รายงานที่ 987 – 989/2558 เรื่อง การคุ้มครองสิทธิพลเมือง สิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุขจากรัฐ กรณีการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขของผู้ต้องขัง
 ประเด็นร้องเรียน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติรับเรื่องร้องเรียน ดังนี้
(1) ผู้ต้องขังชำยชำวสวีเดน (ปกปิดชื่อ) ได้ร้องเรียนว่ำ ผู้ร้องถูกฟ้องคดีในควำมผิดล่วงละเมิด
ทำงเพศ ผู้ร้องมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับนิ่ว จึงขอควำมช่วยเหลือให้ได้รับกำรประกันตัวเพื่อออกมำรักษำอำกำร
ป่วยกับโรงพยำบำลภำยนอกเรือนจำ
(2) องค์กรแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศได้ร้องเรียน กรณีที่ 1 ผู้ต้องขังชำยชำวไนจีเรีย
ถู ก คุ ม ขั ง อยู่ ที่ เ รื อ นจ ำกลำงบำงขวำง มี ปั ญ หำเกี่ ย วกั บ สุ ข ภำพขั้ น รุ น แรงโดยแพทย์ ไ ด้ นั ด ตรวจร่ ำ งกำย
แต่เรือนจำไม่อนุญำตให้นำตัวผู้ต้องขังออกไปภำยนอกเรือนจำทำให้ต้องทรมำนกับกำรเจ็บป่วยและร่ำงกำย
ซีกหนึ่งไม่มีเรี่ยวแรง และกรณีที่ 2 เนื่องจำกตำมตำรำงประจำวันของเรือนจำกลำงบำงขวำง ผู้ต้องขังต้องอยู่
ในเรือนนอน ตั้งแต่เวลำ 15.00 นำฬิก ำ ถึง 07.00 นำฬิกำ เดิมจะมีผู้ต้องขังชุดสีน้ำเงินทำหน้ำที่สอดส่อง
และแจ้งต่อผู้คุมหำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินขึ้นแต่ปัจจุบันได้มีกำรยกเลิก จึงขอร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบและ
เร่งรัดให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับกำรรักษำพยำบำลที่ได้มำตรฐำน
(3) ผู้ร้องได้ร้องเรียนว่ำเพื่อนของผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังจำคุกอยู่ที่เรือนจำพิเศษพัทยำและเคยมี
ประวัติเจ็บป่วยด้วยอำกำรทำงจิต จำเป็นต้องรับประทำนยำระงับประสำทเพื่อบรรเทำอำกำร PTSD แต่ไม่ได้
รับประทำนยำดังกล่ำว จึงร้องเรียนเพื่อขอควำมช่วยเหลือให้ได้รับกำรรักษำอำกำรป่วยจำกภำวะทำงจิตและ
ได้รับยำที่เหมำะสม
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จำกกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(1) กรณีขอควำมช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยขณะถูกคุมขังในเรือนจำและขอไปรับกำร
รักษำตัวในโรงพยำบำลภำยนอกเรือนจำแต่ได้รับกำรปฏิเสธนั้น จำกกรณีดังกล่ำว ทำงเรือนจำได้ชี้แจงต่อ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติถึงขั้นตอนกำรดูแลผู้ต้องขังเจ็บป่วยภำยในเรือนจำ รวมทั้ งกำรให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรส่งตัวไปรักษำพยำบำลตำมสมควรแก่กรณีแล้ว
(2) กำรดำเนินกำรศึกษำของคณะทำงำนศึกษำกำรเข้ำถึงบริกำรสุขภำพตำมสิทธิของผู้ต้องขัง
ในประเทศไทย ในคณะอนุกรรมกำรด้ำนสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่ งชำติ ได้ตรวจสอบข้อเท็ จจริ งและพบปัญหำในทำงปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสุ ขภำพ
ตำมสิทธิของผู้ต้องขังหลำยประกำร ปัญหำที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหำกำรจัดสรรงบประมำณไม่ตรงกับควำมจริง
และกำรเข้ำไม่ถึงสิทธิที่ผู้ต้องขังพึงมีตำมกฎหมำย ปัญหำกำรขำดแคลนบุคลำกร และทรัพยำกรของเรือนจำ
สภำพอำคำรสถำนที่ และมำตรฐำนของระบบคัดกรองเมื่อแรกเข้ำ ปัญหำกฎ ระเบียบและกำรบริหำรจัดกำร
กำรส่ ง ตั ว ผู้ ต้ อ งขั ง ออกไปรั ก ษำพยำบำลนอกเรื อ นจ ำ และปั ญ หำขั้ น ตอนที่ ซั บ ซ้ อ นก่ อ นกำรเข้ ำ ถึ ง
กำรรักษำพยำบำล ฯลฯ
(3) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและข้อกฎหมำยเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำสั่งกำรต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(3.1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
(3.1.1) โรงพยำบำลในเขตพื้นที่ควรจัดกำลั งเจ้ำหน้ำที่ เข้ำมำดูแลผู้ ต้องขังใน
เรือนจำ เช่น จัดแพทย์เฉพำะทำงเข้ำมำตรวจรักษำเป็นครั้งครำว หรือจัดแบ่งเป็นวัสดุเวชภั ณฑ์ หรือกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ หำกโรงพยำบำลในเขตพื้นที่ใดไม่มีศักยภำพหรือกำลังเจ้ำหน้ำที่ เพียงพอในกำรให้บริกำร
สุขภำพกับเรือนจำให้จัดสรรงบประมำณให้กับเรือนจำเพื่อจัดจ้ำงเอกชนเข้ำมำดำเนินกำรแทน
(3.1.2) โรงพยำบำลในเขตพื้ น ที่ที่ ต้ อ งรั บ กำรส่ ง ตั ว ผู้ ต้อ งขั ง จำกเรื อ นจ ำควร
ประสำนงำนกับกรมรำชทัณฑ์พิจำรณำจัดห้องพักพิเศษไว้สำหรับผู้ต้องขังที่ถูกส่งต่อมำจำกเรือนจำ และ
สถำนที่สำหรับนอนเฝ้ำของเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ ให้มีลักษณะเหมำะสมกับกำรควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี
(3.1.3) เรื อ นจ ำและโรงพยำบำลในเขตพื้ น ที่ แ ต่ ล ะแห่ ง ควรประสำนงำนกั น
เพื่อจัดตั้งระบบกำรส่งตัวผู้ต้องขังไปตรวจรักษำ เช่น ให้มีช่องทำงเข้ำพิเศษที่ไม่ต้องนั่งรอคิวร่วมกับผู้ป่วย
ทั่วไป เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์สะดวกในกำรควบคุมดูแล
(3.1.4) กรมรำชทัณฑ์ควรออกแบบกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล ของผู้ ต้องขังเข้ำกับ
ฐำนข้ อ มูล ของส ำนั กงำนหลั ก ประกั น สุ ขภำพและส ำนัก งำนประกัน สั ง คม หำกมีผู้ ต้ องขั งรำยใหม่ เ ข้ำ มำ
เมื่อได้หมำยเลขประจำตัว 13 หลักแล้ว ให้สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังสำนักงำนหลักประกันสุขภำพและ
สำนักงำนประกันสังคมเพื่อโอนย้ำยสิ ทธิกำรรักษำพยำบำลของผู้ต้องขังได้โดยอัตโนมั ติ เพื่อลดภำระของ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก รมรำชทั ณ ฑ์ ใ นกำรรวบรวมเอกสำรเพื่อ ยื่ น ต่ อ ส ำนั ก งำนหลั ก ประกั น สุ ข ภำพและส ำนั ก งำน
ประกันสังคม
(3.1.5) กรมรำชทั ณ ฑ์ ค วรจั ด ให้ มี เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ ไม่ ใ ช่ พ ยำบำลวิช ำชี พ ท ำหน้ ำ ที่
ทำงธุรกำรในกำรติดต่อประสำนงำน และขึ้นทะเบียนสิทธิกำรรักษำพยำบำลให้ต รงกับควำมเป็นจริงและ
ทันสมัยที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยอำจจัดกำรอบรมอำสำสมัครผู้ต้องขังเพื่อลดภำระของพยำบำลวิชำชีพ
ในงำนธุรกำร และเพื่อให้พยำบำลมีเวลำในกำรตรวจรักษำผู้ต้องขังมำกขึ้น
(3.1.6) กรมรำชทั ณ ฑ์ ค วรมี น โยบำยให้ ส ถำนพยำบำลในเรื อ นจ ำแต่ ล ะแห่ ง
ประสำนงำนกับโรงพยำบำลในเขตพื้นที่เพื่อพัฒนำระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร็นซ์เชื่อมต่อระหว่ำงสถำนพยำบำล
ในเรือนจำไปยังโรงพยำบำลในเขตพื้นที่ สำหรับกรณีที่ต้องปรึกษำแพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญ เฉพำะทำงก็สำมำรถ
ติดต่อผ่ำนระบบวิดิโอคอนเฟอร์เร็นซ์ เพื่อลดภำระของเจ้ำหน้ำที่ ไม่จำเป็นต้องส่ง ตัวผู้ต้องหำออกไปภำยนอก
ทุกกรณี โดยกรมรำชทัณฑ์ควรพิจำรณำยกเว้นกฎระเบียบเรื่องกำรห้ ำมอุปกรณ์กำรติดต่อสื่ อสำรภำยใน
เรือนจำในกรณีนี้เป็นกรณีเฉพำะ
(3.1.7) กรมรำชทั ณ ฑ์ ค วรจั ด ให้ ร ถของเรื อ นจ ำที่ ท ำหน้ ำ ที่ น ำผู้ ต้ อ งขั ง ส่ ง
โรงพยำบำลภำยนอกมีเครื่องมือช่วยชีวิตขณะเดินทำงไปยังโรงพยำลบำลด้วย โดยอำจประสำนงำน ร่วมมือกับ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์หรือมีรถฉุกเฉิน หรือประสำนงำนกับระบบรถฉุกเฉิน
1669 ให้มีช่องทำงที่สะดวกในกำรมำรับผู้ต้องขังออกจำกเรือนจำได้อย่ำงรวดเร็วเมื่อมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
เกิดขึ้น
(3.1.8) กรมรำชทัณฑ์ควรพิจำรณำตั้งหน่ว ยกำลั งพิเศษขึ้นมำส ำหรับทำหน้ำที่
ควบคุมผู้ต้องขังไปส่งยังสถำนพยำบำล หำกเรือนจำใดมีควำมจำเป็นที่จะต้องส่งผู้ต้องขังจำนวนมำกออกไปรับ

กำรรักษำพยำบำลแต่เจ้ำหน้ำที่ไม่พอ ก็ให้ขอกำลังเจ้ำหน้ำที่หน่วยกำลังพิเศษจำกส่วนกลำงไปควบคุมดูแล
ผู้ต้องขังได้ ซึ่งหน่วยกำลังพิเศษนี้ควรมีอำนำจในกำรควบคุมผู้ต้องขังข้ำมเขต
(3.1.9) เรือนจำแต่ละแห่งควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีควำมรู้ในกำรดูแลรักษำสุขภำพ
ของตัวเอง ด้วยกำรจัดให้มีหนังสือควำมรู้เกี่ยวกับกำรระวังและป้องกันโรคเบื้องต้น และส่งเสริมให้มีกำรออก
กำลังกำยภำยในเรือนจำเป็นประจำ
(3.1.10) กองกำรแพทย์ กรมรำชทั ณ ฑ์ ควรประสำนงำนกั บ กรมสุ ข ภำพจิ ต
เพื่อจัดเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญเรื่องสุขภำพจิตเข้ำมำดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำให้มำกขึ้น โดยคำนึงถึงว่ำ
ผู้ต้องขังในเรือนจำส่วนใหญ่ตกอยู่ในภำวะเครียดและเป็นกลุ่มคนที่มีค วำมเสี่ยงต่อกำรมีปัญหำสุขภำพจิต
มำกกว่ำคนทั่วไป
(3.1.11) สถำนพยำบำลในเรือนจำแต่ละแห่งควรมีมำตรกำรคัดกรองโรคระบำด
ที่เป็นอันตรำยต่อผู้ต้องขัง ควรตรวจผู้ต้องขังให้ครบทุกคน และมีกำรตรวจหำเชื้ออย่ำงสม่ำเสมอเป็นประจำ
เช่น ควรมีกำรเอ็กซเรย์ปอดหำเชื้อวัณโรค ควรมีกำรแจกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเรือนจำ ระบบกำรตรวจและกำร
คัดกรองต้องพัฒนำให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำกับมำตรกำรส่งเสริมและป้องกันโรคของคนทั่วไป
(3.2) ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกฎหมำย
(3.2.1) กระทรวงสำธำรณสุ ข ควรออกระเบี ย บก ำหนดมำตรฐำนขั้ น ต่ ำให้
โรงพยำบำลในเขตพื้นที่ของเรือนจำที่ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
ตำมจ ำนวนค่ำ หั ว ของประชำกรในเรื อนจ ำ มี ห น้ ำที่ จัด บุค ลำกรและจั ดบริก ำรให้ แก่ เรื อนจำ เช่น จั ดให้
เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำลมำช่วยดูแลขั้นตอนกำรคัดกรองผู้ต้องขัง หรือกำรตรวจโรคประจำปีเป็นประจำ และ
ให้เพิ่มผู้ต้องขังเข้ำไปในนิยำมของคำว่ำ “กลุ่มเปรำะบำง”
(3.2.2) กรมรำชทัณฑ์ควรพิจำรณำจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบกรมรำชทัณฑ์ ฉบับที่ 6 เรื่อง กำรอนุญำตให้ผู้ต้องขังออกไปรักษำตัวนอกเรือนจำ ให้มีควำมชัดเจน
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ เมื่อเกิดกรณีที่ผู้ต้องขังเจ็บป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้มีมำตรฐำนที่รับรองได้ว่ำผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย
ฉุกเฉินจะเข้ำถึงกำรรักษำพยำบำลอย่ำงทันท่วงที
 ผลสาเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2558 รับทรำบรำยงำนผลกำรพิจำรณำ
คำร้องของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และมอบหมำยให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงำนหลักรับไป
พิจำรณำร่วมกับกระทรวงแรงงำน กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงบประมำณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนั กงำนหลั กประกัน สุ ขภำพแห่ งชำติ แพทยสภำ และสถำนพยำบำล เพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงและ
ควำมเหมำะสมของข้ อเสนอดังกล่ ำ ว และสรุป ผลกำรพิจ ำรณำหรือผลด ำเนิ นกำรเกี่ย วกับ เรื่ องดั งกล่ ำ ว
ในภำพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งต่อมำคณะรัฐมนตรี
มีมติรับทรำบผลกำรพิจำรณำดำเนินกำรตำมรำยงำนผลกำรพิจำรณำคำร้อง โดยมีข้อเสนอแนะว่ำ กระทรวง
สำธำรณสุขควรจัดกำลังเจ้ำหน้ ำที่เข้ำมำดูแลผู้ ต้องขังในเรือนจำ ประสำนงำนกับกรมรำชทัณฑ์พิจำรณำ
จัดห้องพักพิเศษสำหรับผู้ต้องขังที่ส่งต่อมำจำกเรือนจำ ออกระเบียบกำหนดมำตรฐำนขั้นต่ำให้โรงพยำบำล
ในเขตพื้น ที่ของเรือนจำ และกรมรำชทัณฑ์ควรจัดทำกำรส่งต่อผู้ ต้องขัง ออกแบบกำรเชื่อมต่อฐำนข้อมูล
ผู้ต้องขัง จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรในกำรประสำนงำน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ ดำเนินกำรจัดประชุมข้อหำรือ

ในเรื่องดังกล่ำวกับหน่วยงำนทีเกี่ยวข้องแล้วได้มีมติมอบหมำยให้กระทรวงสำธำรณสุขและกรมรำชทัณฑ์รับไป
พิจำรณำดำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะดังกล่ำวตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพผู้ต้องขังในเรือนจำ ปี พ.ศ. 2559 โดยกำหนดองค์ประกอบให้ประธำนคณะอนุกรรมกำรด้ำน
สิทธิพลเมืองในคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นกรรมกำรฯ ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่กำหนดนโยบำยและ
แนวทำงกำรดำเนิ นงำนพัฒ นำระบบบริกำรสุ ขภำพผู้ ต้องขังในเรือนจำ และติดตำมกำกับกำรดำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ ตลอดจนแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรดำเนินโครงกำร
เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

