ห้า

ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ชีวิตในเรือนจ�าอีกประการหนึ่ง นั่นคือ ผู้ต้องขัง

หญิงมีความชุกของการเป็นโรคในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สูงกว่าผู้ต้องขังชาย สัมพันธ์กับข้อมูลที่

ได้ในกลุ่มโรคมะเร็ง, เน้ืองอก ท่ีพบว่าผู้หญิงมีความชุกของการเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์

สงูกว่าผูช้ายเช่นเดียวกัน ขณะท่ีผูต้้องขังชายมีความชุกของการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

โรคไต น่ิว รวมท้ังการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมน�า้เหลือง และมะเร็งในระบบ

ทางเดินอาหาร สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขอนามัยทางเพศ บริการ 

เชิงป้องกันโรคในช่องทางสืบพันธุ์ เช่น การตรวจคัดกรองโรคเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งความจ�าเป็น

เร่งด่วนของบริการสุขภาพในเรือนจ�า
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4
ป่วยไข้ไปหาหมอ: ผู้ต้องขัง 

กับบรกิารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

เม่ือผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยเกินขีดความสามารถของเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ีจะ

ให้บริการหรือดูแลรักษาได้ ก็จะส่งต่อการรักษาไปยังสถานบริการสุขภาพที่เป็นแม่ข่ายในพื้นที่ 

จากข้อมูลระดับเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่งในบทที่แล้ว ในบทนี้จะเป็นภาพรวมของปัญหา

สขุภาพผูต้้องขังจากข้อมูลระดับประเทศของส�านักงานหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ เม่ือผูต้้องขัง 

เข้าไปรับบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท่ีโรงพยาบาลในฐานะท่ีเป็นผู้ป่วยนอก

และผู้ป่วยใน ข้อมูลจากกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ

ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2563ก, 2563ข) พบว่า 

ในปีงบประมาณ 2560 - 2562 น้ัน เม่ือเทียบกับจ�านวนครั้งของผู้ใช้บริการตรวจรักษาใน 

โรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกันสุขภาพในฐานะผู้ป่วยนอกทั้งหมดแล้ว พบว่าเป็นการออกไป

รับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ต้องขังชาย คิดเป็นร้อยละ 0.19 - 0.32 เท่านั้น ขณะที่ผู้ต้องขังหญิง 

มีสัดส่วนของการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลเพียง 0.04 - 0.05 เท่านั้น นอกจากนี้ 

จ�านวนครั้งท่ีผู้ต้องขังชายออกไปรับบริการตรวจรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิหลักประกัน

สขุภาพ ในฐานะผูป่้วยใน คดิเป็นร้อยละ 0.25 - 0.37 ของการเข้ารบับรกิารของผูป่้วยในท้ังหมด 

ขณะท่ีผูต้้องขงัหญงิมีสดัส่วนของการเข้ารบับรกิารผูป่้วยในร้อยละ 0.06 - 0.07 เท่าน้ัน ตัวเลข

ข้างต้นน้ีแสดงให้เห็นว่ามีผู้ต้องขังเพียงจ�านวนน้อยเท่าน้ันท่ีเจ็บป่วยและได้ออกไปรับบริการ

ตรวจรักษาในโรงพยาบาล และโดยส่วนใหญ่ได้รับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลภายใน 

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน
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การเข้าถึงบริการสุขภาพและการใช้บริการผู้ป่วยนอกจากโรงพยาบาลในพื้นท่ีของ 

ผู้ต้องขงันัน้ ในภาพรวมแล้วเกือบหนึง่ในสามของผู้ต้องขงัทีอ่อกไปโรงพยาบาลแม่ข่ายทัง้หมด 

ออกไปใช้บรกิารผูป่้วยนอกด้วยอาการหรอืโรคท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะสขุภาพและ

การรับบริการสุขภาพ อันหมายถึงกลุ่มโรคท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้เมื่อเข้าไปรับบริการสุขภาพเพื่อ

วัตถุประสงค์จ�าเพาะบางประการ และเมื่อสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่ไม่ใช่ความเจ็บป่วยมีผล

ต่อสถานะสขุภาพ ครอบคลมุการตรวจร่างกายท่ัวไป ตรวจคดักรองโรคต่างๆ ตรวจเพือ่รบัเข้า

เรือนจ�า หรือตรวจเพื่อสังเกตและประเมินทางการแพทย์ การดูแลการต้ังครรภ์และการคลอด 

การตรวจตดิตามผล รวมถงึสภาพแวดล้อมอืน่ๆ ทีส่่งผลต่อสถานะสขุภาพของผูป่้วยด้วย เช่น 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เป็นต้น (วิทยา และคณะ, 2560) ขณะที่รองลงมา

คือการให้บริการผู้ต้องขังท่ีป่วยในกลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค คิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 15 โรคระบบไหลเวียนโลหิต คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9 ความผิดปกติทางจิต

และพฤติกรรม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.5 โรคระบบย่อยอาหาร คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 6 เป็นต้น (ดูรายละเอียดในตาราง 4.1)
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ตาราง 4.1: 10 อันดับโรคของผู้ต้องขังที่ออกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 

ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ป่วยนอก)  

จ�าแนกตามปีและจ�านวนครั้งที่ใช้บริการ พ.ศ. 2560-2562

ลําดับ

2560 2561 2562

โรค  
(รหัสกลุ่มโรค)

ครั้ง
โรค  

(รหัสกลุ่มโรค)
ครั้ง

โรค  
(รหัสกลุ่มโรค)

ครั้ง

1 ปัจจัยที่มีผลต่อ
สถานะสุขภาพ
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃ
ÊØ¢ÀÒ¾ (99)

64,959 ปัจจัยที่มีผลต่อ
สถานะสุขภาพ
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃ
ÊØ¢ÀÒ¾ (99)

88,071 ปัจจัยที่มีผลต่อ
สถานะสุขภาพ
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃ
ÊØ¢ÀÒ¾ (99)

130,191

2 โรคติดเชื้อและ
ปรสิตบางโรค8 
(01)

30,862 โรคติดเชื้อและ
ปรสิตบางโรค 
(01)

43,495 โรคติดเชื้อและ
ปรสิตบางโรค 
(01)

56,483

3 โรคระบบไหล
àÇÕÂ¹àÅ×Í´9 (09)

19,722 โรคระบบไหล
เวียนเลือด (09)

25,215 ความผิดปกติทาง
¨ÔµáÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 
(05)

33,205

4 ความผิดปกติทาง
¨ÔµáÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 
(05)

16,628 ความผิดปกติทาง
¨ÔµáÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ 
(05)

23,885 โรคระบบไหล
เวียนโลหิต (09)

30,820

5 โรคระบบย่อย
ÍÒËÒÃ (11)

12,362 โรคต่อมไร้ท่อ 
âÀª¹Ò¡ÒÃ áÅÐ
เมตาบอลิซึม (04)

14,636 โรคระบบย่อย
ÍÒËÒÃ (11)

26,207

6 โรคของต่อมไร้ท่อ 
âÀª¹Ò¡ÒÃ áÅÐ
เมตะบอลิซึม10 
(04)

11,489 โรคระบบทางเดิน
หายใจ (10)

11,499 โรคต่อมไร้ท่อ 
âÀª¹Ò¡ÒÃ áÅÐ
เมตาบอลิซึม 
(04)

18,798

8 หมายรวมถึงโรคท่ีสามารถติดต่อและถ่ายทอดกันได้ เช่น วัณโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอชไอวี/
เอดส์ โรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส อหิวาตกโรค บิด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคหิด เป็นต้น 

9 ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง เป็นต้น
10 ประกอบด้วยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ เบาหวาน ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะขาดวิตามิน  

เหน็บชา ขาดสารอาหาร ภาวะอ้วนและภาวะโภชนาการเกิน เป็นต้น
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ลําดับ

2560 2561 2562

โรค  
(รหัสกลุ่มโรค)

ครั้ง
โรค  

(รหัสกลุ่มโรค)
ครั้ง

โรค  
(รหัสกลุ่มโรค)

ครั้ง

7 โรคระบบทางเดิน
ËÒÂã¨11 (10)

9,861 โรคระบบกล้าม
เนื้อ กระดูก และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(13)

9,900 โรคระบบทางเดิน
หายใจ (10)

18,396

8 โรคระบบกล้าม
เนื้อ กระดูก และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(13)

8,337 อาการและความ
¼Ô´»¡µÔ·Õè¾º¨Ò¡
¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§
คลินิกและห้อง
ปฏิบัติการ (18)

8,620 อาการและความ
¼Ô´»¡µÔ·Õè¾º¨Ò¡
¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§
คลินิกและห้อง
ปฏิบัติการ (18)

16,420

9 อาการและความ
¼Ô´»¡µÔ·Õè¾º¨Ò¡
¡ÒÃµÃÇ¨·Ò§
คลินิกและห้อง
ปฏิบัติการ (18)

6,579 โรคผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
(12)

6,288 โรคระบบกล้าม
เนื้อ กระดูก และ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
(13)

15,130

10 โรคผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
(12)

4,933 โรคระบบสืบพันธุ์
áÅÐÃÐºº
ปัสสาวะ12 (14)

4,633 โรคผิวหนังและ
เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
(12)

11,892

รวมทุกกลุ่มโรค (คร้ัง) 204,072 รวมทุกกลุ่มโรค (คร้ัง) 269,865 รวมทุกกลุ่มโรค (คร้ัง) 391,930

จ�านวนผู้ต้องขังรวม 300,910 จ�านวนผู้ต้องขังรวม 355,543 จ�านวนผู้ต้องขังรวม 377,722

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.

11 ได้แก่ การติดเช้ือทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคปอด หวัด เย่ือจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 
ทอนซิลอักเสบเรื้อรัง หืด เป็นต้น

12 ประกอบด้วยโรคไต ไตวาย น่ิวในทางเดินปัสสาวะ โรคระบบปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  
โรคของอวัยวะสืบพันธุ์ชาย เช่น ต่อมลูกหมาก อัณฑะ ฯลฯ ความผิดปกติของเต้านม เช่น มีถุงน�้า โรคของ
อวัยวะในอุ้งเชิงกรานสตรี เช่น มดลูก รังไข่ ช่องคลอด เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ประจ�าเดือนผิดปกติ เป็นต้น
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4.1 การเข้าถึงและการใชบ้รกิารผู้ป่วยนอกของผู้ต้องขัง

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ใน 5 กลุ่มโรคที่พบบ่อยในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่กล่าวถึงในบทที่ 3 

ซึ่งได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  

การบาดเจ็บ อุบัติเหตุท่ัวไป และอาการผิดปกติท่ีพบได้บ่อย โรคผิวหนัง และโรคระบบ 

ย่อยอาหารน้ัน กลับไม่ได้เป็นสาเหตุหลกัของปัญหาสขุภาพท่ีต้องส่งตัวผูต้้องขังออกไปรบับรกิาร

ตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลแม่ข่ายในพ้ืนท่ีเท่าใดนัก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้ปัญหาสุขภาพข้างต้น

จะเป็นกลุ่มโรคท่ีพบบ่อยในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน แต่สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน 

ส่วนใหญ่น่าจะมีศักยภาพในการให้บรกิารได้ค่อนข้างด ีสามารถให้การดแูลรกัษาก่อนท่ีตัวโรค

จะพัฒนาความซับซ้อนจนต้องส่งต่อการรักษา โดยหากตัดกลุ่มโรคท่ีว่าด้วยปัจจัยท่ีมีผลต่อ

สถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ (รหัส 99) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณหน่ึงในสามของ 

การให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังของโรงพยาบาลแม่ข่ายออกจากการพิจารณา เน่ืองจากรวมถึง

การตรวจสขุภาพท่ัวไป การตรวจติดตามผล และการตรวจคดักรองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ�า

ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานอยู่แล้ว พบว่าปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกของ 

ผู้ต้องขังด้วยกลุ่มโรคต่างๆ มีความแตกต่างระหว่างชายและหญิง ดังนี้
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(1) ความชกุและการกระจายตัวของกลุ่มโรค: ผู้ต้องขังชาย

เม่ือพิจารณาถึงการกระจายของกลุ่มโรคท่ีผู้ต้องขังชายต้องออกไปตรวจรักษาท่ีสถาน

บริการแม่ข่ายในฐานะผู้ป่วยนอก ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2562 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 

6 - 8) พบว่าความชุกของปัญหาสุขภาพที่ผู้ต้องขังชายออกไปรับบริการที่โรงพยาบาลมากที่สุด

คือกลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ลดลงเล็กน้อยในปี 2562  

รองลงมาคือความผิดปกติทางจิตและพฤตกิรรม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 เพิ่มขึน้เล็กน้อยเป็น

ร้อยละ 9.5 ในปี 2561 โรคระบบไหลเวียนเลือด ร้อยละ 8.7 ในปี 2560 และลดลงเป็น 

ร้อยละ 7 ในปี 2562 โรคของระบบย่อยอาหาร เฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 โรคระบบทางเดิน

ËÒÂã¨ ÃŒÍÂÅÐ 4.5 

ตาราง 4.2: จ�านวนครั้งที่ผู้ต้องขังชายออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2560-2562

(จ�าแนกเฉพาะ 5 กลุ่มโรค)

กลุ่มโรค 2560 2561 2562

โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 26,367 37,602 48,568

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (05) 14,708 20,991 29,399

โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 14,283 18,738 23,753

โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 9,524 11,556 21,350

โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 7,969 9,098 15,232

ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 164,654 220,840 326,169

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.

โดยโรคท่ีเรียกได้ว่าพบบ่อยและสถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานสามารถจัดการ

ดูแลได้ อย่างเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ มีสัดส่วนของการออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอก 

ที่โรงพยาบาลแม่ข่ายเพียงร้อยละ 4.5 ผู้ต้องขังชายที่ออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยกลุ่มโรค

กล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน มีร้อยละ 4 และโรคผิวหนัง เพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น 

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก 6 - 8)
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(2) ความชกุและการกระจายตัวของกลุ่มโรค: ผู้ต้องขังหญิง

ขณะท่ีความชุกของปัญหาสุขภาพในผู้ต้องขังหญิงท่ีต้องออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอก 

ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2562 น้ัน ท่ีสูงท่ีสุดได้แก่กลุ่มโรคระบบไหลเวียนเลือด ท่ีรวมเอา 

ความดันโลหิตสูงไว้ด้วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ในปี 2560 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 

13 ในปี 2562 รองลงมาคือกลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค เฉลี่ยท้ัง 3 ปีคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละประมาณ 11 - 12 โดยผู้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยโรคติดเชื้อนี้สูงกว่า

โรคระบบไหลเวียนเลือดในปี 2562 กลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม ซึ่งมี 

เบาหวาน ไทรอยด์ ภาวะอ้วนอยู่ในกลุ่มโรคน้ีด้วย เฉลี่ย 3 ปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10  

น่าสังเกตว่าการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกของผู้ต้องขังหญิงในสองกลุ่มโรค คือ กลุ่มโรคระบบ

ไหลเวียนเลือดและกลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม มีอัตราสูงกว่าผู้ต้องขัง

ชาย 0.5 - 1 เท่าทีเดียว นอกจากน้ีได้แก่โรคระบบย่อยอาหาร ร้อยละ 7 และความผิดปกติ

ทางจิตและพฤติกรรม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.5 

ตาราง 4.3: จ�านวนครั้งที่ผู้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอก ปี 2560-2562 

(จ�าแนกเฉพาะ 5 กลุ่มโรค)

กลุ่มโรค 2560 2561 2562

โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 5,439 6,477 7,067

โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 4,495 5,893 7,915

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม (04) 4,082 5,125 6,050

โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 2,838 3,069 4,857

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (05) 1,920 2,894 3,806

ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 39,415 49,025 65,761

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.

เม่ือเปรียบเทียบแล้ว โรคระบบทางเดินหายใจท่ีเป็นปัญหาสุขภาพส�าคัญส�าหรับ 

สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทณัฑสถานนัน้ กลับพบว่าผู้ต้องขงัหญิงมอีตัราการออกไปใช้บริการ

ผูป่้วยนอกท่ีโรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยโรคน้ีเพยีงร้อยละ 4.5 ไปใช้บรกิารผูป่้วยนอกด้วยโรคระบบ



86  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

กล้ามเน้ือ กระดูก และเน้ือเย่ือเก่ียวพัน ร้อยละ 4 และโรคผิวหนัง ร้อยละ 2.5 เท่าน้ัน  

ท่ีน่าสงัเกตอีกประการหน่ึงคอืเมือ่พิจารณาถึงกลุ่มโรคท่ีผูห้ญงิมีปัญหาสขุภาพสูงกว่าผูช้าย เช่น 

โรคในระบบช่องทางสืบพันธุ์ รวมท้ังเน้ืองอกและมะเร็งแล้ว ผู้ต้องขังหญิงมีอัตราการออกไป 

ใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงกว่าผู้ต้องขังชายทั้งสองกลุ่มโรค นั่นคือ ผู้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการ

ผูป่้วยนอกด้วยโรคในระบบช่องทางสบืพนัธุ ์คดิเป็นร้อยละ 3.3 ขณะท่ีผูต้้องขังชายออกไปด้วย

โรคน้ีร้อยละ 1.4 และผู้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยเน้ืองอก มะเร็ง คิดเป็น 

ร้อยละ 2.6 ขณะท่ีผู้ต้องขังชายออกไปด้วยโรคน้ีเพียงร้อยละ 0.8 เท่าน้ัน (ดูรายละเอียด 

ในภาคผนวก 6 - 8)

(3) การเข้าถึงและการใชบ้รกิารสุขภาพ (อตัราครัง้/คน)

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในมิติของการเข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพของผู้ต้องขัง  

โดยใช้จ�านวนครั้งของการออกไปตรวจรักษาด้วยกลุ่มโรคต่างๆ พิจารณาร่วมกับจ�านวน 

ผู้ต้องขังทั้งหมด13 ในภาพรวมทั้ง 3 ปีแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายมีอัตราการเข้า

13 เน่ืองจากจ�านวนผู้ต้องขังมีการบันทึกและรายงานการเข้าออกทุกวัน ในรายงานฉบับน้ีจึงใช้ตัวเลข 
กลางปี ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็นจ�านวนเฉลี่ยของผู้ต้องขังในปีนั้นๆ
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ถึงและการใช้บริการสุขภาพสูงข้ึน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนในปี 2562 ท่ีสถานพยาบาลในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานท่ัวประเทศข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช. เช่น บริการสุขภาพ 

ในกลุ่มโรค 99 หรือปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ จากท่ีมีอัตรา 

ร้อยละของการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง/คน) ในปี 2560 ท่ีคิดเป็นร้อยละ 21.6 ก็ 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 36.7 ในปี 2562 เป็นต้น (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 6 - 8)

เม่ือพิจารณาการเข้าถึงบรกิารผูป่้วยนอกของผู้ต้องขังแล้ว อัตราการใช้บรกิารผูป่้วยนอก

ของผู้ต้องขังชายที่ป่วยด้วยโรคติดเช้ือและปรสิตและออกไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแม่ข่าย 

ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ต้องขังชายทั้งหมด เพิ่มข้ึนเล็กน้อยเป็นร้อยละ 12 ในปี 

2561 และร้อยละ 16 ในปี 2562 ใกล้เคียงกับอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอกของผู้ต้องขังหญิง

ป่วยด้วยโรคติดเช้ือและปรสิตท่ีออกไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลแม่ข่าย ในปี 2560 คิดเป็น 

ร้อยละ 11 ของผู้ต้องขังหญิงทั้งหมด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.5 ในปี 2561 และร้อยละ 17 

ในปี 2562 

ขณะท่ีโรคติดเช้ือและปรสิตเป็นปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังชายท่ีต้องออกไปใช้บริการ 

ผู้ป่วยนอกมากท่ีสุดน้ัน ปัญหาสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงกลับเป็นเรื่องของโรคระบบไหลเวียน

เลอืด และโรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลซิมึ ซึง่เป็นสองกลุม่โรคท่ีผูต้้องขังหญงิ

มีอัตราครั้ง/คนของการออกไปรับบริการผู้ป่วยนอกสูงกว่าผู้ต้องขังชายอย่างเห็นได้ชัด น่ันคือ 

อัตราร้อยละ (ครั้ง/คน) ของการออกไปรับบริการผู้ป่วยนอกด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดของ

ผู้ต้องขังหญิงนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.5 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15.3 ในปี 

2562 ซึ่งเม่ือเทียบกับผู้ต้องขังชายแล้วกล่าวได้ว่าเป็นอัตราท่ีสูงกว่ามาก เม่ือเทียบกับอัตรา 

ร้อยละ (ครั้ง/คน) ของผู้ต้องขังชายที่ออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือด

ที่มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 5.5 ในปี 2560 ร้อยละ 6.1 ในปี 2561 และร้อยละ 7.7 ในปี 2562) 

ส่วนอัตราครั้ง/คนของการออกไปรับบริการผู้ป่วยนอกด้วยโรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ  

และเมตะบอลิซึมของผู้ต้องขังหญิงน้ัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.1 ในปี 2560 และเพิ่มข้ึน

เป็นร้อยละ 13.1 ในปี 2562 ขณะทีผู่้ต้องขังชายออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยโรคนี ้คิดเป็น

ร้อยละ 2.8 ในปี 2560 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.1 ในปี 2562

4.2 การเข้าถึงและการใชบ้รกิารผู้ป่วยในของผู้ต้องขัง

กว่าผูต้้องขังท่ีเจ็บป่วยไม่ว่าจะด้วยโรคใดก็ตามในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานจะได้ออกไปตรวจ

รักษาหรือใช้บริการผู้ป่วยในที่สถานบริการแม่ข่ายนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องผ่านทั้งหมอ
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ในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน หมอที่เข้ามาตรวจประจ�า ส่งตัวไปหาหมอที่โรงพยาบาลแม่ข่าย และ

สดุท้ายคอืการต้องนอนพกัค้างเพือ่รกัษาตัวเป็นผูป่้วยในท่ีโรงพยาบาล น่ันหมายถึงความเจ็บไข้ 

ได้ป่วยท่ีซบัซ้อนหรอืรนุแรงเกินศักยภาพของสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานท่ีจะสามารถ

ดแูลให้การรกัษาได้ และหมายถึงการท่ีเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ต้องจัดก�าลงัออกไปควบคมุผูต้้องขัง

ที่โรงพยาบาลด้วยเช่นกัน การใช้บริการผู้ป่วยในของผู้ต้องขังทั่วประเทศในภาพรวมแล้วพบว่า

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 รองลงมาคือ 

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเน่ืองของสาเหตุภายนอก ร้อยละ 10.6 ซึ่งใกล้เคียงกับ

กลุ่มโรคสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและตาย ร้อยละ 10.2 โรคระบบย่อยอาหาร ร้อยละ 

9.5 โรคระบบทางเดินหายใจ ร้อยละ 8.4 เป็นต้น ท้ังน้ี เม่ือแยกพิจารณาถึงความแตกต่าง

ระหว่างเพศแล้วพบว่าผู้ต้องขังหญิงและชายมีปัญหาสุขภาพจนต้องออกไปใช้บริการผู้ป่วยใน

ด้วยโรคที่แตกต่างกัน ดังนี้

(1) ความชกุและการกระจายตัวของกลุ่มโรค: ผู้ต้องขังชาย

เม่ือพิจารณาถึงการกระจายของกลุ่มโรคท่ีผู้ต้องขังชายต้องออกไปใช้บริการผู้ป่วยใน 

ที่สถานบริการแม่ข่าย ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2562 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 9 - 11) พบว่า

มีความแตกต่างไปในแต่ละปี โดยพบว่า 5 อันดับแรกของกลุม่โรคท่ีรวมกันแล้วคดิเป็นสดัส่วน

กว่าครึ่งหนึ่งของการเข้าไปรับบริการผู้ป่วยในของผู้ต้องขังชายนั้น ได้แก่ 

·	 สองกลุ่มโรคท่ีอาจเรยีกได้ว่ามีสาเหตุของการเกิดโรคคล้ายคลงึกัน คอื การบาดเจ็บ 

การเป็นพิษ และผลสืบเน่ืองจากเหตุภายนอก และกลุ่มโรคสาเหตุภายนอกของ 

การเจ็บป่วยและตาย ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะฝึกวิชาชีพ กระดูกหัก หกล้ม หรือแผลอักเสบ แผลติดเชื้อต่างๆ สัดส่วนของ 

2 กลุ่มโรคน้ีในปี 2560 เม่ือรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณหน่ึงในสี่ของกลุ่มโรค

ท้ังหมดท่ีผูต้้องขังชายเข้าไปใช้บรกิารผูป่้วยในท่ีโรงพยาบาล และลดลงเป็นกว่าหน่ึง

ในห้าในปี 2562

·	 โรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค ที่รวมเอาโรคติดเชื้อรุนแรง เช่น วัณโรค ตับอักเสบ/

ตับแข็ง เอชไอวี/เอดส์ ฯลฯ อยู่ในกลุม่โรคน้ีด้วย ซึง่แม้จะเป็นปัญหาสขุภาพอันดับ

แรกมาโดยตลอดแต่พบว่ามีสัดส่วนลดลงทุกปี จากร้อยละ 15 ในปี 2560 ลดลง

เป็นร้อยละ 12 ในปี 2562 
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·	 ปัญหาสุขภาพท่ีมีผู้ต้องขังชายท่ีเป็นผู้ป่วยในเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกันทุกปี คือ 

โรคของระบบย่อยอาหาร ซึ่งได้แก่ กระเพาะอาหาร ล�าไส้อกัเสบ ไส้ติง่ ตบัอกัเสบ 

รวมถึงโรคในช่องปากด้วยนั้น มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 

·	 โรคท่ีดูเหมือนจะเป็นปัญหาสุขภาพท่ีท�าให้ผู้ต้องขังชายเจ็บป่วยรุนแรงมากข้ึน 

จนต้องเข้ารับบริการผู้ป่วยในนั้น ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 11 ในปี 2562 ที่นอกจากจะหมายถึงโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปแล้ว 

ยังรวมถึงโรคท่ีส�าคัญๆ เช่น โรคปอดและถุงลมโป่งพอง ดังท่ีพบว่าในปี 2562  

มีผู้ต้องขังชายป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองกว่า 1,000 คน (กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์

และการประเมินผล, 2563ค)

ตาราง 4.4: 5 อันดับแรกของกลุ่มโรคที่ผู้ต้องขังชายออกไปใช้บริการผู้ป่วยในปี 2560-2562

2560 % 2561 % 2562 %

โรคติดเชื้อและปรสิต 
บางโรค 

14.9 โรคติดเชื้อและปรสิต 
บางโรค 

14.5 โรคติดเชื้อและปรสิต 
บางโรค 

11.8

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ 
áÅÐ¼ÅÊ×ºà¹×èÍ§¨Ò¡àËµØ
ÀÒÂ¹Í¡ 

13.4 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ 
áÅÐ¼ÅÊ×ºà¹×èÍ§¨Ò¡àËµØ
ÀÒÂ¹Í¡ 

11.4 โรคระบบ 
·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨ 

11.1

ÊÒàËµØÀÒÂ¹Í¡¢Í§ 
การเจ็บป่วยและตาย

12.3 ÊÒàËµØÀÒÂ¹Í¡¢Í§¡ÒÃ
เจ็บป่วยและตาย

10.9 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ 
áÅÐ¼ÅÊ×ºà¹×èÍ§¨Ò¡ 
àËµØÀÒÂ¹Í¡ 

10.7

โรคของระบบ 
ย่อยอาหาร 

10.1 โรคของระบบ 
ย่อยอาหาร 

10.4 ÊÒàËµØÀÒÂ¹Í¡¢Í§ 
การเจ็บป่วยและตาย 

10.6

โรคระบบไหลเวียนเลือด 8.0 โรคระบบทางเดิน
หายใจ/โรคระบบ 
äËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´

8.0 โรคของระบบ 
ย่อยอาหาร 

10.5

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ข.
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รวมท้ังมีความชุกของการเป็นมะเรง็ในช่องทางสืบพนัธุส์งูกว่าผูช้ายเช่นกัน และกว่าสองในสาม

ของผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งอยู่ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานนั้นก็เป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ ได้แก่ 

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งรังไข่ นั่นก็อาจสรุปได้ว่าสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์

เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญส�าหรับผู้ต้องขังหญิง ซึ่งน�าไปสู่โรคเรื้อรังและร้ายแรงได้ในที่สุด

ตาราง 4.5: 5 อันดับแรกของกลุ่มโรคที่ผู้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการผู้ป่วยในปี 2560-2562

2560 % 2561 % 2562 %
การตั้งครรภ์, การคลอด 28.2 การตั้งครรภ์, การคลอด 27.8 การตั้งครรภ์, การคลอด 21.7

เนื้องอก มะเร็ง 10.7 เนื้องอก มะเร็ง 12.7 เนื้องอก มะเร็ง 11.8

โรคติดเชื้อและปรสิต 
บางโรค

7.8 โรคติดเชื้อและปรสิต 
บางโรค

7.5 โรคติดเชื้อและปรสิต 
บางโรค

8.2

โรคระบบสืบพันธุ์และ
ทางเดินปัสสาวะ

7.2 โรคระบบสืบพันธุ์และ
ทางเดินปัสสาวะ

6.9 โรคระบบ 
·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨

8.2

โรคระบบ 
äËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´

6.2 โรคระบบ 
äËÅàÇÕÂ¹àÅ×Í´

6.7 โรคระบบสืบพันธุ์และ
ทางเดินปัสสาวะ

8.0

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุม่ภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ข.

(3) การเข้าถึงและการใชบ้รกิารสุขภาพ (อตัราครัง้/คน)

การออกไปใช้บรกิารผูป่้วยในของผูต้้องขังเป็นเรือ่งท่ีเกิดข้ึนได้ยากและไม่บ่อยนัก แม้ว่า

สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศจะข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ 

สปสช. มีโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ต้องขังท่ัวถึงมากข้ึน และผู้ต้องขังมีอัตรา 

การเข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2562 แล้วก็ตาม เมื่อพิจารณาการ

เข้าถึงและการใช้บริการสุขภาพของผู้ต้องขงั โดยใช้จ�านวนครั้งของการออกไปตรวจรักษาด้วย

กลุม่โรคต่างๆ พจิารณาร่วมกับจ�านวนผูต้้องขังท้ังหมด โดยใช้จ�านวนผูต้้องขังกลางปี ณ วันท่ี  

1 กรกฎาคม พบว่าผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายมีอัตราครั้ง/คนของการใช้บริการผู้ป่วยในต�่ามาก 

กล่าวคือแต่ละกลุ่มโรคมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 1 เท่านั้น (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 9 - 11)
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ในกรณีของผู้ต้องขังหญิงพบว่า อัตราครั้ง/คนของการใช้บริการผู้ป่วยในสูงท่ีสุดด้วย

สาเหตุการตั้งครรภ์และการคลอด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.4 ในปี 2560 ลดลงเล็กน้อยเป็น

ร้อยละ 1.2 ในปี 2562 และเข้าไปใช้บริการผู้ป่วยในด้วยเรื่องเน้ืองอก มะเร็ง ประมาณ 

ร้อยละ 0.5 - 0.7 โรคระบบช่องทางสบืพนัธุอี์กประมาณร้อยละ 0.3 - 0.5 ในช่วงปี 2560 - 2562 

ซึ่งอนุมานว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างสองกลุ่มโรคน้ีในแง่ท่ีอาจพัฒนาไปเป็นโรคเรื้อรังและ

ÃŒÒÂáÃ§ä´Œ 

ในขณะเดียวกัน อัตราครัง้/คนการเข้าไปใช้บรกิารผูป่้วยในของผูต้้องขังชายย่ิงมีสดัส่วน

ต�่ากว่าผู้ต้องขังหญิง น่ันคือ จ�านวนครั้ง/คนของผู้ต้องขังชายท่ีออกไปใช้บริการผู้ป่วยในด้วย

สาเหตุการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องจากเหตุภายนอก รวมกับสาเหตุภายนอกของ

การเจ็บป่วยและตาย อันอนุมานได้ว่าท้ังสองกลุ่มโรคน้ีสัมพันธ์กันน้ัน พบว่า มีอัตราร้อยละ 

0.6 - 1.0 ขณะที่โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรคมีอัตราเพียงร้อยละ 0.5 เท่านั้น 

4.3 สรปุและข้อสังเกต

จากการรกัษาภายในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานสูโ่รงพยาบาลแม่ข่ายน้ัน สะท้อนภาพการเข้าถึง 

และการใช้บริการสุขภาพของผู้ต้องขังท่ีมากข้ึน โดยเฉพาะเม่ือสถานพยาบาลในเรือนจ�า/

ทัณฑสถานปรับสถานะเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ เกือบหน่ึงในสามของผู้ต้องขังท่ีออกไปโรง

พยาบาลแม่ข่ายท้ังหมดออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยอาการหรือโรคท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมี

ผลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ ซึ่งหมายรวมการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจคัด

กรองโรคต่างๆ ตรวจเพื่อรับเข้าเรือนจ�า หรือตรวจเพื่อสังเกตและประเมินทางการแพทย์  

การดูแลการตั้งครรภ์และการคลอด การตรวจติดตามผลต่างๆ 

ปัญหาสุขภาพท่ีพบได้บ่อยและอาจพัฒนาความรุนแรงของโรคจนส่งผลให้ผู้ต้องขัง 

ต้องออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกท่ีโรงพยาบาลน้ัน แม้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคติดต่อและโรคเรื้อรัง

ล�าดับต้นๆ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของประชาชนท่ัวไปเช่นกัน น่ันคือ โรคติดเช้ือและปรสิต 

บางโรค เช่น ท้องร่วง ตับอักเสบ เอชไอวี/เอดส์ เป็นต้น ซึง่พบว่าผู้ต้องขังชายออกไปใช้บรกิาร

ผู้ป่วยนอกด้วยโรคน้ีสูงกว่าผู้ต้องขังหญิง นอกจากน้ีได้แก่โรคระบบไหลเวียนโลหิต ท่ีรวมถึง

ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง เป็นต้น เหล่านี้เป็นทั้งโรคติดต่อและ

โรคเรื้อรังที่ต้องดูแลรักษาและควบคุมอย่างต่อเนื่อง ที่น่าสังเกตก็คือ การใช้บริการผู้ป่วยนอก

ของผูต้้องขังหญงิด้วยโรคระบบไหลเวียนเลอืดและโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลซิมึ 
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ซึ่งรวมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส�าคัญ คือ ความดันโลหิตสูง และเบาหวานด้วยนั้น สูงกว่าผู้ต้องขัง

ชาย 0.5 - 1 เท่า นอกจากน้ียังพบว่าผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพด้วยโรคในระบบช่องทางสืบพันธุ์ 

รวมท้ังเน้ืองอกและมะเร็ง ซึ่งส่วนใหญ่คือมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ เช่น เต้านม ปากมดลูก 

และรังไข่ และออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงกว่าผู้ต้องขังชายทั้งสองกลุ่มโรคอย่างชัดเจน

การเข้าถึงและใช้บริการผู้ป่วยในของผู้ต้องขังชายและหญิงก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน 

กล่าวคอื ผูต้้องขังชายส่วนใหญ่เข้าไปรบับรกิารผูป่้วยในด้วยอาการบาดเจ็บ หรอือุบัติเหตุท่ีเกิด

ข้ึนในขณะฝึกวิชาชีพ กระดูกหัก หกล้ม หรือแผลอักเสบ แผลติดเช้ือต่างๆ โรคติดเช้ือและ

ปรสติบางโรค ท่ีรวมเอาโรคติดเช้ือรนุแรง เช่น วัณโรค ตับอักเสบ/ตับแข็ง เอชไอวี/เอดส์ ฯลฯ 

อยู่ในกลุ่มโรคนี้ด้วย และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะถุงลมโป่งพอง ขณะที่ผู้หญิงนั้น

ส่วนใหญ่ออกไปใช้บรกิารผูป่้วยในท่ีโรงพยาบาลด้วยเหตุต้ังครรภ์และคลอด นอกจากน้ียังพบว่า 

ปัญหาท่ีส�าคญัของผูต้้องขังหญงิคอืสขุภาพอนามัยเจรญิพนัธุ ์ท่ีท้ังเจ็บป่วยด้วยโรคระบบสบืพนัธ์ุ

และทางเดินปัสสาวะ และมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ต่างๆ
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5
บทสรปุข้อค้นพบและเสนอแนะ

5.1 สรปุน�างานวจิยั

สถานการณ์ความแออัดของผู้ต้องขังท่ีเพิ่มจ�านวนมากข้ึนจนล้นเกินพื้นท่ีของเรือนจ�า/

ทัณฑสถานไทยเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจนสังคมเคยชินจนภาพคนล้นคุกกลายเป็นเรื่อง

ธรรมดาสามัญ ขณะท่ีเรอืนจ�า/ทัณฑสถานสามารถดูแลสวัสดภิาพผู้ต้องขังได้จ�ากัด ไม่ว่าจะเป็น 

โครงสร้างทางกายภาพหรอืพืน้ท่ีใช้สอยในเรอืนจ�า ได้รบังบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระงาน 

ท่ีเพิ่มข้ึน และจ�านวนบุคลากรไม่สมดุลกับปริมาณผู้ต้องขังท่ีล้นเรือนจ�า จ�านวนผู้ต้องขัง 

ท่ีล้นเกินความสามารถในการดูแลของเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน โดยตัวมันเองจึงได้กลายเป็นปัจจัย

รากฐานส�าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตของผูต้้องขังในทุกด้าน กล่าวคอื 

ความจุท่ีล้นเกินท�าให้ผู้ต้องขังต้องเบียดเสียดแออัดอยู่ในเรือนนอนอันคับแคบในเวลายาวนาน 

ความเป็นอยู่ท่ีแออัดและสภาพการนอนท่ีเบียดเสียดสูดอากาศอบอ้าวเดียวกันท�าให้โรคติดเช้ือ

ทางเดินหายใจเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพล�าดับต้นๆ ของผู้ต้องขัง การปนเปื้อนของเชื้อโรคใน

อาหารและน�า้ดืม่ส่งผลต่อการเกดิโรคตดิต่อทางเดนิอาหาร ท้องรว่ง ท้องเสียในเรือนจ�าได้ง่าย 

การอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครดั หรอืน่ังฝึกวชิาชีพหรอืท�างานในท่าเดียวกันติดต่อกันท�าให้

ผู้ต้องขังจ�านวนไม่น้อยมีอาการปวดกล้ามเน้ือตามร่างกาย รวมท้ังการเข้าไม่ถึงน�้าอุปโภค 

ท่ีสะอาดอย่างเพียงพอท�าให้ผู้ต้องขังหญิงจ�านวนหน่ึงต้องกลั้นปัสสาวะนานๆ จนกระเพาะ

ปัสสาวะอักเสบ และมีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคติดเชื้อในช่องทางสืบพันธุ์ได้ 

แม้ผู้ต้องขังแต่ละคนจะมีเบ้ืองหลังท่ีซับซ้อนเต็มไปด้วยปัญหาไม่เหมือนกัน หรือมี 

องค์ประกอบชีวิตท่ีแตกต่างหลากหลายเพยีงใด แต่เม่ือเข้ามาอยู่ในเรอืนจ�า/ทัณฑสถานร่วมกัน 

ชีวิตต้องขังในเรือนจ�าก็กลายเป็นข้อท้าทายร่วมในชีวิตพวกเขาเหล่านั้นไม่แตกต่างกัน ส�าหรับ

บริบทของประเทศไทย เป็นท่ีชัดเจนว่าจ�านวนผู้ต้องขังท่ีล้นเกินความสามารถท่ีกรมราชทัณฑ์
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จะดูแลอย่างมีประสทิธภิาพได้ คอืปัจจัยรากฐานส�าคญัทีก่�าหนดความเป็นอยู่และคณุภาพชีวติ

ของผู้ต้องขังในทุกด้าน ดังนั้น แม้ภารกิจหลักของเรือนจ�าจะเป็นเรื่องของการควบคุมผู้ต้องขัง

ให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่หลบหนี แต่การดูแลสวัสดิภาพของผูต้้องขังขณะต้องโทษก็มีความส�าคญั

เช่นเดียวกัน

เม่ือชีวิตท่ีต้องขังน้ันเองท่ีเป็นปัจจัยก�าหนดสุขภาพ เม่ือความเจ็บไข้ได้ป่วยบางอย่าง 

ท่ีเกิดข้ึนกับผูต้้องขังเป็นเพราะสภาวะแวดล้อมทางกายภาพและทางสงัคมในเรอืนจ�า การท�างาน

สขุภาพผูต้้องขังจึงจ�าเป็นต้องปรบัแนวคดิและวิธใีนการท�างาน ท้ังน้ี การท�างานสุขภาพผูต้้องขัง 

ภายใต้การต่อรองและประนีประนอมระหว่างสองทัศนคติคือควบคุมเป็นหลักรักษาเป็นรองน้ัน 

ถึงท่ีสุดแล้วเป้าหมายท่ีส�าคัญน่าจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อโรคท่ีพบบ่อยในเรือนจ�า อันเป็น

ปัญหาส�าคัญท่ีกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะของผู้ต้องขัง โดยการปรับเปลี่ยนสภาวะ

แวดล้อม/วิถีการด�ารงชีวิตภายในเรือนจ�าให้เป็นไปเพื่อสุขภาวะท่ีดีของผู้ต้องขังมากข้ึน หรือ 

ท่ีเรียกว่าเรือนจ�าสุขภาวะ อันจะน�าไปสู่การลดภาระของรัฐในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง  

และในท่ีสุดแล้วก็คือภาพสะท้อนประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพของรัฐเองว่าแม้กระท่ัง

ผู้ต้องขังซึ่งเป็นประชากรกลุ่มหน่ึงของคนท่ีด้อยโอกาสท่ีสุดในสังคมก็สามารถเข้าถึงบริการ

สุขภาพได้

จากแนวคดิท่ีมองว่าการปรบัเปลีย่นเรอืนจ�าท่ีเป็นสถาบันเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด ไปสูก่ารเป็น

เรือนจ�าสุขภาวะน้ัน จ�าเป็นต้องค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้ต้องขัง 

ท้ังการใช้ชีวิตภายใต้ความกดดนัในเรอืนจ�า สภาวะแวดล้อมในเรอืนจ�าท่ีเป็นปัจจัยพืน้ฐานของ



ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจํากับชีวิตต้องขังที่กําหนดสุขภาพ   97

ประสิทธภิาพในการควบคมุป้องกันโรคและการแพร่ระบาดในเรอืนจ�า การเข้าถึงบรกิารสขุภาพ

ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ รวมท้ังบริบททางสังคมและเงื่อนไขในชีวิตของผู้ต้องขังก่อนท่ีจะเข้า

เรือนจ�า ความไม่เป็นธรรมด้านสุขภาพ ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย

และสุขภาพ หรือความฉลาดรู้เร่ืองสุขภาพ (health literacy) ของผู้ต้องขัง ซึ่งล้วนส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังในทางหนึ่งในทางใดทั้งสิ้น

ในทางปฏิบัติแล้ว รากฐานของการบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ�าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นองค์ประกอบท่ีจ�าเป็นส�าหรับบริการสุขภาพทุกระบบคือ 

การให้ความส�าคญักับ “การสาธารณสขุมูลฐาน - สมฐ.” (primary health care) ในการปรบั

สภาวะแวดล้อมพื้นฐานให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี รวมท้ังการใช้ “หน่วยบริการปฐมภูมิ”  

(primary care unit) ที่รับผิดชอบงานบริการสุขภาพที่กว้างกว่าการรักษาพยาบาล รวมถึง

การดูแลสุขภาพโดยรวม ท่ีค�านึงถึงปัจจัยก�าหนดสุขภาพทางด้านสังคม และการดูแล 

ท้ังครอบครัว ชุมชน เข้าไปด้วย อันเป็นหน่ึงองค์ประกอบท่ีส�าคัญของแนวคิดเรื่องเรือนจ�า 

สุขภาวะ โดยในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมานี้สถานพยาบาลในเรือนจ�า/ทัณฑสถานทั่วประเทศได้ขึ้น

ทะเบียนให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. อันเป็นการเพิ่มศักยภาพและทรัพยากรให้กับ

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§â´ÂµÃ§

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการคือ (1) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบ 

การให้บริการสุขภาพและเครือข่ายการท�างานด้านสุขภาพผู้ต้องขังของสถานพยาบาลใน 

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน หลังจากข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิกับ สปสช. เม่ือเดือน

พฤศจิกายน 2561 ว่าส่งผลเปลีย่นแปลงต่อการเข้าถึงบรกิารสขุภาพของผูต้้องขังอย่างไร และ 

(2) วิเคราะห์สถานการณ์และการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะความเจ็บป่วย

ท่ีเป็นผลจากสภาวะแวดล้อมในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน และการด�าเนินชีวิตในเรอืนจ�าของผูต้้องขัง  

ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีก�าหนดสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยจ�าแนกเป็นสองระดับคือ ในพื้นท่ีเรือนจ�า/

ทัณฑสถานที่เก็บข้อมูล 15 แห่ง และภาพรวมระดับประเทศ 

การศึกษาน้ีใช้วิธกีารวิจัยท้ังเชิงคณุภาพและปรมิาณ เก็บข้อมูลด้วยวิธกีารสมัภาษณ์ระดบั

ลกึและสนทนากลุม่เจ้าหน้าท่ีพยาบาลประจ�าสถานพยาบาล เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ

งานบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานที่เก็บข้อมูล 15 แห่ง และบุคลากรจ�านวน

หน่ึงในส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต ประกอบกับใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก  

2 แหล่งด้วยกัน คือ ตัวเลขความเจ็บป่วยของผู้ต้องขังท่ีเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลใน

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่ง รวม 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) และตัวเลขการใช้บริการผู้ป่วย
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นอกและผู้ป่วยในของผู้ต้องขังตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในโรงพยาบาลแม่ข่ายใน

พื้นที่ที่เรือนจ�า/ทัณฑสถานต้ังอยู่ท่ัวประเทศ รวม 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) โดยโครงการฯ 

ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารหมายเลข COA No.2020/02 - 056

5.2 ข้อค้นพบโดยสรปุ

1. ก้าวแรกของบรกิารปฐมภมูิในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน

การข้ึนทะเบียนสถานพยาบาลในเรอืนจ�าเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมูใินช่วงระยะเวลา 2 ปี

ท่ีศึกษามีการเปลีย่นแปลงในทางดีต่อการเข้าถึงบรกิารและการดแูลสขุภาพผูต้้องขังอย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะงานด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และให้บริการด้านสุขภาพ จากเดิมท่ีให้

บริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขังได้เพียงเท่าที่จ�าเป็นเท่าน้ัน แม้ในปีแรก (2562) จะมีสถาน

พยาบาลในเรือนจ�าเพียง 34 แห่งจาก 142 แห่งท่ีผ่านเกณฑ์ครบถ้วน แต่หลังจากปรับปรุง

ตามเงือ่นไขท่ีก�าหนด สถานพยาบาลในเรอืนจ�าท่ีผ่านเกณฑ์ครบถ้วนโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ เพิม่

จ�านวนขึ้นเป็น 106 แห่ง และมี 17 แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐาน แต่กล่าว 

ได้ว่าการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถานได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางท่ีด ี

หลายด้าน รวมทั้งอุปสรรคและประเด็นท้าทายดังนี้

(1) การข้ึนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ผู้ต้องขังในภาพรวมสามารถตรวจสอบ

สิทธิผู้ต้องขังได้มากกว่าร้อยละ 90 ส่วนใหญ่สถานพยาบาลในเรือนจ�าสามารถ

ด�าเนินการได้เอง แต่ก็มีบางส่วนยังข้อจ�ากัดเรื่องบุคลากร ภาระงาน และอุปกรณ์

เครื่องมือในการท�างาน

(2) การประสานงานระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ�ากับโรงพยาบาลแม่ข ่าย 

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน มีการวางแผนจัดระบบบริการสุขภาพใน

เรือนจ�าร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนยา วัสดุทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ให้ ที่ส�าคัญ

คือการจัดแพทย์/แพทย์เฉพาะทาง/บุคลากรสาธารณสุขเข้าไปให้บริการสุขภาพ 

แก่ผูต้้องขังให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมถงึแนวทางปฏบัิติในโรงพยาบาลแม่ข่าย

เมื่อผู้ต้องขังเข้าไปใช้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน



ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจํากับชีวิตต้องขังที่กําหนดสุขภาพ   99

(3) มีการวางระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์เพ่ือให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ รวมท้ัง 

สถานที่เก็บรักษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด บางแห่งบริหารจัดการคลัง

ยาท่ีได้รบัการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายได้ ขณะท่ีบางแห่งใช้ยาและเวชภณัฑ์

จากโรงพยาบาลแม่ข่ายร่วมกับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อยาเอง ขณะที่บางแห่ง

ยังไม่สามารถท�าได้ เน่ืองจากปัญหาเชิงโครงสร้างทางกายภาพ การจัดสรรพื้นท่ี

ภายในเรือนจ�า ก�าลังคน และงบประมาณ

(4) ประเด็นท้าทายส�าคญัคอืการขาดแคลนก�าลงัคนท่ีไม่สมดุลกับจ�านวนผูต้้องขังท่ีเพิม่ 

ท้ังยังมีภาระงานใหม่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรบัสถานะเป็นหน่วยบรกิารปฐมภมิู โดยเฉพาะ 

งานเอกสารและการป้อนข้อมูลลงฐานข้อมูลในระบบงานหน่วยบรกิารและโรงพยาบาล

2. ชวีติในเรอืนจ�าท่ีก�าหนดสุขภาพ

จากข้อมูลการให้บรกิารสขุภาพของสถานพยาบาลในเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน 15 แห่งท่ีเกบ็

รวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 2562 ท่ีมีการจ�าแนกรายละเอียดการให้บริการตามกลุ่มโรค

ออกเป็น 17 รายการ ในภาพรวมพบว่า ผู้ต้องขังส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคท่ีสัมพันธ์กับ 

สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�าอย่างแออัด อยู่ภายใต้ระเบียบวินัยและการควบคุมทั้ง

ในเชิงพื้นที่และเวลา ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ หลับนอน และท�ากิจกรรมประจ�าวันอ่ืนๆ 

ท�าให้กว่าร้อยละ 80 ของผู้ต้องขังท้ังชายและหญิงท่ีมีปัญหาสุขภาพในเรือนจ�าในแต่ละปีน้ัน

ป่วยเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 กลุ่มโรคต่อไปนี้ คือ

(1) การใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงภายใต้ตารางเวลาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัดเป็นปัจจัยส�าคัญ

ท่ีส่งผลต่อความเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง การอยู่ร่วมกันอย่างแออัดและสูดอากาศ

เดียวกันในเรอืนนอนเป็นเวลานาน ท�าให้โรคติดเช้ือทางเดินหายใจเป็นปัญหาสขุภาพ 

อันดับหน่ึง โดยพบว่าจ�านวนครั้งท่ีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจน้ัน 

มีสัดส่วนถึงหนึ่งในสาม โดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน รองลงมาคือ

ไข้หวัดใหญ่ หอบหืด และมีอาการแพ้อากาศ เจ็บคอ ไอ ฯลฯ และพบความชุก

ของการเจ็บป่วยด้วยกลุ่มโรคน้ีในเรือนจ�า/ทัณฑสถานส�าหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ความแออัดในเรือนจ�าท่ีผู้ต้องขังชาย

อยู่กันอย่างแออัดสูงกว่า
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(2) ปัญหาสุขภาพอันดับสองท่ีผู้ต้องขังเข้าไปรับบริการในสถานพยาบาลของเรือนจ�า/

ทัณฑสถานคือกลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โดย

เฉพาะอาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆ ตามร่างกาย เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ 

คดิเป็นสดัส่วนถึงร้อยละ 82 ของการเจ็บป่วยในกลุม่โรคน้ี ซึง่ส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

การใช้ชีวิตประจ�าวันอยู่ในพืน้ท่ีอันจ�ากัด ไม่ว่าจะเป็นน่ังๆ นอนๆ อยู่ในเรอืนนอน 

ฝึกวิชาชีพหรือท�างานด้วยท่าซ�้าๆ อยู่ในโรงงาน หรือท�ากิจกรรมอ่ืนๆ ของผู้ต้อง

ขังซึง่จ�าต้องอยู่ในท่าเนือยน่ิง ไม่สามารถเคลือ่นไหวหรอืขยับร่างกายตามอ�าเภอใจ

ä´ŒÁÒ¡¹Ñ¡

(3) ปัญหาสุขภาพอันดับสามของผู้ต้องขังในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน คือการบาดเจ็บ  

การเป็นพิษจากเหตุภายนอก ซึ่งหมายถึงการได้รับอุบัติเหตุจากการฝึกวิชาชีพ 

ท�างานในโรงงาน การเกิดอุบัติเหตุอ่ืนๆ หกล้ม หรือได้รับแผลบาดเจ็บ รวมท้ัง 

การเกิดอาการผิดปกติอ่ืนๆ เช่น มีอาการอ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ ท้องผูก  

»Ç´·ŒÍ§ ÏÅÏ 

(4) โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือใต้ผิวหนังเป็นกลุ่มโรคอันดับสี่ท่ีผู ้ต้องขังเข้ารับบริการ 

ในสถานพยาบาลของเรือนจ�า ได้แก่ อาการผื่นคันหรือผื่นแพ้ตามร่างกาย กลาก 

โรคเรือ้น หิด และสะเก็ดเงนิ เป็นต้น ด้วยเหตุท่ีผูต้้องขังอยู่กันอย่างแออัด มีโอกาส

สัมผัสใกล้ชิดสูง รวมท้ังดูแลสุขอนามัยของตัวเองได้จ�ากัด ท�าให้ผู้ต้องขังชาย 

มีปัญหาสุขภาพน้ีมากกว่าผู้ต้องขังหญิง โดยเฉพาะหิด ขณะท่ีผู้ต้องขังหญิงน้ัน 

โดยสัดส่วนแล้วมีความชุกของการเป็นผื่นคัน ผื่นแพ้สูงกว่าผู้ต้องขังชาย

(5) มื้ออาหารของผู้ต้องขังในแต่ละวันคือการกินอาหารเช้าในเวลาประมาณ 7 โมงเช้า 

อาหารกลางวันประมาณเท่ียงตรง และอาหารเย็นประมาณบ่าย 3 ท่ีผู้ต้องขัง 

ทุกคนต้องปรับร่างกายตามกฎการกินในเวลาท่ีก�าหนด โรคในระบบย่อยอาหาร

เป็นกลุ่มโรคอันดับห้าของผู้ต้องขัง ท่ีพบความชุกในผู้ต้องขังชายมากกว่าผู้หญิง 

สมัพนัธ์กับสถิติในกลุม่โรคมะเรง็และเน้ืองอกท่ีพบว่า ผูช้ายมีความชุกของโรคมะเรง็

ในระบบทางเดินอาหารสูงกว่าผู้หญิงมาก กว่าร้อยละ 70 ของผู้ต้องขังที่ป่วยด้วย

กลุ่มโรคน้ีมีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟัน ส่วนหน่ึงเป็นผู้ท่ีเคยใช้ยาเสพติดและ 

ส่งผลท�าลายฟันจนผกุร่อนรนุแรง ท่ีเหลอืเกือบหน่ึงในสามเป็นโรคกระเพาะอาหาร
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นอกจาก 5 อันดับกลุ่มโรคข้างต้นแล้ว ยังมีปัญหาสุขภาพที่ต้องการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังผู้ต้องขังชายและหญิง ได้แก่ กลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค โดยเฉพาะเอชไอวี/เอดส์ 

และวัณโรค กลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะความดันโลหิตสูง กลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ 

โภชนาการ และเมตะบอลิซมึ โดยเฉพาะเบาหวาน ไทรอยด์ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม 

รวมทั้งมะเร็ง

ปัญหาสขุภาพท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้ชีวิตในเรอืนจ�าอีกประการหน่ึง คอื ผูต้้องขังหญงิ

มีความชุกของการเป็นโรคในระบบอวัยวะสืบพันธุ์สูงกว่าผู้ต้องขังชาย สัมพันธ์กับข้อมูลท่ีได ้

ในกลุ่มโรคมะเร็ง, เน้ืองอก ที่พบว่าผู้หญิงมีความชุกของการเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ 

สงูกว่าผูช้ายเช่นเดียวกัน ขณะท่ีผูต้้องขังชายมีความชุกของการเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

โรคไต น่ิว รวมท้ังการเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมน�า้เหลือง และมะเร็งในระบบ

ทางเดินอาหาร สูงกว่าผู้ต้องขังหญิง สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขอนามัยทางเพศ และบริการ

เชิงป้องกันโรคในช่องทางสืบพันธุ์ เช่น การตรวจคัดกรองโรคเหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งความจ�าเป็น

เร่งด่วนของบริการสุขภาพในเรือนจ�า
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3. การออกไปใชบ้รกิารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของผู้ต้องขัง

ภาพรวมของสถานะสขุภาพผูต้้องขังระดับประเทศ จากข้อมูลของส�านักงานหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พบว่า เกือบหน่ึงในสามของผู้ต้องขังท่ีออกไปโรงพยาบาลแม่ข่าย

ท้ังหมด ออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยอาการหรือโรคท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะ

สุขภาพและการรับบริการสุขภาพ ซึ่งหมายถึงกลุ่มโรคท่ีเป็นการเข้าไปรับบริการสุขภาพเพื่อ

วัตถุประสงค์บางประการ รวมการตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ หรือตรวจเพื่อ

สงัเกตและประเมินทางการแพทย์ นอกจากน้ีคอืการให้บรกิารผูต้้องขังท่ีป่วยในกลุม่โรคติดเช้ือ

และปรสติบางโรค โรคระบบไหลเวียนโลหิต ความผดิปกติทางจิตและพฤติกรรม และโรคระบบ

ย่อยอาหาร 

(1) การเข้าถึงและการใช้บริการผู้ป่วยนอก

ผู้ต้องขังชายและหญิงที่ออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกมีความแตกต่างกัน นั่นคือ ผู้ต้องขัง

ชายออกไปใช้บริการผู้ป่วยนอกด้วยกลุ่มโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรคมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคของระบบย่อยอาหาร และ

โรคระบบทางเดนิหายใจ ขณะท่ีผูต้้องขังหญงิออกไปใช้บรกิารผูป่้วยนอกด้วยกลุ่มโรคระบบไหล

เวียนเลอืดมากท่ีสดุ ซึง่ความดันโลหิตสูงอยู่ในกลุม่น้ีด้วย รองลงมาคอืกลุม่โรคติดเช้ือและปรสติ

บางโรค กลุ่มโรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม รวมเบาหวาน ไทรอยด์ ภาวะอ้วน 

โรคระบบย่อยอาหาร และความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม นอกจากน้ีกลุ่มโรคท่ีผู้ต้องขัง

หญิงมีอัตราการเข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกสูงกว่าผู้ต้องขังชาย ได้แก่ กลุ่มโรค NCDs โรคใน

ระบบช่องทางสืบพันธุ์ และเนื้องอก มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ปากมดลูก และรังไข่

(2) การเข้าถึงและการใช้บริการผู้ป่วยใน

ในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของโรคติดเช้ือและปรสติบางโรค รองลงมาคอืการบาดเจบ็ 

การเป็นพษิ และผลสบืเน่ืองของสาเหตุภายนอก ซึง่มีอัตราใกล้เคยีงกับกลุม่โรคสาเหตุภายนอก

ของการเจ็บป่วยและตาย โรคระบบย่อยอาหาร และโรคระบบทางเดนิหายใจ โดยผูต้้องขังชาย

ออกไปใช้บรกิารผูป่้วยในด้วยสาเหตุการบาดเจ็บ การเป็นพษิ และผลสืบเน่ืองจากเหตุภายนอก 

และกลุ่มโรคสาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วยและตาย ซึ่งอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ หรือ

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในขณะฝึกวิชาชีพ กระดกูหัก หกล้ม หรอืแผลอักเสบ แผลติดเช้ือต่างๆ มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือโรคติดเช้ือและปรสิตบางโรค โรคระบบย่อยอาหาร และโรคระบบทางเดิน

หายใจ ขณะท่ีผู้ต้องขังหญิงออกไปใช้บริการผู้ป่วยในด้วยสาเหตุต้ังครรภ์และคลอดมากท่ีสุด 
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รองลงมาคือเน้ืองอก มะเร็ง และจากข้อค้นพบที่ว่าผู้ต้องขังหญิงมีความชุกของการเป็นโรค 

ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ การเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์สูงกว่าผู้ต้องขังชาย อีกท้ังกว่าสอง 

ในสามของผู้ต้องขังหญิงท่ีป่วยเป็นมะเร็งในเรือนจ�าน้ันเป็นมะเร็งในช่องทางสืบพันธุ์ ได้แก่ 

มะเรง็เต้านม มะเรง็ปากมดลกู และมะเรง็รงัไข่ จึงสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสขุภาพอนามยั

เจริญพันธุ์เป็นปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญส�าหรับผู้ต้องขังหญิง

5.3 ข้อเสนอเชงินโยบาย

การใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์คนล้นคกุภายใต้ข้อจ�ากัดในด้านสขุอนามัย สภาพแวดล้อม

ในเรือนจ�าท่ีส่งผลต่อสุขภาพ และภายใต้วิธีคิดเรื่องการควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย

ของเรอืนจ�า ได้กลายเป็นปัจจัยส�าคญัทีก่�าหนดสุขภาพของผูต้้องขัง การด�าเนินงานด้านสขุภาพ

และสุขภาวะผู้ต้องขังจึงควรใช้แนวทางระบบสุขภาพแบบบูรณาการในเรือนจ�า (integrated 

health care) ทั้งในด้านการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน (primary health care) เพื่อให้ 

ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานท่ีมีคุณภาพในการด�ารงชีวิต อยู่ในสภาะแวดล้อม 

ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การจัดให้มีบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า (primary care) เพื่อดูแล

สขุภาพ และการสร้างเครอืข่ายบรกิารสขุภาพผูต้้องขัง ในกรณท่ีีเกินศักยภาพของหน่วยบรกิาร

ปฐมภูมิในเรือนจ�า โดยค�านึงถึงแนวคิดปัจจัยท่ีก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขัง (determinants of 

prison health) เป็นพืน้ฐาน เพ่ือให้การได้รบับรกิารทางสาธารณสุขเป็นหน่ึงในสทิธข้ัินพ้ืนฐาน 

ที่ทุกคนควรจะได้รับอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการท�างานด้านสขุภาพผูต้้องขังเพือ่ลดปัจจัยแวดล้อมภายใน

เรือนจ�าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย 3 มิติที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน นั่นคือ การปรับ

สภาวะแวดล้อมในเรือนจ�าให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิใน 

เรอืนจ�าให้ผูต้้องขังเข้าถึงบริการสขุภาพได้อย่างท่ัวถึงและมีมาตรฐาน และการสร้างภาคเีครอืข่าย 

ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ 

1. ปรบัสภาวะแวดล้อมใหเ้ป็นเรอืนจ�าสุขภาวะ

สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้ต้องขังเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีแสดงให้เห็นว่าการฟื้นฟู 

ผูต้้องขังระหว่างอยู่ในเรอืนจ�าประสบความส�าเรจ็ ซึง่หมายความว่าต้องเริม่ต้นท่ีการจัดสภาวะ

แวดล้อมในเรอืนจ�าให้ส่งเสรมิสขุภาวะและคณุภาพชีวิต ช่วยให้ผูต้้องขังปรบัพฤติกรรมเสีย่งต่อ

สุขภาพก่อนออกไปสู่สังคมอีกครั้ง การปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมในเรือนจ�าท้ังทางกายภาพ
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และทางสงัคมให้เป็นพืน้ท่ีท่ีส่งเสรมิสขุภาวะน้ัน ควรใช้แนวคดิสขุภาพองค์รวมและแนวทางเชิง

ปฏิบัติแบบองค์รวมอย่างน้อย 4 ด้าน คือ

(1) ก�าหนดนโยบายและมาตรการทางปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน ได้แก่ 

นโยบายลดปัจจัยเสีย่งต่อสขุภาพ เช่น เรอืนจ�าคอืพืน้ท่ีปลอดพษิท้ังปวง เช่น ปลอด

บุหรี ่ปลอดควันพษิ และปลอดมลภาวะอ่ืนๆ ท่ีสามารถหลกีเลีย่งหรอืขจัดได้ และ

ส่งเสรมิปัจจัยคณุภาพ เช่น ความเป็นเรอืนจ�าสะอาดทุกด้าน โดยเฉพาะน�า้ อากาศ 

และอาหาร มีอาหารเพื่อสุขภาพเป็นทางเลือกให้ผู้ต้องขัง เป็นต้น

(2) สร้างสภาวะแวดล้อมทางกายภาพท่ีสร้างเสริมความชุ่มช้ืนทางจิตใจและฟื้นฟูชีวิต 

ได้แก่ การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเรือนจ�า การปลูกสมุนไพรและสวนครัวไว้บริโภคเอง 

ËÒ¡àËÅ×ÍÍÒ¨¢ÒÂ·íÒÃÒÂä´ŒãËŒàÃ×Í¹¨íÒáÅÐ¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§ä´Œ 

(3) สร้างสภาวะแวดล้อมทางสงัคมท่ีช่วยฟ้ืนฟูผูต้้องขังให้กลบัคนืสูส่งัคมอย่างมีศักดิศ์รี

ของความเป็นมนุษย์ หมายถึงสภาวะของเรอืนจ�าท่ีทุกคนมีความสมัพนัธ์ท่ีเป็นมิตร 

ช่วยเหลอืเก้ือกูลกัน เข้าใจข้อจ�ากัดท่ีแต่ละคนมี ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ระหว่าง

เจ้าหน้าท่ีกับผูต้้องขัง ระหว่างผูต้้องขังด้วยกันเอง และระหว่างเจ้าหน้าท่ีด้วยกันเอง 

และสภาวะท่ีผูต้้องขังตระหนักว่าตนเองยังเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม เป็นพลเมืองหรอื

เป็นประชาชนทีมี่คณุค่า เป็นท่ียอมรบัของผูอ่ื้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส

ให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมในรูปแบบต่างๆ

(4) สร้างเสริมความฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ (health literacy) ได้แก่ การจัดกิจกรรม

รณรงค์ด้านสุขศึกษา การป้องกันโรคอย่างสม�่าเสมอ และการส่งเสริมสุขภาพ  

โดยเฉพาะเรือ่งท่ีสอดคล้องกับบรบิทด้านสขุภาพและความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรอืนจ�า 

นั้นๆ 

2. พัฒนาหน่วยบรกิารปฐมภมูิในเรอืนจ�า

งานวิจัยน้ีช้ีชัดเจนว่าบริการปฐมภูมิเป็นรากฐานท่ีส�าคัญของการให้บริการสุขภาพใน 

เรือนจ�า ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

มากข้ึน ท้ังในด้านการตรวจรกัษาความเจ็บป่วย การป้องกันโรค และส่งเสรมิสุขภาพ แต่สถาน

พยาบาลในเรือนจ�าในฐานะหน่วยบริการปฐมภูมิยังคงต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่าง 

ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ด้าน เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการ นั่นคือ การพัฒนา

บริการปฐมภูมิในเรือนจ�าให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี สปสช. ก�าหนด การเพิ่มก�าลังคนและ
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พัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า 

áÅÐ¡Åä¡¡ÒÃ¡íÒ¡ÑºµÔ´µÒÁÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¼ÙŒµŒÍ§¢Ñ§

(1) การพฒันาศักยภาพบรกิารปฐมภมิูในเรือนจ�าและทัณฑสถาน โดยเฉพาะท่ีได้รบัผล

การประเมินในระดับที่ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไขและยังไม่ผ่านเกณฑ์ 36 แห่ง14 นั้น หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สปสช. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมราชทัณฑ์ ควรใช้

กระบวนการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนและเร่งด�าเนินการพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลในเรือนจ�า  

ให้สามารถบริหารและจัดระบบการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังได้ครอบคลุมทุกบริการพื้นฐานตาม

มาตรฐานในฐานะหน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า โดยเฉพาะบทบาทในด้านสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันการเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สปสช. น้ัน หน่วยบริการปฐมภูมิมีภารกิจหลายด้านภายใต้

ความเป็นหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจ�า ไม่ว่าจะเป็นงานให้บริการสุขภาพ เช่น วางแผน 

จัดบริการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังอย่างสม�่าเสมอ ท�าระบบทะเบียนสุขภาพผู้ต้องขัง มีระบบ 

คลังยาและการเบิกจ่ายยา จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็นและมีคุณภาพ ฯลฯ 

งานส่งเสริมสุขภาพ เช่น ตรวจสอบและปรับสภาวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพ ปรับปรุง

สุขาภิบาลในเรือนจ�า น�้าดื่มน�้าใช้ อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ ท้ังในปริมาณท่ีเพียงพอ

และมีคณุภาพ และงานป้องกันโรค เช่น ให้มีห้องแยกโรคท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ เพือ่ควบคมุ

และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคติดต่อเรือ้รงัท่ีมีผูต้้องขังเป็นกลุม่เสีย่ง

ส�าคัญ มีแผนเฝ้าระวังโรคและความเจ็บป่วยที่พบบ่อยในเรือนจ�า เป็นต้น

เม่ือพิจารณาศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจ�าด้วยเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น

และข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ี สรปุได้ว่ามีภาระงานส�าคญัอย่างน้อย 4 ด้านท่ีควรให้ความส�าคญั

เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า นั่นคือ

14 ได้แก่ ระดับ 3 คือผ่านเกณฑ์ แต่ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยบริการประจ�าและหน่วยบริการ
ปฐมภมิูต้องจัดท�าแผน และด�าเนินการพัฒนาปรบัปรงุแก้ไข ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด มีจ�านวน 5 แห่ง, ระดบั 
4 คือผ่านเกณฑ์ แต่ต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยหน่วยบริการประจ�าและหน่วยบริการปฐมภูมิต้องจัดท�าแผน 
และด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดอย่างเร่งด่วน มีจ�านวน 14 แห่ง และระดับ 5 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ สปสช. เขต ให้ค�าแนะน�าเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้ดีท่ีสุดตามศักยภาพท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  
ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยค�านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังได้รับเป็นส�าคัญ มีจ�านวน 17 แห่ง
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1) พัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง ได้แก่ จัดให้มีระบบ

ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเป็นไปได้และไม่ขัดระเบียบของ 

เรือนจ�า ไม่ว่าจะเป็น video conference หรือ tele-medicine หรือ skype 

หรือ line เพ่ือให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและให้ค�าปรึกษาอาการป่วยของผู้ต้องขัง 

ได้สะดวกมากขึ้น ทั้งที่เป็นโรคและความเจ็บป่วยทั่วไป โรคที่มีความซับซ้อน และ

โรคเฉพาะทาง เช่น มะเร็งต่างๆ จิตเวช เป็นต้น

2) พัฒนาระบบบริการในกรณีผู้ต้องขังป่วยวิกฤติฉุกเฉินในเรือนจ�าให้มีหลายระดับ 

และทันท่วงที เช่น ฝึกอบรมให้ อสรจ. ท่ีประจ�าในแต่ละจุดของเรือนจ�าสามารถ

ประเมินอาการผู้ป่วยวิกฤติเบ้ืองต้นได้ และมีช่องทางฉุกเฉินในการแจ้งเจ้าหน้าท่ี 

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีควบคุมรวมท้ังฝ่ายต่างๆ ในเรือนจ�าต้องมีความรู้และ

สามารถประเมินอาการผู้ป่วยวิกฤติได้ และมีระบบฉุกเฉินที่สามารถส่งตัวผู้ต้องขัง

ได้ทนัท่วงท ีรวมทัง้จดัให้มยีาและอปุกรณเ์วชภัณฑ์ส�าหรับกรณีช่วยชวีติหรือวกิฤติ

ฉุกเฉิน 

3) ให้ความส�าคัญกับระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลสภาวะความเจ็บป่วยของ 

ผู้ต้องขัง ในระดับเรือนจ�าแต่ละแห่งผ่านโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 

สามารถค�านวณหรอืประมวลผลและรายงานภาพรวมได้รวดเรว็และแม่นย�าในระดับ

เขตเรือนจ�า หรือระดับประเทศ (รวม 142 เรือนจ�า) เพื่อให้เห็นสถานการณ์ 

ความเจ็บป่วยและการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะโรคท่ีพบบ่อย
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ในเรือนจ�า และควรออกแบบให้สามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืนๆ เพื่อการน�า 

ทุกข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบายด้านสุขภาพ 

และสะท้อนกลับรายงานผลไปยังหน่วยบริการแต่ละแห่งด้วย 

4) จัดให้มีระบบเฝ้าระวังอาการหรือโรคท่ีพบบ่อยในเรือนจ�า ซึ่งอาจได้จากข้อมูล 

ฐานทะเบียนของผู้ต้องขัง หรือการประมวลผลข้อมูลความเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง 

ท่ีเข้ารับบริการในแต่ละเดือน เช่น ภาวะพึ่งพิงสารเสพติด ภาวะผิดปกติทางจิต

และพฤติกรรม โรคติดเช้ือและปรสติ โดยเฉพาะวณัโรค เอชไอว/ีเอดส์ โรคผวิหนัง 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs โรคในระบบช่องทางสืบพันธุ์ เป็นต้น

(2) การเพิ่มก�าลังคนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีท�างานสุขภาพผู ้ต้องขัง  

ซึ่งรวมถึงบุคลากรทุกฝ่ายในเรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ีไม่ใช่พยาบาลด้วย เน่ืองจากข้อค้นพบจาก

งานวิจัยน้ีได้ยืนยันว่าการขาดแคลนก�าลังคนเพื่อท�างานด้านสุขภาพผู้ต้องขังถูกระบุว่าเป็น

ประเด็นปัญหาส�าคัญมาโดยตลอด และต้องมีการปรับนโยบายด้านก�าลังคนเพื่อให้บริการ

สุขภาพ ในระดับนโยบาย รัฐควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมราชทัณฑ์สามารถก�าหนด

อัตราก�าลังและจัดหาเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานเก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ครอบคลุม 

ทุกด้าน เช่น พยาบาลประจ�า โดยเฉพาะพยาบาลเวชปฏิบัติ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ 

ในทุกเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน ในสดัส่วนท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับจ�านวนผูต้้องขัง ตามท่ีระบุไว้ใน

คูมื่อการข้ึนทะเบียนหน่วยบรกิารปฐมภมิูของ สปสช. เป็นต้น ในทางปฏบัิติ เรอืนจ�า/ทัณฑสถาน 

หรอืกรมราชทัณฑ์อาจเพิม่อัตราผูช่้วยพยาบาล ในลกัษณะลกูจ้างประจ�า/ช่ัวคราว เพือ่แบ่งเบา

ภาระของพยาบาลหรือช่วยท�างานเอกสาร เป็นต้น

ส�าหรบัการพฒันาศักยภาพของพยาบาลและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทุกฝ่ายควรวางแผนระยะสั้นและระยะยาวในการสนับสนุนร่วมพัฒนาให้บุคลากรประจ�าหน่วย

บริการ ซึ่งส่วนใหญ่คือพยาบาลวิชาชีพ มีคุณสมบัติและศักยภาพท่ีสอดคล้องกับภารกิจ น่ัน

คือ การดูแลป้องกันสุขภาพผู้ต้องขังท้ังทางกายและทางจิต ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียว

กับพยาบาลวิชาชีพท่ีให้บริการประชากรท่ัวไป ด้วยหลักจริยธรรมทางการแพทย์ โดยเฉพาะ 

การรักษาความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของผู้ต้องขังป่วย การได้รับความยินยอมรับ

การรักษาจากผู้ต้องขังโดยสมัครใจ ไม่ได้เกิดจากการใช้อ�านาจบังคับ สร้างบรรยากาศของ 

การดูแลเอาใจใส่และการฟื้นฟูสภาพให้ผู้ต้องขังรู้สึกม่ันคงปลอดภัย เป็นต้น นอกจากภาระ 

งานหลักแล้ว บุคลากรสายสุขภาพและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ในเรือนจ�า/ทัณฑสถานควรมี 
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ความรูแ้ละความเข้าใจพืน้ฐานด้านสุขภาพ โดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมในเรอืนจ�าทีก่�าหนดหรอื

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของผูต้้องขัง จัดให้ผูต้้องขังมทีางเลือกเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพทีด่ ีละเอียด

อ่อนต่อปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีก�าหนดสุขภาพผู้ต้องขัง มีความรู้พื้นฐานด้านการปฐมพยาบาล  

การช่วยชีวิต รวมทั้งการรับมือกับสภาวะไม่ปกติทางจิตของผู้ต้องขัง

(3) การพัฒนาระบบสนับสนุนบริการปฐมภูมิในเรือนจ�า ในท่ีน้ีหมายรวมท้ังหน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบสวัสดิภาพของผู้ต้องขังโดยตรง คือ เรือนจ�า ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ และ 

หน่วยงานต่างๆ ในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย 

ส�านักงานสาธารณสขุระดบัต่างๆ ส�านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนๆ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง ฯลฯ โดยแต่ละหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ต้องรับ

เอาผู้ต้องขังเป็นหน่ึงในกลุ่มประชากรท่ีต้องดูแล และร่วมกันสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ 

ในเรือนจ�าให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อ 

ให้บรกิารสขุภาพได้ครอบคลมุทุกด้าน สนับสนุนแพทย์และบรกิารเฉพาะทางต่างๆ ปรบัโครงสร้าง 

เชิงกายภาพและการใช้พ้ืนท่ีรองรับการให้บริการ สนับสนุนงบประมาณในการท�างานสร้าง

เสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจ�า เป็นต้น

(4) การพัฒนากลไกก�ากับติดตามระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังท้ังระบบ ต้ังแต่หน่วย

บริการ โรงพยาบาลแม่ข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษย้ายสิทธิ

กลับภูมิล�าเนา และท่ีต้องส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเน่ือง ด้วยข้อค้นพบจากงานวิจัยน้ีสะท้อน 

ให้เห็นว่า แม้ สปสช. จะปรบัเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินหน่วยบรกิารปฐมภมิูให้สอดคล้อง

กับบริบทของเรือนจ�า ซึ่งส่งประสิทธิผลในการเร่งพัฒนาปรับปรุงสถานพยาบาลในเรือนจ�า 

ได้อย่างดี แต่ทว่าในบางเรือนจ�าน้ัน เกณฑ์ท่ีก�าหนดหลายข้อไม่สามารถบรรลุได้ เน่ืองจาก 

เป็นข้อจ�ากัดในเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้าง เช่น โครงสร้างสถานท่ีไม่อ�านวยและไม่สามารถ

ปรับพื้นท่ีรองรับได้ มีปัญหาขาดแคลนแพทย์เข้าให้บริการในเรือนจ�า ไม่ได้รับความร่วมมือ 

ในการท�างานจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ดังท่ีพบว่า หน่วยบรกิารประจ�าหรอืโรงพยาบาลแม่ข่าย

บางแห่งเพิกเฉยไม่จัดหาแพทย์เข้าให้บริการผู้ต้องขังได้ตามมาตรฐานท่ีก�าหนด บางแห่ง 

ไม่ให้การสนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ อุปกรณ์เครือ่งมือทางการแพทย์แก่หน่วยปฐมภูมิในเรอืนจ�า 

บางแห่งไม่มีศักยภาพในการรบัส่งต่อบรกิารจากหน่วยปฐมภมิูในเรอืนจ�า เป็นต้น ในทางปฏบัิติ

จึงควรพัฒนากลไกเพื่อการก�ากับและติดตามการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ 
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3. สรา้งภาคีเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพผู้ต้องขัง (partnership for health)

ภาคเีครอืข่ายบรกิารสขุภาพผูต้้องขังในท่ีน้ีหมายรวมถึงทุกคนหรอืทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

กับงานบรกิารสขุภาพผูต้้องขังในเรอืนจ�า ต้ังแต่ตัวผูต้้องขังเอง อาสาสมัครสาธารณสุขในเรอืน

จ�า เจ้าหน้าท่ีฝ่ายควบคมุ พยาบาลประจ�าหน่วยบรกิารในเรอืนจ�า แพทย์ บุคลากรสาธารณสขุ

ด้านต่างๆ ท่ีเข้าไปให้บริการในเรือนจ�า ไปจนถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอ/จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ส�านักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ 

และหน่วยงานเชิงนโยบายต่างๆ ซึ่งต้องเช่ือมโยง/บูรณาการระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง 

เข้ากับนโยบายสขุภาพแห่งชาติ น่ันหมายถึงงานบรกิารสขุภาพผูต้้องขังเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

บริการสุขภาพระดับชาติ 

ในทางปฏิบัติ แต่ละหน่วยงานข้างต้นน้ีควรรับเอาประเด็นสุขภาพผู ้ต้องขังเป็น 

ภารกิจหน่ึงหรอืตัวช้ีวัดหน่ึงของหน่วยงาน ร่วมท�างานเป็นภาคเีครอืข่ายสนับสนุนบรกิารสขุภาพ

ผู้ต้องขัง โดยก�าหนดเป็นข้อตกลง (partnership agreement) ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง

การขับเคลื่อน และแผนปฏิบัติการเพื่อท�างานด้านสุขภาพผู้ต้องขังร่วมกัน ซึ่งสามารถท�าได ้

ทั้งในระดับชุมชน จังหวัด เขตพื้นที่รับผิดชอบ และระดับประเทศ

5.4 ชอ่งวา่งในการศึกษาวจิยั

(1) ควรจะมีการศึกษาปัจจัยของชีวิตในเรอืนจ�าทีก่�าหนดสุขภาพผูต้้องขังอย่างเป็นระบบ 

ท้ังในภาพรวม และในแต่ละเรอืนจ�า/ทัณฑสถาน เน่ืองจากมีบรบิทและองค์ประกอบ

ของสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน

(2) มีการศึกษาอย่างเป็นระบบถึงสาเหตุเชิงโครงสร้างหรือระบบและส่วนบุคคลของ

ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจ�าและทัณฑสถาน โดยค�านึง 

แง่มุมด้านต่างๆ เช่น ลกัษณะทางประชากร ปัจจัยทางสังคมท่ีก�าหนดสขุภาพ และ

องค์ประกอบในเรือนจ�าที่ส่งผลต่อสุขภาวะ เป็นต้น

(3) ควรมีการประมวลและน�าเสนอข้อค้นพบจากข้อมูลท่ีมีอยู่ในทุกระบบรายงานให้เป็น

ประโยชน์ในการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง
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ภาคผนวก 1

มาตรฐาน 5 ด้านของหน่วยบรกิารปฐมภมูิ 
ตามเกณฑ์ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (สปสช.)

หมวด 1 ศักยภาพในการจัดบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึง 

Á 1-1 จัดให้หน่วยบริการปฐมภูมิต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีสะดวกต่อการเข้ารับบริการ โดยผู้รับ
บริการสามารถเดินทางใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน 30 นาที

Á 1-2 ให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 10,000 คนต่อหนึ่งหน่วย
ºÃÔ¡ÒÃ»°ÁÀÙÁÔ

Á 1-3 เปิดให้บริการสาธารณสุข แก่ผู้มีสิทธิท่ีลงทะเบียนทุกวัน และรวมเวลาให้บริการ
แล้วไม่น้อยกว่า 56 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยเปิดให้บริการในช่วงเวลาท่ีผู้มีสิทธิ 
สามารถเข้ารับบริการได้สะดวก ตามบริบทของพื้นที่

Á 1-4 ติดประกาศเวลาให้บรกิารตามท่ีตกลงกับส�านักงาน ไว้ในท่ีเปิดเผยให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน และมีประกาศรายช่ือเครือข่ายหน่วยบริการและหมายเลขโทรศัพท์ท่ีใช ้
ในการติดต่อ ให้ผู้มีสิทธิเกิดความม่ันใจในการท่ีจะได้รับการส่งต่อไปรับบริการ
สาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม

หมวด 2 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 

จัดเครอืข่ายบรกิารและสนับสนุนให้หน่วยบรกิารปฐมภมิู และ/หรอืหน่วยบรกิารร่วมให้บรกิาร 
สามารถจัดระบบบริการได้อย่างครอบคลุมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข ตาม
ที่คณะกรรมการก�าหนด ทั้งด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัย
โรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมถึงการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต ตามหลัก
เวชศาสตร์ครอบครวัและเวชศาสตร์ชุมชน ให้ผูมี้สทิธไิด้รบัการดแูลสขุภาพอย่างองค์รวมและ
ต่อเนื่อง

Á 2-1 มีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
เวชศาสตร์ชุมชน ได้อย่างครบถ้วนต่อเน่ือง โดยจัดให้มีบริการท้ังภายในหน่วย
ºÃÔ¡ÒÃáÅÐã¹ªØÁª¹
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Á 2-2 มีบริการตรวจวินิจฉัยโรครักษาพยาบาลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่าง 
เป็นองค์รวม โดยผสมผสานร่วมกับการสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
รวมถึงการดูแลระยะท้ายของชีวิต โดยอาจจัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และจัดให้มีการประสานเช่ือมโยงกับเครือข่ายหน่วยบริการ 
เพือ่ให้สามารถให้การดแูลผูป่้วยได้อย่างมีคณุภาพ ตลอดจนจัดให้มีบรกิารรองรบั
กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ ทั้งในและนอกเวลาท�าการ

Á 2-3 บริการเย่ียมบ้านกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
รวมถึงการดูแลระยะท้ายของชีวิตท่ีบ้านตามหลกัเวชศาสตร์ครอบครวั และบรกิาร
เชิงรุกในพื้นที่ อย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Á 2-4 บริการทันตกรรมครอบคลุมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
พยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยอาจจัดให้มีบริการภายในหน่วยบริการ 
ในชุมชน และ/หรือในเครือข่ายหน่วยบริการ

Á 2-5 บริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ ซึ่งประกอบด้วยการบริหารเวชภัณฑ์ การบริการ
เภสัชกรรม และการให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการใช้ยา การบริบาล
เภสัชกรรมระดับบุคคล ครอบครัว และในชุมชน

Á 2-6 บริการกายภาพบ�าบัด โดยการใช้กระบวนการทางกายภาพบ�าบัดครอบคลุมการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ท้ังในหน่วยบรกิารและการบรกิารเชิงรกุในชุมชน และหรอืในเครอืข่ายหน่วยบรกิาร

ม 2-7 บริการทางห้องปฏิบัติการท่ีมีระบบประกันคุณภาพโดยวิชาชีพ และ/หรือมีระบบ
ส่งต่อไปยังสถานบริการอ่ืนท่ีผ่านการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการได้อย่าง
มีคุณภาพ

ม 2-8 มีระบบบริการอ่ืนๆ รวมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งอาจ
เป็นการจัดบริการภายในหน่วยบริการ และ/หรือการบริการเชิงรุกในชุมชนตาม
ความจ�าเป็นของผู้มีสิทธิในพื้นที่

หมวด 3 บุคลากร 

Á 3-1 จัดให้มีแพทย์ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแพทย์ท่ีมีสมรรถนะด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างน้อย 1 คนต่อผูม้สีทิธทิีล่งทะเบยีนไม่เกนิ 10,000 คน 
ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพผู้มีสิทธิร่วมกับบุคลากรอ่ืนๆ ในหน่วยบริการ 
ปฐมภูมิ โดยเป็นผู้ให้บริการ ก�ากับดูแลคุณภาพ และให้ค�าปรึกษา
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Á 3-2 มีพยาบาลวิชาชีพ หรอืพยาบาลเวชปฏบัิติท่ัวไป หรอืพยาบาลเวชศาสตร์ครอบครวั 
ปฏิบัติงานประจ�าที่หน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน
ไม่เกิน 2,500 คน โดยต้องเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป หรือพยาบาลเวชศาสตร์
ครอบครัว อย่างน้อย 1 คน

Á 3-3 มีบุคลากรสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ผู้ประกอบ
โรคศิลปะ และหรอืบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ ปฏบัิติงานประจ�าอย่างน้อย 
3 คนต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน 5,000 คน

Á 3-4 จัดให้มีทันตแพทย์อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน 30,000 คน 
ร่วมให้บริการและสนับสนุนการจัดบริการ ทันตกรรมครอบคลุมการสร้างเสริม 
สุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพทางทันตกรรม  
ตลอดจนให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยบริการปฐมภูมิ

Á 3-5 มีเภสชักรอย่างน้อย 1 คนต่อผูมี้สทิธท่ีิลงทะเบียนไม่เกิน 30,000 คน ร่วมให้บรกิาร  
หรือสนับสนุนการจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิ และให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยบริการ
»°ÁÀÙÁÔ

Á 3-6 มีนักกายภาพบ�าบัดอย่างน้อย 1 คน ต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน 30,000 คน 
ร่วมให้บริการ หรือสนับสนุนการจัดบริการ และให้ค�าปรึกษาแก่หน่วยบริการ 
»°ÁÀÙÁÔ

ม 3-7 อาจจัดให้มีแพทย์แผนไทย และหรือบุคลากรวิชาชีพอ่ืนท่ีสอดคล้องกับบริการ
สาธารณสุขอื่นๆ ที่จ�าเป็นต่อผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน

หมวด 4 การบริหารจัดการระบบ 

Á 4-1 จัดให้มีคณะกรรมการบรหิารจัดการหน่วยบรกิารประจ�า โดยมีผูแ้ทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาชน และผูร้บับรกิาร ร่วมกับภาคเีครอืข่ายในพืน้ท่ี มีหน้าท่ี 
ก�าหนดนโยบายและก�ากับติดตามหน่วยบริการประจ�า หน่วยบริการปฐมภูมิ และ
หน่วยบริการร่วมให้บริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

Á 4-2 มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์แผนงาน และ
โครงการท่ีสอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของผู้มีสิทธิและบริบทของพ้ืนท่ีท่ีระบุเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
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Á 4-3 มีระบบจัดการเรือ่งร้องเรยีนและการรบัฟังความคดิเห็น เพือ่ปรบัปรงุระบบบรกิาร
áÅÐ/ËÃ×Í¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ

Á 4-4 มีการจัดการบริหารเครือข่ายการส่งต่อและรับกลับ เพื่อให้สามารถจัดบริการ
ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢ä´ŒµÒÁÁÒµÃ°Ò¹·Õè¡íÒË¹´ (Á 4-4-1 –Á 4-4-5 ÃÇÁ 5 ¢ŒÍ)

Á 4-5 มีระบบการสนับสนุนเพื่อให้หน่วยบริการประจ�าและเครือข่ายสามารถจัดบริการ
สาธารณสุขได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด (ม 4-5-1 –ม 4-5-5 รวม 5 ข้อ)

Á 4-6 มีระบบสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการร่วม 
ãËŒºÃÔ¡ÒÃ (Á 4-6-1 –Á 4-6-5 ÃÇÁ 5 ¢ŒÍ)

ม 4-7 มีการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ม 4-8 มีผู้รับผิดชอบด้านงานประกันสุขภาพ การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ และการเบิกจ่าย
ชดเชยค่าบริการ

หมวด 5 สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จ�าเป็น (7 ข้อ)

Á 5-1 มีการจัดสถานท่ีเป็นสดัส่วน สะอาด ปลอดภยั และมีพืน้ท่ีให้บรกิารอย่างพอเพียง
เหมาะสมกับการจัดบริการแต่ละด้าน

Á 5-2-1 จัดให้มีอุปกรณ์เครือ่งมือ ยาและเวชภณัฑ์ท่ีจ�าเป็น พร้อมใช้งาน เพือ่การสร้างเสรมิ 
สุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วย การตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาพยาบาล 
ภายในหน่วยบรกิารปฐมภมิูต้องมีอุปกรณ์ เครือ่งมือ ยาและเวชภณัฑ์ตามรายการ
ทีก่�าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ/หรอืตามรายการ
·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒË¹´

Á 5-2-2 จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น พร้อมใช้งาน เพื่อบริการ 
ทันตกรรม ภายในหน่วยบริการปฐมภูมิต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ 
ตามรายการท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ/หรอื
µÒÁÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒË¹´

Á 5-2-3 จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ�าเป็น พร้อมใช้งาน เพื่อบริการ
เภสัชกรรมปฐมภูมิ ภายในหน่วยบริการปฐมภูมิต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและ
เวชภณัฑ์ ตามรายการท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
áÅÐ/ËÃ×ÍµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒË¹´
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Á 5-2-4 จัดให้มีอุปกรณ์เครือ่งมือ ยาและเวชภณัฑ์ท่ีจ�าเป็น พร้อมใช้งาน เพือ่กายภาพบ�าบดั 
ภายในหน่วยบรกิารปฐมภมิูต้องมีอุปกรณ์ เครือ่งมือ ยาและเวชภณัฑ์ ตามรายการ
ทีก่�าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ/หรอืตามรายการ
·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒË¹´

Á 5-2-5 จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น พร้อมใช้งาน เพื่อการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ภายในหน่วยบริการปฐมภูมิต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและ
เวชภณัฑ์ ตามรายการท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
áÅÐ/ËÃ×ÍµÒÁÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒË¹´

Á 5-2-6 จัดให้มีอุปกรณ์เครือ่งมือ ยาและเวชภณัฑ์ท่ีจ�าเป็น พร้อมใช้งาน เพือ่บรกิารแพทย์
แผนไทย ภายในหน่วยบริการปฐมภูมิต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ยาและเวชภัณฑ์ 
ตามรายการท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และ/หรอื
µÒÁÃÒÂ¡ÒÃ·ÕèÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡íÒË¹´
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ภาคผนวก 2

บัญชจี�าแนกทางสถิติระหวา่งประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง (ICD 10)

รหัสโรค กลุ่มโรค รายละเอียดโรค

01
(A00-A99, 
B00-B99)

โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค หมายรวมถึงโรคที่สามารถติดต่อและถ่ายทอดกันได้ 
เช่น อหิวาตกโรค ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเอชไอวี/
เอดส์ โรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส 
ท้องร่วง/ท้องเสีย/ท้องเดิน อาหารเป็นพิษ วัณโรค 
มาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคเท้าช้าง อีสุกอีใส หัด/
หัดเยอรมัน ตับอักเสบจากเชื้อไวรัส/ตับแข็ง เป็นต้น

02
(C00-C97, 
D00-D48)

ก้อนเนื้อ ถุงน�้า เนื้องอกร้าย 
มะเร็ง ในอวัยวะต่างๆ

03
(D50-D89)

โรคของเลือดและอวัยวะ 
สร้างเลือด และความผิดปกติ 
บางอย่างของกลไกภูมิคุ้มกัน

ได้แก่ โลหิตจาง ภาวะเลือดออกง่าย เกร็ดเลือดต�่า 
ธาลัสซีเมีย เป็นต้น

04
(E00-E90)

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ  
และเมตะบอลิซึม

ประกอบด้วยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์  
คอพอก เบาหวาน ภาวะขาดสารอาหารหรือ 
ทุพโภชนาการ ภาวะขาดวิตามิน เหน็บชา  
ภาวะอ้วน ภาวะโภชนาการเกิน เป็นต้น

05
(F00-F99)

ความผิดปกติทางจิต 
áÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ

ได้แก่ ประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง  
ตื่นตระหนก วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน  
อาการถอนพิษสุรา/สารเสพติด ย�้าคิดย�้าท�า  
จิตเภท ซึมเศร้า เป็นต้น

06
(G00-G99)

โรคระบบประสาท เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ลมชัก ไมเกรน เป็นต้น

07
(H00-H59)

โรคของตาและส่วนประกอบ
¢Í§µÒ

ได้แก่ เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ต้อกระจก ต้อหิน 
ต้อเนื้อ ต้อลม เป็นต้น

08
(H60-H95)

โรคของหู เช่น หูอักเสบ หูน�้าหนวก สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น
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รหัสโรค กลุ่มโรค รายละเอียดโรค

09
(I60-I99)

โรคระบบไหลเวียนโลหิต ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง เจ็บแน่นหน้าอก  
กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง 
ตีบ/แตก เส้นเลือดตีบ/โป่งพอง เป็นต้น

10
(J60-J99)

โรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ไข้หวัดใหญ่ 
ปอดบวม โรคปอด หวัด เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ 
คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ทอนซิลอักเสบ หอบหืด 
ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

11
(K00-K93)

โรคระบบย่อยอาหาร หมายความถึงโรคในช่องปาก โรคเหงือกและฟัน 
เช่น เหงือกอักเสบ ฟันผุ ฟันคุด แผลร้อนใน  
นอนกัดฟัน ฯลฯ กรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร
และล�าไส้ ไส้ติ่ง ไส้เลื่อน ถุงน�้าดี ตับอักเสบ 
ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ ÏÅÏ

12
(L00-L99)

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ 
ãµŒ¼ÔÇË¹Ñ§

ได้แก่ ผิวหนังอักเสบ พุพอง ฝีต่างๆ ผื่นคัน ผื่นแพ้ 
ลมพิษ กลาก เรื้อน สะเก็ดเงิน หิด เป็นต้น

13
(M00-M99)

โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก 
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

ได้แก่ อาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดคอ ปวดหลัง  
ปวดไหล่ ปวดเอว ปวดแขน/ขา ปวดเส้นประสาท 
ตะคริว ข้อ/เอ็นอักเสบ รูมาตอยด์ เก๊าต์ เข่าเสื่อม 
หมอนรองกระดูกทับเส้น ก้อนเนื้อทับเส้นประสาท 
อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

14
(N00-N99)

โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ

ได้แก่ โรคไต ไตวาย กรวยไตอักเสบ นิ่ว กระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ โรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทั้งหญิง
และชาย เช่น ปีกมดลูก/ช่องคลอดอักเสบ  
ต่อมลูกหมากโต ถุงอัณฑะอักเสบ เป็นต้น

15
(O00-O99, 

Â¡àÇŒ¹ 
O80-O84 
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ
คลอด)

การตั้งครรภ์ การคลอด  
และระยะหลังคลอด

หมายรวมถึงภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์  
แพ้ท้อง เป็นต้น

16
(P00-P96)

ภาวะบางอย่างที่เริ่มต้น 
ã¹ÃÐÂÐ»ÃÔ¡íÒà¹Ô´ 

(ทารกในครรภ์มีอายุ 22 สัปดาห์-หลังคลอด 7 วัน) 
เช่น คลอดก่อนก�าหนด น�้าหนักแรกคลอดน้อย  
ตัวเหลือง เป็นต้น
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รหัสโรค กลุ่มโรค รายละเอียดโรค

16
(P00-P99)*

การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และ
¼ÅÊ×ºà¹×èÍ§¨Ò¡àËµØÀÒÂ¹Í¡

เช่น อุบัติเหตุ กระดูกหัก หกล้ม แผลอักเสบ/ 
ติดเชื้อ เป็นต้น

17
(Q00-Q99)

รูปผิดปกติแต่ก�าเนิด  
รูปพิการ และความผิดปกติ 
ของโครโมโซม

18
(R00-R99)

อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก
áÅÐËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

20
(V01-Y98)

ÊÒàËµØÀÒÂ¹Í¡ 
ของการเจ็บป่วย 
áÅÐ¡ÒÃµÒÂ

เช่น ประสบอุบัติเหตุ หกล้ม อุบัติเหตุจากเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือขณะท�างาน สัตว์/สัตว์มีพิษกัด  
ไฟฟ้าดูด น�้าร้อนลวก เป็นต้น

21
(Z00-Z99)

ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾

ได้แก่ การให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจ 
คัดกรอง การตรวจติดตามหรือตรวจตามนัด  
การฟื้นฟูสภาพหลังการรักษา การให้ค�าปรึกษา
แนะน�าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

22
(U00-U99)

รหัสเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การดื้อยาปฏิชีวนะ

หมายเหตุ: *กลุ่มโรคการบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผลสืบเนื่องจากเหตุภายนอกนี้ ในบัญชี ICD 10 ก�าหนดไว้
เป็นหมวด 19 (S00-T98) แต่การบันทึกกลุ่มโรคของเรือนจ�า/ทัณฑสถานน้ันใช้เพียง 17 กลุ่มโรค
เท่านั้น โดยได้รวมเอาหมวดที่เหลือไว้ในกลุ่ม 16 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย
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ภาคผนวก 3

จ�านวนครัง้และรอ้ยละของผู้ต้องขังท่ีเข้ารบับรกิารสุขภาพในเรอืนจ�า/ 
ทัณฑสถานท่ีโครงการเก็บข้อมูล จ�าแนกตามกลุ่มโรคและเพศ ปี พ.ศ. 2560

กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

01 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99, B00-B99) 10,097 3,403 13,500 4.10

1.1 อหิวาตกโรค 0 0 0 0.00

1.2 อุจจาระร่วง/ท้องเสีย 2652 1302 3954 29.29

1.3 วัณโรค 2631 108 2739 20.29

1.4 วัณโรคนอกปอด 61 0 61 0.45

1.5 ÁÒÅÒàÃÕÂ 0 0 0 0.00

1.6 ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡ 8 0 8 0.06

1.7 โรคเท้าช้าง 10 1 11 0.08

1.8 ไข้กาฬหลังแอ่น 0 0 0 0.00

1.9 ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ 217 56 273 2.02

1.10 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส/ตับแข็ง 130 6 136 1.01

1.11 โรคเอดส์/ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 3,577 1,820 5,397 39.98

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 811 110 921 6.82

02 เนื้องอก, มะเร็ง (C00-C97, D00-D48) 95 278 373 0.11

2.1 มะเร็งต่อมลูกหมาก 0 0 0 0.00

2.2 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 16 0 16 4.29

2.3 มะเร็งปอด 1 8 9 2.41

2.4 มะเร็งต่อมน�้าเหลือง 33 0 33 8.85

2.5 มะเร็งเต้านม 0 128 128 34.32

2.6 มะเร็งปากมดลูก 0 117 117 31.37

2.7 มะเร็งล�าไส้ 0 0 0 0.00
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

2.8 มะเร็งถุงน�้าดี 12 0 12 3.22

2.9 มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 10 10 20 5.36

2.10 ก้อนเนื้อบริเวณเต้านม/ถุงน�้าบริเวณเต้านม 12 0 12 3.22

2.11 มะเร็งตับ 4 1 5 1.34

2.12 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 0 0 0 0.00

2.13 มะเร็งรังไข่ 0 12 12 3.22

2.14 เนื้องอกที่คอ 7 2 9 2.41

03 โรคเลือด (D50-D89) 359 188 547 0.17

3.1 โรคโลหิตจาง 321 169 490 89.58

3.2 อื่นๆ (เช่น ธาลัสซีเมีย) 36 18 54 9.87

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 2 1 3 0.55

04 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซมึ (E00-E90) 5,128 2,473 7,601 2.31

4.1 àºÒËÇÒ¹ 3,076 1,198 4,274 56.23

4.2 โรคขาดสารอาหาร 31 0 31 0.41

4.3 โรคอ้วน 1,181 523 1,704 22.42

4.4 ไทรอยด์ 704 725 1,429 18.80

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 136 27 163 2.14

05 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99) 4,364 1,101 5,465 1.66

5.1 โรคจิตเภท 2,625 285 2,910 53.25

5.2 โรควิตกกังวล 306 104 410 7.50

5.3 โรคอารมณ์แปรปรวน 38 231 269 4.92

5.4 โรคซึมเศร้า 21 55 76 1.39

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,374 426 1,800 32.94

06 โรคระบบประสาท (G00-G99) 3,100 730 3,830 1.16

6.1 àÂ×èÍËØŒÁÊÁÍ§ÍÑ¡àÊº 0 0 0 0.00

6.2 โรคลมชัก 716 29 745 19.45
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 2,384 701 3,085 32.94

07 โรคตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59) 2,681 1,106 3,787 1.15

7.1 ตาแดง/ตาอักเสบ 1,726 871 2,597 68.58

7.2 ต้อกระจก 143 70 213 5.62

7.3 ต้อหิน 129 26 155 4.09

7.4 ต้อเนื้อ 485 81 566 14.95

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 198 58 256 6.76

08 โรคหู (H60-H95) 1,461 366 1,827 0.55

8.1 หูอักเสบ 1,327 322 1,649 90.26

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 134 44 178 9.74

09 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) 10,192 3,611 13,803 4.19

9.1 โรคความดันโลหิตสูง 8,636 3,245 11,881 86.08

9.2 โรคหัวใจขาดเลือด 551 59 610 4.42

9.3 โรคหลอดเลือดสมอง 284 73 357 2.59

9.4 àÊŒ¹àÅ×Í´µÕº 34 0 34 0.25

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 687 234 921 6.67

10 โรคระบบทางเดินหายใจ (J00-J99) 82,435 37,914 120,349 36.53

10.1 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 72,810 35,838 108,648 90.28

10.2 ไข้หวัดใหญ่ 64 0 64 0.05

10.3 ปอดบวม 0 0 0 0.00

10.4 หอบหืด 2,644 563 3,207 2.66

10.5 ถุงลมโป่งพอง 289 2 291 0.24

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 6,628 1,511 8,139 6.76

11 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93) 20,317 4,640 24,957 7.58

11.1 โรคกระเพาะอาหาร 4,287 2,203 6,490 26.00

11.2 โรคเหงือกและฟัน 16,030 2,437 18,467 74.00
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

12 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 30,459 8,131 38,590 11.71

12.1 ผื่นคัน/ผื่นแพ้ 15,842 5,840 21,682 55.67

12.2 กลาก (ชันนะตุ, สังคัง, ฮ่องกงฟุต) 3,163 517 3,680 9.45

12.3 โรคเรื้อน 333 6 339 0.87

12.4 โรคหิด 9,836 962 10,798 27.72

12.5 สะเก็ดเงิน 79 24 103 0.26

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,206 782 1,988 6.03

13 โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
   และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) 

38,708 11,616 50,324 15.28

13.1 ปวดกล้ามเนื้อ (ปวดคอ, ปวดหลัง, ปวดไหล่) 32,184 8,748 40,932 81.34

13.2 ข้ออักเสบ/เอ็นอักเสบ 2,647 1,667 4,314 8.57

13.3 เก๊าต์ 661 39 700 1.39

13.4 เข่าเสื่อม 35 160 195 0.39

13.5 ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡·ÑºàÊŒ¹ 147 69 216 0.43

13.6 อัมพฤกษ์ 150 94 244 0.48

13.7 อัมพาต 48 0 48 0.10

13.8 ก้อนเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณหลัง 48 0 48 0.10

13.9 อื่นๆ เช่น ปวดเอว 309 22 331 0.66

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 2,479 817 3,296 6.55

14 โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ (N00-N99) 1,731 1,009 2,740 0.83

14.1 โรคไต 227 14 241 8.80

14.2 ¹ÔèÇ 116 33 149 5.44

14.3 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 601 155 756 27.59

14.4 โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (หญิง) 0 657 657 23.98

14.5 โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (ชาย) 437 0 437 15.95

14.6 äµÇÒÂ 137 30 167 6.09



ก้าวแรกของปฐมภูมิในเรือนจํากับชีวิตต้องขังที่กําหนดสุขภาพ   127

กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

14.7 กรวยไตอักเสบ 12 0 12 0.44

14.8 ช่องคลอดอักเสบ 0 12 12 0.44

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 201 108 309 11.28

15 การตั้งครรภ์ (O00-O99 (except O80-O84)) 0 178 178 0.05

15.1 ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ 0 0 0 0.00

15.2 ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ 0 154 154 86.52

15.3 ตั้งครรภ์ปกติจากภายนอกเรือนจ�า 0 24 24 13.48

16 การบาดเจ็บ การเป็นพิษจากเหตุภายนอก (P00-P99) 26,120 15,452 41,572 12.62

16.1 อันตรายและอุบัติเหตุจากการฝึกวิชาชีพ/ 
     ¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹ÃÑº¨ŒÒ§

866 487 1353 3.25

16.2 อันตรายและอุบัติเหตุที่เกิดจากอื่นๆ (ระบุ) 20,842 9,332 30,174 72.58

-เย็บแผล 543 57 600 1.99

-ÅŒÒ§á¼Å 18,030 8,811 26,841 88.95

-ผ่าฝี/ฝี 1,945 270 2,215 7.34

-µÑ´äËÁ 323 68 391 1.30

-Å×è¹ÅŒÁ/Ë¡ÅŒÁ 1 126 127 0.42

16.3 กลุ่มอาการผิดปกติอื่นๆ (ระบุ) 4,412 5,633 10,045 24.16

-อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ 2,584 3,525 6,109 60.87

-·ŒÍ§¼Ù¡ 425 1,776 2,201 21.93

-¾ÂÒ¸Ô 741 130 871 8.68

-ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ 606 178 784 7.81

-สัตว์กัด เช่น หมากัด แมวกัด หนูกัด 53 24 77 0.77

-เล่นกีฬา 3 0 3 0.03

รวมทั้งหมด 237,247 92,196 329,443 100.00

หมายเหตุ: ขาดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
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ภาคผนวก 4

จ�านวนครัง้และรอ้ยละของผู้ต้องขังท่ีเข้ารบับรกิารสุขภาพในเรอืนจ�า/ 
ทัณฑสถานท่ีโครงการเก็บข้อมูล จ�าแนกตามกลุ่มโรคและเพศ ปี พ.ศ. 2561

กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

01 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99, B00-B99) 17,340 4,566 21,906 6.50

1.1 อหิวาตกโรค 0 0 0 0.00

1.2 อุจจาระร่วง/ท้องเสีย 6,743 1,837 8,580 39.17

1.3 วัณโรค 2,630 71 2,701 12.33

1.4 วัณโรคนอกปอด 61 0 61 0.28

1.5 ÁÒÅÒàÃÕÂ 4 0 4 0.02

1.6 ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡ 2 0 2 0.01

1.7 โรคเท้าช้าง 11 2 13 0.06

1.8 ไข้กาฬหลังแอ่น 0 0 0 0.00

1.9 ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ 221 78 299 1.36

1.10 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส/ตับแข็ง 149 0 149 0.68

1.11 โรคเอดส์/ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 4,346 2,176 6,522 29.77

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 3,173 402 3,504 16.32

02 เนื้องอก, มะเร็ง (C00-C97, D00-D48) 110 336 446 0.13

2.1 มะเร็งต่อมลูกหมาก 0 0 0 0.00

2.2 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 10 0 10 2.24

2.3 มะเร็งปอด 1 13 14 3.14

2.4 มะเร็งต่อมน�้าเหลือง 18 0 18 4.04

2.5 มะเร็งเต้านม 0 183 183 41.03

2.6 มะเร็งปากมดลูก 0 93 93 20.85

2.7 มะเร็งล�าไส้ 8 0 8 1.79
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

2.8 มะเร็งถุงน�้าดี 11 0 11 2.47

2.9 มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 5 13 18 4.04

2.10 ก้อนเนื้อบริเวณเต้านม/ถุงน�้าบริเวณเต้านม 12 1 13 2.91

2.11 มะเร็งตับ 17 9 26 5.83

2.12 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 1 0 1 0.22

2.13 มะเร็งรังไข่ 0 10 10 2.24

2.14 เนื้องอกที่คอ 15 5 20 4.48

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 12 9 21 4.71

03 โรคเลือด (D50-D89) 434 235 669 0.20

3.1 โรคโลหิตจาง 379 192 571 85.35

3.2 อื่นๆ (เช่น ธาลัสซีเมีย) 32 33 65 9.72

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 23 10 33 4.93

04 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
   (E00-E90) 

6,270 2,895 9,165 2.72

4.1 àºÒËÇÒ¹ 3,908 1,561 5,469 59.67

4.2 โรคขาดสารอาหาร 4 0 4 0.04

4.3 โรคอ้วน 1,099 309 1,408 15.36

4.4 ไทรอยด์ 1,052 888 1,940 21.17

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 207 137 344 3.75

05 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99) 5,450 1,404 6,854 2.04

5.1 โรคจิตเภท 3,364 432 3,796 55.38

5.2 โรควิตกกังวล 410 108 518 7.56

5.3 โรคอารมณ์แปรปรวน 36 289 325 4.74

5.4 โรคซึมเศร้า 15 42 57 0.83

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,625 533 2,158 31.49
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

06 โรคระบบประสาท (G00-G99) 2,351 804 3,155 0.94

6.1 àÂ×èÍËØŒÁÊÁÍ§ÍÑ¡àÊº 0 0 0 0.00

6.2 โรคลมชัก 830 61 891 28.24

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,521 743 2,264 71.76

07 โรคตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59) 3,349 766 4,115 1.22

7.1 ตาแดง/ตาอักเสบ 1,672 434 2,106 51.18

7.2 ต้อกระจก 233 115 348 8.46

7.3 ต้อหิน 159 41 200 4.86

7.4 ต้อเนื้อ 851 67 918 22.31

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 434 109 543 13.20

08 โรคหู (H60-H95) 1,442 309 1,751 0.52

8.1 หูอักเสบ 1,265 258 1,523 86.98

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 177 51 228 13.02

09 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) 12,392 4,206 16,598 4.93

9.1 โรคความดันโลหิตสูง 10,404 3,681 14,085 84.86

9.2 โรคหัวใจขาดเลือด 598 73 671 4.04

9.3 โรคหลอดเลือดสมอง 326 64 390 2.35

9.4 àÊŒ¹àÅ×Í´µÕº 34 0 34 0.20

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,030 388 1,418 8.54

10 โรคระบบทางเดินหายใจ (J00-J99) 93,370 18,135 111,505 33.11

10.1 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน  83,617 14,492 98,109 87.99

10.2 ไข้หวัดใหญ่ 245 15 260 0.23

10.3 ปอดบวม 0 0 0 0.00

10.4 หอบหืด 3,354  897 4,251 3.81

10.5 ถุงลมโป่งพอง 211  9 220 0.20
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

10.6 ปอดเรื้อรัง 24 0 24 0.02

10.7 แพ้อากาศ ไอ เจ็บคอ ริดสีดวงจมูก 0 1 1 0.00

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 5,919 2,721 8,640 7.75

11 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93) 27,044 4,749  31,793 9.44

11.1 โรคกระเพาะอาหาร 5,203 1,831 7,034 22.12

11.2 โรคเหงือกและฟัน  21,841 2,918  24,759 77.88

12 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 27,666 9,847  37,513 11.14

12.1 ผื่นคัน/ผื่นแพ้ 16,673 7,583  24,256 64.66

12.2 กลาก (ชันนะตุ, สังคัง, ฮ่องกงฟุต) 2,796  722 3,518 9.38

12.3 โรคเรื้อน 461  7 468 1.25

12.4 โรคหิด 6,541  658 7,199 19.19

12.5 สะเก็ดเงิน 126  5 131 0.35

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,069 872 1,941 5.17

13 โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
   และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) 

35,829 9,265  45,094 13.39

13.1 ปวดกล้ามเน้ือ (ปวดคอ, ปวดหลงั, ปวดไหล่) 29,077 7,157 36,234 80.35

13.2 ข้ออักเสบ/เอ็นอักเสบ 3,116 758 3,874 8.59

13.3 เก๊าต์ 784 70 854 1.89

13.4 เข่าเสื่อม 38  194 232 0.51

13.5 ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡·ÑºàÊŒ¹ 167 78   245 0.54

13.6 อัมพฤกษ์ 154 95 249 0.55

13.7 อัมพาต 48 0 48 0.11

13.8 ก้อนเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณหลัง 48 0 48 0.11

13.9 อื่นๆ เช่น ปวดเอว 22 0 22 0.05

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 2,375 913 3,288 7.29
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

14 โรคระบบสบืพนัธุแ์ละทางเดนิปัสสาวะ (N00-N99) 2,028 1,400 3,428 1.02

14.1 โรคไต 292 107 399 11.64

14.2 ¹ÔèÇ 144 25 169 4.93

14.3 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 616 154 770 22.46

14.4 โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (หญิง) 0 950 950 27.71

14.5 โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (ชาย) 660 0 660 19.25

14.6 äµÇÒÂ 138 39 177 5.16

14.7 กรวยไตอักเสบ 14 0 14 0.41

14.8 ช่องคลอดอักเสบ 0 10 10 0.29

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 164 115 279 8.14

15 การตั้งครรภ์ (O00-O99 (except O80-O84)) 0 227 227 0.07

15.1 ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ 0 3 3 1.32

15.2 ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ 0 164 164 72.25

15.3 ตั้งครรภ์ปกติจากภายนอกเรือนจ�า 0 49 49 21.59

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 0 11 11 4.85

16 การบาดเจ็บ การเป็นพิษจากเหตุภายนอก  
   (P00-P99) 

28,897 13,682 42,579 12.64

16.1 อันตรายและอุบัติเหตุจากการฝึกวิชาชีพ/ 
     ¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹ÃÑº¨ŒÒ§

731 449 1,180 2.77

16.2 อันตรายและอุบัติเหตุที่เกิดจากอื่นๆ (ระบุ) 24,894 10,470 35,364 83.06

-เย็บแผล 1,611 59 1,670 4.72

-ÅŒÒ§á¼Å 20,173 8,416 28,589 80.84

-ผ่าฝี/ฝี 2,049 491 2,540 7.18

-µÑ´äËÁ 370 80 450 1.27
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

-Å×è¹ÅŒÁ/Ë¡ÅŒÁ 1 154 155 0.44

-กระเบื้อง, แก้ว, ไม้บาดหรือแทง 690 1,270 1,960 5.54

16.3 กลุ่มอาการผิดปกติอื่นๆ (ระบุ) 3,272 2,763 6,035 14.17

-อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ 1,982 920 2,902 48.09

-·ŒÍ§¼Ù¡ 324 1,619 1,943 32.20

-¾ÂÒ¸Ô 349 4 353 5.85

-ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ 282 109 391 6.48

-นอนไม่หลับ 44 0 44 0.73

-สัตว์กัด เช่น หมากัด แมวกัด หนูกัด 12 0 12 0.20

-เล่นกีฬา 7 0 7 0.12

-àÃÔÁ §ÙÊÇÑ´ ËÙ´ 36 11 47 0.78

-อาการถอนพิษสุรา 22 0 22 0.36

-ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก 213 100 313 5.19

-ภาวะดื้อยาต้านไวรัส 1 0 1 0.02

รวมทั้งหมด 263,972 72,826 336,798 100.00

หมายเหตุ: ขาดทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก



134  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ภาคผนวก 5

จ�านวนครัง้และรอ้ยละของผู้ต้องขังท่ีเข้ารบับรกิารสุขภาพในเรอืนจ�า/ 
ทัณฑสถานท่ีโครงการเก็บข้อมูล จ�าแนกตามกลุ่มโรคและเพศ ปี พ.ศ. 2562

กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

01 โรคติดเชื้อและปรสิต (A00-A99, B00-B99) 21,761 4,793 26,554 6.54

1.1 อหิวาตกโรค 0 0 0 0.00

1.2 อุจจาระร่วง/ท้องเสีย 8,166 1,394 9,560 36.00

1.3 วัณโรค 2,448 241 2,689 10.13

1.4 วัณโรคนอกปอด 38  3 41 0.15

1.5 ÁÒÅÒàÃÕÂ 22 0 22 0.08

1.6 ä¢ŒàÅ×Í´ÍÍ¡  3 0   3 0.01

1.7 โรคเท้าช้าง 12  2 14 0.05

1.8 ไข้กาฬหลังแอ่น 0 0 0 0.00

1.9 ÍÕÊØ¡ÍÕãÊ 365 116 481 1.81

1.10 โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส/ตับแข็ง 194 47 241 0.91

1.11 โรคเอดส์/ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 5,151 2,781 7,932 29.87

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 5,362 209 5,571 20.98

02 เนื้องอก, มะเร็ง (C00-C97, D00-D48) 118 457 575 0.14

2.1 มะเร็งต่อมลูกหมาก 0 0 0 0.00

2.2 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 15  5 20 3.48

2.3 มะเร็งปอด  3 21 24 4.17

2.4 มะเร็งต่อมน�้าเหลือง 14 0 14 2.43

2.5 มะเร็งเต้านม 0 206 206 35.83

2.6 มะเร็งปากมดลูก 0 107 107 18.61

2.7 มะเร็งล�าไส้ 0 0 0 0.00

2.8 มะเร็งถุงน�้าดี 2 0  2 0.35
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

2.9 มะเร็งระบบทางเดินอาหาร 48 17 65 11.30

2.10 ก้อนเนื้อบริเวณเต้านม/ถุงน�้าบริเวณเต้านม 0 92 92 16.00

2.11 มะเร็งตับ  8 0 8 1.39

2.12 มะเร็งเม็ดเลือดขาว  8 0 8 1.39

2.13 มะเร็งรังไข่ 0  2   2 0.35

2.14 เนื้องอกที่คอ 0 0 0 0.00

2.15 มะเร็งเยื่อบุตา 12 0 12 2.09

ไม่ระบุรายละเอียดโรค  8  7 15 2.61

03 โรคเลือด (D50-D89) 520 311 831 0.20

3.1 โรคโลหิตจาง  483 256 739 88.93

3.2 อื่นๆ (เช่น ธาลัสซีเมีย) 29 40 69 8.30

ไม่ระบุรายละเอียดโรค  8 15 23 2.77

04 โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
   (E00-E90) 

6,989 4,941 11,930 2.94

4.1 àºÒËÇÒ¹ 4,592 2,421 7,013 58.78

4.2 โรคขาดสารอาหาร 11 0 11 0.09

4.3 โรคอ้วน  828 932 1,760 14.75

4.4 ไทรอยด์ 1,361 1,513 2,874 24.09

ไม่ระบุรายละเอียดโรค  197 75 272 2.28

05 ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม (F00-F99) 6,087 1,790 7,877 1.94

5.1 โรคจิตเภท 3,555 418 3,973 50.44

5.2 โรควิตกกังวล  337   249 586 7.44

5.3 โรคอารมณ์แปรปรวน  104 213 317 4.02

5.4 โรคซึมเศร้า 85   352 437 5.55

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 2,006 558 2,564 32.55
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

06 โรคระบบประสาท (G00-G99) 2,622 765 3,387 0.83

6.1 àÂ×èÍËØŒÁÊÁÍ§ÍÑ¡àÊº 2 1 3 0.09

6.2 โรคลมชัก 911 118 1,029 30.38

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,709 646 2,355 69.53

07 โรคตาและส่วนประกอบของตา (H00-H59) 2,644 1,375 4,019 0.99

7.1 ตาแดง/ตาอักเสบ 1,071 882 1,953 48.59

7.2 ต้อกระจก 402 247 649 16.15

7.3 ต้อหิน 172 72 244 6.07

7.4 ต้อเนื้อ  626 100 726 18.06

ไม่ระบุรายละเอียดโรค  373 74 447 11.12

08 โรคหู (H60-H95) 1,181 578 1,759 0.43

8.1 หูอักเสบ 1,181 578 1,759 0

09 โรคระบบไหลเวียนโลหิต (I00-I99) 12,066 6,795 18,861 4.64

9.1 โรคความดันโลหิตสูง 10,772 6,242 17,014 90.21

9.2 โรคหัวใจขาดเลือด 414 228 642 3.40

9.3 โรคหลอดเลือดสมอง  369 172 541 2.87

9.4 àÊŒ¹àÅ×Í´µÕº 27 0 27 0.14

ไม่ระบุรายละเอียดโรค  484 153 637 3.38

10 โรคระบบทางเดินหายใจ (J00-J99) 103,712 25,120 128,832 31.72

10.1 โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 81,733 17,822 99,555 77.28

10.2 ไข้หวัดใหญ่ 10,850 375 11,225 8.71

10.3 ปอดบวม 0 0 0 0.00

10.4 หอบหืด 4,642 1,327 5,969 4.63

10.5 ถุงลมโป่งพอง 208 25 233 0.18

10.6 ปอดเรื้อรัง 41 0 41 0.03

10.7 แพ้อากาศ ไอ เจ็บคอ ริดสีดวงจมูก 283 3,816 4,099 3.18
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 5,955 1,755 7,710 5.98

11 โรคระบบย่อยอาหาร (K00-K93) 21,814 6,920 28,734 7.07

11.1 โรคกระเพาะอาหาร 7,577 2,763 10,340 35.99

11.2 โรคเหงือกและฟัน 13,980 3,863 17,843 62.10

11.3 á¼Åã¹»Ò¡ 33 49 82 0.29

ไม่ระบุรายละเอียดโรค  224 245 469 1.63

12 โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (L00-L99) 30,014 12,600 42,614 10.49

12.1 ผื่นคัน/ผื่นแพ้ 21,308 10,592 31,900 74.86

12.2 กลาก (ชันนะตุ, สังคัง, ฮ่องกงฟุต) 1,453 583 2,036 4.78

12.3 โรคเรื้อน 468  9 477 1.12

12.4 โรคหิด 4,955 474 5,429 12.74

12.5 สะเก็ดเงิน 138 32 170 0.40

12.6 เชื้อรา น�้ากัดเท้า 40 164 204 0.48

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 1,652 746 2,398 5.63

13 โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก 
   และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (M00-M99) 

46,271 16,383 62,654 15.43

13.1 ปวดกล้ามเน้ือ (ปวดคอ, ปวดหลงั, ปวดไหล่) 39,281  14,168 53,449 85.31

13.2 ข้ออักเสบ/เอ็นอักเสบ 2,168 768 2,936 4.69

13.3 เก๊าต์ 1,096 99 1,195 1.91

13.4 เข่าเสื่อม 50   325 375 0.60

13.5 ËÁÍ¹ÃÍ§¡ÃÐ´Ù¡·ÑºàÊŒ¹  202 81 283 0.45

13.6 อัมพฤกษ์  179 111 290 0.46

13.7 อัมพาต 59 0 59 0.09

13.8 ก้อนเนื้อทับเส้นประสาทบริเวณหลัง 36 0 36 0.06

13.9 อื่นๆ เช่น ปวดเอว  201 17 218 0.35

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 2,999   814 3,813 6.09
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

14 โรคระบบสบืพนัธุแ์ละทางเดินปัสสาวะ (N00-N99) 2,669 3,012 5,681 1.40

14.1 โรคไต  369 127 496 8.73

14.2 ¹ÔèÇ 98 27 125 2.20

14.3 กระเพาะปัสสาวะอักเสบ  863 355 1,218 21.44

14.4 โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (หญิง) 0 1,884 1,884 33.16

14.5 โรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (ชาย)  929 0 929 16.35

14.6 äµÇÒÂ 139 47 186 3.27

14.7 กรวยไตอักเสบ 18 0 18 0.32

14.8 ช่องคลอดอักเสบ 0  9 9 0.16

14.9 µ¡¢ÒÇ 0 332 332 5.84

14.10 ปัสสาวะแสบขัด 14 161 175 3.08

ไม่ระบุรายละเอียดโรค  239 70 309 5.44

15 การตั้งครรภ์ (O00-O99 (except O80-O84)) 0 302 302 0.07

15.1 ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ 0  3 3 0.99

15.2 ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ 0 224 224 74.17

15.3 ตั้งครรภ์ปกติจากภายนอกเรือนจ�า 0 45 45 14.90

ไม่ระบุรายละเอียดโรค 0 30 30 9.93

16 การบาดเจ็บ การเป็นพิษจากเหตุภายนอก  
   (P00-P99) 

43,658  17,876 61,534 15.15

16.1 อันตรายและอุบัติเหตุจากการฝึกวิชาชีพ/ 
     ¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹ÃÑº¨ŒÒ§

2,065 497 2,562 4.16

16.2 อันตรายและอุบัติเหตุที่เกิดจากอื่นๆ (ระบุ) 36,460 8,341 44,801 72.81

-เย็บแผล 741 61 802 1.79

-ÅŒÒ§á¼Å 32,124 7,690 39,814 88.87

-ผ่าฝี/ฝี 3,103 257 3,360 7.50
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กลุ่มโรคและรายละเอียดโรค (ที่สําคัญ) ชาย หญิง รวม ร้อยละ

-µÑ´äËÁ  393 75 468 1.04

-Å×è¹ÅŒÁ/Ë¡ÅŒÁ 94 254 348 0.78

-กระเบื้อง, แก้ว, ไม้บาดหรือแทง 0  4 4 0.01

16.3 กลุ่มอาการผิดปกติอื่นๆ (ระบุ) 5,133 9,038 14,171 23.03

-อ่อนเพลีย วิงเวียน คลื่นไส้ 2,947 3,852 6,799 47.98

-·ŒÍ§¼Ù¡ 289 2,134 2,423 17.10

-¾ÂÒ¸Ô  599 61 660 4.66

-ÃÔ´ÊÕ´Ç§·ÇÒÃ  636 341 977 6.89

-นอนไม่หลับ 70 1,080 1,150 8.12

-สัตว์กัด เช่น หมากัด แมวกัด หนูกัด 14 0 14 0.10

-เล่นกีฬา 60  6 66 0.47

-àÃÔÁ §ÙÊÇÑ´ ËÙ´ 34 34 68 0.48

-»Ç´·ŒÍ§¹ŒÍÂ »Ç´»ÃÐ¨íÒà´×Í¹ 0 846 846 5.97

-อาการถอนพิษสุรา 95 0 95 0.67

-ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก 49 18 67 0.47

-แขนขาอ่อนแรง เหน็บชา  288 238 526 3.71

-äÁà¡Ã¹  8 219 227 1.60

-àº×èÍÍÒËÒÃ 39 165 204 1.44

-ภาวะดื้อยาต้านไวรัส  5 29 34 0.24

-ก้อนที่ต่างๆ 0 15 15 0.11

รวมทั้งหมด 302,126 104,018 406,144 100.00

หมายเหตุ: ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกขาดข้อมูลเดือนกรกฎาคม
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142  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ภาคผนวก 8

กลุ่มโรคของผู้ต้องขังท่ีออกไปตรวจรกัษาท่ีโรงพยาบาล 
ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (ผู้ป่วยนอก) 

จ�าแนกตามเพศ และจ�านวนครัง้ท่ีใชบ้รกิาร ปี พ.ศ. 2560 (15 อนัดับ)

ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

1 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ 
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (99)

55,240 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ 
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (99)

9,539

2 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 26,367 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 5,439

3 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

14,708 โรคติดเชื้อและปรสิต 
บางโรค (01)

4,495

4 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 14,283 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

4,082

5 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 9,524 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 2,838

6 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 7,969 ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรม (05)

1,920

7 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

7,407 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 1,892

8 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

6,489 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

1,848

9 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

4,908 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

1,671

10 โรคระบบผิวหนัง (12) 4,004 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

1,218
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ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

11 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และตาย (20)

2,459 เนื้องอก มะเร็ง (02) 942

12 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

2,378 โรคระบบผิวหนัง (12) 929

13 โรคตา (07) 2,282 โรคระบบประสาท (06) 607

14 โรคระบบประสาท (06) 2,119 โรคตา (07) 467

15 เนื้องอก มะเร็ง (02) 1,449 การตั้งครรภ์ (15) 388

รวม ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 164,657 ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 39,415

จ�านวนผู้ต้องขังชาย (คน) 260,521 จ�านวนผู้ต้องขังหญิง (คน) 40,389

ที่มา: กุลภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.



144  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ภาคผนวก 9

กลุ่มโรคของผู้ต้องขังท่ีออกไปตรวจรกัษาท่ีโรงพยาบาล 
ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (ผู้ป่วยนอก) จ�าแนกตามเพศ  

และจ�านวนครัง้ท่ีใชบ้รกิาร ปี พ.ศ. 2561 (15 อนัดับ)

ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

1 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ 
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (99)

76,030 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ 
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (99)

12,041

2 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 37,602 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 6,477

3 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

20,991 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 5,893

4 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 18,738 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

5,125

5 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 11,556 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 3,069

6 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

9,511 ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรม (05)

2,894

7 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 9,098 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 2,401

8 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

7,898 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

2,002

9 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

6,761 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

1,859

10 โรคระบบผิวหนัง (12) 5,240 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

1,731

11 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และตาย (20)

3,274 เนื้องอก มะเร็ง (02) 1,340

12 โรคตา (07) 2,928 โรคระบบผิวหนัง (12) 1,048
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ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

13 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

2,902 โรคระบบประสาท (06) 709

14 โรคระบบประสาท (06) 2,796 โรคตา (07) 687

15 เนื้องอก มะเร็ง (02) 1,656 การตั้งครรภ์ (15) 474

รวม ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 220,840 ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 49,025

จ�านวนผู้ต้องขังชาย (คน) 308,532 จ�านวนผู้ต้องขังหญิง (คน) 47,011

ที่มา: กุลภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.



146  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ภาคผนวก 10

กลุ่มโรคของผู้ต้องขังท่ีออกไปตรวจรกัษาท่ีโรงพยาบาล 
ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (ผู้ป่วยนอก)  

จ�าแนกตามเพศ และจ�านวนครัง้ท่ีใชบ้รกิาร ปี พ.ศ. 2562 (15 อนัดับ)

ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

1 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ 
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (99)

113,223 ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพ 
áÅÐ¡ÒÃÃÑººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ (99)

16,968

2 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 48,568 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 7,915

3 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

29,399 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 7,067

4 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 23,753 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

6,050

5 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 21,350 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 4,857

6 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 15,232 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

3,806

7 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

13,029 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

3,391

8 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

12,748 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 3,164

9 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

12,421 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

2,709

10 โรคระบบผิวหนัง (12) 9,956 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

2,073
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ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

11 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

4,900 โรคระบบผิวหนัง (12) 1,936

12 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และตาย (20)

4,891 เนื้องอก มะเร็ง (02) 1,666

13 โรคตา (07) 4,532 โรคตา (07) 997

14 โรคระบบประสาท (06) 3,946 โรคระบบประสาท (06) 752

15 เนื้องอก มะเร็ง (02) 2,281 การตั้งครรภ์ (15) 589

รวม ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 326,169 ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 65,761

จ�านวนผู้ต้องขังชาย (คน) 308,693 จ�านวนผู้ต้องขังหญิง (คน) 46,212

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.
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ภาคผนวก 11

กลุ่มโรคของผู้ต้องขังท่ีออกไปตรวจรกัษาท่ีโรงพยาบาล 
ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (ผู้ป่วยใน)  

จ�าแนกตามเพศ และจ�านวนครัง้ท่ีใชบ้รกิาร ปี พ.ศ. 2560 (15 อนัดับ)

ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

1 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 1,278 การตั้งครรภ์ (15) 350

2 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผล
สืบเนื่องของสาเหตุภายนอก (00)

1,145 เนื้องอก มะเร็ง (02) 211

3 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
áÅÐµÒÂ (21)

1,052 การคลอด (23) 204

4 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 865 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

153

5 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 685 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 121

6 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 611 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 115

7 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

444 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 106

8 เนื้องอก มะเร็ง (02) 412 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และตาย (20)

104

9 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

298 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผล
สืบเนื่องของสาเหตุภายนอก (00)

98

10 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

248 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

50

11 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และการตาย (20)

240 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

46
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ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

12 โรคระบบผิวหนัง (12) 223 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

45

13 โรคระบบประสาท (06) 218 โรคของเลอืดและอวัยวะสร้างเลือด  
และความผิดปกติบางอย่าง 
ของกลไกภูมิคุ้มกัน (03) 

44

14 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

197 โรคตา (07) 37

15 โรคของเลอืดและอวัยวะสร้างเลือด  
และความผิดปกติบางอย่าง 
ของกลไกภูมิคุ้มกัน (03)

153 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

32

รวม ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 8,549 ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 1,967

จ�านวนผู้ต้องขังชาย (คน) 260,521 จ�านวนผู้ต้องขังหญิง (คน) 40,389

ที่มา: กุลภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.



150  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ภาคผนวก 12

กลุ่มโรคของผู้ต้องขังท่ีออกไปตรวจรกัษาท่ีโรงพยาบาล 
ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (ผู้ป่วยใน)  

จ�าแนกตามเพศ และจ�านวนครัง้ท่ีใชบ้รกิาร ปี พ.ศ. 2561 (15 อนัดับ)

ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

1 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค 
(01)

1,358 การตั้งครรภ์ (15) 356

2 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ  
áÅÐ¼ÅÊ×ºà¹×èÍ§¢Í§ÊÒàËµØ
ภายนอก (00)

1,067 เนื้องอก มะเร็ง (02) 260

3 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
áÅÐµÒÂ (21)

1,014 การคลอด (23) 214

4 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 967 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 153

5 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 747 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

141

6 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 743 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 138

7 เนื้องอก มะเร็ง (02) 528 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 131

8 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

438 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 110

9 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

391 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และตาย (20)

101

10 โรคระบบผิวหนัง (12) 311 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผล
สืบเนื่องของสาเหตุภายนอก (00)

91

11 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

293 โรคของเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
และความผิดปกติบางอย่าง 
ของกลไกภูมิคุ้มกัน (03) 

55
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ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

12 โรคของเลอืดและอวัยวะสร้างเลอืด  
และความผิดปกติบางอย่าง 
ของกลไกภูมิคุ้มกัน (03)

273 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

52

13 โรคระบบประสาท (06) 233 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

46

14 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และการตาย (20)

222 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

46

15 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

207 โรคตา (07) 34

รวม ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 9,336 ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 2,048

จ�านวนผู้ต้องขังชาย (คน) 308,532 จ�านวนผู้ต้องขังหญิง (คน) 47,011

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.



152  กุลภา วจนสาระ และกฤตยา อาชวนิจกุล

ภาคผนวก 13

กลุ่มโรคของผู้ต้องขังท่ีออกไปตรวจรกัษาท่ีโรงพยาบาล 
ด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ (ผู้ป่วยใน)  

จ�าแนกตามเพศ และจ�านวนครัง้ท่ีใชบ้รกิาร ปี พ.ศ. 2562 (15 อนัดับ)

ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

1 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 1,659 การตั้งครรภ์ (15) 372

2 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 1,561 เนื้องอก มะเร็ง (02) 313

3 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผล
สืบเนื่องของสาเหตุภายนอก (00)

1,501 โรคติดเชื้อและปรสิตบางโรค (01) 218

4 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
áÅÐµÒÂ (21)

1484 โรคระบบทางเดินหายใจ (10) 216

5 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 1,480 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

212

6 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 1,001 การคลอด (23) 203

7 ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรม (05)

687 โรคของระบบย่อยอาหาร (11) 167

8 เนื้องอก มะเร็ง (02) 668 โรคระบบไหลเวียนเลือด (09) 155

9 โรคระบบสืบพันธุ์ 
และทางเดินปัสสาวะ (14)

590 สาเหตุภายนอกของการเจ็บป่วย
และตาย (20)

135

10 โรคระบบประสาท (06) 493 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และผล
สืบเนื่องของสาเหตุภายนอก (00)

133

11 โรคระบบผิวหนัง (12) 470 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

76

12 โรคของเลอืดและอวัยวะสร้างเลือด  
และความผิดปกติบางอย่าง 
ของกลไกภูมิคุ้มกัน (03)

467 โรคของเลอืดและอวัยวะสร้างเลือด  
และความผิดปกติบางอย่าง 
ของกลไกภูมิคุ้มกัน (03)

71
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ลําดับ

ผู้ต้องขังชาย ผู้ต้องขังหญิง

โรค (รหัสกลุ่มโรค)
จํานวน

ครั้ง
โรค (รหัสกลุ่มโรค)

จํานวน
ครั้ง

13 อาการและความผิดปกติ 
ที่พบจากการตรวจทางคลินิก 
และห้องปฏิบัติการ (18)

465 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

68

14 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม (04)

412 โรคตา (07) 62

15 โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูก  
และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (13)

339 ความผิดปกติทางจิต 
และพฤติกรรม (05)

50

รวม ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 14,050 ทุกการวินิจฉัยโรค (ครั้ง) 2,649

จ�านวนผู้ต้องขังชาย (คน) 308,693 จ�านวนผู้ต้องขังหญิง (คน) 46,212

ท่ีมา: กลุภา และกฤตยา, 2564 ประมวลจาก กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ส�านักสารสนเทศและ
ประเมินผลลัพธ์สุขภาพ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2563ก.






