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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระบบบรกิารสุขภาพ คุณภาพชวิีต และปจจัยสวนบุคคลทีมี่
ความสัมพันธกับคุณภาพชี วิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ดําเนินการวิจัย 2 
ขั้นตอนคือ 1. ศึกษาระบบบริการสขุภาพในทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ กลุมตัวอยางเปนบคุลากร
ตําแหนงผูบริหาร หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในระบบบรกิารสขุภาพจํานวน 5 คน 2. ประเมินคุณภาพชวิีต
ของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ กลุมตัวอยางเปนผูตองขังปวยในที่เขารับการรักษา
ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑจนเสร็จสิ้นกระบวนการรักษา และอยูระหวางการสงตัวกลับ
เรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 193 คน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที ่ 2 -20 พฤศจกิายน 2563 โดยใช
เครื่องมือแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลคุณภาพดวยการวิเคราะหเนื้อหา และขอมูล
เชิงปริมาณดวยสถิติพรรณา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติิไคสแควร  

ผลการศึกษาพบวา 1. การบริหารงานดานโครงสรางทางกายภาพเอื้อตอการควบคุม และการ
ใหบริการสุขภาพ มีการบริหารงานดานการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและสอดคลองตามความจํา เปน
ควบคูกับหลักทัณฑปฏบิัติ และมีการบรหิารงานระบบบริการสุขภาพที่ครอบคลุมทัง้การสงเสริมสขุภาพ
การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ 2 . กลุมตัวอยางผูตองขังในทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑมีระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (mean = 
68.51, S.D. = 10.07) ปจจัยสวนบคุคล ไดแก เพศ และโรคประจําตัวที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทย มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  
(p-value < .01) 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสาขาที่
ขาดแคลน เพ่ือใหบุคลกรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ลดการสงตัวผูตองขังปวยออกไปรบั
การรักษาภายนอก นอกจากนี้ควรมีนโยบายในการสงเสริมสุขภาพจิตที่ดีใหแกผูตองขัง รวมถึงการ
จัดการขอมูลขาวสารที่จาํเปนใหแกผูตองขังอยางเหมาะสม  

 
คําสําคัญ : ระบบบรกิารสขุภาพ; คุณภาพชีวิต; ผูตองขงัปวย 
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บทนํา (Introduction) 

กรมราชทัณฑเปนหนวยงานปลายทางของกระบวนการยุติธรรม มีหนาท่ีหลักในการ

ดูแลผูตองขังใหเปนไปตามคําพิพากษา โดยมีเปาประสงคหลักในการควบคุมผูตอง ขังอยางมี

ประสิทธิภาพมาตรฐานเสมอภาค รวมกับการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง เพ่ือใหเปนพลเมืองดี มี

อาชีพสุจริต ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรมราชทัณฑ, 2562) ซ่ึงในปจจุบัน

กรมราชทัณฑมีจํานวนผูตองขังท่ีมากเกินความจุของเรือนจํา  สงผลใหสภาพความเปนอยูมีความ

แออัด อีกท้ังสภาพอากาศท่ีถายเทไมสะดวก ทําใหมีความเส่ียงตอการแพรระบาดของโรคติดตอ 

เชน วัณโรค โรคผิวหนัง รวมถึงโรคระบบทางเดินอาหารท่ีเกิดจากเวลาในการรับประทานอาหาร

ท่ีแตกตางจากชีวิตภายนอกเรือนจํา (ใจเอ้ือ ชีรานนท, 2561)  นอกจากนี้บทลงโทษในการจํากัด

อิสรภาพยังสงผลตอสภาพจิตใจของผูตองขัง จนอาจนํามาซ่ึงภาวะเจ็บปวยในเรือนจํา (กุลภา 

วจนสาระและคณะ, 2561) จากปจจัยดังกลาวขางตนลวนเปนปจจัยท่ีสงผลตอภาวะสุขภาพ ซ่ึง

เปนหนึ่งในปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของบุคคล เนื่องจากคุณภาพชีวิตนั้นประกอบดวย

สุขภาพหลายๆดานรวมกัน ท้ัง สุขภาพดานรางกาย (Physical health)  สุขภาพดานจิตใจ 

(Mental health) สุขภาพดานสังคม (Social health) และภาวะสุขภาพโดยท่ัวไป (General 

health) ดังนั้นการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ ปราศจากโรค ไดรับการตอบสนอง ส่ิงจํา เปน

พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคลดวย (รณกรณ เอกฉันท, 2558) 

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑได ถูกจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหการดูแลดานสุขภาพของ

ผูตองขังโดยเฉพาะ โดยมีภารกิจในการควบคุม และใหบริการทางการแพทยแกผูตอง ขังป วย 

( คําส่ังกระทรวงมหาดไทย, 2539)  ซ่ึงจากผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบวา ทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑยังมีความขาดแคลนทางดานอุปกรณ เคร่ืองมือ และบุคลากรทางการ

แพทยเฉพาะทางในบางสาขา เชน แพทยทางสูติ-นรีเวช ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย เปนตน จึงทํา

ใหตองมีการสงตัวผูตองขังปวยออกไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกวา 

แตดวยขอจํากัดในการดําเนินงาน ดวยผูปวยอยูในสถานะผูตองขัง ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนการเขารับ

บริการสุขภาพท่ีแตกตางจากประชาชนท่ัวไป การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจึงตอง คํานึง ถึง ท้ัง

ภาวะสุขภาพและการควบคุมตามหลักทัณฑปฏิบัติควบคูกัน 

จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจทําการศึกษาระบบบริการสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเพียงแหงเดีย วท่ี ทํา

หนาท่ีเปนท้ัง เรือนจํา และสถานพยาบาลท่ีใหบริการดานสุขภาพแกผูตองขัง ท้ังนี้ เ พ่ือนํา
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ประโยชนจากผลการวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดระบบบริการสุขภาพใหแกผูตองขังได

มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตท่ีดีเทียบเทากับประชาชนท่ัวไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) 

1. เพ่ือศึกษาระบบบริการสุขภาพของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

   2. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

   3. เ พ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส จังหวัดท่ีอาศัยอยูกอนตองโทษ ระดับการศึกษา รายไดกอนตองโทษเฉล่ียตอ

เดือน การสนับสนุนของครอบครัว ในดานการเงิน คดีท่ีตองโทษ กําหนดโทษ จํานวนโทษท่ีเหลือ 

คร้ังท่ีตองโทษ โรคประจําตัวท่ีไดรับการวินิจฉัย จากแพทย อาการเจ็บปวยในปจจุบัน สิทธิในการ

รักษาพยาบาล และกําลังใจจากญาติหรือเพ่ือนท่ีเขาเ ย่ียมเฉล่ียตอเดือน กับคุณภาพชีวิตของ

ผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

 

วิธีดําเนินการศึกษา (Methods) 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative 

Research and Quantitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดกลุม ตัวอยาง บุคลากร โดยศึกษาใน

ประชากรบุคลากรผูดํารงตําแหนงผูบริหาร หรือผู ท่ีมีสวนเก่ียวของในระบบบริการสุขภาพ

ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑจํานวน 5 คน และกําหนดกลุมตัวอยาง ผูตอง ขัง โดยใช

ขอมูลจากจํานวนประชากรผูตองขังปวยในท่ีเขารับการรักษาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ

จนเสร็จส้ินกระบวนการรักษา และอยูระหวางการสงตัวกลับเรือนจํา/ทัณฑสถานในชวง เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีจํานวน 298 คน แลวทําการคํานวณหากลุม ตัวอยางโดยใชวิธีกา รของ 

Krejcie and Morgan (อางในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  จากนั้นเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางในการ

เก็บขอมูลอีกรอยละ 20 เพ่ือทดแทนกลุมตัวอยางท่ีอาจเขารวมการวิจัยแลวตอบแบบสอบถามไม

ครบถวน สมบูรณ หรือออกจากกระบวนการวิจัยกอน รวมกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ ท้ัง ส้ิน 

203 คน 

 เมื่อไดขนาดตัวอยางท่ีตองการเก็บรวบรวมขอมูลแลว จึงทําการการสุมตัวอยางแบบช้ัน

ภูมิ (Stratified sampling) โดยแบงผูตองขังปวยในท่ีเขารับการรักษาจนเสร็จส้ินกระบวนการ

รักษาออกเปน 5 กลุม ตามหอผูปวยท่ีไดรับการรักษาคร้ังลาสุด จากนั้นคํานวณขนาดตัวอยาง
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ตามสัดสวนประชากร (Proportion to size) และทําการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 

sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ (Interview) ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคุณภาพ โดยสรางข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรม เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคําแนะนําจากอาจารยผู

ควบคุมวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  

2. แบบสอบถาม (Questionnaires)  ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ โดย

ประยุกต ข้ึนจากแนวคิดองคประกอบคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก (1994) และผล

การศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูตองขังในเรือนจําไทยของรณกรณ เอก

ฉันท (2558)  ตลอดจนคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญจํานวน 3 

ทาน วิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach’s 

Alpha Coefficient) ซ่ึงคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.84 

การแปลผลคะแนนโดยแบงระดับของคะแนนการรับรูคุณภาพชีวิตออกเปน 3 ระดับ คือ 

ระดับตํ่า ระดับปานกลาง และระดับสูง ดังนี้ 

ชวงคะแนน 20.00 – 46.67       หมายความวา มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับตํ่า 

ชวงคะแนน 46.68 – 73.35       หมายความวา มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับปาน

กลาง 

ชวงคะแนน 73.36 – 100.00     หมายความวา มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับสูง 

  การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 

โครงการวิจัยนี้ไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รหัสโครงการ 

109/2563 ท้ังนี้ ผู วิจัยไดปฏิบัติตามการปองกันความเส่ียงของผู เขารวมโครงการวิจัยอยาง

เครงครัด ปกปองและรักษาความลับของผูเขารวมการวิจัย โดยไมมีการระบุช่ือ นามสกุล และ

ขอมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงตัวบุคคลได รวมถึงไดแจงใหผูเขารวมวิจัยทราบถึงสิทธิในการปฏิเสธ

ตอบสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม หรือถอนตัวออกจากการวิจัยเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงให

ผูวิจัยทราบ และจะไมมีผลใดๆตอการดําเนินงาน (ในกลุมบุคลากร) การรักษาและการควบคุม 

(ในกลุมผูตองขัง) 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

1 . วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)  จากขอมูลการ

สัมภาษณ 

2. วิเคราะหขอมูลปจจัยลักษณะสวนบุคคล โดยการหาคาความถ่ี รอยละ และหา

คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับคุณภาพชีวิตของผูตอง ขังในทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ 

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูตอง ขัง

ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ โดยใชสถิติไคสแควร  

 

ผลการวิจัย (Results)  

1. ระบบบริการสุขภาพของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

1.1 ขอมูลสวนบุคคล 

ผลการศึกษาพบวา บุคลากรตําแหนงผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของในระบบบริการ

สุขภาพของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ โดยเปนเพศชาย 3 คน เปนหญิง 2 คน มีอายุ

ระหวาง 51-60 ป 3 คนและนอยกวา 50 ป 2 คน มีระดับการศึกษาปริญญาโท 3 คน  ปริญญา

ตรี 2 คน มีตําแหนงปฏิบัติงานเปนผูบริหาร 3 คน ผูปฏิบัติงาน 2 คน มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานระหวาง 6-10 ป  3 คน นอยกวา 5 ป 2 คน 

1.2 ขอมูลระบบบริการสุขภาพในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑเปนโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ (Secondary care) 

ขนาด 500 เตียง ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเพียงแหงเดียวท่ีอยูภายใตสัง กัดกรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม เปนหนวยบริการประจําใหกับหนวยบริการปฐมภูมิในเรือนจํา/ทัณฑสถานในเขต

กรุงเทพมหานครท้ัง 7 แหง ไดแก สถานพยาบาลเรือนจํากลางคลองเปรม สถานพยาบาลเรือนจํา

พิเศษกรุงเทพมหานคร สถานพยาบาล  ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง สถานพยาบาลทัณฑสถาน

หญิงกลาง สถานพยาบาลเรือนจําพิเศษธนบุรี สถานพยาบาลเรือนจําพิเศษมีนบุรี และ

สถานพยาบาลทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
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1.2.1 การบริหารงานดานโครงสรางทางกายภาพของทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ 

ผลการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณใหความเห็นเก่ียวกับโครงสรางทางกายภาพของทัณฑ

สถานโรงพยาบาลราชทัณฑท่ีสอดคลองกัน คือเปนโรงพยาบาลท่ีใหการดูแลสุขภาพแกผูตอง ขัง  

ซ่ึงมีการบริหารจัดการดานโครงสรางทางกายภาพ และส่ิงอํานวยความสะดวก รวมถึงการบริหาร

จัดการภายในองคกรท่ีเอ้ืออํานวยตอการควบคุมและการใหบริการดานสุขภาพแกผูตองขัง โดย

จัดใหมีหอผูปวยแยกตามกลุมโรคและเพศ มีอุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทยท่ีเหมาะสม และ

พรอมใชงานในการดูแลผูปวย มีการบริหารจัดการขยะ และบอบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐาน 

1.2.2 การบริหารงานดานการดูแลสุขภาพของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ 

ผลการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณใหความเห็นเ ก่ียวกับการบริหารงานดานการ ดูแล

สุขภาพของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑท่ีสอดคลองกัน ในประเด็นทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑเปนสถานพยาบาลท่ีใหการดูแลภาวะสุขภาพแกผูตองขัง มีการตรวจ

ประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพ ท้ังสุขภาพกายและจิต มีการใหบริการท้ังแผนกผูปวยอุบัติเห ตุ-

ฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอกและผูปวยใน โดยมีหอผูปวยแยกตามกลุมโรคและเพศ ซ่ึงไดใหบริการแก

ผูตองขังทุกรายอยางเทาเทียมกัน ท้ังสิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สิทธิการรักษา

ประกันสังคม สิทธิการรักษาเบิกจายตรง กรมบัญชีกลาง และผูตองขังท่ีไมมีสิทธิการรักษา เชน 

ผูตองขังตางชาติ ผูตองขังท่ีไมมีเลขประจําตัวประชาชน ผูตองขังท่ีถูกจําหนายออกจากทะเบียน

ราษฎร และมีการสงตอการรักษาในรายท่ีเกินศักยภาพ โดยมีหลักในการบริหารจัดการภาวะ

สุขภาพท่ีเหมาะสมและสอดคลองตามความจําเปนควบคู กับหลักทัณฑปฏิบัติ ซ่ึงจะตองมีการ

ประสานงานระหวางหนวยงานดานสุขภาพและฝายควบคุมในการจัดเตรียมเอกสารการสง ตัว

ผูตองขังปวยออกไปรับการรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจํา รวมถึงการจัดอัตรากําลังผูคุมในการ

เฝาปวยตลอด 24 ช่ัวโมง ในกรณีท่ีสถานพยาบาลภายนอกรับตัวผูตองขังปวยไวเปนผูปวยใน เพ่ือ

ปองกันการหลบหนี ท้ังนี้เพ่ือใหผูตองขังไดรับการดูแลดานสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ

สอดคลองกับนโยบายของกรมราชทัณฑ 

1.2.3 การบริหารงานระบบบริการสุขภาพของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

ผลการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณใหความเห็นเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพของทัณฑ

สถานโรงพยาบาลราชทัณฑท่ีสอดคลองกัน ในดานการมีหนวยงาน และบุคลากรทางสุขภาพท่ี

ใหบริการดานสุขภาพท่ีครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
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การฟนฟูสุขภาพอยางเปนระบบ ใหบริการดานสุขภาพแกผูตองขังท่ีไดรับการสงตอจากเรือนจํา/

ทัณฑสถานท่ัวประเทศ และเนนการใหบริการ  เชิงรุกในการสงเสริมสุขภาพและปอง กันโรคใน

เรือนจํา/ทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 7 แหง โดยมกีารตรวจคัดกรอง ประเมิน และให

คําแนะนําเก่ียวกับภาวะสุขภาพแกผูตองขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานดังกลาว รวมถึงมีการฝกอบรม

อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํา เพ่ือใหบริการสาธารณสุขเบ้ืองตนแกกลุมผูตองขัง 

2. คุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

2.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

ผูตอง ขังปวยในท่ีเขารับการรักษาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑจนเสร็จส้ิน

กระบวนการรักษา และอยูระหวางการสงตัวกลับเรือนจํา/ทัณฑสถาน โดยสวนใหญเปนเพศชาย 

(รอยละ 76.7) มีอายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 39.4) มีสถานภาพโสด (รอยละ 60.6) อาศัยอยู

ตางจังหวัดกอนตองโทษ (รอยละ 50.8) มีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รอย

ละ 28.0) มีรายไดกอนตองโทษเฉล่ียตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท (รอยละ 30.1) 

ไดรับการสนับสนุนจากครอบครัวในดานการเงินเฉล่ีย 1,001 - 5,0000 บาทตอเดือน (รอยละ 

42.5) คดีท่ีตองโทษเปนคดีความผิดตอ พ.ร.บ. ยาเสพติด (รอยละ 61.1) มีกําหนดโทษ 1 - 10 ป 

(รอยละ 53.9) มีจํานวนโทษท่ีเหลือ 1 - 10 ป (รอยละ 60.1) เปนการตองโทษคร้ังแรก (รอยละ 

71.0) มีโรคประจําตัวท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย เปนโรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 17.6) โรค

ท่ีเขามารับการรักษาในคร้ังนี้ เปนโรคเบาหวาน (รอยละ 17.1) ปจจุบันไมมีอาการเจ็บปวย (รอย

ละ 59.6) มีสิทธิการรักษาพยาบาล หลักประกันสุขภาพแหงชาติ/บัตรทอง (รอยละ 83.9) ไดรับ

กําลังใจจากญาติหรือเพ่ือนท่ีเขาเย่ียมเฉล่ีย 1-2 คร้ังตอเดือน (รอยละ 50.8)  

2.2 ระดับความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑ 

ผูตอง ขังปวยในท่ีเขารับการรักษาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑจนเสร็จส้ิน

กระบวนการรักษา และอยูระหวางการสง ตัวกลับเรือนจํา/ทัณฑสถานมีความคิดเห็นเก่ี ยว กับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Mean = 68.51, S.D. = 10.07) ดานรางกาย ดาน

จิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคม และดานส่ิงแวดลอมอยูในระดับปานกลาง  (Mean = 20.69, 

20.01, 13.63, 14.19 S.D. = 3.82, 3.45, 2.93, 3.28 ตามลําดับ)  
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ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็ นตอ                       

คุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ จําแนกตามรายดาน

และโดยรวม            (n = 193) 

คุณภาพชีวิต 

ระดับความคิดเห็น    

ตํ่า ปานกลาง สูง Mean S.D. ระดับ 

จํานวน จํานวน จํานวน    

(%) (%) (%)    

ดานรางกาย 11 

(5.7) 

119 

(61.7) 

63 

(32.6) 

20.69 3.82 ปานกลาง 

ดานจิตใจ 12 

(6.2) 

136 

(70.5) 

45 

(23.3) 

20.01 3.45 ปานกลาง 

ดานความสัมพันธ                  

ทางสังคม 

15 

(7.8) 

96 

(49.7) 

82 

(42.5) 

13.63 2.93 ปานกลาง 

ดานสิ่งแวดลอม 16  

(8.3) 

76 

(39.4) 

101 

(52.3) 

14.19 3.28 ปานกลาง 

รวม 10 

(5.2) 

105 

(54.4) 

78 

(40.4) 

68.51 10.07 ปานกลาง 

 

2.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูต องขัง

ในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพ

ชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑดวยสถิติไคสแควร โดยกําหนดคา α ท่ี .05 

พบวา เพศ (p-value < .01) และโรคประจําตัวท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย (p-value < .01) มี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑอยางมีนัยสํ าคัญ

ทางสถิติ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะสวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑ
สถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

ปจจัยสวนบคุคล 

ระดับความคิดเห็น 

𝜒𝜒2 df p-value ตํ่า 
จํานวน (%) 

ปานกลาง 
จํานวน (%) 

สูง 
จํานวน (%) 

เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
10 (5.18) 

0 (0) 

 
88 (45.60) 
17 (8.81) 

 
50 (25.91) 
28 (14.51) 

12.928 
 

2 0.002* 

อายุ (ป) 
   20 – 40 
   41 – 60 
   ≥ 61 

 
8 (4.15) 
1 (0.52) 
1 (0.52) 

 
62 (32.12) 
32 (16.58) 
11 (5.70) 

 
47 (24.35) 
25 (12.95) 
6 (3.11) 

2.489 4 0.647 

สถานภาพ 
   โสด 
   สมรส 
   หมาย/หยาราง/แยก 

 
7 (3.63) 
1 (0.52) 
2 (1.04) 

 
67 (34.72) 
23 (11.92) 
15 (7.77) 

 
43 (22.28) 
19 (9.84) 
16 (8.29) 

2.611 
 

4 0.625 

จังหวัดที่อาศัยอยูกอน
ตองโทษ 
   กทม. 
   ตางจังหวัด 

 
4 (2.07) 
6 (3.11) 

 
52 (26.94) 
53 (27.46) 

 
39 (20.21) 
39 (20.21) 

0.363 2 0.834 

ระดับการศึกษาสูงสดุ 
   ตํ่ากวาประถมศึกษา 
   ม.ตน – ม.ปลาย 
   สูงกวาปริญญาตร ี

 
2 (1.04) 
5 (2.59) 
3 (1.55) 

 
25 (12.95) 
51 (26.42) 
29 (15.03) 

 
22 (11.40) 
40 (20.73) 
16 (8.29) 

1.548 4 0.818 

รายไดกอนตองโทษ
เฉลี่ยตอเดือน (บาท) 
   ≤ 20,000 
   20,000 – 40,000 
   ≥ 40,000 

 
 

5 (2.59) 
3 (1.55) 
2 (1.04) 

 
 

57 (29.53) 
29 (15.03) 
19 (9.84) 

 
 

46 (23.83) 
22 (11.40) 
10 (5.18)  

1.141 4 0.888 

การสนับสนนุของ
ครอบครัวในดาน
การเงิน 
   มี 
   ไมมี 

 
 

7 (3.63) 
3 (1.55) 

 
 

71 (36.79) 
34 (17.62) 

 
 

62 (32.12) 
16 (8.29) 

3.199 
 

2 0.202 
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ปจจัยสวนบคุคล 

ระดับความคิดเห็น 

𝜒𝜒2 df p-value ตํ่า 
จํานวน (%) 

ปานกลาง 
จํานวน (%) 

สูง 
จํานวน (%) 

คดีที่ตองโทษ 
   พ.ร.บ.ยาเสพติด 
   อื่นๆ 

 
6 (3.11) 
4 (2.07) 

 
65 (33.68) 
40 (20.73) 

 
47 (24.35) 
31 (16.06) 

0.057 2 0.972 

กําหนดโทษ 
   นอยกวา 1 ป 
   1 – 10 ป 
   11 ปขึ้นไป 

 
0 (0) 

6 (3.11) 
4 (2.07) 

 
1 (0.52) 

52 (26.94) 
52 (26.94) 

 
3 (1.55) 

46 (23.83) 
29 (15.03) 

4.429 4 0.351 

จํานวนโทษทีเ่หลือ 
   นอยกวา 1 ป 
   1 – 10 ป 
   11 ปขึ้นไป 

 
1 (0.52) 
5 (2.59) 
4 (2.07) 

 
13 (6.74) 

61 (31.61) 
31 (16.06) 

 
11 (5.70) 
50 (25.91) 
17 (8.81) 

2.281 4 0.684 

ครั้งที่ตองโทษ 
   1 ครั้ง 
   2 ครั้ง 
   3 ครั้งขึ้นไป 

 
8 (4.15) 
1 (0.52) 
1 (0.52) 

 
74 (38.34) 
21 (10.88) 
10 (5.18) 

 
55 (28.50) 
17 (8.81) 
6 (3.11) 

0.923 4 0.921 

โรคประจําตัวที่ไดรับ                  
การวินิจฉัยจากแพทย 
   ไมมี 
   มี 

 
 

1 (0.52) 
9 (4.66) 

 
 

25 (12.95) 
80 (41.45) 

 
 

36 (18.65) 
42 (21.76) 

12.615 2 0.002* 

อาการเจ็บปวยใน
ปจจุบัน 
   มี 
   ไมมี 

 
4 (2.07) 
6 (3.11) 

 
48 (24.87) 
57 (29.53) 

 
26 (13.47) 
52 (26.94) 

2.850 
 

2 0.241 

สิทธิการรักษาพยาบาล 
   ไมมีสิทธิการรักษา 
   มีสิทธิการรักษา 

 
2 (1.04) 
8 (4.15) 

 
6 (3.11) 

99 (51.30) 

 
2 (1.04) 

76 (39.38) 

5.618 2 0.060 

กําลังใจจากญาติหรือ
เพ่ือนที่เขาเยี่ยมเฉลีย่
ตอเดือน 
   มี 
   ไมมี 

 
 

8 (4.15) 
2 (1.04) 

 
 

82 (42.49) 
23 (11.92) 

 
 

64 (33.16) 
14 (7.25) 

0.435 2 0.805 

หมายเหตุ * p-value < 0.01 
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อภิปรายผล (Discussions) 

การวิจัยเ ร่ืองระบบบริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูตอง ขังในทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ ไดทําการศึกษาใน 2 สวน ไดแก  

1. ระบบบริการสุขภาพของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑเปนโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ (Secondary care) 

ขนาด 500 เตียง ซ่ึงเปนโรงพยาบาลเพียงแหงเดียวท่ีอยูภายใตสัง กัดกรมราชทัณฑ กระทรวง

ยุติธรรม  มีภารกิจในการควบคุมผูตองขังตามหลักทัณฑปฏิบัติและใหการรักษาพยาบาลแก

ผูตอง ขังปวย ซ่ึงมีการบริหารจัดการดานโครงสรางทางกายภาพและส่ิงอํานวยความสะดวก 

รวมถึงการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีเอ้ืออํานวยตอการควบคุมและการใหบริการดานสุขภาพ

แกผูตองขัง มีอุปกรณ เคร่ืองมือทางการแพทย ท่ีเหมาะสม พรอมใชงาน มีการบริหารจัดการขยะ 

และบอบําบัดน้ําเสียตามมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลองกับตัวช้ีวัดในมาตรฐานท่ี 3 ดานอาคาร สถานท่ี 

และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจํา/ทัณฑสถาน (กรมราชทัณฑ, 2560) ในดานการบริหารงาน

ดูแลสุขภาพของผูตองขัง  พบวามีความเหมาะสมและสอดคลองตามความจําเปนควบคูกับ

หลักทัณฑปฏิบัติ มีการใหบริการท้ังแผนกผูปวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก และผูปวยใน

โดยมีหอผูปวย แยกตามกลุมโรคและเพศ ซ่ึงใหบริการแกผูตองขังทุกรายอยางเทาเทียมกัน ซ่ึง

สอดคลองกับบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับสิทธิดานสาธารณสุขในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 นอกจากนี้ยังมีระบบการสงตอการรักษาในรายท่ีเกินศักยภาพ เนื่องจากยัง

ขาดอุปกรณ เคร่ืองมือ และแพทยเฉพาะทางในบางสาขา ท้ังนี้ เพ่ือใหผูตองขังปวยสามารถเขาถึง

การรักษาท่ีมีประสิทธิภาพอยางทันทวงที ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. 2560 

และในการสงตัวผูตอง ขังปวยออกไปรับการรักษายังสถานพยาบาลภายนอกนั้นจะตองมีการ

ประสานกับฝายควบคุมเพ่ือจดัอัตรากําลังในการไปเฝาผูตองขังปวย มิใหเกิดการหลบหนี 

สอดคลองกับหลักการของสํานักทัณฑวิทยาสวนมาตรการควบคุมผูตองขัง (2554)  

ในดานการบริหารงานระบบบริการสุขภาพ พบวาทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑมี

หนวยงาน และบุคลากรทางสุขภาพท่ีใหบริการดานสุขภาพครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การ

ปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพอยางเปนระบบแกผูตองขังปวยท่ีถูกสงตัวมา

จากเรือนจํา/ทัณฑสถาน ท่ัวประเทศ เนนการใหบริการเชิงรุกในการสงเสริมสุขภาพ และปองกัน

โรคในเรือนจํา/ทัณฑสถานในเขตกรุงเทพมหานครท้ัง 7 แหง รวมถึงมีการฝกอบรมอาสาสมัคร

สาธารณสุขเรือนจํา เพ่ือใหบริการสาธารณสุขเบ้ืองตนแกกลุมผูตองขัง ซ่ึงมีความสอดคลอง กับ

แนวคิดของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2558) ท่ีกลาวถึงระบบบริการสุขภาพวา ระบบบริการ
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สุขภาพ เปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพ ซ่ึงเปนระบบท่ีมีความครอบคลุมการจัดบริการสุขภาพใน

ดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ ครอบคลุม

บริการท่ีจัดโดยบุคลากร ทางสุขภาพ และบริการท่ีจัดโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

 2. คุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ 

ผูตอง ขังปวยในท่ีเขารับการรักษาท่ีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑจนเสร็จส้ิน

กระบวนการรักษา และอยูระหวางการสงตัวกลับเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของสมรมน ชวนปรีชาและ

พิศมัย จารุจิตติพันธ (2559) และสุวภัทร พิรณฤทธ (2555) ท่ีพบวา ผูตองขังสูงอายุมีระ ดับ

คุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีคาคะแนนคุณภาพชีวิตร าย

ดานทุกดาน อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุวภัทร พิรณฤทธ (2555) ท่ี

พบวา ผูตองขังสูงอายุมีคุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจและอารมณ ดานความสัมพันธทาง

สังคม และดานส่ิงแวดลอมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ อาจเปนผลเนื่องมาจากกลุม ตัวอยาง ท่ี

ทําการศึกษาในคร้ังนี้มีอายุระหวาง 31 -40 ป และสวนใหญไมมีอาการเจ็บปวยทางรางกาย อีก

ท้ังยังพํานักอยูในสถานท่ีท่ีมีความพรอมในการดูแลภาวะสุขภาพท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึง

การไดอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ถูกสุขอนามัย แตดวยสภาพความเปนอยูภายในเรื อนจํา 

รวมถึงการมีกฎ ระเบียบท่ีเครงครัด จึงอาจทําใหผูตองขังมีความรูสึกหดหู ส้ินหวัง และไมสุข

สบายในการดําเนินชีวิตประจําวัน เมื่อเปรียบเทียบกับการดําเนินชีวิตกอนตองโทษ  

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ และโรคประจําตัวท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย 

มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของผูตองขังในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ (p-value < .01) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของสุวภัทร พิรณฤทธ์ิ (2555) ท่ีพบวา เพศ

และโรคประจําตัวเปนปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต และสอดคลองกับ

การศึกษาของสมรมน ชวนปรีชา และพิศมัย จารุจิตติพันธ (2559) ท่ีพบวา เพศเปนปจจัยสวน

บุคคลท่ีมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต 

 

ขอเสนอแนะ (Recommendations) 

1. ผูบริหารควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรในสาขาท่ียังขาด

แคลนเพ่ือใหบุคลากรมีทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ลดภาระคาใชจายแพทย

หวงเวลาและการสงตอผูตองขังปวยออกไปรับการรักษาภายนอก  
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2. จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตของผูตอง ขังในทัณฑสถานโรงพยาบาล

ราชทัณฑอยูในระดับปานกลาง แตเมื่อจําแนกเปนรายดานแลวพบวา ดานจิตใจมีขอท่ีมีคาเฉล่ีย

ตํ่าสุด คือ ความรูสึกเศรา หดหู ส้ินหวัง วิตกกังวลในภาวะสุขภาพของตนเอง ดานความสัมพันธ

ทางสังคมมีขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ การมีโอกาสไดรับรูขาวสารท่ีจําเปนในชีวิต ซ่ึงผูบริหารควรมี

นโยบายในการสงเสริมสุขภาพจิตท่ีดีใหแกผูตองขัง รวมถึงการจัดการขอมูลขาวสารท่ีจําเปน แก

ผูตองขังอยางเหมาะสม       
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