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ปัญหาและการแก้ไขโรคติดต่อวัณโรค 
ของผู้ต้องขังภายในเรอืนจ ากลางสมทุรปราการ* 

Problems And Improvement To Tuberculosis Of Prisoners  
In Samut Prakan Central Prison 

ไชยวัฒน์ อริยภัทรกูล** 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ต้องขัง
ติดวัณโรคภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการในเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดการระบบ มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
องค์ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาวะของผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ที่มีปัญหาด้านระบบ
สุขภาวะ โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและใช้การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งในส่วนของการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญนั้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่มีความแตกต่างกันในแต่ละลักษณะ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยศึกษาพบว่า ผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ ากลางสมุทรปราการยังขาดความรู้เรื่องของวัณโรคในสภาพความแออัดในเรือนจ า เพราะ
ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงองค์ประกอบโดยรวมของวัณโรคอย่างแท้จริง เช่น พฤติกรรมของโรค 
การป้องกันโรค การปฏิบัติตัวระหว่างเป็นผู้ติดเชื้อวัณโรค และการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อวัณโรค เป็นต้น 
เหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่ยังไม่มีการปลูกฝังและสืบทอดกันระหว่างบุคคลากกรและผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ า รวมถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ ทัศนคติ (Mindset) ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ต้องขัง ควรมีการ
จัดอบรมองค์ความรู้เหล่านี้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีการเข้าถึงการ
เรียนรู้โรคติดต่อและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ 

ค าส าคัญ : ผู้ต้องขัง, การติดวัณโรคภายในเรือนจ า, ผู้ป่วยวณัโรค  

 

 

 

   * บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่องปัญหาและการแก้ไขโรคติดตอ่วัณโรคของผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 

   ** นักศกึษาหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 

การปฏิบัติต่อผู้ที่กระท าผิดและละเมิดกฎเกณฑ์ทางสังคมในแต่ละยุคนั้นมีความแตกต่างกัน
ทางแนวคิดท่ีเปลี่ยนไป ในอดีตหลักแนวคิดในการลงโทษมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการแก้แค้นทดแทน
ลักษณะ”ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (Retribution) โดยมีความเชื่อว่าการลงโทษที่รุนแรงนั้น จะท าให้เกิด
ตัวอย่างในการถูกลงโทษและเป็นการข่มขู่ ยับยั้งไม่ให้เกิดการกระท าผิดอีก ทั้งยับยั้งคนในสังคมไม่ให้
กระท าผิดตามอย่าง (General Deterrence) และยังเป็นการยับยั้งตัวผู้กระท าผิดไม่ให้มีการกระท า
ผิดซ้ า (Specific Deterrence) โดยใช้รูปแบบการคุมขังจองจ าในเรือนจ าให้หมดอิสรภาพ เป็นวิธีการ
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกในปัจจุบัน เหตุผลเพราะถือว่าเป็นการตัดโอกาสในการกระท า
ผิด (Incapacitation) โดยกฎหมายในแต่ละประเทศมีรายละเอียดในการลงโทษแตกต่างกันไปตาม
ความเหมาะสมของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม  

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ส าคัญของสังคมไทย คือปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าอันเป็นผลมาจากกระบวน
พิจารณาที่เน้นน าผู้กระท าผิดเข้าสู่เรือนจ ามากเกินสมควร สถิติผู้กระท าผิดล้นเรือนจ าไม่ได้เกิดจาก
สภาพของอาชญากรรม แต่เกิดจากปัญหาโครงสร้างเชิงระบบของประเทศไทย ที่ผ่านมาไม่สามารถแก้
จากต้นตอทีแ่ท้จริงได้ดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยการปรับทัศนคติว่า การลงโทษเพ่ือแก้แค้น(จับผู้กระท าผิด
เข้าเรือนจ า) ทดแทนอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป  

จากสถิติผู้ต้องขังมากกว่า 300,000 คนของไทย ท าให้ประเทศไทยมีจ านวนนักโทษมากเป็น
อันดับที่ 6 ของโลก และมีสถิตินักโทษสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งที่ประเทศ
ไทยมีจ านวนประชากรเพียงแค่ 60 ล้านคนในขณะที่จีนมีประชากร 1,500 ล้านคน อินเดียมีประชากร 
1,400 ล้านคน หรือ อินโดนีเซียมีประชากรกว่า 200 ล้านคน ก็ยังมีจ านวนผู้ต้องขังต่ ากว่าประเทศ
ไทย เราจึงก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในอาเซียนทั้งที่พ้ืนที่เรือนจ าสามารถรองรับจ านวนผู้ต้องขังได้เพียงแค่ 
1.2 แสนคน แต่เนื่องด้วยจ านวนผู้ต้องขังทีเ่พ่ิมมากขึ้นจนเกือบจะถึง 4 แสนคนนั้น จึงเป็นจ านวนที่
เกินโครงสร้างของความจุเดิมที่กรมราชทัณฑ์ได้ประเมินไว้ โดยมาตรฐานสากลแล้วนักโทษควรมีที่
นอนคนละ 7 ตารางเมตร แต่ในความเป็นจริงผู้ต้องขังกลับได้ใช้พื้นที่ในการนอนน้อยกว่านั้นทั้งนี้ รัฐ
ต้องจ่ายให้กับกรมราชทัณฑ์ สูงถึง 12,000 ล้านบาท แยกเป็นงบอาหารเลี้ยงนักโทษ 8,000 ล้านบาท
ต่อปีเลยทีเดียว ตัวเลขดังกล่าวได้สะท้อนว่าให้เห็นถึงความแออัดของจ านวนประชากรผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ า และยังเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาเรื่องสุขภาพอีกด้วย 

ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ ากลายเป็นปัญหาหลักส าคัญอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ให้หมดไปจาก
ประเทศไทยได้ ซึ่งปัญหานี้ได้เป็นต้นตอของปัญหาอ่ืนๆ ที่ตามมาอีกมากมายแก่สังคม เช่น ปัญหา
ครอบครัว (พ่อแม่แยกทาง) ปัญหาด้านการศึกษา (เยาวชนผู้กระท าผิดหมดโอกาสศึกษาต่อ) ปัญหา
ทางด้านการขาดแคลนทรัพยากร และปัญหาทางด้านสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสรับราชการ
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ในต าแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดเรือนจ ากลางสมุทรปราการ  และในหัวข้อ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาพของผู้ต้องขังที่น่าเป็นห่วงอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหา
โรคติดต่อวัณโรคระหว่างผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ  

 เรือนจ าเป็นสถานที่มีความเสี่ยงที่ประชากรจะติดเชื้อเป็นจ านวนมาก ด้วยเหตุผลที่มี
ประชากรผู้ต้องขงัอยู่มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก มีรายงานการติดเชื้อวัณโรคจากในเรือนจ าทั่วโลก 
เช่น  ประเทศรัสเซียในปี 1996 พบผู้ต้องขังมีอัตราป่วยเป็นวัณโรค 7000 ต่อแสนประชากร ประเทศ
อาเซอร์ไบจันในปี ส าหรับในประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2548 พบผู้ต้องขังป่วยมีอัตราป่วยเป็นวัณโรค
สูงสุด 1,340.18 ต่อแสนประชากร (ชุติมา เจริญพร, 2548, หน้า 6) ซึ่งแสดงถึงความหนาแน่นของ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดในผู้ต้องขังในประเทศไทยสูงกว่าประชากรทั่วไป 9 เท่า  

 จากภาพรวมที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เรือนจ าจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่จะมีผู้ต้องขังเสี่ยงต่อการติด
เชื้อวัณโรคมากที่สุดในระดับสังคม กลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณะสุขผู้ต้องขังมีปัจจัยความเสี่ยง 
(Risk factor) ทางด้านสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความแออัด การถ่ายเทของอากาศค่อนข้างน้อย 
รวมไปถึงสภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ สภาวะความเครียดในเรื่องคดีความ ปัญหา
ครอบครัว และการติดเชื้อเอชไอวีเข้าร่วมด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเจ้าหน้าที่เรือนจ าประจ าเรือนจ า
กลางจังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขัง
ติดเชื้อวัณโรคภายในเรือนจ า เพ่ือให้ได้ซึ่งความรู้ที่จะสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การ 
ให้เกิดความเหมาะสมแก่และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังไม่ให้ติดเชื้อวัณโรคจากในเรือนจ าต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาวิจัยเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) สาเหตุของปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การป้องกัน และการจัดการ การ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรคภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 

2) ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การป้องกัน และการจัดการ 
การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 

3) ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การป้องกัน และการ
จัดการ การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) ทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview or formal interview)  

 
ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

1.ประชากร (Population) ที่ท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในเรือนจ าที่
สามารถประสานงานรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่และพยาบาลเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 
3 คนและผู้ต้องขังป่วยวัณโรคภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ 7 คน 

2.ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับวัณโรค ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ผู้เคยป่วยในคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และ
พยาบาลเรือนจ าผู้มีหน้าที่ดูแลรักษา ในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ โดยจะก าหนดคุณลักษณะของ
ประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2563, หน้า 41) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informant) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 ผู้ต้องขังติดเชื้อวัณโรคต่างลักษณะ ในเรือนจ ากลางสมุทรปราการจ านวน 7 คน 
2.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ ากลางสมุทรปราการผู้เคยติดเชื้อวัณโรค จ านวน 1 คน 
2.3 เจ้าหน้าที่พยาบาลเรือนจ ากลางสมุทรปราการผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค จ านวน 2 คน 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์

โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ลกัษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์
ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอน ตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกันและการสัมภาษณ์จะ
ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์
โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้าในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและ
บันทึกเสียงโดยการสัมภาษณ์จะอนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
  
 



5 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารเป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการเก็บ
รวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืนได้แก่ 
  1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย
ภายใต้โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รวมถึงเอกสารวิชาการ วารสาร สิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก ่สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นมาอย่างละเอียด 

  1.4 เอกสารทางราชการเป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
ระเบียบ พระรราชบัญญัติกรมราชทัณฑ์ คู่มือการควบคุมผู้ต้องขัง หนังสืออาชญาวิทยา หนังสือสิทธิ
มนุษยชน ข้อก าหนดขั้นต่ าของสหประชาชาติ (Mandela Rules) หนังสือการอบรมเรื่องวัณโรค เป็น
ต้น  
 2.วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซ่ึงผู้วิจัยไดเ้ก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่
ก าหนดไว้เท่านั้นผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการตอบแต่ละวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการจด
บันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าพูดของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

 1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) แยกประเด็นของ
ข้อมูลที่ได้รับมาเพ่ือท าการแยกตามวัตถุประสงค์ในแต่ละประเด็น  
  2. น าข้อมูลที่ได้น ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี 
เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางราชการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงและความแตกต่างของข้อมูลก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์เหตุผล 
  3. สรุปผลการวิจัยถึงสาเหตุปัจจัยของปัญหาที่ผู้ต้องขังติดเชื้อวัณโรค (Tuberculosis) 
ภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ รวมไปถึงการแนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการ
แพร่เชื้อวัณโรคภายในเรือนจ า โดยใช้การน าเสนอในรูปแบบในเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ดังนี้ 

 การวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงปัญหา สาเหตุ พร้อมทั้งหา
แนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังติดวัณโรคในเรือนจ า เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
องค์ความรู้ (Knowledge Management) ในการจัดการปัญหาเรื่องสุขภาวะของผู้ต้องขังรวมไปถึง
บุคคลากรเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ จากผลการวิจัยทางหนังสือ วารสาร 
วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ เอกสารการวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ ต าราทางวิชาการ หนังสือส่วนราชการต่างๆท่ีมี
ความเกี่ยวข้องภายในกรมราชทัณฑ์ อาชญาวิทยา ทั้งยังมีต าราในระดับสากลเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ข้อก าหนดขั้นพ้ืนฐานของสหประชาชาติ (Mandela Rules) และ ข้อก าหนดกรุงเทพฯ (Bangkok 
Rules) เกี่ยวกับการดูแลผู้ต้องขังหญิง  ในระยะเวลาที่ผ่านมาในระบอบการปกครองภายในเรือนจ าฯ
ประชาชนภายนอกมักให้ค านิยามเรือนจ าว่า “แดนสนธยา” ซึ่งในแนวความคิดแบบอาชญาวิทยายุค
แรกๆ จะมีแนวความในการลงโทษมุ่งเน้นความรุนแรงเป็นไปเพื่อจุดประสงค์แห่งการแก้แค้นเป็นหลัก 
ให้เกิดความพึงพอใจในแก่ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษในลักษณะ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (Retribution) เมื่อ
โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกชน
หรือราชการ ทุกอย่างต้องปรับตัว ในเรือนจ าเองที่เคยมีคนนิยามว่า”แดนสนธยา”จึงถูกเปิดกว้างด้วย
เทคโนโลยีที่เรียกว่า “สื่อ” ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ เชื่อมต่อเรื่องภายใน
เรือนจ ากันอย่างรวดเร็ว เรื่องสิทธิมนุษยชนจึงได้เข้ามามีบทบาทในการเรือนจ าทั่วโลก เรียกร้องให้
เกิดความถูกต้องเหมาะสมบนมุมมองอาชญาวิทยายุคใหม่ ที่เชื่อว่าผู้ต้องขังสามารถปรับปรุงและแก้ไข
ได้เมื่อเราให้โอกาส  

 กรมราชทัณฑ์เองก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยในการควบคุมและดูแลผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจ า โดยเริ่มจากการปรับแนวคิด (Mindset) ของบุคคลากรในกรมกองให้เกิดองค์ความรู้
ความเข้าใจในเรื่องอาชญวิทยาและสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง โดยต้องมีการดูแลตามสิทธิที่เขาพึง
จะได้รับเหมือนประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสุขภาวะชีวิตความเป็นอยู่ภายในเรือนจ า 
ที่ทางรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณ 12000 ล้านบาท/ปี ให้กรมราชทัณฑ์ต่อจ านวนผู้ต้องขัง 3.2 แสน
คนในประเทศไทย เพื่อใช้ส าหรับดูแลผู้ต้องขังทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ค่าอาหาร 3 มื้อ ค่าน้ า ค่าไฟ 
ค่าเครื่องนุ่งห่มต่างๆ  แต่หนึ่งปัญหาที่เป็นอยู่คือบุคคลากรในเรือนจ าที่มีไม่เพียงพอต่ออัตราส่วนตาม
หลักสากล 1 : 5 (เจ้าหน้าที่ : ผู้ต้องขัง) เนื่องด้วยประชากรผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการอยู่
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ประมาณ 6.5 พัน ถึง 8 พันคน ท าให้อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง การ
ดูแลผู้ต้องขังจึงเป็นไปอย่างยากล าบากและไม่ทั่วถึง  

 ด้วยปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ านี้ท าให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย ไม่ว่าจะเรื่องความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอ ปัญหา
ครอบครัว และอีกปัญหาที่ส าคัญภายในเรือนจ าที่เราจะกล่าวถึงคือปัญหาโรคติดต่อภายในเรือนจ า 
โรคติดต่อภายในเรือนจ านั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็น เอชไอวี โรคฝี โรคหิด โรคกากเกลื้อน โรคเริม 
ไข้หวัด และวัณโรค เป็นต้น รวมไปถึงโรคโควิด 19 (COVID 19) ที่ทางเรือนจ าพยายามทุกวิถีทางใน
การป้องกันไม่ให้โรคนี้เข้าสู่เรือนจ าได้ เพราะถ้าหากเข้าสู่ภายในเรือนจ าแล้วจะกลายเป็นการแพร่เชื้อ
ครั้งใหญ่ที่ติดต่อกันระหว่างผู้ต้องขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราจึงมีกรณีศึกษาเรื่องของปัญหาโรค
ทางเดินหายใจอันดับหนึ่งอย่างวัณโรค ที่มีการติดต่อกันภายในเรือนจ ามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ซึ่งจากท่ีผู้วิจัยได้ศึกษามานั้นวัณโรคมีสิทธิที่จะเสียชีวิตได้หากไม่ท าการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น
หน้าที่ของบุคคลากรภายในเรือนจ าที่จะออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคนี้ให้หมดไปจาก
เรือนจ า เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคมผู้ต้องขังโดยรวม  

 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 สาเหตุของปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การป้องกัน และการ
จัดการ การแพร่กระจายเชื้อวัณโรคภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ  

 ผลการวิจัยพบว่า องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางสมุทรปราการจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลนั้นมูลอยู่ในระดับหนึ่งเพียงแค่ลักษณะการสังเกตุอาการของวัณโรคเบื่องต้น เช่น การ
แสดงอาการป่วย เป็นไข้ ไอแห้ง เป็นต้น พยาบาลวิชาชีพในเรือนจ านั้นจึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีองค์ความรู้ความเข้าใจในวัณโรค (Tacit Knowledge) ทีเ่กิดจากประสบการณ์การท างาน
มาเป็นระยะเวลานาน ซ่ึงแตกต่างจากผู้ต้องขังที่มีจ านวนมากแต่มีองค์ความรู้เหล่านี้น้อย จึงเป็น
ปัจจัยหนึ่งของปัญหาในการด ารงชีวิตของผู้ต้องขังที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่อ  

 โดยปกติแล้วเรือนจ าจะมีผู้ต้องขังเข้าใหม่วันละประมาณ 5 – 50 คน แล้วแต่ช่วงเวลาตาม
สาเหตุปัจจัยต่างๆ ซึ่งผู้ต้องขังที่เข้ามาใหม่จะถูกคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่เรือนจ าและผู้ช่วยเหลือ
(ผู้ต้องขังมีความสามารถที่ถูกคัดเลือก) มาช่วยงานในการจ าแนกคัดกรองผู้ต้องขัง หนึ่งในนั้นจะมีการ
คัดแยกโรคติดต่อที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดภายในเรือนจ า ไม่ว่าจะเป็น HIV วัณโรค หิด หัด เป็น
ต้น เพ่ือท าการแยกไว้รักษาในสถานพยาบาลภายในเรือนจ า แต่เนื่องจากปัญหาด้านทรัพยากรด้าน
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สถานที่ของห้องแยกโรคไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ต้องขังปกติ จึงท าให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ
ยากล าบากต้องน าทุกโรคมารวมกันในสถานพยาบาลภายในเรือนจ า 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การป้องกัน 
และการจัดการ การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ผลการวจิัยพบว่า  

2.1.สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค ควรให้มีการจัดอบรมเพ่ิมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคติดต่อวัณโรค ให้กับทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ
โดยมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน(เดือน/ครั้ง) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในองค์ความรู้เป็นการทบทวน
ความรู้ เพิ่มเติมให้เกิดทักษะ ความสามารถ องค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งยังควรที่จะอบรมผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุก
ครั้งในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อวัณโรคและโรคติดต่ออ่ืนๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดูแลผู้ต้องขังให้มีสุขภาวะที่แข็งแรงพร้อมกลับตัวเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

2.2 ควรมีการพัฒนาระเบียบขององค์การให้เกิดความคล่องตัว คือ การให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ พร้อมทั้งลดมาตรการการ
ลงโทษสถานหนักแก่บุคลากรผู้ประพฤติผิดโดยสุจริตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและรวดเร็วในการปฏิบัติหน้าที่ 

2.3 จัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างเป็นระบบ การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ เช่น 
การบริหารงานเจ้าหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ การมอบหมายงานให้ผู้ต้องขังที่มีความรู้
ความสามารถด้านสาธารณะสุขได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ทั้งยัง
ปัญหาข้อจ ากัดด้านสถานที่ห้องแยกโรคที่ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านอุปกรณ์ป้องกันปัญหาด้านขาดแคลน
ยารักษาโรค เป็นต้น ให้เกิดการจัดการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เช่น การสร้างห้องแยกโรคเพ่ิมเติมจาก
เดิม การจัดหาหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการป้องกันโรค ติดต่อกระทรวงสาธารณะสุขเพ่ือขอ
สนับสนุนด้านเวชภัณฑ์เพ่ือให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 
 วัตถุประสงค์ที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค ในการแก้ปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค การ
ป้องกัน และการจัดการ การแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ผลการวิจัย
พบว่า  

3.1 ปัญหาด้านฐานความรู้ของบุคลากร คือ บุคลากรในหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยเหลือ) 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดหลายด้าน บุคลากรหลักภายในหน่วยงานยังคงมีชุดความคิดที่ยึด
ติดกับมองมุมมองเดิมและค่านิยมเก่าในเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังแบบเก่า ด้านหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรมที่จ าเป็นต่อการบริหารงานผู้อยู่ใต้การปกครองจ านวนมาก ด้านสาธารณะสุข ด้าน
สิทธิมนุษย์ชนสากล ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังที่พึงได้รับ  
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3.2 ปัญหาด้านโครงสร้างและระเบียบการปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
องค์การจะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานและถูกก ากับโดยกฎระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง 
ข้อสั่งการ มาตรการการควบคุมต่างๆ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจึงต้องมีการคิดทบทวนเรื่อง
ของข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การ
ด าเนินงานภายในหน่วยงานจะเน้นการท างานด้วยเอกสารค าสั่งและมีการลงโทษสถานหนักแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ท าผิดระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเอกสารในการขอด าเนินการจะมีผู้บริหารองค์การลงนามรับทราบ
อนุมัติตามล าดับชั้น ท าให้งานการบริหารบุคคลภายในเกิดความล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง 

3.3 ปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรภายในหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรใน
เรือนจ าอยู่ค่อนข้างมาก คือ ทางเรือนจ ามสีถานที่ที่ไม่สามารถขยายได้ สิ่งอุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ
กับประชากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าทางกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ จะมีความพยายาม
แก้ปัญหาเรื่องของความแออัดของผู้ต้องขังด้วยนโยบายและมาตรการต่างๆ แต่ก็เหมือนเป็นการชะลอ
ปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรที่ยังคงต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 อภิปรายผล 

จากที่ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลภาคสนามมานั้น สามารถสรุปได้จากข้อมูลเบื้องต้นว่า บุคลากร
ภายในเรือนจ าและผู้ต้องขังเรือนจ ากลางสมุทรปราการมีความรู้ความเข้าใจในวัณโรคน้อย ซ่ึงผู้ต้องขัง
โดยทั่วไปแล้วจะไม่ค่อยทราบข้อมูลของวัณโรคมากเท่าไหร่จะทราบเพียงว่า วัณโรคคือโรคติดต่อทาง
ระบบทางเดินหายใจ น้ าลาย การ ไอ จาม แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมของวัณโรค 
การป้องกันตัวเองจากวัณโรคการปฏิบัติตัวขณะเป็นผู้ป่วยวัณโรค รวมทั้งองค์ความรู้ที่ถูกต้องจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่าง แพทย์ พยาบาล ท าให้ไม่ทราบถึงความกระทบต่อสังคมในเรือนจ า จน
เกิดความประมาทและการละเลยในการป้องกันตนเองจากวัณโรคท าให้เกิดการแพร่เชื้อแก่ผู้ต้องขัง
ส่วนมาก ท าให้กลายเป็นปัญหาในการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วย รวมทั้งยังท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร
เจ้าหน้าที่และยารักษาโรคอีกด้วย  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสุนัดดา สงวนเดช (2558) เรื่อง 
กรอบการจัดการข้อมูลค ารับรองการปฏิบัติงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พบว่า การน าระบบการจัดการความรู้เข้ามาดึงความรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ด้านงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยใช้หลักการของ
วิศวกรรมความรู้เข้ามาในการตรวจสอบความรู้และดึงความรู้ของผู้เชี่ยวชาญการด าเนินงานด้าน
งานวิจัย และน าองค์ความรู้นั้น มาวิเคราะห์เพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ สามารถอยู่ในบริบทเดียวกับ
ระบบการด าเนินงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาข้อมูลได้ใน
หลากหลายมุมมอง 
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การวิจัยพบว่าปัจจัยเสี่ยงในการติดวัณโรคของผู้ต้องขังภายหลังจากเข้าสู่เรือนจ ากลาง
สมุทรปราการเป็นการศึกษา เก็บข้อมูล เรียนรู้ถึงปัญหาจากผู้ติดเชื้อวัณโรค เจ้าหน้าที่เรือนจ า 
พยาบาลเรือนจ า ให้ทราบถึงข้อเท็จจริงในการติดเชื้อภายในเรือนจ า เพ่ือให้เกิดการจัดการองค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยสรุปรวมปัจจัยเสี่ยงในการติดวัณโรคในเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการจากผู้ให้ข้อมูล ได้ดังนี้ 

(1) ปัจจัยเสี่ยงด้านคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง การด ารงชีวิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจ าที่มีความ
แออัดนั้นเป็นไปด้วยความยากล าบาก เนื่องจากผู้ต้องขังขาดงบประมาณท่ีจัดสรรส าหรับการ
ด ารงชีวิตของผู้ต้องขังอย่างพอเพียง ขาดวัสดุเครื่องใช้ที่เป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตที่จ าเป็น เช่น สบู่ 
ยาสีฟัน ขัน ผ้าห่ม และยารักษาโรค ที่เพียงพอต่อความต้องการ ด้วยบางเหตุผลที่ผู้ต้องขังเองไม่
สามารถท างานหาเงินภายในเรือนจ าได้ บางคนญาติไม่มาเยี่ยม ไม่ฝากเงินให้ใช้  จึงเกิดการใช้ของใช้
ร่วมกัน เจ้าหน้าที่จึงมีความจ าเป็นด้านงบประมาณในส่วนนี้ เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้ของใช้ร่วมกันจนเป็น
ที่มาของการแพร่เชื้อวัณโรค สอดคล้องกับแนวความคิดของ 4M ในหัวข้อ M2 เงินทุนหรือ
งบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินงานจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการ ถือว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุด เพราะการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกในงานราชการไม่สามารถด าเนินการได้หาก
ขาดเงินงบประมาณ  กล่าวได้ว่าการจะด าเนินงานภายในเรือนจ านั้นต้องอาศัยเงินทุนในการ
ขับเคลื่อนกิจการและปัจจัยต่างๆ ให้ด าเนินไปได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า 
แอลกอฮอร์ฆ่าเชื้อโรค ยารักษาโรค และของใช้จ าเป็นต่างๆ เป็นต้น  

(2) ปัจจัยด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สภาพความแข็งแรงของร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับภาวะ
สุขภาพทางจิตที่แข็งแรงเช่นกัน องค์การจึงควรพัฒนาสุขภาพกายไปพร้อมกับสุขภาพจิตควบคู่กันไป 
มีผู้ต้องขังจ านวนหลายคนที่ยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตภายในเรือนจ าได้ หลายคนยังวิตก
กังวลเรื่องคดีความ เรื่องเก่ียวกับทางครอบครัว ท าให้เกิดความกังวลจนส่งผลท าให้สุขภาพร่างกาย
อ่อนแอทรุดโทรม ก่อให้เกิดความเครียด หรือเรียกอีกอย่างว่า “วิตกจริต” บางคนอาจอยู่ในสภาวะ
ซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว หรือภาษาแบบไม่เป็นทางการที่เรียกกันภายในเรือนจ าว่า “ไข้คุก” อีกท้ังยังมี
ผู้ต้องขังที่มีภาวะป่วยเป็นโรคประจ าตัว มีปัญหาด้านสุขภาพโดยตรง เช่น เบาหวาน ไขมัน ความดัน 
โรคหัวใจ เป็นต้น เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักอีกประการจึงเป็นเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจ  ที่
ส่งผลเสี่ยงต่อการรับเชื้อวัณโรคได้โดยง่าย สอดคล้องกับแนวความคิดของ ถนัด จ่ากลาง (2561) ใน
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจัดการสุขภาพประชาชน กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จังหวัดขอนแก่น 
พบว่า ปัจจัยด้านการจัดการสุขภาพมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมต่อประสิทธิผลการจัดการสุขภาพ
ประชาชน และยังข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านการจัดการสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ซ่ึง
ประกอบด้วยการควบคุมอาหาร การออกก าลังกาย และการควบคุมอารมณ์ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปใช้  

1. ควรมีการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังภายในเรือนจ าด้านสุข
ภาวะในเรื่องของวัณโรคและโรคติดต่อภายในเรือนจ า เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านการบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบริบทขององค์การ  

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาสถานที่ให้เพียงพอต่อความต้องการและเกิด
ประโยชน์แก่สังคมโดยรวมของผู้ต้องขัง พร้อมทั้งปรับปรุงสถานที่เดิมให้ดีมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ มาตรการ ข้อบังคับในการท างานของบุคลากร
ภายในเรือนจ าให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น แก้ไขบทลงโทษกรณีสถานหนักให้พิจารณาจาก
องค์ประกอบโดยรวมด้วย มอบอ านาจในการตัดสินใจเรื่องเร่งด่วนให้แก่บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เกิด
วัฒนธรรมการท างานในแนวราบมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ขององค์การให้สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท างานมากตามไปด้วย 

4. ควรมีการใช้เทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทภายในเรือนจ ามากยิ่งข้ึนยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์
ทางด้านการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจหาเชื้อวัณโรค อุปกรณ์ฆ่าเชื้อภายในห้อง  

5. ควรเสริมสร้างทัศนคติ (Mindset) ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดในรูปแบบการควบคุม
ผู้ต้องขังให้มีความยืดหยุ่น ให้บุคลากรภายในองค์การมีเป้าหมายในการท างานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อน าไปสู่การเป็นบุคลากรกรมราชทัณฑ์สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักและ
เข้าใจถึงความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจในผู้ต้องขังและงานการดูแลผู้ต้องขังในเรื่อง
สาธารณะสุข ให้ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในการควบคุมได้รับสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเท่า
เทียมกันและเสมอภาค พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเองมีทักษะ องค์ความรู้ความเข้าใจ ในการใช้
ชีวิตเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ โรคภัยไข้เจ็บภายในเรือนจ าได้ ให้สามารถกลับออกไปใช้ชีวิตเพ่ือเป็นคนดี
ของสังคมได้ 

 

 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาวิจัยค้นคว้าครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งมีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในเรือนจ าและ
ผู้ต้องขังผู้ป่วยเป็นวัณโรครวมกันจ านวน 10 คน ผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อขยายมุมมองและกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความครอบคลุมถึงบุคลากร/ประชากร
ผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ ทั้งยังสามารถเห็นข้อมูลในเชิงสถิติท่ีมีความหลากหลาย 



12 
 

เพ่ือเป็นการน าข้อมูล มุมมองด้านใหม่มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันให้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนว
ทางการแก้ไขป้องกันเรื่องโรคติดต่ออ่ืนๆภายในเรือนจ า ให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการผู้ต้องขังด้านสุขภาวะภายในเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  

2. ควรมีการส ารวจศึกษาความต้องการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง
ภายในเรือนจ ากลางสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดมุมมองการพัฒนาปัญหาที่แท้จริงระหว่างการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรเจ้าหน้าที่เรือนจ าและผู้ต้องขัง ให้เกิดเป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ “ราชทัณฑ์ปันสุข” ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
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