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บทคัดยอ 

 

 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ เปนสถานที่ที่มีปจจัยเสี่ยงที่เอื้อตอการแพรของเช้ือวัณโรคสูงผูตองขังจึงมี

ความเสี่ยงตอการติดเช้ือวัณโรคปอดมากกวาประชากรทั่วไป มีอัตราการปวย และมีอัตราการตายมากกวา

หลายเทา การวิจัยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงมิติสุขภาพและสังคมของ

ผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน จังหวัดขอนแกนในชวงเดือนตุลาคม2560 ถึงเมษายน 2561

ประชากรเปาหมาย คือ ผูที่มีหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ จํานวน3 คนและผูปวยวัณโรค

ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ จํานวน6คน วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา ผลการศึกษาผูปวยถูกตีตราและความทุกข

ความกังวลมากกวานักโทษคนอื่นๆ โดยในทัณฑสถานบําบัดพิเศษจะแยกผูปวยออกจากนักโทษอื่นๆ เพื่อการ

ปองกันโรคและลดการกระจายของเช้ือโรค ดวยการจัดหองพักพิเศษใหผูปวยวัณโรคยังมีความตระหนักและ

พฤติกรรมการดูแลอาการเจ็บปวยของตนเองไมเหมาะสม มีโอกาสกระจายของเช้ือโรคสูนักโทษคนอื่นๆ จิต

อาสาดูแลผูปวยวัณโรค ยังขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานการใหยาผูปวย และขาดการปองกัน

ตนเอง มีโอกาสไดรับเช้ือวัณโรค นอกจากน้ัน การที่ผูปวยตองเขาฐานใหญ รวมกับนักโทษปกติคนอื่นๆ จะมี

โอกาสแพรเช้ือโรคได  ในสวนดานการรับรูของผูปวยเรื่องการรักษาโรคและการกินยา ผูปวยจะมีความเขาใจ

อยางดี  ดานปญหาในการจัดระบบการดูแลผูปวย พบวา ยังมีปญหาจากการมีจํานวนเจาหนาที่นอย และภาระ

งานอื่นๆ นอกเหนือจากการดูแลผูปวยวัณโรค ซึ่งในชวง 2 เดือนที่ปวย ผูปวยวัณโรคจะถูกแยกออกจาก

นักโทษอื่นๆ เพื่อการปองกันโรคและลดการกระจายของเช้ือโรค ดวยการจัดหองพักพิเศษใหผูปวย ซึ่งหลังจาก

น้ัน ผูปวยจะถูกสงตัวกลับไปหองพักเดิม ซึ่งมีนักโทษจํานวนมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงปญหาการจัดระบบการ

ดูแลที่ไมตอเน่ือง และมีผลตอการกินยาที่ตอเน่ือง เสี่ยงตอโอกาสที่จะรักษาวัณโรคใหหายขาดขอเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งน้ีทําใหเขาใจถึงวิถีชีวิตและบริบทของผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษเพื่อนําขอมูลไป

กําหนดรูปแบบการดูแลผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ ใหสอดคลองกับบริบท จํานวนผูตองขัง และ

ความพรอมของบุคลากรดานสาธารณสุข และควรมีการสื่อสารเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงตอการรักษาวัณโรคให

หายขาด รวมถึงการจัดสิ่งแวดลอม และมีมาตรการกํากับติดตามการดูแลผูปวยวัณโรคตอไป 
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บทนํา  

 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษเปนสถานที่ที่มีปจจัยเสี่ยงที่เอื้อตอการแพรของเช้ือวัณโรคสูง นอกจากน้ันการ

ที่มีผูตองขังเปนจํานวนมากภาวะทุพโภชนาการ ความเครียด การติดสารเสพติดและการติดเช้ือเอชไอวี หรือ

เอดสเปนปจจัยสงเสริมใหเกิดการติดเช้ือวัณโรค และเปนวัณโรคเร็วย่ิงข้ึน ผูตองขังจึงมีความเสี่ยงตอการติด

เช้ือวัณโรคปอดมากกวาประชากรทั่วไป มีอัตราการปวย และมอีัตราการตายมากกวาหลายเทา (ศิรินภา จิตติ

มณี, นิภา งามไตรไร, 2552) 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพื่อศึกษาถึงมิติสุขภาพและสังคมของผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน  

จังหวัดขอนแกน 

วิธีการศึกษา  

 งานศึกษาน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชสัมภาษณ และการสังเกตทั้งแบบมี

และไมมีสวนรวม ในชวงเดือนตุลาคม2560ถึงเมษายน 2561หนวยในการวิเคราะห มีทั้งระดับหนวยงาน และ

ระดับบุคคล  ซึ่งประชากรเปาหมาย คือ (1)ผูใหขอมูลระดับหนวยงาน คือ ผูที่มีหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค

ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน  จํานวน3 คน(2)ผูใหขอมูลระดับบุคคล คือ ผูปวยวัณโรคในทัณฑสถาน

บําบัดพิเศษขอนแกน จํานวน6คนใชการวิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อหาขอสรุปจาก

ปรากฏการณทางสังคมโดยพิจารณาความสัมพันธของปรากฏการณตางๆ (Phenomenon Relationship)  

ผลการศึกษา 

 1. ตัวตนของผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 

 ผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษนอกจากเปนนักโทษแลว การเปนผูปวยโรคติดตอรายแรง ทํา

ใหผูปวยมีความทุกขและกังวลมากกวานักโทษคนอื่นๆ หลายเทา นอกจากน้ัน นักโทษปกติที่ไมปวยยังตีตราตัว

ผูปวยในมุมมองที่ไมดี และรังเกียจ เมื่อเปนโรควัณโรคจะเสี่ยงตอการเปนโรคเอดสดวย สะทอนใหเห็นถึง 

ความทุกขทรมานจากการเปนวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 



 “ ผมรูสึกถูกตีตราตลอดเวลา  แมตอนไปข้ึนศาล จะมีคนวาซึ่งๆ หนาวา อยาไปใกลมัน มันเปนวัณ

โรค” 

 2. สิ่งแวดลอมของผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 

 ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษสิ่งแวดลอมภายในหองนอน จะมีผูตองขังจํานวนมาก และมีความแออัด

ประกอบกับระยะเวลาการอยูรวมกันมากกวาวันละ 15 ช่ัวโมง เปนการเพิ่มโอกาสในการติดเช้ือ ซึ่งเมื่อมีผูปวย

วัณโรคเกิดข้ึน ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษจะแยกผูปวยออกจากนักโทษอื่นๆ เพื่อการปองกันโรคและลดการ

กระจายของเช้ือโรค ดวยการจัดหองพักพิเศษใหผูปวย   

 3. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 

 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษ จะจัดอุปกรณเครื่องใชใหผูปวยวัณโรคทุกคนประจําตัว แตในความจริง ยังใช

อุปกรณรวมกันระหวางผูปวยดวยกัน รวมถึงนักโทษที่มาเย่ียมเยียนผูปวย นอกจากน้ัน ผูปวยยังมีการสูบบุหรี่ 

ซึ่งเปนปญหาในการดูแล ผูปวย เน่ืองจาก ไมใหความรวมมือ มีการแอบสูบบุหรี่ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูปวยวัณ

โรคยังมีความตระหนักและพฤติกรรมการดูแลอาการเจ็บปวยของตนเองไมเหมาะสม มีโอกาสกระจายของเช้ือ

โรคสูนักโทษคนอื่นๆ  

 “ผูปวยทุกคนจะมีกระปองใสเสมหะของตัวเองหลังจากบวนเสร็จจะนําไปเทลงโถสวม มีแกวนํ้าที่ใช

เปนของสวนตัวแตในบางครั้งก็ใชรวมกัน ผูตองขังที่สูบบุหรี่จะมีที่ใหสูบอยูนอกหอง เปนที่โลงไกลจากหองราว 

100 เมตร ผูปวยวัณโรคทุกคนพยาบาลจะแจกผาปดปากใหจนกวาจะตรวจไมพบเช้ือ หรือ 2 เดือน ผูปวยทุก

คนจะทํากิจวัตรประจําวันเหมือนกันเพราะอยูรวมกัน และทํากิจกรรมรวมกัน” 

 4. กิจวัตรประจําวันและการรับประทานยาของผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 

 ในแตละวัน ผูปวยวัณโรค มีกิจวัตรประจําวันเชนเดียวกับนักโทษคนอื่น การรับประทานยาวัณโรค จะ

มีจิตอาสาที่เปนนักโทษ คอยกํากับการกินยา จากการสังเกตจิตอาสาที่เปนนักโทษ จะไมดูฉลากยา ใช

ความคุนเคยในการจัดยา และสวมใสผาปดปากปดจมูกเปนบางครั้ง  สะทอนใหเห็นวา   ยังขาดความรูความ

เขาใจในการปฏิบัติงานดานการใหยาผูปวย และขาดการปองกันตนเอง มีโอกาสไดรับเช้ือวัณโรค นอกจากน้ัน 

การที่ผูปวยตองเขาฐานใหญ รวมกับนักโทษปกติคนอื่นๆ จะมีโอกาสแพรเช้ือโรคได   

 5. มุมมองการดูแลผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ 

 ดานปญหาในการจัดระบบการดูแลผูปวย พบวา ยังมีปญหาจากการมีจํานวนเจาหนาที่นอย และ

ภาระงานอื่นๆ นอกเหนือจากการดูแลผูปวยวัณโรคการจัดการระบบการดูแลผูปวย ในชวง 2 เดือนที่ปวย จะ

แยกผูปวยออกจากนักโทษอื่นๆ เพื่อการปองกันโรคและลดการกระจายของเช้ือโรค ดวยการจัดหองพักพิเศษ

ใหผูปวย ซึ่งหลังจากน้ัน ผูปวยจะถูกสงตัวกลับไปหองพักเดิม ซึ่งมีนักโทษจํานวนมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

ปญหาการจัดระบบการดูแลที่ไมตอเน่ือง และมีผลตอการกินยาที่ตอเน่ือง เสี่ยงตอโอกาสที่จะรักษาวัณโรคให

หายขาด 

อภิปรายผล สรุปและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งน้ีทําใหเขาใจถึงวิถีชีวิตมิติสุขภาพและสังคมของผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ

ขอนแกน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของบุญยัง ฉายาทับ (2557) ในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยวัณโรค



ปอดดวยการมีสวนรวมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําทัณฑสถาน ดวยการจัดระบบการดูแลสุขภาพตนเอง

และการใชเครื่องปองกันอันตรายจากความเสี่ยงของโรค และพัฒนาการจัดการระบบการดูแลผูปวยใหมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน  เพื่อการรักษาที่ตอเน่ือง และปองกันการติดตอของโรคตางๆที่แฝงมาพรอมกับการอยู

รวมกันในทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายควรกําหนดรูปแบบการดูแลผูปวยวัณโรคในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ ให

สอดคลองกับบริบท จํานวนผูตองขัง และความพรอมของบุคลากรดานสาธารณสุข ในทัณฑสถานบําบัดพิเศษ

และควรจัดสิ่งแวดลอม และมีมาตรการกํากับติดตามการดูแลผูปวยวัณโรค เชน การใชแกวนํ้าด่ืมรวมกันกับ

ผูปวยดวยกันเองและนักโทษคนอื่นๆ  การใชผาปดปากปดจมูกของผูปวย จิตอาสา และนักโทษ 

เอกสารอางอิง 

บุญยัง ฉายาทับ. การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยวัณโรคปอดดวยการมีสวนรวมของอาสาสมัคร สาธารณสุข

 ประจําทัณฑสถาน. วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 บัณฑิตมหาวิทยาลัยคริสเตียน; 2557. 

ศิรินภา จิตติมณี, นิภา งามไตรไร. แนวทางการเรงรัดการควบคุมวัณโรคในเรือนจําของประเทศไทย. 

 พิมพครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ: สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค; 2552. 


