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ระบบส่งต่อผู้ต้องขังป่วย 

จะเด็ดดาว สารบรรณ* 
บทคัดย่อ 

สิทธิในการรักษาพยาบาลและการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการยังสถานพยาบาลท่ีมีความเหมาะสมใน
การดูแลรักษา เม่ือผู้ป่วยมีภาวะฉุกเฉิน หรือเกินขีดความสามารถในการดูแล เป็นสิทธิท่ีผู้ป่วยพึงจะได้รับจาก
การดูแลทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน โดยรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองอย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากภาวะเจ็บป่วยนั้น ซ่ึงผู้ต้องขังส่วนใหญ่ท่ีเป็นประชาชนคนไทย มี
เลขประจําตัว 13 หลัก จะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป คือ สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ และสิทธิการรักษาอ่ืน  เช่น สิทธิการรักษาประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ รวมถึง
การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ เพ่ือให้การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังต่างชาติ และผู้ต้องขัง
คนไทยไร้สิทธิ (ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) ท้ังนี้เม่ือผู้ต้องขังเกิดภาวะเจ็บป่วยข้ึน สถานพยาบาล
ในเรือนจํา/ทัณฑสถานจะให้การดูแลรักษาเบื้องต้น  และในรายท่ีมีอาการรุนแรงเกินขีดความสามารถ 
เจ้าหน้าท่ีจะรายงานผู้บัญชาการเรือนจํา เพ่ือพิจารณาส่งตัวออกไปรักษาท่ีสถานพยาบาลภายนอก โดย
แนวทางในการส่งตัวผู้ต้องขังป่วยไปรักษาน้ันมีลักษณะท่ีจําเพาะ เนื่องจากผู้ต้องขังป่วยเป็นผู้เข้ารับบริการ
ในลักษณะท่ีมีอาการเจ็บป่วยและเป็นผู้ต้องขังราชทัณฑ์ การส่งตัวออกไปตรวจรักษายังโรงพยาบาลภายนอก
จึงได้มีปัจจัยเกี่ยวกับความม่ันคง ปลอดภัย การป้องกันการหลบหนีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซ่ึงมีผลต่อการตอบ
รับการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลปลายทาง ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ ต้องขัง โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ ต้องขังออกไปรับการรักษาพยาบาลยัง
สถานพยาบาลภายนอกเรือนจํา การร่วมมือกันของกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์จึงมีความสําคัญ
อย่างมากในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ผู้ต้องขังมีสิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกับ
ประชาชนท่ัวไป 

คําสําคัญ : สิทธิการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง/ การส่งต่อทางการแพทย์ / เรือนจํา 
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Medical Referral for Sick Prisoners 
 

Jadetdaw Saraban* 
 
Abstract 
 

A patient has the right to medical treatment and referral to appropriate medical care 
facilities, when the patient is in a state of emergency, or in a situation of exceeding the 
capacity of health care.  It is the right of patients to receive equal care in public health.  The 
state must provide equal protection under human rights principles, to prevent the danger of 
illnesses.  Most inmates are Thai people, with 13-digit identification number, which will be 
entitled to medical treatment as well as the general public's right to health insurance, 
including other health treatment rights, such as social security rights, Civil servant rights, 
including budget allocation from the Department of Corrections. to provide health care for 
inmates of foreign countries.  Thai inmates do not have these rights (no 13-digit identification 
number).  When Thai inmates get sick, prison medical facility will provide basic medical care.  
For cases with severe symptoms, medical personnel will report to the prison director, for 
considerations to be sent out to appropriate external medical facilities.  The guidelines for 
sending sick prisoners for external treatment are quite specifics, because of being inmates.  
There are safety factors to be concerned, to prevent the escape of sick prisoners.  This affects 
the acceptance of hospital admissions. In order to promote and protect the human rights of 
inmates, particularly the problems and obstacles of sending prisoners to be treated in 
external medical facilities as outpatients, the cooperation of the Ministry of Public Health and 
the Department of Corrections is very important in solving these problems.  This is in order for 
inmates to have equal access to public health services, as general Thai citizen. 
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บทนํา 
การจําคุกนั้นถือเป็นการจํากัดอิสรภาพของมนุษย์เป็นการจํากัดสิทธิบางส่วนอันเกิดจาก

การกระทําผิดและถูกลงโทษตามคําพิพากษา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องไม่กระทําในลักษณะที่เกินความ
จําเป็น ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกคนควรปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม รวมถึงคํานึงในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากผู้ต้องขังยังคงเป็นพลเมืองของประเทศ ยังคงมีสิทธิ
เสรีภาพบางประการในฐานะปัจเจกชนที่จะต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้มี
ชีวิตอยู่ มีที่พักอาศัย ได้รับการปฏิบัติตนตามสิทธิมนุษยชน โดยรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองโดยเฉพาะ
สิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่มีอยู่อันล่วงละเมิดมิได้ แม้ว่าจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพบางประการจากผล
การกระทําผิดนั้นเช่น สิทธิการได้รับอาหาร สิทธิการได้รับเครื่องนุ่งห่มหลับนอน สิทธิในการติดต่อกับ
ครอบครัวสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานจากรัฐ ซึ่งการบริการด้านสุขภาพนั้นนับได้ว่า
เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนและทุกกลุ่มที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกันตามความในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 47 
กล่าวว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและ
ขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

เมื่อผู้ต้องขังมีอาการเจ็บป่วยในเรือนจํา เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลจะเป็นผู้ให้การดูแล
เบื้องต้น หากอาการป่วยเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาล เจ้าหน้าที่จะรายงานผู้บัญชาการ
เรือนจํา เพื่อพิจารณาส่งตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก ตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ให้เรือนจําทุกแห่งจัดให้มีสถานพยาบาล เพื่อเป็นที่ทําการ
รักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่ป่วย จัดให้มีแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าพนักงานเรือนจําที่ผ่านการอบรมด้าน
การพยาบาล ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจําที่สถานพยาบาลนั้นด้วย อย่างน้อยหนึ่งคน และให้การ
ดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจร่างกายตามมาตรา 37 การดูแลสุขอนามัย การสุขาภิบาล และการ
ตรวจสุขภาพ ตามความจําเป็น  และมาตรา 55 ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วย มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
หรือเป็นโรคติดต่อให้ผู้บัญชาการเรือนจําดําเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการตรวจจากแพทย์โดยเร็ว และ
หากผู้ต้องขังนั้นต้องได้รับการบําบัดรักษาเฉพาะด้านหรือถ้าคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจําจะไม่ทุเลา
ดีขึ้น ให้ส่งตัวผู้ต้องขังดังกล่าวไปยังสถานบําบัดรักษาสําหรับโรคชนิดนั้นโดยเฉพาะ โรงพยาบาลหรือ
สถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตนอกเรือนจําต่อไป ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษา
ตัวนอกเรือนจํา ระยะเวลาการรักษาตัว รวมทั้งผู้มีอํานาจอนุญาตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
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ผู้ต้องขังป่วย คือ ผู้ต้องขังโดยทั่วไปที่มีอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจน
ผู้ต้องขังที่ติดฝ่ิน กัญชา ส่ิงเสพติดอื่น ซึ่งมีอาการร้ายแรง หรือหญิงตั้งครรภ์ หรือมีลูกอ่อน ซึ่งจัดเป็น
ผู้เจ็บป่วยโดยอนุโลมตามกฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ข้อ 74 ดังนั้น ผู้ต้องขังป่วยจึงประกอบไปด้วย (สํานักทัณฑวิทยาส่วนมาตรการ
ควบคุมผู้ต้องขัง, 2554) 

1. ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทางร่างกาย 
2. ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทางจิตใจ 
3. ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ หรือมีลูกอ่อน 
4. ผู้ต้องขังติดยาเสพติดให้โทษ 

สําหรับการให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจํานั้น ในเบื้องต้นผู้ต้องขังที่มี
อาการเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาโดยพยาบาลเรือนจําที่ประจําอยู่สถานพยาบาลเรือนจํา/ทัณฑ
สถานนั้นๆ และหากมีอาการท่ีเกินศักยภาพในการรักษาพยาบาลภายในเรือนจํา นายแพทย์ประจํา
เรือนจําจะเป็นผู้พิจารณาในการส่งตัวผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐภายนอก โดย
การรับ-ส่งต่อผู้รับบริการเป็นวิธีการที่ให้หน่วยบริการประจํา หรือหน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย
เมื่อเกินขีดความสามารถหรือศักยภาพของหน่วยบริการน้ันๆจะต้องจัดการให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อไป
ยังหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ หรือ ตติยภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
และเม่ือผู้ป่วยอาการดีขึ้นจนสามารถกลับหน่วยบริการประจํา หรือหน่วยบริการใกล้บ้านได้แล้ว 
จะต้องมีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2560) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลสําคัญของการรักษาพยาบาล ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในหมวด 3 การ
จัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น เมื่อมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วย ถ้ามีความ
จําเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วย หรือผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีความประสงค์จะไปรับการรักษาพยาบาลที่
สถานพยาบาลอื่น ผู้รับอนุญาตและผู้ดําเนินการต้องจัดการให้มีการจัดส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินจะเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันการเสียชีวิต  หรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น หรือ
เกินขีดความสามารถ ให้สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนดําเนินการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ตามมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด ซึ่งในกรณีผู้ต้องขังป่วย  การท่ี
จะส่งต่อไปรักษายังสถานพยาบาลอื่นภายนอกโดยความต้องการของผู้ป่วยหรือญาตินั้นมิอาจทําได้  
เนื่องจากเป็นผู้ป่วยที่ต้องราชทัณฑ์ การส่งต่อไปรับบริการยังสถานพยาบาลภายนอกเรือนจําจึง
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จําเป็นจะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรือนจํานั้น โดยมีแนวทางในการ
พิจารณาดังนี้ 

1. พิจารณาแต่เฉพาะที่เห็นว่ามีความจําเป็นจริงๆ เท่านั้น ที่จะต้องออกไปรับการรักษา
ภายนอกและพิจารณาให้ไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นอันดับแรก เว้นแต่แพทย์ได้
ตรวจวินจิฉัยแล้วมีความเห็นให้ส่งไปรักษาโรงพยาบาลเอกชน เพราะโรงพยาบาลรัฐขาดเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่จะรักษาผู้ป่วยไว้ได้ หรือโรงพยาบาลรัฐอยู่ห่างไกล หากผู้ต้องขังป่วยไม่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยหรือรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือทุพพลภาพ จึงส่งตัวไปโรงพยาบาล
เอกชนได้ และเมื่อพ้นขีดอันตรายแล้วให้รีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐโดยเร็ว 

2. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้มอบอาํนาจใหผู้้บัญชาการเรือนจํา ผู้อํานวยการทัณฑสถาน/สถาน
กักกันและสถานกักขัง ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลางปฏิบัติราชการแทนในการพิจารณาให้
ผู้ต้องขังป่วยออกไปตรวจรักษา และ/หรืออยู่พักรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจําและทัณฑ
สถาน ตามความเหมาะสมและความจําเป็นแห่งโรค ส่วนเรือนจํา/ทัณฑสถานซึ่งสังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค อธิบดีได้มอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อการนี้แล้ว 

3. การขออนุญาตย้ายผู้ต้องขังป่วยไปคุมขังยังเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีโรงพยาบาลและ
แพทย์เฉพาะโรคเพื่อการบําบัดรักษา อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการกองบริการ
ทางการแพทย์ในการพิจารณาอนุญาต 

4. การย้ายผู้ต้องขังเด็ดขาดที่ป่วยทางจิต ให้ดําเนินการเหมือนผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคทาง
กาย (สํานักทัณฑวิทยาส่วนมาตรการควบคุมผู้ต้องขัง, 2554) 

ระบบส่งต่อผู้ต้องขังป่วย 

ระบบการส่งต่อผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตามระเบียบกรม
ราชทัณฑ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษาตัวนอกเรือนจํา พ.ศ. 2559  มีทั้งหมด 2 กรณี 
คือ กรณีที่ออกไปรักษาแบบไป-กลับในวันเดียว และกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้  

-  แนวทางในการปฏิบัติกรณีผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจํา (ไป-กลับในวัน
เดียว) 

กรณีผู้ต้องขังป่วยต้องไปรับการตรวจหรือรกัษายังโรงพยาบาลภายนอกเรือนจาํ โดยไป-กลับ
ในวันเดียวต้องขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจําในการนําตัวผู้ต้องขังออกไปโรงพยาบาล (ทั้งกรณีปกติ
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หรือกรณีฉุกเฉินตามแต่เหตุการณ์) โดยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมจะต้องขอหลักฐานใบรับรองแพทย์ ซึ่งระบุ
ชื่อผู้ต้องขัง ชื่อโรค อาการเจ็บป่วย วันที่ และสถานที่ที่รักษาให้ชัดเจน แล้วรายงานผู้บัญชาการ
เรือนจําทราบ และในการควบคุมให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการนําผู้ต้องขังป่วยส่งโรงพยาบาล 

-  แนวทางการปฏิบัติกรณีผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 

1. เมื่อนําผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจําแล้ว แพทย์มีความเห็นว่าต้องนอน
พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะต้องขอใบแสดงความเห็นแพทย์ผู้รักษา ระบุชื่อผู้ต้องขัง 
ชื่อโรค วันที่แพทย์รับตัว ระยะเวลาในการรักษา นําเสนอต่อผู้บัญชาการเรือนจํา/ผู้อํานวยการทัณฑ
สถาน เพื่อพิจารณาอนุญาตในการอยู่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตามความเห็นแพทย์และความจําเป็น
แห่งโรคและอาการ หากผู้ต้องขังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
จะต้องขอใบแสดงความเห็นแพทย์เป็นระยะๆ โดยระบุวันที่อยู่พักรักษาตัวให้ต่อเนื่องและชัดเจน เพื่อ
นําเสนอรายงานต่อผู้บัญชาการเรือนจํา/ผู้อํานวยการทัณฑสถาน และจัดทํารายละเอียดผู้ต้องขังป่วย
โรงพยาบาลภายนอก เพื่อให้ฝ่ายรักษาการณ์มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปด้วย 

2. ผู้ต้องขังป่วยซึ่งได้รับการบําบัดรักษายังโรงพยาบาลภายนอกมาเป็นเวลาสมควร แต่
อาการเจ็บป่วยยังไม่ทุเลา เพื่อความปลอดภัยในการควบคุมให้เรือนจําขออนุมัติกรมฯเพื่อย้าย
ผู้ต้องขังป่วยไปรับการรักษาตัวที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 

กรณีเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างสอบสวน หรือระหว่างพิจารณาคดี เมื่อมีความจําเป็นต้อง
ออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจํา อาจแนะนําให้ผู้ป่วยหรือญาติยื่นคําร้องต่อศาลให้ปล่อยตัวชั่วคราว 
(ประกันตัว) เพื่อออกไปรักษาตัวภายนอกเรือนจําได้ หรือดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา 246 เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 มาตรา 5 (สํานักทัณฑวิทยาส่วนมาตรการควบคุม
ผู้ต้องขัง, 2554) 

การนําตัวผู้ต้องขังป่วยส่งโรงพยาบาลมีความจําเป็นที่จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในการ
ป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องขัง ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้มีการจัดเตรียมอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

1. ใช้อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ 2 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน เว้นแต่กรณีผู้ต้องขังป่วยที่ต้องนําส่ง
โรงพยาบาลในคราวเดียวกันมากกว่า 1 คน ให้ใช้เจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คนได้ และต้องมี
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายควบคุมไปด้วย โดยไม่รวมพนักงานขับรถ 

2. ให้ระมัดระวังการควบคุมเป็นพิเศษ มิให้มีการหลบหนีทุกขณะ  
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3. กรณีเป็นผู้ต้องขังที่มีโทษสูง เช่น คดียาเสพติดรายใหญ่ หรือคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง หรือ
ผู้ต้องขังมีอิทธิพล ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทราบ เพื่อรักษาความปลอดภัยขณะนําส่งโรงพยาบาล 

4. การควบคุมผู้ต้องขังป่วยไปโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา เจ้าหน้าที่ควบคุมมีอํานาจใช้
กุญแจมือเป็นเครื่องพันธนาการได้ เว้นแต่ผู้ต้องขังนั้นเป็นผู้ร้ายรายสําคัญให้ใช้เครื่องพันธนาการ
อย่างอื่น ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงเพื่อความปลอดภัยในการควบคุม แต่ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วย
ซึ่งไม่สามารถเดินได้ จะไม่ใช้เครื่องพันธนาการใดๆก็ได้ 

5. เตรียมหลักฐานทะเบียนประวัติและรูปถ่ายของผู้ต้องขังป่วย ให้เจ้าหน้าที่ประตูเรือนจํา/
ทัณฑสถานตรวจสอบก่อน-หลัง กลับจากโรงพยาบาล (สํานักทัณฑวิทยาส่วนมาตรการควบคุม
ผู้ต้องขัง, 2554) 

ทั้งนี้ในการนําตัวผู้ต้องขังป่วยส่งโรงพยาบาลภายนอกเรือนจํา มีแนวทางการดําเนินงานตาม
ผังกระบวนการ ดังนี้ (แผนภาพที่1) 

 กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการให้การควบคุมและแก้ไข
พฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สามารถดํารงชีวิตในสังคม
ภายนอกได้อย่างปกติ ซึ่งในการดําเนินการตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์นั้น 
นอกจากจะเป็นการควบคุมดูแลในด้านพฤตินิสัยแล้ว ยังได้มีการดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและ
การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปกติสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (กรม
ราชทัณฑ์, 2560) โดยให้การดูแลในด้านบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดให้ในแต่ละเรือนจํามี
สถานพยาบาล เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วย และได้มีการจัดตั้งทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ เพื่อให้การดูแลสุขภาพแก่ผู้ต้องขังป่วยที่เกินศักยภาพในการรักษาของสถานพยาบาล
เรือนจํา หรือในกรณีที่ผู้ต้องขังมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลานาน 
อันจะส่งผลกระทบต่อการควบคุมดูแลเมื่อรักษาตัวยังโรงพยาบาลภายนอกที่ขาดความพร้อมด้าน
ระบบในการควบคุม ผู้ต้องขังป่วยก็จะถูกส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 
เพื่อสะดวกต่อการควบคุมและการให้การรักษาพยาบาล 

ปัจจุบันทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถือเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังที่เกิด
อาการเจ็บป่วยจากเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศทั้งหมด 143 แห่ง โดยสิทธิการรักษาของผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่ เป็นสิทธิการรักษาประกันสุขภาพเช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั่วไปที่มีเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก (ผู้จัดการ, 2560) มีสิทธิในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่เท่าเทียมกับพลเมือง
ของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
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                            การส่งต่อผู้ต้องขังป่วย 

 

 
                                                                               
                                                             
                          ไม่ใช ่
                                                                                                   

                                                                                    

                                                                                                   
                                                                                                    ส่งกลับ    
                                                           

                                                                              

                                                                              

                    

                                     

                                                                      ไม่                                                                              

 
 
  ใช่ 
        
                                                                                                                                           

 

แผนภาพที่ 1 ผังกระบวนการการส่งต่อผู้ตอ้งขังป่วย (จะเด็ดดาว, 2560) 

สถานพยาบาลในเรือนจําประเมิน
อาการป่วยของผู้ต้องขัง 

สถานพยาบาลในเรือนจํา
มีขีดความสามารถดูแล

ให้การรักษาโดยรพ.ในพื้นที่ 

ส่งต่อรพ.อื่นนอกพื้นที่ 

อาการทุเลาลง 

ให้การรักษาโดย
สถานพยาบาลในเรือนจํา 

ใช่ 

ต้องนอนรักษาตัวนาน 

ทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์

ติดต่อประสานงานกับฝา่ยทณัฑ
ปฏิบัติ และทําหนังสือขออนุญาต
นําผู้ต้องขังป่วยไปรักษา 

เกินขีด
ความสามารถ

รพ.ในพื้นที่ให้การดูแลรักษา 

ไม่ใช่ 

ไม่อนุญาต

อนุญาต 

ส่งตัวไป

ส่งตัวกลับเรือนจํา/ 

ทัณฑสถาน 

ใช่ 
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แห่งชาติ รองลงมาคือ สิทธิประกันสังคม ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เป็นสิทธิการ
รักษาที่ผู้ต้องขังมีก่อนที่จะถูกจําคุกในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ในกรณีนี้พยาบาลประจําสถานพยาบาล
จะต้องเป็นผู้ดําเนินการติดต่อกับโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ เพื่อขอรับรองค่าใช้จ่ายบริการทาง
การแพทย์จากโรงพยาบาลดังกล่าว (สํานักงานประกันสังคม, 2558) และลําดับสุดท้าย คือ สิทธิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกับผู้ที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยทั่วไป ในกรณีที่เป็นบุคคล
ไร้สิทธิ (เป็นคนไทย แต่ไม่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) กรมราชทัณฑ์ได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถเข้ารับไปยังบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียม และ
ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยต่างชาติ กรมราชทัณฑ์จะดําเนินการประสานงานกับสถานทูตของผู้ต้องขังป่วย
รายนั้นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ต้องขังป่วยได้รับการดูแล
รักษาตามหลักสิทธิมนุษยชน 

ปัจจุบันจํานวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับงบประมาณที่จํากัด ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ส่งผลให้มีการ
ส่งตัวผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก เพื่อให้ผู้ต้องขังป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ได้
มาตรฐานและเหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย แต่เนื่องจากผู้มารับบริการท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์นั้นมีข้อแตกต่างจากผู้ป่วยรายอื่นทั่วๆไปที่สามารถเลือกรับบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับ
ตนเองได้  ในขณะที่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจํา/ทัณฑสถานไม่มีอิสระในการเลือกรับบริการสุขภาพ 
ดังนั้น  การจําคุกจึงเป็นการขัดขวางอิสรภาพในการเลือกรับบริการทางสุขภาพของผู้ต้องขัง ด้วย
เหตุผลที่ว่าผู้ต้องขังป่วยนั้นเป็นผู้เข้ารับบริการในลักษณะที่เป็นผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและเป็นผู้ต้อง
ราชทัณฑ์ ซึ่งส่งผลต่อการดูแลที่นอกจากจะต้องคํานึงในด้านสุขภาวะแล้ว ยังจะต้องให้การดูแล
ควบคุมตามคําพิพากษาควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นการจะส่งตัวออกไปตรวจรักษายังโรงพยาบาลภายนอก
จึงมีปัจจัยเกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัย การป้องกันการหลบหนีเข้ามาเกีย่วขอ้งด้วย และการกําหนด
บทลงโทษของผู้ต้องขังก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีผลต่อการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องขังป่วยออกไป
รักษายังโรงพยาบาลภายนอก กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ต้องขังป่วยมีโทษจําคุกสูง ก็จะมีข้อจํากัดในการที่
จะได้รับการพิจารณาให้ออกไปรับการรักษายังโรงพยาบาลภายนอก เว้นแต่มีอาการเจ็บป่วยที่ฉุกเฉิน 
หรือรุนแรงอันจะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือทุพพลภาพ และด้วยสถานภาพที่เป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ก็เป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ได้ส่งผลต่อการรับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาลปลายทาง เนื่องจากการมีผู้ต้องขังเข้าไป
รับบริการยังสถานพยาบาลภายนอกน้ันย่อมมีผลต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล รวมถึงประชาชนที่
เข้ารับการรักษาพยาบาลเกิดความตื่นตระหนกในภาพลักษณ์ของผู้ต้องขัง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการส่งตัวผู้ต้องขังออกไป
รับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลภายนอกเรือนจํา และเพื่อนําไปสู่การเข้าถึงสิทธิการรับบริการ
สุขภาพที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่ิงที่บุคคลทุกคนมีสิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุขอันมีมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มผู้เปราะบางในการเข้าถึงบริการ
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สุขภาพเช่นผู้ต้องขัง  การร่วมมือกันของภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขและกรม
ราชทัณฑ์จึงมีความสําคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

แนวทางป้องกัน แก้ไข ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้ผู้ต้องขังป่วยได้มีโอกาสเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแล 
จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. กรมราชทัณฑ์ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการกระตุ้นให้แต่ละเรือนจําตระหนักถึงการ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้ต้องขัง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการจัดอนามัยและส่ิงแวดล้อม
ในเรือนจําให้ถูกสุขลักษณะ เน้นการป้องกันการเกิดภาวะเจ็บป่วยของผู้ต้องขัง  

2. สถานพยาบาลในเรือนจําแต่ละแห่งควรมีมาตรการคัดกรองโรคระบาดที่เป็นอันตรายต่อ
ผู้ต้องขัง ควรมีการตรวจหาเช้ืออย่างสม่ําเสมอเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น ควรมีการ
เอ็กซเรย์ปอดหาเชื้อวัณโรค ควรมีการแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเรือนจํา เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคของผู้ต้องขัง 

3. กระทรวงสาธารณสุขควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ในการดูแล
สุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจํา เช่น จัดแพทย์เฉพาะทางเข้ามาตรวจรักษา การให้ความอนุเคราะห์ใน
ด้านวัสดุ ยา และเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในเขตพื้นที่ที่มีความขาดแคลน 

4. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ที่รับการส่งตัวผู้ต้องขังควรประสานกับกรมราชทัณฑ์ เพื่อ
พิจารณาจัดห้องพิเศษไว้สําหรับผู้ต้องขังป่วยที่ถูกส่งตัวมาจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสถานที่
สําหรับการเฝ้าเวรยามของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้มีลักษณะเหมาะสมกับการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้
หลบหนี รวมถึงการจัดให้มีช่องทางพิเศษในการตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วย โดยที่ไม่ต้องนั่งรอคิวร่วมกับ
ผู้ป่วยทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สะดวกในการควบคุมดูแล ลดความเส่ียงในการหลบหนี และ
ลดความตื่นตระหนกของผู้มารับบริการที่มีต่อภาพลักษณ์ของผู้ต้องขัง 

5. กรมราชทัณฑ์ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพ ทําหน้าที่ทางธุรการในการ
ติดต่อประสานงาน และขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลให้ตรงกับความเป็นจริงและทันสมัยที่สุด 
เพื่อลดภาระของพยาบาลวิชาชีพในงานธุรการ และเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีเวลาในการตรวจดูแล
รักษาผู้ต้องขังมากขึ้น 

6. กรมราชทัณฑ์ควรจัดให้มีช่องทางในการมารับผู้ต้องขังออกจากเรือนจําได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น 

7. กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาจัดทําระเบียบวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกไป
รักษาตัวภายนอกเรือนจํา ให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติในการ
พิจารณาส่งตัวผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษายังโรงพยาบาลนอก และในกรณีผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
เพื่อให้มีมาตรฐานที่รับรองได้ว่าผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยและเจ็บป่วยฉุกเฉินจะสามารถเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีและเท่าเทียมกัน 



วารสารกฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 
 

277 
 

8. กระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ควรร่วมกันกําหนดนโยบายที่ชัดเจนของระบบ
เครือข่ายในการส่งต่อผู้ต้องขังป่วย เพื่อเป็นการรองรับการดูแลผู้ต้องขังป่วยที่เกินขีดความสามารถใน
การดูแลของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ลดการปฏิเสธการรับตัวผู้ต้องขังเข้าไว้ในความดูแล 

9. กรมราชทัณฑ์ควรมีการจัดเตรียมอัตรากําลังในการส่งตัวผู้ต้องขังป่วยไปรักษายัง
โรงพยาบาลภายนอก รวมถึงในกรณีส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เพียงพอกับความจําเป็น เพื่อลดปัญหาการ
ขาดโอกาสในการเข้ารับรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย และมีมาตรฐานของผู้ต้องขังป่วย 

10. กระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ควรมีการเจรจากับสถานทูตของประเทศต่างๆ 
ในการให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วยต่างชาติ เช่น การติดต่อส่ือสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
แนวทางการรักษา การเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องขัง
ป่วยต่างชาติของกรมราชทัณฑ์ 

11. ควรจัดทําระบบข้อมูลการรับและส่งตัวผู้ต้องขังเข้ารักษาในโรงพยาบาลภายนอกเพ่ือให้
ง่ายต่อการติดตามสําหรับตํารวจหรือศาลในการติดตามคดี 

 
บทสรุป 

ผู้ต้องขังแม้จะเป็นบุคคลที่มีข้อจํากัดในด้านอิสรภาพและถูกจํากัดสิทธิบางประการ แต่
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นยังคงอยู่ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจึงไม่ควรละเมิดความเป็นปัจเจกชน ซึ่ง
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้ ในด้านการเข้ารับบริการสาธารณสุขอัน
เป็นส่ิงจําเป็นพื้นฐานสําหรับมนุษย์ รัฐควรมีการบริหารจัดการให้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป 
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้วยเหตุเพียงเพราะเป็นผู้กระทําผิด นอกจากนี้การจัดการระบบการรับและส่ง
ต่อที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้ต้องขังป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ได้รับ
การดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ลดอัตราการตาย อัตราการป่วย ลดระยะเวลารอคอย ยัง
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกัน
ระหว่างกลุ่มที่มีความเปราะบางในการเข้าถึงบริการสุขภาพกับพลเมืองของประเทศไทย  
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