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54251809:  สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย์
คาํสาํคญั:  การบริการดา้นสุขภาพ
                   รณกรณ์  เอกฉันท์
เรือนจาํไทย.  อาจารยที์2ปรึกษาวิทยานิพนธ์
จิตรอร่าม.  429 หนา้. 
     

 การวจิยัครั7 งนี7 มีวตัถุประสงคเ์พื2อ
ในเรือนจาํไทย และประเมินคุณภาพชีวิต
3 ขั7นตอนคือ 1) ร่างองคป์ระกอบและตวัชี7วดัโดยการสังเคราะห์เอกสารและ
2) พฒันาตวัชี7วดัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเทค
ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ (1) 
เรือนจาํทั2วประเทศ 139 แห่ง 
ใหญ่แห่งละ 5 คน  รวบรวมขอ้มูลโดยเครื2องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ2 งโครงสร้าง วิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณนา
 ผลวจิยัพบวา่ 1. ตวัชี7วดั
15 องคป์ระกอบยอ่ย 61 ตวัชี7วดั
ยอ่ย คือ (1) มาตรฐานสถานพยาบาล
บุคลากร 5 ตวัชี7วดั (4) เครือข่าย
การบริการดา้นสุขภาพ มี 3 องคป์ระกอบย่
ระหวา่งคุมขงั 4 ตวัชี7วดั (3) 
การบริการดา้นสุขภาพ มี 5 องคป์ระกอบยอ่ย
(3) การบาํบดัรักษา 6 ตวัชี7วดั 
4) องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์การ
6 ตวัชี7วดั (2)  ผลการบริกา
4 ตวัชี7วดั  2. ผลการประเมินคุณภาพชีวติ
พบวา่  คุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั
จาํแนกตามองคป์ระกอบพบวา่ดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์
บริหารจดัการ การบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ (  = 4
และผลการประเมินโดยกลุ่มผูต้อ้งขงั
การบริการดา้นสุขภาพรวมทุกองคป์ระกอบ
ควรปรับปรุงสิ2งจาํเป็นพื7นฐานดา้นอาหารใหมี้คุณภาพ
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เอกฉันท์:  การพฒันาตวัชี7 วดัการบริการด้านสุขภาพเพื2อคุณภาพชีวิต
อาจารยที์2ปรึกษาวิทยานิพนธ์:  ผศ.ดร.คีรีบูน จงวฒิุเวศย,์  ดร.ศรีสวา่ง เลี7ยววาริณ

ยครั7 งนี7 มีวตัถุประสงคเ์พื2อพฒันาตวัชี7วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื2อคุณภาพชีวิต
ประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 

ร่างองคป์ระกอบและตวัชี7วดัโดยการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที2สายการแพทย์
ระเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย 3 ) ประเมินคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัจากการบริการ

(1) ผูเ้ชี2ยวชาญดา้นสุขภาพ 21 ท่าน (2) เจา้หน้าที2สายการแพทย์
แห่ง (3)  ผูต้อ้งขงัที2มารับบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและ

รวบรวมขอ้มูลโดยเครื2องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ2 งโครงสร้าง วิเคราะห์
เชิงพรรณนา  และขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวเิคราะห์เนื7อหา  

ตวัชี7วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื2อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั 
ตวัชี7วดั ไดแ้ก่ 1)  องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ

มาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํ 3 ตวัชี7วดั (2) นโยบายการบริการดา้นสุขภาพ
เครือข่ายบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ 4 ตวัชี7วดั 2) องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดักา

องคป์ระกอบยอ่ยคือ (1) การบริการสุขภาพแรกรับ 4 ตวัชี7วดั 
3) การบริการสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ 3 ตวัชี7วดั  3) องคป์ระกอบดา้นก

องคป์ระกอบยอ่ยคือ (1) การส่งเสริมสุขภาพ 3 ตวัชี7วดั (2) การ
 (4) การฟื7 นฟสูภาพ 3 ตวัชี7วดั (5) สงัคม สิ2งแวดลอ้มและสิ2งจาํเป็นพื7นฐาน 

องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพ มี 3 องคป์ระกอบยอ่ยคือ  (1) คุณภาพการ
ผลการบริการผูป่้วยเรื7อรังและผูพิ้การ 5 ตวัชี7วดั (3) ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ 

ผลการประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัโดยกลุ่มเจา้หนา้ที2สายการแพทย์
ของผูต้อ้งขงัจากการบริการดา้นสุขภาพทุกองคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑดี์

จาํแนกตามองคป์ระกอบพบวา่ดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ (  =3.
การบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ (  = 4.09,  S.D.= 0.90)  ดา้นกระบว

4.01, S.D.= 0.87) และดา้นผลลพัธ์การบริการอยูใ่นเกณฑดี์ 
กลุ่มผูต้อ้งขงัในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเลก็ กลางและใหญ่พบวา่

รวมทุกองคป์ระกอบของสถานพยาบาลเรือนจาํทั7ง  3 ขนาด อยูใ่นเกณฑดี์  มีขอ้เสนอแนะ
ปรับปรุงสิ2งจาํเป็นพื7นฐานดา้นอาหารใหมี้คุณภาพดีขึ7น    
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เพื2อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  ดาํเนินการวิจยั  

ประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที2สายการแพทย ์
จากการบริการดา้นสุขภาพ  

าหน้าที2สายการแพทยใ์นสถานพยาบาล
ในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและ

รวบรวมขอ้มูลโดยเครื2องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ2 งโครงสร้าง วิเคราะห์

 มี 4 องคป์ระกอบหลกั     
งสร้างหน่วยบริการสุขภาพ มี 4 องคป์ระกอบ

สุขภาพ 3 ตวัชี7วดั (3) มาตรฐาน
งคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ 

ตวัชี7วดั (2) การบริการสุขภาพ
องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ 

การป้องกนัโรค 3 ตวัชี7วดั 
ะสิ2งจาํเป็นพื7นฐาน 5 ตวัชี7วดั 

คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 
ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ             

กลุ่มเจา้หนา้ที2สายการแพทย์
ทุกองคป์ระกอบอยูใ่นเกณฑดี์  (  =3.94, S.D.= 0.93)  

.74, S.D.= 1.02)  ดา้นการ
ดา้นกระบวนการ การบริการดา้น

  (  = 3.92, S.D.= 0.93)  
ใหญ่พบวา่ คุณภาพชีวติจาก
อยูใ่นเกณฑดี์  มีขอ้เสนอแนะ
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The purposes of this research were 1) to develop health service indicators for 
uality of life of prisoners in Thai prisons and 2) to evaluate the 

health service of prisoners. This study had been conducted in three steps
used data collection and synthesis for constructing the core-components 

ocus group discussions of health providers; the second step used 
technique for constructing health service indicators by consensus from 21

healthcare concept. The third step used survey research for evaluating 
health service for enhancing the quality of life of prisoners in two groups

139 samples of healthcare providers selected through purposive samp
clinics. A questionnaire was used as the instrument for data collection

The statistical analysis was used for descriptive statistics.
consisted of groups of prisoners with semi-structured interviews and content analysis

The results of this research were as follows: the health service
quality of life of prisoners in Thai prisons were composed of 

elements and 61 indicators namely: 
he structure of prison health service was composed of 

15 indicators including three quality standard healthcare clinics, three indicators of health 
indicators of standard of healthcare providers and four i
service network sharing. 

management of health service system was composed of 
11 indicators including four indicators of health screening in the first period of 

indicators of an inter-incarceration period and four indicato

process of prison health service provision was 
and 23 indicators, including four indicators of health promotion activities, four

ention activities, six indicators of primary medical care activities,
rehabilitation activities and five indicators of social, environment

utcome of health service providing was composed o
indicators, including six indicators of quality health service providing

s for prisoners with chronic illness and disabilities, four indicators of
effective collaboration  between health organizations. 

tion of the quality of life of prisoners by staff health providers
service to improve the heath-quality of life of prisoners was in a good level

0.93). The classification of each component showed 

service was at a good level (  =3.74, S.D. = 1.02). The management of health 

a good level (  = 4.09, S.D. = 0.90). The process of 

at a good level (  = 4.01, S.D. = 0.87). The outcome of h

a good level ( =3.92, S.D. = 0.93). An evaluation of the quality of life 

small, medium and large prison healthcare clinics from prisoners’ views 
a good level in all components, and they asked for the necessity of food improvement.
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บทที� 1 

บทนํา   

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 คุณภาพชีวิตในมิติดา้นสุขภาพ  เป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องทุก
ประเทศ  การพฒันาคุณภาพชีวิตเพื(อให้ทุกคนมีสุขภาพดีหรือมีสุขภาวะจึงเป็นเครื(องชี+ วดัและ
เป้าหมายของการพฒันาประเทศเพื(อความเจริญและมั(นคงอยา่งย ั(งยืน (ระพีพรรณ คาํหอมและคณะ, 
2550: 25-32)  ซึ( งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที(11 พ.ศ. 2555-2559 
ที(มุ่งพฒันาประชากรในประเทศให้อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข  มีความเสมอภาค  ไดรั้บความเป็นธรรม
และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลี(ยนแปลงของสังคมอยา่งรวดเร็ว  โดยไดมุ้่งพฒันาคุณภาพของระบบการ
บริการด้านสุขภาพและการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื(อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาวะ (Well being)   
(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2555: 11 )  ยงัมีความเชื(อมโยงและ
สอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์ดา้นสุขภาพภายหลงัการปฏิรูประบบสุขภาพแนวใหม่  ที(มุ่งพฒันาโดย
ใชก้ลยทุธ์การสร้างสุขภาวะในทุกมิติของสุขภาพที(มองการดูแลดา้นสุขภาพเป็นองคร์วม(Holistic) 
ครอบคลุมทั+งสุขภาพกาย จิตใจ สังคมสิ(งแวดลอ้มและจิตวิญญาณ (สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 
2544: 3-5 )  แต่ปัญหาความเหลื(อมลํ+ าและขาดความเป็นธรรมดา้นสุขภาพในการเขา้ถึงการบริการ
ดา้นสุขภาพที(จาํเป็น มีคุณภาพและการมีหลกัประกนัสุขภาพของประชาชนนั+น  ยงัขาดการดาํเนินงาน
และการแก้ปัญหาอย่างจริงจงั โดยเฉพาะในกลุ่มคนจนและกลุ่มคนดอ้ยโอกาส (วิพุธ พูลเจริญ,  
2553: 19) 
 ผูต้อ้งขงั (Prisoners) เป็นกลุ่มคนดอ้ยโอกาสที(เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อชุมชน  
สังคมและประเทศ   องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ซึ( งเป็นองค์การ
สุขภาพระหวา่งประเทศที(อาํนวยความช่วยเหลือ  แกไ้ขปัญหา และวางแผนเพื(อพฒันาแนวทางการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพร่วมกบัทุกประเทศที(เป็นสมาชิกใหค้วามสาํคญัและตระหนกัในการแกปั้ญหา
ในคนกลุ่มนี+ เป็นพิเศษ  สืบเนื(องมาจากผูต้อ้งขงัเต็มไปดว้ยตวัแทนของกลุ่มคนชายขอบในสังคม มี
ปัญหาสุขภาพที(ไม่ได้รับการรักษา ส่วนใหญ่มีการใช้สารเสพติด เป็นผูที้(พร้อมจะประกอบ
อาชญากรรมและเป็นผูที้( มีพฤติกรรมเสี(ยงต่อการติดต่อโรคสูงเช่น ใช้ฉีดยาเขา้เส้น ขายบริการ
ทางเพศ  และไม่ไดรั้บการดูแลรักษาดา้นสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงเป็นความเสี(ยงต่อการ
แพร่กระจายโรคติดต่อทั+งในเรือนจาํและนอกเรือนจาํ  นอกจากนี+ ในเรือนจาํมีสภาพความเป็นอยูที่(มี



2 
 

ความแออดั ความจาํเป็นพื+นฐานในการดาํรงชีวิตด้านอาหาร นํ+ าดื(ม อากาศ ที(อยู่ มีคุณภาพตํ(า        
มีกิจกรรมที(ส่งเสริมการแพร่กระจายและการติดต่อของโรค เช่น การสักร่างกาย การตกแต่งอวยัวะ
เพศและมีอตัราการติดเชื+อเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) วณัโรค (Tuberculosis) ไวรัสตบัอกัเสบ
(Hepatitis) และปัญหาสุขภาพจิต (Mental health problems) สูงกว่าคนทั(วไป (WHO Regional 
Office for Europe, 2007; WHO, 2009: 1) ในทุกประเทศจึงตอ้งให้ความใส่ใจกลุ่มผูต้อ้งขงั
เช่นเดียวกบัการใหค้วามใส่ใจกบับุคคลทั(วไป   ในดา้นนโยบายการบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ 
จึงจาํเป็นตอ้งกระทาํควบคู่หรือดาํเนินไปดว้ยกนักบันโยบายสุขภาพระดบัชาติ  โดยเฉพาะในดา้น
การป้องกนัโรคติดเชื+อที(สามารถแพร่กระจายจากเรือนจาํไปสู่ชุมชนและสังคมเมื(อผูต้อ้งขงัไดรั้บ
การปล่อยตวัจากเรือนจาํเมื(อพน้โทษ    การไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพที(มีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริม
และป้องกนัที(ดี  ที(จะทาํให้ผูต้อ้งขงัที(เตรียมตวักลบัไปใช้ชีวิตในสังคมมีสุขภาพดี และที(สําคญั
ผูต้อ้งขงัควรมีสุขภาพดีมากกวา่ที(จะมีสุขภาพทรุดโทรมหรือนาํโรคติดต่อไปสู่ครอบครัวและชุมชน  
การบริการดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื(องระหวา่งเรือนจาํกบัชุมชนจึงเป็นเรื(องเร่งด่วนดา้นสาธารณสุข  
เพราะเมื(อตราบใดที(ยงัมีคนเขา้ออกเรือนจาํทุกวนั หากไม่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพที(ดีก็จะนาํ
โรคติดต่อไปสู่ชุมชน ( Committee of Ministers of the Council of Europe, 1973: 34 )  ดงันั+นหน่วย
บริการสุขภาพในเรือนจาํตอ้งมีความเขา้ใจในสภาพปัญหาและความตอ้งการด้านสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั  ศึกษาสภาพปัญหาตามความเป็นจริงและจดับริการดา้นสุขภาพที(จาํเป็นและเหมาะสมตาม
บริบทของแต่ละประเทศ  ระบบบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํยงัตอ้งการผูเ้ชี(ยวชาญดา้นสุขภาพอีก
หลากหลายสาขา ซึ( งในระบบสุขภาพในเรือนจาํยงัมีความขาดแคลน   การจดัให้มีการบริการดา้น
สุขภาพเพื(อเสริมสร้างคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงั จะทาํใหพ้วกเขามีความสามารถในการป้องกนัโรคและ
ดูแลสุขภาพตวัเอง (Their own health)  ช่วยลดปัญหาดา้นสุขภาพทั+งในเรือนจาํและที(จะนาํไปสู่
ชุมชน  ในดา้นการบริหารจดัการการบริการดา้นสุขภาพนั+น  อยา่งนอ้ยที(สุดเรือนจาํตอ้งจดัการดูแล
สุขภาพอนามยัใหมี้คุณภาพเทียบเท่ากบัหน่วยบริการสุขภาพของประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานขั+นตํ(า
ในการให้บริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั  (Dean P. Rieger and Craig Huchison, 1998: 83 ; WHO 
Regional Office for Europe,  2007:  10 ) 
 เรือนจาํในประเทศไทยยงัประสบปัญหา“คนล้นคุก”จากการสํารวจพบวา่มีความแออดั
ของผูต้อ้งขงัอยูใ่นอนัดบั 6 ของโลก (นพพล อาชามาส, 2557) เรือนจาํทั(วประเทศมีศกัยภาพในการ
รองรับผูต้อ้งขงัไดป้ระมาณ 1.4 แสนคน แต่ปัจจุบนัพบวา่ยอดผูต้อ้งขงัมีจาํนวนทั+งสิ+น  220,577 คน
(กรมราชทณัฑ์, 2558)  ซึ( งมีความหนาแน่นของผูต้อ้งขงัเกือบสองเท่าตวั จากสภาพปัญหาดงักล่าว
ไดส่้งผลกระทบที(ทาํให้เกิดปัญหาดา้นต่างๆตามมา โดยเฉพาะอยา่งยิ(งปัญหาดา้นการดูแลการบริการ
ดา้นสุขภาพและการคุม้ครองสิทธิดา้นสุขภาพ   ปัญหาการขาดคุณภาพชีวติและความจาํเป็นพื+นฐาน
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ต่อการดาํรงชีวติ   ซึ( งส่งผลให้เกิดการจลาจลและความรุนแรงในเรือนจาํหลายครั+ งในอดีตที(ผา่นมา  
ซึ( งมีการศึกษาพบวา่ในระบบงานราชทณัฑ์ไทยยงัเป็นปัญหาที(น่าวิตกในระดบัชาติและส่งผลกระทบ
ต่อสังคมโลกในระดบัสากลอีกดว้ย (เชาวลิต สมพงษเ์จริญ, 2548: 234-245) และนอกจากนี+ ปัญหาที(
ยงัคงมีผลกระทบในเรือนจาํและส่งผลถึงชุมชน ได้แก่การแพร่กระจายของโรคติดเชื+อเอชไอวี/
เอดส์ และวณัโรค ที(ยงัเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทย ซึ( งพบว่าสถานการณ์การติดต่อของโรคใน
กลุ่มผูต้อ้งขงัสูงกวา่คนทั(วไป 6-8 เท่า (กรมควบคุมโรคติดต่อ, กรมราชทณัฑ์, 2557: 5-6) แมว้า่กรม
ราชทณัฑ์ไดก้ารปฏิบติัที(ลดจาํนวนผูต้อ้งขงัโดยใช้มาตรการต่างๆไดแ้ก่ การพกัโทษ การอภยัโทษ 
การประกนัตวั  แต่ปัญหา “ คนล้นคุก ”  ก็ยงัเป็นปัญหาที(เรื+ อรัง ยากที(จะแกไ้ขอยา่งไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิผล แต่ปัญหาดา้นการดูแลการบริการด้านสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตและการคุม้ครองสิทธิ
ด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงัเป็นปัญหาที(มิอาจหลีกเลี(ยงในการแก้ไข ปรับปรุงและพฒันา ได้
เพราะสิทธิดา้นสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนพื+นฐานที(ทุกคนพึงไดรั้บอยา่งเท่าเทียม  จึงเป็นสิ(งทา้ทาย
ของหน่วยบริการสุขภาพที(ตอ้งหาวิธีการในการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพอยา่งมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าหน่วยบริการสุขภาพยงัตอ้งการพฒันา บริหารจดัการ 
การดูแลการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนื(อง   เพื(อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัให้มีประสิทธิภาพ  เพื(อให้เป็น
ที(ประจกัษแ์ละไดรั้บการยอมรับของสากล ในปัจจุบนัตวัชี+ วดัมีความสําคญัต่อการพฒันาองค์กร
หรือหน่วยงานเป็นอยา่งยิ(ง  ซึ( งตวัชี+ วดัสามารถแสดงให้เห็นถึงผลการดาํเนินงานและช่วยประเมิน
การปฏิบติัของหน่วยงานและบุคลากรผูป้ฏิบติังาน   อีกทั+งหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํของ
ประเทศไทยยงัขาดการศึกษาที(เกี(ยวขอ้งกบัการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพเพื(อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติแก่ผูต้อ้งขงัที(สอดคลอ้งกบันโยบายกรมราชทณัฑแ์ละมาตรฐานการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามหลกั
สากลในการบริการดา้นสุขภาพเมื(อเทียบกบัการดูแลบริการดา้นสุขภาพในระบบเรือนจาํต่างประเทศที(
มีการศึกษาวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเนื(อง กรมราชทณัฑใ์นปัจจุบนัไดมุ้่งพฒันาให้เป็นองคก์รผูน้าํใน
ระบบงานราชทณัฑ์กลุ่มประเทศอาเซียนและพฒันาสู่สากล  ดงันั+นจึงเป็นเหตุผลสําคญัที(ทาํให้
ผูว้ิจยัสนใจในการศึกษาเกี(ยวกบัการพฒันาตวัชี+ วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย เพื(อนาํประโยชน์จากผลการวิจยัมาประยุกต์ใช้พฒันา ปรับปรุงการ
ดําเนินงานการบริการด้านสุขภาพที( เหมาะสมกับบริบทของเรือนจําและเพื(อแสดงให้เห็น
ความสาํคญัของหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํไทยที(ไดมี้การพฒันาการดาํเนินงานที(สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานดา้นการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามสิทธิดา้นสุขภาพที(เป็นที(ยอมรับในระดบัสากล 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื(อพฒันาตวัชี+วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 
2. เพื(อประเมินคุณภาพชีวิตการไดรั้บบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 

 

คําถามการวจัิย 
1. ตวัชี+วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัมีองคป์ระกอบใดบา้งแต่ละ

องคป์ระกอบมีตวัชี+วดัใดบา้ง 
2. ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย

เป็นอยา่งไร 
 

ขอบเขตการวจัิย 

 การวจิยัครั+ งนี+ เป็นการวจิยัเพื(อพฒันาตวัชี+วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย ผูว้จิยักาํหนดขอบเขตของการวจิยัดงันี+  
 ขอบเขตด้านเนื&อหา 

 1. แนวคิดการพฒันาการบริการด้านสุขภาพ 
  ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิดการบริหารจดัการเชิงระบบที(สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาํเนินงานบริการดา้นสุขภาพเพื(อกาํหนดร่างองคป์ระกอบในการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพเพื(อ
พฒันาคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยซึ(งประกอบดว้ย  

1.1 องค์ประกอบด้านปัจจยันาํเขา้ของการบริการด้านสุขภาพ ซึ( งประกอบด้วย
องค์ประกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพและองค์ประกอบด้านการบริหารจดัการระบบ
บริการดา้นสุขภาพตั+งแต่แรกรับจนกระทั(งปล่อยพน้โทษ  

1.2 องค์ประกอบดา้นกระบวนการ ประกอบดว้ยกระบวนการหรือกิจกรรมการบริการ
ดา้นสุขภาพที(ครอบคลุมบทบาทกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การบาํบดัรักษา 
การฟื+ นฟูสภาพ ดา้นสังคม สิ(งแวดลอ้มและสิ(งจาํเป็นพื+นฐานดา้นอาหาร นํ+าดื(มนํ+าใช ้ที(นอน เสื+อผา้ 

1.3 องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์  ประกอบดว้ยผลลัพธ์ด้านคุณภาพการบริการด้าน
สุขภาพ  ผลลพัธ์ของการไดรั้บบริการในผูมี้ความเจบ็ป่วยเรื+อรังและผูมี้ความพิการ  ผลความร่วมมือ
จากเครือข่ายการบริการดา้นสุขภาพ 
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 2. ตัวชี&วดัการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง 
  ผูว้ิจยัศึกษาการดาํเนินงานการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั โดย
ศึกษาแผนการบริการดา้นสุขภาพของหน่วยงานสังกดักระทรวงสาธารณสุข   การพฒันางานบริการ
ดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวติในระบบเรือนจาํไทยและต่างประเทศ  เพื(อนาํมาสังเคราะห์ร่างตวัชี+ วดั
การบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมองคป์ระกอบการบริการดา้นสุขภาพที(เป็น
ระบบและองคร์วมดา้น : 

  2.1 โครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ  
  2.2 การบริหารจดัการระบบบริการสุขภาพในเรือนจาํ  
  2.3 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 
  2.4 ดา้นผลลพัธ์การใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 
 ขอบเขตด้านพื&นที�  

 ผูว้ิจยักาํหนดพื+นที(ในการศึกษาไดแ้ก่ หน่วยบริการสุขภาพหรือสถานพยาบาลเรือนจาํ
ทั(วประเทศจาํนวน 139 แห่ง ประกอบดว้ย 

1. ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ 1 แห่ง  
2. สถานพยาบาลในเรือนจาํกลาง 32 แห่ง 
3. สถานพยาบาลในเรือนจาํจงัหวดั 49 แห่ง  
4. สถานพยาบาลในเรือนจาํอาํเภอ 26 แห่ง 
5. สถานพยาบาลในเรือนจาํพิเศษ 4 แห่ง  
6. สถานพยาบาลในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษ 7 แห่ง  
7. สถานพยาบาลในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิง 7 แห่ง 
8. สถานพยาบาลในทณัฑสถานวยัหนุ่ม 3 แห่ง 
9. สถานพยาบาลในทณัฑสถานเปิด 5 แห่ง  
10. สถานพยาบาลในสถานกกัขงั 5 แห่ง 

 ขอบเขตด้านประชากร  
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุ่มประชากรในการศึกษาประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ดงันี+   

1. ผูเ้ชี(ยวชาญในดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  จาํนวน 21 ท่าน ในขั+นตอนการพฒันาตวัชี+วดั
ดว้ยระเบียบวธีิวจิยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques) 

2. เจา้หนา้ที(สายการแพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ139 แห่ง แห่งละ      
1  คน รวม 139  คน ในขั+นตอนการประเมินคุณภาพชีวติการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั 
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3. ผูต้อ้งขงัผูรั้บบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดใหญ่ กลางและเล็ก ใน
ขั+นตอนการประเมินคุณภาพชีวติเพื(อตรวจสอบขอ้มูลการประเมินจากกลุ่มเจา้หนา้ที(สายการแพทย ์ 
 

วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัครั+ งนี+ เป็นการวิจยัแบบผสมผสานวิธี (Mixed method) มีการดาํเนินการวิจยั 
3 ขั+นตอนดงันี+  
 ขั&นตอนที� 1  (ร่าง)  องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวัชี+วดั 
 ผูว้จิยัศึกษาองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการเชิงระบบในการดาํเนินงานการบริการดา้น
สุขภาพ  การพฒันางานบริการดา้นสุขภาพ โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัที(
เกี(ยวขอ้ง เพื(อกาํหนดร่างองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี+ วดั  และการประชุมกลุ่ม
เจา้หนา้ที(สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํที(ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ จาํนวน 32 แห่ง  
เพื(อหารือและแสดงความคิดเห็นต่อร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี+ วดั  ไดผ้ลสรุป
(ร่าง)  องคป์ระกอบและตวัชี+วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั  
 ขั&นตอนที� 2 พฒันาตวัชี+วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั 
 การพฒันาตวัชี+ วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั ใช้ระเบียบวิธี
วจิยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques)โดยผูเ้ชี(ยวชาญจาํนวน 21 ท่าน 

1. กระบวนการพฒันาในรอบที(1การแสดงความคิดเห็น เสนอแนะต่อร่างองคป์ระกอบ
และตวัชี+ วดั โดยใชเ้ครื(องมือแบบสอบถามปลายเปิด  ส่งให้ผูเ้ชี(ยวชาญ 21 ท่านไดแ้สดงความคิดเห็น
และใหข้อ้เสนอแนะต่อร่างองคป์ระกอบและตวัชี+ วดัจากการสังเคราะห์เอกสารไดอ้ยา่งอิสระ ผูว้ิจยั
นาํผลการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพื(อมาสังเคราะห์และสรุปผลส่งให้ผูเ้ชี(ยวชาญกลุ่ม
เดิมยนืยนัความคิดเห็น 

2. กระบวนการพฒันาในรอบที( 2 ผูเ้ชี(ยวชาญกลุ่มเดิมยืนยนัร่างองคป์ระกอบและตวัชี+ วดั  
จากผลสรุปความคิดเห็นในรอบที(1โดยใช้เครื(องมือแบบสอบถามปลายปิดเพื(อยืนยนัตวัชี+ วดัและ
แสดงความคิดเห็นเพิ(มเติมในกรณีที(ผูเ้ชี(ยวชาญเห็นวา่ตวัชี+ วดันั+นยงัไม่เหมาะสม   นาํผลการยืนยนั
ความเหมาะสมการเป็นตวัชี+ วดั  โดยใชเ้กณฑ์จากค่าดชันีความสอดคลอ้ง(Index of Consistency: IC) 
ในแต่ละตวัชี+ วดัตั+งแต่ 0.75 ขึ+นไปในการพิจารณาความเหมาะสมต่อการเป็นตวัชี+ วดั  สรุปร่าง
องค์ประกอบและตัวชี+ วดัเพื(อส่งให้ผู ้เชี( ยวชาญกลุ่มเดิมกําหนดนํ+ าหนักความสําคัญของร่าง
องคป์ระกอบและตวัชี+วดั  

3. กระบวนการพฒันาในรอบที( 3 ผูเ้ชี(ยวชาญกาํหนดนํ+ าหนักความสําคญัของร่าง
องค์ประกอบและตวัชี+ วดัใช้เครื(องมือแบบสอบถามแบบประมานค่า 5 ระดบั เพื(อคดัเลือกตวัชี+ วดั
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ตามเกณฑ์ที(กาํหนดไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน(Median) สูงกวา่ 3.50ค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile 
Range)ไม่เกิน 1.50 นาํผลการกาํหนดนํ+ าหนักเพื(อคัดเลือกตัวชี+ วดัที(ผ่านเกณฑ์  และสรุปผล
องคป์ระกอบและตวัชี+วดัการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยเพื(อให้อาจารยที์(ปรึกษา
ตรวจสอบ  

 ขั&นตอนที� 3 ประเมินคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัจากการบริการดา้นสุขภาพ การประเมิน
คุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัจากการบริการด้านสุขภาพตามองค์ประกอบและตวัชี+ วดัที(ผูว้ิจยัพฒันาขึ+น  
ผูว้จิยัประเมินจากกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มเจา้หนา้ที(สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํทั(วประเทศ จาํนวน 139 แห่ง
แห่งละ 1 คน ประเมินโดยวิธีการเชิงปริมาณโดยใช้เครื( องมือแบบสอบถาม(Questionnaires) 
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี( (Frequency) ร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉลี(ย (Mean) ส่วนเบี(ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. กลุ่มผูต้อ้งขงัผูรั้บบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ประเมิน
โดยวิธีการเชิงคุณภาพโดยใชเ้ครื(องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ( งโครงสร้าง (Semi-structure interviews)  
โดยสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัแห่งละ5 คน วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เนื+อหา (Content 
analysis) 
 

ประโยชน์ที�ได้รับจากการวจัิย  

1. หน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํมีตวัชี+ วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงั ที(สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานเพื(อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั 
ที(เหมาะสมกบับริบทของเรือนจาํ 

2. หน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํสามารถนาํตวัชี+ วดัไปประเมินคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงั
ดา้นการบริการสุขภาพเพื(อนาํผลการประเมินไปเป็นฐานขอ้มูลเพื(อสนบัสนุนการกาํหนดนโยบาย
เพื(อพฒันาและปรับปรุงการบริการดา้นสุขภาพเพื(อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั 

3. ตอบสนองนโยบายกรมราชทณัฑ์ในพนัธกิจดา้นการพฒันาระบบงานราชทณัฑ์ให้
เป็นผูน้าํในกลุ่มประเทศอาเซียนและสู่ความเป็นสากลในส่วนที(เกี(ยวขอ้งกบัการพฒันางานด้าน
สุขภาพเพื(อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัตามสิทธิดา้นสุขภาพที(เป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 
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คําจํากดัความที�ใช้ในการวจัิย 
การวจิยัในครั+ งนี+ มีคาํจาํกดัความของการวิจยัที(มีความหมายเฉพาะเพื(อความเขา้ใจที(ตรงกนั

ดงันี+  
 การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขัง  หมายถึง การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพฒันาดา้น
สุขภาพที(ครอบคลุมระบบบริการด้านสุขภาพองค์รวมที(มีคุณภาพ มาตรฐานและมีหลกัประกนั
สุขภาพ เพื(อดาํรงไวซึ้( งการมีชีวิตที(มี สุขภาวะในขณะที(ถูกต้องขังอยู่ในเรือนจาํตั+ งแต่แรกรับ
จนกระทั(งปล่อยพน้โทษของหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํที(ตอบสนองต่อความตอ้งการและมี
ความพึงพอใจจากการไดรั้บบริการของผูต้อ้งขงั 
 ตัวชี&วัดการบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขัง หมายถึง ขอ้มูลที(แสดงรายละเอียดหรือ
คุณลกัษณะการให้การดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพฒันาดา้นสุขภาพที(ครอบคลุมการบริการดา้น
สุขภาพอยา่งเป็นระบบแก่ผูต้อ้งขงัที(มีคุณภาพ มาตรฐานและมีหลกัประกนัสุขภาพตามองคป์ระกอบ
การบริการดา้นสุขภาพ ซึ( งไดแ้ก่ดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ  ดา้นการบริหารจดัการการ
บริการดา้นสุขภาพ  ดา้นกระบวนการบริการด้านสุขภาพและด้านผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพ
อยา่งเป็นระบบ  ที(เทียบเท่าหน่วยบริการสุขภาพที(ใหบ้ริการบุคคลทั(วไปตามสิทธิดา้นสุขภาพที(เป็น
ที(ยอมรับของสากล   
 สถานพยาบาลเรือนจํา หมายถึง หน่วยบริการสุขภาพที(ตั+งอยู่ในเขตบริเวณเรือนจาํ
สังกดักรมราชทณัฑ์  กระทรวงยุติธรรม ที(มีบทบาทในให้การบริการด้านสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั  ที(
ครอบคลุมการดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค  บาํบดัรักษา  ฟื+ นฟูสภาพ รวมถึง
การบริการดา้นสังคม สิ(งแวดลอ้มและความจาํเป็นพื+นฐานในการดาํเนินชีวิตแก่ผูต้อ้งขงั รวมทั+งสิ+น 
139 แห่ง เป็นหน่วยให้บริการสุขภาพในระดบัปฐมภูมิ 138 แห่ง  ระดบัทุติยภูมิ  1 แห่ง ไดแ้ก่ 
ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์
 ผู้ต้องขัง หมายถึง บุคคลซึ(งถูกตอ้งขงัไวใ้นเรือนจาํตามหมายจาํคุกภายหลงัคาํพิพากษา
ถึงที(สุด และหมายความรวมถึงบุคคลซึ(งถูกขงัไวต้ามคาํสั(งที(ชอบดว้ยกฎหมายใหล้งโทษ 
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บทที� 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การวิจยัเรืองการพฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพือคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัใน
เรือนจาํไทย ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสารเกียวกบัแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวขอ้งเพือนาํมา
เป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั  โดยมีเนื�อหาการทบทวนวรรณกรรม ดงันี�  
 ตอนที 1  แนวคิดเกียวกบัการพฒันาตวัชี� วดั 

1. ความหมายตวัชี�วดั 
2. คุณสมบติัของตวัชี�วดั 
3. ประเภทของตวัชี�วดั 
4. ประโยชน์ของตวัชี�วดั 
5. กระบวนการพฒันาตวัชี� วดั  
6. การตรวจสอบคุณภาพของตวัชี�วดั 

 ตอนที 2 แนวคิดทฤษฎีระบบกบัการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ   
1. แนวคิดทฤษฏีระบบ 
2. การบริหารเชิงระบบในการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ 
3. แนวคิดการจดัระบบบริการดา้นสุขภาพ 
4. แนวคิดการประกนัคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 

 ตอนที 3 แนวคิดการบริการดา้นสุขภาพเพือคุณภาพชีวติ 
1. แนวคิดดา้นสุขภาพและการบริการดา้นสุขภาพกระบวนทศัน์ใหม่ 
2. แนวคิดการดูแลสุขภาพองคร์วม 
3. แนวคิดเกียวกบัคุณภาพชีวติในมิติดา้นสุขภาพ 
4. การบริการดา้นสุขภาพเพือคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศไทย 
5. การบริการดา้นสุขภาพเพือคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงัในเรือนจาํต่างประเทศ 
6. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
7. กรอบแนวคิดในการวจิยั   
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ตอนที� 1 แนวคิดเกี�ยวกบัการพฒันาตัวชี�วดั (Indicator) 

 ตวัชี� วดั “Indicator” ในภาษาไทยมีการใช้คาํอย่างหลากหลาย เช่น ตวัชี� วดั ตวับ่งชี�  
ตวัชี�นาํ ดชันีชี�วดั หรือเครืองชี�วดั คาํเหล่านี� ถูกใชเ้ป็นมาตรฐานทางสถิติ หรือเครืองชี�สภาวะบางอยา่ง 
เพือใชว้เิคราะห์เกียวกบัสภาพการณ์หรือสภาวะการเปลียนแปลงต่างๆ ทีเกิดขึ�นเกียวกบัปัจจยัการผลิต 
กระบวนการดาํเนินงาน การใชท้รัพยากรทีมีอยูห่รือผลผลิต หรือผลลพัธ์ทีเกิดขึ�น ในการวิจยัครั� งนี�
ใชค้าํวา่ “ตวัชี� วดั” ซึ งเป็นคาํกลางๆ สําหรับสือความหมายถึง “Indicator”ซึ งไดมี้ผูใ้ห้คาํนิยามของ 
“ตวัชี�วดั” อยา่งหลากหลาย 

1. ความหมายของตัวชี�วดั 

  เนืองจากตวัชี� วดั ถูกนาํมาใช้อย่างหลากหลาย ทั�งนี� ขึ� นอยู่ก ับวตัถุประสงค์ของ
ผูใ้ช้ ดงันั�น จึงมีผูใ้ห้ความหมายของคาํว่า “ตวัชี� วดัหรือตวับ่งชี� ” ไวใ้นลกัษณะต่าง ๆ กนัหลาย
ความหมาย ดงันี�  
  The American Heritage Dictionary (1972)ไดนิ้ยามตวัชี� วดัวา่ หมายถึง ขอ้ความทีใช้
บ่งบอกหรือเครืองมือทีใชติ้ดตามการดาํเนินงานหรือสภาวะของระบบ 
  Oxford Dictionary (1981) ไดใ้ห้ความหมายตวัชี� วดัวา่ หมายถึง สิงทีใชชี้�หรือบอก
ทิศทางไปทีสิงใดสิงหนึง 
  Johnstone (1981: 21-22) กล่าววา่ ตวัชี� วดั หมายถึง สารสนเทศทีบ่งบอกปริมาณเชิง

สัมพนัธ์หรือสภาวะของสิงทีมุ่งวดัในเวลาใดเวลาหนึง โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งบ่งบอกสภาวะทีเจาะจง 

แต่จะบ่งบอกหรือสะทอ้นให้เห็นถึงวิธีหรือทางทีจะบรรลุวตัถุประสงค ์รวมทั�งบอกถึงการบรรลุ

ถึงวตัถุประสงคใ์นช่วงเวลาใดเวลาหนึ งเท่านั�น ซึ งอาจมีการเปลียนแปลงไดใ้นอนาคต ตวัชี� วดัจะ

เป็นสิงบอกชี�อยา่งกวา้ง ๆ ถึงสภาวะหรือสภาพของสถานการณ์ทีเราสนใจเขา้ไปตรวจสอบ 

  Burstein, Oakes and Guiton (1992: 409-418) ไดใ้หค้วามหมายของตวัชี� วดัไวว้า่ เป็น
ค่าสถิติทีให้สารสนเทศเกียวกบัสถานะ คุณภาพ หรือผลการปฏิบติังานของระบบการศึกษา ซึ ง
อาจจะเป็นค่าสถิติเฉพาะเรืองหรือค่าสถิติรวมก็ได ้โดยจะตอ้งมีเกณฑม์าตรฐานสาํหรับการตดัสินใจ 
  วนัเพ็ญ ผ่องกาย (2550) ให้ความหมายว่า ตวัชี� วดั หมายถึง ตวัแปรประกอบหรือ
องคป์ระกอบทีมีค่าแสดงถึงลกัษณะ หรือปริมาณของระบบการดาเนินงานส่วนใดส่วนหนึ งใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึง ซึ งเป็นสารสนเทศทีบ่งบอกสภาวะหรือสภาพการณ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึงทีเราสนใจ ซึ งการนาตวัแปรหรือขอ้เทจ็จริงต่างๆ มาสัมพนัธ์กนัเพือใหเ้กิดคุณค่าจะสะทอ้นให้
เห็นสภาพการณ์ทีตอ้งการศึกษาโดยรวม 
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  ศิริชัย กาญจนวาสี (2546: 82) ให้ความหมายว่า ตวัชี� วดัหรือตวับ่งชี�  หมายถึง 
ตวัประกอบ ตวัแปร หรือค่าทีสังเกตได ้ซึ งใชบ้่งชี�บอกสถานภาพ หรือสะทอ้นลกัษณะดาํเนินงาน
หรือผลการดาํเนินงาน 
  นงลกัษณ์ วิรัชชัย (2551: 6-7) ได้สรุปว่า ตวัชี� วดั หมายถึง ตวัแปรประกอบหรือ
องคป์ระกอบทีมีค่าแสดงถึงลกัษณะหรือปริมาณของสภาพทีตอ้งการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลาหนึง 
ค่าของตวัชี� วดัระบุหรือบ่งบอกถึงสภาพทีตอ้งการศึกษาเป็นองคร์วมอยา่งกวา้ง ๆ แต่มีความชดัเจน
เพียงพอทีจะใชใ้นการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ทีกาํหนดไวเ้พือประเมินสภาพทีตอ้งการศึกษาได ้และ
ใชใ้นการเปรียบเทียบระหวา่งจุดหรือช่วงเวลาทีต่างกนัเพือใหท้ราบถึงความเปลียนแปลงของสภาพ
ทีตอ้งการศึกษาได ้
  ปริญญา จิตอร่าม (2555: 94) ให้ความหมายตวัชี� วดั หมายถึง สิงทีบอกสภาพหรือ
สภาวะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ งในเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพของสถานการณ์ หรือปัญหาที
เกิดขึ�นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง ณ ทีใดทีหนึ ง ซึ งลกัษณะดงักล่าวเป็นการนาํ ขอ้มูล หรือตวัแปร 
หรือขอ้ความจริงมาสัมพนัธ์กนัเพือใหเ้ห็นคุณค่าทีสามารถชี� ให้เห็นลกัษณะของสถานการณ์ของสิง
ทีตอ้งการวดัได ้
  ตวัชี� วดั จะถูกพฒันาขึ�นมาจากประเด็นทีตอ้งการประเมิน โดยตวัชี� วดันี�  จะแสดงให้
ทราบถึง สภาพการณ์ทีเป็นอยู ่หรือทีเกิดขึ�นในประเด็นทีตอ้งการประเมิน ตวัชี� วดัทีพฒันาขึ�นมานั�น 
จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัประเด็นทีตอ้งการประเมินสามารถวดัไดแ้ม่นยาํ ถูกตอ้ง และทีสําคญั
ตอ้งกาํหนดเกณฑ์ หรือเป้าหมายทีตอ้งการบรรลุสําหรับตวัชี� วดันั�นๆ การพฒันาตวัชี� วดัใชเ้ป็น
เครืองมือบอกถึงระดบัการพฒันานันเอง แต่เดิมการพฒันาประเทศมีจุดมุ่งหมายทีสําคญั คือการพฒันา
ดา้นเศรษฐกิจ ดงันั�น จึงใชผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) วดัการ
พฒันา แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว การพฒันาทางเศรษฐกิจ จะมีผลควบคู่ไปกบัการพฒันา
ทางดา้นสังคมเสมอ การใชผ้ลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ เพียงตวัเดียวไม่สามารถบอกถึงสภาพ
ทางสังคมทีเปลียนแปลงไปได ้ ในยคุต่อมาของการพฒันา มุ่งพิจารณาทีประชากรเป้าหมายของการ
พฒันาวา่คนควรมีคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ทีดีขึ�น หรืออีกแนวทางหนึง จะใช้คาํว่า ความ
เป็นอยูที่ดี (Well Being) เริมมีการแยกแยะประเด็นต่างๆ ทีแสดงถึง คุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยูที่ดี  
มีหน่วยงานทีให้ความสาํคญักบัการจดัทาํเครืองชี� วดัคุณภาพชีวิตและสังคมมากขึ�น สิงทีน่าสนใจ
เกียวกบัเครืองชี� วดัคุณภาพชีวิต คือ เครืองชี� วดัเหล่านั�นจะถูกเปลียนแปลง และปรับปรุงเป็นระยะ
ตลอดมา ซึ งแสดงใหเ้ห็นวา่ เครืองชี�วดัทีจดัทาํขึ�น ไม่ไดเ้หมาะสมกบัทุกสถานการณ์ทีเปลียนแปลงไป 
หรือไม่สามารถใชไ้ดทุ้กระยะเวลา ทั�งนี� เพราะในลกัษณะของการพฒันาจะตอ้งมีการเปลียนแปลง
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เกิดขึ�นตลอดเวลา เครืองชี� วดัหรือตวับ่งชี� ทีสร้างขึ�นจึงควรมีลกัษณะยืดหยุ่น สามารถเปลียนแปลง
ใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลา และบริบทของพื�นทีเป้าหมาย 
  จากความหมายของตวัชี�วดัทีกล่าวมา แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการให้
นิยามตวัชี� วดั ในลกัษณะต่างๆ แมว้่าจะมีการใช้คาํทีต่างกนั แต่ความหมายทีปรากฏกล่าวได้ว่า 
ตวัชี�วดั เป็นสิงทีบอกถึงขอ้มูลทีนาํมาใชเ้พือชี� ให้เห็นอะไรบางอยา่งทีเราตอ้งการศึกษา ซึ งการวิจยั
ครั� งนี� ผูว้ิจยัสรุปความหมายตวัชี� วดั หมายถึงตวัแปรทีบ่งบอกสภาพหรือลกัษณะการดาํเนินงาน
ทั�งในเชิงปริมาณหรือคุณภาพซึ งสามารถนาํผลการดาํเนินงานเพือนาํไปประเมินในสิงทีตอ้งการ
ศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึง 

2. คุณสมบัติของตัวชี�วดั    

  พรพนัธ์ุ  บุณยรัตนพนัธ์ุ และบุญเลิศ เลี� ยวประไพ (2531: 42-43) กล่าววา่คุณสมบติั
ของตวัชี� วดัทีดี ตอ้งมีการแสดงค่าเชิงปริมาณ และคุณภาพเป็นตวัเลขเพือนาํไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑ์ทีกาํหนดไวไ้ด ้ลกัษณะหรือคุณสมบติัของตวัชี� วดัทีดี มีผูก้ล่าวถึงไวอ้ย่างหลากหลาย พอสรุป
ไดด้งันี�  
  คุณสมบติัทีสาํคญัของตวัชี�วดัตอ้งประกอบดว้ย 

1. มีความตรง สามารถวดัในสิงทีตอ้งการวดัได ้
2. มีความไวสามารถแสดงความแตกต่างไดแ้มว้า่สถานการณ์ทีวดัจะเปลียนแปลงไป

เล็กนอ้ยก็ตาม 
3. มีความเฉพาะเจาะจง จะเปลียนแปลงก็แต่เฉพาะสถานการณ์ทีเกียวขอ้งกบัตวัแปร

นั�นโดยตรงเท่านั�น 
4. มีความเชือถือได ้ค่าทีไดท้ั�งเชิงปริมาณและคุณภาพควรจะสอดคลอ้งกนั ถา้วดัใน

สิงเดียวกนัไม่วา่ผูว้ดัจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม 
  การสร้างทฤษฎีโดยอาศยัตวัชี�วดันี�  มีขั�นตอนในการดาํเนินการ 3 ขั�นตอน คือ 
  ขั�นตอนที 1  กาํหนดขอ้ความบรรยายสภาวะทีจะศึกษา กาํหนดแนวคิดทีเกียวขอ้งกบั
สภาวะนั�น ใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ วางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูล และสร้างตวัชี�วดั 
  ขั�นตอนที 2  แนวคิดทีกาํหนดขึ�น จะเป็นแนวคิดอยา่งกวา้งๆ เกียวกบัสภาวะ หรือ
สถานการณ์ทีจะศึกษา ( Broad Concept ) 
  ขั�นตอนที 3 แนวคิดอย่างกวา้งๆ ทีกาํหนดไวแ้ล้วนั�น จะเป็นตวัแทนของตวัแปร
หลายๆตวั ซึ งตวัแปรต่างๆ เหล่านี�  จะถูกนาํมาใช้ตามขั�นตอนของการวิจยั โดยพยายามหา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัแนวคิดอย่างกวา้งๆ ทีกาํหนดขึ�น เพือนาํไปสู่การสร้างทฤษฎี
ลกัษณะสาํคญัของตวัชี�วดัไว ้3 ประการ คือ 
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1. ต้องกําหนดเป็นตัวเลขได้หรืออยู่ในรูปเชิงปริมาณมิใช่เป็นข้อความบรรยาย
เท่านั�น และในการตีความค่าตวัเลขของตวัชี�วดัแต่ละตวัตอ้งนาํมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ทีตั�งไวจึ้งจะ
บอกไดว้า่ ค่าตวัเลขนั�นสูงหรือตํา ไดม้าตรฐานเพียงใด 

2. ค่าหรือคุณลกัษณะทีไดจ้ากตวัชี�วดัมีความหมายภายใตเ้งือนไข 2 ประการ คือ 
2.1 เงือนไขของเวลา  ตวัชี�วดัจะบ่งบอกเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึง ทั�งนี� ขึ�นอยู่

กบัตวัแปร หรือขอ้มูลวา่จดัเก็บในช่วงใด ตวัชี� วดัอาจมีค่า 1 สัปดาห์  2 สัปดาห์   5 เดือน  1 ปี หรือ
ช่วง 5 ปีก็ได ้ขึ�นอยูก่บัระยะเวลาทีจะนาํขอ้มูลมาใชแ้ละการตีค่า 

2.2 เงือนไขของสถานที ตวัชี�วดัจะบอกความหมายเฉพาะในเขตพื�นที หรือส่วนใด
ส่วนหนึงของระบบหรือหน่วยงานทีตอ้งการตรวจสอบ เช่น ตวัชี� วดัดา้นคุณภาพทางการศึกษาของ
ประเทศ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบลตวัชี�วดัดา้นปัจจยั กระบวนการหรือผลลพัธ์ เป็นตน้ 

3. บ่งชี�การดาํเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือองคก์รวา่ดาํเนินงานเป็นอยา่งไร 
บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ 

  ศิริชยั  กาญจนวาสี (2545)  กล่าววา่คุณสมบติัของตวัชี� วดัทีดีควรมีคุณสมบติัทีสําคญั
ดงันี�  

1. ความตรง (validity) ตวัชี�วดัทีดีจะตอ้งบ่งชี�ไดต้ามคุณลกัษณะทีตอ้งการวดัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งแม่นยาํ ซึ งมีลกัษณะสาํคญัดงันี�  

1.1 มีความตรงประเด็น(Relevant) ตวัชี� วดัตอ้งชี� วดัไดต้รงประเด็น มีความเชือมโยง
สัมพนัธ์หรือเกียวขอ้งโดยตรงกบัคุณลกัษณะทีมุ่งวดั เช่น GPA ใชเ้ป็นตวัชี� วดัผลสัมฤทธิs ทางการเรียน
โดยทัวไป 

1.2 มีความเป็นตัวแทน(Representative)ตัวชี� ว ัดจะต้องมีความเป็นตัวแทน
คุณลกัษณะทีมุ่งวดัหรือมีมุมมองทีคลอบคลุมองค์ประกอบทีสําคญัของคุณลกัษณะทีมุ่งวดัอย่าง
ครบถว้นเช่น อุณหภูมิร่างกายเป็นตวัชี�วดัสภาวะการมีไขข้องผูป่้วย 

2. ความเทียง (Reliability) ตวัชี� วดัทีดีจะตอ้งบ่งชี� คุณลกัษณะทีมุ่งวดัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 
คงเส้นคงวา หรือบ่งชี�ไดค้งทีเมือทาํการวดัซํ� าในช่วงเวลาเดียวกนั ซึ งมีลกัษณะสาํคญัดงันี�  

2.1 มีความเป็นปรนยั (Objectivity) ตวัชี� วดัตอ้งชี� วดัไดอ้ยา่งเป็นปรนยั การตดัสินใจ
เกียวกบัค่าของตวัชี�วดัควรขึ�นอยูก่บัสภาวะทีเป็นอยูห่รือคุณสมบติัของสิงนั�นมากกวา่ทีจะขึ�นอยูก่บั
ความรู้สึกตามอตัวสิัย 

2.2 มีความคลาดเคลือนตํา (Minimum Error) ตัวชี� วดัต้องชี� วดัได้อย่างมี
ความคลาดเคลือนตํา ค่าทีไดจ้ะตอ้งมาจากแหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือ 
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3. ความเป็นกลาง (Neutrality) ตวัชี� วดัทีดีจะตอ้งบ่งชี� ดว้ยความเป็นกลาง ปราศจาก
ความลาํเอียง(Bias)ไม่โน้มเอียงเขา้หาฝ่ายใดฝ่ายหนึ งไม่ชี� นาํโดยการเน้นการบ่งชี� เฉพาะลกัษณะ
ความสาํเร็จหรือความลม้เหลวหรือความไม่ยติุธรรม 

4. ความไว (Sensitivity) ตวัชี� วดัทีดีจะตอ้งมีความไวต่อคุณลกัษณะทีมุ่งวดั สามารถ
แสดงความผนัแปรหรือความแตกต่างระหว่างหน่วยวิเคราะห์ไดอ้ย่างชดัเจนโดยตวัชี� วดัจะตอ้งมี
มาตรและหน่วยวดัทีมีความละเอียดเพียงพอ 

5. สะดวกในการนาํไปใช ้(Practicality) ตวัชี� วดัทีดีจะตอ้งสะดวกในการนาํไปใช ้ซึ ง
มีลกัษณะสาํคญัดงันี�  

5.1 เก็บขอ้มูลง่าย (Availability) ตวัชี� วดัทีดีจะตอ้งสามารถนาํไปใชว้ดัหรือเก็บขอ้มูล
ไดส้ะดวก สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตรวจ นบั วดั หรือสังเกตไดง่้าย 

5.2 แปลความหมายง่าย (Interpretability) ตวัชี� วดัทีดีควรให้ค่าการวดัทีมีจุดสูงสุด
และตําสุด เขา้ใจง่ายและสามารถสร้างเกณฑต์ดัสินคุณภาพไดง่้าย 
  นอกจากนี�   สุชาติ  ประสิทธิs รัฐสินธ์ุ (2539) ไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของตวัชี�วดัทีดี  คือ 

1. มีความเป็นกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ลาํเอียงของตวัชี� วดัตวัอยา่งเช่น  
ตวัชี� วดัผลิตภาพของแรงงาน (Labor productivity) ซึ งวดัดว้ยอตัราส่วนระหวา่งรายไดต่้อค่าใชจ่้าย
แรงงาน เมือนาํตวัชี�วดัไปใชใ้นหน่วยงาน ประเภทผลิตและประเภทบริการ จะทาํให้ขาดความเป็นกลาง  
เพราะการปฏิบติังานประเภทบริการนั�นตอ้งใชบุ้คลากรจาํนวนมาก ส่วนการปฏิบติังานประเภทการ
ผลิตใชเ้ครืองจกัรกลมากกวา่แรงงาน 

2. มีความเป็นวตัถุวิสัย (Objectivity) หมายถึง การตดัสินเกียวกบัค่าของตวัชี� วดัมิได้
เกิดจากการคิดเอาเองของผูว้จิยั  แต่ขึ�นอยูก่บัสภาวะทีเป็นอยูห่รือเป็นรูปธรรม 

3. มีความไวต่อความแตกต่าง (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตวัชี� วดัทีจะ
วดัความแตกต่างระหวา่งหน่วยวเิคราะห์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4. ค่าของมาตรวดัหรือตัวชี� วดัทีได้ควรมีความหมายหรือตีความได้อย่างสะดวก
(Meaningfulness &  Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวดัควรมีจุดสูงสุดและตําสุดทีง่าย
ต่อความเขา้ใจ เช่น มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 10  หรือระหวา่ง 0  ถึง  100  ค่าของตวัชี� วดัทีไดจ้ากการวดั 
หากอยูที่ 60  จะตีความไดว้า่สูงกวา่ค่าเฉลีย (50) เพียงเล็กนอ้ย  แต่หากค่าของมาตรวดัและตวัชี� วดั
ไม่มีค่าสูงสุด (หรือตําสุด) ทีแน่นอน   

5. ความถูกตอ้งในเนื�อหาของตวัชี�วดัทีนาํมาใช ้(Content  Validity) ในการศึกษาหรือ
พฒันาตวัชี�วดั จะตอ้งศึกษาใหแ้น่ชดัวา่เนื�อหาในเรืองทีศึกษานั�นๆ คืออะไร  ตวัชี� วดัทีดีตอ้งมีความ
ถูกตอ้งในเนื�อหาทีตอ้งการวดั 
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6. ความถูกตอ้งในการพฒันาตวัชี�วดั  (Development Validity) การพฒันาตวัชี� วดั  คือ
การนาํเอาตวัแปรหลายๆ ตวัมารวมกัน ไม่ว่าจะนาํมาบวกกันหรือคูณกนั ความถูกตอ้งในการ
พฒันาจึงขึ�นอยูก่บัความสามารถพิสูจน์ไดใ้นเชิงทฤษฎีสอดคลอ้งกบัเชิงประจกัษต์ามทีปรากฎ 
  ลกัษณะทีสาํคญัของตวัชี�วดั (Johnstone, 1981: 26-28) กล่าววา่ควรมีลกัษณะดงันี�  

1. เป็นสิ งทีบ่งบอกถึงสภาวะของสิงทีมุ่งวดัอย่างกวา้งๆ ไม่เฉพาะเจาะจง อาจ
ไม่จาํเป็นตอ้งถูกตอ้งแม่นยาํ แต่สามารถชี� ใหเ้ห็นถึงภาวะของสิงนั�นอยา่งกวา้งๆ ได ้

2. ตวัชี� วดัต่างจากตวัแปร ตวัแปรจะเป็นขอ้มูลย่อยๆ แต่ดชันีจะเป็นการรวมตวัแปร
หลายตวัทีมีความสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนั 

3. แสดงในเชิงปริมาณได ้ซึ งไม่ใช่การบรรยายขอ้ความเท่านั�น และในการตีความค่า
ตวัเลขของตวัชี�วดัแต่ละตวั ตอ้งนาํมาเทียบกบัเกณฑที์กาํหนดไว ้

4. ค่าของตวัชี� วดัเป็นค่าชัวคราว เป็นสิงทีบอกถึงสภาวะของสิงนั�นในช่วงระยะเวลา
หนึง ซึ งสามารถผนัแปรไดต้ามเวลาและสถานที 
 3. ประเภทของตัวชี�วดั 

  ปัจจุบนัมีการสร้างและพฒันาตวัชี� วดัเป็นจาํนวนมาก นกัวิชาการการศึกษา (Johnstone, 
1981; Bottaniand Walberg, 1994; Egghe and Rousseau, 1991; Schalock, Cowart and Staebler, 
1993; Willms  and Kerckhoff, 1995, อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2551: 7-8) ไดจ้ดัแยกประเภท
ของตวัชี�วดั ไวแ้ตกต่างกนัตามเกณฑ์ทีใชใ้นการจดัแยกประเภท ซึ งการสังเคราะห์การจดัแยกประเภท
ทีนกัการศึกษาไดเ้สนอไวน้ั�น สรุปไดเ้ป็น 8 ประเภท ดงันี�   

1. การจดัแยกประเภทตามทฤษฎีระบบ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ตวัชี� วดัดา้นปัจจยั 
(Input indicators) ตวัชี� วดัดา้นกระบวนการ (Process indicators) และตวัชี� วดัดา้นผลผลิต (Output 
indicators) 

2. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะนิยามของตวัชี� วดั แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ตวัชี�วดัแบบอตันยั (Subjective indicators) และตวัชี�วดัแบบปรนยั (Objective indicator) 

3. การจดัแยกประเภทตามวิธีการสร้าง แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ตวัชี� วดัตวัแทน 
(Representative indicators) เป็นตวัชี�วดัทีสร้างขึ�นจากตวัแปรเพียงตวัเดียวให้เป็นตวัแทนตวัแปรอืน
ตวัชี� วดัแยก (Disaggregative indicators) เป็นตวัชี� วดัทีมีสถานะคลา้ยกบัตวัแปร หรือตวัชี� วดัย่อย 
โดยทีตวัชี�วดัยอ่ยแต่ละตวัเป็นอิสระต่อกนั และบ่งชี�ลกัษณะ หรือปริมาณของสภาพทีตอ้งการศึกษา
เฉพาะด้านใดด้านหนึ งเพียงด้านเดียว การทีจะบ่งชี� สภาพองค์รวมจะตอ้งใช้ต ัวชี� ว ัดย่อยทุกตวั
รวมกนัทั�งชุด ตวัชี� วดัประกอบ (Composite indicators) เป็นตัวชี� วดัที เกิดจากการรวมตวัแปร
หลาย ๆ ตวัเขา้ดว้ยกนั โดยให้นํ� าหนกัความสําคญัของตวัแปรตามทีเป็นจริง ตวัชี� วดัชนิดนี� ให้
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สารสนเทศทีมีคุณค่า มีความเทียง และความตรงสูงกวา่ตวัชี� วดัสองประเภทแรก จึงเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผน การกาํกบั ติดตาม และการประเมิน และเป็นทีนิยมใชก้นัมากในปัจจุบนั 

4. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะตวัแปรทีใชส้ร้างตวัชี� วดั การจดัวิธีนี� แยกประเภท
ทีสาํคญัได ้3 วิธี วิธีแรก คือการจดัแยกประเภทตวัชี� วดัการศึกษาตามระดบัการวดัของตวัแปร วิธีนี�
จดัแยกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ ตวัชี� วดันามบญัญติั (Nominal indicators) ตวัชี� วดัเรียงอนัดบั (Ordinal 
indicators) ตวัชี� วดัอนัตรภาค (Interval indicators) และ ตวัชี� วดัอตัราส่วน (Ratio indicators) วิธีทีสอง คือ 
การจดัแยกประเภทตวัชี� วดัการศึกษาตามประเภทของตวัแปร วิธีนี� จดัแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตวัชี� วดั 
สต๊อก (Stock indicators) และตวัชี� วดัการเลือนไหล (Flows indicators) วิธีทีสาม คือ การจดัแยก
ประเภทตามคุณสมบติัทางสถิติของตวัแปร วิธีนี� จดัแยกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตวัชี� วดัเกียวกบัการ
แจกแจง (Distributive indicators) เช่น สัมประสิทธิs การกระจาย (Coefficient of variation) และ
ตวัชี�วดัไม่เกียวกบัการแจกแจง (Non – distributive indicators) เช่น ค่าเฉลีย มธัยฐาน ของตวัแปร 

5. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะค่าของตวัชี� วดั แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ตวัชี� วดั
สมบูรณ์ (Absolute indicators) หมายถึง ตวัชี� วดัทีค่าของตวัชี� วดับอกปริมาณทีแทจ้ริง และมี
ความหมายในตวัเอง คือ ตวัชี� วดัสัมพทัธ์ หรือตวัชี� วดัอตัราส่วน (Relative or ratio indicators) 
หมายถึง ตวัชี� วดัทีค่าของตวัชี� วดัเป็นปริมาณเทียบเคียงกบัค่าอืนๆเช่น จาํนวนนกัเรียนต่อครู 1 คน 
สัดส่วนของครูวฒิุปริญญาโท 

6. การจดัแยกประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภท คือ ตวัชี� วดัอิงกลุ่ม (Norm-referenced indicators) หมายถึงตวัชี� วดัทีมีการแปลความหมาย
เทียบกบักลุ่ม ตวัชี� วดัอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced indicators) หมายถึง ตวัชี� วดัทีมีการแปล
ความหมายเทียบกบัเกณฑ์ทีกาํหนดไว ้และตวัชี� วดัอิงตน (Self-referenced indicators) หมายถึง 
ตวัชี�วดัทีมีการแปลความหมายเทียบกบัสภาพเดิม ณ จุด หรือช่วงเวลาทีต่างกนั 

7. การจดัแยกประเภทตามลกัษณะการใช้ตวัชี� วดั แบ่งตามการใชต้วัชี� วดัในการวิจยั
ได้เป็น 2 ประเภท คือ ตวัชี� วดัแสดงความหมาย (Expressive indicators) และตวัชี� วดัทาํนาย 
(Predictive indicators) และแบ่งตามการใชต้วัชี� วดัในการกาํกบัโครงสร้างไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
ตวัชี�วดัผลการปฏิบติั (Performance indicator) และตวัชี�วดัตามขอ้กาํหนด (Compliance indicator) 

8. การจดัแยกประเภทตวัชี�วดัตามเนื�อหาสาระหรือสาขาวิชา ตวัชี� วดัมีความสําคญัต่อ
การบริหารจดัการในศาสตร์ทุกสาขาวิชา เมือจดัแยกประเภทตวัชี� วดัตามสาขาวิชาหรือเนื�อหาสาระ
จึงแยกไดเ้ป็นหลายประเภท เช่น ตวัชี�วดัทางการศึกษา (Education indicators) ตวัชี� วดัสังคม (Social 
indicators)ตวัชี� วดัคุณภาพชีวิต (Quality of life indicators) ตวัชี� วดัการพฒันา (Development 
indicators) ตวัชี� วดัระดบัความยากจน (Poverty indicators) ตวัชี� วดัการศึกษานอกระบบโรงเรียน
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(Non-formal education indicators) เป็นตน้ การจดัแยกประเภทตามเนื�อหาสาระนั�นไม่มีหลกัเกณฑ์
ทีแน่นอนตายตวั ขึ�นอยูก่บัความสนใจ และจุดมุ่งหมายในการพฒันาตวัชี�วดั 
  อุทุมพร  จามรมาน (2544) ยงัไดจ้าํแนกประเภทของตวัชี� วดัเป็น 3 ประเภท คือ   

1. ตวัชี�วดัเดียว เช่น อตัราการเขา้เรียน อตัราการตก-ออก อตัราการอ่านออกเขียนได ้
2. ตวัชี�วดัรวมหรือผสม (Composite) เป็นการรวมตวัชี� วดัหลายตวัเขา้ดว้ยกนัโดย

อาศยัสูตรทางคณิตศาสตร์ (เช่นบวก ลบ คูณ หาร หรือสมการ) ซึ งถา้เป็นการใชส้มการจะมีการถ่วง
นํ�าหนกัของตวัชี�วดับางตวัดว้ย (เทคนิควธีิ เช่น การวเิคราะห์ตวัประกอบ การใชส้มการถดถอย เป็น
ตน้) ตวัอยา่ง ตวัชี� วดัรวม เช่น คุณภาพของการศึกษา คุณภาพบณัฑิต คุณภาพงานวิจยั คุณภาพของ
การบริหารจดัการ เป็นตน้ 

3. ตวัชี� วดัเดียวกบัตวัชี� วดัรวม (ผสม) ตวัชี� วดัเดียว เป็นตวัชี� วดัทีให้ค่าทุกๆ ตวัชี� วดั
เท่ากนั หรือนํ� าหนักเท่ากนั เช่น เป็น 1 ส่วนตวัชี� วดัผสม มาจากการนาํตวัชี� วดัเดียวหลายตวัมา
พิจารณาร่วมกนั หรือนาํตวัชี�วดัรวมมาพิจารณานํ�าหนกั 
  การกาํหนดนํ�าหนกัของตวัชี� วดัแต่ละตวั เพือทาํเป็นตวัชี�วดัรวม สามารถทาํไดด้งันี�  

1. โดยผูท้รงคุณวฒิุตามความสําคญั 
2. แหล่งขอ้มูลของตวัชี�วดั ถา้ตอ้งใชห้ลายแหล่ง แสดงวา่ตวัชี�วดันั�นควรมีนํ�าหนกัมาก 
3. การเก็บขอ้มูลจากผูเ้กียวขอ้ง แลว้นาํมาหาค่าดว้ยวธีิวเิคราะห์องคป์ระกอบ หรือใส่

ในสมการถดถอย 
 4. ประโยชน์ของตัวชี�วดั 

  นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2545: 28 – 34)ไดร้วบรวมความคิดของนกัการศึกษาหลายท่านที
กล่าวถึงประโยชน์ของตวัชี� วดั เช่น จอห์นสโตน (Johnstone, 1981) ; เบอร์สตายน์โอกส์และกีตนั
(Burstein Oakes and Guiton, 1992) ; เรนิส โนแลน และเรสนิค (Resnick Nolan and Resnick, 1995) 
สรุปได้ว่าตวัชี� วดัมีประโยชน์โดยตรงในด้านการบริหารเพือใช้ในการกาํหนดนโยบายและ
วตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา ใชใ้นการวางแผน การกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาํเนินงานใชใ้นการประกนัคุณภาพทีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหนา้ทีและเป้าหมายทีตรวจสอบ
ไดท้ั�งยงัสามารถใชใ้นการจดัลาํดบัและประเภทของการจดัการศึกษาได ้
 5. กระบวนการพฒันาตัวชี�วดั 

  กระบวนการพฒันาตวัชี�วดัมีขั�นตอนคลา้ยกบัขั�นตอนในกระบวนการวดัตวัแปร แต่มี
ขั�นตอนเพิมมากขึ�นในส่วนทีเกียวกบัการรวมตวัแปรเขา้เป็นตวัชี�วดั และการตรวจสอบคุณภาพของ
ตวัชี� วดัทีพฒันาขึ�น ขั�นตอนในกระบวนการพัฒนาตัวชี� วดัทีนักวิชาการกาํหนดไว ้มีล ักษณะ
คลา้ยคลึงกนั มีส่วนแตกต่างกนัในบางขั�นตอน Johnstone (1981: 30-31); Burstein, Oakes, and 
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Guiton (1992); นงลกัษณ์ วิรัชชยั (2551) ซึ งสามารถสรุปรวมเป็นขั�นตอนทีสําคญัในการพฒันา
ตวัชี� วดั 6 ขั�นตอน คือ ขั�นการกาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาตวัชี� วดั การนิยามตวัชี� วดั 
การรวบรวมข้อมูล การสร้างตวัชี� วดั การตรวจสอบคุณภาพตวัชี� วดั และการนาํเสนอรายงาน 
รายละเอียดแต่ละขั�นตอนมีดงัต่อไปนี�  

5.1 การกาํหนดวตัถุประสงค์ 

   ขั�นตอนแรกของการพฒันาตวัชี� วดั คือ การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันา
ตวัชี� วดั นกัประเมินตอ้งกาํหนดล่วงหน้าวา่จะนาํตวัชี� วดัทีพฒันาขึ�นไปใช้ประโยชน์ในเรืองอะไร 
และอยา่งไร วตัถุประสงคส์ําคญัในการพฒันาตวัชี� วดั คือ เพือพฒันาและตรวจสอบคุณภาพตวัชี� วดั
ทีพฒันาขึ�นใหไ้ดต้วัชี�วดัทีจะนาํไปใชป้ระโยชน์โดยทีตวัชี�วดัทีพฒันาขึ�นเพือใชป้ระโยชน์ต่างกนั มี
ลกัษณะแตกต่างกนั เช่น ตวัชี�วดัทีพฒันาขึ�นเพือประเมินคุณภาพการศึกษา ควรเป็นตวัชี� วดัประเภท
อิงเกณฑ์ ตวัชี� วดัเพือประเมินความก้าวหน้าในการดาํเนินงาน ควรเป็นตวัชี� วดัประเภทอิงเกณฑ ์
ตวัชี�วดัเพือประเมินความกา้วหนา้ในการดาํเนินงาน ควรเป็นตวัชี� วดัประเภทอิงตน และตวัชี� วดัเพือ
ใชจ้ดัจาํแนกระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ควรเป็นตวัชี� วดัประเภทอิงกลุ่ม เป็นตน้ 
ดว้ยเหตุนี� นกัประเมินทีตอ้งการพฒันาตวัชี� วดัจึงตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวัชี� วดัให้
ชดัเจนวา่จะพฒันาตวัชี�วดัไปใชป้ระโยชน์ทาํอะไร และเป็นประโยชน์ในการดาํเนินงานอย่างไร 
การกาํหนดวตัถุประสงคข์องการพฒันาตวัชี� วดัทีชดัเจนยอ่มส่งผลให้ไดต้วัชี� วดัทีมีคุณภาพสูง และ
เป็นประโยชน์สมตามวตัถุประสงคที์ตอ้งการ  

5.2 การนิยามตัวชี�วดั 

   หลงัจากการกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการพฒันาตวัชี� วดัแลว้ งานสําคญัชิ�นแรกใน
กระบวนการพฒันาตวัชี�วดั คือ การกาํหนดนิยามตวัชี�วดั เพราะนิยามตวัชี� วดัทีกาํหนดขึ�นนั�นจะเป็น
ตวัชี� นาํวิธีการทีจะต้องใช้ในขั�นตอนต่อไปของกระบวนการพฒันาตวัชี� วดั เนืองจากตวัชี� วดั 
หมายถึง องคป์ระกอบทีประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ย ๆ รวมกนัเพือแสดงสารสนเทศ หรือคุณลกัษณะ
ของสิงทีตอ้งการบ่งชี�  ดงันั�นในขั�นตอนการนิยามตวัชี� วดันี�  นอกจากจะเป็นการกาํหนดนิยามในลักษณะ
เดียวกบัการนิยามตวัแปรในการวิจยัทัวไปแลว้ นกัประเมินตอ้งกาํหนดดว้ยวา่ตวัชี� วดัประกอบดว้ยตวั
แปรยอ่ยอะไร และรวมตวัแปรยอ่ยเป็นตวัชี� วดัอยา่งไร Burstein, Oakes and Guitonแยกการนิยาม
ตวัชี� วดัเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การกาํหนดกรอบความคิด (Conceptualization) เป็นการให้
ความหมายคุณลกัษณะของสิงทีตอ้งการบ่งชี� โดยการกาํหนด รูปแบบหรือโมเดลแนวคิด (Conceptual 
model) ของสิงทีตอ้งการบ่งชี� ก่อนวา่มีส่วนประกอบแยกยอ่ยเป็นกีมิติ (Dimension) และกาํหนดวา่
แต่ละมิติประกอบดว้ยลกัษณะ (Concept) อะไรบา้ง ส่วนทีสองยงัแยกไดเ้ป็นสองส่วนยอ่ย คือ การ
พฒันาตวัแปรส่วนประกอบ หรือตวัแปรยอ่ย (Development of component measures) และการ
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สร้างและกาํหนดมาตร (Construction and scaling) การนิยามในส่วนนี�  เป็นการกาํหนดนิยาม
ปฏิบติัการตวัแปรย่อยตามโมเดลแนวคิด และการกาํหนดวธีิการรวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวัชี�วดั 
   จากการนิยามตวัชี� วดั นกัประเมินจะได้รูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
(Structural relationship model) ของตวัชี� วดั เนืองจากรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของ
ตวัชี� วดั คือ โครงสร้าง (Structure)ทีอธิบายว่าตวัชี� วดัประกอบดว้ยตวัแปรย่อยอะไร ตวัแปรย่อยมี
ความสัมพนัธ์กบัตวัชี�วดัอยา่งไร และตวัแปรยอ่ยแต่ละตวัมีนํ�าหนักความสําคญัต่อตวัชี� วดัต่างกัน
อยา่งไร ดงันั�นการกาํหนดนิยามตวัชี� วดัจึงประกอบดว้ยการกาํหนดรายละเอียด 3 ประการ ประการ
แรก คือ การกาํหนดส่วนประกอบ (Components) หรือตวัแปรย่อย (Component variables) ของ
ตวัชี� วดั นกัประเมินตอ้งอาศยัความรู้จากทฤษฎี และประสบการณ์ศึกษาตวัแปรย่อยทีเกียวขอ้ง
สัมพนัธ์ (Relate) และตรง (Relevant) กบัตวัชี�วดั แลว้ตดัสินใจคดัเลือกตวัแปรยอ่ยเหล่านั�น วา่จะใช้
ตวัแปรยอ่ยจาํนวนเท่าใด ใชต้วัแปรยอ่ยประเภทใดในการพฒันาตวัชี�วดั ประการทีสอง คือ การกาํหนด
วิธีการรวม (Combination method) ตวัแปรย่อย นกัประเมินตอ้งศึกษา และตดัสินใจเลือกวิธีการ
รวมตวัแปรย่อยให้ไดต้วัชี� วดั ซึ งโดยทัวไปทาํไดเ้ป็น 2 แบบ คือ การรวมตวัแปรย่อยดว้ยการบวก 
(Addition) และการคูณ (Multiplication) ส่วนประการทีสาม คือ การกาํหนดนํ� าหนัก (Weight) 
การรวมตวัแปรยอ่ยเขา้เป็นตวัชี�วดั นกัประเมินตอ้งกาํหนดนํ�าหนกัแทนความสําคญัของตวัแปรยอ่ย
แต่ละตวัในการสร้างตวัชี�วดัโดยอาจกาํหนดใหต้วัแปรยอ่ยทุกตวัมีนํ�าหนกัเท่ากนั หรือต่างกนัได ้
   กา รกํา หนดรา ย ละ เอ ีย ดทั�ง ส า ม ป ระ ก อบ สํา หรับ การนิยามตัวชี� ว ัดนั� น 
Johnstone อธิบายว่าทาํได้ 3 วิธี แต่ละวิธีมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ และมีวิธีการในการ
พฒันาตวัชี�วดัแตกต่างกนั ดงัต่อไปนี�  

5.2.1 การพฒันาตวัชี�วดัโดยใชนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ (Pragmatic Definition) 
    นิยามเชิงปฏิบติัการ เป็นนิยามทีใชใ้นกรณีทีมีการรวบรวมขอ้มูลเกียวกบั
ตวัแปรยอ่ยทีเกียวขอ้งกบัตวัชี� วดัไวพ้ร้อมแลว้ มีฐานขอ้มูลแล้ว หรือมีการสร้างตวัแปรประกอบ
จากตวัแปรยอ่ย ๆ หลายตวัไวแ้ลว้ นกัประเมินเพียงแต่ใชว้จิารณญาณคดัเลือกตวัแปรจากฐานขอ้มูล
ทีมีอยู่และนาํมาพฒันาตวัชี� วดัโดยกาํหนดวธีิการรวมตวัแปรยอ่ย และกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญั
ของตวัแปรย่อย วิธีการกาํหนดนิยามตวัชี� วดัวิธีนี� อาศยัการตดัสินใจ และ ประสบการณ์ของ      
นักประเมินเท่านั�น ซึ งอาจทาํให้ได้นิยามทีลาํเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแต่อยา่งไร จึงเป็นนิยามทีมีจุดอ่อนมากทีสุดเมือเทียบกบันิยามแบบอืน 
และไม่ค่อยมีผูนิ้ยมใช ้
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5.2.2 การพฒันาตวัชี�วดัโดยใชนิ้ยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) 
    นิยามเชิงทฤษฎี เป็นยามทีนักประเมินใช้ทฤษฎีรองรับสนับสนุนการ
ตดัสินใจของนกัวิจยัโดยตลอด และใช้วิจารณญาณของนักวิจยัน้อยมากกว่าการนิยามแบบอืน 
การนิยามตวัชี�วดัโดยใชก้ารนิยามเชิงทฤษฎีนั�นอาจทาํไดส้องแบบ แบบแรกเป็นการใชท้ฤษฎี และ
เอกสารงานวิจยัเป็นพื�นฐานสนับสนุนทั�งหมดตั�งแต่การกาํหนดตวัแปรยอ่ย การกาํหนดวิธีการ
รวมตวัแปรยอ่ย และการกาํหนดนํ�าหนกัตวัแปรยอ่ย โดยอาจใชโ้มเดลหรือสูตรในการสร้างตวัชี� วดั
ตามทีมีผูพ้ฒันาไวแ้ล้วทั�งหมด แบบทีสองเป็นการใช้ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัเป็นพื�นฐาน
สนบัสนุนในการคดัเลือกตวัแปรบ่อย และการกาํหนดวิธีการรวมตวัแปรย่อยเท่านั�น ส่วนในขั�นตอน
การกาํหนดนํ�าหนกัตวัแปรยอ่ยแต่ละตวันั�น เป็นการใชค้วามคิดเห็นผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชียวชาญ
ประกอบในการตดัสินใจ วธีิแบบนี�ใชใ้นกรณีทียงัไม่มีผูใ้ดกาํหนดสูตรหรือโมเดลตวัชี�วดัไวก่้อน 

5.2.3 การพฒันาตวัชี�วดัโดยใชนิ้ยามเชิงประจกัษ ์(Empirical Definition) 
    นิยามเชิงประจกัษ ์เป็นนิยามทีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบันิยามเชิงทฤษฎี เพราะ
เป็นนิยามกาํหนดวา่ตวัชี� วดัประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไร และกาํหนดรูปแบบวิธีการรวมตวัแปรให้ได้
ตวัชี�วดัโดยมีทฤษฎี เอกสารวชิาการ หรืองานวจิยัเป็นพื�นฐาน แต่การกาํหนดนํ� าหนกัของตวัแปรแต่ละตวั
ทีจะนาํมารวมกนัในการพฒันาตวัชี�วดันั�นมิไดอ้าศยัแนวคิดทฤษฎีโดยตรง แต่อาศยัการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์การนิยามแบบนี� มีความเหมาะสม และเป็นทีนิยมใชก้นัอยูม่าจนถึงทุกวนันี�  
    เมือพิจารณาวิธีการนิยามตวัชี� วดัทั�ง 3 วิธีของ Johnstone ทีกล่าวขา้งตน้
เปรียบเทียบกบัวิธีการนิยามตวัแปร 2 วิธีทีใช้ในการวิจยัทัวไป จะเห็นได้ว่า Johnstone ให้
ความสาํคญักบัการนิยามระดบันามธรรมตามทฤษฎี หรือการนิยามโครงสร้างทีมีทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยเป็นพื�นฐานในการนิยาม วิธีการนิยามตวัชี� วดัทั�ง 3 วิธี  โดยเฉพาะสองวิธีหลังของ 
Johnstone ลว้นแต่ตอ้งมีทฤษฎีเป็นหลกัทั�งสิ�น จึงกล่าวไดว้า่การนิยามทุกวธีิในส่วนของการกาํหนด
ตวัแปรยอ่ย และการกาํหนดวิธีการรวมตวัแปรเป็นนิยามโครงสร้างตามทฤษฎีทั�งสิ�น ส่วนการแบ่ง
ประเภทวธีิการนิยามนั�นเป็นเพียงการแบ่งโดยใชเ้กณฑม์ากาํหนดวา่นํ�าหนกัตวัแปรยอ่ยจะใชท้ฤษฎี 
หรือขอ้มูลเชิงประจกัษเ์ท่านั�น สรุปไดว้า่นิยามเชิงประจกัษมี์ลกัษณะเทียบเคียงไดก้บันิยามเชิงทฤษฎี 
ต่างกนัทีการกาํหนดนํ�าหนกัตวัแปรยอ่ยในวธีิแรกใชท้ฤษฎี ส่วนในวธีิหลงัใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์
    ในจาํนวนวิธีการกาํหนดนิยามตวัชี� วดัทั� ง 3 วิธีของ Johnstone ทีกล่าว
ขา้งตน้นั�น วิธีการนิยามเชิงประจกัษ ์เป็นวิธีทีนิยมใชก้นัมากทีสุด ประเด็นทีน่าสังเกตเกียวกบัการ
กาํหนดนิยามเชิงประจกัษ ์คือ การกาํหนดนํ� าหนกัตวัแปรยอ่ยนั�น ในความเป็นจริงมิใช่การกาํหนด
นิยามจากการศึกษาเอกสารและทฤษฎี แต่เป็นการดาํเนินการวิจยัโดยใชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์และเมือ
เปรียบเทียบการกาํหนดนิยามเชิงประจกัษซึ์ งตอ้งใชก้ารวิจยัในการนิยาม กบัการวิจยัทีมีการวิเคราะห์
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โมเดลความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น หรือโมเดลลิสเรล (linear Structural relationship model or 
LISREL model) จะเห็นไดว้่ามีวิธีการสอดคลอ้งกนั เนืองจากการกาํหนดนิยามเชิงประจกัษข์อง
ตวัชี�วดัมีงานสาํคญัสองส่วน  
    ส่วนแรก เป็นการกาํหนดโมเดลโครงสร้างความสัมพนัธ์ว่าตวัชี� วดั
ประกอบดว้ยตวัแปรยอ่ยอะไร และอยา่งไร โดยมีทฤษฎีเป็นพื�นฐานรองรับ โมเดลทีไดเ้ป็นโมเดล
การวดั (Measurement model) ทีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรยอ่ยซึ งเป็นตวัแปรสังเกตได ้
(Observed variables) กบัตวัชี�วดัซึ งเป็นตวัแปรแฝง (Latent variables) นันเอง  
    ส่วนทีสอง คือ การกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญัของตวัแปรย่อยจากขอ้มูล
เชิงประจกัษโ์ดยการวิจยั งานส่วนนี� เป็นงานวิจยัทีใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลนันเอง กล่าวคือ 
นักวิจยัตอ้งรวบรวมขอ้มูลได้แก่ตวัแปรย่อยทั�งหลายตามโมเดลทีพฒันาขึ�น แลว้นาํมาวิเคราะห์
ให้ไดค้่านํ� าหนกัตวัแปรย่อยทีจะใช้ในการสร้างตวัชี� วดั วิธีการวิเคราะห์ทีนิยมใช้กนัมากทีสุด คือ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ใช้เมือมีทฤษฎีรองรับโมเดลแบบหนกัแน่นเขม้แข็ง 
และสามารถตรวจสอบความตรงของโมเดลโดยพิจารณาจากความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลตาม
ทฤษฎีกบัขอ้มูล เมือพบว่าโมเดลมีความตรง จึงนาํสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและ
ค่านํ�าหนกัความสาํคญัของตวัแปรยอ่ยมาสร้างตวัแปรแฝงต่อไป 
  5.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
   ขั�นตอนการรวบรวมขอ้มูลในกระบวนการพฒันาตวัชี� วดั คือ การดาํเนินการวดั
ตวัแปรยอ่ย ไดแ้ก่ การสร้างเครืองมือสาํหรับวดั การทดลองใชแ้ละการปรับปรุงเครืองมือ ตลอดจน
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ การกาํหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การออกภาคสนามเพือ
ใช้เครืองมือเก็บขอ้มูล และการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูลทีเป็นตวัแปรย่อยซึ งจะนาํมารวม
เป็นตวัชี�วดั ในขั�นตอนนี� มีวธีิการดาํเนินงานคลา้ยกบักระบวนการวดัตวัแปรทีไดก้ล่าวแลว้ 
  5.4 การสร้างตัวชี�วดั(Construction) 

   ในขั�นตอนนี�นกัวิจยัสร้างสเกล (Scaling) ตวัชี� วดัโดยนาํตวัแปรยอ่ยทีไดจ้ากการ
รวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์รวมให้ได้เป็นตวัชี� วดั โดยใช้วิธีการรวมตวัแปรย่อย และการกาํหนด
นํ�าหนกัตวัแปรยอ่ยตามทีไดนิ้ยามตวัชี�วดัไว ้
  5.5 การตรวจสอบคุณภาพ ตัวชี�วดั (Quality Check) 

   การวิเคราะห์ขอ้มูลเพือตรวจสอบคุณภาพของตวัชี� วดัทีพฒันาขึ�นครอบคลุมถึง
การตรวจสอบคุณภาพของตวัแปรยอ่ย และตวัชี� วดัดว้ย โดยตรวจสอบทั�งเรืองความเทียง (reliability) 
ความตรง (Validity) ความเป็นไปได ้(Feasibility) ความเป็นประโยชน์ (Utility) ความเหมาะสม 
(Appropriateness) และความเชือถือได ้(Redibility) 
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  ตวัชี�วดัทีมีคุณภาพซึงจะใชเ้ป็นสารสนเทศในการบริหารและการจดัการระบบการศึกษา 
ควรมีคุณสมบติัทีสําคญั 4 ประการ (UNESCO, 1993; Johnstone, 1981; สํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2530) ได้แก่ 1)ตวัชี� วดัควรมีความทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที สารสนเทศทีไดจ้ากตวัชี�วดัตอ้งสามารถบอกถึงสถานะ และแนวโนม้การเปลียนแปลง หรือ
สภาพปัญหาทีจะเกิดขึ�นในอนาคตไดท้นัเวลาให้ผูบ้ริหารสามารถดาํเนินการแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 
2)ตวัชี�วดัควรตรงกบัความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายของการใชง้าน ตวัชี�วดัทีสร้างขึ�นเพือใชใ้นการกาํหนด
นโยบายการศึกษาไม่ควรจะมีลกัษณะเป็นแบบเดียวกบัตวัชี� วดัทีสร้างขึ�นมาเพือใชใ้นการบรรยาย
สภาพของระบบการศึกษา แต่อาจจะมีตวัชี� วดัย่อยบางตวัเหมือนกนัได ้3)ตวัชี� วดัควรมีคุณสมบติั
ตามคุณสมบัติของการวดั คือ มีความตรง ความเทียง ความเป็นปรนัย และใช้ปฏิบัติได้จริง 
คุณสมบติัขอ้นี� มีความสาํคญัมาก ในการสร้างหรือการพฒันาตวัชี� วดัจึงตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของตวัชี� วดัทุกครั� ง และ4)ตวัชี� วดัควรมีกฎเกณฑ์การวดั (Measurement rules) ทีมีความเป็นกลาง มี
ความเป็นทัวไป และใหส้ารสนเทศเชิงปริมาณทีใชเ้ปรียบเทียบกนัไดไ้ม่วา่จะเป็นการเปรียบเทียบ
ระหวา่งจงัหวดั ระหว่างเขตในประเทศใดประเทศหนึ ง หรือการเปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
  ในทางปฏิบติั นกัประเมินนิยมตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) 
ของตวัชี� วดัทีพฒันาขึ�นโดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) 
โดยมีทฤษฎีหรือนิยามตวัชี� วดัรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเขม้แข็ง และสามารถตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลโดยพิจารณาจากความสอดคลอ้งระหวา่งโมเดลตามทฤษฎีกบัขอ้มูล ดว้ยโปรแกรม
การวิเคราะห์ขอ้มูลลิสเรล (Linear Structural RELationship = LISREL) นอกจากนี� ยงันิยม
ตรวจสอบความตรงเชิงทาํนาย (Predictive validity) และความตรงร่วมสมยั (Concurrent validity) 
โดยการใช้ผลการวดัด้วยเครืองมือชนิดอืนเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ นักประเมินหลายคน
นิยมตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content validity) โดยผูเ้ชียวชาญ 
  5.6 การจัดเข้าบริบท และการนําเสนอรายงาน  (Contextualization and Presentation) 

   ขั�นตอนนี� เป็นขั�นตอนหนึ งในการพฒันาตวัชี� วดัทีมีความสําคญัมากเพราะเป็น
การสือสาร (Communication) ระหวา่งนกัประเมินทีเป็นผูพ้ฒันากบัผูใ้ชต้วัชี� วดั หลงัจากสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของตวัชี�วดัแลว้ นกัประเมินตอ้งวเิคราะห์ขอ้มูลให้ไดค้่าของตวัชี� วดัทีเหมาะสม
กบับริบท (context) โดยอาจวิเคราะห์ตีความแยกตามระดบัเขตการศึกษา จงัหวดั อาํเภอ โรงเรียน 
หรือแยกตามประเภทของบุคลากร หรืออาจวิเคราะห์ตีความในระดบัมหภาค แลว้จึงรายงานค่าของ
ตวัชี�วดั ใหผู้บ้ริโภค/ผูบ้ริหาร/นกัวางแผน/นักวิจยั ตลอดจนนักการศึกษาทัวไปได้ทราบและใช้
ประโยชน์จากตวัชี�วดัอยา่งกวา้งขวาง 
 



 23 

  กระบวนการสร้างตัวชี�วดั 

  จากวธีิการสร้างตวัชี�วดัไม่วา่จะใชว้ธีิการใดก็ตาม การสร้างตวัชี�วดัทางการศึกษามีสิง
ทีควรคาํนึงถึงอยู ่3 ประการ คือ  

1. การคัดเลอืกตัวแปร 

   ขั� นตอนนี� จะเ ริ มจากการจัดกลุ่มตัวแปรทีพิจารณาว่า มีความสัมพันธ์กับ
สภาพการณ์ทีตอ้งการศึกษา โดยระบุลักษณะของตวัแปรให้ครอบคลุมกบัสภาพทีตอ้งการศึกษา
อย่างละเอียด และชดัเจน โดยอาศยัจากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร ทฤษฎี หรือผูเ้ชียวชาญร่วมกนั
พิจารณาการนําตัวแปรทีจะสร้างเป็นตัวชี� วดัควรจะหลีกเลียงการใช้ตัวแปรหลายตัวทีมุ่งวดั
คุณลกัษณะเดียวกนัและตวัแปรทีมีความคลาดเคลือนในการวดั  ซึ งควรจะพิจารณาคดัเลือกตวัแปร
ทีมีความสัมพนัธ์กนัสูงกบัสิงทีตอ้งการศึกษา  หากมีตวัแปรใดทีความสัมพนัธ์กนัสูง และมุ่งวดัใน
สิงเดียวกนั ควรตดัสินใจเลือกใช้ตวัแปรใดตวัแปรหนึ ง เพือลดความยุ่งยากและซับซ้อนใน
การประเมินสิงทีศึกษาภายหลงัซึ งแสดงดงัภาพประกอบต่อไปนี�   
 

 
ตวัแปรที 1   สัมพนัธ์ตํา 
 
    สัมพนัธ์สูง 
 
  สัมพนัธ์สูง          สิงทีตอ้งการวดั  สัมพนัธ์ปานกลาง ตวัแปรที 3 
 
    สัมพนัธ์สูง 
ตวัแปรที  2        สัมพนัธ์ตํา 

 
 

ภาพที  1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทีนาํมาสังเคราะห์เป็นตวัชี� วดั 

ทีมา:  J.N. Johnstone,  Indicators of Education Systems  (London: UNESCO, 1981), 73. 

 

   จากภาพประกอบที 1 จะเห็นไดว้า่ตวัแปรที 1 และ 2  มีแนวโนม้วา่มีความสัมพนัธ์

กบัสภาวการณ์ทางการศึกษาทีตอ้งการวดั  ในขณะเดียวกนัตวัแปรทั�งสองนี�ก็มีความสัมพนัธ์กนัเองสูง  

ซึ งเนืองมาจากตวัแปรทั�งสองอาจจะวดัลกัษณะทีคล้ายคลึงกนั จึงไม่ควรคดัตวัแปรทั�งสองไว้

ทั�งคู่เพือสร้างตวัชี� วดัทางการศึกษา ส่วนตวัแปรที 3 มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรที 1 และ 2 ตํา แต่มี
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แนวโนม้วา่จะสัมพนัธ์กบัสภาวการณ์ทางการศึกษาในระดบัปานกลาง  ดงันั�นจึงมีความเป็นอิสระที

จะอธิบายสภาวการณ์ทางการศึกษาไดม้ากกวา่ จากกรณีดงักล่าวนี�ควรเลือกตวัแปรที 1 หรือตวัแปร

ที 2 ตวัใดตวัหนึงร่วมกบัตวัแปรที 3 

  2. วธีิการสังเคราะห์ตัวแปร 

   แนวคิดสาํหรับการรวมตวัแปรทีมีขอ้ตกลงเบื�องตน้แตกต่างกนัไว ้2 แนวทาง ดงันี�  

2.1 การรวมเชิงบวก (Additive) มีแนวคิดและขอ้ตกลงเบื�องตน้ทีวา่ ตวัแปรแต่ละ

ตวัมีความเท่าเทียมกันสามารถทดแทนหรือชดเชยกันได้ด้วยตวัแปรอีกตวัหนึ ง  ซึ งทาํให้ค่า

ของตวัชี�วดัไม่เปลียนไปแสดงไดด้งัสมการ 
    I     = V1  +  V2 

    เมือ I    คือ ตวัชี�วดั 
     V1  คือ ค่าของตวัแปรที 1 
     V2 คือ ค่าของตวัแปรที  2 
    การรวมด้วยวิธีนี� มีวตัถุประสงค์เพือตอ้งการทราบค่าความแตกต่างของ
ระบบการศึกษาสองระบบขึ�นไป ซึ งค่าของตวัชี� วดัทีได ้จากสมการจะนําเสนอในรูปของ
สมการ ตามวธีิการรวม   ตวัแปรดงันี�  

2.1.1 การสังเคราะห์ตวัแปรด้วยการหาค่าเฉลียมชัฌิมเลขคณิต (Arithmatic 
mean) ของตวัแปรองคป์ระกอบ สามารถทาํได ้2 กรณี ดงัสมการ 
     กรณีที 1 เมือกาํหนดให้นํ�าหนกัตวัแปรเท่ากนั 

     I  =  ( V1 + V2 + V3 + … + Vn) / n 

     กรณีที 2 เมือกาํหนดให้นํ�าหนกัตวัแปรต่างกนั 

     I  =  ( W1 V1 +  W2 V2 + W3 V3 + … WnVn) / W 

     เมือ W  คือ  ค่านํ�าหนกัรวมของจาํนวนตวัแปรเท่ากบั  n 
                n คือ จาํนวนตวัแปร   

2.1.2 การสังเคราะห์โดยการอาศยัขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ลว้นาํมาจดักลุ่มตวัแปรโดย
อาศยัหลกัเกณฑท์างสถิติ เช่น การวเิคราะห์องคป์ระกอบ  (factor analysis)  เขียนสมการแสดงไดด้งันี�  
     I  =  W1 Z1 + W2 Z2 + W3 Z3 + … Wn Zn) 
     เมือ I    คือ ค่าตวัชี�วดัรวม 
      W  คือ ค่านํ�าหนกัตวัประกอบของตวัแปร 
      Z   คือ คะแนนมาตรฐานของตวัแปร 
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    จากการรวมตวัแปรทั�ง 2 วิธี  จะเห็นวา่  วิธี ก. เป็นการรวมตวัแปรโดยใช้
ผูเ้ชียวชาญกาํหนดนํ�าหนักของตวัแปรโดยทัวไปจะกาํหนดให้นํ� าหนักตวัแปรแต่ละตวัทั�งเท่ากนั
และไม่เท่ากนั ซึ งอาจจะไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามอยา่งง่าย  ใชเ้ทคนิคเดลฟาย  การสนทนากลุ่ม   

2.2 การรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative)  มีแนวคิดและข้อตกลงเบื�องต้นว่า 
ค่าตวัแปรแต่ละตวัไม่สามารถทดแทนหรือชดเชยกนัได ้แสดงดงัสมการ 
    I     = V1  *  V2  
    เมือ   I   คือ ตวัชี�วดั 
            V1 คือ ค่าของตวัแปรที 1 
            V2 คือ ค่าของตวัแปรที  2 
    การรวมวธีินี�   ตวัชี�วดัทีสร้างขึ�นจะมีค่าสูงได ้ก็ต่อเมือตวัแปรองคป์ระกอบทุก
ตวัมีค่าสูงทั�งหมด โดยทัวไปวธีินี�จะใชเ้ปรียบเทียบระบบการศึกษาสองระบบขึ�นไปวา่ระบบหนึงมี
ค่าตวัชี� วดัสูงกว่าอีกระบบหนึ งอยู่กี เท่า หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไร  ซึ งมีการรวมตวัแปร 2 กรณี 
ดงัสมการ 
    กรณีที 1  เมือกาํหนดให้นํ�าหนกัตวัแปรเท่ากนั 
 

      I   =   n   √V1 x  V2  x  V3  x … x Vn 
 

  กรณีที 2  เมือกาํหนดให้นํ�าหนกัตวัแปรต่างกนั 
 

       I   =   n   √V1
wl x  V2

w2  x  V3
w3  x … x Vwn 

  

    จาก 2 สมการขา้งตน้ เรียกวา่ การหาค่าเฉลียแบบทวีคูณ (Geometric Means)  
ซึ งวธีินี� ไม่นิยมใชใ้นการพฒันาตวัชี�วดัในการวจิยั  
  3. การกาํหนดนํ�าหนักของตัวแปร 
      ในการกาํหนดค่านํ�าหนกัของตวัแปรองคป์ระกอบมีวธีิการ  2  วธีิคือ 

3.1 การลงความเห็นในหมู่นกัวจิยัและนกัวางแผน โดยสมาชิกแต่ละคนจะเสนอค่า  
นํ�าหนกัของตวัแปรแลว้จึงพิจารณาหาขอ้ยติุ ดว้ยการใชค้่าเฉลียหรือด้วยการอภิปรายลงความเห็น 
นอกจากนี�  หากตอ้งการความคิดเห็นทีหลากหลายออกไป อาจขอความเห็นจากผูเ้ชียวชาญในแขนงต่าง ๆ 
ทีเกียวขอ้งโดยใช้แบบสอบถาม เพือตรวจสอบดูค่าร้อยละทีผูต้อบเห็นดว้ยกบัความสําคญัของตวัแปร
ทีร่วมอยูใ่นองคป์ระกอบ หรืออาจใชว้ธีิการทีเป็นระบบมากขึ�น เช่น การใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi) 
เพือสํารวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนทีไดค้ดัเลือกเป็นพิเศษโดยสัมภาษณ์และทดสอบความคิดเห็น
จนไดค้าํตอบทีชดัเจน แลว้จึงนาํขอ้มูลดงักล่าวมาใชห้าค่านํ�าหนกัของตวัแปรองคป์ระกอบต่อไป 
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3.2 การใช้ขอ้มูลเชิงประจกัษ์เพือกาํหนดค่านํ� าหนกั เช่น การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
(Factor Analysis)โดยใชค้่านํ�าหนกัของตวัแปรทีอธิบายลกัษณะขององคป์ระกอบอนัหนึง หรือ อาจ
ใชค้่าสัมประสิทธิs การถดถอย (Multiple Regression Coefficient) จากสมการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ  
  นอกจากนี� ในการสร้างตวัชี� วดัทางการศึกษา เพือใช้ในการวางแผน และเพือให้
เกิดความกา้วหนา้ในการจดัการศึกษา ยงัมีวิธีการทีสําคญัทีควรกล่าวถึงอีก 3 วิธี  ซึ งแต่ละวิธีจะให้
ขอ้มูลในลกัษณะทีแตกต่างกนัไป ดงันี�   

1. การสร้างตวัชี� วดัความกา้วหนา้ (Self - Referenced Indicator Formation) เป็นการ
แสดงขอ้มูลของระบบการศึกษาในช่วงเวลาต่างกนั เพือให้เห็นความก้าวหน้าของการดาํเนินงาน
จากช่วงระยะเวลาหนึ งถึงอีกช่วงระยะเวลาหนึ ง ตามปกติจะเปรียบเทียบขอ้มูลระหว่างปี โดย
กาํหนดปีทีเริมตน้และปีทีสิ�นสุด เนืองจากช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีการดาํเนินโครงการทีนกัวางแผน
หรือผูบ้ริหาร มีความประสงคอ์ยากทราบความก้าวหน้าทีเกิดขึ� น ข้อมูลทีจาํเป็นสําหรับตวัชี� วดั
ประเภทนี�  คือ ขอ้มูลระยะยาวโดยกาํหนดขอ้มูลในปีฐานเท่ากนั คือเท่ากบั 100 ขอ้มูลปีอืน ๆ ที
ยอ้นหลงัรวมทั�งปีต่อมา มาจากปีฐานก็จะคิดคาํนวณจากค่าทีกาํหนดในปีฐาน ค่าตวัชี� วดัของปีใดที
ต ํากวา่ 100 หมายความวา่มีระดบัตํากวา่ปีฐาน ส่วนค่าใดทีสูงกวา่ 100 แสดงวา่ ระดบัของตวัชี� วดัใน
ปีนั�นสูงกวา่ในปีฐาน ค่าความแตกต่างนี� คือค่าร้อยละทีเปลียนแปลงไปในช่วงระยะเวลาทีคิดจากปีฐาน 

2. การสร้างตวัชี� วดัโดยอิงเกณฑ์ (Criterion - Referenced Indicator Formation)  
ตวัชี� วดัประเภทนี� จะตอ้งนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานทีมกัจะกาํหนดไวใ้นแผนพฒันา
การศึกษาหรือแผนปฏิบติัการ โดยระบุไวว้า่ในช่วงระยะเวลาทีอยูใ่นแผน จะพยายามปรับปรุงการ
ดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ เพือใหผ้ลตามเป้าหมายทีวางไว ้เป้าหมายดงักล่าวประกอบกบัระยะเวลาที
ระบุไวใ้นแผนจึงเป็นเกณฑที์จะบ่งชี�วา่ การดาํเนินงานไดบ้รรลุผลตามทีกาํหนดไวห้รือไม่อยา่งไร 

3. การสร้างตวัชี� วดัโดยอิงปทสัฐาน (Norm-Referenced Indicator Formation)  ตวัชี� วดั
ประเภทนี�สร้างขึ�นเพือแสดงสถานภาพของระบบการศึกษาต่าง ๆ วา่อยูใ่นระดบัใด โดยเปรียบเทียบกนั
ระหวา่งระบบการศึกษาทีคลา้ยคลึงกนั หรือเปรียบเทียบระบบการศึกษายอ่ยทีอยูภ่ายใตร้ะบบใหญ่
เดียวกนั วิธีการสร้างตวัชี� วดัโดยอิงปทสัฐานจึงมีความเหมาะสมทีจะนาํมาใช้ สําหรับการพฒันา
ระบบการศึกษา เพือให้เกิดความเสมอภาคในดา้นการจดัสรรทรัพยากร ดา้นกระบวนการบริหาร 
การนิเทศและการเรียนการสอน ทั�งนี� โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างความเสมอภาคในด้าน
คุณภาพการศึกษา ซึ งอาจวดัไดจ้ากผลสัมฤทธิs ทางการเรียนของนกัเรียน เป็นตน้ 
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6. การตรวจสอบคุณภาพของตัวชี�วดั 

  ศกัดิs ชาย  เพชรช่วย (2541: 20-21) กล่าวถึงการตรวจสอบตวัชี� วดัวา่สิงหนึงทีจะตอ้ง
ใหค้วามสาํคญัในหลกัการพฒันาตวัชี�วดัก็คือ การตรวจสอบคุณภาพของตวัชี�วดัทีจะนาํไปใชป้ระโยชน์
ซึ งในขั�นตอนนี�ประกอบดว้ยหลกัการสาํคญั 2 ประการ คือ 

1. การตรวจสอบคุณภาพของตวัชี�วดัภายใตก้รอบแนวคิดทางทฤษฎี ซึ งในขั�นตอนนี�
ถือวา่มีความสําคญัมาก เพราะหากการพฒันาตวัชี� วดัเริมตน้จากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทีขาดคุณภาพ
แลว้ไม่วา่จะใชเ้ทคนิควธีิการทางสถิติดีอยา่งไร ผลทีไดจ้ากการพฒันาก็ยอ่มดอ้ยคุณภาพไปดว้ย 

2. การตรวจสอบดว้ยวิธีการทางสถิติ ซึ งในขั�นตอนนี� มีความสําคญันอ้ยกวา่ขั�นตอน
แรกทีกล่าวมา เพราะเป็นเพียงการนาํขอ้มูลทีไดม้าสนบัสนุนคุณภาพของตวัชี�วดัเท่านั�น 
  จากหลกัการตรวจสอบคุณภาพของตวัชี� วดัทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถดาํเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของตวัชี�วดัไดต้ามขั�นตอนต่อไปนี�  คือ 
  ขั�นที� 1 การตรวจสอบคุณภาพของตวัแปรและการคดัเลือกตวัแปรจะตอ้งมีกรอบแนวคิด
ในเชิงทฤษฎีทีชดัเจน มีความครอบคลุมในการวดัตวัแปร และความเป็นตวัแทนของตวัแปรมีนิยาม
เชิงปฏิบติัการทีถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการนาํดชันีชี� วดัไปใชป้ระโยชน์ รวมถึงลกัษณะ 
ประเภท ระดบัการวดัและการสร้างโมเดล และการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ซึ งสิง
ทีกล่าวมาจะช่วยใหส้ารสนเทศทีไดมี้คุณภาพมากขึ�น 
  ขั�นที� 2 ควรศึกษาและพิจารณาวิธีการรวบรวมหรือการสังเคราะห์ตวัแปรแต่ละ
วิธี แต่ละเงือนไข และความเหมาะสมในการนาํไปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนัเพือให้ไดด้ชันีชี� วดัทีมี
คุณภาพสอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการนาํไปใชม้ากขึ�น 
  ขั�นที� 3 การกาํหนดนํ�าหนกัของตวัแปร ควรเลือกวิธีการทีเหมาะสมกบัธรรมชาติของ
ตวัแปรและเป้าหมายในการนาํไปใชป้ระโยชน์ 
  โดยสรุปแลว้  การสร้างและการพฒันาตวัชี� วดัทางการศึกษา มีวิธีการและจุดมุ่งหมายที
แตกต่างกนัขึ�นอยู่กบัการนาํตวัชี� วดัไปใช้ประโยชน์ การจะเลือกใช้วิธีการใดนั�นมีสิงทีตอ้งพิจารณา
หลายประการ เช่น ลักษณะของตัวแปรทีนํามากาํหนดเป็นดัชนีชี� วดั ความเหมาะสมทางด้านเวลาและ
งบประมาณ ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล วตัถุประสงค์ในการนาํดชันี
หรือตวัชี�วดัทางการศึกษาไปใช ้ไม่วา่จะเป็นการติดตามผลการศึกษา การบ่งชี� คุณภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรทางการศึกษา การบ่งชี� คุณภาพการดาํเนินงานของสถานศึกษา / องคก์ร / หน่วยงานต่างๆ เป็นตน้
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สรุปกรอบแนวคิดการพฒันาตัวชี�วดั 

 กระบวนการพฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพือคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัครั� งนี�  
ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการนิยามความหมายตวัชี� วดัเชิงทฤษฎีตามแนวคิดของจอห์นสโตน(Johnstone,  
1981)โดยการกาํหนดร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพ
เพือคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย แล้วทาํการคดัเลือกตวัชี� วดั โดยใช้วิธีการกาํหนด
นํ� าหนกัในแต่ละตวัชี� วดัโดยผูเ้ชียวชาญจาํนวน 21 ท่าน เนืองจากเป็นวิธีการพฒันาตวัชี� วดัที
เหมาะสมกบัการวจิยัครั� งนี�   เนืองจากตวัชี�วดัการบริการด้านสุขภาพเพือคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
นั�นยงัไม่มีการนาํตวัชี� วดัดา้นนี� ในการปฏิบติัในงานการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํมาก่อน  และ
เป็นการศึกษาวิจยัทีมีลกัษณะเฉพาะด้านทีมีความจาํเป็นตอ้งใช้ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพในบริบทของเรือนจําของผู ้เชี ยวชาญทีสามารถมองเห็นภาพในการ
ดาํเนินงานด้านสุขภาพในเรือนจาํทีแตกต่างจากการบริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพ
ชุมชนโดยทัวไป ผูว้ิจยัได้ศึกษารวบรวมขอ้มูลในเชิงทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดการบริหาร
จดัการเชิงระบบในการพฒันาคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ  แนวคิดการดูแลสุขภาพองคร์วมการ
พฒันาคุณภาพชีวิต  ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกและใช้วิธีการรวมทางเลขคณิตในแต่ละตวัชี� วดั  โดย
กาํหนดขั�นตอนในการพฒันาตวัชี�วดัเป็น 3 ขั�นตอน ดงันี�  

1. กาํหนดองค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพือคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัโดยกาํหนดร่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดั จากการศึกษาและ
สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทีไดจ้ากการศึกษาเอกสารตาํรา งานวิจยัและความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญที
มีการศึกษาวิจยัเกียวกับการพฒันาการบริการด้านสุขภาพเพือคุณภาพชีวิตของผูต้้องขงัทั� งใน
ประเทศและต่างประเทศ  

2. การคดัเลือกตวัชี� วดัการกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญัขององคป์ระกอบและตวัชี� วดั
การบริการดา้นสุขภาพเพือคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั โดยการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญดา้น
สุขภาพในเรือนจาํ  ทีประกอบดว้ย กลุ่มผูบ้ริหาร   นกัวิชาการดา้นสุขภาพ  นกัวิจยัทีมีบทบาทใน
การกาํหนดนโยบายดา้นสุขภาพ  และกลุ่มเจา้หนา้ทีสายการแพทยที์มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
บริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ  

3. การตรวจสอบคุณภาพของตวัชี� วดัเป็นการตรวจสอบความเทียงตรงและความ
เชือมันของตวัชี�วดัในการนาํไปใช ้ โดยใชข้้อมูลจากผูเ้ชียวชาญซึ งเป็นผูม้ีบทบาทในการพฒันา
คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพเพือคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ  
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ตอนที� 2  แนวคิดทฤษฎรีะบบกบัการพฒันาการบริการด้านสุขภาพ 
 การบริหารจดัการเชิงระบบตามแนวคิดทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นที*นิยม
นาํมาใชอ้ย่างแพร่หลายในการบริหารจดัการและการดาํเนินงานดา้นสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยมีการพฒันา  บริหารจดัการที*เป็นระบบอยา่งบูรณาการสอดคล้องกบัการบริการด้านสุขภาพ
ในปัจจุบนัหลงัมีการปฏิรูประบบสุขภาพปี พ.ศ. 2543  เป็นตน้มา ซึ* งการดูแลและการบริการดา้น
สุขภาพ  ใหค้วามสําคญัของการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic care) เป็นแนวคิดของกระบวน
ทศัน์ใหม่ดา้นสุขภาพที*มองสุขภาพหรือสุขภาวะ (Well being) เป็นเรื*องที*เกี*ยวขอ้งกบัคนทัPงคนใน
การใชชี้วิตมากกวา่ที*จะเนน้แต่ความเจ็บป่วย ดูแลทัPงด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึง
ปัจจยัทางสังคม สิ*งแวดล้อมต่างๆ ที*มีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนั มีความเชื*อมโยงกนัและความสัมพนัธ์
ส่งผลซึ*งกนัและกนั การดูแลดา้นสุขภาพหรือสุขภาวะ  ขึPนกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม เกี*ยวโยงกบั
ความรู้ที*เกี*ยวกบัสุขภาพเพื*อการดูแลตนเองและเสริมสร้างดว้ยกิจกรรมต่างๆดา้นสุขภาพ และที*สําคญั
การบริการดา้นสุขภาพตอ้งมีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที*พึงพอใจ ดงันัPนผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดการ
บริหารเชิงระบบมาเป็นแนวคิดในการพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงั โดยไดศึ้กษาแนวคิดที*เกี*ยวขอ้งได้แก่  แนวคิดทฤษฎีระบบ  ทฤษฏีระบบกบัการพฒันา
คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ ดงัต่อไปนีP    

1. แนวคิดทฤษฎรีะบบ 
  ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ*มปรากฏขึPนเมื*อประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผูที้*เริ*มพูด
ถึงแนวคิดนีP เป็นคนแรก คือ Bertalanfyนกัชีววิทยา ชาวออสเตรีย ต่อมาแนวคิดนีP เริ*มเป็นที*รู้จกักนั
แพร่หลายเมื*อทศวรรษ 1940 และพฒันาไปสู่การนาํไปใช้ในสาขาอื*นๆ ทฤษฎีระบบได้เขา้มามี
บทบาทในศาสตร์หลายสาขา ดว้ยเหตุนีP ทฤษฎีระบบจึงมีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) 
เนื*องจากสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ได้หลาย ๆ สาขาโดยจุดสําคญัของทฤษฎีระบบ อยูที่*การมอง
แบบไม่แยกส่วนหรือการมองวา่ทุกอยา่งสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม   ดงันัPนวิธีคิดของทฤษฎีระบบ จึง
ต่างกบัวธีิคิดแบบเส้นตรง (Linear thinking) แต่ทฤษฎีระบบจะเป็นการคิดบนพืPนฐานของระบบที*มี
ความซบัซ้อน (Complex System) มีความเป็นไปไดห้ลายอยา่งๆ ฉะนัPนหวัใจของทฤษฎีระบบ จึง
ไม่ได้อยู่ที*การวิเคราะห์วิจยัเฉพาะส่วนนัPนๆเท่านัPนแต่จะเป็นการพิจารณา "ความสัมพนัธ์" ของ
ปัจจยัสิ*งต่างๆทัPงหมดวา่มีความสัมพนัธ์กนั ในปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์มีผลให้เกิดการเปลี*ยนแปลง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว มีการสื*อสารโยงใยถึงกนัทั*วทุกแห่งทาํให้การรับรู้สิ*ง
ต่างๆ ในสิ*งที*มีอยูเ่ดิมซึ* งเปรียบเสมือนเป็นระบบปิด (Closed System) ไดถู้กเปิดออก เพราะทุก
ระบบจะส่งอิทธิพลถึงกนัตลอดเวลาเป็นระบบเปิด (Open System) 
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1.1 ความหมายของระบบ 
   มีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของระบบ  เช่น  
   ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2544: 31) ใหค้วามหมายของระบบวา่เป็นกลุ่มของ

ส่วนที*เกี*ยวขอ้งซึ* งกนัและกนั  มีความตอ้งการที*จะบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
   ประชุม รอดประเสริฐ (2543: 66)ได้ให้ความหมายของระบบไว2้ ลกัษณะคือ 

ความหมายที*เป็นนามธรรมและรูปธรรมโดยความหมายที*เป็นนามธรรมของระบบ หมายถึง วิธีการ 
(Method) การปฏิบติังานที*มีรูปแบบและขัPนตอนที*ไม่ตายตวั อาจผนัแปรตามสภาพแวดล้อม
และปัจจยัที*กาํหนดให้ ส่วนความหมายที*เป็นรูปธรรม หมายถึงสรรพสิ*ง (Entity) ที*ประกอบดว้ย
ส่วนต่าง ๆ ที*มีความสัมพนัธ์และพึ*งพาอาศยักนั โดยมีส่วนหนึ*งเป็นศูนยก์ลางของระบบ 

   Hicks (1972:  461); Semprevivo  (1976:  1);  Kindred (1980: 6) กล่าววา่ระบบ 
คือการรวมตวัของสิ*งหลายสิ*งเพื*อความเป็นอนัหนึ*งอนัเดียวกนั โดยแต่ละสิ*งนัPนมีความสัมพนัธ์ซึ* ง
กนัและกนัหรือขึPนต่อกนัและกนัหรือมีผลกระทบต่อกนัและกนัเพื*อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหนึ*ง 

   Robbins, Bergman, Stagg,  and Coulter (2006:  54) ให้นิยามระบบคือสิ*งที*เกี*ยวพนั
และสัมพนัธ์ซึ* งกนั ซึ* งกาํหนดวธีิการปฏิบติัใหเ้ป็นเอกภาพหรือ เพื*อบรรลุวตัถุประสงค ์

   กล่าวโดยสรุปความหมายของระบบ หมายถึง  องค ์ประกอบต่างๆ ที*มี
ความสัมพนัธ์กนัและขึPนตรงต่อกนั มีส่วนสัมพนัธ์กนั โดยส่วนประกอบต่างๆมีส่วนเกี*ยวขอ้งมีและ
พึ*งพากนัอยา่งผสมผสาน เพื*อใหบ้รรลุถึงเป้าหมายที*กาํหนดไว ้

1.2 ความสําคัญของวธีิการเชิงระบบ 
   ระบบเป็นการรวมกันขององค์ประกอบย่อยๆที*ท ําหน้าที*ของตนเองและมี

ปฏิสัมพนัธ์กนัเพื*อดาํเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที*กาํหนดไว ้โดยระบบนัPนอาจเกิดโดยธรรมชาติ
หรือมนุษยเ์ป็นผูอ้อกแบบและสร้างสรรค์ขึPนก็ได้ ทัPงนีP ทุกระบบจะมีองค์ประกอบที*สําคญั 3 
ประการคือ 1) ปัจจยันาํเขา้ (Input) ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย ทรัพยากร ปัญหาต่างๆ  2) กระบวนการ 
(Process) ไดแ้ก่ ขัPนตอนการทาํกิจกรรมหรือการดาํเนินงาน และ 3) ผลลพัธ์ (0utput) ซึ* งเป็นผลงาน
หรือผลผลิตที*ได้ ส่วนวิธีการเชิงระบบ (systematic approach) หรือวิธีระบบ (system 
approach) หรือเรียกไดอี้กอยา่งหนึ*งวา่การจดัระบบ เป็นการกาํหนดขัPนตอนการดาํเนินงานและการ
แก้ปัญหาเพื*อเพิ*มประสิทธิภาพของงานโดยวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลที*เกี*ยวขอ้ง  
พฒันาวิธีการบริหารจดัการและประเมินผลที*ได้ เพื*อปรับปรุงงาน จนกว่าจะมีประสิทธิภาพ
ตามตอ้งการ (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2543) 

    นอกจากนีP   ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์ (2544) กล่าววา่วิธีการเชิงระบบเป็นระบบที*มี
วิธีการแกไ้ขดว้ยตนเองในเชิงตรรกวิทยา สําหรับการตดัสินใจที*ใช้ในการออกแบบและพฒันาสรรพสิ*ง
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ที*มนุษยท์าํขึPน ยทุธวธีิของระเบียบวธีิการนีPประกอบดว้ยหลกัการ วตัถุประสงค ์การประกอบกิจการ
จาํแนกหนา้ที*และองคป์ระกอบต่างๆ การจดัเวลา การฝึกระบบและการทดสอบระบบ   การติดตัPง
และการควบคุมเชิงคุณภาพ และ กิดานันท์ มะลิทอง (2540)ได้อธิบายว่าวิธีเชิงระบบเป็น
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที*มีการกาํหนดปัญหา สมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
ดาํเนินการทดลอง  อนันาํไปสู่การสรุปผลที*เหมาะสมเพื*อการแก้ไขปัญหาที*เกิดขึP น หากผลสรุป
หรือผลลพัธ์ที*ไดม้าเป็นสิ*งที*คาดวา่จะไดผ้ลดีก็จะถูกนาํมาทดลองใช ้แต่ถา้นาํมาใชแ้ลว้ยงัไม่สามารถ
แกปั้ญหาได ้ก็จะตอ้งมีการทดลองวิธีใหม่ต่อไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที*ถูกต้อง นั*นคือสามารถ
แกปั้ญหาไดเ้ป็นผลสาํเร็จ  

   การออกแบบระบบใหม่หรือพฒันาระบบเก่าใหส้ามารถปฏิบติังานไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ทรัพยากร คน เวลา และค่าใช้จ่ายน้อยที*สุด ตอ้งอาศยัการ
วิเคราะห์ระบบ (System analysis) ซึ* งเป็นการพิสูจน์องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ภายในของ
ระบบ เพื*อหาปัญหาในการออกแบบระบบและการกาํหนดหนา้ที*ของระบบ (Heinich, Molenda and 
Russell, 1989)  เป็นวิธีการวิเคราะห์ระบบใดระบบหนึ*ง โดยมีการคาดหมายและจุดมุ่งหมายที*ตอ้งการ
ปรับปรุงแกไ้ขระบบนัPน ดว้ยการศึกษา ตรวจสอบ พิจารณาแยกแยะองคป์ระกอบย่อย หนา้ที*และ
ความสัมพนัธ์ เพื*อหาปัญหาออกมาให้ไดแ้ล้วกาํหนดปัญหาเป็นหัวข้อเพื*อทาํการศึกษาและหา
วธีิการแกไ้ข  

   ดงันัPน วิธีการเชิงระบบหรือการจัดระบบจากแนวคิดทฤษฎีระบบ จึงเป็น
กระบวนการที*ช่วยให้การดาํเนินงานเรื* องหนึ*งเรื*องใด บรรลุผลสําเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นรูปแบบหนึ* งของการแกปั้ญหาเชิงตรรกะเช่นเดียวกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี
การระบุความตอ้งการหรือกาํหนดปัญหา ค้นหาคาํตอบหรือวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ทาํการเลือก
คาํตอบ ทางเลือกหรือวิธีการต่างๆ แล้วนาํไปใช้จนได้ผลลพัธ์ที*คาดหวงั โดยผลลพัธ์ที*ได้มีการ
ประเมินผลและการปรับปรุงแกไ้ขตามที*กาํหนดไวใ้นส่วนต่างๆ ของระบบ จนไดรั้บผลตามความ
ตอ้งการอยา่งครบถว้น  จะเห็นไดว้า่วธีิการเชิงระบบเป็นรูปแบบหนึ*งของกระบวนการแกปั้ญหา  

   จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีระบบ  ผูว้จิยัไดน้าํแนวคิด หลกัการบริหารเชิงระบบ  
นาํมาเป็นกรอบองค์ประกอบการพฒันาการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัใน
เรือนจาํไทยที*เป็นระบบและทาํให้เกิดประสิทธิภาพมากขึPน โดยการกาํหนดองค์ประกอบหลกั การ
บริการดา้นสุขภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัที*เป็นปัจจยันาํเขา้ (Input) ปัจจยักระบวนการ (Process) 
และปัจจยัผลลพัธ์ (Output) เพื*อเป็นกรอบในการพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพที*ครอบคลุม
การบริการดา้นสุขภาพที*มองเป็นองคร์วม 
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 2. การบริหารเชิงระบบในการพฒันาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 
2.1 ความหมายของคุณภาพ (Quality) 

   ผูท้รงคุณวุฒิหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ คุณภาพซึ*งสรุปไดด้งันีP  
   Crosby (1979) ใหค้วามหมายของคุณภาพคือความสอดคล้องกบัความตอ้งการ 

ซึ* งหมายถึง การที*จะบรรลุถึงคุณภาพได ้นัPน  จะเกิดขึPนเมื*อไดท้าํให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที*ได้
กาํหนดไวแ้ลว้ 

   Fiegenbaum (1951) ใหค้วามหมายของคุณภาพคือความสามารถที*จะผลิตใหผ้ลผลิต
นัPนตรงกบัวตัถุประสงคที์*ตัPงเอาไวด้ว้ยตน้ทุนค่าใชจ่้ายที*ต ํ*าที*สุด 

   The American Heritage Dictionary Second College Edition (1979)ให้
ความหมายของ คุณภาพคือลกัษณะเฉพาะอยา่งที*แสดงถึงคุณค่า ลาํดบัขัPน หรือระดบัของความเป็น
เลิศหรือความคาดหวงั  

   Canadian Council on Health Facilities Accreditation: CCHSA (1991)ให้
ความหมายของคุณภาพวา่ เป็นระดบัของการจดัการที*ทาํให้กบัผูรั้บบริการไดรั้บผลดีและเหมาะสม
กบัความตอ้งการ โดยลดผลที*ผูรั้บบริการไม่ตอ้งการ  

2.2 คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 
   คุณภาพเป็นคาํที*ไดย้ินแลว้สามารถเขา้ใจได ้ สิ*งใดที*มีคุณภาพ หมายถึงสิ*งนัPน 
“ดี” แต่การให้นิยามหรือใชค้าํกาํจดัความของคุณภาพอยา่งเป็นระบบอาจมิใช่เรื*องง่ายนกั โดยเฉพาะ
กรณีที*ตอ้งการประเมินคุณภาพหรือตอ้งสร้างเครื*องชีP วดัระดบัคุณภาพ เนื*องจากเราตอ้งการ
ความหมายของคุณภาพซึ* งตอ้งชีP วดัหรือสามารถประเมินในเชิงปริมาณได้   ในปัจจุบนัคุณภาพ
สาํหรับการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพทางการแพทยเ์ป็นเรื*องที*กล่าวถึงกนัมาก มีการใช้
คาํศพัทต่์างๆกนัไป  คาํที*มีผูใ้ชก้นัมากยงัเป็นที*ถกเถียงกนัอยา่งแพร่หลาย คือ “ คุณภาพการบริการ 
(Quality of service) ” และ “คุณภาพการดูแล (Quality of care)” ซึ* งมกัมีผูใ้ชส้ลบักนับ่อย ในกรณีที*
เกี*ยวขอ้งกบัระบบการบริการด้านทางสุขภาพและสถานพยาบาล (Blumenthal,1996a) นิยาม
ของ “คุณภาพการดูแล” หรือ “quality of care ” เนื*องจากเป็นคาํที*มีการใช้กนัแพร่หลายใน
วรรณกรรมระดบันานาชาติ 
   แนวคิดเกี*ยวกบัคุณภาพของการดูแล  เปลี*ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูเ้ชี*ยวชาญ
หลายท่านตอ้งใชค้วามพยายามเพื*อคน้หาความหมายที*รัดกุมและนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั (Palmer, et al., 
1991) ความหมายของคุณภาพการดูแลสรุปไดด้งันีP  
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   Donabedian (1980) ให้ความหมายของการดูแลที*มีคุณภาพวา่ “เป็นการดูแลที*มี

ความคาดหวงัไวว้า่มีมาตรการที*จะช่วยทาํใหเ้กิดความผาสุก และความปลอดภยัแก่ผูรั้บบริการ โดย

ไดป้ระเมินอยา่งละเอียดถึงผลดีและผลเสียที*เกี*ยวขอ้งตามมาในการดูแล” 

   American Medical Association (1986) นิยามการดูแลรักษาที*มีคุณภาพวา่ “เป็น

การช่วยเหลือที*กระทาํอย่างต่อเนื*องเพื*อปรับปรุงและดาํรงไวซึ้* งคุณภาพชีวิตของผูรั้บบริการ 

และทาํให้ผูรั้บบริการอายุยืนยาว โดยมีการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรคและการดูแลรักษาที*

ถูกตอ้งเหมาะสม การให้ผูรั้บบริการมีส่วนร่วมรับทราบขอ้มูลต่างๆ การนาํความรู้วิทยาศาสตร์มา

เป็นพืPนฐาน และการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ มาเป็นคุณสมบติัที*กาํหนด” 

   Institute of Medicine (Lohr, 1990) กล่าวว่า “คุณภาพประกอบดว้ยความ            

พึงพอใจดา้นสุขภาพของประชาชนหรือแต่ละบุคคลต่อการรับบริการดา้นสุขภาพที*จดัให้สอดคลอ้ง

กบัความรู้ที*มีอยูใ่นปัจจุบนั”  

   จากความหมายที*หลากหลายของคุณภาพทาํให้เกิดความสับสนขึPนแมใ้นกลุ่ม

ผูเ้ชี*ยวชาญเอง  Donabedian (1980) ผูน้าํดา้นทฤษฎีและการจดัการดา้นคุณภาพให้คาํแนะนาํไวว้่า 

“ความหลากหลายเป็นสิ*งที*ถูกตอ้ง เนื*องจากวา่คุณภาพการดูแลนัPนขึP นอยู่ก ับคาํว่าเรากาํลังศึกษา

ที*จุดใด  ตามสภาพความจริง และระดบัความรับผิดชอบที*เรามีอยู”่ และมุมมองที*หลากหลายนัPนจะ

นาํไปสู่วธีิการสร้างเกณฑก์ารวดัและการจดัการที*แตกต่างกนัโดยสรุปวา่  

   คุณภาพ หมายถึง “คุณลักษณะที*เป็นไปตามมาตรฐานที*เหมาะสม ปราศจาก

ขอ้ผดิพลาด ทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ที*ดี และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการที*พึงพอใจ” ดงัแสดง

ไวต้ามภาพที* 2 
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ภาพที* 2 แสดงความหมายของคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 
ที*มา: A. Donabedian, “Explorations in Quality Assessment and Monitoring Vol. 1,” In The 

Definition of Quality and Approaches to Its Assessment (Ann Arbor, MI: Health 
Administration Press, 1980), 28. 
 

2.2.1 คุณภาพในมุมมองของผู้ให้บริการ 
    ผู ้ให้บริการด้านสุขภาพมักให้ความหมายคุณภาพในลักษณะที* เป็น

คุณสมบติัอนัเนื*องมาจากการปฏิบติัของแพทยต่์อผูรั้บบริการโดยเน้นคุณภาพที*เป็นความเป็นเลิศ
ดา้นเทคนิค (Technical quality) และคุณภาพดา้นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ 
(Interpersonal หรือ functional quality) (Palmer et al, 1991)  คุณภาพดา้นเทคนิคนัPนเชื*อกนัวา่มี 2 
มิติ คือ ความเหมาะสมบริการที*จดัให้และความชาํนาญที*กระทาํการดูแลรักษาไดอ้ย่างเหมาะสม  
คุณภาพดา้นเทคนิคที*ดีตอ้งประกอบดว้ย “ Doing the right thing right” หรือการทาํสิ*งที*ถูกตอ้งดว้ย
วธีิการ และในเวลาที*เหมาะสม การที*ผูใ้หบ้ริการจะสามารถนาํสิ*งที*ถูกตอ้งเหมาะสมไดน้ัPน  จะตอ้ง
มีการตดัสินใจที*ถูกตอ้งในการดูแลรักษาผูรั้บบริการแต่ล่ะคน และการกระทาํสิ*งที*ถูกตอ้งดงักล่าว
ขึPนอยูก่บัความชาํนาญ การใชว้จิารณญาณและปฏิบติัไดเ้หมาะกบัเวลา (Mulley, 1995) 

2.2.2 คุณภาพตามความคาดหวงัและมุมมองของผู้รับบริการ 
    แมว้า่มุมมองของผูใ้ห้บริการที*ไดรั้บการกล่าวถึงวา่คุณภาพเป็นส่วนสําคญั

ในงานบริการดา้นสุขภาพมุมมองจากบุคคลดา้นอื*นๆ ก็ไดรั้บความสนใจเช่นเดียวกนัในช่วงเวลาที*ผา่น 
ได้มีการเปลี*ยนแปลงที*ได้รับการยอมรับและยืนยนัวา่คุณภาพ  ควรเป็นสิ*งที*สําคญัอยา่งยิ*งที*จะ

ได้มาตรฐาน 

(Standards) 
 

ไร้ข้อผดิพลาด 

(Zero defect) 

คุณภาพ 

(Quality) 

 

ผลลัพธ์ที�ดี 

(Goodoutcome) 

 

เป็นที�พงึพอใจ 

(Satisfaction) 
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ไดรั้บการตอบสนองต่อความคาดหวงัและค่านิยมของผูรั้บบริการ ที*มารับบริการดา้นสุขภาพ (Mulley, 
1995)  ความคิดเห็นของบุคคลกลุ่มนีP เกี*ยวกบัการบริการด้านสุขภาพ  จดัว่าเป็นตวัชีP วดัที*สําคญั
ต่อคุณภาพ ดงัที* Institute of Medicine ไดใ้ห้คาํจาํกดัความวา่คุณภาพนัPนควรจะตอ้งตรงกบั “ความ
คาดหวงั” ของผูรั้บบริการหรือผูรั้บบริการ 

    โดยพืPนฐานแลว้คุณภาพตามความคิดเห็นของผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการ
นัPนไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั เช่น ดา้นการปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล บุคลากรดา้นสุขภาพยอมรับว่า 
คุณภาพการดูแลที*อยูใ่นระดบัสูงนัPน เกิดจากการทาํใหผู้รั้บบริการมีความพึงพอใจในระดบัหนึ*ง แต่
บุคลากรด้านสุขภาพมกัจะลืมความคิดเห็นของผูรั้บบริการ โดยมกัมีความเชื*อกนัวา่ผูรั้บบริการมี
ขอ้จาํกดัดา้นความรู้ วา่อะไรคือส่วนประกอบของคุณภาพดา้นเทคนิค อนัเกิดจากความไม่ทราบว่า
เป็นโรคอะไร ตอ้งรักษาอย่างไร ทาํให้เกิดความคิดว่าการวดัคุณภาพตามความคิดเห็นของ          
ผูใ้หบ้ริการนัPนจะวดัใหถู้กตอ้งและน่าเชื*อถือไดอ้ยา่งไร (Blumenthal, 1996a) 

    อยา่งไรก็ตาม นกัวจิยัในปัจจุบนัไดพ้ฒันามาตรวดัที*ผูรั้บบริการสามารถ
ประเมินคุณภาพการดูแลดา้นสุขภาพใหมี้ความถูกตอ้งและน่าเชื*อถือมากขึPน นอกจากนีPแนวคิดที*วา่
ผูบ้ริโภคควรจะตอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลและมีทางเลือกหนทางอื*นในการตดัสินเกี*ยวกบัคุณค่าของ
การบริการ  ไดแ้พร่หลายไปยงับริการต่างๆรวมถึงดา้นสุขภาพอีกดว้ย ทาํให้มุมมองของผูรั้บบริการ
ต่อคุณภาพเป็นส่วนสาํคญั ที*ไม่อาจมองขา้มไดอี้กต่อไป 

    อีกมุมมองหนึ* งเกี*ยวกบัคุณภาพของการบริการดา้นสุขภาพคือ การจดัการ
เกี*ยวกบัแผนการดูแลสุขภาพ ซึ* งรวมถึงโปรแกรมดา้นการประกนัสุขภาพและการจดัการด้านการ
ดูแลขององค์กรทัPงภาครัฐและเอกชนที*ซืP อบริการด้านสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพสําหรับ
ประชากรบางกลุ่ม การเนน้คุณภาพดา้นต่างๆ มีความสาํคญัต่อแผนการดูแลสุขภาพ การจดัแผนการ
ไดท้ั*วถึง และไดรั้บการดูแลที*มีคุณภาพ 

    แนวคิดของคุณภาพที*มีการเปลี*ยนแปลงและขยายกวา้งขวางขึP นอย่าง
ต่อเนื*องในช่วงทศวรรษ 1990 มองคุณภาพจากมุมมองของผูรั้บบริการ  ทาํให้สรุปได้ว่าในการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพควรจะไดพ้ฒันาวธีิการต่างๆ ที*ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคุณภาพที*รวมถึงการ
ประเมินและการจดัการที*รวมเอามุมมองของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ต่างๆ ที*มีส่วน
ในระบบการบริการดา้นสุขภาพเขา้มาร่วมพิจารณาดว้ย 
    ในปี 1989 Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization 
(JCAHO) ไดส้รุปปัจจยัที*เป็นตวัชีPวดัถึงคุณภาพการดูแลสุขภาพผูรั้บบริการไว ้11 ประการ คือ  

1. Accessibility of care หมายถึง ความสะดวกที*ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึง
การดูแลดา้นสุขภาพตามความจาํเป็น 
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2. Timeliness of care หมายถึง ความพร้อมของการดูแลดา้นสุขภาพที*มี
ใหก้บัผูรั้บบริการไดท้นัทีที*ตอ้งการ 

3. Effectiveness of care หมายถึง การดูแลดา้นสุขภาพที*กระทาํไดอ้ยา่งดีมี
ศิลปะทัPงทางดา้นกิริยามารยาท ความรู้ที*มีอยูใ่นการใหก้ารบริการดา้นสุขภาพต่อผูรั้บบริการ 

4. Efficacy of care หมายถึง การบริการดา้นสุขภาพที*มีศกัยภาพที*บรรลุถึง
ความตอ้งการของผูที้*มารับบริการ 

5. Appropriateness of care หมายถึง การบริการดา้นสุขภาพที*ให้นัPนตรง
กบัความตอ้งการของผูม้ารับบริการ 

6. Efficiency of care หมายถึง การดูแลด้านสุขภาพที*ได้ผลตามความ
ตอ้งการโดยใชค้่าใชจ่้ายนอ้ย หรือความเสียหายที*จะเกิดขึPนใหน้อ้ยที*สุด 

7. Continuity of care หมายถึง การดูแลดา้นสุขภาพแก่ผูรั้บบริการนัPนมี
การประสานงานอยา่งต่อเนื*องกบับุคลากรต่างๆ ที*เขา้มาใหก้ารดูแลสุขภาพตลอดทั*วทัPงองคก์ร 

8. Privacy of care หมายถึง การดูแลด้านสุขภาพที*คาํนึงถึงสิทธิของ
ผูรั้บบริการ เช่น การเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ที*เกี*ยวกบัความเจ็บป่วย จากแฟ้มขอ้มูลจากบุคลากร
วชิาชีพ 

9. Confidentiality of care หมายถึง การดูแลรักษาความลบั เกี*ยวกบัขอ้มูล
ของผูรั้บบริการ โดยไม่ใหมี้การเปิดเผยใหบุ้คคลอื*นๆ โดยปราศจากการยนิยอม 

10. Participation of patient and patient family in care หมายถึง การดูแล
ดา้นสุขภาพผูรั้บบริการที*เปิดโอกาสให้ผูรั้บบริการ (หรือญาติ) เขา้มามีส่วนเกี*ยวขอ้งกบักระบวนการ
ตดัสินใจในเรื*องเกี*ยวกบัความเจบ็ป่วยของตนเอง 

11. Safety of care environment หมายถึง การเตรียมสถานที*และเครื*องมือที*
จาํเป็นไวพ้ร้อมและพร้อมที*จะใหบ้ริการดา้นสุขภาพต่อผูรั้บบริการทนัทีเมื*อตอ้งการ 
   2.2.3สถานพยาบาลกบัคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 

    สถานพยาบาลเป็นหน่วยบริการที*จดัการบริการดา้นสุขภาพให้กบัชุมชน  
ดังที*  Vincent K. Omachonu (1990) ได้กล่าวไวว้ ่า   คุณภาพของบริการด ้านสุขภาพสําหรับ
สถานพยาบาลนัPนมีองคป์ระกอบที*สาํคญั2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1. คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบติั หมายถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานที*
กลุ่มวชิาชีพต่างๆไดต้ัPงไว ้

2. คุณภาพตามการรับรู้ หมายถึง คุณภาพที*เป็นตามความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ 
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    นอกเหนือจากกรอบแนวคิดที* Vincent K.Omachonu (1990) ไดเ้สนอไว ้   
ไดมี้การสรุปแนวคิดหลกัที*นาํมาใชป้ระเมินคุณภาพของสถานพยาบาลไวด้งัต่อไปนีP  

1. เนน้ผูรั้บบริการเป็นจุดศูนยก์ลางในการใหบ้ริการ การจดับริการดา้นสุขภาพ
จะตอ้งนาํความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของผูรั้บบริการมาร่วมในการตดัสินใจ 

2. มีความเป็นผูน้าํ ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ กาํหนดทิศทางของการปฏิบติังาน
โดยเน้นผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง การกาํหนดทิศทางตอ้งมีค่านิยม มองเห็นพนัธกิจที*ช ัดเจน 
เพื*อใหเ้จา้หนา้ที*ปฏิบติังานมีการอุทิศตนในการทาํงาน และมีส่วนร่วมในการทาํงาน 

3. มีการปรับปรุงพฒันาองคก์รอยา่งต่อเนื*องและเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนัPนจะตอ้งมีเป้าหมายที*ชดัเจน มีขอ้เทจ็จริงเป็นขอ้มูลพืPนฐาน มีระบบ
รับรองการทาํงานต่างๆและมีการปรับปรุงการทาํงานอยูต่ลอดเวลา โดยเรียนรู้จากประสบการณ์
และการประเมินจากผูรั้บบริการผูร่้วมงานและผูมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของ 

4. พนักงานมีส่วนร่วมในการพฒันาองค์กร องค์กรที*ประสบความสําเร็จ
นัPนปรับปรุงการปฏิบติังานโดยอาศยัสมรรถภาพ ความชาํนาญ และแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังานทัPงหมด
เข้ามามีส่วนพฒันาองค์กรโดยให้โอกาสพนักงานมีการพ ัฒ น า ก า ร ป ฏิ บ ัติ  แ ล ะ มีค ว า ม รู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

5. บริหารงานโดยอาศยัขอ้เท็จจริง การบริหารจดัการที*มีประสิทธิภาพนัPน
จะตอ้งสร้างอยูบ่นกรอบ มีการประเมินขอ้มูลข่าวสาร และการวเิคราะห์ขอ้มูลต่างๆนาํขอ้มูลที*ไดม้า
เพื*อการตดัสินใจและการวางแผนงานเพื*อปรับกลยทุธ์ขององคก์ร 

6. มีจุดมุ่งหมายอยูที่*ผลของการปฏิบติังาน (Performance) กระบวนการ
ปฏิบติังานขององคก์รจะตอ้งมุ่งไปที*ผลลพัธ์ โดยสะทอ้นกลบัให้เห็นถึงความสมดุล ความตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ การทบทวนถึงผลปฏิบตัิงานที*ทาํให้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานเป็นการตรวจสอบถึงกระบวนการทาํงานดว้ย 

7. มีการรับผิดชอบต่อสุขภาพชุมชนและสาธารณะ องค์กรด้านสุขภาพ
จะตอ้งอุทิศตวัเองเพื*อยกระดบัสุขภาพของชุมชนที*ตนดาํรงอยู่นัPนโดยการทาํงานร่วมกบัผูน้าํใน
ชุมชน จดับริการดา้นสุขภาพ ดูแลดา้นมาตรการป้องกันโรค ให้สุขศึกษาต่อชุมชน และควบคุม
ผลกระทบทางดา้นสิ*งแวดลอ้มจากการดาํเนินงานของสถานพยาบาล 

8. มีการพฒันาเพื*อร่วมดาํเนินงาน คุณภาพจะบรรลุได้เมื*อมีการพฒันา
ดาํเนินงานทัPงภายในองค์กรและภายนอกองค์การพฒันาดาํเนินงานภายในองค์กรทาํเพื*อลูกค้า
ภายในหรือผูป้ฏิบติังานในดา้นต่างๆส่วนภายนอกองค์กรนัPนทาํเพื*อความร่วมมือกบับริษทัต่างๆ  
เช่นองคก์รสุขภาพในชุมชนและองคก์รทางสังคม 
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9. มีการออกแบบระบบและการป้องกนัที*คาํนึงถึงคุณภาพ  มีรูปแบบหรือมี
การปรับรูปแบบการใหบ้ริการที*ควรคาํนึงถึงคุณภาพและค่านิยมต่างๆร่วมดว้ยองคก์รควรจะพฒันา
ความชาํนาญดา้นต่างๆ เพื*อโครงการพฒันาที*รวมเอาสหวิทยาการต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินงาน 

10. มองการไกลเพื*ออนาคต ในการบริการดา้นสุขภาพที*มีการเปลี*ยนแปลง
อยา่งรวดเร็ว ทัPงทางดา้นโครงสร้างองคก์ร ความกดดนัทางดา้นแข่งขนัดา้นสังคม ดา้นการเงิน ดา้น
เทคโนโลย ีการวางแผนระยะสัPนตอ้งทาํควบคู่กบัการวางแผนอนาคตและคาดการณ์ถึงการเปลี*ยนแปลง
ล่วงหนา้ก่อนที*สิ*งต่างๆ เหล่านัPนจะเขา้มามีผลกระทบต่อองคก์ร  

11. สนองตอบดว้ยความรวดเร็ว องค์กรสามารถปรับเปลี*ยนให้บริการ
ที*รวดเร็ว โดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ี เพื*อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการและเป็น
ส่วนหนึ*งที*ทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 
  2.3 การบริหารเชิงระบบเพื�อพฒันาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 

   กรอบแนวคิดเกี*ยวกบัคุณภาพเริ*มตน้จากทฤษฏีระบบ (System theory) ซึ* งถูก
นาํมาใชใ้นการบริหารจดัการเชิงระบบ (System approach) อยา่งกวา้งขวางในหลายหลายวิชาชีพ 
ทฤษฏีนีP มีปรากฏมามากกวา่ 70 ปีโดย Bertalanffy (1968) ไดน้าํทฤษฏีนีPมาประยุกตใ์ชโ้ดยให้ความ
สนใจกบั “องค์รวม” คือแทนที*จะสนใจสิ*งใดสิ* งหนึ* งหรือเป็นส่วนๆ แต่จะคาํนึงถึงสิ* งต่างๆ
เหล่านัPนกบัองค์รวมดว้ยซึ* งสอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์สุขภาพแนวใหม่ที*มองระบบสุขภาพเป็น
องคร์วม    

   คุณภาพของการบริการดา้นสุขภาพนัPนสามารถประเมินบนพืPนฐานของทฤษฏี
ระบบ ซึ* งจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 องค์ประกอบหลกั คือ องค์ประกอบดา้นโครงสร้าง (Structure) 
องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (Process) และองคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ ( Outcome) (Donabedian, 
1980) 

1. องคป์ระกอบดา้นโครงสร้าง (Structure) คือ คุณลกัษณะต่างๆ ของ ผูใ้ห้บริการ
และสถานพยาบาล  เช่น ความพอเพียงของเครื* องมือ อุปกรณ์ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ
บุคลากรในดา้นสุขภาพและหนา้ที*โดยรวมขององคก์ร เช่น แพทยพ์ิเศษเฉพาะทางหรือสถานะหรือ
ระดบัของสถานพยาบาล  โครงสร้างเป็นเสมือนปัจจยันาํเขา้ของบริการดา้นสุขภาพ   ตามแนวคิด
ของ Donabedian  รวมถึงเครื*องมือและทรัพยากรที*มีอยู ่  ลกัษณะทางกายภาพและการบริหารของ
องค์กรหรือหน่วยงานที*ให้การบริการด้านสุขภาพ มโนทศัน์ของโครงสร้างนีP  ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อย 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเครื* องมือทางกายภาพ ด้านรูปแบบการ
บริหารจดัการ และดา้นงบประมาณ ซึ* งทัPงสิPนนีP เป็นสิ*งจาํเป็นสาํหรับการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 
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2. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ (Process) คือส่วนประกอบต่างๆของปฏิสัมพนัธ์
กบับุคลากรทางการแพทยแ์ละดา้นอื*นๆกบัผูรั้บบริการ หรือกิจกรรมการปฏิบติัที*เกิดขึPนภายในกลุ่ม
หรือระหวา่งกลุ่มผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ  คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพควรเป็นกิจกรรมของ
ผูใ้ห้บริการที*แสดงให้เห็นถึงความรู้และระดับการปฏิบัติที*ตอบสนองต่อความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ Donabedian แบ่งกระบวนการนีP เป็น 2 ดา้น คือ ด้านเทคนิค (Technical) และด้าน
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) ซึ* งดา้นเทคนิคที*ถือวา่ เป็นศาสตร์ของการดูแล เป็นการ
ประยกุตศ์าสตร์หรือเทคโนโลยสีาขาต่างๆ มาบริหารจดัการกบัปัญหาทางดา้นสุขภาพ 

3. องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ (Outcome) หมายถึงสภาวะสุขภาพของผูรั้บบริการ  
ความแตกต่างตามการเปลี*ยนแปลงของสภาวะสุขภาพในปัจจุบนัและอนาคตของผูรั้บบริการและ
การปรับปรุงหน้าที*ทางจิตใจและสังคมที*อาจเป็นผลของการได้รับจากการบริการด้านสุขภาพ
(Donabedian, 1980) มกัเกิดจากความรู้ ท ัศนคติและพฤติกรรมด้านสุขภาพของผูร้ับบริการ 
ตลอดจนผลกระทบที*มีผลไปสู่ชุมชน 

   ดงันัPนการประเมินคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพโดยประเมินบนพืPนฐานของ
องค์ประกอบดา้นโครงสร้างและองคป์ระกอบดา้นกระบวนการจะเชื*อถือไดก้็ต่อเมื*อลกัษณะของ
การบริการตามโครงสร้างและกระบวนการในระดบัต่างๆกนั ทาํให้เกิดความแตกต่างในคุณลกัษณะต่างๆ 
ของผลลพัธ์และเช่นเดียวกนักบัเกณฑ์การประเมินผลลพัธ์ที*เชื*อถือได้นัPนจะตอ้งแสดงให้เห็นว่า
ผลลพัธ์ที*แตกต่างกนัเป็นผลมาจากการเปลี*ยนแปลงจากกระบวนการบริการสุขภาพ (Brook, et al., 
1996) ตรงกบัที* Donabedian (1996) ให้ความเห็นว่า คุณภาพเป็นผลของการประเมินทัPงระบบของ
โครงสร้าง กระบวนการ และผลลพัธ์ นอกจากนีP เพื*อให้ผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลางของความหมาย
ของคุณภาพ การประเมินจะตอ้งคาํนึงถึงความคาดหวงัและความคิดของผูรั้บบริการ ครอบครัว และ
สังคม 
   2.3.1  การประเมินคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 

    คุณภาพของสถานพยาบาลในระยะเริ*มแรกมุ่งเน้นในดา้นโครงสร้างและ
กระบวนการ โดยหวงัวา่เมื*อโครงสร้างและกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานแล้ว จะก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ตามที*คาดหวงัทาํใหส้ามารถอธิบายความสอดคลอ้งของแต่ละมาตรฐานได ้ส่วนรายละเอียด
แต่ละขัPนตอนของการดาํเนินงานในแต่ละมาตรฐานขึPนอยู่กบัความจาํเป็นและขอ้จาํกดัของแต่ละ
หน่วยงาน ทาํให้ผลลพัธ์ที*เกิดขึPนจากมาตรฐานการดาํเนินการ ยงัไม่มีการกาํหนดเครื* องชีP วดัที*
เฉพาะเจาะจงไว ้ในระยะต่อมาผลลพัธ์ของการดูแลรักษา ไดมี้ความหมายสําคญัเหนือองคป์ระกอบ
อื*นๆ เนื*องดว้ยผลลพัธ์ที*เกิดขึPน การบริการที*สําคญัเป็นสิ*งที*เกิดขึPนกบัผูรั้บบริการหรือผูรั้บบริการ
ในที*สุด  ดงันัPนสําหรับการบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลที*ยึดผูร้ับบริการเป็นศูนยก์ลาง
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จึงควรมีการกาํหนดคุณภาพเชิงผลลพัธ์ที*สามารถวดัได้ อธิบายได้ หรือสังเกตได้ หากตอ้งการ
วดัผลการปฏิบติังาน หน่วยงานควรดาํเนินการประเมินอยา่งมีมาตรฐานภายในระยะที*กาํหนด 

    ในการพิจารณาผลลพัธ์ของการบริการดา้นทางสุขภาพ ยอ่มตอ้งพิจารณา
ถึงความสาํคญัและความเกี*ยวขอ้งซึ* งกนัและกนัของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการและผลลพัธ์ในแง่มุม
ต่างๆ ทัPงผูใ้หบ้ริการ ผูรั้บบริการและเหตุปัจจยัสิ*งแวดลอ้ม  ตามการจาํกดัของทรัพยากรที*มีอยูแ่ละ
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางสังคมและเทคโนโลยีที*มีการเปลี*ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา  Holzemer (1994) 
ได้เสนอแนวคิดเกี*ยวกบัคุณภาพของการดูแลบริการดา้นสุขภาพที*ขยายมาจากแนวความคิดของ 
Donbedien (1966) ที*พิจารณาในรูปแบบผลลัพธ์ของการบริการด้านสุขภาพ โดยคาํนึงถึง
ความสาํคญัและเกี*ยวขอ้งซึ* งกนัและกนัของปัจจยันาํเขา้ กระบวนการและผลลพัธ์ที*เกิดขึPนในแง่มุม
ต่างๆ ทัPงจากมุมมองของผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการขององคก์ร 

    จากรูปแบบการศึกษาวิจยัเชิงผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพนีP ทาํให้มีการ
ศึกษาวจิยัในประเด็นต่างๆ ที*หลากหลาย สามารถสรุปตวัอย่างเครื*องชีP วดัที*เกี*ยวขอ้ง จาํแนกตาม
องคป์ระกอบในรูปแบบของการวจิยัเชิงผลลพัธ์ทางการบริการดา้นสุขภาพไดด้งันีP  

    ดา้นผูรั้บบริการ/ปัจจยันาํเขา้ (Client/Input) คือขอ้มูลต่างๆ ของผูรั้บบริการ 
เนื*องจากผูรั้บบริการเขา้สู่ระบบการบริการดา้นสุขภาพ ดว้ยคุณลกัษณะที*แตกต่างกนั เช่น ลกัษณะ
ทางประชากร วฒันธรรม ค่านิยม ความเชื*อ การไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม จุดเด่นของบุคคล 
ความตอ้งการของบุคคล ซึ* งผนัแปรตามสภาวะสุขภาพ การทาํหนา้ที*ของร่างกาย หรือคุณภาพชีวิต 
(Holzemer and Reilly, 1995) ในประเด็นคุณลกัษณะทางสังคมประชากร เช่น ระดบัการศึกษา 
เชืPอชาติ รายได้ต่อประชากร อตัราความพิการ และอตัราการว่างงาน ก็เป็นความหลากหลายใน
ปัจจยันาํเขา้จากกลุ่ม ผูรั้บบริการนีP  (Wennberg, 1990; Mclauphlin, Thomas and Barter, 1995) 

    ดา้นผูบ้ริการ/กระบวนการ (Client/process) คือกิจกรรมการดูแลตนเองของ
ผูรั้บบริการหรือนิสัยส่วนบุคคล ทางดา้นการดูแลดา้นสุขภาพ (Holzemer and Reilly, 1995) ได้
นิยามความหลากหลายของการปฏิบติัของผูรั้บบริการนีP วา่เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการ
ดาํเนินงานของชีวิตที*เกี*ยวข้องกับสุขภาพ ย่อมกระทบต่อผลลพัธ์ที*เกิดขึP น ทัP งในปัจจุบนั และ
ต่อเนื*องในระยะยาว 

    ด้านผูรั้บบริการ/ผลลัพธ์ (Client/Outcome)  คือ อตัราการตาย การเกิด
ภาวะแทรกซอ้น จาํนวนวนัที*นอนในสถานพยาบาล อตัราการครองเตียง และอตัราการเขา้รักษาซํP า
ในสถานพยาบาล มีความไม่สุขสบาย( Holzemer and Reilly,1995) การรับรู้ของผูรั้บบริการในดา้น
การมีสุขภาพดี การมีความพิการ มีความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจในบริการที*ไดรั้บ รวมถึงสภาวะ
ทางกาย  จิตสังคม พฤติกรรม ความรู้ คุณภาพชีวิต การปฏิบติัหนา้ที*ในครอบครัว ความสัมพนัธ์ใน
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ครอบครัว การกาํหนดเป้าหมาย และความปลอดภยั (Lang and Marek,1992; Petryshen et al., 1993; 
Sherman, 1997) 

    ดา้นผูใ้หบ้ริการ/ปัจจยันาํเข้า  (Provider/Input) คือความสามารถในการ
ปฏิบติั และทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั ความสามารถในการปฏิบติัคือ ความรู้ ทกัษะ และการ
ตดัสินใจของผูใ้หบ้ริการ (Donabedian, 1996) ทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์ก็คือศาสตร์ในการดูแลนั*นเอง 
ตวัอยา่งเครื*องชีP วดัของผูใ้ห้บริการนีP คือ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ การศึกษาอบรมเฉพาะทาง 
และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Weingarten, 1993; Holzemer, 1994) 

    ดา้นผูใ้หบ้ริการ/กระบวนการ (Provider/Process) คือรูปแบบการปฏิบติัการ 
ขัPนตอนการดูแล มาตรฐาน การวางแผนการดูแล หรือแนวทางการปฏิบติัการ ทัPงสิPนนีP เป็นกลยุทธ์
ของกระบวนการการดูแล หรือแนวทางการปฏิบติัการทัPงสิPนนีP เป็นกลยทุธ์ของกระบวนการการดูแล 
มาตรฐานการดูแลผูรั้บบริการ ซึ* งสามารถใช้เป็นเครื*องมือในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การบริการ และยงัสามารถเปรียบเทียบภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กรได ้(Holzemer and 
Reilly, 1995) 

    ดา้นผูใ้หบ้ริการ/ผลลพัธ์ (Provider/Outcome) คือความพึงพอใจของผูใ้หบ้ริการ
ความปรารถนาจะอยู่หรือจะยา้ยจากหน่วยงานระบบการศึกษาต่อเนื*องที*กาํลงัศึกษาอยู่จะบอกถึง
ความสามารถในขัPนต่อไปได้ (Holzemer and Reilly, 1995; Bryan et al., 1998) ผลลพัธ์ดา้น        
ผูใ้ห้บริการ รวมทัPงตน้ทุนของผูใ้ห้บริการ ซึ* งพิจารณาให้ดา้นผูใ้ห้ บริการ เช่น ประสบการณ์ทาง
วชิาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิ*งวิชาชีพสายการแพทย์ ราคาหรือต้นทุนนีP ควรให้ความสนใจเนื*องใน
ขณะที*ตอ้งการลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที*สุดในคุณภาพการบริการยงัคงเป็นสิ*งสําคญัที*ตอ้งดาํรงไว ้
(Mitchell, 1998) 

    ดา้นเหตุแวดลอ้ม/ปัจจยันาํ (Setting/Input) คือ คุณค่าทศันะ ความเชื*อของ
องค์กรและทรัพยากรที*มีอยู่ เช่น งบประมาณเครื*องมือ  จาํนวนและประเภทของผูใ้ห้บริการและ
ผูรั้บบริการขนาด ความเป็นเจา้ของ ปริมาณ การบริการเฉลี*ย ประเภทบริการสภาวะสุขภาพของ
ชุมชน รวมถึงระบบสารสนเทศ การเขียนรายงาน ระดบัต่างๆ ของบุคลากร รูปแบบการบริการทาง
วชิาชีพและระบบความรุ่นแรงของผูรั้บบริการดว้ย 

    ดา้นเหตุแวดลอ้ม/กระบวนการ (Setting/Process) คือการปฏิบติังานใน
ปัจจุบนั เช่น การใชห้ลกัในการวางแผนเชิงกลยทุธ์  นโยบายการดาํเนินการและการประเมินผลการ
บริหารการปกครอง การประเมินการดาํเนินการ การตดัสินใจ นวตักรรมขององคก์ร (Holzemer and 
Reilly,1995) รูปแบบการติดต่อสื*อสารระหวา่งผูใ้หบ้ริการ ผูรั้บบริการ และระหวา่งหน่วยงาน  
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    ดา้นเหตุแวดล้อม/ผลลัพธ์ (Setting/Outcome) คือความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ อตัราการยา้ยงานของผูใ้ห้บริการ อตัราการเจ็บป่วย อตัราการตาย อตัราความผิดพลาด
ของการรักษา อตัราการเกิดโรคแทรกซ้อน ตน้ทุน ค่าใช้จ่าย ละอตัราการเขา้รักษาซํP า ในรูปส่วน
ร่วมจึงจะเป็นผลลพัธ์ขององค์กร รวมทัPงความเหมาะสม ความพร้อมบริการ การบริการอย่าง
ต่อเนื*อง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดูแลอยา่งเหมาะสม ความปลอดภยั เวลารอคอย และตน้ทุน 
(Mitchell, et al.,1998) และอาจร่วมถึงค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร ส่งของเครื*องใช้ที*จาํเป็นและการ
พฒันา (Holzemer and Reilly, 1995) ทัPงหมดนี*อยูบ่นพืPนฐานของผลกระทบต่อบุคคลและงานโดย
ภาพรวม 

    การประเมินผลลพัธ์เป็นโอกาสที*จะพฒันาคุณภาพการบริการทางสุขภาพสู่
ความเป็นสากล เป็นมาตรฐานที*เทียบเคียงกนัได ้ในการตรวจสอบคุณภาพควรคาํนึงถึงเครื*องมือ 
อุปกรณ์ หรือทรัพยากรวา่มีเพียงพอไหม  ผลที*ตอ้งการจากการวิเคราะห์คืออะไร ประสิทธิภาพของ
การรักษาอยา่งไร เมื*อปฏิรูประบบการบริการ จะส่งผลอยา่งไรในภาพรวมขององคก์ร คุณภาพของ
การบริการดา้นสุขภาพสามารถวดัได้ในรูปแบบของผลลพัธ์ด้านสุขภาพและเชื*อว่าผลลพัธ์ด้าน
สุขภาพที*ดี ตอ้งเชื*อมโยงสัมพนัธ์กบัภาวะทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที*มีการเปลี*ยนแปลง
ในปัจจุบนั สิ*งสาํคญัของผลลพัธ์จึงเป็นผลของการปฏิบติังานที*คุม้ทุนและเหมาะสมกบัทรัพยากรที*
มีอยู ่

    สรุปได้ว่าการพฒันาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ สามารถนาํแนวคิด
การบริหารจดัการเชิงระบบมาประยุกต์ใชอ้ยา่งเหมาะสม ซึ* งคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ สามารถ
ประเมินโดยอาศยัพืPนฐานของทฤษฏีระบบ โดยการนาํองค์ประกอบหลกัซึ* งได้แก่ องค์ประกอบ
ดา้นโครงสร้าง (Structure) ดา้นกระบวนการ (Process) และด้านผลลพัธ์ (Outcome) มาพิจารณา 
ทัPงนีP ในแต่ละมิติ  อาจจะเพิ*มองค์ประกอบในส่วนอื*นๆเขา้มาดว้ย  เช่น  องค์ประกอบดา้นเทคนิค
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและสิ*งอาํนวยความสะดวกเขา้มารวมไวด้ว้ย  เพื*อให้การประเมิน
ได้ก่อให้เกิดชุดของตวัชีP วดัที*มีความสมบูรณ์และมีความชัดเจนในระดบัการประเมินคุณภาพที*
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพ เป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพการบริการด้านสุขภาพที*กระทาํเพื*อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ และ
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ เพื*อความเป็นเลิศที*สามารถรายงานและเทียบเคียงกนัเพื*อสู่ความ
เป็นสากลได ้
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 3. แนวคิดการจัดระบบการบริการด้านสุขภาพ 
  การจดับริการด้านสุขภาพ  ควรเป็นการบริการที*มีความครอบคลุมการส่งเสริม

สุขภาพการป้องกนัโรค  การรักษาพยาบาล และการฟืP นฟูสภาพ  โดยรวมทัPงการบริการที*จดัโดย
บุคลากรทางดา้นสุขภาพ (Professional Care) และบริการที*จดัโดยบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
(Non –Professional Care) การจดับริการดา้นสุขภาพควรมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความ
จาํเป็นหรือความตอ้งการและสภาพปัญหาดา้นสุขภาพของประชากรที*เป็นกลุ่มเป้าหมายของการ
บริการ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  2553 ) 

  การจดัระบบบริการด้านสุขภาพควรเริ*มด้วยการกาํหนดความจาํเป็นความตอ้งการ
ตลอดจนสภาพปัญหาที*สาํคญัดา้นสุขภาพที*ตอ้งการหรือมุ่งเนน้ที*จะดาํเนินการแกไ้ขหลงัจากนัPนจึง
ทาํการออกแบบระบบบริการดา้นสุขภาพรวมทัPงการดูแลดา้นสาธารณสุขที*เหมาะสมซึ* งรูปแบบ
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค และการฟืP นฟูสภาพที*มีความเป็นไปได ้ มี
ทัPงรูปแบบการดูแลตนเอง การจดับริการในสถานพยาบาลรูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานีอนามยั ศูนย์
สุขภาพชุมชน คลินิก โรงพยาบาลเป็นตน้ รวมทัPงการออกหน่วยบริการเคลื*อนที*ในรูปแบบต่าง ๆ 
  3.1 โครงสร้างระบบการบริการด้านสุขภาพ 

   การบริการดา้นสุขภาพที*พึงประสงคค์วรเป็นการบริการดา้นสุขภาพแบบบูรณาการ 
(Integrated Health Care System) ที*มีหลกัการและคุณสมบติัสําคญัการให้บริการที*ครอบคลุมทัPง
คุณภาพเชิงสังคมและเชิงเทคนิคบริการและครอบคลุมการบริการที*จาํเป็นทัPงหมด ไม่มีความซํP าซ้อน
ของบทบาทสถานพยาบาลในระดบัต่างๆ มีความเชื*อมโยงระหวา่งสถานพยาบาลแต่ละระดบั เป็น
การเชื*อมโยงทัPงการส่งต่อผูป่้วยและขอ้มูลข่าวสารเกี*ยวกบัผูป่้วย โครงสร้างระบบบริการดา้นสุขภาพ
มีองค์ประกอบที*สําคญัประกอบดว้ยบริการปฐมภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการตติยภูมิ  บริการระดบั
ศูนยก์ารแพทยเ์ฉพาะทางและระบบส่งต่อ นอกจากนีP ยงัควรมีระบบสนบัสนุนที*สําคญัไดแ้ก่ ระบบ
สนบัสนุนทรัพยากร ระบบสนบัสนุนวิชาการและการวิจยั และระบบขอ้มูลข่าวสารซึ* งโครงสร้าง
ของระบบการบริการดา้นสุขภาพประกอบดว้ย  3 ระดบัดงันีP   

1. การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) เป็นบริการที*อยู่ใกลชิ้ดประชาชนและ
ชุมชนมากที*สุด จึงเนน้ที*ความครอบคลุม มีการบริการผสมผสาน ทัPงในดา้นการรักษาพยาบาล การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัควบคุมโรค ฟืP นฟูสภาพ จดับริการปฐมภูมิในเขตพืPนที*ชนบท สถานี
อนามยั  ศ ูนยส์ุขภาพชุมชน สําหรับในเขตเมืองอาจเ ป็น ศ ูนยบ์ ริการสาธารณสุขของ
กรุงเทพมหานครหรือศูนยแ์พทยชุ์มชน 
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2. การบริการทุติยถูมิ (Secondary Care) เป็นบริการที*ใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทย์
ในระดบัที*สูงขึPน เนน้การบริการรักษาพยาบาลโรคที*ยาก ซบัซ้อนมากขึPน ไดแ้ก่ โรงพยาบาลชุมชน
ในระดบัอาํเภอโรงพยาบาลทั*วไปในระดบัจงัหวดั และโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงกลาโหม 

3. การบริการตติยภูมิ และศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Tertiary Care and 
Excellent Center) เป็นการบริการที*ใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยข์ัPนสูง มีความสลบัซบัซ้อนมาก มี
บุคลากรทางการแพทยใ์นสาขาเฉพาะทาง สังกดักระทรวงสาธารณสุขที*เป็นโรงพยาบาลศูนย์ 
สถาบนัเฉพาะทางต่างๆ หรือหรือสังกดัมหาวทิยาลยั เช่น โรงพยาบาลในโรงเรียนแพทย ์

   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 บญัญติัว่า รัฐต้องจดัและ
ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนไดรั้บบริการที*ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั*วถึง 
กระทรวงสาธารณสุข ใชน้โยบาย 3 ประการ คือ 

   1. การพฒันาคุณภาพของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั 
   2. การสร้างหลกัประกนัสุขภาพใหก้บัประชาชนทุกคน 
   3. ระบบส่งต่อและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข 

  3.2 เป้าหมายของการจัดระบบการบริการด้านสุขภาพ 
   การจดัระบบบริการดา้นสุขภาพควรมีหลกัการและเป้าหมายที*สําคญัคือ มีความ

เป็นธรรม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เป็นระบบบริการที*มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาที*เปลี*ยนแปลงไป มีลกัษณะเป็นการบริการที*ผสมผสาน มีความต่อเนื*อง 
มีความครอบคลุมเขา้ถึงได ้มีสัมพนัธภาพที*ดีกบัผูรั้บบริการและชุมชน ทาํให้เกิดความพึงพอใจ 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  แนวคิดและหลกัการของการดูแลตนเองและบริการสุขภาพในชุมชน
การดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัวและบริการสุขภาพในชุมชนมีพฒันาที*สอดคล้องกบั
ประวติัศาสตร์ การพฒันาการแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ โดยในช่วงเริ*มตน้ของการพฒันา
ระบบสาธารณสุขของประเทศนัPน ประชาชนส่วนใหญ่มีความจาํเป็นตอ้งพึ*งตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและอาศยัภูมิปัญญาที*มีอยู่ในทอ้งถิ*นในการให้บริการด้าน
สุขภาพ โดยช่วยเหลือเกืPอกูลซึ* งกนัและกนั ต่อมาเมื*อมีการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขให้มี
ความกา้วหน้าทนัสมยัมากขึPน จึงมีการอาศยัพึ*งพิงระบบบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขใน
สถานพยาบาลแบบตะวนัตกมากขึPนเป็นลาํดบั  
  3.3 วธีิการจัดบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาล 

   การจดับริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลสามารถแบ่งออกได้ตามประเภท 
ลกัษณะ ระดบัของสถานพยาบาล หรือการบริการที*จดัให้มีขึPน ทัPงนีP หากแบ่งตามระดบัของการ
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ให้บริการและระดบัของสถานพยาบาล คือบริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิ บริการ
สุขภาพในสถานพยาบาลระดบัทุติยภูมิและตติยภูมิ (สถานีอนามยัรายวนั,  2557)ไดแ้ก่ 

3.3.1 การบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 
    ลกัษณะสําคญัของระบบบริการปฐมภูมิที*ดีเป็นด่านแรกที*ประชาชนเขา้ถึง

บริการสะดวก ดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มอาย ุและทุกกลุ่มโรคตามมาตรฐาน  
1. เป็นบริการที*รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอยา่งต่อเนื*อง ตัPงแต่

ก่อนป่วย จนถึงขณะป่วย ตัPงแต่เกิดจนตาย 
2. เป็นบริการที*ดูแลประชาชนอยา่งผสมผสาน คาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นร่างกาย 

จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจที*เกี*ยวขอ้ง 
3. เป็นหน่วยที*ทาํหน้าที*ส่งต่อ และประสานเชื*อมต่อการบริการอื*นๆ ทัPง

ดา้นการแพทย ์ดา้นสังคม 
     บริการที*ควรมีในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

3.1 ดา้นการรักษาพยาบาล 
3.2 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
3.3 ด้านการฟืP นฟูสภาพพืPนฐานครอบคลุมการฟืP นฟูสภาพทัPงทางด้าน

ร่างกาย และจิตใจ  
3.4 ดา้นการป้องกนัและควบคุม โรคในระดบับุคคล และครอบครัว 

ไดแ้ก่ การใหว้คัซีนเพื*อป้องกนัโรค การคน้หาผูป่้วย  การเฝ้าระวงั 
3.5 ด้านการสนับสนุนการพึ*งตนเองของประชาชน องคก์รประชาชน

และชุมชน ดา้นสุขภาพ 
3.6 ดา้นการบริการด้านยา ตัPงแต่การจดัหายา การจ่ายยา และการให้

ความรู้ดา้นยา 
   3.3.2 บริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

    ลกัษณะสาํคญัของบริการสุขภาพในสถานพยาบาลระดบัทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
คือให้บริการทางการแพทยที์*มีความซบัซ้อนไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานขัPนตํ*าที*กาํหนด
บริการมาตรฐานขัPนตํ*าที*ตอ้งมีในสถานพยาบาลระดบัทุติยภูมิ และตติยภูมิ (โรงพยาบาล) มาตรฐาน
ทั*วไป 

1. มีอาคารสถานที* อุปกรณ์ที*เหมาะสมในการบริการทางการแพทย ์และ
การอนุรักษสิ์*งแวดลอ้มแก่ชุมชน 
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2. มีเจา้หนา้ที*เพียงพอทัPงในด้านจาํนวนและคุณภาพ แพทยแ์ละบุคลากร
ทางการแพทยต์อ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีไม่น้อยกว่าที*กาํหนดในพระราชบญัญติั
สถานพยาบาล บริการมาตรฐานขัPนตํ*าของโรงพยาบาล 

3. บริการผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน มีความพร้อมในเรื*องเครื*องมือ บุคลากร 
รถพยาบาลรับส่งผูป่้วยหนกั โดยมีแพทยพ์ร้อมให้บริการอยา่งนอ้ย 1 คน และพยาบาล 2 คน ตลอด 
24 ชั*วโมง 

4. บริการผูป่้วยนอก มีอาคารสถานที*เหมาะสม สะดวกสําหรับผูรั้บบริการ
มีการบริหารอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่รอนานเกินไป 

5. บริการผูป่้วยใน มีอาคารผูป่้วยและอุปกรณ์ประจาํตึกพร้อมให้บริการ มี
เจา้หนา้ที*ที*มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  แพทย ์และพยาบาลวชิาชีพ อยา่งนอ้ง 1 คนต่อ 30 เตียง 
และพนกังานผูช่้วยเหลือคนไข ้1 คนต่อ 10 เตียง 

5.1 บริการเวชทะเบียน 
5.2 บริการรังสีวทิยา 
5.3 บริการตรวจทางพยาธิวทิยาและการชนัสูตร 
5.4 บริการเภสัชกรรม 

 4. แนวคิดการประกนัคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 
  การประกนัคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพควรมีการพฒันาทัPงระบบไดแ้ก่ดา้นการ

ทาํงาน การพฒันาวชิาการ การพฒันาคน การพฒันาจริยธรรม เพิ*มประสิทธิภาพและความเป็นธรรม  
การประกนัคุณภาพเป็นระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคไปพร้อมๆกนัดว้ยจึงตอ้งมีระบบการควบคุม
คุณภาพที*ครอบคลุม โดยจดัใหมี้ระบบพฒันาและรับรองคุณภาพสถานบริการดา้นสุขภาพทุกระดบั
ของทัPงภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในลกัษณะบงัคบัเพื*อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้น
สุขภาพ จดักลไก โดยตัPงองค์กรอิสระ ทาํหน้าที* ประเมินตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสถาน
บริการอยา่งต่อเนื*องและโปร่งใส กาํหนดมาตรฐานคุณภาพสถานบริการในทุกระดบั ให้มีคุณภาพ
เท่าเทียมกนัเป็นมาตรฐานของไทย โดยคาํนึงถึงมิติความเชื*อ มิติทางวฒันธรรมดว้ย  ซึ* งคุณภาพ 
(Quality) หมายถึง คุณลกัษณะของการบริการที*ตอบสนองต่อขอ้กาํหนดของผูรั้บบริการมาตรฐาน 
หมายถึงสิ*งที*ยดึถือเป็นหลกัสาํหรับเทียบกาํหนดมาตรฐานบริการสาธารณสุข หมายถึงมาตรฐานซึ* ง
กาํหนดลกัษณะพึงประสงคข์องผลลพัธ์การใหบ้ริการสาธารณสุขที*ส่งมอบให้แก่ผูรั้บบริการซึ* งการ
ประกนัคุณภาพสามารถอธิบายความหมายและรูปแบบของการประกนัคุณภาพการบริการด้าน
สุขภาพ ที*เกี*ยวขอ้งกบัการวจิยั ดงันีP   
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  4.1  การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) 
   การประกนัคุณภาพ หมายถึง การบริหารคุณภาพที*ทาํให้มั*นใจว่า จะบรรลุ

ขอ้กาํหนดดา้นคุณภาพ  เทคโนโลยีเฉพาะทาง (Intrinsic Technology) หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจ 
หรือทกัษะเฉพาะทางหรือเฉพาะวิชาชีพของบุคลากร ซึ* งจะตอ้งมีความพร้อมและสมบูรณ์
พร้อมเป็นปกติในการปฏิบติังานเพื*อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดการประกันคุณภาพด้านการบริการ
พยาบาลมีความสําคญัมากขึPน เมื*อสังคมไทยเริ*มมีการตื*นตวัเกี*ยวกบัการรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาลเหตุเพราะการบริการพยาบาลเป็นบริการส่วนหนึ*งของสถานพยาบาล ที*ตอ้งมีการ
ตรวจสอบคุณภาพเช่นเดียวกนั (สภาการพยาบาล,  2541: 8-14 ) 

   การประกนัคุณภาพตอ้งประกอบดว้ยปัจจยัคุณภาพ (Quality Factor)  ซึ* งหมายถึง 
ปัจจยัที*ทาํใหเ้กิดคุณภาพได ้ซึ* งหากขาดเสียซึ* งปัจจยัดงักล่าวแลว้ยอ่มไม่เกิดคุณภาพ  ปัจจยัคุณภาพ
ของการบริการดา้นสุขภาพและสาธารณสุข  ตวัอยา่งเช่น 

1. สถานที*ที*ดี 
2. เครื*องมือ เครื*องใช ้อุปกรณ์ที*ดี 
3. สิ*งของวสัดุที*ดี รวมถึงขอ้มูลข่าวสารที*ถูกตอ้งครบถว้น ที*ตอ้งจดัเตรียมไว ้
4. คุณสมบติั คุณลกัษณะ และบุคลิกที*ดีของผูป้ฏิบติังาน 
5. วธีิการปฏิบติัที*ถูกตอ้ง 
6. อากปักริยาที*น่าประทบัใจ 
7. ความรู้ความเขา้ใจที*ดีพอของผูรั้บบริการและผูที้*เกี*ยวขอ้ง 

  4.2 รูปแบบการประกนัคุณภาพการบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย 
   รูปแบบการประกันคุณภาพบริการด้านสุขภาพซึ* งเป็นที*นิยมใช้กันมีหลาย

รูปแบบและวธีิการ ไดแ้ก่ระบบ ISO ระบบมาตรฐานบริการสาธารณสุข ของกรมสนบัสนุนบริการ
ดา้นสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระบบการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ระบบการ
พฒันาและรับรองคุณภาพสถานีอนามยั ระบบการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ซึ* งสนบัสนุนโดยกรมอนามยั ร่วมกบัสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
ระบบพฒันาและรับรองคุณภาพเครือข่ายสถานพยาบาล ซึ* งควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตาม
วตัถุประสงค ์บริบท สภาพแวดลอ้ม และระดบัของการบริการ 

   จากการทบทวนวรรณกรรมเกี*ยวกบัแนวคิดทฤษฎีระบบเพื*อพฒันาการบริการ
ดา้นสุขภาพที*มีคุณภาพ แนวคิดการจดัระบบบริการด้านสุขภาพ แนวคิดการประกนัคุณภาพการ
บริการดา้นสุขภาพที*สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการดาํเนินงานด้านการบริการด้านสุขภาพเพื*อ
คุณภาพชีวิตผู ้ต้องขังในเรือนจําให้มีประสิทธิภาพโดยผู ้วิจ ัยนําแนวคิดดังกล่าวเป็นกรอบ
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องค์ประกอบเพื*อพฒันาตวัชีP วดัการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัที*เป็นระบบ
องคร์วม โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบที*เป็นปัจจยันาํเขา้ (Input) ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 
และปัจจยัดา้นผลลพัธ์ (Output) ที*ครอบคลุมการบริการดา้นสุขภาพที*ครอบคลุมอยา่งเป็นระบบที*
สอดคลอ้งกบัการดูแลและบริการสุขภาพองค์รวม การบริการด้านสุขภาพผูต้อ้งขงัซึ* งเป็นกลุ่ม
คนดอ้ยโอกาสในสังคมที*ตอ้งใหค้วามเท่าเทียม เสมอภาค  ควรไดรั้บบริการดา้นสุขภาพที*มีคุณภาพ
เทียบเท่าคนทั*วไปตามสิทธิมนุษยชนขัPนพืPนฐาน 
 

ตอนที� 3  แนวคิดการพฒันาการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติ  
 การวิจยัครัP งนีP  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมที*เกี*ยวขอ้งไดแ้ก่ แนวคิดเกี*ยวกบัสุขภาพและ
การดูแลสุขภาพองค์รวม  แนวคิดการพฒันาบริการดา้นสุขภาพและคุณภาพชีวิต การบริการดา้น
สุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศไทยและต่างประเทศ   โดยสรุปดงัต่อไปนีP     
 1. แนวคิดด้านสุขภาพและการบริการด้านสุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่  

  1.1  ความหมายของสุขภาพ 

   “สุขภาพ”ไดรั้บการอธิบายตัPงแต่ดัPงเดิมว่า การปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย  
อย่างไรก็ตามคาํนิยามของสุขภาพมีความหมายกวา้งกว่านัPน กล่าวคือ ภาวะที*สมบูรณ์ทัPงร่างกาย 
จิตใจและสังคม รวมทัPงไม่มีความเจ็บป่วยหรืออ่อนแอ ทางสุขภาพ (WHO,  2006)  มีการอธิบาย
ความหมายของสุขภาพ เพิ*มเติม ดงันีP   

   องคก์รอนามยัโลก (WHO) ใหค้วามหมายสุขภาพวา่  หมายถึงสุขภาวะที*สมบูรณ์
ทัPงทางร่างกาย ทางจิตใจ  ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ  ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความ
พิการเท่านัPน (Health is a stage of complete physical, mental, social and spiritual well being, not 
merely absence of disease and infirmity) (ประเวศวะสี, 2543: 4)  ต่อมาไดใ้ห้ความหมายเพิ*มเติมวา่
เป็นสุขภาวะที*สมบูรณ์ (Complete well-being) นั*นคือการมีสุขภาวะทัPงดา้นร่างกาย (Physical) ดา้น
จิตใจ (Mental) ดา้นสังคม (Social) และดา้นจิตวิญญาณ (Spiritual) พร้อมทัPงขยายความวา่สุขภาวะ
ดา้นร่างกายไดแ้ก่ร่างกายที*สมบูรณ์แขง็แรงไม่มีโรค  การมีเศรษฐกิจที*ดี  มีอาหารอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม  มีสภาพแวดลอ้มที*ดีและไม่ไดรั้บบาดเจ็บและความพิการ  สุขภาวะทางจิตใจ  หมายถึง  
การมีความคิดที*เป็นอิสระผอ่นคลายไม่เครียด  สุขภาวะทางสังคม  หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดีทัPง
ในครอบครัว  ชุมชน และสังคม รวมทัPงการบริการที*มีในสังคมด้วยนโยบายสังคมที*ดี  สุขภาวะ
ทางจิตวญิญาณ  ครอบคลุมถึง  ความเชื*อ ศรัทธา  ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ มีจิตสํานึกของความเอืPอ
อาทรต่อกนัรวมถึงการปฏิรูปทางจิตวญิญาณ (ประกาย  จิโรจน์กุลและคณะ, 2546) 
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    พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้ความหมายว่าสุขภาพหมายถึง
ภาวะที*มีความพร้อมสมบูรณ์ทัPงทางร่างกาย คือ ร่างกายที*สมบูรณ์แข็งแรงคล่องแคล่ว มีกาํลงั 
ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบติัเหตุอนัตราย  มีสิ*งแวดลอ้มที*ส่งเสริมสุขภาพ  ทางจิตใจคือ มีจิตใจที*
มีความสุข รื*นเริง มีเมตตา มีสติ มีสมาธิ  ทางสังคมคือ มีการอยูร่่วมกนัดว้ยดี มีครอบครัวที*อบอุ่น 
ชุมชนเขม้แข็งสังคมมีความยุติธรรม และทางจิตวิญญาณ คือความสุขที*เกิดขึPนเมื*อทาํความดีหรือ
จิตใจไดส้ัมผสัสิ*งที*มีคุณค่าอนัสูงส่ง โดยทัPง 4 ดา้นนีP จะตอ้งเกิดขึPนจากการจดัการทางสุขภาพใน
ระดบัต่างๆทัPงสุขภาพในระดบัของปัจเจกบุคคล (Individual Health) สุขภาพของครอบครัว 
(Family Health) อนามยัชุมชน (Community Health) และสุขภาพของสาธารณะ (Public Health)   
ดงันัPน"สุขภาพ"จึงหมายถึง“ การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บในทุกส่วนของร่างกาย มี
สุขภาพจิตดีและสามารถปรับตวัให้อยูร่่วมกบัผูอื้*นในสังคมไดอ้ยา่งปกติสุขผูมี้สุขภาพดีถือวา่เป็น
กาํไรของชีวติเพราะทาํใหผู้เ้ป็นเจา้ของชีวติดาํรงชีวติอยูอ่ยา่งเป็นสุขได”้ 

   แนวคิดด้านสุขภาพเพื*อพฒันาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดหลักในแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบบัที* 10 (พ.ศ.2550-2554) ที*ผา่นมาไดน้อ้มนาํ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางการพฒันาสุขภาพ” โดยหลกัการที*วา่ “สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี” คือสุขภาพดีเกิดจาก
การมีสังคมที*อยู่เยน็เป็นสุข  โดยถือว่าสุขภาพดีหรือสุขภาวะทางกาย  ทางใจ  ทางสังคม  ทางจิต
วิญญาณและปัญญาของทุกคนเป็นศีลธรรมพืPนฐานของสังคม และกระบวนทศัน์ใหม่ทางสุขภาพ
ที*ว่าด้วยสุขภาพคือสุขภาวะที*สมบูรณ์และมีดุลยภาพทัPงทางกาย ทางใจ ทางสังคมและจิต
วิญญาณ(คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ, 2550) จะเห็นว่าสุขภาวะมี
ความหมายเดียวกบัสุขภาพที*มีบริบทที*กวา้งขึPนไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเฉพาะการไม่มีโรค ความทุกข์
ทางกายหรือการมีอายยุนืยาวเท่านัPน แต่รวมถึงวถีิชีวติที*มีความสุขหรือสภาวะที*มีความสุขที*เรียกว่า
สุขภาวะและไม่ใช่ความสุขที*ตัPงอยูบ่นฐานของการบริโภคแต่เป็นความสุขที*เกิดจากความพอเพียง  
ตอ้งมองแบบองคร์วมและมีความสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม ในปัจจุบนัไดเ้ขา้สู่แผนพฒันา
สุขภาพแห่งชาติฉบบัที* 11 (พ.ศ.2555-2559) ยงัคงมุ่งพฒันาภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
เอกภาพและธรรมาภิบาลในการอภิบาลระบบบริการสุขภาพ ให้ความสําคญักบัการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของสังคม มุ่งเนน้สร้างหลกัประกนัและการจดับริการที*ครอบคลุมเป็นธรรม 
เห็นคุณค่าในการสร้างสัมพนัธ์ที*ดีระหวา่งผูใ้หแ้ละผูรั้บบริการ   

   ประเวศ วะสี (2545ก: 9-10) ไดใ้หแ้นวคิดเกี*ยวกบัสุขภาพวา่คือสุขภาวะ  สุขภาพ
จึงหมายถึง สุขภาวะที*สมบูรณ์ทัPงทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สุขภาพจึงแยก
ไม่ไดจ้ากวถีิชีวติิที*จะตอ้งดาํเนินไปบนพืPนฐานของความสมดุลพอดี รู้จกัพอประมาณอยา่งมีเหตุผล 
และมีความรอบรู้เท่าทนัโลก โดยสังคมจะตอ้งพฒันาอย่างมีดุลยภาพ ทัPงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
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การเมือง และสิ*งแวดลอ้มและให้แนวคิดที*สะทอ้นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมไทย
และพุทธศาสนา ดงันีP   

   สุขภาพ คือ สุขภาวะที*สมบูรณ์ทัP งทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางจิต
วญิญาณ หรือสุขภาวะที*สมบูรณ์ทุกๆทางเชื*อมโยงกนั โดยสุขภาวะที*สมบูรณ์ทางกาย ยอ่มหมายถึง
การมีร่างกายที*สมบูรณ์แขง็แรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ*งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

   สุขภาวะทางจิตใจ หมายถึง จิตใจที*เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มี
ความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

   สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกนัด้วยดี ในครอบครัวในชุมชน ในที*
ทาํงาน ในสังคม ในโลก ซึ* งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที*ดี และมีสันติภาพดว้ย เป็นตน้ 

   สุขภาวะทางจิตวญิญาณ หมายถึง ความสุขอนัประณีตที*เกิดจากการมีจิตใจสูง 
เขา้ถึงความจริงทัPงหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิ*งสูงสุด ซึ* งหมายถึงพระนิพพาน หรือพระ
ผูเ้ป็นเจา้ หรือความดีสูงสุดแลว้แต่ความเชื*อที*แตกต่างของแต่ละคน สุขภาวะทางจิตวิญญาณจึงอยูที่*
สมรรถนะในการพฒันาธรรมชาติทางจิตวญิญาณของแต่ละคนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพที*มีอยู ่ซึ* งคือการ
ที*บุคคลแต่ละคนสามารถแสดงออกถึงจุดมุ่งหมายอนัเป็นอุดมการณ์ของตน มีความรู้สึกสํานึก
ว่าตนเป็นส่วนหนึ* งของธรรมชาติ มีประสบการณ์ในความรัก ความสนุกสนาน ความเจ็บปวด มี
ความตอ้งการที*พอเพียง และรู้จกัใหค้วามเคารพต่อชีวติทุกชีวติ 
  1.2 สุขภาพกบัคุณภาพชีวติ 

   ประเทศไทยมีเป้าหมายทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที*สําคญัประกอบดว้ย 2 ส่วน 
คือ การมีอายุยืนยาวและการมีคุณภาพชีวิตที*ดี  (อรวรรณ  น้อยวฒัน์, 2555)  การที*ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงในทุกช่วงวยัทาํให้มีอายุยนืยาวเมื*อเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุซึ* งการมีอายยุนืยาวไม่เจบ็ป่วย
เป็นโรค เป็นปัจจยัหนึ*งที*ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ  เนื*องจากคุณภาพชีวติประกอบดว้ยสุขภาพในหลาย
ดา้นรวมกนั ไดแ้ก่ สุขภาพด้านกายภาพ (physical health)  สุขภาพด้านจิตใจ (mental health) 
สุขภาพดา้นสังคม (social health)  และภาวะสุขภาพโดยทั*วไป (general health)  ตามที*โดยองคก์าร
อนามยัโลกไดใ้หค้าํนิยามของ  “สุขภาพ” วา่ไม่ใช่แต่เพียงการปราศจากโรค แต่หมายถึงการมีความ
สมบูรณ์ทัPงทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ* งจะสอดคล้องกับนิยามของคุณภาพชีวิตที*กล่าว
วา่  “คุณภาพชีวติ” เป็นการรับรู้ความพึงพอใจและสถานะของบุคคลในการดาํรงชีวิตในสังคม โดย
จะสัมพนัธ์กบัเป้าหมายและความคาดหวงัของตนเอง ภายใตบ้ริบทของวฒันธรรม ค่านิยม 
มาตรฐานของสังคม และสิ*งอื*นๆที*เกี*ยวขอ้ง (The WHOQOL group, 1994) โดยทั*วไปแลว้บุคคลที*
มีสุขภาพที*สมบูรณ์ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ  
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1. สุขภาพทางกาย (Physical Health) คือ มีสภาพร่างกายที*ดี ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ 
และมีการพฒันาที*เหมาะสมกบัวยั สังเกตไดจ้ากการที*บุคคลนัPนมีความสมบูรณ์แข็งแรง ระบบและ
อวยัวะทุกส่วนทาํงานไดดี้มีประสิทธิภาพ  สามารถทาํงานไดน้าน ๆ โดยไม่เหนื*อยง่าย  การนอน
และการพกัผอ่นเป็นไปตามปกติ รูปร่างสมส่วน เป็นตน้   

2. สุขภาพทางจิต (Mental Health) คือ การมีสภาพจิตปกติ สามารถปรับตวัให้
เขา้กบับรรยากาศของสังคมไดทุ้กระดบัชัPน สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ* งผูมี้สุขภาพจิตดี ยอ่มมีผลมาจากสุขภาพกายดีดว้ย หรือคาํกล่าวที*ว่า “จิตใจที*แจ่มใส ย่อมอยู่ใน
ร่างกายที*สมบูรณ์”  

3. สุขภาพทางสังคม (Social Health) คือ การมีสภาพของความเป็นอยู่หรือการ
ดาํเนินชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข ไม่ทาํให้ผูอื้*นหรือสังคมเดือดร้อน สามารถเขา้กบับุคคล
และชุมชนไดทุ้กสถานะอาชีพ ไม่เป็นคนถือตวั ไม่เป็นคนเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื*น เป็นที*เคารพรัก
และเป็นที*นบัถือของคนทั*วไป ส่วนคุณภาพชีวตินัPนประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่  

3.1 ดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ โครงสร้างทางร่างกายและสุขภาพร่างกาย รวมถึงดา้น
บุคลิกภาพ 

3.2 ด้านจิตใจ ได้แก่ สภาพจิตใจและสุขภาพจิต รวมถึงด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  

3.3 ดา้นสังคม ไดแ้ก่ สถานะทางสังคม ยศ ตาํแหน่ง เกียรติยศชื*อเสียง การ
ยอมรับนบัถือ รวมถึงการมีมนุษยส์ัมพนัธ์กบัผูอื้*น 

3.4 ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและรายไดที้*มั*นคง  จาก
องคป์ระกอบของชีวติเหล่านีP  ยอ่มมีการเปลี*ยนแปลงไปตามลกัษณะกฎของธรรมชาติ คือ มีการเกิด 
มีแก่ มีเจบ็ และมีการตายจากไป จึงทาํใหม้นุษยเ์กิดความตอ้งการดา้นต่างๆ ที*จะเป็นแนวทางในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตเพื*อมุ่งความสําเร็จให้แก่ตนเองสืบต่อไป เมื*อนาํเรื* องสุขภาพมาพิจารณา
ประกอบกบัองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตแล้วจะพบว่า องค์ประกอบของการมีสุขภาพดีทัPง
ดา้นร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  เป็นส่วนหนึ*งขององคป์ระกอบการมีคุณภาพชีวิตที*ดี  ดงันัPน การ
พฒันาตนเองเพื*อให้มีคุณภาพชีวิตที*ดี จึงควรพฒันาสุขภาพดา้นร่างกาย ไดแ้ก่  การให้ความสําคญั
กบัสุขภาพ การบริโภคอาหารอยา่งถูกสุขลกัษณะ  การพกัผอ่นใหเ้พียงพอ การออกกาํลงัเป็นประจาํ 
เพื*อสุขภาพร่างกายที*แข็งแรงสมบูรณ์  การพฒันาทางดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ การสร้างเสริมสุขภาพจิตที*ดี 
รู้จกัควบคุมอารมณ์  การทาํงานอดิเรกที*ชื*นชอบ การเขา้ร่วมกิจกรรมสันทนาการ การฝึกสมาธิ  การ
พฒันาทางดา้นสังคม อนัไดแ้ก่ การเขา้ ร่วมกิจกรรมกบัเพื*อนๆ หรือจากหน่วยงานต่างๆ ที*จดัขึPน 
การใชเ้วลาว่างบาํเพ็ญประโยชน์เพื*อชุมชน  การปฏิบติัตนโดยยึดหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  และ
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การพฒันาทางดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่  การเพิ*มทกัษะทางดา้นความรู้ให้กบัตนเอง  การเขา้รับการ
อบรมเพื*อเพิ*มพูนความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ การศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองจากสื*อ
สารสนเทศ รวมไปถึงการหดัสังเกตและติดตามการเปลี*ยนแปลงของสิ*งแวดลอ้ม 

    เป้าหมายในการดาํเนินชีวิตของคนไม่ได้อยู่ที*การมีเงิน มีอาํนาจและอยากมี
ทุกสิ*งตามที*ตนเองปรารถนา แต่การมีคุณภาพชีวิตที*ดีที*เป็นสิ*งที*มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ  โดย 
ธรรมชาติและร่างกายของคนเราตอ้งมีการเจริญเติบโต มีความแข็งแรง เพื*อต่อสู้กบัโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ 
และจะตอ้งมีชีวติที*ยนืยาวตามความเหมาะสมกบัสุขภาพของแต่ละคน ซึ* งร่างกายมีความจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บสิ*งจาํเป็นพืPนฐานในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร นํP า อากาศบริสุทธิ�  การพกัผอ่นหยอ่นใจ การ
ออกกาํลงักายและการปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ จึงส่งผลให้มีสุขภาพกายที*ดี ร่างกายสามารถปรับตวั
เขา้กบัสิ*งแวดลอ้มไดดี้ ส่วนสุขภาพทางดา้นจิตใจนัPนทาํงานสัมพนัธ์กบัดา้นร่างกายอยา่งสัมพนัธ์กนั 
ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้การไม่มีความวติกกงัวล ไม่ถูกความเครียดมารบกวนยอ่มส่งผลดีต่อ
สุขภาพจิต  การที*บุคคลใดมีสุขภาพดี ยอ่มเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพชีวติทีดีขึPนดว้ย    

    จากการศึกษาความหมายของสุขภาพ สรุปไดว้า่ สุขภาพ หมายถึง การที*บุคคล
มีสภาพร่างกาย จิตใจที*สมบูรณ์อยูร่่วมกนัในสังคมที*มีความรักสามคัคี ช่วยเหลือกนั เคารพในความ
เชื*อและศรัทธา รวมถึงการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที*เอืPออาํนวยต่อการดาํเนินชีวิต และจากความสัมพนัธ์
ของสุขภาพและคุณภาพชีวิตที*กล่าวมานัPน ในการศึกษาครัP งนีP ผูว้ิจยัได้ศึกษาเกี*ยวกบัการบริการ
ด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ไดบู้รณาการแนวคิดเกี*ยวกบัสุขภาพ การบริการ
ดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิต ที*มีความเชื*อมโยงกันและสัมพนัธ์กนั ซึ* งสรุปความหมายของการ
บริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตได้ว่า หมายถึง การที*ผูรั้บบริการในการวิจยันีPหมายถึงกลุ่ม
ผูต้อ้งขงั  ไดรั้บการตอบสนองการบริการด้านสุขภาพตามความต้องการและเป็นที*พึงพอใจเพื*อ
การมีสุขภาวะในการดาํเนินชีวิตที*มีคุณภาพขณะอยู่ในเรือนจาํ นั*นหมายถึง การมีสุขภาพร่างกาย  
จิตใจที*สมบูรณ์อยูร่่วมกนัในสังคมที*ดีมีการช่วยเหลือกนั เคารพในความเชื*อและศรัทธา รวมถึงการ
อยู่ในสภาพแวดลอ้มที*เอืPออาํนวยต่อการดาํเนินชีวิตขณะที*อยู่ในเรือนจาํรวมถึงการไดรั้บการดูแล
ดา้นสิ*งจาํเป็นพืPนฐานที*ส่งผลใหเ้กิดภาวะสุขภาพที*ดีและมีคุณภาพชีวติที*ดี 
 2. แนวคิดการดูแลสุขภาพองค์รวม 

  การพฒันาประเทศตัPงแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที* 9 เป็นตน้มา 
มุ่งเน้นการพฒันาแบบองค์รวมที*ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพฒันาและยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื*อใหก้ารพฒันามีความสมดุลมีคุณภาพและย ั*งยืนนาํไปสู่สังคมที*เขม้แข็ง ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที*เปลี*ยนแปลงไปไดก้าํหนดวตัถุประสงค์ในการพฒันา
ประเทศให้เข้มแข็งสร้างการบริหารจดัการที*ดีในทุกระดบั โดยมีเป้าหมายที*สําคญัสิ*งหนึ*งไดแ้ก่  
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การยกระดบัคุณภาพชีวติของคนโดยมียทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและการคุม้ครองทางสังคม 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545) ซึ* งเป็นแผนทิศทางหลกัในการ
ดาํเนินงานในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที* 9(2545-2549)  มีความสอดคลอ้งกบั
กระบวนทศัน์ใหม่ดา้นสุขภาพหลงัการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศเมื*อปี พ.ศ. 2544  

  สุขภาพองคร์วมเป็นแนวคิดที*เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ทางดา้นสุขภาพ  จากอดีตที*ผา่น
มาไดมี้การปรับกระบวนทศัน์ของศาสตร์ต่างๆ มากมาย ซึ* งศาสตร์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขก็
ไดถู้กรืPอสร้างและปรับเปลี*ยนกระบวนทศัน์เช่นเดียวกนั โดยหลกัการสําคญัเบืPองตน้ของกระบวนทศัน์
ใหม่ทางสุขภาพตอ้งประสานสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัคือ ไปสู่ความสุข และความพอเพียง
ซึ* งไดมี้ผูก้ล่าวถึงกระบวนทศัน์ใหม่ ไวด้งันีP   

  สมยศ ศรีจารนยั (2547) ไดก้ล่าวถึง กระบวนทศัน์ใหม่ของระบบสุขภาพไวว้า่ 
1. ระบบสุขภาพ หมายถึง ระบบทัPงมวลที*เกี*ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม อนั

สามารถส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน รวมทัPงปัจจยัที*เกี*ยวขอ้งกบัสุขภาพทัPงปวง ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นบุคคล สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม กายภาพ และชีวภาพ รวมทัPงปัจจยัดา้นระบบบริการ
สุขภาพดว้ย 

2. ระบบสุขภาพชุมชนเป็นวฒันธรรมการดูแลความมีสุขภาพที*ดีทุกมิติของสมาชิก
ในครอบครัว ในชุมชน และในสังคมของตน ระบบสุขภาพชุมชนควรเป็นภาพการทาํงานของ
ประชาชนในชุมชนนัPน ๆ ที*มีกระบวนการดาํเนินงานที*เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่าง
เป็นเครือข่าย มีนโยบายเป้าหมาย ตวัชีP วดัและกลวิธีที*ชุมชนเป็นผูก้าํหนดภายใตค้วามตอ้งการของ
ชุมชนอย่างแท้จริง ตามสภาวะแวดล้อม บริบทเชื*อมโยงเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรม
ทอ้งถิ*น และครอบครัว ผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถิ*นและภูมิปัญญาสากล 

3. ระบบสุขภาพชุมชนควรเป็นส่วนหนึ* งของระบบการดาํเนินงานเพื*อการพฒันา
ชุมชนที*เกิดขึPนในชุมชนนัPน ดงันัPนการดาํเนินงานส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบสุขภาพ
ชุมชนจึงไม่ใช่การสร้างระบบการดาํเนินงานดา้นสุขภาพแยกจากการทาํงานดา้นอื*น ๆ แต่ควรเป็น
ระบบการดาํเนินงานที*มีศูนยก์ลางการบริหารจดัการเดียวกนัของทุกสาขาทัPงด้านสุขภาพ 
อาชีพการศึกษาและอื*นๆ เพื*อการบูรณาการของการพฒันาที*ยดึการแกปั้ญหา สร้างความเป็นอยูแ่ละ
คุณภาพชีวติที*ดีตามความตอ้งการของชุมชนเป็นสาํคญั 

4. ระบบสุขภาพชุมชนไม่ใช่เป็นเรื*องของ “ผูเ้ชี*ยวชาญ” ของบุคลากรสาธารณสุข แต่
เป็นเรื*องของแต่ละชุมชนที*มีสภาพแวดลอ้ม อาชีพ ความเชื*อ วิถีชีวิต และวฒันธรรมแตกต่างกนัไป
ที*จะตอ้งร่วมกนันิยามสุขภาพที*เหมาะสมกบัชุมชนตนเอง และร่วมกนัแสวงหาวิธีการดูแลสุขภาพ
ชุมชนตนเอง โดยใช้ทุนทางสังคมที*ตนมีอยู่ร่วมกนักบัแรงสนับสนุนจากภายนอก เช่น ภาครัฐ
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องค์กรเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองทอ้งถิ*น พฒันาวิธีการดูแลสุขภาพที*เหมาะสมกบัชุมชน
ตนเอง สามารถพึ*งตนเองดา้นสุขภาพได ้

5. ควรทาํความเขา้ใจเกี*ยวกบัการรักษาพยาบาลและโลกสุขภาพของชาวบา้นและ
หลีกเลี*ยงการนาํกรอบแนวคิดของเจา้หน้าที*ในการรักษาพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพไปตดัสิน
ถูกผดิกบัพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบา้นโดยที*ยงัไม่เขา้ใจระบบวฒันธรรมสุขภาพใน
ทอ้งถิ*นนัPนๆฉะนัPนการพฒันาสุขภาพหรือสุขภาวะ  ตอ้งอาศยัหลกัสําคญัใน 5 ประการ (Juduth, 
1995) ไดแ้ก่ 

5.1 ตอ้งสร้างนโยบายสาธารณะเพื*อสุขภาพ 
5.2 สร้างสิ*งแวดลอ้มที*เอืPอต่อสุขภาพหรือสุขภาวะ 
5.3 เสริมสร้างกิจกรรมของชุมชนให้เขม้แข็งอาศยัการปฏิบติักิจกรรมการพฒันา

คุณภาพชีวติและสุขภาพของชุมชน 
5.4 พฒันาทกัษะส่วนบุคคลเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
5.5 ปรับเปลี*ยนระบบบริการสาธารณสุข 

  กระบวนทศัน์สุขภาพใหม่แตกต่างจากกระบวนทศัน์เก่าที*มองแบบแยกส่วน ลดส่วน 
หรือวทิยาศาสตร์กลไก ซึ* งให้ความสําคญัเฉพาะปัจเจก แต่กระบวนทศัน์สุขภาพใหม่ตอ้งมองแบบ
องคร์วมที*เรียกวา่สุขภาพองคร์วม (Holistic Health) มองสุขภาพหรือสุขภาวะวา่เป็นเรื*องเกี*ยวขอ้ง
กบัทัPงชีวิตมากกวา่ การเน้นแต่ความเจ็บป่วย โดยจะพิจารณาที*ตวั คนทัPง คน ความเกี*ยวเนื*องของ
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ รวมถึงปัจจยัทางสังคม สิ*งแวดลอ้มต่างๆ ที*มีปฏิสัมพนัธ์กบัคนสุขภาวะ
ทัPงสี*มิติจะเชื*อมโยงกนัและมีความสัมพนัธ์ส่งผลซึ* งกนัและกนั การดูแลสุขภาพของชุมชนหรือการ
พฒันาสุขภาวะของคนในชุมชนขึPนกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรม เกี*ยวโยงกบัภูมิปัญญา การจดัการ
ความรู้ที*เกี*ยวกบัสุขภาพ ความเขม้แข็งของชุมชนในการพึ*งตนเองดา้นสุขภาพ เช่น การเสริมสร้าง
สุขภาพดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ความเชื*อและศรัทธาที*มีผลต่อภาวะสุขภาพ 
  2.1 หลกัการของสุขภาพองค์รวม 

   จากการรวบรวม “ ทรรศนะสุขภาพ ” เพื*อสะทอ้นปรัชญาและหลกัการของ 
สุขภาพจากแหล่งขอ้มูลสาํคญัต่างๆ ประกอบดว้ยบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 ที*เกี*ยวขอ้งกบัสุขภาพ   ร่างพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550   พระราชบญัญติั
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัที* 9-11 และความคิดเห็น
เกี*ยวกบัสุขภาพของผูท้รงคุณวฒิุดา้นต่างๆตลอดจนการระดมความคิดเห็นของประชาคมสุขภาพใน
พืPนที*ต่างๆ พอสรุปเป็นปรัชญาและหลกัการของสุขภาพไดด้งันีP   
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1. สุขภาพเป็นสิทธิอนัชอบธรรมที*ประชาชนควรไดรั้บโดยเท่าเทียม 
2. ความหมายของสุขภาพเป็นความหมายที*กวา้งรวมทัPงสุขภาพกาย จิต สังคม 

และจิตวญิญาณบางส่วนขยายความไปถึงการมีคุณภาพชีวติที*ดี และการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุขซึ* ง
มีความหมายกวา้งรวมปัจจยัมากมายในการดาํรงชีวตินอกเหนือไปจากการดูแลความเจบ็ป่วยและโรค 

3. เป้าหมายของการบริการด้านสุขภาพ คือประชาชนชุมชนมีคุณภาพชีวติที*ดี 
สุขภาพดีอยา่งพอเพียง และพึ*งตนเองได ้

4. ทิศทางการพฒันาระบบบริการสุขภาพ คือเน้นความเป็นองค์รวมของบริการ
ดา้นสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ  เน้นให้ประชาชนและชุมชนมี
ศกัยภาพในการพึ*งตนเองไดใ้นดา้นสุขภาพและมีส่วนร่วมในการจดับริการสุขภาพ 

5. คุณลกัษณะของระบบบริการสุขภาพ เน้นความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบไดแ้ละรับผดิชอบร่วมกนั  เนน้ความบูรณาการมีปัญญาเป็นฐานพฒันาอยา่งต่อเนื*องและ
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและสังคมรวมทัPงพึ*งตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมและย ั*งยนื 
  2.2  แนวคิดการพฒันาระบบบริการสุขภาพองค์รวม 

   การพฒันาประเทศในช่วงที*ผ่านมาแผนพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนพฒันาการสาธารณสุข ฉบบัที* 1-10 ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตวัในอตัราสูงขึPน แต่เป็น
การเติบโตที*ตอ้งพึ*งพาทุนเทคโนโลยีและตลาดต่างประเทศ จึงเป็นการเติบโตที*ไม่ย ั*งยืนและขาด
สมดุลคุณภาพชีวิตและศกัยภาพของคนไทยโดยรวมดีขึPนในเชิงปริมาณ แต่ยงัมีปัญหาเรื*องความ
เหลื*อมลํPา ไม่เท่าเทียมกนัและปัญหาเรื* องคุณภาพของคน คุณภาพการบริการด้านสุขภาพและ
สาธารณสุขยงัไม่ทั*วถึงนอกจากนีPระบบการบริหารงานโดยรวมยงัขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ปรับกระบวนการไดท้นัต่อการเปลี*ยนแปลงของสังคม นาํไปสู่ความเหลื*อมลํP าทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมปัญหาความยากจนเพิ*มสูงขึPน คนจนขาดศกัยภาพในการดาํรงชีวิต  สภาวะการว่างงาน
เพิ*มขึPนและมาตรฐานความเป็นอยูข่องคนไทยมีแนวโนม้ลดลงกระแสโลกาภิวฒัน์มีความสลบัซบัซ้อน
และเชื*อมโยงกนัจากแผนพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตัPงแต่ฉบบัที* 9 
มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที*ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพฒันาและยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื*อให้การพฒันามีความสมดุลมีคุณภาพและย ั*งยืนนําไปสู่สังคมที*เข้มแข็ง
สามารถรักษาไวซึ้* งภูมิปัญญาทอ้งถิ*นตลอดจนคุณค่าของสังคมไทยไวไ้ดภ้ายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์
แผนการพฒันามีการกาํหนดทิศทางหลกัที*เป็นกรอบการพฒันาด้านสุขภาพ  เน้นการพฒันา
แบบองคร์วม โดยนาํแนวคิดกระบวนทศัน์สุขภาพแนวใหม่และสุขภาพองคร์วมมาเป็นแนวคิดหลกั
ในการพฒันาดา้นสุขภาพ  ซึ* งไดแ้ก่ 
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1. สุขภาพคือสุขภาวะเป็นแนวคิดที*มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อม
สุขภาพ โดยให้ความสําคญักบัสุขภาพ ที*หมายถึงสุขภาวะที*สมบูรณ์ทัPงทางกาย ทางใจ ทางสังคม
และทางจิตวิญญาณ ดงันัPนสุขภาพจึงแยกไม่ไดจ้ากวิถีชีวิตที*จะตอ้งดาํเนินไปบนพืPนฐานของความ
ถูกตอ้งพอดี โดยดาํรงอยูใ่นครอบครัว ชุมชนและสังคมที*พฒันาอยา่ง “ ดุลยภาพ” ทัPงดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิ*งแวดลอ้ม   

2. พฒันาระบบสุขภาพทัPงระบบ เพื*อใชเ้ชื*อมโยงและสอดรับกบัแนวคิดสุขภาพ 
คือสุขภาวะ จึงจาํเป็น ตอ้งดาํเนินการพฒันาระบบสุขภาพทัPงระบบ เพื*อให้สามารถเชื*อมโยงถึงเหตุ
ปัจจยัทัPงดา้นเศรษฐกิจ สังคม การ เมือง วฒันธรรมและสิ*งแวดลอ้ม เพื*อเป็นองคป์ระกอบและกลไก
สําคญัของการสร้างสุขภาพที*สมบูรณ์ของสังคมอย่างเป็นบูรณาการโดยไดมี้การมีส่วนร่วมอย่าง
แทจ้ริงจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการพฒันาสุขภาพ  

3. คนในสังคมไทยทุกคน มีหลกัประกนัที*จะดาํรงชีวติอยา่งมีสุขภาวะ และเขา้ถึง
บริการสุขภาพ ที*มีคุณ ภาพอยา่งเสมอภาค รวมทัPงอยูใ่นครอบครัว ชุมชนและสังคมที*มีศกัยภาพ มี
การเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจดั การสุขภาพโดยสามารถใช้ประโยชน์ทัPงจากภูมิปัญญาไทยได้
อยา่งรู้เท่าทนั  

4. มีพ ันธกิจหลักระดมพลังทัP งสังคมเพื*อร่วมสร้างสุขภาพ ทาํให้เกิดสํานึก
สุขภาพในสังคมทุกส่วน และเปิดโอกาสใหทุ้กส่วนต่างๆใชศ้กัยภาพของตนในการพฒันาเพื*อบรรลุ
สังคมแห่งสุขภาวะ 
  2.3 เป้าหมายการพฒันาระบบบริการสุขภาพแนวใหม่ 

1. มุ่งเนน้การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค โดย 
1.1 ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติเพื*อปฏิรูประบบสุขภาพไปสู่

การสร้างสุขภาพเชิงรุก 
1.2 ประกาศใชพ้ระราชบญัญติักองทุนสร้างเสริมสุขภาพ  
1.3 มีการจ ัดทาํเป้าหมายและระบบติดตาม เฝ้าระวงั การปรับเปลี*ยน

พฤติกรรมสุขภาพที*เป็นปัญหา และปัจจยัหลกัของสุขภาพที*สําคญัอยา่งชดัเจน คลุมพฤติกรรมการ
ออกกาํลังกาย การสูบบุหรี*  การดื*มสุรา การ เสพยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ ความเครียด 
การบริโภคอาหารและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ และการดูแลสิ*งแวดลอ้ม  

1.4 ระบบการควบคุมและป้องกนัโรคสามารถควบคุมและป้องกนัโรคที*แพร่
ระบาดขา้มพรมแดนไม่ ใหเ้ป็น ปัญหาสุขภาพของคนไทย  

1.5 โครงการขนาดใหญ่ที*อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทุก
โครงการมีการศึกษาผลกระทบ ดา้นสุขภาพอยา่งมีมาตรฐานทางวชิาการ  
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1.6 เพิ*มงบประมาณของรัฐเพื*อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
2. ใหค้นไทยทุกคนมีหลกัประกนัสุขภาพ 
2.1 ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื*อสร้าง

หลกัประกนัการเขา้ถึงบริการสุขภาพอยา่งทั*วถึงและเป็นธรรม 
2.2 ครอบคลุมทุกคนไม่วา่รวย คนจน คนเจบ็ป่วย คนดอ้ยโอกาส 
2.3 ครอบคลุมบริการทุกประเภท (การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกนัโรค 

การรักษาพยาบาล และการฟืP นฟูสภาพ ) ทัPงเชิงรุกและตัPงรับ 
2.4 ทุกคนไดรั้บสิทธิประโยชน์หลกั ( Core package ) เท่าเทียมและเป็นธรรม

ทุกคนไดรั้บสิทธิเลือกลงทะเบียนกบัสถานบริการระดบัตน้ 
2.5 มีระบบการจ่ายเงินที*ทาํให้เกิดประสิทธิภาพโดยวิธีการผสมผสานรูปแบบ

การจ่ายเงินตามความ เหมาะสมและมีการประเมินผลเป็นระยะ 
3. สร้างความเสมอภาคทางดา้นสุขภาพ 
3.1 ให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันในการได้รับความคุม้ครองด้านสุขภาพ 

การเขา้ถึงบริการสุขภาพและการใชท้รัพยากรสาธารณสุขของรัฐ 
3.2 ทรัพยากรดา้นสุขภาพมีการกระจายอยา่งเสมอภาค มีอตัราส่วนแพทยต่์อ

ประชากรที*เหมาะสม 
4. ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างขององคก์รในการพฒันาดา้นสุขภาพ 
4.1 มีการจดัตัPงองค์กรกาํหนดนโยบายสุขภาพและกาํกบัดูแลระบบสุขภาพ

ระดบัชาติ 
4.2 มีระบบ โครงสร้าง กลไกและองค์กรของรัฐเพื*อรองรับนโยบายสุขภาพ

แห่งชาติ ทัPงด ้านการวางแผนพฒันาการวางแผนด ้านการเงินการคลงั การวางแผนด้าน
กาํลงัคน การกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การคุม้ครองสิทธิ
ดา้นสุขภาพ การประเมินเทคโนโลยกีารวจิยัสุขภาพ การตรวจสอบและการติดตามประเมินผล 

4.3 บทบาทภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขปรับเปลี*ยนไปเป็นผูก้าํกบัดูแล
ระบบบริการสุขภาพรวมทัPงพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพแนวใหม่โดยไม่มุ่งเน้นเป็น       
ผูใ้หบ้ริการเอง 

4.4 บทบาทภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ปรับเปลี*ยนไปเป็นผูว้างแผน
และสนับสนุนการผลิตบุคลากร แทนการผลิตเองโดยถ่ายโอนงานการผลิตและหรือแปรรูป
หน่วยงานผลิตใหเ้ป็นองคก์ารมหาชนหรือสถาบนัการศึกษาของรัฐอื*น ๆ ตามความเหมาะสม 
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4.5 เนน้ยทุธศาสตร์การพฒันากาํลงัคนดา้นสุขภาพภาครัฐ แบบบูรณาการโดย
จดัสรรงบประมาณเพื*อการพฒันาบุคลากร 

4.6 เนน้ยทุธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายภาคีสุขภาพทุกภาคส่วน 
ในกระบวนการวาง แผนและการนาํแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งจริงจงั 

5. การพฒันาสถานบริการสาธารณสุขระดบัตน้เชื*อมโยงกบัระบบบริการขัPนสูง 
5.1 ใหส้ถานบริการสาธารณสุขระดบัตน้ทุกแห่งมีศกัยภาพในการสร้างเสริม

สุขภาพการควบคุมป้องกนัโรคการฟืP นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลเบืPองตน้ที*มีคุณภาพสูงขึPน 
5.2 ให้มีเครือข่ายสถานบริการสุขภาพระดบัตน้ในเขตเมืองและชนบทอย่าง

กวา้งขวาง    
5.3 จาํกดัการขยายตวัของสถานบริการสาธารณสุขขัPนกลาง / สูง ทัPงภาครัฐ / 

เอกชนโดยเนน้การพฒันาคุณภาพบริการตามความเหมาะสมเป็นสาํคญั 
5.4 มีการกาํหนดแผนการจดัระบบทรัพยากรสุขภาพ (Health Facility Planning) 

และกลไกระดับชาติในการควบคุมการขยายตัวและปรับปรุงการกระจายของสถานบริการ
สาธารณสุขอยา่งทั*วถึงและเป็นธรรม 

5.5 จดัระบบเครือข่ายบริการระดบัตน้บริการขัPนกลางและขัPนสูง ให้เป็นกลุ่ม
และมีการพฒันาอยา่งเป็นระบบภายใตร้ะบบประกนัสุขภาพ ระบบการกระจายอาํนาจและระบบ
บริการแพทยฉุ์กเฉิน 

6. การพฒันาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ 
6.1 มีการจดัตัPงองค์กร รับผิดชอบการพฒันาระบบ และการควบคุมกาํกบั 

คุณภาพมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุขระดบัประเทศ 
6.2 มีการกาํหนดคุณภาพมาตรฐานของสถานบริการสาธารณสุขในแต่ละ

ระดบั โดยมุ่งเนน้ระบบคุณภาพที*พฒันาขึPนในประเทศไทย และทดัเทียมกบัมาตรฐานสากล 
6.3 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนทุกแห่งที*เป็นคู่สัญญาหลกั

ของระบบประกนัสังคมไดม้าตรฐานที*กาํหนด 
6.4 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชนทุกแห่งไดม้าตรฐานที*กาํหนด 

  2.4  การพฒันาการบริการด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (ปี 2555-2559) 
   เพื*อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา กระทรวงสาธารณสุข

ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาไว ้ 7 ยุทธศาสตร์ (สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข,  2555) 
ไดแ้ก่ 
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   ยทุธศาสตร์ที* 1 : การพฒันาระบบการบริหารจดัการเพื*อสุขภาพ 
   ยทุธศาสตร์ที* 2: การพฒันาหลกัประกนัดา้นสุขภาพและคุณภาพบริการ 
    ยุทธศาสตร์ที* 3: การพฒันาปัจจยัพืPนฐานของการมีสุขภาพดีและการสร้างเสริม

สุขภาพ 
   ยทุธศาสตร์ที* 4: การพฒันาพฤติกรรมสุขภาพประชาชนและศกัยภาพความเขม้แขง็

กลุ่มประชาคมดา้นสุขภาพ 
   ยทุธศาสตร์ที* 5: การพฒันาองคค์วามรู้และเทคโนโลยดีา้นสุขภาพ 
   ยทุธศาสตร์ที* 6: การบริหารจดัการดา้นกาํลงัคนดา้นสุขภาพ 
   ยทุธศาสตร์ที* 7:การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดา้นสุขภาพ 
   การใชฐ้านคิดในการจดัระบบบริการสุขภาพมุ่งเนน้ใน 3 เรื*องหลกัคือ 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได ้พึ*งตนเองไดก้ล่าวคือ 
ในการจดับริการสุขภาพของรัฐนัPนตอ้งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้พืPนฐานที*สามารถดูแลตนเองได ้
ในระดบัหนึ*งก่อนทัPงนีP ผูจ้ดัตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างทางสังคมและวฒันธรรม  วิถีชีวิตของแต่ละ
ชุมชน 

2. การจดัการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเองและให้ภาครัฐเป็นเพียงผูใ้ห้การ
สนับสนุน เป็นที*ปรึกษา กล่าวคือรัฐต ้องให้การสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ*นเกิดการ
ดูแลสุขภาพของชุมชน เพื*อก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือกนัและกนัดา้นการจดัการดูแลสุขภาพในชุมชน  

3. การจดัสถานบริการสุขภาพให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
กล่าวคือตอ้งมีการเสริมสร้างศกัยภาพของสถานบริการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้ใจชุมชนมากขึPน คาํนึงถึงมิติทางสังคมและวฒันธรรมของผูรั้บบริการ  
มิติความเป็นมนุษยม์ากขึPนทัPงนีPฐานความเชื*อพืPนฐานที*สาํคญัการจดัระบบบริการสุขภาพ คือ 

3.1 ตอ้งเชื*อวา่ประชาชนมีความสามารถในการจดัการสุขภาพของตนเองได้
ชุมชนสามารถจดัระเบียบของชุมชนเองไดโ้ดยใช้ กฎทางสังคมและวฒันธรรม (Social law) ของ
ชุมชนเป็นเครื*องควบคุมกนัเอง 

3.2 ประชาชนสามารถเรียนรู้ ได ้คนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดแ้ละการสร้างให ้
เกิดการเรียนรู้ ในชุมชนเป็นสิ*งสาํคญัที*จะเป็นเครื* องช่วยให้ชุมชนเข้มแข็งและดูแลสุขภาพของ
ตนเองได ้               

3.3 การจดัการดา้นสุขภาพไม่ควรยึดติดที*ตวัเงิน กล่าวคือ การบริการสุขภาพ
ตอ้งคิดในเชิงการให ้สวสัดิการของรัฐ (Welfare)  
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  2.5  แนวคิดเกี�ยวกบัสถานให้บริการสุขภาพ 
   พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไดใ้ห้ความหมายของสถานพยาบาลวา่ 

“ สถานที*รวมถึงยานพาหนะซึ* งจดัไวเ้พื*อการประกอบโรคศิลปะ การประกอบอาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์หรือการประกอบอาชีพทนัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
วชิาชีพทนัตกรรม ทัPงนีP โดยกระทาํเป็นปกติธุระ ไม่วา่จะไดรั้บประโยชน์ตอบหรือไม่ แต่ไม่รวมถึง
สถานที*ขายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยยาซึ* งประกอบธุรกิจขายยาโดยเฉพาะ” 

   การพยาบาลเป็นความช่วยเหลือผูที้*ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคให้มีชีวิต
ต่อไป และใหค้วามรู้แก่บุคคลเพื*อใหมี้ความสามารถในการต่อสู้เพื*อรักษาโรคบาํรุงรักษา และรักษา
สุขภาพของตวัเองใหพ้น้จากโรคภยัไขเ้จบ็ (เพญ็ศรี ระเบียบ, 2532: 26)  การพยาบาลเป็นการบริการ
สังคม ซึ* งรับผิดชอบในด้านต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟืP นฟูสมรรถภาพการให้บริการพยาบาลเป็นการบริการที*อาศยั
หลกัวิทยาศาสตร์และศิลปะในการเขา้มาช่วยเหลือบรรเทาอาการป่วยไขจ้ดับริการให้สนอง
ความตอ้งการของผูป่้วยทัPงดา้นร่างกายจิตใจอารมณ์ และสังคม สั*งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคแก่
ประชาชน พยาบาลเป็นบุคลากร ในทีมสุขภาพที*อยูใ่กลชิ้ดผูป่้วยและมีเวลากบัผูป่้วยมากที*สุดเป็น
บุคคลในทีมที*ตอ้งปฏิบติังานกบัผูป่้วยตลอด 24 ชม. จึงเป็นบุคคลที*สามารถจะให้คาํแนะนาํ ให้
ความรู้เกี*ยวกบัวธีิปฏิบติัตนแก่ผูป่้วยไดอ้ยา่งดีที*สุด กิจกรรมพยาบาล 4 ดา้นไดแ้ก่  

1. ดา้นการให้การดูแล กิจกรรมที*พึงปฏิบติั เช่น การดูแลความสะอาดตามความ
ตอ้งการด้านสุขวิทยาของผูป่้วยในแต่ละวนั การปฏิบติัการพยาบาลอย่างถูกตอ้งเหมาะสมตาม
อาการแสดงและการเปลี*ยนแปลงของร่างกายการให้เวลาแก่ผูป่้วยไดส้นทนาและอยู่ใกลชิ้ดกลบั
ครอบครัว สอนและแนะนาํผูป่้วยและครอบครัวให้ช่วยเหลือดูแลตนเองความเหมาะสมกับ
สภาพของโรค เป็นตน้ 

2. ดา้นการป้องกนักิจกรรมที*พึงปฏิบติั เช่น การจดัการสภาพแวดลอ้มให้ผูป่้วยมี
ความรู้สึกปลอดภยัและมั*วใจ สอนวิธีการป้องกนัโรคให้แก่ผูป่้วยและญาติตามความเหมาะสม ลด
หรือป้องกนัภาวะแทรกซอ้นทางการพยาบาลที*ใหผู้ป่้วยไดเ้ป็นอยา่งดีสังเกตอาการอยา่งใกลชิ้ดโดย
รบกวนผูป่้วยนอ้ยที*สุดเพื*อป้องกนัอนัตรายที*จะเกิดขึPนเป็นตน้ 

3. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมที*พึงปฏิบติั เช่น ใหค้วามรู้คาํแนะนาํเกี*ยวกบั
สุขศึกษาตลอดจนการดูแลตนเองและครอบครัวแก่ผูป่้วย ส่งเสริมบุคลิกภาพที*ดีให้แก่ผูป่้วย ช่วยให้
ผูป่้วยไดเ้ขา้ใจและยอมรับสภาพความสามารถของตนเอง ส่งเสริมให้เขา้ใจถึงการใชแ้หล่งบริการ
สาธารณสุขใหเ้กิดประโยชน์ เป็นตน้ 
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4. ดา้นการฟืP นฟูสุขภาพ กิจกรรมที*พึงปฏิบติั เช่น การกระตุน้ให้ผูป่้วยช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบตัิกิจกรรมประจาํวนัให้มากที*สุดจดักิจกรรมบาํบดัที*เป็นประโยชน์แก่ผูป่้วย 
สนองความตอ้งการและความสามารถ วางแผนการพยาบาลใหส้นอมต่อการใหก้ายภาพบาํบดั เป็นตน้ 
  2.6  สิทธิผู้ป่วยที�พงึได้รับจากการบริการด้านสุขภาพ 

   เพื*อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู ้ป่วยหรือ
ผูรั้บบริการสุขภาพตัPงอยู่ในพืPนฐานของความเขา้ใจอนัดีและเป็นที*ไวว้างใจซึ* งกนัและกนั แพทยส์ภา 
สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทนัตแพทยส์ภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลป์ จึง
ไดร่้วมกนัออกประกาศรับรองสิทธิของผูป่้วยไว ้ดงัต่อไปนีP  

1. ผูป่้วยทุกคนมีสิทธิพืPนฐานที*จะได้รับบริการดา้นสุขภาพตามที*บญัญติัไวใ้น
รัฐธรรมนูญ 

2. ผูป่้วยมีสิทธิจะไดรั้บบริการจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบติั เนื*องจากความแตกต่างดา้นฐานะ เชืPอชาติ สัญชาติ ศาสนา สังคม ลิทธิ การเมือง เพศ 
อาย ุและลกัษณะของความเจบ็ป่วย 

3. ผูป่้วยที*ขอรับบริการดา้นสุขภาพมีสิทธิที*จะไดรั้บทราบขอ้มูลอย่างเพียงพอ 
และเขา้ใจชดัเชน จากผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพื*อให้ผูป่้วยสามารถเลือกตัดสินใจใน
การยนิยอมหรือไม่ยินยอมให้ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพปฏิบติัต่อตน เวน้แต่เป็นการช่วยเหลือ
รีบดว้นหรือ เป็นจาํเป็น 

4. ผูป่้วยที*จะอยูใ่นภาวะเสี* ยงอนัตรายถึงชีวิต มีสิทธิที*จะได้รับการช่วยเหลือ
รีบด่วนจากผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทนัทีตามความจาํเป็นแก่กรณี โดยไม่คาํนึงว่า
ผูป่้วยจะร้องขอความเหลือหรือไม่ 

5. ผูป่้วยมีสิทธิที*ตะไดรั้บทราบชื*อ สกุล และประเภทของผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น
สุขภาพที*เป็น ผูใ้หบ้ริการแก่ตน 

6. ผูป่้วยมีสิทธิที*จะขอความเห็นจากผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพอื*นที*มีไดเ้ป็น
ผูใ้หบ้ริการแก่ตน และมีสิทธิในการขอเปลี*ยนผูใ้หบ้ริการ และสถานบริการได ้

7. ผูป่้วยมีสิทธิที*จะไดรั้บการปกปิดขอ้มูลเกี*ยวกบัตนเอง จากผูป้ระกอบวิชาชีพ
ดา้นสุขภาพโดยเคร่งครัด เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากผูป่้วยหรือการปฏิบติัหน้าที*ตามกฎหมาย 
ผูป่้วยสิทธิที*จะไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

8. การตดัสินใจเขา้ร่วมหรือถอนตวัจากการเป็นผูถู้กทดลองในการทาํวิจยัของ            
ผูป้ระกอบวชิาชีพดา้นสุขภาพ 
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9. ผูป่้วยมีสิทธิที*ตะไดรั้บทราบขอ้มูลเกี*ยวกบัการรักษาพยาบาลเพราะของตนที*
ปรากฏเวชระเบียนเมื*อร้องขอ ทัPงนีP  ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นไรการละเมิดสิทธิส่วนตวัของบุคคลอื*น 

10. บิดา มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม อาจใชสิ้ทธิแทนผูป่้วยที*เป็นเด็กอายุ
ยงัไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผูบ้กพร่องทางกายหรือจิต ซึ* งไม่สามารถใชสิ้ทธิดว้ยตนเองได ้

   สรุปผูป่้วยแต่ระรายมีสิทธิจะรับรู้ทุกเรื*องในการดูแลรักษาอาการของตนเอง การ
ดูแลผูป่้วยโดยมีการสอบถามความตอ้งการของผูป่้วย ทัPงการพิทกัษสิ์ทธิ ความเชื*อและศกัดิ� ศรีของ
ความเป็นมนุษยใ์หก้บัผูป่้วยเป็นหนา้ที*ของผูใ้หบ้ริการในสถานพยาบาลทุกคน 

   จากแนวคิดด้านการดูแลสุขภาพองค์รวมที*ได้กล่าวถึงกระบวนทศัน์ใหม่ด้าน
สุขภาพและระบบบริการสุขภาพชุมชนที*เป็นระบบบริการสุขภาพหลกัของคนในชาติ  อนัประกอบดว้ย
แนวคิดและหลกัการดา้นสุขภาพ การกาํหนดนโยบายให้บริการสุขภาพ เป้าหมายการพฒันาการ
บริการสุขภาพ คุณภาพการให้บริการสุขภาพ รวมถึงสิทธิของผูรั้บบริการดา้นสุขภาพที*บุคคลพึง
ไดรั้บจากการใหบ้ริการสุขภาพ  ซึ* งการให้การบริการสุขภาพ  ตอ้งมองทัPงระบบที*เกี*ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วมที*สามารถส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน และมีปัจจยัที*เกี*ยวขอ้งกบัสุขภาพโดยรวม
ในบทบาทในการให้บริการสุขภาพทัPงเชิงรุกและเชิงรับในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การบาํบดัรักษา การฟืP นฟูสภาพ รวมถึงการดูแลดา้นสังคม จิตวิญญาณ สิ*งแวดลอ้ม ความจาํเป็น
ดา้นพืPนฐาน โดยระบบบริการสุขภาพควรเป็นส่วนหนึ* งของระบบการดาํเนินงานเพื*อการพฒันา
ชุมชนนัPน ในการดาํเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาระบบสุขภาพควรเป็นระบบการ
ดาํเนินงานแบบบูรณาการของสหวิชาชีพร่วมกนั เพื*อสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที*ดีตาม
ความตอ้งการของผูรั้บบริการเป็นสําคญัในการศึกษาครัP งนีP เกี*ยวขอ้งกบัการให้บริการสุขภาพใน
เรือนจาํซึ* งเปรียบเป็นเสมือนชุมชนชุมชนหนึ*ง ที*ตอ้งมองการแกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ด้านสุขภาพที*เกี*ยวขอ้งกบัระบบบริการสุขภาพในเรือนจาํทัPงระบบที*เป็นองคร์วม ซึ* งสามารถนาํ
แนวคิดดงักล่าวเพื*อนาํมาร่างเป็นองค์ประกอบและตวัชีP วดัที*สําคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในดา้นสุขภาพอยา่งเป็นระบบ   
 3. แนวคิดเกี�ยวกบัคุณภาพชีวติในมิติสุขภาพ 

  คุณภาพชีวติในการวจิยัครัP งนีP เกี*ยวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตในมิติดา้นสุขภาพ ซึ* งหมายถึง
การไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพที*มีคุณภาพ  มีความเท่าเทียมตามสิทธิที*พึงไดรั้บ  เพื*อการดาํเนิน
ชีวิตอยา่งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัคนทั*วไป ผูว้ิจยัศึกษาวรรณกรรมที*เกี*ยวขอ้งเพื*อกาํหนดกรอบแนวคิด
ในการพฒันาตวัชีPวดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติสรุปไดด้งันีP   
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  3.1 ความหมายของคุณภาพชีวติ  
   คุณภาพชีวติ  เป็นคาํที*ปรากฏครัP งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1960 

(Burckhardt,  1982: 2)ทุกคนมีความปรารถนาที*จะมีคุณภาพชีวิต อีกทัPงยงัเป็นเป้าหมายหลกัของ
การพฒันาประชากรของประเทศต่างๆ แนวคิดในปัจจุบนัเชื*อวา่ถา้คนมีคุณภาพชีวิตดี การพฒันาใน
ดา้นต่างๆก็จะดีขึPนดว้ย  

   คุณภาพชีวิตประกอบด้วยคาํ 2 คาํ  คือ  “คุณภาพ”  หมายถึงลักษณะความดี   
ลกัษณะประจาํบุคคลหรือสิ*งของ  และ “ชีวิต”  หมายถึงความเป็นอยู่ ดงันัPน  “คุณภาพชีวิต”  
หมายถึง ความเป็นอยู่ที* ดีของบุคคล (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 253) มีคาํที*มีความหมาย
เช่นเดียวกบัคุณภาพชีวิต เช่น  ความพึงพอใจในชีวิต ความรู้สึกมีคุณค่าในตวัเอง ภาวะสุขภาพดี  
ความสุข การปรับตวั  ชีวิตที*มีความหมาย เป็นตน้   คุณภาพชีวิตมีความหมายที*หลากหลายขึPนอยู่
กบัการนิยาม  ดงัเช่น 

   องคก์ารอนามยัโลก  (WHOQOL Group, 1995)ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต 
คือ การรับรู้ของแต่ละบุคคลต่อสถานะในชีวิตภายใตบ้ริบทของวฒันธรรมและความหมายของระบบ
ในสังคมที*พวกเขาอาศยัอยูแ่ละสัมพนัธ์กบัเป้าหมาย ความคาดหวงั มาตรฐานของสังคมและสิ*งอื*นๆ ที*
เกี*ยวขอ้งกบัพวกเขา  เป็นแนวความคิดที*กวา้ง มีความความซับซ้อนครอบคลุมในแง่ของสุขภาพ
ร่างกาย  สภาพจิตใจระดบัของความเป็นอิสระสัมพนัธภาพทางสังคม ความเชื*อและความสัมพนัธ์ที*
มีต่อสภาพแวดล้อม จุดเด่นในความหมายของคุณภาพชีวิตที* WHO มองคือคุณภาพชีวิตเป็น
นามธรรม (Subjective) โดยรวมเอาหวัขอ้ที*เป็นทัPงส่วนดีและส่วนไม่ดีของชีวิตไวอี้กทัPงมีหลายมิติ
ไม่วา่จะเป็นดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม สิ*งแวดลอ้ม  

   องค์การยูเนสโก (UNESCO, 1993) นิยามคุณภาพชีวิต  หมายถึงระดบัความ
เป็นอยู่ที*ดีของสังคมและระดับความพึงพอใจในความต้องการส่วนหนึ* งของมนุษย ์และได้
นิยามโครงการเพื*อปรับปรุงคุณภาพชีวิตวา่ เป็นโครงการที*มีเป้าหมายเพื*อช่วยให้ผูเ้รียนและชุมชน
รับรู้เจตคติ ค่านิยมและทกัษะที*จาํเป็นเพื*อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต ทัPงใน
ลกัษณะของปัจเจกบุคคลและในฐานะที*เป็นสมาชิกของชุมชน 

   โอเร็ม (Orem, 1985) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตวา่มีความหมายเช่นเดียวกบัความผาสุก 
(Well-being) ซึ* งเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อการมีชีวิตอยู่ตามประสบการณ์ของตนเอง แสดงออก
โดยความพึงพอใจความยนิดีและการมีความสุข หรือแสดงออกโดยประสบการณ์ดา้นจิตวิญญาณ 
ในการบรรลุอุดมคติของตนเองและดาํรงไวซึ้* งความเป็นบุคคล 

 



   Ferrell et al. (
ความสุขสบายที*ไม่คงที*ของบุคคลจากประสบการณ์ชีวิต 
อาการทางกาย (Physical well
being) ความผาสุกทางสังคม 
being) มีการเปลี*ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ที*เกี*ยวข้องอยู่บนพืPนฐานคุณภาพ
ดงัแสดงในภาพที* 3 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที* 3 แสดงกรอบแนวคิดคุณภาพชีวติ
ที*มา : Ferrel et al., “Quality of Life inlong
22, 6 (1995): 915-922. 
 
   พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน 
ลกัษณะความเป็นอยูที่*ดีของบุคคล

   ในการศึกษาครัP งนีPผูว้จิยัไดศึ้กษาเกี*ยวกบัคุณภาพชีวติในมิติดา้นสุขภาพ  โดย
คุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพของผู ้ต้องขัง
อิงความหมายคุณภาพชีว ิตขององค์การอนามยัโลกและแนวคิด
ผูต้อ้งขงัซึ* งเปรียบเสมือนบุคคลกลุ่มหนึ*งในเรือนจาํ มีความพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพที*มี
คุณภาพ  ที*ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัมีสุขภาวะทัPงทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม สิ*งแวดลอ้มและความจาํ
ขัPนพืPนฐานที*มีผลต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวติครอบคลุมการให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมขณะที*
อยูใ่นเรือนจาํ   
  3.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ

   คุณภาพชีวติเป็นนามธรรมมีความหมายซบัซ้อน  
16) เป็นคาํรวมที*กวา้งขวาง
และภายนอกร่างกาย ปัจจยัภายในไดแ้ก่ ความรู้สึกและอารมณ์  ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ สถานภาพทาง

Ferrell et al. (1995)ให้ความหมายคุณภาพชีวิตวา่ คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ภาวะ
ไม่คงที*ของบุคคลจากประสบการณ์ชีวิต 4 ดา้นคือ ความผาสุกดา้นร่างกาย และ

Physical well-being and symptoms) ความผาสุกดา้นจิตใจ 
ความผาสุกทางสังคม (Social well-being) และความผาสุกดา้นจิตวิญญาณ 
มีการเปลี*ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ที*เกี*ยวข้องอยู่บนพืPนฐานคุณภาพ

แสดงกรอบแนวคิดคุณภาพชีวติ 
Quality of Life inlong-term cancer survivors,”  Oncology Nursing Forum

พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน (2538)ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง 
ลกัษณะความเป็นอยูที่*ดีของบุคคล 

ในการศึกษาครัP งนีPผูว้จิยัไดศึ้กษาเกี*ยวกบัคุณภาพชีวติในมิติดา้นสุขภาพ  โดย
จากการบริการด้านสุขภาพของผู ้ต้องขังจากสถานบริการสุขภาพในเรือนจาํ 

อิงความหมายคุณภาพชีว ิตขององค์การอนามยัโลกและแนวคิดของนักวิชาการสรุปได้ว่า 
ผูต้อ้งขงัซึ* งเปรียบเสมือนบุคคลกลุ่มหนึ*งในเรือนจาํ มีความพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพที*มี
คุณภาพ  ที*ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัมีสุขภาวะทัPงทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม สิ*งแวดลอ้มและความจาํ
ขัPนพืPนฐานที*มีผลต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวติครอบคลุมการให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมขณะที*

องค์ประกอบของคุณภาพชีวติ 
คุณภาพชีวติเป็นนามธรรมมีความหมายซบัซ้อน  (Holmes and 

เป็นคาํรวมที*กวา้งขวางครอบคลุมหลายสิ*งที*เกี*ยวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตที*มาจาก
และภายนอกร่างกาย ปัจจยัภายในไดแ้ก่ ความรู้สึกและอารมณ์  ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ สถานภาพทาง
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ให้ความหมายคุณภาพชีวิตวา่ คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู้ภาวะ
ดา้นคือ ความผาสุกดา้นร่างกาย และ

ความผาสุกดา้นจิตใจ (Psychological well-
และความผาสุกดา้นจิตวิญญาณ (Spiritual well-

มีการเปลี*ยนแปลงไปตามเวลาและสถานการณ์ที*เกี*ยวข้องอยู่บนพืPนฐานคุณภาพชีวิต 

Oncology Nursing Forum 

ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง 

ในการศึกษาครัP งนีPผูว้จิยัไดศึ้กษาเกี*ยวกบัคุณภาพชีวติในมิติดา้นสุขภาพ  โดยศึกษา
จากสถานบริการสุขภาพในเรือนจาํ โดย

ของนักวิชาการสรุปได้ว่า 
ผูต้อ้งขงัซึ* งเปรียบเสมือนบุคคลกลุ่มหนึ*งในเรือนจาํ มีความพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพที*มี
คุณภาพ  ที*ส่งผลใหผู้ต้อ้งขงัมีสุขภาวะทัPงทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม สิ*งแวดลอ้มและความจาํเป็น
ขัPนพืPนฐานที*มีผลต่อสุขภาพและมีคุณภาพชีวติครอบคลุมการให้บริการสุขภาพแบบองคร์วมขณะที*

Holmes and Diekerson, 1987: 
หลายสิ*งที*เกี*ยวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตที*มาจากปัจจยัทัPงภายใน

และภายนอกร่างกาย ปัจจยัภายในไดแ้ก่ ความรู้สึกและอารมณ์  ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ สถานภาพทาง
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กายภาพรอบข้าง องค์ประกอบคุณภาพชีวิตมีพืPนฐานมาจากความต้องการของมนุษย์ ไดมี้ผู ้
ทาํการศึกษาถึงคุณภาพชีวติในกลุ่มคนและผูป่้วยโรคต่างๆมากมายและไดก้าํหนดองคป์ระกอบของ
คุณภาพชีวติไวซึ้* งมีความหลากหลายดงันีP  

        มาสโลว ์(Maslow,  1970: 138) กล่าววา่ความพึงพอใจในชีวิตและคุณภาพชีวิตที*
ดีนัPน ขึPนอยูก่บัการตอบสนองความตอ้งการขัPนพืPนฐานต่อไปนีPตามลาํดบั คือ (1) ความตอ้งการเพื*อ
การอยู่รอดของมนุษย ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการอากาศ อาหาร นํP า ยารักษาโรค เครื*องนุ่งห่ม ที*อยูอ่าศยั
และความตอ้งการทางเพศ (2)  ความตอ้งการความมั*นคงปลอดภยั  (3)  ความต้องการความรัก 
ความเห็นอกเห็นใจ และความรู้สึกเป็นเจา้ของ  (4)  ความตอ้งการความรู้สึกมีคุณค่าและไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือและ (5)  ความตอ้งการความสาํเร็จและความรู้สึกสมบูรณ์ในชีวติ 

    องค์การอนามยัโลก (WHO group, 1994: 29-38) ไดแ้บ่งองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวติประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คือดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นระดบัความเป็นอิสระของ
บุคคล ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม ดา้นสิ*งแวดลอ้ม ดา้นความเชื*อส่วนบุคคล  ต่อมาในปี ค.ศ.1995 
ทีมพฒันาคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก ไดจ้ดัองคป์ระกอบใหม่ โดยรวมองคป์ระกอบบาง
ดา้นเขา้ดว้ยกนั คือ ดา้นร่างกายกบัดา้นระดบัความเป็นอิสระของบุคคล และดา้นจิตใจกบัดา้นความ
เชื*อส่วนบุคคล จึงเหลือเพียง 4 องคป์ระกอบ (WHOQOL Group, 1996) ไดแ้ก่ 

1. ดา้นร่างกาย (Physical health) คือ การรับรู้สภาพร่างกายของบุคคล ซึ* งมีผลต่อ 
การดาํเนินชีวติประจาํวนั ไดแ้ก่การรับรู้ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึก         
สุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ความสามารถที*จะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกาย การรักษา
ทางการแพทยก์ารพกัผอ่นนอนหลบั การปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั การทาํงาน  การรับรู้เหล่านีP ไดมี้
ผลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

2. ดา้นจิตใจ (Psychological) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง ไดแ้ก่ การ
รับรู้ ความรู้สึกทางบวกที*บุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเองความมั*นใจในตนเองการรับรู้ถึงความคิด ความจาํ สมาธิ การตดัสินใจ ความสามารถในการ
จดัการกบัความเศร้า ความกงัวล การรับรู้ถึงความเชื*อดา้นจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมาย
ของชีวติและความเชื*ออื*นๆที*มีผลในทางที*ดีต่อการดาํเนินชีวติ มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค 

3. ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social relationship) คือ การรับรู้ดา้นความสัมพนัธ์
ของตนเองกบับุคคลอื*น การรับรู้ถึงการที*ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอื*นในสังคม การไดรั้บรู้วา่
ตนไดเ้ป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอื*นในสังคม รวมทัPงการรับรู้ในดา้นอารมณ์ทางเพศหรือการมี
เพศสัมพนัธ์ 
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4. ดา้นสิ*งแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เกี*ยวกบัสิ*งแวดลอ้มที*มีผลต่อการ
ดาํเนินชีวติ เช่น การรับรู้วา่ตนมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั และมั*นคงในชีวิต 
การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นสิ*งแวดลอ้มทางกายภาพที*ดี  มีสถานบริการดา้นสุขภาพ  มีการบริการทางสังคม
รับรู้วา่ตนเองมีโอกาสที*จะได้รับขอ้มูลข่าวสาร มีกิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง 
เป็นตน้คุณภาพชีวิตแสดงถึงลกัษณะต่างๆในการดาํรงชีวิตของบุคคล บุคคลแต่ละกลุ่มจะมี
ความแตกต่างกันทัP งด้านพืPนฐานของบุคคล วฒันธรรม ความเชื*อ ค่านิยม ภาวะสุขภาพ และ
สิ*งแวดลอ้ม ซึ* งสิ*งเหล่านีP มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี*ยวกบัคุณภาพชีวิตของบุคคลนัPน ดงันัPนการประเมิน
คุณภาพชีวิตต้องคาํนึงถึงองค์ประกอบต่างๆที*สาํคัญและจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต องคป์ระกอบ
คุณภาพชีวิตมีทัP งลักษณะที*คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันแล้วแต่วตัถุประสงค์ของการศึกษา  
นกัวชิาการหลายๆท่านไดส้รุปและเสนอแนวคิดเกี*ยวกบัองคป์ระกอบคุณภาพชีวติดา้นต่างๆดงันีP  

   ฟลานาแกน (Flanangan, 1978: 138) กล่าวถึงองค์ประกอบคุณภาพชีวิตว่า
ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความผาสุกดา้นร่างกายและองคป์ระกอบดา้นวตัถุที*สําคญัในการดาํเนิน
ชีวิต (Physical and material well-being) ความสัมพนัธ์กบับุคคลอื*น (Relations with other people) 
การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม (Social, community and civic activity) ความผาสุกดา้นร่างกาย 
ความผาสุกดา้นจิตใจ ความผาสุกดา้นสังคม ความผาสุกดา้นจิตวิญญาณ การพฒันาตนเองและการ
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที*ตอ้งการ (Personal development and fulfillment) และการ
สันทนาการ (Secreation) 

   แมคสเวนนีและแกรนด์ (McSweeny and Grant, 1988) กล่าววา่  คุณภาพชีวิต
สามารถประเมินได ้ 4 มิติ ไดแ้ก่  (1)  ภาวะอารมณ์รวมถึงการเปลี*ยนแปลงทางด้านอารมณ์
และจิตใจ (2) บทบาทหน้าที*ทางสังคม  รวมถึงสัมพนัธภาพกับครอบครัวและสังคม (3) การทาํ
กิจวตัรประจาํวนัและ (4) การทาํงานอดิเรกและการพกัผอ่นหยอ่นใจบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที*ดีนัPน
จะตอ้งมีความ พึงพอใจ มีความสุขและรับรู้ถึงความผาสุกในชีวิต  ดงันัPนองคป์ระกอบที*สําคญัที*จะ
เป็นตวักาํหนดคุณภาพชีวิตไดน้ัPนมี 4 ประการ ไดแ้ก่  (1)  ความรู้สึกพอใจกบัชีวิตโดยทั*วไป (2) มี
ความสามารถทางจิตใจที*จะประเมินชีวิตของตนเอง (3) มีความพอใจกบัภาวะร่างกาย จิต สังคม
และอารมณ์  และ  (4)   การดาํเนินชีวติที*มีภาวะที*เหมาะสม  ไม่มีปัญหาคุกคามชีวติ   

   เฟอร์เรลและคณะ (Ferrell, et al., 1995: 915)ไดส้รุปองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตไว ้
4 องค์ประกอบเช่นเดียวกัน ได้แก่  (1) ความผาสุกด้านร่างกายและอาการทางกายได้แก่
ความสามารถในการทาํหน้าที*ร่างกาย อาการเหนื*อยล้า การพกัผ่อนนอนหลับ ภาวะเจริญพนัธ์ุ 
อาการเจ็บปวด สุขภาพร่างกายโดยทั*วไป  (2)  ความผาสุกดา้นจิตใจ ไดแ้ก่  ความสามารถในการ
ควบคุมความวิตกกงัวล  อาการซึมเศร้า  การใชเ้วลาวา่ง ความทุกขท์รมานจากความเจ็บป่วย การรับรู้
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ความสุข ความทุกข ์การกลบัเป็นซํP า (3) ความผาสุกดา้นสังคม ไดแ้ก่ ความทุกขท์รมานของครอบครัว 
บทบาทและสัมพนัธภาพ บทบาททางเพศ การจา้งงาน ฐานะการเงิน และ (4) ความผาสุกด้าน           
จิตวญิญาณ ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมายในชีวติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา การทาํสมาธิ ความหวงั 
ความไม่แน่นอนในอนาคต 

        จากองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตสรุปได้ว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ประการ คือ 

1. ดา้นร่างกาย  เป็นองคป์ระกอบที*สนองต่อความตอ้งการทางด้านร่างกายทาํ
ให้มนุษยมี์ชีวิตอยู่ได ้เพราะเป็นสิ*งจาํเป็นพืPนฐานสําหรับการดาํรงชีวิต โดยเฉพาะเมื*ออยู่ในภาวะ
เจบ็ป่วย ความสามารถควบคุมการเจบ็ป่วยและดูแลร่างกายใหป้กติได ้

2. ดา้นจิตใจ  เป็นองคป์ระกอบที*สนองต่อความตอ้งการทางดา้นจิตใจ เป็นปัจจยั
สาํคญัต่อการมีคุณภาพชีวิตเพราะการมีร่างกายที*ปกติสมบูรณ์เพียงอย่างเดียว  ไม่สามารถ
ทาํให้มนุษยมี์คุณภาพชีวิตที*ดีได ้เพราะมนุษยต์อ้งเกิดความรู้สึกต่อสิ*งที*ตอบสนองความต้องการ
ทางดา้นร่างกายเป็นความรู้สึกพึงพอใจความรัก ความผิดหวงั ความคบัขอ้งใจหรือมั*นคงปลอดภยั 
สิ*งเหล่านีP เป็นส่วนประกอบที*ทาํใหเ้กิดความสมบูรณ์ของชีวติมากขึPน 

3. ดา้นสังคม  เป็นองคป์ระกอบที*สนองต่อความตอ้งการทางด้านสังคม เพราะ
มนุษยทุ์กคนทัPงยามปกติและเจ็บป่วยมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมที*เป็นชุมชน และสิ*งแวดลอ้มของคน 
การมีสังคมที*เอืPออาทรและให้การยอมรับต่อผูติ้ดเชืPอเอชไอวี เป็นสังคมที*พึงปรารถนาของผูติ้ดเชืPอ 
เพราะย่อมมีผลต่อสภาพจิตใจและร่างกายของผูต้ิดเชืPอ ดงันัPน คุณภาพชีวิตจึงเป็นองค์รวมที*
องคป์ระกอบแต่ละดา้นมีอิทธิพลต่อกนัและกนั 
  3.3  การประเมินคุณภาพชีวติ 

   การประเมินคุณภาพชีวติหรือการวดัระดบัของคุณภาพชีวิตจะมีความแตกต่างกนั
ไปขึPนอยูก่บัแนวคิดและวตัถุประสงคใ์นการวจิยั การประเมินคุณภาพชีวติสามารถประเมินไดด้งันีP  

   สตรอมเบอร์ก (Stromberg, 1984)ไดแ้สดงทศันะในการประเมินคุณภาพชีวิตไว ้
3 ลกัษณะ คือ 

1. การประเมินเชิงวตัถุวิสัยโดยวดัเป็นปริมาณ (Objective scale yielding 
quantitative) เป็นการประเมินผูป่้วยโดยผูอื้*น เช่น แพทยห์รือบุคลากรอื*นๆในทีมสุขภาพ โดย
ประเมินออกมาเป็นคะแนน 

2. การประเมินเชิงจิตวิสัยโดยวดัเป็นปริมาณ (Subjective scale yielding 
quantitative) เป็นการประเมินโดยตวัผูป่้วยเอง ขึP นอยู่ก ับคาํนิยามคุณภาพชีวิตของตนเองหรือ
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ประสบการณ์ในชีวิตของตนเอง เช่น ความพึงพอใจและความสุขที*ตนเองได้รับ โดยประเมิน
ออกมาเป็นคะแนนเช่นกนั  

3. การประเมินเชิงจิตวิสัย โดยวดัเป็นคุณภาพ (Subjective scale yielding 
qualitative) เป็นการประเมินโดยตวัผูป่้วยเอง ผลออกมาเป็นการบรรยายและบอกถึงสภาพที*ผูป่้วย
เป็นอยู ่

   องคก์ารยเูนสโก (UNESCO,  1980) ใหเ้กณฑ์ในการประเมินคุณภาพชีวิต 2 ดา้น 
คือ 

1. ดา้นวตัถุวิสัย (Objective) การประเมินดา้นวตัถุวิสัย วดัโดยอาศยัขอ้มูลดา้น
รูปธรรมที*มองเห็นได ้นบัได ้วดัได ้เช่น ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ*งแวดลอ้ม 

2. ดา้นจิตวสิัย (Subjective) เป็นการประเมินขอ้มูลดา้นจิตวิทยาซึ* งอาจทาํไดโ้ดย
การสอบถามความรู้สึกและเจตคติต่อประสบการณ์ของบุคคลเกี*ยวกบัชีวิตการรับรู้ต่อสภาพความเป็นอยู ่
การดาํรงชีวติ รวมทัPงสิ*งต่างๆ ที*เกี*ยวขอ้งกบัชีวติ ความพึงพอใจในชีวติ 

   กรมสุขภาพจิต (2546:  69-72)  ไดพ้ฒันาแบบประเมินเครื*องชีP วดัคุณภาพชีวิต
ขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย จากเครื*องชีP วดัคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก 
100 ขอ้ โดยเลือกคาํถามมาเพียง 1 ข้อ จากแต่ละหมวดใน 24 หมวด  และรวมกับหมวดที*เป็น
คุณภาพชีวติและสุขภาพทั*วไปโดยรวมอีก2 ขอ้คาํถาม หลงัจากนัPนคณะทาํงานพฒันาเครื*องชีP วดัได้
ทบทวนและปรับปรุงภาษาในเครื*องมือโดยผูเ้ชี*ยวชาญทางภาษาแลว้นาํไปทดสอบความเขา้ใจภาษา
กบัคนที*มีพืPนฐานแตกต่างกัน นาํมาปรับปรุงข้อที*เป็นปัญหาแล้วทดสอบซํP าทาํเช่นนีPอยู ่3 รอบ 
การศึกษาความเชื*อมั*น (Reliability)  ของเครื*องมือโดยมีค่าสัมประสิทธิ� ความเชื*อมั*นตามวิธีการของ
คอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.84 ค่าความเที*ยงตรง (Validity) เท่ากบั 0.65  โดย
เทียบกบัแบบวดั WHOQOL – 100 ฉบบัภาษาไทยที*องคก์ารอนามยัโลก (WHO)  ยอมรับอยา่งเป็น
ทางการ  จาํแนกเป็น 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่  1)  ดา้นร่างกาย  2)  ดา้นจิตใจ  3)  ดา้นสัมพนัธภาพ
ทางสังคมและ  4)  ดา้นสิ*งแวดลอ้มซึ*งเป็นเครื*องมือวดัที*นิยมใชใ้นงานวจิยัทางการแพทย ์

   จากการศึกษาแนวคิดคุณภาพชีวติ พอสรุปประเด็นที*เกี*ยวขอ้งกบัการวิจยัครัP งนีP วา่  
คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั คือการมีสภาพความเป็นอยูที่*ดี มีความพึงพอใจ
การดาํเนินชีวิตในขณะที*อยู่ในสังคมเรือนจาํมีความมุ่งหวงัการมีสุขภาวะทัPงด้านสุขภาพร่างกาย  
จิตใจ อยู่ในสังคมที*ดี ยอมรับความเชื*อและอยู่ในสภาพแวดล้อมที*ปลอดภยั  ได้รับบริการด้าน
สุขภาพที*มีคุณภาพ มาตรฐานเทียบเท่าคนทั*วไป  ตามองคป์ระกอบที*ครอบคลุมการดูแลสุขภาพองค์
รวมที*ครอบคลุมดา้นร่างกาย จิตใจ สังคมสิ*งแวดลอ้มและสิ*งจาํเป็นพืPนฐานตัPงแต่แรกรับเขา้เรือนจาํ
จนกระทั*งไดรั้บการปล่อยพน้โทษ 
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 4. การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศไทย 
  บทบาท หน้าที*และภารกิจของกรมราชทณัฑ์ในการพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้ ้องขงั

ในดา้นเกี*ยวกบัสุขภาพนัPนไดมี้การกาํหนดตามกฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการกรมราชทณัฑ ์ 
กระทรวงยติุธรรม พ.ศ.2545 (กรมราชทณัฑ,์ 2555) ที*มีการกาํหนดภารกิจใหก้รมราชทณัฑ์มีภารกิจ
เกี*ยวกบัการควบคุม และแกไ้ขพฤตินิสัยผูต้อ้งขงัโดยมุ่งพฒันาเป็นองคก์รพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื*อ
แกไ้ข ฟืP นฟูผูต้อ้งขงัใหก้ลบัตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที*ดี ไม่หวนกลบัมากระทาํผิดซํP า 
ไดรั้บการพฒันาทกัษะฝีมือในการประกอบอาชีพที*สุจริตและสามารถดาํรงชีวิตในสังคมภายนอก
ไดอ้ยา่งปกติโดยสังคมใหก้ารยอมรับ โดยใหมี้อาํนาจหนา้ที*ดงัต่อไปนีP  

1. ปฏิบัติต่อผูก้ระทาํผิดให้เป็นไปตามคาํพิพากษาหรือคาํสั*งตามกฎหมาย โดย
ดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการราชทณัฑแ์ละกฎหมายอื*นที*เกี*ยวขอ้ง 

2. กาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
นโยบายของกระทรวง หลกัอาชญาวทิยา และหลกัทณัฑวิทยา  ตลอดจนขอ้กาํหนดมาตรฐานขัPนตํ*า
สาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและขอ้เสนอแนะในเรื*องที*เกี*ยวขอ้งขององคก์ารสหประชาชาติ 

3. ดาํเนินการเกี*ยวกบัการสวสัดิการและการสงเคราะห์แก่ผูต้อ้งขงั 
4. ปฏิบติัการอื*นใดตามที*กฎหมายกาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที*ของกรม หรือตามที*

กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ซึ* งอาํนาจหนา้ที*ดงักล่าว ไดมี้ภารกิจที*เกี*ยวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในดา้นสุขภาพ

ไดถู้กบญัญติัไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัในการดาํเนินงานของกรมราชทณัฑ์ที*ตอ้งยึดถือปฏิบติั  
ได้แก่ พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 ในส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานด้านสุขภาพ 
ข้อกําหนดมาตรฐานขัPนตํ*าสําหรับปฏิบัติต่อผูต้้องขังของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผูก้ระทาํผิดพ.ศ.2498 (ปรับปรุงมติ พ.ศ.2520) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการปฏิบติังาน
อนามยัเรือนจาํ พ.ศ.2521 (แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2544)(กองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ์,  
2542:12-24) แผนทิศทางการพฒันากรมราชทณัฑ์ ตัPงแต่ฉบบัที* 1 พ.ศ.2546-2550 ถึงฉบบัที* 3 พ.ศ.
2555-2558 ในส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตในด้านที*เกี*ยวขอ้งกบัการพฒันางาน
ด้านสุขภาพผูต้อ้งขงั ขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้ ้องขงัหญิงในเรือนจาํและ
มาตรการที*มิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดที*เป็นหญิง (United Nations Rules for the 
Treatment of Women Prisoners and Non - Custodial Measures of Women Offenders) `ในส่วนที*
เกี*ยวขอ้งกบัการดูแลใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 

  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาในส่วนที*เกี*ยวขอ้งและในประเด็นต่างๆที*สามารถนาํมาพฒันา
เป็นตวัชีPวดัที*เหมาะสมดงันีP   
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1. ด้านการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง 
     เรือนจาํ/ทณัฑสถานของกรมราชทณัฑไ์ดก้าํหนดใหมี้สถานพยาบาลภายในเรือนจาํ

ทุกแห่งและจะมีแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ประจาํอยู่เพื*อเป็นการเยียวยากรณีเจ็บป่วย
เล็กนอ้ย หรือทาํการรักษาในเบืPองตน โดยปกติจะมีแพทยห์รือบุคคลการทางการแพทยต์รวจรักษา
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเป็นระยะๆ หากเป็นกรณีจาํเป็นที*ต ้องส่งผูต้ ้องขงัออกไปรักษาพยาบาล
นอกเรือนจาํก็จะมีการส่งผูต้อ้งขงัไปโรงพยาบาลภายนอกได ้หากผูต้อ้งขงัตอ้งการไดรั้บยาของตนเอง
จากแพทยภ์ายนอกเรือนจาํ ก็สามารถกระทาํได ้แต่ตอ้งผา่นการตรวจรับรองจากแพทยข์องเรือนจาํ
เสียก่อนการส่งผูต้อ้งขงัออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจาํ ถือวา่เป็นปัญหาดา้นการควบคุม เพราะ
ตอ้งเสียบุคลากรในเรือนจาํ เนื*องจากตอ้งใช้อตัราส่วนเจา้หน้าที* 2 คนต่อผูต้อ้งขงั 1 คนและหาก
ผูต้อ้งขงัตอ้งนอนพกัรักษาตวัที*โรงพยาบาลภายนอกก็ไม่มีห้องเฉพาะสําหรับผูต้อ้งขงั ทาํให้เกิด
ความยากลาํบากในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ดงันัPน เรือนจาํจึงตอ้งสร้างความร่วมมือกบัโรงพยาบาล
ใกลเ้คียงเพื*อสร้างหอ้งพิเศษสําหรับผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะ ทัPงนีP  เพื*อความสะดวกกบัการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัของเจา้หน้าที*แต่อย่างไรก็ตามหอ้งดงักล่าวแต่ก็ยงัมีไม่มาก จึงตอ้งมีการพฒันาให้เกิดขึPน
ใหม้ากในอนาคต 

  2. ด้านสุขอนามัย 
     สุขอนามยัถือเป็นเรื* องที*จาํเป็นลาํดับแรกๆ ของการใช้ชีวิตในเรือนจาํ  การมี

สุขอนามยัที*ดีจะทาํให้ไม่เกิดความสกปรก ไม่เกิดโรคติดต่อ รวมถึงง่ายต่อการควบคุมและการ
ปรับเปลี*ยนพฤตินิสัย โดยปกติจะมีแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทยเ์ขา้ตรวจอนามยัหรือตรวจ
ผูต้อ้งขงัอย่างเป็นประจาํ และในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน ผูต้อ้งขงัตอ้งมีหน้าที*ตอ้งรักษาความสะอาด
ร่างกาย เครื*องนุ่งห่มหลบันอน และเครื*องใชต่้างๆ รวมถึงห้องขงัและส่วนหนึ*งส่วนใดของเรือนจาํ 
รวมถึงผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งตดัผมสัP นหรือโกนผม โกนหนวด/เครา ตดัเล็บ  อาบนํP า ทัPงนีP ตอ้งไม่ขดั
ต่อความเชื*อต่อลทัธิศาสนาที*ผูต้อ้งขงัใหค้วามนบัถือ  

  3. โปรแกรมการบําบัดเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 
     งานราชทณัฑ์จดัให้มีโปรแกรมต่างๆ เพื*อเป็นการพฒันาหรือปรับเปลี*ยนพฤตินิสัย

ของผูต้อ้งขงัระหวา่งใชชี้วติอยูใ่นเรือนจาํ โปรแกรมการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงั ในระบบงานราชทณัฑ์
ไทยมี 4 ลกัษณะใหญ่ คือ  

1. โปรแกรมแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงัขัPนพืPนฐาน ไดแ้ก่การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา
สายสามญัและสายวชิาชีพ การอบรมทางศีลธรรมและกิจกรรมทางศาสนา  

2. โปรแกรมการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงัเฉพาะ เป็นโปรแกรมที*มุ่งปรับเปลี*ยนทศันคติ
และพฤติกรรมของผูก้ระทาํความผิด โดยมีหลกัสูตรในการให้ความรู้และฝึกทกัษะ และการใช้
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กระบวนการกลุ่มเป็นเครื*องมือในการสร้างวินยัและการปรับเปลี*ยนทศันคติ เช่น โปรแกรมการ
สร้างทกัษะการเขา้ใจชีวติ (Cognitive Skill) เป็นตน้  

3. โปรแกรมการแก้ไขฟืP นฟูผูต้ ้องขงักลุ่มย่อย เป็นหลกัสูตรให้ความรู้ หรือ ฝึก
ทกัษะผูต้อ้งขงัเฉพาะ 

   ดา้นหรือเฉพาะทาง เป็นโปรแกรมระยะสัP น เช่น โปรแกรมการแก้ไขผูก้ระทาํ
ความผดิทางทรัพย ์เป็นตน้ 

4. โปรแกรมชุมชนบาํบดั เนื*องจากในระบบงานราชทณัฑไ์ทยมีผูต้อ้งขงัที*เกี*ยวขอ้ง
กบัคดียาเสพติดมากกวา่ครึ* งหนึ*ง ดงันัPนกิจกรรมที*จาํเป็นคือการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติด งานราชทณัฑไ์ทย
ไดน้าํวิธีการชุมชนบาํบดัมาใช้ในการบาํบดัผูติ้ดยาเสพติดในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน ซึ* งเนน้การให้
ผูต้อ้งขงัละเลิกจากยาเสพติด รวมถึงการใหค้วามรู้เกี*ยวกบัผลรายของการเขา้ไปเกี*ยวขอ้งกบัยาเสพติด 
  4.1 กฎหมายและข้อบังคับและแนวทางการดาํเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัด้านสุขภาพใน

เรือนจําไทย 

   4.1.1 พระราชบัญญตัิราชทัณฑ์  พ.ศ. 2479 
     พระราชบญัญติัราชทณัฑ์  พ.ศ. 2479  ในส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบังานบริการ

ดา้นสุขภาพ (กองบริการทางการแพทย,์ กรมราชทณัฑ,์  2542: 12-20)ไดบ้ญัญติัไวว้า่ 
1. (มาตรา 10) ระบุว่าผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพโดย

แพทยข์องเรือนจาํโดยมีเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ที*เรือนจาํตรวจและบนัทึกขอ้ความเกี*ยวกบัลกัษณะ
แห่งความผิดที*ผูน้ัPนได้กระทาํตาํหนิรูปพรรณความแข็งแรงของร่างกาย และความสามารถทาง
สติปัญญากบัขอ้ความอื*นๆ ตามขอ้บงัคบัที*อธิบดีไดต้ัPงขึPนไวเ้มื*อเจา้พนกังานเรือนจาํร้องขอ ให้เจา้
พนกังานฝ่ายปกครอง ผูมี้อาํนาจทาํการสอบสวนหรือสืบสวนการกระทาํผิดอาญา ส่งรายงานแสดง
ประวติัของผูต้อ้งขงัใหแ้ก่เจา้พนกังานเรือนจาํ 

2.  (มาตรา 29) ระบุวา่ผูต้อ้งขงัที*เจ็บป่วย  ควรไดรั้บการรักษาพยาบาลตาม
สมควร 

3.  (มาตรา 30) ระบุว่าเมื*อแพทยผ์ูดู้แลสุขภาพของผูต้อ้งขงั ยื*นรายงาน
แสดงความเห็นวา่ผูต้อ้งขงัคนใดเจ็บป่วยและถา้ยงัคงรักษาพยาบาลอยู่ในเรือนจาํจะไม่ทุเลาดีขึPน 
อธิบดีจะอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัคนนัPนไปรักษาตวัในสถานที*อื*นนอกเรือนจาํได ้ โดยเงื*อนไขแลว้แต่จะ
เห็นสมควร แต่มิให้ถือว่าผูต้อ้งขงันัPนพน้จากการคุมขงั และถ้าผูต้อ้งขงัไปสถานที*อื*นซึ* งไม่ได้
รับอนุญาตใหไ้ปอยูรั่กษาตวั ใหถื้อวา่มีความผดิฐานหลบหนีการควบคุม 
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   4.1.2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจําพ.ศ.2521 

(แก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2544) 
     ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ได้บญัญติัว่าเรือนจาํเป็นสถานที*รวม

ผูต้อ้งขงัที*มาจากแหล่งต่างๆผูต้อ้งขงับางรายอาจมีโรคภยัไขเ้จ็บและอาจเป็นโรคติดต่อเมื*อมาอยู่
ร่วมกบัผูต้อ้งขงัอื*นมีโอกาสที*จะแพร่เชืPอโรคทาํให้เกิดโรคระบาดในเรือนจาํและอาจระบาดไปถึง
ชุมชนรอบๆภายนอกเรือนจาํไดฉ้ะนัPนการบริการรักษาพยาบาลแก่ผูต้อ้งขงัที*เจ็บป่วยการป้องกนั
โรคและการสุขาภิบาลจึงจาํเป็นตอ้งกระทาํทนัทีและสมํ*าเสมอเพื*อให้การปฏิบติังานเกี*ยวกบัการ
อนามยัเรือนจาํโดยเจา้หน้าที*กระทรวงสาธารณสุขไดบ้รรลุผลตามเป้าหมายสมบูรณ์ดียิ*งขึPนและ
เพื*อให้การปฏิบติังานและการประสานงานระหวา่งเจา้หนา้ที*สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข
กบัเจา้หน้าที*กรมราชทณัฑ์ไดร่้วมกนัดาํเนินงานดา้นนีPอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตวัดี
ยิ*งขึPนกระทรวงสาธารณสุขจึงไดแ้กไ้ขปรับปรุงระเบียบว่าดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํเสีย
ใหม่ให้ถูกต้องและวางระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานอนามัยเรือนจาํไวใ้นข้อที*มีความสําคัญ
ดงัต่อไปนีP (กองบริการทางการแพทย,์ กรมราชทณัฑ,์  2542: 21-24) 

     ขอ้ 3 “อนามยัเรือนจาํ” หมายความวา่การตรวจรักษาโรคการควบคุมป้องกนั
โรคการสุขาภิบาลการส่งเสริมสุขภาพการฟืP นฟูสมรรถภาพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั 

     ขอ้ 4 ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการราชทณัฑอ์าํนาจและหนา้ที*
เกี*ยวกบัการอนามยัเรือนจาํมีดงัต่อไปนีP  

     1. การตรวจรักษาโรค 
     2. การควบคุมป้องกนัโรค 
     3. การตรวจและแนะนาํการสุขาภิบาล 
     4. การส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
     5. การฟืP นฟูสมรรถภาพ 
     6. การส่งผูต้อ้งขงัไปรับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอกเรือนจาํ 
     ขอ้ 5 ให้นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัหรือผูอ้าํนวยการสํานกังานส่งเสริม

วิชาการและบริการสาธารณสุขหรือนายแพทยผ์ูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจงัหวดัหรือแพทยที์*ไดรั้บ
มอบหมายเป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํประจาํจงัหวดัและให้นายแพทยผ์ูอ้าํนวยการโรงพยาบาลอาํเภอ
หรือนายแพทยผ์ูอ้าํนวยการศูนยก์ารแพทยแ์ละอนามยัในอาํเภอนัPนๆหรือแพทยผ์ูไ้ดรั้บมอบหมาย
เป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํประจาํอาํเภอและปฏิบติัหนา้ที*ตามขอ้ 4 ตามความเหมาะสม 

 



 73

     ในกรณีที*ผูมี้อาํนาจหนา้ที*ตามวรรคแรกไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติัหน้าที*ได้
จะมอบหมายให้แพทยอื์*นที*สังกดักระทรวงสาธารณสุขหรือแพทยที์*สังกดัหน่วยราชการอื*นในเขต
จงัหวดัหรือในเขตอาํเภอนัPนๆรับผิดชอบงานอนามยัเรือนจาํในเขตจงัหวดัหรือในเขตอาํเภอนัPนๆก็
ไดโ้ดยใหแ้พทยผ์ูรั้บผิดชอบในการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํอยูใ่นขณะนัPนเสนอจงัหวดัออกคาํสั*ง
แต่งตัPงและมอบหมายอาํนาจหนา้ที*ใหรั้บผดิชอบแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐาน 

     ขอ้ 6 ให้แพทยผ์ูรั้บผิดชอบตามความในขอ้ 5 เขา้ตรวจเรือนจาํในส่วนที*
เกี*ยวกบัการอนามยัของผูต้อ้งขงัและการสุขาภิบาลของเรือนจาํโดยทั*วไป ทุก 3 วนักรณีมีเหตุจาํเป็น
ที*จะตอ้งกระทาํการโดยเร็วโดยต่อเนื*องกนัเพื*อให้การรักษาผูต้อ้งขงัที*เจ็บป่วยหรือป้องกนัและ
กาํจดัการระบาดของโรคติดต่อให้แพทยผ์ูรั้บผิดชอบกาํหนดช่วงระยะเวลาการเขา้ปฏิบติังานใน
เรือนจําได้ตามความจําเป็นให้แพทย์แจ้งให้ผู ้บัญชาการเรือนจําจัดส่งผู ้ป่วยไปเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามความในขอ้ 7 โดยทางเรือนจาํมีหน้าที*รับผิดชอบในการ
จดัส่งผูป่้วยหนกัหรือผูป่้วยฉุกเฉินไปรับการรักษาพยาบาลตามคาํแนะนาํของแพทยแ์ละควบคุมดูแล
ผูต้อ้งขงัโดยปฏิบติัตามระเบียบและคาํสั*งของกรมราชทณัฑว์า่ดว้ยการนัPน 

     ขอ้ 7 ใหโ้รงพยาบาลจงัหวดัหรือโรงพยาบาลอาํเภอหรือศูนยก์ารแพทยแ์ละ
อนามยัในเขตอาํเภอนัPนๆหรือโรงพยาบาลอื*นใดในสังกดักระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งรับทาํการ
รักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัที*แพทยแ์ละผูรั้บผดิชอบอนามยัเรือนจาํไดมี้ความเห็นหรือแนะนาํให้เรือนจาํ
ส่งตวัไปเขา้รับการรักษาพยาบาลตามความในขอ้ 4(6) ขอ้ 5 และขอ้ 6 ในฐานะคนไขไ้ม่เสียเงินโดย
ใหป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการนัPน 

     ขอ้ 8 ใหส้าํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหรือสาํนักงานส่งเสริมวิชาการและ
บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลจงัหวดัหรือโรงพยาบาลอาํเภอหรือศูนยก์ารแพทยแ์ละอนามยั
ในอาํเภอนัPนๆมีหนา้ที*ขอตัPงงบประมาณค่ายาและเวชภณัฑ์สําหรับใชใ้นการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงั
ในเรือนจาํที*รับผิดชอบนัPนๆโดยร่วมกบัเรือนจาํเสนอกรมราชทณัฑ์จดัสรรงบประมาณให้เพียงพอ
แก่ความจาํเป็นและจดัหายาและเวชภณัฑ์สําหรับใชใ้นการดาํเนินงานตามระเบียบนีP ร่วมกบัเรือนจาํ
นัPนๆโดยใชง้บประมาณของกรมราชทณัฑ ์
   4.1.3 ข้อกาํหนดมาตรฐานขัeนตํ�าสําหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติว่า

ด้วยการปฏิบัติต่อผู้กระทาํผิดพ.ศ.2498 (ปรับปรุงมติ พ.ศ.2520) 
     ขอ้กาํหนดของสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผดิ มีความพยายาม

ที*จะกาํหนดขึPนโดยถือเอาหลกัการและทางปฏิบติัที*ยอมรับกนัทั*วไปสําหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัและ
สะดวกแก่การบริหารงานเรือนจาํโดยอาศยัแนวความคิดที*เห็นสอดคล้องต้องกันในที*ประชุม
สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและอาศยัหลกัสําคญัของระบบการราชทณัฑ์ที*นิยมใชป้ฏิบติักนัอยู่
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ในปัจจุบนันีP เป็นเกณฑ์เนื*องจากความแตกต่างกนัในดา้นกฎหมายสังคมเศรษฐกิจและสภาพแห่ง
ภูมิศาสตร์ฉะนัPนขอ้กาํหนดนีP ยอ่มจะใช้ปฏิบติัไม่ไดทุ้กขอ้ทุกแห่งทุกเวลาแต่ควรพยายามช่วยกนั
นาํมาใช้เพื*อขจดัปัญหายุ่งยากทัPงมวลเพราะขอ้กาํหนดนีP สหประชาชาติได้ยอมรับรองว่าเป็นขอ้
ปฏิบติัขัPนตํ*าที* เหมาะดีแล้วและอีกนัยหนึ* งข้อกําหนดนีP ได้วางไวใ้ห้ครอบถึงความคิดซึ* งกาํลัง
กา้วหนา้อยู่เสมอจึงไม่ตอ้งการตดัทอนการทดลองและการปฏิบติัต่างๆที*กลมกลืนกบัหลกัการที*ดี
และคน้ควา้หาทางขยบัขยายความมุ่งหมายที*มีอยู่แลว้ในขอ้กาํหนดเหล่านีP ให้กวา้งขวางออกไปอีก
จึงเป็นเหตุผลสมควรที*ฝ่ายบริหารงานราชทณัฑ์ส่วนกลางจะใช้อาํนาจสั*งการปฏิบติัแตกต่างจาก
ขอ้กาํหนดนีP โดยอาศยัเจตนารมณ์ตามขอ้กาํหนดนีP  (กองบริการทางการแพทย,์ กรมราชทณัฑ์,  2542: 
3-11) ในส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัผูว้จิยัสรุปไดด้งันีP  

1. ด้านอนามัยของผู้ต้องขัง 
1.1 ผูต้อ้งขงัจะตอ้งรักษาร่างกายให้สะอาดฉะนัPนทางการราชทณัฑ์พึง

จดัหานํPาและของใชที้*จาํเป็นเพื*อสุขภาพและความสะอาดของผูต้อ้งขงัใหด้ว้ย 
1.2 เพื*อให้ร่างกายของผูต้อ้งขงัมีลกัษณะไม่เป็นที*น่ารังเกียจและสร้าง

นิสัยใหรู้้จกัเคารพตนเองพึงอาํนวยความสะดวกให้ผูต้อ้งขงัไดต้ดัผมหรือแต่งผมถา้เป็นชายก็ให้ได้
โกนหนวดเคราตามกาํหนดอยา่งสมํ*าเสมอ 

2. ด้านเครื�องนุ่งห่มหลบันอน 
2.1 ถา้ไม่ให้ผูต้อ้งขงัใช้เสืP อผา้ของตนเองทางเรือนจาํควรจดัหาเครื*อง

แต่งกายที*เหมาะกบัดินฟ้าอากาศและเพียงพอที*จะใหผู้ต้อ้งขงัมีสุขภาพดีเสืPอผา้ที*ให้สวมใส่ตอ้งไม่มี
ลกัษณะน่าอบัอายหรือตํ*าตอ้ย 

2.2 เสืP อผ้าทุกชิPนจะต้องสะอาดเรียบร้อยเสมอเสืP อผ้าชัP นในจะต้อง
เปลี*ยนและซกัฟอกตามความจาํเป็นเพื*อรักษาไวซึ้* งอนามยั 

2.3 ในกรณีพิเศษเมื*อผู ้ต้องขังออกนอกเรือนจําตามคําสั*งของทาง
ราชการควรอนุญาตให้สวมเครื*องแต่งกายของตนเองหรือเครื*องแต่งกายอื*นซึ* งไม่เป็นเป้าสายตา
ประชาชน 

2.4 ถา้ผูต้อ้งขงัคนใดไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้สืP อผา้ของตนเองในเมื*อรับตวั
ไวใ้นเรือนจาํควรจดัเตรียมใหเ้ป็นที*แน่นอนวา่เสืPอผา้นัPนมีความสะอาดและเหมาะสมแก่อตัภาพ 

2.5 ผูต้อ้งขงัแต่ละคนควรมีเตียงนอนแยกเป็นเอกเทศและมีเครื*องหลบั
นอนที*สะอาดและเพียงพอจดัไวอ้ยา่งเป็นระเบียบและเปลี*ยนให้เป็นประจาํตามสภาพความเป็นอยู่
ของทอ้งถิ*นหรือประเทศ 
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3. ด้านอาหาร 
3.1 ผูต้้องขังทุกคนจะต้องได้รับอาหารอันมีประโยชน์เพียงพอที*จะ

เสริมสร้างสุขภาพและความแขง็แรงแห่งร่างกายจดัปรุงอยา่งสะอาดและจดัเลีPยงอยา่งเป็นระเบียบ 
3.2 จดัหานํPาไวใ้หพ้อดื*มไดทุ้กเมื*อ 

4. ด้านการบริหารร่างกายและการเล่นกฬีา 
4.1 ผูต้อ้งขงัที*ไม่ได้ทาํงานออกกาํลงัควรให้บริหารร่างกายกลางแจ้ง

อยา่งนอ้ยวนัละหนึ*งชั*วโมงเมื*ออากาศอาํนวย 
4.2 ผูต้อ้งขงัเยาวว์ยัหรือประเภทอื*นที*วยัและสังขารอาํนวยควรได้รับ

การฝึกทางพลศึกษาและการบนัเทิงรื*นเริงในชั*วโมงบริหารร่างกายโดยทางเรือนจาํจดัหาสถานที*
และอุปกรณ์การเล่นไวใ้หพ้ร้อม 

5. ด้านการแพทย์ 
5.1 เรือนจาํทุกแห่งพึงจดัให้มีแพทย์ผูท้รงคุณวุฒิสําหรับตรวจรักษา

อยา่งนอ้ย 1 นายซึ* งควรมีความรู้ทางโรคจิตบ้างการบาํบดัรักษาในเรือนจาํควรให้สอดคล้อง
กบัโครงการบริหารงานสาธารณสุขแห่งชาติทัPงนีP ควรจะรวมการวิเคราะห์ทางจิตและให้การรักษา
แก่บุคคลที*จิตพิการดว้ย 

5.2 ผูต้อ้งขงัมีอาการป่วยที*ตอ้งใช้แพทยผ์ูช้าํนาญเฉพาะโรครักษาควร
จะไดย้า้ยไปรักษาตวัยงัโรงพยาบาลเรือนจาํเฉพาะโรคนัPนหรือส่งไปโรงพยาบาลอื*นๆเรือนจาํที*มี
โรงพยาบาลไวค้วรจดัใหมี้เวชภณัฑแ์ละอุปกรณ์การบาํบดัรักษาอยา่งครบถว้นพร้อมทัPงคณะแพทย์
และเจา้หนา้ที*ที*ฝึกฝนมาดีแลว้ 

5.3 จดัใหมี้ทนัตแพทยเ์ป็นผูบ้าํบดัรักษาโรคฟันแก่ผูต้อ้งขงั 
5.4 ในเรือนจาํหญิงควรจดัที*เฉพาะสําหรับหญิงมีครรภ์ก่อนคลอดและ

คลอดแลว้ตลอดทัPงให้การรักษาพยาบาลถา้สามารถจดัให้ไปคลอดที*โรงพยาบาลนอกเรือนจาํไดก้็
ยิ*งดีถา้หากเด็กคลอดในเรือนจาํไม่ควรบนัทึกลงในสูติบตัรวา่เด็กเกิดในเรือนจาํ 

5.5 ถา้อนุญาตใหท้ารกอยูก่บัมารดาในเรือนจาํไดก้็ตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ที*
ผูช้าํนาญการเลีPยงเด็กเป็นผูบ้ริบาลมีที*ใหเ้ด็กอยูเ่มื*อไม่ไดอ้ยูก่บัแม่ 

5.6 แพทยจ์ะตอ้งตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัทุกคนโดยมิชกัช้านบัแต่แรกรับ
ตวัไวใ้นเรือนจาํและตรวจอีกเป็นครัP งคราวภายหลงัที*ไดรั้บตวัแลว้ตามความจาํเป็นเพื*อจะไดท้ราบ
วา่ผูต้อ้งขงัคนใดป่วยเป็นโรคทางกายหรือทางจิตอย่างไรบา้งและจะไดใ้ห้การบาํบดัรักษาถา้ป่วย
หรือสงสัยวา่ป่วยเป็นโรคติดต่อก็จะไดแ้ยกไวก้บัถา้ตรวจพบขอ้บกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจอนั
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จะเป็นอุปสรรคต่อการปรุงแต่งแก้ไขผูต้อ้งขงันัPนก็จะตอ้งบนัทึกแจง้ไวต้ลอดจนทาํการวินิจฉัย
ความสามารถทางร่างกายในการทาํงานของผูต้อ้งขงัแต่ละคนไวด้ว้ย 

5.7 แพทย์จะต้องตรวจสุขภาพทางกายและจิตของผูต้้องขงัและควร
ตรวจผูต้อ้งขงัที*ป่วยและที*ร้องทุกขว์า่ป่วยเป็นประจาํวนัตลอดถึงผูต้อ้งขงัที*ควรจะไดรั้บความเอาใจใส่ 
จากแพทยเ์ป็นพิเศษ 

5.8 เมื*อสุขภาพทางกายหรือจิตของผู ้ต้องขังคนใดเป็นหรือจะเป็น
อนัตรายอยา่งร้ายแรงอนัเนื*องมาจากการที*จะตอ้งถูกคุมขงัต่อไปหรือจากภาวะต่างๆของการคุมขงั
นัPนใหแ้พทยร์ายงานผูบ้ญัชาการเรือนจาํทราบ 

5.9 แพทยจ์ะตอ้งตรวจตราและเสนอคาํแนะนาํไปยงัผูบ้ญัชาการเรือน
จาํเป็นปกติในกรณี 

5.9.1 ปริมาณคุณภาพการปรุงและจดัเลีPยงอาหารผูต้อ้งขงั 
5.9.2 อนามยัความสะอาดของเรือนจาํและของผูต้อ้งขงั 
5.9.3 การสุขาภิบาลการให้ความอบอุ่นแสงสว่างและการระบาย

อากาศของเรือนจาํ 
5.9.4 ความเหมาะสมและความสะอาดเครื*องนุ่งห่มหลบันอนของ

ผูต้อ้งขงั 
5.9.5 การจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัเกี*ยวกบัพลศึกษาและกีฬาใน

กรณีไม่มีเจา้หนา้ที*ผูฝึ้กควบคุมโดยเฉพาะ 
5.10 ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะต้องพิจารณารายงานและคาํแนะนําของ

แพทยซึ์* งไดเ้สนอตามขอ้ตกลงหากเห็นพอ้งด้วยก็ให้ดาํเนินการทนัทีเพื*อให้ขอ้เสนอแนะนาํของ
แพทยบ์งัเกิดผลหากไม่อยู่ในอาํนาจหน้าที*ที*ผูบ้ญัชาการเรือนจาํจะดาํเนินการไดห้รือผูบ้ญัชาการ
เรือนจาํไม่เห็นดว้ยก็ให้รีบเสนอความเห็นของตนรวมทัPงคาํแนะนาํของแพทยไ์ปให้ผูบ้งัคบับญัชา
เหนือตนพิจารณาต่อไป 
   4.1.4  แผนทศิทางกรมราชทัณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัการบริการด้านสุขภาพ ฉบับที� 2 

พ.ศ. 2546-2550 
     การบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัเป็นเป้าหมายหลกัของการ

ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั ดงัจะเห็นไดว้า่  กรมราชทณัฑ์มีการกาํหนดแผนทิศทางกรมราชทณัฑ์ในทุก4 ปี 
และจากการศึกษาแผนทิศทางของกรมราชทณัฑ์ดา้นการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัเริ*มมีการพฒันาตามมาตรฐานสากลในทิศทางที*ดีขึPน โดยแผนทิศทางกรมราชทณัฑ์ฉบบั
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ที* 2 พ.ศ. 2546-2550 (กรมราชทณัฑ์,  2545) มีนโยบาย " เปิดเรือนจาํสู่สังคม" เริ*มส่งเสริมการ
พฒันาคุณภาพชีวติขัPนพืPนฐานแก่ผูต้อ้งขงัเพิ*มมากขึPน  ไดแ้ก่ 

1. มีการจดัเลีPยงอาหารครบ 3 มืPอ และกบัขา้ว 2 อยา่ง 
2. จดัเครื*องนุ่งห่ม 
3. ติดตัPงพดัลมระบายอากาศในเรือนนอนใหมี้ลมถ่ายเทสะดวก 
4. การรักษาพยาบาล และใหมี้อาหารเสริมสาํหรับผูต้อ้งขงัป่วย 
5. ดา้นนันทนาการและการกีฬา ให้มีการบริหารร่างกายโดยการเล่นกีฬา 

ดนตรี ตลอดจนการใหดู้โทรทศัน์ เพื*อผอ่นคลายความเครียด 
6. การจดัสวสัดิการและนนัทนาการใหผู้ต้อ้งขงั 
7. มีร้านสงเคราะห์ทัPงภายนอกและภายในเรือนจาํ 
8. แจกจ่ายเครื*องอุปโภคที*จาํเป็น เช่น ผา้ห่ม เสืPอผา้ สบู่ ยาสีฟัน รองเทา้ 
9. จดัหาอุปกรณ์เพื*อความบนัเทิง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื* องเล่นวีดีโอ 

เครื*องดนตรี 
10. จดัใหมี้ห้องสมุดทุกแดน 
11. จดัใหมี้อุปกรณ์การเล่นกีฬา 
12. การจดักิจกรรมดนตรีชุมชนบาํบดั 
13. มอบทุนการศึกษาใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัและบุตรผูต้อ้งขงั 
14. การรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัป่วย 

   4.1.5  แผนทศิทางกรมราชทัณฑ์ฉบับที� 3 พ.ศ.2555-2558 
     ปัจจุบนักรมราชทณัฑ์ใช้แผนทิศทางการพฒันา ฉบบัที* 3 พ.ศ.2555-2558 

ยงัมีสาระสาํคญัที*ประกอบดว้ยประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลกัในดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ในประเด็นยทุธศาสตร์การแกไ้ขฟืP นฟูได้แก่เปลี*ยนภาระใหเ้ป็นพลงัโดยใชก้ลยุทธ์หลกัในประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั การพฒันาพฤตินิสัย ความรู้และ
ทกัษะเพื*อการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติในสังคม และการพฒันางานราชทณัฑ์ให้สอดคลอ้ง
มาตรฐานสากล (กรมราชทณัฑ์,  2555) ซึ* งไดมี้การกาํหนดมาตรฐานเพื*อพฒันาคุณภาพชีวิตที*
เกี*ยวขอ้งกบัดา้นสุขภาพไดแ้ก่  

1. มาตรฐานเรือนจํา 10 ด้าน 
      มาตรฐานเรือนจาํ 10 ด้าน (กรมราชทณัฑ์, 2548: 39-57) ถือเป็น

นวตักรรมใหม่ด้านการปฏิบติังานที*มีวตัถุประสงค์เพื*อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของเรือนจาํ/ทณัฑสถานให้เป็นที*ยอมรับในระดบัสากล โดยมุ่งเนน้การพฒันางานราชทณัฑ์
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ไปสู่ความเป็นมืออาชีพและการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนขัPนพืPนฐานของผูต้อ้งขงัภายใตก้รอบของ
กฎหมาย รวมทัPงขอ้กาํหนดขัPนพืPนฐานของสหประชาชาติ ซึ* งส่งผลให้การแกไ้ข ฟืP นฟู การสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต รวมทัPงการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัมีมาตรฐานเป็นที*ยอมรับของผูต้อ้งขงั ผูป้ฏิบติังาน 
และ สังคมภายนอกมากขึPน มาตรฐานเรือนจาํ 10 ดา้น ประกอบดว้ยดา้นต่าง ๆ ดงันีP  

1.1 มาตรฐานดา้นการบริหารจดัการ (Managerial Administration) 
1.2 มาตรฐานดา้นบุคลากร (Qualified Staff) 
1.3 มาตรฐานดา้นอาคารสถานที*และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจาํ/

ทณัฑสถาน (Physical Plants) 
1.4 มาตรฐานดา้นการจาํแนกลกัษณะผูต้อ้งขงั (Classifications) 
1.5 มาตรฐานด้านการควบคุมผูต้้องขงัและการรักษาความปลอดภัย 

(Custody and Security) 
1.6 มาตรฐานดา้นการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ (Education and Vocational 

Training) 
1.7 มาตรฐานดา้นการทาํงานของผูต้อ้งขงั (Work and Labour Force) 
1.8 มาตรฐานด้านการรักษาระเบียบวินัยและการลงโทษทางวินัยของ

ผูต้อ้งขงั (Disciplinary Procedure and Punishment) 
1.9 มาตรฐานดา้นการใหบ้ริการผูต้อ้งขงั (Services) 
1.10 มาตรฐานด้านกิจกรรมและการได้รับประโยชน์ของผู ้ต้องขัง 

(Inmate Activities and Privileges) 
      สําหรับมาตรฐานเรือนจาํ 10 ด้าน มีส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัการสร้างเสริม

คุณภาพชีวติดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัประกอบดว้ยมาตรฐาน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
1. มาตรฐานดา้นการศึกษาและการฝึกวิชาชีพ (Education and Vocational 

Training) ซึ* งกล่าวโดยสรุปวา่เรือนจาํไดก้าํหนดนโยบายทางการศึกษาและการฝึกอาชีพไวอ้ยา่งชดัเจน 
และมีแผนหรือหลกัสูตรที*ชดัเจนสําหรับผูต้อ้งขงั อีกทัPงตอ้งจดัให้มีผูส้อนที*ไดรั้บการรับรองหรือ
การประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกในการจดัหลกัสูตรควรคาํนึงถึงการปรับเปลี*ยนพฤตินิสัย
ของผูต้อ้งขงั ความสนใจ รวมทัPงการดาํเนินชีวิตอยา่งปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตที*ดีขึPนภายหลงั
พน้โทษดว้ย อาทิ 

1.1 กาํหนดหลกัสูตรการศึกษา และโปรแกรมการฝึกวิชาชีพตอ้งให้
โอกาสกบัผูต้อ้งขงัทุกคนไดเ้รียนรู้ 
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1.2 กําหนดโปรแกรมการฝึกวิชาชีพควรให้มีความสอดคล้องกับ
หลกัสูตรการศึกษาและความสนใจของผูต้อ้งขงั รวมถึงโอกาสในการทาํงานของผูต้อ้งขงัในชุมชน
หรือทอ้งถิ*นเมื*อพน้โทษ 

2. มาตรฐานดา้นการให้บริการผูต้อ้งขงั (Services) โดยสรุปคือผูต้อ้งขงั
ควรได้รับสิทธิหรือประโยชน์และการบริการจากเรือนจาํ/ทณัฑสถานตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หรือนโยบายที*กาํหนดไวท้ัP งนีP เพื *อให้สภาพความเป็นอยู่ของผูต้ ้องขงั มีความแตกต่างจาก
สภาพภายนอกน้อยที*สุดซึ* งความแตกต่างดังกล่าวต้องคาํนึงถึงจุดดุลยภาพระหว่างหลักสิทธิ
มนุษยชนและหลกัการลงโทษ รวมถึงระบบการรักษาความมั*นคงปลอดภยัดว้ย อาทิ 

2.1 ตอ้งจดัใหมี้สถานที*สาํหรับการติดต่อ หรือเยี*ยมผูต้อ้งขงั 
2.2 ตอ้งมีการดาํเนินงานส่งเสริมสุขภาพและจิตใจกลุ่มผูต้อ้งขงัทุกแห่ง

ทุกวยัเพื*อให้ผูต้อ้งขงัมีร่างกายที*แข็งแรงปราศจากโรคภยั และสามารถมีชีวิตในเรือนจาํไดอ้ยา่ง
ปกติสุขประกอบดว้ยงานอนามยัแม่และเด็ก งานอนามยัวยัทาํงาน และงานอนามยัผูสู้งอาย ุ

2.3 ควรจดัให้มีกิจกรรมนันทนาการ ประเพณีรื* นเริง การประกอบ
พิธีกรรมตาม ความเชื*อของผูต้อ้งขงัตามสมควร 

      กล่าวโดยสรุป มาตรฐานเรือนจาํ 10 ด้าน นอกจากจะเป็นการกาํหนด
มาตรฐานการปฏิบติังานดา้นนโยบายใหมี้ความเหมาะสมมีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลแลว้ 
ยงัเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัให้ดียิ*งขึPนจะเห็นไดจ้ากมาตรฐานทัPง 2 ดา้นที*กล่าวมา 
เป็นการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในด้านต่างๆ ที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้น
สุขภาพ  ที*ครอบคลุมทัPงดา้นร่างกาย จิตใจ/อารมณ์  สังคม สิ*งแวดลอ้มและสิ*งจาํเป็นพืPนฐาน  ใน
ปัจจุบนัมาตรฐานดา้นต่างๆ ไดน้าํตวัชีP วดัมาปรับใชเ้พื*อการดาํเนินงานอยา่งกวา้งขวาง ตวัชีP วดัจึงมี
บทบาทและมีประโยชน์โดยตรงในการบริหารขององค์กรต่างๆ เพื*อใช้กาํหนดนโยบายและ
วตัถุประสงค์ในการบริหารงาน การวางแผน การกาํกบั ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาํเนินงาน ใชใ้นการประกนัคุณภาพที*แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหนา้ที*และเป้าหมายที*ตรวจสอบ
ไดท้ัPงยงัสามารถใช้ในการจดัลาํดบัและประเภทของงานได ้ เพื*อสามารถเทียบกบัมาตรฐานสากล 
กรมราชทณัฑเ์ป็นหน่วยงานหนึ*งมีการบริหารงานโดยใชต้วัชีP วดัเป็นปัจจยักาํหนดความสําเร็จของงาน
เช่นเดียวกนั จากการศึกษาตวัชีPวดัตามนโยบายของกรมราชทณัฑจ์ากคู่มือการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการสําหรับเรือนจาํ/ทณัฑสถาน ของกรมราชทณัฑ์ที*เกี*ยวขอ้ง
พบวา่การบริการดา้นสิ*งจาํเป็นขัPนพืPนฐานสําหรับผูต้อ้งขงั 5 ดา้นเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงันัPน
เป็นการบริการที*จาํเป็นตามสิทธิของผูต้อ้งขงัซึ* งประกอบดว้ยมาตรฐานการดูแลดา้นที*นอน ดา้นสูทกรรม 
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ดา้นโรงเลีP ยง ดา้นสถานพยาบาล และดา้นการกาํจดัขยะและสิ*งปฏิกูล (กองแผนงาน, กรมราชทณัฑ์,  
2554) ซึ* งพอสรุปไดด้งันีP   

1. มาตรฐานดา้นที*นอน   หมายถึง  เรือนนอน  เครื*องนอน  สิ*งแวดลอ้ม
ในพืPนที*ที*ผูต้อ้งขงัใชใ้นการพกัอาศยันอนในเวลาที*เรือนจาํกาํหนด 

2. มาตรฐานด้านสูทกรรม หมายถึง สถานที*ที*ใช้ในการเตรียม ปรุง  
จดัเก็บอาหารสด อาหารแห้ง รวมทัPงทาํความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ในการจดัเลีP ยงอาหารแก่ผูต้อ้งขงั   
ซึ* งตอ้งมีการจดัการควบคุมดูแลสิ*งแวดล้อมที*เกี*ยวขอ้งกบัอาหารให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล
อาหาร 

3. มาตรฐานดา้นโรงเลีPยง  หมายถึง  สถานที*ที*ใชเ้ลีP ยงอาหารผูต้อ้งขงั  มี
โตะ๊ เกา้อีP   สาํหรับนั*งรับประทานอาหารที*จดัใหเ้ป็นสัดส่วนเหมาะสมเพียงพอต่อการจดัเลีP ยงอาหาร
ในแต่ละมืPอ  มีการควบคุมดูแลใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร 

4. มาตรฐานดา้นสถานพยาบาล  หมายถึง หน่วยบริการดา้นสุขภาพใน
เรือนจาํที*มีหน้าที*ให้บริการด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขขัPนพืPนฐานแก่ผูต้อ้งขงั โดยครอบคลุม
งาน 4 ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  ดา้นการป้องกนัโรค  ดา้นการบาํบดัรักษาและดา้นการ
ฟืP นฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงั 

5. มาตรฐานด้านการกาํจดัขยะและสิ* งปฏิกูล การกาํจดัขยะ  หมายถึง
วิธีการเก็บรวบรวมขยะ แยกประเภทขยะ ตัPงแต่จุดกาํเนิดขยะ  ภาชนะที*ใชร้องรับขยะ  ที*พกัขยะ   
ตลอดจนวิธีการกาํจดัขยะมูลฝอยที*เกิดขึPนจากการใชส้อยของผูต้อ้งขงัและกิจกรรมต่างๆ ของเรือนจาํ
ให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล  การกาํจดัสิ*งปฏิกูล  หมายถึง  สถานที*ที*ใช้ขบัถ่ายของผูต้อ้งขงั  ที*
เก็บกกัรวบรวมของเสียจากการขบัถ่ายตลอดจนวิธีการกาํจดัให้ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
การสุขาภิบาลเรือนจาํ แบ่งเป็น   สุขาภิบาลนํP าดื*ม นํP าใช ้  สุขาภิบาลอาหาร   สุขาภิบาล เรือนนอน  
การกาํจดัขยะมูลฝอย  การกาํจดัอุจจาระ  การกาํจดันํP าเสีย  การควบคุมสัตวแ์มลงพาหะนาํโรค  
รวมทัPงอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน  

      ในงานวิจยัครัP งนีP ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํมีความสําคญักบั
การบริการดา้นสุขภาพ ซึ* งสถานพยาบาลเรือนจาํมีบทบาทหน้าที* รับผิดชอบดูแลผู ้ต้องขังใน
ระหวา่งตอ้งโทษในเรือนจาํ สิ*งที*สาํคญัคือ การดูแลบริการดา้นสุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงัที*ครบ 4 
มิติ ไดแ้ก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟืP นฟูสมรรถภาพเพื*อให้
ผูต้อ้งขงัไดรั้บการดูแลอยา่งทั*วถึง เท่าเทียม โดยมุ่งใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนมีสุขภาพดี รู้จกัการดูแลตนเอง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที*ดีขณะถูกตอ้งขงัในเรือนจาํโดยกรมราชทณัฑ์ไดก้าํหนด
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มาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํเพื*อเป็นมาตรฐานสาํหรับบริการสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั (กองแผนงาน, 
กรมราชทณัฑ,์  2554) ประกอบดว้ย 

      1. มาตรฐานด้านอาคารสถานที� 
1.1 อาคารสถานพยาบาลต้องมีความมั*นคง แข็งแรง และแยกเป็น

เอกเทศ 
1.2 อาคารสถานที* และสภาพแวดล้อมตอ้งมีความสะอาด ไม่มีเสียง

และสิ*งรบกวน สงบ และสะดวกต่อการใหก้ารรักษาพยาบาล 
1.3 ทางเขา้-ออก ตอ้งปราศจากสิ*งกีดขวาง และสะดวกในการเคลื*อนยา้ย

ผูป่้วย 
1.4 ห้ามใชเ้ป็นสถานที*ในการจดักิจกรรมอื*นใด ที*ไม่เกี*ยวขอ้งกบัการ

บาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัป่วย 
1.5 ตอ้งจดัแบ่งพืPนที*ใช้สอยภายในให้เหมาะสมและเป็นสัดส่วนที*

ชดัเจน ดงันีP  
1.5.1 มีพืPนที*คดักรอง 
1.5.2 มีพืPนที*ตรวจรักษา / ฉีดยา / ทาํแผล 
1.5.3 มีพืPนที*สาํหรับสังเกตอาการผูป่้วย / ที*นอนพกัฟืP น 
1.5.4 มีพืPนที*แยกสาํหรับผูป่้วยโรคติดต่อ 
1.5.5 มีพืPนที*จดัเก็บเวชภณัฑ ์/ จ่ายยา 

      2. มาตรฐานด้านบุคลากร 
2.1 เรือนจาํ / ทณัฑสถาน ที*ให้บริการทัPงผูป่้วยนอกและผูป่้วยในที*รับ

ไวบ้นสถานพยาบาล ตัPงแต่ 10 เตียงขึPนไปตอ้งมีแพทยป์ระจาํ หรือแพทยห์้วงเวลาหมุนเวียนเขา้ไป
ใหก้ารดูแลรักษาผูต้อ้งขงัป่วยภายในเรือนจาํ / ทณัฑสถาน 

2.2 ตอ้งมีเจา้หนา้ที*สายการแพทยใ์ห้บริการผูต้อ้งขงัป่วยอยา่งต่อเนื*อง 
24 ชั*วโมง 

2.3 เรือนจาํ / ทณัฑสถาน ที*ให้บริการเฉพาะผูป่้วยนอก ตอ้งมีแพทย์
หรือผูที้*ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลงานดา้นอนามยัเรือนจาํ 

2.4 มีพยาบาลวชิาชีพหรือพยาบาลเทคนิค หรือเจา้หนา้ที*พยาบาลอยา่งนอ้ย 
1 ต่อผูต้อ้งขงั 1,250 คน 
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2.5 ในกรณีที*มีผูต้อ้งขงั 5,000 คน ขึPนไปตอ้งมีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน 
พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิคหรือเจา้หนา้ที*พยาบาลอีกอยา่งนอ้ย 4 คน (ตามอตัราส่วน 1:1, 
250) 

      3. มาตรฐานด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  
3.1 ตอ้งมีเวชภณัฑ์ตามบญัชีพืPนฐานที*กรมราชทณัฑ์กาํหนด และมี

ปริมาณยาเพียงพอไดส้ัดส่วนกบัจาํนวนผูต้อ้งขงั  
3.2 ตอ้งมีการบริหารเวชภณัฑ์และคลงัยาอย่างมีประสิทธิภาพตัPงแต่

การจดัซืPอ การควบคุม การจดัเก็บ การเฝ้าระวงัยาหมดอาย ุฯลฯ 
      4. มาตรฐานด้านครุภัณฑ์ด้านการแพทย์ 

4.1 ตอ้งมีครุภณัฑท์างการแพทยพ์ืPนฐานที*จาํเป็นตามรายการที*กาํหนด
ในบญัชีครุภณัฑ ์

4.2 ตอ้งมีการบาํรุงรักษา จดัเตรียมครุภณัฑ์ฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ ให้
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ มีการควบคุมครุภณัฑ์ฯ โดยจดัทาํระเบียน
ครุภณัฑข์องสถานพยาบาล 

      5. มาตรฐานการจัดระบบด้านการให้บริการรักษาพยาบาล 
5.1 ต้องมีการส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตใจให้กับผูต้้องขัง 

โดยเฉพาะสุขภาพในกลุ่มผูต้อ้งขงัวยัทาํงาน วยัสูงอาย ุหญิงตัPงครรภ ์และเด็กติดมารดา 
5.2 ตอ้งมีการควบคุมป้องกนัโรค โดยการดาํเนินการเฝ้าระวงั และการ

ควบคุมโรคและภยัที*คุกคามสุขภาพของผูต้อ้งขงั 
5.3 ตอ้งจดัการรักษาพยาบาลผูต้อ้งขงัโดย 
5.3.1 มีการคดักรองป่วยและจดัตารางการเขา้รับการตรวจรักษา

ผูต้อ้งขงัอยา่งทั*วถึง และเหมาะสม 
5.3.2 มีการจดัทาํทะเบียนประวติัผูต้อ้งขงัป่วย (O P D Card) ทุก

รายและจดัเก็บเป็นระบบ 
5.3.3 มีการจดัระบบขัPนตอนเขา้รับบริการที*สถานพยาบาลไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว (การซกัประวติัการตรวจร่างกาย วนิิจฉยั จ่ายยา-ทาํแผล ใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติัตวั) 
5.3.4 สถานที*นอนพกัฟืP นตอ้งมีความสะอาด และสะดวกต่อการให้

การพยาบาลและปลอดภยัจากอุบติัเหตุ 
5.3.5 มีการบริการรักษาพยาบาลอยา่งต่อเนื*อง (ระบบขอ้มูล ระบบ

การนดัหมาย ติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล) 
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5.3.6 จดัให้ระบบการบนัทึกขอ้มูลที*จาํเป็นในการรักษาพยาบาล
ถูกตอ้งครบถว้น 

5.3.7 จดัใหมี้ระบบการควบคุมการแพร่กระจายเชืPอในสถานพยาบาล 
5.3.8 ผู ้ต้องขังป่วยเกินขีดความสามารถของสถานพยาบาล

เรือนจาํ/ทณัฑสถานตอ้งไดรั้บการส่งตวัออกไปรักษายงัสถานพยาบาลภายนอก/หน่วยบริการปฐม
ภูมิในการส่งต่อยา้ยผูต้อ้งขงั 

5.3.9 มีการรายงานผลการปฏิบติังานดา้นการส่งต่อ-ยา้ยผูต้อ้งขงั
ป่วยอยา่งถูกตอ้ง 

5.4 การฟืP นฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัป่วย 
5.4.1 ตอ้งมีการคน้หาผูต้อ้งขงัที*มีความจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฟืP นฟู

สมรรถภาพทัPงดา้นร่างกายและจิตใจ และให้การดูแลขัPนตน้หรือพิจารณาส่งต่อในรายที*มีความจาํเป็น 
5.4.2 ต้องมีการจัดบริการฟืP นฟูสมรรถภาพผู ้ต้องขังตามหลัก

วชิาการ 
5.4.3 การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก  หน่วยบริการ

ปฐมภูมิ 
5.4.4 ตอ้งมีการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก ทัPงภารัฐ และ

เอกชน/หน่วยบริการปฐมภูมิเพื*อขอรับการสนบัสนุนในดา้นการบาํบดัรักษา และฟืP นฟูสมรรถภาพ
ผูต้อ้งขงั  
 5. การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังในเรือนจําต่างประเทศ 

  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อพฒันาคุณภาพชีวิต
ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํโดยยึดกรอบแนวทางการดูแลบริการดา้นสุขภาพขององค์การอนามยัโลก 
(WHO) เนื*องจากเป็นองคก์รกลางที*มีการพฒันาการดาํเนินงานดา้นสุขภาพโดยยึดหลกัการปฏิบติั
ตามหลกัสิทธิมนุษยชนดา้นสุขภาพระหวา่งประเทศเพื*อให้สมาชิกทุกประเทศทั*วโลกไดต้ระหนกั
ถึงความสาํคญัของการให้บริการด้านสุขภาพผูต้อ้งขงัที*มีคุณภาพ มีความเท่าเทียมและเสมอภาค
เช่นเดียวกบัคนทั*วไปตามนโยบายด้านสุขภาพแห่งชาติของประเทศนัPนๆ นอกจากนีP ยงัศึกษา
การบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของเรือนจาํในประเทศต่างๆที*มีการบริหารจดัการที*ดีเพื*อ
นาํมาประยกุตใ์ชก้ารพฒันาตวัชีPวดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 
โดยผูว้จิยัไดส้รุปในส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบังานวจิยั ดงันีP   
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  5.1 การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจําขององค์การอนามัยโลก(WHO) 
   แนวทางการดูแล บริการดา้นสุขภาพที*จาํเป็นในเรือนจาํ ขององคก์ารอนามยัโลก 

(WHO) สรุปจากเอกสาร Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health 
(WHO, 2007) เพื*อนาํมาเป็นกรอบในการพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงั องคก์ารอนามยัโลกเป็นองคก์ารดา้นสุขภาพระหวา่งประเทศที*ตระหนกัถึงปัญหาของผูต้อ้งขงั
เนื*องจากผูต้อ้งขงัเป็นกลุ่มที*ตอ้งให้การดูแลเป็นพิเศษตัPงแต่เขา้เรือนจาํ จนกระทั*งปล่อยพน้โทษ 
เพราะเป็นกลุ่มที*มีความเสี*ยงต่อการติดต่อโรคและมีอตัราการติดโรคเอดส์และวณัโรคสูงกวา่สังคม
ภายนอก สามารถแพร่กระจายสู่ครอบครัวและชุมชน  องคก์ารอนามยัโลกจึงมีแนวทางการปฏิบติัที*
จาํเป็นต่อการดาํเนินงานในการใหบ้ริการสุขภาพในระบบเรือนจาํที*เรือนจาํทั*วโลกควรถือปฏิบติัให้
เป็นมาตรฐานสากล โดยผูว้จิยัไดน้าํแนวทางการปฏิบติัขององคก์ารอนามยัโลกมาเป็นกรอบแนวคิดหลกั
ในการพฒันาตวัชีP วดัคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย โดยแนวทางมาตรฐาน
การปฏิบติัขององคก์ารอนามยัโลก โดยสรุปไดด้งันีP    
   5.1.1 มาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยในเรือนจํา (WHO,  2007: 7-9) ประเด็น
สาํคญัมาตรฐานการบริการดา้นนีPไดแ้ก่   

1. ผูต้อ้งขงัทุกคนในเรือนจาํมีสิทธิไดรั้บการดูแลสุขภาพเทียบเท่ากบับุคคล
โดยทั*วไป ซึ* งมาตรฐานระหว่างประเทศ กาํหนดไวว้่า คุณภาพของการดูแลสุขภาพเป็นสิ*งที*ตอ้ง 
จดัสรรให้แก่ผูต้อ้งขงัที*ควรไดรั้บตามมาตรฐาน ดงัปรากฏใน Article 12 of the international 
Covenant on Economic ,Social and Cultural Rights (United Nations, 1966)  ที*ระบุวา่เป็นสิทธิของ
ทุกคนที*จะมีความสุขจากการไดรั้บการดูแลบริการดา้นสุขภาพทัPงร่างกายและจิตใจที*มีมาตรฐาน 
ซึ* งสิ*งนีP ถูกนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัดว้ย นั*นคือ ผูต้อ้งขงัยงัคงไดรั้บสิทธิ
ขัPนพืPนฐานในการมีสุขภาพที*ดีทัPงร่างกายและจิตใจ อยา่งนอ้ยที*สุดโดยเท่าเทียบกบัคนในชุมชนทั*วไป 

2. การบริหารงานเรือนจาํตอ้งทาํให้มั*นใจได้ว่าผูต้อ้งขงัจาํไดรั้บการดูแล
สุขภาพที*เหมาะสมและสภาพภายในเรือนจาํตอ้งส่งเสริมความเป็นอยูที่*ดีของผูต้อ้งขงั  ใน  Basic 
Principles for the treatment of Prisoner ( United Nations, 1990)  กาํหนดไวว้า่  ผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บ
การบริการด้านสุขภาพที*ได้มาตรฐานและสามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพทุกอย่างในประเทศโดย
ปราศจากการถูกกีดกนัวา่เป็นผูต้อ้งขงั นั*นคือ ผูต้อ้งขงัตอ้งไม่ถูกลดสิทธิที*จะไดรั้บการดูแลสุขภาพ
ที*เหมาะสม ในทางกลบักนั นั*นคือ เมื*อรัฐนาํคนมาจาํกดัอิสรภาพ รัฐตอ้งรับผิดชอบดูแลพวกเขา
เหล่านัPน ให้อยู่ในสภาพที*ควรจะเป็น และตอ้งให้การดูแลรักษาเป็นรายบุคคลเมื*อจาํเป็น ทัPงนีP การ
บริหารงานเรือนจาํไม่เพียงแต่จะจดัให้มีการดูแลสุขภาพ แต่ยงัรวมถึงการส่งเสริมความเป็นอยูที่*ดี
ของผูต้อ้งขงัและเจา้หน้าที* ผูต้อ้งขงัไม่ควรถูกปล่อยตวัออกจากเรือนจาํด้วยสภาพที*แย่ไปกว่า
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ตอนก่อนเขา้เรือนจาํ ขอ้กาํหนดนีP เป็นสิ*งที*ตอ้งยึดถือ แมเ้มื*อในเวลาที*เศรษฐกิจของประเทศตกตํ*า
จะทาํให้การดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนีP ด้อยลงไปบา้งแต่เมื*อภาวะเศรษฐกิจกลบัคืนสู่ภาวะปกติ 
พวกเขาเหล่านัPนตอ้งไดรั้บการป้องกนั การตรวจคดักรอง และการรักษาพยาบาล จากหน่วยงานของ
รัฐที*รับผดิชอบเช่นเดิม 

3. ทีมดูแลสุขภาพตอ้งมีอิสระในวิชาชีพเช่นเดียวกบัผูร่้วมวิชาชีพที*ทาํงาน
ในชุมชนและนโยบายดา้นสุขภาพในเรือนจาํตอ้งสอดคล้องที*เป็นนโยบายเดียวกบันโยบายดา้น
สุขภาพระดบัชาติ  ในการดูแลสุขภาพภายในเรือนจาํอย่างเหมาะสมตามความต้องการมีข้อควร
พิจารณาอยู ่2 ประการ คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูต้อ้งขงักบัทีมดูแลสุขภาพ และการรวมตวักนัเป็น
หน่วยงานดา้นการดูแลสุขภาพในเรือนจาํซึ* งประเด็นเรื*องการรวมตวักนัเป็นหน่วยงานการบริการ
ดา้นสุขภาพในเรือนจาํมีใจความสรุปไดว้า่ 

3.1 วิธีการที*จะทาํให้มั*นใจได้ว่าผูต้ ้องขงัจะได้รับการดูแลสุขภาพที*
เหมาะสม คือ การจดัใหมี้การประสานงานกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งงานบริการสุขภาพในเรือนจาํกบั
งานการสาธารณะสุข งานอนามยัเรือนจาํควรเป็นส่วนหนึ* งของการบริการสุขภาพโดยทั*วไปใน
ประเทศ ไม่ใช่เป็นเพียงหน่วยงานบริการพิเศษที*อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวงที*รับผิดชอบ
ในงานควบคุมผูต้อ้งขงั  

3.2 The Committee of Ministers of the Council of Europe ระบุว่า 
“นโยบายดา้นสุขภาพในเรือนจาํ ควรหลอมรวมหรือไปดว้ยกนัไดก้บันโยบายดา้นสุขภาพระดบัชาติ” 
และชีP ให้เห็นว่าตอ้งให้ความใส่ใจกบัผูต้อ้งขงัตอ้งเหมือนกบัที*ให้ความใส่ใจกบัประชาชนโดย
ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในนโยบายที*เกี*ยวข้องกับโรคติดเชืPอที*สามารถแพร่กระจายจากเรือนจาํ
ไปสู่ชุมชนในบริเวณกวา้ง ทัPงนีP เพราะสิ*งที*ไม่ดีจากผูต้้องขงัจะกลับเข้าสู่สังคมไม่วนัใดก็วนัหนึ*ง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ*งในชุมชนที*จากมา  สําหรับผูต้อ้งขงัที*อยูใ่นเรือนจาํไม่นาน เมื*อพวกเขาไดรั้บการ
ปล่อยตวั  จะเป็นการดีอยา่งยิ*งถา้ไดค้นที*มีสุขภาพดีกลบัสู่สังคม มากกวา่คนที*มีสุขภาพไม่ดีและนาํ
โรคติดเชืPอมาดว้ย การดูแลสุขภาพอยา่งต่อเนื*องระหวา่งเรือนจาํกบัชุมชนถือเป็นเรื*องเร่งด่วนดา้น
สาธารณสุขตราบใดที*ยงัมีคนเขา้ออกเรือนจาํอยูทุ่กวนั  

     จากปฏิญญามอสโคว ์ (Moscow declaration) เรื*องการอนามยัเรือนจาํเป็น
ส่วนหนึ*งของการดูแลดา้นสาธารณสุข (WHO, 2003) ไดเ้สนอเหตุผลสําคญัหลายประการซึ* งสรุป
ไดว้า่ 

1. ประชากรผูต้้องขังเต็มไปด้วยตวัแทนของกลุ่มคนชายขอบในสังคม 
ประกอบดว้ยคนสุขภาพไม่ดีที*ไม่ไดรั้บการรักษา ผูใ้ช้สารเสพติด ผูที้*พร้อมจะประกอบอาชญากรรม 
และผูที้*มีพฤติกรรมเสี*ยง เช่น ฉีดยาเขา้เส้น และ ขายบริการทางเพศ 
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2. อตัราการเคลื*อนยา้ยของประชากรที*ติดเชืPอแลว้หรือมีอตัราเสี*ยงต่อการ
เป็นโรคสูงในเรือนจาํและกลบัคืนสู่สังคมโดยไม่ไดรั้บการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความเสี*ยง
ต่อการแพร่กระจายโรคติดต่อทัPงในและนอกเรือนจาํ 

3. สภาพความเป็นอยูใ่นเรือนจาํส่วนใหญ่ไม่ดีต่อสุขภาพ มีทัPงความแออดั 
ความรุนแรง ขาดแสงสวา่ง ขาดอากาศบริสุทธิ� และนํP าดื*มที*สะอาด อาหารมีคุณภาพตํ*า เต็มไปดว้ย
กิจกรรมที*ส่งเสริมการแพร่กระจายของเชืPอโรค เช่น การสักร่างกาย และมีอตัราการติดเชืPอวณัโรค 
ภูมิคุม้กนับกพร่อง ตบัอกัเสบ สูงกวา่ประชากรโดยทั*วไป  

     โดยปฏิญญามอสโคว์ได้แนะนําหลักเกณฑ์ที*จะช่วยปรับปรุงการดูแล
สุขภาพผูต้อ้งขงัในเรือนจาํและเขา้ไปมีส่วนร่วมในเป้าหมายทางการดูแลดา้นสาธารณสุขของทุก
ประเทศสมาชิกของWHO โดยมีการกาํหนดไวว้า่  

1. ควรมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงที*ดูแล
ดาํเนินงานด้านสุขภาพอนามยัและกระทรวงที*ดูแลด้านการควบคุมผูต้อ้งโทษ เพื*อให้มั*นใจใน
มาตรฐานงานอนามยัเรือนจาํว่ามีการปกป้องบุคลากร การฝึกอบรมทางวิชาชีพร่วมกนัในเรื*อง
มาตรฐานการควบคุมโรคที*ทนัสมยั  มีการยกระดบัความเป็นวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์
ที*ปฏิบติังานในเรือนจาํ รวมถึงมีการทาํงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทัPงภายในและภายนอกเรือนจาํ 
เพื*อใหบ้ริการดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื*อง 

2. ตอ้งจดัใหมี้การดูแล บริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
3. รัฐและหน่วยงานที*ทาํหนา้ที*ควบคุมผูต้อ้งขงัมีการทาํงานร่วมกนั เพื*อทาํ

ให้มั*นใจว่าการลดภาวะอนัตรายที*คุกคาม จะเป็นนโยบายหลักของการป้องกันการติดต่อของ
โรคภูมิคุม้กนับกพร่องและโรคตบัอกัเสบในเรือนจาํ 

4. รัฐและหน่วยงานที*ทาํหนา้ที*ควบคุมผูต้อ้งขงัมีการทาํงานร่วมกนั เพื*อทาํให้
สามารถคน้หาการติดเชืPอวณัโรคในระยะแรกไดร้วดเร็วขึPน และมีความพร้อมที*จะให้การรักษาและ
ป้องกนัการติดต่อของโรค 

5. ควรมีความร่วมมือก ันระหว่างผู ม้ ีอ ํานาจและองค์กรที* เกี*ยวข้อง 
รวมถึงสื*อมวลชน เพื*อจดัการกบัวณัโรคและโรคเอดส์ 

6. ควรมีความร่วมมือกนัของรัฐและหน่วยงานที*เกี*ยวข้องกบัการบริการ
ทางการแพทยข์องกรมราชทณัฑ์ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื*อส่งเสริมกิจกรรมที*จะพฒันา
คุณภาพการบาํบดัรักษาอาการทางจิตและโรคทางจิตเวชของผูต้อ้งขงั 

7. รัฐตอ้งปรับปรุงสภาพความเป็นอยูใ่นเรือนจาํ ให้มีระบบสาธารณูปโภค
ขัPนพืPนฐาน เช่น แสงสวา่ง อากาศ ที*วา่ง และโภชนาการที*ดี 
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8. เจา้หน้าที*และผูเ้ชี*ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆ ทางการแพทยม์ีการจดัทาํ
บนัทึกการทาํงานที*เกี*ยวขอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการการดูแลด ้านสุขภาพในเรือนจาํ 
รวมถึงพฒันาและใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมเพื*อปรับปรุงงานบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 

     การบริการด้านสุขภาพควรเป็นมาตรฐานที*ใช้กบัการบริการดา้นสุขภาพ  
ทุกชนิด แต่เนน้ความสําคญัเป็นพิเศษสําหรับโรคติดต่อในชุมชนโดยสามารถอา้งอิงตามEuropean 
Prison Rules ของ Council of Europe ที*ไดว้างมาตรฐานไวแ้ลว้ทุกประเทศที*เป็นสมาชิกเขา้ร่วมใน
โครงการ WHO Health in Prison จะเป็นสมาชิกของ Council of Europe ดว้ย ซึ* งคณะกรรมการของ 
Council of Europe ไดพ้ฒันา Europe Standard Minimum for the treatment of Prison ขึPน ซึ* งมี
ลกัษณะเหมือนและใกลเ้คียงอยา่งมากกบั Standard Minimum for the treatment of Prison ที*มีหลกั
ปฏิบติัโดยองคก์ารสหประชาชาติ ทัPงนีP ไดมี้การปรับปรุงและพฒันา Europe Prison Rules ตามการ
เปลี*ยนแปลงของสังคมมาโดยตลอด ล่าสุดในปี ค.ศ.2006 โดยให้ความสําคญักบัการจดัให้มีการ
บริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ ที*เนน้ความปลอดภยัและไดรั้บการบริการตามความตอ้งการที*ใกลเ้คียง
กบัการบริการสาธารณสุขทั*วไป  มีใจความสรุปดงันีP  

1. ทุกเรือนจาํควรมีการปฏิบติังานดา้นสาธารณะสุขที*มีคุณวุฒิดา้นเวชปฏิบติั 
อยา่งนอ้ย 1 คน และมีบุคลากรที*ไดรั้บการอบรมเรื*องการดูแลสุขภาพที*เหมาะสม 

2. มีการบริหารจดัการด้านการดูแลสุขภาพที*ปลอดภยัตัP งแต่แรกรับตัว
ผูต้อ้งขงั ด้วยการตรวจสุขภาพร่างกาย และเรื* อยมาตลอดระยะเวลาที*ถูกคุมขงั โดยให้บริการที*
เหมาะสมแก่ผูต้อ้งขงัทุกคน แมใ้นผูที้*เจบ็ป่วยระยะสุดทา้ย หรือผูอ้ดอาหารประทว้ง 

3. มีการดูแลตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่โดยทั*วไปของผูต้อ้งขงัในเรื*อง 
อาหาร นํP า สุขอนามยั การสุขาภิบาล ความร้อน แสงสว่าง การระบายอากาศ รวมถึงความสะอาด
ของเสืPอผา้และเครื*องนอน 

4. นอกจากนีP ยงัคาํนึงถึงความตอ้งการของผูต้อ้งขงัในการบาํบดัรักษาโรค
เฉพาะทางและการบาํบดัรักษาโรคและอาการทางจิต 
   5.1.2  การบริการดูแลสุขภาพด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจํา
(WHO, 2007:15-17) 

1. จดัให้มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคไวอ้ย่างเหมาะสม
ตามความตอ้งการของผูต้อ้งขงั นอกจากจดัให้มีการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัแล้ว ควรจดัให้มีการ
ใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพการใหค้วามรู้แก่ผูป่้วย การป้องกนัโรคและการส่งเสริมสุขภาพอื*นๆควบคู่ไป
ดว้ย เพื*อประเมินความตอ้งการในกลุ่มผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2. มีความเสมอภาคในการไดรั้บบริการดา้นสุขภาพ เรือนจาํมีสภาพที*ไม่เอืPอ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ เพราะการขาดอิสรภาพ มีขอ้ห้ามต่างๆ ปัญหาที*พบบ่อยประกอบดว้ย การ
ข่มขู่รังแก การประทว้งและความเบื*อหน่าย และการถูกกีดกนัทางสังคมเมื*อครอบครัวแตกแยก ลว้นแต่
ส่งผลใหก้ารส่งเสริมสุขภาพในเรือนจาํเป็นไปไดย้าก อยา่งไรก็ตามการถูกคุมขงั เป็นโอกาสเดียวที*
จะทาํใหก้ลุ่มผูด้อ้ยโอกาสเหล่านีP  ไดใ้หเ้ขา้ถึงในเรื*องการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้ดา้นสุขภาพ 
และการป้องกนัโรค เพื*อลดความไม่เท่าเทียมกนัในเรื*องของสุขภาพเมื*อเปรียบเทียบกบัสังคมภายนอก 
โดยวธีิการดงันีP   

2.1 เรือนจาํควรจดัใหก้ลุ่มคนที*มีความเสี*ยง  ไดเ้ขา้ถึงบริการเพื*อลดความ
ไม่เท่าเทียมกนัในดา้นสุขภาพโดยหมายถึงการจดัให้มีบริการดา้นสุขภาพที*เฉพาะเจาะจง รวมทัPงมี
มาตรการที*จะส่งผลกระทบต่อปัจจยัดา้นสุขภาพที*ครอบคลุมมากกวา่ดว้ย 

2.2 เรือนจาํแต่ละแห่งมีศกัยภาพที*จะจดัตัPงเป็นเรือนจาํส่งเสริมสุขภาพ 
เพราะเป็นสถาบนัเดียวที*สามารถเตรียมความพร้อมทัPงทางด้านร่างกาย จิตใจ ร่างกาย สังคม 
สุขภาพจิต และชีวติความเป็นอยู ่

2.3 ผูต้อ้งขงัที*มีชีวติความเป็นอยูที่*วุน่วายไม่เป็นระเบียบก่อนที*จะถูกคุมขงั 
จะเป็นโอกาสที*ดี ในการจดัระเบียบให้มีการเขา้ถึงการประเมิน และความตอ้งการดา้นสุขภาพ
ที*จดัเตรียมไว ้ เรือนจาํเป็นเสมือนบา้นหลงัหนึ*งสาํหรับผูต้อ้งขงั 

3. มีการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผูต้้องขงัอย่างสมํ*าเสมอ
โดยทั*วไปผูต้อ้งขงัมกัมาจากสังคมที*มีภาวะสุขภาพที*ไม่ดีและถูกกีดกนัจากสังคม ผูต้อ้งขงัจึงเป็น
กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส มีวิถีการดาํรงชีวิตที*เสี*ยงต่อการเจ็บป่วยดา้นสุขภาพ ผูต้อ้งขงัหลายคนไม่เคยใช้
บริการดา้นสุขภาพหรือเคยใชก้็เพียงเล็กนอ้ยก่อนที*ผูต้อ้งขงัจะเขา้มาอยูใ่นเรือนจาํมีการใช้ยาเสพติด  
มีการเจบ็ป่วยดา้นทนัตกรรม  และโรคติดต่อต่างๆจึงเป็นปัญหาหลกัดา้นสุขภาพ  เรือนจาํควรมีการ
ประเมินความตอ้งการของผูต้อ้งขงัอย่างสมํ*าเสมอ เพื*อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรคที*จดัเตรียมไวมี้ความเหมาะสมตามความตอ้งการของผูต้อ้งขงั  ซึ* งไดแ้ก่  

3.1 การให้คาํแนะนาํการป้องกนัโรคติดต่อ ประกอบด้วยแนะนาํการ
หลีกเลี*ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การติดเชืPอเอชไอวี และไวรัสตบัอกัเสบ และแนะนาํเกี*ยวกบั
การใหภู้มิคุม้กนัไวรัสตบัอกัเสบ 

3.2 การให้คาํแนะนาํเกี*ยวกบัวิถีชีวิตที*มีความเสี*ยงสูง ประกอบด้วย
คาํแนะนาํในการหลีกเลี*ยงการใช้ยาเกินขนาดสําหรับเรือนจาํที*จดัให้มีการบาํบดัเพื*อเลิกยาเสพติด   
ความตอ้งการนีP จะนาํมาพิจารณาทุกคน เพราะเจา้หน้าที*ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทุกคนมีความ
เสี*ยงหรือไม่ และการป้องกนัอนัตรายที*เกิดจากการสูบบุหรี*  และจากควนับุหรี*  มือสอง 
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3.3 สนบัสนุนการมีพฤติกรรมสุขภาพที*ดี ประกอบดว้ยการออกกาํลงักาย
ที*เหมาะสม และการบริโภคอาหารที*มีประโยชน์ 

3.4 มีมาตรการในการส่งเสริมสุขภาพจิต ประกอบดว้ย มีช่วงเวลาการ
เขา้ร่วมสังคมอยา่งเพียงพอ หมายถึง การฝึกวิชาชีพ  การทาํงาน การศึกษาเล่าเรียน กิจกรรมที*
เกี*ยวกบัศิลปะและการออกกาํลงักาย มีการให้ผูต้ ้องขงัได้ติดต่อก ับโลกภายนอกและการให้
ความช่วยเหลือในเรื*องสัมพนัธภาพของครอบครัวซึ* งควรไดรั้บการพิจารณาความตอ้งการเหล่านีP   
เพราะเป็นมาตรการที*เกี*ยวขอ้งกบันโยบายและการปฏิบติัที*มีจุดมุ่งหมายต่อดา้นสุขภาพของแต่ละ
บุคคลดา้นความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวติที*ดี 

3.5 ให้ความรู้ด้านสุขภาพและความรู้ที*เกี*ยวขอ้งที*ประกอบด้วย การ
ฝึกอบรมดา้นทกัษะการปฏิบติัตวั  ทกัษะในการทาํงาน  ทกัษะการเขา้สังคม คาํแนะนาํเกี*ยวกบัการ
บริโภคอาหาร และการออกกาํลงักายรวมถึงการงดสูบบุหรี*  

3.6 การใหภู้มิคุม้กนัเพื*อตา้นเชืPอวณัโรค ปอดอกัเสบ และไขห้วดัใหญ่ 
3.7 การเขา้ถึงการป้องกนัมะเร็งและการให้คาํแนะนาํการบริการสําหรับ

การตรวจในระยะเริ*มแรก 
4. ควรมีการพฒันาเรือนจาํทัPงระบบเพื*อการเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพใน

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค  ซึ* งขึPนอยูก่บั3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ 
4.1 นโยบายของเรือนจาํในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น นโยบายการงดบุหรี*  
4.2 สภาพแวดลอ้มในเรือนจาํที*จะช่วยสนบัสนุนภาวะสุขภาพ 
4.3 การจดัใหมี้กิจกรรมที*เกี*ยวขอ้งกบัการป้องกนัโรค การให้ความรู้ดา้น

สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในดา้นต่าง ๆ ที*ไดจ้ากการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั 
   5.1.3  การบริการด้านสุขภาพขัeนพืeนฐาน (Primary health care)  

     ประเด็นสาํคญัในการดูแลบริการดา้นสุขภาพขัPนพืPนฐานไดแ้ก่  
1. เรือนจาํมีลกัษณะพิเศษต่อการจดัการดูแลบริการดา้นสุขภาพขัPนพืPนฐาน  

ซึ* งทุกเรือนจาํควรจดัใหมี้การบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัใหเ้ท่าเทียมกบับุคคลทั*วไป 
2. วตัถุประสงค์หลักของการดูแลสุขภาพคือการดูแลผูมี้ความเจ็บป่วย  

สาํหรับการดูแลดา้นสุขภาพในเรือนจาํก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนั 
3. เจ้าหน้าที*สายการแพทย์ควรมีความเข้าใจและมุ่งหาวิธีลดผลกระทบ

ในทางลบที*จะเกิดแก่ผูต้อ้งขงั ควรทาํใหเ้รือนจาํมีสภาพแวดลอ้มที*ดีมีการดูแลดา้นสุขภาพอยา่งไดผ้ล 
ควรมีแนวการปฏิบติัดงันีP  
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3.1 เรือนจาํมีสภาพแวดลอ้มที*ดีต่อสุขภาพ มีวฒันธรรมที*ใส่ใจในการดูแล
เพื*อการบาํบดัแกไ้ขผูก้ระทาํความผดิ 

3.2 มีบรรยากาศที*ผูต้อ้งขงัรู้สึกปลอดภยัต่อผูต้อ้งขงัอื*นและเจา้หนา้ที* 
3.3 ผูต้อ้งขงัมีโอกาสที*จะพดูคุยกบัผูอื้*นอยา่งเป็นส่วนตวั 
3.4 มีโอกาสที*จะไดติ้ดต่อกบัครอบครัว 
3.5 ไดท้ราบขอ้มูลเกี*ยวกบัการทาํกิจวตัรประจาํวนัในเรือนจาํ 
3.6 ทาํใหผู้ต้อ้งขงัรู้สึกโดดเดี*ยวและเบื*อหน่ายนอ้ยที*สุด 
3.7 ผูต้อ้งขงัไดรั้บอาหาร การออกกาํลงักาย และอากาศดีๆอยา่งเท่าเทียมกนั 
3.8 ผูต้้องขงัมีความเป็นส่วนตวั ได้รับแสงแดด การระบายอากาศ 

ความร้อน ความเยน็และอยูใ่นหอ้งขงัที*สะอาด 
4. การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํตอ้งเขา้ใจความตอ้งการดา้นสุขภาพ

ของผูต้อ้งขงั  และคน้หาสภาพปัญหาที*เป็นจริง  ใหบ้ริการดว้ยทรัพยากรเท่าที*หาไดแ้ละเป็นไปตาม
บรรทดัฐานของประเทศ เรือนจาํเป็นที*รองรับผูต้อ้งขงัที*ยากจน มีปัญหาสุขภาพจิตและการพึ*งพิง  
เป็นผูที้*มีชีวิตวุน่วาย   ไม่ไดรั้บการดูแลสุขภาพที*ถูกต้องและมีปัญหาสุขภาพมากมาย  เรือนจาํ
ยงัมีความตอ้งการผูเ้ชี*ยวชาญดา้นสุขภาพหลายสาขา ทัPงดา้นทนัตกรรม  จิตวิทยา  จกัษุ  และเภสัชกรรม     
อยา่งนอ้ยที*สุดเรือนจาํตอ้งจดัเตรียมการดูแลดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั ให้ไดเ้ทียบเท่ากบัหน่วยบริการ
สุขภาพภายนอกตามเกณฑ์ของ STANDARD MINIMUM RULES FOR  THE  TREATMENT IF 
PRISONERS ซึ* งองคก์ารอนามยัโลกไดร้ะบุถึงองคป์ระกอบการดูแลสุขภาพขัPนพืPนฐานไวใ้นเกณฑ์
ที* 22 - 25 (WHO, 2007: 24-25)ไวด้งันีP   

4.1 ทุกเรือนจาํควรมีเจา้หนา้ที*อยา่งนอ้ยหนึ*งคนที*มีความรู้เกี*ยวกบัจิตเวช  
และมีการติดต่อประสานอย่างใกลชิ้ดกบัหน่วยงานดา้นสุขภาพในชุมชนควรมีจิตแพทยเ์พื*อตรวจ
วนิิจฉยัและรักษาในกรณีที*จาํเป็นดว้ย  

4.2 ผูต้อ้งขงัป่วยที*ตอ้งการการดูแลพิเศษต้องได้รับการโอนยา้ยไปยงั
หน่วยงานที*ดูแลได ้และมีเจา้หนา้ที*ดูแลดา้นสุขภาพอยา่งเหมาะสม 

4.3 มีบริการดา้นทนัตกรรมสาํหรับผูต้อ้งขงัทุกคน 
4.4 ควรให้แพทยไ์ด้ตรวจผูป่้วยเร็วที*สุดและดูแลต่อตามความจาํเป็น 

ผูต้อ้งขงัสงสัยวา่เป็นโรคติดต่อตอ้งแยกไว ้และสังเกตปัจจยัที*อาจเป็นอุปสรรคต่อการบาํบดัรักษา 
4.5 เจา้หนา้ที*ควรดูแลดา้นสุขภาพทัPงร่างกายและจิตใจของผูต้อ้งขงั  และ

ตรวจผูต้อ้งขงัป่วยที*อยูใ่นความรับผดิชอบโดยตรงทุกวนั 
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5. ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาการพึ* งพิง และการติดเชืPอ เป็นความตอ้งการ
บริการดา้นสุขภาพที*สาํคญัของผูต้อ้งขงัภาวะเรืPอรังดา้นสุขภาพเรื*องอื*นๆก็สําคญัและควรไดรั้บการ
ดูแลเช่นกนัปัญหาที*พบบ่อยในการดูแลสุขภาพขัPนพืPนฐานในเรือนจาํนัPนสรุปไดว้า่ การดูแลสุขภาพ
ขัPนพืPนฐานมีปัญหามากมาย   จะเห็นได้ชัดว่าเมื*ออยู่ในเรือนจาํ  สภาวะบางอย่างนัPนเกิดจาก
สภาพความเป็นอยู่ในเรือนจาํนั*นเอง เช่น ความวิตกกงัวล  ความหดหู่  โรคติดเชืPอ ปัญหาสุขภาพจิต
เป็นตน้  

6. การบริการดา้นสุขภาพขัPนพืPนฐานควรกระทาํแบบครบวงจร ตัPงแต่รับตวั
เขา้เรือนจาํ ระหวา่งคุมขงั และก่อนปล่อยตวั การบริการดา้นสุขภาพขัPนพืPนฐานในเรือนจาํแบบครบ
วงจร ควรมีลกัษณะดงันีP  

6.1 การให้บริการด้านสุขภาพควรจะทําอย่างน้อยในระหว่างที* เข้า
เรือนจาํและก่อนปล่อยพน้โทษ  แต่จาํเป็นตอ้งใหบ้ริการในระหวา่งที*อยูใ่นเรือนจาํดว้ย 

6.2 ผูต้อ้งขงัทุกคนควรไดพ้บแพทยเ์มื*อเขา้เรือนจาํ 
6.3 ผูต้อ้งขงัทุกคนควรไดรั้บการประเมินดา้นสุขภาพเมื*อเขา้เรือนจาํแลว้

ระยะหนึ*ง 
6.4 ควรมีการให้บริการพยาบาลเบืPองตน้ในเรือนจาํแก่ผูต้อ้งขงัทุกคน

ตามความจาํเป็น ผูต้อ้งขงัที*อยูร่ะยะยาวควรไดรั้บการประเมินสุขภาพเป็นระยะ และมีเป้าหมายใน
การดูแลและรักษาโดยผูต้อ้งขงัมีความเห็นชอบดว้ย 

6.5 ผูต้อ้งขงัป่วยแต่ละคนควรไดรั้บความช่วยเหลือในการเตรียมตวัก่อน
ปล่อยตวั และควรไดรั้บการพยาบาลเบืPองตน้เช่นนีP ในชุมชนเช่นกนั  

7. การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํควรคาํนึงถึงกระบวนการทางกฎหมาย
และนโยบายทางดา้นสุขภาพ รวมถึงโครงสร้างการทาํงานของหน่วยงานเหล่านัPน  เพื*อแสวงหาช่อง
ทางการติดต่อกบัหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนทรัพยากรในทอ้งถิ*น ที*สําคญัคือการบริหาร
จดัการกบัผูป่้วยดว้ยโรคติดเชืPอและผูมี้อาการทางจิตเวชในระยะรุนแรง 

8. ทุกเรือนจาํควรมีการสนับสนุนบริการด้านสุขภาพ เช่น เวชภณัฑ์ การ
บริการดา้นทนัตกรรม  การบริการดา้นสุขภาพจิตและการบริการดา้นเภสัชกรรม 

9. ทุกเรือนจาํควรใหผู้ต้อ้งขงัเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพไดทุ้กเวลา 
10. ทุกเรือนจาํควรมีการจดัทาํรายการต่างๆที*เกี*ยวข้องกบัการทาํงานไว้

อยา่งเป็นระบบประกอบดว้ย  รายการทรัพยสิ์นทรัพยากรที*ใชใ้นการทาํงาน  ผลลพัธ์และสิ*งทา้ทาย
ในการรักษาที*สาํคญั รวมถึงบนัทึกเหตุการณ์ต่างๆที*เกิดขึPน 
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11. การพยาบาลขัPนพืPนฐานในเรือนจาํเป็นสิ*งสําคญัสําหรับผูป่้วย ผูต้อ้งขงั
ทัPงหมดและ ชุมชน และทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพต่องานอนามยัเรือนจาํและการสาธารณสุขในชุมชน
ดว้ยเหตุนีP จึงตอ้งมีการประเมินการทาํงานดา้นการดูแลบริการดา้นสุขภาพ   
   5.1.4  การบริการสุขภาพด้านจริยธรรมและการรักษาพยาบาล 

     มีประเด็นสาํคญัที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพในดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั (WHO, 2007: 33-35)ไดแ้ก่ 

1. ใหบ้ริการดา้นสุขภาพโดยไม่คาํนึงสภาพแวดลอ้ม  มีเป้าหมายสูงสุดของ
ทีมดูแลดา้นสุขภาพ คือ สวสัดิการความเป็นอยู ่คุณภาพชีวติที*ดีและเกียรติภูมิของผูต้อ้งขงัป่วย  

2. ผลการตรวจสอบร่างกายและทดสอบทางการแพทยที์*กระทาํในเรือนจาํ
เพื*อการดูแลรักษา ตอ้งถือเป็นความลบัเช่นเดียวกบัที*ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางการแพทยโ์ดยปกติ 

3. บุคลากรทางการแพทยไ์ม่ควรถูกจาํกดัการเขา้ถึงผูต้อ้งขงัป่วยทุกคนใน
ทุกเวลาและทุกสถานที*รวมถึงเมื*อตอ้งอยูใ่ตก้ฎเกณฑต่์างๆ  

4. บุคลากรทางการแพทยไ์ม่ควรกระทาํการทางการแพทยใ์ดๆ ที*เป็นการ
ผกูมดัหรือพนัธนาการ   ยกเวน้ในผูต้อ้งป่วยที*มีอาการทางจิตชนิดเฉียบพลนั และมีศกัยภาพที*จะทาํ
ร้ายตนเองและผูอื้*น 

5. ก่อนที*แพทยจ์ะทาํการตรวจคน้ร่างกายผูต้อ้งขงัอยา่งละเอียด ตอ้งอธิบาย
ให้ผูต้อ้งขงัเขา้ใจเสียก่อนวา่เป็นการตรวจคน้ในฐานะผูเ้ชี*ยวชาญโดยแทจ้ริง  และการกระทาํดงักล่าว
มีวตัถุประสงคเ์พื*อการบาํบดัรักษาหรือวนิิจฉยัโรค 

6. แพทยมี์หนา้ที*จดัทาํเอกสารประกอบการตรวจสอบพบอาการและอาการ
แสดงทางกายและจิตใจ ที*สอดคลอ้งกบัขอ้ร้องเรียนของผูต้อ้งขงัว่าถูกทาํร้าย ถูกทรมาน และถูก
กระทาํโดยไร้มนุษยธรรมและเสียศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์และพิจารณาคาํร้อง พร้อมรายงานผลการ
กระทาํดงักล่าวไปตามช่องทางที*เหมาะสม 

7. การให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจาํมีศกัยภาพที*จะแสดงให้เห็นถึง
บทบาทอนัสําคญัในการต่อสู้กบัการเจ็บป่วยที*เกิดขึPนในทุกแห่ง โดยเฉพาะอยา่งยิ*งในการตรวจสอบ
ร่างกายและจิตใจใหก้บัผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ 

8. บุคลากรทางการแพทยที์*ทาํงานกบัผูต้อ้งขงัตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเป็น
การเฉพาะเกี*ยวกบัการทาํงานในเรือนจาํแต่ละประเภทที*มีลกัษณะแตกต่างกนั การจดัการกบั
สถานที*ที*อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือสถานการณ์ความรุนแรง และความเสี*ยงต่อการทาํผิดจริยธรรม
ที*เกิดจากการใหก้ารดูแลดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 
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   5.1.5 การบริการสุขภาพด้านการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อในเรือนจํา  
     ประเด็นสําคญัในการบริการดา้นสุขภาพเพื*อการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ

(WHO, 2007: 43- 49)ไดแ้ก่  
1. โรคติดต่อสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดไดจ้ากการดูแลความสะอาด

ของอาหาร นํPาดื*มและนํPาใช ้เมื*อชุมชนมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว การควบคุมสิ*งเหล่านีP จึงกระทาํไดย้าก 
อีกทัPงการที*จะแยกผูป่้วยออกจากคนทั*วไปในชุมชนก็ทาํไดย้ากเช่นกนัสิ*งเหล่านีP เองจึงส่งผลให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไดง่้าย ดงันัPนในแต่ละชุมชนควรมีระบบการควบคุมป้องกนัโรคที*ดี
เช่น การให้วคัซีนป้องกนั  การใชย้าปฏิชีวนะ การจดัการสิ*งแวดลอ้มไม่ให้เอืPอต่อการแพร่กระจาย
เชืPอโรค 

2. การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อมีเป้าหมายที*จะทาํให้กระบวนการเกิด
โรคอ่อนแอลงตวัอย่างเช่น การจดัให้มีบริการถุงยางอนามยัและเข็มฉีดยา การให้วคัซีนเพื*อสร้าง
ภูมิคุม้กนัโรค ทัPงนีP เพื*อใหก้ารดาํเนินงานต่างๆประสบผลสาํเร็จ ควรจดัทาํเป็นแผนยุทธศาสตร์ และ
ควรมีการกาํหนดนโยบายการทาํงานเนื*องจากการทาํงานดา้นสุขภาพในเรือนจาํขาดความชดัเจน 
และยากที*จะปรับเปลี*ยน 

3. การควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อควรดาํเนินการร่วมไปกบังานดา้นการ
รักษาและควรกาํหนดเป็นนโยบายระดบัชาติโดยทั*วไปแล้วงานบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  
มกัมุ่งเน้นด้านการรักษา แต่เมื*อพบมีการระบาดของโรคติดต่อภายในเรือนจาํแล้ว ปัญหาที*
ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพก็คือการแพร่ระบาดไปสู่สังคมภายนอกด้วย เรือนจาํมีปัญหาขอ้จาํกดั
ต่างๆ หลายดา้นทาํใหก้ารเขา้ถึงดา้นการรักษาของผูต้อ้งขงัมกักระทาํไดช้า้ และเกิดการแพร่ระบาด
ของโรคอยา่งรวดเร็ว  ในทางปฏิบติั  การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อในเรือนจาํจะกระทาํไดง่้ายกว่า
การรักษาเมื*อเกิดเจบ็ป่วยแลว้ ดงันัPนจึงควรมีการกาํหนดนโยบายระดบัชาติเพื*อใหถื้อปฏิบติัร่วมกนั 

4. ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อที*พบบ่อยในเรือนจาํหรือโรคระบาดตาม
ฤดูกาล   

5. โรคติดต่อทางเลือด ได้แก่ โรคเอดส์ โรคไวรัสตบัอกัเสบบีและซี ซึ* ง
สามารถติดต่อทางเลือดและการสัมผสัโดยตรง หรือสัมผสัโดยอุบติัเหตุ ทัPงนีPสาเหตุของการติดต่อ
โรคทางเลือดที*พบไดบ้่อยในเรือนจาํมกัมีสาเหตุจาก  

5.1 การสักลายและการเจาะร่างกายส่วนต่างๆ  ซึ* งสามารถป้องกนั
การติดต่อได ้โดยการ จดัให้มีอุปกรณ์รวมทัPงการแนะนาํที*ปลอดภยัสะอาดปราศจากเชืPอ เช่น จดั
ห้องไวเ้ฉพาะ จดัถุงมือ เข็มสัก เข็มเจาะที*ผ่านการฆ่าเชืPอแลว้  รวมถึงการดูแลภายหลงัที*ถูกตอ้ง 
เป็นตน้ 
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5.2 การใชเ้ขม็ฉีดยาร่วมกนั  สามารถป้องกันโดยให้ความรู้การใช้เข็ม
และกระบอกฉีดยาที*ถูกตอ้ง   

     ส่วนรายละเอียดการดาํเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์  
มีแนวทางการปฏิบติัเป็นการเฉพาะดงันีP  

1. ควรมีการกาํหนดนโยบายการลดตราบาป (Stigma) สําหรับผูที้*ติดเชืPอ 
และไม่ควรแยกผูติ้ดเชืPอเอชไอวอีอกจากผูต้อ้งขงัทั*วไป 

2. ผูต้อ้งขงัมีสิทธิในการเก็บประวติัการรักษาของตนไวเ้ป็นความลบั 
3. เรือนจาํควรมีบริการให้คาํแนะนาํ  และคาํปรึกษาในการเจาะเลือดตรวจหา

เชืPอเอชไอว ีแบบสมคัรใจ (Voluntary Couselling Testing for HIVS : VCT ) 
4. การบงัคบัให้ผูต้อ้งขงัตรวจเลือด รวมทัPงการแยกผูต้อ้งขงัที*ติดเชืPอเอชไอว ี

ใหถื้อวา่เป็นความผดิดา้นจริยธรรม 
5. เรือนจาํควรมีการประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกที*

ดาํเนินงานดา้นสุขภาพ ในการดูแลผูต้อ้งขงัที*ติดเชืPอเอชไอวแีละผูป่้วยเอดส์ 
6. ผูต้อ้งขงัป่วยเอดส์ระยะสุดทา้ย ควรได้รับการดูแลจากเจา้หน้าที*ผูผ้า่น

การอบรมเป็นการเฉพาะ และควรจดัให้อยู่ในสถานที*ที*เป็นการส่วนตวัโดยอนุญาตให้ญาติเขา้
เยี*ยมอยา่งใกลชิ้ดได ้

7. ควรมีการกาํหนดใหมี้ยทุธศาสตร์ในการป้องกนัการติดเชืPอร้ายใหม่ 
ได้แก่การให้บริการถุงยางอนามยัการให้ความรู้และทศันคติที*ถูกต้องต่อการติดต่อ การอบรม
อาสาสมคัรผูต้อ้งขงั และการใหค้วามรู้การทาํความสะอาดอุปกรณ์ชนิดฉีดเขา้เส้น 

8. ควรมีการประสานความร่วมมือในทุกฝ่าย ทัPงผูต้อ้งขงั  เจา้หนา้ที*เรือนจาํ
และชุมชนในภาพรวม เพื*อใหง้านดา้นการควบคุมป้องกนัวณัโรคดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

9. โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  ไดแ้ก่ โรคเอดส์  โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์  
โรคติดเชืPอระบบทางเดินปัสสาวะ  ในการควบคุมป้องกนัโรคจะเนน้การป้องกนัการติดเชืPอรายใหม่ 
ซึ* งจะทาํไดโ้ดย 

9.1 การจดับริการถุงยางอนามยัในเรือนจาํ 
9.2 การใหค้วามรู้เรื*องโรค และทศันคติที*ถูกตอ้งให้แก่ผูต้อ้งขงั 
9.3 การอบรมอาสาสมคัรผูต้อ้งขงัเพื*อสร้างเครือข่ายในการดาํเนินงาน

ดา้นการป้องกนั 
9.4 การใหก้ารรักษาผูต้อ้งขงัที*ป่วย  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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   5.1.6  การดูแลบริการด้านสุขภาพจิต 
     ประเด็นที* เกี*ยวข้องในการบริการด้านสุขภาพเพื*อดูแลด้านสุขภาพจิต

(WHO, 2007: 133-135) ไดแ้ก่  
1. การรับตวัผูต้อ้งขงักรณีที*ยา้ยเรือนจาํ  วธีิการปฏิบติัควรจะมีกระบวนการ

ที*ทาํให้ลดสภาวะความเครียดในใจเป็นไปได้ว่าควรจะมีการเตรียมการติดต่อกบัครอบครัวของ
ผูต้อ้งขงัไวก่้อน  เนื*องจากพบวา่ความเสี*ยงต่อการฆ่าตวัตายของผูต้อ้งขงัจะสูงในช่วงเดือนแรก
ของการใชชี้วติในเรือนจาํแห่งใหม่  และมีความเสี*ยงสูงมากในวนัแรกรับ  ดงันัPนเจา้หน้าที*ควร
ไ ด ้ร ับ ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห ้รู ้ล ัก ษ ณ ะ ที *แ ส ด ง อ อ ก ข อง ผู ต้ ้อ ง ข งั ถ ึง ค ว า ม อ ่อน แ อ ทางจิตใจ  
ความเครียด ความกดดนั และใหก้ารดูแลอยา่งเหมาะสม  อนัดบัแรกควรให้ขอ้มูลในการดาํเนินชีวิต
เกี*ยวกบัการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงั  สิ*งที*ควรปฏิบติัเมื*อรู้สึกซึมเศร้าหรือกงัวลใจ  ซึ* งเจา้หน้าที*ตอ้ง
แน่ใจวา่ผูต้อ้งขงัมีความเครียดลดลงและเขา้ใจขอ้มูลที*ไดรั้บ  

2. มีการปฐมนิเทศผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่   แนะนาํด้านกฎระเบียบในเรือนจาํ  
การใหค้วามช่วยเหลือและวธีิในการปรับตวัในการใชชี้วติในเรือนจาํ 

3. สิ*งแวดลอ้มสะอาด   ตอ้งให้ข้อมูลที*ชัดเจนแก่ผูต้อ้งขงัวา่   เจา้หนา้ที*
มีความรู้สึกในทางบวกกบัพวกเขาและมีความเอาใจใส่ในการแกปั้ญหาในดา้นต่างๆ  

4. สภาพแวดลอ้มที*ถูกควบคุม  จะมีเจา้หนา้ที*ดูแลผูต้อ้งขงัตลอดเวลา  หาก
มีการควบคุมแบบเขม้เกินไปโดยไม่มีการวางแผนอาจมีการประทว้งและทาํให้เหตุการณ์รุนแรง   
โดยเฉพาะอยา่งยิ*งบนเรือนนอนที*นอนร่วมกนั เรือนจาํควรมีขัPนตอนการป้องกนัการเกิดการทาํร้ายกนั
บนเรือนนอน รวมทัPงในการดูแลเหยื*อที*โดนรังแก เพ่งเล็งผูต้อ้งขงัที*มีประวตัิในการก่อเหตุ 
เจา้หนา้ที*ตอ้งจบัตาดู  และเตรียมใหค้วามช่วยเหลือเมื*อจาํเป็น 

5. การจดัการให้การสนบัสนุนผูต้อ้งขงัแต่ละรายหลงัการตดัสินโทษ หรือ
เกิดเหตุการณ์ที*ไม่คาดฝันเป็นสิ*งสําคญัของเจา้หน้าที*ควรเป็นที*ปรึกษาที*ไวใ้จได ้เจา้หนา้ที*ควร
ไดรั้บการฝึกอบรม ให้การสนบัสนุนที*เหมาะสม  มีการเรียนรู้พืPนฐานการดูแลดา้นสุขภาพจิตและ
ความผิดปกติทางจิต  ควรตื*นตวัต่อการเกิดวิกฤตทางอารมณ์  จาํเป็นตอ้งให้การดูแลอยา่งต่อเนื*อง  
ควรพูดคุยให้ความช่วยเหลือจดัการกบัความรู้สึกของผูต้อ้งขงั  หน่วยงานที*ดูแลบริการด้าน
สุขภาพในเรือนจาํควรจะเตรียมรับมือในบางโอกาส   การให้คาํปรึกษาเพื*อลดความเครียดพร้อมกบั
ใหก้ารรักษาความเจบ็ป่วยทางร่างกายเป็นสิ*งที*ผูต้อ้งขงัควรจะไดรั้บ 
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6. การติดต่อกบัครอบครัวและ เพื*อน เพื*อนเป็นส่วนสําคญัในการให้การ
สนับสนุน แม ้ว ่าการคุมขงัจะมีการกาํหนดการเยี *ยม การส่งจดหมาย การโทรศัพท์ และ
สภาพแวดลอ้มก็เปรียบเสมือนสิ*งช่วยบาํรุงรักษาให้ผูต้อ้งขงัมีอาการปกติหรือรู้สึกดีขึPนได ้การเชื*อมโยง
ระหวา่งเรือนจาํและชุมชนนัPนเป็นการส่งเสริมและก่อใหเ้กิดผลในทางบวก 

7. กิจกรรมที*ควรใช้ให้เป็นประโยชน์สําหรับผูต้อ้งขงัในการใช้เวลาอยูใ่น
เรือนจาํไดแ้ก่ 

7.1 สถานที*ทาํงานหรือห้องเรียนสามารถทาํให้สิ*งแวดลอ้มของผูต้อ้งขงั
เปลี*ยนจากความวุ่นวาย  ให้มีความเพลิดเพลินทางจิตใจชั*วคราวเพื*อหลบหนีจากความกดดนั
ของการถูกคุมขงั 

7.2 การศึกษา  การฝึกวิชาชีพ   มีบทบาทหลกัในการทาํให้เกิดการเห็น
คุณค่าในตนเองดีขึPนและมีการปรับตวัภายหลงัการปลดปล่อย 

7.3 การศึกษาเรื*องการเลีPยงดูของพ่อแม่สามารถป้องกนัการเกิดวงจรการ
ทาํทารุณกรรมและการทอดทิPง  ซึ* งส่งผลต่อความอ่อนแอทางจิตใจและพฤติกรรมอาชญากร 

7.4 การฝึกให้รู้จกัป้องกนัอาการซึมเศร้าเปรียบเหมือนการไดเ้รียนรู้การ
บาํบดัรักษา  ฝึกทกัษะการปรับตวั  และทกัษะการใชชี้วติ  สามารถทาํใหสุ้ขภาพจิตดีขึPนได ้  ศาสนา
และความเชื*อสามารถทาํให้ผูต้อ้งขงัมีจิตใจดีขึPน  เจา้หน้าที*ควรเคารพในความเชื*อทางศาสนา
ของผูต้อ้งขงั 

8. ความเป็นส่วนตวั และความไวว้างใจในบางโอกาสควรจดัให้มีสถานที*ที*
มีความเป็นส่วนตวัเมื*อจาํเป็น ผูต้ ้องขงัควรถูกสัมภาษณ์ในที*ที*มีความเป็นส่วนตวัมากกว่าที*ที*
มีผูต้อ้งขงัอื*นอยูร่่วมดว้ย 
   5.1.7  การดูแลบริการด้านสุขภาพปากและฟัน 

     ประเด็นการใหบ้ริการดา้นสุขภาพในการดูแลดา้นสุขภาพปากและฟันหรือ
ทนัตกรรมแก่ผูต้อ้งขงั(WHO, 2007: 147-150)  สรุปไดว้า่ควรมีการจดับริการดงันีP   

1. มีการใหค้วามรู้เรื*องสุขภาพช่องปากและฟัน 
2. มีการรักษาที*ดีเท่าเทียมกบัประชาชนทั*วไป 
3. การเขา้ถึงใหถึ้งปัจจยัเสี*ยงที*ทาํใหเ้กิดปัญหาเพื*อแกปั้ญหาไดต้รงจุด 
4. มีการส่งต่อผูต้อ้งขงัไปรักษาต่อและติดตามผลการรักษา 
5. มีการส่งเสริมดา้นสุขภาพปากและฟัน 
6. มีคลินิกหรือสถานพยาบาลรองรับเมื*อส่งผูต้อ้งขงัไปรักษาต่อ 
7. การรักษาอาจตอ้งใชร้ะยะเวลา 
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     ความเสมอภาคในการบริการด้านสุขภาพนัPน  ควรลดความไม่เท่าเทียม
กนัดา้นการบริการสุขภาพในทุกเรือนจาํควรไดรั้บการสนบัสนุนจากทนัตแพทยที์*สามารถมาทาํงาน
ในเรือนจาํได้อย่างมีประสิทธิภาพและทุกเรือนจาํตอ้งแน่ใจว่าทนัตแพทยที์*มาปฏิบติัหนา้ที*นัPน  
มีใบประกอบวชิาชีพ ใหบ้ริการแก่ผูต้อ้งขงัตามกรอบวชิาชีพและคุณธรรมจริยธรรม  และมีคุณภาพ  
ผูต้อ้งขงัทุกคนตอ้งควรได้รับการดูแลด้านทนัตกรรมตามที*ตอ้งการ ผูต้อ้งขงัที*อยูใ่นเรือนจาํนาน
ตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งเตม็ที*เช่นกนั   
  5.2  การบริการด้านสุขภาพในเรือนจําประเทศแคนาดา (Canada) 

   ประเทศแคนาดามีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติที*ให้การดูแลและมีการ
ประกนัสุขภาพของประชาชนชาวแคนาดาที*เรียกวา่The Canada Health Act (CHA)โดยกาํหนด
วตัถุประสงคห์ลกัของนโยบายการดูแลสุขภาพแคนาดาไวว้า่ “ to protect, promote and restore the 
physical and mental well-being of residents of Canada and to facilitate reasonable access to health 
services without financial or other barriers” (Correctional Service of Canada.,2009: 6)ซึ* งโครงการ
ระดบัชาติดา้นหลกัประกนัสุขภาพดาํเนินงานเชื*อมโยงกนัระหว่างจงัหวดัและเขตพืPนที*โดยมีการ
คุ ้มครองคุณภาพมาตรฐานให้เป็นไปตามกรอบของระบบสุขภาพแห่งชาติ บทบาทและ
ความรับผิดชอบของระบบบริการดา้นสุขภาพของพืPนที*ต่างๆ จะอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของThe CHA 
(1984) ซึ* งรวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพของผูต้ ้องขงัที*อยู่ในเรือนจาํดว้ย โดยผูต้อ้งขงัจะ
ไดรั้บสิทธิทางกฎหมายในการไดรั้บการดูแลสุขภาพที*สําคญัทัPงในดา้นการบาํบดัรักษา ดา้นทนัตกรรม 
ดา้นสุขภาพจิต นบัวา่มีความจาํเป็นอยา่งยิ*งเพื*อส่งเสริมแกไ้ขฟืP นฟูและผูต้อ้งขงัสามารถกลบัคืนสู่สังคม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Corrections and Conditional Release Act (CCRA), 1992:   c.20, s.86). 

   ในการศึกษาเพื*อพฒันาตวัชีP วดัการบริการด้านสุขภาพผูต้อ้งขงัครัP งนีP    ไดน้าํ
แนวทางปฏิบติัในการบริการด้านสุขภาพผูต้อ้งขงัที*มีคุณภาพ มาตรฐานที*เหมาะสมเพื*อนาํมา
ประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัที*ดีและเป็นสากล ในการพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพ
เพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  ซึ* งผูว้จิยัไดส้รุปในประเด็นดา้นต่างๆที*เกี*ยวขอ้ง ดงันีP   
   5.2.1 การบริการด้านสุขภาพในด้านความเป็นอยู่และสุขอนามัย  (Living  

Conditions  and  Personal  Hygiene) 
     การดูแลสภาพความเป็นอยูแ่ละสุขอนามยัของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศ

แคนาดา โดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะการดาํเนินงานและการปฏิบติัที*คลา้ยกนักบัเรือนจาํในหลายๆ
ประเทศ  โดยทางเรือนจาํจะมีการแจกเสืPอผา้  เครื*องนุ่งห่ม  เครื*องนอน  รวมทัPงสิ*งของเครื*องใช้
ส่วนตวัที*จาํ เป็นต่อการดาํเนินชีว ิตและสุขอนามยัส่วนตวัให้แก่ผูต้ อ้งขงัในวนัที*รับตวัเข้า
เรือนจาํ  มีการจดัใหผู้ต้อ้งขงัไดดู้แลสุขอนามยัส่วนบุคคลโดยการอาบนํP าชาํระลา้งร่างกาย  ดูแลจดั
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แต่งทรงผม  การทาํความสะอาดเสืPอผา้และเครื*องนอน ตลอดจนการจดัสวสัดิการดา้นอาหารและ
จดัหานํPาดื*มที*สะอาดใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัอยา่งเพียงพอ  แต่การดาํเนินงานการดูแลความเป็นอยูแ่ละสุขอนามยั
ของผูต้้องขงัของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันบา้งตามสภาพสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศนัPนๆ การดาํเนินงานของเรือนจาํประเทศแคนาดาดา้นการจดัหาเสืPอผา้เครื*องนุ่งห่ม เครื*องนอน  
และสิ*งของเครื*องใชที้*จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัแก่ผูต้อ้งขงันัPน กรณีนักโทษเด็ดขาดทางเรือนจาํ
จะแจกเสืPอผา้ที*มีรูปแบบและสีที*แตกต่างกนัตามประเภทผูต้อ้งขงั แต่ผูต้อ้งขงัที*อยูร่ะหวา่งพิจารณาคดี  
ทางเรือนจาํจะอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัสวมเสืPอผา้ของตนเองได ้ ดา้นเครื*องนอนเรือนจาํจะแจกหมอน
ผา้ห่ม  และสิ*งของเครื*องใชที้*จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัเช่น  รองเทา้  ผา้เช็ดตวั  สบู่  ยาสีฟัน แปรงสีฟัน 
ผา้อนามยั ฯลฯ จดัใหผู้ต้อ้งขงัไดดู้แลสุขอนามยัส่วนบุคคลโดยอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัอาบนํP าไดทุ้กวนั 
จดัระบบและตารางการทาํความสะอาดเสืPอผา้และเครื*องนอนสัปดาห์ละ 1 ครัP ง (กรมราชทณัฑ์,  
สาํนกัทณัฑปฏิบติั, 2557ก) 
   5.2.2 การบริการดูแลสุขภาพด้านการฟืe นฟูสภาพ 

     ในประเทศแคนาดาผูต้อ้งขงัสามารถเลือกไดว้่าจะเรียนหรือทาํงานดา้นใด  
มีการจดักิจกรรมกีฬาและสันทนาการโดยจดัให้ผูต้อ้งขงัไดเ้ล่นกีฬา  ทาํงานศิลปะและงานฝีมือ มี
การจดักิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที*เกี*ยวข้องกับวฒันธรรมและเชืPอชาติ  มีการจดัตัP ง
ศูนย์สุขภาพจิตภูมิภาคซึ*งเป็นศูนยสุ์ขภาพจิตชุมชนสาํหรับผูต้อ้งขงัที*มีปัญหาสุขภาพจิตโดยเฉพาะ  
ส่วนของการดาํเนินงานดา้นการศึกษา  กรมราชทณัฑ์แคนาดาส่งเสริมการศึกษาแก่ผูต้ ้องขงัที*
อยู่ระหวา่งตอ้งโทษ  โดยเนน้ใหผู้ต้อ้งขงัสาํเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมปลายเป็นอยา่งนอ้ย การจดั
โปรแกรมแกไ้ขฟืP นฟูจะมีโปรแกรมหลากหลาย  เช่น โปรแกรมบาํบดัยาเสพติด  โปรแกรมบาํบดั
ผูก้ระทาํผดิทางเพศ  โปรแกรมการใหเ้หตุผลและฟืP นฟูเยยีวยา  โปรแกรมการจดัการอารมณ์ความโกรธ 
โปรแกรมสาํหรับผูต้กเป็นเหยื*อจากการกระทาํทารุณและความบอบชํP าทางจิตใจ โปรแกรมบาํบดั
พฤติกรรมโดยใชเ้หตุผล  โปรแกรมการฟืP นฟูทางจิตสังคม  โปรแกรมการสร้างงานและเพิ*มโอกาส
ทางการจา้งงาน  โปรแกรมสําหรับผูต้อ้งขงัที*ตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวิต  เป็นตน้  (กรมราชทณัฑ์, 
สาํนกัทณัฑปฏิบติั, 2557ก) 
   5.2.3  การบริการดูแลเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพ้นโทษ 

     เรือนจาํประเทศแคนาดา  มีการบริการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กบั
ผูต้อ้งขงั  โดยจดัรูปแบบโปรแกรมการรับผูต้อ้งขงักลบัสู่ชุมชน (Community Integration Program) 
ซึ* งดาํเนินงานในช่วง  3  เดือนก่อนพน้โทษ  และมีการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั  4  ดา้น  คือ
ด้านความเป็นอยู่ที*ดี ด้านการสร้างสัมพนัธภาพ ด้านการสร้างโอกาส และด้านการทาํหน้าที*ใน
ชุมชน มีการจดักิจกรรมเพื*อลดความตึงเครียดในการกลบัเขา้สังคม  ประเมินโอกาสและแรงบนัดาลใจ
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ในการใช้ชีวิตให้ประสบผลสําเร็จ  ฝึกให้ผูต้อ้งขงัสามารถเผชิญปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการรู้
แหล่งทรัพยากรในชุมชน มีการจดักิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผูต้อ้งขงั และจดักิจกรรม
ทางบวกผา่นทางแหล่งบริการชุมชน เช่น  การจดัแข่งกีฬาและทาํกิจกรรมอื*นๆ การทาํตูแ้ละเครื*อง
เรือนสาํหรับโครงการบา้นของสังคม  การซ่อมรถจกัรยานที*ใชแ้ลว้และบริจาคให้แก่เด็กดอ้ยโอกาส  
การทาํความสะอาดชุมชน  เก็บขยะ  กวาดหิมะ  และถอนหญา้ในสถานที*ชุมชน  การเข้าร่วม
โปรแกรมพดูคุยกบัเด็กๆ เกี*ยวกบัยาเสพติดและผลที*ตามมาของการเลือกทางผดิ เป็นตน้ (กรมราชทณัฑ์, 
สาํนกัทณัฑปฏิบติั,  2557ก) 
   5.2.4 การบริการดูแลสุขภาพผู้ที�มีปัญหาสุขภาพจิต  

     จากเอกสาร Canadian Mental Health Association (2009). Canadian 
Mental Health Association Urges Governments to Develop More Appropriate Solutions for the 
Mentally Ill Housed in Today’s Prisons. (online: http://www.cmha.ca/bins/content_page.asp? 
cid=6-20-21-2614-2615&lang=1 และ Correctional Service of Canada. (2009). Quick Facts: 
Mental Health Strategy. Ottawa:Author.(online: http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/qf/11-
eng.shtml) มีประเด็นการบริการดา้นสุขภาพเพื*อดูแลผูต้อ้งขงัจิตเวชที*สาํคญัดงันีP  

     ในการดูแลสุขภาพจิตผูต้้องขงัควรได้รับการประเมินและคดักรองการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต การบาํบดั การไดรั้บการสนบัสนุนและการมีมาตรการการป้องกนัการฆ่าตวัตาย
และทาํร้ายตวัเองรวมถึงการส่งต่อการรักษาที*เหมาะสม  ดงัระบุใน Canadian Human Rights Act 
(1977: c.33, s.11) (Canadian Mental Health Association, 2009: 9-15 ) ที*กล่าวไวว้า่ 

1. ผูต้้องขังที*มีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีอาการป่วยทางจิตต้องได้รับการ
เข้าถึงบริการโดยไม่คาํนึงถึงเพศ เชืPอชาติ ศาสนา สีผิว ความพิการ และปัจจยัที*สําคญัของการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพไดแ้ก่ การใหค้วามรู้การแบ่งปันความรู้ การปรับปรุงการใหบ้ริการ การพฒันา
บุคลากรใหมี้ความรู้ในการดูแล การสนบัสนุนจากชุมชนและเครือข่ายดา้นสุขภาพสุขภาพ  

2. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตจะช่วยให้ลดอาการทางจิตและส่งเสริมให้มี
ภาวะสุขภาพจิตดีขึPนควรมีคู่มือ แผน่พบักิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพจิตเพิ*มการมีปฏิสัมพนัธ์
กบัผูมี้ปัญหาทางจิต  มีเครือข่ายสนบัสนุนเช่นกลุ่มเพื*อนและครอบครัว เป็นตน้  

3. ควรมีการประเมินสุขภาพจิตต่อเนื*องเพื*อประสิทธิภาพของการดูแลจะ
ช่วยลดความเสี*ยงการทาํร้ายตวัเองและคนอื*น และเพื*อเริ*มการรักษาและวางแผนอยา่งต่อเนื*อง  

4. การไดรั้บการรักษาที*เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาอาการ
ทางจิต ความเสี*ยงในการทาํร้ายตวัเองและการฆ่าตวัตาย เพิ*มความปลอดภยัใหก้บัผูมี้ปัญหา 
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5. มาตรการการป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองเป็นสิ*งจาํเป็น จะ
ช่วยจดัการความเสี*ยงอนัเป็นความเสียหายแก่กลุ่มผูต้อ้งขงัอื*นในเรือนจาํอนัดบัแรกควรมีการตรวจสอบ 
ให้การรักษา อบรมเจา้หนา้ที*และผูต้ ้องขงัให้ทราบถึงปัจจยัเสี* ยงเพื*อป้องกันการฆ่าตวัตายอย่าง
เหมาะสม   

6. การส่งต่อการรักษาแบบไร้รอยต่อระหวา่งเรือนจาํกบัชุมชนและสถาบนั
เพื*อใหก้ารรักษาอยา่งเหมาะสม  
   5.2.5  การพฒันาบุคลากรผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 

     เรือนจาํแคนาดามีเจา้หน้าที*สายการแพทยแ์ละมีทีมงานผูเ้ชี*ยวชาญเพื*อให้
การดูแลบริการดา้นสุขภาพเช่นเดียวกบัการบริการดา้นสุขภาพในชุมชนโดยให้บริการดา้นสุขภาพ
ที*ครอบคลุมดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื*อนาํไปสู่การฟืP นฟูผูต้อ้งขงัให้ประสบความสําเร็จ
ในการคืนคนดีสู่สังคม เพราะผูก้ระทาํผดิในที*สุดก็ตอ้งกลบัไปสู่ชุมชน จึงมีการพฒันาปรับปรุงการ
บริการดา้นสุขภาพโดยพฒันาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ มีการร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ ไดแ้ก่ 
พยาบาล นกัจิตวิทยา  นกัสังคมสงเคราะห์  เภสัชกร ทนัตแพทย ์ เพื*อจดักิจกรรมที*หลากหลาย มี
การประเมินผลอยา่งต่อเนื*องดา้นการดูแลรักษา ให้ความรู้ดา้นสุขภาพ  เพื*อส่งเสริมและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของผูต้อ้งขงัเพื*อใหเ้กิดความเปลี*ยนแปลงและแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิภาพลดผลกระทบ
ที*จะนาํไปสู่ชุมชน (Correctional Service of Canada., 2009a) 
  5.3 การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศ

สหรัฐอเมริกา(USA) 
   ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ

ผูต้อ้งขงั ประเด็นที*เกี*ยวขอ้งมาเป็นกรอบพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพไดแ้ก่  1) Mapping 
the Innovation in Correctional Health Care Service Delivery in New York City (Jeff Mellow et 
al., 2008)  2) Journal of Correctional Health Care: A Review of Quality Measures Used by State 
and Federal Prisons (Cheryl L. Damberg and et al., 2011) 3) ABA Criminal Justice Standards on 
Treatment of Prisoners (ABA House of Delegates, 2010)  4) Health Care Management Issues in 
Corrections : defining appropriate and necessary healthcare (Kenneth L.Faiver, 1997) 5) "Health 
Care."Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities. Ed. (Frechea, Tara, and Kenneth L. 
Faiver.,  2012)  6) A Public Health Manual for Correctional Health Care USA: Policies and 
Procedures  (Thomas Conklin and et al., 2002) สรุปประเด็นสาํคญัไดด้งันีP  
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   สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที*มีผูต้อ้งขงัจาํนวนมากที*สุดในโลกมีอตัราส่วนของ
ผูต้อ้งขงัโรคติดเชืPอ โรคเรืP อรัง ติดสารเสพติดมีความเจ็บป่วยทางจิตและการบาดเจ็บสูงกว่า
ประชากรทั*วไปนอกจากนีP ยงัมีผูต้ ้องขงัที*มีฐานะยากจน ดอ้ยการศึกษาและส่วนใหญ่เป็นบุคคล
ที*มีผิวสีดาํมากวา่ประชากรทั*วไป (Thomas J. Conklin, 2002: xi)  ผูต้อ้งขงัที*ถูกปล่อยออกมา ได้
กลบัไปอยูก่บัชุมชนของพวกเขาการดาํเนินงานเพื*อแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพและสุขภาพจิตของพวกเขา  
สามารถทาํใหเ้กิดภาวะสุขภาพที*ดีมีความปลอดภยัสําหรับชุมชน  รูปแบบการดาํเนินงานดา้นสุขภาพ
และสาธารณสุขที*ครอบคลุมการดูแลและอาํนวยความสะดวกจะเป็นแนวทางการปฏิบติัตาม
องคป์ระกอบที*เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบติัในการดูแลบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ มีกรอบการทาํงาน
สําหรับการบริการดา้นสุขภาพและสุขภาพจิตแก่ผูต้อ้งขงัที*มีความเชื*อมโยงระหว่างผูต้อ้งขงักบั
ชุมชน ระบบนีPประสบความสําเร็จและเป็นนวตักรรมการสร้างความร่วมมือระหวา่งระบบสุขภาพ
ในเรือนจาํและหน่วยบริการสุขภาพของประชาชนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบพืPนฐานเป็น
แนวทางในการดูแลบริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่    

1. การประเมินและการคดักรองดา้นสุขภาพแรกรับ  
2. การรักษาที*รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการดูแลบริการด้าน

สุขภาพของชุมชน 
3. การใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพที*ครอบคลุม 
4. มาตรการป้องกนัและการส่งเสริมสุขภาพ 
5. ความต่อเนื*องของการดูแลรักษา  และการส่งต่อไปยงัชุมชน 

   องค์ประกอบที*สําคญัในการดาํเนินงานให้ประสบความสําเร็จขึP นอยู่กับการ
สนับสนุนของผูบ้ริหารในการปรับปรุงการบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํและชุมชน  การสร้าง
ความร่วมมือเพื*อการดําเนินงานที* เป็นรูปแบบเพื*อการดูแลบริการด้านสุขภาพผู ้ต้องขังให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์หลายดา้น อนัไดแ้ก่  

1. ทาํใหภ้าวะสุขภาพในเรือนจาํและชุมชนดีขึPน (Improved inmate & community 
health ) 

2. ช่วยใหป้ระชาชนมีความปลอดภยัขึPน (Improved public safety`) 
3. เจา้หนา้ที*ราชทณัฑมี์ความปลอดภยัยิ*งขึPน (Improved correctional staff safety ) 
4. ระบบบริการดา้นสุขภาพมีการพฒันาขึPน (Improved use of the health care 

system) 
5. ประหยดัค่าใชจ่้ายใหก้บัชุมชน(Cost savings for communities`) 
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   ซึ* งแนวทางการดูแลบริการด้านสุขภาพดงักล่าว จะเป็นแนวการปฏิบติัที*ดีที*สุด 
(Best practices) ที*เป็นที*ยอมรับและมีประสิทธิภาพผูว้จิยัไดป้ระยกุตใ์ชเ้ป็นกรอบการพฒันาตวัชีP วดั
การบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้ ้องขงัให้ทดัเทียมกับสากลและเป็นที*ยอมรับ 
โดยสรุปประเด็นที*เกี*ยวขอ้งดงันีP   
   5.3.1 การดูแลบริการคัดกรองสุขภาพแรกรับ 

      การคดักรองเพื*อประเมินสุขภาพผูต้อ้งขงัแรกรับ  เป็นขัPนตอนแรกเมื*อ
ผูต้อ้งขงัเขา้เรือนจาํ  การคดักรองมีความสําคญัและมีความซบัซ้อน  เป็นการประเมินเพื*อให้ทราบ
ถึงความตอ้งการด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงั  การดาํเนินงานนีP เพื*อให้ทราบสภาวะสุขภาพทั*วไปวา่
ผูต้อ้งขงัมีความเจ็บป่วยเฉียบพลนัหรือเรืP อรัง  ทาํให้ทราบถึงความตอ้งการด้านร่างกายและ
จิตใจของผูต้อ้งขงั  เพื*อจดัลาํดบัความสาํคญัในการดูแลรักษาการป้องกนัการให้ความรู้ดา้นสุขภาพ
ที*จาํเป็น  การประเมินยงัสามารถป้องกนัความเสี* ยงด้านสุขภาพ  เมื*อผูต้ ้องขงัเข้าเรือนจาํวนัแรก 
เจา้หนา้ที*สายการแพทยจ์ะประเมินทัPงสุขภาพกายและสุขภาพจิต ครอบคลุมการตดัสินใจในการรักษา
ตามความตอ้งการของผูต้อ้งขงัไดท้นัที   
   5.3.2. การบริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

     การบริการดา้นสุขภาพตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ขึPนอยูก่บัการประเมิน
เบืPองต้นผูต้ ้องขงัที*มีโรคเรืP อรังหรือการเจ็บป่วยที*รุนแรง  ควรไดรั้บการดูแลรักษาที*เหมาะสม
ตามมาตรฐานโดยใหก้ารรักษาสอดคลอ้งกบัความเจบ็ป่วยตามแผนการรักษาตามมาตรฐานไดแ้ก่ 

1. ไดรั้บยารักษาตามอาการป่วยที*เหมาะสม 
2. การใช้ระบบ “sick call” ในการแจง้ขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน มี

แนวทางในการปฏิบติัในการติดตามใหบ้ริการสุขภาพ 
3. การไดรั้บบริการจากสถานพยาบาลสัปดาห์ละ 5 วนั เพื*อการบริการดา้น

สุขภาพ 
4. การให้ความรู้รายบุคคลและกลุ่มย่อยเรื*องโรคเรืP อรังที*เกี*ยวขอ้งกบัการ

ดูแลรักษา เช่นโรค ความดนั เบาหวาน หอบหืด 
5. การบาํบดัผูติ้ดสารเสพติดที*ไดผ้ล 
6. การให้บริการในยามป่วยฉุกเฉินโดยการประสานงานกบัโรงพยาบาล

ใกลเ้คียงในพืPนที* 
7. การบริการผา่ตดัฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกลเ้คียงตามความจาํเป็น  
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   5.3.3 การดูแลบริการด้านการป้องกนัโรค 
     ภายใตรู้ปแบบการบริการสุขภาพสาธารณะควรมีมาตรการในการป้องกนั 
ที*ประกอบดว้ย  

1. การใหค้วามรู้การป้องกนัโรคติดต่อเพื*อป้องกนัการแพร่ระบาดในอนาคต  
2. การคดักรองเพื*อแยกโรคในการรักษาระยะเฉียบพลนัและเรืPอรัง 
3. การใหค้าํแนะนาํการจดัการเพื*อป้องกนัภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย

เรืPอรัง  
4. การจดัสิ*งแวดลอ้มเพื*อการป้องกนัโรค 
5. การให้คาํปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพ  เพื*อป้องกนัการหันกลบัไปใชส้าร

เสพติด เช่นการสูบบุหรี*   การติดสุรา เป็นตน้  
6. การใหค้าํปรึกษาเพื*อตรวจเลือดหาเชืPอเอชไอวี  โดยเนน้โรคที*สามารถ

ป้องกนัได ้
7. การใหว้คัซีนป้องกนัไวรัสตบัอกัเสบบีและซีในผูต้อ้งขงัที*มีความเสี*ยง 
8. การใหค้าํปรึกษาโรคไวรัสตบัอกัเสบซี และการตรวจเลือด  
9. การใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดตามฤดูกาล เช่น ไขห้วดัใหญ่ อีสุกอีใส 
10. การใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพปากและฟัน 
11. การป้องกนัความปลอดภยัในการทาํงานสําหรับผูต้อ้งขงัที*ทาํงานฝึก

อาชีพ 
12. การมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ การเล่นกีฬา การสถานที*ปลอดบุหรี*   
13. การใหค้าํปรึกษาในการเลิกสูบบุหรี*  
14. การออกกาํลงักายสาํหรับผูป่้วยเบาหวาน 
15. มาตรการป้องกนัความปลอดภยัจากการฆ่าตวัตายของผูต้อ้งขงั  

   5.3.4 การดูแลบริการให้ความรู้ด้านสุขภาพ( Health Education)  
     การให้ความรู้ดา้นสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเป็นองคป์ระกอบสําคญั

ของรูปแบบการบริการด้านสุขภาพที*มีเป้าหมายสําคญัแก่ผูต้อ้งขงัเพื*อเตรียมความพร้อมต่อการ
กลบัไปยงัชุมชนของพวกเขา การได้รับความรู้ความเข้าใจที*ถูกต้องเกี*ยวกับการป้องกันโรค
การส่งเสริมสุขภาพและการใหค้วามรู้เฉพาะโรคจะช่วยให้ผูต้อ้งขงัสามารถดูแลความเจ็บป่วยอยา่ง
ต่อเนื*องสอดคลอ้งกบัการรักษาตามมาตรฐานที*กาํหนด `การให้ความรู้เป็นการวางแผนการดูแลที*มี
หลากหลายวิธี เช่น ใช้สื*อวิดีโอ แผ่นพบั หนงัสือ เป็นตน้  การให้ความความรู้อาจแบ่งเป็นกลุ่ม
ผูป่้วยโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน หอบหืด เอชไอวี/เอดส์ การให้ความรู้เรื* องเอชไอวี/เอดส์และ
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โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์อาจกระทาํโดยเจา้หนา้ที*สายการแพทยห์รือผูต้อ้งขงัอาสามสมคัรที*ผา่น
การฝึกอบรมความรู้ 
   5.3.5  การดูแลบริการวางแผนก่อนปล่อยเพื�อการดูแลต่อเนื�อง (Discharge Planning, 
Case Management and Continuity of Care)  

     การวางแผนก่อนปล่อยพน้โทษเป็นองค์ประกอบรูปแบบการบริการดา้น
สุขภาพที*ผูว้ิจยันาํมาเป็นกรอบในการพฒันาตวัชีP วดัด้านหนึ* ง   เป็นประเด็นที*มีความสําคญัต่อ
ความสาํเร็จของการดาํเนินงานและเป็นคุณลกัษณะที*มีความทา้ทายของระบบบริการดา้นสุขภาพใน
เรือนจาํ  การวางแผนจาํหน่ายเริ*มตน้ขึPนเมื*อผูต้อ้งขงัเขา้มาอยู่ในเรือนจาํตัPงแต่วนัแรก การประเมิน
แรกรับเป็นการนาํขอ้มูลที*ได้รับเพื*อนาํมาวางแผนในการจาํหน่ายที*สําคญั  เจา้หนา้ที*จะทราบถึง
ความตอ้งการของผูต้อ้งขงักรณีที*มีโรคเรืP อรัง ตอ้งมีการวางแผนดูแลต่อเนื*อง เช่นโรคเบาหวาน 
ความดนั เอชไอว/ีเอดส์ ตบัอกัเสบ เป็นตนั เพื*อความปลอดภยัของชุมชนและลดภาวะแทรกซอ้น 

     นอกจากนีPการวางแผนก่อนปล่อยพน้โทษ  ในเรือนจาํประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการดาํเนินงานที*เนน้ดา้นการประสานความร่วมมือระหวา่งหน่วยบริการสังคมและภาคเอกชน  จะ
มีการจดัตัPงศูนยบ์าํบดัเพื*อการเตรียมการกลบัสู่สังคม  (Residential  Re-entry  Center) ซึ* งผูต้อ้งขงัที*
ใกลค้รบกาํหนดปล่อยตวั  จะถูกควบคุมตวัในศูนย์บาํบดัเพื*อการเตรียมกลับสู่สังคม  กิจกรรม
ที*สาํคญัในการดาํเนินงานดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยไดแ้ก่การให้ความช่วยเหลือในการ
หางานทาํ  การหาที*อยูอ่าศยัใหผู้ต้อ้งขงั การสานความสัมพนัธ์ระหวา่งผูต้อ้งขงัและครอบครัว  โดย
ผูต้้องขงัที*อยู่ในศูนย์บาํบดัเพื*อเตรียมกลับสู่สังคมทุกคนจะได้รับการจ้างงาน (กรมราชทณัฑ์, 
สาํนกัทณัฑปฎิบติั, 2557ก) 
   5.3.6  การศึกษาวิจัยเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริการด้านสุขภาพ (Research, 

Program Enhancement, and Assessment Studies) 
     รูปแบบของระบบบริการด้านสุขภาพที*นํามาใช้ในระบบบริการด้าน

สุขภาพในเรือนจาํ  ด้านการศึกษาวิจยัเพื*อพฒันาและประเมินผลการดาํเนินงานดา้นสุขภาพ มี
ความสาํคญัที*จะช่วยเพิ*มประสิทธิภาพในการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั  การศึกษาวิจยัมีผล
สนบัสนุนรูปแบบการดูแลบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  มีการขยายความรู้ในสาขาต่างๆและกระตุน้
ใหเ้กิดการตรวจสอบปัญหาดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัที*สําคญัการคุม้ครองสิทธิของผูต้อ้งขงัในดา้น
ของการวิจยั จะเป็นกลุ่มที*ไดรั้บการคุม้ครองเป็นพิเศษในการวิจยัเรื*องมนุษยเ์นื*องจากสภาพแวดลอ้ม
บีบบงัคบัการแก้ไขงานวิจยัและพฒันา ส่วนใหญ่ขึPนอยู่กบัขอ้มูลที*เก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ* ง
ของการดูแลบริการทางการแพทยที์*ไดรั้บการยินยอมจากผูต้อ้งขงัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โครงการวิจยั
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ทุกด้านจาํเป็นตอ้งได้รับการอนุมติัและทบทวนโดยคณะกรรมการตรวจสอบที*มีส่วนเกี*ยวขอ้ง  
ส่วนใหญ่เป็นงานวจิยัที*ผูต้อ้งขงัไดรั้บผลประโยชน์และไม่มีความเสี*ยง      
   5.3.7 การร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนภายนอก (External Community 

Collaborations)   
     การบริการด้านความร่วมมือขององค์กรชุมชนภายนอก ซึ* งประกอบดว้ย

หน่วยบริการดา้นสุขภาพในระดบัต่างๆที*มีการประสานความร่วมมือในการให้บริการดา้นสุขภาพ
และการส่งต่อการรักษา ไดแ้ก่  

1. ศูนย์สุขภาพชุมชน (Community Health Centers) 
      ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพในชุมชนที*ผูต้ ้องขงั

สามารถไปใช้บริการที*ศูนยเ์หล่านีP ในกรณีที*มีปัญหาสุขภาพ  มีเจา้หนา้ที*คอยให้บริการทัPงในเวลา
และนอกเวลา  ขอ้ไดเ้ปรียบของความร่วมมือกบัศูนยชุ์มชนอนัไดแ้ก่  

1.1 สามารถสร้างสัมพนัธ์กับผูใ้ห้บริการในศูนย์ชุมชนก่อนผูต้้องขงั
ปล่อยตวัเพื*อการดูแลและใหบ้ริการดา้นสุขภาพที*ต่อเนื*อง  

1.2 สามารถพึ*งพาแลกเปลี*ยนขอ้มูลข่าวสารเกี*ยวกบัมาตรฐานการดูแล
สุขภาพและลดอุปสรรคต่างๆในดา้นสุขภาพ 

1.3 สามารถใหบ้ริการสุขภาพไดห้ลากหลาย  ซึ* งมีศูนยบ์ริการหลายแห่ง
ในแต่ละชุมชน  

1.4 ศูนย์สุขภาพชุมชนมีหน้าที*รับผิดชอบคนในชุมชน ผูต้อ้งขงัเป็น
บุคคลสาํคญัที*ตอ้งใหก้ารดูแลรักษาดว้ยเช่นกนั 

2. โรงพยาบาล (Hospital)  
      ศูนยสุ์ขภาพชุมชนไม่สามารถให้ผูรั้บบริการนอนพกัรักษาตวัได้  จะมี

การประสานความร่วมมือกบัโรงพยาบาลที*เป็นหน่วยบริการดา้นสุขภาพของทอ้งถิ*น เพื*อรับส่งต่อ
การดูแลที*ต่อเนื*องในกรณีเกินขีดความสามารถในการดูแลรักษาจากศูนยสุ์ขภาพ  
   5.3.8 การร่วมมือระหว่างองค์กรภายใน(Internal Collaborations) 

     ความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในมีความจาํเป็นต่อผลการปฏิบติังาน  
ความตอ้งการในการดูแลบริการด้านสุขภาพ  ต้องอาศยัความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและสื*อสาร
กนัระหวา่งหน่วยบริการสุขภาพ   หน่วยควบคุมผูต้อ้งขงัและผูบ้ริหารเรือนจาํ เพื*อสนบัสนุนรูปแบบ
ที*จากผูมี้อาํนาจในการบริหารจดัการและการกาํกบัดูแล โดยมีการร่วมมือประสานความร่วมมือกนั
ภายในองคก์รอยา่งเป็นระบบ  
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   5.3.9 การได้รับการรับรองคุณภาพการบริการ (Accreditation) 
     การไดรั้บการรับรองคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพของเรือนจาํในประเทศ

อเมริกานัPนมีสถาบนัที*ชื*อวา่ The Nation commission on Correctional Health Care (NCCHC) มี
หน้าที*ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการด้านสุขภาพและมาตรฐานการบริการ จะช่วยหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบมาตรฐานการบริการทางการแพทยต์ามกระบวนการตรวจสอบ
มาตรฐาน  โดยใชรู้ปแบบโครงสร้างเช่นเดียวกบัหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน  มาตรฐานและ
แนวทางการปฏิบติัของ NCCHC มีการวางแผนและแนวทางการปฏิบติัที*จะช่วยให้การบริการดา้น
สุขภาพไดรั้บการรับรองคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  และมาตรฐานดังกล่าวนีP   จะช่วยให้
ทราบขอ้มูลเพื*อทาํการวางแผนการให้บริการ ปรับปรุงพฒันาและดาํเนินงานตามแผนโครงสร้าง
ของระบบการบริการดา้นสุขภาพ  ตามเอกสารที*เกี*ยวขอ้งในขัPนตอนต่างๆ  
   5.3.10 การบริการด้านสุขภาพผ่านเกณฑ์ประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) 

       เป้าหมายของการประกนัคุณภาพก็เพื*อให้เกิดความมั*นใจว่าการบริการ
ดา้นสุขภาพนัPน มีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบในหนา้ที*ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ   โดย
ให้บริการที*มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที*ยอมรับ  ซึ* งจะมีหน่วย  Quality Health Council (QHC) คอย
ตรวจสอบมาตรฐานการบริการดา้นสุขภาพ มีการระบุปัญหา การแกไ้ขปัญหา การปรับปรุงคุณภาพ
อยา่งต่อเนื*อง สามารถแกไ้ขปัญหาดา้นคุณภาพของระบบการบริการดา้นสุขภาพ 
   5.3.11 การบริการเพื�อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการบริการ 

       การเขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพนัPน  มีแนวสําหรับการบริการดา้นสุขภาพ
ที*เกี*ยวขอ้งกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั (Cheryl L. Damberg and et. al., 2011: 128-129)  ที*สามารถ
นาํมาพฒันาเป็นตวัชีPวดัการบริการดา้นสุขภาพสรุปไดด้งันีP  

1. ผูต้อ้งขงัควรได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายจากแพทยห์รือได้รับการ
ดูแลเฉพาะโรค 

2. การกําหนดระยะเวลาในการรอรับบริการตรวจรักษาจากเจ้าหน้าที*           
ผูใ้หบ้ริการที*มีความเหมาะสม เช่นผูป่้วยโรคหวัใจ ผูป่้วยจิตเวช ผูป่้วยที*ตอ้งควบคุมความดนัโลหิต 
เป็นตน้  

3. การติดตามผลการรักษาของเจ้าหน้าให้บริการสุขภาพในผูป่้วยโรค
เรืP อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง โรคลมชกั โรคไตที*ตอ้งทาํการล้างไตเพื*อรักษา 
เป็นตน้  
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   5.3.12 การบริการเพื�อลดความเครียดและการดูแลด้านจิตเวช 
       ผูต้ ้องขงัควรได้รับการตรวจประเมินสุขภาพจิตเมื*อแรกรับเขา้เรือนจาํ  
ควรได้รับการดูแลรักษาต่อเนื*องตลอดจนติดตามผลการรักษาและการส่งต่อเพื*อการรักษาที*
เหมาะสม 
   5.3.13 การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชืeอ (Infectious disease) 
       ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บการตรวจหาเชืPอเอชไอวี/เอดส์ วณัโรคและไวรัสตบัอกัเสบ
ชนิดซี และไดรั้บการรักษาต่อเนื*องเมื*อมีการติดเชืPอ 
   5.3.14 การบริการยารักษาโรคและการติดตามผล (Medication monitoring) 
        ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บยารักษาโรคอยา่งต่อเนื*องในโรคเรืPอรัง เช่น โรคหอบหืด 
โรคลมชกัระดบัไขมนัในเลือดสูง  โรคความดนัโลหิตสูงรวมถึงการติดตามผลการรักษา 
   5.3.15 การบริการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังป้องกันโรค (Screening and  

prevention) 
       การบริการตรวจคดักรองและเฝ้าระวงัป้องกนัโรค ได้มีการระบุไว้

ดงันีP  ( Jeff Mellow, 2008: 8-14) 
1. ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บการตรวจคดักรองและประเมินสุขภาพเพื*อคน้หาโรค

และรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเองเบืPองตน้ เช่น การตรวจหามะเร็งการตรวจหาเชืPอเอชไอวี/เอดส์ 
การตรวจหาโรคติดเชืPอต่างๆ เป็นตน้  

2. การได้รับวคัซีนเพื*อป้องกนัโรค เช่นวคัซีนไขห้วดัใหญ่ `โรคระบาด
ตามฤดูกาล 

3. การคดักรองเพื*อเฝ้าระวงัโรคที*สําคญัและเป็นปัญหาในเรือนจาํและ
ชุมชนไดแ้ก่ วณัโรค เอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ โรคทางจิตเวช การติดสารเสพติด 
เพื*อใหก้ารดูแลรักษาที*มีประสิทธิภาพ  
   5.3.16 การดูแลบริการเพื�อป้องกนัการฆ่าตัวตาย 

       การใชส้ารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิต (Psychotic disorders, substance 
abuse, and other mental health conditions) มีผลทาํให้ผูต้อ้งขงัเกิดความเครียด กดดนับางรายอาจมี
การทาํร้ายตวัเองและฆ่าตวัตาย ดงันัPนควรมีการป้องกนัการฆ่าตวัตายของผูต้งัขงั ดงัต่อไปนีP   

1. ดาํเนินมาตรการในการป้องกนัการพยายามฆ่าตวัตาย 
2. ตรวจคดักรองและประเมินอาการทางจิตเวช  ให้การรักษา และรับยา

ต่อเนื*อง 
3. ประเมินการใชส้ารเสพติดการใหก้ารบาํบดัและการบริการส่งต่อการรักษา 
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   5.3.17 การบริการดูแลส่งต่อการรักษา (Transitions in care)และการเตรียมพร้อม

ก่อนปล่อย ( Discharge Planning)  
     การบริการดูแลส่งต่อการรักษาและการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยนัPนควรมี

การปฏิบติัในการให้บริการดงันีP  ( Jeff Mellow, 2008:11-12; Cheryl L. Damberg and et. al.,  2011: 
131)   

1. ประสานการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ การคดักรองสุขภาพก่อนปล่อยและติดตามผลการรักษาผูต้อ้งขงัป่วยโรคเรืP อรังที*ตอ้ง
ดูแลต่อเนื*องเช่น โรคหัวใจ เบาวาน ความดนัสูง  หอบหืดและโรคติดเชืPอ เช่น เอชไอวี/เอดส์  วณัโรค 
และโรคติดเชืPอทางเพศสัมพนัธ์  เป็นตน้  

2. ดูแลความปลอดภยัขณะมีการส่งต่อการรักษาผูป่้วย  
   5.3.18  การบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 
       ดูแลผูป่้วยในระยะฉุกเฉินรวมถึงการใช้ยาและเครื*องมือที*เหมาะสมให้
ผูป่้วยมีความปลอดภยั ( Cheryl L. Damberg and et. al.,  2011: 131)   
   5.3.19  การบริการสุขภาพด้านอื�นๆ 

1. บนัทึกจาํนวนผูต้อ้งขงัเสียชีวิตประจาํปีจากสาเหตุต่างๆ เช่น การให้ยา
ผดิพลาด และสาเหตุอื*นๆ( Cheryl L. Damberg and et. al.,  2011: 131)  

2. อบรมและพฒันาเจา้หนา้ที*สายการแพทยใ์นการให้บริการดา้นสุขภาพ
โดยมีใบรับรองเมื*อผา่นการอบรม 
   5.3.20 การบริการเพื�อการแก้ไขฟืe นฟู 

       ประเทศสหรัฐอเมริกามีการดาํเนินงานดา้นการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงัตาม
แผนพฒันาผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล (Case  Management  Plan)  อนัประกอบดว้ย  การจดัการศึกษา
ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัในทุกเรือนจาํ  จดัใหผู้ต้อ้งขงัทาํงานในเรือนจาํ  ใหสิ้ทธิผูต้อ้งขงัในการนบัถือศาสนา  
จดับริการให้คาํปรึกษาแก่ผูต้อ้งขงัเพื*อป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเอง ทัPงนีP เรือนจาํเกือบ
ทัPงหมดในประเทศสหรัฐอเมริกามีนกัจิตวิทยาในเรือนจาํเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาแก่ผูต้อ้งขงัโดยการบริการ
ดา้นจิตวทิยามีลกัษณะหลากหลาย  ผสมผสานในรูปแบบของโปรแกรมเฉพาะกลุ่ม  นอกจากนีP ยงัมี
การจดับริการเพื*อใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้ล่นกีฬาและออกกาํลงักายหลงัเลิกงาน  การจดักิจกรรมสันทนาการ
ต่างๆ  มีโปรแกรมกิจกรรมยามว่าง  เช่น  การวาดภาพ  การทาํหัตถกรรมเซรามิค เป็นตน้การจดั
โปรแกรมการแก้ไขเฉพาะกลุ่ม จะมีการจดัหลักสูตรการศึกษาผูใ้หญ่ตัPงแต่ขัPนพืPนฐาน มธัยม  
ประกาศนียบตัร  ควบคู่ไปกบัการฝึกวชิาชีพ  มีหอ้งสมุดในเรือนจาํ  มีการประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานการศึกษาจากภายนอกจดัส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ มีการจดัการศึกษา
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ทางไกลผา่นสื*อโทรทศัน์และวีดีโอระดบัมหาวิทยาลยัหากผูต้อ้งขงัประสบผลสําเร็จดา้นการศึกษา
จะมีผลต่อการลดวนัตอ้งโทษ การจดัโปรแกรมแกไ้ขฟืP นฟู จะอยูใ่นรูปของโปรแกรมการให้คาํแนะ
ปรึกษา ไดแ้ก่ โปรแกรมบาํบดัผูต้อ้งขงัติดยาเสพติดและดื*มสุราโปรแกรมทกัษะชีวิตและการ
ปรับตวัในชุมชน โปรแกรม HIV/AIDS  โปรแกรมผูก้ระทาํผิดทางเพศ  โปรแกรมบาํบดัความ
รุนแรงในครอบครัว โปรแกรมการควบคุมตนเอง โปรแกรมการจดัการความโกรธ โปรแกรมทกัษะ
การดูแลครอบครัวและการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอื้*น(กรมราชทณัฑ,์  สาํนกัทณัฑปฎิบติั, 2557ก) 
  5.4 `การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศออสเตรเลยี 

   ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศออสเตรเลียนาํประเด็นที*เกี*ยวขอ้งเป็นกรอบตวัชีP วดัไดแ้ก่  1) The health 
of Australia’s prisoners 2009-2010 (Australian Institute of Health and Welfare,  2011)  ซึ* งสรุป
ประเด็นที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัดงันีP  

   ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ* งที*มีการพฒันางานการบริการด้านสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํอย่างต่อเนื*องโดยตัPงเป้าหมายเพื*อพฒันาประชากรทุกกลุ่มให้มีคุณภาพชีวิตใน
ดา้นสุขภาพดีขึPน โดยหนึ*งในกลยุทธ์ที*สําคญัของรัฐบาลออสเตรเลียคือการกาํหนดให้ปี ค.ศ.2008 
เป็นปีของการปิดช่องวา่งที*เป็นขอ้เสีย  โดยกลยุทธ์นีP ใช้หลกัของการทาํงานร่วมกนัเป็นเครือข่าย
ระหวา่งรัฐส่วนกลางและแต่ละรัฐควบคู่กนัไป  เป็นความร่วมมือในการดาํเนินงานดา้นสุขภาพของ
ประเทศเพื*อบรรลุเป้าหมายทัPงนีP วตัถุประสงคข์องนโยบาย มีส่วนสัมพนัธ์กบัการบริการดา้นสุขภาพ
ของผูต้อ้งขงั  เรือนจาํของออสเตรเลียมีจาํนวนผูต้อ้งขงัที*เป็นชนเผ่าจาํนวนมากกว่ากลุ่มอื*นๆใน
เรือนจาํ ดงันัPนจึงมีที*ปรึกษาดา้นการดาํเนินงานดา้นสุขภาพของชนเผา่ในการพฒันาร่วมกนั (ขอ้มูล
ดา้นสุขภาพปี ค.ศ. 2005-2008) และแผนกลยทุธ์นีP เป็นกุญแจสาํคญัในการวางแผนกลยุทธ์ในปี ค.ศ. 
2010-2015 ดว้ยเช่นกนั   นโยบายยุทธศาสตร์การดาํเนินงานดา้นสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย มี
การพฒันาในแต่ละรัฐร่วมกบัรัฐบาลกลางของประเทศ  โดยแยกเขตเรือนจาํเป็น 8 เขตไดแ้ก่1) New 
South Wales 2) Victoria3) Queensland 4) Western Australia5)South Australia  6) Tasmania           
7) Australian Capital Territoryและ 8) Northern Territory นโยบายสําคญัของการดูแลบริการดา้น
สุขภาพผูต้อ้งขงั คือการมีคุณภาพมาตรฐาน  เป็นที*ยอมรับของสากล  ผูว้ิจยัสรุปประเด็นที*เกี*ยวขอ้ง
ดงันีP  

1. บริการดา้นสุขภาพตามความตอ้งการของผูต้อ้งขงัสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
ที*ดีขึPน  

2. บริการด้านสุขภาพที*มีคุณภาพสูงมีหลกัปฏิบติัที*มีประสิทธิภาพจากการนํา
ผลการวจิยัมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินงานดา้นสุขภาพ  
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3. บ ริ ห า ร จ ดั ก า ร ที *ส า ม า ร ถ เ ป ลี *ย น แ ป ล ง ไ ป สู่ก า ร บ ริ ก า ร ที*ครบวงจร 
จดับริการดา้นสุขภาพในระบบงานยุติธรรมเพื*อสร้างความมั*นใจวา่การบริการดา้นสุขภาพมีความ
คล่องตวั มีการประสานงานและบูรณาการรูปแบบการบริการที*มีประสิทธิภาพ  

4. ปรับปรุงการเขา้ถึงบริการที*ปลอดภยัและการบริการผูก้ระทาํความผิดอย่าง
ย ั*งยนื 

5. ปรับปรุงกระบวนการทาํงานขององค์กรและระบบบริการด้านสุขภาพเพื*อ
รองรับการใหบ้ริการที*มีประสิทธิผล 

6. พฒันาบุคลากร โดยให้การสนบัสนุนบทบาทของเจา้หน้าที*สายการแพทยใ์น
การใหบ้ริการสุขภาพ 

7. ริเริ* มให้มีการรับรองมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพโดยองค์กรทาง
การแพทยข์องประเทศออสเตรเลีย  โดยดาํเนินงานดา้นระบบการจดัการผูป่้วยอิเล็กทรอนิกส์ ริเริ*ม
และขยายระบบ“Telehealth” 

8. มีส่วนร่วมในการดูแลบริการสุขภาพ  ด้านการส่งเสริม ป้องกนั รักษาและ
ฟืP นฟูสุขภาพ  

9. ดูแลบริการดา้นสุขภาพจากเรือนจาํสู่ชุมชนอยา่งต่อเนื*อง  
10. ส่งเสริมการเขา้ถึงการบริการดา้นสุขภาพ 
11. กาํกบัดูแลและประสานงานบริการดา้นสุขภาพกบัหน่วยงานภาครัฐที*เขม้แข็ง  

โดยบูรณาการดา้นสุขภาพใหเ้กิดความคล่องตวั 
12. นาํระบบบนัทึกสุขภาพดว้ยอิเล็กทรอนิกส์มาปรับปรุงการจดัการขอ้มูลดา้น

สุขภาพที*ทนัสมยั  
13. พฒันากรอบการทาํงานเพื*อตอบสนองความตอ้งการของผูต้อ้งขงัที*มีปัญหา

สุขภาพจิต ผูที้*พิการหรือดอ้ยทางปัญญาโดยใหค้วามสาํคญักบัปัญหาสุขภาพจิต 
14. ปรับปรุงการเขา้ถึงบริการที*ปลอดภยั  ใหบ้ริการสุขภาพผูต้อ้งขงัอยา่งต่อเนื*อง 
15. ปรับปรุงกระบวนการทาํงานขององค์กรสุขภาพและระบบบริการเพื*อ

ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิผล 
16. ไดรั้บการรับรองมาตรฐานการบริการดา้นสุขภาพโดยองคก์รทางการแพทย์

ของประเทศออสเตรเลีย  ริเริ*มดาํเนินงานระบบการจดัการผูป่้วยดว้ยการนาํระบบอิเล็กทรอนิกส์ มา
ใช ้และขยายระบบ “ telehealth” 

17. จดัการโรคเรืP อรัง โรคติดเชืPอ ในช่วงเวลาที*ถูกตอ้งขงัโดยควรมีการวางแผน 
การดูแลสุขภาพในระยะยาวใหดี้ขึPน  
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18. หน่วยบริการดา้นสุขภาพและผูมี้ส่วนเกี*ยวขอ้งร่วมมือในการส่งต่อการรักษา  
ร่วมมือในการส่งเสริมการกลบัคืนสู่สังคม 

19. ฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากรตามกรอบเป้าหมาย 
20. ดาํเนินนโยบายใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพเทียบเท่ากบัชุมชนทั*วไป  
21. ทบทวนและพฒันาแนวทางปฏิบติัของเรือนจาํในการบริการดา้นสุขภาพที*

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที*เป็นที*ยอมรับ 
22. พฒันาและแนะนําระบบการจดัการข้อมูลและฐานข้อมูลด้านสุขภาพใน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
23. พฒันาการรักษาไวรัสตบัอกัเสบซี / ไวรัสตบัอกัเสบบี ในผูต้อ้งขงัให้ดีขึPน 

ขยายการเขา้ถึงการรักษาโรคไวรัสตบัอกัเสบ 
24. พฒันาการให้บริการด้านเวชภณัฑ์ยารวมทัPงสถานที*เก็บเวชภณัฑ์ยาโดยมี

เภสัชกรเป็นผูรั้บผดิชอบ 
25. การใชห้ลกัการสิทธิมนุษยชนในการดูแลบริการดา้นสุขภาพสาํหรับผูต้อ้งขงั 
26. เสริมสร้างความเชื*อมโยงดา้นสุขภาพไปยงัสถาบนัการศึกษาดา้นสุขภาพ เช่น 

โรงเรียนแพทย ์โรงเรียนเภสัชกร วทิยาลยัพยาบาล เป็นตน้  
27. ใช้กลยุทธ์ การบริหารจดัการ ระยะยาว ปี ค.ศ. 2010-2020 ในการปรับปรุง

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูต้้องขงั ในการลดอุบติัการณ์และผลกระทบของ โรคเรืP อรัง ที*จะ
นาํไปสู่ชุมชน 

   และจากการศึกษาเกี*ยวกบัตวัชีP วดัการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัประเทศออสเตรเลีย   พบว่ามีการพฒันามาอย่างต่อเนื*อง  มีผูเ้ชี*ยวชาญดา้นสุขภาพได้
รวบรวมสภาพปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั เป็นโครงการที*ไดผ้ลลพัธ์ดา้นการ
พฒันา  ตวัชีPวดัดา้นการบริการสุขภาพ (Australian Institute of Health and Welfare, 2009) เริ*มใชใ้น
ปี ค.ศ.2010  

   ตวัชีP วดัสุขภาพแห่งชาติของผูต้อ้งขงัประเทศออสเตรเลียได้พฒันาวิธีการและ
กระบวนการในการคดัเลือกตวัชีP วดั โดยปฏิบติัตามนโยบายเพื*อการตรวจสอบสภาวะสุขภาพผูต้อ้งขงั
และข้อมูลสนับสนุนที*สามารถกระทาํได้และคดัเลือกตามขัPนตอนของการถูกคุมขงั และกรอบ
ตวัชีP วดัสุขภาพแห่งชาติ (The National Health Performance Framework: NHPF)  เป็นส่วนใหญ่ ซึ* ง
ตวัชีP วดัด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงัจาํเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของหน่วยบริการสุขภาพ 
(The Prisoner Health Information Group:PHIG) เพื*อวตัถุประสงคใ์นการสร้างชุดตวัชีP วดัที*มีความ
เป็นไปได ้หน่วยบริการสุขภาพผู ต้ ้องข งัได ้ระบุช่วง เวลาสําคญั เพื *อ เก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                  
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ขณะอยู่ในเรือนจาํเป็น 4 ช่วง ได้แก่ช่วงแรกรับเข้าสู่เรือนจาํ(At reception)ช่วงถูกคุมขงั (in 
custody) ช่วงก่อนปล่อยพน้โทษกลบัสู่ชุมชน (At the time of release into the community) และช่วง
หลงัถูกปล่อยตวั ( Post-release  in the community)  ซึ* งแต่ละช่วงเวลา  ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นกรอบ
พฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั(Australian Institute of Health 
and Welfare,2009)  สรุปไดด้งันีP  

1. ตัวชีeวดัการบริการด้านสุขภาพจิต (Mental health) 
    ปัญหาดา้นสุขภาพจิตผูต้อ้งขงัสามารถประเมินจากการไดรั้บการบอกเล่าของ

ผูต้อ้งขงัถึงประวติัการที*เขาไดรั้บการรักษาจากแพทย ์นกับาํบดัทางจิต นกัจิตวทิยาหรือพยาบาลวา่มี
ปัญหาหรือผิดปกติด้านสุภาพจิตหรือไม่ การมีประวติัการใช้ยาเสพติดหรือติดสุรามีผลต่อภาวะ
สุขภาพจิตการคดักรองประวติัการรักษา การสอบถามจากผูต้อ้งขงัวา่เคยไดรั้บยารักษาอาการทางจิต
ผูต้อ้งขงัอาจบอกว่ามีความเครียดและกดดนัจากการถูกคุมขงั  สามารถใชแ้บบทดสอบสุขภาพจิต 
(The Kessler Psychological Distress Scale (K10)โดยสามารถวดัประเมินปัญหาสุขภาพจิต ผูต้อ้งขงั
ควรไดรั้บการประเมินและให้การรักษาหากพบมีอาการผิดปกติโดยผูเ้ชี*ยวชาญเฉพาะทางจิตเวช   
และไดรั้บการส่งต่อการรักษาที*เหมาะสม 

2. ตัวชีeวดัการบริการด้านการป้องกนัการทาํร้ายตัวเอง (Self-harm) 
    ผูต้อ้งขงัที*มีประวติัการทาํร้ายตวัเองมาก่อน ควรสังเกตอาการใกล้ชิดควรมี

การเฝ้าระวงั และมีมาตรการป้องกนัการฆ่าตวัตายอยา่งเหมาะสม  
3. ตัวชีeวัดการบริการส่งเสริมสุขภาพกายและป้องกันการบาดเจ็บ(Physical 

health and Injuries) 
    ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บการตรวจสุขภาพการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการและการตรวจ

โรคตามระบบต่างๆตามความจาํเป็น  เช่น โรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบกระดูกและกลา้มเนืPอ
โรคระบบทางเดินอาหารเป็นตน้  

4. ตัวชีeวดัการบริการดูแลรักษาโรคเรืeอรัง(Chronic conditions) 
    ผูป่้วยโรคเรืPอรังควรไดรั้บการดูแลรักษาต่อเนื*องและเหมาะสมเช่น โรคหอบหืด

โรคมะเร็งโรคหวัใจและหลอดเลือดโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้  
5. ตัวชีeวดัการบริการดูแลรักษาโรคติดต่อ(Communicable diseases) 

    ผูต้อ้งขงัควรได้รับการคดักรอง และได้รับการรักษาเมื*อมีอาการป่วยดว้ย
โรคติดต่อ เช่น  การตรวจหาเชืPอเอชไอว/ีเอดส์  วณัโรค การตรวจเลือดหาเชืPอไวรัสตบัอกัเสบชนิดบี
และซี  การไดรั้บยารักษาตา้นไวรัสตบัอกัเสบซีเป็นตน้  ควรมีมาตรการเฝ้าระวงัโรคติดต่อ  เช่น 
โรคติดต่อทางเลือด โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ การป้องกนัโรคดว้ยวคัซีน 
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6.  ตัวชีeวดัการดูแลผู้ต้องขังเสียชีวติ (Mortality) 
    การระบุอตัราการเสียชีวิตของผูต้อ้งขงัเป็นสิ*งสําคญั  เพราะอตัราการตาย

เป็นเครื*องชีPวดัที*บ่งบอกภาวะสุขภาพของประชากรที*สาํคญัอยา่งหนึ*ง  การตายอยา่งเฉียบพลนั หรือ
การตายอยา่งไม่คาดฝันส่วนใหญ่เกิดหลงัพน้โทษไม่เกิน 1 อาทิตยอ์าจเกิดจากสาเหตุการเสพยาเกินขนาด 
การฆ่าตวัตาย อุบติัเหตุ ซึ* งควรมีแนวทางป้องกนัโดยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพน้โทษ  

7. ตัวชีeวัดการบริการเพื�อบําบัดผู้ติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Alcohol and 

other drug Use) 
    ผูต้อ้งขงัที*เคยติดสุราและสารเสพติด จะมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพเนื*องจาก

ผลของแอลกอฮอล์และสารเสพติดทาํให้สุขภาพทรุดโทรมมีผลทาํให้เกิดโรคตบัและตบัอ่อน
อกัเสบ มะเร็งบางชนิด และทาํให้เกิดการใชค้วามรุนแรงควรตรวจสอบความผิดปกติผูต้อ้งขงัที*เคย
ติดสารเสพติดและสูบบุรี*   เนื*องจากมีความเสี*ยงต่อการเกิดโรคหวัใจ หลอดเลือดสมอง มะเร็งและ
โรคอื*นๆไม่เพียงแต่ผูสู้บเท่านัPนควนับุหรี* มือสองยงัเป็นอนัตรายต่อคนรอบขา้งเช่นเดียวกบัผูสู้บบุหรี*   

8. ตัวชีeวดัการบําบัดยาเสพติดโดยใช้เมธาโดน(methadone or buprenorphine)  
    ปัจจุบนัการรักษาด้วยเมธาโดนจะมีผลช่วยลดความรุนแรงต่อสุขภาพ  ตาม

ขอ้ตกลงในบางเรือนจาํของออสเตรเลีย การใช้เมธาโดนเพื*อใช้บาํบดัผูต้อ้งขงัติดยาเสพติดจะมี
โปรแกรมวางแผนการรักษาและการเข้าถึงการให้ค ําปรึกษาที* เหมาะสม(Intergovernmental 
Committee on Drugs Working Group, 2007). 

9. ตัวชีeวดัการใช้บริการด้านสุขภาพ (Use of health services) 
    การใชบ้ริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ผูใ้ห้บริการควรทาํความเขา้ใจ

เมื*อผูต้อ้งขงัเขา้มาขอรับบริการ  เนื*องจากปัญหาหลายดา้น  จากการเปรียบเทียบโดยทั*วไปผูต้อ้งขงั
มีการใชบ้ริการในสถานพยาบาลเรือนจาํมากกว่าหน่วยบริการสุขภาพของชุมชนที*เคยอยู ่จึงตอ้งมี
การปรับปรุง สร้างความเข้าใจ ให้คาํ แนะนําการดูแลสุขภาพ เวลาสําหรับรับบริการ การรับ
คาํปรึกษาด้านสุขภาพ การรับบริการครัP งแรกของผูต้อ้งขงัอาจมีหลายสาเหตุ เช่น นอนไม่หลับ 
ตอ้งการยานอนหลบัเพื*อคลายกงัวลตอ้งการพบแพทย์เฉพาะทาง ซึ* งในสถานพยาบาลเรือนจาํ
ส่วนใหญ่ผูใ้หบ้ริการสุขภาพเป็นเจา้หนา้ที*พยาบาล   เมื*อมีปัญหาที*ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใน
เบืPองตน้ได ้  จะตอ้งส่งต่อไปยงัสถานพยาบาลที*มีแพทยดู์แล สถานพยาบาลเรือนจาํของออสเตรเลีย
ส่วนใหญ่จะมีแพทยเ์วชปฏิบติัเขา้มาใหบ้ริการเป็นประจาํ (AIHW, 2007) หรือมีการส่งต่อการรักษา
เพื*อไปสถานบริการสุขภาพที*มีความพร้อมกวา่และมีศกัยภาพในการรักษา 
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10. ตัวชีeวดัการบริการการด้านมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจํา (Prison clinics) 
      สถานพยาบาลเรือนจาํควรไดรั้บการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการบริการที*

เหมาะสม  ควรมีการตรวจเยี*ยมจากองค์กรสุขภาพเดือนละครัP งเพื*อควบคุมคุณภาพการบริการ
ด้านสุขภาพ สถานพยาบาลเรือนจาํควรมีการใหภู้มิคุม้กนัโรคและแนวทางการให้ภูมิคุม้กนัโรคเพื*อ
ลดการระบาดที*สามารถป้องกนัได ้เช่น ในผูที้*มีความเสี*ยงต่อการติดโรคไขห้วดัใหญ่ (Influenza) 
ไวรัสตบัอกัเสบชนิดบีและซี (Hepatitis A and hepatitis B)   และดา้นบุคลากรควรจดัอตัรากาํลงัที*มี
อตัราส่วนเหมาะสม  มีเจา้หนา้ที*full time ต่อจาํนวนผูต้อ้งขงัเพื*อการบริการดา้นสุขภาพที*มีคุณภาพ
มาตรฐานที*เป็นสากล (NHMRC,  2008)   
  5.6 การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศกลุ่ม

สหภาพยุโรป  
   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํกลุ่มสหภาพยุโรปเพื*อนาํประเด็นที*เกี*ยวขอ้งมาเป็นกรอบการพฒันาตวัชีP วดั
ไดแ้ก่  1) PRISON HEALTH PERFORMANCE & QUALITY INDICATORS (Department of 
Health of UK , 2012)  2) COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS: The 
European Prison Rules (2006:11-13)   และเอกสารกรมราชทณัฑ์ที*สรุปการเปรียบเทียบการปฏิบติั
ต่อผูต้อ้งขงัหญิงนานาชาติจากโครงการจดัทาํสารานุกรมการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงันานาชาติ(กรม
ราชทณัฑ์, สาํนกัทณัฑปฎิบติั 2557ก) 
   5.6.1 การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศ

องักฤษ  

1. การบริการด้านสวสัดิการและความจําเป็นพืeนฐาน 
      ประเทศองักฤษ  การบริการดา้นสวสัดิการและความจาํเป็นพืPนฐานนัPน

ประกอบดว้ย  ดา้นเสืPอผา้เครื*องนุ่งห่มทางเรือนจาํจะอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัสามารถสวมใส่เสืPอผา้ของ
ตนเองได ้ ถา้ไม่มีเสืPอผา้ของตนเอง   ทางเรือนจาํจะแจกเสืPอผา้พร้อมชุดชัPนในให้  ผูต้อ้งขงัผิวสีจะ
ไดรั้บอนุญาตให้สวมใส่เสืP อผา้ที*สอดคล้องกับความเชื*อ  ศาสนาและวฒันธรรม  เวน้แต่กรณี
ที*เสืP อผา้ดังกล่าวจะมีลักษณะที*ไม่เหมาะสมกับความมั*นคงปลอดภัยด้านสุขภาพด้านสิ* งของ
เครื*องใชที้*จาํเป็นในชีวติประจาํวนัและเครื*องนอน  เรือนจาํจะมีบริการที*แตกต่างจากประเทศอื*นคือ  
ผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่จะไดรั้บแจก “ Reception  Pack ”  ซึ* งบรรจุสิ*งของจาํเป็นต่างๆ เช่น    นม  นํP าตาล 
หนังสือ  เครื*องเขียน  และบตัรโทรศพัท์  เป็นต้น  ในด้านการดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล  ทาง
เรือนจาํจะจดัให้ผูต้อ้งขงัทาํความสะอาดเครื*องนอนสัปดาห์ละครัP ง  อาบนํP าไดทุ้กวนัเช่นเดียวกบั
ประเทศอื*นๆ  แต่มีความพิเศษเพิ*มเติมคือ  มีการจดัหาเครื*องทาํนํP าอุ่นให้ผูต้อ้งขงัและอนุญาตให้
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ผูต้อ้งขงัอาบนํP าอุ่นไดส้ัปดาห์ละ 1 ครัP ง ด้านการจดัอาหารผูต้ ้องขงัของประเทศองักฤษ จะมี
เจา้หน้าที*สายการแพทยม์ีความรู้ด้านโภชนาการเขา้มามีส่วนร่วมดาํเนินการ การจดัอาหารจะ
คาํนึงถึงปริมาณ  คุณภาพ รสชาติ  และมีความหลากหลายมากขึPน  นอกจากนีP ยงัมีการจดัอาหาร
เฉพาะอยา่งสําหรับผูต้อ้งขงับางประเทศ  เช่น  อาหารผูต้อ้งขงัชาวเอเชีย  อาหารผูต้อ้งขงัชาวยุโรป  
อาหารมงัสวิรัติ  อาหารฮาลาล (Halal) สําหรับผูต้อ้งขงัมุสลิม  อาหารผูต้อ้งขงัป่วย  อาหารสําหรับ
ผูต้อ้งขงัสูงอายุ  และอาหารสําหรับผูต้อ้งขงัตัPงครรภ์และเด็ก  เป็นตน้  นอกจากนีP เรือนจาํใน
ประเทศองักฤษยงัมีการจดัอาหารโคเชอร์ (Kosher) ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัชาวยิวตามที*เรือนจาํไดร้ะบุไวใ้น
ใบสั*งอาหาร ดา้นการนาํชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลด้านสภาพความเป็นอยู่ของผูต้ ้องขงั  
ทางเรือนจาํจะประสานกบัมูลนิธิภายนอกเพื*อให้ความช่วยเหลือการจดัหาเสืPอผา้ให้กบัผูต้อ้งขงัที*
ตอ้งโทษจาํคุกตลอดชีวติที*มีฐานะยากจนหรือไร้ญาติ(กรมราชทณัฑ,์ สาํนกัทณัฑปฎิบติั, 2557ก) 

2. การบริการด้านการแก้ไขฟืe นฟู 
      ประเทศองักฤษมีหน่วยงานสําหรับบริหารจดัการและดูแลผูก้ระทาํผิด

แห่งชาติ(National  Offenders  Management  Service : NOMs)  โดยมีแนวทางในการดาํเนินงานคือ
การจดัใหมี้เจา้หนา้ที*ดูแลผูก้ระทาํผดิเป็นรายบุคคล  ตัPงแต่ขณะอยูเ่รือนจาํต่อเนื*องไปจนถึงปล่อยตวั
จนไปอยูชุ่มชน มีการจดัทาํแผนการแกไ้ขฟืP นฟูและการควบคุมสําหรับผูก้ระทาํผิดเป็นรายบุคคล  
จดัให้มีบริการดา้นสุขภาพจิตในเรือนจาํ  มีการจดัตัPงศูนย ์ Personalize  Center ขึPนในเรือนจาํ
สาํหรับผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ เพื*อช่วยแกไ้ขปัญหาการทาํร้ายร่างกายและป้องกนัการฆ่าตวัตายนอกจากนีP
ยงัมีหน่วยบริการดา้นการเรียนรู้และเสริมทกัษะแก่ผูก้ระทาํผิด  (The  Offenders’  Learning  and  
Skills  Service : OLASS) ร่วมกบักรมราชทณัฑ์ในการจดับริการดา้นการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงั  ที*
ประกอบด้วย การจดัการศึกษาด้วยระบบชัPนเรียน การฝึกวิชาชีพ การจดัให้มีห้องสมุดศูนยก์าร
เรียนรู้และเสริมทกัษะสําหรับผูต้อ้งขงั  รวมทัPงการจดัโปรแกรมแกไ้ขฟืP นฟูเฉพาะกลุ่มหลากหลาย  
ประเทศอังกฤษมีโปรแกรมการแก้ไขพฤติกรรมผูก้ระทาํผิด ที*มุ่งลดการกระทาํผิดซํP าโดยมี
โปรแกรมย่อยๆมากมาย  เช่น  โปรแกรมควบคุมอารมณ์โกรธ  โปรแกรมเสริมสร้างความมั*นใจ  
โปรแกรมบาํบดัการติดแอลกอฮอล ์ โปรแกรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิด โปรแกรมแกไ้ขความ
รุนแรงในครอบครัว โปรแกรมสําหรับผูค้า้ยาเสพติด โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  
โปรแกรมการออกกาํลงักายและการลา้งพิษ โปรแกรมการแก้ไขการกระทาํผิดเกี*ยวกับยาเสพติด  
โปรแกรมบาํบัดฟืP นฟูสําหรับผูติ้ดยาเสพติด โปรแกรมชุมชนบาํบดั เป็นต้น (กรมราชทัณฑ์,
สาํนกัทณัฑปฎิบติั,  2557ก) 
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3. การบริการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพ้นโทษ  (Preparation  

for  Release) 
      กรมราชทณัฑข์องประเทศองักฤษ  มีหน่วยเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  

ทาํหน้าที*ดาํเนินการทดสอบและเตรียมความพร้อมให้กบัผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยตวั มีการกาํหนด
คุณสมบติัผูต้อ้งขงั  ซึ* งทางเรือนจาํจะจดัเจา้หนา้ที*รับผิดชอบผูต้อ้งขงัเป็นรายบุคคล  ดว้ยการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที*เกี*ยวข้องทัPงภาครัฐได้แก่  กรมคุมประพฤติ และภาคเอกชน โดย
เจา้หนา้ที*เรือนจาํจะประสานพนกังานคุมประพฤติในเขตภูมิลาํเนาของผูต้อ้งขงั และติดต่อประสานงาน
กบัหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งเพื*อขอรับความช่วยเหลือให้แก่ผูต้อ้งขงัในดา้นต่างๆ เช่น  ดา้นที*พกัอาศยั  
ดา้นการฝึกอาชีพ การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือดูแลเกี*ยวกบัปัญหาการใชย้าเสพติดและติดแอลกอฮอล์
ดว้ยโปรแกรมบาํบดัยาเสพติด  การปรับทศันคติ  ความคิด  และพฤติกรรม  เปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงั
เหล่านีPไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชน 

      ตวัชีPวดัการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในยุโรปไดพ้ฒันาการบริการ
ดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื*อง   ประเด็นที*ผูว้จิยันาํมาพิจารณาเพื*อเป็นกรอบการพฒันาเป็นตวัชีP วดัการ
บริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัที*เหมาะสมกบับริบทในเรือนจาํไทย สรุปไดด้งันีP  

1. การบริการด้านความปลอดภยัในการดูแลสุขภาพอนามัยผูต้ ้องขัง 
ประกอบดว้ย  

1.1 การจดัการระบบดูแลสุขภาพที*เหมาะสม 
1.2 การจาํแนกผูป่้วยไดอ้ยา่งชดัเจน 
1.3 ประวติัการรักษาผูป่้วยเพื*อเป็นการติดตามการรักษา และป้องกนั

การเจบ็ป่วย 
2. การบริการดา้นยารักษาโรคประกอบดว้ย 
2.1 การระบุสรรพคุณ การทาน และการจดัเก็บ ให้ชัดเจนนักโทษ

สามารถใชย้าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.2 การกาํหนดแบบแผนและขัPนตอนการเบิกจ่ายยาที*ชดัเจน เพื*อความ

สะดวก และปลอดภยั 
3. การบริการดา้นทนัตกรรม 
3.1 การรักษาฉุกเฉิน อาการเลือดออกหรือรับบาดเจ็บบริเวณหนา้ ให้

ส่งฝ่ายอุบติัเหตุและฉุกเฉินทนัที 
3.2 การรักษาเร่งด่วน เช่น มีอาการปวดเกิดขึPน ควรพบแพทยใ์น 24 

ชั*วโมง 
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3.3 การนดัหมาย  ควรนดัทุกหกสัปดาห์ในการตรวจติดตามปกติ 
4. การบริการบาํบดัผูติ้ดสิ*งเสพติดและแอลกอฮอล์ 
4.1 การประเมินเรื*องการดื*มแอลกอฮอลข์องผูต้อ้งขงัทุกคน 
4.2 การพบปัญหาที*เกิดจากการดื*มแอลกอฮอล์ควรทาํการรักษาและบาํบดั 

5. การบริการดา้นการป้องกนัการฆ่าตวัตายประกอบดว้ย 
5.1 ทาํงานร่วมกนัของหวัหนา้รักษาความปลอดภยัและหวัหนา้หน่วย

บริการสุขภาพ 
5.2 จดัทาํแผนการป้องกนัปัญหาการฆ่าตวัตาย 
5.3 การแบ่งปันขอ้มูลของผูต้อ้งขงักบัฝ่ายบริการสุขภาพเพื*อลดความ

เสี*ยงในการฆ่าตวัตาย 
5.4 จดบนัทึกการรักษาใหช้ดัเจนเนน้การป้องกนัและติดตามผล 

6. การบริการดูแลดา้นสุขภาพจิตประกอบดว้ย 
6.1 การจาํแนกการรักษาใหค้รอบคลุมกบัความตอ้งการในการรักษา 
6.2 การแบ่งหนา้ที*รับผดิชอบของแต่ละแผนกใหช้ดัเจน 
6.3 การแบ่งปันขอ้มูลของผูต้อ้งขงักบัฝ่ายบริการสุขภาพเพื*อลดความ

เสี*ยงและป้องกนัการฆ่าตวัตาย 
7. การบริการดา้นส่งเสริมและป้องกนัสุขภาพประกอบดว้ย  
7.1 ร้อยละ 80 ของผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ควรไดรั้บวคัซีนไวรัสตบัอกัเสบ B 
7.2 การส่งเสริมการออกกาํลงักาย 
7.3 ส่งเสริมเพศศึกษาโดยใหค้วามสาํคญักบัการใชถุ้งยางอนามยั 
7.4 ใหค้วามรู้ดา้นเพศศึกษากบัผูต้อ้งขงั 
7.5 การจดัทาํแผนการควบคุมโรคติดต่อ 
7.6 จดับุคลากรดา้นรักษาพยาบาลที*เชี*ยวชาญในการควบคุมโรคติดต่อ

เฉพาะทางเพื*อใหก้ารรักษาและควบคุมการแพร่กระจายของโรค 
7.7 บริการวคัซีนที*เหมาะสมกบัช่วงอายแุละความตอ้งการของผูต้อ้งขงั 

8. หน่วยบริการสุขภาพและการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํประกอบดว้ย 
8.1 ผูต้อ้งขงัป่วยที*ตอ้งรักษาเฉพาะทางจะไดรั้บการส่งต่อไปโรงพยาบาลที*

มีความพร้อมในการรักษาภายนอกเรือนจาํ 
8.2 การจดัหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํสอดคลอ้งกบัหน่วยบริการ

สุขภาพในชุมชนหรือระบบสุขภาพแห่งชาติ 
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8.3 นโยบายสุขภาพของเรือนจาํตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายสุขภาพของชาติ 
8.4 ผูต้อ้งขงัสามารถเขา้ถึงบริการในหน่วยบริการสุขภาพในประเทศ

โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัตามสิทธิมนุษยชนดา้นสุขภาพ 
8.5 มีการบริการตรวจรักษาทัPงโรคทางกายและโรคทางจิต 
8.6 บริการสุขภาพด้านอายุรกรรม ศลัยกรรมและจิตเวชที*จาํเป็น 

เช่นเดียวกบัหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน ตามวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของผูต้อ้งขงั 
9. มาตรฐานบุคลากรทางการแพทยใ์นการบริการสุขภาพประกอบดว้ย 
9.1 ทุกเรือนจาํควรมีแพทย์เวชปฏิบัติทั*วไปอย่างน้อย 1 คนเพื*อ

ใหบ้ริการสุขภาพผูต้อ้งขงั 
9.2 ใหบ้ริการสุขภาพกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนไดท้นัเวลา 
9.3 กรณีไม่มีแพทยป์ระจาํ ควรมีแพทยห์้วงเวลาเขา้ให้บริการสุขภาพ

สมํ*าเสมอ 
9.4 เจา้หนา้ที*สายการแพทยค์วรไดรั้บการอบรมดา้นการดูแลสุขภาพที*

เหมาะสม 
9.5 เจา้หนา้ที*เฉพาะทางดา้นทนัตกรรมและจกัษุให้บริการแก่ผูต้อ้งขงั

ที*มีปัญหา 
9.6 แพทยห์รือพยาบาลควรตรวจอาการแรกรับผูต้อ้งขงัอย่างรวดเร็ว

และควรตรวจร่างกายที*จาํเป็นในกรณีที*พบปัญหาการเจบ็ป่วยที*ชดัเจน 
9.7 การบริการที*มีศกัยภาพควรมีเจา้หน้าที*และเครื*องมือเพียงพอและ

พร้อมส่งต่อการรักษาที*เหมาะสม 
9.8 แพทยแ์ละพยาบาลควรตรวจร่างกายก่อนปล่อยแก่ผูต้อ้งขงัและนดั

ตรวจเมื*อมีความจาํเป็นหรือมีโรคประจาํตวัที*ตอ้งส่งต่อการรักษาสู่ชุมชน 
  5.7 การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจําของประเทศ

แอฟริกาใต้ (South Africa) 
   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ

ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศแอฟริกาใตเ้พื*อนาํประเด็นที*เกี*ยวขอ้งมาเป็นกรอบการพฒันาตวัชีP วดั
ไดแ้ก่1) The Effectiveness of a Peer-Led HIV/AIDS and STI Health Education Intervention 
for Prison Inmates in South Africa (Sifunda et al,  2008) สรุปไดด้งันีP   

 



 119

   ประเทศแอฟริกาใตมี้องคก์รพฒันาภาคเอกชน(Non-governmental organization)
ชื*อว่า “Africa watch ”  ซึ* งจดัตัPงในปี ค.ศ. 1988 เพื*อตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบติัตามสิทธิ
มนุษยชน โดยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในประเทศแอฟริกา  ได้ดาํเนินโครงการ
พฒันาการดูแลดา้นสิทธิผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ(The Prison Project)โดยมีหน่วยงานระดบัภูมิภาคดา้น
สิทธิมนุษยชนที*ให้ความสําคญักบัปัญหาของเรือนจาํทั*วโลก(Africa Watch Prison Project: Prison 
Conditions in South Africa,1994)เรือนจาํของประเทศแอฟริกาใตมี้การปฏิรูปและพฒันาดา้นสิทธิ
มนุษยชนของผูต้อ้งขงัอย่างต่อเนื*องโดยเฉพาะอย่างยิ*ง ได้แก่แนวทางที*ยึดหลกัปฏิบติัของ  The 
U.N. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners  ที*ประกาศใชต้ัPงแต่ปี ค.ศ. 1955 
โดยกรมราชทณัฑ์ของประเทศแอฟริกาใตใ้ห้การยอมรับในหลกัปฏิบตัินีP  นอกจากนีP ประเทศ
แอฟริกาใตย้งัไดล้งนามในสนธิสัญญาอีกหลายฉบบัดา้นสิทธิมนุษยชนดา้นการต่อตา้นการทรมาน
ที*ไร้มนุษยธรรมแสดงให้เห็นการยอมรับในหลักปฏิบติัที* เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศของ
ประเทศแอฟริกาใต ้(Africa Watch Prison Project,  1994: 15)  

   ประเด็นที*ผูว้ิจยันาํมาเป็นกรอบในการพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อ
คุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัที*เหมาะสมกบัหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํไทย ที*ศึกษาจากปัญหาและ
บทเรียนของเรือนจาํประเทศแอฟริกาใต ้ซึ* งสามารถพฒันาสู่ระดบัสากลได ้สรุปไดด้งันีP  

1. การบริการดา้นที*นอนและเครื*องนุ่งห่ม (Bedding and Clothing)  
    เรือนจาํประเทศแอฟริกาใตย้งัมีความแตกต่างในการบริการด้านที*นอน ซึ* ง

พบว่าในหลายเรือนจาํผูต้อ้งขงัผิวดาํได้รับบริการที*แตกต่างไม่เท่าเทียมดา้นที*นอน  ส่วนดา้น
เสืPอผา้ผูต้อ้งขงัที*ยงัไม่ตดัสินคดีจะได้รับอนุญาตให้ใส่เสืPอผา้ของตวัเองได ้ ชุดฟอร์มของเรือนจาํ
มีไม่พอเพียง อนุญาตให้ซักเสืPอผา้เองแต่ผงซักฟอกสําหรับทาํความสะอาดเสืP อผา้มีไม่เพียงพอ
และคุณภาพตํ*า (Africa Watch Prison Project, 1994:17) 

2. การบริการดา้นอาหาร(Food)   
    มีผูต้อ้งขงัร้องเรียนมากมายเรื*องคุณภาพอาหาร  มีปริมาณไม่เพียงพอ บางมืPอมี

อาหารบูด มีการทุจริตโดยมีการร่วมมือระหว่างผูคุ้มกบัผูต้อ้งขงั บางเรือนจาํมีการจดัให้แค่ 2 มืPอ
โดยมืPอเชา้เวลา 07.30 น. และมืPอเยน็เวลา 15.00 – 16.00 น. มีระยะห่างหลายชั*วโมงทาํให้ผูต้อ้งขงัมี
อาการหิว เรือนจาํส่วนใหญ่มีโรงอาหารแต่บางเรือนจาํให้กินในห้องขงัมีกลิ*นเหม็นรบกวน
ของหอ้งนํPา  อาหารส่วนใหญ่ผูต้อ้งขงัเป็นผูป้รุงและนาํมาบริโภคเอง 

3. มาตรฐานบุคลากรทางการแพทย ์
    การขาดแคลนผูเ้ชี*ยวชาญทางการแพทย ์ไม่ไดม้ีการให้บริการที*เน้นคุณภาพ

ในทางที*เหมาะสม  มีการร้องเรียนในการให้บริการสุขภาพว่าไม่ได้รับบริการที*เหมาะสม และ
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บ่อยครัP งที*ไดรั้บการร้องเรียนเรื*องเวลาตรวจของแพทย ์บางเรือนจาํจะมีแพทยป์ระจาํแต่เรือนจาํสวน
ใหญ่แพทยเ์ขา้ตรวจสัปดาห์ละ 1-2 ครัP งเป็นแพทยใ์นโรงพยาบาลใกลเ้คียงสามารถตามไดต้ลอดเวลา   
ในดา้นการรักษาทางการแพทยส่์วนใหญ่มีการเจ็บป่วยดว้ยโรคเอดส์ วณัโรคและหอบหืด สืบเนื*อง
จากความแออดัของผูต้ ้องขงั ผูต้ ้องขงัได้รับยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การรักษาโรคตาและโรค
ฟันกาํหนดใหรั้กษาฟรีเช่นเดียวกนั มีผูต้อ้งขงับางส่วนต้องการตดัแว่นสายตาเพื*อใช้ในการอ่าน
หนงัสือ มีการติดเชืPอเอชไอว/ีเอดส์ อตัราที*สูง  ส่วนใหญ่เป็นผูต้อ้งขงัคดียาเสพติด มีคดีทางเพศและ
ลกัลอบเขา้เมืองแบบผิดกฎหมายจากเมืองที*มีการติดเชืPอเอชไอวี/เอดส์สูง การตรวจเลือดเพื*อหา
เชืPอเอชไอวจีะไดรั้บการตรวจเมื*อเขา้รับการรักษาตามระบบเท่านัPน    ผูต้อ้งขงัทาํงานโรงครัวจะไดรั้บ
การตรวจหาเชืPอไวรัสเอชไอว ีผูติ้ดเชืPอจะถูกแยกจากกลุ่มผูต้อ้งขงัทั*วไปในช่วงกลางคืน มีอตัราการ
ติดเชืPอสูงในพวกรักร่วมเพศและมีการกระทาํรุนแรงทางเพศ ไม่มีการบริการถุงยางอนามยัใน
เรือนจาํเพื*อลดการแพร่กระจายของเชืPอเอชไอว ี/เอดส์ (Africa Watch Prison Project, 1994:19) 

   จากสภาพปัญหาเหล่านีP   เรือนจาํในประเทศแอฟริกาใตจึ้งนาํปัญหามากาํหนด
นโยบายการปฏิบติัเพื*อพฒันาดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ  ซึ* งไดมี้การพฒันาเป็นลาํดบัดงันีP   

1. การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั จะไม่มีการเลือกปฏิบติัในเรื*องเชืPอชาติ สีผิว เพศ ภาษา
ศาสนา การเมืองหรือสถานะอื*น ๆ 

2. เคารพในความเชื*อทางศาสนาและวฒันธรรมในสิ*งที*เขาเป็นอยู ่
3. ที*พกัอาศยั หอ้งนํPาห้องส้วม ตอ้งมีความสะอาด มีแนวการปฏิบติัดงันีP   

3.1 ที*พกัผูต้อ้งขงั โดยเฉพาะเรือนนอน ตอ้งไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการที*
คาํนึงถึงภาวะสุขภาพที*พกัตอ้งอยู่ในสภาพภูมิอากาศที*ถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีการ
ระบายความร้อนและอุณหภูมิที*พอเหมาะ   

3.2 ที*พกัของผูต้อ้งขงัหรือที*ทาํงาน ควรมีหนา้ต่างขนาดใหญ่ พอที*จะช่วยให้
ผูต้อ้งขงั ไดรั้บแสงจากธรรมชาติ เพื*อให้พวกเขาสามารถ ไดรั้บอากาศที*บริสุทธิ�  หรืออาจมีการใช้
เครื*องระบายอากาศ แสงสว่างตอ้งจดัให้มี เพียงพอสําหรับผูต้อ้งขงัอ่านหนังสือหรือ ทาํงานโดย        
ไม่ ไดรั้บบาดเจบ็ทางสายตา 

3.3 ติดตัPงส้วมใหเ้พียงพอใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนไดใ้ชต้ามความตอ้งการเมื*อมีความ
จาํเป็น และส้วมตอ้งมีความสะอาดและคุณภาพดี  

3.4 สถานที*อาบนํP ามีเพียงพอเพื*อให้ผูต้อ้งขงัทุกคน ที*มีความจาํเป็นตอ้งใชน้ํP า
เพื*อทาํความสะอาดหรืออาบนํP า  และควรมีอุณหภูมิที*เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศ เพื*อสุขอนามยั 
ทั*วไปตามฤดูกาล  
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4. การดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล (Personal hygiene) 
4.1 ผูต้้องขงัทุกคนควรได้รับการดูแลความสะอาดโดยการอาบนํP าการใช้

หอ้งนํPาที*สะอาดและจาํเป็นสาํหรับสุขภาพอนามยั 
4.2 ผูต้อ้งขงัควรได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลตวัเองและผูอื้*น  

ไดรั้บการดูแลโกนหนวดโกนเครา เพื*อสุขอนามยัอยา่งสมํ*าเสมอ    
5. การบริการอาหารและนํPาดื*ม 

5.1 ผูต้อ้งขงัทุกคน ควรไดรั้บอาหารทุกมืPอ  อาหารของคุณค่าทางโภชนาการ
เพียงพอสาํหรับสุขภาพและความแขง็แรงของร่างกาย   

5.2 มีนํPาดื*มใหบ้ริการตลอดมีความสะอาดและพอเพียงต่อความตอ้งการ   
6. การบริการดา้นส่งเสริมการออกกาํลงักายและกีฬา 

6.1 ผูต้้องขงัทุกคนจะต้องมีอย่างน้อยหนึ* งชั*วโมงของการออกกําลังกายที*
เหมาะสมในที*โล่งทุกวนัถา้อากาศ เอืPออาํนวย  

6.2 ผูต้ ้องขงัวยัหนุ่มและผูม้ีที*มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จะได้รับ
การฝึกฝนสภาพร่างกายและการพกัผอ่นหยอ่นใจในช่วงระยะเวลาของการออกกาํลงักาย ควรมีการ
ใหบ้ริการและมีอุปกรณ์ที*เหมาะสม 

7. การบริการทางการแพทย ์
7.1 หน่วยบริการสุขภาพของเรือนจาํ ควรมีเจา้หน้าที*ทางการแพทยอ์ยา่งนอ้ย

หนึ* งคน ที*มีความรู้เกี*ยวกบั จิตเวช การให้บริการทางการแพทย์ ควรจะจดัให้บริการสุขภาพ
เช่นเดียวกบัระบบบริการสุขภาพทั*วไปของ ชุมชนหรือของประเทศ   

7.2 ผูต้อ้งขงั ป่วยที*ตอ้งการการรักษาโดย ผูเ้ชี*ยวชาญ ทางเรือนจาํตอ้งมีการส่ง
ต่อไปยงั สถาบนัที*เชี*ยวชาญ หรือโรงพยาบาลของรัฐทั*วไป ที*โรงพยาบาลนัPนมีสิ* งอาํนวยความ
สะดวกและ อุปกรณ์หรือ ยาที*จาํเป็น ที*มีความเหมาะสมสําหรับการดูแลรักษาทางการแพทย ์และ
การรักษาของผูป่้วยรายนัPน   

7.3 การบริการของเจา้หนา้ที*ทนัตกรรม ตอ้งมีคุณภาพพอที*จะสามารถให้บริการ
แก่ผูต้อ้งขงั ทุกคน 

7.4 เจา้หนา้ที*ทางการแพทย ์ ตอ้งตรวจคดักรองผูต้อ้งขงั ทุกคนเร็วที*สุดเท่าที*
จะทาํไดเ้พื*อประเมินความตอ้งการในการรักษา หลงัจากนัPนอาจมีการติดตามผล เท่าที*จาํเป็น การคดักรอง
จะทาํให้เกิดการคน้พบการเจ็บป่วยทัPงทางกายหรือ ทางจิต ซึ* งหากพบมีความผิดปกติ ควรมีการ
ดาํเนินการดงันีP   
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7.4.1 แยกผูต้อ้งขงัที*สงสัยวา่มีการติดเชืPอหรือมีโรคติดต่อเพื*อตรวจพิสูจน์  
7.4.2 สังเกตความบกพร่อง ทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ* งอาจมีผลกระทบหรือ

อุปสรรคในการฟืP นฟูและการทาํงานของผูต้อ้งขงั 
7.5 เจา้หนา้ที*ทางการแพทย ์จะตอ้งให้การดูแล ทัPงทางร่างภายและสุขภาพจิต 

ของผูต้อ้งขงั ในความเป็นอยูใ่นการใชชี้วติประจาํวนั    
7.6 เจ้าหน้าที*ทางการแพทย์ ต้องรายงานผู ้อาํนวยการ เมื*อเห็นว่าเห็นว่า

สุขภาพ ร่างกายหรือจิตใจ ของผูต้อ้งขงัที*ไดรั้บผลกระทบหรือปัญหาจากการถูกจองจาํ   
7.7 เจา้หนา้ที*ทางการแพทย ์ตอ้งตรวจสอบ อย่างสมํ*าเสมอและให้คาํแนะนาํ 

ต่อผูบ้ริหารดา้นที*มีผลต่อคุณภาพชีวติดา้นการบริการสุขภาพ อนัไดแ้ก่  
7.7.1 ปริมาณ คุณภาพ การเตรียมการ และการบริการดา้นอาหารสําหรับ          

ผูต้อ้ขงั 
7.7.2 สุขอนามยัและความสะอาด ของผูต้อ้งขงั 
7.7.3 การสุขาภิบาล ความร้อน แสงและ การระบายอากาศ ของเรือนจาํ 
7.7.4 ความเหมาะสมและความสะอาด ของผูต้อ้งขงัในดา้น เสืP อผา้ และ

เครื*องนอน ; 
7.7.5 การปฏิบติัตาม กฎระเบียบ ที*เกี*ยวขอ้งกบั  การศึกษาและการ กีฬา 

ในกรณี ที*ไม่มีบุคลากรในการใหบ้ริการ   
8. การบริการดา้นการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงั 

    กรมราชทณัฑ์จะประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกหรือเครือข่าย  
เพื*อดาํเนินงานดา้นการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ การให้การศึกษาภาคบงัคบั การจดัโปรแกรมการ
แกไ้ขฟืP นฟู การฝึกอบรมวชิาชีพสาํหรับผูต้อ้งขงั การจดับริการดา้นกีฬาและนนัทนาการ การจดับริการ
ทางศาสนา และการดาํเนินงานดา้นสังคมสงเคราะห์ โดยมีแนวทางการแกไ้ขฟืP นฟูที*เนน้ทีมสหวิชาชีพ
และการจดัการเป็นรายบุคคล (Case  Management)  มีการก่อตัPงศูนยฝึ์กอบรมในเรือนจาํขนาดใหญ่  
และมีอาคารฝึกอบรมในเรือนจาํขนาดเล็ก นอกจากนีPยงัจดัใหมี้บริการดา้นสุขภาพจิตแก่ผูต้อ้งขงัใน
เรือนจาํโดยนกัจิตวทิยาในเรือนจาํ สาํหรับเรือนจาํที*ไม่มีนกัจิตวทิยาจะเชิญนกัจิตวิทยาจากภายนอก
เขา้มาใหบ้ริการแก่ผูต้อ้งขงั  ซึ* งผูต้อ้งขงัสามารถขอรับบริการจากนักจิตวิทยาเป็นการส่วนตวัได้
แต่ผูต้อ้งขงัจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเอง ดา้นการนบัถือศาสนาไดเ้ปิดโอกาสให้ผูต้อ้งขงันบัถือศาสนาได้
อยา่งอิสระตามความเชื*อของตน โดยผูต้อ้งขงัสามารถประกอบพิธีกรรมตามความเชื*อทางศาสนา
ของตนได ้ และในกรณีที*ผูต้อ้งขงัป่วยใกลเ้สียชีวิต  ผูต้อ้งขงัสามารถเชิญอนุศาสนาจารยที์*ตนนบั
ถือมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้  ด้านการจดักิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ทางเรือนจาํ
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จะสนบัสนุนให้มีการจดักิจกรรมการเล่นกีฬา และกิจกรรมที*เกี*ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมในเรือนจาํ
เท่าที*โอกาสจะเอืPออาํนวย  ในด้านการจัดโปรแกรมแก้ไขฟืP นฟูสําหรับผูต้ ้องขัง  มีโปรแกรม
ที*หลากหลาย  ไดแ้ก่  โปรแกรมศาสนา  โปรแกรม HIV  โปรแกรมกีฬาและนนัทนาการ  โปรแกรม
การเล่นโยคะ  โปรแกรม  Prison  Smart  ซึ* งสมาคม  International  Association  for  Human  
values  (IAHV)  ร่วมกบัมูลนิธิ  Art  of  Living  ร่วมกนัจดักิจกรรมให้ผูต้อ้งขงัเพื*อสอนเทคนิคการ
ทาํสมาธิ  การใชชี้วติในสังคมเพื*อลดความรุนแรงในสังคม  ช่วยให้ผูต้อ้งขงัทัPงชายและหญิงเรียนรู้
และนาํไปปรับใชใ้นชีวิตเมื*อพน้โทษไปแลว้  นอกจากนีP ยงัมีโปรแกรม  Smiling One  ซึ* งเป็นชื*อ
ขององค์กรเอกชนที*เข ้ามาจดักิจกรรมในเรือนจาํ เช่น โปรแกรมนําร่อง “ Responsible  
Rehabilitation ”  ในเรือนจาํความมั*นคงปานกลางและไดรั้บการตอบรับจากผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งดี 

9. การดูแลเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
    กรมราชทณัฑป์ระเทศแอฟริกาใต้  จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกทัPงภาครัฐและภาคเอกชน เพื*อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแก่ผูต้อ้งขงัที*ตอ้งโทษจาํคุกมากกวา่  
6 เดือน  ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บ ความรู้พืPนฐานดา้นกฎหมาย  การปรับตวั  และการฝึกวิชาชีพระยะสัP น  
โดยผูเ้ชี*ยวชาญในชุมชนจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยดว้ย  
และก่อนที*ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการปล่อยตวัจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือในดา้นการจา้งงานและดา้นที*
พกัอาศยั  นอกจากนีP ยงัมีการจดัโปรแกรม  Prison  Smart  ซึ* งสอนเทคนิคการทาํสมาธิ  การใชชี้วิต
ในสังคม  เพื*อช่วยใหผู้ต้อ้งขงัไดเ้รียนรู้และนาํไปปรับใชใ้นชีวติเมื*อปล่อยพน้โทษไปแลว้  มีการฝึก
วิชาชีพระยะสัPนซึ* งผูต้อ้งขงัที*ผา่นการอบรมจะไดรั้บใบประกาศนียบตัรเพื*อนาํไปใช้ในการสมคัร
งานได ้ เช่น  ช่างเสริมสวย  ช่างก่อสร้าง  มีการฝึกวชิาชีพระยะสัPนใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั HIV / AIDs   

   จากเอกสารที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัใน
เรือนจาํทั*วประเทศของแอฟริกาสรุปไดว้า่ในอดีตที*ผา่นมาผูต้อ้งขงัขาดการเขา้ถึงการบริการด้านสุขภาพ
ที*เหมาะสม สภาพเรือนจาํมีความแออดัอย่างรุนแรงมีความชุกของโรคติดต่อสู่ชุมชน (Communicable 
diseases) เช่นวณัโรค การติดเชืPอเอชไอวี เป็นตน้ เรือนจาํมีสภาพสกปรกควบคู่กบัการขาดการดูแล
สุขภาพขัPนพืPนฐานมีผลทาํให้เกิดโรคทอ้งร่วงและวณัโรคขึPนบ่อยและมกัจะมีอนัตรายถึงชีวิต การ
ดูแลสุขภาพจิต ผูต้อ้งขงัแทบจะไม่ไดรั้บการดูแล  สภาพความเป็นจริงมีความบกพร่องทางกฎหมาย
จนทาํให้ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีภาวะความเจ็บป่วยทางจิตและไม่ไดรั้บการรักษาที*เหมาะสม  ดงันัPน
หน่วยบริการสุขภาพของประเทศแอฟริกา(APP)ไดมี้การพฒันาวางแผนกิจกรรมโดยมีการประเมิน
การบริกาดา้นสุขภาพตามความตอ้งการ โดยจุดมุ่งหมายของการพฒันาบริการดา้นสุขภาพของ APP 
นัPนสามารถที*จะเปลี*ยนแปลงระบบและวิธีการที*จะให้การดูแลบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิต
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ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ จนประสบความสาํเร็จได ้โดยมีขอบเขตการทาํงานที*ครอบคลุมการบริการดา้น
สุขภาพ3 แนวทางไดแ้ก่ 

1. การใหก้ารศึกษาเรื*องการดูแลสุขภาพ ( Health Education) 
2. การบริการดา้นสุขภาพดา้นการส่งเสริมสุขภาพ (Providing Clinical Services 

and Support) 
3. การปรับปรุงการบริการดา้นสุขภาพและการปรับโครงสร้างพืPนฐานการดูแล

บริการสุขภาพ(Improving Health and Sanitation Based Infrastructure) 
   โดยมีการพฒันาภายใตสิ้ทธิขัPนพืPนฐานดา้นสุขภาพที*วา่ 

1. มนุษยทุ์กคนมีศกัดิ� ศรีและมีค่า โดยไม่คาํนึงถึงภูมิหลงัหรืออดีตที*ผา่นมา ทุกคน
ควรมีสิทธิที*ควรไดรั้บการปกป้องจากโรคและหากมีการเจบ็ป่วยควรมีโอกาสที*จะไดรั้บการรักษาที*ดี 

2. ไม่ควรมีผูต้อ้งขงัคนใดเสียชีวิตในเรือนจาํ อย่างไรก็ตามถา้คนๆ นัPนมีโรคที*   
ไม่สามารถรักษาให้หายได้และพวกเขาไม่ได้รับการปล่อยพน้โทษ พวกเขายงัคงตอ้งได้รับ
ความเห็นอกเห็นใจ ลดภาวะความเจบ็ปวดของพวกเขา ควรไดรั้บความสะดวกสบายเพราะทุกคนมี
สิทธิที*จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีศกัดิ� ศรีและไดรั้บความเคารพในความเป็นมนุษย ์

3. บุคลากรสายการแพทยผ์ูมี้หน้าที*สําคญัในการดูแลสุขภาวะและคุณภาพชีวิต 
โดยควรจดัให้มีการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ  เพื*อสามารถนาํมาปรับปรุง
คุณภาพชีวติตามบทบาทหนา้ที* 

4. การจัดสภาพแวดล้อมที*สะอาดและตกแต่งอย่างดีเพื*อที*ว่าพวกเขารู้สึกมี
แรงจูงใจที*ดีและมีความสามารถที*ใชท้กัษะและใชก้ารฝึกอบรมอยา่งไดผ้ล  

5. ผูต้อ้งขงัมีบทบาทที*ดีในการช่วยเหลือในการเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรในการกบั
การดูแลเพื*อนของพวกเขาเมื*อยามป่วยหรือเสียชีวิตโดย APP ไดน้าํการเปลี*ยนแปลงระบบการดูแล
ดา้นสุขภาพในเรือนจาํของประเทศแอฟริกาโดย   

   การบริการดูแลในระยะสัeน  
1. การใหก้ารศึกษาดา้นสุขภาพ  การใหค้วามรู้เกี*ยวกบัผูต้อ้งขงัที*มีปัญหาสุขภาพ

หลากหลายเป็นส่วนหนึ*งของโครงการรู้หนงัสือสําหรับผูใ้หญ่ (Functional Adult Literacy: FAL) 
นอกจากนีP ยงัมีการฝึกอบรมการสนับสนุนและช่วยให้ผูต้อ้งขงัใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมจาก
เพื*อนสู่เพื*อนในเรื*องการดูแลสุขภาพ 

2. การบริการและสนับสนุนด้านสุขภาพ การให้การรักษาและคาํแนะนาํแก่
ผูต้อ้งขงัที*มีปัญหาสุขภาพต่างๆ  นอกจากนีP ยงัมีการให้การสนับสนุนทางโภชนาการผูต้ ้องขงัที*
มีการติดเชืPอเอชไอว ี
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3. จดักิจกรรมเพื*อสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรม
การแข่งขนักีฬา  เพลงเตน้รําและการแสดง  จะทาํให้การศึกษาดา้นสุขภาพไปสู่การปฏิบติัและช่วย
ใหผู้ต้อ้งขงัมีทางออกสาํหรับการแสดงออกเกี*ยวกบัปัญหาและความเครียด 

   การบริการดูแลระยะกลาง 
1. เรือนจาํหลายแห่งผูต้อ้งขงัมีสุขอนามยั ที*ไม่ดี  ห้องนํP าไม่เพียงพอ  อากาศร้อน

และมี โรคภยัไขเ้จ็บ และโรค แพร่กระจายไดง่้าย เนื*องจากการสุขาภิบาลไม่ดี  เกิดโรคระบาดที*
สามารถป้องกนัได้ เช่น โรคทอ้งร่วง  ทางAPP มีเป้าหมายในการติดตัPง สิ*งอาํนวยความสะดวก  
หอ้งนํPา แนะนาํการลา้งมือ  ปรับปรุงดา้นสุขภาพเพื*อลด การแพร่กระจายของโรค  ช่วยให้ผูต้อ้งขงั
มีความเป็นอยูโ่ดยพืPนฐานการมีศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษยที์*จะได้อยู่ ในสภาพที*เหมาะสมและมี
คุณภาพชีวติ 

2. การพฒันา รูปแบบการบริการ เพื*อใหแ้น่ใจวา่ผูต้อ้งขงั และคนในชุมชน มีการ
เขา้ถึงการดูแลบริการดา้นสุขภาพอย่างทั*วถึง โดย APP จะสร้างมาตรฐานการบริการ เพื*อให้
ผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการจากโครงการ สิ*งอาํนวยความสะดวกและโครงสร้างพืPนฐานทางกายภาพที*
มีคุณภาพ 

3. การปรับปรุงสิ*งอาํนวยความสะดวกดา้นสุขภาพที*มีอยูเ่พื*อให้การทาํงานและ
การพฒันาอยา่งย ั*งยืนตามความตอ้งการด้านสุขภาพ นอกจากนีP ยงัมีการฝึกอบรมเจา้หนา้ที* และ
ผูต้อ้งขงัเพื*อส่งเสริมความรู้และการดูแลสุขภาพ  

   การบริการดูแลระยะยาว  
   APP แบ่งปันทกัษะความรู้และการฝึกอบรมกบัเจา้หนา้ที*และผูต้อ้งขงั ดงัต่อไปนีP  

1. การฝึกอบรมเจา้หนา้ที*การแพทยข์องเรือนจาํเพื*อให้มีความเชี*ยวชาญการดูแล
ประคบัประคองในดา้นสุขภาพจิต ตอบสนองความตอ้งการทางการแพทยแ์ก่ผูต้อ้งขงัAPPเสริมสร้าง
และอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

2. การสร้างเครือข่ายความเชื*อมโยงระหวา่งเรือนจาํและหน่วยงานดา้นสุขภาพที*
เป็นอิสระ  

3. อาํนวยความสะดวกในการวิจยัโดยนกัวิชาการในหน่วยบริการสุขภาพของ
เรือนจาํในประเทศแอฟริกา  

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริการสุขภาพอยา่งต่อเนื*อง  เสริมสร้างความสัมพนัธ์
ระหว่างเรือนจาํและสนบัสนุนการสร้างความมั*นใจในการบริการดา้นสุขภาพและสุขอนามยัของ
ผูต้อ้งขงั  โดยเฉพาะการดูแลทางคลินิกแก่ผูติ้ดเชืPอเอชไอว ี การคดักรองวณัโรค  การสนบัสนุนทาง
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โภชนาการสาํหรับกลุ่มเสี* ยง โปรแกรมการศึกษาสุขภาพและการฝึกอบรมแก่ผูต้ ้องขงั   การ
ส่งเสริมกีฬาและกลุ่มนนัทนาการ  

   จุดมุ่งหมายของการดาํเนินงานบริการดา้นสุขภาพคือการปรับปรุงมาตรฐานการ
ดูแลรักษาสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํและเจา้หนา้ที* ที*ผา่นการดูแลแบบประคบัประคอง ที*ผา่นมา  
สู่การเปลี*ยนแปลงระบบการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํจนสําเร็จ  
และยงัมีผลลพัธ์ในดา้นอื*นๆที*สาํคญั ไดแ้ก่ 

1. อตัราการเจบ็ป่วยและการตายของผูต้อ้งขงัและเจา้หนา้ที*ลดลง 
2. ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํความสามารถให้การศึกษาด้านสุขภาพเพื*อการดูแลกลุ่ม

เพื*อนผูต้อ้งขงัดว้ยกนัในขณะที*อยูใ่นเรือนจาํและสมาชิกของชุมชนของพวกเขาหลงัการปล่อยเป็น
อิสระ  

3. การบริการทางการแพทยข์องเรือนจาํ มีประสิทธิภาพเพิ*มขึPน 
4. คดักรองและใหก้ารรักษาวณัโรคและผูติ้ดเชืPอเอชไอว ี ไดเ้พิ*มขึPน 
5. ผูต้อ้งขงัสามารถเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพทั*วถึง  
6. การส่งเสริมศกัดิ� ศรีของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

  5.8  การบริการด้านสุขภาพสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศ

สิงคโปร์  
   การบริการด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศสิงคโปร์ เป็นตวัอยา่งที*ดี

ในแนวทางการปฏิบติัเพื*อการพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัที*ได้รับการยอมรับ โดยระบบเรือนจาํ
ประเทศสิงคโปร์นัPนมีหน่วยงาน Singapore Prison Service เป็นหน่วยบริหารจดัการเพื*อพฒันาการ
บริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัรวมทัPงดา้นอื*นๆที*มีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสาร Asian and 
Pacific Conference of Correctional Administrators: APCCA (APCCA, 2006; APCCA, 2009)  
และการสรุปเปรียบเทียบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงนานาชาติ (กรมราชทณัฑ์, สํานกัทณัฑปฏิบติั,  
2557ก) นาํมาสังเคราะห์เป็นกรอบตวัชีP วดัการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
ในเรือนจาํไทย สรุปไดด้งันีP  
   5.8.1 การบริการด้านสภาพความเป็นอยู่และสุขอนามัย  (Living  conditions  

and  personal  hygiene)   
     เรือนจาํประเทศสิงคโปร์มีการบริการด้านความจาํเป็นพืPนฐานเกี*ยวกับ

สุขภาพอนามยัคลา้ยกบัเรือนจาํในหลายๆประเทศ ดงัเช่นในกรณีนักโทษเด็ดขาดทางเรือนจาํจะ
แจกเสืPอผา้ที*มีรูปแบบและสีแตกต่างกนัตามประเภทผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัที*อยู่ระหว่างพิจารณาคดี  
ทางเรือนจาํจะอนุญาตใหผู้ต้อ้งขงัสวมเสืPอผา้ของตนเองได ้ดา้นที*นอนเรือนจาํจะบริการหมอนและ
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ผา้ห่ม   ส่วนของใชที้*จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัจะมีให้บริการไดแ้ก่  รองเทา้  ผา้เช็ดตวั  สบู่  ยาสีฟัน 
แปรงสีฟัน เป็นตน้ เรือนจาํอนุญาตให้ผูต้อ้งขงัอาบนํP าไดทุ้กวนั มีระบบการทาํความสะอาดเสืPอผา้
และเครื*องนอนของผูต้อ้งขงัทุกสัปดาห์ 
   5.8.2 การบริการด้านการรักษาพยาบาล  (Medical  Services) 

     เรือนจาํประเทศสิงคโปร์มีหน่วยบริการทางการแพทยข์องกรมราชทณัฑ์
เป็นผูรั้บผดิชอบดาํเนินงานดา้นสุขภาพ  มีการจดับุคลากรทางการแพทยจ์ากกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ* งเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพของประเทศ  เขา้มาบาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัป่วย  นอกจากนีP ยงัมี
หน่วยงานสุขภาพของเอกชนเขา้มาร่วมดาํเนินการดว้ย สําหรับการบริการดา้นป้องกนัและควบคุม
โรคติดต่อในเรือนจาํ  จะเนน้ใหผู้ต้อ้งขงัทุกคนรักษาความสะอาดของร่างกาย  เสืPอผา้  เครื*องนุ่งห่ม
และที*นอนส่วนการเฝ้าระวงัและป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อที*รุนแรง ทางเรือนจาํจะ
ปฏิบติัตามแนวทางของSingapore Prison Service (APCCA,  2009)โดยมีหลกัปฏิบติัดงันีP  

1. การเฝ้าระวงัการติดต่อของโรค โดยการตรวจร่างกายผูต้อ้งขงัที*มีอาการ
ป่วย เพื*อติดตามอาการอยา่งต่อเนื*อง 

2. การส่งผูต้้องขงัตรวจกับแพทย์ตามนัดเพื*อประเมินความเสี* ยงต่อการ
ติดต่อ  และการบนัทึกจาํนวนผูติ้ดเชืPอ ผา่นสมาชิกกลุ่มเรือนจาํและสถาบนัการแพทย ์

3. การดูแลให้การรักษาต่อเนื*องเมื*อพบผู ้ต้องขังมีอาการป่วยจะมีการ
รายงานโรคและทาํลายเชืPอโรค(Disinfection)ตามมาตรฐาน 

4. การใหก้ารศึกษาเรื*องโรคระบาดแก่ผูต้อ้งขงั 

   5.8.3  การบริการด้านการแก้ไขฟืe นฟู  (Rehabilitation) 
     กรมราชทณัฑป์ระเทศสิงคโปร์  มีการประสานกบัหน่วยงานภายนอกไดแ้ก่ 

หน่วย  SCORE  (Singapore  Cooperation  of  Rehabilitation  Enterprises) ซึ* งเป็นหน่วยงานอิสระ
ที*เขา้มาดูแลดา้นการฝึกวิชาชีพแก่ผูต้อ้งขงั เป็นการร่วมลงทุนระหว่างเรือนจาํกบับริษทัเอกชน  
นอกจากนีP ยงัมีองคก์รและเครือข่ายที*ร่วมมือในการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงัไดแ้ก่ หน่วย CARE  (The  
Community  Action  for  the  Rehabilitation  of  Ex- offenders) เพื*อพฒันาและแกไ้ขพฤตินิสัย
ผูต้อ้งขงั   การดาํเนินงานดา้นการแกไ้ขฟืP นฟู  จะเนน้การพฒันาศกัยภาพผูต้อ้งขงัโดยคาํนึงถึงความ
เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพของโปรแกรมเพื*อการแก้ไขที*เหมาะสมกับผูต้ ้องขงัเฉพาะราย 
ในการจัดบริการด้านการแก้ไขฟืP นฟู ประกอบด้วยการบริการด้านการศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั การ
จดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  การจดัให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับผูต้อ้งขงั  เช่น  การสอน
ดนตรี  การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง  และการทาํเวบ็ไซต ์ เป็นตน้   นอกจากนีP ยงัจดับริการดา้น
จิตวทิยา  การใหค้าํปรึกษาโดยเจา้หนา้ที*ของเรือนจาํและอาสาสมคัรจากองคก์รอาสาสมคัรต่างๆ  มี
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การพฒันาจิตใจโดยใชห้ลกัคาํสอนของศาสนา  ซึ* งทางเรือนจาํจะให้อิสระแก่ผูต้อ้งขงัในการนบัถือ
ศาสนา   มีการเชิญอนุศาสนาจารยจ์ากศาสนาต่างๆเขา้มาเผยแผ่ศาสนาแก่ผูต้อ้งขงั  ดา้นการจดั
การศึกษาแก่ผูต้อ้งขงั  เรือนจาํจดัให้มีการเรียนการสอนในลกัษณะโรงเรียน (Prison  School)  เป็น
ตวัอยา่งที*ดีแก่เรือนจาํอื*น  ๆการจดัการเรียนการสอนมีการทาํงานเป็นทีมระหว่างครูจากกระทรวงศึกษาธิการ  
เจา้หนา้ที*เรือนจาํ  และทีมให้คาํปรึกษา  จดัให้มีผูต้อ้งขงัเป็นติวเตอร์(Inmate  Tutor)  และจดัให้
ผูต้อ้งขงัเป็นผูน้าํเขา้ชมการศึกษาดูงานในเรือนจาํ (Inmate  Tutor  Guide) เมื*อผูต้อ้งขงัสําเร็จ
การศึกษาจะไดรั้บประกาศนียบตัร  การจดัโปรแกรมการแกไ้ขฟืP นฟูสําหรับผูต้อ้งขงั  ประกอบดว้ย  
โปรแกรมการเรียนรู้ทกัษะชีวติ  โปรแกรมครอบครัวบาํบดั  และโปรแกรมการฝึกความชาํนาญดา้น
คอมพิวเตอร์เป็นตน้  
    5.8.4  การบริการด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (Preparation  for  

release) 
      กรมราชทณัฑ์ประเทศสิงคโปร์   ร่วมกบัองค์กรเอกชนและหน่วยงานที*

เกี*ยวขอ้ง  ดาํเนินงานดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  โดยใช้ระยะเวลาการจดักิจกรรม
ประมาณ    8  สัปดาห์  ในการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย การสร้างบรรยากาศให้เหมือนโรงเรียน  มี
การคดัเลือกผูต้อ้งขงัที*มีความพร้อมหรือได้รับการอบรมและมีความสามารถในการเขา้ใจปัญหา
ต่างๆจะคอยช่วยเป็นพี*เลีP ยงให้ความรู้และคาํปรึกษาแก่ผูต้อ้งขงัที*อยูร่ะหวา่งการเตรียมความพร้อม  
เนื*องจากผูต้อ้งขงัจะมีความไวว้างใจผูต้อ้งขงัดว้ยกนัมากกวา่เจา้หนา้ที* นอกจากนีP ยงัมีการเสริมทกัษะ
การประกอบอาชีพ การให้ความช่วยเหลือในการจดัหางาน ผูต้อ้งขงัส่วนหนึ* งก็จะมีการจา้งงาน
สําหรับผูพ้น้โทษโดยให้ทาํงานในเรือนจาํดว้ย  นอกจากนีP ยงัมีการกกัขงัที*บา้น(Home  detention)  
ซึ* งเป็นการปล่อยตวัชั*วคราว โดยให้ผูต้อ้งขงักลบัไปใช้ชีวิตกบัครอบครัวภายใตเ้งื*อนไขบางประการ  
เช่น  การใชเ้ครื*องมืออิเล็คทรอนิคส์ติดตามตวั  (Electronic  monitoring)  บา้นกึ*งวิถี (Halfway  
house) สําหรับผูต้อ้งขงัที*ตัPงใจเลิกเสพยาแต่ครอบครัวไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได ้หรือที*อยู่
อาศยัอาจอยู่ในแหล่งที*อยู่ไม่เหมาะสม หน่วย SCORE ตัPงหน่วยงานสําหรับให้บริการที*อยู่อาศยั  
โดยร่วมมือกบับา้นกึ*งวถีิของเรือนจาํ เพื*อส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของบา้นกึ*งวิถี เช่น โครงการปล่อย
ผูต้อ้งขงัใหไ้ปทาํงานนอกเรือนจาํ (Work release program) โดยผูต้อ้งขงัสามารถทาํงานในช่วงเวลา
กลางวนัและกลบัมาอยูที่*บา้นกึ*งวถีิในช่วงเยน็   
  5.9  การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศอินเดีย 

   เรือนจาํประเทศอินเดียมีการศึกษาและจดัทาํตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงั 
ดา้นสุขภาพจิต ผูว้ิจยัศึกษาจากเอกสาร  Mental Health and Substance Use Problems in Prisons: 
Local Lessons for National Action. Publication, National Institute of Mental Health Neuro 
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Sciences, Bangalore (Suresh Bada Math and et. al.,  2011) มีประเด็นในการพฒันาตวัชีP วดัการ
บริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ สรุปไดด้งันีP   
   5.9.1  ตัวชีeวดัด้านประชากร(Demographic indicators)ประกอบดว้ย 

1. ร้อยละความหนาแน่นของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 
2. ร้อยละการไม่รู้หนงัสือของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

   5.9.2  การบริการด้านสุขภาพทั�วไปที�พบบ่อย (Common self reported health 
problems)ประกอบด้วย 

1. การให้ความรู้เรื* องโรคที*พบบ่อยเพื*อให้ผูต้ ้องขงัสามารถดูแลป้องกัน
ตวัเอง เช่นโรคระบบทางเดินอาหารโรคผวิหนงัเป็นตน้ 

2. การรายงานโรคเรืPอรัง เช่น โรคเบาหวานโรคความดนัโลหิตสูง 
3. การไดรั้บยาที*เหมาะสมเมื*อมีภาวะเจบ็ป่วย 
4. การรายงานและการประเมินดชันีมวลกาย (Body mass index) ที*ต ํ*ากวา่

ปกติ และสูงกวา่ปกติ 
5. การส่งต่อการรักษาควรมีข้อมูลโรคที*ต้องส่งต่อเพื*อการดูแลต่อเนื*อง  

เช่นการติดเชืPอเอชไอว ี วณัโรค เป็นตน้ 
   5.9.3 การบริการเมื�อผู้ต้องขังเสียชีวติในเรือนจํา (Deaths in prison and recorded 

causes) 
     ควรมีการบนัทึกอตัราการตายประจาํปีและสาเหตุการตายจากโรคต่างๆ 

เช่นจากเอชไอว/ีเอดส์ โรคหวัใจ โรคมะเร็ง  การฆ่าตวัตายเป็นตน้ 
   5.9.4 การบริการด้านสุขภาพจิต  (Mental health) 

     ประกอบดว้ย  การป้องกนัการฆ่าตวัตายและการทาํร้ายตวัเองของผูต้อ้งขงั 
ไดแ้ก่ 

1. การรายงานสุขภาพจิตหรือความเครียดของตวัผูต้อ้งขงัเอง 
2. การประเมินความผดิปกติทางจิตจากการใชส้ารเสพติด 
3. การประเมินสภาวะซึมเศร้า 
4. ประเมินความเสี*ยงต่อการพยายามฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเอง 

   5.9.5  การบริการดูแลผู้ติดสารเสพติดประกอบด้วย 
1. การประเมินประวติัการดื*มสุราและเครื*องดื*มแอลกอฮอล์ 
2. การประเมินประวติัการสูบบุหรี*ในอดีตและปัจจุบนั 
3. การแจง้ประวติัการใชย้าเสพติดชนิดอื*นๆ 
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4. การตรวจสารเสพติดในปัสสาวะโดยไม่ระบุชนิดสาร 
5. การช่วยเหลือผูต้อ้งขงัใหเ้ลิกบุหรี*  
6. การช่วยเหลือผูต้อ้งขงัใหเ้ลิกติดสุรา 
7. การช่วยเหลือผูที้*ติดสารเสพติดชนิดอื*นๆ 

   5.9.6  ด้านมาตรฐานบุคลากรด้านสุขภาพในเรือนจําประกอบด้วย 
1. การระบุอตัราแพทย ์พยาบาลและ บุคลากรดา้นสุขภาพอื*นๆที*เหมาะสม 

(อตัราส่วนแพทยต่์อผูต้อ้งขงั 1: 1300) 
2. เจา้หนา้ที*มีความรู้สึกรับผิดชอบในการดูแลรักษาและมีจรรยาบรรณ 

   5.9.7 การดูแลความพงึพอใจการบริการด้านสุขภาพ 
1. บริการที*นอนสะอาดห้องนํP านํP าดื*ม นํP าใชส้ะอาดปลอดภยั การจดัอาหาร

มีคุณภาพและเพียงพอต่อความตอ้งการ 
2. การจดัห้องเยี*ยมญาติและระบบการเยี*ยมญาติบริการแก่ผูต้อ้งขงั 
3. ระบุอุปสรรคการพบแพทยใ์นเรือนจาํ 
4. การไม่ไดรั้บการฟืP นฟูและดูแลดา้นฝึกอาชีพ 

  5.10 การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังในเรือนจําประเทศมาเลเซีย 
   เรือนจาํประเทศมาเลเซีย  สังกดักรมราชทณัฑ์โดยการกาํกบัดูแลของกระทรวง
ความมั*นคงภายใน ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิต ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร
การสรุปเปรียบเทียบการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงันานาชาติ (กรมราชทณัฑ์, สํานกัทณัฑปฏิบติั,  2557ก) 
นาํประเด็นที*เกี*ยวขอ้งเพื*อนาํเป็นกรอบตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  
สรุปไดด้งันีP   
   5.10.1 การบริการด้านการรักษาพยาบาล 

    แมว้่าเรือนจาํประเทศมาเลเซียจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย ์ แต่ไดมี้การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนนีPโดยรัฐจดัให้องคก์รสุขภาพภาคเอกชนเขา้
มาดาํเนินงานการให้บริการทางการแพทยแ์ก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ มีการทาํสัญญาขอ้ตกลงร่วมกบั
บริษทัเอกชนเกี*ยวกบัการให้บริการด้านสุขภาพที*จาํเป็นแก่ผูต้อ้งขงั มีบุคลากรทางการแพทย์
เป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินงานบริการตรวจสุขภาพผูต้อ้งขงัตัPงแต่แรกรับเขา้เรือนจาํ ให้บริการสุขภาพ
ในระหวา่งถูกคุมขงัก่อนส่งตวัไปทาํงาน  ก่อนการยา้ยเรือนจาํ  และก่อนปล่อยพน้โทษ   ในกรณีมี
ผูต้อ้งขงัป่วยหนกัเกินขีดความสามารถ ทางเรือนจาํจะส่งตวัผูต้ ้องขงัออกไปรักษาที*โรงพยาบาล
ภายนอกเรือนจาํ การตรวจรักษาโรคทนัตกรรมจะมีทนัตแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐ เขา้บริการตรวจ
รักษาในเรือนจาํทุก  15  วนั  เวน้แต่กรณีฉุกเฉิน  สามารถนาํผูต้อ้งขงัออกไปรักษาโรงพยาบาลนอก
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เรือนจาํได ้ดา้นการป้องกนัและการควบคุมโรคติดต่อในเรือนจาํ จะมีบริการตรวจสุขภาพกรณี
พิเศษ  เช่น  การตรวจหาเชืPอเอชไอวี  วณัโรคและไวรัสตบัอกัเสบ   การตรวจเลือดดว้ยความสมคัรใจ
ของผูต้อ้งขงักลุ่มเสี*ยง  เช่น  กลุ่มผูติ้ดยาเสพติด  กลุ่มรักร่วมเพศ  และกลุ่มผูที้*เคยคา้ประเวณี เป็นตน้ 
   5.10.2  การบริการด้านสิ�งจําเป็นพืeนฐาน 

    เรือนจาํประเทศมาเลเซียจะมีเจ้าหน้าที*สายการแพทย์ที*มีความรู้ด้าน
โภชนาการเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงานด้านอาหารผูต้้องขงัการจัดอาหารจะคาํนึงถึงปริมาณ  
คุณภาพ  และรสชาติ  รวมทัPงความหลากหลายของอาหาร  นอกจากนีP ยงัมีการจดัอาหารเฉพาะอยา่ง
สําหรับผูต้อ้งขงับางประเภท  เช่น  อาหารผูต้อ้งขงัชาวเอเชีย  อาหารผูต้อ้งขงัชาวยุโรป  อาหาร
มงัสวรัิติ  อาหารฮาลาล (Halal) สาํหรับผูต้อ้งขงัมุสลิม   เป็นตน้   
   5.10.3  การบริการด้านการฟืe นฟูแก้ไข 

    เรือนจาํประเทศมาเลเซีย มีการดาํเนินงานดา้นการแกไ้ขฟืP นฟูผูต้อ้งขงั 
โดยมีโปรแกรมการแก้ไขด้านต่างๆ  เช่น  การพฒันามนุษย ์ ประกอบด้วย  5  ระยะ ได้แก่  
ระยะแรกรับ  เป็นการพฒันาระเบียบวนิยั  ระยะที*  2  คือระยะการปรับเปลี*ยนลกัษณะนิสัย  การจดั
ผูต้อ้งขงัเขา้ชุมชนบาํบดัและเขา้รับการศึกษาเพื*อยกระดบับุคลิกภาพ  ระยะที*  3 คือระยะการฝึก
วชิาชีพตามทกัษะและความสนใจของผูต้อ้งขงั  ระยะที*  4  คือการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  จะ
มีโปรแกรมการเตรียมความพร้อมสําหรับผูต้อ้งขงั และระยะที* 5 คือ ระบบการพกัโทษ การจดับริการ
ดา้นการแกไ้ขฟืP นฟูของกรมราชทณัฑ์ประเทศมาเลเซีย ประกอบดว้ย การให้การศึกษาและการฝึก
วชิาชีพโดยมีโปรแกรมการฝึกอบรมวิชาชีพการจดักิจกรรมกีฬาและสันทนาการต่างๆ เช่น การเตน้
แอโรบิคและการจดักิจกรรมทางวฒันธรรม มีบริการด้านจิตวิทยาในรูปแบบการให้คาํปรึกษา  
นอกจากนีP ยงัมีการฝึกอบรมวิชาพลเมือง  วิชาศีลธรรมและศาสนา   ดา้นศาสนาทางเรือนจาํจะเชิญ
อนุศาสนาจารยจ์ากกรมกิจการศาสนา  เขา้ดาํเนินงานสอนศาสนาอิสลามให้แก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ  
ส่วนศาสนาอื*นๆ  จะมีอาสาสมคัรจากภายนอกเขา้มาบริการให ้ 
   5.10.4  การบริการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพ้นโทษ 

    กรมราชทณัฑใ์นประเทศมาเลเซีย  มีการประสานความร่วมมือกบัองคก์ร
ในชุมชน  เพื*อดาํเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย  ก่อนช่วงเวลา  6  เดือน  มีการจดักิจกรรม
รูปแบบโครงการ “เราใส่ใจ ”  และ  “ชุมชนใส่ใจ ”   ซึ* งโครงการเราใส่ใจเป็นการนาํผูต้อ้งขงัทัPงชาย
และหญิงเขา้ไปยงัศูนยส์วสัดิการ  เพื*อทาํกิจกรรมกบัชุมชนและประชาชนที*พกัอาศยัอยูใ่นพืPนที*นัPน
ร่วมกบัองคก์รทางสังคมที*ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื*อสร้างความตระหนัก
และการรับรู้ของชุมชนวา่  ผูต้อ้งขงัสามารถอุทิศตนใหแ้ก่สังคมผา่นทางกิจกรรมดา้นต่างๆได ้ และ
ยงัเป็นการสร้างความเชื*อมั*นในตวัเองของผูต้อ้งขงัวา่ จะไดรั้บการยอมรับผา่นทางองคก์รเหล่านีPดว้ย   
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ส่วนโครงการชุมชนใส่ใจ  เป็นการดาํเนินงานผ่านทางองค์กรเอกชนและบุคคลต่างๆ ที*ดาํเนิน
กิจกรรมการกุศลแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ซึ* งสังคมจะไดรั้บโอกาสเติมเต็มความรับผิดชอบทางสังคม
ที*มีต่อผูต้อ้งขงั เป็นการสร้างอิทธิพลทางออ้มให้ผูต้อ้งขงักลบัตวัเป็นสมาชิกที*ดีของสังคม  นอกจากนีP
ยงัมีการคุมขงัที*บา้นซึ*งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเช่นเดียวกนั   

    จากแนวคิดการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้้องขังใน
เรือนจาํต่างประเทศ ผูว้ิจยัไดท้บทวนเอกสารที*เกี*ยวขอ้งอย่างครอบคลุมการบริการด้านสุขภาพ  
ดา้นการพฒันาและดาํเนินงานการบริการดา้นสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขซึ* งเป็นหน่วยงาน
หลกัในการดาํเนินงานดา้นสุขภาพ ที*เป็นการปฏิบติัมาตรฐานในการบริการดา้นสุขภาพของหน่วย
บริการสุขภาพทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงการศึกษาระเบียบ กฎหมายและขอ้บงัคบัการ
ดาํเนินงานการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํของกรมราชทณัฑ์ไทย 
และเรือนจาํต่างประเทศที*ครอบคลุมทุกพืPนที*ของโลกที*มีแนวทางการปฏิบติัที*อิงตามหลกัสากล 
เช่น เรือนจาํประเทศแคนาดา  สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย องักฤษ แอฟริกาใต ้และเรือนจาํใน
ประเทศแถบเอเชีย  เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย   แมว้า่แนวการปฏิบติัในการบริการดา้นสุขภาพ
ในแต่ละประเทศ  มีความแตกต่างกนั  แต่มีสิ*งหนึ*งที*ทุกประเทศให้ความสําคญัคือ การบริการดา้น
สุขภาพที*มีคุณภาพ ที*เป็นสิทธิขัPนพืPนฐานด้านสุขภาพของมนุษยทุ์กคนที*พึงได้รับไม่เวน้ แมแ้ต่
ผูต้อ้งขงัที*เป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวการปฏิบติัการบริการด้านสุขภาพ
เพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัแต่ละประเทศ  เพื*อวิเคราะห์ สังเคราะห์  เป็นกรอบการพฒันาตวัชีP วดั
การบริการดา้นสุขภาพ  ที*เหมาะสมกบับริบทในเรือนจาํประเทศไทย ซึ* งควรไดรั้บการพฒันาการ
ดาํเนินงาน การบริการด้านสุขภาพเพื*อให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองนโยบายของระบบงาน
ราชทณัฑ์ประเทศไทย  ที*มุ่งพฒันาสู่ความเป็นผูน้าํระบบงานราชทณัฑ์ในอาเซียน  เป็นที*ยอมรับ
ของสากลและนานาประเทศ   
 6. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
  6.1 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องเกี�ยวกบัการพฒันาตัวชีeวดั  
       จากการคน้ควา้งานวจิยัที*เกี*ยวขอ้งกบัการพฒันาตวัชีPวดั ผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงกระบวนการ
และขัPนตอนการพฒันาตวัชีP วดัจากงานวิจยัตัPงแต่ปี 2547 -2557  จาํนวน 10  เรื*องจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ  เพื*อนาํวธีิการมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการวจิยัในครัP งนีP  ไดแ้ก่  
   สุรพงศ ์ เอืPอศิริพรฤทธิ�  (2547:  บทคดัย่อ) ศึกษาพฒันาตวัชีP วดัรวมความเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขึPนพืPนฐานในจงัหวดัภาคใต ้มีวตัถุประสงค์เพื*อพฒันา
ตวัชีP วดัรวมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขัPนพืPนฐานในจงัหวดัภาคใต ้และ
ทดสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างความเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขัPน
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พืPนฐานในจงัหวดัภาคใตก้บัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีวิธีการดาํเนินการวิจยั 3 ขัPนตอน คือ 1) สร้างและ
พฒันาตวัแบบเชิงทฤษฎีของความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขัPนพืPนฐานจาก
การศึกษาเอกสารที*เกี*ยวขอ้ง สังเคราะห์ได ้5 องคป์ระกอบหลกั 13 องค์ประกอบยอ่ย และ 62 ตวัชีP วดั  
2) สร้างและพฒันาเครื*องมือที*ใช้ในการวิจยั ไดแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั หา
ความเที*ยงตรงเชิงเนืPอหา ความเชื*อมั*นของแบบสอบถาม หาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถาม  
3) นาํแบบสอบถามใชก้บักลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริหาร ผูช่้วยผูบ้ริหาร ครูอาจารยใ์นสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน
ในจงัหวดัภาคใต ้การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัด้วยโปรแกรมลิสเรล 
ผลการวจิยัพบวา่ตวัแปรที*เป็นองค์ประกอบหลกัที*มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาขัPนพืPนฐานในจงัหวดัภาคใต ้ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบหลกัคือ องค์การ ภาวะ
ผูน้าํ การเรียนรู้ การบริหารจดัการความรู้และเทคโนโลยี ซึ* งปฏิบติัผ่าน 13 องค์ประกอบย่อยและ 
62 ตวัชีP วดัความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการตรวจสอบความเที*ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขัPนพืPนฐานในจงัหวดัภาคใตพ้บว่ามี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
   สุทธิธัช คนกาญจน์ (2547: บทคดัย่อ) ศึกษาพฒันาตวัชีP วดัคุณภาพของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ มีวตัถุประสงคเ์พื*อพฒันาตวัชีP วดัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 
เพื*อตรวจสอบความเที*ยงตรงของโมเดล และเพื*อนาํตวัชีP วดัไปกาํหนดเกณฑ์และสร้างเครื*องมือ
สําหรับการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยใชเ้ทคนิคการ
วิจยัแบบเดลฟายและการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั มีขัPนตอนการวิจยัดงันีP  1) ศึกษาแนวคิด
การพฒันาตวัชีP วดัจากเอกสารงานวิจยัที* เกี*ยวข้องแล้วสรุปเพื*อพฒันาเป็นตวัชีP วดัคุณภาพของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 2) ศึกษาขอ้มูลเกี*ยวกบัการจดัทาํระบบติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน
ของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐเพื*อนาํขอ้มูลเป็นภาพรวมเป้าหมายความสําเร็จ ของการอุดมศึกษา 6 
ดา้น 3) สร้างแบบสัมภาษณ์ผูเ้ชี*ยวชาญตามกรอบตวัชีP วดัที*พฒันาขึPนโดยผา่นการตรวจสอบความเที*ยงตรง
จากผูท้รงคุณวุฒิ 4) รวบรวมความคิดเห็นจากผูเ้ชี*ยวชาญ จาํนวน 21 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
เพื*อนาํขอ้มูลที*ไดไ้ปสร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมรอบต่อไป 5) รวบรวมขอ้มูลความคิดเห็น
จากผูเ้ชี*ยวชาญจาํนวน 18 คน ดว้ยเทคนิคเดลฟาย เพื*อคดัเลือกตวัชีP วดัตามความเหมาะสมและการ
นาํไปใชจ้ริง โดยใชค้่ามธัยฐานและค่าพิสัยควอไทล์เป็นเกณฑ์ในการคดัเลือก 6) นาํตวัชีP วดัที*ผา่น
เกณฑ์ไปสร้างแบบสอบถามเพื*อรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ นาํมาวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยนืยนัเพื*อหาความเที*ยงตรงจากผลการวเิคราะห์ ดว้ยโมเดลลิเรล 7) สอบถามความ
คิดเห็นที*มีต่อองค์ประกอบและตัวชีP ว ัดในแบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐจากฝ่ายประกนัคุณภาพหรือฝ่ายติดตามแลประเมินผลการดาํเนินงานของ
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สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐผลการวิจยั สามารถพฒันาตวัชีP วดัคุณภาพสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐได ้7 
องคป์ระกอบ และ 16 ตวัชีP วดัผลการตรวจสอบความเที*ยงตรงของโมเดลปรากฏวา่มีความเที*ยงตรง
และผลการนาํตวัชีP วดัไปพฒันาเป็นแบบติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา
ของรัฐพบวา่มากกวา่ร้อยละ 50 เห็นวา่สถาบนัควรมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน 
   วลิาวลัย ์ มาคุม้ (2549: บทคดัยอ่)  ศึกษาเรื*องการพฒันาตวัชีP วดัการจดัการความรู้
ของครูในสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ มีการดาํเนินการวิจยัเป็น 6 ขัPนตอน 
คือ 1) การกาํหนดองคป์ระกอบและตวัชีP วดัการจดัการความรู้ของครู โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
การพฒันาตวัชีP วดัทางการศึกษา แนวคิดที*เกี*ยวกบัการจดัการความรู้ของครู จากตาํรา เอกสารทาง
วิชาการและงานวิจยัที*เกี*ยวขอ้งนาํมากาํหนดองค์ประกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย และตวัชีP วดั
การจดัการความรู้ของครูในสถานศึกษา 2) การสร้างเครื*องมือที*ใชใ้นการวิจยั โดยการนาํขอ้มูลที*ได้
จากตอนที* 1 มาสร้างกรอบการสัมภาษณ์ผูเ้ชี*ยวชาญ นาํผลสรุปที*ไดจ้ากการศึกษาทัPงหมดมากาํหนด
เป็นองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวัชีP วดัการจดัการความรู้ของครู  3)  การพฒันา
เครื*องมือและตรวจสอบเครื* องมือที*ใช้ในการวิจยั โดยการนาํขอ้มูลที*ได้จากตอนที* 1 และ 2 มา
พฒันาเครื*องมือที*ใช้ในการวิจยั โดยการเสนอผูท้รงคุณวุฒิ/ผูเ้ชี*ยวชาญจาํนวน 10 ท่านตรวจสอบ
ความเที*ยงตรงเชิงเนืPอหา ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของเครื*องมือ  4) การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 826 คน 5) การจดักระทาํและการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการจดัทาํการ
ตรวจสอบแบบสอบถาม นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลเกี*ยวกบัความเหมาะสมของตวัชีP วดัการจดัการความรู้ 
ในสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 6) การอภิปรายผลการวิจยัและให้ขอ้เสนอแนะ
ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาตวัชีP วดัการจดัการความรู้ของครูในสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน สังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบหลกัคือ ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการแสวงหา
ความรู้ ดา้นการสร้างความรู้ ดา้นการแลกเปลี*ยนความรู้ ดา้นการเก็บความรู้และดา้นการนาํความรู้
ไปใช ้23 องคป์ระกอบยอ่ย 80 ตวัชีPวดั 
   ปาริชาติ  ตุลาพนัธ์ุ (2550: บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาตวัชีP วดัสมรรถนะดา้นการ
ปฏิบติัการพยาบาลของบณัฑิตพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครลาํปางโดยมีวตัถุประสงค์
เพื*อสร้างตวัชีP วดัสมรรถนะด้านการปฏิบติัการ พยาบาลของบณัฑิตพยาบาล วิทยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนี นครลาํปาง และตรวจสอบคุณภาพตวัชีP วดัสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของ
บณัฑิตพยาบาล วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครลาํปาง  กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย  ผูเ้ชี*ยวชาญ 
จาํนวน 17 คน และบณัฑิตพยาบาล จาํนวน 121 คน เครื*องมือที*ใชเ้ป็น แบบสอบถามปลายเปิด และ
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี*ย ค่าเบี*ยงเบน
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มาตรฐาน ค่ามธัยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ค่าดชันีความสอดคล้อง ค่าความเที*ยง และการ
ทดสอบค่าที  ผลการวิจยั พบวา่ (1) ตวัชีPสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของบณัฑิตพยาบาล 
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครลาํปาง ที*สร้างขึPนประกอบดว้ยสมรรถนะ 8 ดา้น รวม 65 ตวัชีP วดั คือ 
1) ดา้นการรวบรวมขอ้มูล 5 ตวัชีP วดั  2) ดา้นการสื*อสารและประสานงาน 11 ตวัชีP วดั  3) ดา้นการ
วิเคราะห์และการประเมิน 9 ตวัชีP วดั  4) ดา้นการตดัสินใจ 5 ตวัชีP วดั  5) ดา้นการวางแผนและการ
จดัการ 8 ตวัชีP วดั  6)  ด้านความรู้ ความสามารถทางการพยาบาลและศาสตร์ที*เกี*ยวขอ้ง 7 
ตวัชีP วดั  7) ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 12 ตวัชีP วดั และ 8) ดา้นบุคลิกภาพ 8 
ตวัชีP วดั ส่วนเกณฑ์ตวัชีP วดัสมรรถนะด้านการปฏิบติัการพยาบาลของบณัฑิตพยาบาล วิทยาลยั 
พยาบาลบรมราชชนนี นครลาํปาง ใชค้่าคะแนนเฉลี*ยมากกวา่ 3.50 ทัPงรายขอ้และรายดา้น และ (2) 
ตวัชีPวดัสมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลของบณัฑิตพยาบาล วิทยาลยัพยาบาลพบรมราชชนนี 
นครลาํปาง มีคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ ์
   สุดสวาสด ์ประไพเพชร (2551: 257-266 )ศึกษาการพฒันาตวัชีP วดัการบริหารเชิง
บูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตวัอยา่งคือผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขัPนพืPนฐาน สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 395 คนใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัPนตอน 
เครื*องมือที*ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปในการหาค่าสถิติพืPนฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัและการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที*สอง เพื*อทดสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบโครงสร้างองคป์ระกอบ
การบริหารเชิงบูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ผลการวิจยั
พบวา่ตวัแปรที*เป็นองคป์ระกอบหลกัที*มีอิทธิพลต่อการบริหารเชิงบูรณาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขัPนพืPนฐาน ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบหลกัไดแ้ก่ดา้นหลกัการ  ดา้นองค์การ  ดา้นคุณลกัษณะ
และดา้นพฤติกรรม ซึ* งทัPง 4 องคป์ระกอบหลกัปฏิบติัผา่นตวัแปรที*เป็นองคป์ระกอบยอ่ยทัPงหมด 14 
องค์ประกอบและตวัชีP วดัการบริหารเชิงบูรณาการ 87 ตวั ประกอบด้วย ตวัชีP วดัดา้นหลกัการ 22 
ตวัชีP วดัด้านองค์การ 12 ตวัชีP วดั ด้านคุณลกัษณะ 23 ตวัชีP วดั และด้านพฤติกรรม 30 ตวัชีP วดัและ
ตวัชีPวดัรวมการบริหารเชิงบูรณาการของผูบ้ริหาสถานศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดว้ย
ตวัชีPวดัที*เป็นองคป์ระกอบหลกัรวม 4 องคป์ระกอบ เรียงลาํดบัตามนํPาหนกัองคป์ระกอบจากมากไป
นอ้ยไดด้งันีP  ดา้นพฤติกรรม (.98) ดา้นคุณลกัษณะ (.95) ดา้นองคก์าร (.94) และดา้นหลกัการ (.86) 
   ไพรัช มณีโชติ (2551: บทคดัยอ่)ศึกษาการพฒันาตวัชีP วดัการจดัการศึกษาตาม
แนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานวิจยันีP มีความมุ่งหมาย
ของการวิจัยเพื*อพัฒนาตัวชีP ว ัดการจัดการศึกษาตามแนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวิธีดาํเนินการวิจยั 2 ระยะ คือ 1) เป็นการดาํเนินงานในเชิง
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คุณภาพ เพื*อสร้างตวัชีP วดัมีการดาํเนินงานเป็น `4 ขัPนตอน  1) ศึกษาขอ้มูล เกี*ยวกบัการดาํเนินงาน
ในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน การนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั และเอกสารที*เป็นพระราโชวาท 
ปาฐกถา พระราชดาํรัส และโครงการตามพระราชดาํริ  2) กาํหนดกรอบการพฒันาตวัชีP วดัการจดั
การศึกษาตามแนวพระราชดาํริได ้5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้น
คุณลกัษณะของครู ดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน และดา้นการบริหารจดัการ  3) สังเคราะห์เอกสารที*
คัดเลือกมาได้แก่ พระราโชวาท ปาฐกถา พระราชดํารัส จาํนวน 60 องค์ และโครงการตาม
พระราชดาํริ จาํนวน 8โครงการ  4) สร้างตวัชีP วดัโดยการนาํประเด็นที*ได้จากการสังเคราะห์ตาม
กรอบการพฒันาตวัชีP วดัมาสร้างเป็นตวัชีP วดั ได ้5 องค์ประกอบหลกั 14 องค์ประกอบยอ่ยและ 76 
ตวัชีP วดั  ระยะที* 2 ใช้วิธีดาํเนินงานในเชิงปริมาณ แบ่งการดาํเนินงานเป็น 2 ขัPนตอน คือ ตอนที*1 
การตรวจสอบคุณภาพตวัชีPวดั โดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 คนเพื*อประเมินความตรง ความชดัเจน และความ
เป็นไปไดใ้นการนาํไปปฏิบติั ดว้ยการวิเคราะห์หาค่าความสอดคลอ้ง โดยจะคดัเลือกตวัชีP วดัที*มีค่า
ดชันีตัPงแต่ 0.5 ขึPนไป พบวา่ตวัชีP วดัทุกตวัชีP วดัผา่นการตรวจสอบคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิ ตอนที* 2  
การศึกษาระดบัของผลการปฏิบติั พบว่าแต่ละตวัชีP วดัการจดัการศึกษาตามแนวพระราชดาํริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที*ผูว้ิจยัได้พฒันาขึPน โรงเรียนตาํรวจตระเวน
ชายแดนในสังกดักองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที* 13 และกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดน
ที* 14 สามารถปฏิบติัไดใ้นระดบัมาก (3.50 – 4.49) ทุกตวัชีP วดั  ผลการวิจยัพบวา่ ตวัชีP วดัการจดั
การศึกษาตามแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดว้ย 
5 องค์ประกอบหลกั 14 องค์ประกอบย่อย และ 76 ตวัชีP วดั ได้แก่ 1) องค์ประกอบดา้นหลกัสูตร 
ไดแ้ก่มีความยืดหยุน่สามารถปรับเปลี*ยนไดต้ามสภาพภูมิ – สังคม ของทอ้งถิ*น จาํนวน 7 ตวัชีP วดั         
2) องคป์ระกอบดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ไดแ้ก่ จดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสอดคลอ้งกบั
สภาพจริง จาํนวน 3 ตวัชีPวดั พฒันาทกัษะผูเ้รียน จาํนวน 6 ตวัชีP วดั ใชสื้*อและแหล่งเรียนรู้ จาํนวน 4 
ตวัชีP วดั ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จาํนวน 4  ตวัชีP วดั 3) องค์ประกอบดา้นคุณลกัษณะของครู 
ได้แก่ เป็นผูม้ีความรู้ จาํนวน 6 ตวัชีP วดั เป็นตวัแบบคุณธรรมจริยธรรม จาํนวน 12 ตวัชีP วดั               
4) องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะของผูเ้รียน ไดแ้ก่ มีความสุขภาพอนามยัสมบูรณ์ จาํนวน 3 ตวัชีP วดั 
มีความรู้ จาํนวน 6 ตวัชีP วดั มีคุณธรรม จาํนวน 3ตวัชีP วดั และมีทกัษะในการดาํรงชีวิต จาํนวน 6 
ตวัชีPวดั 5) องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ ไดแ้ก่การมีส่วนร่วมจาํนวน 6 ตวัชีP วดั การพึ*งตนเอง 
จาํนวน 6 ตวัชีPวดั และการติดตามประเมินผลจาํนวน 4 ตวัชีPวดั 

   กฤติมา เหมวิภาต (2551: บทคดัย่อ) ได้ดาํเนินการพฒันาตวับ่งชีP  เกณฑ์และ
รูปแบบการประเมินหลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงันีP  1) เพื*อพฒันาตวับ่งชีP  เกณฑ์การประเมินตวับ่งชีP การประเมินหลกัสูตร
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ระดบัปริญญาบณัฑิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2)พฒันารูปแบบการประเมิน
หลกัสูตรระดบัปริญญาบณัฑิตกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มตวัอยา่งใน
การศึกษา คือ  ผูบ้ริหารหลกัสูตรของสถาบนัอุดมศึกษาที*เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ประกอบดว้ย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผูอ้าํนวยการสํานกัวิชาการผูอ้าํนวยการ
สํานกับริหารวิชาการ คณบดี รองคณบดี ผูช่้วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาจาํนวน 60 สถาบนั 
ไดม้าด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบชัPนภูมิหลายขัPนตอน (Multistage Stratified Simple Random 
Sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูว้ิจยันาํส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 800 คน 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัอนัดบัที*สองดว้ยโปรแกรมลิ
สเรล ค่าไค-แสควร์ พบวา่ องคป์ระกอบการประเมินหลกัสูตร 8 องคป์ระกอบ 71 ตวับ่งชีP ต่างเป็น
องค์ประกอบที* มีความสัมพันธ์สนับสนุนซึ* งกันและกันผลการประเมินองค์ประกอบใด
องคป์ระกอบหนึ*งจะส่งผลต่อองคป์ระกอบการประเมินองคป์ระกอบอื*นๆการตรวจสอบความตรง
ของโมเดลและวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที*สอง(Second Order Confirmatory Factor 
Analysis) พบวา่ โมเดลการวดัตวัแปรแฝงทุกองคป์ระกอบและโมเดลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิง
ยนืยนัอนัดบัที*สองมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
   ประยรู เจริญสุข  (2553: บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาตวัชีP วดังานวิชาการสําหรับ
สถานศึกษาขัPนพืPนฐานการวจิยันีP มีวตัถุประสงคเ์พื*อ 1) เพื*อสร้างและพฒันาตวัชีP วดังานวิชาการของ
สถานศึกษาขัPนพืPนฐาน สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขัPนพืPนฐาน 2) เพื*อทดสอบความ
สอดคลอ้งของโมเดลความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างตวัชีP วดั กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์มีการดาํเนิน 2 ระยะ  
ระยะแรกคือการพฒันาตวัชีPวดังานวชิาการของสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสารเชิง
ทฤษฎีจดัทาํกรอบแนวคิดตวัชีP วดั ร่างตวัชีP วดั ตรวจสอบความตรงเชิงเนืPอหา ระยะที*สองคือการ
ทดสอบเพื*อยนืยนัตวัชีPวดั  จากกลุ่มตวัอยา่งที*เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาขัPนพืPนฐาน  395 โรงเรียน ใช ้
เครื*องมือแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความตรงอยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00  ค่าความ
เที*ยงทัPงฉบบัเท่ากบั .983 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการ
พฒันาตวัชีPวดัปรากฏวา่ ไดอ้งคป์ระกอบงานวชิาการของสถานศึกษาขัPนพืPนฐานจาํนวน 4 องคป์ระกอบ
หลัก 15 องค์ประกอบย่อย ตวัชีP วดัจาํนวน 88 ตวัชีP วดั ที*เป็นไปตามหลักการแนวคิด ทฤษฎีที*
เกี*ยวขอ้งผลการศึกษาพบวา่ 1.1 ตวัชีP วดังานวิชาการของสถานศึกษาขัPนพืPนฐานภาพรวมมีค่าเฉลี*ย
ความเหมาะสมในการเป็นตวัชีP วดังานวิชาการ อยูใ่นระดบัมากทุกตวัชีP วดั 1.2 การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา พบว่า ค่าเฉลี*ยความเหมาะสมในการเป็นตวัชีP วดังานวิชาการ อยู่ในระดบัมาก โดยมี
คะแนนสูงสุดคือ การส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมการเรียนการสอนที*เนน้ทกัษะกระบวนการ 1.3 การพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ พบว่าค่าเฉลี*ยความเหมาะสมในการเป็นตวัชีP วดังานวิชาการ อยู่ในระดบัมาก 
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โดยมีคะแนนเฉลี*ยสูงสุดคือ การจดัการใหค้รูใชว้ธีิการหลากหลายใหค้รูพฒันาตนเอง 1.4 การนิเทศ
ภายในพบว่าค่าเฉลี*ยความเหมาะสมในการเป็นตวัชีP วดังานวิชาการอยู่ในระดบัมากโดยมีคะแนน
เฉลี*ยสูงสุดคือการกาํหนดนโยบายการนิเทศภายในไวใ้นแผนปฏิบติัการประจาํปี 1.5 การประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาพบวา่ค่าเฉลี*ยความเหมาะสมในการเป็นตวัชีP วดังานวิชาการอยูใ่นระดบัมาก 
ทุกตวัชีP วดัโดยมีคะแนนเฉลี*ยสูงสุดคือการทบทวนวิสัยทศัน์ภารกิจ เป้าหมายและการกาํหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวัชีP วดังานวิชาการสําหรับสถานศึกษาขัPนพืPนฐานปรากฏว่า มี
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ซึ* งเป็นไปตามสมมติฐานที*ตัPงไว ้
   กิตติพทัธ์ เอี*ยมรอดและคณะ (2554: 19-20) ศึกษาการพฒันาตวัชีP วดัสมรรถนะ
ของนกัวชิาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล มีวตัถุประสงค์เพื*อสร้างและ
ตรวจสอบตวัชีP วดัสมรรถนะของนกัวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล การ
วจิยัมี 2 ขัPนตอน 1) การพฒันาตวัชีP วดั นวก.สธ.ใน รพ.สต.ประกอบดว้ยการทบทวนแนวคิดทฤษฎี  
การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบติัการ 2) การตรวจสอบคุณภาพตวัชีP วดั
โดยการสอบถามผูเ้ชี*ยวชาญ ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคเดลฟาย ตรวจสอบความสอดคลอ้งของ/กลมกลืน
ของโมเดลดว้ยโปรแกรมลิสเรล 8.72  ผลการศึกษาพบวา่องคป์ระกอบสมรรถนะของ นวก.สธ.ใน 
รพ.สต. มี 8 องค์ประกอบหลกั 50 ตวัชีP วดั ประกอบด้วยด้านการวิเคราะห์งานสาธารณสุขและ
ประเมินสุขภาวะของชุมชนมี 4 ตวัชีPวดั  ดา้นการวเิคราะห์และวางแผนแกไ้ขปัญหาดา้นสาธารณสุข
ชุมชนมี 8 ตัวชีP วดั ด้านการทาํงานเป็นทีมและประสานเครือข่ายมี 5 ตวัชีP วดั ด้านงานบริการ
สาธารณสุขผสมผสานแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชนมี 13 ตวัชีP วดั ดา้นบริหารจดัการงบประมาณ 6 มี
ตวัชีP วดั ดา้นภาวะผูน้าํและการคิดอยา่งมีระบบมี  4 ตวัชีP วดั ดา้นงานวิจยัจากงานประจาํเพื*อพฒันา
สถานะทางสุขภาพของคนในชุมชนมี  6 ตวัชีP วดั  ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพมี  4 ตวัชีP วดั  ผลการตรวจสอบความสอดคล้อง/กลมกลืนของโมเดล พบว่า
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ตวัชีPวดัสมรรถนะ ของ นวก.สธ. ที*ปฏิบติังานใน รพ.สต.ได ้
   ปริญญา จิตอร่าม (2555: 202-239)  ศึกษาการพฒันาตวับ่งชีPการจดัการความรู้ดา้น
สุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยัมีวตัถุประสงคเ์พื*อพฒันาตวับ่งชีPการจดัการความรู้ดา้นสุขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามยั และเพื*อวดัสภาพการจดัการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามยัดาํเนินการวิจยั 2 ระยะ ระยะที* 1พฒันาตวับ่งชีP การจดัการความรู้ดา้นสุขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามยัโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย จากผูเ้ชี*ยวชาญ 17 คน และ ระยะที* 2 การวดั
สภาพการจดัการความรู้ดา้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยั ดาํเนินการวิจยัสถานีอนามยัทั*วประเทศ 
9,759 แห่ง สุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัPนตอน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 370 แห่ง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
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ค่าความถี* (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี*ย ( x ) และค่าส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)ผลการวิจยัพบวา่ตวับ่งชีPการจดัการความรู้ดา้นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยัประกอบดว้ย      
4 องคป์ระกอบหลกั 14 องคป์ระกอบยอ่ย และ 45 ตวับ่งชีP  ไดแ้ก่ 1) องคป์ระกอบหลกัดา้นบุคลากร
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย 9 ตัวบ่งชีP ด้านองค์ประกอบย่อย 2)องค์ประกอบหลักด้าน
กระบวนการในการจดัการความรู้ด ้านสุขภาพในชุมชน 6 องค์ประกอบย่อย 19 ตวับ่งชีP              
3) องค์ประกอบหลักด้านองค์กร4 องค์ประกอบย่อย 13 ตวับ่งชีP และ 4)องค์ประกอบหลักด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 องค์ประกอบย่อย 3 ตวับ่งชีP ผลการวดัสภาพการจดัการความรู้ด้าน
สุขภาพในชุมชนของสถานีอนามยัทั*วประเทศ มีค่าเฉลี*บอยู่ในระดบัน้อย เมื*อจาํแนกจาํแนก
องค์ประกอบหลกั พบว่า 1) องค์ประกอบหลกั ดา้นบุคลากรมีค่าเฉลี*ยระดบันอ้ย 2) องคป์ระกอบ
หลกัด้านกระบวนการในการจดัการความรู้ด้านสุขภาพค่าเฉลี*ยระดบันอ้ยที*สุด 3) องคป์ระกอบ
หลกัดา้นองคก์ร มีค่าเฉลี*ยระดบันอ้ยและ 4) องคป์ระกอบหลกัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่าเฉลี*ย
ระดบัปานกลาง 
   จากการศึกษางานวิจยัที*เกี*ยวขอ้งกบัการพฒันาตวัชีP วดัพบวา่มีหลากหลายวิธีใน
การพฒันาตวัชีPวดัสามารถสรุปไดด้งันีP  

1. การพฒันาตวัชีP วดัจากการนิยามเชิงทฤษฎี (Theoretical Definition) คือการ
พฒันาตวัชีP วดัโดยอาศยัเอกสารตาํรางานวิจยั แนวคิดทฤษฎีเป็นพืPนฐานสนบัสนุนในการกาํหนด
กรอบองค์ประกอบและตวัชีP วดัและใช้ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ชี*ยวชาญมากาํหนด
นํP าหนักของตวัแปรเพื*อทาํการคดัเลือกตวัชีP วดัที*เหมาะสมตามเกณฑ์ที*กาํหนด ซึ* งกระบวนการ
ในการพฒันาตวัชีPวดัของผูว้จิยับางท่านจะใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดย
ค่านํP าหนกัความสําคญัของตวัแปรจะแสดงโดยการใชค้่ามธัยฐานและค่าพิสัยควอไทล์เพื*อทาํการ
คดัเลือกตวัชีP วดัที*เหมาะสม ไดแ้ก่ งานวิจยัของสุทธิธัช คนกาญจน์ (2547) วิลาวลัย ์มาคุม้ (2549) 
ไพรัช มณีโชติ (2551) กิตติพทัธ์ เอี*ยมรอดและคณะ (2554) และปริญญา จิตอร่าม(2555) 

2. การพฒันาตวัชีP วดัจากการนิยามเชิงประจกัษ ์(Empirical Definition) คือเป็น
วิธีการพฒันาตวัชีP วดัโดยอาศยัข้อมูลเชิงประจกัษ์และใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) เพื*อตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลโครงสร้างกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์ไดแ้ก่ งานวจิยัของ สุรพงศ ์เอืPอศิริพรฤทธิ�  (2547)  สุดสวาสด์ ประไพเพชร (2551)กฤติมา 
เหมวภิาต(2551)  ประยรู เจริญสุข  (2553)  กิตติพทัธ์ เอี*ยมรอดและคณะ (2554) 
   สาํหรับการวจิยัครัP งนีP  ผูว้จิยัไดศึ้กษาการพฒันาตวัชีP วดัการบริการด้านสุขภาพ
เพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย โดยวิธีการพฒันาตวัชีP วดัจากการนิยามเชิงทฤษฎี  
ทาํการศึกษาแนวคิดจากเอกสาร ตาํรา งานวิจยัเพื*อเป็นพืPนฐานสนับสนุนในการกาํหนดกรอบ
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องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชีPวดั ใชค้วามคิดเห็นของผูเ้ชี*ยวชาญกาํหนดนํP าหนกัของ
ตวัแปรเพื*อทาํการคดัเลือกตวัชีPวดัที*มีความเหมาะสม เนื*องจากการพฒันาดา้นการบริการดา้นสุขภาพ
ในเรือนจาํเป็นการดาํเนินงานที*มีแนวทางการปฏิบติัที*มีลกัษณะเฉพาะ อาศยัความรู้และประสบการณ์
จากผูเ้ชี*ยวชาญที*มีมีความรู้และประสบการณ์เกี*ยวกบังานดา้นสุขภาพในเรือนจาํตามสภาพความ
เป็นจริง ซึ* งมีผลต่อกระบวนการพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
ที*มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  6.2 งานวจัิยเกี�ยวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 

   ฉวีวรรณ  แสงทอง (2549: บทคดัย่อ) ศึกษารูปแบบการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุในชุมชนตดัใหม่ เทศบาลนครนครสวรรค์ จงัหวดันครสวรรค์ พบว่า ผูสู้งอายุมีปัญหา
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจปัญหาสุขภาพและ
การทาํงานของร่างกาย ปัญหาความพึงพอใจในชีวิตวิธีการพฒันาคุณภาพชีวิตสรุปไดว้า่ 1) วิธี
พฒันาคุณภาพชีวิตดา้นสังคมและเศรษฐกิจโดยสร้างสถานที*พบปะ ผ่อนคลาย และสร้างสุขภาพ
ร่างกาย ตัPงกองทุนเพื*อการอดออม ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในอาชีพของครอบครัว 2) วิธี
พฒันาคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพร่างกาย โดยการรักษาสุขภาพทางกายและทางใจการจดัการสภาพแวดลอ้ม
ให้เหมาะสมถูกสุขอนามยั แกปั้ญหาการงดดื*มเหลา้ บุหรี* สิ* งเสพติด 3) วิธีพฒันาคุณภาพชีวิตดา้น
ความพอใจในชีวิต โดยจดักิจกรรมสร้างคุณค่าของผูสู้งอายุในชุมชน สร้างโอกาสให้ผูสู้งอายุใน
การถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างพลงัใจแก่ ผูสู้งอาย ุ

   ศรีเมือง  พลงัฤทธิ�  (2550: บทคดัย่อ)  ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายโุดยบุคคล ครอบครัวและชุมชนจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงคเ์พื*อให้ไดแ้นวทาง 
การพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุโดยบุคคลครอบครัว และชุมชนเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่มตวัแทนระดบับุคคลและครอบครัวจาํนวน 3 กลุ่มโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตวัแทน
ระดับชุมชนผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุที*ต้องการในระดับบุคคล 
ประกอบดว้ยการเตรียมเรื*องความรู้และการปฏิบติัตวัดา้นสุขภาพตัPงแต่วยัเด็กต่อเนื*องถึงวยัสูงอาย ุ
การเตรียมเรื*องการเงินโดยการออมเงินหรือการสะสมเงินเขา้กองทุนตัPงแต่วยัทาํงานเพื*อเอืPอต่อการ
เป็นผูสู้งอายุที*สามารถพึ*งตนเองได ้และการเป็นผูสู้งอายุที*กระฉับกระเฉงเขา้ ร่วมกิจกรรมของ
ครอบครัวและชุมชน ส่วนในระดบัครอบครัวนัPนบุตรหลานควรมีความกตญั�ูให้ความรักความอบอุ่น
ให้การเลีP ยงดูเกืPอหนุนช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวควรมีความรู้และการปฏิบติัตวั
ดา้นสุขภาพเพื*อสามารถให้คาํแนะนาํขอ้มูลข่าวสารที*เป็นประโยชน์กบัผูสู้งอายุ ปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้มที*บา้น และปฏิบติัต่อผูสู้งอายอุยา่งเหมาะสม อีกทัPงสนบัสนุนและส่งเสริมผูสู้งอายุให้ยงัคง
มีบทบาทและ เขา้ร่วมกิจกรรมทัPงในครอบครัวและชุมชน สาํหรับในระดบัชุมชน ควรเนน้หลกัการ
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ชุมชนเข้มแข็งประกอบด้วยการสนับสนุนและกระตน้ผูน้ําชุมชนและประชาชนให้ร่วมกันคิด
ร่วมกนัสร้างกิจกรรม ตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของผูสู้งอายุ โดยอาศยัภูมิปัญญา
และทรัพยากรทอ้งถิ*น การเป็นแบบอย่างที*ดีเน้นการทาํงานเชิงรุกในการพฒันาองค์ความรู้และ
ความร่วมมือกนัดาํเนินงานเพื*อพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

   ศรีเมือง พลงัฤทธิ�  และพรทิพย ์ ธีระกาญจน์ (2551: บทคดัยอ่)  ศึกษาการพฒันา
คุณภาพชีวติโดยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และกฎบตัรออตตาวา่ ของประชาชนตาํบลคูคตอาํเภอลาํลูก
กา จงัหวดัปทุมธานี  เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) เพื*อประเมินคุณภาพชีวติของประชาชน หาปัจจยัที*มีผลต่อคุณภาพชีวติของประชาชน และหา
แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยใชห้ลกัการเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  และกฎ
บตัรออตตาวา่  (Ottawa Charter) รวมรวมขอ้มูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: 
FGD)    3 ครัP ง/ หมู่บา้น วิเคราะห์และสรุปปัญหา/ ความตอ้งการของชุมชน โดยใช ้3  เกณฑ์ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการ ผลเสีย/  ประโยชน์ และความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการ จากนัPนแกนนาํชุมชนคิด
และเขียนโครงการ  ชุมชนร่วมกนัดาํเนินงาน และประเมินผลผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวิตของ 
คนในชุมชนแรกไม่ค่อยดีนกั อาจเพราะความคาดหวงัในเรื*องที*อยูอ่าศยัทัPงในดา้นระบบสาธารณูปโภค 
และความสัมพนัธภาพของคนในชุมชน ชุมชนที* 2  คนในชุมชนส่วนมากมีคุณภาพชีวิตดี เพราะมี
ผูน้าํและกลุ่มแกนนาํที*เขม้แขง็จากหลกัฐานที*ไดรั้บรางวลัมากมาย มีสาํนกังานคณะกรรมการชุมชน
เป็นจุดศูนยร์วม  คนในชุมชนให้ความร่วมมือดี   ชุมชนที* 3 คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตพอใช ้กลุ่ม
แกนนาํเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ   เคยไดรั้บรางวลัชุมชนรักษาสะอาด 3 ปีติดต่อกนั  จากการวิจยั
การพฒันาคุณภาพชีวติโดยหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและกฎบตัรออตตาว่า ชุมชนแรกทาํโครงการ
สันทนาการ-กีฬา ทาํใหเ้กิดความสามคัคี เป็นการสร้างภูมิคุม้กนั ห่างไกลสารเสพติด และมีสุขภาพ
แข็งแรง  ชุมชน ที* 2 ทาํโครงการพฒันาความรู้ เพราะคิดว่าความรู้เป็นเรื*องสําคญัทาํให้ มีเหตุผล  
อีกทัPงสามารถนาํไปพฒันาทกัษะบุคคลเป็นการป้องกนัสาเหตุของการเจ็บป่วยและเป็นการสร้าง
เสริมสุขภาพ ชุมชนที* 3  ทาํโครงการฝึกดนตรีไทย และโครงการพฒันาจิต ทาํให้มีจิตใจอ่อนโยน มี
ความพอประมาณ มีเหตุผล  จิตใจสงบ สุขภาพจิตดี และเกิดปัญญา ซึ* งการทาํโครงการทัPง  3  
ชุมชน สอดคลอ้งกบัสถานการณ์และวฒันธรรมของชุมชน และเป็นการสร้างเสริมความเขม้แข็ง
ของชุมชนทัPงหมดนีPทาํใหคุ้ณภาพชีวติของคนในชุมชนดีขึPน 

   วนิพพล  มหาอาชา (2551: บทคดัย่อ) ศึกษาผลของโครงสร้างครอบครัวต่อ
ตวัชีP วดัคุณภาพชีวิตวยัรุ่นในพืPนที*เฝ้าระวงัทางประชากรจงัหวดักาญจนบุรี   เพื*อศึกษาคุณภาพ
ชีวิตวยัรุ่นในภาพรวมในบริบทของไทย มีวตัถุประสงค์ เพื*อกาํหนดตวัชีP วดัคุณภาพชีวิตวยัรุ่นใน
จงัหวดักาญจนบุรี และเพื*อทดสอบ ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างครอบครัวและตวัชีP วดัคุณภาพ
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ชีวิตวยัรุ่นในดา้นการศึกษา การสูบบุหรี*  และการดื*มสุรา โดยศึกษาขอ้มูลจากโครงการวิจยับูรณา
การ เชิงพืPนที*เพื*อแกปั้ญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวนัตก พ.ศ. 2548 และขอ้มูล
จากโครงการเฝ้าระวงัทาง ประชากรกาญจนบุรี พ.ศ. 2543-2547 ผลการศึกษาพบวา่ คุณภาพชีวิต
วยัรุ่นจงัหวดักาญจนบุรีประกอบไปดว้ยตวัชีP วดัคุณภาพชีวิต 38 ตวัชีP วดัและองคป์ระกอบคุณภาพ
ชีวิต 6 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นจิตใจ สิ*งแวดลอ้มทางกายภาพ ความเป็นอยู ่ทุนทาง
สังคม กิจกรรมทางวฒันธรรมดา้นความเชื*อ และสุขภาพกาย องคป์ระกอบคุณภาพชีวิตที*มีคะแนน
สูงสุด คือองคป์ระกอบดา้นสิ*งแวดลอ้มทางกายภาพ  และองคป์ระกอบคุณภาพชีวิตที*มีคะแนนตํ*าที*สุด 
คือองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมทางวฒันธรรมดา้นความเชื*อ การทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่ วยัรุ่น
ในครอบครัวพ่อแม่สมบูรณ์และครอบครัวพ่อหรือแม่คนเดียวไม่มีความแตกต่างกนัดา้นคุณภาพชีวิต 
จากผลการศึกษาเสนอแนะวา่ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรมดา้นความเชื*อในกลุ่มวยัรุ่น
ใหม้ากขึPน ควรส่งเสริมบทบาทในดา้นการอบรมสั*งสอนของผูสู้งอายุแก่เด็กและวยัรุ่นในครัวเรือน
และชุมชน และควรทบทวนบทบาทของพ่อแม่ให้มีความเคร่งครัดในการอบรมสั*งสอนวยัรุ่น
ในดา้นพฤติกรรมเสี*ยงทางสุขภาพใหม้ากขึPน 

   เนตรนภา พงษศ์รี (2551: บทคดัยอ่) ศึกษาเรื*องแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต
ตามเกณฑ์ จปฐ. ของชุมชนตดัใหม่เทศบาลนครนครสวรรค(์ ยุทธศาสตร์การพฒันา)มีจุดมุ่งหมาย
เพื*อศึกษาปัญหาคุณภาพชีวติ และหาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ จปฐ. ของชุมชนตดั
ใหม่ เทศบาลนครนครสวรรค ์จากกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือน 136 คน ใชเ้ครื*องมือแบบสอบถาม
เป็นแบบศึกษาปัญหาคุณภาพชีวติ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกาย ดา้นจิต ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ และ
แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มเพื*อหาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตโดยผูเ้ชี*ยวชาญ จาํนวน 7 คน 
โดยใชก้ระบวนการสนทนากลุ่มผลการวจิยั พบวา่ ปัญหาคุณภาพชีวิตมีปัญหาคุณภาพชีวิตดา้นกาย 
รองลงมา คือปัญหาคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจ ดา้นจิต และดา้นสังคมแนวทางการพฒันาคุณภาพ
ชีวติ สรุปไดว้า่1)ใหท้างชุมชนประชาสัมพนัธ์เกี*ยวกบัเรื*องประโยชน์การออกกาํลงักาย หาสถานที*
วา่งในชุมชนมาทาํเป็นลานกีฬาเพื*อออกกาํลงักาย หาอุปกรณ์สาํหรับออกกาํลงักายเพื*อให้ประชากร
ในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 2)ให้แต่ละครัวเรือนจดัทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย ของครัวเรือนใน
แต่ละวนั และใหท้างชุมชนตัPงธนาคารของชุมชนขึPนมา 1 แห่ง เพื*อที*จะรับฝากเงินของประชากรใน
ชุมชนเพื*อที*จะสะดวกในการฝาก ถอนเงิน ไม่ตอ้งเสียเวลาไปฝากถึงธนาคารโดยตรง3) หาสถานที*
วา่งในชุมชนเป็นที*พฒันาเด็กเล็กเพื*อที*เด็กจะไดมี้พี*เลีP ยงคอยดูแล เอาใจใส่เด็กจะไดไ้ม่ขาดความ
อบอุ่นและ 4) ให้ทางชุมชนนาํผูเ้ป็นกลุ่มแม่บา้นมาช่วยสอนงานให้กบัผูที้*ว่างงานจะไดเ้ป็นงาน 
และนาํของที*ทาํออกมาวางจาํหน่ายเป็นสินคา้ผลิตภณัฑข์องชุมชน 
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   ศรีเมือง พลงัฤทธิ�  และคณะ (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาเรื*องการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของผูที้*มีอายุตัPงแต่ 45  ปี ขึPนไป ตาํบลคลองสี*  อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  เป็นการวจิยั
เชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์ เพื*อประเมินคุณภาพชีวิตของผูที้*มีอายุตัPงแต่ 
45 ปีขึPนไป เพื*อหาปัจจยัที*มีผลต่อคุณภาพชีวิต และเพื*อหาแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต ใช้
เครื*องมือโดยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) แลว้จดัประชุม
หน่วยงานส่วนทอ้งถิ*นที*เกี*ยวขอ้งเพื*อแจง้ผลการวิจยัและหาวิธีการดาํเนินงาน ผลการวิจยัพบวา่ผูที้*มี
อายตุัPงแต่45  ปีขึPนไป ของทัPง 4  หมู่บา้นมีคุณภาพชีวิตส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางร้อยละ 81.7   
สําหรับปัจจยัที*มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผูที้*มีอายุตัPงแต่45 ปีขึPนไป ไดแ้ก่ อายุ รายได ้การประกอบ
อาชีพ การนอนหลบั ความอบอุ่นในครอบครัว สิ*งแวดลอ้ม การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร  ส่วนแนวทาง
ในการพฒันาคุณภาพชีวิตที*ทางชุมชนเสนอคือการอาชีพเสริมรายได ้การเผยแพร่ความรู้ดา้นสุขภาพ  
การพฒันาสถานีอนามยั การตรวจสุขภาพ การปลูกผกัสวนครัวปลอดสารพิษ การบริโภคผกัและ
ผลไม ้การออกกาํลงักาย  และการพฒันาศกัยภาพของเยาวชน และจากการประชุมผูเ้กี*ยวขอ้งระดบั
ทอ้งถิ*น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคือ อบต. นาํเขา้แผนพฒันาระดบัตาํบล เพื*อจดัสรร
งบประมาณ ทางพฒันาชุมชน เกษตรตาํบล และสาธารณสุข ใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ และดา้น
บริการ 

   ศรินยา สุริยะฉาย (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาการประเมินผลความตอ้งการจาํเป็นใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ ในตาํบลบางไทรป่า อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มี
วตัถุประสงคเ์พื*อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ รวมถึงการศึกษาความต้องการจาํเป็น
ของผูสู้งอายุ ซึ* งจะนาํขอ้มูลที*ไดจ้ากการศึกษามาวิเคราะห์หาสาเหตุของความตอ้งการจาํเป็นใน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในพืPนที*ๆ ศึกษาผลการวิจยัพบวา่ ความตอ้งการทางกายภาพ เช่น
การบาํรุงร่างกายและออกกาํลงักายมีมากเป็นอนัดบัแรก (PNI = 0.3664)  การตรวจสุขภาพและเฝ้าระวงั
เป็นอนัดบัสอง (PNI = 0.3048) และดา้นการมีเงินเพียงพอต่อการใชจ่้ายเป็นอนัดบัที*สาม (PNI = 
0.2984) ส่วนการมีเครื*องนุ่งห่มอย่างเพียงพอเป็นอนัดบัสุดทา้ย (PNI = 0.1324) ดา้นความมั*นคง
ปลอดภยัและความเป็นอยู่อย่างเพียงพอมีมากเป็นอนัดบัแรก (PNI = 0.4152) ดา้นการมีอาชีพ
ต่อการดาํรงชีวติเป็นอนัดบัที*สอง (PNI = 0.3223) และดา้นแหล่งรายไดม้ีความมั*นคงและต่อเนื*อง
เป็นอนัดบัที*สาม (PNI = 0.2930) ส่วนดา้นความสามคัคีของบุคคลในครอบครัวและเพื*อนบา้นเป็น
อนัดบัสุดทา้ย (PNI = 0.1700) ดา้นความรักความอบอุ่นมีมากเป็นอนัดบัแรก (PNI = 0.2346) ดา้น
การไดรั้บความช่วยเหลือจากเพื*อนบ้านเป็นอนัดบัที*สอง (PNI = 0.2246) และดา้นการมีโอกาส
พบปะสังสรรคก์บัญาติและเพื*อนเป็นอนัดบัสาม (PNI =0.2212) ดา้นการให้ความรักแก่ผูอื้*นเป็น
อนัดบัสุดทา้ย (PNI =0.1388) ดา้นการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีมากเป็นอนัดบัแรก (PNI = 
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0.2382) มีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอนัดบัที*สอง (PNI = 0.1964) บุคคลรอบขา้งยอมรับวา่มี
คุณค่าเป็นอนัดบัที*สาม (PNI = 0.1934) เป็นที*พึ*งของบุตรหลานเป็นอนัดบัสุดทา้ย (PNI = 0.1521) 
ตอ้งการแสวงหาตนเองหรือบทบาททางสังคมมีมากเป็นอนัดบัแรก (PNI = 0.2288) เมื*อมีปัญหา
และสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้ป็นอนัดบัที*สอง (PNI = 0.2041) การเลือกทาํกิจกรรมต่างตามปรารถนา
เป็นอนัดบัที*สาม (PNI = 0.1934) และการยอมรับความชราภาพของตนเป็นอนัดบัสุดทา้ย (PNI = 
0.1355) 

   สรุปผลการศึกษางานวิจยัที*เกี*ยวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตซึ* งส่วนใหญ่ตอ้งการเพื*อ
สํารวจคุณภาพชีวิต ศึกษาสภาพปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที*หลากลายเพื*อหาแนวทาง 
การพฒันาคุณภาพชีวติ ส่วนใหญ่เป็นดา้นสาํคญัที*เกี*ยวขอ้งกบัสุขภาพและความตอ้งการการบริการ
ดา้นสุขภาพที*ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สิ* งแวดล้อมและสิ*งจาํเป็นพืPนฐานในการ
ดาํรงชีวิต  สําหรับการศึกษาวิจยัครัP งนีP  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาพฒันาตวัชีP วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อ
คุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ โดยไดศึ้กษางานวิจยัที*เกี*ยวขอ้งเพื*อนาํมาพฒันาเป็นกรอบ
ตวัชีP วดัการบริการด้านสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัครอบคลุมดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม 
สิ*งแวดลอ้มและสิ*งจาํเป็นพืPนฐานในการดาํรงชีวติ  ซึ* งสามารถนาํมาประยุกตใ์ชเ้พื*อพฒันาปรับปรุง
การบริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพ  
  6.3 งานวจัิยเกี�ยวกบัการบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา  

   ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัที*เกี*ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํที*เป็นแนวการปฏิบติัทัPงในประเทศไทยและต่างประเทศ ตัPงแต่ปี 2548 - 2558  
จาํนวน  28   เรื*องจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เพื*อนาํประยุกตใ์ชเ้ป็นกรอบการพฒันาตวัชีP วดัการบริการ
ดา้นสุขภาพเพื*อพฒันาคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในงานวจิยัครัP งนีP    ดงันีP  

   ธนาวฒัน์พิศิลป์ (2548: บทคดัย่อ) ศึกษารูปแบบการคุ ้มครองสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัที*ไม่สูบบุหรี* ในเรือนจาํกลางนครสวรรค ์จุดมุ่งหมายเพื*อศึกษาปัญหาการคุม้ครองสุขภาพ
ของผูต้้องขังที*ไม่สูบบุหรี* และสร้างรูปแบบการคุ้มครองสุขภาพของผูต้้องขังที*ไม่สูบบุหรี* ใน
เรือนจาํกลางนครสวรรค์บุหรี*  กลุ่มตวัอย่างผูต้อ้งขงัชายที*ไม่สูบบุหรี*  159 คนและเจา้พนกังาน
เรือนจาํ 80 คน เครื*องมือที*ใช้เป็นแบบสอบถามปัญหาการคุม้ครองสุขภาพของผูต้อ้งขงัที*ไม่สูบบุหรี*   
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั และวิธีการสนทนากลุ่ม (F.G.D.) ผลการวิจยัพบวา่  ปัญหา
การคุม้ครองสุขภาพของผูต้อ้งขงัที*ไม่สูบบุหรี*ในเรือนจาํกลางนครสวรรคมี์ปัญหาการกาํหนดให้
ห้องสุขาเป็นเขตปลอดบุหรี*  ซึ* งเป็นปัญหาอยู่ในระดบัมาก ปัญหาความรู้ของเจา้พนักงานอยูใ่น
ระดบัมากที*สุด และความรู้ของผูต้อ้งขงัเกี*ยวกบัปริมาณนิโคตินและทาร์ในบุหรี*ชนิดต่างๆ   ความรู้
เกี*ยวกบัสัญญาณอนัตรายที*เตือนว่าเป็นมะเร็งในช่องปากอนัเกิดจากการสูบบุหรี* เป็นปัญหาอยู่ใน
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ระดบัมาก และปัญหาการกระทาํผิด พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหรี*   พ.ศ.2535  
ดว้ยการสูบบุหรี*  โรงฝึกวชิาชีพเป็นปัญหาอยู่ในระดบัมากบริเวณห้องสุขาและบริเวณเรือนนอน
เป็นปัญหาอยูใ่นระดบัมากที*สุด 

   วรัิตน์ ไตรกูล (2549: 73-82) ศึกษาความพึงพอใจของผูต้อ้งขงัชาย ที*มีต่อการจดั
สวสัดิการดา้นการพฒันาจิตใจ ของกรมราชทณัฑ:์ ศึกษาเฉพาะกรณี เรือนจาํกลางบางขวาง จงัหวดั
นนทบุรีเพื*อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูต้อ้งขงัชายที*มีต่อการจดัสวสัดิการดา้นพฒันาจิตใจของ 
กรมราชทณัฑแ์ละเพื*อเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูต้อ้งขงัชายที*มีต่อการจดัสวสัดิการดา้น
พฒันาจิตใจ จากกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อ้งขงัชายเรือนจาํกลางบางขวาง จงัหวดันนทบุรี 273 ราย ใช้
เครื*องมือแบบสอบถาม ผลการวจิยัพบว่าผูต้ ้องขงัชายมีความพึงพอใจต่อการจดัสวสัดิการด้าน
พฒันาจิตใจภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  พิจารณารายดา้นพบว่าด้านพึงพอใจมากที*สุดคือดา้น
ความเสมอภาคและเท่าเทียม รองลงมาคือดา้นความสอดคล้องกบัความตอ้งการของผูต้อ้งขงัและ
ดา้นปริมาณและคุณภาพที*เพียงพอ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัด้านอายุ และประเภท
ความผิดมีผลต่อความพึงพอใจต่อสวสัดิการดา้นพฒันาจิตใจอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วนระดบัการศึกษา 
อาชีพก่อนตอ้งโทษ รายได ้สถานภาพการสมรส และการกาํหนดโทษ ไม่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การจดัสวสัดิการ 

   งามพรรณ  แกว้สุทธิพล (2549: 82-85) ศึกษารูปแบบการจดักิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพสาํหรับผูต้อ้งขงัสูงอายใุนเรือนจาํกลางคลองเปรม เพื*อศึกษาผลของรูปแบบการจดักิจกรรม
การส่งเสริมสุขภาพสําหรับผูต้ ้องขงัสูงอายุในเรือนจาํกลางคลองเปรม โดยการวิจยักึ* งทดลอง
จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัสูงอายุจาํนวน 40 คน โดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดย
การประยกุตท์ฤษฎีความสามารถของตนเอง แรงสนบัสนุนจากสังคมและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
ผลการวิจยัพบว่าผูต้อ้งขงัสูงอายุมีความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ความคาดหวงัในความสามารถ
ของตวัเอง ความคาดหวงัในผลลพัธ์พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ การไดรั้บแรงสนบัสนุนทางสังคม 
และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมดีกวา่การทดลอง และพบวา่ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ  
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  

   สุดารัตน์ รักษาเคน (2550: 65-73) ศึกษาผลของการให้คาํปรึกษารายบุคคลและ
เป็นกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง ที*มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํจงัหวดั
อุทยัธานี วตัถุประสงค์เพื*อศึกษาผลของการให้คาํปรึกษารายบุคคลและเป็นกลุ่มตามทฤษฎี
เผชิญความจริง ที*มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นการวิจยัเชิงทดลองจากกลุ่มตวัอยา่ง  คน โดยใช้
เครื*องมือแบบวดัการเห็นคุณค่าในตวัเอง โปรแกรมการให้คาํปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม ผลพบว่า
ผูต้อ้งขงัรายบุคคลที*ได้รับการให้คาํปรึกษาตามทฤษฎีมีการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยัสําคญั 
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ผูต้อ้งขงัรายกลุ่มที*ไดรั้บการใหค้าํปรึกษาตามทฤษฎีมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยา่งมีนยัสําคญั และ
ผูต้อ้งขงัรายบุคคลและรายกลุ่มที*ที*ได้รับการให้คาํปรึกษาตามทฤษฎีมีการเห็นคุณค่าในตนเอง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

   วาสนา ทองปัญญา (2550: 88-98) ศึกษาเรื* องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษจงัหวดัปทุมธานี เพื*อศึกษาระดบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและ
หาแนวทางการพฒันากิจกรรมต่าง ๆ เพื*อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัให้พร้อมกลบัคืนสู่
สังคม  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉลี*ย 38 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัประถมศึกษา 
ก่อนตอ้งโทษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้งทั*วไป ตอ้งโทษครัP งแรกและมีกาํหนดโทษไม่เกิน 5 ปี 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมโยคะและเรือนจาํเรือนธรรมเป็นประจาํ   ชอบกิจกรรมโยคะ
มากที*สุดกิจกรรมที*กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนร่วมมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ/อารมณ์ในระดบัมาก  
แต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและสติปัญญาในระดบัปานกลาง  แนวทางการสร้างเสริม
คุณภาพชีวติ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ทณัฑสถานควรจดัแข่งขนักีฬาและส่งเสริมการออกกาํลงักายมากที*สุด  
เพื*อช่วยใหสุ้ขภาพร่างกายแขง็แรงผอ่นคลายความเครียดและเสริมสร้างความสามคัคีในหมู่ผูต้อ้งขงั  
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที*เคยเป็นลูกจา้ง/พนกังานองคก์รมี
ระดบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสูงกว่าผูที้*เคยรับจา้งทั*วไป กิจกรรมที*ผูต้อ้งขงัเป็นสมาชิกช่วย
สร้างเสริมคุณภาพชีวติโดยรวมในระดบัปานกลาง   อย่างไรก็ตามผูที้*ทาํกิจกรรมโปรแกรมฟืP นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ เป็นประจาํมีระดบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสูงกวา่ผูที้*ทาํนาน ๆ ครัP งและ
ไม่เคยทาํเลย 

   เกรียงศกัดิ�  ตุลปันโต (2551:  บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันา
คุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัเรือนจาํจงัหวดัชุมพร เพื*อศึกษาความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัเรือนจาํจงัหวดัชุมพร การพฒันาหลกัสูตรและประเมินผลการใชแ้ละการปรับปรุงหลกัสูตร
ฝึกอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั โดยดาํเนินการ 3 ขัPนตอน เก็บขอ้มูลจากผูต้อ้งขงักลุ่ม
ตวัอยา่ง 108 คน  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูต้อ้งขงัมีความตอ้งการฝึกอบรมเพื*อการพฒันาคุณภาพชีวิต 
3 ดา้น คือ ดา้นการฝึกวิชาชีพ การพฒันาจิตใจ และดา้นอารมณ์และสังคม อยูใ่นระดบัมากที*สุดทุก
ดา้น 2)  การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั โดยกาํหนดโครงร่างที*ใช้
ขอ้มูลความตอ้งการมากาํหนดเป็นปัญหาและความจาํเป็นในการฝึกอบรม วตัถุประสงค์ เนืPอหา 
กิจกรรม/เทคนิคการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมพบว่า มีความเหมาะสม ในระดบั
มากที*สุดทัPง 3 ด้าน ทุกองค์ประกอบ และ3) ผลการนาํหลกัสูตรที*พฒันาขึPน ไปทดลองใช้กับ
ผูต้อ้งขงักบักลุ่มตวัอย่าง พบว่า ผลสัมฤทธิ� ดา้นความรู้ของกลุ่มทดลองระหวา่งก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที*ระดบั .05   
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   เยาวณา เชืPอเมืองพาน (2551: 88-99) ศึกษาการจดัการความเครียดของผูต้อ้งขงั
หญิงโทษสูง  เพื*อศึกษาการจดัการความเครียดของผูต้อ้งขงัหญิงโทษสูงในทณัฑสถาน หญิงเชียงใหม่
โดยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม  จากกลุ่มตวัอย่าง 50  คนโดยใช้เครื* องมือแบบสอบถาม  คดัเลือก
เฉพาะกลุ่ม ตวัอยา่งที*มีคะแนนระดบัความเครียดเรียงลาํดบัจากมากมาหานอ้ย จาํนวน  30  คน เขา้
ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ การพฒันาแบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการ A-I-C  เก็บรวบรวมขอ้มูลใน
เชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และวดัระดบัความเครียดของกลุ่ม
ตวัอยา่งซํP าอีกครัP งหลงัเสร็จสิPนการดาํเนินการโครงการ  ผลการวิจยั พบวา่การประชุมเชิงปฏิบติัการ
ตามกระบวนการ กลุ่มตวัอยา่งสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดความเครียดได้ด้วยตวัเอง 
กาํหนดเป้าหมาย และวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิตอยูโ่ดยไม่เครียดมากเกินไป กาํหนดแนวทาง
จดัการความเครียด เขียนโครงการเสนออนุมติัเพื*อดาํเนินการไดเ้อง ซึ* งแนวทางจดัการความเครียด
และโครงการที*กลุ่มตวัอย่างร่วมกันคิดส่วนมากเป็นการจดัการความเครียดแบบมุ่งลดอารมณ์ 
(Emotional–focused Coping)  และเมื*อนาํโครงการที*ไดรั้บการอนุมติัแลว้ไปดาํเนินการอยา่งแทจ้ริง 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความเครียดลดลง ร้อยละ 16.7  ผลในเชิงคุณภาพกลุ่มตวัอยา่งมีความพึง
พอใจที*ไดร่้วมกิจกรรม เกิดความรักความผกูพนักนั เกิดความภาคภูมิใจ  เจา้หนา้ที*ควบคุมผูต้อ้งขงั
กลุ่มตวัอยา่งไดง่้ายขึPน 

   วชุิดา  จิรพรเจริญ (2552:  บทคดัย่อ) การสํารวจสุขภาพเบืPองต้นของผูต้อ้งขงั
หญิงในทณัฑสถานหญิง จงัหวดัเชียงใหม่ ศึกษาเพื*อสืบคน้ปัญหาและพฤติกรรมเสี* ยงทางด้าน
สุขภาพเพื*อวางแผนการรักษาและปรับเปลี*ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจจาก
กลุ่มตวัอยา่ง 517 คน ผลการศึกษาพบวา่ดา้นพฤติกรรมผูต้อ้งขงัชอบกินอาหารหวาน ประเภทแป้ง 
มีภาวะนํPาหนกัเกินร้อยละ 47  ขาดการออกกาํลงักายหรือออกเพียงเล็กน้อย ร้อยละ70  ดา้นโรค
ไม่ติดต่อพบว่าร้อยละ มีโรคภูมิแพ ้ ดา้นกลุ่มโรคติดต่อพบวา่ร้อยละ  ป่วยเป็นวณัโรคร้อยละ 1.8  
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 49 โดยพบมีอาการตบัอกัเสบบีและซีร้อยละ2.3 และเอชไอวีร้อยละ
1  ด้านการมีพฤติกรรมเสี* ยงทางเพศพบว่ามีคู่นอนมากกว่า  3 คนร้อยละ 21 ไม่สวมถุงยาง
อนามยัร้อยละ94  เคยสักและเจาะอวยัวะร้อยละ22  ดา้นการประเมินความเครียดพบวา่ร้อยละ94 มี
ความเครียด ขอ้มูลการใชส้ารเสพติดพบวา่มีประสบการณ์ใชส้ารเสพติดร้อยละ 39  ดา้นความสนใจ
ต่อภาวะสุขภาพพบว่า 3/4 ตอ้งการตรวจกลุ่มโรคเรืP อรัง สรุปผลว่าผูต้อ้งขงัมีความเสี*ยงทุกดา้น 
ทาํให้มีแนวโนม้ผลต่อการเป็นโรคเรืP อรังและโรคติดเชืPอต่างๆมากไปดว้ยการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงั
จึงเป็นเรื*องสําคญัและมีความเร่งด่วน ควรทาํการคดักรองโรค ป้องกนัและรักษา รวมทัPงให้ความรู้
ดา้นสุขภาพ การสร้างเสริมและปรับพฤติกรรมสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัเพื*อลดการแพร่กระจายสู่ชุมชน
และสังคม  
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   ธนู ไมแ้กว้ (2554:147-157) ศึกษาการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจาํ เพื*อศึกษา
แนวทางการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ ตามกฎหมาย บงัคบัโทษของไทยและต่างประเทศ  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื*อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัป่วยและเปรียบเทียบการ
ปฏิบตัิต่อผูต้อ้งขงัป่วยตามกฎหมายบงัคบัโทษของไทยและต่างประเทศ เป็นการวิจยัเอกสาร
จากการเก็บขอ้มูลบทบญัญติัทางกฎหมาย ตาํราวิชาการ ผลงานการวิจยั เอกสารภาษาไทยและ 
ต่างประเทศ สถิติผูต้อ้งขงัป่วยทั*วประเทศจากกรมราชทณัฑ ์ เรือนจาํ /ทณัฑสถานและสุ่มสัมภาษณ์ 
เจา้หนา้ที*พยาบาลเรือนจาํ ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่หรือผูมี้โรคเรืP อรังหรือโรคที*เกิดจาก
ความแออดัของเรือนจาํ ตอ้งไดรั้บการบาํบดัจากแพทย ์ปัญหาที*พบไดแ้ก่ 1) เรือนจาํประสบปัญหา
และอุปสรรคขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ยารักษาโรค เวชภณัฑ์และอุปกรณ์
ทางการแพทย ์จึงมีการบูรณาการกบักระทรวงสาธารณสุขแต่งตัP งนายแพทย์สาธารณสุขจงัหวดั 
หรือแพทยที์*ไดรั้บมอบหมายให้ประจาํเรือนจาํ บาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัป่วย แต่มีผูต้อ้งขงัป่วยจาํนวน
มากในแต่ละวนัจนใหก้ารบาํบดัไม่ทั*วถึง จาํเป็นจอ้งเลือกเฉพาะผูต้อ้งขงัป่วยหนกัเท่านัPนที*จะไดรั้บ
บริการจากแพทย ์ส่วนเจา้หนา้ที*พยาบาลจะให้การรักษาเบืPองตน้ ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวตอ้ง
จดัหาแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์ ยารักษาโรค เวชภณัฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทยใ์ห้
เพียงพอ โดยมี การปรับปรุงกฎหมายบงัคบัโทษของไทย  จดัทุนให้กบันกัศึกษาแพทย ์ เมื*อสําเร็จ
การศึกษาแลว้มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ที*เป็นแพทยป์ระจาํเรือนจาํจะช่วยแกปั้ญหาขาดแคลนแพทยไ์ด ้
ควรจดัสรรงบประมาณค่ายาและอุปกรณ์ใหเ้พียงพอ 2) การส่งต่อผูต้อ้งขงัป่วยไปรักษาโรงพยาบาล
นอกเรือนจาํ มีการจาํ เครื* องพนัธนาการมองว่าเป็นการโหดร้าย ทารุณแต่เมื*อเปรียบเทียบกับ
กฎหมายบงัคบัโทษของต่างประเทศแลว้มีการจาํเครื*องพนัธนาการเช่นเดียวกนัจะแตกต่างที*ผูมี้
อาํนาจจะเลือกใช้ที*ไม่ตรงกบักฎหมายซึ* งเป็นปัญหาดา้นการบริหารจดัการในเรือนจาํ ที*ตอ้งแกไ้ข
ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย  3) การบริการอาหาร  เสืPอผา้ การเยี*ยม การแจง้ข่าวของผูต้อ้งขงัป่วย ตาม
กฎหมายไทยไม่ไดมี้การบญัญติัไว ้ควรมีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสากล
ทั*วไป    
   งานวจัิยเกี�ยวกบัการบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในต่างประเทศ  

   Watson R. et al (2004: 119-128) ไดศึ้กษาการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงั พบวา่การเพิ*ม
จาํนวนผูต้้องขงัทาํให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ผูต้อ้งขงัแต่ละคนมีความต้องการด้านสุขภาพที*
แตกต่างกนั ควรมีการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัให้มีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นที*จะตอ้งให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัตามความตอ้งการ 
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   Harris F. et al (2004: 301)ไดศึ้กษาความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัใน
องักฤษ และ เวลส์ พบว่า ความตอ้งการด้านสุขภาพ มีความเกี*ยวขอ้งกบั เพศ อายุ เชืPอชาติ เป็น
สําคญั ผลการวิจยั พบวา่ผูต้อ้งขงัมีแนวโนม้ต่อการก่อให้เกิดปัญหาในดา้นความเหลื*อมลํP าทางสังคม 
มีปัญหาดา้นสุขภาพจิต ติดสารเสพติดและสุขภาพร่างกาย ผูต้อ้งขงัเก่าและผูต้อ้งขงัใหม่มีความ
ตอ้งการดา้นสุขภาพแตกต่างกนั จึงจาํเป็นที*จะตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   Louise Condon. et al (2007: Abstract) ศึกษามุมมองของการบริการสุขภาพใน
เรือนจาํ  เพื*อบรรยายภาพการใหบ้ริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ ซึ* งการวิจยัในดา้นนีP ยงัมีนอ้ย โดยใช้
เครื*องมือเป็นแบบสัมภาษณ์กึ*งโครงสร้าง จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงั 111 คน จาก 12 เรือนจาํใน
ประเทศองักฤษ ซึ* งผลพบว่าผูต้อ้งขงัให้ขอ้มูลวา่การให้บริการด้านสุขภาพนัPนเริ* มตัP งแต่เดินเข้า
มาในเรือนจาํและสิPนสุดเมื*อพน้โทษ การอยูใ่นเรือนจาํมีการให้บริการทัPงสุขภาพทางด้านร่างกาย
และสุขภาพจิต ผูต้อ้งขงัระบุวา่การเขา้ถึงการบริการนัPนประกอบไปดว้ย ผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่คือ
พยาบาล การรักษาความลบัถูกมองเป็นเรื*องของกฎหมาย ผูป่้วยมีความเป็นอยูด่ว้ยอาการเรืP อรัง ตาม
สภาพปัญหาจากระบบการให้บริการดา้นสุขภาพซึ* งทุกจุดในการขบัเคลื*อนระบบการบริการดว้ย
ระบบการปกครองในเรือนจาํ ซึ* งมกัมีความขดัแยง้กบัการให้บริการสุขภาพ  สรุปได้ว่า การ
ขาดความอิสระในการจดัการดา้นการให้บริการดา้นสุขภาพเป็นอุปสรรคสําคญัที*จะสนองความตอ้งการ  
ซึ* งควรมีการวางแผน ดาํเนินการและมีหลกัการปฏิบติัในการใหบ้ริการสุขภาพ 

   Condon L. et al (2007: 1201-1209) ไดศึ้กษาวิจยัความตอ้งการสุขภาพดา้น
สุขภาพไดแ้ก่ดา้นสุขภาพทั*วไป ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ และการจดัการโรคเรืP อรังในเรือนจาํผล
พบว่าความต้องการด้านสุขภาพของผูต้ ้องขงัมีความจาํเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการให้บริการ
ขัPนพืPนฐานดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั ในการบริการรักษาพยาบาลพืPนฐานในเรือนจาํเป็นสิ*งจาํเป็นใน
การรักษาพยาบาลในระดบัปฐมภูมิ เพื*อตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพ ของผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

   Rick Lines (2008: 3-53) ไดศึ้กษาสิทธิดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในสิทธิดา้น
กฎหมายระหวา่งประเทศ เพื*อสาํรวจสิทธิดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัที*กาํหนดไวใ้นกฎหมายระหวา่ง
ประเทศและกลไกที*มีการใช้เพื*อให้มั*นใจและตระหนกัถึงสิทธิของผูถู้กตอ้งขงัในดา้นมาตรฐาน
สุขภาพ เป็นการตรวจสอบภายใตข้อ้ตกลงสหประชาชาติและระดบัภูมิภาคในดา้นสนธิสัญญาสิทธิ
มนุษยชนและบรรทดัฐานในสิทธิพลเมือง การมีส่วนร่วมในดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัที*ระบุตาม
ขอ้กฎหมายดา้นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในการประเด็นปัญหาที*มีการประยุกต์ใช้วิธีการ
แบบองคร์วม สู่มาตรฐานสูงสุดดา้นสุขภาพ รวมถึงความเพียงพอของแพทยท์ั*วไป การส่งเสริมและ
ป้องกันด้านสุขภาพ  การบริการด้านสุขภาพจิต รวมถึงการอนามยัสิ* งแวดล้อม ผูที้*มีสภาวะน่า
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เวทนาจากการถูกกกัขงัทาํให้มีสุขภาพที*ทรุดโทรมลง ส่งผลทาํให้เกิดโรคติดต่อ โรคทางจิตหรือ
เสียชีวิต  บทความวิจยันีP เป็นการตรวจสอบดา้นแนวทางการจดัการดา้นสุขภาพของสหประชาชาติ
ด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรต่างๆที*เกี*ยวข้องในภูมิภาคยุโรป แอฟริกาและอเมริกาซึ* งเป็นการ
วเิคราะห์ที*ไดจ้ากการศึกษานีP  ไดข้อ้สรุปเกี*ยวกับสิทธิการได้รับการดูแลสุขภาพในปัจจุบนัของ
ผูต้อ้งขงัระดบันานาชาติและการเสนอกลไกเพื*อขยายตวัภายใตอ้นุสัญญาของสหประชาชาติในการ
ต่อตา้นการทรมานและความโหดร้ายอื*นๆในมนุษยเ์พื*อตรวจสอบและส่งเสริมสิทธิดา้นสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัในระดบัประเทศและต่างประเทศ 

   Christopher AKY Chong et al (2009: Abstract) ศึกษาการบริการสาธารณูปโภคใน
ผูต้อ้งขงั  เพื*อศึกษาถึงคุณภาพชีวติและสุขภาพของผูต้อ้งขงัโดยการวจิยัเชิงสาํรวจ  จากผูต้อ้งขงัชาว 
ออสเตรเลีย จาํนวน 734 คน โดยใชเ้ครื*องมือแบบสอบถามวดัระดบัสุขภาพ SF-36 ซึ* งพบวา่ค่าเฉลี*ย
ทัPงหมดแปรตามเงื*อนไขทางการแพทยพ์บวา่ค่าสูงสุดคือภาวะเครียดและกดดนั รองลงมาคือภาวะมี
อาการเจบ็หนา้อก จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตวัแปรหลายตวัพบวา่สิ*งทีมีผลต่อสุขภาพประกอบดว้ย 
เพศและอายุที*เพิ*มขึPน การมีโรคประจาํตวัและมีภาวะความเครียดและกดดนัสูง ซึ* งสรุปไดว้่าเป็น
ประโยชน์ต่อการนาํไปใช้เพื*อการปรับปรุงดา้นงบประมาณและรูปแบบการตดัสินใจบนพืPนฐาน
การวางแผนและการประเมินระบบสุขภาพในเรือนจาํ 

   Emma Plugge, Nick Douglas and Ray Fitzpatrick (2011: 10-21)ไดศึ้กษาการ
เปลี*ยนแปลงดา้นคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัหญิงประเทศองักฤษ เพื*อประเมินคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพ
ของผูต้อ้งขงัหญิงที*ถูกคุมขงัตัPงแต่แรกรับเขา้เรือนจาํถึง 3 เดือน จากกลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัหญิงชาวองักฤษ 
505 คน โดยใชเ้ครื*องมือแบบสอบถาม  SF-36  ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อ้งขงัหญิงมีผลคะแนนรวม
ขององค์ประกอบดา้นสุขภาพจิต (mental component summary score, MCS) และผลรวม
องคป์ระกอบดา้นสุขภาพทางกาย (physical component summary score, PCS) ตํ*ากวา่บุคคลทั*วไป
อยา่งมีนยัสาํคญั และยงัพบอีกวา่องคป์ระกอบของสุขภาพทางกายไม่ไดรั้บการแกไ้ขพฒันาให้ดีขึPน 
ซึ* งผลของคุณภาพชีวิตที*ต ํ*าของผูต้อ้งขงัหญิงเป็นจุดที*ตอ้งมีการพฒันาระบบการให้บริการสุขภาพ
ซึ*งเป็นสิ*งที*ทา้ทายและซบัซอ้นการปฏิรูปการจดับริการระบบสุขภาพอาจเป็นสิ*งที*ทาํให้การบริการ
ในระบบสุขภาพในเรือนจาํดีขึPนและไดรั้บความเป็นธรรมดา้นสุขภาพอยา่งกวา้งขวาง 

   Nobile CG et al (2011: 529) ไดศึ้กษาการบริการดา้นสุขภาพของกลุ่มนกัโทษ
ชายในอิตาลี จากกลุ่มตวัอย่างผูต้อ้งขงั 908 คนโดยใช้เครื*องมือแบบสอบถามดา้นคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู ่ดา้นการให้บริการสาธารณสุข การดาํรงชีวิต ความปลอดภยั ฯลฯ พบวา่ 31.6% ไม่ได้
รับการบริการดา้นสุขภาพที*ดี  43.5% คุณภาพชีวิตที*แย ่60% มีสุขภาพทรุดโทรมลงลงเมื*อใชชี้วิต
ในเรือนจาํ 30% มีปัญหาดา้นสุขภาพหลงัจากถูกจองจาํ และ 82%  พบปัญหาสุขภาพทั*วไป เช่น 
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ปวดฟัน ขอ้อกัเสบ ปวดขอ้ ปัญหาสายตา ระบบทางเดินอาหาร ปัญหาทางอารมณ์ และความดนั
โลหิตสูง เป็นตน้ ผลการวจิยัดงักล่าวสรุปไดว้า่ นกัโทษไม่ไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพที*ดี ขาดการ
ดูแล ซึ* งส่งผลพฤติกรรมความเสี*ยง ในระยะยาว 

   Ammar DF. et al (2011: 74-81) ไดท้าํการศึกษาคุณภาพชีวิตนกัโทษติดเชืPอ 
HIV/AID ใน Roumiehประเทศ Lebanon พบว่า ผูป่้วยไม่ไดรั้บการดูแล และครอบคลุมไม่ทั*วถึง 
ตามที* (WHO/UNAIDS, 2006) กาํหนด จากการศึกษาเรือนจาํขนาดใหญ่แห่งนีP  พบวา่ใชม้าตรฐาน
ของ WHOQOL และ WHO เป็นแนวทางในการดูแลผูติ้ดเชืPอ HIV/AIDS นกัโทษทุกราย ให้ขอ้มูล
วา่ถูกละเมิดสิทธิ ในการรักษาและมีการถูกแบ่งแยก 

   Humber Naomi et al (2011: 22-51) ศึกษาปัจจยัเสี* ยงต่อการถูกคุมขงัของ
ผูต้อ้งขงัในองักฤษและเวลล ์เพื*อทราบถึงปัจจยัที*เสี*ยงต่อการฆ่าตวัตายในประชากรผูต้อ้งขงั โดย
ระบุการฆ่าตวัตายทุกสาเหตุในเรือนจาํองักฤษและเวลล ์ระหวา่งปี2005-2008  จากกลุ่มตวัอยา่ง 220 
คนที*เกี*ยวขอ้งกบั อายุ เพศ วนัที*เขา้มาอยูใ่นเรือนจาํ ที*สัมพนัธ์กบัความเสี*ยงดา้นอาการทางคลีนิก  
การควบคุม  การตอบสนองต่อการให้บริการ ลกัษณะทางสังคม ผลพบว่าการฆ่าตวัตายส่วนใหญ่
มีประวติัได้รับความรุนแรงและมีหลายตวัชีP วดัจากมีอาการป่วยทางจิต ผูต้อ้งขงัที*ฆ่าตวัตายสําเร็จ
นัPนมกัมีความพยายามมาเกิน 9 ครัP งซึ* งเหนือการควบคุมที*จะระบุและบริหารจดัการขณะถูกคุมขงั 
ซึ* งสรุปวา่การฆ่าตวัตายมีแนวโนม้สูงขึPนควรพฒันาระบบการเฝ้าระวงั  การดูแลและสนบัสนุน เพื*อ
ป้องกนัความเสี*ยงต่อการฆ่าตวัตายของผูต้อ้งขงั 

   Katherine W. Todrys and Joseph J. Amon (2012: Abstract) ศึกษาการปฏิรูป
ระบบงานยติุธรรมในการป้องกนัปัญหาเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํประเทศแอฟริกา พบวา่  

1. ความชุกของการติดเชืPอเอชไอวี/เอดส์ และวณัโรคในเรือนจาํแถบแอฟริกามี
อตัราที*สูงมากเมื*อเทียบกบัประชากรทั*วไป ซึ* งมีส่วนที*เกี*ยวขอ้งกบัความหนาแน่นของผูต้อ้งขงั 
การขาดการป้องกนัและการรักษาที*เพียงพอ 

2. ผูต้้องขงัที*ถูกปล่อยพน้โทษเป็นเหมือนตวัเชื*อมในการนําโรคไปติดต่อกับ
ชุมชน 

3. ผูต้อ้งขงัจาํนวนมาก ที*ถูกควบคุมในเรือนจาํ  ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและการ
ดูแลในสิ*งที*จาํเป็นเพราะความอ่อนแอของระบบงานยติุธรรม 

4. การบรรเทาความแออดั การหลีกเลี*ยงการใช้เรือนจาํที*สามารถทาํได ้เช่นการ
ประกนัตวัเป็นสิ*งจาํเป็นในงานดา้นสาธารณสุขเพื*อป้องกนัและลดปัญหาการติดเชืPอเอชไอวี/เอดส์ 
วณัโรคปอดของเรือนจาํในแอฟริกา 
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5. รัฐบาลแอฟริกาและกองทุนช่วยเหลือดา้นสุขภาพระหวา่งประเทศควรเริ*มตน้
การป้องกนัผูต้อ้งขงัและพลเมืองทั*วไปในประเทศแอฟริกา 

6. แนวทางหนึ* งที*จะมีส่วนช่วยป้องกนัการแพร่กระจายคือการให้การคาํปรึกษา
ก่อนตรวจเลือดหาเชืPอเอชไอวแีบบสมคัรใจ มีการศึกษาบางเรื*องที*แสดงถึงการเปลี*ยนแปลงพฤติกรรม
เมื*อเขารู้ตวัวา่มีผลเลือดเป็นบวก แต่แนวทางนีPจะไดผ้ลในรายที*มีเพศสัมพนัธ์แบบให้ความยินยอม
โดยมีการใชถุ้งยางอนามยั  ซึ* งจะมีขอ้จาํกดัในกรณีการมีเพศสัมพนัธ์แบบการข่มขืนหรือบีบบงัคบั 
การมีเพศสัมพนัธ์ในทางการขายบริการเพื*ออาหารและของใชส่้วนตวัในเรือนจาํ 

   De Viggiani N. (2012: 763-769) ได้ศึกษาการให้บริการด้านสุขภาพในเชิง
ยุติธรรมทางอาญา โดยผูต้อ้งขงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาที*ดี โดยคาํนึงถึงคุณภาพของการบริการ
และการสร้างสรรคสิ์*งใหม่ๆ ซึ* งเนน้การตอบสนองความตอ้งการด้านการดูแลสุขภาพเป็นสําคญั 
อาศยัเทคนิคการวดัความตอ้งการด้านสุขภาพและดา้นสังคมที*หลากหลาย ความเหมาะสมใน
การวางแผนดา้นการบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ*งความเหลื*อมลํP าและไม่เท่าเทียมกนัดา้นการ
ให้บริการ โดยจาํแนกเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม และ สภาพแวดล้อม ซึ* งเป็นการบูรณาการการ
ประเมินผลที*เตม็รูปแบบ 

   Gold C. et al (2013: 319-31)ไดท้าํการศึกษา ดนตรีบาํบดันกัโทษ:นาํร่องแบบสุ่ม
ทดลองควบคุมและการประเมินผลกระทบของการแทรกแซงทางจิตสังคม พบว่า ผลของดนตรี
บาํบดัช่วยลดปัญหาสุขภาพจิต เป็นประโยชน์ในการฟืP นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตของผูต้อ้งขงั 

   Mandhouj O. et al (2013:  821-34) ศึกษาเรื*องจิตวิญญาณและศาสนาในกลุ่ม
ผูต้อ้งขงัชาวฝรั*งเศส :ประสิทธิภาพในการเผชิญปัญหา  โดยสํารวจจากผูต้อ้งขงั ผูต้อ้งขงัจาํนวน 30 
คนโดยใช้เครื*องมือใช้แบบสอบถามประเมินความเชื*อด้านจิตวิญญาณขององค์การอนามยัโลก
(WHOQOL-SRPB) ซึ* งเป็นขอ้คาํถามปลายเปิด พบวา่ร้อยละ 40 ของผูต้อ้งขงัอธิบายวา่จิตวิญญาณ
และความเชื*อในศาสนาจะช่วยรับมือกบัสภาพความเครียด นั*นคือการหาความสงบไม่เห็นแก่ตวั 
ยอมรับนบัถือผูอื้*น รวมถึงการมีส่วนเกี*ยวขอ้งกบัการลดความเสี*ยงในการฆ่าตวัตายและป้องกนัการ
กระทาํผิดไดใ้นอนาคต สรุปไดว้่า มุมมองดา้นจิตวิญญาณและความเชื*อทางศาสนานัPนควรไดรั้บ
การพิจารณานาํไปใชใ้นการดุแลประชากรกลุ่มนีP  

   Abbing HR (2013: 5-19) ศึกษาสิทธิของผูต้ ้องขงัในการได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพ: มุมมองของแถบยโุรป  โดยการการสาํรวจและตรวจสอบตวับทกฏหมายตามหลกัสากล
ดา้นสิทธิมนุษยชน พบว่าสิทธิในการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัตอ้งกระทาํโดยไม่คาํนึงถึง สถานะทาง
กฎหมาย ของบุคคล ผูต้ ้องขงัมีสิทธิที*จะดูแลสุขภาพเทียบเท่ากับคนในชุมชน มีการเขา้ถึงการ
รักษาพยาบาล และมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพที*มีคุณภาพดี และไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย รัฐมีหนา้ที*
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ใหก้าร ดูแลสุขภาพที*เหมาะสมในเรือนจาํ รวมถึงมีนโยบาย ลดอนัตราย (การคดักรองสุขภาพ เช่น 
การไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค และ การแยกเข็มฉีดยาเพื*อป้องกนัโรค) การเขา้ถึง สิ*งอาํนวย
ความสะดวกดา้นสุขภาพที*เหมาะสมกบัผูต้อ้งขงั หลีกเลี*ยงการทรมานที*มีแนวโน้มที*ส่งผลให้เกิด
อนัตรายต่อร่างกาย ความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตที*ไม่จาํเป็น องค์ประกอบที*สําคญัของสังคม
ที*เหมาะสม ในการดูแล สุขภาพ ของ นักโทษได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพ ตามสิทธิทาง
กฏหมายในดา้นเสรีภาพและความเป็นส่วนตวั การไดรั้บบริการดา้นสุขภาพที*ไดม้าตรฐานที*เป็น
สากลและในยโุรป 

   Hayes AJ. et al. (2013: 589-93)ศึกษาความตอ้งการการดูแลดา้นสังคมของ
ผูต้อ้งขงัสูงอายุ เพื*อทราบความตอ้งการทางด้านสังคมและการถูกคุมขงัของผูต้อ้งขงัสูงอายุเพื*อ
ปรับปรุงการให้การบริการ จากกลุ่มตวัอย่าง 12 เรือนจาํ 262 คนของประเทศองักฤษโดยใช้
เครื*องมือแบบสัมภาษณ์และจดบนัทึกประเด็นปัญหาความตอ้งการด้านสังคมการคุม้ครองและ
คุณภาพชีวติในเรือนจาํ ซึ* งพบวา่มีหลากหลายปัญหาเช่น ตอ้งอยูร่วมกบันกัโทษที*มีอายุนอ้ยกวา่  ที*
อยูแ่ละกิจกรรม  การจาํกดัการติดต่อกบัเพื*อนและครอบครัว  มีกลุ่มเล็กๆที*มีความตอ้งการดูแลส่วน
บุคคล ที*ไม่ไดรั้บการจดัการที*ดี มีขอ้แนะนาํวา่ผูต้อ้งขงัสูงอายุจะมีความตอ้งการการดูแลที*แตกต่าง
ควรมีกลยทุธ์ในการดูแลและบริหารจดัการที*ใหบ้ริการอยา่งเหมาะสม 

   Rouxel P. et al. (2013 :627-32)ศึกษาสุขภาพช่องปากในผูต้อ้งขงัหญิงใน HMP 
Holloway เรือนจาํประเทศองักฤษเพื*ออธิบายสถานะสุขภาพในช่องปากและปัจจยัเสี*ยงที*เกี*ยวขอ้ง
ผูต้อ้งขงัหญิงจาํนวน 103 คนโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที*เกี*ยวกบัพฤติกรรมสุขภาพในช่อง
ปากและคุณภาพชีวิตที*เกี*ยวขอ้งกบัการไดรั้บการตรวจโดยใชแ้บบสํารวจสุขภาพช่องปาก พบวา่มี
ความชุกของโรคในช่องปากสูง  ร้อยละ 75 มีฟันผุและฟันโยกไดรั้บการอุดฟันนอ้ย  ร้อยละ66 มี
หินปูนเกาะหนา4 มิลลิเมตรหรือมากกวา่ ส่วนใหญ่ร้อยละ73 บอกวา่มีผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิต 
ผูต้อ้งขงัมีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพช่องปากมากว่าคนทั*วไปเนื*องจากการกินอาหารที*มีนํP าตาลสูง
และการสูบบุหรี*  สรุปไดว้า่ ผูต้อ้งขงัมีสภาพที*น่าสงสารมีปัญหาดา้นสุขภาพช่องปากในระดบัมากมี
ความตอ้งการ การรักษา ทางทนัตกรรม โดยมีมาตรการเร่งด่วนที*จะตอ้ง แก้ไขปัญหานีP  ซึ* งเป็น
ปัญหาสุขภาพของเรือนจาํที*สาํคญั 

   Snyder C. and van Wormer K, (2009: Abstract) ศึกษาผูต้อ้งขงัสูงอายุ เพื*อหา
แนวทางการปฏิบติัที*เหมาะสมการทาํงานเพื*อสังคม การศึกษาพบว่าผูต้ ้องขงัสูงอายุในเรือนจาํมี
แนวโน้มเพิ*มมากขึPนทัPงในสัดส่วนและจาํนวน จึงประกอบดว้ยปัจจยัหลายอยา่งที*ตอ้งตระหนกัในดา้น
ความเป็นอยูแ่ละนโยบายการปฏิบติัของผูต้อ้งขงัในกลุ่มนีP  เพื*อการแก้ปัญหาและมีแนวการปฏิบติั
ที*ครอบคลุมในด้านความยุติธรรม  ในการควบคุมและดูแลตามความตอ้งการทางด้านจิตใจและ
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สังคมควบคู่กนั  ผูต้อ้งขงัที*มีอายมุาก จะมีความตอ้งการทางกายภาพ ทางสังคมและทางดา้นจิตใจที*
มีความซับซ้อนการเตรียมความพร้อมในระบบการให้บริการ ของผูป้ฏิบติังานสังคมสงเคราะห์ที*
สามารถทาํให้เกิดการมีส่วนร่วมในผูต้อ้งขงัที*สูงอายุในเรือนจาํ  โดยการสนับสนุนการทาํงานที*
พวกเขาคุน้เคย  ที*มีความตอ้งการพิเศษของผูก้ระทาํผิดที*มีอายุมากกว่า การเลือกมาตรการการ
หลีกเลี*ยงการใช้เรือนจาํเป็นหนึ* งในกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาความแออดัของเรือนจาํ  ซึ* งเป็น
ความทา้ทายที*สาํคญัที*ตอ้งเผชิญในการช่วยเหลือประชากรผูต้อ้งขงัในกลุ่มนีP  

   Elger BS. (2009: Abstract) ศึกษาการใชชี้วิตประจาํวนัในเรือนจาํไดแ้ก่ การเล่น
กีฬา การทาํงาน ความเครียดต่อการนอนไม่หลบั โดยเปรียบเทียบกิจกรรมประจาํวนั ปัจจยัด้าน
ความเครียดและการรับรู้เหตุผลสําหรับผูต้อ้งขงัที*มีปัญหาด้านการนอนกบัผูต้อ้งขงัที*ไม่มีปัญหา
ดา้นการนอนในดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งไร โดยสาํรวจจากกลุ่มตวัอยา่ง 102  คนที*นอนไม่หลบั
และ 61 คนที*ไม่มีปัญหาดา้นการนอน ผลกการศึกษาพบว่าผูต้อ้งขงัที*นอนไม่หลบั และผูต้อ้งขงัที*
นอนหลบัดีนัPนมีการดาํเนินชีวิตประจาํวนัที*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั ผูต้อ้งขงัที*มีกิจกรรมเขียน
จดหมาย เขียนไดอารี*  อ่านหนงัสือหนงัสือ ทาํกิจกรรมที*เกี*ยวกบัศิลปะ เช่นวาดภาพ  ดูทีวี ฟังเพลง 
มีการฝึกเล่นกีฬา ใช้เวลา พูดคุยปรึกษากบัเพื*อนๆดว้ยกนั มีคะแนนจากการวดัระดบัความเครียด
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั ปัจจยัด้านความเครียดเครียด มีส่วนเกี*ยวขอ้งกบัตวัแปรในการ
นอนไม่หลบัไดแ้ก่ ความวิตกกงัวล เกี*ยวกบัปัญหา ทางการแพทย ์  การถูกแยกออกหรือหยา่ร้าง มี
ประสบการณ์หรือเหตุการณ์เครียด ในช่วงสัปดาห์ที*ผ่านมา การไม่มีกีฬาในเรือนจาํและ กิจกรรม
บางอยา่งเป็นปัจจยัพยากรณ์ที*ทาํใหเ้กิดโรคนอนไม่หลบัของผูต้อ้งขงั  
 7. กรอบแนวคิดการพฒันาตัวชีeวดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผู้ต้องขัง

ในเรือนจําไทย  
  การพฒันาตวัชีP วดัการบริการด ้านสุขภาพเพื *อคุณภาพชีวิตของผูต้้องขงัครัP งนีP   
ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจยั  ทางวิชาการทัPงในประเทศและต่างประเทศ ซึ* ง
ประกอบด้วยแนวคิดที*เกี*ยวข้องกับแนวคิดเชิงระบบในการดาํเนินงานและพฒันาคุณภาพการ
บริการดา้นสุขภาพในการกาํหนดกรอบองคป์ระกอบในการพฒันาตวัชีPวดั   แนวคิดเกี*ยวกบัสุขภาพ
และการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  แนวคิดเกี*ยวกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิต แนวคิด
เกี*ยวกบัการพฒันาตวัชีP วดั และงานวิจยัที*เกี*ยวขอ้ง  ซึ* งสรุปไดว้า่การบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวิต
ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย นัPนควรที*จะมีการพฒันาตวัชีP วดั การบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพ
ชีวิตของผูต้อ้งขงั ตามองคป์ระกอบของโครงสร้างการบริการดา้นสุขภาพอยา่งเป็นระบบ  ครอบคลุม
การบริการดา้นสุขภาพที*มีคุณภาพและมาตรฐานตามสิทธิดา้นสุขภาพที*เป็นสากลและไดรั้บการ
ยอมรับ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที*เกี*ยวในการพฒันาตวัชีPวดั การบริการดา้นสุขภาพเพื*อ
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คุณภาพชีวิต ดงัที*ได้กล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยักาํหนดเป็นกรอบแนวคิด ที*ใช้ในการทบทวนเอกสาร
งานวจิยัที*เกี*ยวขอ้ง (Conceptual Framework)  แสดงดงัภาพประกอบที* 4 ดงันีP   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพที*  4 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื*อพฒันาตวัชีPวดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติ

ของ ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 
 

องค์ประกอบการบริการด้านสุขภาพ 

ในเรือนจาํ 

1.องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการ
สุขภาพ (INPUT) 

 

คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ 

เพื�อคุณภาพชีวติ 

มาตรฐานดา้นสถานบริการ 

มาตรฐานดา้นบุคลากรดา้นสุขภาพ 
มาตรฐานการบริการดา้นสุขภาพ 

     - การส่งเสริมสุขภาพ 

      - การป้องกนัโรค 

      - การบาํบดัรักษา 

       - การฟืP นฟสูภาพ 

       - ดา้นสงัคม สิ*งแวดลอ้มและสิ*งจาํเป็น
พืPนฐาน 
 

การพฒันาตวัชีPวดั 

ตวัชีPวดัการบริการดา้นสุขภาพเพื*อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั 

ในเรือนจาํไทย 

2.องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการการ
บริการดา้นสุขภาพ (INPUT) 

3. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ การบริการ
ดา้นสุขภาพ(PROCESS) 

4.องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์การบริการดา้น
สุขภาพ(OUTPUT) 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 
 การพฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย
เป็นการวจิยัโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques)  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 

1. พฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  
2. เพื�อประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 

 

ประชากรในการวจัิย   

 ประชากรในการวิจยั  ประกอบดว้ย  3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1. ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 21 คน ในขั�นตอนการพฒันาตวัชี� วดั          
2. เจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง จาํนวน 379  คน 

ในขั�นตอนการประเมินคุณภาพชีวติ  
3. ผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  

ในขั�นตอนการประเมินคุณภาพชีวติ  
 

ขั�นตอนการดําเนินการวจัิย     
 ในการวจิยัครั� งนี�   ผูว้ิจยักาํหนดขั�นตอนการวจิยัเป็น 3 ขั�นตอน ดงันี�  
 ขั�นตอนที� 1  (ร่าง)  องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวัชี�วดั 

1. (ร่าง) องคป์ระกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อ
คุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัโดยวธีิการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งและสังเคราะห์เอกสาร 

2. ประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยที์�ปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ  เพื�อหารือ
และเสนความคิดเห็นต่อร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั 
 ขั�นตอนที� 2  พฒันาตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั 
 เป็นขั�นตอนการพฒันาตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้้องขงั  
โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) โดยกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 21 ท่าน 
โดยมีกระบวนการพฒันาตวัชี�วดัดงันี�   
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1. กระบวนการพฒันาตวัชี�วดัรอบที� 1 ผูเ้ชี�ยวชาญแสดงความคิดเห็น แกไ้ขปรับปรุงและ
เสนอแนะในองคป์ระกอบและตวัชี�วดั 

2. กระบวนการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 2 ผูเ้ชี�ยวชาญยนืยนัตวัชี� วดัและเสนอแนะเพิ�มเติม 
3. กระบวนการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 3 ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ�าหนัก ความสาํคญัของ

องคป์ระกอบและตวัชี�วดั 
 ขั�นตอนที� 3  ประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  
โดยประเมินจากกลุ่มตวัอยา่ง  2 กลุ่มไดแ้ก่  

1. กลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศจาํนวน 139 แห่ง 
แห่งละ 1 คน  ประเมินโดยวิธีการเชิงปริมาณ  ใชเ้ครื�องมือแบบสอบถาม  

2. กลุ่มผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
แห่งละ 5 คน รวม 15 คน ประเมินโดยวิธีการเชิงคุณภาพ  ใช้เครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ� ง
โครงสร้าง 
 

วธีิดําเนินการวจัิยแต่ละขั�นตอน 
 ผูว้จิยัแสดงรายละเอียดและขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
 ขั�นตอนที� 1 (ร่าง) องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวชี�วัดโดยการสังเคราะห์

เอกสารและการประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที�สายการแพทย์   

1. (ร่าง) องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตัวชี�วดั   
  การ(ร่าง) องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพ

ของผูต้อ้งขงัโดยวธีิการศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งและสังเคราะห์เอกสาร มีขั�นตอนดงันี�   
1.1 การร่างองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย  ผูว้จิยัศึกษาเอกสารโดยใชก้รอบ

แนวคิดการบริหารจดัการเชิงระบบ (System Approach) เนื�องจากแนวคิดทฤษฏีระบบ (System 
theory) เป็นที�นิยมและนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายในระบบการบริการดา้นสุขภาพที�มีคุณภาพ ซึ� งสามารถ
นาํมาใช้ในการประเมินการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นระบบทั�งองค์รวม อนัประกอบด้วย
องคป์ระกอบดา้นปัจจยันาํเขา้ ปัจจยัดา้นกระบวนการและปัจจยัดา้นผลลพัธ์ ที�ครอบคลุมและสอดคลอ้ง
กบัการพฒันาดา้นสุขภาพที�มองเป็นองคร์วม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างสถานบริการดา้น
สุขภาพในเรือนจาํ  ดา้นการบริหารจดัการบริการ ดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  ดา้นกระบวนการบริการ
สุขภาพและดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพ ซึ� งในแต่ละองค์ประกอบหลักมีรายละเอียดของ
องคป์ระกอบยอ่ยที�ผูว้จิยันาํมาเป็นกรอบในการสังเคราะห์ตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพ 
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1.2 การร่างตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี�   
1.2.1 ศึกษาอกสาร และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการบริการด้านสุขภาพ

เพื�อพฒันาคุณภาพชีวติ ที�ครอบคลุมการบริการดา้นสุขภาพของหน่วยงานสุขภาพสังกดักระทรวง
สาธารณสุข  การพฒันางานดา้นสุขภาพในเรือนจาํประเทศไทยและต่างประเทศ โดยวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เอกสารตามกรอบองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย   

1.2.2 ทาํตารางสังเคราะห์เอกสารรายละเอียดเอกสารที�เกี�ยวขอ้งที�นาํมาประกอบการ
ทาํวจิยัไดแ้ก่ เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง  บทความที�เกี�ยวขอ้งและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยั  

1.2.3 สรุปร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั จากการสังเคราะห์ 
เอกสาร  

2.  การประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ที�ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเรือนจํา  

  ในการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยที์�ปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ 
ผูว้จิยัออกแบบการวจิยัในขั�นตอนนี� เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�สายการแพทยไ์ดแ้สดงความเห็นและเสนอแนะ
ในประเด็นแต่ละร่างองคป์ระกอบและตวัชี� วดั  เนื�องจากเจา้หนา้ที�สายการแพทยเ์ป็นผูที้�นาํตวัชี� วดั
ไปประยุกตใ์ชโ้ดยตรงในหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ ซึ� งผูว้ิจยัเห็นว่ามีความสําคญัในการที�
เจา้หนา้ที�สายแพทยค์วรมีส่วนร่วมในการหารือเกี�ยวกบัร่างองคป์ระกอบและตวัชี� วดัเพื�อให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพเรือนจาํและการนาํไปใชม้ากขึ�น  โดยมีขั�นตอนและวธีิการ ดงันี�   

2.1 ผูว้ิจยันาํผล (ร่าง) องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัที�ไดจ้าก
การศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร  มาพฒันาเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นในแต่ละประเด็นตามร่าง
องคป์ระกอบและตวัชี�วดั นาํประเด็นมาประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที�สายแพทยที์�ปฏิบติังานในสถานพยาบาล
เรือนจาํ เพื�อหารือ  แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่างองคป์ระกอบและตวัชี�วดั    

2.2 จดัประชุมกลุ่ม  (Focus group discussion ) เจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูป้ฏิบติั  ทาํ
ความเขา้ใจในการศึกษาเรื�องการพฒันาตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั  เพื�อให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทราบวตัถุประสงคแ์ละใหค้วามร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา  

2.3 นาํประเด็น (ร่าง) องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อยและตวัชี� วดัจากการศึกษา
และสังเคราะห์เอกสารนาํเสนอเพื�อให้ผูป้ฏิบติัได้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในแต่ละ
ประเด็นเพื�อสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริง  

2.4 สรุปประเด็นที�เจ้าหน้าที�ผูป้ฏิบติัได้แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  เพื�อ
นาํไปพฒันาเป็นแบบสอบถามปลายเปิดส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน  พิจารณา แก้ไขปรับปรุงและ
แสดงความคิดเห็นในกระบวนการและขั�นตอนการพฒันาตวัชี� วดัต่อไป ซึ� งในขั�นตอนที� 1 ผูว้ิจยั
สรุปขั�นตอนการดาํเนินงาน  ดงัแสดงในตารางที� 1  
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ตารางที� 1   แสดงวธีิการดาํเนินการวจิยัในขั�นตอนที� 1 
 

ขั�นตอนที� 1  วธีิการ เครื�องมือ แหล่งข้อมูล ผลที�ได้ 

1. ศึกษา
เอกสารเพื�อ
กาํหนด (ร่าง)
องคป์ระกอบ
และตวัชี�วดั 

1.1 ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

เอกสาร ตาํรา 
งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

(ร่าง) 
องคป์ระกอบและ
ตวัชี�วดัจาก
การศึกษาเอกสาร
ที�เกี�ยวขอ้งและ
ขอ้เสนอแนะจาก
ผูป้ฏิบติังานใน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1.2 สังเคราะห์เอกสาร  ตาราง
สังเคราะห์ 

1.3 ประชุมกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานใน
สถานพยาบาลเรือนจาํ
เพื�อหารือ แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ 

แบบสอบ 
ถามความ
คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

ประสบการณ์ของ
บุคลากรสายแพทย์
ในสถานพยาบาล
เรือนจาํนวน 32 
แห่ง  

  
 ขั�นตอนที� 2  พัฒนาตัวชี�วัดตัวชี�วัดการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของ

ผู้ต้องขังโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques) โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 21 
คนในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ มีขั�นตอนการดาํเนินงานดงันี�  

1. การกาํหนดกลุ่มประชากร   

  ประชากรที�ใช้ในการพฒันาตัวชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในขั�นตอนนี� ได้แก่ กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญด้านสุขภาพในเรือนจาํ โดยผูว้ิจยัแบ่งผูเ้ชี�ยวชาญ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1.1 ผูเ้ชี�ยวชาญที�ปฏิบติัหน้าที�ในตาํแหน่งผูบ้ริหารกรมราชทณัฑ์ที�มีประสบการณ์
การบริหารงานดา้นสุขภาพในเรือนจาํ จาํนวน 7 คน  

1.2 ผูเ้ชี�ยวชาญที�ปฏิบติังานในตาํแหน่งนักวิชาการสายการแพทย ์อาจารยพ์ยาบาล 
หรือนกัวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานบริการดา้นสุขภาพ จาํนวน 7 คน   

1.3 ผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นผูป้ฏิบติังานบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ จาํนวน 
7 คน  
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2. การคัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

  ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เลือกกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญที�มีความเชี�ยวชาญดา้นสุขภาพในเรือนจาํ หลงัจากนั�นใชว้ิธีการคดัเลือกแบบ
ลูกโซ่ (Snowball selection) โดยมีการแนะนาํต่อๆกนัจนครบจาํนวน 21 ท่าน   

2.1 เกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มที� 1  ผูเ้ชี�ยวชาญตาํแหน่งผูบ้ริหารกรมราชทณัฑที์�มี
ประสบการณ์การบริหารงานดา้นสุขภาพในเรือนจาํ จาํนวน 7 คน โดยกาํหนดคุณสมบติัดงันี�  

2.1.1 เป็นผูที้�ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารของกรมราชทณัฑ์ในตาํแหน่งผูบ้ญัชาการ
เรือนจาํหรือ ผูอ้าํนวยการส่วนหรือผูอ้าํนวยการสถานพยาบาล ตั� งแต่ระดับชาํนาญการพิเศษ 
มีภูมิความรู้และประสบการณ์การบริหารงานดา้นสุขภาพ หรือ  

2.1.2 เป็นผูที้�เคยดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารหน่วยงานในกรมราชทณัฑ์ในตาํแหน่ง          
ผูบ้ญัชาการเรือนจาํ ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เคยมีประสบการปฏิบติังานดา้น
สุขภาพมีความเตม็ใจและยนิดีใหค้วามร่วมมือในการวจิยั 

2.2 เกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มที� 2  ผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นนักวิชาการดา้นสุขภาพ โดยมี
ตาํแหน่งนกัวิชาการ อาจารยห์รือนกัวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบังานบริการดา้นสุขภาพ จาํนวน 7 คน โดย
กาํหนดคุณสมบติัดงันี�  

2.2.1 ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการที� เกี� ยวข้องกับงานด้านสุขภาพใน
หน่วยงานกรมราชทณัฑ์ มีบทบาทในการพฒันางานบริการดา้นสุขภาพ โดยมีระดบัวุฒิการศึกษา
ตั�งแต่ระดบัปริญญาโทขึ�นไป หรือ 

2.2.2 ปฏิบติังานในตาํแหน่งนกัวชิาการ อาจารยพ์ยาบาลหรือนกัวิจยัดา้นสุขภาพ
ในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน โดยมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทขึ�นไป มีความรู้และให้ความ
ร่วมมือในการทาํวจิยั   

2.3 เกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มที� 3 ผูเ้ชี�ยวชาญที�เป็นผูป้ฏิบติังานบริการด้านสุขภาพ
ในสถานพยาบาลเรือนจาํ  จาํนวน 7 คน โดยกาํหนดคุณสมบติัดงันี�  

2.3.1 เป็นผูที้�ปฏิบติังานงานบริการดา้นสุขภาพของสถานพยาบาลเรือนจาํ  ใน
ระดบัชาํนาญการขึ�นไป หรือมีประสบการณ์ในการทาํงานบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ  
ไม่ตํ�ากวา่ 5 ปี หรือ 

2.3.2 เป็นผูที้�ได้รับคาํชมเชยจากผูบ้ ังคับบัญชาในการปฏิบัติงานบริการด้าน
สุขภาพหรือเคยไดรั้บรางวลัผลงานดีเด่นในการพฒันางานบริการดา้นสุขภาพของเรือนจาํ มีความ
เตม็ใจและร่วมมือในการทาํวจิยั  
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3. กระบวนการพฒันาตัวชี�วดัด้วยระเบียบวธีิวจัิยเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques)   

   หลงักาํหนดกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญครบ 21 ท่าน เรียบร้อยแลว้ขั�นตอนต่อไปดาํเนินการ
พฒันาตวัชี� วดัโดยมีกระบวนการและขั�นตอนดงันี�   
  3.1 กระบวนการพฒันาตวัชี�วดัรอบที� 1 ผูเ้ชี�ยวชาญพิจารณา แกไ้ขปรับปรุงและแสดง
ความคิดเห็นในองคป์ระกอบและตวัชี�วดั โดยมีวธีิการดงันี�   

3.1.1 นาํแบบสอบถามปลายเปิดที�พฒันาจาก (ร่าง) องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบ
ยอ่ยและตวัชี�วดัส่งใหอ้าจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบความเรียบร้อย  

3.1.2 ส่งแบบสอบถามให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน เพื�อให้ผูเ้ชี�ยวชาญได้พิจารณา 
แกไ้ขปรับปรุง แสดงความเห็นและขอ้เสนอแนะในร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและ
ตวัชี�วดัไดอ้ยา่งอิสระ 

3.1.3 นาํผลการตอบแบบสอบถามของผูเ้ชี�ยวชาญรอบที� 1  มาสรุปความคิดเห็น
ของผูเ้ชี�ยวชาญในแต่ละประเด็นโดยการวเิคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) เปรียบเทียบประเด็นที�
เหมือนกนัและแตกต่างกนั เพื�อสรุปร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวัชี� วดัการบริการ
ดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั 

3.1.4 นาํผลการสรุปประเด็นที�ได้จากการวิเคราะห์เนื� อหา มาสรุปเป็นร่าง
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั  

3.1.5 นาํผลร่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดั มาพฒันาเป็น
แบบสอบถามปลายปิด เพื�อส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญกลุ่มเดิมไดย้ืนยนัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม
ในการพฒันาตวัชี�วดัรอบที� 2  
  3.2 กระบวนการพฒันาตัวชี�วดัรอบที� 2  ผูเ้ชี�ยวชาญยนืยนัตวัชี�วดั  
   กระบวนการพฒันาตวัชี� วดัในรอบที� 2 มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้ชี�ยวชาญไดท้าํการ
ยนืยนัคาํตอบเกี�ยวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในร่างองคป์ระกอบและตวัชี� วดั จากผลสรุปใน
รอบที� 1 โดยมีการดาํเนินการดงันี�   

3.2.1 ลกัษณะแบบสอบถามปลายปิดจากผลสรุปความคิดเห็นในรอบที� 1 ที�ส่งให้
ผูเ้ชี�ยวชาญยืนยนัความคิดเห็นในแต่ละองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดั เพื�อให้
ผูเ้ชี�ยวชาญยืนยนัว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมที�จะเป็นตวัชี� วดัหรือไม่ โดยกาํหนดเกณฑ์
ไวด้งันี�    
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    ใหค้ะแนน   + 1   หมายถึง  ยนืยนัวา่แน่ใจวา่ตวัชี�วดัมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสม  
     ใหค้ะแนน      0   หมายถึง  ยงัไม่แน่ใจวา่ตวัชี� วดัมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
    ใหค้ะแนน    - 1   หมายถึง  ยนืยนัวา่ตวัชี�วดัไม่มีความสอดคลอ้งไม่เหมาะสม  

3.2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแต่ละตวัชี� วดั 
เพื�อเลือกตวัชี�วดัที�เหมาะสมในแต่ละตวัชี�วดัโดยกาํหนดค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Consistency: 
IC) ตั�งแต่ 0.75 ขึ�นไป หากตวัชี� วดัใดมีค่าความสอดคลอ้งตํ�ากวา่ 0.75   อาจมีการตดัออกหรือแกไ้ข
ตามขอ้แนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อใหเ้หมาะสมยิ�งขึ�น  

3.2.2 สรุปผลการยืนยนัองคป์ระกอบและตวัชี� วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญในรอบที� 2 โดย
แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละตัวชี� วดัและผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชี�ยวชาญเพิ�มเติม    
  3.3 กระบวนการพฒันาตวัชี� วดั รอบที� 3   ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญัของ
ตวัชี�วดั 
     กระบวนการพฒันาในรอบที� 3 มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้เ้ชี�ยวชาญไดก้าํหนดนํ�าหนกั
และความสาํคญัขององคป์ระกอบและตวัชี�วดั  โดยมีการดาํเนินการดงันี�    

3.3.1 นาํผลสรุปจากกระบวนการพฒันารอบที� 2  มาพฒันาเป็นแบบสอบถาม
อตัราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scales)  ประกอบดว้ย 2 ตอนไดแ้ก่    
   ตอนที� 1 เป็นการกาํหนดนํ�าหนักความสาํคญัขององค์ประกอบหลกั โดย
ผูว้ิจยัให้ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ� าหนกัขององคป์ระกอบหลกั 4 องคป์ระกอบมีผลรวมกนัมีค่าเท่ากบั 
100   โดยแต่ละองคป์ระกอบแสดงผลเป็นค่าร้อยละ   
   ตอนที� 2 แบบสอบถามแบบอตัราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scales) 
ใหผู้เ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ�าหนกัและความสาํคญัของตวัชี�วดั  โดยกาํหนดค่านํ�าหนกัไวด้งันี�     
             กาํหนดให้    
   5  หมายถึง ตวัชี�วดันั�นมีความเหมาะสมและมีความสาํคญัระดบัมากที�สุด 
       4  หมายถึง ตวัชี�วดันั�นมีความเหมาะสมและมีความสาํคญัระดบัมาก 
       3  หมายถึง ตวัชี�วดันั�นมีความเหมาะสมและมีความสาํคญัระดบัปานกลาง 
       2  หมายถึง ตวัชี�วดันั�นเหมาะสมและมีความสาํคญัในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง ตวัชี�วดันั�นเหมาะสมและมีความสาํคญัในระดบันอ้ยที�สุด   
 



163 
 

3.3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยันาํผลการกาํหนดนํ�าหนกัจากผูเ้ชี�ยวชาญมาคาํนวณหา
ค่าทางสถิติ  เพื�อทาํการคดัเลือกตวัชี�วดัที�ผา่นเกณฑโ์ดยผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกดงันี�  

1. ตวัชี�วดัที�ผา่นเกณฑต์อ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) 3.50 ขึ�นไป  
2. ตวัชี� วดัที�ผา่นเกณฑ์ตอ้งมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range) 

ไม่เกิน 1.50  
3. หาค่าเฉลี�ยเพื�อดูลาํดบัความสาํคญัของตวัชี� วดั เพื�อนาํไปใชใ้นการอภิปราย

ผลการวจิยั   
   ผูว้ิจยัแสดงสรุปขั�นตอนการดาํเนินการวิจยัขั�นตอนที� 2 คือขั�นตอนการพฒันา
ตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงั ซึ� งแสดงไวใ้นตารางที� 2 
 
ตารางที� 2  สรุปขั�นตอนการดาํเนินการวจิยัในขั�นตอนที� 2  

ขั�นตอนที�2  วธีิการ เครื�องมือ แหล่งข้อมูล ผลที�ได้ 

2.พฒันา
ตวัชี�วดั
คุณภาพ
ชีวติดา้น
สุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั 

 

ใชร้ะเบียบวธีิวจิยั
เทคนิคเดลฟาย โดยการ
แสดงความเห็นและ
เสนอแนะของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน  

แบบบนัทึกขอ้มูล
ผูเ้ชี�ยว ชาญ 21 
ท่าน 

ความรู้และ
ประสบการณ์จาก
ผูเ้ชี�ยวชาญ 
 

องคป์ระกอบ
และตวัชี�วดั
คุณภาพชีวติ
ดา้นสุขภาพ
ของผูต้อ้งขงั 

 2.1 (รอบ1) ผูเ้ชี�ยวชาญ
แสดงความคิดเห็น
เสนอแนะองคป์ระกอบ
และตวัชี�วดัฯ 

แบบสอบถาม
ปลายเปิดเพื�อ
แสดงความ
คิดเห็นอยา่ง
อิสระ 

(ร่าง)
องคป์ระกอบและ
ชุดตวัชี�วดัจากการ
สังเคราะห์เอกสาร 
ในขั�นตอนที�1 

 

 2.2 (รอบ2) ผูเ้ชี�ยวชาญ
ยนืยนัองคป์ระกอบและ
ตวัชี�วดั 

- แบบสอบถาม
ปลายปิดเพื�อ
ยนืยนัและแสดง
ความเห็นเพิ�ม 
- แบบบนัทึกการ
แกไ้ข ปรับปรุง  

ผลจากความ
คิดเห็นและ
เสนอแนะของ
ผูเ้ชี�ยวชาญใน
รอบที�1  
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ตารางที� 2  สรุปขั�นตอนการดาํเนินการวจิยัในขั�นตอนที� 2 (ต่อ)     

 2.3 (รอบ3)  ผูเ้ชี�ยวชาญ
กาํหนดนํ�าหนกั
ความสาํคญัของ
องคป์ระกอบและ 
ตวัชี�วดั 

แบบสอบถาม
ชนิดสเกล 5 
ระดบั เพื�อ
กาํหนดนํ�าหนกั 
 

ผลการยนืยนั
องคป์ระกอบและ
ตวัชี�วดัจากรอบ         
ที� 2 

 

 2.4  คดัเลือกตวัชี�วดัตาม
เกณฑ ์(ค่ามธัยฐานสูง
กวา่ 3.50 ค่าพิสัย
ระหวา่ง ควอไทลไ์ม่เกิน 
1.50  

ผลคะแนน
นํ�าหนกัตวัชี� วดั
จากรอบที� 3  

ผลการกาํหนด
นํ�าหนกั
ความสาํคญัของ
องคป์ระกอบและ
ตวัชี�วดัจากรอบที� 3 

 

 

 ขั�นตอนที� 3  การประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังใน

เรือนจําไทย 

 ขั�นตอนนี� เป็นขั�นตอนการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงั ซึ� ง
ผูว้จิยัประเมินคุณภาพชีวติจากตวัชี�วดัตามองคป์ระกอบที�พฒันาขึ�น  โดยประเมินจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่มไดแ้ก่  

1. กลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยที์�ปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ   
2. กลุ่มผูต้อ้งขงัผูรั้บบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก  

 การประเมินในแต่ละกลุ่มผูว้ิจยัมีวธีิการดาํเนินการดงันี�   
 1. การประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง จากกลุ่มเจ้าหน้าที�

สายการแพทย์ที�ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเรือนจํา  

  การประเมินจากกลุ่มเจา้หน้าที�สายแพทย ์ ใช้วิธีการในเชิงปริมาณ โดยใช้เครื�องมือ
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การพฒันาเครื�องมือเพื�อนาํไปประเมิน  มีวธีิการ ดงันี�   
  1.1 เครื�องมือและการพฒันาเครื�องมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.1.1 เครื�องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื�อทาํการประเมินคุณภาพชีวิต
จากเจา้หน้าที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ จาํนวน 139 แห่งโดยให้ตอบ
แบบสอบถามเพื�อประเมินแห่งละ 1 คน รวม 139 คน  
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1.1.2 การพฒันาเครื�องมือ  เครื�องมือแบบสอบถามที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล   
ผูว้ิจยัได้พฒันาขอ้คาํถามจากองค์ประกอบและตวัชี� วดัที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�น  จากกระบวนการพฒันา
ตวัชั�วดัในขั�นตอนที�  2 ของการวจิยั โดยมีวธีิการดงันี�     

1. พฒันาแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
     ตอนที� 1 สอบถามขอ้มูลดา้นสถานภาพส่วนบุคคล ประกอบดว้ย  เพศ  
อาย ุ ระดบัการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ ของผูป้ระเมิน  
     ตอนที� 2 สอบถามขอ้มูลเกี�ยวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตจากการให้บริการ
ดา้นสุขภาพตามองค์ประกอบและตวัชี� วดั โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert)    

2. ส่งแบบสอบถามที�พฒันาขึ�นให้อาจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบดา้นเนื�อหาเชิง 
โครงสร้างและภาษาที�ใชใ้ห้มีความถูกตอ้ง ชดัเจนและวดัไดต้รงตามขอ้มูลที�ตอ้งการศึกษา จากนั�น
ผูว้จิยัปรับแกต้ามขอ้แนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษาก่อนนาํส่งใหผู้เ้ชี�ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพ 

3. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที�ได้รับการตรวจสอบจากอาจารยที์�ปรึกษาแล้ว  
ส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ  5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการวดั (Index of Item – Objective 
Congruence; IOC)  โดยกาํหนดเกณฑค์่า IOC ไม่ตํ�ากวา่ 0.75  

4. นาํแบบสอบถามมาปรับแก้ให้เหมาะสม ถูกตอ้ง ก่อนนาํไปทดลองใช ้
(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 คน ซึ� งไดแ้ก่ สถานพยาบาลเรือนจาํที�
เจา้หนา้ที�สายการแพทยป์ฏิบติังานมากกวา่ 2 คนขึ�นไป นาํผลขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม
เพื�อทดลองมาหาความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามทั�งฉบบั ดว้ยวิธีสัมประสิทธิx อลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยกาํหนดค่าความเชื�อมั�นที�ยอมรับไดข้อง
แบบสอบถามทั�งฉบบัตั�งแต่ 0.90 ขึ�นไป 

5. นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ได้จากการ Try out  ให้อาจารยที์�ปรึกษา
พิจารณาความถูกตอ้ง จากนั�นผูว้ิจยันาํแบบสอบถามของแต่ละตวัชี� วดัที�มีค่าสัมประสิทธิx อลัฟาตํ�ากวา่ 
0.70 มาปรับแกโ้ดยปรับขอ้ความใหมี้ความเหมาะสมมากยิ�งขึ�น    
  1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.2.1 ประชากรในการประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงั  
กลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยที์�ปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง รวม 379 คน  

1.2.2 กลุ่มตวัอย่าง   เจ้าหน้าที�สายการแพทย์ที�ปฏิบตัิงานในสถานพยาบาล
เรือนจาํแห่งละ 1 คน รวม 139 คน ดงัแสดงในตารางที� 3 
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ตารางที� 3   แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ที�สายการแพทยที์�ปฏิบติังานในเรือนจาํทั�วประเทศ   
เรือนจํา/ทณัฑสถาน จํานวน(แห่ง) กลุ่มตัวอย่าง(คน) 

  ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์   1 1 
  สถานพยาบาลในเรือนจาํกลาง  32 32 
  สถานพยาบาลในเรือนจาํจงัหวดั  49 49 
  สถานพยาบาลในเรือนจาํอาํเภอ  26 26 
  สถานพยาบาลในเรือนจาํพิเศษ  4 4 
  ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษ  7 7 
  ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิง  7 7 
  ทณัฑสถานวยัหนุ่ม  3 3 
  ทณัฑสถานเปิด  5 5 
  สถานกกัขงั  5 5 

รวม 139 139 
 

  1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยส่งแบบสอบถามให้เจา้หนา้ที�
สายการแพทยที์�ปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ โดยแนบหนังสือขออนุญาต
เก็บรวบรวมขอ้มูลและคาํอธิบายในการตอบแบบสอบถามเพื�อประเมินคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  
โดยกาํหนดเวลาส่งแบบสอบถามกลบัคืนใหผู้ว้จิยั  
  1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
   การวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยันาํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม เพื�อนาํมาวิเคราะห์
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เอ็กเซล( Excel ) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่  การ
แจกแจงความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย ( X  ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน  
(S.D.) โดยมีการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินผลคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั
จากการแปลผลระดบัคะแนนเพื�อทาํการประเมินโดยใช้การแบ่งระดบัคะแนนเฉลี�ยตามเกณฑ์การ
ประเมินของเบสท ์(Best, 1981: 179-184)  ดงันี�   

1.4.1 กาํหนดเกณฑก์ารประเมินคุณภาพชีวติ  ตามแนวคิดของเบสท ์โดยใชสู้ตร 
 
 
 
 

พิสัย = 
คะแนนมากที�สุด      - คะแนนตํ�าที�สุด 
                         ระดบัช่วงชั�น 
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1.4.2 ใชว้ธีิการแบ่งเกณฑค์ะแนนเฉลี�ยตามเกณฑก์ารประเมิน 5 ระดบัไดแ้ก่ 
        ค่าเฉลี�ย 1.00 –1.49 หมายถึง  มีคุณภาพชีวติระดบัตํ�าที�สุด 
        ค่าเฉลี�ย 1.50 –2.49 หมายถึง มีคุณภาพชีวติระดบัตํ�า 
      ค่าเฉลี�ย 2.50 –3.49 หมายถึงมีคุณภาพชีวติระดบัปานกลาง 
        ค่าเฉลี�ย 3.50 –4.49  หมายถึง มีคุณภาพชีวติระดบัดี 
       ค่าเฉลี�ย 4.50 –5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวติในระดบัดีมาก 
 2. การประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง จากกลุ่มผู้ต้องขังที�

รับบริการในสถานพยาบาลขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ 

  การประเมินคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย จากกลุ่มผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการ
สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  เป็นการประเมินโดยวิธีการ
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์  ประเมินเพื�อตรวจสอบขอ้เท็จจริงจากผลการประเมินในกลุ่มเจา้หนา้ที�
สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการ เนื�องจากผูต้อ้งขงัเป็นกลุ่มที�มีส่วนได้ส่วนเสียจากตัวชี� วดันี�โดยตรง 
การประเมินในกลุ่มนี� มีวธีิการดาํเนินการดงันี�      
  2.1 เครื�องมือและการพฒันาเครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

2.1.1 เครื�องมือที�ใช้ ผูว้ิจยัใช้เครื� องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ� งโครงสร้าง (Semi-
structures  interview) โดยเนื�อหาในการสัมภาษณ์ ครอบคลุมองคป์ระกอบและตวัชี� วดัการบริการ
ดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�น  

2.1.2 การพฒันาเครื�องมือ   เครื� องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ� งโครงสร้าง  ผูว้ิจยั
มีวธีิการในการพฒันาเครื�องมือดงันี�   

1. นําองค์ประกอบและตัวชี� วดัการบริการด้านสุขภาพของผู ้ต้องขังที�
พฒันาขึ�น มาสร้างแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งโครงสร้าง (Semi-structures interview) โดยปรับขอ้คาํถาม
ใหมี้ความชดัเจน  เขา้ใจง่าย  หลงัจากนั�นส่งใหอ้าจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบด้านเนื�อหา โครงสร้าง
และภาษาใหมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจนและวดัไดต้รงตามประเด็นที�ศึกษา  ผูว้ิจยัปรับแกต้ามขอ้แนะนาํ
ของอาจารยที์�ปรึกษาก่อนนาํส่งผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อตรวจสอบ 

2. นาํแบบสัมภาษณ์ส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ  5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง

เนื�อหา (Content Validity) โดยวธีิการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์

กบัจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการวดั  (Index of Item – Objective Congruence; IOC) และนาํมาปรับแกต้าม

คาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ  
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  2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2.2.1 ประชากร กลุ่มประชากรที�ใช้ประเมินได้แก่  ผูต้ ้องขงัผูม้ารับบริการ

สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  

2.2.2 กลุ่มตวัอยา่ง   กลุ่มตวัอยา่งคือผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการสุขภาพในสถานพยาบาล

ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ แห่งละ 5 คน รวม 15 คน  ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกสถานพยาบาล

เรือนจาํและกลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัที�สัมภาษณ์  ดงันี�   

1. สถานพยาบาลเรือนจาํขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เนื�องจากสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดใหญ่มีเพียงแห่งเดียวไดแ้ก่ ทณัฑสถานโรงพยาบาล

ราชทณัฑ ์เป็นสถานพยาบาลเทียบเท่าสถานพยาบาลระดบัทุติยภูมิ ที�สังกดัของกระทรวงสาธารณสุข  

     การคดัเลือกผูต้อ้งขงัจาํนวน 5 คน เพื�อประเมินคุณภาพชีวิตโดยการ

สัมภาษณ์  ผูว้จิยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling )โดยมีเกณฑ์เลือกผูต้อ้งขงัที�มี

คุณสมบติัดงันี�  

1.1 เป็นผูต้อ้งขงัป่วยที�มารับบริการสุขภาพในทณัฑสถานโรงพยาบาล

ราชทณัฑ ์ ไม่จาํกดัอายแุละประเภทคดี  

1.2 สามารถใหข้อ้มูลโดยการสื�อสารดว้ยวธีิสัมภาษณ์ได ้

1.3 เตม็ใจและใหค้วามร่วมมือในการวจิยั 

2. สถานพยาบาลเรือนจาํขนาดกลาง ผูว้ิจยัเลือกสถานพยาบาลขนาดกลาง

โดยใชก้ารสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Sampling) โดยนาํรายชื�อสถานพยาบาลขนาดกลางที�อยูใ่น

เขตกรุงเทพและปริมณฑลจาํนวน 7 แห่ง  มาจบัฉลากเพื�อเลือกสถานพยาบาลเรือนจาํ  1 แห่ง  

     การคดัเลือกกลุ่มตัวอย่างผูต้ ้องขงั ใช้วิธีการเดียวกับสถานพยาบาล

เรือนจาํขนาดใหญ่ 

3. สถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก ผูว้ิจยัเลือกสถานพยาบาลขนาดเล็กโดย

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างอยา่งง่าย (Simple Sampling) โดยนาํรายชื�อสถานพยาบาลขนาดเล็กซึ� งไดแ้ก่

สถานพยาบาลเรือนจาํในเขตภูมิภาคจาํนวน 131 แห่ง   เพื�อจบัฉลากโดยเลือกสถานพยาบาลเรือนจาํ 

1 แห่ง  
     การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูต้อ้งขงัเพื�อทาํการสัมภาษณ์ ใชว้ิธีการเดียวกบั
สถานพยาบาลขนาดใหญ่และขนาดกลาง  
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  2.3 การเกบ็รวบรวมและการวเิคราะห์ข้อมูล 

2.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
     การสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัเพื�อประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ 
จากกลุ่มผูต้อ้งขงั  ผูว้จิยัดาํเนินเรื�องขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลและนดัวนัเขา้สัมภาษณ์ผูต้อ้งขงั 
โดยประสานกบัฝ่ายสถานพยาบาลเรือนจาํในแต่ละแห่งเพื�ออาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล    

2.3.2 การวเิคราะห์ขอ้มูล   
     การประเมินคุณภาพชีวิตจากกลุ่มผูต้้องขัง โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้
เครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งโครงสร้าง  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) 
จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัในสถานพยาบาลแต่ละแห่ง เพื�อสรุปผลการประเมินคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั จากกลุ่มผูต้อ้งขงั    
    ผูว้ิจยัสรุปการดาํเนินงานในขั�นตอนที� 3  ซึ� งเป็นขั�นตอนการประเมิน
คุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั ตามองคป์ระกอบและตวัชี� วดัที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น  
จากกลุ่มตวัอยา่ง 2  กลุ่ม   ซึ� งสรุปรายละเอียดไวใ้นตารางที� 4    
 

ตารางที� 4  แสดงขั�นตอนการดาํเนินการวจิยัในขั�นตอนที� 3  
ขั�นตอนที� วธีิการ เครื�องมือ แหล่งข้อมูล ผลที�ได้ 

3.ประเมิน
คุณภาพ
ชีวติ
ผูต้อ้งขงั
ตามตวัชี�วดั
ที�พฒันาขึ�น 

3.1 ประเมินจาก
เจา้หนา้ที�สาย
การแพทยใ์น
สถานพยาบาลเรือนจาํ  
โดยวธีิการเชิงปริมาณ 
 

แบบสอบถาม
เพื�อประเมิน
คุณภาพชีวติ 

เจา้หนา้ที�สาย
การแพทยใ์น
สถานพยาบาล
เรือนจาํ  139 แห่ง
ทั�วประเทศแห่งละ  
1 คน 

ผลการประเมิน
จากเจา้หนา้ที�สาย
การแพทย ์ในเชิง
ปริมาณ 

3.2 ประเมินจาก
ผูต้อ้งขงัผูรั้บบริการ
ในสถานพยาบาล
เรือนจาํ  เพื�อ
ตรวจสอบขอ้มูลการ
บริการดา้นสุขภาพ  
โดยวธีิการเชิงคุณภาพ  

แบบสัมภาษณ์
ชนิดกึ�งโครง
เพื�อประเมิน
คุณภาพชีวติ  

ผูต้อ้งขงัผูรั้บบริการ
สุขภาพใน
สถานพยาบาล
ขนาดเล็ก  กลาง
และใหญ่แห่งละ             
5 คน 

ผลการประเมิน
จากผูต้อ้งขงั ใน
สถาน พยาบาล
เรือนจาํขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ในเชิง
คุณภาพ  

   



170 

  
บทที� 4 

ผลการพฒันาตัวชี�วดัการบริการด้านสุขภาพ 

 
 ผลการพฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 
เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ที� 1  ผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิจยัตามขั�นตอน
การพฒันา(ร่าง)องค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัใน
เรือนจาํไทย  โดยแบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดงัมีรายละเอียดดงันี�   

 ส่วนที� 1  การพฒันาองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตัวชี�วดั  
1. ผลการสังเคราะห์เอกสาร 

  1.1 ร่างองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย  
  1.2 ร่างตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพ 

2. ผลการประชุมกลุ่ม(Focus group discussion) เจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูป้ฏิบติัใน
สถานพยาบาลเรือนจาํ  

 ส่วนที� 2   การตรวจสอบและพฒันาตัวชี�วดั       
1. การตรวจสอบจากอาจารยที์�ปรึกษา 
2. การพฒันาตวัชี� วดัโดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 21 ท่าน โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย 

(Delphi technique) ในกระบวนการพฒันาตวัชี�วดั ดงันี�  
  กระบวนการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1  ผูเ้ชี�ยวชาญแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
ต่อองคป์ระกอบและตวัชี�วดั 
  กระบวนการพฒันาตวัชี�วดัรอบที� 2  ผูเ้ชี�ยวชาญยนืยนัความคิดเห็นและคดัเลือกตวัชี�วดัที�
มีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
  กระบวนการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 3  ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญัของตวัชี� วดั  
ผูว้ิจยัทาํการคดัเลือกตวัชี� วดัที�ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโดยวิธีการใช้ค่ามธัยฐาน(Median)และค่าพิสัย 
ควอไทล ์(Interquartile range: IQR ) 

3. ผลสรุปผลองค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนที� 1 การพฒันาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวชี�วดั 

1. ผลการสังเคราะห์เอกสาร  
   ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารเพื�อกาํหนดกรอบองค์ประกอบการบริการด้านสุขภาพเพื�อ

คุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั  จากนิยามความหมายของการบริการดา้นสุขภาพ คุณภาพชีวิต การดูแล
สุขภาพองคร์วม ตามแนวคิดทฤษฎี โดยผูว้ิจยันิยามการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงั หมายถึง  การที�ผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพจากหน่วยบริการสุขภาพที�มีคุณภาพ
มาตรฐาน  ตามสิทธิมนุษยชนขั�นพื�นฐานเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไปอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม  เพื�อ
เสริมสร้างภาวะสุขภาพที�สมบูรณ์ทั�งดา้นร่างกาย  จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ที�สอดคลอ้งกบัการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค การบาํบดัรักษา ฟื� นฟูสภาพ 
รวมถึงการดูแลสุขภาพดา้นสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน เพื�อตอบสนองต่อความตอ้งการ
และมีความพึงพอใจของผูต้อ้งขงัขณะอยูใ่นเรือนจาํ    
  1.1  ร่างองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อย  

   ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารเพื�อกาํหนด (ร่าง) องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย
ของการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติ โดยนาํแนวคิดการบริหารเชิงระบบมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํให้มีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาจากเอกสารหลกั
ที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน 10 เล่ม ดงันี�   

1. องคก์รสมยัใหม่ (เสน่ห์ จุย้โต,  2551) 
2. มิติสุขภาพ:  กระบวนทัศน์ใหม่เพื�อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ (โกมาตร           

จึงเสถียรทรัพย,์  2545) 
3. รูปแบบระบบบริการสุขภาพที�สอดคล้องกบัสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า 

(กระทรวงสาธารณสุข,  2543) 
4. กระบวนการพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลแดนหญิง (ทศันีย ์อรรถารสและ

คณะ,  2556) 
5. 3 ปีบนเส้นทางการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย,์  2547) 
6. สุขภาพ: อุดมการณ์และยทุธศาสตร์ทางสังคม (วพิุธ พลูเจริญ,  2544) 
7. ระบบสุขภาพที�คนไทยตอ้งการ (สํานกังานปฏิรูประบบสุขภาพและสถาบนัวิจยั

ระบบสุขภาพ,  2543). 
8. คุณภาพและการประกนัคุณภาพของสถานบริการสุขภาพ (สภาการพยาบาล,  2541) 
9. ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํและ

มาตรการที�มิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดที�เป็นหญิง (United Nations Rules for the 
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Treatment of Women Prisoners and Non - Custodial Measures of Women Offenders)( United 
Nations, 2554)  

10. Health in Prisons: A WHO guide to the essentials in prison health. (WHO,  
2007) 

   การร่างองค์ประกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย ผูว้ิจยักาํหนดจากกรอบแนวคิด
และทฤษฎีระบบ (system theory)   เป็นแนวคิดที�มีบทบาทและเป็นที�นิยมในปัจจุบนั  สามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชเ้พื�อบริหารจดัการองคก์รหรือหน่วยงานเพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํให้
มีประสิทธิภาพ โดยหลกัการบริหารเชิงระบบมองว่าทุกส่วนมีความสัมพนัธ์กันอย่างเป็นระบบ   
มองเป็นองค์รวม (Bertalanffy, 1968)  หลกัการบริหารจดัการเชิงระบบ  (System  approach) 
แนวคิดนี� ได้ถูกนาํมาใช้อย่างกวา้งขวางในการบริหารจดัการ การบริการด้านสุขภาพ ซึ� งมีความ
สอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์ดา้นสุขภาพแนวใหม่ที�มองสุขภาพที�มีลกัษณะเป็นองคร์วมเช่นกนั  สมยศ 
ศรีจารนยั (2547) ในปัจจุบนัการดูแล บริการดา้นสุขภาพนั�น คุณภาพสําหรับการบริการ (Quality of 
care) เป็นเรื�องที�กล่าวถึงกนัมาก ผูรั้บบริการต่างมีความคาดหวงัวา่ จะไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพ
ที�มีคุณภาพ มีความปลอดภยั ตอบสนองต่อความตอ้งการ ซึ� งการดูแลและการบริการที�มีคุณภาพเป็น
การปรับปรุงและดาํรงไวซึ้� งคุณภาพชีวิตของผูรั้บบริการ (Donabedian,  1980; American Medical 
Association,  1986)  คุณภาพและมาตรฐานในการบริการดา้นสุขภาพ  สามารถประเมินบนพื�นฐาน
ของทฤษฏีระบบ ซึ� งจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง (structure) ดา้น
กระบวนการ (process) และดา้นผลลพัธ์ ( outcome) (Donabedian,  1980 ) 

   องคป์ระกอบดา้นโครงสร้าง (Structure) เป็นคุณลกัษณะต่างๆ ของผูใ้ห้บริการและ
สถานบริการ  เช่น ความพอเพียงของบุคลากร  เครื�องมือ อุปกรณ์ ลกัษณะทางกายภาพ  ใบอนุญาต
ประกอบการของบุคลากรดา้นสุขภาพและหนา้ที�โดยรวมขององคก์ร โครงสร้างเปรียบเสมือนปัจจยันาํเขา้
ของการบริการดา้นสุขภาพตามแนวคิดของ Donabedian รวมถึงการบริหารขององคก์รหรือหน่วยงาน
ที�ให้การบริการดา้นสุขภาพอยา่งมีระบบ ในส่วนขององค์ประกอบดา้นโครงสร้างนี�  ประกอบดว้ย 
องคป์ระกอบต่างๆอีก 4 ดา้น คือ ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นอุปกรณ์เครื�องมือและทางกายภาพ ดา้น
รูปแบบการจดัการและดา้นงบประมาณ ซึ� งเป็นสิ�งจาํเป็นสาํหรับการใหบ้ริการดา้นสุขภาพทั�งสิ�น 

    องคป์ระกอบด้านกระบวนการ (Process) เป็นส่วนประกอบต่างๆ ของการมี
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการหรือบุคลากรดา้นสุขภาพกบัผูรั้บบริการ  เป็นลกัษณะกิจกรรมการ
ปฏิบติัที�เกิดขึ�นภายในกลุ่มหรือระหวา่งกลุ่มผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ  กระบวนการดา้นคุณภาพ
การบริการดา้นสุขภาพ  ควรเป็นกิจกรรมของผูใ้ห้บริการแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของตน
และระดบัการปฏิบติัที�ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการสุขภาพ  



173 
 

 

    องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์ (Outcome)  คือภาวะสุขภาพของผูรั้บบริการ   ที�มีความ
แตกต่างตามการเปลี�ยนแปลงของสภาวะสุขภาพในปัจจุบนัและอนาคตของผูรั้บบริการ  การปรับเปลี�ยน
หนา้ที�ของจิตใจและสังคม อาจเป็นปัจจยัที�บ่งบอกถึงภาวะสุขภาพ   ซึ� งเป็นผลจากการที�ไดรั้บจาก
ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมดา้นสุขภาพของผูรั้บบริการ  

   ผูว้จิยัไดศึ้กษารายละเอียดในแต่ละองคป์ระกอบซึ� งประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยที�
เกี�ยวขอ้งดา้นต่างๆ สามารถนาํมาบูรณาการและเชื�อมโยงกบัแนวทางการปฏิบติัที�มีความสอดคลอ้ง
กบัหลกักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งกบัสิทธิดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั  
เป็นหลกัปฏิบติัที�เป็นสากลระหวา่งประเทศ ที�หน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ จาํเป็นตอ้งนาํมาเป็น
แนวทางปฏิบัติการบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ.2521 (แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ.2544)  
ข้อกําหนดมาตรฐานขั�นตํ�าสําหรับปฏิบัติต่อผูต้้องขังของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผูก้ระทาํผิด พ.ศ.2498 (ปรับปรุงมติ พ.ศ.2520) ขอ้กาํหนดสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํและมาตรการที�มิใช่การคุมขงัสําหรับผูก้ระทาํความผิดที�เป็นหญิง (United 
Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non - Custodial Measures of Women 
Offenders) หรือขอ้กาํหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules ) ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวิตของผู ้ต้องขัง โดยผู ้วิจ ัยนาํแนวคิดเพื�อกาํหนดร่างองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบยอ่ยการบริการดา้นสุขภาพที�มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัหลกัสิทธิมนุษยชน
ขั�นพื�นฐานที�เป็นที�ยอมรับของสากล โดยผลร่างองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย  ประกอบดว้ย 
4 องคป์ระกอบหลกั 16 องคป์ระกอบยอ่ย  สรุปไดด้งันี�   

1.  องค์ประกอบหลกัด้านโครงสร้างของหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา 
     องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างของหน่วยบริการสุขภาพ เป็นองคป์ระกอบที�เป็น

ปัจจยันาํเขา้ (Input) ซึ� งผูต้อ้งขงัควรไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพที�มีคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วย
บริการสุขภาพเทียบเท่าหน่วยบริการสุขภาพในชุมชนทั�วไป ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบยอ่ย ดงันี�    

1.1 ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาล  หมายถึง สถานพยาบาลเรือนจาํที�มีการจดั
อาคารสถานที�  มีพื�นที�สําหรับให้บริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัอยา่งเหมาะสม  มียาและเวชภณัฑ์
พอเพียงต่อการให้บริการ มีการจดัโครงสร้างบุคคลากรด้านสุขภาพที�ครอบคลุมการบริการดา้น
สุขภาพ  มีการกาํหนดมาตรฐานและขีดความสามารถตามระดบัของสถานพยาบาล  ซึ� งสถานพยาบาล
เรือนจาํส่วนใหญ่จดัอยู่ในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  หรือเป็นสถานพยาบาลเทียบเท่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล(รพ.สต.) สังกดักระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบนั   ซึ� งสถานพยาบาล
เรือนจาํแบ่งเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่  ซึ� งเป็นสถานบริการระดบัทุติยภูมิ  มีเพียงแห่งเดียวใน
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กรมราชทณัฑ ์ไดแ้ก่ ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์   สถานพยาบาลขนาดกลาง เป็นสถานพยาบาล
ในเรือนจาํขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  และสถานพยาบาลขนาดเล็ก เป็นสถานพยาบาลใน
เรือนจาํเขตภูมิภาค ซึ� งเป็นสถานพยาบาลในระดบัปฐมภูมิ ใหก้ารบริการดา้นสุขภาพในเบื�องตน้   
ดงันั�นสถานพยาบาลเรือนจาํ  จึงมีความจาํเป็นในการกาํหนดมาตรฐานตามขีดความสามารถตาม
ระดบัสถานพยาบาลใหช้ดัเจนตามมาตรฐานสถานพยาบาลตามเกณฑข์องกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 ดา้นนโยบายเพื�อการบริการดา้นสุขภาพ  หมายถึง การกาํหนดวิสัยทศัน์ 
เป้าหมาย  พนัธกิจเพื�อเป็นกรอบการดาํเนินงานและพฒันางานบริการด้านสุขภาพเพื�อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแก่ผูต้อ้งขงัให้สอดคล้องกบันโยบายสุขภาพแห่งชาติและหลกัสิทธิมนุษยชนด้าน
สุขภาพที�เป็นสิทธิขั�นพื�นฐานเป็นที�ยอมรับในระดบัสากลระหวา่งประเทศ  

1.3 ดา้นมาตรฐานบุคลากรด้านสุขภาพ หมายถึง โครงสร้างมาตรฐาน
บุคลากรทางการแพทย์ผูมี้หน้าที�ให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ  ซึ� งไม่ใช่เพียงแค่แพทยแ์ละ
พยาบาลเท่านั�น ในที�นี� หมายถึงบุคลากรสุขภาพสหวิชาชีพ ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์เภสัชกร  นกัสังคม
สงเคราะห์ นกัจิตวิทยา เจา้พนกังานเภสัชกรรม ที�ปฏิบติังานอยูใ่นเรือนจาํ  มีบทบาทหนา้ที�ในการ
ให้บริการด้านสุขภาพเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผูต้อ้งขงั ตามมาตรฐานสากล ไดมี้การกาํหนด
กรอบบุคลากรด้านสุขภาพต่อปริมาณผูต้อ้งขงัหรือผูรั้บบริการ และบุคคลกรดา้นสุขภาพที�ไดรั้บ
การขึ�นทะเบียนตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคคลที�มีจรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทยใ์น
เรือนจาํควรไดรั้บการพฒันาองคค์วามรู้ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพอยา่ง
สมํ�าเสมอ  มีความทนัสมยั เท่าทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั  

1.4 ดา้นเครือข่ายการบริการดา้นสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  สถานพยาบาล
เรือนจาํมีหน่วยบริการสุขภาพที�สนบัสนุน  ประสานงานและให้ความร่วมมือและดาํเนินงานการ
บริการดา้นสุขภาพระหวา่งหน่วยงานหรือองคก์ร เพื�อการส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที�ทนั
ต่อสถานการณ์ปัญหา การช่วยเหลือเกื�อกลูกนัระหวา่งหน่วยงานเพื�อส่งผลในการให้บริการสุขภาพ
มีความต่อเนื�อง ป้องกนัและลดผลกระทบในงานบริการดา้นสุขภาพเพื�อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติแก่ผูต้อ้งขงัอยา่งมีประสิทธิภาพ    

2. องค์ประกอบหลกัด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา  
    องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพ  เป็นองคป์ระกอบ

ดา้นปัจจยันาํเขา้อีกองคป์ระกอบหนึ�ง เนื�องจากการบริหารจดัการ การบริการสุขภาพในเรือนจาํแต่ละ
ช่วงเวลามีความแตกต่างกนั ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บบริการดา้นสุขภาพตั�งแต่กา้วเขา้มาอยู่ในเรือนจาํวนัแรก 
จนกระทั�งไดรั้บการปล่อยตวัออกจากเรือนจาํเพื�อไปใชชี้วิตอยูก่บัครอบครัว ควรมีคุณภาพชีวิตและ
ไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพที�ดีมีคุณภาพ แนวคิดนี�สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัราชทณัฑ์พุทธศกัราช 
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2479  หมวด 3 ขอ้ 72  ที�วา่เรือนจาํทุกแห่งตอ้งจดัใหมี้สถานพยาบาลเพื�อเป็นที�ให้การรักษาพยาบาล
ผูต้อ้งขงัป่วย  และจดัใหผู้มี้ความรู้ดา้นสุขภาพประจาํสถานพยาบาล  โดยมีหนา้ที�รับผิดชอบในการ
บริหารจดัการดา้นการรักษาพยาบาลแก่ผูต้อ้งขงัที�เจบ็ป่วยใหมี้สุขภาพแข็งแรงตามปกติ โดยให้บริการ
ดา้นสุขภาพที�ครอบคลุมงานดา้นการรักษาพยาบาล งานส่งเสริมสุขภาพอนามยั งานควบคุมป้องกนัโรค 
และงานฟื� นฟูสมรรถภาพผูต้อ้งขงัป่วย โดยการดูแลสุขภาพอนามยัผูต้อ้งขงัตอ้งกระทาํอยา่งครอบคลุม
ตั�งแต่แรกรับเขา้เรือนจาํ ระหว่างถูกคุมขงัจนกระทั�งปล่อยพน้โทษ (กรมราชทณัฑ์,  2555) 
นอกจากนี�ผูว้จิยัไดน้าํแนวทางการปฏิบติัในการบริการดา้นสุขภาพของเรือนจาํประเทศออสเตรเลีย ที�
มีการบริหารจดัการด้านสุขภาพโดยมีตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพผูต้ ้องขงัในเรือนจาํที�
แบ่งเป็นช่วงเวลาอยา่งมีระบบไดแ้ก่ ขณะแรกรับ (At reception) ขณะถูกคุมขงั (In custody) ก่อนปล่อย
พน้โทษ ( At the time of release into the community)  และหลงัปล่อยพน้โทษ (Post-release) (Australian 
institute of Health and Welfare,  2009: 3)  โดยผูว้ิจยันาํหลกัการบริหารจดัการมาประยุกตใ์ช ้และ
นาํมาเป็นร่างองค์ประกอบดา้นการบริหารจดัการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํไทยเพื�อให้
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งองคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการเป็นองคป์ระกอบยอ่ย 3 
ช่วงเวลา แต่ละช่วงเวลามีความสาํคญัและมีการใหก้ารบริการที�แตกต่างกนั  ซึ� งไดแ้ก่ 

2.1 การบริการด้านสุขภาพแรกรับ  หมายถึง  การมีระบบการจดัการ การบริการ
ดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัตั�งแต่แรกรับเขา้สู่ระบบเรือนจาํ ในระยะแรกรับนี�ผูต้อ้งขงัตอ้งเผชิญกบัสภาพ
ความเครียด ความวติกกงัวล  ระบบการบริการดา้นสุขภาพแรกรับนี�   มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูต้อ้งขงั
ไดมี้การปรับสภาพร่างกายและจิตใจ  เพื�อให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในเรือนจาํ โดยมีการบริการ
ดา้นขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจการดูแลสุขภาพตวัเอง การคดักรองและประเมินสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
การมีมาตรการป้องกนัการฆ่าตวัตายและพฤติกรรมทาํร้ายตวัเอง  ซึ� งมกัจะพบในระยะแรกรับถึง
หนึ�งเดือนแรกของการเขา้เรือนจาํ   

2.2 การบริการด้านสุขภาพระหว่างถูกคุมขัง หมายถึง การมีระบบการจดัการ 
การบริการด้านสุขภาพขณะถูกคุมขงัโดยการบริการที�ครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพ รวมถึงการ
มีระบบหลกัประกนัสุขภาพที�มีความเท่าเทียมเช่นเดียวกบัคนทั�วไป  

2.3 การบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษ หมายถึง การมีระบบการ
จดัการ การบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัก่อนปล่อยพน้โทษเพื�อเตรียมความพร้อม  เพื�อกลบัไปใช้
ชีวติอยูก่บัครอบครัว ชุมชนและสังคมภายนอก   การเตรียมความพร้อมจะทาํใหผู้ต้อ้งขงัไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจและตระหนกัในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพตวัเอง การดูแลรักษา
โรคที�ต่อเนื�อง การเขา้ถึงบริการด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ลดปัญหาการ
แพร่กระจายโรคติดต่อจากเรือนจาํสู่ชุมชน  
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3. องค์ประกอบหลกัด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา   
    องคป์ระกอบดา้นกระบวนการ การบริการดา้นสุขภาพ เป็นปัจจยัดา้นกระบวนการ 

(Process) ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บการบริการด้านสุขภาพ จากการมีกิจกรรมการบริการที�ครอบคลุม
บทบาทหนา้ที�ดา้นสุขภาพ องคป์ระกอบดา้นนี� มีความสอดคล้องกบัแนวคิดกระบวนทศัน์สุขภาพ
แนวใหม่ โดยมีการให้บริการดา้นสุขภาพที�ครอบคลุมองคร์วม ที�ให้การดูแลทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม สิ�งแวดลอ้มและจิตวิญญาณในดา้นความเชื�อ ความศรัทธาในหลกัศาสนา รวมถึงสิ�งจาํเป็น
ขั�นพื�นฐานในการดาํรงชีวิตดา้น อาหาร นํ� าดื�มนํ� าใช ้เสื�อผา้ ที�อยู่  เพื�อคุณภาพชีวิตในขณะที�อยูใ่น
เรือนจาํ สิ�งจาํเป็นพื�นฐานและสิ�งแวดลอ้มในเรือนจาํ  เป็นปัจจยัที�สําคญั  ซึ� งจะเห็นไดว้า่การก่อเหตุ
จลาจล  ประทว้ง  หรือร้องเรียนของผูต้อ้งขงันั�น ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุจากความแออดั  การไม่ไดรั้บ
การดูแลดา้นสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานที�เหมาะสม การขาดคุณภาพชีวติในด้านการดูแลและบริการด้าน
สุขภาพ ดงันั�นนอกจากกิจกรรมการบริการที�คลอบคลุมบทบาทดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนั
โรค การรักษา การฟื� นฟูสภาพแลว้  ยงัตอ้งดูแลดา้นสังคม  สิ�งแวดลอ้ม และสิ�งจาํเป็นพื�นฐานให้มี
คุณภาพอีกดว้ย  กรมราชทณัฑ์ไดมี้การพฒันามาตรฐานความเป็นอยู่แก่ผูต้อ้งขงั โดยมีแผนปฏิบติั
ราชการทุกๆ 4 ปี  โดยมุ่งพฒันาเรือนจาํและทณัฑสถาน ให้มีระดบัความสําเร็จของการมีสิ�งจาํเป็น
ขั�นพื�นฐานสาํหรับผูต้อ้งขงัตามมาตรฐานครบ  5  ดา้น (กรมราชทณัฑ,์  2555)  ไดแ้ก่  ดา้นสูทกรรม 
นํ� าดื�มนํ� าใช้  ดา้นสุขาภิบาล มาตรฐานสถานพยาบาล  และนอกจากนี� ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�า
สาํหรับปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัของสหประชาชาติว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิด พ.ศ.2498 (ปรับปรุง
มติ พ.ศ.2520)  ไดมี้การกาํหนดมาตรฐานดา้นสุขภาพอนามยัของผูต้อ้งขงั  ดา้นเครื�องนุ่งห่มหลบันอน 
ดา้นอาหาร ดา้นการบริหารร่างกายและเล่นกีฬา ด้านการแพทย ์องค์ประกอบดา้นกระบวนการ 
การบริการดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย  5 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่  

3.1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกาย 
จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณแก่ผูต้อ้งขงั ให้ไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การดูแล
ตวัเองใหมี้สุขภาวะขณะอยูใ่นเรือนจาํ 

3.2 ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจ็บ  หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมที�
เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัจากโรคและการไดรั้บบาดเจบ็จากการทาํงาน  เพื�อใหผู้ต้อ้งขงัมีความปลอดภยั
ต่อร่างกายและจิตใจจากโรคและปัจจยัเสี�ยงที�สามารถป้องกนัได ้โดยตระหนกัถึงโรคที�เป็นปัญหา
ของเรือนจาํไดแ้ก่ โรคติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์  วณัโรค โรคระบาดที�รุนแรงตามฤดูกาล   การบาดเจ็บ
จากการปฏิบติังานในการฝึกอาชีพของผูต้อ้งขงั    

3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมด้านสุขภาพที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการรักษาพยาบาลเมื�อมีอาการเจบ็ป่วย ผูมี้โรคประจาํตวัทั�งที�เป็นโรคทางกายและโรคทางจิตเวช   
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ผูติ้ดสารเสพติด  เพื�อใหก้ารดูแลรักษาอย่างต่อเนื�อง  รวมถึงการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยของชีวิต  
เพื�อใหเ้ผชิญกบัการเสียชีวติอยา่งสงบและมีศกัดิx ศรี  

3.4 ดา้นการฟื� นฟูสภาพ หมายถึง  การดาํเนินกิจกรรมดา้นสุขภาพที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการฟื� นฟูสุขภาพ  มุ่งเนน้กลุ่มผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูพ้ิการทางร่างกาย  เพื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ใหส้ามารถดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพเช่นเดียวกบัผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทั�วไป 

3.5 ดา้นสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน  หมายถึง การดาํเนินกิจกรรม
ดา้นสุขภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัการอยูร่่วมกนัดว้ยความรักใคร่สามคัคี  มีการช่วยเหลือกนัระหวา่งเพื�อน
ผูต้อ้งขงั   มีการจดัสิ�งแวดลอ้มในเรือนจาํที�มีผลต่อภาวะสุขภาพ  ซึ� งไดแ้ก่ การระบายความหนาแน่น 
แออดัของผูต้อ้งขงั  การดูแลดา้นอุณหภูมิ  การระบายอากาศต่างๆ  และดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน ไดแ้ก่ 
คุณภาพของอาหาร นํ�าดื�มนํ�าใช ้ที�นอน เสื�อผา้ ขณะที�อยูใ่นเรือนจาํใหมี้คุณภาพชีวติ   

4. องค์ประกอบหลกัด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา  
    องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํเป็นปัจจยัดา้น

ผลลพัธ์(Outcome/Output) ตามแนวคิดการบริหารจดัการเชิงระบบ เป็นผลจากการบริการดา้น
สุขภาพที�ผูต้อ้งขงัมีความคาดหวงัที�เป็นผลในดา้นดีที�เกิดจากการรับบริการดา้นสุขภาพ ตามองคป์ระกอบ
ดา้นต่างๆที�สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของผูต้อ้งขงั  เพื�อการมีคุณภาพชีวิตขณะ
ถูกคุมขงัในเรือนจาํ เป็นการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ� นตามความคาดหวงั ซึ� งประกอบด้วย
องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่  

4.1 ดา้นผลลพัธ์คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั หมายถึง  ผลของ
ความคาดหวงั ความพึงพอใจและผลดีของการได้รับการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัในภาพรวม 

4.2 ผลลพัธ์จากการบริการดา้นสุขภาพทั�วไป  หมายถึง ความคาดหวงัหรือผล
ที�ไดรั้บจากการบริการดา้นสุขภาพ  ของกลุ่มผูต้อ้งขงัทั�วไปที�ไม่ไดอ้าการเจบ็ป่วยที�เรื� อรัง  เป็นผลที�
ไดร้ับจากการบริการดา้นสุขภาพเชิงรุก ซึ� งไดแ้ก่ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค การมี
ความรู้ในการดูแลตวัเองของผูต้อ้งขงัขณะอยูใ่นเรือนจาํ  

4.3 ผลลัพธ์จากการบริการสุขภาพผูต้ ้องขงัป่วยเรื� อรังและผูพ้ิการ หมายถึง 
ความคาดหวงัหรือผลที�ไดรั้บจากการบริการดา้นสุขภาพของผูเ้จ็บป่วยเรื� อรังและผูพ้ิการที�ตอ้งมีการ
ดูแลติดตามผลการรักษาอยา่งต่อเนื�อง เป็นผลดีจากการดาํเนินงานในการบริการเชิงรับ  ไดแ้ก่ดา้นรักษา 
และการฟื� นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพื�อใหส้ามารถดาํรงชีวติอยูใ่นเรือนจาํอยา่งมีคุณภาพชีวติ 

4.4 ผลลัพธ์จากการบริการสุขภาพด้านเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพ 
หมายถึง ความคาดหวงัหรือผลดีจากการดาํเนินกิจกรรม ที�เกี�ยวขอ้งกบัการร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
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หรือองคก์ารสุขภาพทั�งภายในและภายนอก  โดยมีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์  นวตักรรม
ใหม่ๆ เพื�อพฒันางานด้านสุขภาพ การตรวจสอบคุณภาพการบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ 
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ และผลสรุปจาก
การศึกษาเอกสารสรุปไดว้า่ร่างองค์ประกอบการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  
ประกอบดว้ย  4 องคป์ระกอบหลกั และ 16 องคป์ระกอบ ซึ� งสรุปไวใ้นตารางที� 5   

 

ตารางที� 5  แสดงองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั 
ลาํดบั องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 

1 ดา้นโครงสร้างของหน่วย
บริการสุขภาพ 
  ( ปัจจยันาํเขา้: Input ) 

1.1 ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาล 
1.2 วสิัยทศัน์/ พนัธกิจ/กลยทุธ์ 
1.3 ดา้นมาตรฐานบุคคลากรทางการแพทย ์
1.4 ดา้นเครือข่ายการบริการดา้นสุขภาพ 

2 ดา้นการบริหารจดัการ การ
บริการดา้นสุขภาพ 
  ( ปัจจยันาํเขา้: Input ) 

2.1 การบริการดา้นสุขภาพแรกรับ 
2.2 การบริการดา้นสุขภาพระหวา่งถูกคุมขงั 
2.3 การบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ 

3 ดา้นกระบวนการ การบริการ
ดา้นสุขภาพ 
(ปัจจยักระบวนการ:Process) 

3.1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 
3.2 ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ 
3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา 
3.4 ดา้นการฟื� นฟูสภาพ 
3.5 ดา้นสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

4  ด้านผลลัพธ์การบริการด้าน
สุขภาพ 

(ปัจจยัผลลพัธ์: Output) 

4.1 ดา้นคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 
4.2 ผลการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัทั�วไป 
4.3 ผลการบริการดา้นสุขภาพผูป่้วยเรื� อรังและผูพ้ิการ 
4.4 ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ 

  

  1.2  (ร่าง) ตัวชี�วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติ  

     หลงัผูว้ิจยัไดผ้ลสรุปร่างองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยการบริการดา้น
สุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  จากการสังเคราะห์เอกสารแล้ว ผูว้ ิจยันาํผลสรุป (ร่าง) 
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยการบริการดา้นสุขภาพ เพื�อเป็นกรอบในการสังเคราะห์ตวัชี� วดั
การบริการดา้นสุขภาพตามกรอบองคป์ระกอบดงักล่าว โดยผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร ตาํราและการวิจยัที�
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เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดการบริการด้านสุขภาพ แนวคิดคุณภาพชีวิตและการดูแลสุขภาพองค์รวม   
แนวคิดการพฒันาตวัชี�วดั แนวคิดการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
นาํแนวคิดที�เกี�ยวขอ้งมาเชื�อมโยงและบูรณาการ เพื�อสังเคราะห์เป็นตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั เอกสารที�ผูว้ิจยันาํมาประกอบการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประกอบดว้ย
เอกสาร บทความ  งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง จาํนวน 104  ผลงาน (แสดงในภาคผนวกหนา้ 349-365 )   

   ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาสังเคราะห์เป็นตวัชี� วดัการบริการด้าน
สุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั  โดยทาํตารางสังเคราะห์เอกสาร โดยผลการสังเคราะห์เอกสาร
ผูว้ิจยัได้แสดงให้เห็นแหล่งที�มาของตวัชี� วดัในตารางสังเคราะห์เอกสาร (แสดงในภาคผนวก หนา้ 
366-415) ผลสรุปจากการสังเคราะห์เอกสาร (ร่าง) องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดั
การบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 
16 องคป์ระกอบยอ่ย   86  ตวัชี�วดั  ดงัแสดงในตารางที� 6 

 

ตารางที� 6  แสดงผลการสังเคราะห์เอกสารร่างองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดัการ
บริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย   

องคป์ระกอบหลกั ( 4 ) องคป์ระกอบยอ่ย (16) ตวัชี�วดั (86) 
1.ดา้นโครงสร้างหน่วย
บริการสุขภาพในเรือนจาํ 

 

1.1 ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาล 4 ตวัชี�วดั 
1.2 วิสยัทศัน/์ พนัธกิจ/กลยทุธ์ 5 ตวัชี�วดั 
1.3 ดา้นมาตรฐานบุคคลากรทางการแพทย ์ 5 ตวัชี�วดั 
1.4 ดา้นเครือข่ายการบริการดา้นสุขภาพ 4 ตวัชี�วดั 

2.ดา้นการบริหารจดัการ
การบริการดา้นสุขภาพ
ในเรือนจาํ 

2.1 การบริการดา้นสุขภาพแรกรับ 6 ตวัชี�วดั 
2.2 การบริการดา้นสุขภาพระหวา่งถกูคุมขงั 6 ตวัชี�วดั 
2.3 การบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ 5 ตวัชี�วดั 

3. ดา้นกระบวนการ
บริการดา้นสุขภาพใน
เรือนจาํ  

 

3.1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 6 ตวัชี�วดั 
3.2 ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ 7 ตวัชี�วดั 
3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา 8 ตวัชี�วดั 
3.4 ดา้นการฟื� นฟสูภาพ  6 ตวัชี�วดั 
3.5 ดา้นสงัคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 8 ตวัชี�วดั 

4. ดา้นผลลพัธ์การบริการ
ดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 

4.1 ดา้นคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 8 ตวัชี�วดั 
4.2 ผลการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัทั�วไป  6 ตวัชี�วดั 
4.3 ผลการบริการดา้นสุขภาพผูป่้วยเรื�อรังและผูพิ้การ 4 ตวัชี�วดั 

4.4 ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ 6 ตวัชี�วดั 
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   ผูว้จิยันาํผลสรุปร่างองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการ
ดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย จากการสังเคราะห์เอกสาร  เพื�อนาํไป
ประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ เพื�อหารือ แสดงความเห็น
และเสนอแนะเพิ�มเติม เกี�ยวกบัองค์ประกอบและตวัชี� วดั เนื�องจากเจา้หน้าที�สายแพทยเ์ป็นผูที้�
จะตอ้งนาํตวัชี�วดัไปประยกุตใ์ชจ้ริงตามบริบทของเรือนจาํ 

2. ผลการประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเรือนจํา 
  ผูว้จิยันาํผลการสังเคราะห์เอกสาร ร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดั  

เพื�อประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทย ์ ในเวทีการประชุมประเมินผลการดาํเนินงานด้านสุขภาพ
ของสถานพยาบาลเรือนจาํ ประจาํปี  ณ สีดารีสอร์ท จงัหวดันครนายก ในวนัที�  1- 3 กนัยายน พ.ศ. 
2556 เจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูร่้วมประชุมประกอบดว้ยตวัแทนจากสถานพยาบาลเรือนจาํ 32 แห่ง  
ครอบคลุมทั�วทุกภาคของประเทศ  เพื�อหารือ  แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  เกี�ยวกบัประเด็น
องค์ประกอบและตวัชี� วดั โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอร่างองค์ประกอบและตวัชี� วดัที�ไดจ้ากผลการสังเคราะห์
จากเอกสาร เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�สายการแพทย์ได้ร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบและตวัชี� วดั ผลการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สานการแพทยส่์วนใหญ่มีความเห็นว่า
องคป์ระกอบและตวัชี�วดัมีความเหมาะสม โดยมีการแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมในประเด็นต่างๆที�
เป็นประโยชน์  เพื�อให้ผูว้ิจยันาํไปปรับปรุง เพิ�มเติมให้มีความเหมาะสมยิ�งขึ�น   ซึ� งผลการประชุม
กลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทย ์ ผูว้จิยัไดส้รุปประเด็นสาํคญัในแต่ละองคป์ระกอบไวด้งันี�   
  2.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างของหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา  

2.1.1 เจ้าหน้าที�สายการแพทย์เห็นด้วยกับองค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วย
บริการสุขภาพ  ที�ควรใชม้าตรฐานสถานพยาบาลเป็นกรอบในการพฒันา เนื�องจากมีความสอดคลอ้ง
กบันโยบายกรมราชทณัฑ์ดา้นการพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํซึ� งเป็นมาตรฐานหนึ�งใน
มาตรฐาน 5 ด้าน และสอดคล้องก ับแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้ ้องขงัหญิงตาม
ขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํและมาตรการที�มิใช่การคุมขงั
สําหรับผูก้ระทาํความผิดที�เป็นหญิงหรือข้อกาํหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ที�ไดพ้ฒันาจาก
โครงการกาํลังใจในพระราชกรณียกิจในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ ้าพชัรกิตติยาภา ที�ทรง
ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาคุณภาพชีวติของผูต้้องขงัหญิง สามารถนาํมาเป็นแนวทางการพฒันา
ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานดา้นสุขภาพ  โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการ
บริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติ  ใหเ้ป็นที�ยอมรับของสากล    

2.1.2 เจา้หน้าที�สายการแพทย ์ เสนอแนะด้านการจดัอตัรากาํลงัเจา้หน้าที�ให้
เหมาะสมกบัภาระงานในปัจจุบนั เนื�องจากปัญหาขาดแคลนเจา้หน้าที�สายการแพทยอ์ย่างมากและ
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ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขที�เหมาะสม บางเรือนจาํมีเจ้าหน้าที�สายการแพทยเ์พียงคนเดียวไม่เหมาะสม
กบัภาระงานในสภาพปัจจุบนั ควรมีเจา้หนา้ที�ดา้นสุขภาพอื�นๆร่วมทาํงานดว้ย  เช่น นกัจิตวิทยา นกั
สังคมสงเคราะห์ เป็นตน้ เจา้หนา้ที�สายการแพทยที์�ปฏิบติังานส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ที�พยาบาล ควร
ให้กลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญระบุจาํนวนเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์นสัดส่วนที�เหมาะสมกวา่ที�เป็นอยู ่หรือใช้
กรอบมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขหรือระบบเรือนจาํต่างประเทศที�เป็นสากล   

2.1.3 เจา้หนา้ที�สายการแพทย ์เสนอแนะวา่ควรมีผูเ้ชี�ยวชาญดา้นจิตเวช ให้บริการ
ทุกเรือนจาํเพราะมีจาํนวนผูป่้วยจิตเวชมีเพิ�มขึ�น หรืออย่างนอ้ยมีนักจิตวิทยาช่วยงานด้านจิตเวช
ในการทาํกิจกรรมแก่ผูต้อ้งขงั  
  2.2 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

2.2.1 เจา้หน้าที�สายการแพทยเ์ห็นดว้ยกบัการจดัระบบบริการดา้นสุขภาพที�แบ่ง
ออกเป็น 3  ช่วงเวลาไดแ้ก่  แรกรับ  ระหวา่งคุมขงัและก่อนปล่อยพน้โทษ เพราะการให้บริการดา้น
สุขภาพมีความแตกต่างกนั  การบริการในช่วงแรกรับ มุ่งเนน้การคดักรองสุขภาพผูต้อ้งขงัทุกคน ทั�ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต แต่ปัญหาการขาดเจา้หนา้ที�สายการแพทย ์ ทาํใหก้ารจดัระบบการบริการ
ดา้นสุขภาพสามารถทาํไดบ้างกิจกรรมเท่านั�น 

2.2.2 ในระหว่างคุมขงัมีการบริการดา้นสุขภาพตามบทบาทหน้าที�ครอบคลุม 4 
ดา้นไดแ้ก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การบาํบดัรักษา  และการฟื� นฟูสภาพ  ส่วนด้าน
สังคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน เป็นบทบาทที�เจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์นเรือนจาํตอ้งดาํเนินการ
ตามเป้าหมายในการพฒันาตามมาตรฐาน 5 ด้านเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัตามนโยบาย
กรมราชทณัฑ ์ ซึ� งจะมีขยายผลจนครบทุกเรือนจาํทั�วประเทศ   

2.2.3 ในการบริการดา้นสุขภาพเพื�อเตรียมตวัก่อนปล่อยพน้โทษ  การให้บริการ
ส่วนใหญ่เป็นการจดัโครงการของเรือนจาํโดยมีนกัสังคมสงเคราะห์จดัโครงการโดยเนน้การฝึกอาชีพ  
ส่วนโครงการบริการดา้นสุขภาพเป็นการให้คาํแนะนาํผูต้อ้งขงัที�มีการเจ็บป่วยดว้ยโรคติดเชื�อหรือ
โรคเรื�อรังที�ตอ้งดูแลต่อเนื�อง  เพื�อส่งตวัไปรักษาต่อยงัสถานพยาบาลในชุมชนภายนอก แต่ยงัขาด
การประสานงานและความร่วมมือที�ดีระหว่างฝ่ายต่างๆในเรือนจาํ ช่วงก่อนปล่อยตวัผูต้อ้งขงั
สถานพยาบาลบางแห่งไม่ไดรั้บการแจง้จากฝ่ายทณัฑปฏิบติัใหท้ราบล่วงหนา้ ผูต้อ้งขงัจึงไดรั้บการ
ปล่อยตวัโดยไม่ไดรั้บการส่งต่อและแนะนาํดา้นสุขภาพ 
  2.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการการบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา  

2.3.1 การจดักิจกรรมบางประเภท  ตวัชี� วดัควรมีการระบุในภาพกวา้งๆ  เนื�องจากมี
ปัญหาในดา้นพื�นที�ในการจดักิจกรรมและขาดบุคลากรสายการแพทย ์ เช่น การจดัการแข่งขนักีฬาที�
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ตอ้งใชส้นาม  และในบางกิจกรรมอาจให้ผูต้อ้งขงัอาสาสมคัรผูช่้วยเหลืองานดา้นสุขภาพ ช่วย
ดาํเนินกิจกรรมได ้เช่น  การทาํกายบริหารประจาํวนั เป็นตน้ 

2.3.2 กิจกรรมการป้องกนัโรค เช่น การให้วคัซีน ไม่สามารถกระทาํได้ทุก
เรือนจาํเพราะตอ้งใช้งบประมาณ ทางเรือนจาํไม่มีงบประมาณพอ นอกจากจะมีงบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุขอนุเคราะห์ในกรณีที�มีโรคระบาดและมีความจาํเป็นตอ้งใช ้ 

2.3.3 กิจกรรมด้านการบาํบดัยาเสพติดแก่ผูต้อ้งขงัในปัจจุบนั  ยงัไม่มีรูปแบบ
ที�เป็นรูปธรรมชดัเจน แต่มีแนวโน้มว่าจะนาํมาใช้เพื�อบาํบดัผูติ้ดยาในระบบเรือนจาํและเจา้หนา้ที�
สถานพยาบาลเรือนจาํไม่ได้มีหนา้ที�รับผดิชอบโดยตรงในการบาํบดั  เป็นเพียงผูช่้วยประสานงาน
และให้คาํปรึกษาในโครงการ เช่น การส่งตวัผูต้อ้งขงัไปโรงเรียนวิวฒัน์พลเมืองในค่ายทหาร 
การทาํโครงการชุมชนบาํบดัในบางเรือนจาํ ซึ� งเห็นวา่ยงัไม่ค่อยไดผ้ลเพราะมีการกระทาํผิดซํ� าของ
ผูต้อ้งขงัอยูบ่่อยๆ     
  2.4 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

2.4.1 ตวัชี� วดัด้านความพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั  อาจ
ไดผ้ลการประเมินคุณภาพชีวติที�ต ํ�ากวา่เกณฑป์กติ  เพราะจากประสบการณ์ในการทาํงานผูต้อ้งขงั
มักจะบ่นว่าเมื�อมีการเจ็บป่วยมักจะไม่ได้รับบริการที�ดีเท่าที�ควร ซึ� งจากการปฏิบติังานพบวา่มี
ผูต้อ้งขงับางคนไม่ได้มีอาการป่วยจริง แต่มาขอรับบริการเพื�อตอ้งการยาเพื�อไปจาํหน่ายให้เพื�อน
ผูต้อ้งขงัและนาํยา ไปใชใ้นทางที�ผดิ   

2.4.2 ควรมีตวัชี� วดัการมีพื�นที�สาํหรับผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ  เพราะ
ปัญหาที�พบส่วนใหญ่คือ การส่งตวัผูต้อ้งขงัป่วยมีอาการหนกัจากสถานพยาบาลเรือนจาํไปรักษาต่อ  
ทางโรงพยาบาลไม่มีที�สําหรับให้นอนพกัรักษาที�เหมาะสม บางครั� งอาจมีการปฏิเสธวา่ไม่มีเตียง  
กลวัปัญหาเรื�องการหลบหนี หากมีการแกปั้ญหาดา้นนี�จะทาํใหล้ดปัญหาการส่งต่อไดดี้ขึ�น 

2.4.3 กิจกรรมดา้นการรับข่าวสารทางสุขภาพในระบบเรือนจาํไม่สามารถดาํเนินการ
ได้เพราะมีการจาํกัดด้านข่าวสารและระบบการสื�อสาร อาจมีผลทาํใหต้วัชี�วดัดา้นนี�ไม่ผา่นเกณฑ ์
  จากการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทย ์ผูว้ิจยัได้นาํผลสรุปการเสนอแนะใน
ประเด็นต่างๆที�เพิ�มเติมจากการสังเคราะห์เอกสาร โดยนาํมาปรับปรุงและแก้ไข เพื�อให้ร่าง
องคป์ระกอบและตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั มีความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น 
เพื�อนาํผลสรุป ส่งใหอ้าจารยที์�ปรึกษาพิจารณาต่อไป   
  



 

 

 
ภาพที�  5  การประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที�สายงานแพทยข์องสถานพยาบาลเรือนจาํ

จงัหวดันครนายก  วนัที� 
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  ผลสรุป ร่างองค์ประกอบหลกั องคป์ระกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  จากการสังเคราะห์เอกสารและการประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทย ์ 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 16 องคป์ระกอบยอ่ย  86  ตวัชี� วดั  ดงัรายละเอียดที�แสดงไวใ้น
ตารางที� 7  
 
ตารางที� 7  ผลสรุปการสังเคราะห์เอกสารและการประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทย ์

องคป์ระกอบหลกั 
(4) 

องคป์ระกอบยอ่ย 
(16) 

จาํนวนตวัชี�วดั 
(86) 

1.ดา้นโครงสร้างของ
หน่วยบริการสุขภาพ 

 

1.1 ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาล 4 ตวัชี�วดั 
1.2 วสิัยทศัน์/ พนัธกิจ/กลยทุธ์ 5 ตวัชี�วดั 
1.3 ดา้นมาตรฐานบุคคลากรทางการแพทย ์ 5 ตวัชี�วดั 
1.4 ดา้นเครือข่ายการบริการดา้นสุขภาพ 4 ตวัชี�วดั 

2.ดา้นการบริหารจดัการ
การบริการดา้นสุขภาพ 

 

2.1 การบริการดา้นสุขภาพแรกรับ 6 ตวัชี�วดั 
2.2 การบริการดา้นสุขภาพระหวา่งถูกคุมขงั 6 ตวัชี�วดั 
2.3 การบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ 5 ตวัชี�วดั 

3. ดา้นกระบวนการการ
บริการดา้นสุขภาพ  

 

3.1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 5 ตวัชี�วดั 
3.2 ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ 6 ตวัชี�วดั 
3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา 7 ตวัชี�วดั 
3.4 ดา้นการฟื� นฟูสภาพ  5 ตวัชี�วดั 
3.5 ดา้นสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 7 ตวัชี�วดั 

4. ดา้นผลลพัธ์การบริการ
ดา้นสุขภาพ 

4.1 ดา้นคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 6 ตวัชี�วดั 
4.2 ผลการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัทั�วไป  5 ตวัชี�วดั 

4.3 ผลการบริการดา้นสุขภาพผูป่้วยเรื� อรังและผูพ้ิการ 5 ตวัชี�วดั 

4.4 ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ 5 ตวัชี�วดั 
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ส่วนที� 2  ผลการตรวจสอบและการพฒันาตัวชี�วดั        

1. ผลการตรวจสอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา   
  ผูว้ิจยันําผลการสังเคราะห์เอกสารและการประชุมกลุ่มเจ้าหน้าสายการแพทย์ที�

ผูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ   ไดแ้ก่ผลสรุปร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และ
ตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั ส่งให้อาจารยที์�ปรึกษาหลกัและที�
ปรึกษาร่วมเพื�อตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ จากผลการตรวจสอบมีการแนะนาํให้ผูว้ิจยั
การปรับขอ้ความ (Wording) เพื�อให้ผูอ่้านมีความเขา้ใจที�ชดัเจนยิ�งขึ�น ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขตาม
คาํแนะนาํ จากนั�นผูว้จิยันาํร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดั  มาพฒันาเครื�องมือ
แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด  เพื�อส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญไดแ้สดงความคิดเห็น ปรับปรุง แกไ้ข
และเสนอแนะในกระบวนการพฒันาตวัชี�วดัดว้ยระเบียบวธีิวิจยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques)  
จากกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน  21 ท่าน 

2. ผลการพฒันาตัวชี�วดัด้วยระเบียบวธีิวจัิยเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques)  

  ผูว้ิจยันาํแบบสอบถาม ร่างองค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อ
คุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั เพื�อส่งใหผู้เ้ชี�ยวชาญ 21 ท่านเพื�อตอบแบบสอบถามในขั�นตอนการพฒันา
ตวัชี� วดัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques) โดยมีกระบวนการและขั�นตอน
ดงัต่อไปนี�     
  กระบวนการพฒันาตัวชี�วดัรอบที� 1  ผู้เชี�ยวชาญแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ    
  กระบวนการในรอบที� 1 มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้ชี�ยวชาญได้พิจาณาความถูกต้อง 
ความสอดคลอ้ง เพื�อแกไ้ขปรับปรุงและเสนอความคิดเห็นเกี�ยวกับองค์ประกอบและตวัชี� วดัการ
บริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั โดยผูว้จิยันาํเครื�องมือแบบสอบถามปลายเปิด  ส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 
ท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและตวัชี� วดัไดอ้ยา่งอิสระ  วิจยัไดก้าํหนดระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน  ในการตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลบัให้ผูว้ิจยั  เพื�อนาํขอ้มูลการ
แสดงความคิดเห็นมาวเิคราะห์  สังเคราะห์ และสรุปผล     
  ผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี�ยวชาญรอบที� 1  ผูว้จิยันาํขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื�อหา  โดยเปรียบเทียบประเด็นที�เหมือนกนัและแตกต่าง  สรุปเป็น
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงั  โดย
ผลสรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญในรอบที� 1 ผูว้ิจยันาํมาเปรียบเทียบเป็นตาราง 
ดงัแสดงไวใ้นตารางที� 8   



 

 

186 

ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 
ระดับความคดิเห็น 

การปรับแก้ไขตวัชี�วดัตามข้อเสนอแนะ  
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

องค์ประกอบที� 1 ด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา  

1.1 ดา้นมาตรฐาน
สถานพยาบาลเรือนจาํ  

1) สถานพยาบาลเรือนจาํมีการจดัพื�นที�เหมาะสม โดยมีพื�นที�การตรวจคดั
กรอง ใหก้ารรักษา นอนพกัรักษาตวั มีหอ้งแยกโรคติดต่อ สถานที�จดัเกบ็
ยาและเวชภณัฑท์ี�จาํเป็น 

20 1 0 1 ) สถานพยาบาลมีมาตรฐานดา้นสถานที�ใหบ้ริการ โดย
มีหอ้งตรวจ  มีที�พกัรักษา  มีหอ้งแยกโรคติดต่อ  มีที�เกบ็
ยาและเวชภณัฑท์ี�จาํเป็นอยา่งเพยีงพอ 

2) มีโครงสร้างการแบ่งหนา้ที�ความรับผดิชอบงานใหบ้ริการใน
หน่วยงานที�ชดัเจนครอบคลุมสุขภาพองคร์วม  

20 0 1 มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�
ใหบ้ริการที�ครอบคลุมสุขภาพองคร์วม 

3) มีอาคารแยกเป็นเอกเทศหรือมีสถานที�ที�มีความเหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 

20 1 0 3) สามารถรวมกบัขอ้ 1 ได ้

4) มีการกาํหนดเกณฑม์าตรฐานการใหบ้ริการตามขีดความสามารถของ
สถานบริการ (ปฐมภมูิ ,ทุติยภมูิ ) 

18 2 1 3 ) มีแผนการใหบ้ริการสุขภาพตามตามระดบัมาตรฐาน
ของสถานพยาบาล 

1.2 ดา้นนโยบายเพื�อการ
บริการดา้นสุขภาพ 

1) มีการกาํหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจของหน่วยบริการสุขภาพที�
ชดัเจนเพื�อมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ ใหบ้ริการฟรีเทียบเท่าคน
ทั�วไป  

19 2 0 1 ) มีนโยบายดา้นสุขภาพในใหบ้ริการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย ตามสิทธิเทียบเท่าคนทั�วไป 

2) มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ที�สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการดา้น
สุขภาพของผูต้อ้งขงั 

18 3 0 2 ) มีนโยบายใหบ้ริการที�สอดคลอ้งกบัปัญหา ความ
ตอ้งการของผูต้อ้งขงั  

3) มีการบริหารจดัการดา้นสุขภาพ ที�ดาํเนินการโดยบุคลากรทาง
การแพทยท์ี�มีคุณสมบตัิตามกฎหมายวชิาชีพกาํหนด 

20 0 1 สามารถตดัออกได ้ ซํ� าซอ้นกบัองคป์ระกอบยอ่ย 1.3 ซึ� ง
รวมกนัได ้

4) ใชห้ลกัปฏิบตัิตามสิทธิมนุษยชนดา้นสุขภาพที�ระบุตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศและเป็นที�ยอมรับของสากล 

21 0 0 3 ) มีนโยบายใหบ้ริการสุขภาพตามสิทธิและขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ      
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ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ)    

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 
ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

1.2 นโยบาย ฯ (ต่อ) 5) มีการดาํเนินงานดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและมีการประสานความร่วมมือดา้นสุขภาพ 

21 0 0 5) สามารถตดัออก นาํไปรวมกบัระบบเครือข่ายระบบ
บริการ 1.4 ได ้

1.3 ดา้นมาตรฐาน
บุคลากรทางการแพทย ์

1) มีการจดัอตัรากาํลงับุคลากรทางการแพทยเ์หมาะสมตามภาระหนา้ที�
และจาํนวนผูต้อ้งขงัตามมาตรฐานสากล (*) 

18 1 2 1) มีบุคลากรใหบ้ริการเหมาะสมตามมาตรฐาน หรือ
อยา่งนอ้ยเรือนจาํละ 2 คนขึ�นไป 

2) มีบุคลากรทางการแพทยใ์หก้ารบริการดา้นสุขภาพ ตลอด  24 ชั�วโมง 19 0 2 2)  มีบุคลากรใหบ้ริการทั�งใน นอกเวลา และยาม
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

3) มีแพทย ์ทนัตแพทยห์รือเจา้หนา้ที�ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางและผูม้ีความรู้
ทางจิตเวชเขา้ตรวจรักษาเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 

17 2 2 3) มีบุคลากรผูม้ีความรู้เฉพาะทางดา้นต่างๆ เขา้
ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1-2 ครั� ง   

4) มีแผนพฒันาบุคลากรเพื�อการดูแลสุขภาพ มีแฟ้มประวตัิการอบรม
ความรู้ดา้นต่างๆของผูป้ฏิบตัิงาน 

18 2 1 4) บุคลากรไดร้ับการพฒันาความรู้ในการดูแลสุขภาพ
เป็นประจาํ 

5) บุคลากรทางการแพทยเ์ป็นผูไ้ดร้ับการขึ�นทะเบียนตามมาตรฐาน
วชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมวชิาชีพในการใหบ้ริการ  

20 0 1 5) บุคลากรมีมาตรฐานในวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการใหบ้ริการ 

1.4 ดา้นเครือข่ายการ
บริการดา้นสุขภาพ 

1) มีแผนพฒันาหน่วยบริการสุขภาพที�มีการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รสุขภาพและทีมสหวชิาชีพ 

20 1 0 1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รเพื�อพฒันา
งานดา้นสุขภาพ  

2) มีระบบการส่งต่อการรักษาที�เหมาะสมระหวา่งหน่วยงานดา้นสุขภาพ
ทั�งภายในและภายนอกองคก์ร 

21 0 0 2) มีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพเพื�อการส่งต่อการดูแล
เฉพาะทาง 

3) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานบริการสุขภาพจากองคก์ร
ดา้นสุขภาพภายนอกหรือหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 

19 1 1 3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจากองคก์ร
เครือข่ายเพื�อคุณภาพการบริการ 

4) มีการแบ่งปันขอ้มูลดา้นสุขภาพที�ทนัสมยัและทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนัเพื�อพฒันาปรับปรุงสถานบริการ 

18 2 1 4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/ การวจิยั มาเผยแพร่ใหเ้กิด
ประโยชน์ดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั 



 
 

 

188 

ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ)    

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย

องค์ประกอบที� 2 ด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

2.1 ดา้นการจดัการบริการ
ดา้นสุขภาพแรกรับ 

1) มีระบบการตรวจคดักรองสุขภาพทั�วไปแรกรับ ใน 24-48 ชั�วโมง
และมีการบนัทึกขอ้มูลสุขภาพเพื�อประเมินสถานะสุขภาพ 

21 0 0 1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับใน 24-
48 ชั�วโมง เมื�อเขา้สู่ระบบเรือนจาํ 

2) มีระบบการคดักรองโรคติดต่อจากภายนอกเพื�อเฝ้าระวงัและป้องกนั
การแพร่กระจายโรคติดต่อในเรือนจาํ 

21 0 0 2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการ
แพร่กระจายของโรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น 

3) มีระบบการตรวจคดักรองสุขภาพจิตแรกรับเพื�อใหก้ารดูแลรักษา
และส่งต่อการรักษาอยา่งเหมาะสม 

19 2  3) สามารถรวมกบั ขอ้ 1 ได ้

4) มีระบบคดักรองการติดสารเสพติดและแอลกอฮอลเ์พื�อวางแผนการ
บาํบดัที�เหมาะสม  

18 1 2 3 ) มีการรวบรวมประวตัิการติดสารเสพติด เพื�อวาง
แผนการบาํบดัที�เหมาะสม  

5) มีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตวัดา้นต่างๆและการ
ดูแลสุขภาพตวัเอง การปรับสภาพจิตใจในการใชช้ีวติในเรือนจาํ 

21 0 0 4 ) สามารถรวมกบัขอ้ 5 ไดเ้พราะอยูแ่ผนการป้องกนัการ
ฆ่าตวัตาย 

6) มีระบบประเมินความสี�ยง แผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและการทาํร้าย
ตวัเองในระยะ 1 เดือนแรกของการเขา้ระบบเรือนจาํ 

17 3 1 5 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเอง  ใน
ระยะแรกของการเขา้สู่เรือนจาํ 

2.2  ดา้นการจดัการบริการ
ดา้นสุขภาพขณะถกูคุมขงั 

1) มีระบบการใหบ้ริการดา้นส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การ
บาํบดัรักษา การฟื� นฟสูภาพ รวมถึงปัจจยัทางสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�มี
ผลต่อสุขภาพและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน  

20 1 0 1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  
รักษา ฟื� นฟสูุขภาพรวมถึงดา้นสังคมสิงแวดลอ้มและ
สิ�งจาํเป็นพื�นฐาน   

2) มีระบบการใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง 18 1 2 สามารถตดัออก อยูใ่นนโยบายดา้นสุขภาพหวัขอ้ที� 1.2  
3) มีระบบสวสัดิการดา้นหลกัประกนัดา้นสุขภาพโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย
เทียบเท่าคนทั�วไป  

20 0 1 2) มีสวสัดิการหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป 
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ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ)    

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

2.2  ดา้นการจดัการบริการ
ดา้นสุขภาพขณะถกูคุมขงั 

4 ) มีระบบการใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของผูร้ับบริการ 

19 0 2 3 ) สามารถตดัออกได ้นาํไปรวมกบันโยบายสุขภาพใน
ขอ้ที� 1.2.2  

5) มีระบบการส่งต่อการรักษาที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสมระหวา่ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร 

19 2 0 4 ) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถการดูแล
ของสถานพยาบาลเรือนจาํ 

6) มีระบบการบาํบดัผูต้ิดสารเสพติดเพื�อเสริมสร้างและเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมดา้นสุขภาพ 

18 2 1 5 ) มีแผนปฏิบตัิการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด 

2.3 ดา้นการจดัการบริการ
ดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้
โทษ 

1) มีระบบการใหบ้ริการส่งต่อผูป้่วยโรคเรื� อรังเพื�อการใหก้ารดูแลอยา่ง
ต่อเนื�องและป้องกนัแพร่กระจายสู่ชุมชนของโรคติดต่อ (เอชไอว/ี
เอดส์,วณัโรค,เบาหวาน,ความดนัโลหิตสูง ) 

20 0 1 1) มีระบบส่งต่อผูป้่วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนืองกบั
หน่วยบริการสุขภาพชุมชน 

2) มีแผนและโครงการเพื�อเสริมสร้างสุขภาพดีก่อนปล่อยเพื�อเตรียม
ความพร้อมต่อการใชช้ีวติในชุมชน(โครงการเลิกบุหรี�และยาเสพติด,
การดูแลสุขภาพตนเอง) 

19 1 1 2) มีการเตรียมความพร้อมการใชช้ีวติในชุมชนดา้นการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

3) มีแผนและโครงการการใหค้วามรู้ความเขา้ใจดา้นสุขภาพก่อน
ปล่อย การใหข้อ้มูลการเขา้ถึงหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน  

21 0 0 3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจการเขา้ถึงบริการสุขภาพ
ชุมชน 

4) มีระบบบนัทึกขอ้มูลประวตัิโดยสรุปดา้นการรักษาเพื�อการส่งต่อ
การดูแลที�มีประสิทธิภาพจากเรือนจาํสู่ชุมชน 

18 2 1 4) สามารถตดัออกไดเ้พราะการส่งต่อควรมีการบนัทึก
ขอ้มูลอยูแ่ลว้  

5) มีระบบการใหค้าํปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพ การประสานงานดา้น
การใหค้วามช่วยเหลือและแนะนาํดา้นองคก์รดา้นสวสัดิการสังคม
ก่อนปล่อยสู่ชุมชน  

21 0 0 5) สามารถตดัออกได ้น่าจะรวมอยูใ่นแผนขอ้ที� 2.3.3 ได ้ 
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ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

องค์ประกอบที� 3 ด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

3.1 ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ 

1) มีกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทุกสัปดาห์  
( กิจกรรมกีฬา , กายบริหาร ) 

20 1 0 1 ) มีกิจกรรมกีฬา และกายบริหารเป็นประจาํทุกสัปดาห์  

2) มีกิจกรรมการส่งเสริมดา้นสุขภาพจิต 
(สันทนาการ ,ศิลปะ,กิจกรรมตามความเชื�อทางศาสนา) 

21 0 0 2) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / 
กิจกรรมทางศาสนา  

3) มีกิจกรรมการใหค้วามรู้เพื�อส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 19 1 1 3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ  

4) มีการจดักิจกรรมหรือโครงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ การเสริมสร้าง
และดูแลสุขภาพตวัเอง 

20 0 1 4 ) สามารถตดัออกได ้ สามารถรวมกบั 3.2.1 ได ้ 

5) มีกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมดา้น
สุขภาพ (การเลิกบุหรี�  สุราและยาเสพติด) 

20 1 0 5 ) สามารถตดัออกได ้ 

3.2 ดา้นการป้องกนัโรค
และการบาดเจบ็ 
 

1) มีกิจกรรมหรือโครงการฝีกอบรมความรู้เรื�องโรคติดต่อที�เป็นปัญหา
ในเรือนจาํและการป้องกนัตนเอง (เอชไอว/ีเอดส์ ,วณัโรคปอด,ไวรัส
ตบัอกัเสบบีและซี ) 

20 0 1 1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการ
ดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั   

2) มีกิจกรรมหรือโครงการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดและโรคติดต่อ
ที�ป้องกนัได ้(ไขห้วดัใหญ่ ,ไวรัสตบัอกัเสบบีและซี) 

19 1 1 2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดตามความจาํเป็น ตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

3) มีแผนหรือโครงการดา้นการป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภยั
จากการทาํงาน การป้องกนัอุบตัิเหตุฉุกเฉิน 

18 3 0 3) สามารถตดัออกได ้ รวมกบั3.2.1 แต่เขียนใหค้รอบคลุมได ้ 

4) มียทุธศาสตร์ดา้นเอดส์โดยการตรวจคดักรองการติดเชื�อเอชไอวี
แบบสมคัรใจ การใหค้าํปรึกษาในกลุ่มเสี�ยงทุก 3- 6 เดือน 

19 1 1 4) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค 
ไวรัสตบัอกัเสบและพฤติกรรมเสี�ยง 



 
 

 

191 

ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

องค์ประกอบที� 3 ด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา (ต่อ) 

3.2 ดา้นการป้องกนัโรค
และการบาดเจบ็ (ต่อ) 
 

5) มีแผนการป้องกนัโรคระบาดที�มีประสิทธิภาพโดยวธิีการ check list 
ตาม Protocol ที�เป็นมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

20 1 0 5) สามารถตดัออก รวมกบั 3.2.2 ได ้   

6) มีกิจกรรมการใหค้วามรู้เรื�องเพศสมัพนัธ์ที�ปลอดภยั ความเสี�ยงต่อ
โรคติดต่อที�เกิดจากการสักร่างกายและการตกแต่งอวยัวะเพศ  การ
เขา้ถึงบริการถุงยางอนามยัในเรือนจาํ 

21 0 0 5 ) สามารถตดัออกได ้รวมกบั 3.2.4 ได ้ 

3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา 
 
 

1) มีการใหบ้ริการดูแลดา้นทนัตสุขภาพที�เหมาะสม 20 1 0 1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ 

2) ในผูป้่วยโรคเรื� อรัง(เบาหวาน ,ความดนัโลหิตสูง,โรคหวัใจและ
หลอดเลือด,มะเร็ง)ไดร้ับการดูแลการรักษาและติดตามผลอยา่งต่อเนื�อง
รวมถึงการส่งต่อที�เหมาะสม 

21 0 0 
2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื� อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนั
โลหิตสูง หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง 

3) ในผูป้่วยโรคติดเชื�อ(เอชไอว/ีเอดส์, วณัโรค,ไวรัสตบัอกัเสบ,ไขห้วดั
ใหญ่)ไดร้ับการดูแลรักษาที�ต่อเนื�องและมีการส่งต่อที�เหมาะสม 

21 0 0 3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอว/ีเอดส์ วณั
โรค ครบวงจร 

4) ผูต้ิดยาเสพติดไดร้ับการบาํบดัดว้ยโปรแกรมการบาํบดัที�เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

19 1 1 4) สามารถตดัออกได ้ นาํไปรวมกบั 2.2.5 ได ้ 

5) ผูท้ี�มีอาการทางจิตและผูป้่วยทางจิตเวชไดร้ับการรักษาและส่งต่อที�
เหมาะสม 

21 0 0 4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและ
เหมาะสม  

6) ผูป้่วยบาดเจบ็ฉุกเฉินไดร้ับการรักษาอยา่งเร่งด่วนภายในเวลาที�
เหมาะสม มีระบบ sick call เมื�อตอ้งการความช่วยเหลือดา้นสุขภาพ 

19 1 1 5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่งเร่งด่วนใน
เวลาที�เหมาะสม 
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ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ)    

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา
(ต่อ) 

7 ) ผูป้่วยระยะสุดทา้ยของชีวติไดร้ับการดูแลอยา่งสมศกัดิx ศรีความเป็น
มนุษย ์

19 1 1 6 ) มีบริการดูแลผูป้่วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิx ศรีความ
เป็นมนุษย ์

3.4 ดา้นการฟื� นฟสูภาพ 1) ในผูสู้งอายแุละผูม้ีความพกิารดา้นร่างกายไดร้ับสิ�งอาํนวยความ
สะดวกในการดาํเนินชีวติอยา่งเหมาะสม (อุปกรณ์ช่วยเดิน ,ขาเทียม ) 

20 1 0 1) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายุ
และผูพ้กิารทางร่างกายตามความจาํเป็น 

2) ผูม้ีความพกิาร ใดร้ับความช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสังคมและมีการ
จดักิจกรรมการสร้างขวญัและกาํลงัใจที�เหมาะสม 

21 0 0 2) ผูต้อ้งขงัพกิารไดร้ับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบับุคคล
ทั�วไป 

3) ผูป้่วยเรื� อรัง(เอชไอว/ีเอดส์)ไดร้ับการใหค้าํปรึกษาดา้นการดูแล
สุขภาพเพื�อลดภาวะแทรกซอ้นและการฟื� นฟสูภาพจิตใจ 

21 0 0 3) ตดัออกได ้ การฟื� นฟอูาจเนน้ผูพ้กิารและผูสู้งอาย ุ 
สาํหรับผูป้่วยเอดส์อยูใ่นการรักษาครบวงจรอยูแ่ลว้  

4) ผูม้ีความเจบ็ป่วยเรื� อรัง ผูพ้กิาร ไดร้ับการติดตามประเมินสุขภาพ 
(Follow up ) อยา่งต่อเนื�อง 

20 1 0 4 )  มีกิจกรรมฟื� นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละ
ผูต้อ้งขงัพกิาร 

5) ผูม้ีความพกิารทางร่างกายไดร้ับการฟื� นฟสูมรรถภาพทางร่างกาย 18 3 0 5 สามารถตดัออก  นาํไปรวมกบัขอ้ 3.4.4 ได ้
3.5 ดา้นสังคมสิ�งแวดลอ้ม
และสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

1) มีการการระบายความหนาแน่นและความแออดัเพื�อลดปัจจยัที�มีผล
ต่อคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ 

20 0 1 1)  มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดโรคและ
ความบั�นทอนต่อสุขภาพ 

2) บริเวณเรือนนอนมีการจดัพื�นที  การการระบายอากาศ แสงสวา่ง
และอุณหภมูิที�เหมาะสม 

20 1 0 2) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสมดา้นการระบายอากาศ 
แสงสวา่งและอุณหภมูิบนเรือนนอน 

3) เสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม มีการทาํความสะอาดและจดัใหอ้ยา่งเพยีงพอ 20 1 0 3) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ� าดื�มนํ� าใช ้ที�
นอน เสื�อผา้ อยา่งเหมาะสม 
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ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ)    

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น

ด้วย 

3.5 3.5 ดา้นสังคม
สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็น
พื�นฐาน (ต่อ) 

4) สถานที�ปรุง จดัเกบ็อาหาร มีความสะอาดถกูหลกัอนามยัและมีการ
จดัเลี�ยงอาหารที�มีคุณภาพและเพยีงพอ 

20 1 0 สามารถรวมกบัขอ้ 3.5.3 ไดเ้พราะอยูใ่นสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน  

5) นํ� าดื�ม นํ� าใชม้ีความสะอาดและเพยีงพอกบัความตอ้งการ 20 1 0 สามารถรวมกบัขอ้ 3.5.3 ไดเ้พราะอยูใ่นสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

6) การกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 20 1 0 4) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ถกูตอ้งตามหลกั
สุขาภิบาล 

7) มีการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นสุขภาพมาปรับปรุงระบบการ
ดูแลสุขภาพ (สายด่วน Help Line ,Telemedicine,ผลการวจิยั ) 

 
21 

 
0 

 
0 

สามารถตดัออก มีความซํ� าซอ้นกบั  1.4.4  ควรเพิ�ม
สุขภาพทางสังคม เช่น มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแล
สุขภาพเบื�องตน้   ( เนื�องจากเป็นกลุ่มสังคม ) 

องค์ประกอบที� 4 ด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

4.1 ดา้นคุณภาพการบริการ
ดา้นสุขภาพ 

1) ผูร้ับบริการมีความพงึพอใจในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี 

18 3 0 1 ) การประเมินความพงึพอใจจากการรับบริการสุขภาพ
อยูใ่นเกณฑด์ี 

2) ผูร้ับบริการรับรู้สถานะสุขภาพตวัเองและสามารถดูแลสุขภาพของ
ตวัเองได ้

19 2 0 2 ) ไดร้ับการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะ
สุขภาพตนเองเบื�องตน้ 

3) มีขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี เพื�อเปรียบเทียบประเมินผลและ
พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ 

19 2 0 3 ) ขอ้มูลสถิติสุขภาพประจาํปี อตัราการป่วยและเสียชีวติ 
มีแนวโนม้ลดลง 

4) ปัญหาความตอ้งการ อุปสรรคและขอ้ร้องเรียนดา้นรับบริการสุขภาพ
ไดร้ับไดร้ับการแกไ้ขปรับปรุง 

20 0 1 4 ) มีการจดัการแกไ้ข ปัญหา ขอ้ร้องเรียนการบริการ
สุขภาพเพื�อปรับปรุงการบริการ 
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ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ)    

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 
ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

4.1 4.1 ดา้นคุณภาพการ
บริการดา้นสุขภาพ(ต่อ) 

5) อตัราการเสียชีวติดว้ยสาเหตุที�ไม่พงึประสงคไ์ดร้ับการแกไ้ข
ปรับปรุงและพฒันา 

20 1 0 5 ) ผูร้ับบริการมีความรู้เรื�องการส่งเสริม ป้องกนัโรค
และการดูแลสุขภาพตนเอง 

6) หน่วยบริการสุขภาพผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการใหบ้ริการ
จากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยประเมินภายใน 

18 3 0 6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑช์ี�วดัมาตรฐาน
สถานพยาบาลในการใหบ้ริการสุขภาพ  

4.2 ดา้นผลการบริการดา้น
ผูต้อ้งขงัทั�วไป  
 
(ควรตดัองคป์ระกอบนี�
ออก เนื�องจากสามารถรวม
กบั 4.1 ได)้ 

1)มีกลุ่มอาสาสมคัรเพื�อนช่วยเพื�อนในการช่วยดูแลสุขภาพเบื�องตน้
ก่อนส่งต่อเจา้หนา้ที�ทางการแพทย ์

19 2 0 สามารถตดัออก นาํไปเพิ�มในองคป์ระกอบ 3.5 .5ได้
เนื�องจากมีความเกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพทางสังคม  

2) มีการใชผ้ลขอ้มูลผลสะทอ้นกลบั (Feed back ) จากผูร้ับบริการ
(แบบสอบถาม,แบบแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการ,แบบ
ร้องเรียน)มาปรับปรุงการบริการ 

16 5 0  ตดัออกไดส้ามารถรวมกบั  4.1.4 ได ้

3) ระยะเวลาในการรอรับการรักษาพยาบาลและการส่งต่อการรักษาอยู่
ในเวลาที�เหมาะสมตามความรุนแรงของการเจบ็ป่วย 

21 0 0 ตดัออกไดส้ามารถรวมกบั  4.1.4 ได ้

4) ผูต้อ้งขงัทั�วไปไดร้ับการตรวจคดักรองสุขภาพไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 19 2 0 ตดัออกไดส้ามารถรวมกบั  4.1.2 ได ้

5) มีการนาํผลการวจิยัดา้นสุขภาพมาพฒันาปรับปรุงระบบสุขภาพใน
เรือนจาํ 

16 4 1 ตดัออกไดส้ามารถรวมกบั  4.1.4 ได ้

4.3 ดา้นผลการบริการดา้น
สุขภาพผูเ้จบ็ป่วยเรื� อรัง
และผูพ้กิาร 

1) ผูป้่วยโรคติดเชื�อที�เป็นปัญหาในเรือนจาํและชุมชน  ไดร้ับการดูแล
รักษาอยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  ( การใหค้าํปรึกษา,การไดร้ับยาตาม
แผน ,การลดภาวะแทรกซอ้นจากโรคฉวยโอกาส) 

21 0 0 
1 ) ผูป้่วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดร้ับการ
รักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�จาํเป็น 

2) ผูป้่วยจิตเวชไดร้ับการดูแลรักษาและส่งต่ออยา่งเหมาะสม (การให้
คาํปรึกษา,การไดพ้บจิตแพทย ์,การไดร้ับความรู้ดา้นจิตวทิยา) 

21 0 0 2 ) ผูป้่วยจิตเวชไดร้ับการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและ
การส่งต่อกรณีที�จาํเป็นอยา่งเหมาะสม 
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ตารางที� 8  แสดงผลความคิดเห็นและเสนอแนะ องคป์ระกอบและตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน ในการพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 (ต่อ)    

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 
ระดับความคดิเห็น 

ปรับแก้ไขตวัชี�วดั 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

4.3 ดา้นผลการบริการดา้น
สุขภาพผูเ้จบ็ป่วยเรื� อรัง
และผูพ้กิาร (ต่อ) 
 

3) ผูป้่วยโรคเรื� อรัง 5 อนัดบัไดแ้ก่เบาหวาน,ความดนัโลหิตสูง,หวัใจ ,
หอบหืด,มะเร็ง ไดร้ับการดูแลรักษาอยา่งต่อเนื�องเหมาะสม (มี
ความกา้วหนา้ในการรักษา)  

21 0 0 3 ) ผูป้่วยโรคเรื� อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง
ไดร้ับการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อเหมาะสม 

4) อตัราการเสียชีวติลดลงจากโรคติดต่อและโรคเรื� อรังที�เป็นปัญหาใน
เรือนจาํ 

20 1 0 4 ) อตัราการเสียชีวติดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื� อรังที�เป็น
ปัญหาในเรือนจาํมีแนวโนม้ลดลง 

5 ) ผูต้อ้งขงัพกิารไดร้ับการขึ�นทะเบียนและสวสัดิการตามสิทธิผูพ้กิาร
เทียบเท่าบุคคลภายนอก 

21 0 0 
5 ) ผูต้อ้งขงัพกิารไดร้ับสิทธิผูพ้กิารเทียบเท่าบุคคลทั�วไป 

4.4 ดา้นผลความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รสุขภาพ 

1)  มีการแบ่งปันขอ้มูลดา้นสุขภาพ การตรวจสอบคุณภาพและพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการร่วมกนั 

18 3 0 1 )  ผูร้ับบริการไดร้ับการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้น
สุขภาพจากความร่วมมือขององคก์รทั�งภายในภายนอก 
เพื�อพฒันาการใหบ้ริการ 

2) มีผลงานการฝึกอบรมความรู้ดา้นสุขภาพระหวา่งหน่วยงานแก่
บุคลากรเพื�อนาํความรู้มาพฒันาระบบงาน 

20 1 0 1 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้ับการฝึกอบรม เพิ�มพนู
ความรู้และประสบการณ์จากองคก์รสุขภาพ 

3) มีระบบการแจง้เตือนข่าวสารดา้นสุขภาพ ในการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัโรคระบาดระหวา่งหน่วยงาน   

20 1 0 ตดัออกไดส้ามารถรวมกบั 4.4.1 ไดโ้ดยปรับขอ้ความให้
ชดัเจน  

4) สถานพยาบาลเรือนจาํใหบ้ริการสุขภาพตามหลกัสิทธิมนุษยชนดา้น
สุขภาพตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

21 0 0 3) ผูร้ับบริการไดร้ับสิทธิดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศที�เป็นสากล 

5) มีการผสานความร่วมมือกบัสถานพยาบาลของรัฐ เพื�อใหก้ารดูแล
ผูต้อ้งขงัอยา่งเท่าเทียม โดยมีพื�นที�ใหก้ารรักษาผูต้อ้งขงั ในโรงพยาบาล
รัฐ  

21 0 0 4) มีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาล
เครือข่ายของรัฐ ในการส่งต่อรักษาเฉพาะทาง 
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  ผูว้ิจ ัยนําผลการตอบแบบสอบถามเพื�อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ชี�ยวชาญในรอบที� 1 มาแก้ไขปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ ได้ผลสรุปร่างองค์ประกอบหลกั 
องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดั  ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั 15 องคป์ระกอบยอ่ย  61 ตวัชี� วดั  
ดงัแสดงในตารางที�  9   
 
ตารางที� 9  แสดงผลสรุปร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดัจากกระบวนการพฒันา

ตวัชี�วดัในรอบที� 1  
องค์ประกอบหลกั 

(4) 

องค์ประกอบย่อย 

(15) 

จํานวนตัวชี�วดั 

(6 1) 

1.ดา้นโครงสร้างหน่วย
บริการสุขภาพใน
เรือนจาํ 

1.1ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํ 3 ตวัชี�วดั 
1.2 ดา้นนโยบายการบริการดา้นสุขภาพ 3 ตวัชี�วดั 
1.3 ดา้นมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย ์ 5 ตวัชี�วดั 
1.4 ดา้นเครือข่ายบริการดา้นสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ 4 ตวัชี�วดั 

2.ดา้นการบริหารจดัการ
การบริการดา้นสุขภาพ

ในเรือนจาํ 

2.1 ดา้นการบริการดา้นสุขภาพแรกรับ 4 ตวัชี�วดั 
2.2 ดา้นการบริการดา้นสุขภาพขณะอยูใ่นเรือนจาํ 4 ตวัชี�วดั 
2.3 ดา้นการบริการสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ 3 ตวัชี�วดั 

3.ดา้นกระบวนการ การ
บริการดา้นสุขภาพใน
เรือนจาํ 

3.1  ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ 3 ตวัชี�วดั 
3.2 ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ 3 ตวัชี�วดั 
3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา 6 ตวัชี�วดั 
3.4 ดา้นการฟื� นฟูสภาพ 3 ตวัชี�วดั 
3.5 ดา้นสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 5 ตวัชี�วดั 

4. ดา้นผลลพัธ์การ
บริการดา้นสุขภาพใน
เรือนจาํ 

4.1 ดา้นคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 6 ตวัชี�วดั 
4.2 ดา้นผลการบริการดา้นสุขภาพผูป่้วยเรื� อรังและ        
ผูพ้ิการ 

5 ตวัชี�วดั 

4.3 ดา้นผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ 4 ตวัชี�วดั 
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  กระบวนการพฒันาตัวชี�วดัรอบที� 2    ผู้เชี�ยวชาญยนืยนัองค์ประกอบและตัวชี�วดั  
  กระบวนการพฒันาตวัชี�วดัในรอบที� 2  มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้ชี�ยวชาญทาํการยืนยนั
การแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อองคป์ระกอบและตวัชี� วดัจากผลสรุปร่างองคป์ระกอบและ
ตวัชี�วดัในรอบที� 1 โดยผูว้ิจยันาํผลสรุปความคิดเห็น มาพฒันาเป็นแบบสอบถามปลายปิด  เพื�อให้
ผูเ้ชี�ยวชาญ ยืนยนัความคิดเห็น แบบสอบถามประกอบดว้ยการยืนยนัความคิดเห็นของแต่ละตวัชี� วดัวา่มี
ความสอดคลอ้งและเหมาะสมที�จะเป็นตวัชี�วดัหรือไม่  โดยมีการกาํหนดเกณฑค์ะแนนดงันี�     
       การใหค้ะแนน    + 1   หมายถึง  ยืนยนัความแน่ใจว่าตวัชี� วดั มีความสอดคล้องและ
เหมาะสม 
       การใหค้ะแนน      0    หมายถึง  ยงัไม่แน่ใจวา่ตวัชี�วดัมีความสอดคลอ้งและเหมาะสม 
       การใหค้ะแนน    - 1    หมายถึง  ยนืยนัวา่ตวัชี�วดัไม่มีความสอดคลอ้งไม่เหมาะสม 
  โดยผูว้ิจยันาํผลมาวิเคราะห์ดว้ยค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบันิยามของ
ตวัชี� วดั เพื�อเลือกตวัชี� วดัที�เหมาะสมแต่ละตวัชี� วดั โดยกาํหนดค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of 
Consistency: IC) ตั�งแต่ 0.75 ขึ�นไป หากตวัชี� วดัใดมีค่าความสอดคลอ้งตํ�ากวา่ 0.75 อาจมีการตดัออก
หรือแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อใหต้วัชี�วดันั�นมีความเหมาะสมยิ�งขึ�น  
  ผลการพฒันาตวัชี� วดัในกระบวนการพฒันารอบที� 2 ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการยืนยนัความ
คิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ  ดงัแสดงผลในตารางที� 10  
 
ตารางที� 10  แสดงผลการยนืยนัตวัชี�วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญ  ตามค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั

นิยามตวัชี�วดั  (Index of Consistency:IC) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ความคดิเห็น 

 

ผลรวม 

 

ค่า 

IC 

สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

1. องค์ประกอบหลกัด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ 
1.1 ดา้น
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1 ) สถานพยาบาลมีมาตรฐานดา้นสถานที�
ใหบ้ริการ โดยมีหอ้งตรวจ  มีที�พกัรักษา  มีหอ้ง
แยกโรคติดต่อ  มีที�เก็บยาและเวชภณัฑที์�จาํเป็น
อยา่งเพียงพอ 

20 1 0 20 0.95 

2 ) มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�
ใหบ้ริการที�ครอบคลุมสุขภาพองคร์วม 

20 0 1 19 0.90 

3 ) มีแผนการใหบ้ริการสุขภาพตามตามระดบั
มาตรฐานของสถานพยาบาล 

18 2 1 17 0.80 



198 
 

 

ตารางที� 10  แสดงผลการยนืยนัตวัชี�วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญ  ตามค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั
นิยามตวัชี�วดั  (Index of Consistency:IC) (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ความคดิเห็น 

 

ผลรวม 

 

ค่า 

IC 

สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

1.2 ดา้น
นโยบาย
ใหบ้ริการตาม
สิทธิดา้น
สุขภาพ 

1 ) มีนโยบายดา้นสุขภาพในใหบ้ริการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ตามสิทธิเทียบเท่าคนทั�วไป 

19 2 0 19 0.90 

2) มีนโยบายใหบ้ริการที�สอดคลอ้งกบัปัญหา 
ความตอ้งการของผูต้อ้งขงั  

18 3 0 18 0.86 

3 ) มีนโยบายใหบ้ริการสุขภาพตามสิทธิและ
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ      

21 0 0 21 1.0 

1.3 ดา้น
มาตรฐาน
บุคลากรทาง
การแพทย ์

1) มีบุคลากรใหบ้ริการเหมาะสมตามมาตรฐาน 
หรืออยา่งนอ้ยเรือนจาํละ 2 คนขึ�นไป 

18 1 2 16 0.76 

2) มีบุคลากรใหบ้ริการทั�งใน นอกเวลา และยาม
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

19 0 2 17 0.81 

3) มีบุคลากรผูมี้ความรู้เฉพาะทางดา้นต่างๆ เขา้
ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1-2 ครั� ง  

17 2 2 15 0.71 

4) บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ในการดูแล
สุขภาพเป็นประจาํ 

18 2 1 17 0.81 

5) บุคลากรมีมาตรฐานในวชิาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการใหบ้ริการ 

21 0 0 21 1.0 

1.4 ดา้น
เครือข่าย
บริการดา้น
สุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพ 

1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รเพื�อ
พฒันางานดา้นสุขภาพ  

20 1 0 20 0.95 

2) มีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพเพื�อการส่งต่อ
การดูเฉพาะทาง 

21 0 0 21 1.0 

3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจาก
องคก์รเครือข่ายเพื�อคุณภาพการบริการ 

19 1 1 18 0.86 

4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/ การวจิยั มาเผยแพร่
ใหเ้กิดประโยชนด์า้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั 

18 2 1 17 0.81 
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ตารางที� 10  แสดงผลการยนืยนัตวัชี�วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญ  ตามค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั
นิยามตวัชี�วดั  (Index of Consistency:IC) (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตวัชี�วดั 

ความคดิเห็น 

 

ผลรวม 

 

ค่า 

IC 

สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

2. องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 

2.1 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพแรกรับ 

1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับ
ใน 24-48 ชั�วโมง เมื�อเขา้สู่ระบบเรือนจาํ 

21 0 0 21 1.0 

2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนั
การแพร่กระจายของโรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น 

21 0 0 21 1.0 

3 ) มีการรวบรวมประวติัการติดสารเสพติด เพื�อ
วางแผนการบาํบดัที�เหมาะสม 

18 1 2 16 0.86 

4 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเอง  
ในระยะแรกของการเขา้สู่เรือนจาํ 

17 3 1 16 0.76 

2.2 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพขณะอยู่
ในเรือนจาํ 

1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม 
ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟสุูขภาพรวมถึงดา้นสงัคมสิง
แวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

20 1 0 20 0.95 

2 ) มีสวสัดิการหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่า
บุคคลทั�วไป  

20 0 1 19 0.90 

3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถ
การดูแลของสถานพยาบาลเรือนจาํ 

19 2 0 19 0.90 

4 ) มีแผนปฏิบติัการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด 18 2 1 17 0.81 
2.3 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพก่อน
ปล่อยพน้โทษ 

1) มีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อ
เนืองกบัหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 

20 0 1 19 0.90 

2) มีการเตรียมความพร้อมการใชชี้วติในชุมชน
ดา้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

19 1 1 18 0.86 

3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจการเขา้ถึงบริการ
สุขภาพชุมชน 

21 0 0 21 1.0 

3. องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ 
3.1 ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุกสปัดาห์  20 1 0 20 0.95 
2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่ม
อาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา 

21 0 0 21 1.0 

3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 19 1 1 18 0.86 
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ตารางที� 10  แสดงผลการยนืยนัตวัชี�วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญ  ตามค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั
นิยามตวัชี�วดั  (Index of Consistency:IC) (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตัวชี�วัด 

ความคิดเห็น 

 

ผลรวม 

 

ค่า 

IC 

สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 

3. องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
3.2 ดา้นการ
ป้องกนัโรค
และการ
บาดเจบ็ 

1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการ
ดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั   

20 0 1 19 0.90 

2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดตามความจาํเป็น ตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

19 1 1 18 0.86 

3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค 
ไวรัสตบัอกัเสบและพฤติกรรมเสี�ยง 

20 0 1 19 0.90 

 1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ 20 1 0 20 0.95 
2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนั
โลหิตสูง หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง 

21 0 0 21 1.0 

3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอวี/เอดส์ วณั
โรค ครบวงจร 

21 0 0 21 1.0 

4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  21 0 0 21 1.0 
5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่งเร่งด่วนใน
เวลาที�เหมาะสม 

19 1 1 18 0.86 

6 ) มีบริการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิx ศรีความ
เป็นมนุษย ์

19 1 1 18 0.86 

 1 ) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายุ
และผูพิ้การทางร่างกายตามความจาํเป็น 

20 1 0 20 0.95 

2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบับุคคล
ทั�วไป 

21 0 0 21 1.0 

3 ) มีกิจกรรมฟื� นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละ
ผูต้อ้งขงัพิการ 

21 0 0 21 1.0 

3.5 ดา้นสังคม
สิ� ง แ ว ด ล้ อ ม
และสิ� งจาํเป็น
พื�นฐาน 

1 ) มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดโรคและ
ความบั�นทอนต่อสุขภาพ 

20 0 1 19 0.90 

2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�เหมาะสมดา้นการระบายอากาศ 
แสงสวา่งและอุณหภูมิบนเรือนนอน 

20 1 0 20 0.95 

3 ) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ�าดื�มนํ�าใช ้           
ที�นอน เสื�อผา้ อยา่งเหมาะสม 

20 1 0 20 0.95 
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ตารางที� 10  แสดงผลการยนืยนัตวัชี�วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญ  ตามค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั
นิยามตวัชี�วดั  (Index of Consistency:IC) (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตัวชี�วัด 

ความคิดเห็น 

 

ผลรวม 

 

ค่า 

IC 

สอด 

คล้อง

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 
3. องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
 4 ) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ถูกตอ้งตามหลกั

สุขาภิบาล 
20 1 0 20 0.95 

5 ) มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื�องตน้ 19 2 0 19 0.90 

4. องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
4.1 ดา้นคุณภาพ
การบริการดา้น
สุขภาพ 

1 ) การประเมินความพึงพอใจจากการรับบริการสุขภาพอยู่
ในเกณฑดี์ 

18 3 0 18 0.86 

2 ) ไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพ
เบื�องตน้มากกวา่ร้อยละ 90 

19 2 0 19 0.90 

3 ) ขอ้มลูสถิติสุขภาพประจาํปี อตัราการป่วยและเสียชีวติ 
มีแนวโนม้ลดลง 

19 2 0 19 0.90 

4 ) มีการจดัการแกไ้ข ปัญหา ขอ้ร้องเรียนการบริการ
สุขภาพเพื�อปรับปรุงการบริการ 

20 0 1 19 0.90 

5 ) ผูรั้บบริการมีความรู้เรื�องการส่งเสริม ป้องกนัโรคและ
การดูแลสุขภาพตนเอง 

20 1 0 20 0.95 

6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑชี์�วดัมาตรฐานสถานพยาบาล
ในการใหบ้ริการสุขภาพ  

18 3 0 18 0.86 

4.2 ดา้นผลการ
บริการดา้น
สุขภาพผูป่้วย
เรื� อรังและ         
ผูพิ้การ 

1 ) ผูป่้วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษา
ต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�จาํเป็น 

21 0 0 21 1.0 

2 ) ผูป่้วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดรั้บ
การรักษาต่อเนื�องและส่งต่อเหมาะสม 

21 0 0 21 1.0 

3 ) ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและการส่ง
ต่อกรณีที�จาํเป็นอยา่งเหมาะสม 

21 0 0 21 1.0 

4 ) อตัราการเสียชีวติดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรังที�เป็น
ปัญหาในเรือนจาํมีแนวโน้มลดลง 

20 1 0 20 0.95 

5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิผูพิ้การเทียบเท่าบุคคลทั�วไป 21 0 0 21 1.0 
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ตารางที� 10  แสดงผลการยนืยนัตวัชี�วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญ  ตามค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบั
นิยามตวัชี�วดั  (Index of Consistency:IC) (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตัวชี�วัด 

ความคดิเห็น 

 

ผลรวม 

 

ค่า 

IC 

สอด 

คล้อง 

ไม่ 

แน่ใจ 

ไม่

สอด 

คล้อง 
4. องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
4.3 ดา้นผลความ
ร่วมมือระหวา่ง
องคก์รสุขภาพ 

1 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดรั้บการฝึกอบรม เพิ�มพนู
ความรู้และประสบการณ์จากองคก์รสุขภาพ 

20 1 0 20 0.95 

2 ) ผูรั้บบริการไดรั้บการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้น
สุขภาพจากความร่วมมือขององคก์รทั�งภายในภายนอก เพื�อ
พฒันาการใหบ้ริการ 

20 1 0 20 0.95 

3) ผูรั้บบริการไดรั้บสิทธิดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศที�เป็นสากล 

21 0 0 21 1.0 

4) มีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาล
เครือข่ายของรัฐ ในการส่งต่อรักษาเฉพาะทาง 

21 0 0 21 1.0 

  
  จากตารางที� 10  แสดงผลการยนืยนัตวัชี� วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญในรอบที� 2  พบวา่ตวัชี� วดัที�
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตํ�ากวา่ 0.75  มีจาํนวน 1 ตวัชี� วดั ไดแ้ก่ ตวัชี� วดัขององคป์ระกอบหลกัดา้น
โครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ องคป์ระกอบยอ่ยด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย ์  
ตวัชี� วดัที� 3 คือตวัชี� วดัมีบุคลากรผูมี้ความรู้เฉพาะทางดา้นต่างๆ เขา้ให้บริการอย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 
1-2 ครั� ง  ซึ� งพบวา่ มีค่าความสอดคลอ้งเท่ากบั  0.71 ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นควรให้ปรับระยะเวลาในการเขา้
ให้บริการให้เหมาะสมยิ�งขึ�น เนื�องจากบุคลากรสายแพทย ์มีความขาดแคลนอย่างมากโดยเฉพาะ
ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น ไม่สามารถเขา้ให้บริการทุกสัปดาห์ได้เพราะตอ้งใช้งบประมาณในการจา้ง
แพทยห์ว้งเวลาจากโรงพยาบาลภายนอก เห็นควรใหเ้พิ�มระยะเวลาเขา้ให้บริการอย่างน้อยเดือนละ 
1-2 ครั� งเพื�อความเหมาะสม      
  กระบวนการพัฒนาตัวชี�วัดรอบที� 3  ผู้เชี�ยวชาญกําหนดนํ�าหนักความสําคัญของ

องค์ประกอบและตัวชี�วดั 
   กระบวนการพฒันาในรอบที� 3  มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหผู้เ้ชี�ยวชาญได้กาํหนดนํ�าหนัก 
ความสาํคญัขององค์ประกอบและตวัชี� วดั โดยผูว้ิจยันาํผลการสรุปยืนยนัตวัชี� วดัจากรอบที� 2 มา
พฒันาแบบสอบถาม ให้ผูเ้ชี�ยวชาญกลุ่มเดิม ได้กาํหนดนํ�าหนัก ความสาํคญั แบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 2 ตอน   ตอนที� 1 เป็นการกาํหนดนํ�าหนกัความสาํคญัขององคป์ระกอบ  โดยผูว้จิยัให้
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ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ�าหนักขององค์ประกอบหลัก  4 องค์ประกอบ เป็นค่าร้อยละ  โดยผลรวม
ทุกองคป์ระกอบมีค่าร้อยละ 100 เพื�อประเมินวา่ผูเ้ชี�ยวชาญใหค้่านํ� าหนกัความสาํคญัในองคป์ระกอบ
ดา้นใดมากที�สุด    ส่วนแบบสอบถามในตอนที� 2  ผูว้ิจยัพฒันาเป็นแบบสอบถามปลายปิดโดยใช้
อตัราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scales) เพื�อให้ผูเ้ชี�ยวชาญได้กาํหนดนํ�าหนัก 
ความสาํคญัของแต่ละตวัชี�วดั โดยใชเ้กณฑก์ารกาํหนดนํ�าหนกัไวด้งันี�     
       กาํหนดให ้   5  หมายถึง ตวัชี� วดันั�นมีความเหมาะสมและมีความสาํคญัระดบั
มากที�สุด 
  4  หมายถึง  ตวัชี�วดันั�นมีความเหมาะสมและมีความสาํคญัระดบัมาก 
  3  หมายถึง  ตวัชี�วดันั�นมีความเหมาะสมและมีความสาํคญัระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  ตวัชี�วดันั�นเหมาะสมและมีความสาํคญัในระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง  ตวัชี�วดันั�นเหมาะสมและมีความสาํคญัในระดบันอ้ยที�สุด   
  ผูว้ิจยันาํผลการกาํหนดนํ� าหนกัจากผูเ้ชี�ยวชาญมาคาํนวณหาค่าทางสถิติ  เพื�อคดัเลือก
ตวัชี�วดัที�ผา่นเกณฑ ์ โดยผูว้จิยัใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกตวัชี�วดัดงันี�  
  1. ตวัชี�วดัที�ผา่นเกณฑ ์ ตอ้งมีค่ามธัยฐาน (Median) 3.50 ขึ�นไป  
  2. ตวัชี�วดัที�ผา่นเกณฑ ์ ตอ้งมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(Interquartile range) ไม่เกิน 1.50  
  3. การหาค่าเฉลี�ยเพื�อดูลาํดบัความสาํคญัของตวัชี�วดั  
  ผลการกาํหนดนํ�าหนักในกระบวนการพฒันาตัวชี�วดัรอบที� 3   
  ผลการกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญัขององคป์ระกอบหลกั ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดค่านํ� าหนกั
ความสาํคญัขององคป์ระกอบหลกัเป็นค่าร้อยละ(Percentage)โดยกาํหนดผลรวมของทุกองคป์ระกอบหลกั
เป็น 100  ไดผ้ลค่านํ�าหนกัขององคป์ระกอบ  ดงัแสดงในตารางที� 11 
 
ตารางที� 11  แสดงผลการสรุปนํ�าหนกัขององคป์ระกอบหลกั โดยผูเ้ชี�ยวชาญ   

องค์ประกอบ 
นํ�าหนักความสําคัญ 

ร้อยละ 

1.ดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ 23 
2.ดา้นการบริหารจดัการดา้นระบบบริการสุขภาพในเรือนจาํ 25 
3. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 25 
4. ดา้นผลลพัธ์การใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 27 

รวม 100 
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  จากตารางที� 11  แสดงผลค่านํ� าหนกัขององคป์ระกอบหลกั  จากการกาํหนดนํ� าหนกั
ของผูเ้ชี�ยวชาญ   พบว่าองคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํมีค่านํ� าหนัก
ความสําคญัมากที�สุดคิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาไดแ้ก่  องค์ประกอบดา้นการบริหารจดัการ การ
บริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ และองคป์ระกอบดา้นกระบวนการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ
มีค่านํ�าหนกัเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 25 ค่านํ�าหนกัความสาํคญัอนัดบันอ้ยที�สุดไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้น
โครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ คิดเป็นร้อยละ 23   ผลของค่านํ� าหนกัองคป์ระกอบหลกั
จากผู ้เชี� ยวชาญสามารถนําไปใช้ในการอภิปรายผลการวิจัยที�แสดงให้เห็นว่าผู ้เชี� ยวชาญให้
ความสาํคญัองคป์ระกอบในดา้นผลลพัธ์มากวา่องคป์ระกอบดา้นอื�นและนาํไปเป็นขอ้เสนอแนะของ
การวจิยัดา้นการนาํผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและดา้นการกาํหนดนโยบาย  

  ผลการกาํหนดนํ�าหนักความสําคัญของตัวชี�วดั   
  ผลการวิเคราะห์ค่านํ� าหนกัความสําคญัของตวัชี� วดั  ผูว้ิจยัให้ผูเ้ชี�ยวชาญเป็นผูก้าํหนดค่า

นํ� าหนกั ความสําคญัของตวัชี� วดัดว้ยมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) โดยนาํผลการ
กาํหนดนํ� าหนกัมาหาค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range) เพื�อ
คดัเลือกตวัชี� วดัที�ผา่นเกณฑ์ที�กาํหนด และการหาค่าเฉลี�ย(Mean) เพื�อประเมินความสําคญัของ
ตวัชี� วดั โดยผลการกาํหนดนํ� าหนกัของผูเ้ชี�ยวชาญในกระบวนการพฒันาตวัชี� วดัในรอบที� 3 เพื�อ
คดัเลือกตวัชี�วดั ไดผ้ลสรุปดงัแสดงในตารางที� 12  
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ตารางที� 12   แสดงผลค่านํ�าหนกัความสาํคญัเพื�อคดัเลือกตวัชี�วดัจากค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์  
องค์ประกอบ

หลกั 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตวัชี�วดั Mean Median Mode IQR 

ผลการ

คดัเลอืก 

1.ดา้น
โครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

1.1ดา้น
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1 ) มีสถานที�ใหบ้ริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมีหอ้งตรวจ  มีที�พกัรักษา  มี
หอ้งแยกโรคติดต่อ  มีที�เก็บยาและเวชภณัฑท์ี�จาํเป็นและเพียงพอ 

5.00 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

2 ) มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�ใหบ้ริการที�ครอบคลุม
สุขภาพองคร์วม 

4.48 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

3 ) มีแผนใหบ้ริการสุขภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลในแต่ละระดบั 4.76 5 5 0.5 ผา่นเกณฑ ์

1.2 ดา้น
นโยบายเพื�อ
การบริการดา้น
สุขภาพ 

1 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายตามสิทธิเทียบเท่า
คนทั�วไป 

4.57 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

2) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการของ
ผูต้อ้งขงั  

4.62 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

3 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสิทธิและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ     4.71 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

1.3 ดา้น
มาตรฐาน
บุคลากรทาง
การแพทย ์

1) มีจาํนวนบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามมาตรฐานหรืออยา่งนอ้ย 2 
คนขึ�นไป 

4.71 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

2) มีบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง 4.76 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

3) มีบุคลากรที�มีความรู้เฉพาะทางดา้นที�จาํเป็น เขา้ใหบ้ริการอยา่งนอ้ย 
เดือนละ 1-2 ครั� ง  

4.33 4 5 1 ผา่นเกณฑ ์

4) บุคลากรไดร้ับการพฒันาความรู้การบริการดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง 4.33 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

5) บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการดา้นสุขภาพ 4.81 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที� 12   แสดงผลค่านํ�าหนกัความสาํคญัเพื�อคดัเลือกตวัชี�วดัจากค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(ต่อ) 
องค์ประกอบ

หลกั 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตวัชี�วดั Mean Median Mode IQR 

ผลการ

คดัเลอืก 

1.ดา้นโครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ (ต่อ) 

1.4 ดา้นเครือข่าย
การบริการดา้น
สุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพ 

1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพเพื�อพฒันางานดา้นสุขภาพ  4.71 5 5 0.5 ผา่นเกณฑ ์

2) มีเครือข่ายหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื�อการส่งต่อการรักษา 4.90 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจากองคก์รสุขภาพเพื�อตรวจคุณภาพ
การบริการ 

4.52 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/การวจิยั มาเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ในบริการดา้น
สุขภาพ 

4.43 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

2.ดา้นการ
บริหารจดัการ
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

2.1 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพแรกรับ 

1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับ 24-48 ชั�วโมง เมื�อเขา้สู่เรือนจาํ 4.86 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่กระจายของโรคสู่
ผูต้อ้งขงัอื�น 

4.90 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

3 ) มีการรวบรวมประวตัิการติดสารเสพติด เพื�อวางแผนการบาํบดัที�เหมาะสม 4.33 4 5 1 ผา่นเกณฑ ์

4 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองในระยะแรกของการเขา้สู่
เรือนจาํ 

4.62 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

2.2 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพขณะอยู่
ในเรือนจาํ 

1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟสูุขภาพ ดา้น
สงัคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

4.76 5 5 0.5 ผา่นเกณฑ ์

2 ) มีสวสัดิการดา้นสุขภาพตามหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป  4.67 5 5 0.5 ผา่นเกณฑ ์

3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจาํ 4.52 5 5 0.5 ผา่นเกณฑ ์

4 ) มีแผนปฏิบตัิการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด 4.29 4 5 1 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที� 12   แสดงผลค่านํ�าหนกัความสาํคญัเพื�อคดัเลือกตวัชี�วดัจากค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(ต่อ)     

องค์ประกอบ

หลกั 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตวัชี�วดั Mean Median Mode IQR 

ผลการ

คดัเลอืก 

2.ดา้นการ
บริหารจดัการ
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ  (ต่อ) 

2.3 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพก่อน
ปล่อยพน้โทษ 

1) มีระบบส่งต่อผูป้่วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนื�องกบัหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 4.81 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
2) มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยดา้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ  4.67 5 5 0.5 ผา่นเกณฑ ์
3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพในชุมชน 4.57 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

3.ดา้น
กระบวนการ 
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

3.1 ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุกสปัดาห์  4.67 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา 4.67 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 4.38 4 5 1 ผา่นเกณฑ ์

3.2 ดา้นการ
ป้องกนัโรค
และการ
บาดเจ็บ 

1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั   4.86 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดที�จาํเป็น ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 4.86 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบและ
พฤติกรรมเสี�ยง 

4.90 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

3.3 ดา้นการ
บาํบดัรักษา 
 

1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ 4.57 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง 4.86 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอว/ีเอดส์ วณัโรค ครบวงจร 4.95 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  4.90 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่งเร่งด่วนในเวลาที�เหมาะสม 4.95 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
6 ) มีบริการดูแลผูป้่วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิx ศรีความเป็นมนุษย ์ 4.81 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที� 12   แสดงผลค่านํ�าหนกัความสาํคญัเพื�อคดัเลือกตวัชี�วดัจากค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(ต่อ)      

องค์ประกอบ

หลกั 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตวัชี�วดั Mean Median Mode IQR 

ผลการ

คดัเลอืก 

3.ดา้น
กระบวนการ 
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ (ต่อ ) 

3.4 ดา้นการ
ฟื� นฟสูภาพ 

1 ) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทางร่างกาย
ที�จาํเป็น 

4.57 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดร้ับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัผูพ้ิการทั�วไป 4.62 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
3 ) มีกิจกรรมฟื� นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูต้อ้งขงัพิการ 4.62 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

3.5 ดา้นสงัคม
สิ�งแวดลอ้ม
และสิ�งจาํเป็น
พื�นฐาน 

1 ) มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดโรคและความบั�นทอนต่อสุขภาพ 4.67 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพ เช่น การระบายอากาศ แสงสวา่งและ
อุณหภูมิบนเรือนนอน 

4.71 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

3 ) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ� าดื�มนํ� าใช ้ที�นอน เสื�อผา้อยา่งเหมาะสม 4.86 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
4 ) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ตามหลกัสุขาภิบาล 4.86 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
5 ) มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื�องตน้ 4.67 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

4.ดา้นผลลพัธ์
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

4.1 ดา้น
คุณภาพการ
บริการดา้น
สุขภาพ 

1 )  ผูต้อ้งขงัพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑด์ี 4.43 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
2 ) ไดร้ับการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพเบื�องตน้มากกวา่
ร้อยละ 90 

4.86 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

3 ) ขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี มีแนวโนม้อตัราการป่วยและเสียชีวติลดลง 4.67 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
4 ) ปัญหา และขอ้ร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพไดร้ับการแกไ้ข ปรับปรุง 4.81 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
5 ) ผูต้อ้งขงัมีความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

4.81 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑม์าตรฐานสถานพยาบาลในการบริการดา้นสุขภาพ  4.76 5 5 0.5 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางที� 12   แสดงผลค่านํ�าหนกัความสาํคญัเพื�อคดัเลือกตวัชี�วดัจากค่ามธัยฐาน และค่าพิสัยระหวา่งควอไทล ์(ต่อ)      

องค์ประกอบ

หลกั 

องค์ประกอบ

ย่อย 
ตวัชี�วดั Mean Median Mode IQR 

ผลการ

คดัเลอืก 

4.ดา้นผลลพัธ์
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ (ต่อ) 

4.2 ดา้นผลการ
บริการดา้น
สุขภาพผูป้่วย
เรื�อรังและ             
ผูพ้ิการ 

1 ) ผูป้่วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดร้ับการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษา
ที�จาํเป็น 

4.76 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

2 ) ผูป้่วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดร้ับการรักษาต่อเนื�อง
และส่งต่อที�จาํเป็น 

4.76 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์

3 ) ผูป้่วยจิตเวชไดร้ับการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและการส่งต่อการรักษาที�จาํเป็น 4.62 5 5 0 ผา่นเกณฑ ์
4 ) อตัราการเสียชีวติดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรัง ในเรือนจาํมีแนวโนม้ลดลง 4.67 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดร้ับสิทธิสวสัดิการเทียบเท่าผูพ้ิการทั�วไป 4.62 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

4.3 ดน้ผลความ
ร่วมมือระหวา่ง
องคก์รสุขภาพ 
 

1 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้ับการฝึกอบรม เพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์
จากองคก์รสุขภาพอยา่งนอ้ย 2 ครั� งต่อปี  

4.57 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

2 ) ผูต้อ้งขงัไดร้ับการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นสุขภาพจากความร่วมมือ
ขององคก์รทั�งภายในภายนอก เพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ 

4.43 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

3) ผูต้อ้งขงัไดร้ับสิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที�
เป็นสากล 

4.52 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์

4) มีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ เพื�อส่งต่อ
การรักษาที�จาํเป็น 

4.57 5 5 1 ผา่นเกณฑ ์
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  จากตารางที� 12 แสดงผลการคดัเลือกตวัชี�วดัที�ผา่นเกณฑแ์ละค่านํ�าหนัก ความสําคญั
ของตวัชี�วดั พบวา่ตวัชี�วดัทุกตวัผา่นเกณฑใ์นการเลือกตวัชี� วดัของผูว้ิจยั โดยตวัชี� วดัทุกตวัมีค่ามธัยฐาน 
(Median) 3.50 ขึ�นไปและมีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์ (Interquartile range) ไม่เกิน 1.50  และจากผล
ค่าเฉลี�ยจากผูเ้ชี�ยวชาญที�ใหค้วามสาํคญัในแต่ละตวัชี�วดัมีค่าใกลเ้คียงกนั   
  สรุปผลองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อ
คุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั จากการคดัเลือกตวัชี� วดัที�มีความเหมาะสม โดยผูว้ิจยันาํผลสรุปจากผล
การสังเคราะห์เอกสาร และการพฒันาตวัชี�วดัจากผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อนาํมาเปรียบเทียบ  โดยแสดงตาราง
การเปรียบเทียบ ดงัรายละเอียดที�แสดงไวใ้นตารางที� 13    
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ตารางที� 13   แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัระหวา่งผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการพฒันาจากความเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน   

องค์ประกอบ

หลกั 

องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตัวชี�วัด )  ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตัวชี�วัด ) 

ตัวชี�วัด 

1. ดา้น
โครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

1.1ดา้น
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1) สถานพยาบาลเรือนจาํมีการจดัพื�นที�เหมาะสม โดยมีพื�นที�การ
ตรวจคดักรอง ใหก้ารรักษา นอนพกัรักษาตวั มีหอ้งแยกโรคติดต่อ 
สถานที�จดัเก็บยาและเวชภณัฑท์ี�จาํเป็น 

1 ) มีสถานที�ใหบ้ริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมีหอ้งตรวจ  มีที�พกัรักษา  มีหอ้งแยก
โรคติดต่อ  มีที�เก็บยาและเวชภณัฑท์ี�จาํเป็นและเพียงพอ 

2) มีการแบ่งหนา้ที�ความรับผดิชอบงานใหบ้ริการในหน่วยงานที�ชดัเจน 2 ) มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�ให้บริการที�ครอบคลุมสุขภาพองคร์วม 
3) มีอาคารแยกเป็นเอกเทศหรือมีสถานที�ที�มีความเหมาะสมกบัการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 

3 ) มีแผนใหบ้ริการสุขภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลในแต่ละระดบั 

4) มีการกาํหนดเกณฑม์าตรฐานการใหบ้ริการตามขีดความสามารถ
ของสถานบริการ (ปฐมภูมิ ,ทุติยภูมิ ) 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

1.2 ดา้น
นโยบายเพื�อ
การบริการดา้น
สุขภาพ 

1) มีการกาํหนดนโยบาย วสิัยทศัน์ พนัธกิจของหน่วยบริการสุขภาพ
ที�ชดัเจนเพื�อมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ 

1 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายตามสิทธิเทียบเท่าคนทั�วไป 

2) มีการจดัทาํแผนกลยทุธ์ที�สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการ
ดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั  

2) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการของผูต้อ้งขงั 

3) มีการบริหารจดัการดา้นสุขภาพ ที�ดาํเนินการโดยบุคลากรทาง
การแพทยท์ี�มีคุณสมบตัิตามกฎหมายวชิาชีพกาํหนด 

3 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสิทธิและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ      

4) ใชห้ลกัปฏิบตัิตามสิทธิมนุษยชนดา้นสุขภาพที�ระบุตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศและเป็นที�ยอมรับของสากล 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

5) มีการดาํเนินงานดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขและมีการประสานความร่วมมือกนั 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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ตารางที� 13   แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัระหว่างผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการพฒันาจากความเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตัวชี�วัด ) ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตัวชี�วัด ) 

ตัวชี�วัด 

1. ดา้นโครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพในเรือนจาํ 
(ต่อ) 

1.3 ดา้นมาตรฐาน
บุคลากรทาง
การแพทย ์

1) มีการจดัอตัรากาํลงับุคลากรทางการแพทยเ์หมาะสมตาม
ภาระหนา้ที�และจาํนวนผูต้อ้งขงัตามมาตรฐานสากล  

1) มีจาํนวนบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามมาตรฐานหรืออยา่งนอ้ย 2 คน
ขึ�นไป 

2) มีบุคลากรทางการแพทยใ์หก้ารบริการดา้นสุขภาพ ตลอด  24 
ชั�วโมง 

2) มีบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง 

3) มีแพทย ์ทนัตแพทยห์รือเจา้หนา้ที�ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางและผูม้ี
ความรู้ทางจิตเวชเขา้ตรวจรักษาเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 

3) มีบุคลากรที�มีความรู้เฉพาะทางดา้นที�จาํเป็น เขา้ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยเดือน
ละ 1-2 ครั� ง  

4) มีแผนพฒันาบุคลากรเพื�อการดูแลสุขภาพ มีแฟ้มประวตัิการอบรม
ความรู้ดา้นต่างๆของผูป้ฏิบตัิงาน 

4) บุคลากรไดร้ับการพฒันาความรู้การบริการดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง 

5) บุคลากรทางการแพทยเ์ป็นผูไ้ดร้ับการขึ�นทะเบียนตามมาตรฐาน
วชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมวชิาชีพในการใหบ้ริการ 

5)  บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการดา้นสุขภาพ 

1.4 ดา้นเครือข่าย
การบริการดา้น
สุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพ 

1) มีแผนพฒันาหน่วยบริการสุขภาพที�มีการประสานความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รสุขภาพและทีมสหวิชาชีพ 

1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพเพื�อพฒันางานดา้น
สุขภาพ 

2) มีระบบการส่งต่อการรักษาที�เหมาะสมระหวา่งหน่วยงานดา้น
สุขภาพทั�งภายในและภายนอกองคก์ร 

2) มีเครือข่ายหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื�อการส่งต่อการรักษา 

3) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานบริการสุขภาพจาก
องคก์รดา้นสุขภาพภายนอกหรือหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 

3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจากองคก์รสุขภาพเพื�อตรวจคุณภาพ
การบริการ 

4) มีการแบ่งปันขอ้มลูดา้นสุขภาพที�ทนัสมยัและทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนัเพื�อพฒันาปรับปรุงสถานบริการ 

4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/การวิจยั มาเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ในบริการ
ดา้นสุขภาพ 
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ตารางที� 13   แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัระหว่างผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการพฒันาจากความเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลกั 

องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตวัชี�วดั ) ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตวัชี�วดั ) 

ตวัชี�วดั 

2. ดา้นการ
บริหารจดัการ
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ 
 

2.1 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพแรกรับ 

1) มีระบบการตรวจคดักรองสุขภาพทั�วไปแรกรับ ใน 24-48 
ชั�วโมงและมีการบนัทึกขอ้มูลสุขภาพเพื�อประเมินสถานะสุขภาพ 

1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับ 24-48 ชั�วโมง เมื�อเขา้สู่
เรือนจาํ 

2) มีระบบการคดักรองโรคติดต่อจากภายนอกเพื�อเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการแพร่กระจายโรคติดตอ่ในเรือนจาํ 

2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่กระจายของ
โรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น 

3) มีระบบการตรวจคดักรองสุขภาพจิตแรกรับเพื�อใหก้ารดูแล
รักษาและส่งต่อการรักษาอยา่งเหมาะสม 

3 ) มีการรวบรวมประวตัิการติดสารเสพติด เพื�อวางแผนการบาํบดัที�
เหมาะสม 

4) มีระบบคดักรองการติดสารเสพติดและแอลกอฮอลเ์พื�อวาง
แผนการบาํบดัที�เหมาะสม  

4 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองในระยะแรกของการ
เขา้สู่เรือนจาํ 

5) มีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการปฏิบตัิตวัดา้นต่างๆและ
การดูแลสุขภาพตวัเอง การปรับสภาพจิตใจในการใชช้ีวิตในเรือนจาํ 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

6) มีระบบประเมินความสี�ยง แผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและการ
ทาํร้ายตวัเองในระยะ 1 เดือนแรกของการเขา้ระบบเรือนจาํ 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

2.2 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพขณะอยู่
ในเรือนจาํ 

1) มีระบบการใหบ้ริการดา้นส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค 
การบาํบดัรักษา การฟื� นฟสูภาพ รวมถึงปัจจยัทางสงัคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพ 

1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟูสุขภาพ 
ดา้นสงัคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

2) มีระบบการใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง 2 ) มีสวสัดิการดา้นสุขภาพตามหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคล
ทั�วไป 
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ตารางที� 13  แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัระหว่างผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการพฒันาจากความเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน (ต่อ) 

องคป์ระกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตัวชี�วัด ) ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตัวชี�วัด ) 

ตวัชี�วดั 

2. ดา้นการ
บริหารจดัการ
การบริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ (ต่อ) 
 

 3) มีระบบสวสัดิการดา้นหลกัประกนัดา้นสุขภาพโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย 3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจาํ 
4 ) มีระบบการใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสภาพปัญหาและความ
ตอ้งการของผูร้ับบริการ 

4 ) มีแผนปฏิบตัิการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด 

5) มีระบบการส่งต่อการรักษาที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสมระหวา่ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

6) มีระบบการบาํบดัผูต้ิดสารเสพติดเพื�อเสริมสร้างและเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมดา้นสุขภาพ 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

2.3 ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพก่อน
ปล่อยพน้โทษ 

1) มีระบบส่งต่อผูป้่วยโรคเรื�อรังเพื�อการใหก้ารดูแลอยา่งต่อเนื�องและ
ป้องกนัแพร่กระจายสู่ชุมชนของโรคติดต่อ (เอชไอว/ีเอดส์,วณัโรค,
เบาหวาน,ความดนัโลหิตสูง ) 

1) มีระบบส่งต่อผูป้่วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนื�องกับหน่วยบริการสุขภาพ
ชุมชน 

2) มีแผนและโครงการเพื�อเสริมสร้างสุขภาพดีก่อนปล่อยเพื�อเตรียม
ความพร้อมการใชช้ีวิตในชุมชน(โครงการเลิกบุหรี�และยาเสพติด) 

2) มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยดา้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

3) มีแผนและโครงการการใหค้วามรู้ความเขา้ใจดา้นสุขภาพก่อน
ปล่อย การใหข้อ้มลูการเขา้ถึงหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน  

3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพในชุมชน 

4) มีการบนัทึกขอ้มลูประวตัิโดยสรุปดา้นการรักษาเพื�อการส่งต่อการ
ดูแลที�มีประสิทธิภาพจากเรือนจาํสู่ชุมชน 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

5) มีการใหค้าํปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพ การประสานงานดา้นการให้
ความช่วยเหลือและแนะนาํองคก์รสวสัดิการสังคมก่อนปล่อยสู่ชุมชน  

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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                                                                                  ตวัชี�วดั 

3.ดา้นกระบวนการ 
การบริการดา้น
สุขภาพในเรือนจาํ 

3.ดา้นการส่งเสริม
สุขภาพ 

1) มีกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทุกสัปดาห์  
( กิจกรรมกีฬา , กายบริหาร ) 

1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุกสัปดาห์  

2) มีกิจกรรมการส่งเสริมดา้นสุขภาพจิต 
(สันทนาการ ,ศิลปะ,กิจกรรมตามความเชื�อทางศาสนา) 

2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา 

3) มีกิจกรรมการใหค้วามรู้เพื�อส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 
4) มีการจดักิจกรรมหรือโครงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ การเสริมสร้าง
และดูแลสุขภาพตวัเอง 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

5) มีกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมดา้น
สุขภาพ (การเลิกบุหรี�  สุราและยาเสพติด) 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

3.2 ดา้นการ
ป้องกนัโรคและ
การบาดเจบ็ 

1) มีกิจกรรมฝีกอบรมความรู้เรื�องโรคติดต่อที�เป็นปัญหาในเรือนจาํและ
การป้องกนัตนเอง (เอชไอว/ีเอดส์ ,วณัโรคปอด,ไวรัสตบัอกัเสบ ) 

1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั   

2) มีกิจกรรมหรือโครงการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดและโรคติดต่อที�
ป้องกนัได ้(ไขห้วดัใหญ่ ,ไวรัสตบัอกัเสบบีและซี) 

2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดที�จาํเป็น ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

3) มีแผนหรือโครงการดา้นการป้องกนัการบาดเจบ็และความปลอดภยั
จากการทาํงาน การป้องกนัอุบตัิเหตุฉุกเฉิน 

3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบและ
พฤติกรรมเสี�ยง 

4) มียทุธศาสตร์ดา้นเอดส์โดยการตรวจคดักรองการติดเชื�อเอชไอวแีบบ
สมคัรใจ การใหค้าํปรึกษาในกลุ่มเสี�ยงทุก 3- 6 เดือน 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

5) มีแผนการป้องกนัโรคระบาดที�มีประสิทธิภาพโดยวิธีการ check list 
ตาม Protocol ที�เป็นมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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องคป์ระกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตัวชี�วัด ) ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตัวชี�วัด ) 

ตัวชี�วัด 

  6) มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื�องเพศสัมพนัธ์ที�ปลอดภยั ความเสี�ยงต่อ
โรคติดต่อที�เกิดจากการสักร่างกายและการตกแต่งอวยัวะเพศ                 
การเขา้ถึงบริการถุงยางอนามยัในเรือนจาํ 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

3.3 ดา้นการ
บาํบดัรักษา 
 

1) มีการใหบ้ริการดูแลดา้นทนัตสุขภาพที�เหมาะสม 1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ 
2) ในผูป้่วยโรคเรื�อรัง(เบาหวาน ,ความดนัโลหิตสูง,โรคหวัใจและ
หลอดเลือด,มะเร็ง)ไดร้ับการดูแลการรักษาและติดตามผลอยา่ง
ต่อเนื�องรวมถึงการส่งต่อที�เหมาะสม 

2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง หวัใจ 
อยา่งต่อเนื�อง 

3) ในผูป้่วยโรคติดเชื�อ(เอชไอว/ีเอดส์, วณัโรค,ไวรัสตบัอกัเสบ,
ไขห้วดัใหญ่)ไดร้ับการดูแลรักษาที�ต่อเนื�องและมีการส่งต่อที�
เหมาะสม 

3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอว/ีเอดส์ วณัโรค ครบวงจร 

4) ผูต้ิดยาเสพติดไดร้ับการบาํบดัดว้ยโปรแกรมการบาํบดัที�เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  

5) ผูท้ี�มีอาการทางจิตและผูป้่วยทางจิตเวชไดร้ับการรักษาและส่งต่อที�
เหมาะสม 

5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่งเร่งด่วนในเวลาที�เหมาะสม 

6) ผูป้่วยบาดเจบ็ฉุกเฉินไดร้ับการรักษาอยา่งเร่งด่วนภายในเวลาที�
เหมาะสม มีระบบ sick call เมื�อตอ้งการความช่วยเหลือดา้นสุขภาพ 

6 ) มีบริการดูแลผูป้่วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิx ศรีความเป็นมนุษย ์

7 ) ผูป้่วยระยะสุดทา้ยของชีวติไดร้ับการดูแลอยา่งสมศกัดิx ศรีความ
เป็นมนุษย ์

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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ตัวชี�วัด 

 3.4 ดา้นการฟื� นฟู
สภาพ 

1) ในผูสู้งอายแุละผูม้ีความพิการดา้นร่างกายไดร้ับสิ�งอาํนวยความ
สะดวกในการดาํเนินชีวติอยา่งเหมาะสม (อุปกรณ์ช่วยเดิน ,ขาเทียม ) 

1 ) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทาง
ร่างกายที�จาํเป็น 

2) ผูม้ีความพิการ ไดร้ับความช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสังคมและมีการ
จดักิจกรรมการสร้างขวญัและกาํลงัใจที�เหมาะสม 

2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดร้ับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัผูพ้ิการทั�วไป 

3) ผูป้่วยเรื� อรัง(เอชไอว/ีเอดส์)ไดร้ับการใหค้าํปรึกษาดา้นการดูแล
สุขภาพเพื�อลดภาวะแทรกซอ้นและการฟื� นฟสูภาพจิตใจ 

3 ) มีกิจกรรมฟื� นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูต้อ้งขงัพิการ 

4) ผูม้ีความเจบ็ป่วยเรื�อรัง ผูพ้ิการ ไดร้ับการติดตามประเมินสุขภาพ 
(Follow up ) อยา่งต่อเนื�อง 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

5) ผูม้ีความพิการทางร่างกายไดร้ับการฟื� นฟสูมรรถภาพทางร่างกาย ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
3.5 ดา้นสังคม
สิ�งแวดลอ้มและ
สิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

1) มีการการระบายความหนาแน่นและความแออดัเพื�อลดปัจจยัที�มีผล
ต่อคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ 

1 ) มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิดโรคและความบั�นทอนต่อ
สุขภาพ 

2) บริเวณเรือนนอนมีการจดัพื�นที  การการระบายอากาศ แสงสวา่ง
และอุณหภูมิที�เหมาะสม 

2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพ เช่น การระบายอากาศ แสงสวา่ง
และอุณหภูมิบนเรือนนอน 

3) เสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม มีการทาํความสะอาดและจดัใหอ้ยา่งเพียงพอ 3 ) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ�าดื�มนํ�าใช ้ที�นอน เสื�อผา้อยา่งเหมาะสม 
4) สถานที�ปรุง จดัเก็บอาหาร มีความสะอาดถูกหลกัอนามยัและมีการ
จดัเลี�ยงอาหารที�มีคุณภาพและเพียงพอ 

4 ) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ตามหลกัสุขาภิบาล 

5) นํ� าดื�ม นํ� าใชม้ีความสะอาดและเพียงพอกบัความตอ้งการ 5 ) มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื�องตน้ 
6) การกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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ตารางที� 13  แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัระหว่างผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการพฒันาจากความเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตวัชี�วดั ) ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตัวชี�วดั ) 

ตวัชี�วดั 

  7) มีการใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมดา้นสุขภาพมาปรับปรุงระบบการ
ดูแลสุขภาพ (สายด่วน Help Line ,Telemedicine,ผลการวจิยั ) 

ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

4.ดา้นผลลพัธ์การ
บริการดา้นสุขภาพ
ในเรือนจาํ 

4.1 ดา้นคุณภาพ
การบริการดา้น
สุขภาพ 

1) ผูร้ับบริการมีความพงึพอใจในการใหบ้ริการดา้นสุขภาพโดยรวมอยู่
ในระดบัดี 

1 )  ผูต้อ้งขงัพงึพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑด์ี 

2)  ผูร้ับบริการรับรู้สถานะสุขภาพตวัเองและสามารถดูแลสุขภาพของ
ตวัเองได ้

2 ) ไดร้ับการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพเบื�องตน้มากกวา่ร้อย
ละ 90 

3) มีขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี เพื�อเปรียบเทียบประเมินผลและ
พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ 

3 ) ขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี มีแนวโนม้อตัราการป่วยและเสียชีวติลดลง 

4) ปัญหาความตอ้งการ อุปสรรคและขอ้ร้องเรียนดา้นรับบริการสุขภาพ
ไดร้ับไดร้ับการแกไ้ขปรับปรุง 

4 ) ปัญหา และขอ้ร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพไดร้ับการแกไ้ข ปรับปรุง 

5) อตัราการเสียชีวติดว้ยสาเหตุที�ไม่พงึประสงคไ์ดร้ับการแกไ้ขปรับปรุง
และพฒันา 

5 ) ผูต้อ้งขงัมีความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 

6) หน่วยบริการสุขภาพผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการใหบ้ริการจาก
หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยประเมินภายใน 

6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑม์าตรฐานสถานพยาบาลในการบริการดา้นสุขภาพ  

4.2 ดา้นผลการ
บริการดา้น
สุขภาพผูต้อ้งขงั
ทั�วไป   

1)มีกลุ่มอาสาสมคัรเพื�อนช่วยเพื�อนในการช่วยดูแลสุขภาพเบื�องตน้ก่อน
ส่งต่อเจา้หนา้ที�ทางการแพทย ์

สามารถรวมกบัองคป์ระกอบยอ่ย 4.1 ได ้

2) มีการใชผ้ลขอ้มูลผลสะทอ้นกลบั (Feed back ) จากผูร้ับบริการ(แบบ
สอบถาม,แบบแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการ,แบบร้องเรียน)เพื�อ
ปรับปรุงการบริการ 

สามารถรวมกบัองคป์ระกอบยอ่ย 4.1 ได ้
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 ตารางที� 13  แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัระหว่างผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการพฒันาจากความเห็นของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตัวชี�วัด ) ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตัวชี�วัด ) 

ตัวชี�วัด 

4.ดา้นผลลพัธ์
การบริการดา้น
สุขภาพ (ต่อ) 

 ( ตดัองคป์ระ กอบ
นี�ออกเนื�องจาก
ผูเ้ชี�ยวชาญมี
ความเห็นวา่             
รวมกบั 4.1 ได ้) 

3) ระยะเวลาในการรอรับการรักษาพยาบาลและการส่งต่อการรักษา
อยูใ่นเวลาที�เหมาะสมตามความรุนแรงของการเจบ็ป่วย 

สามารถรวมกบัองคป์ระกอบยอ่ย 4.1 ได ้

4)ผูต้อ้งขงัทั�วไปไดร้ับการตรวจคดักรองสุขภาพไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 สามารถรวมกบัองคป์ระกอบยอ่ย 4.1 ได ้
5) มีการนาํผลการวจิยัดา้นสุขภาพมาพฒันาปรับปรุงระบบสุขภาพใน
เรือนจาํ 

สามารถรวมกบัองคป์ระกอบยอ่ย 4.1 ได ้

4.3 ผลดา้นการ
บริการดา้นสุขภาพ
ผูป้่วยเรื�อรังและผู้
พิการ 
 

1) ผูป้่วยโรคติดเชื�อที�เป็นปัญหาในเรือนจาํและชุมชน  ไดร้ับการดูแล
รักษาอยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  ( การใหค้าํปรึกษา,การไดร้ับยาตาม
แผน ,การลดภาวะแทรกซอ้นจากโรคฉวยโอกาส) 

1 ) ผูป้่วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดร้ับการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อ
รักษาที�จาํเป็น 

2) ผูป้่วยโรคเรื�อรัง 5 อนัดบัไดแ้ก่เบาหวาน,ความดนัโลหิตสูง,หวัใจ ,
หอบหืด,มะเร็ง ไดร้ับการดูแลรักษาอยา่งต่อเนื�องเหมาะสม (มี
ความกา้วหนา้ในการรักษา)  

2 ) ผูป้่วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดร้ับการรักษาต่อเนื�อง
และส่งต่อที�จาํเป็น 

3) ผูป้่วยจิตเวชไดร้ับการดูแลรักษาและส่งต่ออยา่งเหมาะสม (การให้
คาํปรึกษา,การไดพ้บจิตแพทย ์,การไดร้ับความรู้ดา้นจิตวทิยา) 

3 ) ผูป้่วยจิตเวชไดร้ับการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและการส่งต่อการรักษาที�จาํเป็น 

4) อตัราการเสียชีวติลดลงจากโรคติดต่อและโรคเรื�อรังที�เป็นปัญหา
ในเรือนจาํ 

4 ) อตัราการเสียชีวติดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรัง ในเรือนจาํมีแนวโนม้
ลดลง 
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ผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน (ต่อ) 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย ผลจากการสังเคราะห์เอกสารและประชุมกลุ่ม (86 ตัวชี�วัด ) ผลกสรุปความเห็นจากผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  (61 ตัวชี�วัด ) 

ตัวชี�วัด 

  4.4 ดา้นผลความ
ร่วมมือระหวา่ง
องคก์รสุขภาพ 

1)  มีการแบ่งปันขอ้มลูดา้นสุขภาพ การตรวจสอบคุณภาพและพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการร่วมกนั 

1 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้ับการฝึกอบรม เพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์
จากองคก์รสุขภาพอยา่งนอ้ย 2 ครั� งต่อปี  

2) มีผลงานการฝึกอบรมความรู้ดา้นสุขภาพระหวา่งหน่วยงานแก่
บุคลากรเพื�อนาํความรู้มาพฒันาระบบงาน 

2 ) ผูต้อ้งขงัไดร้ับการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นสุขภาพจากความร่วมมือ
ขององคก์รทั�งภายในภายนอก เพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ 

3) มีระบบการแจง้เตือนข่าวสารดา้นสุขภาพ ในการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัโรคระบาดระหวา่งหน่วยงาน   

3) ผูต้อ้งขงัไดร้ับสิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที�
เป็นสากล 

4) สถานพยาบาลเรือนจาํใหบ้ริการสุขภาพตามหลกัสิทธิมนุษยชนดา้น
สุขภาพตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

4) มีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ เพื�อส่งต่อ
การรักษาที�จาํเป็น 

5) มีการผสานความร่วมมือกบัสถานพยาบาลของรัฐ เพื�อใหก้ารดูแล
ผูต้อ้งขงัอยา่งเท่าเทียม 

 ปรับแกไ้ขและตดัออกตามความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
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สรุปผลการพฒันาตัวชี�วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังในเรือนจําไทย 

  จากกระบวนการพฒันาตวัชี� วดัของผูว้ิจยั ในขั�นตอนที� 1  (ร่าง)องค์ประกอบและ
ตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย จากการสังเคราะห์
เอกสารและการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ เพื�อ
เสนอความคิดเห็นต่อร่างองค์ประกอบและตวัชี� วดั  และในขั�นตอนที� 2  การตรวจสอบและพฒันา
ตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi Techniques)  
ผูว้ิจยัคดัเลือกตวัชี� วดัที�ผ่านเกณฑ์ในการพฒันา โดยขั�นตอนและกระบวนการในเชิงวิชาการที�มี
ความน่าเชื�อถือ ผูว้ิจยัสรุปผลองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการดา้น
สุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้ ้องขงัในเรือนจาํไทย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลกั 15 
องคป์ระกอบยอ่ย 61 ตวัชี�วดั  ดงัรายละเอียดที�แสดงในตารางที� 14  
 

ตารางที� 14  ผลสรุปองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั 

องค์ประกอบ

หลกั (4 ) 

องค์ประกอบ

ย่อย (15) 
 รายละเอยีดตัวชี�วัด (61) 

1.  ดา้น
โครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

1.1ดา้น
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1 ) มีสถานที�ใหบ้ริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมีหอ้งตรวจ  มีที�พกัรักษา  มีหอ้งแยก
โรคติดต่อ  มีที�เก็บยาและเวชภณัฑที์�จาํเป็นและเพียงพอ 
2 ) มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�ใหบ้ริการที�ครอบคลุมสุขภาพ
องคร์วม 
3 ) มีแผนใหบ้ริการสุขภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลในแต่ละระดบั 

1.2 ดา้น
นโยบายเพื�อ
การบริการดา้น
สุขภาพ 

1 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตามสิทธิเทียบเท่าคนทั�วไป 
2) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการของ
ผูต้อ้งขงั  
3 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสิทธิและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ      

1.3 ดา้น
มาตรฐาน
บุคลากรทาง
การแพทย ์

1) มีจาํนวนบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามมาตรฐานหรืออยา่งนอ้ย 2 คนขึ�นไป 
2) มีบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง 
3) มีบุคลากรที�มีความรู้เฉพาะทางดา้นที�จาํเป็น เขา้ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1-2 ครั� ง  
4) บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้การบริการดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง 
5) บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการดา้นสุขภาพ 

1.4 ดา้น
เครือข่ายบริการ
ดา้นสุขภาพมี
ประสิทธิภาพ 

1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพเพื�อพฒันางานดา้นสุขภาพ  
2) มีเครือข่ายหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื�อการส่งต่อการรักษา 
3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจากองคก์รสุขภาพเพื�อตรวจคุณภาพการ
บริการ 
4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/การวจิยั มาเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชนใ์นบริการดา้นสุขภาพ 
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ตารางที� 14  ผลสรุปองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั (ต่อ) 

องค์ประกอบ

หลกั(4 ) 

องค์ประกอบ

ย่อย(15) 
รายละเอยีดตัวชี�วัด (61) 

2. การ
บริหาร
จดัการ การ
บริการดา้น
สุขภาพ 

2.1  ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพแรกรับ 

1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับ 24-48 ชั�วโมง เมื�อเขา้สู่เรือนจาํ 
2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่กระจายของโรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น 
3 ) มีการรวบรวมประวติัการติดสารเสพติด เพื�อวางแผนการบาํบดัที�เหมาะสม 
4 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองในระยะแรกของการเขา้สู่เรือนจาํ 

2.2  ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพระหวา่ง
ถูกคุมขงั 
 

1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟสุูขภาพ ดา้นสังคม
สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 
2 ) มีสวสัดิการดา้นสุขภาพตามหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป  
3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจาํ 
4 ) มีแผนปฏิบติัการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด  

2.3  ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพก่อน
ปล่อยพน้โทษ 

1) มีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนื�องกบัหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 
2) มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยดา้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพในชุมชน 

3.ดา้น
กระบวนการ
การบริการ
ดา้นสุขภาพ
ใน เรือนจาํ 

3.1 ดา้น
ส่งเสริมสุขภาพ 

1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุกสัปดาห์  
2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา 
3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 

3.2 ดา้นป้องกนั
โรคและการ
บาดเจบ็ 

1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั   
2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดที�จาํเป็น ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตับอักเสบและ
พฤติกรรมเสี�ยง 

3.3 ดา้น
บาํบดัรักษา 
 

1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ 
2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง 
3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอว/ีเอดส์ วณัโรค ครบวงจร 
4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  
5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่งเร่งด่วนในเวลาที�เหมาะสม 
6 ) มีบริการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิx ศรีความเป็นมนุษย ์

3.4ดา้นฟื� นฟู
สภาพ 
 

1 ) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายแุละผูพิ้การทางร่างกายที�
จาํเป็น 
2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัผูพิ้การทั�วไป 
3 ) มีกิจกรรมฟื� นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูต้อ้งขงัพิการ 
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ตารางที� 14  ผลสรุปองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั (ต่อ)  

องค์ประกอบ

หลกั(4 ) 

องค์ประกอบ

ย่อย(15) 
รายละเอยีดตัวชี�วัด (61) 

3.ดา้น
กระบวนการ
การบริการ
ดา้นสุขภาพ
ใน เรือนจาํ
(ต่อ) 

3.5 ดา้นสังคม
สิ�งแวดลอ้มและ
สิ�งจาํเป็น
พื�นฐาน 

1 ) มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิดโรคและความบั�นทอนต่อสุขภาพ 

2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพ เช่น การระบายอากาศ แสงสวา่งและ
อุณหภูมิบนเรือนนอน 
3 ) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ�าดื�มนํ�าใช ้ที�นอน เสื�อผา้อยา่งเหมาะสม 
4 ) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ตามหลกัสุขาภิบาล 
5 ) มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื�องตน้ 

4. ดา้น
ผลลพัธ์การ
บริการดา้น
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

4.1ดา้นคุณภาพ
การบริการดา้น
สุขภาพ 

1 )  ผูต้อ้งขงัพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ 
2 ) ไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพเบื�องตน้มากกว่าร้อยละ 90 
3 ) ขอ้มลูสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี มีแนวโนม้อตัราการป่วยและเสียชีวิตลดลง 
4 ) ปัญหา และขอ้ร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง 
5 ) ผูต้อ้งขงัมีความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง 
6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑม์าตรฐานสถานพยาบาลในการบริการดา้นสุขภาพ  

4.2 ดา้นผลการ
บริการดา้น
สุขภาพผูป่้วย
เรื� อรังและผู้
พิการ 

1 ) ผูป่้วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�
จาํเป็น 
2 ) ผูป่้วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่ง
ต่อที�จาํเป็น 
3 ) ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและการส่งต่อการรักษาที�จาํเป็น 
4 ) อตัราการเสียชีวติดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรัง ในเรือนจาํมีแนวโนม้ลดลง 
5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิสวสัดิการเทียบเท่าผูพิ้การทั�วไป 

4.3 ดา้นผล
ความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์ร
สุขภาพ 

 

1 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดรั้บการฝึกอบรม เพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์จาก
องคก์รสุขภาพอยา่งนอ้ย 2 ครั� งต่อปี  
2 ) ผูต้อ้งขงัไดรั้บการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นสุขภาพจากความร่วมมือของ
องคก์รทั�งภายในภายนอก เพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ 
3) ผูต้อ้งขงัไดรั้บสิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที�เป็น
สากล 
4) มีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ เพื�อส่งต่อการ
รักษาที�จาํเป็น 
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 จากผลสรุปองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น ประกอบดว้ย 4 องค์ประกอบหลกั 
15 องค์ประกอบย่อย 61 ตวัชี� วดั  ผูว้ิจยันาํผลสรุปขององค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและ
ตวัชี�วดั มาพฒันาเป็นเครื�องมือเพื�อนาํไปประเมินคุณภาพชีวิตตามตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพ
ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  เพื�อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัในขอ้ที� 2  โดยประเมินจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2 กลุ่ม ได้แก่ 1)  กลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ
ทั�วประเทศ โดยวิธีการในเชิงปริมาณ ใช้เครื�องมือแบบสอบถามในการประเมิน และ2) กลุ่ม
ผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและใหญ่ ประเมินโดย
วธีิการเชิงคุณภาพ  โดยใชเ้ครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ� งโครงสร้าง โดยการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงั 
แห่งละ 5 คน รวม 15 คน เพื�อตรวจสอบข้อมูลความสอดคล้องจากผลการประเมินของกลุ่ม
เจา้หนา้ที�สายการแพทย ์ ผูว้จิยันาํเสนอผลการประเมินคุณภาพชีวิตเพื�อตอบวตัถุประสงค์การวิจยั
ขอ้ที� 2 ในบทต่อไป   
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บทที� 5 

ผลการประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการด้านสุขภาพ 

 
 วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที� 2 เพื�อประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยตามองค์ประกอบและตวัชี, วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัที�ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ,น  โดยทาํการประเมินจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มเจา้หน้าที�
สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง และ 2)กลุ่ม
ผูต้อ้งขงัที�มารับบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและใหญ่  ผูว้ิจยัขอ
เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินเป็น  2 กลุ่ม ดงันี,   

1. กลุ่มเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ผู้ให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจํา 

  การประเมินคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบและตวัชี, วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อ
คุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัโดยกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทย ์  ผูว้ิจยัประเมินโดยวิธีการเชิงปริมาณ
จากใช้เครื�องมือแบบสอบถาม (Questionnaire)  เพื�อรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ู ้
ใหบ้ริการในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศจาํนวน 139 แห่ง แห่งละ 1 คนรวม 139 คน  
 

การพฒันาเครื�องมือ 
 เครื�องมือแบบสอบถาม(Questionnaire)ที�ใชป้ระเมินผูว้ิจยัพฒันาขึ,นจากองคป์ระกอบหลกั 
องค์ประกอบย่อยและตวัชี, วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้้องขงัที�พฒันาด้วย
ระเบียบวธีิวจิยัเทคนิคเดลฟาย  การพฒันาแบบสอบถามมีขั,นตอนดาํเนินการดงันี,     

1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที� 1 สอบถามข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ซึ� งประกอบด้วย เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ 
ของผูป้ระเมิน 
  ตอนที� 2 สอบถามเกี�ยวกบัองค์ประกอบและตวัชี, วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อ
คุณภาพชีวติของผูต้้องขงั โดยใช้การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) 
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2. ส่งแบบสอบถามที�พฒันาขึ,นให้อาจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบดา้นเนื,อหา โครงสร้าง

และภาษา ให้มีความถูกตอ้ง ชัดเจนและวดัได้ตรงตามเรื�องที�ศึกษา จากนั,นผูว้ิจยัปรับแกต้าม

ขอ้แนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษาก่อนนาํใหผู้เ้ชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

3. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิง

เนื,อหา (Content Validity)โดยวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดมุ่งหมายที�

ตอ้งการวดั(Index of Item – Objective Congruence; IOC)และผลการตรวจสอบค่าดชันีความ

สอดคลอ้งพบวา่มีค่ามากกวา่ 0.75 ทุกตวัชี,วดั  

4. นาํแบบสอบถามมาปรับแกใ้ห้เหมาะสม ถูกตอ้ง ก่อนนาํไปทดลองใช ้(Try out) กบั

กลุ่มตวัอยา่งที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30คน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที�สายงานแพทยใ์นสถานพยาบาล

เรือนจาํที�มีเจา้หน้าที�ปฏิบติังานมากกวา่ 2 คนขึ,นไป  เพื�อตอบแบบสอบถามการทดลองเครื�องมือ   

นาํผลการตอบแบบสอบถามมาหาความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถามทั,งฉบบั ดว้ยวิธี

สัมประสิทธิd อ ัลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลค่าความเชื�อมั�นของ

แบบสอบถามทั,งฉบบัมีค่า = 0.972 ซึ� งเป็นค่าที�มีความน่าเชื�อถือไดต้ามหลกัวชิาการ  

5. นาํผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ Try out ให้อาจารย์ที�ปรึกษาพิจารณาและให้

ขอ้แนะนาํ จากนั,นผูว้ิจยันาํแบบสอบถามที�มีค่าสัมประสิทธิd อลัฟาตํ�ากวา่ 0.70 มาปรับแกโ้ดยปรับ

ขอ้ความใหมี้ความเหมาะสมมากยิ�งขึ,น  

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวจิยัไดแ้ก่เจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการสุขภาพในสถานพยาบาล

เรือนจาํทั�วประเทศจาํนวน 139 แห่ง จาํนวน 379 คน สุ่มตวัอยา่งแบบจาํเพาะ(Purposive Sampling) 

โดยเลือกจากสถานพยาบาลเรือนจาํแห่งละ 1 คน รวม 139 คน ดงันี,  

1. ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์ 1 แห่ง  

2. สถานพยาบาลในเรือนจาํกลางจาํนวน 32 แห่ง 

3. สถานพยาบาลในเรือนจาํจงัหวดัจาํนวน 49 แห่ง  

4. สถานพยาบาลในเรือนจาํอาํเภอจาํนวน 26 แห่ง 

5. สถานพยาบาลในเรือนจาํพิเศษ 4 แห่ง  

6. สถานพยาบาลในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษ 7 แห่ง  

7. สถานพยาบาลในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษหญิง 7 แห่ง 
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8. สถานพยาบาลในทณัฑสถานวยัหนุ่ม 3 แห่ง 

9. สถานพยาบาลในทณัฑสถานเปิด 5 แห่ง  

10. สถานพยาบาลในสถานกกัขงั 5 แห่ง 
 

เกณฑ์การประเมินผลคุณภาพชีวติจากการบริการด้านสุขภาพ 

 ผูว้ิจยัประเมินโดยกาํหนดเกณฑ์การแปลผลจากระดบัคะแนน โดยใชว้ธีิการแบ่งระดบั

คะแนนเฉลี�ยตามเกณฑก์ารประเมินของเบสท ์(Best, 1981: 179-184)  ดงันี,  

  ค่าเฉลี�ย 1.00 –1.49 หมายถึง  มีคุณภาพชีวติจากการบริการสุขภาพระดบัตํ�าที�สุด 

  ค่าเฉลี�ย 1.50 –2.49 หมายถึง มีคุณภาพชีวติจากการบริการสุขภาพระดบัตํ�า 

  ค่าเฉลี�ย 2.50 –3.49 หมายถึง มีคุณภาพชีวติจากการบริการสุขภาพระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลี�ย 3.50 –4.49  หมายถึง มีคุณภาพชีวติจากการบริการสุขภาพระดบัดี 

  ค่าเฉลี�ย 4.50 –5.00 หมายถึง มีคุณภาพชีวติจากการบริการสุขภาพระดบัดีมาก 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

  ผลการตอบแบบสอบถามที�สมบูรณ์ของเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ผูใ้ห้บริการด้าน

สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ จาํนวน139  คน ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัจาํนวน 123 ฉบบัมี

ความสมบูรณ์ที�สามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้าํนวน 121 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 87.00 เป็นค่าที�

ยอมรับไดต้ามแนวคิดการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของเครซีและมอร์แกน (Krejeic and Morgan, 1970,

อา้งถึงใน กุลวดี  โรจน์ไพศาลกิจ,2554: 150-151) ผลการประเมินมีรายละเอียดดงันี,  

 ส่วนที� 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ 

 ขอ้มูลแสดงสถานภาพส่วนบุคคลของเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพ

ในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ  แสดงในตารางที� 15 ดงันี,   
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ตารางที� 15  แสดงผลขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้น
สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน(คน) ร้อยละ 
1. ตําแหน่ง 

1.1 พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
1.2 พยาบาลวชิาชีพปฏิบติัการ 
1.3 พยาบาลเทคนิคชาํนาญงาน 
1.4 เจา้หนา้ที�สายงานแพทยอื์�นๆ 

 
82 
9 

27 
3 

 
67.77 
7.44 

22.31 
2.48 

รวม 121 100.00 
2. เพศ 

2.1 ชาย 
2.2 หญิง 

 
74 
47 

 
61.16 
38.84 

รวม 121 100.00 
3. อายุ 

3.1 25-30 ปี 
3.2 31-40 ปี 
3.3 41-50ปี 
3.4 51-60 ปี 

 
3 

91 
20 
7 

 
2.48 

75.21 
16.53 
5.78 

รวม 121 100.00 
4.ระดับการศึกษา 

4.1 ตํ�ากวา่ปริญญาตรี 
4.2 ปริญญาตรี 
4.3 ปริญญาโท 

 

22 
82 
17 

 
18.18 
67.77 
14.05 

รวม 121 100.00 

5. ประเภทของเรือนจํา 

          5.1 เรือนจาํกลาง 
          5.2เรือนจาํจงัหวดั 
          5.3เรือนจาํอาํเภอ 
          5.4เรือนจาํพิเศษ 
          5.5ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษ 
          5.6ทณัฑสถานหญิง 

 

27 
49 
20 
4 
5 
6 

 

22.31 
40.49 
16.53 
3.31 
4.13 
4.96 
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ตารางที� 15  แสดงผลขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้น
สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ (ต่อ) 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน(คน) ร้อยละ 
          5.7ทณัฑสถานวยัหนุ่ม 
          5.8 ทณัฑสถานเปิด 
          5.9 ทณัฑสถานกกัขงั 
           5.10ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์

3 
4 
2 
1 

2.48 
3.31 
1.65 
0.83 

รวม 121 100.00 

6. ประสบการณ์การทาํงานบริการด้านสุขภาพ 
6.1  ตํ�ากวา่ 5 ปี 
 6.2  6-10 ปี 
 6.3  11-15 ปี 
6.4  16-20 ปี 
6.5  20ปี ขึ,นไป 

 
13 
28 
24 
50 
6 

 
10.74 
23.14 
19.84 
41.32 
4.96 

รวม 121 100.00 
 

 จากตารางที� 15 ผลการตอบแบบสอบถามพบวา่เจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้น
สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ ส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพชาํนาญการคิดเป็นร้อยละ 
67.7 รองลงมาคือพยาบาลเทคนิคชาํนาญงานคิดเป็นร้อยละ 22.31พยาบาลวิชาชีพปฏิบติัการคิดเป็น
ร้อยละ 7.44 และเจา้หนา้ที�สายการแพทยอื์�นๆคิดเป็นร้อยละ 2.55 ตามลาํดบั  

 เจา้หน้าที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ
61.16 เพศหญิงร้อยละ 38.84 

 อายุเฉลี�ยของเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปี
มากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ 75.21รองลงมาอายุ 41-50 ปีร้อยละ 16.53อายุ 51-60 ปีร้อยละ 5.78และ
อาย ุ25-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 2.48    ตามลาํดบั 

 ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ในสถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.77 รองลงมาคือระดบัปริญญาโท ร้อยละ14.05  และ
ระดบัตํ�ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ 18.18ตามลาํดบั 

 ประเภทของเรือนจาํที�เจา้หน้าที�สายการแพทยป์ฏิบติังาน  ส่วนใหญ่ปฏิบตัิงานใน
สถานพยาบาลเรือนจาํจงัหวดัคิดเป็นร้อยละ 40.49 รองลงมาเป็นสถานพยาบาลในเรือนจาํกลางคิด
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เป็นร้อยละ 22.31 สถานพยาบาลในเรือนจาํอาํเภอคิดเป็นร้อยละ16.53สถานพยาบาลในทณัฑสถาน
หญิงคิดเป็นร้อยละ 4.96 สถานพยาบาลในทณัฑสถานบาํบดัคิดเป็นร้อยละ 4.13 สถานพยาบาลใน
เรือนจาํพิเศษคิดเป็นร้อยละ 3.31 สถานพยาบาลในทณัฑสถานวยัหนุ่มคิดเป็นร้อยละ 2.48
สถานพยาบาลในทณัฑสถานเปิดคิดเป็นร้อยละ 3.31 สถานพยาบาลในสถานกกัขงัคิดเป็นร้อยละ 
1.65และทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์คิดเป็นร้อยละ 0.83ตามลาํดบั 

 ประสบการณ์การทาํงานของเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่
ปฏิบตัิงานบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ 16-20 ปีมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 41.32 รองลงมา
ปฏิบติังาน 6-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.14 ปฏิบติังาน 11-15 ปีคิดเป็นร้อยละ 19.84 ปฏิบติังาน 1-5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 10.74และปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปีขึ,นไปคิดเป็นร้อยละ 4.96ตามลาํดบั  
 ส่วนที� 2 ผลการประเมินคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังจากกลุ่มเจ้าหน้าที�สายการแพทย์  

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัจากการบริการดา้นสุขภาพ  
ตามองคป์ระกอบและตวัชี, วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  จากกลุ่มเจา้หนา้ที�
สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ โดยแสดงรายละเอียดดงัในตารางที� 16 
 
ตารางที� 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตจากกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์น

สถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง 
องค์ 

ประกอบหลกั 

องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอยีดตวัชี;วดั x  S.D. 

ผลการ

ประเมนิ 

1.ดา้น
โครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

1.1มาตรฐาน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1) ) มีสถานที�ใหบ้ริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมี
หอ้งตรวจ  มีที�พกัรักษา  มีหอ้งแยกโรคติดต่อ  มีที�
เก็บยาและเวชภณัฑที์�จาํเป็นและเพียงพอ 

3.89 0.94 ดี 

2 มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�
ใหบ้ริการที�ครอบคลุมสุขภาพองคร์วม 

3.54 1.02 ดี 

3 )มีแผนใหบ้ริการสุขภาพตามมาตรฐาน
สถานพยาบาลในแต่ละระดบั 

3.33 1.11 ปาน
กลาง 

1.2 ดา้น
นโยบายตาม
สิทธิดา้น
สุขภาพ 

1 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายตามสิทธิเทียบเท่าคนทั�วไป 

3.41 1.08 ปาน
กลาง 

2) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบั
ปัญหา ความตอ้งการของผูต้อ้งขงั  

3.79 0.84 ดี 

3 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสิทธิและ
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ      

4.00 0.85 ดี 
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ตารางที� 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตจากกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์น
สถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง (ต่อ) 

องค์ 

ประกอบหลกั 

องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอยีดตวัชี;วดั x  S.D. 

ผลการ

ประเมนิ 

1.ดา้น
โครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ (ต่อ) 

1.3 ดา้น
มาตรฐาน
บุคลากรทาง
การแพทย ์

1) มีจาํนวนบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตาม
มาตรฐานหรืออยา่งนอ้ย 2 คนขึ,นไป 

2.73 1.43 ปาน
กลาง 

2) มีบุคลากรให้บริการด้านสุขภาพตลอด 24 
ชั�วโมง 

3.60 1.28 ดี 

3) มีบุคลากรที�มีความรู้เฉพาะทางดา้นที�จาํเป็น เขา้
ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1-2 ครั, ง  

3.56 1.23 ดี 

4) บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้การบริการดา้น
สุขภาพอยา่งต่อเนื�อง 

3.38 0.95 ปาน
กลาง 

5) บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีคุณธรรม จริยธรรมในการ
บริการดา้นสุขภาพ 

4.54 0.66 ดีมาก 

1.4 เครือข่าย
การบริการ
สุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพ 

1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์ร
สุขภาพเพื�อพฒันางานดา้นสุขภาพ  

4.17 0.76 ดี 

2) มีเครือข่ายหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื�อการส่ง
ต่อการรักษา 

4.32 0.72 ดี 

3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจาก
องคก์รสุขภาพเพื�อตรวจคุณภาพการบริการ 

4.12 0.99 ดี 

4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/การวจิยั มาเผยแพร่
ใหเ้กิดประโยชนใ์นบริการดา้นสุขภาพ 

3.72 0.81 ดี 

2.ดา้นการ
บริหารจดัการ
ระบบสุขภาพ
ในเรือนจาํ 

2.1 ระบบ
การบริการ
ดา้นสุขภาพ
แรกรับ 

1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับ 
24-48 ชั�วโมง เมื�อเขา้สู่เรือนจาํ 

4.27 0.81 ดี 

2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการ
แพร่กระจายของโรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น 

4.35 o.80 ดี 

3 ) มีการรวบรวมประวติัการติดสารเสพติด เพื�อวาง
แผนการบาํบดัที�เหมาะสม 

4.02 0.94 ดี 

4 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองใน
ระยะแรกของการเขา้สู่เรือนจาํ 

3.69 1.04 ดี 
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ตารางที� 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตจากกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์น
สถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง (ต่อ) 

องค์ 

ประกอบหลกั 

องค์ 

ประกอบย่อย 
รายละเอยีดตวัชี;วดั x  S.D. 

ผลการ

ประเมนิ 

2.ดา้นการ
บริหารจดัการ
ระบบสุขภาพ
ในเรือนจาํ 
(ต่อ) 

2.2 ระบบ
การบริการ
ดา้นสุขภาพ
ขณะอยูใ่น
เรือนจาํ 

1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  
รักษา ฟื, นฟสุูขภาพ ดา้นสงัคมสิ�งแวดลอ้มและ
สิ�งจาํเป็นพื,นฐาน 

4.17 0.79 ดี 

2 ) มีสวสัดิการด้านสุขภาพตามหลักประกัน
สุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป  

4.55 0.66 ดีมาก 

3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถของ
สถานพยาบาลเรือนจาํ 

4.57 0.67 ดีมาก 

4 ) มีแผนปฏิบติัการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด 3.60 1.04 ดี 
2.3 ระบบ
การบริการ
ดา้นสุขภาพ
ก่อนปล่อย
พน้โทษ 

1) มีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนื�อง
กบัหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 

4.10 0.80 ดีมาก 

2) มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยดา้นการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ  

3.88 0.91 ดี 

3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ การเขา้ถึงบริการ
ดา้นสุขภาพในชุมชน 

3.93 0.91 ดี 

3.ดา้น
กระบวน 
การใหบ้ริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

3.1 ดา้นการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 

1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุก
สปัดาห์  

3.98 0.90 ดี 

2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่ม
อาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา 

3.75 0.88 ดี 

3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 3.71 0.84 ดี 

3.2 ดา้นการ
ป้องกนัโรค
และการ
บาดเจ็บ 
 

1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและ
การดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั   

3.84 0.80 ดี 

2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดที�จาํเป็น ตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

4.13 0.80 ดี 

3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณั
โรค ไวรัสตบัอกัเสบและพฤติกรรมเสี�ยง 

4.39 0.69 ดี 
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ตารางที� 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตจากกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยใ์น
สถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง (ต่อ) 

องค์ 

ประกอบหลกั 

องค์ 

ประกอบย่อย 
ตวัชี;วดั x  S.D. 

ผลการ

ประเมนิ 

3.ดา้น
กระบวน 
การใหบ้ริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ(ต่อ) 

3.3 ดา้นการ
บาํบดัรักษา 
 

1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ 4.08 0.99 ดี 
2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื,อรัง เช่น เบาหวาน  
ความดนัโลหิตสูง หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง 

4.53 0.63 ดีมาก 

3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื,อ เช่น เอชไอว/ี
เอดส์ วณัโรค ครบวงจร 

4.66 0.60 ดีมาก 

4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�อง
และเหมาะสม  

4.19 0.92 ดี 

5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่ง
เร่งด่วนในเวลาที�เหมาะสม 

4.40 0.64 ดี 

6 ) มีบริการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิd ศรี
ความเป็นมนุษย ์

3.98 0.98 ดี 

3.4 ด้านการ
ฟื, นฟสูภาพ 

1 ) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่
ผูสู้งอายแุละผูพิ้การทางร่างกายที�จาํเป็น 

4.14 0.88 ดี 

2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกบัผูพิ้การทั�วไป 

4.02 0.94 ดี 

3 ) มีกิจกรรมฟื, นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงั
สูงอายแุละผูต้อ้งขงัพิการ 

3.60 0.95 ดี 

3.5 ดา้นสงัคม
สิ�งแวดลอ้ม
และสิ�งจาํเป็น
พื,นฐาน 

1 ) มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิด
โรคและความบั�นทอนต่อสุขภาพ 

3.15 1.05 ปาน
กลาง 

2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพ เช่น การ
ระบายอากาศ แสงสว่างและอุณหภูมิบนเรือน
นอน 

3.82 0.83 ดี 

3) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื,นฐานดา้นอาหาร นํ, าดื�มนํ, า
ใช ้ที�นอน เสื,อผา้อยา่งเหมาะสม 

4.31 0.71 ดี 

4) มีการดูแลกาํจัดขยะและสิ�งปฏิกูล ตามหลกั
สุขาภิบาล 

4.17 0.76 ดี 

5) มีกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
เบื,องตน้ 

4.02 0.95 ดี 
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ตารางที� 16  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพชีวิตจากกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยใ์น
สถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง (ต่อ) 

องค์ 

ประกอบหลกั 

องค์ 

ประกอบย่อย 
ตวัชี;วดั x  S.D. 

ผลการ

ประเมนิ 

4.ดา้น
ผลลพัธ์การ
ใหบ้ริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ 

4.1 คุณภาพ
การให ้
บริการ
สุขภาพ 

1 )  ผูต้อ้งขงัพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพ
อยูใ่นเกณฑดี์ 

3.58 0.81 ดี 

2) ไดรั้บการตรวจคัดกรองสุขภาพและรับรู้
สถานะสุขภาพเบื,องตน้มากกวา่ร้อยละ 90 

4.17 0.73 ดี 

3) ข้อมูลสถิติด้านสุขภาพประจําปี มีแนวโน้ม
อตัราการป่วยและเสียชีวติลดลง 

3.55 0.91 ดี 

4) ปัญหา และขอ้ร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพ
ไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง 

3.83 0.83 ดี 

5) ผูต้อ้งขงัมีความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง 

3.80 0.76 ดี 

6) สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานพยาบาลในการบริการดา้นสุขภาพ  

4.40 0.71 ดี 

4.2ผลการ
ใหบ้ริการ
สุขภาพผูป่้วย
เรื,อรังและ      
ผูพิ้การ 

1 ) ผูป่้วยโรคติดเชื,อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการ
รักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�จาํเป็น 

4.64 0.56 ดีมาก 

2 ) ผูป่้วยโรคเรื,อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิต
สูงไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อที�จาํเป็น 

4.58 0.60 ดีมาก 

3 ) ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและ
การส่งต่อการรักษาที�จาํเป็น 

4.34 0.82 ดี 

4 ) อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื,อและโรค
เรื,อรัง ในเรือนจาํมีแนวโนม้ลดลง 

3.98 0.94 ดี 

5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิสวสัดิการเทียบเท่า          
ผูพิ้การทั�วไป 

4.12 0.96 ดี 
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ตารางที� 16  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินคุณภาพชีวิตจากกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยใ์น
สถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่ง (ต่อ) 

องค์ 

ประกอบหลกั 

องค์ 

ประกอบย่อย 
ตวัชี;วดั x  S.D. 

ผลการ

ประเมนิ 

4.ดา้นผลลพัธ์
การใหบ้ริการ
สุขภาพใน
เรือนจาํ(ต่อ) 

4.3 ผลความ
ร่วมมือ
ระหวา่ง
องคก์ร
สุขภาพ 
 

1 ) บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการฝึกอบรม 
เพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์จากองคก์ร
สุขภาพอยา่งนอ้ย 2 ครั, งต่อปี  

3.55 0.94 ดี 

2 ) ผูต้อ้งขงัไดรั้บการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้
ดา้นสุขภาพจากความร่วมมือขององคก์รทั,ง
ภายในภายนอก เพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ 

3.66 0.99 ดี 

3) ผูต้อ้งขงัไดรั้บสิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตาม
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที�เป็นสากล 

3.94 0.76 ดี 

4) มีพื,นที�สาํหรับบริการผูต้ ้องขังป่วยใน
โรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ เพื�อส่งต่อการรักษา
ที�จาํเป็น 

3.01 1.43 ปาน
กลาง 

 

 จากตารางที� 16 สรุปผลการประเมินไดด้งันี,  
1. องค์ประกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ  มี 4 องคป์ระกอบยอ่ย 

ไดแ้ก่ 
1.1 ด้านโครงสร้างมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํมี3 ตวัชี, วดั ผลการประเมิน

คุณภาพชีวติการบริการดา้นสุขภาพ  ตามตวัชี,วดัพบวา่ 
1.1.1 ตวัชี, วดัสถานพยาบาลมีสถานที�ให้บริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมีห้องตรวจ  

มีที�พกัรักษา  มีห้องแยกโรคติดต่อ  มีที�เก็บยาและเวชภณัฑ์ที�จาํเป็นและเพียงพอมีคุณภาพชีวิต
ในเกณฑดี์( x  =3.89, S.D. =0.94) 

1.1.2 ตัวชี, ว ัดมีโครงสร้างบุคลากรสายแพทย์เพื�อแสดงหน้าที�ให้บริการที�
ครอบคลุมสุขภาพองคร์วมมีคุณภาพชีวติอยูใ่นเกณฑดี์ ( x  =3.54, S.D. =1.02) 

1.1.3 ตวัชี, วดัมีแผนการให้บริการสุขภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลแต่ละ
ระดบัมีคุณภาพชีวติในเกณฑป์านกลาง( x  =3.33,S.D. =1.11) 

1.2 ดา้นนโยบายเพื�อการบริการดา้นสุขภาพมี 3 ตวัชี,วดั ผลการประเมินพบวา่ 
1.2.1 ตวัชี, วดัมีนโยบายให้บริการด้านสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

เทียบเท่าคนทั�วไปมีคุณภาพชีวติอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( x =3.41,S.D. =1.08)  
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1.2.2 มีนโยบายให้บริการดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการของ
ผูต้อ้งขงั มีคุณภาพชีวติอยูใ่นเกณฑดี์( x =3.79,S.D. =0.84) 

1.2.3 ตวัชี, วดัมีนโยบายให้บริการด้านสุขภาพตามสิทธิและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศมีคุณภาพชีวติอยูใ่นเกณฑดี์( x  =4.0,S.D. =0.85) 

1.3 มาตรฐานบุคลากรทางการแพทย ์ มี5ตวัชี,วดัผลการประเมินพบวา่ 
1.3.1 ตวัชี,วดัมีจาํนวนบุคลากรใหบ้ริการเหมาะสมตามมาตรฐานหรืออยา่งนอ้ย 2 

คนขึ,นไปมีคุณภาพชีวติในเกณฑป์านกลาง ( x  = 2.73, S.D. = 1.43) 
1.3.2 ตวัชี, วดัมีบุคลากรทางการแพทยใ์ห้การบริการด้านสุขภาพ ตลอด 24 

ชั�วโมงมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x = 3.60,S.D. =1.28) 
1.3.3 ตวัชี, วดัมีบุคลากรผูมี้ความรู้เฉพาะทางด้านต่างๆ เข้าให้บริการอยา่งนอ้ย

เดือนละ 1-2 ครั, ง มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x = 3.56,S.D. =1.23) 
1.3.4 ตวัชี, วดับุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื�องมี

คุณภาพชีวติอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( x  =3.38,S.D.=0.95) 
1.3.5 ตวัชี, วดับุคลากรมีมาตรฐานในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ใหบ้ริการมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์มาก ( x  =4.54,S.D. =0.66) 
1.4 เครือข่ายการบริการสุขภาพที�มีประสิทธิภาพมี  4 ตวัชี, วดัผลการประเมินตาม

ตวัชี,วดั พบวา่ 
1.4.1 ตวัชี, วดัมีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื�อพฒันางานด้าน

สุขภาพ มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x = 4.17, S.D.=0.76)  
1.4.2 ตวัชี,วดัมีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพเพื�อการส่งต่อการรักษามีคุณภาพชีวิต

ในเกณฑดี์( x = 4.32,S.D. =0.72) 
1.4.3 ตวัชี, วดัมีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจากองค์กรเครือข่ายเพื�อ

คุณภาพการบริการมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =4.12,S.D. =0.99)  
1.4.4 ตวัชี,วดัมีการนาํความรู้ นวตักรรม/การวจิยั มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ดา้น

สุขภาพมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x =3.72,S.D. =0.81) 
2. ดา้นการบริหารจดัการการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  มี3องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
2.1 การบริการดา้นสุขภาพแรกรับ  มี 4 ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี, วดั พบวา่ 
2.1.1 ตวัชี, วดัมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับใน 24-48 ชั�วโมง เมื�อ

เขา้สู่ระบบเรือนจาํมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x = 4.27, S.D. =0.81)  
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2.1.2 ตวัชี,วดัมีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกันการแพร่กระจายของ
โรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�นมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =4.35,S.D. =0.80) 

2.1.3 ตวัชี,วดัมีการรวบรวมประวติัการติดสารเสพติด เพื�อวางแผนการบาํบดั
ที�เหมาะสมมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =4.02,S.D. =0.94)   

2.1.4 ตวัชี, วดัมีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองในระยะแรกของการ
เขา้สู่เรือนจาํมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x =3.69,S.D. =1.04) 

2.2 การบริการดา้นสุขภาพขณะอยูใ่นเรือนจาํมี 4 ตวัชี, วดัผลการประเมินตามตวัชี, วดั
พบวา่  

2.2.1 ตวัชี, วดัมีแผนให้บริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกัน  รักษา ฟื, นฟู
สุขภาพ ดา้นสังคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื,นฐานมีคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ดี ( x = 4.17, S.D. = 
0.79 )  

2.2.2 ตวัชี, วดัมีสวสัดิการหลักประกันสุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป มีคุณภาพ
ชีวติในเกณฑดี์มาก( x =4.55,S.D. =0.66)  

2.2.3 ตัวชี, ว ดัมีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถการดูแลของ
สถานพยาบาลเรือนจาํมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์มาก ( x  =4.57, SD =0.67)  

2.2.4 ตวัชี, วดัมีแผนปฏิบติัการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตใน
เกณฑดี์ ( x  =3.60, S.D. =1.04) 

2.3 การบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ  มี 3 ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี,วดั
พบวา่  

2.3.1 ตวัชี, วดัมีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนืองกบัหน่วยบริการ
สุขภาพชุมชนมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x =4.10, S.D. =0.80)  

2.3.2 ตวัชี,วดัมีการเตรียมความพร้อมต่อการใชชี้วติในชุมชนดา้นการปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมสุขภาพ มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x =3.88,S.D. =0.91)  

2.3.3 มีแผนให้ความรู้ ความเขา้ใจการเขา้ถึงบริการสุขภาพชุมชนมีคุณภาพชีวิต
ในเกณฑดี์ ( x  =3.93, S.D. =0.91) 

3. ดา้นกระบวนการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  มี3องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
3.1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ มี3 ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี,วดัพบวา่ 
3.1.1 ตวัชี,วดัมีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุกสัปดาห์มีคุณภาพชีวติใน

เกณฑดี์( x  =3.98, S.D. =0.90 ) 
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3.1.2 ตวัชี, วดัมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทาง
ศาสนามีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =3.75,S.D. =0.88)  

3.1.3 ตวัชี,วดัมีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพมีคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ดี ( x = 
3.71,S.D. =0.84) 

3.2 ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจบ็มี 3ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี,วดัพบวา่ 
3.2.1 ตวัชี, วดัมีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการดูแลตวัเองให้

ปลอดภยัมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =3.84,S.D. =0.80)  
3.2.2 ตวัชี, วดัมีการให้วคัซีนป้องกนัโรคระบาดตามความจาํเป็น ตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =4.13,S.D. =0.80)  
3.2.3 มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบและ

พฤติกรรมเสี�ยงมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =4.39,S.D. =0.69 ) 
3.3 ดา้นการบาํบดัรักษา มี3 ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี,วดัพบวา่ 
3.3.1 ตวัชี,วดัมีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพมีคุณภาพชีวิตในเกณฑดี์

( x =4.08,S.D. =0.99) 
3.3.2 ตวัชี, วดัมีบริการดูแลรักษาโรคเรื, อรัง เช่น เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 

หวัใจ อยา่งต่อเนื�องมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์มาก ( x =4.53,S.D. =0.63 ) 
3.3.3 ตวัชี,วดัมีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื,อ เช่น เอชไอวี/เอดส์ วณัโรค ครบวงจร

มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์มาก( x  =4.66,S.D. =0.60) 
3.3.4 ตวัชี,วดัมีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสมมีคุณภาพ

ชีวติในเกณฑดี์( x  =4.19, S.D. =0.92) 
3.3.5 ตัวชี, วดัมีบริการดูแลรักษาการบาดเจ็บฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนในเวลาที�

เหมาะสมมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =4.40,S.D. =0.64) 
3.3.6 ตวัชี, วดัมีบริการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอย่างมีศกัดิd ศรีความเป็นมนุษย์มี

คุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =3.98,S.D. =0.98) 
3.4 ดา้นการฟื, นฟูสภาพมี 3ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี,วดัพบวา่ 
3.4.1 ตวัชี,วดัมีอุปกรณ์ /สิ� งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ิการ

ทางร่างกายตามความจาํเป็นมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =4.14,S.D. =0.88) 
3.4.2 ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบับุคคลทั�วไปมีคุณภาพชีวิต

ในเกณฑดี์( x =4.02,S.D. =0.94) 
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3.4.3 ตวัชี,วดัมีกิจกรรมฟื, นฟูร่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายุและผูต้อ้งขงัพิการ
มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =3.60,S.D. =0.95 ) 

3.5 ดา้นสังคมสิ�งแวดล้อมและสิ�งจาํเป็นพื,นฐาน  มี3 ตวัชี, วดัผลการประเมินตาม
ตวัชี,วดัพบวา่ 

3.5.1 ตวัชี, วดัมีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิดโรคและความบั�นทอน 
ต่อสุขภาพมีคุณภาพชีวติในเกณฑป์านกลาง( x = 3.15,S.D. =1.05) 

3.5.2 ตวัชี, วดัมีการจดัสิ� งแวดล้อมที�มีผลต่อสุขภาพ เช่น การระบายอากาศ 
แสงสวา่งและอุณหภูมิบนเรือนนอนมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =3.82,S.D. = 0.83 )  

3.5.3 ตวัชี, วดัมีบริการสิ� งจาํเป็นพื,นฐานด้านอาหาร นํ, าดื�มนํ, าใช้ ที�นอน เสื, อผา้
อยา่งเหมาะสมมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =4.31,S.D. =0.71)  

3.5.4 ตวัชี, วดัมีการดูแลกาํจดัขยะและสิ� งปฏิกูล ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =4.17, S.D. =0.76)  

3.5.5 ตวัชี, วดัมีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื,องตน้มีคุณภาพชีวิตใน
เกณฑดี์( x  =4.02, S.D. =0.95) 

4. ดา้นผลลพัธ์การใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํมี 3 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
4.1 ดา้นคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ  มี6ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี,วดัพบวา่ 
4.1.1 ตวัชี,วดัมีผลประเมินความพึงพอใจจากการรับบริการสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี

มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x =3.58, S.D. =0.81) 
4.1.2 ไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพเบื,องตน้มากกว่า

ร้อยละ 90มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x  =4.17, S.D. =0.73) 
4.1.3 ตวัชี, วดัมีข้อมูลสถิติสุขภาพประจาํปีแสดงอตัราการป่วยและเสียชีวิตมี

แนวโนม้ลดลงมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =3.55, S.D. =0.91) 
4.1.4 ตวัชี, วดัมีการจดัการแก้ไข ปัญหา ขอ้ร้องเรียนการบริการสุขภาพเพื�อ

ปรับปรุงการบริการมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =3.83, S.D. =0.83) 
4.1.5 ตวัชี, วดัผูร้ับบริการมีความรู้เรื� องการส่งเสริม ป้องกนัโรคและการดูแล

สุขภาพตนเองมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =3.80, S.D. =0.76) 
4.1.6 ตวัชี,วดัสถานพยาบาลผา่นเกณฑ์มาตรฐานสถานพยาบาลในการให้บริการ

สุขภาพ มีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x  = 4.40, S.D. =0.71) 
4.2 ผลการบริการผูเ้จ็บป่วยเรื, อรังและผูพ้ิการมี 5 ตวัชี, วดัผลการประเมินตามตวัชี, วดั

พบวา่ 
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4.2.1 ตวัชี,วดัผูป่้วยโรคติดเชื,อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่ง
ต่อรักษาที�จาํเป็นมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์มาก ( x  =4.64, S.D. =0.56) 

4.2.2 ตวัชี, วดัผูป่้วยโรคเรื, อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงได้รับการรักษา
ต่อเนื�องและส่งต่อเหมาะสมมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์มาก( x =4.58, S.D. =0.60) 

4.2.3 ตวัชี,วดัผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและการส่งต่อกรณีที�
จาํเป็นอยา่งเหมาะสมมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์ ( x  =4.34,S.D. = 0.82) 

4.2.4 ตวัชี, วดัอตัราการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื,อและโรคเรื, อรังที�เป็นปัญหาใน
เรือนจาํมีแนวโนม้ลดลงมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =3.98,S.D. = 0.94) 

4.2.5 ตวัชี,วดัผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิผูพ้ิการเทียบเท่าบุคคลทั�วไปมีคุณภาพชีวิต
ในเกณฑดี์( x  =4.12,S.D. = 0.96) 

4.3 ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ  มี 3 ตวัชี,วดัผลการประเมินตามตวัชี,วดัพบวา่ 
4.3.1 บุคลากรทางการแพทยไ์ดรั้บการฝึกอบรม เพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์

จากองคก์รสุขภาพอยา่งนอ้ย 2 ครั, งต่อปีมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x =3.55, S.D. =0.94 ) 
4.3.2 ผูต้อ้งขงัไดรั้บการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นสุขภาพจากความร่วมมือ

ขององค์กรทั,งภายในภายนอก เพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพมีคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ดี ( x  = 
3.66, S.D. =0.99) 

4.3.3 ผูต้อ้งขงัไดรั้บสิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศที�
เป็นสากลมีคุณภาพชีวติในเกณฑดี์( x  =3.94, S.D. =0.76) 

4.3.4 มีพื,นที�สําหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ เพื�อส่งต่อ
การรักษาที�จาํเป็นมีคุณภาพชีวติในเกณฑป์านกลาง ( x  =3.01, S.D. =1.43) 
  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัจากกลุ่มเจา้หน้าที�
สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศตามตวัชี, วดัการบริการ
สุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัผูว้จิยันาํมาสรุปรวมตามองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย 
ดงัรายละเอียดแสดงในตารางที� 17 
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ตารางที� 17 ผลสรุปการประเมินคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัจากกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยจ์าํแนก
ตามองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย x  SD ผลตามเกณฑ์ 

1.ดา้นโครงสร้าง
หน่วยบริการ
สุขภาพในเรือนจาํ 

1.1มาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํ 3.59 1.05 ดี 

1.2 นโยบายเพื�อการบริการดา้นสุขภาพ 3.73 0.96 ดี 

1.3 มาตรฐานบุคลากรทางการแพทย ์ 3.56 1.28 ดี 

1.4 เครือข่ายการบริการสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ 4.08 0.85 ดี 

ผลรวมดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ 3.74 1.02 ดี 

2.ดา้นการบริหาร
จดัการ การบริการ
สุขภาพในเรือนจาํ 

2.1การบริการดา้นสุขภาพแรกรับ 4.08 0.93 ดี 

2.2 การบริการดา้นสุขภาพขณะอยูใ่นเรือนจาํ 4.22 0.89 ดี 

2.3 การบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ 3.97 0.88 ดี 

ผลรวมดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 4.09 0.90 ดี 

3.ดา้นกระบวนการ 
การบริการดา้น
สุขภาพในเรือนจาํ 

3.1 การส่งเสริมสุขภาพ 3.82 0.88 ดี 

3.2 การป้องกนัโรคและการบาดเจ็บ 4.12 0.79 ดี 

3.3 การบาํบดัรักษา 4.31 0.85 ดี 

3.4 การฟื, นฟสูภาพ 3.92 0.95 ดี 

3.5 ดา้นสงัคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื,นฐาน 3.89 0.96 ดี 

ผลรวมดา้นกระบวนการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 4.01 0.87 ดี 

4.ดา้นผลลพัธ์การ
บริการดา้นสุขภาพ
ในเรือนจาํ 

4.1 คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 3.89 0.85 ดี 

4.2 ผลการบริการดา้นสุขภาพผูเ้จบ็ป่วยเรื,อรังและ         
ผูพิ้การ 

4.33 0.83 ดี 

4.3 ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ 3.54 1.11 ดี 

ผลรวมดา้นผลลพัธ์การใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 3.92 0.93 ดี 

ผลรวมการประเมนิคุณภาพชีวติจากการบริการด้านสุขภาพ 3.94 0.93 ดี 
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 จากตารางที� 17  พบวา่การประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั 
โดยเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํในภาพรวมทั�วประเทศ 
พบวา่คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพทุกองคป์ระกอบและตวัชี, วดัอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.94, 
S.D. =0.93) เมื�อจาํแนกตามองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยมีผลการประเมิน ดงันี,  

1. ด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x =3.74,S.D. = 1.02) จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ยไดด้งันี,  

1.1 ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่
ในเกณฑดี์ ( x =3.59,S.D. = 1.05) 

1.2 นโยบายเพื�อการบริการดา้นสุขภาพมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่
ในเกณฑดี์( x =3.73,S.D. = 0.96) 

1.3 มาตรฐานบุคลากรทางการแพทยมี์คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่น
เกณฑดี์( x =3.56,S.D. =1.28) 

1.4 เครือข่ายการบริการสุขภาพที�มีประสิทธิภาพมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 4.08,S.D.=0.85) 

2. ด้านการบริหารจัดการ การบริการสุขภาพในเรือนจาํมีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์( x = 4.09,S.D. =0.90) จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ยไดด้งันี,  

2.1 ดา้นการบริการดา้นสุขภาพแรกรับมีคุณภาพชีวิตในเกณฑดี์ ( x =4.08,S.D. = 0.93)   
2.2 ดา้นการบริการดา้นสุขภาพขณะอยูใ่นเรือนจาํมีคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ดี ( x = 4.22, 

S.D. = 0.89) 
2.3 ด้านการบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษมีคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ดี

( x =3.97, S.D. =0.88) 
3. ด้านกระบวนการ  การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํมีคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ดี 

( x =4.01,S.D. =0.87) จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ยไดด้งันี,  
3.1 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

( x  =3.82, S.D. =0.88) 
3.2 ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจ็บมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่

ในเกณฑดี์( x = 4.12, S.D. =0.79) 
3.3 ด้านการบาํบัดรักษามีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

( x =4.31, S.D. =0.85) 
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3.4 ด้านการฟื, นฟูสภาพมีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
( x  =3.92, S.D.= 0.95)  

3.5 ดา้นสังคมสิ�งแวดล้อมและสิ�งจาํเป็นพื,นฐานมีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้าน
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์( x =3.89,S.D. =0.96) 

4. ด้านผลลัพธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํามีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้าน
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์( x  =3.92,S.D. = 0.93) จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ยไดด้งันี,  

4.1 คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ใน
เกณฑดี์( x  = 3.89,S.D. = 0.85) 

4.2 ผลการบริการผูเ้จ็บป่วยเรื, อรังและผูพ้ิการมีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้าน
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์( x = 4.33, S.D. =0.83) 

4.3 ผลความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ
อยูใ่นเกณฑดี์( x  = 3.54, S.D. =1.11 ) 
 ผลการประเมินกลุ่มจากผู้ต้องขังที�รับบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจํา 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการประเมินไดแ้ก่ ผูต้อ้งขงัที�มารับบริการในสถานพยาบาล
เรือนจาํขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผูว้ิจยัคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) แห่งละ 5 คน รวม 15 คน เพื�อทาํการสัมภาษณ์เพื�อรวบรวมขอ้มูล 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการประเมินกลุ่มผูต้ ้องขงั ผูว้ิจยัประเมินโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ใช้เครื� องมือ
แบบสัมภาษณ์ชนิดกึ� งโครงสร้าง (Semi-structures interview)  ที�ครอบคลุมองค์ประกอบและ
ตวัชี,วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัที�ผูว้จิยัพฒันาขึ,น  
 

การพฒันาเครื�องมือ   
 การพฒันาเครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งโครงสร้าง (Semi-structures interview) ผูว้ิจยั
มีขั,นตอนในการพฒันาเครื�องมือดงันี,   

1. ผูว้ิจ ัยนําองค์ประกอบและตัวชี, วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงัที�พฒันาขึ,นจากขั,นตอนที� 2  พฒันาเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งโครงสร้าง (Semi-structures 
interview) ตามองคป์ระกอบและตวัชี,วดั โดยปรับขอ้คาํถามใหมี้ความชดัเจนเขา้ใจง่าย  หลงัจากนั,น
ส่งใหอ้าจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบดา้นเนื,อหา โครงสร้างและภาษา ให้มีความถูกตอ้ง ชดัเจนและวดั
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ได้ตรงตามเรื� องที�ศึกษา จากนั,นผูว้ิจยัปรับแก้ตามข้อแนะนาํของอาจารย์ที�ปรึกษาก่อนนาํให้
ผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบ 

2. ผูว้จิยันาํแบบสัมภาษณ์ส่งใหผู้เ้ชี�ยวชาญ  5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือโดย
การตรวจความตรงเชิงเนื,อหา (Content Validity)ดว้ยวิธีการตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้
คาํถามกบัจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการวดั(Index of Item – Objective Congruence; IOC) และนาํมาปรับแก้
ตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ  
 เครื�องมือแบบสัมภาษณ์กึ� งโครงสร้าง(semi-structured interview) ซึ� งประกอบด้วย 4 
องคป์ระกอบหลกัที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อพฒันาคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั ไดแ้ก่ 

1. องค์ประกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํประกอบดว้ยตวัชี, วดัที�
เกี�ยวขอ้งกบัมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํสาํหรับการบริการดา้นสุขภาพ  นโยบายการบริการ
ดา้นสุขภาพตามสิทธิด้านสุขภาพมาตรฐานด้านบุคลากรทางการแพทย ์และเครือข่ายการบริการ
สุขภาพที�มีประสิทธิภาพ 

2. องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ ประกอบดว้ย
ตวัชี, วดัเกี�ยวข้องกบัการบริการด้านสุขภาพตั,งแต่ผูต้อ้งขงัเริ�มเขา้มาอยู่ในระบบเรือนจาํวนัแรก
จนกระทั�งปล่อยพน้โทษเพื�อกลบัไปใชชี้วติกบัครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

3. องคป์ระกอบดา้นกระบวนการการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํประกอบดว้ยตวัชี, วดั
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดักิจกรรมด้านต่างๆที�ครอบคลุมทุกด้านของงานบริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล การฟื, นฟูสภาพและการบริการดา้น
สุขภาพทางสังคมสิ�งแวดลอ้มและความจาํเป็นพื,นฐานใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั  

4. องคป์ระกอบดา้นผลลัพธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ ประกอบด้วยตวัชี, วดั
ที�เกี�ยวขอ้งกบัผลลพัธ์ที�ผูต้อ้งขงัได้รับการบริการด้านสุขภาพของกลุ่มผูต้อ้งขงัทั�วไป  ผูต้อ้งขงั
ที�มีความเจบ็ป่วยเรื,อรังและผูพ้ิการ และความร่วมมือระหวา่งองคก์รดา้นสุขภาพเพื�อพฒันาคุณภาพ
ชีวติผูต้อ้งขงั ผูว้จิยันาํเครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งโครงสร้างเพื�อสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงักลุ่มตวัอยา่ง
เพื�อประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ  เป็นการประเมินเพื�อตรวจสอบขอ้มูลสะทอ้น
กลบัการบริการด้านสุขภาพของเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการสุขภาพในสถานพยาบาล
เรือนจาํ  ผูว้ิจยัประเมินผูต้อ้งขงัที�มารับบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก  ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ แห่งละ 5 คน ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์ผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื,อหา (Contents analysis) ก่อนการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัทาํความเขา้ใจกบัผูต้อ้งขงัให้เห็นถึง
ความสาํคญัของขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพื�อประเมินประเมิน  ซึ� งขอ้มูลที�ไดรั้บจะเป็นขอ้มูลที�มี
ประโยชน์กบัผูต้อ้งขงัเอง  โดยสามารถนาํผลการประเมินไปปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตแก่
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ผูต้อ้งขงัดงันั,นการได้รับขอ้มูลจากปัญหาที�เป็นจริงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ�ง ผูว้ิจยัจะนาํเสนอ
ผลการวิจยัเป็นภาพรวมซึ� งไม่มีผลกระทบใดๆต่อตวัผูต้อ้งขงัที�เป็นผูใ้หข้อ้มูล ซึ� งผลการประเมิน
ในแต่ละขนาดของสถานพยาบาล สรุปผลไดด้งันี,    

 

ผลการประเมินคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดเลก็  

(สัมภาษณ์ผู้ต้องขัง วนัที� 25 ธันวาคม  2557) 
 เรือนจาํจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเปิดดาํเนินการมากวา่ 90 ปี (พ.ศ. 2452 ) ซึ� งเดิมมีเนื,อ
ที�คบัแคบมีผูต้อ้งขงัแออดั จึงก่อสร้างเป็นเรือนจาํรูปแบบใหม่เมือปี พ.ศ. 2542 ตั,งอยูต่าํบลหนัตรา  
อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีเนื,อที� 58 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา ปัจจุบนัมี
ผูต้อ้งขงัจาํนวน 4,155 คน (ขอ้มูลวนัที� 25 ธนัวาคม 2557 )ปัจจุบนัมีพื,นที�ควบคุมผูต้อ้งขงัซึ� งเรียกวา่ 
“แดน” จาํนวน 3 แดนประกอบดว้ยแดนเอ(A) เป็นแดนสําหรับคุมขงัผูต้อ้งขงัระหวา่งพิจารณาคดี 
ผูต้อ้งขงักกัขงัและผูต้อ้งขงัฟื, นฟู แดนบี (B)  สําหรับผูต้อ้งขงัคดีเด็ดขาดและแดนหญิงเป็นแดน
สาํหรับคุมขงัเฉพาะผูต้อ้งขงัหญิง  ส่วนสถานพยาบาลซึ� งเป็นหน่วยบริการสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั เป็น
สถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิ มีขีดความสามารถให้การรักษาพยาบาลเบื,องตน้ มีเจา้หนา้ที�สาย
การแพทยป์ระกอบดว้ยพยาบาลวิชาชีพ 2 คนเจา้หนา้ที�ธุรการ 1 คน มีโรงพยาบาลประจาํจงัหวดั
อยธุยา สังกดักระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยบริการเครือข่ายเพื�อส่งต่อการรักษาผูป่้วยอาการหนกั
ที�สถานพยาบาลเรือนจาํไม่สามารถใหก้ารรักษาพยาบาลได ้  

 จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัเพื�อประเมินคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบและตวัชี, วดัการ
บริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ,น โดยการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงั
จาํนวน 5 คน เป็นผูต้อ้งขงัเพศชายทั,งหมด เนื�องจากผูต้อ้งขงัหญิงมีขอ้จาํกดัในด้านการเขา้
สัมภาษณ์ ผูต้อ้งขงัผูใ้ห้ขอ้มูลมีอายุระหว่าง 19 -70 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา 3 คน 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 คนและมธัยมศึกษาตอนปลาย 1 คน  นบัถือศาสนาพุทธ 4 คน ศาสนาอิสลาม 
1 คน คดีผดิพระราชบญัญติัยาเสพติด4 คนและคดีกระทาํชาํเรา 1 คน เป็นผูต้อ้งขงัที�มีโรคประจาํตวั 
4 คนและไม่มีโรคประจาํตวั 1 คน ผลการสัมภาษณ์สรุปตามองค์ประกอบและตวัชี, วดัการบริการ
ดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติไดด้งันี,  
 1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา 

  องคป์ระกอบดา้นนี,ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยที�มีตวัชี, วดัเกี�ยวขอ้งกบัการบริการ
ดา้นสุขภาพในดา้นความเหมาะสมของสถานที�ให้บริการ ความพอเพียงของยาและเวชภณัฑ์ในการ
บริการแก่ผูต้อ้งขงั นโยบายเพื�อการบริการด้านสุขภาพ บุคลากรผูใ้ห้บริการและเครือข่ายสถาน
บริการดา้นสุขภาพ ซึ� งผูว้จิยัประเมินจากการไดรั้บบริการด้านสุขภาพของผูต้ ้องขงัที�มาใช้บริการ
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สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ ซึ� งเป็นสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็กของกรมราชทณัฑ์จากการ
สัมภาษณ์สรุปไดว้า่  

1.1 ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจํา ผูต้อ้งขงัประเมินโดยสรุปว่า สถานพยาบาล
เรือนจาํมีความเหมาะสมในการให้บริการสุขภาพโดยสถานพยาบาลมีความเป็นเอกเทศ  มีพื,นที�
เหมาะสม มีห้องตรวจรักษาและให้การรักษาพยาบาล มีห้องแยกโรค สถานพยาบาลเป็นอาคาร 2 
ชั,นดา้นล่างเป็นพื,นที�ใหบ้ริการตรวจรักษาผูป่้วยนอก หอ้งจ่ายยาและเวชภณัฑ์ ดา้นบนเป็นห้องแยก
โรคจาํนวน 4 ห้องประกอบด้วยห้องแยกผูป่้วยวณัโรคระยะติดต่อ ห้องผูป่้วยวณัโรคหลงัระยะ
ติดต่อ หอ้งผูป่้วยโรคทั�วไป หอ้งผูสู้งอายแุละผูช่้วยเหลืองานดูแลผูป่้วยในสถานพยาบาลห้องยา
และเวชภณัฑมี์ยาพอเพียงในการใหบ้ริการ ซึ� งจากการใหส้ัมภาษณ์มีผูต้อ้งขงัคนหนึ�งกล่าววา่“ แดน
พยาบาลที�นี�อยูด่า้นหนา้เลยครับ!  เมื�อเขา้มาในเรือนจาํก็จะเห็นรั, วแดนไม่ไกลจากแดนอื�นๆ มาหา
หมอสะดวกดี”ผูต้อ้งขงัอีกคนหนึ�งไดก้ล่าวเสริมวา่ “ ที�นี�มียาจ่ายใหค้นไขม้ากพอครับ!  ตั,งแต่เขา้มา
ที�นี�  เวลาป่วยก็ไดรั้บยาตลอดไม่เคยขาด  คนเป็นวณัโรคหมอก็ให้มานอนรักษาที�สถานพยาบาล
จนกวา่อาการจะดีขึ,น ไม่แพร่เชื,อใหค้นอื�น ” (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

1.2 ด้านนโยบายเพื�อการบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง  ผูต้อ้งขงัประเมินวา่  ไดรั้บ
บริการด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลเรือนจาํโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั,งสิ,น ใช้สิทธิบตัรทอง
หรือสิทธิหลกัประกนัสุขภาพตามนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกบัคนทั�วไป การได้รับบริการตรง
กบัความตอ้งการและปัญหาความเจ็บป่วย ไดย้าตรงตามอาการป่วย  ผูต้อ้งขงัทุกคนให้สัมภาษณ์วา่ 
“ ที�นี�รักษาไม่ตอ้งเสียตงัคค์รับ ฟรีทุกอยา่ง แต่ตอ้งนาํเลขบตัรประชาชนมาทาํบตัรทองใชไ้ดเ้หมือน
ขา้งนอก ส่วนใหญ่ที�นี�ผูต้อ้งขงัเป็นคนในพื,นที�จงัหวดันี, เกือบทั,งนั,น”  และมีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าว
วา่   “ผมติดเชื,อเอชไอวจีากขา้งนอก  เขา้มาขา้งในก็ไดย้าตา้นไวรัสใหผ้มกินต่อเลยไม่ขาดยา  ไม่งั,น
อาการผมคงแยแ่น่ๆ  มีเพื�อนเป็นหอบหืดที�แดน  พอยาหมดหมอก็นัดให้มารับยาพ่นตลอดครับ” 
(บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

1.3 ด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์ผูต้อ้งขงัประเมินวา่เจา้หนา้สายการแพทยที์�
ใหบ้ริการสุขภาพมีเพียง 2 คนดูแลผูต้อ้งขงัจาํนวนสี�พนักวา่คนซึ� งมีจาํนวนนอ้ยเกินไปเมื�อเทียบกบั
จาํนวนผูต้อ้งขงั  เจา้หนา้ที�พยาบาลใหก้ารดูแลทั,งในเวลาและนอกเวลา  นอกเวลามีเจา้หนา้ที�เขา้เวร
ในสถานพยาบาลเพียงคนเดียว เมื�อผูต้อ้งขงัขอความช่วยเหลือหรือมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะใช้
สัญญาณโดยการกดกริ�ง เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�ฝ่ายควบคุมทราบและรายงานเจา้หน้าที�พยาบาลเพื�อให้
ความช่วยเหลือ  มีผูต้อ้งขงัคนหนึ�งใหส้ัมภาษณ์วา่  “หมอที�นี�นอ้ยมากครับ  มีแค่ 2 คน บางวนัเหลือ
คนเดียว  เพราะเห็นหมออีกคนตอ้งไปส่งผูป่้วยที�โรงพยาบาลขา้งนอก  แต่ละวนัผูต้อ้งขงัลงชื�อหา
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หมอกนัเยอะ  แต่ยงัดีมีหมอจากขา้งนอกมาตรวจอาทิตยล์ะ 2 -3 ครั, ง”(บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 
2557) 

1.4 ด้านเครือข่ายบริการด้านสุขภาพที�มีประสิทธิภาพผูต้อ้งขงัประเมินการบริการ
ดา้นเครือข่ายสุขภาพว่า เมื�อมีผูต้อ้งขงัป่วยหนกัเกินขีดความสามารถในการรักษาของสถานพยาบาล
เรือนจาํ เจา้หนา้ที�จะส่งตวัไปรักษาต่อที�โรงพยาบาลโรงพยาบาลอยุธยา ผูต้อ้งขงัจะไดรั้บความรู้
ดา้นสุขภาพจากบอร์ดความรู้ของสถานพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นความรู้ในดา้นการป้องกนัโรคเอดส์
และวณัโรคในเรือนจาํ  มีผูต้อ้งขงัรายหนึ� งให้สัมภาษณ์ว่า  “ที�นี�ใครป่วยหนักผมก็เห็นหมอส่ง
โรงพยาบาลอยุธยาครับ เอารถเรือนจาํไปส่ง ใครมีโรคประจาํตวัหมอจะนดัให้ไปเอายาและตรวจ
เป็นระยะ อยา่งผมเป็นโรคหอบ บางวนัมีอาการเหนื�อยหายใจไม่ทนั หมอก็จะรีบส่งไปโรงพยาบาลเลย”  
และผูต้อ้งขงัอีกคนหนึ�งกล่าววา่ “ในคุกติดต่อกบัภายนอกอะไรไม่ไดเ้ลยครับ!ความรู้เรื�องสุขภาพ
ก็มีแต่บอร์ดชั,นล่างของสถานพยาบาล มีแต่เรื�องโรคเอดส์กบัวณัโรค ..” (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 
2557 ) 
 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ  การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
  ในองคป์ระกอบนี,  ผูว้จิยัสัมภาษณ์เพื�อประเมินคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัจากการบริการ 
ดา้นสุขภาพที�ครอบคลุม3 ระยะตั,งแต่แรกรับเขา้เรือนจาํ ขณะใช้ชีวิตอยูใ่นเรือนจาํและก่อนปล่อย
พน้โทษเพื�อเตรียมความพร้อมออกไปสู่ชุมชนและสังคม โดยผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่  

2.1 ด้านการบริการด้านสุขภาพแรกรับ ผูต้อ้งขงัประเมินวา่ขณะเขา้เรือนจาํในวนัแรก
ไดรั้บการตรวจสุขภาพเบื,องตน้จากเจา้หน้าที� โดยถามประวติัการเจ็บป่วย โรคประจาํตวั การติด
สารเสพติด ตรวจร่างกายเบื,องตน้ ในการตรวจสุขภาพจิตจะมีแบบฟอร์มถามตอบเป็นขอ้ๆส่วน
การแนะนาํการใชชี้วิตในเรือนจาํ  การดูแลสุขภาพตวัเอง การปรับสภาพความเครียด ยงัไม่มีระบบ
เป็นรูปธรรม   การป้องกนัการฆ่าตวัตายส่วนใหญ่เป็นการใหก้าํลงัใจจากเพื�อนๆผูต้อ้งขงัดว้ยกนัเอง
เพื�อไม่ให้เกิดความเครียดและคิดฆ่าตวัตายหรือทาํร้ายตวัเอง  มีผูต้อ้งขงัรายหนึ� งให้สัมภาษณ์วา่ 
“ในวนัแรกคนเขา้ใหม่ก็จะเขา้แถวให้หมอตรวจ ลงประวติัการเจ็บป่วยใครมีโรคประจาํตวัหมอ
ก็จะนดัใหห้มอใหญ่ตรวจอีกครั, งในวนัที�หมอใหญ่เขา้ตรวจ  ทุกคนจะไดต้รวจร่างกายหมด ”  และ
มีผูต้อ้งขงัอีกคนกล่าวในตอนหนึ� งว่า“ ผู ้ต้องขังที� นี� ส่วนใหญ่จะเป็นคนอยุธยา มกัปรับตวัง่าย 
บางคนก็ติดคุกหลายรอบ ชินกบัสภาพเรือนจาํตั,งแต่ผมเขา้มาอยูที่�นี�ยงัไม่เคยเห็นใครคิดฆ่าตวัตายเลยครับ” 
(บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

2.2 ด้านการบริการด้านสุขภาพระหว่างถูกคุมขัง  ผูต้อ้งขงัประเมินว่า ขณะที�อยู่ใน
เรือนจาํไดใ้ช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพ ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ที�พยาบาลครอบคลุมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรค การรักษา การ
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ฟื, นฟูสภาพและการใหบ้ริการดา้นสังคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื,นฐาน   ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่“ 
ที�หมอยกตวัอยา่งมา หมอที�นี�ก็ดูแลครอบคลุมทุกอย่างครับ! มีแค่บางอย่างที�ควรปรับปรุง  อยา่ง
เรื�องอาหาร น่าจะปรับปรุงรสชาติบา้ง แต่ยงัดีที�มีญาติฝากเงินไวซื้,ออาหารจากร้านสงเคราะห์เดือนละ
พนั จึงพออยูไ่ดอ้ยูใ่นนี, รักษาฟรี  ค่ายาก็ไม่ตอ้งเสียซกับาทแค่ทาํบตัรทองคนไม่มีก็ยงัไม่เสียตงัคเ์ลย ”  
(บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

2.3 ด้านการบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษ ผูต้้องขงัประเมินว่าส่วนใหญ่
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพน้โทษ  เป็นการแนะนาํด้านอาชีพเพื�อให้สามารถออกไป
ประกอบอาชีพไม่ให้กระทาํผิดซํ, าอีก ส่วนโครงการดา้นปรับพฤติกรรมสุขภาพ เช่นโครงการเลิก
บุหรี�  ยงัไม่มีเป็นรูปธรรมยงัมีคนสูบบุหรี� จาํนวนมาก โครงการเลิกเสพยาเสพติดที�นี�มีการส่ง
ผูต้อ้งขงัเขา้ค่ายววิฒัน์พลเมืองในค่ายทหารผูป่้วยโรคเอดส์ วณัโรคก่อนปล่อยจะมีหนงัสือส่งต่อ
การรักษาเพื�อไปรักษาต่อโรงพยาบาลขา้งนอก ส่วนบางคนปล่อยตวัก็ไม่ไดแ้จง้ให้เจา้หนา้ที�ทราบ  
ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่  “ ก่อนปล่อยประมาณสองอาทิตยจ์ะมีเจา้หนา้ที�เรียกไปแนะนาํดา้นอาชีพ   
ใครสนใจอะไรก็มีครูจากด้านนอกมาสอนและแนะนาํ   โครงการให้เลิกบุหรี�ยงัไม่เห็นมีตั,งแต่
อยูที่�นี�  แทบทุกคนยงัสูบบุหรี�อยูเ่ลย ผมวา่เลิกยาก!!! ”   และผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าวถึงโครงการเลิก
ยาเสพติดวา่“  ในแดนฟื, นฟูจะมีส่งไปฝึกในค่ายทหาร แต่ส่วนใหญ่เขาจะคดัผูต้อ้งขงัโทษครั, งแรก
ไป โทษหลายๆรอบก็ไม่ไดรั้บการบาํบดั ” (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

 3. องค์ประกอบด้านกระบวนการการบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
  ในองค์ประกอบนี, ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยและตวัชี, วดัจากการบริการด้าน
สุขภาพในการจดักิจกรรมที�ครอบคลุมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา การฟื, นฟู
สภาพและการบริการสุขภาพด้านสังคมสิ�งแวดล้อมและสิ�งจาํเป็นพื,นฐานในการดาํรงชีวิต ซึ� ง
ผูต้อ้งขงัประเมินคุณภาพชีวติสรุปดงันี,  

3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพผูต้อ้งขงัประเมินว่าไดรั้บบริการดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
กาย  โดยมีการจดักิจกรรมกีฬาประเภทฟุตบอล ตะกร้อ มวยสากล  มีกิจกรรมกายบริหารทุกเช้า15- 20 
นาที กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นกิจกรรมประเภทดนตรี การเล่นลิเก การร้องเพลงเพื�อคลายเครียด  
กิจกรรมการฝึกอาชีพมีหลากหลาย เช่น ช่างไม ้ช่างไฟฟ้า เยบ็อวน  กิจกรรมทางศาสนาพุทธเป็น
กิจกรรมธรรมวตัรเชา้ เยน็ การทาํบุญตกับาตรในวนัสาํคญัทางศาสนา ส่วนศาสนาอิสลามมีจดัพื,นที�
เพื�อให้ละหมาด การถือศีลอด การส่งเสริมสุขภาพปากและฟันจะมีการจดักิจกรรมให้ความรู้การ
ดูแลช่องปาก 3 เดือนต่อครั, งโดยมีทีมทนัตกรรมจากโรงพยาบาลจงัหวดัเขา้จดักิจกรรมในสถานพยาบาล 
ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่ “กีฬาที�นี�จดับ่อยๆ มีทั,งฟุตบอล มวย ตะกร้อ ส่วนใหญ่เป็นฟุตบอลเล่นได้
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หลายคน ทุกคนก็ชอบ !! กิจกรรมแกเ้ครียดก็มีการเล่นดนตรี  มีการฝึกลิเกดว้ย เพราะที�อยุธยามี
คณะลิเกเยอะ  ” (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

3.2 ด้านการป้องกนัโรคและการบาดเจ็บ   ผูต้อ้งขงัประเมินว่ากิจกรรมการป้องกัน
โรคและการบาดเจ็บจากการทาํงาน ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมป้องกนัโรคเอดส์และวณัโรค มีการอบรม
ความรู้เรื�องเพศสัมพนัธ์ที�ปลอดภยั การป้องกนัวณัโรค ส่วนกิจกรรมการป้องกนัการบาดเจ็บจาก
การทาํงานยงัไม่มีกิจกรรมที�จดัโดยเจา้หนา้ที�สถานพยาบาล แต่จะมีผูส้อนงานและครูจากหน่วยงาน
ภายนอกให้ความรู้ในแดนที�มีการฝึกอาชีพ เมื�อมีการบาดเจ็บจะส่งตวัมารักษาที�สถานพยาบาล มี
ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่ “ หมอมกัจะจดัอบรมเรื�องโรคเอดส์กบัวณัโรคเป็นประจาํ  เพราะสองโรค
นี, ในเรือนจาํจะเจอบ่อย แต่ในนี, ผมไม่มีอะไรกบัใครหรอก  เอดส์จึงไม่น่ากลวัแต่กลวัเป็นวณัโรค
เป็นแลว้จะทรุดหนกั”  (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

3.3 ด้านการบําบัดรักษา   ผูต้อ้งขงัประเมินว่าการรักษาดา้นทนัตสุขภาพจะมีเจา้หน้าที�
ทนัตกรรมจากโรงพยาบาลจงัหวดัเขา้ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน 2-4 ครั, งต่อปี ส่วนการเจ็บป่วยโรค
อื�นๆ ทางสถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลเบื,องตน้เมื�อมีผูป่้วยอาการหนักจะส่งตวัไปรักษา
ต่อโรงพยาบาลจงัหวดัอยุธยา   ผูป่้วยระยะสุดทา้ยสถานพยาบาลจะส่งตวัไปที�โรงพยาบาล
จงัหวดัเพื�อให้ญาติได้ไปเยี�ยมใกล้ชิดและให้กาํลงัใจในวาระสุดทา้ย มีผูต้อ้งขงัที�มีโรคประจาํตวั
รายหนึ�งกล่าววา่  “  ที�นี�ก็รักษาไดทุ้กโรค  ใครเป็นอะไรหมอก็รักษาไดห้มด อยา่งผมเป็นโรคหอบมี
อาการหอบเหนื�อยก็มาหาหมอเพื�อพ่นยา  ถา้อาการไม่ดี หมอก็ส่งโรงพยาบาลทนัที  หายดีแลว้จึง
กลบัเรือนจาํ  ผมก็ไปโรงพยาบาลหลายครั, งแลว้ ”ผูต้อ้งขงัติดเชื,อเอชไอวรีายหนึ�งกล่าวอีกวา่  “ส่วน
ใหญ่คนเป็นเอดส์ อาการจะทรุดเร็ว  เคยเห็นคนไขท้รุดหนกัหมอก็ส่งไปโรงพยาบาลให้ญาติไดไ้ป
เยี�ยมให้กาํลงัใจ ส่วนใหญ่ก็ตายที�โรงพยาบาล ตอนนี,ผมยงัแข็งแรง หมอบอกวา่หากกินยาต่อเนื�อง
อาการจะไม่ทรุด”(บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

3.4 ด้านการฟื; นฟูสภาพผูต้อ้งขงัประเมินว่าผูสู้งอายุและผูพ้ิการทางเรือนจาํมีกิจกรรม
เพื�อส่งเสริมกาํลงัใจโดยให้สิทธิการแยกห้องคุมขงัจากผูต้อ้งขงัวยัหนุ่มโดยขงัรวมกบัผูต้อ้งขงัที�
พิการมีกิจกรรมสงเคราะห์โดยมีการแจกสิ�งของเครื�องใชที้�จาํเป็น ผูสู้งอายุและผูพ้ิการจะมีสวสัดิการ
เป็นเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกนักบัภายนอก  โดยมอบให้ญาติเป็นผูร้ับเงินแทนให้หรือเขา้บญัชี
ธนาคาร ผูต้อ้งขงัพิการจะมีอุปกรณ์ช่วยพยงุร่างกายให ้ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งไดก้ล่าววา่  “คนแก่และคน
พิการเรือนจาํจะมีแจกของกินของใช้ให้ทุกๆปี แยกขงัให้อยู่ต่างหากไม่เช่นนั,นมกัจะมีทะเลาะ
กับเด็กๆ  คนสูงอายชุอบอยูแ่บบสงบๆ  คนพิการก็มีอุปกรณ์ช่วยเดินให้  ส่วนมากจะมีติดตวัเขา้มา
ด้วย  ถ้าไม่มีเรือนจาํก็มีให้  คนแก่กับคนพิการที�นี� มีน้อยจะมีแค่ไม่กี�คน” (บทสัมภาษณ์: 25 
ธนัวาคม 2557) 
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3.5 ด้านการบริการด้านสุขภาพสังคมสิ�งแวดล้อมและสิ�งจําเป็นพื;นฐาน ผูต้อ้งขงั
ประเมินว่าการยา้ยระบายความแออดัเรือนจาํจะมีการยา้ยผูต้อ้งขงัไปเรือนจาํใกลเ้คียงนานๆครั, ง  
ดา้นความจาํเป็นพื,นฐานดา้นอาหาร มีคุณภาพและรสชาติอยูใ่นเกณฑ์พอใช้  ส่วนใหญ่ที�ผูที้�มีญาติ
ฝากเงินใหจ้ะซื,ออาหารเพิ�มจากร้านสงเคราะห์  มีบริการนํ, าดื�มเป็นนํ, ากรองสะอาด  นํ, าใชมี้เพียงพอ 
ที�นอนยงัมีความแออดั เสื, อผา้มีแจกให้ปีละ 1-2 ชุด สามารถซื,อจากร้านสงเคราะห์เพิ�มได้
อาสาสมคัรช่วยงานดา้นดูแลสุขภาพ จะมีเฉพาะในสถานพยาบาลในการให้ความช่วยเหลือผูป่้วย
เบื,องตน้  มีผูต้อ้งขงัรายหนึ� งกล่าววา่ “กบัขา้วส่วนใหญ่จะซื,อกินเองรสชาติดีกวา่พวกไม่มีญาติจะ
กินกบัขา้วหลวงแจก ก็เป็นที�รู้ๆกนัวา่กบัขา้วของหลวงมีแต่กบัขา้วแบบเดิมๆไม่อร่อยแต่ก็พอกินได้
วนัไหนเงินหมดก็จะกินกบัขา้วหลวงแจก”  ผูต้อ้งขงัอีกรายกล่าววา่“  พวกอาสาสมคัรช่วยเหลืองาน
จะมีเฉพาะในแดนพยาบาล ในแดนอื�นมีแต่เสมียนยาที�เป็นคนพาผูป่้วยมาตรวจที�สถานพยาบาล
และรับยาแทน ผูช่้วยเหลือในแดนพยาบาลจะมีประจาํห้องผูป่้วย  คอยดูแลเบื,องตน้แทนเจา้หนา้ที�
นอกเวลาเพราะเจา้หนา้ที�นอ้ย”  (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 
 4. องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา 
  องค์ประกอบด้านนี, มีองค์ประกอบย่อยและตวัชี, วดัด้านผลลัพธ์คุณภาพจากการ
บริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัทั�วไปที�มารับบริการผลลพัธ์จากการบริการของผูป่้วยเรื, อรังและผู ้
พิการและผลลพัธ์จากความร่วมมือดา้นสุขภาพระหวา่งองคก์รเครือข่ายทั,งภายในและภายนอกกรม
ราชทณัฑ ์ผูต้อ้งขงัประเมินคุณภาพชีวติ  ดงันี,  

4.1 ด้านผลลัพธ์คุณภาพการบริการด้านสุขภาพผูต้อ้งขงัประเมินวา่มีความพึงพอใจ
การบริการดา้นสุขภาพในเกณฑ์ดี  สถานที�มีความเหมาะสมแยกเป็นสัดส่วน สะดวกต่อการมารับ
บริการ ด้านบุคลากร ยงัมีจาํนวนไม่เหมาะสมกบัจาํนวนผูต้อ้งขงัเจา้หน้าที�มีจรรยาบรรณในการ
ใหบ้ริการ มีความเป็นกนัเอง เอาใจใส่ เขา้พบไดง่้าย ดา้นการใหบ้ริการมีความรวดเร็ว ไม่ตอ้งรอนาน สิ�ง
ที�ควรปรับปรุงการบริการเห็นวา่ควรมีการปรับปรุงสิ�งจาํเป็นพื,นฐานดา้นคุณภาพอาหารโดยเฉพาะ
รสชาติ  ดา้นความสะอาดของที�นอนมีโรคผิวหนังจาํนวนมาก  ยงัไม่มีการร้องเรียนปัญหาการ
ใหบ้ริการสุขภาพ ส่วนใหญ่มีการร้องเรียนเรื�องของหาย การตรวจสุขภาพประจาํปีจะมีการเอกซเรย์
ปอดเพื�อคา้หาวณัโรค ตรวจหาเชื,อเอชไอวีโดยความสมคัรใจ ขึ,นอยูก่บังบประมาณ บางปีก็ไม่มีการตรวจ   
ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความรู้การป้องกนัโรคเอดส์และวณัโรค สามารถบอกวิธีป้องกนัได ้ จาํนวน
ผูต้อ้งขงัป่วยในเรือนจาํยงัไม่ลดลง ยงัมีผูต้อ้งขงัป่วยจาํนวนมากส่วนใหญ่เป็นไขห้วดั โรคผิวหนงั  
ผูต้อ้งขงัมีความเห็นวา่การตรวจคดักรองที�ดี การปรับปรุงดา้นความเป็นอยู่และการอบรมความรู้
ดา้นสุขภาพอยูเ่สมอจะทาํให้อตัราป่วยลดลงได ้มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งไดก้ล่าววา่  “หมอที�นี�ใจดีมากๆ 
เอาใจใส่เป็นกนัเอง เวลามาหาหมอไม่ตอ้งรอนานเหมือนโรงพยาบาลขา้งนอก  กวา่จะไดย้าก็ตอน
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บ่ายเสียเวลาเป็นวนัๆ  ที�นี�จะรวดเร็วกว่า ”  มีผูต้อ้งขงัอีกรายได้กล่าวเพิ�มเติมว่า  “ปีที�แล้วมีรถ
เอ็กซเรยเ์ขา้มาตรวจสุขภาพขบัมาจอดขา้งในนี, เลยทุกคนไดเ้อ็กซเรยป์อดเพื�อตรวจวณัโรค แต่ปีนี,
ยงัไม่เห็นมี สงสัยไม่มีงบ  ผมว่าตรวจทุกปีก็ดีครับ ไม่ตอ้งตรวจทุกคนก็ไดต้รวจเฉพาะคนมีโรค
ประจาํตวั อยา่งผมเป็นโรคหวัใจก็อยากตรวจทุกปี รู้สึกปลอดภยักวา่ไม่ไดต้รวจ  ” (บทสัมภาษณ์: 
25 ธนัวาคม2557) 

4.2 ด้านการบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื;อรังและผู้พิการ  ผูต้อ้งขงัประเมินวา่ผูป่้วยที�เป็น
โรคเรื,อรังเช่น ผูติ้ดเชื,อเอชไอวี/เอดส์  ผูป่้วยวณัโรค โรคความดนั เบาหวาน หัวใจ หอบหืด ไดรั้บ
การรักษาต่อเนื�องและส่งโรงพยาบาลจงัหวดัเพื�อรักษาต่อเนื�อง ผูต้อ้งขงัที�พิการได้รับสิทธิ
เช่นเดียวกบัผูพ้ิการทั�วไป  มีผูต้อ้งขงัป่วยโรคเรื, อรังรายหนึ�งกล่าวว่า “ผมเป็นโรคหวัใจมาหลายปี
เป็นตั,งแต่อยู่ขา้งนอกแลว้  หมอบอกว่าเส้นเลือดหวัใจตีบ มาอยูที่�นี�หมอเขาก็ให้ยาเดิมต่อเนื�องแต่
ตอ้งไปตรวจเพิ�มที�โรงพยาบาลจงัหวดั  หมอที�โรงพยาบาลเขาจะนดัทุกเดือน ไม่เคยขาดยาเลย เมื�อ
อาทิตยที์�แลว้ก็เพิ�งไปมา ไดย้ามากินต่อ ” และมีผูต้อ้งขงัสูงอายรุายหนึ�งกล่าวา่ “คนแก่และคนพิการ
ในนี,ก็ไดเ้งินช่วยเหมือนกนั  ผมให้ลูกรับแทนให้ เขา้บญัชีเดือนละ 500  บาท ไม่ตอ้งเป็นภาระลูก 
คนที�อยูใ่นหอ้งเดียวกนัเขาก็ไดเ้หมือนกนั  เขาก็ให้ลูกรับแทนโดย เขา้บญัชีให้ ปีนี, อายุ 70 ปีก็จะได้
เพิ�มอีกยงัพอไดจ่้ายเป็นค่าอาหาร” (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 

4.3 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพ  ผูต้ ้องขังประเมินว่ามีหน่วยงาน
ภายนอกมาร่วมทาํกิจกรรมกบัสถานพยาบาลเป็นประจาํ  เช่น เจา้หนา้ที�จากโรงพยาบาลจงัหวดัเขา้
จดักิจกรรมดา้นทนัตสุขภาพ เจา้หน้าที�จากหน่วยงานอื�นมาตรวจเยี�ยมความเป็นอยู่ของผูต้อ้งขงั   
ผูป่้วยที�เกินขีดความสามารถในการรักษาจะส่งรักษาต่อที�โรงพยาบาลจงัหวดั  จะมีบา้งที�ส่งไปรักษา
โรงพยาบาลในกรุงเทพกรณีเป็นโรคมะเร็ง การเปรียบเทียบด้านสถานที� บุคลากรและการ
บริการสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลเรือนจาํและหน่วยบริการสุขภาพในระดบัปฐมภูมิภายนอก
ส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่แตกต่างกนั  ภายในเรือนจาํสถานที�อาจมีความคบัแคบ  แต่ดา้นเจา้หนา้ที�มีความ
เอาใจใส่ดีกว่าภายนอก  เขา้ถึงง่ายกว่าและมีความเป็นกนัเอง ดา้นการบริการสุขภาพในเรือนจาํใช้
เวลารอตรวจเร็วกว่า  ไม่ตอ้งรอนาน  โดยเฉลี�ยไม่เกิน 30 นาที   มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าวถึงความ
ร่วมมือระว่างองค์กรว่า“ผมเห็นเจา้หน้าที�ของโรงพยาบาลมาบริการถอนฟัน อุดฟันให้หลายครั, ง  
และมีเจา้หนา้ที�จากหน่วยงานอื�นมาตรวจสถานพยาบาลแต่ไม่ทราบวา่มาจากไหน มาตรวจเรื�องที�นอน  
นํ, าดื�มนํ, าใช้ของผูต้อ้งขงั”ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าวเปรียบเทียบว่า “ แมว้่าขา้งในแดนพยาบาลจะดู
สถานที�เล็กๆเมื�อเทียบกบัโรงพยาบาลขา้งนอก  แต่หมอที�นี�ใจดีกวา่ขอ้งนอกเยอะเลย   เวลาตรวจก็ 
ไม่ตอ้งรอนาน  ไม่ถึงครึ� งชั�วโมงก็ไดก้ลบัแดน  หมอก็ให้ความเป็นกนัเองเคยไปโรงพยาบาลขา้ง
นอกหมอมกัจะดุ รอตรวจก็ใชเ้วลานานมาก” (บทสัมภาษณ์: 25 ธนัวาคม 2557) 
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ข้อเสนอแนะเพื�อปรับปรุงการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดเลก็ 
 จากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัเพื�อประเมินคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบและตวัชี, วดัการ

บริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติ  ผูต้อ้งขงัไดมี้ขอ้เสนอแนะเพื�อการบริการดา้นสุขภาพที�ตรงกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการเพิ�มขึ,นมีขอ้เสนอแนะดงันี,   

1. ควรมีการปรับปรุงความจาํเป็นพื,นฐานดา้นอาหาร ควรปรับปรุงรสชาติของอาหาร 
คุณภาพของปริมาณเนื,อสัตวที์�เหมาะสม ที�นอนควรมีความสะอาดเพราะมีโรคผิวหนังจาํนวนมาก
นํ,าดื�มมีความสะอาดแต่เครื�องกรองนํ, ามีจาํนวนนอ้ยบางครั, งไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ นํ, าใชค้วร
เพิ�มเวลาปิดนํ,าเนื�องจากผูต้อ้งขงัจาํนวนมากตอ้งแยง่กนัใชน้ํ,าเพราะปิดเป็นเวลา 

2. เครื� องมือที�ใช้ตรวจสุขภาพควรมีความทนัสมยัและใช้ได้รวดเร็ว ควรปรับปรุง
ใหเ้ท่าเทียมกบัสถานพยาบาลภายนอก 

 

  

  
 

ภาพที�  6   แสดงสถานที� เจา้หนา้ที�สายการแพทย ์ในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก  
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ภาพสัมภาษณ์ผู้รับบริการในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดเลก็ 

 

  
 

ภาพที� 7 ผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูรั้บบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก (วนัที� 25 ธนัวาคม 2557) 
 

ผลการประเมินคุณภาพชีวติผู้ต้องขังในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดกลาง 

( สัมภาษณ์ วนัที� 28 ธันวาคม 57 ) 

 ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง เป็นหน่วยงาน ราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรม
ราชทณัฑ์ กระทรวงยุติธรรม ก่อตั,งเมื�อวนัที� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519  เพื�อใชเ้ป็นสถานที�สําหรับ
ควบคุมอบรมฝึกวชิาชีพและใหก้ารบาํบดัรักษาแก่ผูต้อ้งขงัชายที�มีกาํหนดโทษสูงสุดถึงตลอดชีวิตที�
กระทาํความผดิเกี�ยวกบัพระราชบญัญติัยาเสพติด พ.ศ.2522 พระราชบญัญติัวตัถุออกฤทธิd ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ.2518 และพระราชกาํหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2533  มีพื,นที�ทั,งหมด 35 ไร่ 
1 งาน 11 ตารางวาที�คุมขงัภายในมี10 แดน  และมีสถานพยาบาลซึ� งจดัอยูใ่นสถานพยาบาลขนาด
กลางจดัเป็นหน่วยใหบ้ริการสุขภาพเทียบเท่าสถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิของกระทรวงสาธารณสุข  
มีเจา้หน้าที�สายการแพทยป์ฏิบติังานภายในประกอบดว้ยแพทย ์1 คน(ปัจจุบนัไม่มีแพทยป์ระจาํ มี
แพทยห์้วงเวลาเขา้ตรวจสัปดาห์ละสามครั, ง ) เภสัชกร 1 คนประจาํห้องยาและเวชภณัฑ์ พยาบาล
วิชาชีพ3 คน พยาบาลเทคนิค1 คน นกัจิตวิทย1 คน ลูกจา้งชั�วคราว 2 คน จาํนวนผูต้อ้งขงัจาํนวน 
8,145 คน (ขอ้มูล ณ วนัที� 28 ธนัวาคม 2557 ) 

 ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูต้้องขงัเพื�อประเมินคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบและตวัชี, วดัการ
บริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิต  จากผูต้อ้งขงัเพศชาย 5 คน  มีอายุระหวา่ง  30 - 67 ปี  จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา 3 คน มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 คนและกาํลงัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 1 คน   
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นบัถือศาสนาพุทธทั,ง 5 คน และมีความผิดในคดียาเสพติด  มีโรคประจาํตวั 4 คน  มีความพิการ          
ขาขาด 1 คน ซึ� งผลการสัมภาษณ์เพื�อประเมินคุณภาพชีวติสรุปไดด้งันี,  

1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ 

  ผูต้อ้งขงัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 5 คน ประเมินคุณภาพชีวิตในองคป์ระกอบนี, ซึ� งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี,วดัที�เกี�ยวขอ้ง สรุปไดว้า่ 

1.1 ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจํา ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปว่า สถานพยาบาลมี
ความเหมาะสมในการบริการดา้นสุขภาพ มีสถานที�แยกเฉพาะเป็นแดนพยาบาล  เป็นอาคาร 2 ชั,น 
ชั,นล่างมีที�สําหรับตรวจรักษา ห้องให้คาํปรึกษา ห้องจ่ายยา ห้องบริการผูป่้วยหนกัชั,นบนมีห้องพกั
รักษาผูป่้วย5 ห้อง  ประกอบดว้ยห้องแยกผูป่้วยวณัโรค 2 ห้อง โรคทั�วไป 2 ห้อง ผูสู้งอายุและผูมี้
พฤติกรรมเบี�ยงเบนทางเพศ 1 ห้อง   สถานพยาบาลมียาและเวชภณัฑ์เพียงพอต่อการให้บริการ ใน
กรณีที�จาํเป็นผูต้อ้งขงัสามารถซื,อยาหรือเวชภณัฑ์จากสถานบริการภายนอกได ้โดยมีใบสั�งยาตาม
การรักษาของแพทย ์ มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่ “ยาที�นี�ก็มีเพียงพอเกือบทุกอยา่ง  แต่ผมจาํเป็นตอ้ง
ซื,อยาบางตวัจากขา้งนอกที�เคยใช้ประจาํตั,งแต่ตอนเป็นโรคหวัใจขา้งในไม่มียาตวันี,   ผมจึงขอให้
หมอออกใบสั�งยาโรคหัวใจที�ผมเคยใชป้ระจาํเพื�อให้ญาติซื,อและนาํมาฝากไว”้  (บทสัมภาษณ์: 
ธนัวาคม 57) 

1.2 ด้านนโยบายเพื�อการบริการด้านสุขภาพ ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่ ไดรั้บบริการ
ดา้นสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยใช้สิทธิบตัรทองเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไปและไดรั้บ
การบริการตรงกบัความตอ้งการกบัโรคที�เป็นอยู ่ มีผูต้อ้งขงัที�ใชสิ้ทธิบตัรทองในการรักษากล่าววา่    
“  ตั,งแต่ผมเขา้มาอยูใ่นนี,ผมก็ทาํบตัรทองตามที�หมอที�นี�แนะนาํ   การรักษาก็ฟรีทุกอยา่ง ไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายอะไร  ตอนอยูข่า้งนอกยงัเสีย 30บาท ถา้ไปรักษาคลินิกก็เสียเงินเยอะ  แต่ในนี, ไม่เสียอะไร
เลย  คนที�ยงัไม่มีบตัรผมก็เห็นหมอรักษาใหฟ้รีเลย ”( สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

1.3 ด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์ผูต้อ้งขงัประเมินวา่มีเจา้หนา้ที�ให้บริการยงั
มีนอ้ย ยงัไม่มีแพทยป์ระจาํ   มีแต่เจา้หนา้ที�พยาบาลและนักจิตวิทยาปัจจุบนัผูต้อ้งขงัแปดพนักวา่
คนซึ�งแออดัมาก  เจา้หนา้ที�ทาํงานรวดเร็วใชเ้วลาในการรอรับบริการไม่นานมาก  เฉลี�ยไม่เกินหนึ�ง
ชั�วโมงมีแพทยจ์ากโรงพยาบาลราชทณัฑ์เขา้ตรวจสัปดาห์ละ 3 วนั ตรวจวนัละ 2 - 3 ชั�วโมง  ช่วง
นอกเวลามีเจา้หน้าที�พยาบาลเพียง1 คน  การขอความช่วยเหลือเมื�อเจ็บป่วยฉุกเฉินจะใช้การเป่า
นกหวดีเรียกฝ่ายควบคุมเพื�อรายงานเจา้หนา้ที�พยาบาลให้ความช่วยเหลือ   มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าว
วา่“ ผมวา่หมอที�นี�มีนอ้ยเมื�อเทียบกบัโรงพยาบาลขา้งนอก แต่หมอทาํงานไวมาก  มาตรวจแต่ละครั, ง
ไม่ต้องรอนาน  ไม่เกินชั�วโมงก็ตรวจเสร็จ ผิดกับโรงพยาบาลข้างนอกรอหลายชั�วโมง บาง
โรงพยาบาลเป็นวนัๆเลย   ช่วงกลางคืนหมอก็มีหมอแค่คนเดียว เวลามีคนป่วยก็เป่านกหวีดเรียก        



255 
 

ผูคุ้ม  ผูคุ้มก็จะมาถามวา่ใครเป็นอะไร สักพกัหมอก็มาตรวจให้ ใชเ้วลารอนานเหมือนกนักวา่หมอ
จะมา  ก็ยงัดีที�มีหมออยู”่( สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

1.4 ด้านเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพที�มีประสิทธิภาพผูต้อ้งขงัประเมินสรุปว่า
เมื�อมีความเจบ็ป่วยเกินขีดความสามารถในการรักษาของสถานพยาบาล  เจา้หนา้ที�ก็จะทาํเรื�องส่งตวั
ไปรักษาโรงพยาบาลโรงพยาบาลราชทณัฑ์ที�มีความพร้อมกวา่ ความรู้ดา้นสุขภาพจากแหล่งขอ้มูล
เครือข่ายต่างๆผูต้อ้งขงัจะไดรั้บจากบอร์ดในแดนพยาบาล ส่วนใหญ่เรื�องโรคเอดส์และวณัโรค และ
โรคระบาดตามฤดูกาล ซึ� งขณะนี, มีโรคตาแดงกาํลงัระบาด มีผูป่้วยตาแดงจาํนวนมากที�แยกไวรั้กษา
เพื�อป้องกนัติดต่อผูต้อ้งขงัอื�น มีผูต้อ้งขงัป่วยรายหนึ� งกล่าวว่า “ ผูป่้วยอาการหนกั หมอจะส่งไป
รักษาที�โรงพยาบาลราชทณัฑ ์บางคนไปตรวจแลว้ไม่เป็นอะไรมากหมอก็ให้กลบัมารักษาที�เรือนจาํ  
ส่วนบางคนอาการร่อแร่หมอที�โน่นก็จะรับตวัไวรั้กษาอย่างผมเป็นโรคหัวใจตีบหมอเคยส่งไป
รักษาที�โรงพยาบาลช่วงนี, อาการดีขึ,นเพราะกินยาประจาํไม่ขาด ” มีผูต้อ้งขงัรายหนึ� งกล่าวเสริม
เกี�ยวกบัความรู้ดา้นสุขภาพว่า“  อยูใ่นนี, ไม่ค่อยไดรั้บรู้ข่าวอะไรหรอกครับ  มีแต่ที�บอร์ดในแดน 
ส่วนใหญ่ก็มีแต่เรื�องเอดส์กบัวณัโรค  อาทิตยเ์ริ�มนี, มีตาแดงระบาดช่วงนี, เป็นกนัเยอะ  หมอเลยเอา
มาติดใหอ่้านเสริมความรู้  ”  ( สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพ 
  องคป์ระกอบดา้นนี,ผูต้อ้งขงัผูใ้หส้ัมภาษณ์ประเมินคุณภาพชีวติ  สรุปไดด้งันี,   
2.1 ด้านการบริการด้านสุขภาพแรกรับผูต้อ้งขงัประเมินวา่ขณะที�เขา้มาอยูใ่นเรือนจาํ

วนัแรกไดรั้บการตรวจสุขภาพเบื,องตน้จากเจา้หนา้ที�โดยมีการสอบถามโรคประจาํตวั  ถามประวติั
การติดสารเสพติด ผูมี้โรคประจาํตวัและกาํลงัรักษาจะไดรั้บการนดัตรวจกบัแพทยใ์นวนัที�แพทยเ์ขา้
ตรวจ  มีการตรวจสุขภาพจิตโดยนกัจิตวิทยา  ใชแ้บบฟอร์มให้ตอบเป็นขอ้ๆ  มีการแนะนาํสุขภาพ
เบื,องตน้ในการปรับสภาพจิตใจเพื�อลดความเครียดและการใชชี้วิตในเรือนจาํในแดนแรกรับ  มีการ
ใหก้าํลังใจเพื�อไม่ให้เกิดความเครียดเพื�อคิดฆ่าตวัตายหรือทาํร้ายตวัเอง มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งเล่าวา่ 
“วนัแรกที�เขา้มา  ในแดนแรกรับเจา้หนา้ที�จะใหเ้ขา้แถวมาตรวจร่างกายที�สถานพยาบาล  ดูบาดแผล
ตามร่างกาย  บางคนอา้งวา่ถูกทาํร้ายขณะถูกจบักุม  ก็มีการบนัทึกไวใ้นแบบฟอร์ม  มีการสอบถาม
เรื�องโรคประจาํตวัการใชส้ารเสพติด ”(บทสัมภาษณ์: 28 ธนัวาคม 57) 

2.2 ด้านการบริการด้านสุขภาพระหว่างถูกคุมขัง  ผูต้อ้งขงัประเมินว่า ขณะอยู่ใน
เรือนจาํ มีสวสัดิการหลกัประกนัสุขภาพหรือบตัรทองเทียบเท่าบุคคลทั�วไป  รักษาพยาบาลโดยไม่มี
การเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผูต้อ้งขงัที�เป็นขา้ราชการและผูมี้สิทธิประกนัสังคม ก็สามารถเปลี�ยนเป็น
บตัรทองได ้ การให้บริการสุขภาพของสถานพยาบาลมีความครอบคลุมทั, งด้านการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกนัโรค การรักษา การฟื, นฟูสภาพดา้นสังคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื,นฐานมี
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ผูต้อ้งขงัสิทธิบตัรทองรายหนึ�งกล่าววา่“  อยูใ่นนี, เรื�องรักษาพยาบาลก็ใชบ้ตัรทอง ไม่เสียค่าใชจ่้าย  
มีหมอดูแลตลอดยี�สิบสี�ชั�วโมง ช่วงกลางคืนมีผูป่้วยก็เรียกบริการได้ หากมีป่วยหนักหมอก็ส่ง
โรงพยาบาล โรงพยาบาลอยูไ่ม่ไกลจากที�นี�  มีส่งป่วยไปรักษาโรงพยาบาลแทบจะทุกวนั” (สัมภาษณ์
วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

2.3 ด้านการบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษ   ผูต้อ้งขงัประเมินว่าการไดรั้บ
บริการเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพน้โทษ ส่วนใหญ่เป็นการแนะนาํการฝึกอาชีพเพื�อเตรียม
ความพร้อมไปประกอบอาชีพหลงัปล่อยพน้โทษ  แต่มกัไม่ค่อยมีหน่วยงานรับผูต้อ้งขงัเขา้ทาํงาน  
ถา้ทราบวา่เคยมีประวติัติดคุกมาก่อน โครงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่นโครงการเลิกบุหรี�  
ยงัไม่มีเป็นรูปธรรม โครงการเลิกยาเสพติดทางเรือนจาํมีการส่งผูต้อ้งขงัไปค่ายวิวฒัน์พลเมืองใช้
ระบบทหารปรับพฤติกรรมฝึกในค่ายทหารซึ� งจะคดั เลือกผู ต้ ้องข งั ที �ต ้องโทษครั, งแรก   
โครงการเตรียมความพร้อมดา้นสุขภาพส่วนใหญ่เป็นการแนะนาํให้เปลี�ยนสิทธิการรักษาเพราะ
บตัรทองที�นี�ไม่สามารถใชภ้ายนอกได ้มีการทาํหนงัสือส่งตวัเพื�อให้การรักษาโรคที�ต่อเนื�องสําหรับ
ผูต้อ้งขงัป่วยมีโรคประจาํตวั   มีผูต้อ้งขงัเคยมีประวติัถูกปฏิเสธการรับเขา้ทาํงานเล่าวา่  “ ออกจาก
คุกไปก็หางานทาํยาก   เขาไม่รับคนประวติัไม่ดี   ฝึกอาชีพไปก็ไม่ได้ใช้ผมว่ามนัไม่ค่อยได้ผล
เพราะอาชีพที�ฝึกไปไม่ไดน้าํไปใชจ้ริง   โครงการเลิกบุหรี�ยงัไม่เคยมีตั,งแต่เขา้มาอยูที่�นี�   ในเรือนจาํ
มีแต่คนสูบบุหรี�   คนไม่สูบบุหรี�น้อยมาก   การเลิกยาเสพติดในนี, จะมีแดนชุมชนบาํบดั  ไม่ค่อย
ไดผ้ล ผมเห็นมีแต่คนติดคุกหลายรอบ  ” (สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57)  
 3. องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพ   ในองค์ประกอบนี, เป็น
การจดักิจกรรมที�ครอบคลุมในดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา การฟื, นฟูสภาพ
กิจกรรมดา้นสังคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื,นฐาน  ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่ 

3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผูต้อ้งขงัประเมินวา่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายที�จดั
ให้ไดแ้ก่กิจกรรมกีฬาประเภทฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลยบ์อล มวย จะจดัตามแดนต่างๆ  มีกิจกรรม
กายบริหารเตน้แอโรบิค ประมาน 20 นาทีในตอนเชา้  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตมีกิจกรรมดนตรี 
ประกวดร้องเพลง กิจกรรมทางศาสนาพุทธจะมีกิจกรรมธรรมวตัรเช้า เยน็ การอบรมสมาธิ  ของ
ศาสนาอิสลามมีการจดัสถานที�ใหล้ะหมาด การถือศีลอดตามความเชื�อ กิจกรรมกลุ่มอาชีพมีให้เลือก
หลากหลายอาชีพ เช่น การทาํขนมปัง ช่างไมเ้ฟอร์นิเจอร์ กิจกรรมส่งเสริมความรู้สุขภาพปากและ
ฟันจะมีจัดอาทิตย์ละครั, งในวนัที�มีหน่วยทันตกรรมจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าให้บริการ    
ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งเล่าวา่  “ ในแดนพยาบาลมีสนามให้เล่นวอลเลยบ์อล  ตะกร้อ ฟุตบอลสนามเล็กๆ  
ในตอนเชา้มีกิจกรรมกายบริหาร เตน้แอโรบิค วนัละ 20 นาที  ในแดนอื�นๆมีฟุตบอลบา้ง มวยบา้ง
พื,นที�มนัคบัแคบจึงเป็นสนามเล็กๆพอเล่นได ้งานอาชีพที�นี�จะมีฝึกให้ทาํหลายอยา่งแลว้แต่คนชอบ  
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เท่าที�เห็นก็มีเรียนทาํขนมปัง ทาํเคก้ มีครูขา้งนอกมาสอนให้ที�แดนการศึกษา ” (บทสัมภาษณ์: 28 
ธนัวาคม 57) 

3.2 ด้านการป้องกันโรคและการบาดเจ็บ ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปว่า สถานพยาบาลมี
การจดักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งได้แก่ กิจกรรมความรู้การป้องกนัโรคเอดส์และวณัโรค ความรู้การมี
เพศสัมพนัธ์ที�ปลอดภยัโดยมีบริการเขา้ถึงบริการถุงยางอนามยัในการมีเพศสัมพนัธ์ในกลุ่มชายรัก
ชาย  มีการให้ความรู้เรื�องโรคติดต่อจากการสักร่างกายการตกแต่งอวยัวะเพศ  ส่วนความรู้เรื�องการ
ป้องกนัอุบติัเหตุและการบาดเจบ็จากการทาํงานยงัไม่มีกิจกรรมที�ชดัเจนมีการตรวจหาเชื,อไวรัสตบั
อกัเสบในผูต้อ้งขงัแดนสูทกรรมที�มีหนา้ที�ปรุงอาหารในเรือนจาํ   มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่“  ใน
เรือนจาํนี,จะมีพวกกะเทยเยอะ บางคนมีอะไรกนัไม่รู้จกัป้องกนั แอบไปมีอะไรกนัหลงัแดนก็มีส่วน
ใหญ่ก็ไม่ค่อยใส่ถุงกนั  หมอก็ให้ความรู้เป็นประจาํ  ถุงยางก็มีแจกให้อีกดว้ย   ”มีผูต้อ้งขงัติดเชื,อ
เอชไอวรีายหนึ�ง เล่าใหฟั้งวา่  “  ที�นี�ก็ยงัมีการลกัลอบสักกนัถือเป็นเรื�องปกติแต่ผิดกฏเรือนจาํ  พวก
ฝังมุกผา่เบน้ซ์ยงัมีอยูบ่า้งลกัทาํกนัเอง เป็นแผลติดเชื,อก็ตอ้งไปหาหมอให้รักษา  ทั,งที�หมอก็แนะนาํ
วา่อยา่ไปทาํ  มนัจะติดโรคเอดส์ ก็ยงัมีคนลกัลอบทาํกนัอยู”่ (สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

3.3 ด้านการบําบัดรักษา ผูต้อ้งขงัประเมินว่า มีการจดักิจกรรมการรักษาพยาบาล
สรุปไดว้า่ สถานพยาบาลเรือนจาํมีการรักษาโรคทางทนัตสุขภาพโดยมีทีมทนัตกรรมจากโรงพยาบาล
ราชทณัฑ์เขา้ให้บริการสัปดาห์ละครั, งในการรักษาโรคทั�วไปจะมีแพทยเ์ขา้ให้บริการสัปดาห์ละ  
3 ครั, ง ผูต้อ้งขงัที�ป่วยหนกัและอาจมีผูป่้วยระยะสุดทา้ยจะถูกส่งตวัไปรักษาต่อที�โรงพยาบาล
ราชทณัฑ์เพื�อให้ญาติไดเ้ขา้เยี�ยมใกลชิ้ดเพื�อให้กาํลงัใจ ผูต้อ้งขงัรายหนึ�งให้สัมภาษณ์วา่ “ หมอฟัน
จากโรงพยาบาลราชทณัฑ์  จะเขา้มาตรวจให้ทุกวนัองัคาร  จะมีเจา้หนา้ที�มาสอนการดูแลปากและ
ฟันก่อนที�จะถอนฟันหรืออุดฟันให้  ผูต้อ้งขงัที�นี�ฟันผุกนัเยอะเพราะมีแต่คนติดยา  ใครจะถอนฟัน
ตอ้งลงชื�อต่อคิวกนัยาวหลายเดือนเลยกวา่จะไดถ้อน ”มีผูต้อ้งขงัป่วยโรคเรื, อรังรายหนึ� งกล่าวว่า“ 
ผมติดเชื,อเอชไอวีและเป็นวณัโรคดว้ย หมอเคยส่งไปตรวจที�โรงพยาบาลตามนดัก็แลว้แต่หมอเขา
จะนดักี�เดือน บางครั, งนดัทุกเดือน หรือ 3 เดือนครั, ง  ผูป่้วยเอดส์ทุกคนถ้าทรุดหนกัหมอก็ส่งไป
นอนโรงพยาบาล  ญาติสามารถเยี�ยมใกลชิ้ดที�โรงพยาบาลไดเ้ลย ”(สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

3.4 ด้านการฟื; นฟูสภาพผูต้้องขงัประเมินว่ากิจกรรมฟื, นฟูสภาพซึ� งส่วนใหญ่เน้น
กลุ่มผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูพ้ิการใหไ้ดรั้บการฟื, นฟูจิตใจไดรั้บสวสัดิการเงินช่วยเหลือผูสู้งอายุและผู ้
พิการเช่นเดียวกบัคนทั�วไป  มีกิจกรรมสงเคราะห์และบริจาคเครื�องอุปโภคบริโภคที�จาํเป็นเพื�อสร้าง
ขวญักาํลงัใจ  มีการจดัอุปกรณ์ช่วยพยุงร่างกายบริการให้  บางรายมีติดตวัมาจากขา้งนอก  ผูต้อ้งขงั
สูงอายุรายหนึ�งกล่าววา่  “ ยงัดีที�มีเงินเดือนผูสู้งอายุ ลูกจะเป็นคนรับให้โดย เขาจะเขา้บญัชีให้แลว้
ลูกก็เบิกมาฝากให้ที�เรือนจาํ  เก็บไวพ้อซื,อของกินของใช้  อยู่ในนี, มีของแจกทุกปี  จากเจา้หน้าที�
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สังคมสงเคราะห์ของเรือนจาํบา้ง   หน่วยงานขา้งนอกก็เขา้มาแจกของให้ทุกปี  ”มีผูต้อ้งขงัพิการขา
ขาดรายหนึ� งกล่าวว่า“ ผมพิการจากอุบติัเหตุรถคว ํ�ามาหลายปี ตอนอยู่ขา้งนอกก็ไม่ไดท้าํงาน ไป
ไหนก็ลาํบากตอ้งใชไ้มค้ ํ,ายนั  ขา้งในก็มีสาํรองใหอี้ก ที�นี�มีคนพิการอยูส่าม สี�  คน ทุกคนก็ไดรั้บเงิน
คนพิการเดือนละ 500 ผมรับมาตั,งหลายปีแลว้  ”(สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

3.5 ด้านสังคมสิ�งแวดล้อมและสิ�งจําเป็นพื;นฐาน  ผูต้้องขงัประเมินสรุปว่า  ทาง
เรือนจาํจะมีการยา้ยระบายเพื�อลดความแออดัอยูเ่สมอ แต่ปัจจุบนัมีความแออดัของผูต้อ้งขงัอยา่งมาก   
สิ�งจาํเป็นพื,นฐานดา้นอาหาร มีให้ครบ 3 มื,อ อาหารมีคุณภาพพอใช ้ มีอาหารสําหรับผูป่้วยคือเพิ�ม
ไข่ตม้ให้ 2 ฟอง  ปริมาณอาหารมีพอเพียงจะมีแค่บางวนัที�ไม่พอบา้งเพราะผูต้อ้งขงัมีจาํนวนมาก 
ผูต้อ้งขงัสามารถซื,ออาหารจากร้านสงเคราะห์เพิ�มได ้ ผูที้�มีเงินฝากจากญาติจะซื,ออาหารเพิ�มเนื�องจาก
อาหารของเรือนจาํรสชาติไม่อร่อย    นํ,าดื�มเป็นนํ, ากรองสะอาดและเพียงพอ นํ, าใชเ้ปิดให้เป็นเวลามี
เพียงพอที�นอนจะมีเตียงผูป่้วยประจาํตวัแต่มีไม่เพียงพอ ผูป่้วยบางคนตอ้งนอนกบัพื,นเพราะพื,นที�
ไม่พอ เสื,อผา้มีให้ปีละ 1-2 ชุด สามารถซื,อจากร้านสงเคราะห์และใส่เสื,อผา้ทั�วไปได ้  ยกเวน้เวลา
เยี�ยมญาติและเขา้อบรมตอ้งแต่งชุดฟอร์มของเรือนจาํ   ในสถานพยาบาลจะมีผูต้อ้งขงัอาสาสมคัร
ช่วยเหลืองานประจาํห้องผูป่้วย  มีการอบรมปฐมพยาบาลเบื,องตน้ให้อาสาสมคัรส่วนอาสาสมคัร
ประจาํแดนมี1-2 คน ทาํหนา้ที�พาผูต้อ้งขงัมาพบแพทยแ์ละรับยาแทนเพื�อไปจ่ายให้ผูต้อ้งขงัในแดน    
มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่ “  ที�นี�มีขา้วให้กิน3 มื,อ  ตอนเชา้เป็นขา้วสวยกบัขา้ว 1 อยา่ง  กลางวนั
บางมื,อเป็นขา้วตม้บา้ง  ลาดหนา้บา้ง ตอนเยน็จะเป็นขา้วสวยกบัขา้ว1 อยา่งของหวานอาทิตยล์ะครั, ง  
อาหารผูป่้วยจะพิเศษกวา่เพราะมีไข่ตม้เพิ�มให้2 ฟองผมไม่กินกบัขา้วหลวงแจกเพราะมนัไม่อร่อย   
จะซื,อกับข้าวจากร้านสงเคราะห์วนัละอย่าง สองอย่าง  กินรวมๆกันกับคนในบา้นหลายๆคนก็
ประหยดัดี ” มีผูต้อ้งขงัป่วยรายหนึ�งกล่าววา่  “ ผูช่้วยหมอในสถานพยาบาลจะมีการ แบ่งหนา้ที�กนั
ทาํงานตามจุดต่างๆ   ในช่วงกลางวนัก็ช่วยจดัคิวคนไขใ้ห้หมอตรวจ  ช่วยเจา้หนา้ที�จดัยาบา้ง  ช่วง 
กลางคืนก็ดูแลคนไขใ้นห้องผมว่าอยา่งนอ้ยมีอาสาสมคัรคอยช่วยเหลือก็ดีกวา่ไม่มี  อยา่งน้อยก็ยงั
อุ่นใจ  ”  ( สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

 4. องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา 
  ในประกอบดา้นนี, เป็นผลลพัธ์ของการบริการดา้นสุขภาพ มีองคป์ระกอบยอ่ย ซึ� งการ

ประเมินผลคุณภาพชีวติในองคป์ระกอบนี,   สรุปไดด้งันี,  
4.1 ด้านผลลัพธ์คุณภาพการบริการด้านสุขภาพผูต้้องขงัผูใ้ห้สัมภาษณ์ ประเมิน

สรุปวา่ 
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4.1.1 ผูต้อ้งขงัที�มารับบริการมีความพึงพอใจในระดบัดี จากการบริการด้าน
สุขภาพ ดา้นสถานที�ใหบ้ริการแมว้า่สถานพยาบาลจะมีความคบัแคบแต่เป็นสัดส่วน  ดา้นเจา้หนา้ที�
ผูใ้ห้บริการมีความเต็มใจ ให้ความเป็นกนัเอง  เขา้ถึงได้ง่ายด้านการให้บริการมีความรวดเร็วใช้
ระยะเวลาในการรอรับบริการไม่เกินหนึ�งชั�วโมง  มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่ “ รู้สึกมีความพอใจ
มากครับ ในการให้บริการทุกๆด้าน  ทั,งสถานที�  แมจ้ะคบัแคบไปหน่อยแต่เจา้หน้าที�เอาใจใส่ 
เป็นกนัเองมาก บริการได้รวดเร็วไม่ตอ้งรอนาน เป็นที�พึ� งของพวกผมเป็นอย่างดีเลยครับ”            
( สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

4.1.2 ผูต้อ้งขงัตอ้งการใหมี้การปรับปรุงเรื�องนํ,าใชเ้พราะนํ, าไหลชา้ไม่ทนัเวลาที�มี
จาํกดั มีความเห็นวา่การบาํบดัผูติ้ดยาที�เรือนจาํจดัให้ยงัไม่ค่อยได้ผลเพราะเป็นนาํคนมาขงัไวใ้น
สถานที�ที�ไม่เหมาะกบัการบาํบดั การบาํบดัควรมีความเต็มใจจากการรู้สํานึกผิดและให้ผูป้กครอง
มีส่วนร่วมในวธีิการบาํบดันั,นดว้ย การนาํคนมาขงัไว ้เมื�อถึงเวลาออกไปก็จะเขา้มาใหม่อีกเพราะไป
เจอสิ�งแวดลอ้มเดิมๆ มีผูต้อ้งขงัผูเ้คยไดรั้บการบาํบดัยาเสพติดในต่างประเทศ กล่าววา่“ ผมวา่การ
บาํบดัที�นี�ไม่ไดผ้ล อยากใหค้นเลิกเสพยา แต่เอามาขงัไวใ้นกรอบสี� เหลี�ยมไม่มีทางบาํบดัได ้ผมเคย
อยู่ที�เมืองนอกเขาเอาไปบาํบดัในที�ที�เป็นธรรมชาติให้ครอบครัวมีส่วนร่วมเพื�อให้คนเสพมีความ
สาํนึกผดิต่อการกระทาํและผูป้กครอง น่าจะมีวธีิที�ดีกวา่นี,  ”  ( บทสัมภาษณ์: 28 ธนัวาคม 57) 

4.1.3 ผูต้อ้งขงัสามารถร้องเรียนปัญหาได้โดยมีกล่องร้องเรียนและแสดงความ
คิดเห็นอยู่ภายในแดน ส่วนใหญ่ไม่มีการร้องเรียนด้านสุขภาพแต่จะมีปัญหาอื�นๆ เช่นของหาย   
ควรหาวธีิลดความแออดัของผูต้อ้งขงั   ควรมีการปรับปรุงรสชาติอาหารและเพิ�มชนิดอาหารให้
หลากหลายกว่าเดิม   มีคาํกล่าวของผูต้อ้งขงัรายหนึ� งที�กล่าวว่า “ ไม่มีใครอยากร้องเรียนเรื� อง
สุขภาพหรอกครับ มีแต่คนอยากมาอยูที่�แดนพยาบาล อยูที่�แดนทั�วไปจะลาํบากมาก   นอนกนัอยา่ง
เบียดเสียดมาก  อาหารของผูป่้วยในแดนนี, ก็ดีกว่าในแดนอื�น เพราะมีไข่ตม้เพิ�มให้พิเศษกว่า
ผูต้อ้งขงัทั�วไป ” ( สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

4.1.4 ผูต้อ้งขงัทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพแรกรับ ขณะอยู่ในเรือนจาํเมื�อมี
อาการป่วยสามารถลงชื�อเพื�อตรวจอาการกบัแพทยไ์ด ้สถานพยาบาลยงัไม่มีการตรวจสุขภาพประจาํปี
สาํหรับผูต้อ้งขงันอกจากผูป่้วยเรื,อรังแพทยจ์ะนดัเพื�อติดตามผลการรักษาเป็นระยะๆ 

4.1.5 ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเรื� องโรคเอดส์และวณัโรค ซึ� งเป็น
โรคที�สามารถติดต่อไดง่้ายในเรือนจาํหากไม่มีการป้องกนั สถานพยาบาลเรือนจาํจึงจดัโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํเป็นประจาํ 

4.1.6 ผูต้อ้งขงัประเมินวา่จาํนวนผูป่้วยลดลงบางช่วง ช่วงมีการระบาดของโรคจะ
มีผูป่้วยจาํนวนมาก เช่นขณะนี, มีโรคตาแดงกาํลงัระบาดจะมีผูต้อ้งขงัป่วยจาํนวนมาก   แสดง
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ความเห็นวา่แนวทางที�จะใหผู้ป่้วยลดลงนั,น ควรให้ความรู้ในการดูแลตวัเองเพราะส่วนใหญ่ยงั
มีการสูบบุหรี� เกินร้อยละ 80  การลดความแออดัเพราะจะทาํให้เกิดโรคติดต่อแพร่กระจายไดง่้ายขึ,น 
เช่นตาแดง อีสุกอีใส หิด   มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่     “ ตั,งแต่ผมมาอยูที่�นี�ก็เห็นคนไขเ้พิ�มๆลดๆ  
แต่ช่วงนี,ตาแดงระบาดเลยป่วยกนัเยอะเลย  ติดต่อกนัเร็วมากเพราะผูต้อ้งขงัแน่นมาก นอนติดๆกนั
คืนเดียวก็ติดโรคได ้” (สัมภาษณ์วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 

4.2 ผลการบริการด้านสุขภาพผู้ป่วยเรื;อรังและผู้พิการ   ผูต้อ้งขงัสรุปว่า ผูป่้วย
โรคเรื,อรังต่างๆ ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งต่อเนื�องครบวงจร  ผูต้อ้งขงัที�ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีโรค
ประจาํตวั  เจบ็ป่วยดว้ยโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคเอดส์ วณัโรคปอด โรคจิต มี
ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูพ้ิการ ซึ� งทุกคนไดรั้บการรักษาที�ต่อเนื�องและสวสัดิการเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไป   
มีผูต้อ้งขงัโรคเรื, อรังรายหนึ�งกล่าววา่ “ เท่าที�เห็นที�นี�มีคนป่วยอยูห่ลายโรค บางคนไปโรงพยาบาล
แทบทุกเดือน หมอเขาก็ดูแลดีมาก อย่างผมเป็นโรคหอบ มีทั,งยากิน ยาพ่น ไม่ขาดยา หมอที�
โรงพยาบาลนดัผมทุกเดือน ผมกินยาประจาํหยดุไม่ไดเ้ลย ”( บทสัมภาษณ์: 28 ธนัวาคม 57) 

4.3 ผลความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพ  ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปว่า มีกิจกรรม
สุขภาพร่วมกบัหน่วยงานทั,งภายในและภายนอก อาทิ กลุ่มครู อาจารย ์นกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ  
นกัสังคมสงเคราะห์ของเรือนจาํ พระภิกษุสงฆ ์ ทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลราชทณัฑ์และเจา้หนา้ที�
จากกรมราชทณัฑ์ ผูต้อ้งขงัป่วยหนักเกินขีดความสามารถจะถูกส่งตวัรักษาต่อที�โรงพยาบาล
ราชทณัฑ์และ โรงพยาบาลอื�นๆ เช่น โรงพยาบาลตาํรวจ สถาบนัมะเร็ง ตามความเห็นแพทย ์  
ผูต้ ้องขังประเมินเปรียบเทียบความแตกต่างในการบริการระหว่างสถานพยาบาลเรือนจาํกับ
สถานพยาบาลทั�วไปนอกเรือนจาํในระดบัเดียวกนัวา่  

   ด้านสถานที�ใ ห้บริการ  มีความแตกต่าง สถานพยาบาลภายนอกจะมีพื,นที�
กวา้งขวาง สะอาดและจดัพื,นที�เหมาะสมกวา่สถานพยาบาลในเรือนจาํ ในเรือนจาํจะมีความคบัแคบ 
ผูป่้วยแออดั 

   ด้านเจ้าหน้าที�ผู้ให้บริการ สถานพยาบาลภายนอกมีจาํนวนเจา้หน้าที�มากกว่า 
แมว้่าสถานพยาบาลเรือนจาํมีเจา้หน้าที�น้อยแต่การดูแลเอาใจใส่ มีความเป็นกนัเองกว่า สามารถ
เขา้ถึงและใกล้ชิดเจ้าหน้าที�ได้สะดวกกว่าสถานพยาบาลภายนอกตวัอย่างการให้สัมภาษณ์ของ
ผูต้อ้งขงั 

   ด้านการบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภายนอกจะใช้เวลาในการรอรับบริการ
นานกวา่ แต่ปริมาณยาที�ได้รับจะมีหลากหลายชนิดกว่า  ส่วนสถานพยาบาลภายในจะบริการ
รวดเร็วกวา่ใชเ้วลาในการรอรับบริการไม่เกินหนึ�งชั�วโมง แต่ปริมาณยาอาจไดรั้บในจาํนวนจาํกดั  
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ภาพแสดงสถานพยาบาลเรือนจําขนาดกลาง  

 

 

 

 

 
 

ภาพที� 8  ผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูรั้บบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดกลาง (วนัที� 28 ธนัวาคม 57) 
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ผลการประเมินคุณภาพชีวติผู้ต้องขังในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดใหญ่ 

(สัมภาษณ์ วนัที� 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00-15.00น) 
 ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ ์เป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในสังกดั

กรมราชทณัฑ ์  เป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิตามหลักเกณฑ์การแบ่งระดับสถานพยาบาลที�
สังกดักระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานพยาบาลที�ทาํหนา้ที�พิเศษคือคุมขงัและใหก้ารรักษาผูต้อ้งขงัที�
เจ็บป่วย ที�ถูกส่งมาจากเรือนจาํต่างๆ เมื�อรักษาจนอาการดีขึ,นแลว้ ก็จะส่งตวักลบัไปคุมขงัที�เรือน
จาํเดิม ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑต์ั,งอยูใ่นบริเวณ "กลุ่มเรือนจาํลาดยาว"  ตั,งอยูบ่นถนนงาม
วงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเป็นอาคาร 9 ชั,น สามารถรับผูต้อ้งขงัป่วย
ได ้500 คน เปิดให้บริการเมื�อเดือนกนัยายน 2547ชั,นล่างของอาคารมีหน่วยงานแผนกต่างๆไดแ้ก่
แผนกผูป่้วยนอก แผนกเวชระเบียน ห้องจ่ายยา แผนกเอกซเรย ์แผนกฉุกเฉินฯลฯ  เช่นเดียวกบั
โรงพยาบาลทั�วไป ส่วนที�แตกต่างจากโรงพยาบาลทั�วไปคือมีระบบรักษาความปลอดภยัในการ
ควบคุมผูต้อ้งขงักิจกรรมบริการดา้นสุขภาพสาํหรับผูต้อ้งขงัที�นอกเหนือจากการบริการทั�วไปจะถูก
จดัขึ,นบริเวณลานกิจกรรมชั,นล่างของอาคาร เช่น งานนิทรรศการ กิจกรรมเตน้แอโรบิค การแสดง
ดนตรี การฉายภาพยนตร์ เป็นตน้ อาคารชั,นที� 2 มีหน่วยงาน 4 กลุ่ม ในการบริการดา้นสุขภาพ 
ไดแ้ก่  กลุ่มงานทนัตกรรมกลุ่มงานชนัสูตร กลุ่มงานศลัยกรรม และกลุ่มงานพสัดุ   ในกลุ่มงานทนั
ตกรรมมีทนัตแพทยป์ระจาํ 6 คน ให้บริการสุขภาพช่องปากและฟันผูต้อ้งขงัที�มาจากเรือนจาํต่างๆ
ในเขต กทม.  อาคารชั,นที� 3 ประกอบดว้ยกลุ่มงานฝ่ายบริหาร ฝ่ายการพยาบาล งานประกนัสุขภาพ 
งานสารสนเทศ กลุ่มงานวชิาการ และห้องทาํงานแพทยอ์าคารชั,น4 ถึงชั,น 8 เป็นวอร์ดผูต้อ้งขงัป่วย
พกัรักษาตวัแบ่งตามลกัษณะอาการ  มีเตียงรับผูป่้วยไดช้ั,นละประมาณ 100 เตียงประกอบดว้ยชั,น 4 
บริการผูป่้วยจิตเวช ชั,น5  บริการผูป่้วยศลัยกรรม ชั,น6 บริการผูป่้วยอายุรกรรม ชั,น7บริการผูป่้วย
ติดเชื,อวณัโรค ชั,น8 บริการผูป่้วยโรคภูมิคุม้กนับกพร่องและอาคารชั,น 9 เป็นห้องพกัเวรเจา้หนา้ที�
พยาบาลเวรนอกเวลา อตัรากาํลงัเจา้หน้าที�สายการแพทยร์วม 228 คน ได้แก่ระดบัอาํนวยการ
ระดบัสูง 1 คน ชาํนาญการพิเศษ 13 คน  ชาํนาญการ 72  คน  ปฏิบติัการ 23 คน ระดบัชาํนาญงาน  
42 คน ปฏิบติังาน  8 คน ลูกจา้งประจาํ  4 คน  และพนกังานราชการ  12 คนลูกจา้งชั�วคราว  53 คน
(ขอ้มูล ณ วนัที� 9 มกราคม 2558 ) 
 ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการในสถานพยาบาลเพื�อประเมินคุณภาพชีวิต ตาม
องค์ประกอบและตวัชี, วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั โดยคดัเลือก
สัมภาษณ์ผูต้อ้งขงั5 คน เป็นผูต้อ้งขงัเพศชายทั,ง 5 คน มีอายุระหวา่ง 20 -70 ปี นบัถือศาสนาพุทธ4 
คน อิสลาม 1 คน  จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา3 คน มธัยมศึกษาตอนตน้ 1 คนและปริญญาตรี 1



263 
 

คนความผิดคดีผิดพระราชบญัญติัยาเสพติด 4 คน คดีละเมิดทางเพศ 1 คน ผูต้อ้งขงัทุกคนมีโรค
ประจาํตวั ผลการสัมภาษณ์สรุปไดด้งันี,  

 1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ 

 องคป์ระกอบดา้นนี, มีองคป์ระกอบยอ่ย 4 ดา้น ผลการประเมินตามองคป์ระกอบยอ่ย
และตวัชี,วดั สรุปวา่ 

1.1 ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจํา ผูต้ ้องขงัประเมินสรุปว่า  ทณัฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑ์มีสถานที�ให้บริการสุขภาพที�มีความเหมาะสม โดยทางโรงพยาบาลมีพื,นที�
แยกเป็นเอกเทศสําหรับบริการดา้นสุขภาพโดยเฉพาะในอาคารของโรงพยาบาลมีพื,นที�กวา้งขวาง
เหมาะแก่การบริการดา้นสุขภาพแก่ผูป่้วย มีห้องตรวจรักษาโรคหลายห้อง มีแผนกเภสัชกรรมมียา
และเวชภณัฑพ์อเพียงต่อการใหบ้ริการ มีแผนกฉุกเฉิน แผนกเอก็ซเรย ์นอกจากนี,บริเวณชั,นล่างยงัมี
ลานจดักิจกรรมอาคารดา้นบนมีแผนกต่างๆ เช่นห้องผ่าตดั แผนกทนัตกรรม  มีแผนกผูป่้วยแยก
เฉพาะโรคในแต่ละชั,น อาคารชั,น 4 เป็นแผนกผูป่้วยจิตเวช ชั,น 5 เป็นแผนกผูป่้วยศลัยกรรม ชั,น 6 
เป็นแผนกผูป่้วยอายุรกรรม ไอซียูและไตเทียม ชั,น 7เป็นแผนกผูป่้วยวณัโรคและชั,น 8 เป็นแผนก
ผูป่้วยเอดส์และผูป่้วยระยะสุดทา้ย ผูต้อ้งขงัรายหนึ� งกล่าววา่“โรงพยาบาลเนื,อที�กวา้งมาก สะอาด 
ทนัสมยั ไม่วุน่วายเหมือนโรงพยาบาลขา้งนอก มีหมอประจาํหลายคน มีตึกคนไขห้ลายชั,น มีพร้อม
ทุกอยา่ง  ต่างกบัที�เรือนจาํที�มีเจา้หนา้ที�ไม่กี�คน คนไขก้็เยอะ ในนี, เหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆเลย แต่
ไม่วุน่วายเหมือนโรงพยาบาลขา้งนอก ”(สัมภาษณ์วนัที�  9 มกราคม 2558) 

1.2 ด้านนโยบายเพื�อการบริการด้านสุขภาพตามสิทธิ ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่ ไดรั้บ
บริการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียใช้จ่ายเช่นเดียวกบัสถานพยาบาลเรือนจาํ   
เจา้หนา้ที�สถานพยาบาลเรือนจาํส่งตวัมาเพื�อรักษาต่อเพราะเรือนจาํไม่สามารถรักษาไดส้ามารถใช้
สิทธิบตัรทองจากเรือนจาํเดิมได ้การบริการที�ไดรั้บตรงกบัปัญหาและความตอ้งการกบัอาการป่วย  
ผูต้อ้งขงัรายหนึ� งกล่าววา่“มารักษาที�นี�ก็ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย  หมอเรือนจาํส่งตวัมารักษาต่อเพราะ
ผมเป็นเส้นเลือดหวัใจตีบเคยเป็นมาตั,งแต่ขา้งนอก พอเขา้เรือนจาํหมอก็บอกให้เปลี�ยนเป็นบตัรทอง
ของโรงพยาบาลราชทณัฑ์ จะไดไ้ม่เสียค่าใช้จ่าย  หมอเอาใจใส่และบริการดี” (สัมภาษณ์วนัที�  9 
มกราคม 2558) 

1.3 ด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์ผู ้ต้องขังประเมินสรุปว่าทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑ์มีแพทย์ประจาํให้บริการตรวจรักษา ต่างจากสถานพยาบาลเรือนจาํที�ไม่มี
แพทยมี์เจา้หน้าที�พยาบาลและเจา้หน้าที�อื�นๆประจาํทุกแผนก  เหมาะสมต่อการบริการดา้นสุขภาพ 
การรอรับบริการตรวจจะใชเ้วลาไม่นาน ส่วนใหญ่ไม่เกินชั�วโมง นอกเวลามีเจา้หน้าที�พยาบาล
เขา้เวรให้บริการตลอด 24 ชั�วโมงหากมีผูป่้วยตอ้งการความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินช่วงกลางคืน 
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ผูต้อ้งขงัที�เป็นอาสาสมคัรผูช่้วยเหลือผูป่้วยจะใชโ้ทรศพัทภ์ายในโทรเรียกเจา้หนา้ที�พยาบาลเพื�อให้
ความช่วยเหลือ  เจา้หน้าที�พยาบาลมีความเป็นกนัเอง มีจรรยาบรรณในการให้บริการเป็นอย่างดี  
ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ตรงกนัว่า“ที�นี�จะมีหมอประจาํหมอเจา้ของไขจ้ะมาเยี�ยมคนไขทุ้ก
เช้าบนวอร์ด มีเจ้าหน้าที�พยาบาลประจาํตึกคอยดูแลผูป่้วยหลายคน  แต่ช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที�
พยาบาลมีนอ้ยแค่เวรละ1-2 คนดูแลทั,งโรงพยาบาล  ไม่มีหมอ  เวลามีผูป่้วยหนกัก็จะบอกให้ผูช่้วย
เหลือโทรศพัทส์ายในโทรตามเจา้หนา้ทีให้มาช่วยเหลือ  หมอที�นี�ใจดีมากครับ เอาใจใส่คนไข ้ดูแล
ดีมากมาก ” (สัมภาษณ์วนัที�  9 มกราคม 2558) 

1.4 ด้านเครือข่ายการบริการด้านสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปว่า 
หากมีผูต้อ้งขงัป่วยที�ตอ้งการรักษาเฉพาะทาง เช่น ผูป่้วยมะเร็ง ผา่ตดัใหญ่  แพทยเ์จา้ของไขจ้ะส่ง
ตวัไปรักษาต่อที�โรงพยาบาลขา้งนอก  เช่นโรงพยาบาลตาํรวจ สถาบนัมะเร็ง โรงพยาบาลทรวงอก 
โรงพยาบาลศิริราช เป็นตน้ ผูต้อ้งขงัป่วยรายหนึ�งกล่าววา่ “ผมเป็นโรคหวัใจขาดเลือด หมอที�นี�เคย
ส่งผมไปสวนหัวใจที�โรงพยาบาลตาํรวจ ไปนอนรักษาที�โน่นอยู่เป็นเดือน  เพิ�งกลบัมาไดไ้ม่กี�วนั 
แต่ผมก็ยงัตอ้งไปตรวจตามนดัทุกเดือนตอนนี,อาการดีขึ,นมากแลว้ ถา้ตอนนั,นไปชา้ป่านนี,คงแยไ่ป
แลว้ ”(สัมภาษณ์วนัที�  9 มกราคม 2558) 

 2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่ 
2.1 ด้านการบริการด้านสุขภาพแรกรับผูต้อ้งขงัทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพแรกรับ

จากเรือนจาํเดิมเมื�อถูกส่งตวัมารักษาต่อที�ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์เนื�องจากมีอาการป่วย
หนกัจะมีการตรวจสุขภาพแรกรับซึ� งเป็นการตรวจสุขภาพตามระบบที�มีปัญหาอย่างละเอียดโดย
แพทยเ์จา้ของไข ้ เช่น  ตรวจเลือด เอ็กซเรยแ์ละนอนรักษาตวัตามแผนกผูป่้วยที�เฉพาะทางตาม
อาการ การตรวจสุขภาพจิตไดรั้บการตรวจที�เรือนจาํเดิมเมื�อแรกเขา้  เมื�อมาที�โรงพยาบาลราชทณัฑ์
ไม่มีการตรวจเพิ�ม โรงพยาบาลจะมีแผนกผูป่้วยจิตเวชโดยเฉพาะ มีจิตแพทย ์ นกัจิตวิทยาประจาํ
โรงพยาบาล   ผูต้อ้งขงัรายหนึ� งให้สัมภาษณ์ว่า  “ผมเป็นวณัโรคปอดอาการทรุดลง  ปอดแย่ลง 
เหนื�อยหายใจไม่ไดเ้ลย วนัแรกที�เรือนจาํส่งตวัมาอยูที่�นี� หมอก็ตรวจอย่างละเอียด เอ็กซเรย ์พ่นยา
ให้หลงัจากนั,นตรวจเสมหะ เปลี�ยนยารักษาให้เพราะมีเชื,อดื,อยา  หมอบอกวณัโรคดื,อยาตอ้งรักษา
นานเป็นปี  ตอนนี, เริ�มดีขึ,นแล้วแต่กินยาอีกนานเลยครับจนกว่าจะครบ”  (สัมภาษณ์วนัที�  9 
มกราคม 2558) 

2.2 ด้านการบริการด้านสุขภาพระหว่างถูกคุมขัง  ผูต้อ้งขงัประเมินวา่หลงัถูกส่งตวั
มารักษาในทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์สามารถใช้สิทธิหลกัประกนัสุขภาพจากเรือนจาํเดิม  
มีการสงเคราะห์ในกรณีไม่มีสิทธิบตัรทอง โดยไม่ตอ้งเสียค่าบริการใดๆเช่นกนั การบริการดา้น
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สุขภาพของโรงพยาบาลมีความครอบคลุมทั,งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค การรักษา 
การฟื, นฟูสภาพ ครบถว้นแต่เมื�ออาการดีขึ,นก็จะส่งตวักลบัเรือนจาํเดิม 

2.3 การบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษ ผูต้้องขงัประเมินสรุปว่าการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยสาํหรับผูป่้วยที�มารักษาตวัในโรงพยาบาล เป็นการจาํหน่ายให้กลบัเรือนจาํเดิม
เมื�อผูป่้วยอาการดีขึ,นหรือทุเลาจากอาการป่วย  การจาํหน่ายปล่อยตวัจากโรงพยาบาลจะมีบา้งนานๆ
ครั, ง การจาํหน่ายจากโรงพยาบาลจะมีเจา้หนา้ที�ให้คาํปรึกษา  แนะนาํดา้นสุขภาพการปฏิบติัตวัเมื�อ
กลบัไปอยู่ที�เรือนจาํมีผูต้อ้งขงัรายหนึ� งกล่าวเกี�ยวกบัการจาํหน่ายวา่ “การจาํหน่ายผูป่้วยของที�นี�
ส่วนใหญ่เป็นการแนะนาํการดูแลอาการป่วยเกี�ยวกบัโรคที�เป็นอยู่ ให้ความรู้การปฏิบติัตวัเมื�อ
กลบัไปอยูเ่รือนจาํเดิม  โรงพยาบาลจะไม่เหมือนเรือนจาํ  ไม่มีการฝึกอาชีพ ที�นี�จะไม่มี  โครงการ
เลิกยาเสพติด  มาเพื�อรักษาให้หายดีแลว้ก็กลบัที�เดิม บางคนก็จาํหน่ายเพราะเสียชีวิต ”  (สัมภาษณ์
วนัที�  9 มกราคม 2558) 
 3. องค์ประกอบด้านกระบวนการ  การบริการด้านสุขภาพ ในองค์ประกอบดา้นนี,
ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่ 

3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายเฉพาะ
กิจกรรมกายบริหารเพราะไม่มีสถานที�สาํหรับจดักีฬา  ตามแผนกผูป่้วยจะมีผูช่้วยเหลือนาํทาํกาย
บริหารทุกๆเชา้ มีท่าประกอบจงัหวะ  การส่งเสริมสุขภาพจิตจะมีการจดักิจกรรมศิลปะ เช่น วาดรูป  
โดยมีการประชาสัมพนัธ์ตามแผนกให้ทราบและลงชื�อเขา้ร่วมที�ลานกิจกรรมชั,นล่างของอาคาร 
กิจกรรมทางศาสนาพุทธจะมีการสวดมนตทุ์กเชา้และก่อนนอนส่วนศาสนาอิสลามจะมีการจดัพื,นที�
ใหล้ะหมาด  มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพปากและฟันโดยมีแผนกทนัตกรรม  มีโครงการและกิจกรรม
เลิกบุหรี�โดยความสมคัรใจ  ทางโรงพยาบาลจะมีข้อห้ามไม่ให้สูบบุหรี�   ผูต้ ้องขงัรายหนึ�งให้
สัมภาษณ์ว่า “ ในโรงพยาบาลมีกฎห้ามสูบบุหรี� เหมือนเป็นการบังคับให้เลิกบุหรี� ไปในตัว  
โครงการเลิกบุหรี�จะใหผู้ต้อ้งขงัเขา้ร่วมโดยลงชื�อตามความสมคัรใจ  ผมมาอยูที่�นี�ไม่ไดสู้บบุหรี� เลย 
หมอห้ามเด็ดขาด  ถา้เห็นใครสูบก็จะถูกทาํโทษก็เลยอดได ้กีฬาอย่างอื�นไม่ไดเ้ล่น เขาห้ามลงจาก
ตึกเด็ดขาด อยากไปสูดอากาศขา้งนอกบา้ง จะมีแต่กายบริหารตอนเช้าทุกวนั ”(สัมภาษณ์วนัที�  9 
มกราคม 2558) 

3.2 ด้านการป้องกันโรคและการบาดเจ็บ ผูต้ ้องขงัประเมินสรุปว่าทณัฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์และวณัโรคการมีเพศสัมพนัธ์ที�
ปลอดภยั  ผูต้อ้งขงัสามารถเขา้ถึงบริการถุงยางอนามยัได้  ส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลผูต้อ้งขงั        
ไม่มีพฤติกรรมมีเพศสัมพนัธ์ในแผนกผูป่้วยทางโรงพยาบาลมีแผนกผูป่้วยเอดส์และผูป่้วยระยะ
สุดทา้ยที�อาคารชั,น 8ส่วนใหญ่จะมีการจดักิจกรรมที�แผนกนี,  
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3.3 ด้านการบําบัดรักษาผูต้้องขงัประเมินว่าทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์มี
กิจกรรมดา้นการรักษาพยาบาลดงันี,  

3.3.1 การรักษาด้านทนัตกรรมโรงพยาบาลมีแผนกทนัตกรรมผูต้อ้งขงัมีปัญหา
เรื�องโรคเหงือกและฟันสามารถแจง้หอผูป่้วยเพื�อขอรับบริการโดยลงชื�อขอรับบริการ 

3.3.2 การรักษาผูป่้วยโรคติดเชื,อ เช่นโรคเอดส์และวณัโรค ทางโรงพยาบาลมี
แผนกผูป่้วยที�ดูแลรักษาเฉพาะอยูบ่นอาคารชั,น 7และ 8 ของโรงพยาบาล 

3.3.3 การรักษาผูป่้วยโรคเรื,อรังเช่น ความดนั เบาหวาน โรคไต โรงพยาบาลมีหอ
ผูป่้วย อายรุกรรมใหก้ารดูแลเฉพาะ มีคลินิกโรคเบาหวาน ความดนั มีแผนกไตเทียมสามารถฟอกเลือด
ดว้ยเครื�องไตเทียม   ผูต้อ้งขงัป่วยรายหนึ�งกล่าววา่ “ที�ชั,น4 จะเป็นคนไขส่้วนใหญ่จะมีโรคเบาหวาน 
ความดนั หวัใจ  ผูป่้วยโรคไตก็มีแผนกลา้งไตและห้องไอซียทีู�นี�ดว้ยผูป่้วยที�ส่งมาจากเรือนจาํส่วนใหญ่
อาการหนกั บางคนก็เสียชีวติ  ที�นี�หมอเจา้ของไมจ้ะมาเยี�ยมตอนเชา้ทุกวนัประมาณเกา้โมงสิบโมง”   
(สัมภาษณ์วนัที�  9 มกราคม 2558) 

3.3.4 การรักษาผูป่้วยระยะสุดทา้ยหรือผูป่้วยสิ,นหวงัโรงพยาบาลเปิดโอกาสให้
ญาติเยี�ยมอยา่งใกลชิ้ดเพื�อใหก้าํลงัใจในวาระสุดทา้ย 

3.4 ด้านการฟื; นฟูสภาพผูต้อ้งขงัประเมินสรุปว่า ผูต้อ้งขงัสูงอายุและผูพ้ิการไดรั้บ
สวสัดิการเงินช่วยเหลือในการดาํรงชีพเช่นเดียวกบับุคคลคนทั�วไป แต่ตอ้งได้รับการขึ,นทะเบียน
ผูสู้งอายุและคนพิการ โดยเงินส่วนนี, รัฐบาลจะเขา้บนัชีของแต่ละคน ผูที้�เป็นญาติผูต้อ้งขงัจะ
เป็นผูรั้บเงินแทนโดยนาํมาฝากให้ผูต้อ้งขงัเพื�อใช้จ่ายในเรือนจาํ กิจกรรมสร้างขวญักาํลงัใจและ
ฟื, นฟูจิตใจผูสู้งอายุและผูพ้ิการจะมีเจา้หนา้ที�ของโรงพยาบาลมาจดักิจกรรมให้ ทางโรงพยาบาลมี
อุปกรณ์ช่วยพยงุร่างกายบริการส่วนใหญ่ผูป่้วยจะมีติดตวัมาจากเรือนจาํเดิม  

3.5 ด้านสังคมสิ�งแวดล้อมและสิ�งจําเป็นพื;นฐานผูต้อ้งขงัประเมินว่าโรงพยาบาลมี
การระบายผูป่้วยโดยการจาํหน่ายผูต้อ้งขงัป่วยที�รักษาจนอาการดีขึ,นกลบัเรือนจาํเดิม มีการหมุนเวียน
เขา้ออกของผูป่้วยตลอดเวลาสิ�งจาํเป็นพื,นฐานดา้นอาหารมีบริการครบ 3 มื,ออาหารคุณภาพและ
รสชาติอยูใ่นเกณฑดี์มาก นํ, าดื�มนํ, าใชใ้นโรงพยาบาลเป็นนํ, ากรองสะอาดมีพอเพียง ที�นอนสะอาดมี
เตียงผูป่้วยประจาํตวัของแต่ละคน เสื, อผา้ทางโรงพยาบาลมีบริการอย่างพอเพียง มีโรงซักผา้ใน
โรงพยาบาลมีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื,องตน้ตามแผนกต่างๆประมาณ 8-9 คนต่อ
แผนก  มีการอบรมการดูแลและช่วยชีวิตเบื,องต้นมีผู ้ต้องขังรายหนึ� งให้สัมภาษณ์ว่า “ใน
โรงพยาบาลการบริการอาหารครบทุกมื,อ  นํ, าดื�มก็กรองสะอาด เรื�องที�นอนและเสื,อผา้ไม่ตอ้งห่วง  
ดีกว่าเรือนจาํหลายเท่า มีเตียงนอนประจาํตวันอนสบายไม่แออดั  ผูช่้วยหมอที�ตึกนี, มี 9 คน  ช่วง
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กลางคืนก็ช่วยดูผูป่้วยแทนเจา้หน้าที�  มีปัญหาอะไรฉุกเฉินผูช่้วยก็ตามหมอให้  คอยช่วยเหลือกนั
ไป”   (สัมภาษณ์วนัที�  9 มกราคม 2558) 

4. องค์ประกอบด้านผลลัพธ์การบริการด้านสุขภาพ องค์ประกอบดา้นนี, มีองค์ประกอบ
ยอ่ยและตวัชี,วดั ผูต้อ้งขงัใหก้ารประเมินดงันี,   

4.1 ด้านผลลพัธ์คุณภาพการบริการด้านสุขภาพ   ผูต้อ้งขงั ประเมินสรุปวา่  
4.1.1 ผูต้อ้งขงัที�มารับบริการสุขภาพมีความพึงพอใจโดยรวมในเกณฑ์ดีมากทั,ง

ในดา้นสถานที�ใหบ้ริการโรงพยาบาลมีสถานที�กวา้งขวาง สะอาด ทนัสมยั  เหมาะสมต่อการบริการ
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการโรงพยาบาลมีเจา้หนา้ที�ทุกระดบัตั,งแต่แพทยป์ระจาํ พยาบาลและเจา้หนา้ที�
สายแพทยอื์�นๆ ให้บริการด้วยความเต็มใจและมีจรรยาบรรณในการบริการ ดา้นการให้บริการ
โรงพยาบาลมีแผนกต่างๆให้การดูแลดา้นสุขภาพเทียบเท่ากบัโรงพยาบาลทั�วไป เป็นศูนยรั์บส่งต่อ
จากเรือนจาํ ใหบ้ริการรวดเร็วไม่ตอ้งใชเ้วลารอรักษานาน 

4.1.2 การบริการดา้นสุขภาพที�เป็นปัญหาและอุปสรรคไดแ้ก่ ช่วงเวรกลางคืน  มี
เจา้หนา้ที�พยาบาลนอ้ย  การตามเจา้หนา้ที�ให้ช่วยเหลือในช่วงกลางคืนจะมีความล่าชา้เพราะเจา้หนา้ที�
ตอ้งดูแลทั,งโรงพยาบาลและเรือนจาํคลองเปรมที�มีเขตติดรั, วของโรงพยาบาล เรือนจาํคลองเปรม           
ไม่มีสถานพยาบาลในเรือนจาํ  มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าววา่ “ผมเคยเจอช่วงกลางคืนหมออยูเ่วรนอ้ย
แค่ 2 คนเอง หมอเขารับผดิชอบดูแลทั,งโรงพยาบาลและเรือนจาํคลองเปรมดว้ย ถา้มีเหตุฉุกเฉินก็จะ
ใชโ้ทรศพัทภ์ายในโทรเรียกบางครั, งไม่มีคนรับสายตอ้งรอนานเพราะหมอตอ้งเขา้ไปดูผูป่้วยหลายที�” 
(สัมภาษณ์วนัที�  9 มกราคม 2558) 

4.1.3 เสนอแนะให้มีการปรับปรุงการบริการดา้นสุขภาพโดยควรเพิ�มการบริการ
แว่นตาสําหรับผูสู้งอายุเพราะมีปัญหาทางสายตา จาํเป็นตอ้งใช้ในกิจกรรมบางอยา่ง เช่น การอ่าน
หนงัสือเป็นตน้ 

4.1.4 โรงพยาบาลเน้นการให้ความรู้  ความเขา้ใจการส่งเสริมและป้องกนัโรค
และการดูแลตวัเองเรื�องโรคที�กาํลงัเป็นอยู ่แพทยจ์ะติดตามผลการรักษาผูป่้วยทุกๆเชา้เสริมดว้ยการ
ใหค้วามรู้และการแนะนาํสุขภาพผูต้อ้งขงัป่วยรายหนึ�งกล่าววา่“หมอเขาจะให้ความรู้เรื�องโรคที�ผม
เป็น ผมเป็นไตอกัเสบอยู่ๆก็มีบวมขึ,นๆ แลว้ก็เหนื�อยๆ หมอแนะนาํไม่ให้กินอาหารเค็มจะทาํให้
บวมมากขึ,น   ใหย้าขบัปัสสาวะมากิน หมอบอกวา่จะฉี�บ่อย  เมื�อขบันํ,าออกจะไดห้ายเหนื�อยและยุบ
บวม ตอนนี, ก็ยุบบวมลงแล้ว ไม่มีอาการเหนื�อยแล้ว รู้เรื� องโรคและขอ้ห้ามของตวัเองมากขึ,น ” 
(สัมภาษณ์วนัที�  9 มกราคม 2558) 
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4.2 ด้านการบริการผู้ป่วยเรื;อรังและผู้พกิาร  ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่ 
4.2.1 ผูต้อ้งขงัป่วยที�ส่งมาจากเรือนจาํส่วนมากมีโรคประจาํตวัและเป็นเรื, อรัง 

ทางโรงพยาบาลให้การรักษาจนดีขึ,นและให้กลบัเรือนจาํเดิม  บางรายที�ตอ้งรักษาเฉพาะเช่น
โรคมะเร็ง จะส่งตวัไปรักษาที�สถาบนัมะเร็ง 

4.2.2 ผูป่้วยจิตเวช มีจิตแพทยแ์ละนกัจิตวทิยา ใหก้ารดูแลรักษาต่อเนื�อง  
4.2.3 ผูต้อ้งขงัพิการมีจาํนวนน้อย  ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยทางศลัยกรรม ไดรั้บการ

ขึ,นทะเบียนผูพ้ิการและไดรั้บสิทธิเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกบัผูพ้ิการทั�วไป 
4.3 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพ  ผูต้อ้งขงัประเมินสรุปวา่ 
4.3.1 มีองค์กรทั, งภาครัฐและเอกชนร่วมกับทางโรงพยาบาลจดักิจกรรมด้าน

สุขภาพ เช่น กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ นักสังคมสงเคราะห์ทีมสุขภาพของทณัฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑแ์ละเจา้หนา้ที�จากกรมราชทณัฑ์ร่วมจดักิจกรรมในวนัสําคญัทางพุทธศาสนา
มีการนิมนตพ์ระสงฆม์าเทศกใ์หผู้ต้อ้งขงัฟังการแสดงดนตรี การแจกสิ�งของ  

4.3.2 ผูต้อ้งขงัป่วยโรคเฉพาะทาง เช่นโรคหวัใจ มะเร็ง  โรงพยาบาลจะส่งตวัเพื�อ
รักษาต่อที�โรงพยาบาลในเครือข่ายที�สามารถรักษาได ้เช่นโรงพยาบาลศิริราช สถาบนัโรคทรวงอก 
ตาม 

4.3.3 ผูต้อ้งขงัให้การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทณัฑก์บัโรงพยาบาลทั�วไปจากการบริการดา้นสุขภาพ สรุปวา่ 
    ด้านสถานที�ให้บริการ โรงพยาบาลมีสถานที�เหมาะสม ทนัสมยั เทียบเท่า
โรงพยาบาลทั�วไปภายนอก  แตกต่างกนัที�โรงพยาบาลราชทณัฑถู์กจาํกดับริเวณสําหรับผูป่้วยและมี
ขอ้หา้มในการควบคุมอยา่งเขม้งวด  
    ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและการให้บริการ เจา้หน้าที�ของโรงพยาบาลให้
การดูแลเอาใจใส่อยา่งเป็นกนัเอง มีจรรยาบรรณในการบริการมากกวา่สถานพยาบาลภายนอกการ
บริการก็มีมาตรฐานเครื�องมือมีความทนัสมยั มีผูต้อ้งขงัรายหนึ�งกล่าวว่า “ผมว่าหมอที�นี�ใจดีกว่า 
โรงพยาบาลขา้งนอกเยอะเลย  ให้ความเป็นกนัเองมากเคยใชบ้ริการโรงพยาบาลขา้งนอกเจา้หนา้ที�
มกัจะดุๆ  เสียงดงั สภาพ ในโรงพยาบาลราชทณัฑ์ก็ไม่วุ่นวาย ไม่ตอ้งรอหมอนานเพราะตรวจ
เฉพาะผูต้้องขงัอย่างเดียว  ข้างนอกคนไข้จะเยอะมาก รอตรวจเป็นวนัๆ กว่าจะได้กลับบ้าน ”
(สัมภาษณ์วนัที�  9  มกราคม 2558) 
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ภาพแสดงสถานพยาบาลเรือนจําขนาดใหญ่  

 

 

 

 
 
 

ภาพที� 9  ผูว้จิยัสัมภาษณ์ผูรั้บบริการในสถานพยาบาลขนาดใหญ่ (วนัที� 9 มกราคม 2558) 
 
 จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการใน
สถานพยาบาลขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามองค์ประกอบและตวัชี, วดัการบริการดา้น
สุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัพอสรุปประเด็นที�ควรปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงั ไดว้า่  
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1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ  การบริการด้านสุขภาพใน
สถานพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลางยงัขาดมาตรฐานด้านบุคลากรทางการแพทยผ์ูใ้ห้บริการ
เนื�องจากไม่มีแพทยป์ระจาํและผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น แต่มีแพทยห์ว้งเวลาจากภายนอกเขา้ให้บริการ 
2-3 ครั, งต่อสัปดาห์ เจา้หน้าที�ให้บริการดา้นสุขภาพส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที�พยาบาลซึ� งยงัมีความ
ขาดแคลนและจาํนวนไม่เหมาะสมควรมีการปรับใหเ้หมาะกบัสภาพปัจจุบนั  

2. องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํในการบริการ
เตรียมตวัก่อนปล่อยพน้โทษ  ยงัขาดระบบการใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพและการประสานงานการส่งต่อ
ผูต้อ้งขงัป่วยโรคติดเชื,อโดยเฉพาะโรคติดเชื,อเอชไอวี/เอดส์และวณัโรคผูต้อ้งขงัอาจไม่ไดรั้บการ
รักษาต่อเนื�องสามารถแพร่กระจายโรคสู่ชุมชน นอกจากนี, ยงัขาดกิจกรรมการบาํบดัการติดยาเสพติด
ของผูต้อ้งขงัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. องค์ประกอบด้านกระบวนการ  การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํควรปรับปรุง
คุณภาพชีวติดา้นสิ�งจาํเป็นพื,นฐานโดยเฉพาะดา้นอาหารซึ�งยงัพบวา่ยงัขาดคุณภาพที�เหมาะสม  

4. องคป์ระกอบดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ สถานพยาบาลเรือนจาํยงั
ขาดการประกนัคุณภาพดา้นการบริการสุขภาพที�มีมาตรฐานยงัไม่มีการตรวจสอบมาตรฐาน
และประกนัคุณภาพอย่างหน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข   และยงัควรปรับปรุง
ในขอ้ตกลงดา้นการมีพื,นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลของรัฐในการส่งต่อการรักษา
ในกรณีมีความจาํเป็น  

 จากผลสรุปดงักล่าวควรมีการปรับปรุงและพฒันาการบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนในสถานพยาบาลขนาดใหญ่นับว่ามีความเหมาะสมในการพฒันา
คุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัที�อยูใ่นเกณฑดี์  
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บทที� 6  

สรุป อภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 

 การพฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 
เป็นการวจิยัผสมผสานวธีิ(Mixed method) ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
 1. พฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 
 2. ประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ผูว้จิยัออกแบบวธีิการดาํเนินการวจิยัออกเป็น 3 ขั�นตอนไดแ้ก่ 

 ขั�นตอนที� 1 การพฒันาองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตัวชี�วดั 
 ในขั�นตอนที� 1 เป็นการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัและร่างองคป์ระกอบและตวัชี� วดั
การบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัโดยมีขั�นตอน ดงันี�  

1. การสังเคราะห์เอกสาร ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารเพื�อกาํหนดกรอบแนวคิดการวิจ ัย ร่าง
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
โดยการสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งทั�งไทยและต่างประเทศ   

2. การประชุมกลุ่ม (Focus group discussion) เจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูป้ฏิบติัใน
สถานพยาบาลเรือนจาํ เพื�อหารือ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในองคป์ระกอบและตวัชี� วดั จาก
ประสบการณ์ในการทาํงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื�อนาํมาปรับปรุงองคป์ระกอบและตวัชี� วดัที�
เหมาะสมกบัการนาํไปใชไ้ดจ้ริงตามบริบทของเรือนจาํในประเทศไทย  เพื�อนาํเสนอผูเ้ชี�ยวชาญใน
ขั�นตอนของการพฒันาตวัชี�วดั 
 ขั�นตอนที� 2 การตรวจสอบและพฒันาตัวชี�วดั 

1. การตรวจสอบจากอาจารย์ที�ปรึกษา   

  ขั�นตอนนี� เป็นการตรวจสอบจากอาจารยที์�ปรึกษาโดยผูว้ิจยันาํผลการสังเคราะห์
เอกสารและผลการการประชุมกลุ่มเจา้หนา้สายการกแพทยที์�ผูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ   
สรุป(ร่าง) องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิต
ของผูต้อ้งขงั  ส่งใหอ้าจารยที์�ปรึกษาและที�ปรึกษาร่วมตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ�งขึ�น  
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2. การพฒันาตัวชี�วดัด้วยระเบียบวธีิวจัิยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

  ขั�นตอนนี� เป็นการพฒันาตวัชี� วดั  ด ้วยระเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
techniques) โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 21 ท่าน  มีขั�นตอนดงันี�   

2.1 การคดัเลือกกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญ  ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์คดัเลือกผูเ้ชี�ยวชาญโดยวิธีเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball 
selection) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  1) กลุ่มผูบ้ริหารกรมราชทณัฑ์ที�มีประสบการณ์ในงานดา้น
สุขภาพจาํนวน 7 คน 2) กลุ่มนกัวิชาการ อาจารยพ์ยาบาล นกัวิจยัและพฒันางานดา้นสุขภาพ 
จาํนวน 7 คนและ3) กลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทย์ผูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํที�มี
ประสบการณ์การทาํงานไม่ตํ�ากวา่ 5 ปี มีผลการปฏิบติังานการบริการดา้นสุขภาพดีเด่นจาํนวน 7 
คน รวม 21 คน  

2.2 กระบวนการของระเบียบวิธีวิจัยเทคนิคเดลฟาย (Delphi techniques) มี
กระบวนการพฒันาดงันี�  
   กระบวนการพัฒนาตัวชี�วัดรอบที� 1  ผู้เชี�ยวชาญพิจารณา แก้ไขปรับปรุง แสดง

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
   ผูว้จิยันาํผลสรุปร่างองค์ประกอบหลกั  องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัที�ไดจ้าก

การศึกษาเอกสารและการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทย ์มาพฒันาเป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิดเพื�อส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญได้พิจารณา ปรับปรุงแก้ไขแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะใน
ร่างองค์ประกอบและตวัชี� วดัอยา่งอิสระในการตอบแบบสอบถาม   ผูว้ิจยันาํผลการตอบแบบสอบถาม
ของผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหมดมาวเิคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) โดยเปรียบเทียบประเด็นที�เหมือนกนั
และแตกต่างจากการแสดงความคิดเห็นและสรุปเป็นร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยและ
ตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงันาํผลสรุปที�ไดส่้งให้อาจารยที์�ปรึกษา
ตรวจสอบและแนะนาํ ผูว้ ิจยัสรุปร่างองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตวัชี� วดัจาก
กระบวนการในรอบที� 1  
   กระบวนการพฒันาตัวชี�วดัรอบที� 2  การยนืยันร่างองค์ประกอบและตัวชี�วดั 

1. ผูว้ิจยันําผลสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของร่างองค์ประกอบและ
ตวัชี�วดัของผูเ้ชี�ยวชาญที�สรุปผลจากรอบที� 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื�อยืนยนัความคิดเห็นว่า
เห็นดว้ยหรือไม่ต่อการเป็นตวัชี� วดัและมีความเหมาะสมต่อการนาํไปประยุกตใ์ช ้ ส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ
กลุ่มเดิมยนืยนัความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพิ�มเติม   

2. ผูว้จิยันาํผลการยนืยนัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบและตวัชี�วดั  นาํผลมาวิเคราะห์
เพื�อแกไ้ขปรับปรุง  ดว้ยการตรวจสอบความเหมาะสมระหวา่งองคป์ระกอบและตวัชี� วดัในแต่ละตวั
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โดยการหาค่าความสอดคลอ้ง (Index of Consistency; IC) โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑ์ความเหมาะสม
ในการคดัเลือกตวัชี�วดัที�มีค่าความสอดคลอ้งตั�งแต่ 0.75 ขึ�นไป 

3. ตวัชี� วดัที�มีค่าความสอดคล้องน้อยกว่า 0.75 ผูว้ิจยัทาํการปรับแก้ข้อความ
ตวัชี�วดัใหมี้ความชดัเจนและเหมาะสม ตามขอ้แนะนาํของผูเ้ชี�ยวชาญ 
   กระบวนการพฒันาตัวชี�วดัรอบที�3 การกาํหนดนํ�าหนักและความสําคัญ 
   ผูว้จิยันาํผลการการยนืยนัองคป์ระกอบและตวัชี�วดัที�สรุปไดจ้ากกระบวนการพฒันา
ในรอบที� 2 มาพฒันาเป็นแบบสอบถามเพื�อกาํหนดนํ� าหนักความสําคญัขององค์ประกอบและ
ตวัชี�วดั โดยการส่งใหผู้เ้ชี�ยวชาญกลุ่มเดิม มีวธีิดาํเนินการดงันี�  

1. ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ�าหนกัความสาํคญัขององคป์ระกอบหลกั  โดยคิดผลรวม
ของทุกองคป์ระกอบมีค่าเท่ากบั  100  วเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละองคป์ระกอบเป็นค่าร้อยละ(Percentage) 
เพื�อประเมินวา่ผูเ้ชี�ยวชาญใหค้วามสาํคญักบัองคป์ระกอบดา้นใดมากที�สุดตามลาํดบั 

2. ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ� าหนกัตวัชี� วดั ซึ� งผูว้ิจยันาํร่างองค์ประกอบและตวัชี� วดั
มาพฒันาเป็นแบบสอบถามเพื�อกาํหนดนํ� าหนกัโดยใชแ้บบอตัราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 
ระดบั ส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญกลุ่มเดิมเพื�อทาํการกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญัของตวัชี� วดั นาํผลการกาํหนด
นํ� าหนกั มาวิเคราะห์ค่าสถิติเพื�อคดัเลือกตวัชี� วดัที�ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที�กาํหนด โดยการกาํหนด
เกณฑ์การคดัเลือกไดแ้ก่  1) มีค่ามธัยฐาน 3.50 ขึ�นไป  2 ) มีค่าพิสัยระหวา่งควอไทล์(Interquartile 
range)ไม่เกิน 1.50 นาํตวัชี�วดัที�ผา่นเกณฑ์คดัเลือกสรุปเป็นองค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการ
ดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�นเพื�อให้อาจารยที์�ปรึกษาไดต้รวจสอบ
ความถูกตอ้ง  
 ขั�นตอนที� 3 การประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังใน

เรือนจําไทย 
 ขั�นตอนนี�ผูว้ิจยัพฒันาเครื�องมือในการรวบรวมขอ้มูลเพื�อประเมินคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั โดยประเมินจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1)  กลุ่มเจา้หนา้ที�สาย
การแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 139 แห่งโดยวิธีการเชิงปริมาณ2) กลุ่มผูต้อ้งขงัผูม้า
รับบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและใหญ่ โดยวิธีการประเมินเชิงคุณภาพ  ซึ� งใน
แต่ละกลุ่มมีวธีิดาํเนินการดงันี�   

1. กลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูใ้หบ้ริการสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ 
  การประเมินผลคุณภาพชีวิตจากกลุ่มตวัอย่างเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการ
สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศรวม 139 แห่ง แห่งละ 1 คนรวม 139 คน โดยใช้
เครื�องมือแบบสอบถาม  มีการดาํเนินการดงันี�  
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1.1 ผูว้จิยัพฒันาแบบสอบถามจากผลสรุปองคป์ระกอบและตวัชี� วดัที�ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น 
นาํแบบสอบถามที�พฒันาขึ� นส่งให้ผูเ้ชี�ยวชาญ5 ท่าน  ตรวจสอบคุณภาพของเครื� องมือ โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื�อหา (Content Validity) ใช้การตรวจสอบความสอดคล้องระหวา่งขอ้
คาํถามกบัจุดมุ่งหมายที�ตอ้งการวดั  (Index of Item – Objective Congruence; IOC) 

1.2 ผูว้จิยันาํแบบสอบถามมาปรับแกใ้ห้เหมาะสม ถูกตอ้ง ก่อนนาํไปทดลองใช ้(Try 
out) กบักลุ่มตวัอย่างที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง จาํนวน 30คน ได้แก่ เจา้หน้าที�สายงานแพทยที์�
ปฏิบตัิงานในสถานพยาบาลเรือนจาํที�มีเจา้หน้าที�สายการแพทยม์ากกว่า 2 คนขึ�นไป  ผูว้ิจยั
ดาํเนินการช่วงระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2558  นาํผลขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองมาหาความเชื�อมั�น 
(Reliability) ของแบบสอบถามทั�งฉบบั ดว้ยวธีิสัมประสิทธิp อลัฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ผลการทดสอบพบว่ามีค่าสัมประสิทธิอลัฟาเท่ากบั  0.972  ซึ� งมีความน่าเชื�อถือที�
ยอมรับไดใ้นทางสถิติ 

1.3 นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการ Try out  ส่งให้อาจารยที์�ปรึกษาพิจารณา
และใหค้าํแนะนาํเพื�อปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสมยิ�งขึ�น 

1.4 เก็บรวบรวมขอ้มูลซึ� งผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนธันวาคม 2557-
กุมภาพนัธ์  2558 ไดรั้บแบบสอบถามคืนจากเจา้หนา้ที�สายการแพทยจ์าํนวน 123 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
88.49  มีความสมบูรณ์ถูกตอ้งสามารถนาํมาวิเคราะห์ทางสถิติได ้จาํนวน 121 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
87.00 

1.5 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการ
วิจยัดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล (Excel) วิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม
โดยใชส้ถิติพื�นฐานไดแ้ก่  การแจกแจงความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย ( X ) 
การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื�ออธิบายคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพตามองคป์ระกอบและตวัชี� วดัการบริการดา้น
สุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยโดยวเิคราะห์โดยสถิติค่าเฉลี�ย ( X ) และค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 

2. กลุ่มผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการในสถานพยาบาลเล็ก  กลางและใหญ่แห่งละ5  คน รวม 
15 คน ผูว้ิจยัประเมินด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยใช้เครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ� งโครงสร้าง
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการวิเคราะห์เนื�อหา(Content  Analysis)และทาํการสรุปเปรียบเทียบ
สถานพยาบาลแต่ละขนาดตามองคป์ระกอบและตวัชี�วดั 
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สรุปผลการวจัิย  

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลทั�งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัเรื�องการ
พฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยตามขั�นตอนการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 ตอนที� 1 ผลการพฒันาองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและตัวชี�วดั 

1. ผลการสังเคราะห์เอกสาร 

  ผลของร่างองค์ประกอบหลกัองค์ประกอบย่อยและตัวชี�วดั  

  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารเพื�อกาํหนด (ร่าง) องค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยของ
การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้้องขังโดยนําแนวคิดการบริหารเชิงระบบมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการการบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํให้มีระบบและประสิทธิภาพ  
โดยศึกษาจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้งจาํนวน 8 เล่มผูว้จิยันาํแนวคิดการบริหารเชิงระบบ  กระบวนทศัน์ใหม่
การบริการดา้นสุขภาพ คุณภาพและการประกนัคุณภาพสถานบริการเพื�อการบริการด้านสุขภาพ 
มาตรฐานสถานพยาบาล  โดยนาํแนวคิดดงักล่าวมาบูรณาการและประยุกต์ในการดาํเนินงาน
การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํเพื�อให้เกิดประสิทธิภาพและศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้งกบัแนวคิดการบริการดา้นสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม  การดูแลบริการสุขภาพ
ตามสิทธิมนุษยชนพื�นฐานของผูต้อ้งขงั  ทั�งในระบบเรือนจาํประเทศไทยและต่างประเทศ  มากกวา่ 
100   ผลงาน  เพื�อนาํมาสังเคราะห์ตามกรอบร่างองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยและ
รายละเอียดตวัชี� วดั  ผูว้ิจยัสรุปผลการสังเคราะห์เอกสารร่างองค์ประกอบหลกั  องคป์ระกอบย่อย
และตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  ประกอบดว้ย  4 องค์ประกอบ
หลกั 16 องคป์ระกอบยอ่ย  84  ตวัชี�วดั ดงัรายละเอียดดงันี�   

1.1 องคป์ระกอบหลกัดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ เป็นองคป์ระกอบ
ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input ) จากแนวคิดการบริหารจดัการเชิงระบบ ซึ� งมีความสําคญัต่อการบริการ
ดา้นสุขภาพ  มีองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1.1.1 องคป์ระกอบดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํมี 4 ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. สถานพยาบาลเรือนจาํมีการจดัพื�นที�ให้บริการเหมาะสม โดยมีพื�นที�การ

ตรวจคดักรอง ใหก้ารรักษา นอนพกัรักษาตวั มีหอ้งแยกโรคติดต่อ สถานที�จดัเก็บยาและเวชภณัฑ์ที�
จาํเป็น 

2. มีโครงสร้างการแบ่งหนา้ที�ความรับผดิชอบงานใหบ้ริการในหน่วยงานที�
ชดัเจนครอบคลุมสุขภาพองคร์วม 
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3. มีอาคารแยกเป็นเอกเทศหรือมีสถานที� ที� มีความเหมาะสมกับการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ 

4. มีการกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการตามขีดความสามารถของ
สถานบริการ (ปฐมภูมิ ,ทุติยภูมิ ) 

1.1.2 องคป์ระกอบดา้นวสิัยทศัน์/ พนัธกิจ/กลยทุธมี 5  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. มีการกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พนัธกิจของหน่วยบริการสุขภาพที�

ชดัเจนเพื�อมุ่งพฒันาคุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ ใหบ้ริการฟรีเทียบเท่าคนทั�วไป 
2. มีการจดัทาํแผนกลยุทธ์ที�สอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการด้าน

สุขภาพของผูต้อ้งขงั 
3. มีการบริหารจดัการดา้นสุขภาพ ที�ดาํเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์

ที�มีคุณสมบติัตามกฎหมายวชิาชีพกาํหนด 
4. ใชห้ลกัปฏิบติัตามสิทธิมนุษยชนดา้นสุขภาพที�ระบุตามขอ้ตกลงระหวา่ง

ประเทศและเป็นที�ยอมรับของสากล 
5. มีการดําเนินงานด้านสุขภาพที�สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขและมีการประสานความร่วมมือดา้นสุขภาพ 
1.1.3 องคป์ระกอบดา้นบุคลากรทางการแพทย ์มี5ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 

1. มีการจดัอตัรากาํลงับุคลากรทางการแพทยเ์หมาะสมตามภาระหนา้ที�และ
จาํนวนผูต้อ้งขงัตามมาตรฐานสากล  

2. มีบุคลากรทางการแพทยใ์หก้ารบริการดา้นสุขภาพ ตลอด24 ชั�วโมง 
3. มีแพทย ์ทนัตแพทยห์รือเจา้หน้าที�ผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางและผูมี้ความรู้

ทางจิตเวชเขา้ตรวจรักษาเป็นประจาํทุกสัปดาห์ 
4. มีแผนพัฒนาบุคลากรเพื�อการดูแลสุขภาพ มีแฟ้มประวติัการอบรม

ความรู้ดา้นต่างๆของผูป้ฏิบติังาน 
5. บุคลากรทางการแพทยเ์ป็นผูไ้ดรั้บการขึ�นทะเบียนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรมวชิาชีพในการใหบ้ริการ 
1.1.4 องคป์ระกอบดา้นเครือข่ายการบริการดา้นสุขภาพมี 4  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 

1. มีแผนพฒันาหน่วยบริการสุขภาพที�มีการประสานความร่วมมือระหวา่ง
องคก์รสุขภาพและทีมสหวชิาชีพ 

2. มีระบบการส่งต่อการรักษาที�เหมาะสมระหวา่งหน่วยงานดา้นสุขภาพทั�ง
ภายในและภายนอกองคก์ร 
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3. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานบริการสุขภาพจากองค์กร
ดา้นสุขภาพภายนอกหรือหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 

4. มีการแบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพที�ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบนัเพื�อพฒันาปรับปรุงสถานบริการ 

1.2 องค์ประกอบหลกัดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพเป็นองค์ประกอบ
ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input ) อีกองคป์ระกอบหนึ�งที�มีความสําคญัต่อการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  
ซึ� งมีความแตกต่างจากการบริการดา้นสุขภาพของสถานบริการในชุมชนทั�วไป  มี 3 องคป์ระกอบ
ยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.2.1 การบริการดา้นสุขภาพแรกรับเขา้สู่เรือนจาํ มี  6ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. มีระบบการตรวจคดักรองสุขภาพทั�วไปแรกรับ ใน 24-48 ชั�วโมงและมี

การบนัทึกขอ้มูลสุขภาพเพื�อประเมินสถานะสุขภาพ 
2. มีระบบการคดักรองโรคติดต่อจากภายนอกเพื�อเฝ้าระวงัและป้องกนัการ

แพร่กระจายโรคติดต่อในเรือนจาํ 
3. มีระบบการตรวจคดักรองสุขภาพจิตแรกรับเพื�อให้การดูแลรักษาและส่ง

ต่อการรักษาอยา่งเหมาะสม 
4. มีระบบคัดกรองการติดสารเสพติดและแอลกอฮอล์เพื�อวางแผนการ

บาํบดัที�เหมาะสม 
5. มีการให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการปฏิบติัตวัดา้นต่างๆและการดูแล

สุขภาพตวัเอง การปรับสภาพจิตใจในการใชชี้วติในเรือนจาํ 
6. มีระบบประเมินความสี� ยง แผนป้องกันการฆ่าตวัตายและการทาํร้าย

ตวัเองในระยะ หนึ�งเดือนแรกของการเขา้ระบบเรือนจาํ 
1.2.2 การบริการดา้นสุขภาพระหวา่งถูกคุมขงัมี 6  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 

1. มีระบบการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องก ันโรค การ
บาํบดัรักษา การฟื� นฟูสภาพ รวมถึงปัจจยัทางสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพและสิ�งจาํเป็น
พื�นฐาน 

2. มีระบบการใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง 
3. มีระบบสวสัดิการด้านหลักประกันด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เทียบเท่าคนทั�วไป 
4. มีระบบการให้บริการด้านสุขภาพตามสภาพปัญหาและความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการ 
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5. มีระบบการส่งต่อการรักษาที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสมระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร 

6. มีระบบการบําบัดผู ้ติดสารเสพติดเพื�อเสริมสร้างและเปลี�ยนแปลง
พฤติกรรมดา้นสุขภาพ 

1.2.3 การบริการดา้นสุขภาพก่อนจาํหน่ายจากเรือนจาํมี 5  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. มีระบบการใหบ้ริการส่งต่อผูป่้วยโรคเรื�อรังเพื�อให้การดูแลอยา่งต่อเนื�อง

และช่วยป้องกนัแพร่กระจายสู่ชุมชนของโรคติดต่อ (เอชไอวี/เอดส์, วณัโรค, เบาหวาน, ความดนั
โลหิตสูง ) 

2. มีแผนและโครงการเพื�อเสริมสร้างสุขภาพดีก่อนปล่อยเพื�อเตรียมความ
พร้อมต่อการใชชี้วติในชุมชน(โครงการเลิกบุหรี�และยาเสพติด,การดูแลสุขภาพตนเอง) 

3. มีแผนและโครงการการใหค้วามรู้ความเขา้ใจดา้นสุขภาพก่อนปล่อย การ
ใหข้อ้มูลการเขา้ถึงหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน 

4. มีระบบบนัทึกข้อมูลประวติัโดยสรุปด้านการรักษาเพื�อการส่งต่อการ
ดูแลที�มีประสิทธิภาพจากเรือนจาํสู่ชุมชน 

5. มีระบบการใหค้าํปรึกษาปัญหาดา้นสุขภาพ การประสานงานดา้นการให้
ความช่วยเหลือและแนะนาํดา้นองคก์รดา้นสวสัดิการสังคมก่อนปล่อยสู่ชุมชน 

1.3 องค์ประกอบหลกัดา้นกระบวนการบริการดา้นสุขภาพเป็นองค์ประกอบปัจจยั
ดา้นกระบวนการ(Process)ของการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํมี5 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 

1.3.1 องคป์ระกอบดา้นการส่งเสริมสุขภาพมี 5  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. มีกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทุกสัปดาห์ (กิจกรรมกีฬา, 

กายบริหาร ) 
2. มีกิจกรรมการส่งเสริมดา้นสุขภาพจิต (สันทนาการ ,ศิลปะ,กิจกรรมตาม

ความเชื�อทางศาสนา) 
3. มีกิจกรรมการใหค้วามรู้เพื�อส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 
4. มีการจดักิจกรรมหรือโครงการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ การเสริมสร้างและ

ดูแลสุขภาพตวัเอง 
5. มีกิจกรรมหรือโครงการสร้างเสริมเพื�อปรับเปลี�ยนพฤติกรรมด้าน

สุขภาพ (การเลิกบุหรี�  สุราและยาเสพติด) 
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1.3.2 องคป์ระกอบดา้นการป้องกนัโรคมี6ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. มีกิจกรรมหรือโครงการฝีกอบรมความรู้เรื�องโรคติดต่อที�เป็นปัญหาใน

เรือนจาํและการป้องกนัตนเอง (เอชไอว/ีเอดส์ ,วณัโรคปอด,ไวรัสตบัอกัเสบบีและซี ) 
2. มีกิจกรรมหรือโครงการให้วคัซีนป้องกนัโรคระบาดและโรคติดต่อที�

ป้องกนัได ้(ไขห้วดัใหญ่ ,ไวรัสตบัอกัเสบบีและซี) 
3. มีแผนหรือโครงการดา้นการป้องกนัการบาดเจ็บและความปลอดภยัจาก

การทาํงาน การป้องกนัอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
4. มียุทธศาสตร์ดา้นเอดส์โดยการตรวจคดักรองการติดเชื�อเอชไอวีแบบ

สมคัรใจ การใหค้าํปรึกษาในกลุ่มเสี�ยงทุก 3- 6 เดือน 
5. มีแผนการป้องกนัโรคระบาดที�มีประสิทธิภาพโดยวิธีการ check list ตาม 

Protocol ที�เป็นมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
6. มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื� องเพศสัมพนัธ์ที�ปลอดภยั ความเสี�ยงต่อ

โรคติดต่อที�เกิดจากการสักร่างกายและการตกแต่งอวยัวะเพศ  การเขา้ถึงบริการถุงยางอนามยัใน
เรือนจาํ 

1.3.3 องคป์ระกอบดา้นการบาํบดัรักษามี 7  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. มีการบริการดูแลดา้นทนัตสุขภาพที�เหมาะสม 
2. ผูป่้วยโรคเรื�อรัง(เบาหวาน ,ความดนัโลหิตสูง,โรคหวัใจและหลอดเลือด

,มะเร็ง)ไดรั้บการดูแลการรักษาและติดตามผลอยา่งต่อเนื�องรวมถึงการส่งต่อที�เหมาะสม 
3. ผูป่้วยโรคติดเชื�อ(เอชไอวี/เอดส์, วณัโรค,ไวรัสตบัอกัเสบ,ไขห้วดัใหญ่)

ไดรั้บการดูแลรักษาที�ต่อเนื�องและมีการส่งต่อที�เหมาะสม 
4. ผูติ้ดยาเสพติดไดรั้บการบาํบดัดว้ยโปรแกรมการบาํบดัที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
5. ผูที้� มีอาการทางจิตและผูป่้วยทางจิตเวชได้รับการรักษาและส่งต่อที�

เหมาะสม 
6. ผู ้ป่วยบาดเจ็บฉุกเฉินได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนภายในเวลาที�

เหมาะสม มีระบบ sick call เมื�อตอ้งการความช่วยเหลือดา้นสุขภาพ 
7. ผูป่้วยระยะสุดท้ายของชีวิตได้รับการดูแลอย่างสมศกัดิp ศรีความเป็น

มนุษย ์
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1.3.4 องคป์ระกอบดา้นการฟื� นฟูสภาพมี 5  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. ผูสู้งอายุและผูมี้ความพิการดา้นร่างกายไดรั้บสิ�งอาํนวยความสะดวกใน

การดาํเนินชีวติอยา่งเหมาะสม (อุปกรณ์ช่วยเดิน ,ขาเทียม ) 
2. ผูมี้ความพิการ ใดรั้บความช่วยเหลือดา้นสวสัดิการสังคมและมีการจดั

กิจกรรมการสร้างขวญัและกาํลงัใจที�เหมาะสม 
3. ผูป่้วยเรื� อรัง(เอชไอวี/เอดส์)ไดรั้บการให้คาํปรึกษาดา้นการดูแลสุขภาพ

เพื�อลดภาวะแทรกซอ้นและการฟื� นฟูสภาพจิตใจ 
4. ผูต้้องขงัเจ็บป่วยเรื� อรังหรือพิการ ได้รับการติดตามประเมินสุขภาพ 

(Follow up )อยา่งต่อเนื�อง 
5. ผูมี้ความพิการทางร่างกายไดรั้บการฟื� นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย 

1.3.5 องคป์ระกอบดา้นสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน  มี 7  ตวัชี� วดั 
ไดแ้ก่ 

1. มีการการระบายความหนาแน่นและความแออดัเพื�อลดปัจจยัที�มีผลต่อ
คุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ 

2. บริเวณเรือนนอนมีการจดัพื�นที�  การการระบายอากาศ แสงสว่างและ
อุณหภูมิที�เหมาะสม 

3. เสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม มีการทาํความสะอาดและจดัใหอ้ยา่งเพียงพอ 
4. สถานที�ปรุงและจดัเก็บอาหาร สะอาดถูกหลกัอนามยัและการจดัเลี�ยง

อาหารมีคุณภาพและเพียงพอ 
5. นํ�าดื�ม นํ�าใชส้ะอาดและเพียงพอกบัความตอ้งการ 
6. การกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล 
7. มีการใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมด้านสุขภาพมาปรับปรุงระบบการ

ดูแลสุขภาพ (สายด่วน Help Line,Telemedicine,ผลงานวจิยัดา้นสุขภาพ) 
1.4 องค์ประกอบหลกัด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพเป็นองค์ประกอบปัจจยั

ดา้นผลลพัธ์(Output) ของการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํมี4 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
1.4.1 ดา้นคุณภาพการบริการสุขภาพมี 6  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 

1. ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการดา้นสุขภาพโดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี 

2. ผูรั้บบริการรับรู้สถานะสุขภาพตัวเองและสามารถดูแลสุขภาพของ
ตวัเองได ้
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3. มีขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี เพื�อเปรียบเทียบประเมินผลและพฒันา
คุณภาพการใหบ้ริการ 

4. ปัญหาความตอ้งการ อุปสรรคและขอ้ร้องเรียนด้านรับบริการสุขภาพ
ไดรั้บไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง 

5. อตัราการเสียชีวิตดว้ยสาเหตุที�ไม่พึงประสงค์ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง
และพฒันา 

6. หน่วยบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการจาก
หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยประเมินภายใน 

1.4.2 การบริการดา้นสุขภาพทั�วไปมี 5  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 
1. มีกลุ่มอาสาสมคัรเพื�อนช่วยเพื�อนในการช่วยดูแลสุขภาพเบื�องตน้ก่อน

ส่งต่อเจา้หนา้ที�ทางการแพทย ์
2. มีการใชผ้ลขอ้มูลผลสะทอ้นกลบั (Feed back) จากผูรั้บบริการ(แบบสอบถาม

แบบแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการ,แบบร้องเรียน)มาปรับปรุงการบริการ 
3. ระยะเวลาในการรอรับการรักษาพยาบาลและการส่งต่อการรักษาอยู่ใน

เวลาที�เหมาะสมตามความรุนแรงของการเจบ็ป่วย 
4. ผูต้อ้งขงัทั�วไปไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 
5. มีการนําผลการวิจัยด้านสุขภาพมาพฒันาปรับปรุงระบบสุขภาพใน

เรือนจาํ 
1.4.3 การบริการดา้นสุขภาพผูป่้วยเรื� อรังและผูพ้ิการมี 5  ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 

1. ผูป่้วยโรคติดเชื�อที�เป็นปัญหาในเรือนจาํและชุมชน  ไดรั้บการดูแลรักษา
อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  ( การให้คาํปรึกษา, การไดรั้บยาตามแผน, การลดภาวะแทรกซ้อนจาก
โรคฉวยโอกาส) 

2. ผูป่้วยจิตเวชได้รับการดูแลรักษาและส่งต่ออย่างเหมาะสม (การให้
คาํปรึกษา,การไดพ้บจิตแพทย,์การไดรั้บความรู้ดา้นจิตวทิยา) 

3. ผูป่้วยโรคเรื�อรัง 5 อนัดบัไดแ้ก่เบาหวาน,ความดนัโลหิตสูง, หวัใจ, หอบหืด
, มะเร็ง ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งต่อเนื�องเหมาะสม (มีความกา้วหนา้ในการรักษา) 

4. อตัราการเสียชีวิตลดลงจากโรคติดต่อและโรคเรื� อรังที�เป็นปัญหาใน
เรือนจาํ 

5. ผูต้้องขังพิการได้รับการขึ� นทะเบียนและสวสัดิการตามสิทธิผูพ้ิการ
เทียบเท่าบุคคลภายนอก 
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1.4.4 การบริการด้านการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพมี 5 
ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ 

1. มีการแบ่งปันขอ้มูลด้านสุขภาพ การตรวจสอบคุณภาพและพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการร่วมกนั 

2. มีผลงานการฝึกอบรมความรู้ดา้นสุขภาพระหว่างหน่วยงานแก่บุคลากร
เพื�อนาํความรู้มาพฒันาระบบงาน 

3. มีระบบการแจง้เตือนข่าวสารดา้นสุขภาพ ในการเฝ้าระวงัและป้องกนั
โรคระบาดระหวา่งหน่วยงาน   

4. สถานพยาบาลเรือนจาํให้บริการสุขภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนด้าน
สุขภาพตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

5. มีการผสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลของรัฐ เพื�อให้การดูแล
ผูต้อ้งขงัอยา่งเท่าเทียม โดยมีพื�นที�ใหก้ารรักษาผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลรัฐ 

2. ผลการประชุมกลุ่มเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเรือนจํา 

  ผูว้ิจยัจดัประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ  
โดยใช้เวทีการประชุมประเมินผลการดาํเนินงานดา้นสุขภาพของเจา้หน้าที�สายการแพทยป์ระจาํปี  
ในวนัที� 1-3 กนัยายน 2556 ณ สีดารีสอร์ท จงัหวดันครนายก ประกอบดว้ยเจา้หนา้ที�สายการแพทย์
32 คน จากสถานพยาบาลเรือนจาํ 32 แห่ง ครอบคลุมตวัแทนสถานพยาบาลทั�วทุกภาคของประเทศ
เพื�อนําร่างองค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้้องขังจาก
การศึกษาและสังเคราะห์เอกสาร มาหารือและใหข้อ้เสนอแนะ ผูว้ิจยัสรุปประเด็นขอ้เสนอแนะที�ได้
จากการประชุมกลุ่ม  ผลการประชุมสรุปวา่เจา้หนา้ที�สายการแพทยเ์ห็นดว้ยกบัทุกองคป์ระกอบและ
ตวัชี�วดัที�ไดจ้ากการสังเคราะห์เอกสาร  และไดมี้ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมในประเด็นขององคป์ระกอบ
และตวัชี�วดัที�ควรปรับใหเ้หมาะสม สรุปไดด้งันี�   

2.1 องค์ประกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํเจา้หน้าที�สาย
การแพทยเ์ห็นดว้ยกบักรอบมาตรฐานสถานพยาบาลเพราะมีความความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
การพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัที�ควรไดรั้บการบริการที�มีคุณภาพและมาตรฐานตามสิทธิดา้น
สุขภาพขั�นพื�นฐานที�เป็นที�ยอมรับตามหลกัปฏิบติัที�เป็นสากลระหวา่งประเทศ มีขอ้เสนอแนะใน
การแก้ปัญหาการกาํหนดมาตรฐานเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ให้มีจาํนวนที�เหมาะสมกับสภาพที�
เป็นอยู่ปัจจุบนัที�มีผูต้อ้งขงัจาํนวนมากขึ�น ภาระงานมาก  และเจา้หน้าที�มีจาํนวนไม่เหมาะสมกบั
มาตรฐานที�เป็นสากล  เสนอให้มีผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะดา้นจิตเวชเพื�อดูแลผูต้อ้งขงัที�มี
อาการทางจิตเพิ�มมากขึ�น  
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2.2 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการการบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา        

เจา้หนา้ที�สายการแพทยเ์ห็นดว้ยกบัการจดับริการดา้นสุขภาพ 3 ช่วงเวลาไดแ้ก่ ช่วงแรกรับ ระหวา่ง
คุมขงั และก่อนปล่อยพน้โทษเพราะแต่ละช่วงมีความแตกต่างกนั ให้ขอ้เสนอแนะว่าการบริการ
สุขภาพช่วงแรกรับจะได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายแพทย์ซึ� งมีผลต่อการ
บริการด้านสุขภาพที�สามารถทาํได้เพียงบางกิจกรรมเท่านั�นเช่นการป้องกันการฆ่าตวัตายของ
ผูต้อ้งขงัจากความเครียดและกดดนัส่วนในการบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษดา้นการจดั
โครงการสุขภาพเพื�อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตวันั�น  ยงัขาดการประสานที�ดีกบัหน่วยงาน
ภายในเรือนจาํดว้ยกนัในการแจง้ล่วงหน้าในการปล่อยตวัผูต้อ้งขงัจึงมีผลทาํให้ผูต้อ้งขงัที�สมควร
ได้รับการส่งต่อการรักษาไปให้หน่วยบริการสุขภาพในชุมชนขาดความต่อเนื�องและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะผูป่้วยเอดส์และวณัโรค ซึ� งมีผลกระทบต่อการแพร่กระจายเชื�อสู่ชุมชน
อีกดว้ย  

2.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการบริการดา้นสุขภาพ เจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์ห้
ขอ้เสนอแนะว่าในการจดักิจกรรมบางอย่าง  ควรระบุกิจกรรมในภาพกวา้งๆ  เนื�องจากปัญหา
ผลกระทบเรื� องพื�นที�ดาํเนินกิจกรรมที�ความคบัแคบและปัญหาการขาดบุคลากรในการดาํเนิน
กิจกรรม  ซึ� งอาจแกไ้ขไดโ้ดยให้มีผูต้อ้งขงัอาสาสมคัรช่วยเหลืองานดา้นสุขภาพ  เพื�อช่วยแบ่งเบา
ภาระงานของเจา้หนา้ในบางกิจกรรมได ้ในตวัชี�วดัการใหว้คัซีนไม่สามารถทาํไดใ้นบางพื�นที�เพราะ
จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณซึ�งทางเรือนจาํไม่มีงบประมาณใหใ้นส่วนนี�   จึงตอ้งมีการประสานงานกบั
สถานบริการกระทรวงสาธารณสุขเพื�อขออนุเคราะห์ในกรณีที�มีโรคระบาดและเมื�อมีเหตุจาํเป็น 
ในกิจกรรมบาํบดัยาเสพติดผูต้อ้งขงั  ปัจจุบนัยงัไม่มีรูปธรรมชดัเจนแนวโนม้ในอนาคตอนัใกลนี้� จะ
มีแนวทางในการดาํเนินงานในระบบเรือนจาํประเทศไทย ไดแ้ก่  การบาํบดัดว้ยยาเมธาโดนในกลุ่ม
ผูต้อ้งขงัติดเฮโรอีนซึ� งปัจจุบนัเจา้หน้าที�สถานพยาบาลยงัไม่มีหน้าที�รับผิดชอบโดยตรงในการ
บาํบัดแต่เป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที� เกี�ยวข้องเพื�อให้ผูต้ ้องขังได้เข้าโครงการปรับ
พฤติกรรมเพื�อเลิกยาเสพติดเช่น โรงเรียนวิวฒัน์พลเมือง โครงการชุมชนบาํบัด โครงการ         
ทูบีนมัเบอร์วนั(To be number one) เป็นตน้ 

2.4 องค์ประกอบด้านผลลัพธ์การบริการด้านสุขภาพเจา้หน้าที�สายการแพทย์ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ตวัชี�วดัดา้นความพึงพอใจอาจไดผ้ลลพัธ์การประเมินคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ที�ต ํ�ากวา่
ความเป็นจริง  เพราะผูต้อ้งขงัอาจเปรียบเทียบกับสถานบริการสุขภาพภายนอกที�มีความพร้อม
มากกวา่ ในตวัชี�วดัดา้นการมีพื�นที�สาํหรับผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลรัฐมีความสําคญัมากเพราะ
จากปัญหาการส่งตวัผูต้อ้งขงัอาการหนกัไปรักษาต่อที�โรงพยาบาลจงัหวดั  ทางโรงพยาบาลจะไม่มี
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พื�นที�เฉพาะสําหรับผูต้อ้งขงั  ตอ้งนอนร่วมกบัผูป่้วยทั�วไปซึ� งจะมีผูคุ้ม  ควบคุมอยู่ตลอดเวลาเพื�อ
ป้องกนัการหลบหนี  จึงเป็นอุปสรรคต่อการรักษา  และในโรงพยาบาลบางแห่งมีการปฏิเสธการรับ
ตวัไวรั้กษา  นอกจากนี�ผลของการใส่เครื�องพนัธนาการ  มีผลกระทบต่อผูต้อ้งขงัที�รู้สึกความอบัอาย
คนทั�วไป  จึงเป็นตวัชี� วดัที�มีความสําคญัที�ควรไดรั้บการพฒันาปรับปรุง   ตวัชี� วดัในดา้นการรับรู้
ข่าวสารดา้นสุขภาพในเรือนจาํจากสื�อต่างๆไม่สามารถกระทาํไดเ้พราะในระบบเรือนจาํมีการจาํกดั
ดา้นข่าวสารและระบบเครื�องมือสื�อสาร 
 ตอนที� 2 ผลการตรวจสอบและพัฒนาตัวชี�วัดการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติ

ของผู้ต้องขัง 

1. ผลการตรวจสอบจากอาจารยที์�ปรึกษา 
  ผูว้ิจยันาํผลการสังเคราะห์เอกสารและผลการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยที์�
ปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ   มาสรุปร่างองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และตวัชี� วดั
การบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  ส่งให้อาจารยที์�ปรึกษาและที�ปรึกษาร่วม
ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์  มีการแนะนาํในการปรับขอ้ความ (Wording) ให้กระชบั มี
ความชดัเจนในประเด็นที�ตอ้งการวดั เพื�อใหมี้ความสมบูรณ์ยิ�งขึ�น ผูว้จิยันาํผลสรุปร่างองคป์ระกอบ
พฒันาเป็นแบบสอบถามเพื�อส่งใหผู้เ้ชี�ยวชาญในขั�นตอนการพฒันาตวัชี�วดั 

2. ผลการพฒันาตวัชี� วดัด้วยระเบียบวิธีวิจยัเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดย
ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 21 ท่าน ในการแสดงความแสดงความคิดเห็นและให้ข ้อเสนอแนะ   
กระบวนการพฒันาตวัชี�วดัประกอบดว้ยการตอบแบบสอบถามเพื�อแสดงความคิดเห็น 3 รอบ ไดแ้ก่ 
การพฒันาตวัชี� วดัรอบที� 1 ผูเ้ชี�ยวชาญแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างอิสระ การพฒันา
ตวัชี� วดัรอบที� 2 ผูเ้ชี�ยวชาญกลุ่มเดิมทาํการยืนยนัตวัชี� วดัและเสนอแนะเพิ�มเติมและการพฒันา
ตวัชี� วดัรอบที� 3 ผูเ้ชี�ยวชาญกาํหนดนํ� าหนกัความสําคญัของตวัชี� วดั  หลงัจากนั�นผูว้ิจยัคดัเลือกตาม
เกณฑ์ค่ามาตรฐาน ผลจากการพฒันาตวัชี� วดัพบว่า มีตวัชี� วดัที�ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกที� มีความ
เหมาะสมประกอบดว้ย  4 องคป์ระกอบหลกั 15 องคป์ระกอบยอ่ย 61 ตวัชี� วดั ซึ� งผลสรุปแสดงใน
ตารางที� 18 
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ตารางที� 18  แสดงรายละเอียดองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่และตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  

องค์ประกอบ รายละเอยีดตัวชี�วดั 
1. องค์ประกอบหลกัด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ 

1.1 ดา้นมาตรฐาน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1 ) มีสถานที�ใหบ้ริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมีหอ้งตรวจ  มีที�พกัรักษา  มีหอ้งแยก
โรคติดต่อ  มีที�เก็บยาและเวชภณัฑที์�จาํเป็นและเพียงพอ 
2 ) มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�ใหบ้ริการที�ครอบคลุมสุขภาพองคร์วม 
3 ) มีแผนใหบ้ริการสุขภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลในแต่ละระดบั 

1.2 ดา้นนโยบายเพื�อ
ก า ร บ ริ ก า ร ด้ า น
สุขภาพ 

1 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตามสิทธิเทียบเท่าคนทั�วไป 
2) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการของผูต้อ้งขงั  
3 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสิทธิและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ      

1.3 ดา้นมาตรฐาน
บุคลากรทาง
การแพทย ์

1) มีจาํนวนบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามมาตรฐานหรืออยา่งนอ้ย 2 คนขึ�นไป 
2) มีบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง 

3) มีบุคลากรที�มีความรู้เฉพาะทางดา้นที�จาํเป็น เขา้ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1-2 ครั� ง  
4) บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้การบริการดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง 
5) บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการดา้นสุขภาพ 

1.4 ด้านเครือข่าย
บริการดา้นสุขภาพที�
มีประสิทธิภาพ 

1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพเพื�อพฒันางานดา้นสุขภาพ  
2) มีเครือข่ายหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื�อการส่งต่อการรักษา 
3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจากองคก์รสุขภาพเพื�อตรวจคุณภาพการบริการ 
4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/การวิจยั มาเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ในบริการดา้นสุขภาพ 

2.องค์ประกอบหลกัด้านการบริหารจดัการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ 

2.1  ดา้นการบริการ
ดา้นสุขภาพแรกรับ 

1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับ 24-48 ชั�วโมง เมื�อเขา้สู่เรือนจาํ 
2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่กระจายของโรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น 
3 ) มีการรวบรวมประวติัการติดสารเสพติด เพื�อวางแผนการบาํบดัที�เหมาะสม 
4 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองในระยะแรกของการเขา้สู่เรือนจาํ 

2.2  ดา้นการบริการ
ดา้นสุขภาพระหวา่ง
ถูกคุมขงั 

1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟสุูขภาพ ดา้นสงัคม
สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 
2 ) มีสวสัดิการดา้นสุขภาพตามหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป  
3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจาํ 
4 ) มีแผนปฏิบติัการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด 

2.3  ดา้นบริการดา้น
สุขภาพก่อนปล่อย
พน้โทษ 

1) มีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนื�องกบัหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 
2) มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยดา้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพในชุมชน 
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ตารางที� 18  แสดงรายละเอียดองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่และตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตัวชี�วดั 

3. องค์ประกอบหลกัด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
3.1 ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุกสปัดาห์  
2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา 
3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ 

3.2 ดา้นการป้องกนั
โรคและการบาดเจบ็ 

1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการดูแลตวัเองใหป้ลอดภยั   
2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดที�จาํเป็น ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบและพฤติกรรมเสี�ยง 

3.3 ดา้นการ
บาํบดัรักษา 

1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ 
2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง หวัใจ อยา่ง
ต่อเนื�อง 
3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอว/ีเอดส์ วณัโรค ครบวงจร 
4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  
5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่งเร่งด่วนในเวลาที�เหมาะสม 
6 ) มีบริการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิp ศรีความเป็นมนุษย ์

3.4 ดา้นการฟื� นฟู
สภาพ 
 

1 ) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายแุละผูพิ้การทางร่างกายที�จาํเป็น 
2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัผูพิ้การทั�วไป 
3 ) มีกิจกรรมฟื� นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูต้อ้งขงัพิการ 

3.5 ดา้นสงัคม
สิ�งแวดลอ้มและ
สิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐาน 

1 ) มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดโรคและความบั�นทอนต่อสุขภาพ 

2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพ เช่น การระบายอากาศ แสงสวา่งและ
อุณหภูมิบนเรือนนอน 
3 ) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ� าดื�มนํ� าใช ้ที�นอน เสื�อผา้อยา่งเหมาะสม 
4 ) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ตามหลกัสุขาภิบาล 
5 ) มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื�องตน้ 

4. องค์ประกอบหลกัด้านผลลพัธ์การให้บริการสุขภาพในเรือนจํา 

4.1ดา้นคุณภาพการ
บริการดา้นสุขภาพ 

1 )  ผูต้อ้งขงัพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ 
2 ) ไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพเบื�องตน้มากกวา่ร้อยละ 90 
3 ) ขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี มีแนวโนม้อตัราการป่วยและเสียชีวติลดลง 
4 ) ปัญหา และขอ้ร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง 
5 ) ผูต้อ้งขงัมีความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง 
6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑม์าตรฐานสถานพยาบาลในการบริการดา้นสุขภาพ  
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ตารางที� 18  แสดงรายละเอียดองคป์ระกอบหลกั  องคป์ระกอบยอ่และตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย (ต่อ) 

องค์ประกอบ รายละเอยีดตัวชี�วดั 

4. องค์ประกอบหลกัด้านผลลพัธ์การให้บริการสุขภาพในเรือนจํา(ต่อ) 
4.2 ดา้นผลการบริการผู ้
มีความเจบ็ป่วยเรื�อรัง
และผูพิ้การ 

1 ) ผูป่้วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�
จาํเป็น 
2 ) ผูป่้วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่ง
ต่อที�จาํเป็น 
3 ) ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและการส่งต่อการรักษาที�จาํเป็น 
4 ) อตัราการเสียชีวติดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรัง ในเรือนจาํมีแนวโนม้ลดลง 
5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิสวสัดิการเทียบเท่าผูพิ้การทั�วไป 

4.3 ดา้นผลความร่วมมือ
ระหวา่งองคก์รสุขภาพ 

 

1 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดรั้บการฝึกอบรม เพิ�มพนูความรู้และประสบการณ์จาก
องคก์รสุขภาพอยา่งนอ้ย 2 ครั� งตอ่ปี  
2 ) ผูต้อ้งขงัไดรั้บการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นสุขภาพจากความร่วมมือของ
องคก์รทั�งภายในภายนอก เพื�อพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ 
3) ผูต้อ้งขงัไดรั้บสิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที�เป็น
สากล 
4) มีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ เพื�อส่งต่อการ
รักษาที�จาํเป็น 

 

 ตอนที� 3  ผลการประเมินคุณภาพชีวติของผู้ต้องขัง 

 ผูว้ิจยัสรุปผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพของผูต้้องขงัใน
เรือนจาํไทยตามองค์ประกอบและตวัชี� วดัที�พฒันาขึ�น โดยการประเมินจากกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม 
ผูว้จิยัสรุปผลการประเมินดงัแสดงรายละเอียดดงันี�   

1. ผลการประเมินจากเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ในสถานพยาบาลเรือนจํา  

  1.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง    

   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ที�สายการแพทยที์�ตอบ
แบบสอบถามสมบูรณ์ครบถว้น 121 คน จากกลุ่มตวัอยา่งทั�งหมด 139 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.00 
พบวา่ เจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่  เป็นพยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ
ร้อยละ 67.7  เป็นเพศชายร้อยละ 61.16  มีอาอายเุฉลี�ยอาย ุ31-40  ปี ร้อยละ 75.21  มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีร้อยละ  67.77  ปฏิบตัิงานในสถานพยาบาลเรือนจาํจงัหวดัร้อยละ 40.49    มี
ประสบการณ์ทาํงานการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 16-20 ปี ร้อยละ 41.32 
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  1.2 ผลการประเมินคุณภาพชีวติตามองค์ประกอบและตัวชี�วดั  

   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการประเมินคุณภาพชีวิตตามองคป์ระกอบและตวัชี� วดัการ
บริการดา้นสุขภาพในผลรวมทุกองคป์ระกอบและตวัชี� วดัพบวา่คุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย
อยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 3.94,S.D. = 0.93)  และเมื�อจาํแนกตามองคป์ระกอบหลกัองคป์ระกอบยอ่ยและ
ตวัชี�วดั  ผลการประเมินปรากฎ ดงันี�  

1.2.1 องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ มีคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.74,  S.D. = 1.02)  จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ย
และตวัชี�วดั ผลปรากฏดงันี�  

1. ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.59,S.D.=1.05) จาํแนกตามตวัชี� วดั ไดแ้ก่ (1) สถานพยาบาลมีสถานที�
ใหบ้ริการสุขภาพตามมาตรฐาน มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.89, 
S.D. =0.94 )  (2 ) มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยแ์สดงหนา้ที�ให้บริการครอบคลุมสุขภาพองคร์วม  
มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x =3.54, S.D. =1.02 ) (3) มีแผนการ
ให้บริการสุขภาพตามตามมาตรฐานตามระดบัสถานพยาบาล  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( x = 3.33,  S.D. =1.11) 

2. ดา้นนโยบายตามสิทธิด้านสุขภาพ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์( x =3.73,S.D.= 0.96) จาํแนกตามตวัชี�วดัไดแ้ก่ (1) มีการให้บริการโดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง  ( x = 3.41,S.D. =1.08) 
(2) มีการให้บริการที�สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผูต้ ้องขงั  มีคุณภาพชีวิตจาก
การบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.79,S.D. =0.84 ) และ(3) มีการให้บริการตามขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์( x = 4.0,S.D. = 0.85 ) 

3. ดา้นมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย ์ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี( x =3.56,S.D. =1.28) จาํแนกตามตวัชี� วดัได้แก่ (1) มีจาํนวนบุคลากร
ให้บริการเหมาะสมตามมาตรฐานหรืออย่างน้อยเรือนจาํละ 2 คนขึ�นไป  มีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( x = 2.73,S.D. = 1.43) (2) มีบุคลากรให้บริการตลอด 24 
ชั�วโมง มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 3.60,S.D. =1.28 ) (3) มี
บุคลากรผูมี้ความรู้เฉพาะทาง เขา้ใหบ้ริการอยา่งนอ้ยเดือนละ 1-2 ครั� ง มีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 3.56,S.D. =1.23 )    (4) บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ในการดูแล
สุขภาพเป็นประจาํ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ( x =3.38, 
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S.D.=0.95 ) (5) บุคลากรมีมาตรฐานในวชิาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมในการให้บริการมีคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์มาก ( x =4.54,S.D. =0.66 ) 

4. ดา้นเครือข่ายบริการมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.08 ,S.D.=0.85) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่  (1) มีการประสานความ
ร่วมมือระหวา่งองคก์รเพื�อพฒันางานดา้นสุขภาพ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่น
เกณฑดี์( x = 4.17, S.D.=0.76) (2) มีเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพเพื�อการส่งต่อการดูแลเฉพาะทาง
มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.32,S.D. =0.72) (3) มีการประเมิน
มาตรฐานสถานพยาบาลจากองค์กรเครือข่ายเพื�อคุณภาพการบริการ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 4.12,S.D. =0.99 ) (4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/ การวิจยั มา
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
( x =3.72, S.D. =0.81 ) 

1.2.2 ดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ  มีค่าคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.09,S.D. =0.90 ) จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ยและ
ตวัชี�วดั ดงันี�  

1. ดา้นการบริการด้านสุขภาพแรกรับ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้าน
สุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.08,S.D. = 0.93) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่  (1) มีระบบการตรวจ
ประเมินสุขภาพแรกรับดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี ( x = 4.27,S.D. =0.81 ) (2 ) มีการคดัแยกผูป่้วยโรคติดต่อเพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการ
แพร่กระจายสู่ผูต้อ้งขงัอื�น มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ (x =4.35, S.D.=0.80) 
(3 ) มีการรวบรวมประวติัการติดสารเสพติด เพื�อวางแผนการบาํบดัที�เหมาะสม  มีคุณภาพชีวิตจาก
การบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =4.02 ,S.D. =0.94 )  (4 ) มีแผนการให้ความรู้เกี�ยวกบัการ
ปฏิบติัตวั เฝ้าระวงัป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเอง มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ
อยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 3.69,S.D. =1.04) 

2. ดา้นการบริการดา้นสุขภาพระหวา่งถูกคุมขงั  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.22,S.D.= 0.89) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่  (1)มีแผนให้บริการ
ครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟูสุขภาพ ดา้นสังคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน  มี
คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 4.17,S.D. =0.79 ) (2) มีสวสัดิการ
หลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 
( x =4.55,S.D.=0.66) (3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถการดูแลของสถานพยาบาล
เรือนจาํ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  ( x = 4.57, S.D.=0.67 ) (4) มี
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แผนปฏิบติัการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด  มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี 
( x =3.60, S.D. =1.04 ) 

3. การบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.97,S.D. =0.88) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่  1) มีระบบส่งต่อผูป่้วย
โรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนื�องกบัหน่วยบริการสุขภาพชุมชน มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้าน
สุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  ( x = 4.10,S.D. =0.80) (2) มีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพน้โทษดา้น
การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.88 
,SD =0.91 )  (3)  มีแผนให้ความรู้ ความเขา้ใจการเขา้ถึงบริการสุขภาพชุมชน  มีคุณภาพชีวิตจาก
การบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์  ( x  =3.93, SD = 0.91) 

1.2.3 ด้านกระบวนการ การบริการสุขภาพในเรือนจาํ  มีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี( x =4.01,S.D. =0.87 ) จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี� วดั 
ดงันี�  

1. ดา้นการส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี�ยจากการบริการด้านสุขภาพ อยู่ใน
เกณฑ์ดี ( x =3.82,S.D. =0.88 ) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่   (1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็น
ประจาํทุกสัปดาห์ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.98 , S.D. =0.90 ) 
(2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา  มีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี( x =3.75 ,S.D. =0.88) (3) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ      
มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x =3.71,S.D.=0.84)  

2. ดา้นการป้องกนัโรคและการบาดเจ็บ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 4.12,S.D. = 0.79) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่ (1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้
เรื�องการป้องกนัโรคและการดูแลตวัเองให้ปลอดภยั มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี ( x =3.84,SD =0.80 ) (2) มีการให้วคัซีนป้องกนัโรคระบาดที�จาํเป็นตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =4.13,SD =0.80 ) 
(3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบและพฤติกรรมเสี�ยง  มี
คุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์( x =4.39,SD =0.69 )  

3. ดา้นการบาํบดัรักษา มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ใน
เกณฑดี์ ( x = 4.31,S.D. =0.85 ) จาํแนกตามตวัชี�วดัไดแ้ก่  (1) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพมี
คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =4.08,SD =0.99) (2 ) มีบริการดูแลรักษา
โรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ( x = 4.53,SD =0.63 ) (3) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอวี/
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เอดส์ วณัโรค ครบวงจร มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x =4.66,          
SD =0.60 ) (4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม  มีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.19, SD =0.92) (5) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจ็บฉุกเฉิน
อยา่งเร่งด่วนในเวลาที�เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =4.40, 
SD =0.64 ) (6 ) มีบริการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิp ศรีความเป็นมนุษยมี์คุณภาพชีวิตอยูใ่น
เกณฑดี์ ( x = 3.98,SD =0.98) 

4. ดา้นการฟื� นฟูสภาพ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดี ( x =3.92,S.D.= 0.95 )จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่(1) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวก
บริการแก่ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการทางร่างกายที�จาํเป็น มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดี ( x = 4.14,SD =0.88) (2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัผูพ้ิการทั�วไป มี
คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.02,SD =0.94 ) (3 ) มีกิจกรรมฟื� นฟู
ร่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายุและผูต้อ้งขงัพิการ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่น
เกณฑดี์ ( x =3.60,SD =0.95 ) 

5. ด้านสังคม สิ� งแวดล้อมและสิ� งจาํเป็นพื�นฐาน มีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.89,S.D. =0.96 )จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่ (1 ) มีการระบาย
ความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิดโรคและความบั�นทอนต่อสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ( x = 3.15,SD =1.05  ) (2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อ
สุขภาพ เช่น การระบายอากาศ แสงสวา่งและอุณหภูมิบนเรือนนอน  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.82,SD = 0.83 ) (3 ) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ� าดื�ม
นํ� าใช้ ที�นอน เสื�อผา้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 
4.31,SD =0.71) (4) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล มีคุณภาพชีวิตจาก
การบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี( x = 4.17, SD =0.76 ) (5 ) มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแล
สุขภาพเบื�องตน้ มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 4.02, SD =0.95 ) 

1.2.4 ดา้นผลลพัธ์การบริการสุขภาพผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ มีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ (x = 3.92,S.D. = 0.93 ) จาํแนกตามองคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั ดงันี�  

1. ดา้นคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.89, S.D. = 0.85 )จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่1 ) ผูต้อ้งขงัพึงพอใจจาก 
การรับบริการสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  (x = 3.58, 
SD =0.81 )  (2) ไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพเบื�องตน้ร้อยละ 95 มีคุณภาพชีวิต
จากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  ( x =4.17, SD =0.73 ) (3 ) ขอ้มูลสถิติสุขภาพประจาํปี 
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มีแนวโน้มอตัราการป่วยและเสียชีวิตลดลง มีคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
(x = 3.55, SD =0.91)  (4 ) ปัญหาและขอ้ร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพ ไดรั้บการแกไ้ขปรับปรุง มี
คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี (x = 3.83, SD =0.83 )  (5 ) ผูต้อ้ขงัมีความรู้ดา้น
การส่งเสริม ป้องกนัโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่น
เกณฑ์ดี ( x = 3.80, SD =0.76 ) (6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑ์ชี� วดัมาตรฐานสถานพยาบาลในการ
บริการดา้นสุขภาพมีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 4.40, SD = 0.71) 

2. ดา้นผลการบริการผูมี้ความเจ็บป่วยเรื� อรังและผูมี้ความพิการ มีคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี (x = 4.33, S.D. =0.83) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่ (1) ผูป่้วยโรค
ติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�จาํเป็นมีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ( x = 4.64, SD =0.56 ) (2 ) ผูป่้วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูงไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อเหมาะสม  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ( x = 4.58, SD =0.60 (3) ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและ
การส่งต่อที�จาํเป็นมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 4.34,SD = 0.82) 
(4) อตัราการเสียชีวิตดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื� อรังในเรือนจาํ มีแนวโน้มลดลง มีคุณภาพชีวิตจาก
การบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.98,SD = 0.94 ) (5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิผูพ้ิการ
เทียบเท่าผูพ้ิการทั�วไป มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x = 4.12,SD = 0.96 ) 

3. ผลความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.54, S.D. =1.11  ) จาํแนกตามตวัชี� วดัไดแ้ก่ (1 ) บุคลากรทาง
การแพทยไ์ดรั้บการฝึกอบรม เพิ�มพูนความรู้และประสบการณ์จากองคก์รสุขภาพอย่างนอ้ยปีละ 2 
ครั� ง มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.55, SD =0.94 ) (2 ) ผูรั้บบริการ
ไดรั้บการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพจากความร่วมมือขององค์กรทั�งภายในภายนอก 
เพื�อพฒันาการบริการ  มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  ( x = 3.66, SD =0.99) 
(3) ผูต้อ้งขงัไดรั้บสิทธิดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที�เป็นสากล มีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.94, SD =0.76 ) (4) มีพื�นที�สําหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยใน
โรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ ในการส่งต่อรักษาที�จาํเป็น มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ
อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ( x = 3.01, SD =1.43) 
 2. ผลการประเมินจากกลุ่มผู้ต้องขังผู้รับบริการในสถานพยาบาลขนาดเลก็ กลางและใหญ่  

  ผลการประเมินคุณภาพชีวิตตามตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพ  จากกลุ่มผูต้อ้งขงั
ผูรั้บบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและใหญ่  ผูว้ิจยัประเมินโดยวิธีการเชิง
คุณภาพโดยใช้เครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งโครงสร้าง  (Semi-structured interview) เพื�อตรวจสอบ
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ขอ้มูลผลการประเมินจากกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการเนื�องจากกลุ่มผูต้อ้งขงัเป็นผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders)  ต่อตวัชี� วดัโดยตรง  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื�อหา 
(Content analysis) ตามองค์ประกอบและตวัชี� วดัที�ผูต้อ้งขงัสามารถให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง  
ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัที�มารับบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํแต่ละขนาด  สรุปไดด้งันี�   
  2.1 ผลการประเมินคุณภาพชีวติผู้ต้องขังในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดเลก็ 

2.1.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา 
    คุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงั จากการสัมภาษณ์

ผูต้อ้งขงัจาํนวน   5 คน ในดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ ผลปรากฏวา่ ผูต้อ้งขงัทุกคน
ที�สัมภาษณ์ใหข้อ้มูลวา่ไดรั้บบริการดา้นสุขภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัชี� วดัดา้นมาตรฐานสถานพยาบาล  
ดา้นนโยบายตามสิทธิดา้นสุขภาพ ดา้นมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย ์และดา้นเครือข่ายบริการ
ดา้นสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ ผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการอยูใ่นเกณฑดี์  มีความเห็นเพิ�มเติมวา่ แมท้าง
เรือนจาํไม่มีแพทยป์ระจาํแต่เรือนจาํจะมีแพทยห์้วงเวลาจากภายนอกเขา้ตรวจรักษาให้สัปดาห์ละ 2 ครั� ง 
เจา้หนา้ที�พยาบาลที�ใหบ้ริการประจาํยงัมีนอ้ยเกินไป  ควรมีเจา้หนา้ที�ใหบ้ริการสุขภาพเหมาะสมกบั
จาํนวนผูต้อ้งขงัในปัจจุบนัที�มีจาํนวนมากขึ�น  

2.1.2 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
    คุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพที�ครอบคลุม 3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่ การ

บริการดา้นสุขภาพแรกรับ  ระหวา่งคุมขงัและก่อนปล่อยพน้โทษ  พบวา่การบริการดา้นสุขภาพแรก
รับนั�น  ผูต้อ้งขงัทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพเบื�องตน้ ทั�งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ผูต้อ้งขงัที�มี
โรคประจาํตวั  จะไดรั้บการนดัให้พบแพทยใ์นวนัที�แพทยเ์ขา้ตรวจในวนัถดัไป   โดยให้ความเห็นว่า  
ส่วนใหญ่จะมีอาการเครียดในวนัแรกๆที�เขา้เรือนจาํ ทางเรือนจาํยงัไม่มีการให้ความรู้ความเขา้ใจ
การบริการดา้นสุขภาพที�เป็นรูปธรรม  ในขณะที�อยูใ่นเรือนจาํนั�นสามารถใชสิ้ทธิการรักษาพยาบาล
โดยมีหลกัประกนัสุขภาพหรือบตัรทอง เช่นเดียวกบัคนทั�วไปและได้รับบริการด้านสุขภาพที�
ครอบคลุมทั�งร่างกายและจิตใจ การบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษนั�น  ส่วนใหญ่เป็นการ
แนะนาํดา้นอาชีพ ส่วนดา้นสุขภาพยงัไม่มีความชดัเจน  การบาํบดัยาเสพติดยงัไม่มีการดาํเนินการที�
แน่นอน จะมีเพียงการส่งไปฝึกในค่ายทหารโครงการวิวฒัน์พลเมือง แสดงความเห็นวา่ไม่ค่อย
ไดผ้ลนกัเพราะมีผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ติดคุกหลายรอบโดยเฉพาะคดียาเสพติด 

2.1.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
    คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพดา้นกระบวนการ การบริการดา้น

สุขภาพ ประกอบดว้ยกิจกรรมดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การบาํบดัรักษา การฟื� นฟู
สภาพดา้นสังคม สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน  ผูต้อ้งขงัให้ขอ้มูลวา่ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม
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ต่างๆที�เรือนจาํมีการบริการ สําหรับผูต้ ้องขงัสูงอายุและผูพ้ิการได้รับสวสัดิการเงินช่วยเหลือ
เช่นเดียวกบัผูพ้ิการทั�วไป    มีขอ้เสนอแนะดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน โดยเฉพาะดา้นอาหาร  ที�ควรมี
การปรับปรุงคุณภาพและรสชาติใหดี้ขึ�น  

2.1.4 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา 

    คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพในองค์ประกอบดา้นผลลพัธ์การ
บริการดา้นสุขภาพนั�น ผลพบวา่ผูต้อ้งขงัมีความพึงพอใจในการบริการดา้นสุขภาพ  ไม่มีการร้องเรียน
ปัญหาดา้นสุขภาพ  ผูต้อ้งขงัที�ป่วยเรื� อรังและผูพ้ิการไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพต่อเนื�องมีหน่วยงาน
และองค์กรสุขภาพให้ความร่วมมือการร่วมทาํกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ   ผูต้อ้งขงัประเมิน
เปรียบเทียบวา่แมส้ถานพยาบาลเรือนจาํมีสถานที�คบัแคบ  แต่เจา้หนา้ที�ให้บริการมีความเป็นกนัเอง 
เอาใจใส่ดูแลดี และการรอรับบริการไม่ตอ้งเสียเวลาคอยนานเหมือนสถานพยาบาลทั�วไปภายนอก 
  2.2 ผลการประเมินคุณภาพชีวติผู้ต้องขังในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดกลาง  

2.2.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา 
    ผลการสัมภาษณ์ผูต้้องขังเพื�อประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้าน

สุขภาพ พบวา่ผูต้อ้งขงัไดรั้บบริการดา้นสุขภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัชี� วดัดา้นมาตรฐานสถานพยาบาล 
ดา้นนโยบายตามสิทธิด้านสุขภาพ ด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์ ด้านเครือข่ายบริการ
สุขภาพที�มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพชีวิตอยูใ่นเกณฑ์ดี   สถานพยาบาลเรือนจาํขนาดกลาง  ยงัไม่มี
แพทยป์ระจาํแต่มีแพทยห์้วงเวลาจากภายนอกเขา้ตรวจ 3 ครั� งต่อสัปดาห์ มีเจา้หนา้ที�พยาบาลและ
นกัจิตวทิยาให้บริการประจาํในสถานพยาบาล ยงัมีจาํนวนนอ้ยเกินไปเมื�อเทียบกบัผูต้อ้งขงัที�มากขึ�น   
ผูต้อ้งขงัที�ป่วยหนกัจะถูกส่งตวัเพื�อรักษาต่อที�ทณัฑสถานโรงพยาบาลราชทณัฑ์ซึ� งเป็นโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่  มีความพร้อมในการรักษาและเป็นศูนยส่์งต่อ 

2.2.2 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

    คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพตามองคป์ระกอบดา้นการบริหาร
จดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ   พบวา่ผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพครอบคลุม 3 
ช่วงเวลาไดแ้ก่ การบริการดา้นสุขภาพแรกรับซึ� งผูต้อ้งขงัทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพแรกรับ
ทั�งดา้นร่างกายและสุขภาพจิต  มีการแนะนาํการใชชี้วิตในเรือนจาํในแดนรับใหม่  การบริการสุขภาพ
ขณะถูกคุมขงั ผูต้อ้งขงัสามารถใชสิ้ทธิบตัรทองโดยไดรั้บการรักษาพยาบาลไม่เสียค่าใชจ่้าย การบริการ
สุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ  ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่ไดรั้บการแนะนาํดา้นอาชีพ  ส่วนการให้ความรู้ดา้น
สุขภาพยงัไม่มีเป็นรูปธรรม  การบาํบดัยาเสพติดจะมีแดนชุมชนบาํบดัและมีการส่งผูต้อ้งขงัไปฝึก
ในค่ายทหารในโครงการววิฒัน์พลเมืองแต่เฉพาะกลุ่มผูต้อ้งขงัที�ติดคุกรอบแรก  
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2.2.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

    ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพพบวา่อยูใ่นเกณฑ์ดี  
โดยมีการจดักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต เช่น กีฬา กิจกรรมดนตรีตามแดนต่างๆคลาย
เครียดกิจกรรมทางศาสนาจดัใหต้ามความเชื�อมีกิจกรรมกลุ่มอาชีพหลากหลาย มีกิจกรรมให้ความรู้
ป้องกนัโรคเอดส์และวณัโรค ผูต้อ้งขงัสูงอายุและผูพ้ิการไดรั้บสวสัดิการเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกบั
ผูพ้ิการทั�วไป ทางเรือนจาํมีการยา้ยระบายความแออดัของผูต้้องขงัไปเรือนจาํอื�นเป็นระยะๆ มี
ขอ้เสนอแนะดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหารควรมีการปรับปรุงคุณภาพและรสชาติใหดี้ขึ�น  

2.2.4 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา 

    ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพพบวา่คุณภาพชีวิต
ภาพรวมในเกณฑ์ดี โดยผูต้อ้งขงัมีความพึงพอใจการบริการดา้นสุขภาพ ไม่มีการร้องเรียนเรื�องที�
เกี�ยวกบัการบริการด้านสุขภาพ  ส่วนใหญ่มีการร้องเรียนด้านอื�น เช่น ของหาย ผูต้อ้งขงัที�ป่วย
เรื�อรังไดรั้บการดูแลรักษาต่อเนื�อง ผูพ้ิการมีอุปกรณ์ช่วยในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั มีเครือข่าย
องคก์รสุขภาพเขา้ร่วมกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพเป็นระยะๆ การใหบ้ริการตรวจรักษาไม่ตอ้งรอ
นานเหมือนโรงพยาบาลทั�วไปภายนอก  เจา้หนา้ที�มีความเอาใจใส่ดีมีความเป็นกนัเอง  
  2.3 ผลการประเมินคุณภาพชีวติผู้ต้องขังในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดใหญ่  

2.3.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา 

    ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพ ผูต้อ้งขงัผูม้ารับ
บริการใหข้อ้มูลพบวา่  ผูต้อ้งขงัไดรั้บบริการที�เกี�ยวขอ้งกบัตวัชี� วดัดา้นมาตรฐานสถานพยาบาล อยู่
ในเกณฑ์ดีมาก  โดยโรงพยาบาลมีพื�นที�กวา้งขวาง  เป็นสัดส่วนและเหมาะสมต่อการให้บริการ  มี
แผนกให้บริการผูป่้วยเช่นเดียวกบัโรงพยาบาลทั�วไป   ให้บริการสุขภาพโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  ทาง
โรงพยาบาลมีแพทยป์ระจาํเพื�อตรวจรักษา มีเจา้หนา้ที�พยาบาลและเจา้หนา้ที�ดา้นสุขภาพอื�นครบทุกแผนก   
มีโรงพยาบาลเครือข่ายภาครัฐ  เพื�อส่งต่อผูป่้วยกรณีเกินขีดความสามารถในการ หรือตอ้งใช้การ
รักษาโรคเฉพาะทาง  เช่น โรงพยาบาลตาํรวจ โรงพยาบาลศิริราช สถาบนัมะเร็ง เป็นตน้  

2.3.2 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
    ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพ พบว่า  ผูต้อ้งขงั

ไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพครอบคลุมทั�ง  3 ช่วงเวลา ไดแ้ก่  การบริการดา้นสุขภาพแรกรับ  การ
บริการดา้นสุขภาพระหวา่งถูกคุมขงั และการบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ มีความแตกต่าง
จากสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ� งการบริการดา้นสุขภาพแรกรับของสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่  จะเป็นการรับการส่งตวัจากสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดกลางและขนาดเล็ก  เพื�อมา
รักษาอาการป่วยที�มีความรุนแรงและซบัซ้อนมากขึ�น การบริการแรกรับจึงเป็นการตรวจสุขภาพตาม
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ระบบที�มีสาเหตุจากอาการป่วย  เพื�อการวนิิจฉยัและใหก้ารรักษา ส่วนช่วงระหวา่งถูกคุมขงัเป็นการ
รักษาอาการเจ็บป่วยในโรงพยาบาล ผูต้อ้งขงัสามารถใชสิ้ทธิประกันสุขภาพจากเรือนจาํเดิมโดย
ไม่เสียค่าใชจ่้าย ใหบ้ริการครอบคลุมครบทุกดา้นแต่มุ่งเนน้ดา้นการรักษา ส่วนการบริการก่อนจาํหน่าย
จะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลบัเรือนจาํเดิมเมื�ออาการป่วยทุเลา  ส่วนใหญ่เป็นการให้ความรู้
และคาํแนะนาํการดูแลตวัเองเกี�ยวกบัโรคที�เป็นอยู ่เพื�อใหส้ามารถดูแลตวัเองไดห้ลงักลบัเรือนจาํเดิม  
ในโรงพยาบาลไม่มีการแนะนาํดา้นอาชีพและไม่มีโครงการเลิกยาเสพติดใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั 

2.3.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
    ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพพบว่า  ทาง

โรงพยาบาลมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายเป็นกิจกรรมกายบริหารในตอนเชา้ กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตและคลายเครียด  จะมีกิจกรรมดนตรีนานๆครั� ง  มีการจดักิจกรรมทางศาสนาตามความ
เชื�อในวนัสําคญั  ผูต้อ้งขงัป่วยสูงอายุและผูพ้ิการ ได้รับการฟื� นฟูและมีสวสัดิการเงินช่วยเหลือ
เช่นเดียวกบัผูพ้ิการภายนอก  ดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐานไดรั้บบริการในเกณฑดี์มาก   

2.3.4 องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา 

       ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพพบว่า ผูต้อ้งขงัมี
ความพึงพอใจมาก จากการบริการด้านสุขภาพของโรงพยาบาล ไม่มีการร้องเรียนด้านสุขภาพ  
ผูต้อ้งขงัป่วยดว้ยโรคที�ไม่สามารถรักษาในโรงพยาบาลจะถูกส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
เช่น  สถาบนัมะเร็ง โรงพยาบาลทรวงอก เป็นตน้  มีองค์กรเครือข่ายร่วมจดักิจกรรมด้าน
สุขภาพเป็นระยะๆ ผูต้อ้งขงัเปรียบเทียบการบริการระหว่างสถานพยาบาลเรือนจาํกบัภายนอก ว่า 
การรอรับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลเรือนจาํไม่ตอ้งรอนานเหมือนโรงพยาบาลทั�วไป  เจา้หนา้ที�
มีความเป็นกนัเองและเอาใจใส่ในการบริการมากวา่เจา้หนา้ที�หน่วยบริการสุขภาพภายนอก  
 

อภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ  
 การวจิยัครั� งนี�ผูว้ิจยักาํหนดการอภิปรายผลเป็น 2 ประเด็นตามผลการวิจยั เพื�อตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยั   ดงันี�  

1. องค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัใน
เรือนจาํไทย 

2. การประเมินคุณภาพชีวิตตามองค์ประกอบและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย   
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1. องค์ประกอบและตัวชี�วัดการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังใน

เรือนจําไทย 
  ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ที� 1  เพื�อพฒันาตวัชี� วดัการ
บริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย   ผลการวิจยัพบวา่  องค์ประกอบ
และตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั  ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั  
15 องค์ประกอบย่อย 61 ตวัชี� วดั  ผูว้ิจยัอภิปรายผลตามประเด็นตวัชี� วดัในแต่ละองค์ประกอบ               
ที�ผลการวจิยัพบวา่เป็นตวัชี�วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญไดใ้หน้ํ�าหนกัและค่าความสาํคญัในลาํดบัมากที�สุด  ดงันี�   

1.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา มีองคป์ระกอบยอ่ย 
4 ดา้นไดแ้ก่ 

1.1.1 ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจํา   ผลการวิจยัพบว่าตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ
ใหน้ํ�าหนกัความสาํคญัมากที�สุด ไดแ้ก่  ตวัชี�วดัมีสถานที�ใหบ้ริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมีห้องตรวจ  
มีที�พกัรักษา  มีห้องแยกโรคติดต่อ  มีที�เก็บยาและเวชภณัฑ์ที�จาํเป็นและเพียงพอ( X = 5.0 ) จาก
ความสําคญัของสถานที�ให้บริการสุขภาพที�ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนักความสําคญัมากที�สุดนั�น มี
ความสอดคลอ้งกบัการยกร่างมาตรฐานสถานพยาบาลแดนหญิงที�ทศันีย ์อรรถารสและคณะ (2556: 8)  
ได้กล่าวถึงประเด็นจากการทาํพิจารณ์ซึ� งพบว่าปัญหาของสถานพยาบาลเรือนจาํยงัขาดสถานที�
ใหบ้ริการที�เหมาะสม ไม่มีหอ้งแยกโรค มีการขาดยาและเวชภณัฑ์ที�จาํเป็น  เนื�องจากงบประมาณที�
ไดรั้บโดยเฉลี�ยประมาณ 165 บาท/คน/ปี  ในบางเรือนจาํจึงใช้วิธีการแกปั้ญหาเฉพาะหน้า  ซึ� ง
ลกัษณะทั�วไปของสถานพยาบาลที�มีความเหมาะสมต่อการบริการดา้นสุขภาพนั�น ควรมีการจดัสถานที�
แยกเป็นเอกเทศ โครงสร้างมั�นคงแขง็แรง  ปลอดภยัต่อการบริการดา้นสุขภาพ  มีทางสัญจรสําหรับ
การเคลื�อนยา้ยผูป่้วยทั�งยามปกติและในภาวะฉุกเฉิน  มีสภาพแวดลอ้มสะอาดทั�งภายในและภายนอก 
อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีกลิ�นอบัทึบ และมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมควรมีการจดัแบ่งพื�นที�ใช้
สอยอยา่งเหมาะสม เป็นสัดส่วนชดัเจนและใชเ้พื�อการจดับริการดา้นสุขภาพที�ตรงตามวตัถุประสงค์
ในการดาํเนินการบริการดา้นสุขภาพของสถานพยาบาล มีระบบการป้องกนัโรคติดต่อ การแพร่กระจาย
เชื�อโรคและการกาํจดัขยะติดเชื�อในสถานพยาบาล  มีห้องนํ� า  ห้องส้วมที�ถูกสุขลกัษณะเพียงพอต่อ
การใชง้าน และมีความสอดคลอ้งการพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลตามนโยบายของกรมราชทณัฑ์ที�
ระบุไวใ้นแผนทิศทางการพฒันา ฉบบัที� 3 (พ.ศ.2555-2558)(กรมราชทณัฑ,์ กองแผนงาน,  2554)  ที�
มีกลยทุธ์หลกัในการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั และนอกจากนี�การ
พฒันามาตรฐานหน่วยบริการสุขภาพหรือสถานพยาบาลเรือนจาํเพื�อการบริการดา้นสุขภาพยงัมีการ
ระบุไวใ้นมาตรฐาน 5 ดา้น (กรมราชทณัฑ์,  2548) ซึ� งนบัวา่ตวัชี� วดัดา้นสถานที�ให้บริการสุขภาพมี
ความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั 
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1.1.2 ด้านนโยบายเพื�อการบริการด้านสุขภาพ  ผลการวิจยัพบวา่ตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ
ให้นํ� าหนกัความสําคญัมากที�สุดไดแ้ก่  ตวัชี� วดัมีนโยบายให้บริการดา้นสุขภาพตามสิทธิและขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ ( X = 4.71) ความสาํคญัของตวัชี� วดัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัสิทธิดา้นสุขภาพ
ผูต้อ้งขงัตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที�องคก์ารอนามยัโลก (World Health 
Organization, 2006) และ The United Nations (1990)ใน Basic Principles for the treatment of 
Prisoner  ที�มีการระบุถึงสิทธิดา้นสุขภาพไวว้า่การให้บริการดา้นสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด
เท่าที�จะสามารถให้บริการได ้โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื�อชาติ ศาสนา ความเชื�อทางการเมือง สภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนึ�งในสิทธิขั�นพื�นฐานของมนุษยท์ุกคนเป็นสิทธิด้านสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั และสิทธิดา้นสุขภาพนี� ยงัไดมี้การระบุในกฎหมายระหวา่งประเทศ (International law ) ที�
บญัญติัไวว้า่ผูต้อ้งขงัควรไดรั้บมาตรฐานการบริการดา้นสุขภาพที�มีคุณภาพภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติ 
(United Nation) และเครือข่ายกฎหมายระหว่างประเทศตามหลกัสิทธิมนุษยชนในด้านสุขภาพ   
ขอ้ตกลงภายใตก้ฎหมายระหวา่งประเทศดา้นมาตรฐานทางการแพทยท์ั�วไปในการดูแลและบริการ
ด้านสุขภาพผูต้้องขังที�กล่าวว่าเป็นสิทธิมนุษยชนประการหนึ� งที�ต้องได้รับการคุ้มครองตาม
ขอ้ตกลงที�เป็นหลกัปฏิบติัสากลโดยเฉพาะอยา่งยิ�งปฏิญญาสากลที�วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
(Universal Declaration of Human Rights of 1948)  อนุสัญญาแห่งยุโรปที�วา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั�นพื�นฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms) และขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าของสหประชาชาติเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อ
ผูต้อ้งขงัคดีอาญา (Standard of minimum Rule for the Treatment of Prisoners) ที�ระบบเรือนจาํ
ทุกประเทศรวมทั�งเรือนจาํประเทศไทยตอ้งถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันั�นสิทธิดา้นสุขภาพจึงเป็น
ตวัชี�วดัที�สาํคญัที�การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํไทยควรมีการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

1.1.3 ด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์ ผลการวิจยัพบวา่  ตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ
ให้นํ� าหนกัความสําคญัมากที�สุดไดแ้ก่ ตวัชี� วดับุคลากรผูใ้ห้บริการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการ
ดา้นสุขภาพ ( x = 4.81) ซึ� งความสําคญัของการมีคุณธรรมจริยธรรมหรือการมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของบุคลากรดา้นสุขภาพ เป็นหนา้ที�ที�พึงกระทาํของผูป้ระกอบวิชาชีพการบริการดา้นสุขภาพ
ต่อผูรั้บบริการเพื�อเป็นการกระตุน้เตือนใจและความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของผูใ้ห้บริการ  เพื�อให้สังคม
รับรู้จุดมุ่งหมายของวิชาชีพการบริการดา้นสุขภาพว่าเป็นวชิาชีพที�มีความเสียสละ  ดงันั�นบุคลากร
สายการแพทยผ์ูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพ  จะตอ้งมีความตระหนกัอยูเ่สมอ  ซึ� งมีสอดคลอ้งกบั จินตนา 
ยนิูพนัธ์ุ  จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (2546: 1-2)  กล่าวถึงความสําคญัของจรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาลว่า เป็นความรับผิดชอบของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการสุขภาพ ตอ้งเป็นผูมี้ความ
เมตตากรุณา เคารพในคุณค่าความเป็นส่วนตวัและศกัดิp ศรีความเป็นมนุษย ์ให้ความเคารพในสิทธิ
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ของผูรั้บบริการในการเปิดเผยขอ้มูลทางการแพทย ์ใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามขอบเขตของจรรยาบรรณ
วิชาชีพและข้อบงัคบัที�เกี�ยวข้องกับการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการดว้ยความเสมอภาค โดยไม่คาํนึงถึง
เชื�อชาติศาสนาและสถานภาพของบุคคล นอกจากนี� การมีคุณธรรม จริยธรรมของผูใ้ห้บริการดา้น
สุขภาพนั�นองคก์ารอนามยัโลก (WHO,  2007:34)  ยงัไดก้ล่าวถึงประเด็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ของผูดู้แลให้บริการด้านสุขภาพผูต้อ้งขงัไวว้่า ทีมดูแลสุขภาพนั� นควรให้บริการโดยไม่คาํนึง
สภาพแวดลอ้ม ควรดูแลสวสัดิการความเป็นอยูที่�ดีและเกียรติภูมิของผูรั้บบริการ การรักษาความลบั
ถือเป็นจรรยาบรรณปกติของผูดู้แล ควรดูแลการเขา้ถึงการบริการด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมการ
ตรวจร่างกายควรอธิบายเหตุผลโดยละเอียด ซึ� งสิ�งเหล่านี� เป็นมาตรฐานดา้นคุณธรรมและจริยธรรม
ในวชิาชีพในการบริการดา้นสุขภาพ  

1.1.4 ด้านเครือข่ายบริการสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ  ผลการวิจยัพบวา่  ตวัชี� วดัที�
ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกัและความสําคญัมากที�สุดไดแ้ก่ ตวัชี� วดัการมีเครือข่ายบริการสุขภาพเพื�อส่ง
ต่อการรักษา( x = 4.90)  สถานพยาบาลเรือนจาํในประเทศไทย  ส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการดา้น
สุขภาพในระดบัปฐมภูมิ มีขอบเขตในการให้บริการดา้นสุขภาพเบื�องตน้ ดงันั�นเครือข่ายบริการ
สุขภาพจึงมีความสําคญัอย่างยิ�งที�ส่งผลให้การบริการดา้นสุขภาพมีความต่อเนื�องลดภาวะแทรกซ้อน
และผูต้อ้งขงัไดรั้บการรักษาที�เหมาะสมและปลอดภยั การส่งต่อการรักษาไปยงัสถานบริการเครือข่าย
ที�มีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยอาการหนกัและตอ้งการการรักษาเฉพาะทางมีความสอดคลอ้งตาม
พระราชบญัญติัราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 หมวดที� 7  (กรมราชทณัฑ์, กองบริการทางการแพทย,์  2542: 
12-20) ที�กล่าวว่าเมื�อแพทยที์�ให้การดูแลผูต้อ้งขงัเห็นวา่ผูต้อ้งขงัป่วยและให้การรักษาในเรือนจาํ
อาการไม่ทุเลาให้ส่งผูต้อ้งขงัไปรักษาในสถานที�อื�นนอกเรือนจาํไดต้ามสมควร และยงัสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาการบริการด้านสุขภาพ (Service plan) ของกระทรวงสาธารณสุข (สํานกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2555:1) โดยแผนดงักล่าวไดก้าํหนดใหส้ถานบริการสุขภาพแต่ละระดบั
ที�มีบทบาทต่างกนัมีความเชื�อมโยงกนัดว้ยระบบส่งต่อ (Referral System) เพื�อให้การบริการดา้น
สุขภาพที�มีคุณภาพ  นอกจากนี�   นภสัรดา หนุ่มคาํ (2009: 2)  ได้กล่าวถึงความสําคญัของระบบ
เครือข่ายบริการสุขภาพตามแนวคิดเรื�องการส่งต่อการรักษาไวว้า่การส่งต่อเป็นหวัใจสําคญัของการ
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพทุกระดบัเพื�อดูแลผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและต่อเนื�อง โดยการส่งต่อจะทาํ
ให้เกิดการประสานงานที�ดีของสถานบริการทุกระดบัและก่อให้เกิดความร่วมมือในการให้บริการ
แก่ผูป่้วยอยา่งเป็นระบบ  ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�  Thomas J. Conklin., et al. (2002: xi) กล่าวถึง
เครือข่ายการส่งต่อที�สําคญัใน A Public Health Manual for  Correctional Health Care USA: 
Policies and Procedures  วา่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในรูปแบบการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํกบั
เครือข่ายชุมชนที�ควรมีระบบส่งต่อที�มีประสิทธิภาพ  
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1.2 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํามี 3 

องค์ประกอบย่อยได้แก่ 

1.2.1 ด้านการบริการด้านสุขภาพแรกรับ  ผลการวิจยัพบวา่ ตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ
ให้นํ� าหนกัและความสําคญัมากที�สุดมี 2 ตวัชี� วดัที�มีค่านํ� าหนกัใกลเ้คียงกนัและสัมพนัธ์กนั  ไดแ้ก่  
ตวัชี� วดัมีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่กระจายโรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น  ( x = 4.90)  
และตวัชี� วดั  มีการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตแรกรับ  ( x = 4.86 )  ตวัชี� วดัทั�งสองมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัตามที�องคก์ารอนามยัโลก (WHO Regional Office for 
Europe, 2007: 10)  ที�กล่าววา่ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่เป็นคนชายขอบในสังคม ยากจน มีการใชย้าเสพติด 
มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ ไม่ดูแลตวัเองและสภาพความเป็นอยูใ่นเรือนจาํมีความแออดั อาหารและนํ� า
ดื�มขาดคุณภาพส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ เต็มไปดว้ยพฤติกรรมเสี�ยงต่อการติดต่อโรคสูงกวา่คนทั�วไปและ
คนเหล่านี� จะกลบัสู่ชุมชนหลงัปล่อยพน้โทษซึ� งองคก์ารอนามยัโลกมีความตระหนกัในปัญหานี�อย่างมาก 
ซึ� งโรคติดต่อในเรือนจาํนอกจากจะสามารถแพร่กระจายเชื�อสู่ผูต้อ้งขงัดว้ยกนัเอง ยงัสามารถนาํ
โรคติดต่อไปแพร่สู่ครอบครัวและชุมชนได้หากไม่ได้รับการบริการสุขภาพที�ดีและมีคุณภาพ   
นอกจากนี�  Dean P.Rieger, CraigHuchison (1998: 83) ยงัไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการตรวจสุขภาพ
แรกรับอีกวา่ การประเมินสุขภาพแรกรับมีความสําคญัอยา่งยิ�ง ที�สามารถช่วยคดักรองสุขภาพเบื�องตน้  
โดยการซักประวติัการเจ็บป่วย  การตรวจร่างกายและสุขภาพจิต  การบนัทึกประวติัความเจ็บป่วย  
ทาํใหผู้ต้อ้งขงัไดท้ราบสถานะสุขภาพของตวัเองในเบื�องตน้และยงัเป็นขอ้มูลดา้นสุขภาพที�สามารถ
นาํไปวางแผนการให้บริการสุขภาพ และนอกจากนี� ยงัเป็นการเฝ้าระวงัโรคระบาดจากภายนอก
เรือนจาํที�สามารถแพร่กระจายสู่ผูต้อ้งขงัอื�นดงันั�นตวัชี�วดัดงักล่าวจึงมีความสําคญัที�มีความสอดคลอ้ง
กบัความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ  

1.2.2 ด้านการบริการด้านสุขภาพระหว่างถูกคุมขัง  ผลการวิจยัพบว่า  ตวัชี� วดัที�
ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกัและความสําคญัมากที�สุดได้แก่ตวัชี� วดัการมีแผนให้บริการครอบคลุมการ
ส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟูสุขภาพ ดา้นสังคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน( x = 4.76)   มี
ความสอดคลอ้งกบัระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที�วา่ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ.2521 
(แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ.2544) (กรมราชทณัฑ์, กองบริการทางการแพทย,์ 2542: 21-24) ที�กล่าววา่การ
อนามยัเรือนจาํนั�นให้มีหน้าที�ในการตรวจรักษาโรคการควบคุมป้องกนัโรคการตรวจและแนะนาํ
การสุขาภิบาลการส่งเสริมสุขภาพอนามยัการฟื� นฟูสมรรถภาพและการส่งผูต้อ้งขงัไปรับการรักษา
ในสถานพยาบาลนอกเรือนจาํ  และยงัสอดคลอ้งกบัระบบการบริการสุขภาพตามระดบัของสถานพยาบาล
ซึ� งสถานพยาบาลเรือนจาํในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพระดบัปฐมภูมิ   
ตามแนวคิดของการบริการดา้นสุขภาพระดบัปฐมภูมิ (Primary Care) นั�น เป็นการบริการที�อยู่
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ใกลชิ้ดผูรั้บบริการมากที�สุดจึงเนน้ที�ความครอบคลุมการบริการแบบผสมผสาน  ทั�งดา้นการรักษาพยาบาล 
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัควบคุมโรค การฟื� นฟูสภาพ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,  
2553) ในการบริการดา้นสุขภาพของสถานพยาบาลเรือนจาํนั�น  นอกจากบทบาทดงักล่าวแลว้  การ
บริการสุขภาพดา้นสังคม สิ�งแวดล้อมและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน  มีความสําคญัอย่างยิ�ง เพราะระบบ
เรือนจาํเปรียบเสมือนสังคมๆหนึ� งที�ผูต้อ้งขงัตอ้งมาอยู่ร่วมกนัอย่างแออดั  ในการทาํให้ผูต้อ้งขงัมี
ความรักกนั  สามคัคีกนั มีความเป็นอยู่อยา่งสงบ  ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั อาศยัอยูใ่นสิ�งแวดลอ้มที�ดี
และได้รับสิ� งจาํเป็นพื�นฐานที�เหมาะสมนั�น  นับว่าเป็นการบริการดา้นสุขภาพเพื�อเสริมสร้างให้
คุณภาพชีวิตดีขึ�น จะช่วยลดปัญหาการร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ ความสําคญัของการ
บริการดงักล่าวยงัไดมี้ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฉตัรชยั ยอดอุดม (2552:123-242) ที�ทาํการศึกษา
การจดัสภาพแวดลอ้มเพื�อแกไ้ขฟื� นฟูพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั พบวา่มิติดา้นสุขภาพที�เกี�ยวกบัการพฒันาจิตใจ  
การส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหผู้ต้อ้งขงัมีสุขภาพกายและจิตใจที�ดี การจดัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพใน
เรือนนอนที�เหมาะสม   การมีวสัดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพ  ระบบสุขาภิบาล การสูทกรรม
อาหารที�มีความสะอาดและเพียงพอ สถานพยาบาลมีเวชภณัฑ์ยาที�พอเพียง ห้องนํ� าห้องส้วมมีความ
สะอาด มีสถานที�ออกกาํลงักายเหมาะสมและสนบัสนุนการออกกาํลงักายตามความถนดั มีการจดัสรร
งบประมาณการส่งเสริมสุขภาพที�เหมาะสมและคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูต้อ้งขงั มีผลทาํให้ผูต้อ้งขงั
มีคุณภาพชีวติที�ดีขณะอยูใ่นเรือนจาํ ซึ� งจะส่งผลใหมี้สุขภาพกายและจิตใจที�ดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ ผูต้อ้งขงั
จะมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจพร้อมการบาํบดัฟื� นฟูและแกไ้ขตามโปรแกรมที�เรือนจาํกาํหนด  
ซึ� งตวัชี�วดันี�ยงัไดต้อบสนองนโยบายกรมราชทณัฑที์�มุ่งพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งต่อเนื�องอีกดว้ย  

1.2.3 ด้านการบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษ  ผลการวิจยัพบวา่  ตวัชี� วดัที�
ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกัและความสําคญัมากที�สุดไดแ้ก่  ตวัชี� วดั  มีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ตอ้งดูแล
ต่อเนื�องกบัหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ( x = 4.81)  การส่งต่อผูป่้วยที�ตอ้งดูแลต่อเนื�อง เช่น 
ผูป่้วยโรคเอดส์และวณัโรค  มีความสําคญัอย่างมากเนื�องจากเป็นโรคที�ปัญหาของเรือนจาํ  ชุมชน
และระบบสาธารณสุขของไทย ซึ� งเป็นโรคติดต่อที�สามารถแพร่กระจายไปสู่ครอบครัวและชุมชน    
หากไม่ไดรั้บบริการดา้นการส่งต่อที�มีประสิทธิภาพ  ดงันั�นการเตรียมตวัเพื�อปล่อยพน้โทษ จึงควร
มีระบบการใหค้วามรู้  ความเขา้ใจการปฏิบติัตวั  การเขา้ถึงบริการสุขภาพของชุมชนเพื�อการรักษาที�
ต่อเนื�อง ซึ� งการส่งต่อผูป่้วยที�ตอ้งดูแลต่อเนื�องจากเรือนจาํสู่ชุมชนนั�นมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ  Katherine W. Todrys   Joseph J. Amon (2012)  ที�ศึกษาการปฏิรูประบบงานยุติธรรมทาง
อาญาในการป้องกนัโรคเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํของประเทศแอฟริกาซึ� งพบวา่ความชุกของการ
ติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์และวณัโรคในเรือนจาํในแถบแอฟริกามีอตัราที�สูงมากเมื�อเทียบกบัประชากร
ทั�วไป นั�นมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัความหนาแน่นของผูต้อ้งขงั การขาดการป้องกนัและการให้การรักษา
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ที�เพียงพอ และนอกจากนี�ในการศึกษายงัพบวา่ผูต้อ้งขงัที�ถูกปล่อยตวัไปจากเรือนจาํนั�น  ครอบครัว
และชุมชนไดเ้ป็นตวัเชื�อมในการนาํโรคไปติดต่อกบัชุมชน  และ Jeff Mellow (2008: 11-12)  ยงัได้
กล่าวความสาํคญัในการดูแล บริการส่งต่อการรักษา (Transitions in care)และการเตรียมพร้อมก่อนปล่อย 
(Discharge Planning) วา่ควรมีการประสานการส่งต่ออยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้การให้ความรู้
ดา้นสุขภาพ การคดักรองสุขภาพก่อนปล่อยและมีการติดตามผลเกี�ยวกบัโรคเรื� อรังที�ตอ้งมีการดูแล
ต่อเนื�องเช่น โรคหวัใจ เบาวาน ความดนั หอบหืด และโดยเฉพาะผูติ้ดเชื�อเอชไอวี/เอดส์และโรคติดเชื�อ
ทางเพศสัมพนัธ์ที�สามารถแพร่กระจายและติดต่อสู่ผูอื้�นประเด็นสําคญัในดา้นการควบคุมป้องกนั
โรคไดแ้ก่เรือนจาํควรมีการประสานงานกบัองคก์รหรือหน่วยงานภายนอกที�ดาํเนินงานดา้นสุขภาพ 
ในการใหบ้ริการ  ดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัที�ติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์   นอกจากนี�แนวทางการดูแลป้องกนั
โรคขององค์การอนามยัโลก (WHO,  2007: 68-69) ได้กล่าวว่าเรือนจาํควรมีการประสานงาน
กบัองคก์รหรือหน่วยงานภายนอกที�ดาํเนินการส่งต่อการรักษาให้การให้การดูแลแก่ผูต้อ้งขงัที�ติด
เชื�อเอชไอว/ีเอดส์ที�สามารถแพร่กระจายของโรค 

1.3 องค์ประกอบด้านกระบวนการ  การบริการด้านสุขภาพใน เรือนจํา  มี 5  องค์ประกอบย่อย   

ได้แก่  

1.3.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  ผลการวิจยัพบวา่ตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกั
และความสําคญัมากที�สุดมี 2 ตวัชี� วดั ไดแ้ก่ตวัชี� วดัการมีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุก
สัปดาห์และตวัชี� วดัการมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา 
( x = 4.76) มีความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าสําหรับการปฏิบตัิต่อผูต้อ้งขงัของ
สหประชาชาติที�วา่ดว้ยการปฏิบติัต่อผูก้ระทาํผิดพ.ศ.2498 (ปรับปรุงมติ พ.ศ.2520) (กรมราชทณัฑ์,
กองบริการทางการแพทย,์ 2542: 3-11)  ดา้นที�เกี�ยวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพโดยทางเรือนจาํตอ้ง
จดัใหมี้การบริหารร่างกายและการเล่นกีฬากลางแจง้อยา่งนอ้ยวนัละ1 ชั�วโมงเมื�ออากาศอาํนวยและ
ควรไดรั้บการฝึกพลศึกษาตามวยัที�เอื�ออาํนวยเพื�อใหร่้างกายแขง็แรงและนอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบั
แผนทิศทางกรมราชทณัฑ์ฉบบัที� 2 (พ.ศ. 2546-2550)  ที�ให้เรือนจาํสนบัสนุนดา้นนนัทนาการและ
การกีฬา การบริหารร่างกาย ควรจดัใหมี้ดนตรี ดูโทรทศัน์และอุปกรณ์บนัเทิงเพื�อผอ่นคลายความเครียด
ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงั  ซึ� งการส่งเสริมสุขภาพมีความสาํคญัที�ช่วยใหก้ารดาํรงชีวติมีสุขภาพที�แข็งแรงและมี
ความสุขการกระทาํที�มีผลใหสุ้ขภาพดีทั�งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม จะทาํให้การใชชี้วิต
อยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคมไดมี้ความสุขมีโอกาสเกิดโรคและความเจบ็ป่วยนอ้ยที�สุด  ในระบบเรือนจาํ
ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี�ยงต่อการติดต่อโรค มีการสูบบุหรี�  การกินอยูห่ลบันอนตอ้งอยูใ่น
ระเบียบ มีความเครียดและวติกกงัวลซึ� งนบัเป็นปัจจยัเสี�ยงต่อการทาํลายสุขภาพทั�งสิ�น การส่งเสริม
สุขภาพจึงเป็นยุทศาสตร์ที�สําคญัและยงัสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
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รวมถึงยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  (แผนปี พ.ศ. 2555-2559 )        
ยุทศาสตร์ที� 3 ที�ไดมุ้่งเนน้การสร้างเสริมสุขภาพ  โดยเป้าหมายการพฒันาสุขภาพหลงัมีการปฏิรูป
ระบบบริการสุขภาพ   จากแนวคิดการซ่อมสุขภาพแบบเดิม  มาสู่การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกที�เนน้
การดูแลสุขภาพองคร์วมโดยมุ่งเนน้การดูแลส่งเสริมสุขภาพทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม  ในเรือนจาํ
มีการบริการส่งเสริมสุขภาพประกอบดว้ยกิจกรรมที�หลากหลายทั�งดา้นร่างกาย จิตใจ กิจกรรมกลุ่ม
อาชีพและกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อ การนบัถือศาสนา ซึ� งเรือนจาํเปรียบเสมือนเป็นชุมชน
ชุมชนหนึ� งที�กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจะช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็และผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวติที�ดีขึ�น 

1.3.2 ด้านการป้องกนัโรคและการบาดเจ็บ  ผลการวิจยัพบวา่ตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ
ใหน้ํ�าหนกัและความสาํคญัมากที�สุดไดแ้ก่ตวัชี�วดัการมีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค 
ไวรัสตบัอกัเสบและพฤติกรรมเสี�ยง(x =4.90) ความสําคญัของการป้องกนัโรคเป็นการกระทาํบางอยา่ง
เพื�อไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยดว้ยโรคต่างๆในร่างกาย  รวมทั�งป้องกนัไม่ให้ความเจ็บป่วยนั�นรุนแรง
เพิ�มมากขึ�น  ในกรณีที�มีความเจบ็ป่วยแลว้  จะเป็นการป้องกนัไม่ใหก้ลบัมาเป็นซํ� าหรือไม่ให้เป็นถึง
ขั�นรุนแรง  สาํหรับโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบเป็นปัญหาสําคญัของระบบบริการสุขภาพใน
เรือนจาํและสาธารณสุขไทย ซึ� งจากการสํารวจของกองบริการแพทย ์กรมราชทณัฑ์ร่วมกบักรม
ควบคุมโรคติดต่อในปี พ.ศ. 2557 จากเรือนจาํ 142แห่ง พบวา่มีผูป่้วยวณัโรคทั�งสิ�น 1,407 ราย (คิด
เป็นอตัราป่วย 611 คนต่อประชากร 100,000 คน)  ซึ� งมากกว่าประชาชนทั�วไปถึง 6 เท่า  มีการติด
เชื�อเอชไอวี/เอดส์ ร่วมด้วยถึงร้อยละ 15 และมีอตัราเสียชีวิตจากวณัโรคและการดื�อยาสูง (กอง
บริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ์ , 2557) ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  Katherine 
W. Todrys   Joseph J. Amon (2012) ที�ศึกษาการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาในส่วนที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการป้องกนัโรคเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํของประเทศแอฟริกาผลพบว่าความชุกของการติด
เชื�อเอชไอว/ีเอดส์ และวณัโรคในเรือนจาํแถบแอฟริกามีอตัราที�สูงมากเมื�อเทียบกบัประชากรทั�วไป
สืบเนื�องมาจากความแออดัยดัเยียดและพฤติกรรมเสี� ยงในเรือนจาํของผูต้อ้งขงัซึ� งผลการศึกษา
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัองค์การอนามยัโลก (WHO,  2007: 45-50) ดา้นแนวทางดา้นการ
ป้องกันโดยมีแนวทางการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อโดยทาํให้กระบวนการเกิดโรคติดต่อ
อ่อนแอลงสําหรับวิธีการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อของโรคเอดส์และวณัโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดนั�น 
เป้าหมายคือการทาํให้กระบวนการเกิดโรคติดต่อนั�นอ่อนแอลงได้แก่ การจดัให้มีการใชถุ้งยาง
อนามยัและเข็มฉีดยาที�ถูกวิธี สําหรับเรือนจาํในประเทศไทยแนวทางการปฏิบติัมีความสอดคลอ้ง
กบัองค์การอนามยัโลกเช่นเดียวกนัโดยมีกิจกรรมการอบรมความรู้ดา้นโรคเอดส์และวณัโรค มี
โครงการตรวจเลือดหาเพื�อหาเชื�อเอชไอวีแบบสมคัรใจ  การอบรมอาสาสมคัรตา้นเอดส์ในเรือนจาํ
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เพื�อขยายผลความรู้สู่ผูต้อ้งขงั (กรมราชทณัฑ์, กองบริการทางการแพทย,์ ศูนยว์ิจยัโรคเอดส์
สภากาชาดไทย : 2558 ) โดยมีเป้าหมายเพื�อป้องกนัปัญหาโรคเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํ 

1.3.3 ด้านการบําบัดรักษา  ผลการวิจยัพบว่าตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกัและ
ความสําคญัมากที�สุดไดแ้ก่ตวัชี� วดัการมีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอวี/เอดส์ วณัโรค 
แบบครบวงจร( x = 4.95)มีความสอดคลอ้งกบัโครงการกองทุนโลกดา้นโรคเอดส์และวณัโรคปีที� 
1(มกราคม – ธันวาคม 2558 )ที�ให้ความสําคญัในการเขา้ถึงบริการด้านการรักษาโรคเอดส์และ        
วณัโรคในกลุ่มผูต้อ้งขงั โดยมีการประสานการดาํเนินงานระหว่างกรมราชทณัฑ์ กรมควบคุม
โรคติดต่อและกองทุนโลก(Global Fund)มีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูติ้ดเชื�อและกลุ่มเป้าหมายที�มีความ
เสี�ยงไดเ้ขา้ถึงการบริการที�ครบวงจรตั�งแต่การตรวจเลือดดว้ยความสมคัรใจ การให้คาํปรึกษาการเขา้
โครงการยาตา้นไวรัส การติดตามผลการรักษา เนื�องมาจากสภาพปัญหาในปัจจุบนัที�ยงัพบวา่อตัรา
การติดเชื�อเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํมีอตัราที�สูงกว่าคนทั�วไป (กรมราชทณัฑ์, กรมควบคุม
โรคติดต่อ, 2557) หากไม่ไดรั้บการรักษาที�ครบวงจรจะมีผลทาํให้มีอตัราการเสียชีวิตและปัญหาการดื�อยา 
ของผูติ้ดเชื�อเอชไอวี  และเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศอยา่งยิ�ง  กลุ่มผูต้อ้งขงัมีโอกาสปล่อย
พน้โทษเพื�อไปใชชี้วิตในชุมชน มีโอการที�จะแพร่กระจายเชื�อสู่ครอบครัวและชุมชน การบาํบดัรักษาที�
ครบวงจร ตั�งแต่การใหค้วามรู้เรื�องโรค การให้คาํปรึกษา การไดรั้บยาต่อเนื�อง ตลอดจนการติดตาม
ผลการรักษารวมถึงการส่งต่อการรักษา เป็นการให้บริการที�ครบวงจร จะช่วยลดอตัราการป่วยและ
เสียชีวติ  จึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัปัญหาโรคเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํอยา่งยิ�ง   

1.3.4 ด้านด้านการฟื� นฟูสภาพ  ผลการวจิยัพบว่าตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกั
และความสําคญัได้แก่ตวัชี� วดัผูต้ ้องขงัพิการได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบับุคคลทั�วไปและ
ตวัชี� วดัมีกิจกรรมฟื� นฟูร่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายุและผูต้อ้งขงัพิการ( x = 4.62) การฟื� นฟู
สภาพเป็นเป้าหมายสาํคญัเพื�อใหผู้ต้อ้งขงัสูงอายแุละผูมี้ความพิการมีความสามารถที�จะเหลือช่วยตวัเอง 
และมีคุณภาพชีวิตใกลเ้คียงปกติมากที�สุดผูต้อ้งขงักลุ่มนี�ขณะอยูใ่นระบบเรือนจาํมกัพบปัญหาการ
อยูร่่วมกบัผูต้อ้งขงัวยัหนุ่ม เพราะมีความแตกต่างดา้นสภาพร่างกาย ความคิด ทาํให้ผูต้อ้งขงักลุ่มนี� มี
ความเครียดและกดดนัจนเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ ดงันั�นสิทธิและสวสัดิการทางสังคมจะมีส่วนช่วย
ฟื� นฟูสภาพจิตใจและร่างกายเพื�อให้ไดรั้บสิทธิเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไปโดยไม่มีความแตกต่างซึ� ง
ความสําคญัของตวัชี� วดัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสิทธิประโยชน์ของคนพิการ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550  อนุบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ. 
2551 ให้คนพิการไดรั้บสิทธิที�สําคญัอยา่งเป็นรูปธรรมครอบคลุมวิถีชีวิตคนพิการตั�งแต่เกิดจนตาย 
คนพิการทุกคนที�มีบตัรประจาํตวัคนพิการจะมีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี�ยความพิการคนละ 500 บาท/เดือน  
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นอกจากนั�นคนพิการที�สูงอายุหรืออายุตั�งแต่ 60 ปีขึ�นไปมีสิทธิไดรั้บทั� งเบี� ยความพิการและเบี� ย
ผูสู้งอายุรวมเดือนละ 1,000 บาท การให้บริการด้านสุขภาพเกี�ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กาย
อุปกรณ์เสริม เครื�องช่วยความพิการหรือสื�อส่งเสริมพฒันาการเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตขณะอยูใ่น
เรือนจาํ  ผูต้อ้งขงัพิการจะไดรั้บเช่นเดียวกบัผูพ้ิการทั�วไป   และมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
Hayes AJ, Burns A, Turnbull P, Shaw JJ. Age Ageing. ( 2013:  589-93)   ที�ศึกษาถึงความตอ้งการ
การดูแลดา้นสังคมของผูต้อ้งขงัสูงอายุเพื�อทราบความตอ้งการทางดา้นสังคมและการถูกคุมขงัของ
ผูต้อ้งขงัสูงอายเุพื�อปรับปรุงการให้การบริการ ผลพบวา่ มีหลากหลายปัญหาในผูต้อ้งขงัสูงอายุเช่น
การที�ตอ้งอยูร่วมกบันกัโทษที�มีอายนุอ้ยกวา่  การจดัที�อยูแ่ละกิจกรรม  การจาํกดัการติดต่อกบัเพื�อน
และครอบครัว มีกลุ่มเล็กๆที�มีความตอ้งการการดูแลส่วนบุคคลแต่ไม่ได้รับการจดัการที�ดี จึงมี
ขอ้แนะนาํวา่ผูต้อ้งขงัสูงอายมีุความตอ้งการการดูแลที�แตกต่างควรมีกลยุทธ์ในการดูแลและบริหาร
จดัการที�เหมาะสมดงันั�นตวัชี� วดันี� จึงมีความเหมาะสมสามารถพฒันาหลกัการปฏิบติัในการบริการ
สุขภาพของผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูต้อ้งขงัที�มีความพิการ 

1.3.5 ด้านสังคมสิ�งแวดล้อมและ สิ�งจําเป็นพื�นฐานผลการวิจยัพบว่าตวัชี� วดัที�
ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนักและความสําคญัมากที�สุดได้แก่ตวัชี� วดัการมีบริการสิ� งจาํเป็นพื�นฐานด้าน
อาหาร นํ�าดื�มนํ�าใช ้ที�นอน เสื�อผา้อยา่งเหมาะสม ( x = 4.86)  สิ�งจาํเป็นพื�นฐานมีความสําคญัในการ
เป็นเครื�องชี� วดัคุณภาพชีวิตของคน เป็นสิทธิที�คนทุกคนที�ไม่เวน้แมแ้ต่ผูต้อ้งขงัควรได้รับสิทธิ
ขั�นพื�นฐานในฐานะมนุษยค์นหนึ�ง  ซึ� งจากปัญหาในการขาดการดูแลดา้นความจาํเป็นขั�นพื�นฐานนี�
ไดเ้ป็นส่วนสําคญัที�มีผลกระทบทาํให้เกิดปัญหาการก่อจลาจลและความรุนแรงในเรือนจาํในอดีต
หลายครั� งที�ผา่นมา  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเรียกร้องใหมี้การปรับปรุงดา้นสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐาน 
ซึ� งความสําคญัของตวัชี� วดันี� มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  ทวี  รัตนอุบล (2550: 52-58)         
ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัที�มีต่อการให้บริการดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐานในการดาํรงชีวิตใน
เรือนจาํจงัหวดัพะเยา  ผลพบวา่ความคิดเห็นต่อสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดจากมาก
ไปหาน้อยได้แก่ด้านที�นอนด้านสูทกรรมและโรงเลี� ยงด้านการกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกูลและด้าน
สถานพยาบาลโดยผูต้อ้งขงัเสนอแนะว่าควรจดัระเบียบที�นอนให้เป็นระเบียบมากขึ�นควรปรับปรุง
เรื�องการปรุงรสชาติอาหารควรเพิ�มโต๊ะรับประทานอาหารให้พอเพียง แพทยแ์ละเจา้หนา้ที�ควรเอา
ใจใส่ผูป่้วยในการตรวจรักษาโรคการวินิจฉยัโรคและจ่ายยาให้เพียงพอกบัจาํนวนผูป่้วยและควรมี
การจดักิจกรรมดนตรี กีฬาและกิจกรรมบนัเทิงให้มากขึ�น นอกจากนี� ความสาํคญัของตวัชี�วดันี�ยงั
สอดคล้องกับการศึกษาของเชาวลิต สมพงษ์เจริญ (2548: 234-245) ที�ศึกษาการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนผูต้อ้งขงัพบว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระบบงานราชทณัฑ์ไทยยงัเป็นปัญหาน่าวิตก
ระดบัชาติและส่งผลกระทบต่อสังคมโลกระดบัสากลอนัมีเหตุขอ้เท็จจริงจากสภาพเศรษฐกิจและ
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สังคมและปัญหานี� เหล่านี�ไดแ้ก่ปัญหาในการดูแลผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํ ปัญหาการบริการดา้นสุขภาพ
และปัญหาการเคารพสิทธิ  จากปัญหาเหล่านี� ส่งผลกระทบต่อระบบงานราชทณัฑ์ไทยทาํให้ไม่สามารถ
คุ้มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชนของผูต้ ้องขงัอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการพฒันา
แนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานขั�นตํ�าในการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัตามหลกัสากลโดยรวม 
ซึ� งตวัชี�วดัดา้นความจาํเป็นขั�นพื�นฐานการดาํรงชีวติจึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�งที�สามารถเป็นขอ้มูลเพื�อ
นาํไปพฒันาคุณภาพชีวติผูต้อ้งขงัใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานสากลและสามารถนาํไปสู่การแกไ้ขพฤติ
นิสัยผูต้อ้งขงัอยา่งมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกรมราชทณัฑ ์ 

1.4 องค์ประกอบด้านผลลัพธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา  มี4 องค์ประกอบ
ยอ่ยไดแ้ก่  

1.4.1 ด้านคุณภาพการบริการด้านสุขภาพ  ผลการวิจยัพบวา่ตวัชี� วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญ
ให้นํ� าหนักและความสําคญัมากที�สุดได้แก่ตวัชี� วดัการได้รับการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้
สถานะสุขภาพตนเองเบื�องตน้( x =4.86) ความสําคญัของการคดักรองสุขภาพคือการตรวจประเมิน
เพื�อคน้หาโรคหรือสิ�งผิดปกติในระยะแรกเพื�อที�จะให้การรักษาไดท้นัที ลดอตัราความพิการและ
ช่วยการแพร่กระจายของโรคติดต่อไปสู่บุคคลอื�น ซึ� งตวัชี� วดันี� มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
Abbing  HR. (2013: 5-19)  ที�ศึกษาดา้นสิทธิของผูต้อ้งขงัในการไดรั้บการดูแลและบริการดา้น
สุขภาพในมุมมองของแถบยุโรปโดยทาํการสํารวจและตรวจสอบตวับทกฎหมายตามหลกัสากล
ดา้นสิทธิมนุษยชน ซึ� งพบวา่รัฐตอ้งมีหนา้ที�ให้การดูแลและบริการดา้นสุขภาพที�เหมาะสมในเรือนจาํมี
นโยบายลดอนัตรายดา้นสุขภาพโดยมีการคดักรองสุขภาพ เช่น การไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค   
การเขา้ถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกดา้นสุขภาพที�เหมาะสม และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ทวี
รัตนอุบล (2550: 52-58)  ที�ศึกษาความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัที�มีต่อการให้บริการดา้นสิ�งจาํเป็น
พื�นฐานในการดาํรงชีวติในเรือนจาํจงัหวดัพะเยา พบวา่ผูต้อ้งขงัส่วนใหญ่เห็นวา่มีการบริการคดักรองโรค
แก่ผูต้อ้งขงัแรกรับและติดตามการรักษา รวมถึงการส่งต่อหรือยา้ยผูต้อ้งขงัป่วยหนกัเกินขีดความสามารถ
ออกไปรับรักษาต่อยงัโรงพยาบาลอยูใ่นระดบัปานกลาง   ซึ� งไดเ้สนอแนะวา่ควรมีหน่วยแพทยเ์ขา้
มาใหบ้ริการในเรือนจาํเพื�อคดักรองโรคแก่ผูต้อ้งขงัแรกรับและติดตามเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของ
โรคเป็นระยะ นอกจากนี�ตวัชี�วดัดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พชัรินทร์ คมขาํ (2551: 82- 86)  
ที�ศึกษาความตอ้งการดูแลดา้นสุขภาพผลพบวา่ผูต้อ้งขงัมีความตอ้งการดูแลดา้นสุขภาพโดยรวมใน
ระดบัมากที�สุด เมื�อพิจารณาความตอ้งการการดูแลดา้นสุขภาพรายดา้นพบวา่ผูต้อ้งขงัมีความตอ้งการ
ความตอ้งการดูแลดา้นร่างกายมากที�สุด รองลงมามีความตอ้งการการดูแลด้านจิตใจด้านจิตสังคม   
ดา้นพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ดา้นการจดัการสุขภาพและความตอ้งการการดูแลดา้นจิตวิญญาณ
ตามลาํดบั ซึ� งความสาํคญัของการคดักรองสุขภาพเป็นภารกิจที�สําคญัที�ทาํให้เจา้หนา้ที�สามารถประเมิน
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ความตอ้งการของผูต้อ้งขงัเพื�อตอบสนองความตอ้งการของผูต้อ้งขงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสามารถ
ทราบสถานะทางสุขภาพเบื�องตน้เพื�อวางแผนการใหบ้ริการดา้นสุขภาพที�ตรงกบัความตอ้งการ  

1.4.2 ด้านผลการบริการด้านสุขภาพผู้เจ็บป่วยเรื�อรังและผู้พิการผลการวิจัย
พบวา่ตวัชี�วดัที�ผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกัและความสําคญัมากที�สุด ไดแ้ก่ ตวัชี� วดัผูป่้วยโรคติดเชื�อ เช่น 
เอดส์ วณัโรค ได้รับการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�จาํเป็นและตวัชี� วดัผูป่้วยโรคเรื� อรัง เช่น 
เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อเหมาะสม ( x = 4.76)  ความสําคญั
ของตวัชี� วดัดงักล่าว สืบเนื�องมาจากสถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่เป็นหน่วยบริการดา้นสุขภาพ
ระดบัปฐมภูมิ  มีศกัยภาพจาํกดัในการดูแลใหบ้ริการเฉพาะการเจ็บป่วยเบื�องตน้ ในผูป่้วยโรคเรื�อรัง
และผูป่้วยหนกัจึงมีความจาํเป็นตอ้งส่งต่อเพื�อการรักษาไปยงัหน่วยบริการสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ
และมีความพร้อมมากกวา่ ปัญหาการส่งต่อการรักษาในระบบสุขภาพของเรือนจาํยงัขาดประสิทธิภาพ 
ขาดการประสานงานที�ดี ขาดขอ้มูลการรายงานหรือการบนัทึกที�ยงัไม่ถูกตอ้งสมบูรณ์ โรงพยาบาล
ที�รับการดูแลต่อจากสถานพยาบาลเรือนจาํ ยงัมีการปฏิเสธในการรับผูป่้วยรักษาในบางกรณี  ดงันั�น
การพฒันาดา้นการส่งต่อเพื�อให้มีประสิทธิภาพ มีความจาํเป็นสําหรับการให้บริการสุขภาพ
แก่ผูต้อ้งขงัเพื�อลดปัญหาและภาวะแทรกซ้อนของผูป่้วย  ซึ� งความสําคญัด้านการส่งต่อผูป่้วยได้
มีการระบุไวใ้นพระราชบญัญติัราชทณัฑ์  พ.ศ. 2479 (มาตรา 30) (กรมราชทณัฑ์, กองบริการทาง
การแพทย,์  2542: 12-20)  และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขดา้นการอนามยัเรือนจาํ (ขอ้ 6)  (กรม
ราชทณัฑ์, กองบริการทางการแพทย,์ 2542: 21-24) ที�ระบุว่า ให้ผูดู้แล บริการด้านสุขภาพใน
เรือนจาํส่งตวัผูต้อ้งขงัที�มีอาการเกินขีดความสามารถที�จะรักษาในเรือนจาํเพื�อส่งไปรับการรักษาต่อ
ในโรงพยาบาลที�มีความพร้อมเพื�อใหผู้ต้อ้งขงัป่วยมีความปลอดภยัและไดรั้บการรักษาที�เหมาะสม  

1.4.3 ด้านผลความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพผลการวิจยัพบว่าตวัชี� วดัที�
ผูเ้ชี�ยวชาญใหน้ํ�าหนกัและความสาํคญัมากที�สุดไดแ้ก่ตวัชี� วดัการมีพื�นที�สําหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วย
ในโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ ในการส่งต่อรักษาเฉพาะทาง( x = 4.57)  สถานพยาบาลเรือนจาํ
สามารถให้บริการดา้นสุขภาพในระดบัปฐมภูมิ เป็นสถานพยาบาลที�เป็นด่านแรกที�ผูต้อ้งขงัเขา้ถึง
บริการดา้นสุขภาพไดส้ะดวก ดูแลผูต้อ้งขงัได้ทุกกลุ่มโรคตามมาตรฐาน จึงเป็นหน่วยบริการที�
จาํเป็นตอ้งมีการส่งต่อการรักษาผูป่้วยเป็นประจาํเพื�อให้ผูต้อ้งขงัไดรั้บการรักษาที�เหมาะสมดงันั�น
การประสานเชื�อมต่อระหวา่งหน่วยบริการสุขภาพภายในและภายนอกองคก์รจึงมีความสําคญัและ
จากปัญหาดา้นการส่งต่อการบริการไปรักษายงัโรงพยาบาลของรัฐ พบวา่ยงัไม่มีพื�นที�สําหรับผูต้อ้งขงั
โดยเฉพาะซึ�งตวัชี�วดันี� มีความสอดคลอ้งกบัประเด็นปัญหาจากผลของการประชุมกลุ่มเจา้หนา้ที�สาย
การแพทยผ์ูป้ฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ  (วนัที� 1-3 มิถุนายน 58 ณ สีดารีสอร์ท จงัหวดั
นครนายก)   ที�ไดก้ล่าวถึงประเด็นปัญหาที�ควรปรับปรุงในกรณีส่งต่อการรักษาผูต้อ้งขงัป่วยไปยงั
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โรงพยาบาลของรัฐที�มกัพบว่าทางโรงพยาบาลที�รับส่งต่อไม่มีพื�นที�สําหรับให้บริการหรือมีการ
ปฏิเสธในการรับตวัผูต้อ้งขงัไวรั้กษา หรือรับไวรั้กษาแต่ผูต้อ้งขงัตอ้งนอนรวมกบัผูป่้วยทั�วไป
และมีการใชเ้ครื�องพนัธนาการตรึงไวเ้พื�อป้องกนัการหลบหนี มีเจา้หนา้ที�ผูค้วบคุมคอยดูแลตลอด 
24 ชั�วโมงจากขอ้มูลที�ผูว้ิจยัสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํที�เคยปฏิบติังานแห่งหนึ� ง ผูต้อ้งขงัที�มี
ประสบการณ์ในการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐ จะรู้สึกอบัอายคนทั�วไปที�ตอ้งถูกพนัธนาการไว ้ 
บางคนแก้ปัญหาโดยการใช้ผา้ห่มปกปิดเครื�องพนัธนาการไว ้เพื�อป้องกนัที�ผูอื้�นเห็นว่าตนเป็น
ผูต้อ้งขงั ในตวัชี� วดันี� ขาดความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาที�แทจ้ริงโดยตามสิทธิด้านสุขภาพที�
ระบุในพระราชบญัญติั ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479  หมวดสุขภาพอนามยั (กรมราชทณัฑ์, กองบริการทาง
การแพทย,์ 2542: 12-20)ที�วา่ในกรณีผูต้อ้งขงัมีอาการป่วยหนกัเกินขีดความสามารถของเรือนจาํที�จะ
ดูแล  ใหท้างเรือนจาํส่งผูต้อ้งขงัป่วยออกนอกเรือนจาํเพื�อทาํการรักษาตามความเหมาะสม  และตาม
ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าของสหประชาชาติเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัคดีอาญา (Standard of 
minimum Rule for the Treatment of Prisoners) (United  Nations ,1955: online)ที�ระบุวา่ผูต้อ้งขงัที�
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษจะไดรั้บการส่งตวัไปรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาล
ซึ� งรักษาประชาชนทั�วไปหรือไดรั้บการรักษาในที�ที�จดัไวโ้ดยเฉพาะ  ซึ� งตามกฎหมายทั�ง 2 ฉบบัมี
ผลบงัคบัใช้ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั   ซึ� งกฎหมายดงักล่าวก็ยงัใช้แนวทางการปฏิบติัเช่นนี� อยู่  แต่
ขาดความสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนั ตวัชี� วดันี� จึงมีความสําคญัอย่างยิ�งที�ควรได้รับ
การแกปั้ญหาและหาแนวทางการพฒันาเพื�อแก้ปัญหา ซึ� งความร่วมมือระหว่าองค์กรสุขภาพที�
ร่วมมือในการแกปั้ญหาร่วมกนัเป็นสิ�งที�สาํคญัสาํหรับตวัชี�วดันี�  
 2. ผลการประเมินคุณภาพชีวติของผู้ต้องขังในเรือนจําไทย 

  ผลการประเมินคุณภาพชีวติตามองคป์ระกอบและตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํเป็นการตอบวตัถุประสงคข์อ้ที� 2  ของการวิจยั  ผูว้ิจยัอภิปรายผลการประเมิน
จากจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มไดแ้ก่ 

  1.  การประเมินคุณภาพชีวิตโดยเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์นสถานพยาบาลเรือนจาํ  
  2.  การประเมินชีวิตชีวิตโดยผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาล

เรือนจาํ   
2.1 การประเมินคุณภาพชีวติโดยเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ในสถานพยาบาลเรือนจํา   

   ผลการวจิยัจากการประเมินคุณภาพชีวติ ตามองคป์ระกอบและตวัชี� วดัการบริการ
ด้านสุขภาพของผู ้ต้องขังในเรือนจําจากเจ้าหน้าที�สายการแพทย์ผู ้ให้บริการด้านสุขภาพใน
สถานพยาบาลเรือนจาํทั�วประเทศ  ผูว้ิจยัประเมินโดยวิธีการเชิงปริมาณ  ผลพบวา่คุณภาพชีวิตจาก
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การบริการด้านสุขภาพของผูต้อ้งขงัในภาพรวมทุกองค์ประกอบและตวัชี� วดัอยู่ในเกณฑ์ดี 
( x = 3.94, S.D.= 0.93)  

   ผลการวจิยัจาํแนกตามองคป์ระกอบและตวัชี� วดั มีประเด็นการอภิปรายผลในแต่ละ
องคป์ระกอบและตวัชี�วดั ดงันี�   

2.1.1 องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา  ผลการวิจยั
พบวา่มีคุณภาพชีวิตการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.74, S.D. = 1.02)  เมื�อจาํแนกตาม
องคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั  อภิปรายผลดงันี�  

1. ด้านมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจํา  พบวา่ ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจาก
การบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x =3.59,S.D. = 1.05) จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า  
ตวัชี� วดัในองค์ประกอบด้านมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํนั�น ผูต้อ้งขงัได้รับการบริการ
ด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลเรือนจาํที�มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยจะเห็นวา่ตวัชี� วดัที�มีคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพที�ดีที�สุดไดแ้ก่ ตวัชี�วดัมีสถานที�ให้บริการมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ  
มีห้องตรวจรักษาโรค  มีที�นอนพกัรักษาอาการป่วย มีห้องแยกโรคติดต่อ มีสถานที�เก็บยาและ
เวชภณัฑ์ที�จาํเป็นและมีเพียงพอสําหรับการให้บริการ มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่
ในเกณฑ์ดี ( x  =3.89, S.D. =0.94) ซึ� งสอดคล้องกับแผนพฒันากรมราชทณัฑ์ที�ระบุไวใ้น
แผนปฏิบติัการประจาํปี พ.ศ. 2555-58 ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํ  (กรมราชทณัฑ์, 2555) 
มาตรฐานตวัชี� วดัที� 10 ซึ� งได้วางเป้าหมายให้เรือนจาํและทณัฑสถานทั�วประเทศผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสถานพยาบาล  ซึ� งสอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาของ  ทศันีย ์ อรรถารสและคณะ (2556: 
38) ไดจ้ดัทาํรายงานการพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลแดนหญิงของกรมราชทณัฑ์ในมาตรฐานที�  
1.5 ที�มีการกาํหนดการจดัสถานพยาบาลให้เอื�อต่อการให้บริการดา้นสุขภาพโดยมีการจดัสถานที�
แยกเป็นเอกเทศ มั�นคงแข็งแรงปลอดภยัต่อการให้บริการสุขภาพ  ให้มีทางเคลื�อนยา้ยผูป่้วยยาม
ปกติและฉุกเฉิน มีสภาพแวดลอ้มสะอาด การจดัแบ่งพื�นที�เหมาะสม มีระบบการคดัแยกโรคติดต่อ 
การพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลในเรือนจาํเพื�อตอบสนองพระราชกรณียกิจของพระเจา้หลานเธอ 
พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ที�ทรงห่วงใยและใหค้วามสําคญัในพฒันามาตรฐานการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงั
หญิงให้ไดรั้บการปฏิบติัที�เป็นธรรมที�เป็นที�ยอมรับของสากลตามขอ้กาํหนดของสหประชาชาติใน
การปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and 
Non-custodial Measures of Women Offenders)  หรือขอ้กาํหนดกรุงเทพ  (United Nations,  2554) 
ในส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวิตจากการได้รับมาตรฐานบริการด้านสุขภาพและจากผลการวิจยั
ตวัชี�วดัที�ควรไดรั้บการปรับปรุงมาตรฐานใหดี้ขึ�นไดแ้ก่ตวัชี� วดัการมีแผนการให้บริการดา้นสุขภาพ
มาตรฐานตามระดบัสถานพยาบาลซึ� งพบว่ามีคุณภาพชีวิตในเกณฑ์ปานกลาง ( x = 3.33,S.D. =1.11)  
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สถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่ยงัขาดความชดัเจนในการทาํแผนการบริการดา้นสุขภาพตามระดบั
ของสถานบริการที�เป็นรูปธรรม  ซึ� งสถานพยาบาลเรือนจาํส่วนใหญ่ทั�วประเทศเป็นสถานบริการ
ดา้นสุขภาพสุขภาพอยูใ่นระดบัปฐมภูมิ การให้บริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิ จะมีขีดความสามารถ
การให้บริการสุขภาพในเบื�องตน้ดงันั�นการมีแผนการให้บริการตามระดบัความสามารถจึงมีความ
จาํเป็นที�ผูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพตอ้งมีแผนการดาํเนินงานที�ชดัเจนตามศกัยภาพของสถานพยาบาล  
เพื�อลดปัญหาในการบริการดา้นสุขภาพที�ซบัซ้อน ซึ� งผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการ
ปัญหาการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ ที�Kenneth L. Faiver  (1997:  69-71) ไดก้ล่าวใน Health 
Care Management Issues in Corrections : defining appropriate and necessary healthcare  ถึง
ความสําคญัของการพฒันามาตรฐานในหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื�อให้เชื�อมั�นวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บ
การบริการที�มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ� งสถานพยาบาลเรือนจาํของกรมราชทณัฑ์ยงัขาดการพฒันา
มาตรฐานตามระดบัขีดความสามารถที�มีความชดัเจน ดงันั�นตวัชี� วดันี� จึงควรมีการพฒันาปรับปรุง
ใหมี้ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น  

2. ด้านนโยบายเพื�อการบริการด้านสุขภาพตามสิทธิ   ผลการวิจยัพบว่า
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตอยู่ในเกณฑ์ดี ( x =3.73,S.D.= 0.96) ผลการประเมินตามตวัชี� วดัพบว่า
ตวัชี� วดัที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดไดแ้ก่ตวัชี� วดัมีการให้บริการตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ มีคุณภาพชีวิต
อยูใ่นเกณฑดี์ ( x  = 4.0,S.D. = 0.85)   จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่การให้บริการดา้นสุขภาพแก่
ผูต้อ้งขงันั�นเจา้หน้าที�สายการแพทยมี์ความตระหนักถึงสิทธิด้านสุขภาพที�เป็นขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศที�เป็นสากลมากขึ�น  มีความสอดคลอ้งตามนโยบายองคก์ารอนามยัโลก (WHO)  เกี�ยวกบั
การบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพที�จาํเป็นที�ให้แก่ผูต้อ้งขงัที� Andrew Fraser (2007: 21) ได้
กล่าวในHealth in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health  และ Kenneth L. 
Faiver (1997: 69-71) ที�ไดก้ล่าวถึงการบริหารจดัการกบัปัญหาการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ
ตามขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�าของสหประชาชาติเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัคดีอาญา (Standard 
of minimum Rule for the Treatment of Prisoners)  (สํานกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ:  เอกสารแปล:7)  โดยหลกัการปฏิบติัไดมุ้่งพฒันาสิทธิดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั  ที�ควรพึง
ไดรั้บจากการบริการดา้นสุขภาพ  และมีความพยายามให้ทุกประเทศไดต้ระหนกัเห็นความสําคญั
ของสิทธิดา้นสุขภาพ     

    ส่วนผลตัวชี� วดัที�ควรมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู ้ต้องขังได้แก่
ตวัชี� วดัการให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยผลการประเมินมีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด  มีเกณฑ์คุณภาพ
ชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ  อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  ( x =3.41,S.D. =1.08)   จากผลการวิจยั
แมว้า่การบริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัมีนโยบายจดับริการในการดูแลรักษาสุขภาพโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  
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ตามที�มีการระบุในระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํตั�งแต่ พ.ศ.2521  

(แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ.2544) (กองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ์,  2542: 21-24) แต่ปัญหาใน
การขาดงบประมาณของกรมราชทณัฑมี์ผลกระทบต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในหลายๆดา้น
ดงัตวัอย่างงบประมาณของกรมราชทณัฑ์ใน ปี พ.ศ.2554 ไดรั้บการจดัสรร  8.85 พนัลา้นบาท 
(ขอ้มูลจากเอกสารงบประมาณ ฉบบัที� 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2554)  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาํรงชีวิตของผูต้อ้งขงั 12,000,000 บาทซึ� งคาํนวณเฉลี�ยกบัผูต้อ้งขงัจาํนวน  234,678 
คนเฉลี�ยคนละ 11,769 บาทต่อคนต่อปี หรือ 980 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 33 บาทต่อคนต่อวนั
(คาํนวณตวัเลขเบื�องตน้จากเอกสารงบประมาณ) จากปัญหาดา้นงบประมาณดงักล่าวได้สะทอ้น
ให้เห็นสภาพความเป็นอยูแ่ละการดาํเนินชีวติเรือนจาํของผูต้อ้งขงั งบประมาณในการให้บริการทาง
การแพทยที์�นบัวา่มีความจาํเป็นอยา่งมากที�ตอ้งจดัให้บริการดา้นยารักษาโรคและตอ้งมีบริการอยา่ง
พอเพียงกบัความตอ้งการตามมาตรฐาน แต่งบประมาณที�มีจาํกดัมีผลทาํให้การบริการดา้นสุขภาพมี
คุณภาพดอ้ยลงไปดว้ยแมจ้ะมีการให้บริการที�ไม่เสียค่าใชจ่้ายก็ตาม แมว้า่ปัจจุบนันโยบายหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติหรือบตัรทอง สามารถนาํมาใช้ในระบบเรือนจาํและผูต้อ้งขงัมีสิทธิเท่าเทียม
เช่นเดียวกบับุคคลทั�วไปก็ตาม แต่ปัญหาการเบิกจ่ายค่าบริการตามหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติยงัเป็นปัญหา
ที�ตอ้งแกไ้ขเนื�องจากผูต้อ้งขงับางส่วนไม่สามารถนาํหลกัฐานเพื�อมาใชท้าํบตัรประกนัสุขภาพหรือ
บตัรทองไดมี้ผลทาํใหจ้าํนวนผูต้อ้งขงักบังบประมานที�ไดรั้บจากการประกนัสุขภาพตามรายหวัของ
ผูต้อ้งขงัไม่สอดคลอ้งกนั   ดงันั�นตวัชี�วดัดา้นนี�ควรมีการปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น  

3. ด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์   ผลการวิจยัพบว่าผูต้ ้องขงัมี
คุณภาพชีวติในองคป์ระกอบนี�อยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.56,S.D.=1.28) ผลการวิจยัพบวา่มีตวัชี� วดัที�ควร
มีการปรับปรุงเนื�องจากคุณภาพชีวิตตํ�ากว่าเกณฑ์ดีไดแ้ก่ตวัชี� วดัการมีจาํนวนบุคลากรให้บริการที�
เหมาะสมตามมาตรฐานหรืออยา่งนอ้ยเรือนจาํละ 2 คนขึ�นไป  ซึ� งมีค่าเฉลี�ยคุณภาพชีวิตอยูใ่นเกณฑ์
ปานกลางและมีแนวโนม้ตํ�าลง  ( x = 2.73, S.D. = 1.43) จากผลการวิจยัมีความชดัเจนในปัญหาการ
มีบุคคลกรที�ขาดความเหมาะสม ควรไดรั้บการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมด้านจาํนวนเจา้หน้าที�
ต่อจาํนวนผูต้อ้งขงัและภาระงานซึ� งมีความจาํเป็นที�สถานพยาบาลเรือนจาํควรมีการพฒันาด้าน
มาตรฐานใหเ้ท่าเทียมสากล   ซึ� งผลการวจิยัมีความสอดคลอ้งกบัผลการแสดงความคิดเห็นในสภาพ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรจากการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สายการแพทยที์�พบว่าสถานพยาบาล
เรือนจาํทั�วประเทศขาดมาตรฐานด้านบุคลากรอย่างมากบางสถานพยาบาลเรือนจาํมีเจ้าหน้าที�
พยาบาลปฏิบติังานเพียงคนเดียวและตรงกนักบัขอ้มูลจากทาํเนียบบุคลากรสายแพทยที์�กองบริการ
ทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ์ไดร้วบรวมไวปี้ พ.ศ. 2554 และจากขอ้มูลสถิติจาํนวนผูต้อ้งขงัพบว่า
ในสภาพของเรือนจาํปัจจุบนัมีจาํนวนผูต้อ้งขงัสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานทุกเรือนจาํ (กรมราชทณัฑ์,   
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2558)  และตามมาตรฐานดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานด้านบุคลากรตาม
คู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการสําหรับเรือนจาํ/ทณัฑสถาน 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ( กรมราชทณัฑ,์  2555)  มีการระบุมาตรฐานไวว้า่  

3.1 เรือนจาํ/ทณัฑสถาน ที�ให้บริการทั�งผูป่้วยนอกและผูป่้วยในที�มีการ
รับผูต้อ้งขงัไวรั้กษาในสถานพยาบาล ตั�งแต่ 10  เตียงขึ�นไปตอ้งมีแพทยป์ระจาํหรือแพทยห์้วงเวลา
หมุนเวยีนเขา้ไปใหก้ารดูแลรักษาผูต้อ้งขงัป่วยภายในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน 

3.2 ตอ้งมีเจา้หน้าที�สายการแพทยใ์ห้บริการผูต้อ้งขงัป่วยอย่างต่อเนื�อง 
24 ชั�วโมง 

3.3 เรือนจาํ/ ทณัฑสถาน ที�ให้บริการเฉพาะผูป่้วยนอก ตอ้งมีแพทยห์รือ
ผูที้�ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลงานดา้นอนามยัเรือนจาํ 

3.4 มีพยาบาลวชิาชีพหรือพยาบาลเทคนิค หรือเจา้หนา้ที�พยาบาลอยา่งนอ้ย 
1 ต่อผูต้อ้งขงั 1,250 คน 

3.5 ในกรณีที�มีผูต้อ้งขงั 5,000 คน ขึ�นไปตอ้งมีพยาบาลวิชาชีพ1 คน 
พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเทคนิคหรือเจา้หนา้ที�พยาบาลอีกอยา่งนอ้ย 4 คน (ตามอตัราส่วน 1:1, 
250)  ซึ� งสอดคลอ้งกบัEuropean Prison Rules  (Committee of Ministers of the Council of Europe, 
2006) ที�กล่าววา่ทุกเรือนจาํควรมีเจา้หนา้ที�ปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขที�มีคุณวุฒิดา้นเวชปฏิบติัอยา่งนอ้ย 
1 คน และมีบุคลากรที�ได้รับการอบรมเรื� องการดูแลสุขภาพที�เหมาะสม  แต่ในสภาพปัจจุบนั
สถานพยาบาลเรือนจาํมีความจาํเป็นตอ้งพฒันางานตามมาตรฐานหลายดา้นควรมีการปรับเปลี�ยน
อตัราส่วนให้เหมาะสมซึ� ง  ทศันีย ์อรรถารสและคณะ (2556 :10-11 )  ได้ระบุว่าอตัราส่วนเดิมที�
กาํหนดวา่อตัราพยาบาลต่อผูต้อ้งขงั1:1,250  คนนั�นยงัขาดความเหมาะสม  ซึ� งผลจากการทาํประชา
พิจารณ์ไดมี้ขอ้สรุปวา่พยาบาลเรือนจาํมีการเขา้เวรเพื�อให้บริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัตลอด 24 ชั�วโมง
และจาํเป็นตอ้งมีการติดต่อประสานงานกบัเครือข่ายภายนอก มีการจดัยาและกิจกรรมหลากหลาย
ควรมีบุคคลากรสหวชิาชีพเพื�อใหมี้การทาํงานร่วมกนั ควรมีการปรับอตัราเจา้หนา้ที�พยาบาลที�เหมาะสม
เป็น 1: 800   และจากความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ  มีความเห็นวา่ปัญหาการขาดบุคคลากรสายแพทย์
เป็นปัญหาเรื�อรังแนวมานานยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้แนวทางในแกปั้ญหาการขาดแคลนดงักล่าว
อาจระบุให้มีจาํนวนเจา้หน้าที�ตั�งแต่ 2 คนขึ�นไปเนื�องจากงานบริการด้านสุขภาพหากมีการ
ปฏิบติังานเพียงคนเดียวจะมีความเสี�ยงสูงต่อความผดิพลาด   การมีบุคลากรตั�งแต่สองคนสามารถ
ช่วยเหลือกนัไดโ้ดยมีการผลดัเปลี�ยนเวรกนัและตวัชี� วดัจากผลการวิจยัที�ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพที�อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ( x  = 4.54,S.D. = 0.66) ไดแ้ก่  ตวัชี� วดัการบริการ
ดา้นสุขภาพจากบุคลากรผูใ้ห้บริการด้านสุขภาพที�มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ นั�นหมายถึง
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บุคลากรสายการแพทยส่์วนใหญ่ที�ปฏิบติังานในเรือนจาํ  มีวฒิุการศึกษาตรงตามมาตรฐานที�กาํหนด
คือจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ซึ� งส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวชิาชีพ มีการขึ�นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพและเป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที�ทางสภาการพยาบาลกาํหนด  มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ดา้นสิทธิผูป่้วยและสิทธิดา้นสุขภาพของ
ผูต้อ้งขงั ตวัชี�วดันี� จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั 

4. เครือข่ายบริการด้านสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อ้งขงั
มีคุณภาพชีวิตการบริการดา้นสุขภาพในองค์ประกอบดา้นนี� อยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 4.08, S.D.=0.85)  
ซึ� งผลการประเมินในแต่ละตวัชี�วดั มีเกณฑคุ์ณภาพชีวติการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ทุกตวัชี� วดั 
และตวัชี� วดัที�มีคุณภาพชีวิตสูงสุดไดแ้ก่ ตวัชี� วดัมีเครือข่ายบริการสุขภาพเพื�อการส่งต่อการรักษา  
( x = 4.32, S.D. =0.72) ผลการวิจยัมีความสอดคล้องกบัผลการให้นํ� าหนักความสําคญัของ
ผูเ้ชี�ยวชาญในขั�นตอนการพฒันาตวัชี�วดัซึ� งผูเ้ชี�ยวชาญให้นํ� าหนกัความสําคญัมากที�สุด โดยความสําคญั
ของการส่งต่อนี� มีความสอดคล้องกบักฎของเรือนจาํแถบประเทศทางยุโรป (European Prison 
Rules: Health care provision)  (the Committee of Minister of the Council of Europe , 2006:  13) 
และใน Prison health the performance  and Quality indicators, 2012 : Clinical Effectiveness  
(Australian Institute of Health and Welfare,  2012: 13) ที�ไดร้ะบุถึงความสําคญัของการส่งต่อการ
รักษาที�มีประสิทธิภาพว่า สามารถลดภาวะแทรกซ้อนและทาํให้ผูรั้บบริการได้รับการรักษาที�
เหมาะสมกับอาการเจ็บป่วยที�พึงได้รับจากการบริการด้านสุขภาพและความสําคญัดังกล่าวยงั
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ตวัชี� วดัดา้นสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขไทยปี พ.ศ. 2557 (2556: 42-45) 
ที�มีการระบุไวเ้ช่นเดียวกนั  

2.1.2 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา   
ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี (x = 4.09, S.D. = 0.90 ) 
จาํแนกผลการประเมินตามองคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั ดงันี�  

1. ด้านการบริการด้านสุขภาพแรกรับ   ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิต
จากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =4.08,S.D. = 0.93) ตวัชี� วดัที�พบวา่ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพ
ชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพที�ดีที�สุดมีเกณฑใ์กลเ้คียงกนัไดแ้ก่ ตวัชี� วดัการมีบริการตรวจประเมิน
สุขภาพแรกรับดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต  ( x = 4.27,S.D. = 0.81)และตวัชี� วดัมีการคดัแยก
ผูป่้วยโรคติดต่อเพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่กระจายสู่ผูต้อ้งขงัอื�น ( x =4.35, S.D.=0.80) ความสําคญั
ของการคดักรองสุขภาพแรกรับจะช่วยวินิจฉยัโรคเบื�องตน้ ผูที้�มีโรคประจาํตวัจะไดรั้บการรักษาที�
ต่อเนื�อง ลดการเกิดภาวะแทรกซอ้น ผูที้�มีโรคติดต่อจะถูกแยกเพื�อกกักนัโรคไม่ใหมี้การแพร่กระจายเชื�อ
ไปสู่ผูต้อ้งขงัอื�น ซึ� งความสําคญัของตวัชี� วดันี� มีความสอดคล้องกบัการดูแลสุขภาพในเรือนจาํที�
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Frechea, Tara, and Kenneth L. Faiver.(2012: 4-5)  ไดก้ล่าวไวใ้น "Health Care." Encyclopedia of 
Prisons & Correctional Facilities.และ Jeff Mellow and et al ( 2008:  11-17) ไดก้ล่าวใน Mapping 
the Innovation in Correctional Health Care  Service Deliveryin New York City. เช่นเดียวกนั  และ
นอกจากนี� ตวัชี� วดัการประเมินสุขภาพแรกรับของเรือนจาํประเทศออสเตรเลียโดย Australian Institute 
of Health and Welfare(2010:27-36)  ใน  PRISON HEALTHPERFORMANCE and QUALITY 
INDICATORS, 2010:  Health Needs Assessment. ที�ไดร้ะบุความสําคญัของการประเมินสุขภาพ
แรกรับไวว้า่การที�ผูต้อ้งขงัไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพในการเขา้เรือนจาํจะช่วยให้เจา้หนา้ที�สามารถ
วินิจฉยัโรคเบื�องตน้ ผูต้อ้งขงัที�มีโรคประจาํตวัจะไดรั้บการรักษาที�ต่อเนื�องและการส่งต่อที�เหมาะสม
ลดการเกิดภาวะแทรกซอ้น  ลดการแพร่กระจายเชื�อไปสู่ผูต้อ้งขงัอื�น และมีความรู้การปฏิบติัตวั  ลด
ความเครียด สามารถปรับตวัในการใชชี้วติในเรือนจาํและป้องกนัการฆ่าตวัตายของผูต้อ้งขงั  

2. การบริการด้านสุขภาพระหว่างถูกคุมขัง   ผลการวิจยัพบว่าผูต้อ้งขงัมี
คุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพในเกณฑ์ดี( x = 4.22,S.D.= 0.89)  จาํแนกตามตวัชี� วดัพบวา่
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพในเกณฑ์ดีมากมีค่าใกล้เคียงกนัไดแ้ก่ตวัชี� วดัมี
สวสัดิการดา้นสุขภาพตามหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคลทั�วไป ( x =4.55 ,S.D. =0.66 ) และ
ตวัชี� วดัมีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถของสถานพยาบาลเรือนจาํ( x  =4.57, S.D. 
=0.67 )  ตามสิทธิดา้นสุขภาพขั�นพื�นฐานของผูต้อ้งขงัระหวา่งถูกคุมขงัในทางกฎมายนั�น สิทธิการ
ไดรั้บการดูแลและการบริการดา้นสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพและการส่งต่อการ
รักษาเมื�อมีอาการป่วยหนกัเกินขีดความสามารถในการรักษาของสถานพยาบาลเรือนจาํ   มีความ
ความสําคญัและสอดคล้องกบัระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที�ว่าด้วยการปฏิบติังานอนามยั
เรือนจาํพ.ศ.2521(แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ.2544)  พระราชบญัญติักรมราชทณัฑ์ พ.ศ. 2479 (มาตรา 30) 
(กรมราชทณัฑ์, กองบริการทางการแพทย,์ 2542: 12-24) ที�มีการระบุสิทธิผูต้อ้งขงัดา้นสุขภาพที�
ทางเรือนจาํตอ้งจดัการบริการดา้นสุขภาพใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัและมีการส่งรักษาต่อเมื�อมีอาการหนกั   ซึ� ง
มีความสอดคลอ้งกบัที�  Jeff  Mellow et. al (2008: 50) ไดก้ล่าวไวใ้น  Mapping the Innovation in 
Correctional Health Care  Service Deliveryin New York City.  เรื�องการบริการดา้นสุขภาพใน
เรือนจาํตามสิทธิดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงั  ตอ้งไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพที�มีมาตรฐานเทียบเท่าคน
ทั�วไปโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและกรณีที�ผูต้อ้งขงัป่วยมีอาการหนกัตอ้งไดรั้บการส่งต่อการรักษาเพื�อให้
ไดรั้บการรักษาที�เหมาะสม นอกจากนี� ความสําคญัของสิทธิของผูต้อ้งขงัยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Abbing HR. (2013:5-19)ที�ศึกษาเรื�องสิทธิของผูต้อ้งขงัในการไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพใน
มุมมองของแถบยุโรปตามตวับทกฎหมายหลกัสากลดา้นสิทธิมนุษยชน พบว่าสิทธิในการดูแล
สุขภาพผูต้อ้งขงัตอ้งกระทาํโดยไม่คาํนึงถึงสถานะทางกฎหมายของบุคคล ผูต้อ้งขงัมีสิทธิที�จะดูแล
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สุขภาพเทียบเท่ากบัคนในชุมชน มีการเขา้ถึงการรักษาพยาบาล และมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพที�
มีคุณภาพดีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย รัฐมีหน้าที�ให้การดูแลดา้นสุขภาพที�เหมาะสมในเรือนจาํให้
ได้รับบริการด้านสุขภาพที�ได้มาตรฐานที�เป็นสากลและการบริการด้านสุขภาพเรือนจาํไทยจึงมี
ความจาํเป็นตอ้งถือปฏิบติัดว้ยเช่นกนั  

3. การบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษ ผลการวิจยัพบว่าผูต้อ้งขงัมี
คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  ( x =3.97,S.D. =0.88)  ตวัชี� วดัที�มีเกณฑ์
คุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพดีที�สุดได้แก่มีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ต้องดูแลรักษา
ต่อเนื�องกบัหน่วยบริการสุขภาพชุมชน( x =4.10, S.D. =0.80) ซึ� งผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบั
การให้นํ� าหนักความสําคญัของผูเ้ชี�ยวชาญในการพฒันาตวัชี� วดัซึ� งเป็นตวัชี� วดัที�มีนํ� าหนักและ
ความสําคญัมากที�สุด  และยงัสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัขององค์กรที�รับผิดชอบการบริการดา้นสุขภาพ
ผูต้อ้งขงัของประเทศออสเตรเลียหรือ Australian Institute of Health and Welfare (2012: 13) ที�
กล่าวถึงความสําคญัของการส่งต่อการรักษาโรคเรื�อรังใน  PRISON HEALTH PERFORMANCE 
& QUALITY INDICATORS 2012: Chronic Diseases and Long Term Conditions /Discharge 
planning. และ Rick Lines (2007:  61)กล่าวในHIV infection and human rights in prisons   ถึง
ความสาํคญัของโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรังที�ตอ้งมีการดูแลรักษาต่อเนื�องวา่  ผูต้อ้งขงัควรมีความรู้
เกี�ยวกบัการดูแลตวัเอง  การเขา้ถึงบริการสุขภาพของชุมชน การป้องกนัการแพร่กระจายของการติด
เชื�อเอชไอว ี/เอดส์ และวณัโรคที�สามารถนาํโรคไปสู่ชุมชนและสังคมได ้

2.1.3 ด้านกระบวนการการบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา  ผลการวิจยัพบว่า
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี  ( x = 4.01,S.D. = 0.87)  จาํแนก
ตามองคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั ดงันี�  

1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ผลวิจยัพบวา่ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการบริการ
ดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์ ( x =3.82,S.D. =0.88 )  ตวัชี�วดัที�มีเกณฑ์คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพดีที�สุดและมีความเกี�ยวขอ้งและสัมพนัธ์กนั ได้แก่ตวัชี� วดัมีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็น
ประจาํทุกสัปดาห์ ( x  =3.98,S.D. = 0.90)  และตวัชี�วดัมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่ม
อาชีพ / กิจกรรมทางศาสนา ( x =3.75,S.D. = 0.88)ซึ� งผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของวาสนา ทองปัญญา (2550:  บทคดัย่อ) ศึกษาเรื�องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
ในทณัฑสถานบาํบดัพิเศษจงัหวดัปทุมธานี เพื�อศึกษาระดบัการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและหาแนวทาง 
การพฒันากิจกรรมเพื�อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัให้พร้อมกลบัคืนสู่สังคมพบว่าการเขา้
ร่วมกิจกรรมโยคะและเรือนจาํเรือนธรรมเป็นประจาํมีผลต่อระดบัคุณภาพชีวติดา้นจิตใจ/อารมณ์ใน
ระดบัมาก แต่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดา้นร่างกายและสติปัญญาในระดบัปานกลาง ไดเ้สนอแนวทาง 
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การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตไวว้า่ทณัฑสถานควรจดักิจกรรมแข่งขนักีฬาและส่งเสริมการออกกาํลงั
กายมากที�สุดเพื�อช่วยให้ผูต้อ้งขงัมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายความเครียดและเสริมสร้าง
ความสามคัคีในหมู่ผูต้อ้งขงั และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเกรียงศกัดิp  ตุลปันโต (2551:  
บทคดัยอ่) ที�ศึกษาการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํจงัหวดั
ชุมพร เพื�อศึกษาความตอ้งการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํซึ� งพบว่าผูต้อ้งขงัมีความ
ตอ้งการฝึกอบรมเพื�อการพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นการพฒันาจิตใจ ดา้นอารมณ์และสังคมในระดบั
มากที�สุด นอกจากนี�  ผลการวจิยัยงัมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาเกี�ยวกบัการบริการดา้นสุขภาพใน
เรือนจาํต่างประเทศของ Gold  C.  et al.(2013:  319-31) ที�มีการศึกษาดนตรีบาํบดัสําหรับผูต้อ้งขงั
เพื�อแก้ปัญหาสุขภาพจิตที�พบบ่อยในหมู่ผูต้ ้องขงัโดยใช้การวิจยัเชิงทดลองซึ� งผลพบว่าผลของ
ดนตรีบาํบดัช่วยลดปัญหาสุขภาพจิต เป็นประโยชน์ในการฟื� นฟูสมรรถภาพสุขภาพจิตของผูต้อ้งขงั   
และผลการวิจยัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบักระบวนทศัน์ใหม่ดา้นสุขภาพที�มองการให้บริการใน
ระบบสุขภาพเป็นองคร์วม ไม่สามารถมองแยกออกเป็นส่วนๆได ้  การให้บริการครอบคลุมทั�งดา้น
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคมและจิตวิญญาณ และการให้บริการดา้นสุขภาพที�มุ่งเน้นเชิงรุกหรือ
การสร้างสุขภาพมากกวา่การซ่อมสุขภาพ   ดงันั�นการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตจะช่วยให้
ผูต้อ้งขงัมีสุขภาพแข็งแรงไม่เกิดความเจ็บป่วยได้ง่าย  ซึ� งมีความเชื�อมโยงกบัแนวทางการดูแล
สุขภาพในเรือนจาํที�จาํเป็นขององคก์ารอนามยัโลก (WHO,2007:  7) ใน Health in prisons: A WHO 
guide to the essentials in prison: health  Protecting and promoting health in prison ที�ให้
ความสาํคญักบักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพผูต้อ้งขงัในเรือนจาํอีกดว้ย 

2. ด้านการป้องกนัโรคและการบาดเจ็บ  ผลการวจิยัพบวา่ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพ
ชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 4.12,S.D. = 0.79 ) ตวัชี� วดัที�มีเกณฑ์เฉลี�ย
คุณภาพชีวิตการบริการดา้นสุขภาพดีที�สุดไดแ้ก่ตวัชี� วดั มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ 
วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบและพฤติกรรมเสี�ยง ( x =4.39,SD =  0.69) ตวัชี� วดัดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกนัโรคเป็นกิจกรรมการดาํเนินงานดา้นสุขภาพเชิงรุกที�ตอ้งกระทาํควบคู่กนัไป  ใน
เรือนจาํปัญหาโรคเอดส์และวณัโรคยงัเป็นปัญหาสําคญัในระดบัชาติที�หน่วยบริการสุขภาพต่าง
ตระหนกัเพื�อหาวธีิการการแกปั้ญหาอยา่งต่อเนื�อง ในสภาพของเรือนจาํมีสิ�งแวดลอ้มที�แตกต่างจาก
สังคมภายนอก ภายในเรือนจาํผูต้อ้งขงัต่างมีพฤติกรรมเสี�ยงต่อการติดเชื�อเอชไอวี/เอดส์  เช่น
พฤติกรรมรักร่วมเพศ การมีเพศสัมพนัธ์ที�ไม่ไดป้้องกนั  การสักร่างกาย การตกแต่งอวยัวะเพศ ลว้น
เป็นพฤติกรรมเสี�ยงต่อการติดเชื�อทั�งสิ�นซึ� งจากผลการวิจยัมีความสอดคลอ้งกบัองคก์ารอนามยัโลก
(WHO Regional Office for Europe, 2003 ; WHO, 2009:1) ที�ตอ้งการให้ทุกประเทศให้ความใส่ใจ
กบักลุ่มผูต้อ้งขงัเหมือนให้ความใส่ใจกบัประชาชนทั�วไปซึ� งความสําคญัดงักล่าวสอดคลอ้งและ
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ตอบสนองแนวทางการพฒันาของกองบริการทางการแพทยก์รมราชทณัฑ์ที�ไดด้าํเนินงานร่วมกบั
กรมควบคมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขจดัเพื�อทาํคู่มือเพื�อให้เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานไดมี้ความรู้
ในการดูแลผูต้อ้งขงัดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเอดส์ในเรือนจาํ (กรมราชทณัฑ์, กองบริการ
ทางการแพทย,์ 2557) คู่มือมาตรฐานการป้องกนัและดูแลรักษาวณัโรคในเรือนจาํ (กองบริการทาง
การแพทย,์ 2558) ซึ� งไดแ้นวทางปฏิบติัในการดูแลป้องกนัปัญหาเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบ 
และความรู้ด้านการป้องกันและลดพฤติกรรมเสี� ยงจากปัจจยัต่างๆ แต่ในทางการปฏิบติัใน
ปัจจุบนั  การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํไทยนั�น  ยงัขาดการตรวจคดักรองโรคไวรัสตบัอกัเสบ 
ซึ� งจะมุ่งเนน้ดา้นงานเอดส์และวณัโรคเป็นส่วนใหญ่  ดงันั�นตวัชี� วดัดงักล่าวจึงควรให้ความสําคญั
และตระหนกัในปัญหาเรื� องไวรัสตบัอกัเสบเพิ�มขึ�น และมีแนวทางการปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม  
เนื�องจากไวรัสตบัอกัเสบยงัเป็นโรคติดต่อที�เป็นปัญหาของสาธารณสุขไทย  

3. ด้านการบําบัดรักษา  ผลการวิจยัพบว่าผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x =4.31 ,S.D. = 0.85)  ผลการประเมินพบวา่ตวัชี� วดัดา้นการ
บาํบดัรักษาที�ผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการในเกณฑคุ์ณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพดีมากไดแ้ก่
ตวัชี� วดัมีบริการดูแลรักษาโรคเรื� อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง ( x = 
4.53,S.D. = 0.63)  และตวัชี�วดัมีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอวี/เอดส์ วณัโรค ครบวงจร( 
x =4.66,S.D. = 0.60) การบาํบดัรักษาผูต้อ้งขงัที�มีอาการป่วยโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรังตอ้งมีการ
รักษาที�ต่อเนื�อง มีความสาํคญัที�จะทาํใหผู้ป่้วยมีอาการทุเลาขึ�นและลดภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพ
ชีวติที�ดี  ตอ้งทาํควบคู่กบักิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค คุณภาพชีวิตของผูป่้วยที�
ติดเชื�อและผูป่้วยเรื�อรังขึ�นอยูก่บัการไดรั้บการรักษาที�ไดม้าตรฐานมีความต่อเนื�อง  ซึ� งสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติักรมราชทณัฑ ์พ.ศ.2479 ในหมวดสุขภาพอนามยั  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่
ดว้ยการปฏิบติังานอนามยัเรือนจาํพ.ศ.2521(แกไ้ขปรับปรุง พ.ศ.2544) (กรมราชทณัฑ์, กองบริการ
ทางการแพทย ์ 2542: 20-24) ที�ใหค้วามสาํคญัของการบาํบดัรักษาโรคในเรือนจาํที�ตอ้งมีแนวปฏิบติั
ตามสิทธิของผูต้อ้งขงั และนอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัของเรือนจาํในต่างประเทศที�
ใหค้วามสาํคญักบัตวัชี�วดัดงักล่าวเช่นเดียวกนั   เช่น เรือนจาํประเทศสหรัฐอเมริกา โดย  Rick Lines 
(2007:  21) และJaap Veen (2007: 73-82 )  ไดก้ล่าวถึงความสําคญัในการบริการดา้นการ
บาํบดัรักษาโรคเอดส์และวณัโรคที�ครบวงจรในเรือนจาํอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยทาํให้ผูป่้วยมี
คุณภาพชีวิตที�ดีสามารถอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างคนทั�วไปปัจจุบนัการบริการด้านสุขภาพของ
เรือนจาํไทยไดรั้บความร่วมมือในการแกปั้ญหาผูป่้วยติดเชื�อ โดยกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุขเพื�อร่วมแกปั้ญหาโรคเอดส์และวณัโรคที�ยงัเป็นปัญหาระดบัชาติโดยเฉพาะในเรือนจาํที�
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ยงัมีอตัราการติดเชื�อของผูต้อ้งขงัสูงกว่าบุคคลทั�วไป (กองบริการทางการแพทย,์ 2557) ซึ� งยงัคงมี
การพฒันาการบริการเพื�อแกไ้ข ปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

4. ด้านการฟื� นฟูสภาพ ผลการวิจยัพบว่าผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการ
บริการดา้นสุขภาพดา้นการฟื� นฟูสภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x =3.92,  S.D.= 0.95)  ผลการประเมินตาม
ตวัชี�วดัพบวา่ตวัชี�วดัที�มีคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี�ยใกลเ้คียงกนั
ได้แก่ตวัชี� วดัมีอุปกรณ์/สิ� งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายุและผูพ้ ิการทางร่างกายที�
จาํเป็น ( x  = 4.14, S.D.=0.88) และตวัชี� วดัที�ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบั                 
ผูพ้ิการทั�วไป ( x = 4.02,S.D. = 0.94)การฟื� นฟูสภาพเป็นเป้าหมายที�สําคญัในการที�ช่วยเหลือผูป่้วย
ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือตวัเองและมีคุณภาพชีวิตใกล้เคียงกบัปกติให้มากที�สุด ใน
เรือนจาํผูต้อ้งขงัสูงอายุและผูพ้ิการเป็นกลุ่มที�ควรไดรั้บการฟื� นฟูสภาพเพื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจ
ให้สามารถอยู่ในเรือนจาํอย่างมีคุณภาพชีวิต ซึ� งความสาํคัญของตัวชี� วดันี� มีความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และอนุบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550ที�ส่งเสริมให้คนพิการมีสิทธิไดรั้บสิทธิที�สําคญัอย่างเป็น
รูปธรรมโดยไดรั้บเบี�ยความพิการเดือนละ 500 บาท และเบี�ยยงัชีพสําหรับผูพ้ิการและผูสู้งอายุ อีก
เดือนละ 500 บาท  เช่นเดียวกบัเบี�ยผูสู้งอายุรวมถึงการไดรั้บการบริการทางการแพทยเ์ช่นเดียวกบั
คนทั�วไป (พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ) และนอกจากนี� ยงัสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์ ตวัชี� วดักระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2557 (กระทรวงสาธารณสุข,  2556:  36-37)  
ที�กาํหนดแนวทางการดูแลผูพ้ิการตามขอ้กาํหนดของสหประชาชาติ (The United Nations Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD)(United Nations, 2006: 37 ก) และการดูแล
สุขภาพของผูต้อ้งขงัสูงอายุและผูพ้ิการในเรือนจาํที� Jeff  Mellow et. al (2008: 3-19) กล่าวใน
Mapping the Innovation in Correctional Health Care Service Delivery in New York City:Services 
for people with physical disabilities and older adults.วา่ความสําคญัของการให้บริการผูต้อ้งขงั
สูงอายแุละผูพ้ิการไวว้า่ มีสิทธิไดรั้บการดูแล การบริการดา้นสุขภาพที�เท่าเทียมเช่นเดียวกบับุคคลทั�วไป  

5. ด้านสังคม สิ�งแวดล้อมและสิ�งจําเป็นพื�นฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อ้งขงั
มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพในเกณฑ์ดี ( x =3.89,S.D. = 0.96)  ผลการประเมินตาม
ตวัชี� วดัพบวา่ตวัชี� วดัที�มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพดีที�สุด ไดแ้ก่ ตวัชี� วดัมีการบริการ
ดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน ( x = 4.31,S.D. = 0.71)จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้น
สุขภาพของตวัชี� วดัด้านนี�   พบว่าไม่สอดคล้องในบางประเด็นกบัผลการวิจยัของ  ทวีรัตนอุบล 
(2550: 52-58) ที�ศึกษาความคิดเห็นของผูต้อ้งขงัที�มีต่อการให้บริการดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐานในการ
ดาํรงชีวิตในเรือนจาํจงัหวดัพะเยาพบว่าเรือนจาํควรจดัระเบียบที�นอนให้เป็นระเบียบมากขึ�นควร
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ปรับปรุงเรื� องการปรุงรสชาติของอาหารควรเพิ�มโต๊ะรับประทานอาหารให้มากขึ� นแพทย์และ
เจา้หนา้ที�ควรเอาใจใส่ผูป่้วยในการตรวจรักษาโรคการวินิจฉยัโรคและจ่ายยาให้เพียงพอกบัจาํนวน
ผูป่้วย  อาจเป็นผลสืบเนื�องมาจาก สภาพปัจจุบนักรมราชทณัฑ์และหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ
ไดก้ารพฒันาการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตในดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน ตามแผนการปฏิบติั
ราชการสาํรับเรือนจาํ/ทณัฑสถาน ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2554 (กรมราชทณัฑ,์ 2555) ซึ� งกรมราชทณัฑ์ไดใ้ห้
การดูแล บริการดา้นมาตรฐานสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานสําหรับผูต้อ้งขงัครบ 5 ดา้น  ไดมี้การกาํหนดให้
เรือนจาํทั�วประเทศดูแลสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานสําหรับผูต้อ้งขงัครบ 5  ดา้นไดแ้ก่  ดา้นที�นอน  ดา้น
สูทกรรม  ดา้นโรงเลี� ยง  ดา้นสถานพยาบาล  และดา้นการกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกูล ทุกเรือนจาํจึงมี
การพฒันาตามกรอบนโยบายกรมราชทณัฑ์เพื�อให้ผ่านเกณฑ์พฒันาคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัทาํให้
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวติดีขึ�นซึ� งผลการวจิยัแสดงถึงการมีการพฒันาในทิศทางที�ดีขึ�น    ส่วนตวัชี� วดัที�
ควรมีการปรับปรุงให้ดีขึ�นเนื�องจากผลการประเมินมีเกณฑ์คุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ
อยูใ่นระดบัปานกลางไดแ้ก่ตวัชี� วดัมีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อให้เกิดโรคและความบั�นทอน 
ต่อสุขภาพ( x = 3.15,S.D. = 1.05)จากสภาพปัญหาคนลน้คุกที�เป็นปัญหาเรื� อรังของกรมราชทณัฑ ์
ทาํให้การระบายความแออดัเป็นไปดว้ยความยากลาํบากเพราะสภาพเรือนจาํในทุกพื�นที�มีจาํนวน
ผูต้อ้งขงัสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานที�กาํหนดแทบทั�งสิ�น  แมว้่ากรมราชทณัฑ์จะมีมาตรการต่างๆ
เพื�อหลีกเลี�ยงการใชเ้รือนจาํเช่น  การพกัการลงโทษ ( Parole )การขอพระราชทานอภยัโทษ  เป็นตน้  
แต่ปัญหาการกระทาํความผดิซํ� าของผูต้อ้งขงัยงัมีผลทาํให้ปัญหาคนลน้คุกคงเป็นปัญหาที�ยากแกไ้ข
จนถึงปัจจุบันจากสภาพปัญหาความหนาแน่นของผูต้้องขังดังกล่าวมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูต้อ้งขงั ซึ� งสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  Katherine W. Todrys   Joseph J. Amon  (2012: Article)  
ที�ศึกษาการปฏิรูประบบยุติธรรมทางอาญาในดา้นการป้องกนัโรคเอดส์และวณัโรคในเรือนจาํประเทศ
แอฟริกา  ผลพบวา่ความชุกของการติดเชื�อเอชไอว/ีเอดส์ และวณัโรคในเรือนจาํมีอตัราที�สูงมากเมื�อ
เทียบกบัประชากรทั�วไปในส่วนนี� เป็นส่วนเกี�ยวขอ้งกบัความหนาแน่นของผูต้อ้งขงั การขาดการ
ป้องกนัและการรักษาที�เพียงพอผูต้อ้งขงันบัพนัที�ถูกควบคุมในเรือนจาํไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและ
และการดูแลสุขภาพในสิ�งที�จาํเป็น การระบายความแออดั การหลีกเลี�ยงการใช้เรือนจาํสามารถ
กระทาํไดโ้ดยการประกนัตวัเป็นสิ�งจาํเป็นในงานดา้นสาธารณสุขเพื�อป้องกนัและลดปัญหาการติด
เชื�อเอชไอวี/เอดส์ วณัโรคปอดของเรือนจาํในแอฟริกาดงันั�นวิธีการที�สามารถลดความแออดัของ
เรือนจาํ กรมราชทณัฑ์ควรหามาตรการการแกปั้ญหาผูต้อ้งขงัลน้เรือนจาํที�มีประสิทธิภาพมากขึ�น
เพื�อลดปัญหาดา้นสุขภาพ 
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2.1.4 ด้านผลลัพธ์การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา  ผลการวิจยัพบว่า
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.92,S.D. = 0.93) อภิปรายผล
ตามองคป์ระกอบยอ่ยและตวัชี�วดั ดงันี�  

1. ด้านคุณภาพการบริการด้านสุขภาพผลการวิจยัพบว่าผูต้อ้งขงัมีคุณภาพ
ชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี ( x = 3.89, S.D. = 0.85)  ผลจาํแนกตามตวัชี� วดัพบวา่
ตวัชี� วดัที�มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพดีที�สุดไดแ้ก่สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานพยาบาลในการบริการดา้นสุขภาพ  ( x  = 4.40, S.D. = 0.71)จากผลการประเมินสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาของกรมราชทณัฑ์ประจาํปี พ.ศ.2555-58(กรมราชทณัฑ์ , 2555) ที�เรือนจาํและทณัฑ
สถานทั�วประเทศไดมี้การพฒันาเพื�อผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 5 ดา้นเพื�อยกระดบัมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของผูต้อ้งขงั  และสอดคลอ้งกบัการดูแลบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดา้นการประกนัคุณภาพหน่วยบริการสุขภาพตามแนวทางที�ระบุไวใ้น  A Public Health Manual for  
Correctional Health Care  USA: Accreditation ที�  Thomas Conklin., et al  (2002:  68) ไดก้ล่าววา่ 
ความสําคัญของคุณภาพการบริการทางการแพทย์เป็นเรื� องที�สําคญัและเป็นสิทธิด้านสุขภาพ   
ถึงแมว้า่การประกนัคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพยงัไม่มีการดาํเนินการในการบริการดา้นสุขภาพ
ของเรือนจาํไทย แต่อนาคตอนัใกลนี้� การประกนัคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํจะเป็น
ตวัชี� วดัที�มีความสําคญัอย่างยิ�ง  เพราะการขยายผลการประกนัคุณภาพจากแนวคิดการประกนัคุณภาพ 
ของสภาการพยาบาล (2541:8-14) ที�กล่าววา่ การประกนัคุณภาพบริการสุขภาพเป็นการพฒันาการ
ทาํงาน พฒันาวชิาการ พฒันาคน พฒันาจริยธรรม เพิ�มประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในการ
การคุม้ครองผูรั้บบริการไปพร้อมๆ กนัจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีระบบการควบคุมคุณภาพที�ครอบคลุมการ
บริการด้านสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง  โดยจดัให้มีระบบการพฒันาและรับรอง
คุณภาพสถานบริการดา้นสุขภาพทุกระดบัของทั�งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในลกัษณะ
บงัคบัเพื�อเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสุขภาพโดยตั�งองค์กรอิสระ ทาํหนา้ที� ประเมินตรวจสอบ 
และรับรองคุณภาพสถานบริการอยา่งต่อเนื�องและโปร่งใส กาํหนดมาตรฐานคุณภาพสถานบริการ
ในทุกระดบั ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันเป็นมาตรฐานของไทย โดยคาํนึงถึงมิติความเชื�อ มิติทาง
วฒันธรรม ซึ� งคุณภาพ (Quality) หมายถึง คุณลกัษณะของการบริการที�ตอบสนองต่อขอ้กาํหนด
ของผูรั้บบริการมาตรฐาน ซึ� งหมายถึง สิ�งที�ยึดถือเป็นหลกัสําหรับเทียบกาํหนดมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข มาตรฐานซึ� งกาํหนดลกัษณะพึงประสงค์ของผลลพัธ์ของการให้บริการสาธารณสุข
ที�ส่งมอบให้แก่ผูรั้บบริการซึ� งปัจจยัคุณภาพ (Quality Factor) เป็นปัจจยัที�ทาํให้เกิดคุณภาพได ้หาก
ขาดซึ� งปัจจยัดงักล่าวแลว้จะย่อมไม่เกิดคุณภาพ  ปัจจยัคุณภาพบริการดา้นสุขภาพ เช่นสถานที�ที�ดี



321 
 

เครื�องมือ เครื�องใช ้อุปกรณ์ที�ดีขอ้มูลข่าวสารที�ถูกตอ้งครบถว้นที�ตอ้งจดัเตรียมไวคุ้ณสมบติั คุณลกัษณะ
ที�ดีของผูป้ฏิบติังานมีวธีิการปฏิบติัที�ถูกตอ้งการใหค้วามรู้ความเขา้ใจที�ดีพอต่อผูรั้บบริการ 

2. ด้านผลการบริการด้านสุขภาพผู้ป่วยเรื�อรังและผู้พกิาร  ผลการวิจยัพบวา่
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 4.33, S.D. = 0.83)   ผล
จาํแนกตามตวัชี�วดัพบวา่ตวัชี�วดัที�มีเกณฑ์ประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพในเกณฑ์
ดีมากไดแ้ก่ตวัชี� วดัผูป่้วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษาต่อเนื�องและส่งต่อรักษาที�
จาํเป็น( x  = 4.64, S.D. = 0.56) และตวัชี�วดัผูป่้วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดรั้บ
การรักษาต่อเนื�องและส่งต่อที�จาํเป็น ( x = 4.58, S.D. = 0.60)  ผูป่้วยโรคติดเชื�อที�เป็นปัญหาสําคญั
ของเรือนจาํสังคมและระดบัชาติ ไดแ้ก่ ปัญหาโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบและผูป่้วยโรคเรื�อง
รังที�จาํเป็นตอ้งให้การรักษาต่อเนื�องเช่น โรคเบาหวาน ความดนัสูงโรคหวัใจ เป็นตน้  คุณภาพชีวิต
ของผูป่้วยทั�งสองกลุ่มนี� คือการที�ไดรั้บการรักษาที�ต่อเนื�องครบวงจรนั�นหมายความวา่การคดักรอง
ตั�งแต่แรกรับ การใหก้ารดูแลรักษาอยา่งต่อเนื�องในระหวา่งคุมขงัรวมถึงการส่งต่อการรักษากรณีจาํเป็น
และการเตรียมตวัก่อนปล่อยการใหค้าํปรึกษาแนะนาํดา้นสุขภาพการเขา้ถึงบริการสุขภาพในหน่อย
บริการสุขภาพชุมชนทั�วไป  ความสําคญัของตวัชี� วดัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ตวัชี� วดั
กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ. 2557  (กระทรวงสาธารณสุข,   2556: 41-42) ที�กล่าววา่  ความสําคญั
ของคุณภาพของการบาํบดัรักษาโรคเรื�อรังเช่น เบาหวาน ความดนั หวัใจ ผูรั้บบริการควรไดรั้บการ
ดูแล รักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน   และยงัความสอดคลอ้งกบัการดูแลผูต้อ้งขงัป่วยเรื� อรังตามมาตรฐาน
การดูแลผูต้อ้งขงัโรคติดต่อของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํประเทศออสเตรเลียที�  Australian Institute of 
Health and Welfare(2010: 39) ที�กล่าวในThe health of Australia’s prisoners, 2010: Communicable  
Disease. เกี�ยวกบัมาตรฐานการดูแลผูต้อ้งขงัป่วยโรคติดต่อและแนวทางการปฏิบติัที�ผูต้อ้งขงัควร
ไดรั้บ    และนอกจากนี� ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550ไดบ้ญัญติัไวว้า่ รัฐตอ้งจดั
และส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนให้ไดรั้บบริการที�ไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่าง
ทั�วถึงโดยใชน้โยบายระบบส่งต่อและเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขที�สาํคญัและมีประสิทธิภาพ  

3. ด้านผลความร่วมมือระหว่างองค์กรสุขภาพ   ผลการวิจยัพบวา่ผูต้อ้งขงั
มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( x = 3.54, S.D. =1.11)  ผลจาํแนกตาม
ตวัชี� วดัพบวา่ตวัชี� วดัที�มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพดีที�สุดไดแ้ก่ตวัชี� วดัผูต้อ้งขงัไดรั้บ
สิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศที�เป็นสากล ( x =3.94,S.D. = 0.76)  
ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงขององคก์ารอนามยัโลก(WHO,2007: 7- 9)  ที�กล่าวถึงความสําคญั
ของการได้รับสิทธิด้านสุขภาพที�จาํเป็นตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศสําหรับผูต้อ้งขงั นบัเป็น
สัญญาณที�ดีในการแกปั้ญหาความเหลื�อมลํ� าและการขาดความเป็นธรรมในดา้นสุขภาพโดยเฉพาะ
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ในกลุ่มผูต้อ้งขงัที�นบัเป็นกลุ่มดอ้ยโอกาสเนื�องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคม เป็น
กลุ่มคนจน ใชย้าเสพติดไม่สนใจดุแลสุขภาพตวัเอง มีพฤติกรรมเสี�ยงต่อการติดต่อโรคและสามารถ
นาํโรคติดต่อไปแพร่กระจายในชุมชนและสังคม  และยงัสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดมาตรฐานขั�นตํ�า
ของสหประชาชาติเกี�ยวกบัการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัคดีอาญา (Standard of minimum Rule for the 
Treatment of Prisoners)ที�บรรเจิด สิงคะเนติ (เอกสารแปล:   6) กล่าวถึงการบริการดา้นสุขภาพ
เกี�ยวกบัสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานและสิทธิในการไดรั้บการบริการทางการแพทยที์�จาํเป็น  และตวัชี� วดัที�
มีผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง   ซึ� งควรมีการปรับปรุง
การบริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ตวัชี�วดัมีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของ
รัฐ เพื�อส่งต่อการรักษาที�จาํเป็น ( x =3.01,S.D. = 1.43) สืบเนื�องมาจากปัญหาการส่งต่อการรักษาที�
พบในการบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ  ซึ� งผลจากประเด็นจากการประชุมกลุ่มเจา้หน้าที�สาย
การแพทยพ์บวา่เรือนจาํส่วนใหญ่ของกรมราชทณัฑเ์ป็นสถานบริการสุขภาพระดบัปฐมภูมิจะมีการ
ส่งต่อการรักษากรณีเกินขีดความสามารถเป็นประจาํ ปัญหาที�พบส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลที�เป็น
ศูนยเ์ครือข่ายบริการส่งต่อยงัไม่มีพื�นที�สําหรับรับผูป่้วยที�เป็นผูต้อ้งขงั ซึ� งขาดความสอดคลอ้งกบั
แนวทางของแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติในการพฒันาจดัระบบบริการด้านสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายโดยใช้หลกัการ “เครือข่ายบริการที�ไร้รอยต่อ” (Seamless Health Service Network)ที�
สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข (2556: 6) ตอ้งการพฒันาและสามารถเชื�อมโยงการบริการ 
สถานพยาบาลทั�ง 3 ระดบั ซึ� งไดแ้ก่สถานพยาบาลระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และให้มีการ
จดัระดบัโรงพยาบาลรับผูป่้วยส่งต่อ (Referral Hospital Cascade) ตามความสามารถของสถาน
บริการแต่ละระดบั สําหรับสถานพยาบาลเรือนจาํยงัขาดการบริหารจดัการที�เป็นรูปธรรมในการ
บริการดา้นสุขภาพดา้นนี�  ซึ� งนบัวา่ยงัมีความแตกต่างกบัการบริการดา้นสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
ดงันั�นปัญหาของตวัชี� วดัดา้นการมีพื�นที�สําหรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจึงมีความสําคญัใน
การพฒันาการบริการส่งต่อที�มีประสิทธิภาพและมีความเป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ�น  

2.2 การประเมินคุณภาพชีวิตโดยผู้ต้องขังผู้มารับบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาล

เรือนจํา   
   การประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพ โดยกลุ่มผูต้อ้งขงัผูรั้บบริการ
สุขภาพในสถานพยาบาลเรือนจาํ ผูว้ิจยัประเมินโดยวิธีการเชิงคุณภาพ  โดยการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงั
ที�มารับบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก กลางและใหญ่  เป็นการประเมินเพื�อตรวจสอบ
ขอ้มูลจากผลการประเมินจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทยผ์ูใ้ห้บริการดา้นสุขภาพ   เนื�องจากกลุ่ม
ผูต้อ้งขงัเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในตวัชี� วดัโดยตรง  ประเมินโดยใชเ้ครื�องมือแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ�ง
โครงสร้าง  (Semi-structured interview)วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์เนื�อหา (Content analysis)  
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ผูว้ิจยัอภิปรายผลในประเด็นที�ผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพตามองค์ประกอบและตวัชี� วดั
การบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงั  ที�ผูต้อ้งขงัสามารถให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง
ในแต่ละองค์ประกอบโดยการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างในการบริการด้านสุขภาพของ
สถานพยาบาลเรือนจาํแต่ละขนาด ดงันี�   

   ผลการประเมินคุณภาพชีวติผู้ต้องขังผู้มารับบริการด้านสุขภาพในสถานพยาบาล

เรือนจํา 
   ผลการประเมินคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัผูม้ารับบริการในสถานพยาบาลเรือนจาํ

ขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ผูว้ิจยัอภิปรายผลโดยเปรียบเทียบประเด็นความแตกต่างใน
แต่ละองคป์ระกอบและตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพ ดงันี�  

1. องค์ประกอบด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจํา 

    จากผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพในองค์ประกอบ
ดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ ในสถานพยาบาลขนาดเล็ก  ขนาดกลางและขนาดใหญ่  พบวา่
ผูต้อ้งขงัมีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพสรุปโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดีนั�นหมายความว่าใน
ปัจจุบนัสถานพยาบาลเรือนจาํได้มีการพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลให้มีคุณภาพตามแผนการ
ปฏิบติังานประจาํปีของกรมราชทณัฑ์ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2554จนถึงปัจจุบนั โดยมุ่งให้เรือนจาํและทณัฑ
สถานทั�วประเทศมีการปรับปรุงและพฒันามาตรฐาน 5 ดา้น  ซึ� งมาตรฐานสถานพยาบาลเป็นหนึ�ง
ในมาตรฐานที�สถานพยาบาลเรือนจาํ ตอ้งมีการพฒันา ปรับปรุงการบริการด้านสุขภาพให้ผ่าน
เกณฑม์าตรฐานที�กาํหนด   โดยไดมี้การกาํหนดลกัษณะทั�วไปของสถานพยาบาลให้มีเหมาะสมต่อ
การบริการดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ การจดัสถานที�แยกเป็นเอกเทศ  ปลอดภยัต่อการให้บริการ  มีช่องทาง
การสัญจรเพื�อยา้ยผูป่้วยยามปกติและฉุกเฉิน  มีอากาศถ่ายเทสะดวก  มีการจดัแบ่งพื�นที�ใชส้อยอยา่ง
เหมาะสมเป็นสัดส่วนชดัเจน มีระบบการป้องกนัโรคติดต่อการแพร่กระจายเชื�อ  มีห้องนํ� าห้องส้วม
เพียงพอต่อการใชบ้ริการ  มีสถานที�เก็บเวชภณัฑย์าและเวชภณัฑท์างการแพทยแ์ละมีจาํนวนพอเพียงต่อ
การให้บริการซึ� งจากการสัมภาษณ์ผูต้อ้งขงัพบวา่สถานพยาบาลเรือนจาํทุกขนาดมีความเหมาะสม
ในดา้นสถานที�   ส่วนในดา้นอตัรากาํลงับุคลากรสายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการนั�นมีความแตกต่าง  โดย
ในสถานพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลางนั�นยงัไม่มีแพทยป์ระจาํแต่จะมีแพทย์ห้วงเวลาจาก
ภายนอกเขา้ให้บริการดา้นสุขภาพ  2-3 ครั� งต่อสัปดาห์ เจา้หน้าที�ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้าที�พยาบาล  
ซึ� งยงัมีความขาดแคลนและไม่เหมาะสมกบัจาํนวนผูต้อ้งขงัและภาระงาน  ซึ� งตามมาตรฐานดา้น
บุคลากรที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานนั�นไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการสําหรับเรือนจาํ/ทณัฑสถาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  ( กรมราชทณัฑ์,2555)  และตามรายงานการศึกษาของ  ทศันีย ์อรรถารสและคณะ (2556 :  
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10-11)  ที�สรุปผลจากการทาํประชาพิจารณ์วา่เจา้หน้าที�พยาบาลเรือนจาํ  ตอ้งมีการเขา้เวรเพื�อให้
บริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมงและจาํเป็นตอ้งมีการติดต่อประสานงานกบัเครือข่ายสุขภาพ
ภายนอกอยูเ่สมอ มีการจดัยาและกิจกรรมหลากหลายควรมีบุคคลากรสหวิชาชีพเพื�อทาํงานร่วมกนั 
และควรมีการปรับอตัราเจา้หนา้ที�ต่อผูต้อ้งขงัในอตัรา 1: 800คน ซึ� งรายงานดงักล่าวมีความสอดคลอ้ง
กบัความเห็นของกลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญที�ให้ความเห็นวา่ ปัญหาการขาดบุคลากรสายแพทยข์องกรมราชทณัฑ ์ 
เป็นปัญหาเรื� อรังแนวทางแกปั้ญหาเฉพาะหนา้อาจระบุให้มีจาํนวนเจา้หนา้ที�อยา่งนอ้ยตั�งแต่ 2 คน
ขึ�นไปในการปฏิบติังาน   เนื�องจากงานบริการดา้นสุขภาพการปฏิบติังานเพียงคนเดียวมีความเสี�ยง
สูงต่อความผดิพลาดและการร้องเรียน   การมีเจา้หนา้ที�สายการแพทยต์ั�งแต่สองคนขึ�นไป  สามารถ
ช่วยเหลือกนัไดโ้ดยมีการผลดัเปลี�ยนเวรกนั   นอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบัEuropean Prison Rules  ที�
กล่าววา่ทุกเรือนจาํควรมีการปฏิบติังานดา้นสาธารณสุขที�มีคุณวุฒิดา้นเวชปฏิบติัอยา่งนอ้ยหนึ�งคน 
และมีเจา้หน้าที� ที�ได ้รับการอบรมเรื�องการดูแลสุขภาพที�เหมาะสม และในสภาพปัจจุบนั
สถานพยาบาลเรือนจาํมีความจาํเป็นตอ้งพฒันา และดาํเนินงานดา้นสุขภาพตามมาตรฐานหลายดา้น 
ดงันั�นควรมีการปรับเปลี�ยนอตัรากาํลงัเจา้หนา้ที�ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 
ส่วนในสถานพยาบาลขนาดใหญ่จะมีแพทยแ์ละเจา้หนา้ที�ดา้นสุขภาพใหบ้ริการตามมาตรฐานที�เหมาะสม  

    ดา้นนโยบายการบริการด้านสุขภาพ  และด้านเครือข่ายบริการสุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพนั�นในสถานพยาบาลทุกขนาดผูต้อ้งขงัให้สัมภาษณ์วา่ไดรั้บบริการในเกณฑ์ดี การพฒันา
หน่วยบริการสุขภาพเพื�อใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บบริการที�มีคุณภาพตามนโยบายที�เป็นสากล สอดคลอ้งกบั
การพฒันาการบริการดา้นสุขภาพในระบบเรือนจาํต่างประเทศ  ซึ� งไดมี้ความตระหนกัถึงสิทธิของ
ผูต้อ้งขงัเป็นอยา่งยิ�ง ดงัเช่นผลการศึกษาของ Fix M.,Rev Prat.(2013:  77-81)ที�ศึกษาดา้นนโยบาย
เพื�อการบริการดา้นสุขภาพตามสิทธิของผูต้อ้งขงัไดก้ล่าวถึงสิทธิดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัไวว้า่  “ 
คาํพิพากษาจากศาลให้ผูต้อ้งขงัถูกคุมขงัและจาํกดัสิทธิ แต่ไม่อาจที�จะปฏิเสธการเขา้ถึงการบริการ
ด้านสุขภาพที�ตอ้งมีสิทธิเท่าเทียมกับคนทั�วไป หน่วยบริการสุขภาพมีหน้าที�รับผิดชอบในการ
บริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพโดยจดัให้มีบริการทางการแพทยต์ามความตอ้งการของผูต้อ้งขงั  
ภายใตร้ะบบงานยุติธรรม ผูป้ฏิบติังานสายแพทยต์อ้งยอมรับในจรรยาบรรณวิชาชีพในการรักษา
ความลบั การมีอิสระที�ผูต้อ้งขงัจะยอมรับหรือปฏิเสธการรักษา”   และนอกจากนี� การบริการดา้น
สุขภาพตามสิทธิยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  Abbing HR.  (2013:  5-19) ที�ศึกษาเกี�ยวกบัสิทธิ
ของผูต้อ้งขงัในการไดรั้บการดูแลดา้นสุขภาพในมุมมองของประเทศในแถบยุโรปที�พบวา่ สิทธิใน
การดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัตอ้งกระทาํโดยไม่คาํนึงถึงสถานะทางกฎหมาย  ผูต้อ้งขงัมีสิทธิที�จะดูแล
สุขภาพเทียบเท่ากบัคนในชุมชน มีการเขา้ถึงการรักษาพยาบาล และมาตรการป้องกนัดา้นสุขภาพที�
มีคุณภาพและไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย รัฐมีหนา้ที�ให้การดูแล บริการดา้นสุขภาพที�เหมาะสมในเรือนจาํ 
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รวมถึงมีนโยบายการลดอนัตราย  หลีกเลี�ยงการทรมานที�มีแนวโนม้ส่งผลให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย 
ความเจบ็ป่วยและการเสียชีวติที�ไม่จาํเป็น  ดงันั�นในปัจจุบนัเรือนจาํไทยจึงมีการพฒันาคุณภาพชีวิต
ผูต้อ้งขงัให้มีความสอดคลอ้งกบัปัญหาโดยเรือนจาํไดพ้ฒันามาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํ   พฒันา
นโยบายสุขภาพ พฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพและพฒันาเครือข่ายการบริการดา้นสุขภาพเพื�อให้ผูต้อ้งขงั
ไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพจากหน่วยบริการสุขภาพที�มีมาตรฐานและเพื�อใหมี้คุณภาพชีวติที�ดีขึ�น  

2. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการการบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
    ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพในองคป์ระกอบดา้น

การบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํของสถานพยาบาลเรือนจาํทั�ง 3 ขนาด อภิปรายผล 
สรุปวา่ 

    การบริการด้านสุขภาพแรกรับ 
    ในสถานพยาบาลเรือนจําขนาดเล็กและขนาดกลาง ผู ้ต้องขังทุกคนให้

สัมภาษณ์ว่าไดรั้บการตรวจสุขภาพแรกรับเบื�องตน้จากเจา้หน้าที� ซึ� งผลการประเมินสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ  Frechea, Tara, and Kenneth L. Faiver.(2012: 4-5),  Jeff Mellow., et al (2008:11-
17)และ Australian Institute of Health and Welfare (2010:  27-36 ) ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลจากการ
ประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพในกลุ่มเจา้หนา้ที�สายการแพทยไ์วข้า้งตน้แลว้  ส่วน
ผลการประเมินในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดใหญ่การตรวจสุขภาพแรกรับนั�นเป็นการตรวจ
ร่างกายเฉพาะผูต้อ้งขงัที�มีอาการป่วยและได้รับการส่งตวัมาจากสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็ก
และขนาดกลาง  เป็นการตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียดเพื�อหาสาเหตุของความเจ็บป่วยและ
เพื�อการรักษาตามโรคที�เป็นอยู ่ในการตรวจสุขภาพแรกรับนั�นหากผูต้อ้งขงัไดรั้บการคดักรองที�ดีจะ
ทาํใหบุ้คลากรทางการแพทยส์ามารถวางแผนการป้องกนัในกรณีที�มีโรคติดต่อสามารถป้องกนัการ
แพร่กระจายของโรคที�จะนาํไปสู่ผูอื้�นได ้  และสามารถประเมินการให้บริการดา้นสุขภาพและการ
ให้ความรู้ การปฏิบติัตวัที�ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพการประเมินผูต้อ้งขงัเขา้ใหม่ทุกคนจึงมีความ
จาํเป็นต่อการไดรั้บการตรวจสุขภาพแรกรับเป็นอยา่งยิ�ง 

    การบริการด้านสุขภาพระหว่างถูกคุมขัง 
    ผลการประเมินพบว่าผูต้ ้องขงัในสถานพยาบาลเรือนจาํทั�งสถานพยาบาล

ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีคุณภาพชีวิตจากการบริการดา้นสุขภาพโดยมีหลกัประกนั
สุขภาพหรือสิทธิบตัรทองในการรักษาพยาบาล  ตามนโยบายของรัฐเทียบเท่าบุคคลทั�วไป  ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการรับบริการดา้นสุขภาพ ไดรั้บบริการสุขภาพที�ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกดา้น
ตามสิทธิดา้นสุขภาพซึ�งความสาํคญัของการดูแล และบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัขณะถูกคุมขงันั�น
เป็นสิทธิดา้นสุขภาพมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Rick  Lines (2008:  3-53) ที�ศึกษาสิทธิ
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ดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายระหวา่งประเทศและกลไกที�มีการใชเ้พื�อให้มั�นใจ
และตระหนักถึงสิทธิของผู ้ต้องขังด้านมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพภายใต้ข้อตกลง
สหประชาชาติและระดบัภูมิภาคในสนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนและบรรทดัฐานสิทธิพลเมือง
ตามขอ้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที�กล่าววา่ไวว้า่  ผูต้อ้งขงัเป็นผูที้�มีสภาวะน่าเวทนา
จากการถูกกกัขงัทาํให้มีสุขภาพที�ทรุดโทรมลง ส่งผลทาํให้เกิดโรคติดต่อ โรคทางจิตหรือมีการ
เสียชีวติ ในประเด็นปัญหาเหล่านี�ควรมีการประยกุตใ์ชว้ธีิการแบบองคร์วมสู่มาตรฐานสูงสุดในการ
ดูแล และบริการดา้นสุขภาพรวมถึงการได้รับบริการในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  
การบริการดา้นสุขภาพจิต การอนามยัสิ�งแวดลอ้ม  ภายใตห้ลกัสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ (The 
UN Human Rights Committee) ที� The World Health Organization (1946)หวัขอ้ที�(48)เกี�ยวกบัการ
ได้รับมาตรฐานสูงสุดในการบริการด้านสุขภาพและการสร้างความเขม้แข็งในการบริการด้าน
สุขภาพ (52)การดาํเนินการการป้องกนัแพร่กระจายของโรค(53) การแกปั้ญหาสุขภาพจิต(54) การ
ปรับปรุงดา้นอาหารเรือนนอนความสะอาดของสิ�งแวดลอ้ม  และ(55)สิทธิในมาตรฐานดา้นการแพทย์
อย่างเพียงพอในระหว่างถูกคุมขงั ซึ� งผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยไดรั้บการ
บริการตามสิทธิที�เป็นสากล 

    การบริการด้านสุขภาพก่อนปล่อยพ้นโทษ  
    จากผลการประเมินผูต้อ้งขงัในสถานพยาบาลเรือนจาํขนาดเล็กและขนาดกลาง  

ผูต้อ้งขงัใหส้ัมภาษณ์สรุปไดว้า่ผูต้อ้งขงัไดรั้บการเตรียมตวัก่อนปล่อยที�เนน้การฝึกและแนะนาํดา้น
อาชีพมากกวา่ดา้นสุขภาพยงัไม่มีโครงการดา้นสุขภาพที�เป็นรูปธรรม ส่วนในสถานพยาบาลขนาด
ใหญ่การเตรียมความพร้อมเป็นการจาํหน่ายกลบัเรือนจาํเดิมเมื�อผูต้อ้งขงัป่วยมีอาการทุเลาจาก
อาการป่วยหนกัผูต้อ้งขงัไดรั้บการเตรียมความพร้อมในการดูแลตวัเองดา้นสุขภาพและการปฏิบติั
ตวัเกี�ยวกบัโรคที�เป็นอยู่  ซึ� งความสําคญัในการเตรียมความพร้อมก่อนจาํหน่ายของสถานพยาบาล
เรือนจาํไทยนั�น  ยงัขาดความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของJeff Mellow และคณะ(2008:  7- 10 ) ที�
กล่าวถึงความสําคญัของการเตรียมตวัก่อนปล่อยพน้โทษไวว้่า นโยบายและการปฏิบติัที�สําคญัใน
การเตรียมเพื�อปล่อยพน้โทษคือการเชื�อมต่อประสานงานกบัหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน การ
ป้องกนัการเสพสารเสพติดซํ� า การส่งต่อการรักษาที�มีประสิทธิภาพ การเริ�มตน้ของการเตรียมตวั
ก่อนปล่อยควรมีการตรวจสุขภาพ  โดยมีแบบสอบถาม Discharge Planningความตอ้งการดูแล
สุขภาพในดา้นต่างๆโดยมีการระบุความตอ้งการดา้นสุขภาพ  ซึ� งจะเห็นไดว้่าผลการประเมินของ
ผูต้อ้งขงัยงัพบวา่สถานพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลางยงัมุ่งเนน้การฝึกอาชีพ ขาดการการเตรียม
ตวัดา้นสุขภาพที�มีความสําคญัซึ� งควรมีการปรับปรุงและพฒันาให้มีความครอบคลุมในด้านการ
บริการสุขภาพมากยิ�งขึ�น  
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3. องค์ประกอบด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
    จากผลการประเมินพบวา่คุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงั

ในองคป์ระกอบดา้นกระบวนการการบริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาลขนาดเล็กและขนาดกลาง
มีผลสัมพนัธ์กนัคือ ผูต้อ้งขงัไดรั้บบริการดา้นการส่งเสริมสุขภาพทั�งดา้นร่างกายและดา้นจิตใจโดย
เรือนจาํมีการจดักิจกรรมกีฬา  กายบริหาร  กิจกรรมคลายเครียดต่างๆ   มีขอ้เสนอแนะดา้นสิ�งจาํเป็น
พื�นฐานด้านอาหารที�ยงัมีคุณภาพและรสชาติที�ควรปรับปรุง  ส่วนการบริการในสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่พบวา่ผูต้อ้งขงัไดรั้บบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติในทุกกิจกรรมอยูใ่นเกณฑ์ดีถึงดี
มากในทุกองค์ประกอบ  ความสําคญัของกระบวนการบริการดา้นสุขภาพ  มีความสําคญัอย่างยิ�ง  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของฉตัรชยั ยอดอุดม (2552: 123-242) ที�ศึกษาการจดัสภาพแวดลอ้มเพื�อ
แกไ้ขฟื� นฟูพฤตินิสัยผูต้อ้งขงั พบวา่มิติดา้นสุขภาพที�เกี�ยวกบัการพฒันาจิตใจ การส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที�ดี การจดัสิ� งแวดลอ้มทางกายภาพที�เหมาะสมไดแ้ก่ เรือนนอน 
แสงสว่าง อุณหภูมิ เสียง วสัดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมสุขภาพระบบสุขาภิบาล การสูทกรรมด้าน
อาหารที�มีความสะอาดและเพียงพอ สถานพยาบาลมีความเหมาะสมในการบริการรักษาพยาบาล มี
เวชภณัฑ์ยาที�พอเพียง ห้องนํ� าห้องส้วมมีความสะอาดและพอเพียง สถานที�ออกกาํลงักายเหมาะสม
เรือนจาํสนบัสนุนการออกกาํลงักายตามความถนดั การจดัสรรงบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพมี
ความเหมาะสมและคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูต้ ้องขงั ปัจจยัเหล่านี� จะมีผลทาํให้ผูต้ ้องขงัมี
คุณภาพชีวติที�ดีขณะอยูใ่นเรือนจาํอนัจะส่งผลไปถึงภายหลงัพน้โทษ และการส่งเสริมสุขภาพจะทาํ
ใหผู้ต้อ้งขงัมีสุขภาพกายและจิตใจดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็จะมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจต่อการ
บาํบดัฟื� นฟูและแกไ้ขตามโปรแกรมที�เรือนจาํกาํหนดนอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
Mandhouj O. et  al,  (2013)ที�ศึกษาเรื�องจิตวิญญาณและศาสนาในกลุ่มผูต้อ้งขงัชาวฝรั�งเศส พบวา่ 
ผูต้อ้งขงัร้อยละ 40 สามารถอธิบายว่าจิตวิญญาณและความเชื�อในศาสนาจะช่วยรับมือกบัสภาพ
ความเครียดได ้ นั�นคือการหาความสงบไม่เห็นแก่ตวั ยอมรับนบัถือผูอื้�น รวมถึงการมีส่วนเกี�ยวขอ้ง
กบัการลดความเสี�ยงในการฆ่าตวัตายและป้องกนัการกระทาํผดิไดใ้นอนาคตสรุปไดว้า่ มุมมองดา้น
จิตวิญญาณและความเชื�อทางศาสนานั�นควรไดรั้บการพิจารณานาํไปใชใ้นการดูแลประชากรกลุ่ม
ผูต้อ้งขงัได ้ ซึ� งกระบวนการบริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงัไดส่้งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
ขณะที�อยู่ในเรือนจาํและมีความพร้อมที�จะออกไปใช้ชีวิตหลงัพน้โทษ  ดงันั�นตวัชี� วดัด้านนี� จึงมี
ความสาํคญัและควรไดรั้บการพฒันาในประเด็นตามขอ้เสนอที�สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

4. องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจํา 
    ผลการประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้านสุขภาพผู ้ต้องขังใน

องค์ประกอบดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพ พบว่าผูต้อ้งขงัไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพจาก



328 
 

การบริการดา้นสุขภาพในเกณฑ์ดี โดยผลการประเมินผูต้อ้งขงัในสถานพยาบาลขนาดเล็กและ
ขนาดกลางมีผลการประเมินคลา้ยกนัคือผูต้อ้งขงัมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ
ของสถานพยาบาลเรือนจาํ  มีการแสดงความเห็นและเสนอแนะเพิ�มเติมวา่ควรมีการปรับปรุงดา้น
คุณภาพสิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานดา้นอาหารให้มีรสชาติที�ดีขึ�น ผูต้อ้งขงัเปรียบเทียบการบริการระหวา่ง
สถานพยาบาลเรือนจาํและหน่วยบริการสุขภาพชุมชนว่า  ด้านสถานที�ให้บริการ สถานพยาบาล
เรือนจาํอาจดูคบัแคบแต่ก็เหมาะสมต่อการใหบ้ริการ ดา้นบุคลากรและการบริการ  เจา้หนา้ที�มีความ
เอาใจใส่ เป็นกนัเองเขา้ถึงง่ายกวา่สถานบริการภายนอก  การรอรับบริการใชร้ะยะเวลาไม่นานส่วน
ใหญ่ไม่เกินชั�วโมงซึ� งผิดกบัสถานบริการภายนอกที�ตอ้งใช้เวลาหลายชั�วโมงส่วนในสถานพยาบาล
ขนาดใหญ่ผูต้้องขงัมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการด้านสุขภาพในเกณฑ์ดีมากกล่าวโดย
สรุปวา่การประเมินดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพนั�นคือผลความคาดหวงัที�เป็นผลดีที�เกิดจาก
การบริหารจดัการและการดาํเนินกิจกรรมดา้นสุขภาพที�ตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของ
ผูต้้องขงั  เพื�อการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้้องขงัขณะถูกคุมขงัในเรือนจาํ  มี
แนวโน้มและทิศทางการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�นตามความคาดหวงั  ตามองคป์ระกอบย่อยดา้น
ผลลพัธ์คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพผลการบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัที�เจ็บป่วยเรื� อรังและผูพ้ิการ  
และผลความร่วมมือของเครือข่ายบริการสุขภาพซึ� งผลการประเมินพบวา่ผูต้อ้งขงัมีความพึงพอใจ
การบริการดา้นสุขภาพ  มีเพียงการบริการบางอยา่งที�เสนอแนะใหป้รับปรุงส่วนใหญ่เป็นการบริการ
ดา้นความจาํเป็นพื�นฐานการบริการดา้นสุขภาพดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพมีความสอดคลอ้ง
กบัสิทธิด้านสุขภาพของผูต้้องขงัตามกฎหมายระหว่างประเทศที�องค์การอนามยัโลก องค์การ
สหประชาชาติมีความพยายามให้ทุกประเทศมีการพฒันามาตรฐานการบริการดา้นสุขภาพและให้
ความตระหนกัถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัดา้นสุขภาพของกลุ่มผูต้อ้งขงัที�เป็นกลุ่มดอ้ยโอกาส   
ซึ� งในปัจจุบนัการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํนั�นแต่ละประเทศมีการพฒันาเพื�อให้ทดัเทียมและมี
มาตรฐานที�เป็นสากล ดงันั�นตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  ที�ผูว้ิจยัได้
พฒันาขึ�นจากการวิจยัครั� งนี�  สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื�อพฒันาให้สถานพยาบาลเรือนจาํใน
ประเทศไทย  ไดน้าํไปประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์และพฒันา ดาํเนินงานการบริการดา้นสุขภาพ
เพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  

1. ข้อเสนอแนะทั�วไป  

  จากผลการวจิยัการพฒันาตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั
ในเรือนจาํไทย  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะลกัษณะเด่นของตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพที�สามารถนาํไป
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ประยุกต์ใช้และพฒันา ดาํเนินงานการบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํเพื�อเป็นประโยชน์ต่อการ
นาํไปใชใ้นการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันี�   

1.1 ตวัชี� วดัการบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทยที�
ผูว้ิจยัพฒันาขึ�น เป็นตวัชี� วดัที�พฒันาขึ�นใหม่ยงัไม่เคยมีการศึกษาและพฒันาในการดาํเนินงานดา้น
สุขภาพของเรือนจาํที�เป็นระบบมาก่อน จึงเป็นตวัชี� วดัที�สามารถนาํไปประยุกต์ใช้เพื�อการพฒันา
งานการบริการดา้นสุขภาพที�เหมาะสมกบับริบทของสถานพยาบาลเรือนจาํ 

1.2 ตวัชี�วดัที�ผูว้จิยัพฒันาขึ�น มีความน่าเชื�อถือ เป็นการพฒันาตวัชี�วดัในเชิงทฤษฎีที�มี
ขั�นตอนการพฒันาตามหลักวิชาการได้รับการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญที�มีประสบการณ์ด้าน
สุขภาพในเรือนจาํซึ� งมีลกัษณะเฉพาะ สามารถนาํไปใช้ในการพฒันางานบริการดา้นสุขภาพเพื�อ
คุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.3 ตวัชี�วดัที�พฒันาขึ�น เป็นตวัชี�วดัที�พฒันามาจากกรอบแนวคิดการบริหารเชิงระบบ
ที�สอดคลอ้งกบัการดูแลสุขภาพและระบบสุขภาพองค์รวมที�เหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัตามแนว
ทางการดําเนินงานด้านสุขภาพที�สอดคล้องกับแผนและนโยบายของระบบสุขภาพแห่งชาติ   
สามารถนาํไปใชใ้นการประกนัคุณภาพการบริการดา้นสุขภาพของหน่วยบริการสุขภาพของเรือนจาํ
ในอนาคตที�ตอ้งมีการพฒันาคุณภาพมาตรฐานเช่นเดียวกบัระบบสุขภาพแห่งชาติสังกดักระทรวง
สาธารณสุข  เนื�องจากสภาพปัจจุบนั  การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํยงัขาดการประกนัคุณภาพ  
ซึ� งยงัมีความแตกต่างจากระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข และการบริการด้าน
สุขภาพในเรือนจาํต่างประเทศที�มีการพฒันาตามหลกัสากลซึ� งมีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพการ
บริการดา้นสุขภาพ   และในอนาคตการประกนัคุณภาพจะครอบคลุมทุกหน่วยบริการสุขภาพตาม
นโยบายของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข 

1.4 ตวัชี�วดัที�พฒันาขึ�น  มีลกัษณะเด่นในการใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใหก้รมราชทณัฑ์มีการ
พฒันาเพื�อแกปั้ญหาหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํที�เป็นปัญหาเรื� อรังอยา่งจริงจงั   เพื�อพฒันาการ
ดาํเนินงานการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตผูต้อ้งขงัให้มีคุณภาพมาตรฐานที�เหมาะสม เช่น
ตวัชี�วดัต่อไปนี�  

1.4.1 ตวัชี�วดัดา้นมาตรฐานบุคลากรด้านสุขภาพในเรือนจาํ ปัญหาการขาด
บุคลากรดา้นสุขภาพที�เหมาะสมกบัปริมาณงานและจาํนวนผูต้อ้งขงั ซึ� งในปัจจุบนัยงัคงเป็นปัญหา
การดาํเนินงานในการบริการดา้นสุขภาพนั�นตวัชี�วดัที�พฒันาขึ�นจะมีผลทาํใหมี้แนวทางเพื�อการ
แกปั้ญหาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและมีความเหมาะสมยิ�งขึ�น   

1.4.2 ตวัชี� วดัดา้นการนาํความรู้ นวตักรรม/การวิจยั มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์
ดา้นสุขภาพ จะมีผลทาํใหก้ารบริการดา้นสุขภาพมีการพฒันาขึ�น  
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1.4.3 ตวัชี�วดัดา้นการส่งต่อการรักษาผูต้อ้งขงัป่วยในระบบเรือนจาํ  ซึ� งในปัจจุบนัยงั
พบวา่มีขั�นตอนการส่งต่อที�ล่าชา้ตวัชี�วดัที�พฒันาขึ�นจะมีผลทาํให้มีการพฒันาแนวทางเพื�อแกปั้ญหา
ที�ดียิ�งขึ�น 

1.4.4 ตวัชี� วดัการมีพื�นที�สําหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ� ง
ปัจจุบนัยงัเป็นปัญหาเชิงนโยบายในการสร้างภาคีเครือข่าย  การส่งต่อบริการดา้นสุขภาพ   ตวัชี� วดัที�
พฒันาขึ�นนี�จะเป็นขอ้มูลในการพฒันาแนวทางการแกปั้ญหาไดดี้ขึ�น 

1.5 ปัญหาและอุปสรรคในการนาํตวัชี� วดัไปประยุกต์ใช้ ตวัชี� วดับางตวัมีผลทาํให้
ผูน้าํตวัชี�วดัไปใชเ้กิดปัญหาในการดาํเนินงานการบริการดา้นสุขภาพเช่นกนั  ไดแ้ก่ 

1.5.1 ตวัชี�วดัดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํ ซึ� งในบางเรือนจาํอาจไม่สามารถ
จดัพื�นที�ตามมาตรฐานไดเ้นื�องจากมีขอ้จาํกดัดา้นสถานที�และงบประมาณในการพฒันา  

1.5.2 ตวัชี�วดัการจดับริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ อาจเป็นการเพิ�มภาระ
งานใหแ้ก่เจา้หนา้ที� เนื�องจากปัจจุบนัยงัมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรดา้นสุขภาพ  ทาํให้ไม่สามารถ
ดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.5.3 ตวัชี� วดัดา้นความพึงพอใจในการไดรั้บบริการสุขภาพตวัชี� วดันี� อาจไดรั้บ
ผลการประเมินจากผูต้อ้งขงัที�ต ํ�ากวา่เกณฑ ์ 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะในเชิงนโยบายจากผลการวิจยัการประเมินคุณภาพชีวิตจากการ
บริการด้านสุขภาพ  ที�ควรได้รับการปรับปรุงและพฒันา  ซึ� งมีประเด็นที�ควรเสนอเป็นนโยบาย
สาํหรับกรมราชทณัฑแ์ละหน่วยบริการสุขภาพสังกดักรมราชทณัฑ ์ดงันี�   

2.1 องคป์ระกอบดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ 
   ดา้นมาตรฐานบุคลากรสายการแพทยผ์ูใ้ห้บริการสุขภาพในเรือนจาํ กรมราชทณัฑ์

ควรจดัสรรและแกปั้ญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยใ์ห้มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์
ปัจจุบนั 

2.2 ดา้นการบริหารจดัการระบบสุขภาพในเรือนจาํ 
2.2.1 ระบบใหบ้ริการสุขภาพขณะอยูใ่นเรือนจาํดา้นแผนการบาํบดัยาเสพติดที�มี

ระบบ กรมราชทณัฑ์ควรมีระบบการบาํบดัผูต้ิดยาที�มีประสิทธิภาพโดยมีการประสานงาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานบริการสุขภาพที�มีภารกิจในการบาํบดัยาเสพติดอยา่งเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ  
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2.2.2 ระบบใหบ้ริการสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ หน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ 
ควรมีระบบสุขภาพเพื�อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพน้โทษอย่างมีรูปธรรมโดยเฉพาะการส่งต่อ
การรักษาผูป่้วยโรคติดเชื�อเอชไอว/ีเอดส์และวณัโรค จากเรือนจาํสู่ชุมชน   

2.3 ดา้นกระบวนการใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 
2.3.1 ดา้นสังคมหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํควรอบรมอาสาสมคัรช่วยเหลือ

ดูแลสุขภาพเบื�องตน้ เพื�อสร้างสุขภาพในเชิงรุกในลกัษณะเพื�อนช่วยเพื�อนในกลุ่มสังคมผูต้อ้งขงัใน
เรือนาํใหมี้ความรู้ดา้นสุขภาพที�จาํเป็น 

2.3.2 ดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน กรมราชทณัฑ์ควรมุ่งปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ
ชีวติดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐานอยา่งจริงจงัโดยเฉพาะดา้นอาหาร ใหมี้คุณภาพมากยิ�งขึ�น  

2.4 ดา้นผลลพัธ์การใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 
2.4.1 ดา้นมาตรฐานสถานพยาบาลในการให้บริการสุขภาพหน่วยบริการสุขภาพ

ในเรือนจาํควรพฒันาระบบการให้บริการที�สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยนําหลักปฏิบัติ
มาตรฐานของหน่วยบริการสุขภาพที�นาํไปสู่การประกันคุณภาพการบริการสุขภาพเรือนจาํใน
อนาคต  

2.4.2 การมีพื�นที�สําหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐใน
การส่งต่อรักษาเฉพาะทางกรมราชทณัฑ์และหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํควรมีการประสาน
ความร่วมมือดาํเนินงานดา้นเครือข่ายบริการสุขภาพเพื�อแกไ้ขปัญหาการส่งต่ออยา่งเป็นรูปธรรม 
 3. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั�งต่อไป 

3.1 ควรมีการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตและสุขภาพผูต้้องขังเฉพาะกลุ่มเช่น 
ผูต้อ้งขงัหญิง ผูต้อ้งขงัสูงอายุ เนื�องจากผูต้อ้งขงัมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัมีความตอ้งการแตกต่าง
ตามลกัษณะเฉพาะกลุ่มควรมีการศึกษาและให้ความสําคญัในการให้บริการดา้นสุขภาพตามความ
ตอ้งการ 

3.2 ควรมีการศึกษาเกี�ยวกบัการพฒันากระบวนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูต้อ้งขงั   เพื�อส่งเสริมใหผู้ต้อ้งขงัมีองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพ สามารถดูแลตนเองขณะที�อยูใ่นเรือนจาํ 
เพราะสภาพในเรือนจาํยงัมีความเสี� ยงต่อภาวะสุขภาพและเพื�อให้มีความพร้อมต่อการแก้ไขที�
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของกรมราชทณัฑใ์นดา้นการปรับเปลี�ยนพฤตินิสัย 

3.3 ควรมีการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพของผูต้อ้งขงัป่วยเอดส์ระยะ
สุดทา้ย เพื�อเสริมสร้างคุณภาพชีวติและการยอมรับต่อการเผชิญความตายอยา่งมีศกัดิp ศรี  
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ตุลาคม 
2556 

กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารอดัสาํเนา กระทรวงสาธารณสุข 

4 ตวัชี*วดัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  
2555 

2555 คณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ 

5 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
สุขภาพจงัหวดัชลบุรี ปี 2555 -
2559 

2556 สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 
เอกสารประกอบการจดัทาํกรอบการประเมินตาม
ตวัชี*วดัจงัหวดัชลบุรีปีงบประมาณ 2556 

6 ตวัชี*วดัสุขภาวะตามธรรมนูญ
สุขภาพชุมชนตาํบลชะแล ้
อาํเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 

2552 เมธาบุณยประวติรและคณะ 
เอกสารสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ 

7 ทฤษฎีองคก์ร ฉบบัมาตรฐาน 2545 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ 
สาํนกัพิมพ ์บริษทัธรรมสาร กรุงเททฯ 

8 องคก์รสมยัใหม่ พิมพค์รั* งที 
4 พ.ศ.2551 

เสน่ห์ จุย้โต 
สาํนกัพิมพ ์มสธ. นนทบุรี 

9 องคก์รและการจดัการ 2009 พชัสิรี  ชมภูคาํ 
สาํนกัพิมพแ์มคกรอ-ฮิลกรุงเทพ 

10 สิทธิสุขภาพสิทธิมนุษยชน 2550 สุรสรม กฤษณะจุฑะ 
เอกสารสาํนกัวจิยัสงัคมและสุขภาพ  นนทบุรี 

11 ขอ้กาํหนดสหประชาชาติวา่
ดว้ยการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิง
และมาตรการทีมิใช่การคุมขงั
สาํหรับผูก้ระทาํความผิดหญิง 
( THE BANGKOK RULES) 

2554 United Nations 
จาก http://www.kamlangjai.or.th/new/th 
/terms.php 
สืบคน้เมือ 20 มิ.ย. 2557  
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12 คาํอธิบายตวัชี*วดัคาํรับรองการ
ปฏิบติัราชการ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดบั 
เรือนจาํ/ทณัฑสถาน/สถานที
กกัขงั/สถานทีกกักนั 

พ.ศ. 2557 กรมราชทณัฑ ์
หอ้งสมุดกรมราชทณัฑ ์ 
 

13 พฒันาการสาํคญัของการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

2556 สินศกัดิi ชนม ์อุ่นพรมมี  (ผูแ้ปลและเรียบเรียง) 
รายงานการประชุมระดบัโลกเรืองการสร้างเสริม
สุขภาพ 

14 ตวัชี*วดัระดบัความสาํเร็จของ
การมีสิงจาํเป็นขั*นพื*นฐาน
สาํหรับผูต้อ้งขงัครบ 5 ดา้น   

2554 กรมราชทณัฑ ์
เอกสารแสดงรายละเอียดตวัชี*วดัเพือประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการสาํหรับเรือนจาํ/ทณัฑสถาน 

15 การพฒันามาตรฐาน
สถานพยาบาลในแดนหญิง 

2556 ทศันีย ์อรรถารส และคณะ 
เอกสารรายงานการดาํเนินโครงการตรวจเยียมและ
ประเมินผลการพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลใน
แดนหญิง 

16 คู่มือสนบัสนุนส่งเสริมศูนยดู์แล
เด็กเลก็ ผูสู้งอาย ุและคนพิการ  
โดยกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ในระดบัทอ้งถินหรือพื*นที 

2550 อรจิตต ์ บาํรุงสกลุสวสัดิ 
เอกสารจากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

17 เอกสารประกอบการ
ประชุมสมัมนา เพือพฒันาระบบ
บริการสุขภาพส่วนภูมิภาค 

29 
กมุภาพนัธ์

2555 

สาํนกับริหารการสาธารณสุข 
สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารประกอบการประชุมสมัมนา  ณ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด ์  กรุงเทพมหานคร 

18 สู่ความเป็นธรรมดา้นสุขภาพ: 
แผนยทุธศาสตร์สถาบนัวจิยั  
ระบบสาธารณสุข พ.ศ.2554-
2558 

2553 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
เอกสารแผนยทุธศาสตร์สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุขปี 2554-2558 

19 การประกนัคุณภาพ 2541 สภาการพยาบาล 
วารสารสภาการพยาบาลปีที 3 ฉบบัที 13(กรกฎาคม - 
กนัยายน  พ.ศ. 2541) 

20 คู่มือการปฏิบติังานดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสุขเล่ม 1 

2542 กองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ ์
หอ้งสมุด กรมราชทณัฑ ์ 
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21 รูปแบบระบบบริการสุขภาพที
สอดคลอ้งกบัสงัคมไทยในสอง
ทศวรรษหนา้ 

พิมพ์
ครั* งที 2 

2543 

อารี วลัยะเสวแีละคณะ 
เอกสารของกระทรวงสาธารณสุข 

22 คู่มืออาสาสมคัรตา้นเอดส์ พิมพ์
ครั* งที 2 

2554 

สาํนกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
เอกสารสาํนกัโรคเอดส์ วณัโรคและโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์กระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทณัฑ ์

23 ผูต้อ้งขงัหญิง: สถานการณ์และ
ขอ้เสนอเชิงนโยบาย 

2558 กฤตยา อาชวนิจกลุ และกลุภา วจนสาระ 
เอกสารสมาคมนกัวจิยัประชากรและสงัคม และ
สถาบนัวจิยัประชาํกรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล, 
(เอกสารทางวชิาการหมายเลข 444) 

24 
 

คุณภาพชีวติดา้นสุขภาพ 2554 พรรณทิพา  ศกัดิi ทอง  
สาํนกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั 

25 คู่มือแนวทางการดาํเนินงานวณั
โรคในเรือนจาํประเทศไทย 

2557 กองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑร่์วมกบักรม
ควบคุมโรค 
เอกสารThe Global Fund 

26 มาตรฐานการป้องกนัและดูแล
รักษาวณัโรคในเรือนจาํ 

2558 กองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ ์
สาํนกัพิมพอ์กัษรกราฟฟิกแอนดดี์ไซน์กรุงเทพฯ 

27 The Global fund to fight AIDS, 
Tuberculosis 

2557 กองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ ์
เอกสารThe Global Fund 

28 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วา่
ดว้ยการปฏิบติังานอนามยั
เรือนจาํพ.ศ.2521 

2544 กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารอดัสาํเนา 

29 คู่มือการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาเอดส์ในเรือนจาํ:กลุ่ม
ผูต้อ้งขงัมีประวติัใชส้ารเสพติด 

2557   กองบริการทางการแพทย ์กรมราชทณัฑ,์ศูนยว์จิยัโรค
เอดส์สภากาชาดไทย 
เอกสาร The Global Fund (พ.ศ.2557-58) 

30 แอบมองงานเรือนจาํของเพือน
บา้นในกลุ่มประเทศอาเซียน. 

2557   สาํนกัทณัฑปฏิบติั กรมราชทณัฑ ์  
 

31 การพฒันาตวัชี*วดัสมรรถนะของ
นกัวชิาการสาธารณสุขใน  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาํบล 

2554 กิตติพทัธ์ เอียมรอดและคณะ.  
วารสารสาธารณสุขมหาวทิยาลยับูรพา ปีที 6 ฉบบัที 2 
 ( ก.ค.-ธ.ค. 2554 ) หนา้ 12-19. 
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32 การวจิยับริการทางสุขภาพ 2554 กลุวดี  โรจน์ไพศาลกิจ 
เอกสารสาํนกัพิมพ ์แฮม คอมพิวออฟเซท  มหาวทิยาลยั
ราชภฎัราชนครินทร์.  

33 ขอ้กาํหนดมาตรฐานขั*นตําของ
สหประชาชาติเกียวกบัการ
ปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัคดีอาญา 

- ออนไลน์ จาก  http://www.mfa.go.th/humanrights 
/images/stories/iccprt.pdf 
สืบคน้เมือ 20 มิ.ย. 2557. 

34 แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบบัที 10 พ.ศ. 2550-2554 

2550 คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพ
แห่งชาติ. 
เอกสารอดัสาํเนา. 

35 จรรยาบรรณพยาบาล ฉบบัปี 
พทุธศกัราช 2546 

2546 จินตนา ยนิูพนัธ์ุ  
เอกสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถมัภข์องสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี.   

36 คุณภาพชีวติของคนไทยใน
บริบทของการเปลียนแปลง. 

2550 ณดา จนัทร์สม และคณะ   ออนไลน์ จาก  สาํนกัวจิยั
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   http://rc.nida.ac.th  
สืบคน้เมือ 22 มิ.ย. 2557. 

37 รายงานการดาํเนินโครงการ
ตรวจเยียมและประเมินผลการ
พฒันามาตรฐานสถานพยาบาล
ในแดนหญิง งานส่วนที 4  
สญัญาเลขที 206/2555 

2556 ทศันีย ์อรรถารส และคณะ  
เอกสารรายงานการดาํเนินโครงการตรวจเยียมและ
ประเมินผลการพฒันามาตรฐานสถานพยาบาลในแดน
หญิง. 

38 การพฒันาตวับ่งชี*การประเมิน
การประชุมวชิาการ เปิดขอบฟ้า 
คุณธรรมจริยธรรม 

2551 นงลกัษณ์ วรัิชชยั 
เอกสารการประชุมการพฒันาตวับ่งชี*การประเมินการ
ประชุมวชิาการ เปิดขอบฟ้า คุณธรรมจริยธรรม วนัที 29 
สิงหาคม 2551 โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ. 

39 การพฒันาตวับ่งชี*สาํหรับการ
ประเมินคุณภาพการบริหารและ
การจดัการ เขต พื*นทีการศึกษา 

2545 นงลกัษณ์ วรัิชชยั 
เอกสารสาํนกัพิมพธ์ารอกัษร:กรุงเทพฯ 

40 การรักษาพยาบาลเบื*องตน้: การ
ส่งต่อผูใ้ชบ้ริการ 

2009 นภสัรดา  หนุ่มคาํ 
เอกสารประกอบการศึกษาวชิา พย. 482  
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.   

41 พรบ.สุขภาพแห่งชาติ : 
ธรรมนูญสุขภาพของคนไทย 
เครืองมือนวตักรรม ทางสงัคม 

2545 ประเวศ  วะสี.   
สาํนกังานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุข นนทบุรี 
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42 พระราชบญัญติัราชทณัฑ ์พ.ศ. 
2479. 

- เอกสารออนไลน์  สืบคน้เมือ  12 ม.ค. 2557   แหล่งทีมา 
http://www.correct.go.th/lawcorrects/lawfile/10001pdf. 

43 สุขภาพอุดมการณ์และ
ยทุธศาสตร์ทางสงัคม. 

2544 วพิธุ พลูเจริญ 
เอกสารสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุขนนทบุรี 

44 การพฒันาคุณภาพชีวติของผูที้มี
อายตุั*งแต่ 45 ปีขึ*นไป ตาํบล
คลองสี อาํเภอ คลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี. 

2552 ศรีเมือง พลงัฤทธิi  และคณะ. 
วารสารประชากรศาสตร์ ปีที 25 ฉบบัที 1 มีนาคม 2552. 
หนา้ 27. 
 

45 ทฤษฎีการประเมิน.   2545 ศิริชยั  กาญจนวาสี 
สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  กรุงเทพฯ 

46 องคก์ารและการจดัการ 2544 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ  
เอกสารสาํนกัพิมพพ์ฒันาศึกษา  กรุงเทพฯ 

47 ระบบประกนัสุขภาพใน
ประเทศไทย. 

2544 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 
เอกสารสาํนกัพิมพ ์บริษทั ดีไซร์ จาํกดักรุงเทพฯ 

48 ระบบสุขภาพชุมชน 2547 สมยศ  ศรีจารนยั 
เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตรผูอ้าํนวยการ 
โรงพยาบาลชุมชน  ประจาํปี 2547 

49 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาติฉบบัที 11 พ.ศ.2555–
2559 

2555 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ.เอกสารออนไลน์  สืบคน้เมือ 20 มิ.ย. 2557 
แหล่งทีมา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid 
=395  

50 ระบบสุขภาพทีคนไทยตอ้งการ. 2543 สาํนกังานปฏิรูประบบสุขภาพและสถาบนัวจิยัระบบ
สุขภาพ 
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2550 
 

สมถวลิ  ชูทรัพย ์  หอสมุดมหาวทิยาลยั 
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สุดารัตน์ รักษาเคน เครือข่ายหอ้งสมุดแห่ง
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2551 เกรียงศกัดิ\  ตุลปันโต Thai Library Integrated 
System (ThaiLIS) 

17 ความตอ้งการการดูแลดา้นสุขภาพ
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มนุษยชนแห่งชาติ 

30 ผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํไทย. 
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กองบริการทาง
การแพทย ์ 

2542 21-24 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 
3 มาตรฐานบุคลากรทาง

การแพทย ์
1.มีแพทย ์และเจา้หนา้ที�สายการแพทย ์
ใหบ้ริการดา้นสุขภาพอยา่งเหมาะสม  

Health in prisons: A WHO guide to the 
essentials in prison health : Primary health care 
in prisons , Health care staff in prison  

Andrew Fraser , 
Jean-Pierre Restellini  

2007 23-24 ,34 

European Prison Rules : Medical and health 
care personnel   

The council of 
European 

2006  11 

The right to health of prisoners in international 
human rights law 

RICK LINES 2008 3-53 

PRISON CONDITIONS IN SOUTH 
AFRICA; Africa Watch Prison Project ; 
PHYSICAL CIRCUMSTANCES  

Africa Watch Prison 
Project 

- 10-19 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action.   
Publication  

National Institute of 
Mental Health Neuro 
Sciences, Bangalore. 
India 

- 183 

Australian Institute of Health and Welfare 
2010- 2011 Cat. no. PHE 149. Canberra: 
AIHW. ; prison health services (Full-time 
equivalent staffing ratios) 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 112-114 

แผนปฏิบตัิราชการ กรมราชทณัฑ ์ ประจาํปี พ.ศ. 
2555-2558: มาตรฐานบุคลากรการแพทย ์

กรมราชทณัฑ ์  พ.ศ. 
2555 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

  2. มีเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์หบ้ริการ
ต่อเนื�อง 24 ชั�วโมงและมีช่องทางการขอ
ความช่วยเหลือฉุกเฉิน 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 
 
 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

2012. 4-5 

 Health Care Management Issues in Corrections : 
defining appropriate and necessary healthcare , 
Ensuring access to care 

Kenneth L. Faiver , 
MPH ,MLIR 

1997 101 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action.   
Publication,  

National Institute of 
Mental Health Neuro 
Sciences, Bangalore. 
India 

2011 183-184 

European Prison Rules : Medical and health 
care personnel   
 

The council of 
European 

2006 12 

3. แพทยป์ระจาํหรือแพทยห์ว้งเวลา
หมุนเวยีนเขา้ไปใหบ้ริการดา้นสุขภาพ
ผูต้อ้งขงัภายในเรือนจาํอยา่งเหมาะสม
ตามมาตรฐาน 

 แผนปฏิบตัิราชการ กรมราชทณัฑ ์ ประจาํปี 
พ.ศ. 2555-2558: มาตรฐานบุคลากรการแพทย ์

กรมราชทณัฑ ์ พ.ศ. 
2555 

- 

European Prison Rules : Medical and health 
care personnel   

The council of 
European 

2006 11-12 
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   ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการ
ปฏิบตัิงานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ.2521(คู่มือการ
ปฏิบตัิงานดา้นการแพทยแ์ละ สาธารณสุข เล่ม 1) 

กองบริการทาง
การแพทย ์ 

2542 21-24 

แผนปฏิบตัิการ 4 ปี (พ.ศ. 2556- 2559) กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข (การจดัระบบ
สุขภาพตามมาตรฐานกาํหนด)  

กรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข 

2556- 
2559 

7 

4. มีแผนพฒันาบุคลากร การฝึกอบรม
ดูแลดา้นสุขภาพ  มีการบนัทึกอา้งอิงการ
อบรมผา่นมา 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ; Workforce 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2012 24-25 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed.   
 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 

4-5 

European Prison Rules : Medical and health 
care personnel   
 

The council of 
European 

2006 11-12 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั  กระทรวงสาธารณสุข  
พ.ศ. 2557 

กระทรวงสาธารณสุข 2556 42-45 

The right to health of prisoners in international 
human  rights law 
 

RICK LINES 2008 3-53 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   แผนปฏิบตัิราชการประจาํปี พ.ศ. 2557 : 
ตวัชี�วดัความสาํเร็จการดาํเนินงานส่งเสริม 
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพที�สาํคญั
(การพฒันาบุคลากรดา้นสุขภาพจิต) 

กรมราชทณัฑ ์ 2557 67-69 

5.เจา้หนา้ที�สายการแพทยม์ีคุณธรรมและ
จริยธรรม  เช่น  การรักษาความลบั  การ
ละเมิดในดา้นต่างๆ 

Prison-specific ethical and clinical problems Jean-Pierre Restellini  2007 33 
The right to health of prisoners in international 
human rights law 
 

RICK LINES 2008 3-53 

Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW. 
; prison health services (Full-time equivalent 
staffing ratios) 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 112-114 

4 ดา้นเครือข่ายการบริการ
สุขภาพที�มีประสิทธิภาพ 

1. การร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รสุขภาพ
เพื�อการบริการสุขภาพที�มีประสิทธิภาพ  
 

Health in prisons: A WHO guide to the 
essentials in prison health :Primary health care 
in prisons  
 

Andrew Frasers 2007 23 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 
 

2012 4-5 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   Asian and Pacific Conference of Correctional 
administration: APCCA Newsletter Issue no. 
28 / Dec 2009 
A bi- annual publication: Healthcare in prison 
addressing infectious disease  

Macao Prison 
 

2009 2 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases 

Corrective Services New 
South Wales, Australia 

2009 12-13 

Singapore Prison’s E-Medical Record System 
wins Future Gov Award : online 
http://www.futuregov.asia/articles/2014/jan/22
/singapore-prisons-e-medical-record-system-
wins-fut/ 

 Kelly Ng 22 
January 

2014 

- 

HIV infection and human rights in prisons Rick Lines  2007 61 
Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW. 
;Discharge Planning 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 83 

2.มีเครือข่ายส่งต่อการรักษาใน
โรงพยาบาลของรัฐที�มีศกัยภาพในการ
รักษา 

European Prison Rules : Medical and health 
care: Health care provision  

The council of 
European 

2006 13 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   A Public Health Manual for  Correctional 
Health Care  USA : Collaborations 

Thomas Conklin and et 
al.  

2002 30-33 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบปี พ.ศ. 2557 

กระทรวงสาธารณสุข 2556 42-45 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 : CLINICAL 
EFFECTIVENESS : 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 13 

3. การตรวจประเมินคุณภาพการบริการ
ดา้นสุขภาพจากองคก์รภายนอก  

Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW. 
Care Program Approach Audit 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 54-55 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสุขภาพจงัหวดัชลบุรี 
ปี 2555 -2559 
 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัชลบุรี 

2556 6 

4. การนาํความรู้ นวตักรรมดา้นสุขภาพ
จากแหล่งขอ้มูล และสื�อจากเครือข่าย
สุขภาพมาเผยแพร่เพื�อประโยชนด์า้น
สุขภาพ 
 

Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW 
Health Promotion 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 68-69 

แผนปฏิบตัิการ 4 ปี (พ.ศ. 2556- 2559) กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข 

2556- 
2559  

7 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

2. องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 

1 การจดับริการดา้น
สุขภาพแรกรับเมื�อเขา้สู่
เรือนจาํ 

1. มีบริการตรวจประเมินสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิตแรกรับ 

Health Care Management Issues in Corrections : 
Ensuring access to care 

Kenneth L. Faiver  2007 101-122 

The Mental Health Strategy for Corrections in 
Canada 

The Heads of 
Corrections  

2009  12 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

2012 4-5 

Mapping the Innovation in Correctional Health 
Care  Service Delivery in New York City,200 

8 :Primary Care Mental Health,  online : 
http://www.jjay.cuny.edu/centersinstitutes/pri/
publications.asp 

Jeff Mellow et. al 

 
2008 11-17 , 

 50 

A Public Health Manual for  Correctional 
Health Care  USA 
:Mental Health 

Thomas Conklin and et 
al.  
 

2002 19 

the European Prison Rules : Duties of the 
medical practitioner 

European Prison Rules 2006 - 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ;Health Needs 
Assessment 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2012 30-32 

The health of Australia’s prisoners 2010. Cat. 
no. PHE 149. Canberra: AIHW. : Health 
condition 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 27-36 
 

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง
และคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 
(Right to privacy: Standard of minimum Rule 
for the Treatment of Prisoners) 

บรรเจิด สิงคะเนติ และ
คณะ 
 

- 6-7 

พรบ. ราชทณัฑ ์2479 หมวดสุขภาพอนามยั
(มาตรา 10) ( คู่มือการปฏิบตัิงานดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข เล่ม 1)  

กองบริการทาง
การแพทย ์ 

2542 17-20 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 

กระทรวงสาธารณสุข 2556 36-37 

2.มีการคดัแยกผูป้่วยโรคติดต่อเพื�อเฝ้า
ระวงัป้องกนัการแพร่กระจายโรคแก่
ผูต้อ้งขงัอื�น  
 

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง
และคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวั 
(Right to privacy) 

บรรเจิด สิงคะเนติ และ
คณะ (Standard of 
minimum Rule for the 
Treatment of 
Prisoners) 

 6-7 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases 

Singapore Prison 
Service 

2009 - 

3. การบนัทึกประวตัิติดสารเสพติดและ    
แอลกอฮอลเ์พื�อวางแผนใหค้วามรู้และ
การบาํบดั 
 

 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 

4-5 

Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW.: health 
behavior 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 37-38 
 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ; Alcohol 
Screening, Intervention and Support 

Australian Institute of 
Health and Welfare   

2012  37-38 

Substance Use Problems in Prisons: Local 
Lessons for National Action. Publication, 
National Institute of Mental Health Neuro 
Sciences, Bangalore. 

Suresh Bada Math, 
Pratima Murthy, 
Rajani Parthasarthy,  C 
Naveen Kumar, S 
Madhusudhan  

2011 177 

ตวัชี�วดัสุขภาพ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการขอ้มูล
ข่าวสารสุขภาพ
แห่งชาติ 

2555 - 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

  4. การบริการใหค้วามรู้เพื�อปรับสภาพ
จิตใจ ป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้าย
ตนเองแรกรับ    

Health in prisons: A WHO guide to the 
essentials in prison health : Mental health in 
prisons (suicidal  prevention) 

Eric Blaauw and 
Hjalmar J.C. van 
Marle  

2007 133-141 

The Mental Health Strategy for Corrections in 
Canada 

the Heads of 
Corrections  

2009  14 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed.  

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 

4-5 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action. 
Publication, National Institute of Mental 
Health Neuro Sciences, Bangalore. 

Bangalore prison 
India 

2011 181 

The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW.  : Suicide 
Prevention 
 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 52-53 
 

ขอ้กาํหนดกรุงเทพ (United Nations Rules for 
the Treatment of Women Prisoners and Non-
custodial Measures of Women Offenders (the 
Bangkok Rules) 
 

United Nations 2553 - 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

2. การจดับริการดา้น
สุขภาพระหวา่งถูกคุม
ขงั 

1. การบริการดา้นสุขภาพที�ครอบคลุม
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การ
บาํบดัรักษา การฟื� นฟสูภาพ  ดา้นสงัคม
สิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการ
ปฏิบตัิงานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ.2521 ( คู่มือการ
ปฏิบตัิงานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข              
เล่ม 1) 

กองบริการทาง
การแพทย ์ กรม
ราชทณัฑ ์

2542 21-24 

Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 
2010.Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW   

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 68-69 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ;Health Needs 
Assessment 

Australian Institute of 
Health and Welfare   

2012  30-32 

Journal of Correctional Health Care: A Review 
of Quality Measures Used by State and Federal 
Prisons 

Cheryl L. Damberg et. 
al 

2011 - 

Care Program Approach Audit 
- prison health services 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 54-55 
 

Standards in prison health: the prisoner   Andrew Coyle  2007 7-11 
แผนปฏิบตัิราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 :
มาตรฐานสถานพยาบาล 

กรมราชทณัฑ ์ 2556 20-22 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสุขภาพจงัหวดัชลบุรี 
ปี 2555 -2559 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัชลบุรี 

2556 5-6 
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  2 )  สวสัดิการสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ
ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติเทียบเท่า
บุคคลทั�วไป   

Europe Journal  Health Law. Abbing HR. 2013 5-19 

3 )  การบริการดา้นสุขภาพตามสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการในภาวะฉุกเฉิน 

Standards in prison health: the prisoner   Andrew Coyle  2007 7-11 
"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 

4-5 

4 )  การบริการส่งต่อการรักษา เมื�อเกิน
ขีดความสามารถการดูแลรักษาของ
เรือนจาํ 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยการ
ปฏิบตัิงานอนามยัเรือนจาํ พ.ศ.2521 ( คู่มือการ
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2010 74-76 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: APCCA News letter Issue no. 28 / 
Dec 2009 :Infectious Diseases, New South Wales, 
Australia 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 12-13 

Health Care Management Issues in Corrections : 
preventing contagion 

Kenneth L. Faiver. 1997 83-94 

การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ตวัชี�วดัระดบั
หมู่บา้น ปี 2555 - 2559 

กรมพฒันาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย 

 2555 - 
2559 

18 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

  3 ) การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เพื�อป้องกนั
อุบตัิเหตุ การบาดเจ็บและความปลอดภยัจาก
การทาํงาน 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORs 2012: Safety  

Department of 
Health of  UK 

2012 - 

รายงานคุณภาพชีวติระดบัอาํเภอ ปี 2555 ตวัชี�วดั
พื�นฐานระดบัอาํเภอ จงัหวดัพิจิตร  

กรมพฒันาชุมชน 
 

2555 4 

การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน ตวัชี�วดัระดบั
หมู่บา้น ปี 2555 - 2559 

กรมพฒันาชุมชน
กระทรวงมหาด 
ไทย 

 2555 - 
2559 

18 

4 ) การจดักิจกรรมการป้องกนัปัญหาเอดส์
และวณัโรคแก่ผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ 

Health in prisons: A WHO guide to the essentials 
in prison health : Drug use and drug services in 
prisons 
 

Heino Stöver and 
Caren Weilandt 

2007 85 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
administration: APCCA Newsletter Issue no. 28 / 
Dec 2009 
A bi- annual publication: Healthcare in prison 
addressing infectious disease , Macao Prison 
 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 2 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 
 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

2012. 4-5 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   PRISON CONDITIONS IN SOUTH AFRICA; 
Africa Watch Prison Project ; PHYSICAL 
CIRCUMSTANCES  

Africa Watch 
 

2011 10-19 

5 ) การจดักิจกรรมการเรียนรู้การมี
เพศสมัพนัธ์ที�ปลอดภยัและการเขา้ถึงบริการ
ถุงยางอนามยัแก่ผูต้อ้งขงั 
 

The health of Australia’s prisoners 2010. Cat. no. 
PHE 149. Canberra: AIHW : Sexual Health 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare 

2010 70-71 
 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: APCCA Newsletter Issue no. 28 / Dec 
2009 Infectious Diseases, New South Wales, 
Australia 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 12-14 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
administration: APCCA Newsletter Issue no. 28 / 
Dec 2009 
A bi- annual publication: Healthcare in prison 
(Dental ), Macao Prison 

Singapore Prison 
Service 
 
 

2009 2 

 3.ดา้นการ
บาํบดัรักษา 

1 ) การบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพแก่
ผูต้อ้งขงั 
 

Health in prisons: A WHO guide to the essentials 
in prison health : Dental health in prisons 

Amit Bose and 
Tony Jenner  

2007 147 

PRISON CONDITIONS IN SOUTH AFRICA; 
Africa Watch Prison Project ; PHYSICAL 
CIRCUMSTANCES  

Africa Watch 
 

2011 10-19 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   "Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed.(Dental ) 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 
 

4-5 

A Public Health Manual for  Correctional Health 
Care  USA : Oral Health 
 

Thomas Conklin 
and et. al.  

 2002 19 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ตุลาคม 
2556 

37-42 

The health of Australia’s prisoners 2010. Cat. no. 
PHE 149. Canberra: AIHW. Health condition 
 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare 

2010 52-53 
 

2 ) การบริการดูแลรักษาผูป้่วยโรคเรื�อรัง เช่น 
เบาหวาน ,ความดนัโลหิตสูง หวัใจ อยา่ง
ต่อเนื�องและส่งต่อการรักษาเมื�อจาํเป็นอยา่ง
เหมาะสม 

A Public Health Manual for  Correctional Health 
Care  USA: Chronic Illness 

Thomas Conklin 
and et al.  

2002 53 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action. 
Publication, National Institute of Mental Health 
Neuro Sciences, Bangalore. 
 

National Institute 
of Mental Health 
Neuro Sciences 

- 178 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   "Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed.  

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 
 

4-5 

HIV infection and human rights in prisons Rick Lines  
 

2007 61 

3 ) การบริการดูแลรักษาผูป้่วยโรคติดเชื�อเอช
ไอว/ีเอดส์, วณัโรค อยา่งต่อเนื�องและส่งต่อ
การรักษาเมื�อจาํเป็นอยา่งเหมาะสม 

Tuberculosis control in prisons Jaap Veen  2007 73-82 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ; IDTS 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare  

2012 35-36 

A Public Health Manual for  Correctional Health 
Care  USA :Infectious Disease 

Thomas Conklin 
and et al.  

2002 50-52 

The health of Australia’s prisoners 2010. Cat. no. 
PHE 149. Canberra: AIHW. Sexual Health 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare 

2010 70-71 
 

PRISON CONDITIONS IN SOUTH AFRICA; 
Africa Watch Prison Project ; PHYSICAL 
CIRCUMSTANCES  

Africa Watch 
 

2011 10-19 

4 ) การบริการดูแลรักษาผูต้อ้งขงัป่วยมีอาการ
ทางจิตเวชและส่งต่อการรักษาเมื�อจาํเป็นอยา่ง
เหมาะสม 

The Mental Health Strategy for Corrections in 
Canada 
 

the Heads of 
Corrections  

2009  13 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   Health in prisons: A WHO guide to the essentials 
in prison health : Mental health in prisons 

Eric Blaauw and 
Hjalmar J.C. van 
Marle  

2007 133-
141 

The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW:  
Access to specialist mental health services 
 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare 

2010 56-57 
 
 
 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. (mental health) 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012 
 

4-5 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action. 
Publication, National Institute of Mental Health  
Neuro Sciences, Bangalore. 
 

National Institute 
of Mental Health 
Neuro Sciences 

2011 
 

180 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases, Thailand 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 14 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases, Queenland  
Australia 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 9-11 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ;Substance 
Misuse Activities – IDTS 
 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare  

2012 35-36 

5.มีการบาํบดัการติดยาเสพติด  
 

Australian Institute of Health and Welfare 2011. 
The health of Australia’s prisoners 2010. Cat. no. 
PHE 149. Canberra: AIHW. ; Opioid 
pharmacotherapy treatment (OPT) 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare 

2010 99-101 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 

4-5 

Mapping the Innovation  in Correctional Health 
Care  Service Delivery in New York City,2008 
Health Screens and Discharge Services for Five 
Common Health Problems. Online: 
http://www.jjay.cuny.edu/centersinstitutes/pri/publ
ications.asp 

Jeff Mellow et. al. 
 

2008 8-11 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases, New South 
Wales, Australia 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 12-13 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action. 
Publication, National Institute of Mental Health  
Neuro Sciences, Bangalore. 

National Institute 
of Mental Health 
Neuro 
Sciences,India 

2011 181-
182 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั  กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบ พ.ศ. 2557 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ตุลาคม 
2556 

37-42 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases :Help line , 
New South Wales, Australia 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 12-13 

5 ) การบริการดูแลรักษาและช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจ็บฉุกเฉินทนัเวลา  

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 

กระทรวง
สาธารณสุข 

2556 37-42 

Mapping the Innovation in Correctional Health 
Care  Service Delivery in New York City,2008 
Services for people with physical disabilities and 
older adults (End of life care ) 

http://www.jjay.cu
ny.edu/centersinstit
utes/pri/publication
s.asp 

เขา้ถึงเมื�อ 
มิ.ย. 2555 

45-48 
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  6 ) การบริการดูแลผูป้่วยระยะสุดทา้ย อยา่งมี
ศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์

Mapping the Innovation in Correctional Health 
Care  Service Delivery in New York City: 
Services for people with physical disabilities and 
older adults. online:  
http://www.jjay.cuny.edu/centersinstitutes/pri/publ
ications.asp 

Jeff Mellow et. al. 2008 45-48 
 

4. ดา้นการฟื� นฟู
สภาพ 

1 ) การบริการอุปกรณ์หรือสิ�งอาํนวยความ
สะดวกแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูต้อ้งขงัพิการ
ทางร่างกายตามความจาํเป็น เช่น อุปกรณ์ช่วย
เดิน,รถนั�ง wheel chair  

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 
 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 

4-5 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ตุลาคม 
2556 

36-37 

2 )  การสาํรวจผูต้อ้งขงัผูม้ีความพิการเพื�อขึ�น
ทะเบียนรับสิทธิประโยชนเ์ช่นเดียวกบั
บุคคลภายนอก 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 
2012. 

4-5 

3 ) การจดักิจกรรมเพื�อการฟื� นฟสูภาพร่างกาย
และจิตใจแก่ผูต้อ้งขงัที�มีความพิการ 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ตุลาคม 
2556 

36-37 

4 ) การบริการใหค้าํปรึกษา การฟื� นฟสูุขภาพ
ผูต้อ้งขงัพิการทางร่างกาย อยา่งต่อเนื�อง 

The right to health of prisoners in international 
human rights law 
 

RICK LINES 2012 14 



 

 

403 
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 5.ดา้นสงัคม
สิ�งแวดลอ้มและ
สิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

1 ) การระบายความหนาแน่น แออดัของ
ผูต้อ้งขงัที�เป็นปัจจยับั�นทอนต่อสุขภาพ 

PRISON CONDITIONS IN SOUTH AFRICA; 
Africa Watch Prison Project; PHYSICAL 
CIRCUMSTANCES  

Africa Watch 
Prison Project 

2011 10-19 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action. 
Publication, National Institute of Mental Health  
Neuro Sciences, Bangalore. 

Suresh Bada Math, 
Pratima Murthy, 
Rajani  et.al.  

2011 177 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 

กระทรวง
สาธารณสุข 

ตุลาคม 
2556 

37-42 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 

Department of 
Health of UK 

2012 3-53 

2 ) การจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพแก่
ผูต้อ้งขงัอยา่งเหมาะสม  เช่น การระบาย
อากาศ แสงสวา่งและอุณหภูมิบนเรือนนอน 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases 

Queen land , 
Australia 
 

2009 9-11 

สิทธิผูต้อ้งหา จาํเลย และผูต้อ้งโทษในคดีอาญา ( 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 
10 décembre 1948, J.O. 19 février 1949 ) 

บรรเจิด สิงคะเนติ 
และคณะ 

 6-7, 
43-44 
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   The right to health of prisoners in international 
human rights law 

RICK LINES 2012 - 

3 ) การบริการดา้นสิ�งจาํเป็นพื�นฐานแก่
ผูต้อ้งขงัที� ตามมาตรฐานกรมราชทณัฑ์
กาํหนดดา้นอาหาร ที�นอน เสื�อผา้เครื�องนุ่งห่ม 
นํ� าดื�มนํ� าใช ้

PRISON CONDITIONS IN SOUTH AFRICA; 
Africa Watch Prison Project ; PHYSICAL 
CIRCUMSTANCES  

Africa Watch 
Prison Project 

2011 10-19 

Mental Health and Substance Use Problems in 
Prisons: Local Lessons for National Action. 
Publication, National Institute of Mental Health  
Neuro Sciences, Bangalore. 

Suresh Bada Math, 
Pratima Murthy, 
Rajani  et.al.  

2011 183 

สิทธิผูต้อ้งหา จาํเลย และผูต้อ้งโทษในคดีอาญา  
(Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
du 10 décembre 1948, J.O. 19 février 1949 ) 

บรรเจิด สิงคะเน
ติ และคณะ 

 6-7, 

43-44 

4 ) การดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ถูกตอ้ง
ตามหลกัสุขาภิบาล 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases, Thailand 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 14 

แผนปฏิบตัิราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : 
สิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานสาํหรับผูต้อ้งขงั 5 ดา้น 

กรมราชทณัฑ ์ 2556 13-14, 
20-22 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

   รายงานคุณภาพชีวติระดบัอาํเภอ ปี พ.ศ. 2555 
ตวัชี�วดัระดบัอาํเภอ จ.พิจิตร 

กรมพฒันาชุมชน 
 

2555 4 

ตวัชี�วดัสุขภาพ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการ
ขอ้มูลข่าวสาร
สุขภาพแห่งชาติ 

2555 - 

แผนปฏิบตัิการ 4 ปี (พ.ศ. 2556- 2559) 
 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามยั
กระทรวงสาธารณสุข 

2556- 
2559 

7 

The right to health of prisoners in international 
human rights law 

RICK LINES 2012 - 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases, Queen land , 
Australia 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 9-11 

แผนปฏิบตัิราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 :
สิ�งจาํเป็นขั�นพื�นฐานสาํหรับผูต้อ้งขงั 5 ดา้น 

กรมราชทณัฑ ์ 2556  13-14, 
 20-22 

แผนปฏิบตัิการ 4 ปี (พ.ศ. 2556- 2559) 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามยั
กระทรวง
สาธารณสุข 

2556- 
2559 

7 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012; self health 
groups 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare 

2012 37-38 
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ลาํดบั องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั ชื�อหนงัสือ/ที�มา ผูแ้ต่ง ปีที�พิมพ ์ หนา้ 

  5 ) การจดักลุ่มอาสาสมคัรผูต้อ้งขงัแบบเพื�อน
ช่วยเพื�อน เพื�อช่วยเหลือดา้นสุขภาพ 

 The health of Australia’s prisoners 2010. Cat. no. 
PHE 149. Canberra: AIHW Health Promotion 
 

Australian Institute 
of Health and 
Welfare 

2010 68-69 

"Health Care." Encyclopedia of  Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 
 

Aug. 
2012. 

4-5 

Asian and Pacific Conference of Correctional 
Administrators: Infectious Diseases, New South 
Wales, Australia 
 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 12-13 

แผนปฏิบตัิราชการ ประจาํปี พ.ศ. 2557 : ตวัชี�วดั
ความสาํเร็จการดาํเนินงานส่งเสริม ป้องกนั และ
แกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพที�สาํคญั 
 

กรมราชทณัฑ ์ 2557 67-69 
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4. องค์ประกอบด้านผลลพัธ์การบริการด้านสุขภาพในเรือนจาํ 

1  ดา้นคุณภาพการ
บริการดา้นสุขภาพ 

1 ) การประเมินความพึงพอใจจากการ
ไดร้ับบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑด์ี 
(ประเมินในเกณฑด์ีมาก,ดี,พอใช,้ปรับปรุง) 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ;Service 
User Involvement 

Australian Institute of 
Health and Welfare  

2012 28-29 

แผนปฏิบตัิการ 4 ปี (พ.ศ. 2556- 2559) กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข (ประชาชนพึงพอใจ) 

กรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข 

2556- 
2559 

7 

2 ) ผูต้อ้งขงัไดร้ับการตรวจคดักรองสุขภาพ
และรับรู้สถานะสุขภาพตนเองเบื�องตน้ 

Europe  Journal  Health Law.  Abbing  HR.   2013 5-19 

3 ) ขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปีมีอตัรา
การเจ็บป่วยและเสียชีวติ มีแนวโนม้ลดลง 
 

Mental Health and Substance use problems 
in Prisons: Local Lessons for National 
Action. Publication, National Institute of 
Mental Health Neuro Sciences, Bangalore. 

National Institute of 
Mental Health Neuro 
Sciences, Bangalore. 

2011 180 

The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW.; Use of 
prison clinics 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 39 

The health of Australia’s prisoners 
2010. Cat. no. PHE 149. Canberra: 
AIHW.; Care Program Approach 
Audit: Death  

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 114 
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  ตวัชี�วดัสุขภาพ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการขอ้มูล
ข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ 

2555 - 

4 ) การจดัการแกไ้ข ปัญหา ขอ้ร้องเรียน
การบริการดา้นสุขภาพผูต้อ้งขงัเพื�อ
พฒันาการบริการดา้นสุขภาพ 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ;Service 
User Involvement 

Australian Institute of 
Health and Welfare  

2012 28-29 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ;  Access 
and Waiting Times 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2012 33 

5 ) ผูร้ับบริการมีความรู้ความเขา้ใจการ
ส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรคและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 

กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 
2556 

37-42 

6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑม์าตรฐาน
ตวัชี�วดั 

A Public Health Manual for  Correctional 
Health Care  USA : Accreditation 

Thomas Conklin and et 
al.  

2002 68 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสุขภาพจงัหวดั
ชลบุรี ปี พ.ศ. 2555 -2559 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัชลบุรี 

2554 5-6 
 

แผนปฏิบตัิราชการ กรมราชทณัฑ์  ประจาํปี 
พ.ศ. 2555-58: มาตรฐานสถานพยาบาล 

กรมราชทณัฑ ์ 2554 - 

7. การนาํผลวจิยัมาปรับปรุงบริการดา้น
สุขภาพ  

Journal of Correctional Health Care: A 
Review of Quality Measures Used by State 
and Federal Prisons 

Cheryl L. Damberg et 
all  

2011  
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   A Public Health Manual for  Correctional 
Health Care  USA : Research, Program 
Enhancement 

Thomas Conklin and            
et al.  

2002 27 

4) ปัญหา อุปสรรคและขอ้ร้องเรียนดา้น
การบริการดา้นสุขภาพไดร้ับการแกไ้ข
ปรับปรุง 

Mental Health and Substance Use Problems 
in Prisons: Local Lessons for National 
Action. Publication, National Institute of 
Mental Health  Neuro Sciences, Bangalore. 

National Institute of 
Mental Health Neuro 
Sciences, Bangalore, 
India 

2011 184 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ;Service 
User Involvement 

Australian Institute of 
Health and Welfare  

2012 28-29 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557  เรื�องการร้องเรียนดา้นสุขภาพ  

กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 
2556 

37-42 

2 ผลจากการบริการ
ดา้นสุขภาพทั�วไป 

 1) มีกลุ่มอาสาสมคัรเพื�อนช่วยเพื�อนในการ
ดูแลสุขภาพ 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver.  

2012. 4-5 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ; self health 
groups 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2012 37-38 

The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW Health 
Promotion 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 68-69 
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   Asian and Pacific Conference of 
Correctional Administrators: Infectious 
Diseases, New South Wales, Australia 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 12-13 

แผนปฏิบตัิราชการ ประจาํปี พ.ศ. 2557 : 
ตวัชี�วดัความสาํเร็จการดาํเนินงานส่งเสริม 
ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพที�สาํคญั 

กรมราชทณัฑ ์ 2557 67-69 

3) การรอรับการบริการดา้นสุขภาพและ
การส่งต่อการรักษาอยูใ่นระยะเวลาที�
เหมาะสม 

PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 ; Access 
and Waiting Times 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2012 33 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบ พ.ศ. 2557 

กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 
2556 

37-42 

4.ผูต้อ้งขงัไดร้ับการตรวจคดักรองสุขภาพ
ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 

รายงานคุณภาพชีวติระดบัอาํเภอ ปี 2555 
ตวัชี�วดัพื�นฐานระดบัอาํเภอ จงัหวดัพิจิตร 

กรมพฒันาชุมชน 
 

2555 4 

 Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 
2010. Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW; 
use of prison clinics 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 39 

Journal of Correctional Health Care: A 
Review of Quality Measures Used by State 
and Federal Prisons  

Cheryl L. Damberg 
et.al 

2011  
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  5) การนาํผลการวจิยัดา้นสุขภาพมาพฒันา
ปรับปรุงการบริการดา้นสุขภาพในเรือนจาํ 

 

แผนปฏิบตัิการ 4 ปี (พ.ศ. 2556- 2559)กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

กรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข 

2556- 
2559 

7 

Journal of Correctional Health Care: A 
Review of Quality Measures Used by State 
and Federal Prisons 

Cheryl L. Damberg          
et. al. 

2011  

3 ผลการบริการดา้น
สุขภาพผูเ้จ็บป่วย
เรื�อรัง 

1 ) ผูต้อ้งขงัโรคติดเชื�อ เอชไอว/ีเอดส์และ 
วณัโรค  ไดร้ับคาํปรึกษา และการรักษาดว้ย
ยารวมถึงการส่งต่อที�จาํเป็น 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. การส่งต่อ 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 

Aug. 2012. 4-5 

คู่มือการปฏิบตัิงานดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข เล่ม 1 (พรบ. ราชทณัฑ ์พ.ศ. 2479  
มาตรา 29 ) 

กองบริการทาง
การแพทย ์กรม
ราชทณัฑ ์ 

2542 1-3 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบ พ.ศ. 2557 

กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 
2556 

37-42 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสุขภาพระดบั
จงัหวดั ปี 2555 -2559 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัชลบุรี 

2556 4 

Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 
2010. Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW.; 
Communicable Disease 
 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 39 
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   Tuberculosis control in prisons 
 

Jaap Veen  2007 73-82 

2 ) ผูต้อ้งขงัโรคเรื�อรัง ไดร้ับการบริการ
ดา้นสุขภาพและติดตามผลการรักษา
ต่อเนื�อง 

"Health Care." Encyclopedia of Prisons & 
Correctional Facilities. Ed. การส่งต่อ 

Frechea, Tara, and 
Kenneth L. Faiver. 
 

2012 4-5 

The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW.; 
Chronic condition 
 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 - 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสุขภาพระดบั
จงัหวดั ปี พ.ศ. 2555 -2559 
 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัชลบุรี 
 

2556 4 

ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั  กระทรวงสาธารณสุข  

ปี พ.ศ. 2557 

 

กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 
2556 

37-42 

3 ) ผูต้อ้งขงัจิตเวชไดร้ับการบาํบดัรักษา
รวมถึงการส่งต่อการรักษาที�จาํเป็นอยา่ง
เหมาะสม 

Australian Institute of Health and Welfare 
2011. The health of Australia’s prisoners 
2010. Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW : 
Mental Health Transfers 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 69 
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   Mental Health and Substance Use Problems 
in Prisons: Local Lessons for National 
Action. Publication, National Institute of 
Mental Health  Neuro Sciences, Bangalore. 

National Institute of 
Mental Health Neuro 
Sciences, Bangalore, 
India 

2011 179 

4 ) อตัราการเสียชีวติผูต้อ้งขงัป่วยโรคติด
เชื�อและโรคเรื�อรังในเรือนจาํมีแนวโนม้
ลดลง 

HIV infection and human rights in prisons Rick Lines  2007 61 
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาสุขภาพระดบั
จงัหวดั ปี 2555 -2559 
 

สาํนกังานสาธารณสุข
จงัหวดัชลบุรี 

2554 4 

5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดร้ับการขึ�นทะเบียนและ
ไดร้ับสวสัดิการตามสิทธิผูพ้ิการเทียบเท่า
บุคคลภายนอก 

แนวทางการดูแลผูพ้ิการตามขอ้กาํหนดของ
สหประชาชาติ (The United Nations 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities; CRPD 

United Nations 2006 37 

4 ผลการบริการดา้น
การประสานความ
ร่วมมือระหวา่ง
องคก์รสุขภาพ 

1 ) ไดร้ับการประเมินคุณภาพการบริการ
ดา้นสุขภาพจากหน่วยประเมินคุณภาพ
เช่นเดียวกบัหน่วยบริการสุขภาพทั�วไป 
 

The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW ; prison 
health services: Quality Assurance 

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2010 57 

การประกนัคุณภาพ: วารสารสภาการพยาบาล 
ฉบบัที� 3 เดือนกนัยายน  พ.ศ. 2541 

สภาการพยาบาล 2541 8-14 

2 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดร้ับการ
ฝึกอบรมความรู้และประสบการณ์จาก
หน่วยงานดา้นสุขภาพ 

Journal of Correctional Health Care: A 
Review of Quality Measures Used by State 
and Federal Prisons (research ) 

Cheryl L. Damberg          
et. al. 

2011 - 
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   แผนปฏิบตัิการ 4 ปี (พ.ศ. 2556- 2559) กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข (บุคลากรไดร้ับ
การพฒันา) 

กรมอนามยักระทรวง
สาธารณสุข 

2556- 
2559 

7 

3 )  ไดร้ับการแบ่งปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้
และประสานความร่วมมือการบริการดา้น
สุขภาพร่วมกนัจากหน่วยงานสุขภาพ 

-PRISON HEALTH PERFORMANCE & 
QUALITY INDICATORS 2012 : Clinical 
Governance  , Corporate Governance, 
Information Governance 

Australian Institute of 
Health and Welfare 
 

2012 16-17 

- Australian Institute of Health and Welfare 
2011.  

Australian Institute of 
Health and Welfare 

2011  

The health of Australia’s prisoners 2010. 
Cat. no. PHE 149. Canberra: AIHW.: 
Transfer 

Australian Institute of 
Health and Welfare 
 

2010. 26-27, 69 

Drug use and drug services in prisons Heino Stöver and Caren 
Weilandt 
 

2007 85 

Asian and Pacific Conference of 
Correctional Administrators: 
Infectious Diseases, Thailand 
 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 14 
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    ยทุธศาสตร์ ตวัชี�วดั กระทรวงสาธารณสุข  
ปี พ.ศ. 2557 

กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 
2556 

37-42 

4 ) ผูต้อ้งขงัไดร้ับบริการดา้นสุขภาพตาม
สิทธิดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศที�เป็นสากล 

 

PRISON CONDITIONS IN SOUTH 
AFRICA; Africa Watch Prison Project 

Africa Watch Prison 
Project 

February 
1994 

1-7 

Standard  Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners  

Council of Europe 1973 - 

 Bangkok Rules  United Nations 2553 - 
European Prison Rules COUNCIL OF 

EUROPE 
COMMITTEE OF 
MINISTER 

2006 - 

5) มีพื�นที�สาํหรับผูต้อ้งขงัป่วยที�มีความ
จาํเป็นตอ้งพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลของ
รัฐ ตามขอ้ตกลงและร่วมมือกนัระหวา่ง
กรมราชทณัฑก์บักระทรวงสาธารณสุข  

Asian and Pacific Conference of 
Correctional administration: APCCA 
Newsletter Issue no. 28 / Dec 2009 A bi- 
annual publication: Healthcare in prison , 
Macao Prison 

Singapore Prison 
Service 
 

2009 2 

การประชุมเจา้หนา้ที�สายการแพทยใ์น
เรือนจาํ ณ  สีดารีสอร์ท  นครนายก 

กองบริการแพทย ์กรม
ราชทณัฑ ์

วนัที�  1-3 
กนัยายน 

2556 
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รายชื�อผู้เชี�ยวชาญ 21 ท่าน  

1. ผู้เชี�ยวชาญ  กลุ่มผู้บริหารกรมราชทัณฑ์  จํานวน 7 ท่าน  

ผู้เชี�ยวชาญ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1.นพ.จอน  เลอวทิยว์รพงศ ์

 

อดีตผูอ้าํนวยการทณัฑสถาน
โรงพยาบาลราชทณัฑ์
(ขา้ราชการบาํนาญ ) 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิต 
- แพทยศาสตรบณัฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.นพ.สมภพ สังคุตแกว้ 

 

ผูอ้าํนวยการกองบริการทาง
การแพทย ์กรมราชทณัฑ ์

- วทิยาศาสตร์บณัฑิต
มหาวทิยาลยัมหิดล 
- แพทยศาสตรบณัฑิต   
ประเทศฟิลิปปินส์ 

3.นางนิภา งามไตรไร 

 

ผูอ้าํนวยการทณัฑสถานบาํบดั
พิเศษ สงขลา 

- สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

4.นางสุนนัทา  คงพากเพียร 

 
ผูอ้าํนวยการส่วนทณัฑปฏิบติั 
ทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง จ.
ปทุมธานี 

- รัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต 
(การบริหารงานยติุธรรมและสังคม) 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

5.ทพ. โสมยไ์ชย สุคนธ์
ประดิษฐ์ 
 

ทนัตแพทยช์าํนาญการพิเศษ  
ทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทณัฑ์ 

-ทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต
มหาวทิยาลยัมหิดล 
-รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต  มสธ. 
-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
- สาธารณสุขศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยั มหิดล 

6.น.ส.สุธญัญาผูพ้ฒัน์ 

 

นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญ
การพิเศษ กองบริการทาง
การแพทย ์ กรมราชทณัฑ ์

-พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
- สังคมวทิยามหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

7.ภก.งามพิศ แช่มขนุทด 
 

เภสัชกรชาํนาญการพิเศษ 
ทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทณัฑ์ 
 

- เภสัชศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
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2. ผู้เชี�ยวชาญกลุ่มนักวชิาการ นักวจัิยด้านสุขภาพ  จํานวน 7  ท่าน 

ผู้เชี�ยวชาญ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1. ดร.ขวญัดาว  กลํ<ารัตน์ 

 

นกัวชิาการสาธารณสุข
ชาํนาญการ สาํนกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 

- ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันา
มนุษย ์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 

2.น.ต.หญิง ดร.หฤทยั              
อาจปรุ       
 

อาจารยพ์ยาบาล วทิยาลยั
พยาบาลกองทพัเรือ 
 

- คุรุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการวดั
และประเมินผลการศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.ดร.ปัทมาวดี  ปัทมโรจน์ 
 

นกัสังคมสงเคราะห์ชาํนาญการ  
สาํนกัวจิยัและพฒันา
ระบบงานราชทณัฑ์ 

- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต 
-ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาอาชญา
วทิยา มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

4. นางกนกวรรณ สุธรรม 

 

ผูอ้าํนวยการสถานพยาบาล 
 เรือนจาํพิเศษ
กรุงเทพมหานคร 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยับูรพา 
- สังคมศาสตรมหาบนัฑิต   
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5.นางปรนนัท ์ผึCงฉํ<า 

 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
ทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทณัฑ ์ 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

6.น.ส.วรดา วสันตน์นัทสิริ 
 

นกัจิตวทิยาคลินิก ชาํนาญการ 
เรือนจาํพิเศษธนบุรี 

- จิตวทิยาคลีนิค 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- รัฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง 

7.นางจุฑารัตน์  ตนัติวศิาล 

 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง  

- สังคมศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาพฒันาสังคม  
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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3. ผู้เชี�ยวชาญกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายแพทย์ในเรือนจํา  จํานวน 7 ท่าน 

ผูเ้ชี<ยวชาญ ตําแหน่ง/วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 

1.ภก.สัญญา  แจง้ประจกัษ ์
 

เภสัชกรชาํนาญการ  
ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง 
กรุงเทพ 

- เภสัชศาสตรบณัฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2.นางดาริกา  ขมินทกลู 
 

นกัวชิาการสาธารณสุข
ชาํนาญการพิเศษ กองบริการ
ทางการแพทย ์

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

3.นายสัญญา  ขนัธนิยม 
 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ
เรือนจาํจงัหวดัอยธุยา 

- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต 
(สาขาการบริหารงานยติุธรรม) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4.นางรติรส  ทองสุข 
 

นกัสังคมสงเคราะห์ชาํนาญ
การ  สาํนกัวจิยัและพฒันา
ระบบงานราชทณัฑ์ 

- สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต 
( สาขาการบริหารงานยติุธรรม)
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

5.นางพรนิภา สักจง 
 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
หวัหนา้งานส่งเสริมสุขภาพ 
ทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทณัฑ์ 
 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต
มหาวทิยาลยัมหิดล 
- วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหิดล 

6.นางพรพฤกษา ป้อมทองคาํ
 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ  
หวัหนา้สถานพยาบาล
เรือนจาํกลางจงัหวดัตาก 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยันเรศวร 
 

7.นายสิทธิพล แจ่มจนัทร์    
 

 

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
เรือนจาํอาํเภอตะกั<วป่า 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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รายชื�อผู้เชี�ยวชาญตรวจเครื�องมือวจัิย  

ผู้เชี�ยวชาญ ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1.ดร.ธนวรรณ สินประเสริฐ 
 

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
โรงพยาบาลโพธาราม  
จงัหวดัราชบุรี  

- ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพฒันา
มนุษย ์มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

2.น.ส.พรพรรณ ศิลปะวฒันาพร 
 
 
 

นกัจิตวิทยาคลินิกชาํนาญการ 
กองบริการแพทย ์ 
กรมราชทณัฑ ์
 
 

- ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

3.นายวิวฒัน ์ ดอนแรม 
 

หวัหนา้สถานพยาบาล 
เรือนจาํพิเศษธนบุรี  
 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

4.น.ส.จุฬาลกัษณ์ สุทธิจาํนงค ์

 

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
หวัหนา้หอผูป่้วยอายรุกรรม
และไอซีย ู 
ทณัฑสถานโรงพยาบาล
ราชทณัฑ ์

- พยาบาลศาสตรบณัฑิตม.มหิดล 
- การศึกษามหาบณัฑิต                           
ม.ศรีนครินทรวิโรฑ ประสานมิตร 

5.น.ต.หญิงดร.สุปราณี แกว้กดุั=น 
 

อาจารยพ์ยาบาล ภาควิชา
พื?นฐานการพยาบาล 
วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 
ศูนยวิ์ทยาการกรมแพทย์
ทหารเรือ 
 

- พยาบาลศาสตรบณัฑิต                  
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) วิทยาลยั
พยาบาลกองทพัเรือ 
- พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 
(สาขาวิชาพยาบาลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลยับูรพา 
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แบบสอบถาม 

เพื�อประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจําไทย 

คําชี(แจง 

1. แบบสอบถามการวิจยัเรื�องการพฒันาตวัชี� วดัการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิต
ของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํไทย  ฉบบันี� มีจุดประสงค์เพื�อประเมินคุณภาพชีวิตจากการบริการด้าน
สุขภาพของผูต้อ้งขงั ที�ประเมินโดยเจา้หนา้ที�สายการแพทยผ์ูใ้หบ้ริการดา้นสุขภาพในสถานพยาบาล
เรือนจาํที�ตามชุดตวัชี�วดัผูว้จิยัพฒันาขึ�นดว้ยระเบียบวธีิวจิยัเทคนิคเดลฟาย(Delphi techniques) 

2. แบบสอบประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที� 1ขอ้มูลส่วนบุคคล มีลกัษณะเป็นแบบเติมคาํ ดว้ยจาํนวนขอ้คาํถาม 6 ขอ้ 
   ส่วนที� 2 ขอ้มูลการบริการดา้นสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงั  ตามองคป์ระกอบ
และตวัชี� วดัประกอบดว้ย  4  องคป์ระกอบหลกั 15 องคป์ระกอบยอ่ย61ตวัชี� วดั ไดแ้ก่ 1)ดา้นโครงสร้าง
หน่วยบริการสุขภาพ มี 4 องค์ประกอบย่อย 15 ตวัชี� วดั  2) ดา้นการบริหารจดัการการบริการดา้น
สุขภาพ มี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 11 ตวัชี�วดั 3) องคป์ระกอบดา้นกระบวนการการบริการดา้นสุขภาพมี 
5 องคป์ระกอบยอ่ย 18 ตวัชี�วดั และ 4)  ดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพมี 3 องคป์ระกอบยอ่ย 15 
ตวัชี�วดั  ซึ� งเครื�องมือการประเมินฉบบันี� ใชแ้บบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดบัโดยกาํหนดให ้  
   5  หมายถึง มีการบริการในระดบัมากที�สุด 
   4  หมายถึง  มีการบริการในระดบัมาก 
   3  หมายถึง  มีการบริการในระดบัปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีการบริการในระดบันอ้ย 
   1  หมายถึง  มีการบริการในระดบันอ้ยที�สุด   

  โดยให้ท่านประเมินว่าสถานพยาบาลเรือนจาํของท่านมีการดาํเนินการบริการด้าน
สุขภาพเพื�อคุณภาพชีวติของผูต้อ้งขงัตามตวัชี�วดัมากนอ้ยเพียงใด 

3. ผูว้ิจยัใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื�อรวบรวม
วิเคราะห์และนาํเสนอผลการศึกษาในภาพรวม เพื�อนาํไปพฒันาการบริการดา้นสุขภาพ  ของกรม
ราชทณัฑ ์ซึ� งจะไม่มีผลกระทบต่อท่านและหน่วยงานของท่าน 
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ส่วนที� 1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล 
 
1. ตาํแหน่ง...............................................................ระดบั............................................................... 
2. ปฏิบติังานในสถานพยาบาลเรือนจาํ............................................................................................. 
    ตาํบล................................อาํเภอ...............................จงัหวดั....................................................... 
3. เพศ  (  ) ชาย (  ) หญิง 
4. อาย.ุ................ ปี    
5. การศึกษา   
(  ) ปริญญาตรี      
(  ) ปริญญาโท      
(  ) ปริญญาเอก       
(  ) อื�นๆ.......................................................................................... 
6. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน การบริการดา้นสุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั  ................................ปี   
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ส่วนที� 2 การบริการด้านสุขภาพเพื�อคุณภาพชีวิตของผูต้อ้งขงัในเรือนจาํตามองค์ประกอบและ
ตวัชี�วดัการบริการดา้นสุขภาพ 

องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั 
การบริการดา้น

สุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั 
5 4 3 2 1 

1. องคป์ระกอบหลกัดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในเรือนจาํ 
1.1 ดา้นมาตรฐาน
สถานพยาบาล
เรือนจาํ 

1 ) มีสถานที�ใหบ้ริการสุขภาพมีมาตรฐาน โดยมีหอ้งตรวจ  มีที�พกั
รักษา  มีหอ้งแยกโรคติดต่อ  มีที�เกบ็ยาและเวชภณัฑที์�จาํเป็นและเพียงพอ 

     

2 ) มีโครงสร้างบุคลากรสายแพทยเ์พื�อแสดงหนา้ที�ใหบ้ริการที�
ครอบคลุมสุขภาพองคร์วม 

     

3 ) มีแผนใหบ้ริการสุขภาพตามมาตรฐานสถานพยาบาลในแต่ละระดบั      
1.2 ดา้นนโยบาย
เพื�อการบริการ
ดา้นสุขภาพ 

1 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตามสิทธิ
เทียบเท่าคนทั�วไป 

     

2) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพที�สอดคลอ้งกบัปัญหา ความ
ตอ้งการของผูต้อ้งขงั  

     

3 ) มีนโยบายใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามสิทธิและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ          
1.3 ดา้นมาตรฐาน
บุคลากรทาง
การแพทย ์

1) มีจาํนวนบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตามมาตรฐานหรืออยา่ง
นอ้ย 2 คนขึ�นไป 

     

2) มีบุคลากรใหบ้ริการดา้นสุขภาพตลอด 24 ชั�วโมง      
3) มีบุคลากรที�มีความรู้เฉพาะทางดา้นที�จาํเป็น เขา้ใหบ้ริการอยา่งนอ้ย
เดือนละ 1-2 ครั� ง  

     

4) บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้การบริการดา้นสุขภาพอยา่งต่อเนื�อง      
5) บุคลากรผูใ้หบ้ริการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริการดา้นสุขภาพ      

1.4 ดา้นเครือข่าย
บริการดา้น
สุขภาพที�มี
ประสิทธิภาพ 

1 ) มีการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพเพื�อพฒันางาน
ดา้นสุขภาพ  

     

2) มีเครือข่ายหน่วยบริการดา้นสุขภาพเพื�อการส่งต่อการรักษา      
3) มีการประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลจากองคก์รสุขภาพเพื�อตรวจ
คุณภาพการบริการ 

     

4) มีการนาํความรู้ นวตักรรม/การวิจยั มาเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชนใ์น
บริการดา้นสุขภาพ 

     

2.องค์ประกอบหลกัด้านการบริหารจัดการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 

2.1  ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพแรกรับ 

1 ) มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตแรกรับ 24-48 ชั�วโมง เมื�อเขา้
สู่เรือนจาํ 

     

2 ) มีการคดัแยกโรคติดต่อ เพื�อเฝ้าระวงัป้องกนัการแพร่กระจายของ
โรคสู่ผูต้อ้งขงัอื�น 
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องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั 
การบริการดา้น

สุขภาพแก่ผูต้อ้งขงั 
5 4 3 2 1 

2.1  ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพแรกรับ 
(ต่อ) 

3 ) มีการรวบรวมประวติัการติดสารเสพติด เพื�อวางแผนการบาํบดัที�
เหมาะสม 

     

4 ) มีแผนป้องกนัการฆ่าตวัตายและทาํร้ายตวัเองในระยะแรกของการ
เขา้สู่เรือนจาํ 

     

2.2  ดา้นการ
บริการดา้น
สุขภาพระหวา่ง
ถูกคุมขงั 

1 ) มีแผนใหบ้ริการครอบคลุมการส่งเสริม ป้องกนั  รักษา ฟื� นฟู
สุขภาพ ดา้นสงัคมสิ�งแวดลอ้มและสิ�งจาํเป็นพื�นฐาน 

     

2 ) มีสวสัดิการดา้นสุขภาพตามหลกัประกนัสุขภาพเทียบเท่าบุคคล
ทั�วไป  

     

3) มีระบบส่งต่อการรักษาตามขีดความสามารถของสถานพยาบาล
เรือนจาํ 

     

4 ) มีแผนปฏิบติัการ/แนวทางการบาํบดัยาเสพติด      
2.3  ดา้นบริการ
ดา้นสุขภาพก่อน
ปลอ่ยพน้โทษ 

1) มีระบบส่งต่อผูป่้วยโรคที�ตอ้งดูแลรักษาต่อเนื�องกบัหน่วยบริการ
สุขภาพชุมชน 

     

2) มีการเตรียมความพร้อมก่อนปลอ่ยดา้นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
สุขภาพ  

     

3) มีแผนใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ การเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพในชุมชน      
3. องค์ประกอบหลกัด้านกระบวนการ การบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา 
3.1 ดา้นการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

1 ) มีกิจกรรมกีฬา กายบริหารเป็นประจาํทุกสัปดาห์       
2 ) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต / กิจกรรมกลุ่มอาชีพ / กิจกรรมทาง
ศาสนา 

     

3 ) มีกิจกรรมส่งเสริมดา้นทนัตสุขภาพ      
3.2 ดา้นการ
ป้องกนัโรคและ
การบาดเจบ็ 

1 ) มีกิจกรรมอบรมความรู้เรื�องการป้องกนัโรคและการดูแลตวัเองให้
ปลอดภยั   

     

2) มีการใหว้คัซีนป้องกนัโรคระบาดที�จาํเป็น ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

     

3 ) มีกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกนัโรคเอดส์ วณัโรค ไวรัสตบัอกัเสบ
และพฤติกรรมเสี�ยง 
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องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั 
การบริการดา้นสุขภาพแก่

ผูต้อ้งขงั 
5 4 3 2 1 

3.3 ดา้นการ
บาํบดัรักษา 

1 ) มีบริการดูแลรักษาดา้นทนัตสุขภาพ      
2 ) มีบริการดูแลรักษาโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน  ความดนัโลหิตสูง 
หวัใจ อยา่งต่อเนื�อง 

     

3 ) มีบริการดูแลรักษาโรคติดเชื�อ เช่น เอชไอวี/เอดส์ วณัโรค ครบวงจร      
4 ) มีบริการดูแลรักษาโรคจิตเวช อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม       
5 ) มีบริการดูแลรักษาการบาดเจบ็ฉุกเฉินอยา่งเร่งด่วนในเวลาที�
เหมาะสม 

     

6 ) มีบริการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยอยา่งมีศกัดิ]ศรีความเป็นมนุษย ์      
3.4 ดา้นการฟื� นฟู
สภาพ 
 

1 ) มีอุปกรณ์ /สิ�งอาํนวยความสะดวกบริการแก่ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ
ทางร่างกายที�จาํเป็น 

     

2 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกบัผูพิ้การทั�วไป      
3 ) มีกิจกรรมฟื� นฟรู่างกาย จิตใจแก่ผูต้อ้งขงัสูงอายแุละผูต้อ้งขงั
พิการ 

     

3.5 ดา้นสังคม
สิ�งแวดลอ้มและ
สิ�งจาํเป็นขั�น
พื�นฐาน 

1 ) มีการระบายความแออดัที�เป็นปัจจยัก่อใหเ้กิดโรคและความบั�น
ทอนต่อสุขภาพ 

     

2 ) มีการจดัสิ�งแวดลอ้มที�มีผลต่อสุขภาพ เช่น การระบายอากาศ 
แสงสวา่งและอุณหภูมิบนเรือนนอน 

     

3 ) มีบริการสิ�งจาํเป็นพื�นฐานดา้นอาหาร นํ�าดื�มนํ�าใช ้ที�นอน เสื�อผา้
อยา่งเหมาะสม 

     

4 ) มีการดูแลกาํจดัขยะและสิ�งปฏิกลู ตามหลกัสุขาภิบาล      
5 ) มีกลุ่มอาสาสมคัรช่วยเหลือดูแลสุขภาพเบื�องตน้      

4. องคป์ระกอบหลกัดา้นผลลพัธ์การใหบ้ริการสุขภาพในเรือนจาํ 
4.1ดา้นคุณภาพ
การบริการดา้น
สุขภาพ 

1 )  ผูต้อ้งขงัพึงพอใจจากการบริการดา้นสุขภาพอยูใ่นเกณฑดี์      
2 ) ไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพและรับรู้สถานะสุขภาพเบื�องตน้
มากกวา่ร้อยละ 90 

     

3 ) ขอ้มูลสถิติดา้นสุขภาพประจาํปี มีแนวโนม้อตัราการป่วยและ
เสียชีวิตลดลง 

     

4 ) ปัญหา และขอ้ร้องเรียนการบริการดา้นสุขภาพไดรั้บการแกไ้ข ปรับปรุง      
5 ) ผูต้อ้งขงัมีความรู้ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรคและการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 

     

6 ) สถานพยาบาลผา่นเกณฑม์าตรฐานสถานพยาบาลในการบริการ
ดา้นสุขภาพ  
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องคป์ระกอบ รายละเอียดตวัชี�วดั 
การบริการดา้นสุขภาพแก่

ผูต้อ้งขงั 
5 4 3 2 1 

4.2 ดา้นผลการ
บริการผูมี้ความ
เจบ็ป่วยเรื�อรังและ
ผูพิ้การ 

1 ) ผูป่้วยโรคติดเชื�อ เช่น เอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษาต่อเนื�อง
และส่งต่อรักษาที�จาํเป็น 

     

2 ) ผูป่้วยโรคเรื�อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูงไดรั้บการ
รักษาต่อเนื�องและส่งต่อที�จาํเป็น 

     

3 ) ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการบาํบดัรักษาต่อเนื�องและการส่งต่อการ
รักษาที�จาํเป็น 

     

4 ) อตัราการเสียชีวิตดว้ยโรคติดเชื�อและโรคเรื�อรัง ในเรือนจาํมี
แนวโนม้ลดลง 

     

5 ) ผูต้อ้งขงัพิการไดรั้บสิทธิสวสัดิการเทียบเท่าผูพิ้การทั�วไป      
4.3 ด้านผลความ
ร่วมมือ ระหว่าง
องคก์รสุขภาพ 

1 ) บุคลากรทางการแพทยไ์ดรั้บการฝึกอบรม เพิ�มพนูความรู้และ
ประสบการณ์จากองคก์รสุขภาพอยา่งนอ้ย 2 ครั� งต่อปี  

     

2 ) ผูต้อ้งขงัไดรั้บการแบง่ปัน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ดา้นสุขภาพจาก
ความร่วมมือขององคก์รทั�งภายในภายนอก เพื�อพฒันาการบริการ
ดา้นสุขภาพ 

     

3) ผูต้อ้งขงัไดรั้บสิทธิการบริการดา้นสุขภาพ ตามขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศที�เป็นสากล 

     

4) มีพื�นที�สาํหรับบริการผูต้อ้งขงัป่วยในโรงพยาบาลเครือข่ายของ
รัฐ เพื�อส่งต่อการรักษาที�จาํเป็น 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการบริการด้านสุขภาพ 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสัมภาษณ์ 

เพื�อประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง 
  

ตอนที� 1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคล 
1.   เพศ................อาย ุ.........................  สถานภาพ  .........................อาชีพ........................................ 
2.  ศาสนา...................................... 
3.  สถานพยาบาลเรือนจาํ.............................................อาํเภอ...............จงัหวดั.................................. 
4.  คดี.........................................กาํหนดโทษ............................ครั* งที+ตอ้งโทษ................................... 
5.  ระยะเวลาที+อยูใ่นเรือนจาํตั*งแต่แรกรับถึงปัจจุบนั............................เหลือโทษ............................... 
6.  ระดบัการศึกษา............................................................................................................................... 

 

ตอนที� 2ขอ้มูลการประเมินคุณภาพชีวติจากการบริการดา้นสุขภาพเพื+อคุณภาพชีวิตตามองคป์ระกอบ
และตวัชี*วดับริการดา้นสุขภาพ 

              องค์ประกอบที� 1ดา้นโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพ 
 สถานพยาบาลเรือนจาํ  มีการบริการด้านโครงสร้างหน่วยบริการสุขภาพในด้านต่อไปนี*

หรือไม่  มีการบริการอยา่งไร    
1.1 มาตรฐานสถานพยาบาลเรือนจาํ  เพื+อการบริการดา้นสุขภาพ 
 (1) มีสถานที+แยกเป็นเอกเทศจากส่วนอื+น ......................................................................... 
 (2) มีพื*นที+ตรวจคดักรองสุขภาพ........................................................................................ 
 (3) มีพื*นที+สาํหรับนอนพกัรักษาอาการป่วย ...................................................................... 
 (4) มีหอ้งแยกโรคติดต่อ เพื+อป้องกนัการแพร่กระจายเชื*อ................................................. 
 (5) มีที+จดัเก็บยาที+จาํเป็นและมียาเพียงพอเพื+อการบริการ .................................................. 

      1.2  นโยบายเพื+อการบริการดา้นสุขภาพ 
        (1)  การบริการดา้นสุขภาพโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ................................................................ 
       (2)  การบริการดา้นสุขภาพ ตรงกบัปัญหาและตามความตอ้งการ...................................... 

 1.3  เจา้หนา้ที+สายการแพทยผ์ูใ้หบ้ริการ 
              (1)  ความเหมาะสมดา้นจาํนวนกบัปริมาณผูต้อ้งขงัในเรือนจาํ.......................................... 

       (2)  บริการดา้นสุขภาพตลอด  24 ชั+วโมง……………………………………………...… 
 (3)  มีความรู้และจรรยาบรรณในการบริการ(การรักษาความลบั ความใส่ใจ )................... 

                          .................................................................................................................................... 
 



 427 

 1.4 เครือข่ายบริการดา้นสุขภาพ 
  (1) การส่งตวัรักษาต่อในหน่วยบริการสุขภาพภายนอกเมื+อเกินขีดความสามารถ ............ 
  (2)  การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารดา้นสุขภาพจากแหล่งขอ้มูลและสื+อต่างๆ ........................ 
 องค์ประกอบที� 2ดา้นการบริหารจดัการ การบริการดา้นสุขภาพ 
          สถานพยาบาลเรือนจาํ  มีการบริการดา้นสุขภาพในดา้นต่อไปนี*หรือไม่  มีการบริการอยา่งไร  

 2.1  การบริการดา้นสุขภาพแรกรับ 
(1)  การตรวจคดักรองสุขภาพกาย สุขภาพจิต แรกรับ ……………………………….. 
(2)  การใหค้วามรู้การดูแลสุขภาพตนเอง  การปรับตวัเพื+อลดความเครียด ................... 

 2.2 การใหบ้ริการดา้นสุขภาพระหวา่งถูกคุมขงั 
                    (1) การไดรั้บรับสวสัดิการดา้นสุขภาพตามสิทธิหลกัประกนัสุขภาพ.............................. 
                    (2)  การบริการสุขภาพที+ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา 
                           การฟื* นฟูสภาพ ดา้นสังคมและสิ+งแวดลอ้มและสิ+งจาํเป็นพื*นฐาน ............................. 
 2.3  การบริการดา้นสุขภาพก่อนปล่อยพน้โทษ 
                    (1) การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพน้โทษ ดา้นการปรับพฤติกรรมสุขภาพ  
                          (การเลิกบุหรี+และยาเสพติด)....……………………………………………………. 
                    (2) การส่งต่อผูป่้วยโรคติดเชื*อ ความรู้ การเขา้ถึงหน่วยบริการสุขภาพในชุมชน...... 
 องค์ประกอบที� 3 ดา้นกระบวนการ การบริการดา้นสุขภาพ สถานพยาบาลเรือนจาํ  มีการ
บริการกิจกรรมดา้นต่อไปนี*หรือไม่  มีการบริการอยา่งไร   
 3.1  การส่งเสริมสุขภาพ 

     (1)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย เช่น   กิจกรรมกีฬา กายบริหารประจาํวนั .................... 
     (2)  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมกลุ่มอาชีพ…………… 
     (3)  การส่งเสริมความรู้ดา้นทนัตสุขภาพ....................................................................... 
3.2  การป้องกนัโรคและการบาดเจบ็ 
     (1) ความรู้การป้องกนัติดเชื*อเอดส์ วณัโรคและโรคระบาด  เพศสัมพนัธ์ที+ปลอดภยั….. 
     (2)  ความรู้การป้องกนัอุบติัเหตุและการบาดเจบ็จากการทาํงาน ..................................... 
3.3 การบาํบดัรักษา 
     (1) ดา้นทนัตกรรม ...................................................................................................... 
     (2)  ผูป่้วยโรคติดเชื*อเอดส์ และวณัโรค……………………………………………… 
     (3)  ผูป่้วยโรคเรื*อรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคทางจิตเวช……………… 
     (4)  ผูป่้วยระยะสุดทา้ย………………………………………………………………. 
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3.4การฟื* นฟูสภาพ 
  (1)  การดูแลสิทธิการช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ เพื+อสร้างขวญัและกาํลงัใจ  ................. 
  (2)  การบริการกายอุปกรณ์เพื+อช่วยพยงุร่างกายแก่ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ ………………… 
3.5 สังคมสิ+งแวดลอ้มละสิ+งจาํเป็นพื*นฐาน  
  (1) การยา้ยระบายความหนาแน่น  แออดัเพื+อลดปัจจยับั+นทอนต่อสุขภาพ .................... 

  (2) การบริการตามมาตรฐานความจาํเป็นพื*นฐานดา้น อาหาร นํ*าดื+มนํ* าใช ้ที+นอนเสื*อผา้  
                        .............…………………….........……………………………………………………
  (3)  กลุ่มอาสาสมคัรเพื+อนช่วยเพื+อน เพื+อดูแลสุขภาพเบื*องตน้………………………… 
 องค์ประกอบที� 4 ดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพ การไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพใน
ดา้นผลลพัธ์การบริการดา้นสุขภาพ จากสถานพยาบาลเรือนจาํหรือไม่  มีการบริการอยา่งไร  
 4.1  ผลลพัธ์คุณภาพการบริการดา้นสุขภาพ 
                (1) ความพึงพอใจจากการไดรั้บบริการดา้นสุขภาพ…………………………………. 
                (2) การร้องเรียนปัญหาและความตอ้งการการใหบ้ริการดา้นสุขภาพ.............................. 
                (3) การไดรั้บการตรวจคดักรองสุขภาพในระหวา่งอยูใ่นเรือนจาํ ................................... 
                (4) การไดรั้บความรู้ความเขา้ใจการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกนัโรคและการดูแล 
                           สุขภาพตนเอง ในระหวา่งที+อยูเ่รือนจาํ.......................................................................  
 4.2  การบริการผูเ้จบ็ป่วยเรื* อรังและผูพ้ิการ 
               (1)  ผูป่้วยโรคติดเชื*อเอดส์ วณัโรค ไดรั้บการรักษาที+จาํเป็น ( การตรวจคดักรอง  
                            การไดรั้บคาํปรึกษา การรับยารักษา ) ....................................................................... 
              (2)  ผูป่้วยโรคเรื*อรัง เช่นโรคเบาหวานความดนัโลหิตสูง ไดรั้บการรักษาที+จาํเป็น......... 
              (3)  ผูป่้วยจิตเวชไดรั้บการรักษาที+จาํเป็น ........................................................................                 
              (4)  ผูพ้ิการไดรั้บสวสัดิการตามสิทธิคนพิการ................................................................. 
 4.3 ความร่วมมือระหวา่งองคก์รสุขภาพ 
               (1)  มีหน่วยงานภายในหรือภายนอกร่วมจดักิจกรรมบริการดา้นสุขภาพ……………… 
               (2)  ผูป่้วยเกินขีดความสามารถรักษาในเรือนจาํ ไดรั้บการส่งโรงพยาบาลรัฐที+มี 
                            ศกัยภาพการรักษาสูงกวา่........................................................................................... 
               (3) การบริการดา้นสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน เทียบเท่าหน่วยบริการสุขภาพภายนอก 
                           (ดา้นสถานที+   ดา้นบุคลากร  ดา้นการบริการ ) .......................................................... 
 

ข้อเสนอแนะการบริการด้านสุขภาพ ................................................................................................... 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชื�อ – สกุล   
ที�อยู ่
ที�ทาํงาน  
 
ประวติัการศึกษา 
     พ.ศ. 2533 
     พ.ศ. 2538 
 
     พ.ศ. 2549                        
 
      พ.ศ. 2558                       
 
 
ประวติัการทาํงาน 
     พ.ศ. 2533 – 2534 
      
     พ.ศ. 2534 – 2544 
     พ.ศ. 2544 – 2551 
     พ.ศ. 2544 – ปัจจุบนั 
      
     

นายรณกรณ์  เอกฉนัท ์ 
82/1 หมู่ 2 ตาํบลหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 71110  
สถานพยาบาลเรือนจาํพิเศษธนบุรี  ถนนเอกชยั- บางบอน แขวงบางบอน 
เขตบางบอน   กรุงเทพฯ 10150  
 
โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษา  กรมแพทยท์หารเรือ 
สาขาวทิยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์) 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการบริหารงานยติุธรรม) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันา 
มนุษยค์ณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 
พยาบาลประจาํกองร้อยทหารพรานนาวกิโยธินที� 526  อ.โป่งนํDาร้อน   
จ.จนัทบุรี  
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ� นเกลา้ กรมแพทยท์หารเรือ  
 ทณัฑสถานบาํบดัพิเศษกลาง กรุงเทพฯ  กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม  
 เรือนจาํพิเศษธนบุรี กรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


