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มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพของผูต้อ้งขงัหญิงในประเทศ

ไทยตามขอ้ก าหนดกรุงเทพฯ 

                     

ยศธร  นครพฒัน์

                  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธาน ีวรภทัร์


 

 

บทคดัย่อ           

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายการ

ส่งเสริมสขุภาพของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยตามข้อก าหนดกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตามกฎหมายบังคับโทษของไทยและ

ประเทศอังกฤษ กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตลอดถึงความส าคัญของสุขภาพของผู้ต้องขัง

หญิงเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กบัประเทศไทยให้สามารถน ามาปฏบัิติได้จริง รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ถึง

ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง ว่ามีกฎหมายบัญญัติคุ้มครองและให้

สิทธิแก่ผู้ต้องขังหญิงไว้อย่างไร แนวทางปฏิบัติเป็นเช่นไร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดหลักเกณฑ์ใน

การส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและเป็นไปตามสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิง หรือ “ข้อก าหนดกรุงเทพ”   

จากการศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทณัฑสถานเพ่ิมจ านวนมากขึ้นจนล้นเรือนจ า

ในประเทศไทยนับเป็นสภาวะที่เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ในขณะที่จ านวนผู้ต้องขังใน

ปัจจุบัน มีอยู่ 303,260 คน เป็นชาย 261,367 คน หญิง 41,893 คน ในขณะที่ความจุ

มาตรฐานของเรือนจ า/ทณัฑสถานทั่วประเทศมีอยู่เพียง 109,430 คน นอกจากน้ียังส่งผลกระทบ

ต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ า เพราะผู้ต้องขัง

ไม่ได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม และไม่ได้รับการดูแลด้านต่างๆตามความสมควร การที่

ผู้ต้องขังเพ่ิมจ านวนท าให้ราชทัณฑ์จะต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลผู้ต้องขังมากขึ้ น แต่

จ านวนบุคลากรในเรือนจ าที่มีไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ต้องขังที่มีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง อีก

ทั้งบทบัญญัติกฎหมายที่ใช้กับผู้ต้องขังได้บัญญัติไว้กว้างๆ ต้องอาศัยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซ่ึง

บางข้อมีความยุ่งยากในการปฏบัิติ  

ประเทศไทยมีปัญหาหลัก 3 ประการ คือปัญหาด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังของ

เจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขังและการขาดแคลนแพทย์ ผู้เช่ียวชาญด้านสหวิชาชีพท า
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ให้การดูแลสขุภาพอนามัยผู้ต้องขังไม่ได้มาตรฐานเทา่ที่ควร ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณ

ที่ใช้ในการบริการจัดการผู้ต้องขังในเรือนจ า/ทณัฑสถาน และประเทศไทยไม่มีกฎหมายราชทณัฑ์

บัญญัติเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงไว้เฉพาะ ท าให้ไม่มีมาตรฐาน เกิดการเลือกปฏิบัติ ไม่มีความเท่า

เทียมจากการศึกษาถึงการส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า/ทัณฑสถานของประเทศ

ต่างๆ จะมีมาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังหญิงไว้อย่าง

มีประสทิธภิาพ เช่น ประเทศองักฤษ จะมีระเบียบกรมราชทณัฑ์ว่าด้วยการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิง 

(Prison service order 4801 on Women Prisoners) ที่เป็นหลักในการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังหญิง

โดยเฉพาะ ส่วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รัฐบาลเยอรมันให้ความส าคัญกับสุขภาพผู้ต้องขังซ่ึง

ตามพระราชบัญญัติเรือนจ า (Strafvollzugsgesetz) รวมถึงบทบัญญัติกฎหมายทั่วไปในด้านการ

ดูแลสุขภาพที่ใช้กับนักโทษทั้งหมดจะมีลักษณะเช่นเดียวกับบทบัญญัติเพ่ิมเติมอื่นๆที่น ามาใช้

อย่างชัดเจนกับผู้ต้องขังหญิง ผู้เขียนเหน็ว่าหากประเทศไทยมีมาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ า/ทณัฑสถานโดยมีกฎหมายราชทัณฑ์บังคับใช้กับผู้ต้องขังหญิงเฉพาะจะ

เป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งยังมีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลในการปฏบัิติต่อ

ผู้ต้องขังหญิงหรือข้อก าหนดกรุงเทพฯ 

 

บทน า          

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมจนก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นตามมาเป็นผล

โดยตรงที่ท  าให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องท างานมากข้ึน มีการจับกุมผู้กระท าความผิด

เพ่ิมมากขึ้ น
1
 จนท าให้มีการเพ่ิมจ านวนของผู้ต้องขังในเรือนจ า ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

งบประมาณ และประสทิธภิาพในการบริหารงานราชทณัฑ ์รวมทั้งการควบคุมดูแลและพัฒนานิสัย

ผู้ต้องขังและยังน าไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมายตามมาอีกทั้งความแออัด งบประมาณรายจ่าย 

บุคลากร การบริหารงานเรือนจ าและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง
2
 การเพ่ิมจ านวนของผู้ต้องขังท า

ให้เกดิสภาพแออดัยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจ า ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของ

ผู้ต้องขังในทางลบเทา่นั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจ า เพราะท าให้การจัดการ

สวัสดิการและการดูแลผู้ต้องขังในด้านต่างๆ ท าด้วยความยากล าบาก
3
 อย่างไรกต็าม ผู้ต้องขัง

จะต้องได้รับการปฏบัิติเป็นไปตามหลักสทิธิมนุษยชน จะต้องปฏบัิติต่อผู้ต้องขังอย่างเท่าเทยีมกัน 

                                                           
1
 ธานี  วรภัทร์, วิกฤตราชทณัฑ ์: วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554), น. 

14. 
2
 เพ่ิงอา้ง, น. 18. 

3
 มานะ  วินทะไชย, “ผู้ ต้องขังล้นเรือนจ า : ปัญหาส าคัญที่ไม่มีวันเป็นวาระแห่งชาติ,” สบืค้นเมื่อวันที่ 10 

กนัยายน 2559, จาก http://myreadertips.blogspot.com/2014/10/blog-post_97.html 

457



 

3 
 

มุ่งเน้นการบ าบัด ฟ้ืนฟู พฤตินิสัยที่เป็นผลร้ายไม่ให้กลับไปกระท าความผิดต่อไปอีกในอนาคต

และการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน      

ประเทศไทยมีปัญหาด้านบุคลากรหรืออัตราก าลังของเจ้าหน้าที่เรือนจ าไม่ได้สัดส่วน

กับผู้ต้องขังซ่ึงการขาดแคลนเจ้าหน้าที่เรือนจ า แพทย์ และผู้เช่ียวชาญด้านสหวิชาชีพท าให้การ

ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ต้องขังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรและในการที่ผู้ต้องขังจะออกไปรักษาตัวยัง

โรงพยาบาลนอกเรือนจ าความขาดแคลนเจ้าหน้าที่ท  าให้เรือนจ าต้องมีความระมัดระวังในการ

จัดส่งผู้ต้องขังที่ป่วยออกไปรักษาภายนอกเรือนจ า
4
      

ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณเน่ืองจากการเพ่ิมจ านวนของผู้ต้องขังท าให้

งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมมากข้ึน และรายจ่ายใช้จ่ายไปในเร่ืองการบริโภคมากที่สุด งบประมาณ

ไม่ได้ถูกใช้ไปเพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูมากเท่าไหร่ ทั้งๆ ที่งานราชทัณฑ์ถือเป็นการลงทุนกับมนุษย์
5

ผู้ต้องขังต้องได้รับการดูแลด้านต่างๆรวมถึงด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังหากมีการใช้

งบประมาณไปด้านอื่นหมด จะท าให้ด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพเฉพาะเพศของผู้ต้องขังหญิงที่เรือนจ า/ทัณฑสถานจะต้องตระหนักใน

ด้านสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ผู้ต้องขังหญิงจะต้องได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธภิาพ  

ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะในพระราชบัญญัติราชทณัฑ์ กฎกระทรวงฯ 

ระเบียบกรมราชทัณฑ์ และอื่นๆที่เกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงท าให้การปฏิบัติในด้านต่างๆ และด้าน

การส่งเสริมสุขภาพเกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างเฉพาะเพศที่ผู้ต้องขังหญิงมี

ความต้องการด้านการดูแลสขุภาพสงูกว่าผู้ต้องขังชาย      

จากปัญหาดังกล่าวเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิในด้านสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง จึงเหน็

ควรศึกษาสทิธขิองผู้ต้องขัง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ในประเทศไทย โดยเน้นศึกษา 

การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงโดยทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงเฉพาะด้าน การ

ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิง และการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และบุตรของ

ผู้ต้องขัง ซ่ึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่เรือนจ า/ทัณฑสถานจะต้องค านึงและจัดให้มีการส่งเสริมเป็น

สวัสดิการทางสขุภาพทั้งในทางกฎหมายและทางปฏบัิติ โดยเปรียบเทยีบกับข้อก าหนดแมนเดลลา 

ข้อก าหนดกรุงเทพฯและกฎหมายต่างประเทศ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

                                                           
4
 นภาภรณ ์หะวานนท,์ เพญ็สริิ จีระเดชากุล, ธรีวัลย์ วรรธโนทยั, พิสมยั รัตนโรจน์สกุล, กติตกิร สนัคติประภา

, ก าจัด พ่วงสวัสดิ์ และจิรภา สนิธุนาวา. การใช้วิจัยเชิงปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน าข้อก าหนดกรุงเทพฯ

ไปสู่การปฏิบัติกรณีศึกษาในประเทศไทย : การวิจัยภายใต้โครงการก าลังใจในพระราชด าริพระเจ้าหลายเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา, (กรุงเทพฯ : ส านักกจิการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกติิยาภา, 

ส านักปลัดกระทรวงยุตธิรรม กระทรวงยุตธิรรม, 2555). น.44. 
5
 ธานี  วรภัทร์, วิกฤตราชทณัฑ ์: วิกฤตกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่2,      น. 73-

74. 
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2. แนวความคิดเกี่ยวกบัมาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพผูต้อ้งขงั 

หญิง          

เรือนจ าหญิงจะมีมาตรฐานที่เป็นแนวทางการปฏบัิติส าหรับการดูแลสขุภาพเฉพาะเพศ

ที่เน้นเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธ์ การดูแลสุขภาพจิตใจ การรักษา

อาการติดยาเสพติดและการให้ค าปรึกษาส าหรับผู้ที่เคยตกเป็นเหย่ือของการล่วงละเมิดทาง

ร่างกายและทางเพศ          

ความร่วมมือกนัระหว่างเรือนจ า/ทณัฑสถานและสถานบริการด้านสขุภาพ ไม่ว่าจะเป็น

กระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานการดูแลด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์ประกอบเชิงบูรณา

การในการให้บริการทางการแพทย์ที่สามารถให้บริการกบัทุกๆเรือนจ าในเบ้ืองต้นการดูแลสุขภาพ

ของผู้ต้องขังควรจะได้รับการดูแลสุขภาพทั้งผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง สามารถเข้าถึงการ

รักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมตามความต้องการของผู้ต้องขังแต่ละรายเจ้าหน้าที่ทางด้าน

การแพทย์ที่อยู่ในเรือนจ าเม่ือจะต้องให้บริการสขุภาพในการรักษาเบ้ืองต้นควรจะค านึงถึงลักษณะ

ของอาการเจ็บป่วยเช่น เป็นโรคติดต่อเร้ือรัง โรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธ์ คือ 

มะเร็งปากมดลูก หรือโรคติดต่อต่างของผู้หญิงที่ต้องดูแลสุขภาพโดยแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญ 

ควรจัดให้มีบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญตรวจเย่ียมเป็นประจ า  

สขุภาพจิตตามที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

ของผู้ต้องขังในเรือนจ ากล่าวว่า การท าให้ผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจ ามีสุขภาพจิตดีเป็นเร่ืองที่ยาก 

ดังน้ัน เรือนจ าควรให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าผู้ต้องขังแต่ละรายที่มีสุขภาพจิตต่างกัน เพ่ือ

ลดสาเหตุที่เป็นผลเสยีต่อสขุภาพจิต        

ส่วนผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และบุตรติดผู้ต้องขังจะได้รับการดูแลทั้งก่อนคลอดและ

หลังคลอดมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัการปฏบัิติภายนอกเรือนจ าแต่หากว่าทารกที่เกิดในเรือนจ ากไ็ม่

ควรระบุสถานที่อยู่ของเรือนจ าไว้ในสูติบัตรส่วนเดก็ที่อาศัยอยู่กับมาดาในเรือนจ าในช่วงเวลาที่

เดก็อยู่ในเรือนจ า เดก็ควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยและพัฒนาการของ

ร่างกาย และควรอยู่ในความดูแลโดยนักจิตวิทยาเรือนจ าและผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาของเดก็ 

สภาพแวดล้อมที่จัดเตรียมไว้ส าหรับการเล้ียงดูเดก็ควรใกล้เคียงกบัสภาพนอกเรือนจ าให้มากที่สุด

เทา่ที่จะเป็นไปได้
6
         

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนด ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาติส าหรับ

ผู้ต้องขัง ; ข้อก าหนดแมนเดลลา (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment 

                                                           
6
 นัทธ ีจิตสว่าง, ก าจัด พวงสวัสดิ์ และคณะ, คู่มอืการจัดการและการก าหนดนโยบายในการปฏบิัติต่อ

ผู้กระท าความผิดหญิง : ส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมกรุงเวียนนา , (กรุงเทพฯ : 

ส านักกจิการในพระด าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ,ส านักปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ยุตธิรรม, 2551), น. 100-102. 
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of Prisoners ; the Mandela Rules
7
 จุดเด่นส าคัญย่ิงของข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าสหประชาชาติ

ฉบับน้ีคือ หากมีการบังคับใช้หรือปฏิบัติตามอย่างเตม็ก าลังจะเปล่ียนแปลงสภาพของการคุมขัง

จากเวลาที่สูญเปล่าของการทนทุกข์ทรมานและความอัปยศอดสูอันเป็น วิกฤต ไปสู่ โอกาส ที่

บุคคลสามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวส าหรับการพัฒนาเพ่ือประโยชน์ของตนเองเมื่อได้รับอิสรภาพ

ทั้งเป็นประโยชน์แก่สงัคมอกีด้วย
8
        

หลักการเบ้ืองต้นของข้อก าหนดแมนเดลลา ในการบริการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง

เป็นความรับผิดชอบของรัฐ ผู้ต้องขังควรได้รับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับที่มีในชุมชน

และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการจัดการสาธารณสุขทั่วไปและท าให้มั่นใจว่าได้รับการ รักษาและ

ดูแลอย่างต่อเน่ือง
9
          

นอกจากน้ียังมี ข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและ

มาตรการที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าความผิดหญิง ; ข้อก าหนดกรุงเทพฯ (United Nations 

Rule for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women 

Offenders ; the Bangkok Rules)
10

 เน่ืองจากที่ผ่านมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1955 ยังไม่มีข้อก าหนด

เฉพาะเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิง จนในปลายปี ค.ศ. 2010 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 65 

ได้ให้ความเหน็ชอบข้อก าหนดกรุงเพทฯ เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยปฐมบทของ

ข้อก าหนดดังกล่าวน้ีมีจุดเร่ิมจากพระอัจฉริยาภาพและพระปรีชาสามารถในพระเจ้าหลานเธอ 

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงมีพระด าริให้มีโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates ซ่ึง

พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงตระหนักถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้รับโอกาสเท่ที่ควรโดยเฉพาะผู้ต้องขัง

หญิงที่มีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน
11

         

หลักการในการส่งเสริมสขุภาพตามข้อก าหนดกรุงเทพฯ จะมีการบริการด้านสขุอนามัย

การบริการดูแลสขุอนามัยส าหรับผู้หญิง การบริการด้านสุขภาพจิต การป้องกัน การรักษาและการ

ช่วยเหลือหญิงซ่ึงเป็นโรคเอดส์ การบริการป้องกันโรคเฉพาะ การดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และบุตร

ติดผู้ต้องขัง
12

           

อย่างไรกต็าม โดยเหตุที่ข้อก าหนดแมนเดลลา (the Mandela Rules)กับข้อก าหนด

กรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ดังกล่าวมิใช่กฎหมาย และขาดอ านาจบังคับให้ปฏบัิติตาม ซ่ึงการที่

ประเทศใดประเทศหน่ึงจะปฏิบัติตามหรือไม่จะขึ้ นอยู่ในดุลพินิจของประเทศน้ันๆ องค์การ

สหประชาชาติไม่มีอ านาจใดๆ ไปก าหนดให้มีการปฏิบัติตาม สิ่งที่สหประชาชาติท าได้ก็คือ 

                                                           
7
 ข้อก าหนดแมนเดลลา. 

8
 เพ่ิงอา้ง. 

9
 เพ่ิงอา้ง, ข้อ 24.  

10
 ข้อก าหนดกรงุเทพฯ. 

11
 ศาลกบักระบวนการปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงั, น. 9. 

12
 อา้งแลว้ เชิงอรรถที ่10. 
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ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกต่างๆ ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในข้อก าหนดแมนเดลลา

กับข้อก าหนดกรุงเทพฯดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ

ประเทศ 

 

3. หลกัเกณฑก์ารส่งเสริมสุขภาพของผูต้อ้งขงัหญิงตามกฎหมายต่างประเทศ    

3.1 องักฤษ           

การบังคับโทษจ าคุกในประเทศอังกฤษจะมีกฎหมายที่ส าคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติ

เรือนจ า (Prison Act 1992) และข้อบังคับเรือนจ า (Prison Rule 1999) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ได้ก าหนดแนวทางปฏบัิติของเจ้าหน้าที่ราชทณัฑ ์และสทิธต่ิางๆของผู้ต้องขัง    

ประเทศอังกฤษในกระบวนการยุติธรรมจะมีการใช้มาตรการที่ไม่ใช่การจ าคุก โดยจะ

เน้นการป้องกนัการเกดิอาชญากรรมมากกว่าการแก้ไข มีการใช้มาตรการลดปริมาณผู้ต้องขังเข้าสู่

เรือนจ า
13
 การบังคับโทษในเรือนจ าจะมีมาตรการส่งเสริมต่อผู้ต้องขัง โดยเรือนจ าจะมีความ

รับผิดชอบดังน้ี การส่งเสริมทางด้านความสร้างสรรค์ให้กบัผู้ต้องขัง เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีการปรับตัว

อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้เตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม การกระตุ้นจิตส านึก

ของผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังให้ผู้ต้องขังมีส านึกในการกระท าความผิดที่ผ่านมา การที่ผู้ต้องขังต้องถูก

จ ากดัเสรีภาพในเรือนจ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและเพ่ือความปลอดภัยและเรือนจ าจะ

มีหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเพ่ือเตรียมความพร้อมในการกลับสู่สังคม และจะมีการช่วยเหลือ

ผู้ต้องขังอย่างต่อเน่ืองภายหลังการปล่อย
14

       

การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงในอังกฤษ จะมีระเบียบกรมราชทัณฑ์ (Prison 

Service Order 4800 on Women Prisoners) จะมีหลักความเสมอภาคในการรับบริการทาง

การแพทย์ แนวคิดน้ีมีหัวใจส าคัญคือ ผู้ต้องขังจะต้องได้รับบริการด้านสุขภาพและการแพทย์จาก

เรือนจ า ในมาตรฐานเทยีบเท่ากับในชุมชน โดยหน่วยงานที่ท  าหน้าที่บริการดูแลสุภาพในเรือนจ า 

คือ Primary Care Trusts  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้การดูแลของ National Health Service
15
 การ

ส่งเสริมสุขภาพของผู้ต้องขังตามกฎหมายอังกฤษได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักการบริการ

ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ต้องขัง โดยได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับเรือนจ า (The 

Prison Rule 1999)โดยหลักการส าคัญในการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ าที่วางไว้ในข้อบังคับ

เรือนจ า (The Prison Rule 1999) คือ ในเรือนจ าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์ประจ าอยู่

                                                           
13

 ธานี วรภัทร,์ “กฎหมายบงัคบัโทษในประเทศไทย : การบังคับโทษจ าคุก,” วารสารกฎหมายธุรกจิบัณฑติย์, 

น. 120, (มกราคม - มถุินายน 2550). 
14 
ธานี  วรภัทร์, กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก, พิมพ์คร้ังที่ 2. (กรงุเทพ: วิญญูชน, 2553), น. 33.   

15
 Plugge,E. , Douglas, N. , & Fitzpatrick, R, The  Health  of  Women in Prison Study Findings, 2006, 

p. 13. อ้างถึงใน. นันัทธ ีจิตสว่าง, สารานุกรม : การปฏบิัติต่อผู้ ต้องขังหญิงนานาชาติ, (กรุงเทพฯ : กรม

ราชทณัฑ,์ 2552), น. 40. 
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ในเรือนจ าทุกวัน โดยจะมีการดูแลผู้ต้องขังที่เจบ็ป่วย ซ่ึงหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์

จะมีการรักษาทางด้านสุขภาพทางด้านร่างกายของผู้ต้องขัง รวมถึงสุขภาพจิตด้วย
16
 การบริการ

สขุภาพเฉพาะด้านทางเรือนจ าจะมีการจัดบริการสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง
17
นอกจากน้ี กรมราชทณัฑ์จะ

จัดให้มี Mother and Baby Units (MBUs) ไว้เป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ต้องขังหญิงที่มีการต้ังครรภ์

และเดก็ตติดกบัผู้ต้องขัง
18

         

3.2 สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี   

การบังคับโทษจ าคุก เป็นมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับโทษจ าคุกที่เป็นการ

ลงโทษผู้กระท าความผิดวิธีการเพ่ือความปลอดภัยที่เป็นการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล
19
 ใน

เยอรมนี กระบวนการยุติธรรม ทุกองค์กรการท างานจะมีความสัมพันธ์ และต่อเน่ืองกัน มีแนวคิด

และทศิทางไปในแนวทางเดียวกนั เมื่อมีผู้กระท าความผิดจะสามารถกรองผู้กระท าความผิดให้รับ

โทษจ าคุก เมื่อถูกจ าคุกจะได้รับการฟ้ืนฟูแก้ไข อย่างมีประสทิธภิาพ
20

    

การบังคับโทษจ าคุกในประเทศเยอรมันจะมีแผนการบังคับโทษจ าคุก เพ่ือบ าบัด แก้ไข 

ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาผู้ต้องขัง โดยมีการก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายได้ในผลของ

พัฒนาการของผู้ต้องขัง และ โดยแผนบังคับโทษจ าคุก จะประกอบไปด้วย การให้ผู้ต้องขังเข้าไป

อยู่ในสถานที่เหมาะสมในเรือนจ าปิดหรือเรือนจ าเปิด การให้ผู้ต้องขังอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือกลุ่ม

บ าบัด การให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพที่เหมาะสม มีการจัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่

ผู้ต้องขังอย่างต่อเน่ือง มีมาตรการช่วยเหลือและมาตรการบ าบัด การผ่อนปรนการบังคับโทษ

ให้กบัผู้ต้องขังและมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมการปล่อยตัว
21

    

การส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังหญิงในเยอรมัน รัฐบาลในประเทศเยอรมันจะมีการ

ตระหนักถึงปัญหาของผู้ต้องขังหญิง ในการถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ซ่ึงเป็นภาระอย่างย่ิงของ

ผู้หญิง เพราะว่า ผู้ต้องขังหญิงจะต้องถูกแยกออกจากสงัคม จะต้องแยกจากสามีและแยกออกจาก

                                                           
16

 ปณธิาน ตงึตระกูล, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสทิธขิองผู้ต้องขงัด้านสขุภาพอนามยั,”  

(วิทยานพินธม์หาบณัฑติ คณะนติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์, 2556), น. 67. 
17

 Prisoner’ Information Book for Women Prisoners and Young Offender, p. 12). อ้างถงึใน. นทัธ ีจิต

สว่าง, สารานุกรม : การปฏบิตัต่ิอผู้ต้องขงัหญิงนานาชาต,ิ อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 15. น. 41. 
18
 ปิยะลักษณ์ ทัฬหิกรณ์, “การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการด าเนินคดีอาญา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2559, จาก https://www.gotoknow.org/posts/490773 
19

 ธานี วรภัทร์, “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดจ้างท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการก าหนดการ

บังคับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้กับการวินิจฉัยการกระทาความผิดที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กรณศีึกษาผู้ ต้องขังหญิง, (กระทรวงยุติธรรม : ทุนวิจัยสานักกจิการในพระดาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า

พัชรกติยิาภา, 2559), น. 47. 
20

 เพ่ิงอา้ง, หน้าเดมิ. 
21

 เพ่ิงอ้าง, น. 48. 
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บุตร
22
พระราชบัญญัติเรือนจ า รวมถึงบทบัญญัติทั่วไปในด้านการดูแลสุขภาพที่ใช้กับนักโทษ

ทั้งหมดจะมีลักษณะเช่นเดียวกบับทบัญญัติเพ่ิมเติมอื่นๆที่น ามาใช้อย่างชัดเจนกบัผู้ต้องขังหญิง
23

 

หลักเกณฑ์เบ้ืองต้นในการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังโดยมาตรการทางการแพทย์ โดย

เรือนจ ามีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขัง จะดูแลทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ

ผู้ต้องขัง และจะให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังในด้านต่างๆรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ต้องขัง
24
 

ผู้ต้องขังหญิงที่ป่วยทางจิตในประเทศเยอรมันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายเฉพาะและจะ

ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิกจิตเวชและโรงพยาบาลนิติจิตเวช
25
และการส่งเสริม

สขุภาพผู้ต้องขังหญิงที่เป็นผู้ต้องขังหญิงที่ต้ังครรภ์และเพ่ิงคลอดบุตร จะมีบทบัญญัติกฎหมายว่า

ด้วยการคุ้มครองแม่ที่ท  างาน มาบังคับใช้ การที่ผู้ต้องขังหญิงต้ังครรภ์จะมีสิทธิทางการแพทย์โดย

ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์
26
นอกจากน้ี บุตรติดมากับผู้ต้องขังในเรือนจ าที่

ท  าการพักอาศัยอยู่กับผู้ต้องขัง และจะได้รับการส่งเสริมสุขภาพเช่นกัน สามารถขอให้ตรวจรักษา

เพ่ือป้องกนัโรคได้ตามสมควร
27

 

 

4. บทสรุปและเสนอแนะ         

ประ เทศไทยได้มีการ พัฒนาปรับปรุ งกฎหมายราชทัณฑ์ ใ ห้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลมากขึ้ น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล โดยจะเหน็ได้

จากพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ที่ได้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง รวมทั้งมีการออก

กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการคุ้มครองและใช้เป็นวิธีปฏิบัติกับผู้ต้องขังเพ่ือให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของการปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินชีวิตของผู้ต้องขัง

และการปฏบัิติต่อผู้ต้องขังที่มีฐานะเป็นมนุษย์ให้มากข้ึน      

แต่หากพิจารณาเร่ืองกฎหมายแล้วจะพบว่าประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เฉพาะ

เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และในกฎหมายราชทัณฑ์ก็บัญญัติไว้กว้างๆไม่

ตอบสนองความต้องการของผู้ต้องขังอย่างแท้จริงอย่างเช่นที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังหญิง

ตามมาตรฐานสากล และเมื่อพิจารณาในทางปฏบัิติของงานราชทณัฑ์ในประเทศไทยจะพบว่าใน

การด าเนินงานหรือในทางปฏิบัติของหน่วยงานราชทัณฑ์ยังไม่สามารถมีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่

                                                           
22

 Country Report : Germany, p.1. 
23

 “Prisoner Healthcare, Guaranteed by Law : Are the Germans Getting it Right,” สบืค้นเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2559, จาก http://rightsofprisoners.blogspot.com/2012/10/prisoner-healthcare-

guaranteed-by-law.html 
24

 StVollzG, § 56. 
25

 Country Report : Germany, p. 4. 
26

 กฎหมายว่าด้วยการบงัคบัโทษจ าคุก. อ้างแล้ว เชงิอรรถที่ 14, น. 139. 
27

 Country Report : Germany, p. 3. 
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กฎหมายราชทณัฑ์บัญญัติและไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบัญญัติ

ต่าง ๆ เน่ืองมาจากราชทณัฑ์ไทยในปัจจุบันประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานราชทณัฑ์จนท า

ให้มีการปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองมาจาก ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ และปัญหาการ

ขาดแคลนบุคลากร หรือสถานที่ไม่เพียงพอต่อความจุของผู้ต้องขัง และทัศนคติของเจ้าหน้าที่

เรือนจ า เป็นต้น การด าเนินงานของกรมราชทัณฑ์จะมีการจัดวางไว้ตามแผนในการจัดการ

คุ้มครองสิทธิต่างๆของผู้ต้องขัง แต่กยั็งไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้

ตามสมควร           

ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอแนะดังน้ี        

1. กรมราชทณัฑ์ควรพิจารณาจัดท า “ระเบียบกรมราชทณัฑ์ ว่าด้วยเร่ือง การส่งเสริม

สุขภาพอนามัยผู้ต้องขังหญิง” เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทางปฏบัิติกับผู้ต้องขังหญิง และ

เพ่ือให้เป็นมาตรฐานที่รับรองได้ว่า ผู้ต้องขังจะได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับ

ชุมชน หากเกดิการเจบ็ป่วยจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทนัทว่งที    

2. แก้ไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. มาตรา 30 วรรคหน่ึง เดิม “เมื่อแพทย์ผู้

ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังย่ืนรายงานแสดงความเห็นว่าผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บและถ้าคง

รักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ าจะไม่ทุเลาดีขึ้ น อธิบดีจะอนุญาตให้ผู้ต้องขังคนน้ันไปรักษาตัวใน

สถานที่อื่นใดนอกเรือนจ าโดยมีเง่ือนไขอย่างใดแล้วแต่จะเหน็สมควรกไ็ด้”    

แก้ไขเป็น “เมื่อแพทย์ผู้ควบคุมการอนามัยของผู้ต้องขังย่ืนรายงานแสดงความเหน็ว่า

ผู้ต้องขังคนใดป่วยเจ็บและถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจ าจะไม่ทุเลาดีขึ้ น ให้ผู้บัญชาการ

เรือนจ า/ผู้อ านวยการ จัดแพทย์เข้ามารักษาหรือส่งไปรักษายังเรือนจ าอื่น หากกรณีจ าเป็น จะ

ส่งไปรักษาตัวในสถานที่อื่นใดนอกเรือนจ าสถานที่น้ันจะต้องมีสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะ แล้ว

รายงานให้อธบิดีทราบต่อไป”         

3. เสนอแนะให้ สถานพยาบาลในเรือนจ าแต่ละแห่งประสานงานกับโรงพยาบาลใน

เขตพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์เช่ือมต่อระหว่างสถานพยาบาลในเรือนจ าไปยัง

โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ ส าหรับกรณีที่ต้องปรึกษาแพทย์ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางกส็ามารถ

ติดต่อผ่านทางระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรน็ซ์ เพ่ือลดภาระของเจ้าหน้าที่ไม่จ าเป็นต้องส่งตัวผู้ต้องขัง

ออกไปภายนอกเรือนจ าทุกกรณี         

4. เสนอแนะให้ กรมราชทัณฑ์ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ให้ส่ง

หน่วยแพทย์เคล่ือนที่และเจ้าหน้าที่สาธารณสขุหมุนเวียนเข้ามาให้บริการในเรือนจ า ทั้งในด้านการ

คัดกรองผู้ป่วย ป้องกนั ควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขอนามัยในเรือนจ า ทั้งใน

ด้านช่องปาก ผิวหนัง ตา อนามัยเจริญพันธุ ์สภาวะจิตใจ      

5. มีมาตรการลดจ านวนผู้ต้องขังโดยการพักการลงโทษ หรือคุมประพฤติส าหรับ

ผู้ต้องขังที่ป่วยหนัก ป่วยระยะสุดท้ายหรือวาระสุดท้ายของชีวิต และระยะเวลาในการจ าคุกเหลือ

น้อย กรณีดังกล่าวแพทย์ที่ท  าการรักษาวินิจฉัย ควรอนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้าน โดยให้
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แพทย์น าผลตรวจอันเป็นที่แน่ชัดว่าผู้ต้องขังป่วยหนัก ป่วยระยะสุดท้ายหรือวาระสุดท้ายของชีวิต 

ย่ืนต่อผู้บัญชาการเรือนจ าและให้ผู้บัญชาการเรือนจ ายืนผลการตรวจน้ันต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ ์

เพ่ือให้อธบิดีกรมราชทณัฑอ์นุญาตตามสมควร 
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