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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้  ผู เ ขียนมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงสิทธิในการได รับการ

รักษาพยาบาลของผูตองขัง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบแนวคิดและหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ

การรักษาพยาบาลผูตองขัง รวมท้ังศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคในการรักษาพยาบาล

ผูตองขัง วามีกฎหมายบัญญัติคุมครองและใหสิทธิแกผูตองขังไวอยางไร แนวทางปฏิบัติเปนเชน

ไร เพ่ือนําไปสูการกําหนดหลักเกณฑหรือวิธีการในการรักษาผูตองขังปวยใหเปนไปตามท่ี

กฎหมายกําหนดและเปนไปตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหผูตองขังไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานตาม

รัฐธรรมนูญและเปนไปตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)  

จากการศึกษาพบวา สิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บปวย เปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานท่ีประชาชนทุกคนควรไดรับถึงแมวาบุคคลนั้นจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ โดยตองโทษ

จําคุกแตก็ยังคงมีสิทธิท่ีจะไดรับการรักษาท่ีไมแตกตางจากบุคคลภายนอก ซึ่งกฎหมายไดบัญญัติ

รับรองไวใหไดรับการรักษาเม่ือเกิดการเจ็บปวย แตก็เปนการบัญญัติไวอยางกวางๆ ซึ่งมีระเบียบ

ปฏิบัติ มีข้ันตอนและกระบวนการในการเขาถึงการรักษาอีกหลายข้ันตอน และบางข้ันตอนมีความ

ยุงยากในการปฏิบัติ บางครั้งมีความลาชา ประเทศไทยนั้นมีกรมราชทัณฑมีหนาท่ีเปนผูดูแล

รักษาพยาบาลผูตองขังปวย โดยการจัดหาแพทยมาทําการตรวจรักษา หรือจัดหาโรงพยาบาล

ภายนอกในการสงผูตองขังไปรักษา ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไดบัญญัติไวอยางกวางๆ ตอง

อาศัยกฎกระทรวง หรือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งบางขอมีความยุงยากในการปฏิบัติ ท้ังในดาน

กระบวนการและวิธีการ ปญหาการขาดแคลนแพทยและบุคลากรทางดานการแพทย รวมไปถึง

จํานวนผูตองขังท่ีมีจํานวนมาก หรือภาวะผูตองขังลนเรือนจํา (over crowding) ทําใหผูตองขังท่ี

ปวยไดรับการดูแลท่ีไมท่ัวถึง หรือไมไดรับการดูแลท่ีตรงกับความตองการในการรักษา หรือเกิด

การแพรกระจายเช้ือจากผูตองขังไปสูผูตองขังดวยกัน 

 

 

 

 

--------------------------                                              

* นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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 ผูเขียนไดวิเคราะหบทบัญญัติของกฎหมาย กระบวนการ และวิธีการตางๆ ของ

ประเทศไทยเปรียบเทียบกับของตางประเทศแลว จึงเสนอแนวทางในการรักษาพยาบาลผูตองขัง

ปวยใหเปนไปตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเปนไปตามขอบังคับระหวางประเทศ อันเปนการคุมครอง

สิทธิของผูตองขังใหเปนไปตามหลักพ้ืนฐานของรัฐธรรมนูญ และหลักนิติรัฐ 

 

1. บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีบทบัญญัติท่ีเปนหลักพ้ืนฐาน

ของบุคคลอยูหลายมาตรา เนื่องจากมุงคุมครองความเสมอภาคแกบุคคลในรัฐ ในสิทธิข ั้นพ้ืนฐาน

นั้นบุคคลไมควรไดรับการปฏิบัติท่ีตางกัน 

การท่ีผูตองหาถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุกนั้นสถานท่ีในการคุมขังคือ เรือนจํา  ซึ่ง

เปนหนวยงานในกรมราชทัณฑ ทําหนาท่ีในบังคับโทษจําคุกผูตองขังใหเปนไปตามคําพิพากษา

ของศาล หรือ คําส่ังของเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย มีภารกิจท่ีสําคัญคือการควบคุมดูแล

และพัฒนานิสัยของผูตองขังเพ่ือใหกลับสูสังคมโดยไมกระทําความผิดอีก ในการปฏิบัติตอ

ผูตองขังนั้นจําตองใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายกระทรวง หลักอาชญา

วิทยา และทัณฑวิทยา ตลอดจนขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังขององคการ

สหประชาชาติ 

จํานวนผูตองขังท่ีถูกควบคุมในเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศไทยป 2553 – 

2556  มีจํานวน 211,406, 242,989, 234,874 และ 287,335 คน ตามลําดับ จะเห็นไดวา

ผูตองขังเพิ่มจํานวนข้ึนในแตละป และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในขณะที่เรือนจําหรือทัณฑสถาน 

ยังคงมีพ้ืนท่ีเทาเดิม สงผลตอการใชชีวิตในเรือนจํามีความเปนอยูท่ีแออัดทําใหเกิดการเจ็บปวยได

งาย เม่ือผูตองขังเจ็บปวยจําเปนตองไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เขาจึงควรไดรับการรักษาพยาบาลที่ไม

แตกตางจากบุคคลอ่ืน 

ดวยเหตุนี้ผูเขียนจึงมีความประสงคท่ีจะศึกษาถึงการไดรับสิทธิในการรักษาพยาบาล

ของผูตองขังของประเทศไทย เปรียบเทียบกับของตางประเทศท้ังของขอกําหนดระหวางประเทศ 

ประเทศญี่ปุนท่ีใชระบบกฎหมายซีวิล ลอว (Civil Law) และประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใชระบบ

กฎหมายคอมมอนลอว (Common Law) โดยมุงศึกษาถึงการบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดให

สิทธิแกผูตองขังปวย กระบวนการในการรักษาผูตองขังปวย การสงผูตองขังออกไปรักษาภายนอก

เรือนจํา วิธีการในการรักษาผูตองขังปวย  เพ่ือนําไปสูการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการให

สิทธิในการรักษาผูตองขังปวย ใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักสากล สมตามเจตนารมณของ

หลักนิติรัฐ 
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2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลผูตองขัง
ปวย 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 2 ไดบัญญัติรับรอง

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิของพลเมือง และสิทธิ

ทางการเมือง ซึ่งกลาวไววา บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การทรมาน ทารุณ

กรรมหรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรมจะกระทํามิได การจับ คุมขัง ตรวจคน

ตัวบุคคลหรือการกระทําอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย
1
 การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และมาตรา 32 บุคคลยอมเสมอ

กันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน  มาตรา 30 ชายและหญิงมี

สิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ือง

ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางรางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล 

ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ

เมืองอันขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

บริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสมและไดมาตรฐาน ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจาก

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจาย บุคคลยอมมีสิทธิไดรับการปองกันและขจัด

โรคติดตออันตรายจากรัฐอยางเหมาะสม โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ 

ท่ีมาของการคุมครองสิทธิของผูตองขังนั้น เกิดมาจากแนวคิดท่ีวา ผูตองขังท่ีถูก

ลงโทษไดสูญเสียสิทธิบางสวนจากการที่ไดรับโทษไป แตบุคคลเหลานี้ยังมีสิทธิท่ียังเหลืออยูอีก

จากการถูกลงโทษนั้น มิไดหมายความวาผูกระทําความผิดท่ีถูกตองขังนั้นส้ินสิทธิความเปนมนุษย

ไปเสียท้ังหมดแตอยางใด
2
 แมผูตองขัง จะตองถูกควบคุมคุมขังไวเพ่ือเปนการลงโทษตาม

ความผิดท่ีตนไดกระทําลงไปนั้น แตก็มีสิทธิท่ีจะไดมีชีวิตอยู มีท่ีพักอาศัยและไดรับการปฏิบัติตาม

สิทธิของมนุษยชนซึ่งเขามีอยู ซึ่งเปนหนาท่ีของสังคมและสมาชิกของสังคมจะตองเอาใจใสดูแลเขา

ตามสมควร
3
 

ดังนั้น สิทธิของผูตองขังท่ีไดรับการประกันตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 

กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ ท่ีใชบังคับอยูในประเทศไทยควรเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน

ข้ันต่ําของสหประชาชาติ และควรจะมีแนวทางหรือกฎหมายในการปฏิบัติตอผูตองขังปวยไดอยาง

เหมาะสมและมีมนุษยธรรม 

                                                            
1
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 

2
  ธานี  วรภัทร.  (2555).  กฎหมายวาดวยการบังคับโทษจําคุก.  หนา  48.    

3
  วิสัย  พฤกษะวัน.  (2521).  แนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังปวยตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ.  

หนา  1.   
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สําหรับประเทศไทย การตรวจรักษาน้ันเร่ิมตั้งแตแรกรับผูตองขังมีการกําหนดให

แพทยตรวจอนามัยผูตองขังท่ีถูกรับตัวเขาไวใหม ผูตองขังท่ีเพ่ิงรับตัวเขามาควบคุมในเรือนจําทุก

คนจึงไดรับการตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะผูท่ีเจ็บปวยหรือนาสงสัยวาจะเปนโรคซึ่งติดตอ ไดมีการ

กําหนดใหทุกเรือนจํามีแพทยประจําการ แตก็มีการแกปญหาสําหรับเรือนจําท่ีไมมีแพทย

ประจําการนั้นจะใหแพทยสังกัดบังคับบัญชากรมสาธารณสุขเปนแพทยเรือนจํา ท้ังยังกําหนดใหมี

สถานพยาบาลในเรือนจําทุกแหงเพ่ือเปนท่ีทําการรักษาผูตองขัง กําหนดใหแพทยหรือเจาหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมายเปนผูดูแลงานอนามัยเรือนจํา กําหนดอัตราสวนของเจาหนาท่ีดานสุขภาพตอ

ผูตองขังไว 1:1,250 คน 

กระบวนการตรวจรักษาผูตองขังปวย แพทยหรือเจาพนักงานเรือนจําท่ีพบผูตองขัง

เจ็บปวยใหแพทยตรวจรักษาผูตองขังภายหลังรับตัว หากจําเปนจึงสงออกไปรักษาภายนอก

เรือนจํา หรือหากเห็นวาเปนโรคติดตอใหจัดแยกผูตองขังออกจากผูตองขังอ่ืน ข้ันตอนในการสง

ผูตองขังออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจํา ใหแพทยท่ีตรวจผูตองขังย่ืนรายงานแสดงความเห็นวา

ผูตองขังคนใดปวยเจ็บและถารักษาพยาบาลอยูในเรือนจําจะไมทุเลาดีข้ึน ใหแพทยแจงตอพัศดี

และทํารายงานย่ืนตอผูบัญชาการเรือนจํา อธิบดีจะอนุญาตใหผูตองขังคนนั้นไปรักษาตัวในสถานท่ี

อ่ืนใดนอกเรือนจําโดยมีเง่ือนไขอยางใดตามที่เห็นสมควรก็ได การแกปญหาขาดแคลนแพทยของ

เรือนจําของไทยโดยการประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังปวย ทํา

ใหผูตองขังไดรับการรักษาพยาบาลมาตรฐานเดียวกับบุคคลท่ัวไป เปนการประหยัดงบประมาณ 

ในการจางแพทยเขามาตรวจนั้นบางคร้ังไมสะดวกนักในการเขามาปฏิบัติงานในเรือนจําของแพทย

ท่ีปฏิบัติงานภายนอก เนื่องจากในการตรวจโรคบางคร้ังตองใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณเฉพาะ หรือ

ตองทําในหองตรวจเฉพาะโรค ซึ่งการตรวจในเรือนจําท่ีไมมีโรงพยาบาลกระทําไดลําบาก เปน

อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน สวนในดานแพทยผูตรวจจะตองสลับสับเปล่ียนหมุนเวียนไปเร่ือยๆ 

ทําใหไมตอเนื่องในการตรวจรักษาเพราะไมไดเปนผูตรวจผูปวยมาตั้งแตแรก 

 

3. สิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขังปวยของตางประเทศ 

  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ไดกําหนดสิทธิของผูปวยใหไดรับการบําบัดรักษาจาก

แพทยเทาเทียมกัน และกําหนดสิทธิในมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับสุขภาพ และความ

อยูดีของตนและครอบครัว รวมท้ังอาหาร เส้ือผา ท่ีอยูอาศัย การรักษาพยาบาล และบริการสังคม

ท่ีจําเปน สิทธิในความม่ันคงในกรณีวางงาน เจ็บปวย ทุพพลภาพ เปนหมาย วัยชรา หรือการขาด

ปจจัยในการเลี้ยงชีพอ่ืนใด ท้ังยังกําหนดใหผูตองขังในเรือนจํามีสิทธิพ้ืนฐานในดานสุขภาพท้ัง

รางกายและจิตใจ โดยเปนไปตามมาตรฐานของการดูแลทางการแพทยซึ่งไมแตกตางจากบุคคล

ท่ัวไปและไมถูกเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้หลักการพ้ืนฐานวาดวยการปฏิบัติตอนักโทษ (Basic 

Principles for the Treatment of Prisoners 1990) ขอ 9 ผูตองขังพึงมีสิทธิไดรับบริการทาง

การแพทยท่ีมีอยูในประเทศ โดยปราศจากการรังเกียจเดียดฉันทจากการท่ีมีฐานะเปนผูตองขัง 
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ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ (Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) กําหนดวา เรือนจําตองมีแพทยอยางนอย 1 คน  

มีความรูดานจิตบําบัด การใหบริการควรตองประสานกับโรงพยาบาลหรือศูนยสาธารณสุขของ

ชุมชนหรือประเทศรวมถึงศูนยจิตบําบัด กรณีโรคตองการบําบัดรักษาเฉพาะดาน ควรสงตัวไปยัง

สถานบําบัดรักษานั้นโดยเฉพาะหรือโรงพยาบาลนอกเรือนจํา กรณีท่ีเรือนจํามีสถานพยาบาลเอง

จะตองมีอุปกรณในการบําบัดรักษา และยาพอแกการเจ็บปวย มีเจาหนาท่ีแพทยประจําเรือน

จําตองใหบริการ ทันตกรรมโดยเจาหนาท่ีทันตกรรม  แกนักโทษทุกคน เม่ือเกิดการเจ็บปวย 

  ในตางประเทศมีการบัญญัติการรับรองสิทธิไวอยางชัดเจน เชน ประเทศญี่ปุน ไดมีการ

รับรองสิทธิและเสรีภาพในการรักษาพยาบาลไวในรัฐธรรมนูญหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพทาง

สวัสดิการสังคมและความคุมครองจากรัฐ โดยมีสาระสําคัญคือ สวัสดิการสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน     

ท่ีประชาชนชาวญี่ปุนพึงมีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ สวนในกฎหมายบังคับโทษญี่ปุนกําหนดให  

ทุกเรือนจําตองมีแผนกแพทย และมีแพทยหรือผูเช่ียวชาญดานการแพทยประจําอยู กรณีท่ีมีเหตุ

ฉุกเฉินจําเปนก็สามารถสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลภายนอกเรือนจําได และยังมีเรือนจําสําหรับ

ผูตองขังปวย ซึ่งจะไดรับการดูแลรักษาเปนพิเศษ ผูตองขังหญิงตั้งครรภ ผูตองขังท่ีคลอดบุตร 

หรือผูตองขังอายุนอย หรือไรความสามารถ อาจไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับผูตองขังปวย การมี

แพทยประจําทุกเรือนจําทําใหกระบวนการในการรักษาเปนไปไดงาย มีการสงตัวไปรักษา

โรงพยาบาลภายนอกเรือนจําในกรณีฉุกเฉินทําใหผูตองขังปวยไดรับการรักษาอยางทันทวงที 

สามารถเสนอแพทยเพ่ือรักษาตัวเองไดทําใหไดรับการรักษาอยางตอเนื่องหากผูปวยนั้นเคยรักษา

กับแพทยประจําของตนอยูแลว  มีการตรวจแรกรับโดยแพทยซึ่งจะทําใหการคัดกรองโรคเปนไป

อยางละเอียด ทําใหการควบคุมและปองกันการแพรกระจายโรคติดตอไดดี 

  ในสวนของสหรัฐอเมริกา รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาบัญญัติในหลักสิทธิเสรีภาพและ

ความเสมอภาคอยางกวางๆ ในเร่ืองความปลอดภัยทางรางกาย และสิทธิและเสรีภาพในทรัพยสิน 

ไดกําหนดไวในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยพึงมี หรือหลักสิทธิมนุษยชน   

ซึ่งเปนหมวดสําคัญท่ีกําหนดถึงสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงมี สมาคมการ

ราชทัณฑแหงสหรัฐอเมริกา (American Correctional Association) กําหนดมาตรฐานการ

รักษาพยาบาลผูตองขังไว ในเร่ืองของแพทยและการรักษาพยาบาลผูตองขังในเรือนจํา  ผูตองขัง

ควรไดรับการรักษาพยาบาลทั้งประจําและกรณีฉุกเฉิน หากไมสามารถทําการรักษาผูตองขังใน

สถานพยาบาลภายในเรือนจําไดใหทําการสงไปรักษายังโรงพยาบาลหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสม มี

การกําหนดจํานวนเจาหนาท่ีไวอยางชัดเจนวา เรือนจําใดมีผูตองขังนอยกวา 100 คน ใหมี

สถานพยาบาลหรือผูชวยแพทยทําหนาท่ีตรวจรางกายและรักษาพยาบาลผูตองขังอยางงายๆ สวน

เรือนจําหรือทัณฑสถานที่มีผูตองขัง 500 คนหรือมากกวาใหมีการตั้งโรงพยาบาลมีเตียงพยาบาล

และเจาหนาท่ีพยาบาลดูแลตลอดเวลา หากไมสามารถดูแลรักษาพยาบาลผูตองขังปวยภายใน

เรือนจําได ใหสงผูตองขังปวยออกไปรักษาในโรงพยาบาลนอกเรือนจํา แตใหทําเทาท่ีจําเปน
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เทานั้น เรือนจําแตละแหงจะตองมีบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมทางดานการแพทย การ

รักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินตามความจําเปนและสอดคลองกับมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

รักษาพยาบาลแตละวันตองมีประเมินจากผูตองขัง บุคลากรดังกลาวจะตองใหการดูแล

รักษาพยาบาลในเวลาท่ีจําเปนอยางเหมาะสม และเจาหนาท่ีราชทัณฑ หรือเจาหนาท่ีอ่ืนจะตองไม

ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวการใชสิทธิการรักษาพยาบาลของผูตองขังโดยไมสมควร ในเร่ืองสิทธิ

ผูปวย ผูปวยมีสิทธิท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนกอน และระหวางการรักษา 

 สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาระบบการใหการรักษาพยาบาลในเรือนจําเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการรักษาและเปนการประหยัดคาใชจาย โดยใชระบบการรักษาทางไกล 

(Telemedicine) เปนการรักษาโดยใชเทคโนโลยีดวยการเช่ือมกลองวีดีโอ ระหวางผูตองขังใน

เรือนจําและแพทยท่ีจะทําการรักษาภายนอกเรือนจํา และการเช่ือมตอของอุปกรณตางๆ เชน หูฟง

ของแพทย (Stethoscopes) และเคร่ืองเอ็กซเรย (X-ray machines) โดยแพทยสามารถทําการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและใหการรักษาดวยการสั่งยาผานระบบทางไกลได ทําใหผูตองขังไดรับการ

รักษาจากแพทยผูเช่ียวชาญดวยความรวดเร็ว ประหยัด และไมมีปญหาดานการรักษาความ

ปลอดภัย ทําใหสิทธิผูตองขังในการรักษาพยาบาลไดรับความคุมครองมากย่ิงข้ึน 

เม่ือนํามาศึกษาเปรียบเทียบสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลของผูตองขัง อาจ

กลาวไดวามีขอท่ีเหมือนกันและแตกตางกันหลายประการ ดังนี้ 

1. ในดานกฎหมาย มีการบัญญัติไวเหมือนกันในเร่ืองของการตรวจผูตองขังแรกรับ 

และการแยกผูตองขังเม่ือเห็นวาจะมีการแพรกระจายเช้ือหรือเปนโรคติดตอ ในประเทศไมไดลง

รายละเอียดมากนัก อาศัยการออกกฎกระทรวงและทําคูมือปฏิบัติมาบังคับใช 

2. ดานกระบวนการ ประเทศไทยยังมีขอดอยในเร่ืองของกระบวนการและข้ันตอน

เนื่องจากยุงยาก บางคร้ังตองใชเวลาในการใหความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา ซึ่งในประเทศ

ญี่ปุนมีการรักษาไปไดกอนเนื่องจากมีความพรอม มีโรงพยาบาลอยูในเรือนจําทุกแหง สวน

สหรัฐอเมริกานั้นมีการรักษาผานทางไกล การรักษาจึงทําไดรวดเร็ว 

3. วิธีการ ประเทศไทยมีวิธีการในการรักษาพยาบาลผูตองขังคอนขางยุงยาก โดย

ผูตองขังไมมีสิทธิในการเลือกท่ีจะรักษาท่ีใด ข้ึนอยูกับดุลพินิจของแพทยหรือเจาหนาท่ีเรือนจํา 

และตองพิจารณาโรงพยาบาลของรัฐเปนอันดับแรก สวนในประเทศญี่ปุนสามารถรักษาใน

โรงพยาบาลเอกชนไดแตผูตองขังตองรับผิดชอบคาใชจายเอง สวนในสหรัฐนั้นเปนดุลพินิจของ

แพทยเชนกันในการสงตัวไปรักษาภายนอกเรือนจํา 

  

4.  วิเคราะหสิทธิในการไดรับการรักษาของผูตองขังระหวางตางประเทศและ
ประเทศไทย 

        การตรวจผูตองขังแรกรับ ในเรือนจําท่ีไมมีแพทยประจําอยูนั้นผูตองขังท่ีรับเขามา

ใหมไมไดรับการตรวจจากแพทยแตเปนการตรวจจากเจาหนาท่ีประจําเรือนจํานั้น ซึ่งความ
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ละเอียดในการคัดกรองโรคไมเหมือนกับการท่ีแพทยไดตรวจเอง หากผูตองขังเปนโรคติดตอท่ี

สามารถติดตอไดอาจจะเปนผูแพรกระจายเชื้อไปสูผูตองขังอ่ืนๆ ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ํา

สําหรับปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ บัญญัติสอดคลองกับกติการะหวางประเทศ

วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กําหนดใหแพทยตองตรวจรางกายผูตองขังทุกคน

นับตั้งแตแรกรับตัวไวในเรือนจํา นักโทษควรไดรับการดูแลรักษาอยางเหมาะสมกับภาวะของ

สุขภาพ ประเทศญี่ปุนกําหนดวาผูตองขังแรกรับ จะตองผานการตรวจรางกายกอนทุกราย 

ประกอบกับประเทศญี่ปุนมีโรงพยาบาลอยูในเรือนจําทุกแหงและมีแพทยประจําอยู การตรวจ

ผูตองหาแรกรับจึงกระทําไดโดยแพทยเปนผูตรวจ ประเทศสหรัฐจะมีการตรวจอนามัยผูตองขังท่ี

รับเขามาใหมเชนเดียวกัน โดยแพทยเปนผูตรวจและไดเปดเวชระเบียนผูตองขังท่ีรับเขามาใหม

ทุกราย ประเทศสหรัฐก็ประสบปญหาคลายกับประเทศไทยคือขาดแคลนแพทยในเรือนจําของมล

รัฐ แตถาเปนเรือนจําของรัฐบาลกลางจะมีแพทยประจําอยูจึงทําใหไมเกิดปญหานี้ 

 การสงผูตองขังไปรับการรักษาโรงพยาบาลภายนอกเรือนจําเม่ือตรวจพบผูตองขังปวย 

ใหแพทยท่ีตรวจผูตองขังตองย่ืนรายงานแสดงความเห็นตอพัศดีและทํารายงานย่ืนตอผูบัญชาการ

เรือนจํา เพ่ืออนุญาตใหสงตัวออกไปรักษาภายนอกเรือนจํา  และการอนุญาตใหผูตองขังท่ี

เจ็บปวยไปรักษาตัวในสถานท่ีอ่ืนใดนอกเรือนจําเปนดุลพินิจ โดยหลักปฏิบัตินั้นแพทยท่ีตรวจพบ

ผูตองขังปวยตองเสนอช่ือผูตองขังท่ีตองสงไปรักษาภายนอกเรือนจําตอผูบัญชาการเรือนจําหรือ

ผูอํานวยการทัณฑสถานเพื่อใหอนุญาต และพิจารณาเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐกอน

เปนลําดับแรก ข้ันตอนนี้เปนดุลพินิจของผูบัญชาการเรือนจํา หรือผูอํานวยการทัณฑสถานในการ

อนุญาต ทําใหบางคร้ังเกิดความลาชาได และคําประกาศสิทธิผูปวยไดกําหนดใหผูปวยมีสิทธิท่ีจะ

เลือกแพทยท่ีจะมาทําการรักษาตนได ขอกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังของ

องคการสหประชาชาติ ไดกําหนดวา หากแพทยตรวจพบวานักโทษรายใดควรสงตัวไปบําบัดรักษา

ภายนอกเรือนจําใหรายงานตอผูบัญชาการเรือนจํา ผูบัญชาการเรือนจําตองพิจารณารายงานและ

คําแนะนําของแพทย หากเห็นพองดวยก็ใหดําเนินการทันที หากผูตองขังท่ีมีอาการปวยท่ีตองใช

แพทยเฉพาะโรครักษา ควรจะไดยายไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลเรือนจําเฉพาะ หรือสงไปยัง

โรงพยาบาลอ่ืนๆ  ประเทศญี่ปุน แมจะมีการกําหนดใหทุกเรือนจําตองมีแผนกแพทย และมี

แพทยหรือผูเช่ียวชาญดานการแพทยประจําอยู   ก็ยังมีการกําหนดถึงกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินจําเปน ก็

สามารถสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลภายนอกเรือนจําได และยังมีเรือนจําสําหรับผูตองขังปวย ซึ่ง

เปนหลักประกันวาผูตองขังปวยจะไดรับการดูแลรักษาพยาบาลเปนพิเศษ นอกจากนี้ยังไดกําหนด

ไปถึงวาผูตองขังอาจไดรับอนุญาตใหรับการรักษาจากแพทยท่ีตนเองเสนอได โดยเสียคาใชจาย

สวนตัว ผูปวยมีสิทธิท่ีแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจเก่ียวกับตนเองโดยอิสระ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดกําหนดไวใหผูตองขังท่ีตองรักษาในโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินอาจจะโอนไป

รักษาท่ีโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา  ท้ังกําหนดใหผูปวยวาระสุดทายมีสถานพักฟนดูแลพิเศษ

ของผูปวยท่ีมีอาการหนักหรือชรา  โดยตองมีใบรับรองจากแพทยวา นักโทษผูนั้นอยูในเง่ือนไขท่ี
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ปวยอยูในวาระสุดทายหรือใกลตาย ซึ่งจะมีอายุตอไปอีกไมเกิน 6 เดือน หรือนอยกวาถาผูปวย

ยังคงรักษาตัวอยูในวิธีธรรมดานี้  

 การกําหนดใหมีสถานพยาบาลในเรือนจําทุกแหงมีบริการดานการแพทยและมีแพทย

อยู ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลท่ีเปนของราชทัณฑอยูเพียงแหงเดียวเทานั้น นอกจากนั้นมี

สถานพยาบาลในเรือนจํา และมีเรือนจําอยูเพียงไมก่ีแหงเทานั้นท่ีมีแพทยประจําอยู สวนใหญจะ

เปนเรือนจําท่ีอยูในสวนกลาง เชน เรือนจําบางขวาง เรือนจําพิเศษธนบุรี เม่ือไมมีแพทยอยูประจํา

ก็จะมีการจางแพทยหวงเวลามาทําการตรวจรักษา แตการท่ีมีแพทยหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกันมา 

ทําใหการรักษาผูปวยไมตอเนื่องในบางคร้ังเหมือนกับตองมาเร่ิมนับหนึ่งใหม ขอกําหนด

มาตรฐานข้ันต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ กําหนดวาเรือนจําทุกแหงพึง

จัดใหแพทยผูทรงคุณวุฒิ สําหรับตรวจรักษาอยางนอย 1 นาย และตองจัดใหมีเจาหนาท่ีทาง

การแพทยดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักโทษท่ีปวยเปนประจําวัน ประเทศญ่ีปุนจะไมมี

ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรดานการแพทยเนื่องจากทุกเรือนจํามีโรงพยาบาลอยูและมี

แพทยประจํา โดยมีการใหทุนการศึกษาทางการแพทยเพ่ือกิจการราชทัณฑ เพ่ือจัดหาแพทยเขา

ทํางานในเรือนจํา อีกท้ังระบบการบริหารจัดการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศ

ญี่ปุนในการเล่ียงโทษจําคุกมีประสิทธิภาพมาก มีการใชมาตรการพักโทษ ลดโทษ มีการกรองคน

เขาสูเรือนจํา ทําใหไมมีปญหาผูตองขังลนเรือนจํา สงผลใหการดําเนินชีวิตในเรือนจําไมแออัด 

คุณภาพชีวิตผูตองขังดีข้ึน เม่ือเกิดการเจ็บปวยก็สามารถดูแลผูตองขังปวยไดอยางท่ัวถึง เนื่องจาก

อัตราสวนของผูตองขังกับเจาหนาท่ีเปนอัตราสวนท่ีเหมาะสม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ประสบ

ปญหาคลายกับประเทศไทย โดยเฉพาะเร่ืองผูตองขังลนเรือนจํา ทําใหอยูกันอยางแออัด แมจะมี

การกําหนดใหมีแพทยประจําอยูในเรือนจําแตก็ไมท่ัวถึง อีกท้ังการท่ีแพทยตองมาปฏิบัติงานใน

เรือนจํานั้นจะตองอยูในกฎระเบียบอยางเขมงวดราวกับติดคุกเสียเอง ทําใหเกิดการขาดแคลน

แพทยเชนกัน แตประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการแกปญหาในเร่ืองนี้โดยมีการใชการตรวจรักษาแบบ

ใหม คือการรักษาทางไกล (Telemedicine) เปนการรักษาโดยใชเทคโนโลยีดวยการเช่ือมกลอง

วีดีโอ ระหวางผูตองขังในเรือนจําและแพทยท่ีจะทําการรักษาภายนอกเรือนจํา และการเช่ือมตอของ

อุปกรณตางๆ เชน หูฟงของแพทย (Stethoscopes) และเคร่ืองเอ็กซเรย (X-ray machines) โดย

แพทยสามารถทําการตรวจวินิจฉัยโรคและใหการรักษาดวยการส่ังยาผานระบบทางไกลได ทําให

ผูตองขังไดรับการรักษาจากแพทยผูเช่ียวชาญดวยความรวดเร็ว ประหยัด และไมมีปญหาดานการ

รักษาความปลอดภัย ทําใหสิทธิผูตองขังในการรักษาพยาบาลไดรับความคุมครองมากย่ิงข้ึน 

 

5. ขอเสนอแนะ 
จากการเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงปญหาสิทธิในการไดรับการรักษาพยาบาลผูตองขังปวย 

ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับขอกําหนดระหวางประเทศ กฎหมายของประเทศญี่ปุนและ

ประเทศสหรัฐอเมริกาแลว พบวา ประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑเอาไวอยางกวางๆ 
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กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติมีความยุงยาก มีข้ันตอนท่ีซับซอน บางคร้ังเปนการใชดุลพินิจ ซึ่ง

ทําใหผูตองขังอาจไดรับสิทธิท่ีไมเทาเทียมกัน ไมเปนไปตามสิทธิท่ีผูปวยพึงไดรับ และในบางเร่ือง

ไมเปนไปตามขอกําหนดระหวางประเทศ  เม่ือพิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึนเห็นควรให แกไข

พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2479 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง โดยมอบอํานาจใหแกผูบัญชาการ

เรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถานเปนผูอนุญาต 

ในดานกระบวนการควรแกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการควบคุมผูตองขังท่ี

ไดรับอนุญาตใหออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจํา พ.ศ. 2521 ขอ 2 ในกรณีท่ีไมมีแพทยนั้นให

มอบอํานาจใหพยาบาลวิชาชีพในการทําการตรวจวินิจฉัยโรคกอนสงตัวผูตองขังออกไปรักษานอก

เรือนจํา และใหรักษาในโรงพยาบาลเอกชนไดหากแพทยเห็นสมควร หรือกรณีโรงพยาบาลของรัฐ

อยูหางไกล หากผูตองขังปวยไมไดรับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาอยางทันทวงทีอาจเปนอันตราย

ถึงแกชีวิตหรือทุพพลภาพ จึงสงตัวไปรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนได และเม่ือพนขีดอันตรายแลว

ใหรับสงตัวไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว หากผูตองขังคนใดมีประวัติการเจ็บปวยท่ี

เปนโรคประจําตัวและไดรักษาในโรงพยาบาลเอกชนใดมาตลอดใหพิจารณาสงไปรักษา

โรงพยาบาลเอกชนแหงเดิม ยกเวนการสงไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนแหงเดิมจะเปนการยุงยาก

เกินสมควร 

ดานวิธีการ มีการใหทุนแพทยเพ่ือไปเรียนและกลับมาปฏิบัติงานในเรือนจํา เพ่ือลด

ปญหาการขาดแคลนแพทย หรือมีการจางแพทยเฉพาะทางดานตางๆ ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมา

รักษาผูตองขังซึ่งมีโรคประจําตัว ลดจํานวนผูตองขังโดยใชวิธีการพักการลงโทษ ลดโทษ หรือคุม

ประพฤติ ในผูท่ีกระทําความผิดคร้ังแรก หรือไมไดกระทําความผิดเปนนิสัย ในผูตองหาท่ีปวย

ระยะสุดทาย หรืออยูในวาระสุดทายของชีวิต โดยไดรับการวินิจฉัยจากแพทยภายนอกเรือนจํา

รวมกับแพทยท่ีประจําอยูในเรือนจํา ควรอนุญาตใหกลับไปรักษาตัวท่ีบานไดโดยทํารายงานถึง

อธิบดีกรมราชทัณฑและอธิบดีกรมราชทัณฑเปนผูอนุญาต อันจะทําใหผูตองขังไดรับสิทธิในการ

รักษาโดยเปนไปตามหลักพ้ืนฐานท่ีพึงได 

เม่ือไดดําเนินการตามขอเสนอดังกลาวนี้ ก็นาท่ีจะทําใหการรักษาพยาบาลผูตองขังได

โดยการคุมครองดูแลเร่ืองสิทธิในการไดรับการรักษามากข้ึน 
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