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บทนํา
การรับรองข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง
สําหรับผู้กระทําผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Noncustodial Measures for Women Offenders) หรือข้อกําหนดกรุงเทพ (the Bangkok Rules) เมื่อเดือน
ธัน วาคม 2010 นั บเป็ น ก้า วสํ า คัญในการสร้ างความตระหนั กเกี่ ยวกั บ ความต้ องการเฉพาะด้ า นเพศภาวะ
(Gender-specific Needs) ของผู้หญิง ในระบบกระบวนการยุติธรรม และการมีมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติ
ต่อผู้หญิง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการรับรองนั้น มาตรฐานสากลที่มีอยู่ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการ
เฉพาะของเด็กผู้ห ญิ งและผู้ห ญิ งเท่าใดนั ก ทั้งในขณะที่ถูกคุมขังและในขณะที่รั บการปฏิบั ติโ ดยมาตรการ
ทางเลือกแทนการจําคุก นอกจากนั้น ข้อกําหนดกรุงเทพยังเป็นเครื่องมือระดับสากลลําดับแรก ที่กล่าวถึง
ต้องการเฉพาะของเด็กติดผู้ต้องขังหญิงอีกด้วย
ความท้าทายในปัจจุบัน คือ การนํามาตรฐานเหล่านี้ไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการข้อกําหนดกรุงเทพกับ
กฎหมายในประเทศ นโยบายด้านการตัดสินโทษ และกฎระเบียบของเรือนจํา และที่สําคัญที่สุด คือ การนํา
ข้อกําหนดนี้ ไปปฏิบัติในประเทศต่างๆทั่วโลก
ข้อกําหนดส่วนใหญ่ไม่ได้เรียกร้องให้เพิ่มทรัพยากรในการนําไปปฏิบัติ แต่เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความ
ตระหนักรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ประเด็นหลักที่ควรสนับสนุนเพิ่มเติมมีเพียงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ที่เ กี่ ย วข้ องกับ ข้ อกํา หนดกรุ งเทพ และสร้า งความเข้าใจเกี่ ย วกับ พื้ น ฐานและความ
ต้องการของผู้กระทําผิดหญิง
นอกจากนั้น ควรมีการรวบรวมข้อมูลและทําวิจัยให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของผู้หญิงที่
ทําผิดกฎหมาย สาเหตุหลักที่ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้ต้องกระทําผิด ผลกระทบต่อเด็กที่มีมารดาถูกดําเนินคดีใน
กระบวนการยุติธรรม และแสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้ ที่
อยู่ในภูมิภาคและประเทศต่างๆ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดูแลตนเองได้ ข้อกําหนดกรุงเทพเรียกร้องให้มีการทํา
วิจัยดังกล่าว ดังที่ปรากฏในข้อ 67 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงความคิดและวิธีการปฏิบัติ
สุดท้ายนี้ ขอเน้นย้ําว่า ข้อกําหนดกรุงเทพไม่ได้มาแทนที่แต่เป็นส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
(SMR)) และข้ อกํ า หนดมาตรฐานขั้น ต่ํ า ว่ า ด้ ว ยมาตรการที่ มิใช่ การคุ มขั งของสหประชาชาติ Standard
Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules))

1

วิธีการใช้เอกสารแนวทางเกี่ยวกับข้อกําหนดกรุงเทพ
เอกสารแนวทางเกี่ยวกับข้อกําหนดกรุงเทพ สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูลสําหรับการปรับแก้
กฎหมาย การพัฒนานโยบายด้านความอ่อนไหวทางเพศภาวะ (Gender-sensitive) และการฝึกอบรมบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั่วโลก
เอกสารนี้ เป็นแนวทางสําหรับผู้บัญญัติกฎหมาย ผู้กําหนดนโยบาย ผู้บริหารงานเรือนจํา บุคลากรในงานคุม
ประพฤติ งานสังคมสงเคราะห์ งานบริการทางสุขภาพในชุมชน องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ และผู้เกี่ยวข้อง
ส่วนอื่นๆ เพื่ออํานวยและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่จําเป็นสอดคล้องกับความต้องการของผู้กระทําผิดหญิง
และสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม
เอกสารแนวทางฉบับนี้ มาจากข้อคิดเห็นที่เป็นทางการเกี่ยวกับข้อกําหนดกรุงเทพ1 และผสานกับความรู้และ
ประสบการณ์ระดับสากล รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการเรือนจําที่ดี และเอกสารวิชาการของหน่วยงาน
ของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ เพื่อช่วยผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติกฎหมาย และผู้
ปฏิ บั ติ ในการนํ า ข้ อ กํ า หนดไปปฏิ บั ติ ใ นแนวทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลอื่ น ๆ นอกจากนี้ ยั ง
ประกอบด้วยเอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สําหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในประเด็นเฉพาะด้าน
เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทต่างๆ 11 บท โดยรวมข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน และในข้อกําหนดแต่ละ
ข้อ ยังอธิบายถึงเหตุผลและการอ้างอิงไปยังมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เอกสารนี้จึงให้แนวทางอย่างละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการนําข้อกําหนดไปปฏิบัติ และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับข้อกฎหมายและการปฏิบัติ เค้า
โครงของเอกสารส่วนใหญ่สอดคล้องตามเค้าโครงของข้อกําหนดกรุงเทพ เว้นบางประเด็นที่อาจต่างไป ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและใช้งานได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยตัวอย่างวิธีการปฏิบัติที่ดีจาก
ประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งจะช่วยในการหาทางแก้ไขปัญหาและกระตุ้นให้เกิดวิธีแบบใหม่ๆ
เอกสารแนวทางเกี่ยวกับข้อกําหนดกรุงเทพ ใช้ประกอบกับแบบประเมินในการนําไปใช้ (ทั้งในรูปแบบของ
ซีดีรอม หรือการดาวน์โหลด) แบบประเมินประกอบด้วยรายการตรวจสอบที่พัฒนาสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักที่
เกี่ยวข้องกับข้อกําหนด และออกแบบมาเพื่อช่วยประเมินระดับการนําไปปฏิบัติ เอกสารทั้งสองชุดสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมิ นและพัฒนาการอนุวั ติตามข้ อกําหนดในกรณีที่ยังปฏิบัติต ามไม่ได้ทั้งหมด ซึ่ ง
เอกสารทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือของ PRI ด้านข้อกําหนดกรุงเทพ

1

ข้อคิดเห็นที่เป็นทางการเกี่ยวกับข้อกําหนดกรุงเทพจัดเตรียมโดยสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระหว่างรัฐบาล ที่ได้ร่วมกันพัฒนาข้อกําหนดกรุงเทพ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นที่กรุงเทพ
ระหว่ า งวั น ที่ 23-26 พฤศจิ ก ายน 2552 (สามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prisonreform/expert-group-meetings1.html
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บทที่ 1 มาตรการที่มิใช่การคุมขัง
เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่การคุมขังตัวที่ปรากฏในข้อกําหนดกรุงเทพ เป็นส่วนเสริมที่ใช้กับข้อกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังของสหประชาชาติ (United Nations Standard Minimum
Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules))2 ข้อกําหนดทั้ง 10 ข้อที่อยู่ในบทนี้ ใช้หลักการ
และเนื้อหาตามที่ปรากฏในข้อกําหนดโตเกียว โดยนํามาตีความในมุมมองของเพศภาวะและเพิ่มเติมเนื้อหา
เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ที่เปลี่ยนไปในด้านผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม และสภาวการณ์ที่มีจํานวน
ผู้หญิงที่ถูกคุมขังและจําคุกเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่การรับรองข้อกําหนดโตเกียวในปี 1990
ข้อสังเกตประกอบข้อกําหนดที่ 57-58 ระบุไว้ว่า “ผู้กระทําผิดหญิงส่วนหนึ่งไม่เป็นภัยต่อสังคม และการจําคุก
ไม่เป็นประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้ และยังเป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคม ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกจําคุกอันเป็น
ผลทางตรงและทางอ้อมจากการเลือกปฏิบัติและเอาเปรียบ โดยสามีหรือคู่ครอง ครอบครัว และชุมชน ดังนั้น
ผู้กระทําผิดหญิงจึงควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยพิจารณาถึงภูมิหลังและ
สาเหตุการกระทําผิด และควรได้รับการดูแลช่วยเหลือในชุมชน เพื่อให้หลุดพ้นจากปัจจัยที่ทําให้กระทําผิด
การหลีกเลี่ยงการใช้โทษจําคุกกับผู้หญิงในกรณีที่การจําคุกไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม จะช่วยให้เด็กไม่ต้อง
รับผลกระทบทางลบจากการที่มารดาถูกคุมขัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสภาพแวดล้อมของเรือนจําและลด
โอกาสการกระทําผิดของเด็กในอนาคต”3
ข้อกําหนดในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่การคุมขัง เสนอแนวทางที่สําคัญสําหรับผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติ
กฎหมาย ผู้มีอํานาจตัดสินคดี และเจ้าหน้าที่เรือนจํา ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายและทางปฏิบัติที่ใช้
สําหรับลดโทษจําคุกของผู้หญิง โดยพิจารณาถึงภูมิหลัง สภาพแวดล้อม และความรับผิดชอบในการดูแลผู้อื่น
ข้อกํา หนดเสนอให้ผู้ กํา หนดนโยบายและผู้มีอํา นาจตั ด สิน ใจ พิ จารณาถึ งประโยชน์ สูงสุด ของเด็กที่เ ข้า มา
เกี่ยวข้อง จัดให้มีมาตรการทางเลือกที่คํานึงถึงความต้องการเฉพาะด้านเพศภาวะเพื่อเลือกใช้ในทางปฏิบัติ
รวมถึงจัดให้มีมาตรการเฉพาะด้านและออกแบบเป็นพิเศษสําหรับบางกลุ่ม เช่น ผู้หญิงที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
ดูแลเป็นพิเศษ เด็กผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม และเหยื่อของการค้ามนุษย์
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สมัช ชาสหประชาชาติ (General Assembly), มติที่ 45/110, ข้ อกํา หนดมาตรฐานขั้น ต่ํา ว่ า ด้ ว ยมาตรการที่ มิใช่ การคุม ขัง ของ
สหประชาชาติ (ข้อกําหนดโตเกียว), วันที่ 14 ธันวาคม 2533, A/45/49.
ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 57-58.
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1.1 มาตรการทางเลือกแทนการคุมขังและจําคุก
ข้อกําหนดที่ 57
บทบัญญัติของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยมาตรการที่มิใช่การคุมขังของสหประชาชาติ (Tokyo
Rules) สามารถนํามาใช้เป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาและบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่มีความเหมาะสม
และตอบสนองต่อผู้ก ระทํ าผิ ดที่ เป็ นผู้หญิง มาตรการทางเลือกในการหั นเหผู้ กระทํา ผิด ออกจากระบบ
มาตรการทางเลือกแทนการคุมขังก่อนการพิจารณาคดีและ มาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจําคุกควร
ได้รับการพัฒนาในระบบกฎหมายของประเทศสมาชิก ทั้งนี้โดยนําประวัติในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของผู้กระทําผิด และภาระหน้าที่ในการเลี้ยงดูมาพิจารณาประกอบ
ข้อกําหนดที่ 58
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง บทบั ญ ญั ติ ข องข้ อ กํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ว่ า ด้ ว ยมาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง ของ
สหประชาชาติ (Tokyo Rules) ข้อที่ 2.3 ผู้กระทําผิดที่เป็นหญิงไม่ควรถูกแยกออกจากครอบครัวและ
ชุมชนโดยปราศจากการพิจารณาถึงภูมิหลังของผู้กระทําผิดและสายสัมพันธ์ภายในครอบครัว มาตรการ
ทางเลือกสําหรับการจัดการเกี่ยวกับผู้กระทําผิดหญิง อาทิเช่น มาตรการทางเลือกในการหันเหผู้กระทําผิด
ออกจากระบบ มาตรการทางเลือกแทนการคุมขังก่อนการพิจารณาคดีและ มาตรการทางเลือกแทนการ
ลงโทษจําคุก ควรได้รับการกําหนดและนําไปบังคับใช้ตามความเหมาะสมเท่าที่จะสามารถกระทําได้
ข้อกําหนดที่ 60
พึงมีการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอสําหรับการคิดค้นมาตรการทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับผู้กระทําผิดที่
เป็ น หญิ ง โดยการใช้ ก ารปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด โดยมาตรการที่ มิ ใ ช่ ก ารคุ ม ขั ง ผนวกเข้ า กั บ มาตรการ
แทรกแซง (Intervention) เพื่อจัดการกับสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมการบําบัดและให้คําปรึกษาแก่เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว เหยื่อจากการถูก
ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศ การบํ า บั ด รั ก ษาที่ เ หมาะสมแก่ ผู้ ที่มี อ าการทางจิ ต โปรแกรมการศึ ก ษาและการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน อนึ่ง โปรแกรมต่างๆนี้ควรออกแบบสําหรับผู้กระทําผิดหญิงเป็น
การเฉพาะโดยคํานึงถึงความจําเป็นในการดูแลบุตรเป็นสําคัญ

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 57, 58, และ 60
• ข้อกําหนดโตเกียว ข้อที่ 2.3 (Tokyo Rules) ซึ่งถูกอ้างถึงในข้อกําหนดที่ 58 ได้กําหนดว่า:
เพื่ อให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว มากขึ้ น โดยสอดคล้ องกั บ ลั กษณะและความรุ น แรงของการกระทํ า ผิ ด
บุคลิกภาพและภูมิหลังของผู้กระทําผิด และการป้องกันสังคม และเพื่อหลีกเลี่ยงการจําคุกโดยไม่
จํ า เป็ น ระบบงานยุ ติ ธ รรมทางอาญาควรจั ด หามาตรการแบบไม่ ค วบคุ มตั ว ที่ ห ลากหลาย ตั้ งแต่
ขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีจนถึงหลังศาลมีคําพิพากษา โดยควรพิจารณาจํานวนและประเภทของ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่มีอยู่เพื่อให้ศาลสามารถมีคําพิพากษาที่สอดคล้องกัน
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• ข้อกําหนดที่ 57, 58, และ 60 มาจากหลักการทั่วไปที่ปรากฏในข้อกําหนดที่ 2.3 แห่งข้อกําหนดโตเกียว
ซึ่งคํานึงถึงข้อพิจารณาเรื่องเพศภาวะเป็นการเฉพาะ
• นอกจากนี้ ข้อกําหนดโตเกียว ข้อที่ 1.5 ได้กําหนดว่า
รัฐสมาชิกควรดําเนินมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวในระบบกฎหมายของตน เพื่อเพิ่มทางเลือก อัน
จะนําไปสู่การลดการใช้โทษจําคุก และเพื่อดําเนินนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดย
คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และความจําเป็นสําหรับผู้กระทําผิดในการได้รับ
การแก้ไขฟื้นฟู
ข้ อ กํ า หนดที่ 57, 58, และ 60 และข้ อ อื่ น ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ งไว้ ในบทนี้ ได้ คํ า นึ ง ถึ ง “หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และความจําเป็นสําหรับผู้กระทําผิดในการได้รับการแก้ไขฟื้นฟู”
ในกรณีของผู้กระทําผิดหญิง เมื่อพิจารณาภูมิหลังและภาระในการเลี้ยงดูของผู้กระทําผิดหญิงส่วน
ใหญ่ ข้อกําหนดเหล่านี้ตระหนักดีว่าผู้หญิงหลายคนคือเหยื่อความรุนแรงทางเพศ มีความจําเป็นต้อง
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตหรือการใช้สารเสพติด เนื่องจากอาชญากรรมที่พวกเขาก่อมักจะ
เชื่อมโยงกับปัจจัยเหล่านี้ ในประเด็นด้านความยุติธรรมทางสังคมและความจําเป็นที่ผู้กระทําผิดควร
ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู หมายถึงว่า ผู้หญิงเหล่านี้ควรได้รับความช่วยเหลือ การสนับสนุน และการดูแล
เพื่อลดผลกระทบทางจิตใจจากการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้รับการรักษากรณีที่พบความผิดปกติ
ทางจิตและมีการใช้สารเสพติด เพื่อที่จะช่วยให้พวกเข้าได้เริ่มชีวิตใหม่ที่ดี ห่างไกลจากอาชญากรรม
ได้ในอนาคต
• อีกปัจจัยหนึ่ง ซึ่งสําคัญต่อการหลักสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางสังคม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด
คื อ การตระหนั กถึ ง ภาระในการเลี้ ย งดู ที่ ผู้ ห ญิ งมี หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมจํ า เป็ น ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบของการจําคุกของมารดา ต่อบุตรของเธอหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้กระทําผิดหญิงอาจต้องมีภาระในการ
เลี้ยงดู ในด้านของบุตรการจําคุกของมารดาอาจก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อพัฒนาการและด้านจิตใจ
ตลอดจนเป็นปัจจัยให้บุตรมีแนวโน้มกระทําผิดและถูกจําคุกได้มากขึ้น ดังที่มีการศึกษาแล้วในบางประเทศ4
• ข้อกําหนดเหล่านี้ครอบคลุมทั้งมาตรการทางเลือกเมื่อศาลมีคําพิพากษา และมาตรการทางเลือกแทนการ
กักขังก่อนมีคําพิพากษา ข้อกําหนดเหล่านี้คํานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการกักขังผู้หญิงก่อนพิจารณาคดี แม้เพียง
ระยะเวลาสั้น สามารถส่งผลกระทบอย่างมากและอย่างเลวร้ายต่อบุตรและครอบครัวของเธอ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากพวกเธอต้องทําหน้าที่เลี้ยงดูบุตรหรือครอบครัวเป็นหลักหรือเพียงคนเดียว อีกทั้งเรียกร้องให้หน่วยงาน
ให้ความสําคัญกับทางเลือกแทนการกักขังก่อนศาลมีคําพิพากษาในกรณีของผู้กระทําผิดหญิงเท่าที่จะสามารถ
กระทําได้ ข้อกําหนดเหล่านี้ยังคํานึงถึงต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจที่มหาศาลซึ่งอาจเกิดขึ้น หากมีการใช้

4

ดูตัวอย่า ง ข้อเสนอโดย Friends World Committee For Consultation (Quakers) ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนเด็ก
(Committee on the Rights of the Child), วันที่หารือ, เด็กที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง, สํานักงานสหประชาชาติคเวเกอร์
(Quaker), 2005, หน้า 3.
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โทษกั กขังก่ อนการพิจารณาคดีที่มากเกิน ควร และบ่ อยครั้งโดยไม่จํ าเป็น ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ในผลการ
ศึกษาวิจัย5 ข้อกําหนดเหล่านี้สอดคล้องกับข้อกําหนดที่ 9 (3) แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ข้อที่ 6 แห่ง
ข้อกําหนดโตเกียว (Tokyo Rules) และหลักการข้อที่ 39 แห่งองค์หลักการว่าด้วยการให้ความคุ้มครองต่อ
บุคคลที่ถูกคุมขังหรือจําคุกในทุกรูปแบบ (Body of Principles for the Protection of All Persons Under
Any Form of Detention or Imprisonment) ซึ่งจํากัดให้มีการใช้การกักขังก่อนการพิจารณาคดีเฉพาะใน
บางกรณีเท่านั้น6
• ข้อกําหนดโตเกียวสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรการที่มิใช่การคุมขังรูปแบบใหม่ๆ ข้อกําหนดที่ 2.4
กําหนดว่า ควรสนับสนุนการพัฒนามาตรการที่มิใช่การคุมขังรูปแบบใหม่ โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และ
ควรมีการประเมินผลการนําไปใช้อย่างเป็นระบบ
• ข้อกําหนดที่ 60 ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้และได้ตระหนักถึงทางเลือกแทนการจําคุกซึ่งยังมีไม่
เพียงพอที่จะตอบสนองต่อความจําเป็นของผู้กระทําผิดหญิงเป็นการเฉพาะในหลายประเทศ ได้กล่าวถึงความ
จําเป็นของรัฐในการส่งเสริมงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอในการพัฒนามาตรการและการลงโทษ
แบบไม่ควบคุมตัว ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้กระทําผิดหญิงซึ่งส่วนใหญ่ต้องเผชิญในประเทศนั้น
• ข้อกําหนดที่ 60 ได้ระบุถึงความจําเป็นในการพัฒนาบริการสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยตระหนักถึงผล
การศึกษาซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงที่เข้าโปรแกรมบําบัดสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะจะออกจากโปรแกรมกลางคันน้อย
กว่า7 ดังที่มีการเน้นย้ําโดยผลการประเมินโปรแกรมบําบัดยาเสพติดฉบับหนึ่งว่า “บริการซึ่งมีไว้เฉพาะสําหรับ
ผู้หญิง เปิดโอกาสให้ผู้หญิงอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากความรุนแรงของผู้ชาย และได้รับการบําบัดซึ่งออกแบบให้
ตรงตามความต้องการสําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ยกตัวอย่างเช่น การดูแลโดยนรีแพทย์ ทักษะในการให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ปลอดภัย การใช้เข็มฉีดยา และโอกาสในการพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ อาทิ ความรุนแรง การ
ตั้งครรภ์ เป็นต้น บริการที่มีไว้เฉพาะสําหรับผู้หญิงอาจยังช่วยให้ผู้หญิงสามารถเอาชนะบาดแผลทางใจ และ
ความอับอายจากประสบการณ์ชีวิตที่ใช้สารเสพติด” 8 นอกจากนี้ ยังพบว่า ในกลุ่มหญิงรักหญิงที่เข้ารับการ
บําบัดซึ่งมีไว้เฉพาะสําหรับผู้หญิง มีการออกจากการบําบัดกลางคันน้อยกว่า9

5

6
7

8
9

ดูตัวอย่าง ผลกระทบด้า นเศรษฐสัง คมจากการกักขัง ก่อนพิจารณาคดี, Open Social Justice Initiative, Open Society
Foundations, UNDP, 2011 <www.soros.org/initiatives/justice/articles_publications/publications/socioeconomicimpact-pretrial-detention-02012011.pdf>
ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 57 และ 58
ดูตัวอย่าง, UNODC, ชุดเครื่องมือบําบัดยาเสพติด สารเสพติด และการดูแลผู้หญิง: กรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้รับ, สหประชาชาติ,
นิวยอร์ค, 2004, หน้า 2, 11-12, 49, <http://www.unodc.org/docs/treatment/Case_Studies_E.pdf>
เรื่องเดียวกัน, หน้า 53.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.
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• ข้อกําหนดที่ 60 ยังตระหนักถึงความท้าทายในทางปฏิบัติ ซึ่งผู้หญิงหลายคนต้องเผชิญในการเข้าร่วม
โปรแกรม การบําบัด และหลักสูตรต่างๆ เนื่องจากภาระในการเลี้ยงดู ดังนั้นจึงกําหนดให้การลงโทษและ
มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่พัฒนาขึ้นควรได้คํานึงถึงความจําเป็นจะต้องเลี้ยงดูบุตรในความดูแลเช่นกัน

การนําข้อกําหนดที่ 57, 58, และ 60 ไปสู่การปฏิบัติ
• ผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติกฎหมาย และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรทํางานร่วมกัน
ในการกําหนดนโยบายและมาตรการเพื่อลดการจําคุกผู้หญิงเท่าที่จะกระทําได้ ตามบทบัญญัติแห่งข้อกําหนด
โตเกียว (Tokyo Rules) และข้อกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice): ผู้พิพากษาได้มีการนําข้อกําหนดกรุงเทพมาใช้ในการพิพากษาคดี
ผู้กระทําผิดหญิงในประเทศไทย
เมื่อเดือนมีนาคม 2013 หัวหน้าศาลอุทธรณ์ในประเทศไทยได้ยืนยันว่าผู้พิพากษาได้เห็นพ้องให้มีการนํา
บทบัญญัติของข้อกําหนดกรุงเทพ มาใช้ในการพิจารณาคดีผู้กระทําผิดหญิง โดยคํานึงถึงพฤติการณ์เฉพาะที่
เกี่ยวข้อง โดยท่านได้ยกตัวอย่างคดีหนึ่ง ซึ่งผู้หญิงมิได้ต้องโทษจําคุกเนื่องจากเธอมีบุตรอายุเพียง 3 เดือนที่
ต้องเลี้ยงดู นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยังส่งเสริมให้มีทางเลือกแทนการจําคุกระหว่างพิจารณาคดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสําหรับหญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีเด็กอ่อนหรือมีปัญหาสุขภาพ10
• กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง เช่น ประมวลกฎหมายอาญาและวิ ธีพิจ ารณาความอาญา รวมถึงกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวข้องควรมีการทบทวนและปรับแก้เพื่อให้แน่ใจว่าศาลมีทางเลือกเพียงพอที่จะใช้แทนการจําคุกและกักขัง
ก่อนการพิจารณาคดี ซึ่งคํานึงถึงความจําเป็นของผู้หญิงเป็นการเฉพาะ
• หลักการพื้นฐานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา (United
Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters11)
ควรให้แนวทางเพิ่มเติมในการดําเนินการอื่นที่เหมาะสมต่อผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม เท่าที่จะกระทําได้12
• หน่วยงานด้านตุลาการควรได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทําผิดหญิง รวมถึงภาระในการเลี้ยงดู
ประวัติการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม สุขภาพจิต และการใช้สารเสพติด ก่อนมีคําพิพากษา เพื่อที่จะมีคําตัดสิน
ที่เหมาะสม รายงานดังกล่าวอาจรวบรวมโดยหน่วยงานด้านสังคม และมีการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อบุตรหรือสมาชิกครอบครัวคนอื่น จากการที่มารดาถูกกักขัง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแล ใน
กรณีที่มารดาอาจไม่ได้อยู่ทําหน้าที่เลี้ยงดู
10
11

12

ดู <www.nationmultimedia.com/national/Bangkok-Rules-for-women-convicts-30202577.html>
รับรองโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN Economic and Social Council), 24 กรกฎาคม 2002,
E/RES/2002/12.
ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 57-58.

9

• รัฐควรจัดสรรทรัพยากรสําหรับการประเมินและสร้างความเข้าใจในเรื่องปัจจัยที่สําคัญซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิง
สามารถเข้าถึงในการติดต่อกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัย และความร่วมมือกับองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ซึ่งทํางานเกี่ยวกับผู้กระทําผิดหญิง ทั้งนี้ เพื่อที่จะสร้าง
ฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือสําหรับการพัฒนามาตรการและการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวที่เหมาะสมและมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจน ในการตอบสนองความต้องการของผู้กระทําผิดหญิง
• รัฐจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการสร้างศักยภาพในด้านงบประมาณและการบริหารงานที่เข้มแข็ง โดย
การสร้างระบบการดําเนินมาตรการที่มิใช่การคุมขังระดับชาติ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงเป็น
การเฉพาะ รัฐควรกําหนดโครงสร้างและกลไกให้มีการใช้ทางเลือกแทนการจําคุก รวมถึงกระบวนการยุติธรรม
สมานฉันท์และทางเลือกในการลดความขัดแย้งอื่นๆ
• โปรแกรมเหล่านี้ควรคํานึงถึงการดูแลเด็กและบริการเฉพาะสําหรับหญิง เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ควรพิจ ารณาให้ มีการพัฒ นาโปรแกรมบํ าบั ด /การให้ คํา ปรึ กษาให้กับ เหยื่ อความรุ นแรงในครอบครั ว
การค้ามนุษย์ และการทารุณทางเพศ การบําบัดรายบุคคลและแบบองค์รวม สําหรับผู้หญิงที่จําเป็นต้องได้รับ
การรักษาด้านสุขภาพจิต การบําบัดโดยมีงานวิจัยสนับสนุน สําหรับผู้หญิงซึ่งใช้ยาเสพติด และโปรแกรมการ
อบรมและให้ความรู้เพื่ อที่ จะสร้างความมั่ นใจให้ กับ ผู้หญิ งและโอกาสในการประกอบอาชี พ โดยอาศั ยพื้ น
ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับภูมิหลังผู้กระทําผิดหญิงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในขณะที่ยังตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้หญิง โดยอาศัยการประเมินผลรายบุคคลและผลการวิจัยโดยทั่วไปในเรื่องความท้าทายที่ผู้หญิงส่วนใหญ่
ต้องเผชิญในกระบวนการยุติธรรม โปรแกรมเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงการเกิดต้นแบบเกี่ยวกับเพศภาวะ (gender
stereotyping)
• บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในข้อกําหนดกรุงเทพ (โดยเฉพาะข้อกําหนดที่ 57 ถึง 66) รวมถึงกฎหมายของ
ประเทศ ซึ่งพัฒนาโดยอาศั ยพื้นฐานตามข้อกําหนดกรุ งเทพ ควรรวมไว้ในหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมถึง ตํารวจ อัยการ และศาล เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและ
สามารถนําบทบัญญัติในข้อกําหนดกรุงเทพไปใช้ในทางปฏิบัติได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice): กลยุทธ์ใหม่สําหรับผู้กระทําผิดหญิงในสหราชอาณาจักร
กระทรวงยุติธรรมในสหราชอาณาจักรได้พัฒนาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใหม่สําหรับผู้กระทําผิดหญิง ซึ่งเผยแพร่
เมื่อเดือนมีนาคม 2013 โดยได้เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นดังต่อไปนี้
1. กําหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยทางเลือกคําพิพากษาที่เชื่อถือได้และเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้กระทํา
ผิดหญิงสามารถรับโทษและได้รับการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนเท่าที่จะกระทําได้ […]
2. กําหนดให้มีบทบัญญัติว่าด้วยบริการในชุมชน ซึ่งตระหนักและเข้าใจความต้องการเฉพาะของผู้กระทําผิด
หญิง ซึ่งแตกต่างจากผู้กระทําผิดชาย […]
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กลยุทธ์ควรส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางในภาพรวมทั้งระบบ:
(ก) ทํางานร่วมกับภาคีในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่เข้าใจและคํานึงถึงภูมิหลังและความ
ต้องการของผู้กระทําผิดหญิง ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม […]
(ข) ทํ า งานร่ ว มกั บ ภาคี น อกกระบวนการยุ ติ ธ รรม เพื่ อส่ งต่ อ ข้ อ มู ล ภู มิห ลั ง ของผู้ ก ระทํ า ผิ ด และปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด เช่น ความรุนแรงในครอบครัวและการทารุณทางเพศ ความจําเป็นในการเข้ารับ
การรักษาด้านสุขภาพจิตและปัญหาการใช้สารเสพติด […]
คณะกรรมการที่ป รึกษา สําหรับผู้ กระทําผิ ดหญิง ได้รับการแต่งตั้ งขึ้นใหม่ โดยมีรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวง
ยุติธรรมเป็นประธาน คณะกรรมการนี้รับผิดชอบในการให้คําปรึกษา โดยทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของ
รัฐและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
สําหรับความเร่งด่วนเชิงกลยุทธ์ในด้านอื่นที่ได้กําหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ดูได้จากแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อของ
ข้อกําหนดที่ 42
เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีการกําหนดให้ร่างพระราชบัญญัติการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด ระบุถึงความ
ต้องการของผู้กระทําผิดหญิงเป็นการเฉพาะ ในการควบคุมและสอดส่องและการแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งมีผลบังคับใช้
กฎหมายเมื่อประกาศใช้ จากการแก้กฎหมายฉบับนี้ ผู้ให้บริการจําเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความ
เข้าใจและสามารถตอบสนองต่อความจําเป็นเฉพาะสําหรับผู้กระทําผิดหญิงได้ ซึ่งจะต่างจากของผู้กระทําผิด
ชาย ซึ่งยังคํานึงถึงครอบครัวและภาระในการเลี้ยงดูของพวกเธอ
ดู : กระทรวงยุ ติ ธ รรม สหราชอาณาจั ก ร, เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ทธ์ สํ า หรั บ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด หญิ ง , มี น าคม 2013
www.justice.gov.uk/downloads/publications/policy/moj/strategic-objectives-femaleoffenders.pdf
และ
องค์กรเพื่อการปฏิรูปเรือนจํา (Prison Reform Trust): “ความจําเป็นของผู้กระทําผิดหญิงที่ได้รับการ
ตระหนักในทางกฎหมาย”:
www.prisonreformtrust.org.uk/PressPolicy/News/vw/1/ItemID/192#_ftn1

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
ผู้กําหนดนโยบาย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ตํารวจ อัยการ และศาล)
หน่วยงานคุมประพฤติ หรือสังคมสงเคราะห์
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพในชุมชน
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ข้อกําหนดที่ 62
ข้อบัญญัติเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนระหว่างเพศ การรักษาภาวะทุกข์ทรมานทางจิตใจ (Trauma) การ
บํ า บั ด สารเสพติ ด ในชุ มชนสํ า หรั บ ผู้ หญิ งเป็ น การเฉพาะและการเข้ า ถึ งบริ ก ารนั้ น ๆ จะต้ องได้ รั บการ
ปรั บปรุ งให้ ดีขึ้น เพื่ อเป็ นการป้ องกั น อาชญากรรม รวมไปถึ งเป็ น การหัน เหคดี (Diversion) และเพื่ อ
ประโยชน์ในการใช้มาตรการทางเลือกในการลงโทษ

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• สํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) และองค์การอนามัยโลก (WTO) ได้
เน้นย้ําและมีข้อเสนอแนะในรายงานผลการอภิปรายเรื่อง หลักการในการบําบัดการพึ่งยาเสพติด ดังนี้13
 โดยทั่วไปการใช้ยาเสพติดควรมองว่าเป็นเรื่องของสุขภาพ และผู้ใช้ยาควรได้รับการบําบัดในระบบงาน
สาธารณสุขมากกว่าในกระบวนการยุติธรรม เท่าที่จะกระทําได้
 โปรแกรมสําหรับผู้ติดยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรม ควรเน้นถึงการบําบัด ในฐานะที่เป็นทางเลือก
หนึ่งแทนการจําคุก และควรจัดให้มีการบําบัดยาเสพติดในขณะอยู่ในเรือนจําหรือหลังปล่อย การ
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข/หน่วยงานที่ดูแลด้านการบําบัดยาเสพติด
และกระบวนการยุติธรรม ควรจะต้องจัดการกับปัญหาทั้ง 2 ด้าน คืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ยาเสพติดและความจําเป็นของผู้ติดยาเสพติดในการได้เข้ารับการบําบัดหรือดูแล
 ผลการวิจัยระบุว่าการบําบัดยาเสพติดจะได้ผลอย่างมากในการลดอาชญากรรม การบําบัดและการ
ดูแล ในฐานะที่เป็นทางเลือกแทนการจําคุกหรือขณะจําคุกในเรือนจํา และให้ความช่วยเหลือและการ
คืนคนดีกลับสู่สังคมหลังปล่อย ยังสามารถลดความเสี่ยงในการกลับไปใช้ยาเสพติด การแพร่เชื้อเอชไอ
วี (HIV) และการกระทําความผิดซ้ํา เนื่องจากประโยชน์ด้านสุขภาพที่แต่ละบุคคลได้รับ ตลอดจน
ความปลอดภัยของสังคม และการลดต้นทุนทางสังคม การจัดให้มีโปรแกรมบําบัดเพื่อเป็นทางเลือก
แทนการจําคุกจึงเป็นมาตรการที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสําหรับสังคม
• จากมติที่ประชุมเรื่อง “ทางเลือกแทนการจําคุก ในฐานะที่เป็นกลยุทธ์ในการลดการใช้โทษจําคุกอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งเสริมด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคม”14 ซึ่งมีมติรับเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.

13

14

UNODC, WHO, หลักการบําบัดผู้พึ่งพาสารเสพติด (Principles of Drug Dependent Treatment), Discussion Paper, มีนาคม
2 0 0 8 , <www.unodc.org/documents/drug-treatment/UNODC-WHO-Principles-of-Drugs-Dependence-TreatmentMarch08.pdf>
คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs), ที่ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 9, ทางเลือกแทนการจําคุกในฐานะที่เป็น
ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการลดความต้องการใช้โทษจําคุก ซึ่งส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและความปลอดภัยของชุมชน, มีนาคม
2012, ข้อที่ 55/12, www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.7/2012/L.15>
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2555 คณะกรรมาธิการว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ (Commission on Narcotic Drugs: CND) ได้สนับสนุนให้รัฐ
สมาชิกดําเนินการต่างๆ ดังเช่น:
…ทํ า งานภายใต้ ก รอบกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่ า งประเทศ เพื่ อพิ จ ารณาให้ มีท างเลื อ กการ
ดําเนินการดูแลและบําบัดผู้ติดยาอย่างเต็มรูปแบบ สําหรับผู้กระทําผิดเท่าที่จะกระทําได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ให้การบําบัด ในฐานะที่เป็นทางเลือกแทนการจําคุก เพื่อที่จะช่วยให้นโยบายในการลดความต้องการใช้ยา
เสพติดมีความเข้มแข็ง ในขณะเดียวกันส่งเสริมด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของสังคม15
...เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานด้านยุติธรรม ตลอดจนผู้ให้บริการ เพื่อพัฒนาและหา
แนวทางที่คุ้มค่าและมีงานวิจัยสนับสนุน ซึ่งหมายรวมถึงแต่มิได้จํากัดเพียงการค้นคว้าและปฏิบัติ ในทุกทาง
เท่าที่จะกระทําได้ อีกทั้งสอดคล้องกับกฎหมายภายใน ทางเลือกแทนการดําเนินคดี และการจําคุกสําหรับ
ผู้กระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด16
• ผลการวิจัยพบว่าการบําบัดยาเสพติดในชุมชนมีประสิทธิภาพในการลดการกระทําผิดซ้ํา มากกว่าการ
บําบัดยาเสพติดในเรือนจํา17
• การใช้ยาเสพติดของเพศที่ต่างกันและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องทําให้ต้องมีวิธีการบําบัดที่ต่างกัน18
นอกจากนี้ รัฐสมาชิกแห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบในการพัฒนากลยุทธ์การบําบัดซึ่งมีการอ้างถึง
ความแตกต่างด้านเพศไว้เป็นการเฉพาะเช่นกัน19
• การศึกษาพบว่าการจัดโปรแกรมที่ดี ซึ่งมีองค์ประกอบสําคัญ อาทิ การจัดกลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะ การเลี้ยง
ดูเด็ก การดูแลก่อนคลอด หัวข้อที่เน้นสําหรับผู้หญิง การจัดโปรแกรมด้านสุขภาพจิต เหล่านี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดีกว่าสําหรับผู้หญิง เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมแบบเดิมที่ปะปนกันทั้งชายและหญิง20

15
16
17

18

19

เรื่องเดียวกัน, คําบรรยาย ย่อหน้า 1.
เรื่องเดียวกัน, คําบรรยาย ย่อหน้า 3.
ตัวอย่าง การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ศาลยาเสพติดผู้ใหญ่ส่งผลให้อัตราการกระทําผิดซ้ําลดลงร้อยละ 8.7, การบําบัดใน
ชุมชน (โดยมิใช่คําสั่งศาลยาเสพติด) ลดลงร้อยละ 8.3, และการบําบัดในเรือนจําลดลงร้อยละ 6.4. ดู Elizabeth K. Drake, Steve Aos
และ Marna G. Miller, สถาบันเพื่อความปลอดภัยในชุมชนแห่งกรุงวอชิงตัน (Washington Institute for Public Safety), Evidencebased Public Policy Options to Reduce Crime and Criminal Justice Costs: Implications in Washington State, เมษายน
2009, <www.wsipp.wa.gov/rptfiles/09-00-1201.pdf>.
ดู ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 15, อ้างถึงใน ชุดเครื่องมือบําบัดยาเสพติด การบําบัดยาเสพติด และการดูแล
ผู้หญิง: กรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้รับ โดย UNODC, 2004, หน้า 23.
ดู ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 15, อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, อ้างถึง Twentieth Special Session of the
General Assembly, Devoted to Countering the World Drug Problem Together, 8-10 มิถุนายน 1998, ย่อหน้า 8 แห่ง
ปฏิญญาว่าด้วยหลักการแนวทางการลดความต้องการยาเสพติด (Declaration on the Guiding Principles of Drug Demand
Reduction).
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• แนวทางการบําบัด เชิงพฤติ กรรมและการรู้คิด ได้รับการสนับสนุนในทางวิทยาศาสตร์และทางคลีนิ ค
สําหรับใช้ในการจัดโปรแกรมบําบัดสําหรับผู้หญิง21
• จากการศึกษาไม่นานนี้ เกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตวิทยาของผู้หญิง ทําให้ทราบถึงบทบาทศูนย์กลางของ
ความสัมพันธ์ในชีวิตผู้หญิง22 การช่วยให้ผู้หญิงได้เรียนรู้วิธีพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ที่ดี การให้ความรู้กับ
ครอบครัวและการบําบัด การดูแลเด็กและการฝึกทักษะการเป็นแม่ ล้วนเป็นกลไกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้หญิงในการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของพวกเธอ23 ดังนั้น การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือผู้หญิงให้มีสายสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับครอบครัวและบุตรระหว่างจําคุกเป็นองค์ประกอบสําคัญประการ
หนึ่งที่จะนําไปสู่ผลการบําบัดที่บรรลุผล
• จากมติที่ประชุมเรื่อง “การส่งเสริมกลยุทธ์และมาตรการจัดการความต้องการเฉพาะสําหรับผู้หญิงใน
บริบทของกลยุทธ์และโปรแกรมการลดการใช้ยาเสพติดอย่างบูรณาการ”24 เป็นหนึ่งในเรื่องที่คณะกรรมาธิการ
ยาเสพติด (Committee on Narcotic Drugs: CND) ได้เน้นย้ํา ตามมติประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
(General Assembly Resolution) ที่ 65/229 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2010 ซึ่งสมัชชาใหญ่ได้มีมติรับรอง
ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับผู้กระทําผิด
หญิง (ข้อกําหนดกรุงเทพ) และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ดําเนินมาตรการในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบาย โปรแกรม และการให้บริการบําบัดยาเสพติด ให้คํานึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิง และ
ส่วนหนึ่ง CND ได้:
1. เรียกร้องให้รัฐสมาชิกพิจารณาให้มีการจัดโปรแกรมที่เน้นเฉพาะสําหรับผู้หญิง ไว้ในนโยบายและกลยุทธ์
ด้านยาเสพติด
2. สนั บ สนุ น ให้ รั ฐ สมาชิ กได้ มีบ ริ การที่ จํ า เป็ น สํ า หรั บ ผู้ ห ญิ งโดยเฉพาะ ซึ่ ง ครอบคลุ มทั้ งหมดตั้ งแต่ การ
ออกแบบ การปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลนโยบายและการจัดโปรแกรมเพื่อจัดการกับใช้และ
พึ่งพายาเสพติด เท่าที่จะกระทําได้
3. เสนอแนะให้รัฐสมาชิกพิจารณาจัดหาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านสําหรับผู้ปกครองที่พึ่งยา
เสพติด รวมถึงการดูแลเด็กและการให้ความรู้ผู้ปกครอง
20
21
22
23
24

UNODC, ชุดเครื่องมือบําบัดผู้ติดยาเสพติดและการดูแลผู้หญิง: กรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้รับ. 2004, หน้า 91.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 91.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 91.
เรื่องเดียวกัน, หน้า 91.
คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs), การประชุมกลุ่มย่อย สมัย ที่ 9, การส่งเสริมยุทธศาสตร์และการวัดที่
ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในบริบทของยุทธศาสตร์และโปรแกรมการลดความต้องการใช้ยาเสพติดอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิผล, มีนาคม 2012, มติที่ประชุม 55/5, <www.unodc.org/documents/commissioners/CND-Res-2011to2019/CNDRes-2012/Resolution_55_5.pdf>.
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4. อีกทั้ ง เสนอแนะให้รั ฐสมาชิ กได้พิจารณาความต้ องการของผู้ หญิ งซึ่ งมี ประสบการณ์ ถูกกระทํ าความ
รุนแรงทางเพศหรือความรุนแรงอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด ในการออกแบบ การปฏิบัติ และการ
ประเมินผลโปรแกรมการป้องกันและบําบัดยาเสพติด ตลอดจนโปรแกรมป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี
5. สนับสนุนให้รัฐสมาชิกพิจารณาความต้องการเฉพาะของผู้กระทําผิดหญิงในการป้องกัน การตรวจพบแต่
เนิ่น และการแทรกแซง ตลอดจนการบําบัดดูแลการใช้พึ่งพายาเสพติด และโรคที่เกี่ยวข้องกับยา รวมถึง
โรคระบาด ความผิดปกติทางจิต และงานสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแก้ไขฟื้นฟู การเตรียมความ
พร้อมกลับสู่สังคม การรักษา และเพื่อพิจารณาออกแบบบริการเหล่านั้น โดยประสานความร่วมมือกับพหุ
ภาคี เพื่อที่จะจัดให้มีมาตรการเฉพาะสําหรับผู้หญิง สนับสนุนรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มพิเศษที่
ออกแบบไว้สําหรับผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ป่วยนอกและใน การบําบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วม และการฝึกอาชีพ
สําหรับผู้หญิง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบําบัด (...)

การนําไปปฏิบัติ
มาตรการทางกฎหมาย
• การพิจารณาดําเนินการควรมีการทบทวนและมีการปรับแก้กฎหมายหากจําเป็น เพื่อหาทางเลือกแทน
การจําคุกสําหรับผู้หญิง ซึ่งกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านการบําบัดยาเสพ
ติดในชุมชนสําหรับกรณีผู้ที่พึ่งพายาเสพติดซึ่งต้องการเข้ารับการบําบัดด้วยตนเอง
• เพื่ อ สนั บ สนุ น ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง โปรแกรมบํ า บั ด สํ า หรั บ ผู้ ห ญิ ง เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการป้ อ งกั น
อาชญากรรม ควรมี ก ารทบทวนกฎหมายและปรั บ แก้ ก ฎหมาย หากจํ า เป็ น เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การใช้ แ ละ
ครอบครองยาเสพติดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย บุคคล (รวมถึงผู้หญิง) ซึ่งติดต่อกับศูนย์บําบัดยาเสพติดในชุมชน
เพื่อเข้ารับการบําบัดยาเสพติดไม่ควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะของผู้กระทําผิด (เช่น ไม่ต้องเสี่ยงที่จะถูก
สอบสวนหรือดําเนินคดี) ในทุกกรณี การรักษาความลับของผู้ป่วยที่เข้ารับการบําบัดควรได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย
มาตรการทางปฏิบัติ
• ควรจัดสรรทรัพยากรเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจถึงระดับและลักษณะเฉพาะของการใช้ยาเสพติดของ
ผู้กระทําผิดหญิง
• ควรสนับสนุนการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างระบบการบําบัดยาเสพติดของสาธารณสุขและ
กระบวนการยุติธรรม เพื่อเบี่ยงเบนคดีที่ผู้หญิงกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และผู้หญิงที่พึ่งพาสารเสพติด เข้า
สู่โปรแกรมบําบัดในชุมชน
• กระทรวงยุ ติธ รรมและกระทรวงสาธารณสุข ควรทํ างานร่ วมกันและประสานงานร่ วมกับ องค์ กรและ
หน่วยงานภาคประชาสังคมในชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโปรแกรมบําบัดยาเสพติดที่คํานึงถึงความอ่อนไหว
ทางเพศภาวะ รวมถึ ง หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละหญิ ง ที่ ทํ า หน้ า ที่ ผู้ ป กครองหรื อ ผู้ แ ทนโดยชอบธรรมของผู้ เ ยาว์
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โปรแกรมเหล่านี้ควรให้บริ การที่เฉพาะสําหรับผู้หญิงที่มีภาระเลี้ยงดูบุ ตร และควรมีกลยุทธ์ในการจัดการ
บาดแผลทางจิตใจและปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นเรื่องที่พบบ่อยในผู้หญิง
• รัฐควรพิจารณาในการใช้มาตรฐานเชิงคุณภาพและแนวทางที่มุ่งเน้นเพื่อผู้หญิง ในนโยบายด้านยาเสพติด
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกิจกรรมที่มี การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิผล และผลลัพธ์ที่ดีสําหรับผู้หญิงที่
พึ่งยาเสพติด ตลอดจนบุตรของพวกเธอ25
• กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด สรรทรั พ ยากรที่ พ อเพี ย งในการพั ฒ นาและการดํ า เนิ น โปรแกรมที่ มี
ประสิทธิภาพ และให้แน่ใจว่าผู้หญิงสามารถถึงโปรแกรมเหล่านั้นได้ง่าย ทั้งในเขตชุมชนเมือง ชนบท และพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ การบําบัดควรไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างน้อยสําหรับคนที่ยากจน เท่าที่จะกระทําได้
• มาตรการต่างๆ ควรดํ าเนิน การโดยรักษาความลั บของผู้ป่ว ย โดยอาศัย หลักการพื้ นฐานในการรักษา
ความลับทางการแพทย์ และคํานึงถึงภาวะความทุกข์ทรมานทางจิตใจที่ผู้หญิงพึ่งยาเสพติดต้องเผชิญในชุมชน
หลายแห่ง
• การบําบัดยาเสพติดควรเป็นความสมัครใจ การบําบัดยาเสพติดระยะยาวสําหรับผู้ติดยามาเป็นเวลานาน
โดยปราศจากความยินยอมของผู้ป่วย เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
จรรยาบรรณทางการแพทย์26 ในคํากล่าวร่วม ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ว่าด้วยเรื่อง “ศูนย์
บําบัดและกักขังผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับ” (Compulsory drug detention and rehabilitation centres)
หน่วยงานในสหประชาชาติได้เรียกร้องให้รัฐปิดศูนย์บําบัดและกักขังผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับ และเปิดเป็น
บริการด้านสุขภาพและบริการสาธารณะในชุมชน ที่อาศัยความสมัครใจ การคํานึงถึงสิทธิ และการให้ข้อมูล
ในคํากล่าว มีความตอนหนึ่งว่า:
“รัฐได้รับทราบมากขึ้นถึงข้อกังวลที่เกี่ยวกับศูนย์บําบัดและกักขังผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับ รวมถึงการ
ขาดประสิทธิภาพในการป้องกันการกลับมาเสพซ้ํา ค่าใช้จ่ายที่สูง และผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้น
ในความพยายามที่จะให้มีช่องทางเข้าถึงการป้องกัน การบําบัด การดูแล และการสนับสนุนผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี เราซาบซึ้งที่บางประเทศมีความพยายามที่จะลดจํานวนศูนย์เหล่านี้และเน้นแนวทางการบําบัด
ในชุ ม ชน และความสมั ค รใจ ก้ า วที่ ดี เ หล่ า นี้ มี ค วามสํ า คั ญ ในการสร้ า งความเข้ า ใจที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น และ
ก่อให้เกิดการสนับสนุนแนวทางในการจัดการกับปัญหายาเสพติด การขายบริการ และการกระทําทาง
เพศต่อเด็ก ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์สนับสนุน ทําให้มั่นใจในการคุ้มครองสิทธิ
25

26

ตามที่ คณะกรรมาธิการด้านยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs), การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 9, การส่งเสริมยุทธศาสตร์และ
การวัดที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้หญิงในบริบทของยุทธศาสตร์และโปรแกรมการลดความต้องการใช้ยาเสพติดอย่างบูรณา
การและมีประสิทธิผล, มีนาคม 2012, มติที่ประชุม 55/5, ย่อหน้า 6 <www.unodc.org/documents/commissioners/CND-Res2011to2019/CND-Res-2012/Resolution_55_5.pdf>.
UNODC, จากการบังคับสู่ความร่วมมือร่วมใจในการบําบัดผู้พึ่งพาสารเสพติดโดยการดูแลด้านสุขภาพ มิใช่การลงโทษ, รายงานอภิปราย;
2010, หน้า 9.
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มนุษยชนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านสาธารณสุข ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะทํางานกับประเทศต่างๆ เพื่อหาทาง
เลื อ กแทนศู น ย์ บํ า บั ด และกั ก ขั ง ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด แบบบั ง คั บ รวมถึ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นเทคนิ ค
สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ
รูปแบบการให้ความช่วยเหลืออาจอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้:
o การแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับโปรแกรมในชุมชนแบบสมัครใจ โดยคํานึงสิทธิและการ
แจ้งข้อมูล สําหรับผู้ใช้ยาเสพติด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางเพศ และเด็กที่เคยตกเป็นเหยื่อการอนาจาร
ทางเพศ
o การหารือร่วมกับผู้กําหนดนโยบายในการสนับสนุนโปรแกรมและการบําบัดผู้ติดยาแบบสมัครใจที่มากขึ้น
o การประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการแพทย์ ด้าน
ตุลาการ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสวัสดิการสังคม และด้านการควบคุมยาเสพติด เพื่อที่จะพัฒนากรอบการ
ดําเนินงานในการสนับสนุนการบําบัดแบบสมัครใจในชุมชนให้กับผู้ที่ใช้ยาเสพติด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ
ทางเพศ และเด็กที่เคยตกเป็นเหยื่อการอนาจารทางเพศ
o การจัดให้มีบริการเพื่อจัดการกับสาเหตุของปัญหาต่างๆ (เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียงทางเพศ
และโครงสร้างทางสังคมที่ทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและครอบครัวที่เพียงพอ”
สําหรับคํากล่าวร่วมฉบับเต็ม (Joint Statement) ดูได้จาก:
http://www.who.int/hiv/mediacentre/joint_statement_20120308.pdf
โปรดดูแหล่งที่มาตามรายการในภาคผนวก 2 สําหรับสิ่งตีพิมพ์ที่สามารถช่วยในการพัฒนาโปรแกรมบําบัดการ
พึ่งยาเสพติดที่เหมาะสมสําหรับความต้องการของผู้หญิง รวมถึงชุดความรู้ด้านการบําบัดการใช้ยาเสพติด โดย
UNODC (UNODC Drug Abuse Treatment Toolkit) การดูแลและการบําบัดสารเสพติดสําหรับผู้หญิง:
กรณีศึกษาและบทเรียนที่ได้รับ (Substance abuse treatment and care for women: Case studies
and lessons learned) โดยสหประชาชาติ นิวยอร์ค 2004
ดูได้ที่: http://www.unodc.org/docs/treatment/Case_Studies_E.pdf

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย รวมถึงกระทรวงยุติธรรม/ด้านความมั่นคง และสาธารณสุข
ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานสวัสดิการสังคม
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
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ข้อกําหนดที่ 64
ควรมีการนํามาตรการลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจํามาใช้กับผู้กระทําผิดหญิงตั้งครรภ์และผู้กระทําผิดหญิงที่มี
ภาระเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสม เท่าที่จะสามารถกระทําได้ การพิจารณาใช้โทษจําคุกแก่กลุ่มผู้หญิง
ดังกล่าวควรกระทําเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าความผิดที่ได้กระทําลงนั้นเป็นความผิดร้ายแรงหรือมีความ
รุนแรง หรือผู้กระทําผิดยังคงเป็นภัยต่อสังคม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ และต้องเป็น
ที่แน่ใจว่าได้มีการกําหนดมาตรการรองรับสําหรับการดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าว

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ดังที่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อกําหนดนี้ ข้อเสนอแนะ มติที่ประชุม และในกรณีของแอฟริกา กฎบัตรต่างๆ
ในระดับภูมิภาคและทางระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้รัฐจํากัดการจําคุกหญิงตั้งครรภ์และแม่ลูกอ่อน เท่าที่
จะกระทําได้ ยกตัวอย่างเช่นในที่ประชุ มสหประชาชาติ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยการป้ องกันอาชญากรรมและการ
ปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด มติข้อที่ 19 (Eight UN Congress on the Prevention of Crime and the
Treatment of Offenders, Resolution 19) หัวข้อ “การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนา
นโยบายการพิพากษา”27 มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ที่ 10/2 ลงวันที่ 25 มีนาคม 200928 (Human Right
Council Resolution 10/2) กฎบัตรแอฟริกาว่าด้วยสิทธิและการสงเคราะห์เด็ก ข้อที่ 30 (African Charter
on the Rights and Welfare of the Child) สภายุโรป ข้อเสนอแนะที่ประชุมรัฐสภา 1469 (2000)
(Council of Europe, Parliamentary Assembly Recommendation) ว่าด้วยเรื่องมารดาและเด็กอ่อนใน
เรือนจํา ซึ่งมีมติเ ห็นชอบเมื่อวันที่ 30 มิถุน ายน 200029 และมติคณะมนตรีสหประชาชาติว่าด้ว ยสิทธิเด็ ก
(Human Rights Council Resolution on the Rights of the Child) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2012 ในการ
ประชุมครั้งที่ 1930 ซึ่งเรียกร้องให้รัฐ:
ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้น เมื่อมีคําพิพากษาหรือสั่งใช้มาตรการก่อนการพิจารณาคดีสําหรับหญิงตั้งครรภ์
หรือบุคคลที่มีภาระเลี้ยงดูบุตรเป็นหลักหรือตามลําพัง ให้มีการดําเนินมาตรการที่มิใช่การคุมขัง โดยคํานึงถึง
ความรุนแรงของการกระทําผิดและประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
27

28

29
30

การประชุมสหประชาติว่าด้วยเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด ครั้งที่ 8 (UN Congress on the Prevention
of Crime and the Treatment of offenders), ข้อมติที่ 19, การบริหารกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนานโยบายการพิพากษา
โทษ, รายงานการประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการป้ อ งกั น อาชญากรรมและการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด , 1990,
A/CONF.144/28/Rev.1.
มติคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council Resolution 10/2, สิทธิมนุษยชนในการบริหารงานยุติธรรม โดยเฉพาะใน
กระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน, 25 มีนาคม 2009, A/HRC/10/29. หน้า 7-10.)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 64.
คณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council), ครั้งที่ 19, รายงานคณะมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และเอดส์ (AIDS), ธันวาคม 2011, ย่อหน้า 69 (a),
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-37_en.pdf.
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• ข้อเสนอแนะเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานของแนวทางที่ยอมรับในทางระหว่างประเทศว่า เรือนจํามิใช่สถานที่ที่
เหมาะสมในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ มารดาที่ต้องให้นมบุตร เด็กอ่อนและเด็กเล็ก การถูกกักบริเวณ สภาพความ
แออัด รวมถึงการขาดบริการด้านสุขภาพ อนามัย และโภชนาการที่เพียงพอ สามารถส่งผลให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพทั้งทางกายและจิตใจต่อมารดาและบุตร อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับโดยกว้างขวางว่าการแยกมารดาและ
บุตรจากกันด้วยการจําคุก สามารถส่งผลกระทบด้านลบในระยะยาวต่อสภาพทางอารมณ์ และพัฒนาการของ
เด็กซึ่งถูกปล่อยทิ้งไว้นอกเรือนจําได้ และอาจเพิ่มความเป็นไปได้ในการที่เด็กเหล่านั้นจะกระทําผิดกฎหมาย
และเข้าสู่เรือนจําอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมารดาเป็นผู้เดียวที่รับผิดชอบเลี้ยงดู (ดูข้อกําหนดที่ 60)
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) กําหนดให้ฝ่ายรัฐตัดสิน
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง (CRC, ข้อที่ 3 (1))
• เมื่ อพิ จารณาถึ งปั จจั ย ต่ างๆ ที่อาจส่ งผลกระทบและการตระหนั กถึ งหลั กการพื้ นฐานแห่ งข้ อกํ า หนด
โตเกียว ซึ่งได้มุ่งเน้ นให้มีการใช้มาตรการและการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวมากขึ้น แทนการจําคุก เห็นได้
ชัดเจนว่า กลุ่มที่ควรได้รับโอกาสก่อนในการดําเนินมาตรการทางเลือกแทนการจําคุกคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์
มารดาที่ต้องให้นมเด็กอ่อน และมารดาที่มีเด็กเล็ก

การนําไปปฏิบัติ
• รัฐควรทบทวนกฎหมาย โดยคํานึงถึงการกําหนดให้มีบทบัญญัติซึ่งเปิดโอกาสให้ศาลมีดุลยพินิจในการนํา
มาตรการและการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวมาใช้ในกรณีของผู้กระทําผิดหญิง ซึ่งตั้งครรภ์หรือมีหน้าที่ต้องเลี้ยง
ดูบุตร ซึ่งได้กระทําความผิดบางประเภท (เช่น คดีไม่ร้ายแรง) หรือซึ่งจากผลการประเมินพบว่าไม่ก่ออันตราย
ต่อสังคม (เช่น พวกเธออาจกระทําความผิดในคดีรุนแรง แต่อาจมีความเสี่ยงต่ํา เนื่องจากเป็นความผิดที่กระทํา
ต่อสามีซึ่งได้กระทําความรุนแรงต่อเธอ เป็นต้น)
• เมื่อความผิดบางประเภทได้กระทําขึ้นโดยหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาซึ่งมีเด็กเล็ก คําพิพากษาอาจแตกต่าง
ไป เช่น จนกว่าเด็กจะมีอายุครบตามที่กําหนดและจะมีการพิจารณาอีกครั้ง โดยอาศัยเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น ซึ่ง
ควรมีคุณลักษณะที่สามารถยกเลิกโทษจําคุก หรือลดโทษเพื่อให้ได้รับการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวได้ ภายใต้
เงื่อนไขบางประการ (เช่น ห้ามก่อคดีอันเป็นความผิดอีก ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว)
• รัฐ ซึ่งมีการกําหนดแนวทางคําพิพากษา ควรทบทวนและปรับแก้แนวทางดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า
ศาลจะพิจารณากําหนดโทษจําคุกต่อหญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ต้องเลี้ยงดูบุตร ก็เฉพาะต่อเมื่อความผิดมีความ
รุนแรงและร้ายแรง หญิงนั้นมีแนวโน้มจะก่ออันตรายอย่างต่อเนื่อง และภายหลังได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุด
ที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
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แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
กฎหมายในประเทศรัสเซีย (Russia)
ในประเทศรัสเซีย การพิพากษาคดีอาจเลื่อนออกไป และดังนั้นจึงสามารถลดหรือยกเลิกโทษสําหรับหญิง
ตั้งครรภ์ หรือหญิงที่มีบุตรอายุไม่เกิน 14 ปี โดยมีข้อยกเว้นว่า พวกเธออาจ “ต้องคําพิพากษาจําคุกเป็น
ระยะเวลานานกว่า 5 ปี หากกระทําความผิดร้ายแรง” (ประมวลกฎหมายอาญา แห่งสหพันธภาพรัสเซีย
มาตรา 82)
กฎหมายในประเทศอาร์เมเนีย (Armenia)
ในภาวการณ์เฉพาะของผู้หญิง อาจต้องนํามาพิจารณาในการมีคําพิพากษา ตามมาตรา 62 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ว่าด้วย “เหตุลดหย่อนโทษและความรับผิด” (Circumstances mitigating liability and
punishment) ซึ่งรวมถึงการตั้งครรภ์ในระหว่างการกระทําผิด หรือการพิจารณาคดี (มาตรา 62(3); การ
ดูแลเด็กที่อายุต่ํากว่า 14 ปีในระหว่างพิจารณาคดี (มาตรา 62(4))31
มาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายอาญา วางบทบัญญัติให้มีการเลื่อนหรือเว้นการลงโทษหญิงตั้งครรภ์หรือ
หญิงที่มีภาระเลี้ยงดูบุตรที่อายุต่ํากว่า 14 ปี เว้นแต่ในกรณีที่หญิงกระทําความผิดรุนแรง ซึ่งต้องโทษจําคุก
กว่า 5 ปี32
กฎหมายในประเทศอาร์เจนตินา
ในประเทศอาร์เจนตินา การปรับแก้ประมวลกฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญาในปี ค.ศ. 2009 ได้
อนุญาตให้มารดาที่มีบุตรอายุต่ํากว่า 5 ปี หรือมีภาระต้องเลี้ยงดูบุคคลที่มีความพิการ ให้รับโทษกักขังใน
บ้าน ซึ่งได้ส่งผลให้จํานวนผู้ต้องขังที่เป็นมารดา และมีบุตรติดมารดาในเรือนจําลดลงอย่างมาก33
ประเทศแอฟริกาใต้: ศาลรัฐธรรมนูญได้รอการลงโทษจําคุกมารดา โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก34
ในกรณีพิพาทระหว่าง “M และ รัฐ” เมื่อเดือนกันยายน 2007 เป็นกรณีของผู้กระทําผิดหญิงรายหนึ่ง ซึ่ง
ต้องโทษจําคุก 4 ปีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอรอลงอาญาในความผิดซึ่งเธอยังไม่ได้รับโทษ โดย
ขอให้ศาลพิจารณาถึงประโยชน์ต่อบุตรทั้งสามของเธอจะได้รับ ซึ่งมีอายุ 16, 12, และ 8 ปี

31
32
33

34

ดู ประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ที่ <www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=eng>
เรื่องเดียวกัน.
ดู กฎหมายแห่งชาติ (National Law) เลขที่ 26472, เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2008, ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2009 และ
เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2009 <www.cndisc.gov.ar/doc_publicar/legales/ley_26472>.
ดู คดีระหว่าง S และ M, คําตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2007, คดี CCT 53/06 [2007] ZACC 18; 2008 (3) SA 232
(CC), แอฟริกาใต้, ศาลรัฐธรรมนูญ <www.saflii.org/za/cases/ZACC/2007/18.html>.

20

ศาลได้มีคําสั่งรอการลงโทษจําคุก 4 ปี พร้อมกําหนดเงื่อนไขมิให้เธอกระทําผิดซ้ําอีก ตลอดช่วงเวลารอการ
ลงโทษ อันมีความไม่ซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน และเงื่อนไขว่าเธอต้องปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร่งครัด
ผู้กระทําผิดหญิงรายนี้ต่อมาศาลได้สั่งให้คุมความประพฤติ ตามมาตรา 276(1)(h) แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ค.ศ. 1977 มาตรา 51 เป็นระยะเวลา 3 ปี

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•

ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
ผู้กําหนดนโยบาย
หน่วยงานตุลาการ
หน่วยงานคุมประพฤติและ/หรือสังคมสงเคราะห์

1.2 การพิพากษาคดี: โดยคํานึงถึงเหตุบรรเทาโทษ
ข้อกําหนดที่ 61
ในการตัดสินลงโทษผู้กระทําผิดที่เป็นหญิงนั้น ศาลควรมีอํานาจในการใช้ดุลพินิจพิจารณาถึงเหตุบรรเทา
โทษต่างๆ อาทิ ประวัติการกระทําผิด รูปแบบและสภาพของความผิดที่ได้กระทําลงไม่ใช่ความผิดร้ายแรง
ประกอบกับประเด็นในเรื่องภาระที่ต้องดูแลและภูมิหลังของผู้กระทําผิดที่เป็นหญิง

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดที่ 61 ได้ตีความและสะท้อนถึงแนวทางตามข้อกําหนดที่ 3.3 และ 7.1 แห่งข้อกําหนดโตเกียว
เนื่ อ งจากข้ อ กํ า หนดเหล่ า นั้ น นํ า มาใช้ กับ ผู้ กระทํ า ผิ ด หญิ ง เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ กํ า หนดโตเกี ย ว จะเห็ น ได้ ว่ า
บทบัญญัติดังกล่าวได้ให้อํานาจหน้าที่ศาลในการใช้ดุลยพินิจในการพิพากษาลงโทษผู้กระทําผิดหญิง ดังที่
บัญญัติไว้ในข้อกําหนดโตเกียว ข้อที่ 3.3 และพิจารณาถึงเหตุบรรเทาโทษต่างๆ ซึ่งอาจปรากฏในรายงาน
สืบเสาะข้อเท็จจริงทางสังคม ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดโตเกียว ข้อที่ 7.1 ดังนี้
ข้อกําหนดโตเกียว ข้อที่ 3.3:
ดุลยพินิจของศาลหรือหน่วยงานอิสระอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรได้ดําเนินการทุกขั้นตอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงเพื่อให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม
ข้อกําหนดโตเกียว ข้อที่ 7.1:
ผู้มีอํานาจหน้ าที่อาจสั่ งให้ มีการรายงานการสืบ เสาะข้อเท็จ จริงทางสังคม ซึ่ งจัด ทําโดยหน่วยงานหรือเจ้ า
พนั กงานที่ มีอํา นาจหน้ า ที่ รายงานนั้ น ต้องประกอบด้ว ยข้ อมู ล ทางสั งคมของผู้ กระทํ า ผิ ด ซึ่ งเกี่ ย วข้ องกั บ
รูปแบบและพฤติการณ์กระทําผิดปัจจุบัน รวมทั้งควรมีข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดี
รายงานดังกล่าวต้องเป็นข้อเท็จจริง ปราศจากอคติ และแสดงความเห็นที่ชัดเจน
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• ดังที่ได้มีความเห็น ข้อกําหนดนี้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องสัดส่วนของผู้กระทําผิดหญิงที่ก่อคดีความ
รุนแรงต่อสามี ซึ่งเป็นผลมาจากการถูกทารุณกรรมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งมีผู้หญิงอีก
จํานวนหนึ่งที่ก่อคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งหลายคนทําไปเนื่องจากถูกบีบบังคับจากสามี หรือเนื่องจาก
พวกเธอยินยอมที่จะเป็นคนส่งยา (หรือลักลอบค้ายา) เพราะความยากจนและจําเป็นต้องเลี้ยงดูบุตร และ
บ่อยครั้งที่ทําไปเพราะปราศจากความเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่อาจตามมาจากการกระทําเหล่านั้น35 ผู้หญิงเหล่านี้
หลายคนเป็นมารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลําพัง (single mothers)
• ดังที่ มีความเห็ น เกี่ ย วกั บ ข้ อกํ า หนดนี้ เ ช่ น กั น ว่ า “ผู้ กระทํ า ผิ ด หลายราย ซึ่ งถู กกล่ า วหาในความผิ ด ที่
เกี่ยวกับยาเสพติด สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโดยการใช้ทางเลือกแทนการจําคุก ซึ่งมี
เป้ า หมายเฉพาะที่ จ ะแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด มากกว่ า ใช้ ก ารจํ า คุ ก ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่
อนุสัญญาสหประชาชาติว่ าด้วยการต่ อต้านการค้ ายาเสพติดและสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ผิดกฏหมาย
(United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances)36 และหลักการแนวทางว่าด้วยการลดความต้องการใช้ยาเสพติด โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ (Guiding Principles on Drug Demand Reduction of the General Assembly of the
United Nations)37 ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ ขณะที่การเน้นย้ําหลักอยู่ที่การต่อสู้กับการค้ายาเสพติ ด
ข้อกําหนดเหล่านี้เรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการริเริ่มมาตรการต่างๆ ที่มุ่งสร้างทางเลือกแทนการจําคุกเป็น
สําคัญ”38
• ข้อกําหนดนี้เรียกร้องให้หน่วยงานตุลาการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ประกอบกับภาระการเลี้ยงดูของผู้กระทํา
ผิดหญิง ข้อมูลเหล่านี้อาจปรากฏในรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงทางสังคมในลักษณะ “ข้อมูลและความเห็น”
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดี ดังที่อ้างถึงในข้อที่ 7.1 แห่งข้อกําหนดโตเกียว
• ความเห็นยังชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการพิจารณาคดีที่เข้มงวด ซึ่งไม่เปิดช่องให้ผู้มีอํานาจพิจารณาคดีได้ใช้
ดุลยพินิจในการพิพากษา ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้พิพากษาไม่สามารถนําข้อกําหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากความเห็นที่มีขึ้นเมื่อย้อนไปในปี 200039 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

35
36

37

38
39

ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 61.
อนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้ว ยการต่อต้านการค้ายาเสพติดและสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่ผิดกฏหมาย, 1988, E/CONF.82.15.
<www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html.>.
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (General Assembly), การประชุมพิเศษ ครั้งที่ 20 “ปัญหายาเสพติดโลก”, 8-9 มิถุนายน 1998,
หลักการแนวทางว่าด้วยการลดความต้องการใช้ยาเสพติด โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, 8 กันยายน 1998, A/RES/S-20/3, 1998.
ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 61.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee), สรุปข้อสังเกตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน: ออสเตรเลีย, 24
กรกฎาคม 2000, A/55/40, หน้า 498-528.
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(Human Rights Committee) ได้แสดงออกถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่เข้มงวด ไม่นานมีนี้ ได้มี
การวิพากษ์วิจารณ์ในระดับชาติ และเรียกร้องให้มีการทบทวนการพิพากษาคดีแบบบังคับในหลายประเทศ40

การนําไปปฏิบัติ
• ควรมีการทบทวน และปรับแก้กฎหมาย เท่าที่จะกระทําได้ และเพื่อให้แน่ใจว่าศาลมีช่องทางที่สามารถใช้
ดุลยพินิจได้เมื่อต้องพิจารณาคดีผู้กระทําผิดหญิง เพื่อที่ว่าผู้พิพากษาจะได้พิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ภาวการณ์ทางสังคม รวมถึงประวัติการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ภาระการเลี้ยงดูบุตรของเธอหรือ
การที่ว่าเธอเป็นผู้ต้องเลี้ยงดูบุตรตามลําพังหรือไม่ เหตุผลในการกระทําความผิด และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
กระทําผิดที่เกิดขึ้น
• นอกจากนี้ หากพิจารณาระบบกฎหมายของประเทศใด ควรได้ศึกษาถึงแนวทางคําพิพากษา ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปแบบต่างๆ41 เพื่อสนับสนุนให้ศาลได้คํานึงถึงภูมิหลัง ภาวการณ์ ข้อเสียเปรียบ ตลอดจนภาระการเลี้ยงดู
บุตร ที่ผู้กระทําผิดหญิงมีก่อนมีคําพิพากษา
• หน่วยงานคุมประพฤติหรือด้านสังคมอาจจําเป็นต้องรวบรวมข้อมูลจัดทํารายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงทาง
สังคมในกรณีที่ผู้กระทําผิดบางรายหรือทุกราย (ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีอยู่) เช่น การจัด เตรียมรายงานซึ่ ง
จําเป็นสําหรับกรณีของผู้กระทําผิดหญิงซึ่งต้องรับโทษเป็นระยะเวลานาน และหญิงทุกรายที่กําลังตั้งครรภ์หรือ
มีบุตรที่ต้องเลี้ยงดู
• หากไม่สามารถจัดให้มีรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงทางสังคมได้เนื่องจากทรั พยากรที่จํากัด ศาลควรมี
หน้าที่ในการไต่สวนภูมิหลัง ภาวการณ์ และภาระการเลี้ยงดูของผู้หญิงระหว่างกระบวนการพิจารณาคดี

40

41

ตัวอย่าง ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังการทบทวนแนวคําพิพากษาโทษที่บังคับตามกฎหมาย คณะกรรมาธิการพิพากษามีข้อสรุปว่า
การพิพากษาโทษขั้นต่ําที่บัง คับ ตามกฎหมายมีลักษณะโทษซึ่ง “รุนแรงเกิน ไปและไม่ค งที่” ดู สหรัฐอเมริกาเรียกร้องการปฏิรูปคํา
พิพากษา, ตีพิมพ์เมื่อ 31 ตุลาคม 2011, <www.upi.com/Top-News/US/2011/10/31/US-study-urges-sentencing-reform/UPI1307132011822/>. เมื่อเดือนมกราคม 2012 ในประเทศไอร์แลนด์ คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเสนอให้ทบทวนการพิพากษาโทษ
ขั้นต่ําสําหรับคดียาเสพติด โดยกล่าวว่าคําพิพากษาในปัจจุบันส่งผลให้เกิด “การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว” ของประชากรในเรือนจํา แต่กลับมี
ผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อผู้ค้า รายสําคัญ, ดู <www.thejournal.ie/judges-should-be-able-to-specify-minimum-terms-formurder-says-law-reform-group-331585-Jan2012/>.
ดูตัวอย่าง, ข้อเสนอแนะสภายุโรป (Council of Europe Recommendation) ที่ R(92)17 โดยคณะกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี
ในรัฐสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องการสอดคล้องของคําพิพากษา (รับรองโดยคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อ 19 ตุลาคม 1992 ณ การประชุม
รัฐมนตรีครั้งที่ 482).
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แนวปฏิ บัติ ที่ดี (Good Practice): แนวทางคํ าพิ พากษาใหม่ของประเทศสหราชอาณาจัก รเสนอให้
“คนส่งยา” ได้รับโทษที่น้อยกว่า
แนวทางคําพิพากษาที่เป็นทางการสําหรับศาลในประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2012 ได้เสนอให้มีการใช้วิธีการเชิงลงโทษที่น้อยลงในการพิพากษา “คนส่งยา” สภาผู้พิพากษา
ซึ่งเป็นผู้จัดทําแนวทางดังกล่าวได้กล่าวว่า สภาได้ตระหนักดีว่า “คนส่งยา” (Drug Mules) ส่วนใหญ่คือผู้หญิง
ที่ถูกบังคับหรือจ้างวานโดยอาชญากร
ดูได้ที่ www.guardian.co.uk/society/2012/jan/24/drug-lighter-sentences-socialdealers?INTCMP=SRCH

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
หน่วยงานตุลาการ
หน่วยงานคุมประพฤติ
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม

1.3 การดําเนินการภายหลังมีคําพิพากษา
ข้อกําหนดที่ 63
ในการพิจารณาเพื่อให้มีการปล่อยตัวก่อนครบกําหนดโทษ (การพักการลงโทษ) นั้น ควรนําประเด็นเรื่อง
ภาระเลี้ยงดูและความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงในการกลับคืนสู่สังคมมาประกอบด้วย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• การพักการลงโทษหรือการปล่อยก่อนกําหนดแบบมีเงื่อนไข หมายถึง การปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนกําหนด
ภายใต้เงื่อนไขหลังปล่อยของแต่ละบุคคล อาจเป็นไปได้ว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติภายหลังรับโทษมาแล้วระยะหนึ่ง
หรือครบตามระยะเวลาขั้นต่ํา หรืออาจเป็นดุลยพินิจในการพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังโดยมีเงื่อนไข หลังจาก
ได้รับโทษมาแล้วระยะหนึ่ง42 การพักโทษหรือปล่อยแบบมีเงื่อนไขมักจะมีการกําหนดเงื่อนไขทั่วไปข้อหนึ่ง ซึ่ง
ห้ามผู้ต้องขังข้องเกี่ยวกับการกระทําผิด อย่างไรก็ตาม มิได้มีเพียงเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวเสมอไป อาจมีการ

42

UNODC, ชุดเครื่องมือการประเมินในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, มาตรการควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว, เครื่องมือคืนคนดีสู่สังคม,
มีนาคม 2010, หน้า 25.
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กําหนดเงื่อนไขอื่นๆ ให้กับผู้ต้องขัง ในระดับที่เหมาะสมและเอื้อให้พวกเธอ/เขาสามารถปรับตัวกลับสู่สังคมได้
อย่างประสบความสําเร็จต่อไป
• การปล่อยก่อนกําหนดแบบมีเงื่อนไข (พักการลงโทษ) เป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ต้องขังในการ
ปรับตัวกลับเข้าสู่สังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีแบบแผน โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวควรได้รับความ
ช่วยเหลือ การสนับสนุน และการควบคุมดูแลที่เพียงพอภายหลังปล่อย คุณค่าของการปล่อยก่อนกําหนดแบบ
มีเงื่อนไขในการช่วยผู้ต้องขังปรับตัวกลับเข้าสู่สังคมเป็นที่ตระหนักถึงในข้อกําหนดโตเกียว ข้อที่ 9 รวมทั้ง
องค์กรระดับภูมิภาค อาทิ สภายุโรป (Council of Europe)43
• ข้อกําหนดที่ 63 มุ่งที่จะให้แน่ใจว่าผู้ที่รับผิดชอบในการพิจารณาปล่อยก่อนกําหนดแบบมีเงื่อนไขควรได้
คํา นึ งถึ งผลกระทบ โดยเฉพาะที่ เ ป็ น ภัย จากการจํ า คุ กผู้ หญิ ง ความต้ องการของพวกเธอที่ จ ะได้ ติ ด ต่ อกั บ
ครอบครัวและภาระการเลี้ยงดูของพวกเธอ ตลอดจนความเสี่ยงที่พวกเธอมี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ํา เมื่อ
ประเมินประโยชน์ด้านการปรับตัวเข้าสู่สังคมของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนด ในบริบทนี้พวกเขา
ควรพิจารณาถึงความจําเป็นและประโยชน์สูงสุดของเด็กที่อาศัยอยู่กับผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําและเด็กที่ยังอยู่
ภายนอก

การนําไปปฏิบัติ
• เครื่องมือประเมินผลควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้ต้องขังช่วยให้
สามารถประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังและความต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้าสู่สังคมที่เชื่อถือได้
• หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาพักการลงโทษควรได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความต้องการ
ความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้าสู่สังคมของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังเองและ
ครอบครัวของเธอ ในการได้กลับบ้าน และได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของผู้ต้องขังหญิง ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือ
ภายนอกเรือนจํา
• หน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาพักการลงโทษควรคํานึงในเชิงบวกถึงข้อมูลเกี่ยวกับภาระเลี้ยงดูที่
ผู้ต้องขังหญิงมีและความต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวเข้าสู่สังคม ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับโอกาสได้เข้า
ร่วมกระบวนการตัดสินใจ
• ในประเทศที่ มีร ะบบกฎหมายซึ่ งผู้ ต้องขั งต้ องเขี ย นคํา ร้ องเพื่ อขอรั บ การปล่อยตั วก่ อนกํา หนดแบบมี
เงื่อนไข พวกเขาควรได้รับแจ้งถึงสิทธิ ทั้งเมื่อตอนแรกเข้าและเมื่อพวกเขามีคุณสมบัติเหมาะสมในการยื่นคํา
ร้อง

43

ดูข้อเสนอแนะ REC(2003)22 จากคณะกรรมการโดยรัฐมนตรีแห่ง รัฐสมาชิกว่าด้วยการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข (พักการลงโทษ)
(เห็นชอบโดยคณะกรรมการโดยรัฐมนตรี เมื่อ 24 กันยายน 2003)
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• หน่วยงานราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานในระบบพักการลงโทษ หน่วยงานทางสังคม และองค์กรอื่นที่รับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนดแบบมีเงื่อนไข ควรได้มีการประสานงานเพื่อให้
แน่ใจว่าผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการปล่อยตัวได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านต่างๆ ระหว่างปรับตัว
หากจําเป็นหน่วยงานดังกล่าวควรได้ทํางานร่วมกับหน่วยงานทางการแพทย์เพื่อให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ให้กับผู้ต้องหญิง ยกตัวอย่างเช่น การบําบัดยาเสพติดหรือสุขภาพจิต เป็นต้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• หน่วยงานราชทัณฑ์
• คณะกรรมการพักการลงโทษหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนกําหนด
แบบมีเงื่อนไข (เช่น ฝ่ายตุลาการ)
• หน่วยงานทางสังคมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวก่อน
กําหนดแบบมีเงื่อนไข

1.4 ผู้หญิงที่ต้องการความคุ้มครอง
ข้อกําหนดที่ 59
ตามหลัก ทั่วไป มาตรการอื่นๆในการคุ้มครองผู้ กระทําผิ ดโดยไม่ใช้เรือนจํา อาทิเช่น บ้านพัก ฉุกเฉิน ที่
ดําเนินการโดยภาคเอกชน หน่วยงานอิสระต่างๆ หรือชุมชนควรนํามาใช้สําหรับการควบคุมผู้กระทําผิด
หญิ งซึ่ งต้ องการความคุ้ มครองดั งกล่ า ว มาตรการชั่ วคราวซึ่งรวมถึงการคุมขั งไว้ ใ นเรือนจํ า เพื่ อการ
คุ้มครองจะนํามาบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นและเป็นไปตามความประสงค์ของผู้กระทําผิดหญิงเท่านั้น
ทั้งนี้ภายใต้การควบคุมและกํากับดูแลของฝ่ายตุลาการหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ผู้มีอํานาจ มาตรการดังกล่าวจะ
ไม่สามารถดําเนินต่อไป หากเป็นการขัดต่อความต้องการของผู้กระทําผิดหญิงนั้น

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดนี้มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากครอบคลุมถึงความต้องการของผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมิใช่ทั้งผู้กระทํา
ผิดหรือผู้ต้องขัง บทบัญญัตินี้ได้มีอยู่ในข้อกําหนดกรุงเทพเนื่องจากแนวปฏิบัติในบางประเทศ มีการใช้เรือนจํา
เพื่อ “คุ้มครอง” เหยื่อความรุนแรง ดังนั้น เหล่านี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างการตกเป็น
เหยื่อและการจําคุก ในกรณีของผู้หญิง
• ข้อกําหนดนี้ได้ตระหนักดีว่า เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ผู้หญิงหลายคนอาจรู้สึกเองว่าถูกบังคับในการร้อง
ขอความคุ้มครองในรูปแบบนี้ และเลือกที่จะอาจกลับไปเผชิญกับการทารุณกรรมหรือความรุนแรง อาจเป็น
เพราะพวกเธอเคยถูกข่มขืนมาแล้วและอาจตกอยู่ในอันตรายจากผู้กระทําต่อเธอหรือญาติของเขา เพื่อที่จะไม่
ต้องพิสู จน์ หรื อเพราะพวกเธออาจล่วงล้ํา บรรทัดฐานที่เ คร่ งครั ดตามจารี ต ประเพณี หรือศาสนา ในบาง
วัฒนธรรมอาจเป็นการนําไปสู่ “การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ” หรือความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ หรือเพราะพวกเธอ
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อาจเพียงหลบหนีจากความรุนแรงที่ซ้ําซากในบ้านของเธอ ในบางประเทศ เรือนจําอาจใช้เพื่อคุ้มครองเหยื่อ
จากการค้ามนุษย์
• ความท้าทายที่เผชิญคือการช่วยให้ผู้หญิงที่ได้รับความคุ้มครองตามที่พวกเธอต้องการ หากพวกเธอร้องขอ
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งคือเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอจะไม่กลายเป็นผู้ต้องขัง รวมทั้งมีความเสี่ยงที่จะถูกทารุณกรรม
อี ก สิ่ ง นี้ มิ ใช่ เ รื่ อ งง่ า ยในการดํ า เนิ น การแก้ ปั ญ หา ดั งที่ มีการอ้ า งในข้ อคิ ด เห็ น ประกอบข้ อกํ า หนด 44 โดย
คณะทํางานว่าด้วยการควบคุมตัวตามอําเภอใจ (The Working Group on Arbitrary Detention) ต่อ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights)45 ได้แสดงออกอย่างชัดเจนอย่างยิ่งว่า
“...การขอความช่วยเหลือในการจํากัดเสรีภาพเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายควรมีการทบทวน และในสถานการณ์ใดก็
ตาม ต้องได้รับการควบคุมดูแลโดยฝ่ายตุลาการและมาตรการนี้จะถูกใช้ก็เฉพาะเมื่อเป็นหนทางสุดท้าย และ
เมื่อเป็นความต้องการของผู้เสียหายเอง”46
• ในหลายประเทศส่วนใหญ่ มีการก่อตั้งที่พักหรือสถานที่หลบภัย (Shelters or Safe Houses) ซึ่ง
ดําเนินงานโดยหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม ทางเลือกที่ดีที่สุดในการคุ้มครองผู้หญิงเหล่านี้จึงเป็นการให้พวก
เธอได้อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราว ซึ่งพวกเธอได้แสดงออกว่าต้องการได้รับความคุ้มครองด้วยวิธี
นี้ เป็นที่น่าเสียดายว่า สถานที่หลบภัยกลับมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งอาจหมายความว่าผู้หญิงอาจต้อง
ถูกส่งไปอยู่ในบริเวณของสถานที่กักขังหรือเรือนจําเป็นการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองพวกเธอ47 เป็นสิ่งสําคัญอย่าง
ยิ่งว่าสถานที่เหล่านี้ทุกแห่งได้รับการควบคุมดูแลโดยฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระ ดังที่บัญญัติไว้ในข้อที่ 59 ของ
ข้อกําหนดกรุงเทพ และต้องไม่มีผู้หญิงคนใดได้เข้าไปอาศัยในสถานที่เหล่านี้ หากพวกเธอมิได้ประสงค์
• ยังมีความจําเป็นอีกประการหนึ่งในการเน้นย้ําถึงลักษณะความเป็น “ชั่วคราว” ของมาตรการเหล่านี้
โดยทั่วไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ รัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการ “พัฒนาวิธีการเชิงป้องกันอย่างจริงจัง ตลอดจน
มาตรการอื่นๆ ในทางกฎหมาย การเมือง การบริหารงาน และวัฒนธรรม ซึ่งส่งเสริมการคุ้มครองผู้หญิงจาก
ความรุนแรงทุกรูปแบบ และให้แน่ใจว่าจะไม่ปรากฏกรณีที่ผู้หญิงตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมซ้ําอีก ด้วยเหตุที่
กฎหมายได้ตระหนักถึงความอ่อนไหวด้านเพศภาวะ การบังคับใช้กฎหมาย หรือการแทรกแซงอื่นๆ” ดังที่

44
45
46

47

ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 59.
เปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council) ในปี 2006 ข้อกําหนดกรุงเทพ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 59
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Commission on Human Rights), รายงานคณะทํางานว่าด้วยการกักขังที่ไม่มีกฎเกณฑ์, ประธาน-ผู้
จดรายงาน, Louis Joinet, 16 ธันวาคม 2005/ E/CN.4/2003/8, ย่อหน้า 65.
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศอัฟกานิสถาน กฎหมายว่าด้วยเรือนจําและศูนย์กักขัง ได้มีบทบัญญัติให้อํานาจหัวหน้าศูนย์กักขัง โดยความ
เห็นชอบจากกระทรวงยุติธรรม และบุคคลได้มีคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอที่พักและความคุ้มครองชั่วคราวในศูนย์กักขังและ
เรือนจํา สําหรับผู้ที่ได้รับการคุกคามอย่างร้ายแรงและมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่ปลอดภัย (มาตรา 53)
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กําหนดไว้ในปฏิญญาว่าด้วยการยุติความรุนแรงต่อสตรี ข้อที่ 4 (f) (Declaration on the Elimination of
Violence against Women) ซึ่งอ้างถึงในความเห็นต่อข้อกําหนดนี้48

การนําไปปฏิบัติ
มาตรการทางกฎหมาย
• รัฐควรทบทวนกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง และปรับแก้เท่าที่จําเป็น เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมายให้ความ
คุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงทางเพศ และพวกเธอจะไม่ตกเป็นเหยื่อซ้ําอีกเพียงเพราะกฎหมายมิได้คํานึงถึง
ความอ่อนไหวด้านเพศภาวะ
แนวปฏิบัติที่ดี มาตรการทางกฎหมายในการต่ อสู้กับ “การฆ่าเพื่อรัก ษาเกียรติ” (Honour Killing)
ในประเทศตุรกี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2004 ประมวลกฎหมายฉบับใหม่ได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมรัฐสภาแห่งชาติของ
ประเทศตุรกี ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ได้มีการปรับแก้กว่า 30 ประเด็น และถือเป็นก้าวสําคัญในการ
สร้างความเท่าเทียมทางเพศและการคุ้มครองสิทธิด้านร่างกายและทางเพศของผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศ
ตุรกี
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่เป็นก้าวสําคัญ ซึ่งเกี่ยวกับ “การฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ” ในประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับเดิม บทบัญญัติทั่วไปซึ่งเกี่ยวข้องกับคดี “บันดาลโทสะที่มิชอบ” (unjust provocation) มักถูก
ตีความผิดโดยผู้พิพากษา เพื่อปกปิดคดีฆาตกรรมที่กระทําขึ้นในนามของเกียรติยศศักดิ์ศรี และมักถูกใช้เพื่อ
อ้างเพื่อลดโทษสําหรับผู้กระทําผิด ในประมวลกฎหมายอาญาใหม่ บทบัญญัติต่างๆ ได้มีการปรับแก้เป็นเพียง
“การกระทําที่มิชอบ” (unjust acts) และเหตุผลสําหรับการปรับแก้บทบัญญัตินี้คือเป็นไปเพื่อป้องกันการเกิด
กรณีฆ่าเพื่อรักษาเกียรติ นอกจากนี้ “การฆ่าตามจารีตประเพณี” (killing in the name of customary law)
ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ยังหมายถึงการฆ่าที่ต้องรับโทษหนักขึ้น (aggravated homicide)
บทบัญญัตินี้ไม่ครอบคลุมถึงการฆ่าเพื่อรักษาเกียรติทุกประเภท แต่ยังคงเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญ
ดูได้ที่: เวบไซท์ผู้หญิงสําหรับสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง (Women for Women’s Human Rights: WWHR)
www.wwhr.org/turkish_penalcode.php
สําหรับประมวลกฎหมายอาญาต้นฉบับ (ภาษาตุรกี) ดูได้ที่
www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
บทบัญญัติต่างๆ ที่อ้างถึงข้างต้น ได้แก่ มาตรา 29 และ 82

48

ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 59.
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มาตรการทางปฏิบัติ
• รัฐควรทบทวนการบังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้เสียหายจากการกระทําความรุนแรงทางเพศจะได้รับความคุ้มครองสูงสุดข้อกําหนด และผู้หญิงเหล่านี้จะไม่
ตกเป็นเหยื่อซ้ําอีกในทางปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงซึ่งได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อขอการคุ้มครอง
เนื่องจากความกลัวที่จะถูกฆ่า หรือกระทําความรุนแรงในครอบครัว ไม่ควรปล่อยตัวกลับบ้าน แต่ควรให้ความ
คุ้มครอง ในขณะที่มีการดําเนินมาตรการในระยะยาวเพื่อแก้ปัญหา
• รัฐควรจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอในการก่อตั้งสถานที่พักพิง/สถานที่หลบภัย
ขึ้นในชุมชน ซึ่งบริหารงานโดยหน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์หรือโดยหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
ที่รับผิดชอบด้านสตรี หรือสิทธิมนุษยชน รัฐยังควรสร้างกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่มิใช่
ของรัฐ (NGOs) อย่างทันท่วงที และให้ความสําคัญกับการรักษาความลับโดยเคร่งครัด
• ในสถานที่ผู้หญิงถูกกักขังในสถานที่ทางการเพื่อการคุ้มครอง เนื่องจากการขาดทางเลือกที่ดีกว่า รัฐควรให้
แน่ใจว่ามีการดําเนินทุกมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงเหล่านี้จะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างผู้ต้องขัง: ก) ผู้หญิง
ควรมีอิสระที่จะข้าออกเมื่อใดก็ได้ที่เธอต้องการ ข) ผู้หญิงเหล่านี้ควรอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากบริเวณของ
ผู้ต้องขังอย่างชัดเจน ค) เจ้าพนักงานที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงเหล่านี้ได้ โดยตระหนักถึงความอ่อนแอและบาดแผลทางจิตใจซึ่ง
พวกเธออาจได้เคยประสบ ง) ผู้หญิงเหล่านี้ควรได้รับความดูแลด้านจิตสังคมและความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
จ) สถานที่ในสถานกักขังเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้ความดูแลขององค์กรตุลาการอิสระอย่างสม่ําเสมอ
• ในทุกกรณี ผู้หญิงที่เกี่ยวข้องต้องแสดงออกซึ่งความประสงค์ เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อรับความคุ้มครอง
และพวกเธอควรได้รับข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของสถานที่เพื่อความคุ้มครองเหล่านี้ บริการที่มีให้
และกระบวนการย้ายออก
• บทบัญญัติเพื่อความคุ้มครองผู้เสียหายเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าหน่วยงานต่างๆ พ้นจากหน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การสาเหตุ ที่ แท้ จ ริ ง ที่ ได้ ก่อ ให้ เ กิ ด ความจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ มาตรการสู ง สุ ด เพื่ อ คุ้ ม ครอง
ผู้เสียหายจากการกระทําความรุนแรงโดยทั่วไป ตลอดจนความจําเป็นที่จะต้องจับกุมและนําผู้กระทําผิดในคดี
ความรุนแรงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจเคยเกิดขึ้นแล้ว

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ผู้บริหารงานเรือนจํา ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
• หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
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1.5 เด็กที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย/ผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชนหญิง
ข้อกําหนดที่ 65
ควรหลีกเลี่ยงการนําเด็กที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายไปคุมขังไว้ในเรือนจําให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถ
กระทํ า ได้ ทั้ งนี้ ป ระเด็ น เกี่ ยวกั บ ความอ่ อ นไหวทางเพศของเด็ ก และเยาวชนหญิ งควรนํ า มาพิ จ ารณา
ประกอบการวินิจฉัยด้วย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ข้อที่ 37 (ข) กําหนดไว้ว่า “จะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนเสรีภาพโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยพลการ การจับกุมกักขังหรือจําคุกเด็กจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย และจะใช้เป็น
มาตรการสุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม”
• ข้อกําหนดกรุงปักกิ่ง (Beijing Rules) มีข้อกําหนดที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการกับเด็กที่กระทําการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งกําหนดให้อายุของความรับผิดทางอาญาไม่ควรต่ําเกินไป โดยตระหนักถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
วุฒิภาวะด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา49 ข้อกําหนดเหล่านี้สนับสนุนการเบี่ยงเบนคดี (diversion)
ของเด็กที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา50 และหลีกเลี่ยงการเข้าสถานกักกันให้
มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้51
• ข้อกําหนดที่ 65 ได้เน้นย้ําหลักการเหล่านี้ โดยคํานึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กถูกจําคุกเกินความจําเป็น บ่อย
เกินควร และนานเกินควร ได้มีการประเมินกันว่าทั่วโลกมีเด็กกว่าหนึ่งล้านรายที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจํา52
• นอกจากนี้เด็กหญิงที่เผชิญกับความเสียเปรียบในเรือนจํา ส่วนใหญ่คือเป็นเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทารุณและ
ต้องการความคุ้มครองเป็นการเฉพาะ เนื่องจากอายุและเพศของเด็ก ความช่วยเหลือในการกลับสู่สังคมของ
เด็กส่วนใหญ่สามารถจัดหาได้ดีกว่าหากเด็กอยู่ในชุมชน ด้วยความช่วยเหลือในการจัดการกับสาเหตุที่แท้จริง
ของการกระทําผิด และการสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์ที่ดําเนินการโดยหน่วยงานคุมประพฤติหรือหน่วยงาน
ทางสั งคม เพื่ อช่ วยให้พวกเธอสร้ า งชี วิตใหม่ ที่ดี และไกลจากอาชญากรรม ทั้ งนี้เ พื่อให้เ กิด การปฏิ บั ติต าม
ข้อกําหนดกรุงปักกิ่งอย่างเต็มรูปแบบ ดังนี้
ข้อกําหนดกรุงปักกิ่ง (Beijing Rules)
49

50
51
52

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly), ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 96, ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชน (ข้อกําหนดกรุงปักกิ่ง), 29 พฤศจิกายน 1985, A/RES/40/33, ข้อที่
4.1
ข้อกําหนดกรุงปักกิ่ง, ข้อที่ 11.
ข้อกําหนดกรุงปักกิ่ง, ข้อที่ 18.1.
UNODC,
UNICEF, คู่ มื อ สํ า ห รั บ เ ก ณ ฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ว่ าใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม สํ า ห รั บ เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น , 2 0 0 6 ,
<www.penalreform.org/resource.manual-measurement-juvenile-justice-indicators/>, หน้า 1.
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ข้อกําหนดที่ 1.3
ควรใส่ใจอย่างเพียงพอในการนํามาตรการทางบวก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระดมทรัพยากรทุกทางเท่าที่จะกระทํา
ได้ รวมถึงครอบครัว อาสาสมัคร ชุมชน โรงเรียน หรือสถาบันชุมชนอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดความจําเป็น
ในการใช้ ม าตรการแทรกแซงทางกฎหมาย และเพื่ อให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ กและเยาวชนที่ ก ระทํ า ฝ่ า ฝื น
กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีมนุษยธรรม
ข้อกําหนดที่ 11.1
ในกรณีที่เหมาะสม ควรพิจารณาดําเนินการผู้กระทําผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยไม่ต้องใช้วิธีดําเนินคดีอย่าง
เป็นทางการจากผู้มีอํานาจตามที่อ้างถึงในกฎข้อ 14.1
ข้อกําหนดที่ 13.1
การควบคุมตัวไว้พิจารณาคดีควรเป็นมาตรการสุดท้ายที่จะใช้ และใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ข้อกําหนดที่ 13.2
หากเป็นไปได้ควรใช้มาตรการอื่นแทนการควบคุมตัวไว้พิจารณาคดี เช่น การควบคุมสอดส่องอย่างใกล้ชิด การ
ดูแลเพิ่มขึ้น หรือให้อยู่กับบ้าน สถานศึกษาหรืออยู่กับครอบครัว
ข้อกําหนดที่ 18.1
ควรมีมาตรการหลายหลากในการวางข้อกําหนดเพื่อให้ผู้มีอํานาจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงใช้สถานกักกัน มาตรการ
บางอย่างสามารถใช้ควบคู่กันได้ อันได้แก่
ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)
ช)
ซ)

การเอาใจใส่ดูแล การแนะแนว การเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
การคุมความประพฤติ
คําสั่งให้ทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์
การปรับ การใช้ค่าเสียหายและการชดใช้คืน
คําสั่งให้เข้ารับการบําบัด
คําสั่งให้เข้ารับคําปรึกษาแบบกลุ่ม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
คําสั่งให้ดูแลพยาบาล ให้พักอาศัยอยู่ในชุมชนและอยู่ในสถานที่ให้การศึกษา
คําสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อกําหนดที่ 18.2
ไม่ควรแยกเด็กและเยาวชนออกจากความดูแลของผู้ปกครอง ไม่ว่าจะบางส่วนหรือแยกออกอย่างสิ้นเชิง
นอกจากสถานการณ์ของคดีนั้นทําให้จําเป็นต้อง
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การนําไปปฏิบัติ
มาตรการทางกฎหมาย
• ควรได้มีการทบทวนกฎหมาย และ/หรือ แนวทางคําพิพากษา และปรับแก้เท่าที่จําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามี
ขอบเขตที่ เหมาะสมในการใช้ดุลยพินิจ ในทุกขั้น ตอนของกระบวนการยุติธรรม และในทุกขั้นตอนของการ
บริ หารงานยุติ ธรรมสํา หรั บเยาวชน เพื่อหัน เหเยาวชนออกจากกระบวนการยุติ ธรรม กฎหมายควรมีการ
กํา หนดเกณฑ์ ในการให้ อํา นาจเจ้า พนั กงานตํ ารวจ พนั กงานอั ย การ หรือหน่ ว ยงานอื่น ที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ การ
ดําเนินคดีเด็กและเยาวชน ให้มีดุลยพินิจในการหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม โดยไม่จําเป็นต้องมีการ
ไต่สวนอย่างเป็นทางการ ควรมีการคํานึงถึงความอ่อนแอทางเพศภาวะของเด็กหญิงบางประการในการกําหนด
เกณฑ์เหล่านั้น โดยมุ่งเน้นเพื่อลดการใช้การจําคุกเด็กผู้หญิงให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เท่าที่จะจําเป็น
• ควรมีการทบทวนกฎหมายและปรับแก้หากจําเป็น เพื่อให้มีทางเลือกพิเศษแทนการกักขังก่อนพิจารณา
คดีและจําคุกในจํานวนที่เพียงพอ ซึ่งเหมาะสมที่จะตอบสนองต่อความต้องการพิเศษของเด็กที่กระทําการฝ่า
ฝืนกฎหมาย รวมถึงความต้องการพิเศษของเด็กหญิง
มาตรการทางปฏิบัติ
• รายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงทางสังคมเกี่ยวกับเด็ก จําเป็นต้องจัดทําขึ้นเพื่อเสนอต่อศาลก่อนมีคําพิพากษา
รายงานเหล่ านี้ อาจจัด เตรี ยมโดยหน่ วยงานทางสั งคมสงเคราะห์ห รื อพนักงานคุมประพฤติ หรื อสถาบั น ที่
เกี่ยวข้อง รายงานควรได้พิจารณาถึงความอ่อนแอของเด็กหญิงที่อยู่ระหว่างกักขัง รวมทั้งความต้องการพิเศษ
และความจําเป็นในการได้รับความช่วยเหลือในระหว่างปรับตัวกลับเข้าสู่สังคม ทั้งนี้ควรจัดให้มีการฝึกอบรม
ให้กับเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมรายงานเหล่านี้
• เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรับผิดชอบคดีเด็ก ควรมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการฝึกอบรม
ที่เหมาะสม
• รัฐควรลงทุนในการพัฒนาบริการและมาตรการชุมชนที่เหมาะสมกับเด็กที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายควรมี
การสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างบริการที่มีในชุมชนและเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม เริ่มตั้งแต่
เจ้าพนักงานตํารวจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดําเนินมาตรการเบี่ยงเบนคดีที่มีประสิทธิภาพ
• หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรสร้างความเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมเท่าที่จะกระทําได้ในการให้
ความช่วยเหลือเด็กที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายในการปรับตัวกลับสู่สังคม

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
หน่วยงาน/เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
หน่วยงานคุมประพฤติ หน่วยงานทางสังคมสงเคราะห์ และหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
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1.6 เหยื่อค้ามนุษย์/ชาวต่างชาติ (Victims of human trafficking/foreign nationals)
ข้อกําหนดที่ 66
รัฐควรมี ความพยายามอย่ า งสูงสุ ด ในการให้ สัต ยาบั น เพื่ อรับรองอนุ สัญญาสหประชาชาติ ว่า ด้ วยการ
ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรวมทั้งพันธกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกัน ปราบปรามและ
ลงโทษความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าผู้หญิงและเด็กรวมทั้งการอนุวัติบทบัญญัติ
ของกฎหมายภายในเพื่อให้ความคุ้มครองอย่างสูงสุดกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้หญิงชาวต่างประเทศดังกล่าวต้องตกเป็นเหยื่อซ้ําสอง

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ดังข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนด “จํานวนผู้ต้องขังชาวต่างชาติในหลายประเทศทั่วโลกมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการดําเนินมาตรการลงโทษมากขึ้นกับผู้อพยพที่
เข้าเมืองไม่ถูกต้องในหลายประเทศ” บางครั้งบุคคลเหล่านี้เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ในขณะที่พวกเขาเป็นเหยื่อของ
ความยากจน การบีบบังคับ และการแสวงหาประโยชน์ โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
• ข้อกําหนดนี้ขอให้รัฐให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing
the United Nations Convention against Transnational Organized Crime) และนําข้อกําหนดนี้ไปสู่
การปฏิบัติ พิธีสารฉบับนี้ได้เน้นย้ําความจําเป็นในการคุ้มครองผู้เสียหาย การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด และเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ การฝึกอบรม และความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ยกตัวอย่างเช่น ข้อที่ 6 ย่อหน้า 3, 4, และ 5 แห่งพิธีสารฉบับนี้ ได้กําหนดให้
3. ฝ่ายรัฐของแต่ละประเทศควรพิจารณาดําเนินมาตรการเพื่อจัดให้มีการเยียวยาให้กับเหยื่อค้ามนุษย์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมทั้ง ในกรณีที่เหมาะสม ให้มีการประสานความร่วมมือกับ
องค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ องค์กรหรือภาคประชาสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจัดให้มี:
ก) การจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
ข) การให้คําปรึกษาและข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางกฎหมายของพวกเขา
ด้วยภาษาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าใจได้
ค) ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และด้านวัตถุ และ
ง) โอกาสในด้านอาชีพ การศึกษา และฝึกอบรม
4. ฝ่ายรัฐของแต่ละประเทศควรพิจารณาถึงอายุ เพศ และความต้องการพิเศษของเหยื่อค้ามนุษย์ ในการ
ปรับใช้บทบัญญัติตามเอกสารฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการพิเศษของเด็ก รวมถึง ที่พัก
อาศัยที่เหมาะสม การศึกษา และความดูแล
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5. ฝ่ายรัฐของแต่ละประเทศควรพยายามให้เหยื่อค้ามนุษย์ได้รับความปลอดภัยด้านร่างกายขณะที่อยู่ใน
ดินแดนของรัฐนั้น
ในเรื่องการฝึกอบรม การป้องกัน การดําเนินคดี ข้อที่ 10 แห่งพิธีสารฯ ได้กําหนดให้:
2. ฝ่ายรัฐควรจัดให้มีหรือพัฒนาการฝึกอบรมด้านการบังคับใช้กฎหมาย การอพยพย้ายถิ่นฐาน และเรื่อง
อื่นที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกั นการค้ามนุษย์ การฝึกอบรมควรเน้นวิธีการที่ใช้ในการป้องกันการค้ า
มนุษย์ การดําเนินคดีกับผู้ค้า และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย รวมทั้งการคุ้มครองผู้เสียหายจากผู้ค้า
การฝึกอบรมยังควรได้คํานึงถึงความจําเป็นในการตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน และประเด็นความ
อ่อนไหวด้านเพศภาวะและเด็ก อีกทั้งควรสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ ตลอดจน
ภาคประชาสังคมหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ในประเทศซึ่งการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการกระทําอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขายบริการทาง
เพศเป็นอาชญากรรม แม้ว่าเป็นผลจากการค้ามนุษย์และการบีบบังคับ ความเป็นไปได้ที่เหยื่อค้ามนุษย์จะแจ้ง
ความต่อเจ้าหน้าที่ลดลงอย่างมาก ฉะนั้น ความเสี่ยงในการถูกดําเนินคดีและการจําคุก หรือบทลงโทษอื่นๆ
อาจเพิ่มอุปสรรคให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เสียหายกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยจากผู้ค้า และ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่งการแก้แค้ นที่พวกเขาอาจต้องเผชิญ53 ความรั บผิดชอบของฝ่ ายรัฐที่ จะคุ้มครองและ
ช่วยเหลือผู้เสียหายควรไม่ข้องเกี่ยวกับการดําเนินคดีและการลงโทษ54
• คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มีหลักการและแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนและการค้า
มนุษย์55 (UN High Commissioner for Human Rights Principles and Guidelines on Human Rights
and Human Trafficking) โดยได้วางหลักการหลายข้อเกี่ยวกับการไม่ดําเนินคดีอาญากับผู้ที่เป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์
หลักการที่เสนอแนะ
ความคุ้มครองและความช่วยเหลือ
7. เหยื่อค้ามนุษย์ไม่ควรถูกกักขัง กล่าวหา หรือดําเนินคดีในความผิดในการเข้าหรืออยู่อาศัยในประเทศ
ต่างๆ ที่เป็นทางผ่านหรือจุดหมายปลายทาง หรือในการกระผิดกฎหมายที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง
หากความผิดนั้นเป็นผลโดยตรงจากการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
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ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 66.
UNODC, ชุดเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์, 2008, หน้า 103.
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner For Human Rights), ข้อเสนอหลักการและแนวทางว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์, 2002, E/2002/68/Add.1.
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หลักการที่เสนอแนะ
แนวทางข้อที่ 8
มาตรการพิเศษสําหรับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์
8. ควรให้แน่ใจว่าเด็กที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์จะไม่ถูกดําเนินคดีหรือรับโทษอาญาในว่าผิดที่เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์
• ทั้งอนุ สัญญาสหประชาชาติเพื่ อการต่อต้า นอาชญากรรมข้า มชาติ (UN Convention against
Transnational Organized Crime) และพิธีสารเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children) มิได้กําหนดหน้าที่ชัดเจนสําหรับฝ่ายรัฐในการหลีกเลี่ยงการดําเนินคดีทางอาญากับเหยื่อค้า
มนุษย์56 อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติที่ไม่มีผลผูกพันจํานวนหนึ่ง (เช่น แนวปฏิบัติที่เสนอโดยข้าหลวงใหญ่
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN High Commissioner for Human Rights) ดังกล่าวข้างต้น)
แผนปฏิบัติการ ปฏิญญา และมติที่ประชุม (อาทิ มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ที่ 55/67 และ S-23/3) ได้เรียกร้อง
ให้รัฐคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์จากการถูกดําเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับการเข้าหรืออาศัยในประเทศโดยผิด
กฎหมาย57 บทบัญญัติเหล่านี้สอดคล้องกับการการตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเหยื่อค้ามนุษย์58
อีกทั้งยังสอดคล้องกลับการปฏิบัติต่อเหยื่อค้ามนุษย์ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม ไม่ว่าจะทราบตัว
บุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นถูกจับกุม กล่าวหา หรือถูกดําเนินคดีอาญาหรือไม่59
• ในกรณี ของผู้ลี้ ภั ย ซึ่งมั กถู กลักลอบและพาไปค้ า มนุ ษย์ ข้อที่ 31 (1) แห่ งอนุ สั ญญาฯ ปี พ.ศ.2494
เกี่ย วกั บสถานะของผู้ ลี้ภั ย ได้กล่า วว่ า รัฐ สมาชิ ก “ไม่ ควรลงโทษผู้ลี้ ภัย กรณี ที่เข้ าเมืองหรืออาศัย โดยผิ ด
กฎหมาย ซึ่งพวกเขาเข้าเดินทางโดยตรงมาจากประเทศซึ่งชีวิตหรืออิสรภาพของพวกเขาอยู่ในอันตราย ตาม
ความหมายของมาตรา 1 โดยกําหนดให้พวกเขารายงานตัวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชักช้า และชี้แจงเหตุ
ที่เหมาะสมที่เข้าเมืองหรืออยู่อาศัยโดยผิดกฎหมาย60”
• ในเรื่องการส่งกลับหรือเนรเทศเหยื่อค้ามนุษย์กลับประเทศบ้านเกิด ข้อที่ 7 แห่งพิธีสารเพื่อป้องกัน ยับยั้ง
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons Especially Women and Children) ซึ่งสนับสนุนหลักการของอนุสัญญาแห่ง
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UNODC, ชุดเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์, 2008, หน้า 104.
เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly), ที่ประชุมเกี่ยวกับสถานะของผู้ลี้ภัย, 28 กรกฎาคม 1951, สหประชาชาติ,
สนธิสัญญา ชุดที่ 189, หน้า 137, <www.refworld.org/docid/3be01b964.html>.
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สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (UN Convention against Transnational
Organized Crime) ยังได้กําหนดให้:
1. นอกจากการดําเนินมาตรการตามข้อ 6 แห่งพิธีสารฯ ฝ่ายรัฐของแต่ละประเทศควรพิจารณาดําเนิน
มาตรการทางกฎหมาย หรือมาตรการอื่นที่เหมาะสม ซึ่งยอมให้เหยื่อค้ามนุษย์ได้อาศัยในประเทศนั้น
ได้ต่อไป โดยชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่เหมาะสม
2. ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ในย่อหน้า 1 ของเอกสารฉบับนี้ ฝ่ายรัฐของแต่ละประเทศควร
คํานึงถึงเหตุผลด้านมนุษยธรรมและด้วยความเห็นอกเห็นใจ
• ดังนั้น เช่นในกรณีของผู้หญิงที่นอกสัญชาติ ซึ่งได้ถูกนําขึ้นศาลเพื่อพิจารณาความผิดของผู้กระทําผิดค้า
มนุษย์ จะต้องถูกส่งตัวหรือเนรเทศกลับประเทศบ้านเกิด ควรคํานึงความเสี่ยงที่จะถูกแก้แค้นเอาคืนในประเทศ
บ้านเกิดของพวกเธอ และหากจําเป็นควรจัดหาที่พักชั่วคราวหรือถาวรให้กลับหญิงเหล่านี้ ขึ้นกับแต่ละกรณี
และความเสี่ยงที่พวกเธอต้องเผชิญ ตามบทบัญญัติข้อที่ 7 แห่งพิธีสารฯ
• ข้อที่ 13 ของอนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยการดําเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์61 (Convention of
Council of Europe on Action against Trafficking in Human Beings) ได้กําหนดให้เหยื่อค้ามนุษย์มี
ระยะเวลาในการทบทวนและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างน้อย 30 วัน เพื่อฟื้นคืนจากประสบการณ์ที่กระทบต่อ
ภาวะทุกข์ทรมานต่อจิตใจและเพื่อตัดสินใจว่าจะให้การเพื่อเอาผิดกับผู้ค้า ภายหลังได้รับข้อมูลทั้งหมดตาม
สิทธิที่พวกเธอควรได้รับ และภายหลังที่ได้พิจารณาถึงความเสี่ยงที่พวกเธออาจต้องเผชิญ
ข้อที่ 13 (1) แห่งอนุสัญญาแห่งสภายุโรปว่าด้วยการดําเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Convention of
Council of Europe on Action against Trafficking in Human Beings) ได้กําหนดให้:
ฝ่ายรัฐของแต่ละประเทศควรให้มีกฎหมายภายในเกี่ยวกับการกําหนดให้เหยื่อค้ามนุษย์มีระยะเวลาที่จะคิด
ทบทวนและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างน้อย 30 วัน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องคือเหยื่อค้า
มนุษย์ ระยะเวลาที่ให้ควรเพียงพอสําหรับบุคคลดังกล่าวที่จะได้รับการเยียวยาและรอดพ้นจากอิทธิพลของ
ผู้ค้า และ/หรือ เพื่อตัดสินใจที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรมีการบังคับ
หรือคําสั่งขับไล่เขาหรือเธอ ข้อกําหนดนี้ไม่ควรดําเนินการโดยมีอคติโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการในแต่ละประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวกับการสอบสวนและดําเนินคดี ในช่วง
เวลาดังกล่าว รัฐควรอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวอาศัยอยู่ในประเทศได้
• ข้อที่ 13 อนุสัญญาแห่งสภายุโรปฯ ถือปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามข้อกําหนดในการคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ ซึ่ง
บัญญัติไว้ในข้อที่ 7 แห่งพิธีสารเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children)
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สภายุโรป (Council of Europe), อนุสัญญาว่าด้วยการดําเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์, CETS No 197, 16 พฤษภาคม 2004,
<www.conventions.coe.int/Treaty/CommunQueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG>.
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ดังกล่าวข้างต้น และในข้อที่ 8 ซึ่งกําหนดให้รัฐควรตระหนักถึงความปลอดภัยของเหยื่อค้ามนุษย์พอควร เมื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนในการส่งตัวกลับประเทศ อีกทั้งการส่งตัวกลับควรเป็นไปด้วยความสมัครใจ

การนําไปปฏิบัติ
• รัฐควรพยายามทุกวิถีทางในการให้สัตยาบันต่อ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ (UN Convention against Transnational Organized Crime) และพิธีสารเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons Especially Women and Children) ซึ่งเสริมหลักการในอนุสัญญาฯ อีกทั้งควรนําบทบัญญัติ
เหล่านี้อยู่ในกฎหมายภายใน
• รั ฐ ควรทบทวนและหากจํ า เป็ น ควรปรั บ แก้ กฎหมายและแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อเป็ น ไปให้ แน่ ใ จว่ าให้ ความ
คุ้มครองกับเหยื่อค้ามนุษย์และการตกเป็นเหยื่อซ้ําอย่างสูงสุดเท่าที่จะกระทําได้ กฎหมายและแนวปฏิบัติควร
เป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่า:
 เหยื่อค้ามนุษย์ไม่ถูกกักขัง กล่าวหา หรือดําเนินคดีในการที่พวกเขาเข้าหรืออาศัยอยู่ในประเทศที่
เดินทางผ่านหรือประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมาย62
 เหยื่อค้ามนุษย์จะไม่ถูกดําเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่น การถือพาสปอร์ตปลอม
หรือการทํางานโดยไม่ถูกกฎหมาย แม้ว่าพวกเขาทราบดีว่าเป็นพาสปอร์ตปลอมหรือเป็นการเข้า
ทํางานโดยไม่ถูกกฎหมาย63
 เช่นกัน ไม่ว่าการขายบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่ เหยื่อค้ามนุษย์เพื่อขายบริการทาง
เพศไม่ควรถูกดําเนินคดี แม้ว่าบุคคลนั้นยินยอมที่จะขายบริการทางเพศก่อนแล้ว64
 เหยื่อค้ามนุษย์ควรได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการถูกแก้แค้นเอาคืนจากผู้ค้า ทั้ง
ก่อนและภายหลังให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขา ซึ่งอารวมถึงการจัดหาที่พักอาศัยชั่วคราวหรือ
ถาวรให้กับเหยื่อค้ามนุษย์ในประเทศปลายทาง (ทั้งภายหลังและก่อนให้การ) รวมทั้งมาตรการ
คุ้มครองอื่นๆ อาทิ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว รวมถึงการจัดหาข้อมูลส่วนตัวใหม่ให้หากจําเป็น65
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ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner For Human Rights), ข้อเสนอหลักการและแนวทางว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์, 20 พฤษภาคม 2002, E/2002/68/Add.1, op. cit, หลักการข้อที่ 7.
เรื่องเดียวกัน. และ UNODC, ชุดเครื่องมือเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์, 2008, หน้า 103.
เรื่องเดียวกัน.
ดู การประชุมสภายุโรปว่าด้วยการดําเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์, หัวข้อที่ 18 (2).
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• ตามแนวทางข้อที่ 2 แห่งหลักการสหประชาชาติว่าด้วยแนวทางและหลักการสิทธิมนุษยชนและการค้า
มนุษย์ (Guideline of the UN Human Rights Principles and Guidelines on Human Rights and
Human Trafficking) รัฐและองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ (หากมี) ควรพิจารณา66
1. พัฒนาแนวทางและกระบวนงานสําหรับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าพนักงาน
ตํารวจ หน่วยคุ้มกันชายแดน เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจับกุม กักขัง
การรับ และการดําเนินการกับผู้อพยพกรณีพิเศษ เพื่อวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและถูกต้องว่าบุคคลนั้นคือ
ผู้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์หรือไม่
2. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าพนักงานและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการวินิจฉัยว่า
บุคคลใดเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดังกล่าวอย่างถูกต้อง
3. กระทําการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เจ้าพนักงาน และหน่วยงานที่มิใช่ข้อ
รัฐที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่อสนับ สนุน ในการวินิ จฉั ยและให้ความช่ว ยเหลือเหยื่อค้ ามนุษย์ องค์ กรและการ
ปฏิบัติการร่วมมือควรอยู่ในรูปแบบทางการเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. กําหนดขั้นตอนการแทรกแซงที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อพยพและผู้ที่กําลังจะอพยพได้รับคําเตือน
เกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และผลของการค้ามนุษย์ และได้รับข้อมูลที่ช่วยให้พวกเขาสามารถ
ค้นหาความช่วยเหลือได้ หากจําเป็น
5. กระทํ า การเพื่ อให้ เป็ น ที่ แน่ ใจว่ า เหยื่ อค้ า มนุ ษย์ จะไม่ ถูกดํา เนิ น คดี ในความผิด ที่ เ ป็ น การฝ่ า ฝื น ต่ อ
กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง หรือการกระทําอื่นที่พวกเขาเกี่ยวข้องอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมาจาก
สถานการณ์ค้ามนุษย์
6. กระทําการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าเหยื่อค้ามนุษย์จะไม่ถูกกักตัวในสถานที่กักขังของหน่วยตรวจคนเข้า
เมือง หรือในทัณฑสถานไม่ว่ารูปแบบใด ในทุกกรณี
7. กระทําการเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนในการรับตัวหรือพิจารณา
คําร้ องขอเป็ นผู้ ลี้ภั ย ทั้ งในฝ่ ายของเหยื่อค้า มนุ ษย์ และผู้ ลี้ภัย ที่ถูกค้ า และแน่ใจว่า มีการเคารพใน
หลักการไม่ผลักดันกลับ (non-refoulement) และยึดถือตลอดเวลา
สําหรับแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการและข้อพิจารณาอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการดําเนินการ
อย่างเหมาะสมต่อขอท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์และการปฏิบัติต่อเหยื่อ ดูชุดเครื่องมือเพื่อต่อสู้
กับการค้ามนุษย์ (Toolkit to Combat Trafficking in Persons) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่
www.unodc.org/documents/human-trafficking/HT_Toolkit08_English.pdf
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สํานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Office of the High Commissioner for Human Rights), ข้อเสนอ
หลักการและแนวทางว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์, 20 พฤษภาคม 2002, E/2002/68/ Add.1, เรื่องเดิม แนวทางข้อที่ 2:
เรื่องอัตลักษณ์ของบุคคลที่ค้าและถูกค้ามนุษย์.

38

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
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การไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูต้ อ้ งขังหญิง
(ข้อกําหนดที 1)
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บทที่ 2 การไม่เลือกปฏิบัติต่อผูต้ ้องขังหญิง
การตอบสนองความต้ องการพิ เ ศษของกลุ่ มที่ มีลั กษณะเฉพาะบางกลุ่ มไม่ ถือเป็น การเลื อกปฏิ บั ติ ในทาง
กลับกันการตอบสนองต่อความต้องการพิเศษ เป็นการแสดงให้เห็นว่าในทางปฏิบัติบุคคลเหล่านี้จะไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ตามหลักความเท่าเทียมของบุคคล ความเข้าใจนี้ได้สะท้อนให้เห็นในข้อกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ํา ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่เน้นหลักไม่เลือกปฏิบัติ และเน้นการปฏิบัติตามลักษณะของแต่ละบุคคล
อันเป็นหลักการพื้นฐาน 2 ข้อ ที่กําหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกําหนดที่ 6 และ 63(1)67 ข้อกําหนดนี้บัญญัติให้
ต้องพิ จารณาความต้องการส่ วนบุคคลของผู้ต้ องขั งแต่ล ะราย และจั ด หาทรั พยากรให้ ตอบสนองกับ ความ
ต้องการนั้น เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังต้องพบเจอประสบการณ์ที่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับผลกระทบจากการเลือก
ปฏิบัติ ตัวอย่างง่ายๆ ในกรณีนี้คือการกําหนดให้มีการจัดล่ามสําหรับผู้ต้องขังชาวต่างชาติ ซึ่งไม่สามารถพูด
ภาษาของประเทศที่ตนถูกจําคุกได้ ในขณะที่มีการชี้แจงกฎระเบียบเรือนจําและให้ข้อมูลที่สําคัญต่างๆ ในการ
รับเข้า หากปราศจากล่าม ผู้ต้องขังอาจถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่วันแรกที่รับโทษ เนื่องจากพวกเขาจะไม่ได้รับการ
แจ้งสิทธิและหน้าที่อย่างเพียงพอตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในเรือนจํา
ข้อที่ 1 แห่งข้อกําหนดกรุงเทพฯ เน้นย้ําถึงความจําเป็นในกรณีของผู้ต้องขังหญิงทุกราย และ แสดงให้เห็น
หลักการพื้นฐานทั้ง 2 ข้อ ซึ่งเป็นพื้นฐานของข้อกําหนดกรุงเทพฯ
ข้อที่ 4 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการกําจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (UN Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) ได้วางพื้นฐานทาง
กฎหมายสําหรับข้อกําหนดนี้ ข้อที่ 4 (1) ของ CEDAW กําหนดว่า:
การดําเนินมาตรการพิเศษชั่วคราวของรัฐ ซึ่งมุ่งที่การสร้างความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง แท้จริงแล้ว
ไม่ควรตีความว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ตามที่ได้นิยามในอนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ มาตรการเหล่านั้นไม่ควร
ส่งผลต่อการรักษามาตรฐานความไม่เท่าเทียมและความเป็นหนึ่งเดียว; มาตรการเหล่านั้นควรสิ้นสุดเมื่อ
วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมได้บรรลุผลเรียบร้อยแล้ว
สิ่งนี้อาจหมายความว่า เนื่องจากความต้องการโดยเฉพาะของเพศหญิงไม่ใช่ความต้องการชั่วคราว แต่เกี่ยวข้อง
กับสถานะของผู้หญิง แนวปฏิบัติและนโยบายเรือนจําควรเป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการเหล่านี้ได้รับการ
ตอบสนองอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้เกิด “ความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงอย่างแท้จริง” (เช่นความต้องการ
การดูแลด้านสุขภาพเป็นพิเศษ การคุ้มครองจากความรุนแรงทางเพศ ฯลฯ) นอกจากนี้ นโยบายและแนว
ปฏิบัติเหล่านี้ควรมีมาตรการที่จะชดเชยความเสียเปรียบทางปฏิบัติบางประการ ซึ่งผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญ
(เช่น การอนุญาตให้ญาติเยี่ยมได้นานขึ้น หากการเยี่ยมเกิดขึ้นไม่บ่อย เนื่องจากครอบครัวต้องเดินทางมาไกล
มาตรการเหล่านี้ควรสิ้นสุดลง เมื่อผู้ต้องขังหญิงอยู่ในเรือนจําที่ใกล้บ้าน ดังที่กําหนดไว้ในข้อที่ 4
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ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 1.
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ข้อที่ 4 (2) แห่ง CEDAW ระบุชัดเจนว่า
การดําเนินมาตรการพิเศษโดยฝ่ายรัฐ รวมถึงมาตรการซึ่งอยู่ในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งมุ่งที่การคุ้มครอง
ความเป็นแม่ ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ
ดังนั้น CEDAW ได้กําหนดให้มีการดําเนินมาตรการทุกด้าน เพื่อส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ มารดาที่ต้องให้นมบุตร และมารดาที่มีเด็กเล็กในเรือนจํา
หลักการในลักษณะเดียวกันได้สะท้อนให้เห็นในหลักการข้อที่ 5 (2) แห่งองค์หลักการในการคุ้มครองบุคคลจาก
การกักขังและการจําคุกทุกรูปแบบ (Body of Principles for the Protection of All Persons under any
Form of Detention of Imprisonment)
มาตรการต่างๆ ที่นํามาใช้ภายใต้กฎหมาย และออกแบบโดยเฉพาะเพื่อคุ้มครองสิทธิและสถานะพิเศษ
สําหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงตั้งครรภ์ และมารดาที่มีภาระเลี้ยงดู เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้พิการ ไม่ควรได้รับการเลือกปฏิบัติ ความจําเป็นสําหรับการดําเนินมาตรการเหล่านี้
ควรเป็นไปตามความเห็นของหน่วยงานตุลาการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หลักการพื้นฐาน (Basic Principle)
เสริมข้อที่ 6 แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
ข้อกําหนดที่ 1
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 6 แห่ง “ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา”
การจัดให้มีหรือการตอบสนองซึ่งบรรดาความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะ (Distinctive Needs) ของ
ผู้ต้องขังหญิงภายใต้ข้อกําหนดนี้ไม่ว่าประการใดๆ ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดที่ 1 วางหลักการในเรื่องการตระหนักว่าผู้ต้องขังหญิงมักถูกเลือกปฏิบัติอยู่เสมอ เนื่องจาก
ข้อเท็ จ จริ งที่ ว่า เรื อนจํ า และระเบี ย บเรือนจํ าได้ พัฒ นาขึ้ น มาเพื่ อรองรั บ กั บ ผู้ ต้ องขั งซึ่ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ช าย
นอกจากนี้ เนื่องจากมีจํานวนน้อย ผู้หญิงจึงมักถูกกักขังในเรือนจําที่ไกลบ้าน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการรักษา
ความสัมพันธ์กับครอบครัวและบุตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสภาพจิตใจและการ
ปรับตัวเข้าสังคม ดังนั้น ในทางปฏิบัติ จึงเป็นการยากที่จะใช้หลักการไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่ผู้บริหารเรือนจํามี
การดําเนินการอย่างจริงจังในเรื่องดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะเป็นไปโดยให้แน่ใจว่าผู้ต้องขังหญิงมีหนทางการเข้าถึง
บริการและสิทธิต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับที่ผู้ต้องขังชายได้รับ การปฏิบัติการอย่างจริงจังจําเป็นต้องมีการริเริ่ม
โครงการและมีการพิจารณาเป็นพิเศษในการปรับใช้ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํากับผู้ต้องขังหญิง
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การนําไปปฏิบัติ
• รัฐและหน่วยงานราชทัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนานโยบายการบริหารเรือนจําโดยตระหนักถึง
ความอ่อนไหวด้านเพศภาวะ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามีการตระหนักถึงความต้องการเฉพาะด้านของผู้ต้องขังหญิง
ในพื้นฐานการบริหารของเรือนจําและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในภาพรวม
• ควรพิจารณากําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารเรือนจําซึ่งคํานึงถึงความอ่อนไหวด้านเพศ
ภาวะ ความต้องการเฉพาะ และความอ่อนไหวของผู้ต้องขังหญิงในแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงเรื่อง ชนชาติ เชื้อ
ชาติ สัญชาติ ความนิยมทางเพศ อายุ หรือสถานะ “ชนกลุ่มน้อย” อื่นๆ เป็นต้น
• มีข้อแนะนําว่าผู้มีส่วนได้เสียที่สําคัญทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ควรมี
ส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายเหล่านี้ ภายใต้กระบวนการให้คําปรึกษาที่ดี เพื่อที่จะพัฒนานโยบายและความ
ริเริ่มต่างๆ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้ต้องขังหญิงแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดนโยบายที่ยั่งยืนและมี
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
• แนวทางการบริหารเรือนจําที่คํานึ งถึงความอ่อนไหวด้านเพศภาวะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกรั บ
ผู้ต้องขังหญิง ต่อเนื่องไปตลอดช่วงเวลาที่จําคุกในเรือนจํา อีกทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและให้
ความช่ วยเหลือหลั งปล่อย ข้อกํ าหนดกรุงเทพฯ ได้วางแนวทางสํา หรับหน่วยงานราชทัณฑ์ถึงการกําหนด
แนวทางบริหารเรือนจําซึ่งคํานึงถึงความอ่อนไหวด้านเพศภาวะไว้ในระเบียบข้อบังคับเรือนจํา การดูแลด้าน
สุขภาพ กิจกรรมในเรือนจํา และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารเรือนจําในกรณีของผู้ต้องขังหญิงในทางปฏิบัติ
• การดําเนินนโยบายบริหารเรือนจําซึ่งคํานึงเรื่องความอ่อนไหวทางเพศอาจอยู่ในรูปของมาตรการทาง
กฎหมายหรือทางปฏิบัติ (ขึ้นอยู่กับประเทศและกฎหมาย) ระเบียบข้อบังคับและนโยบายที่มี

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• กระทรวงที่รับผิดชอบระบบราชทัณฑ์
• กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจํา ที่รับผิดชอบด้านการควบคุมและดูแลผู้ต้องขังหญิง
• หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
• หน่วยงานบริการด้า นสุขภาพอื่นในชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึ งหน่วยงานที่ดูแลด้า นสุขภาพจิตและการ
บําบัดยาเสพติด
• องค์ กรเพื่ อสตรี รวมทั้ งองค์ ก รที่ ทํา งานกั บ ผู้ ห ญิ ง ชนกลุ่ มน้ อ ยด้ า นชนชาติ ห รื อเชื้ อชาติ หญิ งชนเผ่ า
พื้นเมือง และหญิงรักร่วมเพศ (LGBTI)
• ภาคประชาสังคมหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง/หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
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การรับตัวเข้าเรื อนจํา การลงทะเบียน
และการจัดสถานทีคุมขัง
(ข้อกําหนดที 2-4)
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บทที่ 3 การรับตัวเข้าเรือนจํา การลงทะเบียนและ
การจัดสถานที่คุมขัง
ข้อกําหนดที่ 7 และ 35 แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ให้แนวทางการรับตัวและการลงทะเบียนเข้าเรือนจํา
ของผู้ต้องขังทุกราย ข้อกําหนดที่ 7 กําหนดให้หน่วยงานราชทัณฑ์มีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทํา
แฟ้มประวัติของผู้ต้องขังทุกราย ข้อกําหนดที่ 35(1) แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ได้กําหนดให้ผู้ต้องขังทุก
รายเมื่อแรกรับเข้าควร “ได้รับข้อมูลเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการควบคุมดูแล
ผู้ต้องขังในประเภทนั้น ข้อปฏิบัติทางวินัยของเรือนจํา วิธีการที่ได้รับสิทธิในการค้นข้อมูลและร้องเรียน และใน
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําให้ผู้ต้องขังเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่พวกเขาพึงมี และปรับตัวให้เข้ากับการชีวิต
ในเรือนจํา” และข้อ 35(2) กําหนดให้ “หากผู้ต้องขังไม่รู้หนังสือ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นควรสื่อสารกับผู้ต้องขัง
โดยวาจา”
ข้อกําหนดว่าด้วยการรับตัวเข้าเรือนจํา การลงทะเบียน และการจัดสรรสถานที่คุมขังตามข้อกําหนดกรุงเทพ
ได้มีแนวทางเพิ่มขึ้นในการคํานึงถึงความอ่อนแอและความต้องการพิเศษโดยเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงในขณะรับ
ตัวเข้า เรือนจํ า และเพิ่มเติ มพื้ นฐานที่ สําคั ญอย่างมากประการหนึ่งสํา หรับ กระบวนการทั้งหมด เนื่ องจาก
ข้อกําหนดเหล่านี้ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงที่ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่มีบุตรด้วย เด็กเหล่านี้อาจติดผู้ต้องขังเข้า
ไปในเรื อ นจํ า หรื อ อาจอาศั ย อยู่ ภ ายนอกเรื อ นจํ า ข้ อ กํ า หนดเหล่ า นี้ ค วามสํ า คั ญ ลํ า ดั บ แรกๆ ในบรรดา
มาตรฐานระหว่างประเทศทั้งหมด ซึ่งให้แนวทางที่สําคัญในการจัดการเกี่ยวกับบุตรของผู้ต้องขัง ควบคู่กับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการเด็ก (Rights and Welfare of the Child:
ACRWC) นอกจากนี้ ข้อกําหนดกรุงเทพยังมีข้อกําหนดที่เป็นเชิงบวกเป็นครั้งแรกสําหรับหน่วยงานราชทัณฑ์
เพื่อพยายามทุกวิถีทางในการคุมขังผู้ต้องหญิงให้ใกล้บ้าน ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะเจาะจง
สําหรับผู้ต้องขังในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา แม้ว่าจะดําเนินการในทางปฏิบัติก็ตาม
การรับตัวเข้าเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 2
1. กระบวนการรับตัวผู้หญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างพอเพียง เนื่องจาก
เป็นห้วงเวลาที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความเปราะบาง ผู้ต้องขังที่รับตัวเข้ามาใหม่ควรได้รับอนุญาต
ให้ ติ ด ต่ อกั บญาติ การให้ คํ า แนะนํ า ด้ า นกฎหมาย ข้ อ มู ล ต่ า งๆเกี่ ย วกั บกฎและระเบี ยบของ
เรื อนจํา ความช่ วยเหลื อด้ านภาษาใน คราวจํา เป็ น และในกรณีผู้ต้ องขังต่า งชาติต้ องได้ รั บ
อนุญาตให้ติดต่อกับผู้แทนทางการทูต
2. ในช่วงก่อนหรือขณะรับตัวไว้ในเรือนจํ า หากผู้หญิงดังกล่าวมีภาระที่ต้ องดูแ ลเด็กในปกครอง
บุคคลดังกล่าวสมควรที่จะได้รับอนุญาตให้จัดการธุระสําหรับเด็กนั้นเสียก่อน รวมถึงความเป็นไป
ได้ในการได้รับการทุเลาการควบคุมตัว ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับเป็นสําคัญ
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การลงทะเบียน
เสริมข้อกําหนดที่ 7 แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
ข้อกําหนดที่ 3
1. จํา นวนและรายละเอียดส่ วนบุ คคลของเด็ก ติด ผู้ต้ องขั งควรได้รั บการบั นทึ กไว้ใ นขณะที่ รับตั ว
ผู้ต้องขัง ข้อมูลอย่างน้อยควรประกอบด้วย ชื่อและอายุของบุตร ในกรณีที่บุตรมิได้ถูกรับตัวไว้
พร้อมกับมารดา ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่ และสถานะการปกครองหรือการดูแลด้วย
2. ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการระบุอัตตลักษณ์ของเด็กเป็นข้อมูลลับ การนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ต้อง
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับเป็นสําคัญ

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
การรับตัวเข้าเรือนจํา
• ผู้ต้องขังทุกรายควรมีสิทธิได้แจ้งสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่เหมาะสม ถึงการเข้าเรือนจําทันที
ภายหลังจับกุม องค์หลักการ ข้อที่ 16(1) (Body of Principles) ผู้ต้องขังทุกคนควรได้รับข้อมูลเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการปกครองการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทของเขา/เธอ เกี่ยวกับ
วิธีการค้นข้อมูล และการร้องเรียน ในช่วงแรกรับเข้าเรือนจํา (SMR ข้อกําหนดที่ 35(1)) หากผู้ต้องขังไม่
สามารถอ่านออกเขียนได้ ควรมีการแจ้งข้อมูลโดยวาจา (SMR ข้อกําหนดที่ 35(2)) หากบุคคลที่ถูกกักขังหรือ
จํา คุ กเป็ น ชาวต่ า งชาติ สิ ทธิ ของเขา/เธอในการติ ด ต่ อผู้ แทนกงสุ ล ควรได้ รั บ คํ า อธิบ ายที่ ชั ด เจนและความ
ช่ว ยเหลื อในการติ ด ต่อกั บ ผู้ แทนกงสุล ไม่ ว่า จะติ ดต่ อด้ ว ยตนเอง หรื อร้องขอให้ ห น่ วยงานที่เ กี่ ย วข้องช่ ว ย
ดําเนินการ (SMR ข้อกําหนดที่ 16(2))
• ผู้ที่ถูกกักขังและผู้ต้องขังทุกรายจะมีความรู้สึกไม่มั่นคงในขณะแรกรับเข้าเรือนจํา และตามแนวปฏิบัติ
ด้านการบริหารเรือนจําที่ดี เจ้าหน้าที่เรือนจําซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการรับตัวเข้าเรือนจําควรได้รับการฝึกฝนเป็น
อย่างดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการแรกรับ ในรูปแบบที่เป็นไปตามกฎหมายและเข้าใจถึงสวัสดิภาพและ
ศักดิ์ศรีมนุษย์ สิ่งนี้จะส่งผลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายใหม่ที่เพิ่งมาถึงเรือนจําอย่างให้เกียรติ โดยมีการ
อธิบายถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องขังอย่างชัดเจน จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการติดต่อกับครอบครัว
และให้ข้อมูลในการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมาย หากร้องขอ
• ประสบการณ์จากทั่วโลกได้แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังหญิงคือกลุ่มที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษในขณะที่ทํา
การรับตัวเข้าเรือนจํา และควรได้รับการปฏิบัติอย่างเข้าใจเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ที่
รับเข้าเรือนจําเป็นมารดา และต้องแยกจากเด็ก รวมทั้งครอบครัวคนอื่นๆ ยังอาจได้รับผลกระทบทางลบต่อ
สภาพจิตใจอย่างร้ายแรง ในหลายประเทศ การถูกกักขังหรือจําคุกก่อให้เกิดรอยมลทินในกรณีของผู้หญิง ซึ่ง
ส่งผลให้พวกเธอเกิดภาวะซึมเศร้ายิ่งขึ้น ดังข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดนี้ จากผลการศึกษาพบว่าการฆ่าตัว
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ตายในเรือนจํามีจํานวนค่อนข้างมากในช่วงแรกของการกักขังหรือจําคุก และมีงานวิจัยสนับสนุน68 ว่าความ
เสี่ยงยิ่งมีมากขึ้นในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง69 ยกตัวอย่างเช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กล่าวว่า “ผู้หญิงที่ถูก
กักขังก่อนพิจารณาคดีพยายามฆ่าตัวตายมากกว่ากลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในชุมชนเป็นอย่างมาก อีกทั้งมากกว่ากลุ่ม
ผู้ชายที่ถูกกักขัง นอกจากนี้อัตราการฆ่าตัวตายเป็นผลสําเร็จของผู้หญิงดูจะมากกว่าผู้ชาย รวมทั้งมีผู้ต้องขัง
หญิงที่พบความผิดปกติทางจิตในอัตราที่สูง”70 ซึ่งองค์การอนามัยโลกเชื่อว่าความผิดปกติทางจิตเป็นปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในการนําไปสู่อัตวินิตบาตกรรม71
• ไม่เพียงแต่มารดาเท่านั้น แต่เด็กติดผู้ต้องขังหรือผู้ที่ถูกกักขังยังต้องทุกข์ทรมานจากผลการพลัดพราก
จากผู้ปกครอง โดยเฉพาะมารดา ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งมารดามักเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นหลัก
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ข้อที่ 31(1) ได้กําหนดให้การตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กควร
ตระหนักถึงความจําเป็นที่จะคุ้มครองประโยชน์สูงสุดสําหรับเด็ก
ในการกระทําทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทําโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม
หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นลําดับแรก
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ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดนี้ว่า “สถาบันวิจัยด้านงานราชทัณฑ์แห่งชาติ สังกัดกรมงานยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา
พบว่าร้อยละ 50 ของการฆ่าตัวตายในเรือนจําเกิดขึ้นในช่วง 24 ชั่วโมงแรก และร้อยละ 27 เกิดขึ้นระหว่างช่วงสามชั่วโมงแรกของการ
เข้าเรือนจํา; Hayes, Lindsay, M., การอัตวินิตบาตกรรมในเรือนจํา: ภาพรวมและแนวทางวิจัย ตีพิมพ์โดยวิทยาลัยจิตแพทย์ (Royal
College of Psychiatrists) สหราชอาณาจักร พบว่า ร้อยละ 17 ของการฆ่าตัวตายในสหราชอาณาจักร เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของ
การจําคุก ร้อยละ 28.5 เกิดขึ้นภายใน 1 เดือน ร้อยละ 51.2 เกิดขึ้นภายใน 3 เดือน และร้อยละ 76.8 เกิดขึ้นภายใน 1 ปี; Dooley, E.,
การอัตวินิตบาตกรรมในอังกฤษและเวลส์, วารสารจิตเวชแห่งประเทศอังกฤษ (British Journal of Psychiatry), วิทยาลัยจิตแพทย์
(Royal College of Psychiatrists), 1990. จากการศึกษาในประเทศแคนาดา พบว่า ช่วงแรกของการจําคุกมีความเสี่ยงสูงที่ฆ่าตัวตาย
ในเรือนจํา; John Howard Society of Alberta, อัตวินิตบาตกรรมในเรือนจําและทัณฑสถาน, 1990. จากผลการศึกษาโดย Howard
League for Penal Reform ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ (NGO) ประเทศอังกฤษ พบว่า ร้อยละ 50 ของผู้ที่จบชีวิตตนเองในเรือนจํา
จะลงมือในช่วงเดือนแรก และชี้ให้เห็นว่าการเตรียมสถานที่เฉพาะไว้สําหรับคืนแรกของผู้ต้องขังใหม่ ซึ่งมีในหลายเรือนจําในสหราช
อาณาจักร มีส่วนช่วยให้ผู้ตัองขังปรับตัวจากโลกภายนอกเข้าสู่ชีวิตในเรือนจําได้ การศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าการแยกผู้ต้องขัง
ใหม่ไว้ในบริเวณเฉพาะ ในช่วง 48 ชั่วโมงแรก สามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้ ดูข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่
2(1)).
WHO, สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันอัตวินิตบาตกรรม (International Association for Suicide Prevention), กรม
สุขภาพจิตและการใช้สารเสพติด (Department of Mental health and Substance Abuse), องค์การอนามัยโลก (World Health
Organisation,
ก า ร ป้ อ ง กั น อั ต วิ นิ ต บ า ต ก ร ร ม ใ น เ รื อ น จํ า แ ล ะ ทั ณ ฑ ส ถ า น , 2 0 0 7 , ห น้ า 7 .
<www.who.int/mental_health/resources/preventingsuicide/ed/index.html>
เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน (Human Rights Council), การประชุมครั้งที่ 19, สิทธิเด็ก, 23 มีนาคม 2012, A/HRC/RES/19/37. ย่อหน้า
69 (e).
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นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ข้อที่ 31 (2) ได้กําหนดให้
รัฐภาคีรับรองที่จะให้ความคุ้มครอง และการดูแลแก่เด็กเท่าที่จําเป็นสําหรับความอยู่ดีของเด็ก โดยคํานึงถึง
สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมายด้วย
และเพื่อการนี้ จะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ และบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง
• มารดาจําเป็นต้องสามารถที่จะเตรียมการเพื่อสวัสดิภาพของเด็กก่อนเข้าสู่เรือนจํา การเตรียมการเหล่านี้
อาจหมายรวมถึงการจัดหาทางเลือกการดูแลบุตร ซึ่งอยู่ภายนอกเรือนจํา และมีการอธิบายกับเด็กถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นและเหตุที่ต้องแยกจากกัน
การลงทะเบียน
• SMR ข้อที่ 7 รวมถึงบทบัญญัติอื่นๆ อาทิ ข้อที่ 10 แห่ง ปฏิญญาสากลว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ (Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance) และข้อที่ 12 แห่งองค์หลักการ (Body of Principles) ได้กําหนดให้หน่วยงานราชทัณฑ์
ดําเนินการจัดทําสมุดทะเบียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งต้องประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องขัง และ
เหตุการณ์เข้าเรือนจํา
• ปัจจุบัน หลายประเทศทั่วโลก บุตรที่ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้จะถูกรับตัวเข้าเรือนจําพร้อมกับผู้ต้องขัง ซึ่ง
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น มารดา แต่ ยั งไม่มีข้อกํ า หนดใดดั งกล่ า วข้ า งต้ นได้ ให้ แนวทางเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนการรั บ เด็ กติ ด
ผู้ต้องขังเข้าเรือนจํา
• ข้อกําหนดที่ 3 เติมช่องว่างโดยการให้แนวทางกับหน่วยงานราชทัณฑ์ในการจัดการกรณีที่มีการรับตัวเด็ก
ติดผู้ต้องขังพร้อมมารดา รวมทั้งขั้นตอนการดําเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงยังสามารถรักษาสัมพันธภาพกับ
เด็กภายนอกเรือนจําได้ โดยคํานึงถึงบทบัญญัติใน CRC ข้อที่ 9(3) ซึ่งกําหนดให้
รัฐภาคีจะเคารพต่อสิทธิของเด็กที่ถูกแยกจากบิดาหรือมารดาหรือจากทั้งคู่ ในอันที่จะรักษาความสัมพันธ์
ส่วนตัว และการติดต่อโดยตรง ทั้งกับบิดาและมารดาอย่างสม่ําเสมอ เว้นแต่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็ก
• การลงทะเบียนบุตร ซึ่งถูกรับตัวเขาเรือนจําพร้อมกับบิดามารดา มิได้หมายความว่าพวกเขาต้องได้รับการ
ปฏิ บั ติในฐานะผู้ ต้ องขั ง (ดู ข้อกํ า หนดที่ 49 ซึ่ งห้ า มอย่ า งชั ด เจนมิ ให้ เ ด็ ก เหล่ า นี้ ได้ รั บ การปฏิ บั ติ ในฐานะ
ผู้ต้องขัง)
• วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนคือเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในเรือนจํา ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหรือไม่
ควรได้ รั บ ความคุ้ มกั น ที่ สํ า คั ญ เพื่ อป้ องกั น การสู ญ หาย และความจํ า เป็ น สํ า หรั บ เด็ กเหล่ า นี้ ควรได้ รั บ การ
พิจารณาเพื่อกําหนดเป็นโปรแกรมหรือนโยบายเรือนจํา โปรแกรมและนโยบายเหล่านี้ควรมีข้อพิจารณาใน
เรื่องสารอาหารที่เพียงพอ การให้บริการทางการแพทย์ การส่งเสริมด้านจิตสังคม และความจําเป็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กเล็ก ดังที่บัญญัติไว้ในข้อกําหนดที่ 51
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• วัตถุประสงค์ของการบันทึกข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลของเด็กที่อาศัยภายนอกเรือนจํา คือเพื่อให้
หน่วยงานราชทัณฑ์สามารถติดต่อกับเด็กได้หากจําเป็น และเพื่อช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงยังสามารถติดต่อกับเด็ก
ได้อย่างสม่ําเสมอ
• ในบริบทนี้ มติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเด็ก ซึ่งมีมติเมื่อเดือนมีนาคม 2012 ได้เน้นย้ําความ
จําเป็นที่ควรให้แน่ใจว่าเด็กที่อาศัยอยู่ภายนอกเรือนจําหรือผู้แทนโดยชอบตามกฎหมายของผู้เยาว์ได้รับทราบ
สถานที่คุมขังของผู้ปกครอง โดยเรียกร้องให้รัฐ:
คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อตัวเด็ก ในการที่เด็กหรือผู้แทนโดยชอบตามกฎหมายได้รับทราบถึงสถานที่คุมขัง
ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่ดูแล และควรได้รับแจ้งล่วงหน้าหากมีการย้ายเรือนจํา รวมทั้งได้ทราบถึงความ
คืบหน้าในการยื่นคําขออภัยโทษ รายงานที่เสนอต่อคณะกรรมการที่พิจารณา และเหตุผลของความเห็นที่ได้
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ทั้งที่สนับสนุนหรือคัดค้านการขออภัยโทษ72
• การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของผู้ต้องขังหญิงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก ไม่ว่าบุตรจะติดตามมารดา
เข้าสู่เรือนจําด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะได้ทราบเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงมากขึ้น และนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

การนําไปปฏิบัติ
การรับเข้าเรือนจํา
• ควรมีการกําหนดนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ถูกกักขังหรือผู้ต้องขังหญิง ซึ่งมีภาระเลี้ยงดู ได้รับโอกาสใน
การจัดการเรื่องการเลี้ยงดูให้กับบุตรเสียก่อนจะเข้าเรือนจํา เพื่อให้เด็กได้รับความคุ้มครองและความดูแลที่
จําเป็นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีสําหรับพวกเขา
• เพื่อที่มารดาจะได้จัดการภารกิจนี้ ควรออกกฎหมายเพื่อให้ผู้หญิงเหล่านี้ได้รับการรอการลงโทษระยะ
หนึ่งที่เหมาะสม
• อีกทางเลือกหนึ่งคือ หน่ว ยงานราชทัณฑ์ควรอนุ ญาตให้ผู้ หญิงได้กลับเยี่ยมบ้านโดยเร็ว ที่สุด เท่า ที่จ ะ
กระทําได้หลังรับเข้าเรือนจํา
• ผู้ต้องขังหญิงควรได้เข้าถึงข้อมูลในการเตรียมทางเลือกการเลี้ยงดูเด็ก เช่น สถานสงเคราะห์เด็กหรือบ้าน
เด็ก และผลระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผู้ต้องขังหญิงจะสามารถติดต่อกับบุตรได้ช่องทางใดบ้าง การเข้า
เยี่ยมเด็ก โดยคํานึงถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 9(3) ซึ่งได้อ้างถึงข้างต้น

72

Robertson, O., เด็กที่ต้องถูกคุมขังด้วยสถานการณ์พิเศษ, สํานักงานสหประชาชาติเมืองคเวเกอร์ (Quaker United Nations Office),
เมษายน 2008, หน้า 9.
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• ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์สูงสุดของเด็กมีความสําคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้น ยกตัวอย่างเช่น หาก
มารดาได้เคยกระทําการโดยทารุณกับเด็ก และเด็กตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ควรจํากัดหรือห้ามการที่
มารดาจะสามารถเข้าถึงเด็กได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 9(1)
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ผู้ต้องขังในประเทศเนเธอแลนด์จะมีเวลาช่วงหนึ่ง ระหว่างที่ฟังคําพิพากษาและกําลังเริ่มรับโทษ ซึ่งเป็นช่วงที่
พวกเขาจะสามารถจัดการธุระเกี่ยวกับทางเลือกการเลี้ยงดูบุตรของพวกเขา ซึ่งอยู่ภายนอกเรือนจํา73
• หน่วยงานราชทัณฑ์ควรจัดทําพื้นที่พิเศษสําหรับเตรียมผู้หญิงเพื่อเตรียมรับเข้าเรือนจํา ซึ่งมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการให้พวกเธอได้แจ้งครอบครัวถึงการกักขังและสถานที่กักขัง
• เจ้าหน้าที่เรือนจําควรได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษในการปฏิบัติต่อผู้หญิงพร้อมบุตร (ในบางกรณี) ซึ่งเพิ่ง
รับเข้าเรือนจํา ด้วยความเป็นมืออาชีพและเข้าใจ
• เจ้าหน้าที่เรือนจําควรให้ข้อมูลลายลักษณ์อักษรกับผู้ต้องขังหญิงรายใหม่ที่เพิ่งรับเข้า เกี่ยวกับสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ต้องขัง ขั้นตอนที่พวกเธอต้องปฏิบัติตามเพื่อดําเนินการตามสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม ในภาษาที่พวกเธอเข้าใจได้ อีกทั้งควรมีการแจ้งข้อมูลเหล่านี้โดยวาจาเช่นกัน ทั้งในกรณี ที่
ผู้ต้องขังรู้หรือไม่รู้หนังสือ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจกฎระเบียบและได้พวกเธอได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย
• เจ้า หน้ าที่ เรือนจํ าควรให้ข้อมู ลเกี่ย วกับ วิธี การเข้าถึ งที่ ปรึ กษาทางกฎหมาย และความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย หากจําเป็น ตลอดจนช่วยเหลือในการติดต่อทนายความและผู้ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายอื่นๆ
หากผู้ต้องขังหญิงร้องขอความช่วยเหลือ
• หลักการและแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา (UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice
Systems) ซึ่งมีมติรับรองโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UN General Assembly) ในสมัยประชุมที่
67 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2012 โดยพัฒนาจากมาตรฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติที่ดี ได้มีวัตถุประสงค์
ที่กําหนดแนวทางสําหรับรัฐ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานว่าระบบความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรม ควรเป็นพื้นฐานและมีการวางโครงสร้างปัจจัยสําคัญที่จําเป็นสําหรับระบบการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแห่งชาติที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ แนวปฏิบัติข้อที่ 9 ได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีรายละเอียดมากขึ้น
สําหรับการให้สิทธิผู้หญิงเพื่อเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย74
• ควรมีการพิจารณาจัดหาสถานที่ ซึ่งผู้ต้องขังรายใหม่สามารถใช้เวลาในช่วง 48 ชั่วโมงแรกหรือนานกว่า
นั้น เพื่อช่วยในการปรับตัวกับชีวิตในเรือนจํา
73

74

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN General Assembly), การประชุมครั้งที่ 67, หลักการและแนวทางแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
เข้ า ถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฎหมายในกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา, 20 ธั น วาคม 2012. ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www..penalreform.org/priorities/global-advocacy/international-advocacy/legal-aid-principles-guidelines/
ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อกําหนดกรุงเทพ. ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 4.
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การลงทะเบียน
• หน่วยงานราชทัณฑ์ควรให้แน่ใจว่าขั้นตอนซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผู้ต้องขัง รวมถึงการลงทะเบียน
เด็กติดผู้ต้องขัง อย่างน้อยให้มีชื่อและอายุ ข้อมูลนี้ พร้อมผลการตรวจร่างกายตามที่กําหนดไว้ในข้อที่ 9 ควร
ใช้ในการกําหนดนโยบายและการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กติดผู้ต้องขังในเรือนจํา โดย
ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ ความจําเป็นในการดูแลด้านสุขภาพ และความจําเป็นพิเศษด้านอาหาร เป็นต้น
• นอกจากนี้ โดยการอนุญาตของมารดา ควรมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ผู้ต้องขังมีภายนอกเรือนจํา
เช่นกัน รวมทั้งที่อยู่ และสถานการณ์กักขังหรือสถานการณ์ปกครอง
• สําคัญว่า ได้มีการอธิบายต่อผู้ต้องขังถึงเหตุผลที่ต้องมีการเก็บข้อมูลเช่นนี้ ขณะที่ผู้หญิงควรสนับสนุนใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรของพวกเธอภายนอกเรือนจํา พวกเธออาจมีเหตุผลที่ไม่อาจเปิดเผยข้อมูล และไม่
ควรถูกบังคับที่จะให้ข้อมูลได้
• อีกประการที่สํ าคัญคื อ ข้ อมูล เกี่ย วกับเด็กติ ดผู้ต้ องขังหญิงต้องมีการรักษาความลั บ กล่ าวคื อ ไม่ควร
เผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยปราศจากความยินยอมจากมารดา อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ไม่ควร
ถูกใช้ไปในทางที่มิใช่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก ทั้งนี้ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 16 ซึ่งกําหนดให้
1. เด็กจะไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว บ้าน
หรือหนังสือโต้ตอบ รวมทั้งจะไม่ถูกกระทําโดยมิชอบต่อเกียรติและชื่อเสียง
2. เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายจากการแทรกแซง หรือการกระทําดังกล่าว

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้บัญญัติกฎหมาย/เจ้าหน้าที่รัฐสภา
• เจ้าหน้าที่บริหารเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบในขั้นตอนการรับตัวและลงทะเบียนเข้าเรือนจํา
การจัดสรรสถานที่คุมขัง
ข้อกําหนดที่ 4
ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเรือนจําที่ใกล้กับภูมิลําเนา หรือสถานที่สําหรับการแก้ไขฟื้นฟู
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคํานึงถึงภาระในการเลี้ยงดู ความสนใจของผู้ต้องขังหญิงแต่ละคน และ
ความเหมาะสมของกิจกรรมและบริการที่มีอยู่มาประกอบในการพิจารณา

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• จากผลการศึกษาในหลายประเทศทั่วโลก พบว่าปัจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยในการปรับตัวเข้า
สังคมของผู้ต้องขังคือความสามารถของพวกเธอในการรักษาสัมพันธภาพกับครอบครัว ความสัมพันธ์เหล่านี้จะ
สามารถรักษาไว้ได้ดีที่สุดหากผู้ต้องขังถูกกักขังในสถานที่ไกล้บ้าน ข้อกําหนดในการจัดให้ผู้ต้องขังอยู่เรือนจํา
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ใกล้บ้านที่สุดเท่าที่จะกระทําได้และหากผู้ต้องขังร้องขอ ได้สะท้อนให้เห็นในองค์หลักการ ข้อที่ 20 (Body of
Principles) อีกทั้ง ข้อที่ 79 และ 80 แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ได้เน้นถึงความจําเป็นที่จะช่วยผู้ต้องขัง
รั ก ษาและพั ฒ นาความเชื่ อมโยงกั บ หน่ ว ยอื่ น ภายนอกเรื อนจํ า ซึ่ ง อาจส่ งเสริ มให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ครอบครัวของเขาและเธอ ตลอดจนการแก้ไขฟื้นฟูทางสังคมของพวกเธอเอง75
• อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังหญิงมักถูกจัดให้อยู่ในเรือนจําที่ไกลบ้าน เนื่องจากผู้ต้องหญิงในประเทศส่วนใหญ่มี
จํานวนน้อย ดังนั้น นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการที่ผู้ต้องขังหญิงมักได้รับการเลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุผลในทางปฏิบัติ
เมื่อตระหนักถึงข้อเสียเปรียบที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญ ข้อกําหนดนี้ให้หน่วยงานราชทัณฑ์รับผิดชอบในความ
พยายามพิเศษที่จะจัดให้ผู้ต้องขังหญิงได้อาศัยอยู่ในเรือนจําหรือสถานที่ในพื้นที่ที่พวกเธอจะได้รับการปล่อยตัว
ในท้ายที่สุด
• การจัดสรรเหล่านี้ต้องคํานึงถึงความปรารถนาของผู้ต้องขังหญิง โดยพิจารณาจากประวัติการถูกกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงรูปแบบอื่น ผู้ต้องขังหญิงบางรายไม่ประสงค์ที่จะได้อยู่ในเรือนจําใกล้
บ้าน แต่ต้องการจะอยู่ที่ไกลจากสามี คู่รัก หรือบุคคลอื่น ซึ่งอาจเคยได้กระทําความรุนแรงต่อเธอก่อนการรับ
โทษในเรือนจํา

การนําไปปฏิบัติ
• หน่วยงานราชทัณฑ์ควรแน่ใจว่ามีการให้ความสําคัญกับการจัดสรรเรือนจําให้กับผู้ต้องขังหญิง เพื่อที่พวก
เธอจะได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้
• รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาการสร้างเรือนจําขนาดเล็กจํานวนมากขึ้นสําหรับกักขัง
ผู้ต้องขังหญิง ให้ได้อยู่ใกล้บ้านที่พวกเธอจากมา
• หากมีข้อจํากัดด้านทรัพยากร ควรมีการพิจารณาเพิ่มจํานวนของแดนผู้ต้องขังหญิง ซึ่งติดกับเรือนจําชาย
พร้ อมกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่จํ า เป็ น บริ การและสิ่ งอํ า นวยความสะดวก โดยคํ า นึ งถึ งความต้ องการพิ เ ศษสํ า หรั บ
ผู้ต้องขังหญิง ซึ่งได้วางแนวทางไว้ในข้อกําหนดกรุงเทพฯ เพื่อที่จะสามารถจัดสรรให้ผู้ต้องขังหญิงได้อยู่ในพื้นที่
ใกล้บ้าน

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้กําหนดนโยบาย
• กระทรวงที่รับผิดชอบเรือนจํา
• ผูบ้ ริหารงานเรือนจํา
โปรดพิจารณาเพิ่มเติมข้อกําหนดที่ 6 และ 9 ว่าด้วยเรื่องการตรวจร่างกายเมื่อรับตัวเข้าเรือนจํา
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เรื่องเดียวกัน.
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สุ ขอนามัยและการดูแลสุ ขภาพ
(ข้อกําหนดที 5-18)
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บทที่ 4 สุขอนามัยและการดูแลสุขภาพ
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ว่าด้วยการปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังที่ได้รั บการรับ รองในปี 1957 ครอบคลุ มถึงการ
ให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจํา โดยอยู่ภายใต้หัวข้อ “บริการทางการแพทย์” ซึ่งได้แก่ ข้อกําหนดที่ 22 ถึง
26 ข้อกําหนดเหล่านี้กําหนดให้การให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจําควรถูกจัดให้มีขึ้นโดยได้รับความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดจากบริการสาธารณสุขชุมชน ให้ในทุกเรือนจํามีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เกี่ยวกับจิตเวชอย่าง
น้อยหนึ่งคน ให้ผู้ต้องขังที่ต้องการการดูแลพิเศษได้รับการส่งต่อไปยังสถาบันเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของรัฐ
และหน่วยพยาบาลในเรือนจําควรมีอุปกรณ์ทางเทคนิคที่จําเป็น เครื่องมือแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม ข้อกําหนดเหล่านี้ยังกําหนดให้ทุกเรือนจํามีบริการจากทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย
ข้อกําหนดที่ 24 ครอบคลุมการตรวจสุขภาพช่วงการรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจํา ข้อกําหนดที่ 25 เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งมีมากกว่าการดูแลรักษาผู้ต้องขัง แต่รวมถึงการตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมและบริการต่างๆ ของเรือนจําที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขัง
ข้อกําหนดที่ว่าด้วยการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงถูกจํากัดเพียงการตั้งครรภ์ การ
ดูแลก่อนและหลังคลอด การจัดการกับทารกแรกเกิด และการจัดตั้งห้องเลี้ยงเด็กอ่อนในเรือนจําสําหรับเด็กที่
อาศัยอยู่กับมารดาในเรือนจํา (ข้อกําหนดที่ 23)
ตั้งแต่มีการรับเอาข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้น มาตรฐานและหลักการว่าด้วย
การจัดให้มีการดูแลสุขภาพทั่วไปในเรือนจําได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการบําบัด ดูแล และ
ป้องกันเชื้อเอชไอวีและเอดส์ซึ่งอยู่ในระดับที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในเรือนจําหลายแห่งในช่วงสามสิบ
ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวสังคมได้มีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับความจําเป็นด้านสุขภาพ
ทั่วไปของผู้ต้องขังหญิงอีกด้วย ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ซึ่งตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้อุดช่องว่างที่
สําคัญด้วยการครอบคลุมด้านสุขภาพอนามัยและการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง
ตลอดจนของเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจํา
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ยังตระหนักว่าไม่ว่าเรือนจําจะมีการบริหารจัดการที่ดีเพียงใด เรือนจําก็ไม่ได้ถูกออกแบบ
มาเพื่ อรองรั บ ความต้ องการของผู้ ต้องขั งหญิ งตั้ งครรภ์ ผู้ ต้ องขั งหญิ งขณะให้ น มบุ ต ร เเละเด็ กเล็ ก ดั งนั้ น
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ จึงเสนอให้ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติดไม่ถูกจําคุก ยกเว้นในกรณี
ที่จะเป็นจริงๆ (ดูข้อกําหนดที่ 64) ดังที่ได้มีการอภิปรายแยกไว้ในบทที่ 1
สุขอนามัยส่วนบุคคลถูกกล่าวถึงในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อที่ 15 และ 16 แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงความจําเป็น
ด้านสุขอนามัยที่พิเศษของผู้ต้องขังหญิงอย่างชัดเจน ในบทนี้ยังได้กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารงาน
เรือนจําที่เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ต้องขังหญิงด้วย เนื่องจากเรื่องของสุขอนามัยมีบทบาทสําคัญใน
การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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สุขอนามัยส่วนบุคคล
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ข้อที่ 15 และ 16
ข้อกําหนดที่ 5
สถานที่คุมขังสําหรับผู้ต้องขังหญิงควรจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการตอบสนอง
ความจําเป็นด้านสุขอนามัยเฉพาะของผู้หญิง รวมถึงการจัดหาผ้าอนามัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และการ
จั ด ให้ มี น้ํ า อย่ า งเพี ย งพอสํ า หรั บ การดู แ ลสุ ข อนามั ย ส่ ว นตั ว ของผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง และเด็ ก ติ ด ผู้ ต้ อ งขั ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังที่ทําหน้าที่ปรุงอาหาร ผู้ต้องขังตั้งครรภ์ อยู่ในระหว่างให้นมบุตร หรือขณะมี
ประจําเดือน

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ความสามารถในการรั ก ษาสุ ข อนามั ย ของตนเองในกลุ่ ม ผู้ ต้ อ งขั ง ส่ ว นมากแล้ ว จะเป็ น ตั ว กํ า หนด
ความสามารถในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีขึ้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ด้วยเหตุผลนี้ นอกเหนือจากน้ําแล้ว ผู้ต้องขังจําเป็นต้องได้รับการจัดหาสบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันและ
ผ้าขนหนูเป็นอย่างน้อยดังกําหนดไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อที่ 15 สําหรับข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา
ข้อที่ 16 กล่าวถึงความจําเป็นในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขังในการดูแลรักษาผมและขน และ
รวมถึงอุปกรณ์สําหรับโกนหนวดในกรณีของผู้ต้องขังชายด้วย อย่างไรก็ตาม ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไม่ได้
กล่ า วถึ ง ความจํ า เป็ น ด้ า นสุ ข อนามั ย เฉพาะของผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ผู้ ห ญิ ง มี ค วามจํ า เป็ น ด้ า นสุ ข อนามั ย ที่ มี
ลักษณะเฉพาะซึ่งจําเป็นต้องได้รับการตอบสนองเพื่อที่ผู้ต้องขังหญิงจะสามารถคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และปกป้องสุขภาพของตนเอง ดั งที่ข้อคิ ดเห็น ของข้อกําหนดนี้ได้เ ขียนไว้ คณะกรรมการยุโ รปว่าด้ วยการ
ป้องกั นการทรมานและปฏิ บัติ หรื อการลงโทษอื่ นที่ ไร้มนุษยธรรม หรื อที่ ย่ํา ยีศักดิ์ ศรี (CPT) เห็ นว่ าการไม่
สามารถจัดหาของใช้จําเป็นเบื้องต้น เช่น ผ้าอนามัย สามารถเทียบเท่ากับการปฏิบัติที่ย่ํายีศักดิ์ศรี76

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้บริหารงานเรือนจําและเจ้าหน้าที่ควรรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงสามารถเข้าถึงน้ําร้อนได้เป็นประจํา
สําหรับใช้ประกอบกิจส่วนตัวทั้งของตัวเองและบุตรติดผู้ต้องขัง ข้อบังคับนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งกับผู้ต้องขังหญิง
ที่ทําหน้าที่ปรุงอาหาร ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ ที่อยู่ในระหว่างในนมบุตร และที่อยู่ระหว่างมีประจําเดือน และ
หากเป็นไปได้ สําหรับผู้ต้องขังหญิงที่หมดประจําเดือนแล้วด้วย
• ในประเทศที่ มี ร ายได้ น้ อยที่ ท รั พยากรอาจไม่ เ อื้ อ ต่ อการจั ด หาน้ํ า ร้ อนให้ เ ป็ น ประจํ า อย่ า งน้ อยที่ สุ ด
ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับสิทธิมากขึ้นในการเข้าถึงน้ําเพื่อตอบสนองความจําเป็นด้านสุขอนามัยของพวกเธอ
76

มาตรฐานคณะกรรมการยุโรปว่าด้วยการป้องกันการทรมานและปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี, ปีที่พิมพ์
2549, ยกมาบางส่วนจากรายงานทั่วไป ครั้งที่ 10, CPT/Inf (2543) 13, วรรค31.
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• ผู้ต้องขังหญิงควรสามารถเข้าถึงของใช้เกี่ยวกับสุขอนามัยได้ง่าย ได้แก่ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าขนหนู
และผ้าอนามัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตัวอย่างเช่น อาจมีการจัดหาผ้าอนามัยให้ทุกเดือนพร้อมกับของใช้อื่นๆ
ให้กับผู้ต้องขังหญิงทุกคนที่มีประจําเดือน หากจําเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอาจแจกผ้าอนามัยเพิ่มได้ หรือหาได้จาก
เครื่องจําหน่ายผ้าอนามัย

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจํา
• หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา

4.1 การตรวจคัดกรองสุขภาพขณะรับตัว
6. การบริการด้านสุขภาพ
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ข้อที่ 22-26
(ก) การตรวจสุขภาพในขั้นรับตัว
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ข้อที่ 24
ข้อกําหนดที่ 6
การตรวจคั ด กรองสุ ขภาพผู้ ต้ องขั งหญิ ง ควรเป็ น การตรวจที่ ค รอบคลุ มเพื่ อวิ นิ จ ฉั ยความจํ า เป็ น ด้ า น
สุขภาพในเบื้องต้นและวินิจฉัย:
(ก) การมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือโรคติดต่อทางเลือด และหากมีปัจจัยเสี่ยง ผู้ต้องขังหญิงอาจได้รับ
การเสนอให้ตรวจหาเชื้อเอชไอวี พร้อมกับการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจ
(ข) ความต้องการการดูแลด้านสุขภาพจิต รวมถึงภาวะสะเทือนขวัญหลังเหตุการณ์รุนแรง ความเสี่ยงที่จะ
ฆ่าตัวตายหรือการทําร้ายตนเอง
(ค) ประวัติการเจริญพันธุ์ของผู้ต้องขังหญิง รวมถึงประวัติการตั้งครรภ์ในปัจจุบันและที่ผ่านมา การให้
กําเนิดบุตร และปัญหาอื่นเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ของผู้ต้องขังหญิง
(ง) การติดยาเสพติด
(จ) การล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรงรูปแบบอื่นที่ผู้ต้องขังหญิงได้รับก่อนการรับตัว

61

ข้อกําหนดที่ 7
1. หากได้รับการวินิจฉัยว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่นต่อผู้ต้องขังหญิง
ก่อนหรือระหว่างที่ถูกควบคุมตัว ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในการขอความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการแจ้งถึงกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ในกรณี
ที่ผู้ต้องขังหญิงประสงค์จะดําเนินคดี ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรายงานไปยังเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ
สอบสวนโดยทันที ผู้บริหารงานเรือนจําควรช่วยให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วย
2. ไม่ว่าผู้ต้ องขั งหญิ งเลื อกที่จะดําเนินคดีหรื อไม่ ก็ต าม ผู้บริ หารงานเรือนจํ าควรมีค วามพยายามเพื่ อ
รับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางจิตใจหรือการให้คําปรึกษา
3. ควรมีมาตรการเฉพาะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการแก้แค้นในทุกรูปแบบต่อผู้ต้องขังหญิงที่เลือกแจ้งความ
หรือดําเนินการทางกฎหมาย
ข้อกําหนดที่ 8
ผู้ต้องขังหญิงพึงได้รับการเคารพในสิทธิของการเก็บรักษาความลับทางการแพทย์ รวมถึงสิทธิที่จะไม่ให้
ข้อมูลและไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อวินิจฉัยประวัติภาวะการเจริญพันธุ์ของตน
ข้อกําหนดที่ 9
หากผู้ต้องขังหญิงมีบุตรติด เด็กนั้นพึงได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กเพื่อ
กําหนดการรักษาและทราบถึงความจําเป็นด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพของเด็กในเรือนจําควรมีความ
เหมาะสม อย่างน้อยควรเทียบเท่ากับบริการด้านสุขภาพของชุมชนภายนอก

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 6-9
การตรวจทางการแพทย์: ความจําเป็นด้านสุขภาพเบื้องต้น/ทั่วไป (ข้อกําหนดที่ 6)
• ทั้งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและหลักการสําหรับการคุ้มครองผู้ที่ถูกควบคุม
ตัวหรือกักขังในทุกรูปแบบ กําหนดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังทุกคนทันทีภายหลังรับตัวเข้าเรือนจํา
ดังข้อคิดเห็นของข้อกําหนดที่ 6 เน้นย้ําไว้ ว่าจําเป็นมากที่ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการตรวจทางการแพทย์และ
ตรวจคัดกรองสุขภาพเป็นรายบุคคลในขั้นรับตัว เนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญมาก (ก) ในการรับประกันว่าผู้ต้องขังจะ
เริ่มได้รั บการรั กษาหรือได้ รับการรั กษาอย่ างต่ อเนื่ องในทั นทีสํ าหรับความเจ็บ ป่ว ยใดๆ หากพิจารณาตาม
หลักการดูแลอย่างต่อเนื่อง และ (ข) ในการหาร่องรอยของการถูกปฏิบัติที่ไม่ดีจากการถูกควบคุมตัวก่อนหน้า
เพื่อให้มีดําเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป77

77

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 6
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• คําว่า “โดยทันที” หรือ “ทันทีที่เป็นไปได้” โดยทั่วไปแล้วมักหมายถึงวันที่รับตัว คณะกรรมการยุโรปว่า
ด้วยการป้องกันการทรมานและปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ได้กล่าวว่าการ
ตรวจทางการแพทย์ควรดําเนินการในวันที่รับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นการคุมขังในระหว่างรอการพิจารณา
คดี เว้นแต่มีเหตุอันควรแก่การยกเว้น78
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไม่ได้กล่าวเจาะจงถึงความจําเป็นในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพที่
เฉพาะของผู้ต้องขังหญิง สําหรับผู้หญิงหลายคนในประเทศที่มีรายได้น้อย การคัดกรองสุขภาพขณะรับตัวเข้า
เรือนจําอาจเป็นการตรวจทางการแพทย์เป็นครั้งแรก ดังเขียนไว้ในข้อคิดเห็นว่า “ผู้ต้องขังหญิงที่มีภูมิหลัง
เสียเปรียบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและผู้หญิงจํานวนมากในประเทศที่มีรายได้น้อยประสบความทุกข์จาก
ความเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งอาจไม่ได้รับการรักษาเมื่ออยู่ในชุมชน ในหลายประเทศผู้หญิงต้องเผชิญกับการเลือก
ปฏิ บัติ และการกีด กัน ในการเข้า ถึงหน่ว ยงานบริการสุ ขภาพในชุ มชน เพี ยงเพราะเพศของพวกเธอ ดังนั้ น
ผู้ต้องขังหญิงมักมีความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้นมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังชาย”79 นอกจากนี้
ผู้หญิงยังมีความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะ ซึ่งในกรณีของผู้ต้องขังหญิงอาจรวมถึงปัญหาสุขภาพทางเพศ
และการเจริญพันธุ์อันเกิดจากภูมิหลังของพวกเธอซึ่งทําให้พวกเธอมีความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น จึงมีความจําเป็น
ในการวินิจฉัยความเจ็บป่วยใดๆ ของผู้ต้องขังหญิงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการจําคุกและให้การรักษา เพื่อป้องกันการ
ทรุดหนักของโรคระหว่างการจําคุก
• นอกจากนี้ ข้อมูลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกบ่งชี้ว่าผู้หญิงที่เข้าสู่เรือนจํามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต
มากกว่าผู้ชาย ผู้ต้องขังหญิงจํานวนมากติดยาเสพติดหรือสุรา และหลายคนเคยประสบกับการล่วงละเมิดทาง
เพศ ถูกทําร้ายร่างกายและความรุนแรงๆ อื่นก่อนเข้ามาอยู่ในเรือนจํา (หรือ จากการถูกคุมขังก่อนหน้า) ซึ่งทํา
ให้มีความต้องการด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เฉพาะ80
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดต่อทางเลือด (ข้อกําหนดที่ 6 (ก))
• เนื่องจากภูมิหลังทั่วไปของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาเสพติดโดยการฉีด การถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ ถูกใช้ความรุนแรง งานขายบริการและการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ทําให้พบว่ามีผู้หญิงจํานวนมากมี
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ติดเชื้อเอชไอวี และตับอักเสบอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาในเรือนจํา อีกทั้งผู้หญิงยังมี
สภาพร่างกายที่อ่อนแอต่อการติดเชื้อเอชไอวี มีการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเอชไอวีผ่านการมี
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80

มาตรฐานคณะกรรมการยุโรปว่าด้วยการป้องกันการทรมานและปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี, ปีที่พิมพ์
2549, ยกมาบางส่วนจากรายงานทั่วไป ครั้งที่ 3, CPT/Inf (93) 12, วรรค33, เชิงอรรถ1
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 6
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลกยุโรป, สุขภาพของผู้หญิงในเรือนจํา, การ
แก้ไขความไม่เท่าเทียมทางเพศ, 2552, หน้า9
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เพศสัมพันธ์มากกว่าผู้ชายอย่างน้อยสองเท่า และการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทําให้มีความเสี่ยงต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น81 ดังนั้นผู้หญิงในเรือนจําที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงมีสัดส่วนค่อนข้างสูง82
• สําคัญมากที่ต้องมีการรับประกันว่าโรคดังกล่าวจะได้รับการวินิจฉัยทันทีที่เป็นไปได้ในขั้นรับตัว เพื่อให้
การรักษาที่จําเป็นกับผู้ต้องขังหญิงที่มีโรคและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
การดูแลสุขภาพจิต (ข้อกําหนดที่ 6 (ข))
• การแพร่หลายของการกระทํารุนแรงโดยคู่สมรสต่อผู้หญิงและการถูกล่วงละเมิดทางเพศก่อนการจําคุกได้
ถูกรายงานไว้ในหลายประเทศทั่วโลก ผู้หญิงที่เข้ามาในเรือนจํามีแนวโน้มมากกว่าผู้ชายที่จะมีปัญหาสุขภาพจิต
อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งมักเป็นผลมาจากการถูกกระทํารุนแรงโดยคู่สมรส การถูกทําร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทาง
เพศ83 ผู้หญิงบางคนที่มีประสบการณ์ถูกทําร้ายอย่างหนักอาจประสบกับภาวะสะเทือนขวัญหลังเหตุการณ์
รุนแรง84 จากประสบการณ์ของบางประเทศระบุว่า ผู้ต้องขังหญิงอาจอ่อนไหวมากกว่าในการทําร้ายตนเอง
หรือฆ่าตัวตาย85 ตัวอย่างเช่น งานวิจัยในสหราชอาณาจักรที่ตีพิมพ์ในปี 2009 พบว่า ผู้ต้องขังหญิงฆ่าตัวตาย
มากกว่าประชากรผู้หญิงทั่วไปถึง 20 เท่า ในขณะที่การวิจัยในกลุ่มผู้ต้องขังชาย ปี 2005 พบว่า ผู้ต้องขังชายมี
การฆ่าตัวตายมากกว่าผู้ชายทั่วไปถึง 5 เท่า86 รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง “ช่องว่างระหว่างเพศที่ชัดเจนของ
การฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง87 ผู้เชี่ยวชาญอธิบายประเด็นข้างต้นดังนี้ “คําอธิบายหนึ่งที่
เป็นไปได้…คือ ผู้หญิงที่เข้าสู่เรือนจําอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายมากกว่า เช่น การซึมเศร้า
เคยทําร้ายตนเองมาก่อน และมีประวัติการถูกทําร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ยาเสพติดก็เป็น
ปัจจัยเสี่ยงสําหรับการฆ่าตัวตายในเรือนจํา จากการทบทวนที่เป็นระบบระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบการใช้ยาเสพ
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สํ า นั ก งานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง สหประชาชาติ , ผู้ ห ญิ ง และเอชไอวี ใ นเรื อ นจํ า ,
www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women_in_prisons.pdf

หน้ า 3,

เรื่องเดียวกัน หน้า3
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลกยุโรป, สุขภาพของผู้หญิงในเรือนจํา, การ
แก้ไขความไม่เท่าเทียมทางเพศ, 2552, หน้า27
เรื่องเดียวกัน หน้า27
เรื่องเดียวกัน หน้า29, ดู รายงานการเพิ่มขึ้นของการทําร้ายตนเองในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงในสหราชอาณาจักร สถิติของรัฐบาลเปิดเผยว่ามี
การทําร้ายตนเองในปี 2552 จํานวน 10,466 ครั้ง และเพิ่มขึ้นเป็น 12,663 ครั้งในปี 2553 การสังเคราะห์ข้อมูลโดยองค์กรผู้หญิงใน
เรือนจํา (WiP) ซึ่งเป็นองค์กรที่มิใช่ของรัฐประมาณการว่า ตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเกินกว่า 13,000 ครั้ง คิดเป็นมากกว่า 35
ครั้งต่อวัน จํานวนผู้ต้องขังหญิงในอังกฤษและเวลส์มีทั้งสิ้น 4,100 คน เพียงร้อยละ 5 ของผู้ต้องขังทั้งหมดเท่านั้นที่เป็นต้นเหตุเกือบ
ค รึ่ ง ห นึ่ ง ข อ ง ตั ว เ ล ข ก า ร ทํ า ร้ า ย ต น เ อ ง ทั้ ง ห ม ด <www.guardian.co.uk/society/2 0 1 2 /feb/1 1 /womenprisoners/suffering/mental/ health?INTCMP=SRCH>
ราชวิ ท ยาลั ย จิ ต แพทย์ , การศึ ก ษาแสดงการเพิ่ ม ขึ้ น ของอั ต ราการฆ่ า ตั ว ตายในผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง , 2
<www.rcpsych.ac.uk/press/pressrelease2009/suicideinfemaleprisoners/aspx>
เรื่องเดียวกัน
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กุ ม ภาพั น ธ์ 2552,

ติดเกินขนาดของผู้ต้องขังกับประชากรทั่วไป พบตัวเลขที่สูงกว่าในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง อีกคําอธิบายหนึ่ง คือ
การอยู่ในเรือนจําอาจเพิ่มความอ่อนไหวของผู้หญิงในการฆ่าตัวตาย”88
• การจําคุกสามารถทําให้ปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่เดิมทรุดหนักขึ้น โดยเฉพาะในกรณีผู้ต้องขังหญิงที่รู้สึกถึง
ผลกระทบจากการแยกจากบุตร ครอบครัวและชุมชน
• การตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างละเอียดและครอบคลุมให้กับผู้ต้องขังหญิงในการรับตัวเข้าเรือนจําครั้งแรก
และเป็นประจํ าตลอดระยะเวลาการจํา คุก ทั้งด้านสุ ขภาพ ประวัติ การได้รับความบอบช้ําทางจิตใจ ภาวะ
สุขภาพจิต และด้านอื่นๆ ถือเป็นกุญแจสําคัญในการให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้ต้องขังหญิงแต่ละคน
สุขภาวะการเจริญพันธุ์ (ข้อกําหนที่ 6 (ค))
• หนึ่งในประเด็นสําคัญของความต้องการด้านสุขภาพเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงจะเกี่ยวข้องกับสุขภาวะการ
เจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการตั้งครรภ์ การให้กําเนิดบุตร การแท้งบุตรเมื่อไม่นานมานี้ และอาการแทรกซ้อนอื่นๆ
ดังที่ยืนยันโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน89 ปี 2003 ว่า “สุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์เป็น
ส่วนประกอบสําคัญของสิทธิของทุกคนที่จะได้รับมาตรฐานสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สูงที่สุดเท่าที่จะหา
ได้”90
• ข้อกําหนที่ 6 (ค) ยังคํานึงถึงความจริงที่ว่า ในบางประเทศที่การทําแท้งเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ผู้หญิงที่ให้
กํา เนิ ด ทารกตายคลอด แต่ ไม่ ได้ แจ้งการเกิ ด หรื อการตายของบุ ต ร ผู้ห ญิ งที่ แท้ งบุ ต รหรือทํ า แท้ งอย่ า งผิ ด
กฎหมายอาจถูกควบคุมตัวหรือจําคุกในข้อหาปกปิดการเกิดของบุตร ฆ่าทารกหรือฆาตกรรม91 ผู้หญิงที่ถูก
ควบคุมตัว เนื่ องจาก“ความผิ ดเกี่ย วกั บการเจริญ พัน ธุ์”ดั งข้ างต้น อาจมีความเสี่ ยงด้า นสุ ขภาพสูงขณะถู ก
ควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดี เพราะเมื่อไม่นานมานี้อาจเพิ่งผ่านการตั้งครรภ์ การทําแท้ง การแท้งบุตร หรือ
การคลอดในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพหรืออาจถึงแก่ชีวิต92 ผู้หญิงที่เพิ่งผ่านการทําแท้ง ประสบกับการแท้ง
บุตรหรืออาการแทรกซ้อนอื่นๆ ระหว่างคลอดอาจจําเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์โดยเร่งด่วน ผู้ที่เพิ่ง
ให้กําเนิดบุตรจําเป็นต้องได้รับการดูแลหลังคลอดและบ่อยครั้งมักต้องการการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์
นั้น93
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เรื่องเดียวกัน
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนรุ่นก่อน (ก่อนปี 2549)
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ, ครั้งที่ 60, รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของทุกคนในการได้รับ
มาตรฐานสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้, พอล ฮันท์, 16 กุมภาพันธ์ 2547, E/CN.4/2004/49, วรรค9, อ้างอิงจาก
มติคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน 2003/28, อารัมภบทและวรรค 6
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, หนังสือคู่มือสําหรับผู้จัดการและผู้กําหนดนโยบายเรือนจํา
เกี่ยวกับผู้หญิงและการจําคุก, 2549, หน้า12
เรื่องเดียวกัน หน้า74
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 6(c)
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• คณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมานได้ระบุว่าการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์เป็นเรื่องที่ผู้หญิงมี
ความอ่อนไหวมาก94 และประณามการปฏิบัติที่พยายามให้ได้มาซึ่งคําสารภาพเกี่ยวกับผู้ที่ประกอบอาชีพทํา
แท้งผิดกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นเงื่อนไขของการรักษาเพื่อช่วยชีวิตหลังการทําแท้ง95
• ข้อเสนอแนะทั่วไปที่ 24 ของคณะกรรมาธิการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (ครั้งที่ 20,
1999) เสนอว่า “หากเป็นไปได้ ข้อกฎหมายที่กําหนดให้การทําแท้งเป็นความผิดนั้นควรถูกแก้ไข เพื่อที่จะเพิก
ถอนมาตรการลงโทษต่ อ ผู้ ห ญิ ง ที่ ผ่ า นการทํ า แท้ ง ” 96 ด้ ว ยตระหนั ก ถึ ง (และมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะดํ า เนิ น การกั บ )
“ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทําแท้งที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นประเด็นสาธารณสุขที่น่าเป็นห่วง” รัฐบาลทั้งหลาย
ในการประชุมผู้หญิงโลก ครั้งที่ 4 ตัดสินใจว่าพวกเขาจะ “พิจารณาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการลงโทษ
ต่อผู้หญิงที่ทําแท้งผิดกฎหมาย”97
• ผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของทุกคนในการได้รับมาตรฐานสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สูงที่สุด
เท่ า ที่จ ะหาได้ , พอล ฮั น ท์ ได้ เสนอว่า “ในที่ ที่ซึ่งการทํ า แท้ งถูกกฎหมาย การทํ า แท้งดั งกล่ า วต้ องมีความ
ปลอดภัยด้วย ระบบสาธารณสุขควรอบรมและเตรียมความพร้อมผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และดําเนินมาตรการ
อื่นๆ เพื่อรับประกันว่าการทําแท้งดังกล่าวไม่เพียงแต่ปลอดภัยแต่สามารถเข้าถึงได้ด้วย ในทุกกรณี ผู้หญิงควร
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพในการจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการทําแท้ง และ บทบัญญัติโทษต่อ
ผู้หญิงที่ผ่านการทําแท้งต้องถูกตัดออกไป”98
• ข้ อ กํ า หนดที่ 6(ค) ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการและผู้ เ ชี่ ย วชาญของ
สหประชาชาติ กําหนดให้ไม่ว่าบทบัญญัติกฎหมายภายใต้เขตอํานาจนั้นจะเป็นอย่างไร ผู้จัดการเรือนจําและ
บริการด้านสุขภาพในเรือนจําจัดหาการดูแลทางการแพทย์ที่จําเป็นให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ทําแท้งมาก่อนการรับ
ตัวเข้าสู่เรือนจํา หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากเพิ่งผ่านการแท้งบุตร หรือการคลอดบุตรหรือ
ทารกตายคลอด การรักษาดังกล่าวควรเริ่มด้วยการตรวจคัดกรองความต้องการด้านสุขภาพในขั้นรับตัว ในการ
ดําเนินการดังกล่าว ควรให้ความสําคัญกับหลักการการรักษาความลับทางการแพทย์และการเป็นอิสระของ
บริการด้านสุขภาพในเรือนจําจากการบริหารจัดการเรือนจํา
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คณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมาน, ข้อคิดเห็นทั่วไป 2, การนําข้อที่ 2 ไปใช้ โดยรัฐภาคี, 2550, CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4 วรรค22
ดู สรุปข้อสังเกตต่อชิลี โดยคณะกรรมาธิการต่อต้านการทรมาน (CAT/C/CR/32/5) วรรค6(j) ซึ่งคณะกรรมาธิการแสดงความห่วงใยถึง
“ข้อรายงานที่ว่า การดูแลทางการแพทย์เพื่อช่วยชีวิตผู้หญิงที่เจ็บ ปวดจากภาวะแทรกซ้อนภายหลังการทํา แท้งที่ผิด กฎหมายจะถูก
ดําเนินการก็ต่อเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ทําแท้งผิดกฎหมาย”
ดู ข้อเสนอแนะทั่วไป เขียนโดยคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ <www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/
Pages/Recommendations.aspx>.
รายงานการประชุมผู้หญิงโลก ครั้งที่ 4, ปักกิ่ง, 4-15 กันยายน 2538, วรรค106(j) และ(k)
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ, ครั้งที่ 60, รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของทุกคนในการได้รับ
มาตรฐานสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้, พอล ฮันท์, กุมภาพันธ์ 2547, E/CN.4/2004/49, วรรค30
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การติดยาเสพติด (ข้อกําหนที่ 6 (ง))
• อาชญากรรมเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด รวมถึ ง การกระทํ า ความผิ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ยาเสพติ ด เป็ น หนึ่ ง ใน
แรงผลักดันเบื้องหลังการก่ออาชญากรรมในหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน และผู้ต้องขังส่วนมาก คือ ผู้ที่ทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
• สถิติทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพบได้มากในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง99 หากไม่คํานึงถึง
ฐานความผิดแล้วมีผู้ต้องขังหญิงเป็นสัดส่วนมากที่ติดยาเสพติดหรือสุราและจําเป็นต้องได้รับการบําบัดรักษา
อาการติดยาเสพติดนั้น100 ในประเทศส่วนใหญ่ ผู้หญิงมักประสบกับการกีดกันทางสังคม ทางวัฒนธรรม และ
การกีดกันส่วนบุคคลในการเข้ารับการบําบัดในชุมชน101 ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การอยู่ในเรือนจําอาจเป็น
โอกาสให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับการบําบัดการติดยาเสพติด ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และปราศจากความรู้สึก
อับอายที่ต้องเข้ารับการบําบัดดังกล่าวในชุมชน
• ดังที่ข้อคิดเห็นของข้อกําหนดนี้ได้อธิบายไว้ การวิจัยยังระบุว่า “หากอาการติดยาไม่ได้รับการรักษาใน
เรือนจํา โอกาสที่ผู้ต้องขังจะกระทําผิดซ้ําภายหลังปล่อยตัวจะสูงมาก” แต่หากมีการบําบัดยาเสพติดในเรือนจํา
การวิจัยพบว่าสามารถลดอัตราการกระทําผิดซ้ําได้อย่างมีนัยสําคัญ102
• จะเห็ น ได้ ว่ า การที่ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ งจํ า นวนมากติ ด ยาเสพติ ด และการที่ เ รื อ นจํ า ส่ ว นใหญ่ ไม่ มีโ ปรแกรม
บํ า บั ด รั กษาที่ เ ฉพาะกั บ ความต้ องการของผู้ ห ญิ งหรื อแม้ แต่ โ ปรแกรมบํ า บั ด มาตรฐาน ประกอบกั บ ความ
ยากลําบากที่พวกเธอต้องเผชิญหลังได้รับการปล่อยตัว ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทําผิดซ้ํา
ในขณะที่หากพวกเธอกลับออกไปเสพยาเสพติดอีก อาจก่อให้เกิดผลที่น่าสลดใจ (ดู เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่

99

ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาที่สมบูรณ์ ปี 2555 ผู้หญิงกว่า 31,000 คนทั่วยุโรปและเอเชียกลางถูกจําคุกในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 28 ของผู้ต้องขังหญิงทั้งหมดในภูมิภาคดังกล่าว ในบางประเทศ ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกจําคุกในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีได้
ถึงร้อยละ 70: การลดอันตรายนานาชาติ, เหตุเตือนภัย: การจําคุกของผู้หญิงสําหรับคดียาเสพติดในยุโรปและเอเชียกลาง และความ
จําเป็นในการปฏิรูปกฎหมายและโทษ, Iakobishvili, E. 2555, หน้า5; ประมาณหนึ่งในสามของผู้ต้องขังหญิงในแคนาดาถูกตัดสินว่ามี
ความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด (<www.eurekalert.org/pub_releases/2011-05/smh-hrt053111.php>) ในเดือนมีนาคม 2554 ร้อย
ละ 57 ของผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยถูกจําคุกในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ประเทศไทย) เวบไซด์
www.correct.go.th/eng/statistics.html ประเทศที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกจําคุกในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล
โบลิเวีย ชิลี (ในชิลีพบความผิดฐานลักทรัพย์ร่วมด้วย) โคลอมเบีย คอสตาริก้า เอกวาดอ เอล ซาวาดอ (ในเอล ซาวาดอ พบกรรโชกและ
ลักทรัพย์ร่วมด้วย) ฮอนดูรัส (พบการลักพาตัวและฆาตกรรมร่วมด้วย) ปานามา ปารากวัย (ในปารากวัย พบฆาตกรรมร่วมด้วย) เปรู
สาธารณรัฐโดมินิกัน และเวเนซูเอล่า; มาเรีย โนเอล โรดริกัส, ผู้หญิงในเรือนจํา, แนวทางจากมุมมองเกี่ยวกับเพศ, ใน คาร์รานซา อี., (ผู้
ประสานงาน), อาญชากรรม ยุติธรรมอาญาและเรือนจําในละตินอเมริกาและแคริบเบียน, 2553, หน้า 208-214
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ข้อกําหนดกรุงเทพฯ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 15
เรื่องเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น การศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมานต้นทุนและผลลัพธ์ของโปรแกรมในเรือนจํา ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา
และนิวซีแลนด์ พบว่ารูปแบบการบําบัดที่ทําให้มีการลดลงของการกระทําผิดซ้ําได้มากที่สุด คือ โปรแกรมบําบัดยาเสพติดในเรือน โดย
อัตราการกระทําผิดซ้ําลดลงร้อยละ 30. ดู กลุ่มบ่อเกิดความรู้, กรณีเศรษฐศาสตร์ประโยชน์และโทษของเรือนจํา, 2550
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45-47 ที่เกี่ยวกับการตายเป็นจํานวนมากจากการใช้ยาเสพติดเกินขนาดของอดีตผู้ต้องขังหลังได้รับการปล่อย
ตัว)
การทรมานและการปฏิบัติที่ไม่ดี รวมถึงความรุนแรงทางเพศ (ข้อกําหนดที่ 6 (จ))
• ดังที่ข้อคิดเห็นของข้อกําหนดนี้ได้อธิบายไว้ ในหลายประเทศทั่วโลก ช่วงแรกของการถูกควบคุมตัวโดย
ตํารวจและการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีถือเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดการทารุณและการปฏิบัติที่ไม่ดีขึ้น103
ในช่วงนี้และโดยเฉพาะระหว่างถูกควบคุมตัวโดยตํารวจ ผู้ต้องสงสัยอาจถูกทารุณเพื่อบังคับให้สารภาพว่าทํา
ความผิด ผู้ห ญิงจะอ่อนไหวเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ เนื่องมาจากเพศของเขา 104 แม้ว่าทั้งผู้ช ายและผู้หญิงมี
โอกาสถูกข่มขืนหรือถูกขู่ว่าจะข่มขืน แต่ความกลัวการถูกข่มขืนของผู้ต้องขังหญิงประกอบกับการถูกตีตราจาก
สังคมสามารถเพิ่มความบอบช้ําทางจิตใจที่มีอยู่เดิมได้105
• ดังที่เขียนไว้โดยอดีตผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน “เรื่องนี้ได้รับการตระหนักถึงอย่างกว้างขวาง
รวมถึงจากอดีตผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและจากหลักกฎหมายของภูมิภาค ว่าการข่มขืนถือเป็น
การทรมานเมื่อกระทําโดย หรือเกิดจากการยั่วยุของ หรือโดยการยินยอมหรือเห็นพ้องจากเจ้าพนักงานของ
รัฐ”106
• และ ดั งที่ ผู้ เ สนอรายงานพิ เ ศษว่ า ด้ ว ยการทรมานได้ กล่ า วไว้ “หลั กกฎหมายของศาลอาญาระหว่ า ง
ประเทศได้ขยายขอบเขตของความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศซึ่งสามารถถูกดําเนินคดีในข้อหาข่มขืน ให้
รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ปาก และการสอดใส่ทางช่องคลอดหรือรูทวารด้วยสิ่งของหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
ในร่างกายของผู้ข่มขืน ประเด็นนี้สําคัญมากเพราะในหลายประเทศ การข่มขืนยังคงถูกนิยามว่าเป็นการ “ร่วม
ประเวณี” ซึ่งหมายรวมเพียงแค่การสอดใส่ด้วยอวัยวะเพศชาย และเป็นที่น่าพิจารณาว่าความรุนแรงทางเพศ
รูปแบบอื่น ไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นการข่มขืนหรือไม่ อาจถือเป็นการทรมานหรือการปฏิบัติที่ไม่ดีและต้องไม่ถูก
ดําเนินคดีแค่ความผิดลหุโทษ”107

103

104
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106

107

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 6(e). ดู ตัวอย่างคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, ครั้งที่ 13, รายงานของผู้เสนอรายงาน
พิเศษว่าด้วยการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, แมนเฟร็ด โนวาค, 9 กุมภาพันธ์ 2553,
A/HRC/13/39, วรรค 52.
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 6(e). สําหรับการอภิปรายเกี่ยวกับความรุนแรงระหว่างถูกควบคุมตัวต่อผู้หญิง ดู
คณะมนตรีสิท ธิม นุษ ยชน, ครั้ง ที่ 7, รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่า ด้ว ยการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โ หดร้า ย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, แมนเฟร็ด โนวาค, 15 มกราคม กุมภาพันธ์ 2551, A/HRC/7/3, โดยเฉพาะวรรค 34-35.
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, คู่มือการสอบสวนและการจัดทําเอกสารพยานประกอบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
ทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, (พิธีสารอีสตันบูล), 9 สิงหาคม 2542, หน้า 39
คณะมนตรีสิท ธิมนุษยชน, ครั้ง ที่ 7, รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, แมนเฟร็ด โนวาค, 15 มกราคม กุมภาพันธ์ 2551, A/HRC/7/3, วรรค 34
เรื่องเดียวกัน, วรรค 35, อ้างอิงจากศาลอาญาระหว่างประเทศ, องค์ประกอบของอาชญากรรม, ข้อที่ 8(2) (b) (xxii)-1 ขององค์ประกอบ
ของอาชญากรรมของศาลอาญาระหว่างประเทศ.
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• ศาลอาญาระหว่างประเทศสําหรับรวันดา (ICTR) รับเอาคําจํากัดความของความผิดข่มขืนที่กว้างมาก ซึ่ง
นิยามว่า “การล่วงล้ําทางเพศที่กระทําโดยบุคคลภายใต้การบีบบังคับ”108 และศาลอาญาระหว่างประเทศ
สําหรับอดีตยูโกสลาเวีย (ICTY) เห็นด้วยกับคําจํากัดความนี้109
• จากคําจํากัดความที่รับเอาโดยศาลอาญาระหว่างประเทศสําหรับรวันดาและศาลอาญาระหว่างประเทศ
สําหรับอดีตยูโกสลาเวีย ความรุนแรงทางเพศซึ่งรวมถึงการข่มขืน หมายถึง การกระทําที่มีลักษณะทางเพศใดก็
ตามที่กระทําภายใต้การถูกบีบบังคับ […]110
• องค์ประกอบที่กําหนดโดยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ที่อ้างอิงจากธรรมนูญกรุงโรม สําหรับคํา
นิยามของ “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ” นอกจากความหมายอื่นๆ รวมถึงสิ่ง
• ต่อไปนี้ “ผู้กระทําผิดกระทําการที่มีลักษณะทางเพศต่อบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล หรือทําให้บุคคลนั้น
หรือกลุ่มบุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการกระทําที่มีลักษณะทางเพศโดยการบังคับ หรือการข่มขู่ว่าจะบีบบังคับ เช่น
การกระทําที่มีลักษณะทางเพศที่เกิดจากความกลัวการถูกใช้ความรุนแรง จากการขู่เข็ญว่าจะทําร้าย การถูก
กักขัง การถูกกดขี่ทางจิตใจหรือการใช้อํานาจ ต่อบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลหรืออีกคนหนึ่ง หรือใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับ หรือบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลนั้นไม่ได้ยินยอมด้วยความเต็มใจ […]”111 เป็นที่
ชัดเจนว่าการจะทําให้อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศได้รับการพิจารณาให้เป็นอาชญากรรมต่อ
มนุษยชาติ ศาลอาญาระหว่างประเทศจําเป็นต้องกําหนดองค์ประกอบอื่นๆ เพิ่มเติม
• การคั ด กรองทางการแพทย์ ขณะรั บ ตั ว เป็ น หนึ่ ง ในส่ ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ของนโยบายเรื อนจํ า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาการปฏิบัติที่ไม่ดีหรือการทรมานจากผู้บังคับใช้กฎหมายหรือผู้อื่น เพื่อนําตัวผู้กระทํา
ผิดมาลงโทษ และให้การสนับสนุนและการดูแลที่จําเป็นแก่ผู้เสียหาย หากมีการกระทําดังกล่าวเกิดขึ้น
ความรับผิดชอบกรณีที่วินิจฉัยพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ดีและการทรมาน รวมถึงความรุนแรงทางเพศ (ข้อกําหนด
ที่ 7)
• ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี รับเอาโดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติในมติที่ 48/104 ข้อ 4
(ค) ประกาศว่ารัฐควร “ใช้ความพยายามในการป้องกัน สืบสวน และลงโทษตามกฎหมายของประเทศสําหรับ
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พนักงานอัยการ วี. จีน พอล อคาเยซู, หมายเลขคดีศาลอาญาระหว่างประเทศสําหรับรวันดา-96-4-T, ห้องพิจารณา 1, 2 กันยายน
2541. <www.unictr.org/Portals/0/Case/English/Akayesu/judgement/ akay001.pdf>
ดู พนักงานอัยการ วี. ซีดราฟโก มุสิก หรือ “พาโว”, ฮาซิม เดหลิก, อีแซด แลนด์โซ หรือ “เซนก้า”, เซจนิล เดลาหลิก (การพิจารณา
คดี) , IT-96-21-T, ศาลอาญาระหว่ า งประเทศสํ า หรับ อดีต ยูโ กสลาเวีย (ICTY), 16 พฤศจิกายน 2541, วรรค 478,
<www.unhcr.org/refworld/docid/41482bde4.html>
เรื่องเดียวกัน
ศาลอาญาระหว่างประเทศ, องค์ประกอบของอาชญากรรม,ข้อที่ 7(1) (g)-6
<www.iclklamberg.com/Statute.htm#Article_7(1)(g)>
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การกระทํารุนแรงต่อผู้หญิง ไม่ว่าการกระทําผิดนั้นจะกระทําโดยรัฐหรือบุคคลทั่วไปก็ตาม” ข้อผูกพันนี้ปรากฎ
อยู่ในข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อที่ 7
• ข้อกําหนดที่ 7 อธิบายความรับผิดชอบของผู้บริหารงานเรือนจํา กรณีที่การตรวจทางการแพทย์พบว่า
ผู้ต้องขังหญิงได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีหรือถูกทรมาน รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนในระหว่างการ
ควบคุมตัวก่อนหน้า ข้อกําหนดนี้เน้นถึงสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลา
การ และให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่เรือนจําควรทําเพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงนั้นตระหนัก
ถึงสิทธิดังกล่าวและดําเนินการที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงนั้น กรณีที่ผู้ต้องขังหญิงนั้นประสงค์จะ
ดําเนินคดี
• ข้อกําหนดนี้ยังได้ตระหนักว่าในบางสภาพแวดล้อมและบางวัฒนธรรม ผู้ต้องขังหญิงอาจไม่ประสงค์ที่จะ
ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด และเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องเคารพในความประสงค์ของเขา
• เหยื่อทุกคนของการปฏิ บัติ ที่ไม่ดี การทรมาน รวมถึ งความรุน แรงและการทรมานที่เ ฉพาะกั บเพศ มี
แนวโน้มจะประสบกั บความเสี ยหายทางจิ ตใจและความบอบช้ําทางจิตใจอย่ างร้ายแรงและเป็ นเวลานาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเธอไม่ได้รับการช่วยเหลือทางจิตใจที่มีคุณภาพและทันเวลา การตัดสินคดีในปี
1997 ศาลสิทธิมนุษยชนของยุโรปยอมรับว่า “การข่มขืนได้ทิ้งรอยแผลลึกทางจิตใจกับเหยื่อ ซึ่งรอยแผล
ดังกล่าวไม่สามารถเยียวยาได้เร็วเท่ากับแผลจากการถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจรูปแบบอื่นๆ”112 นอกจาก
แผลทางจิตใจแล้ว ยังมีความชอกช้ําใจถึงโอกาสของการตั้งครรภ์ จากการสูญเสียความบริสุทธิ์และความกลัว
ว่าจะไม่สามารถมีบุตรได้113
• นอกจากนี้ โรคติดเชื้อหลายโรคสามารถส่งผ่านได้จากการถูกข่มขืน รวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้แก่ โรคหนองใน คลามัยเดีย ซิฟิลิส เอชไอวี ตับอักเสบบีและซี เริม คอนไดโลมาแอคิวมินาตัม (หูดกามโรค)
การอักเสบของช่องคลอดและปากช่องคลอดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนการติดเชื้อที่ทางเดิน
ปัสสาวะ114
• ผู้ต้ องขังหญิ งที่ร้ องเรีย นเกี่ ยวกั บ การถู กปฏิบั ติ ที่ไม่ดี เ สี่ ยงต่ อการถู กแก้แค้ น จากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ บังคั บใช้
กฎหมาย ผู้ต้องขังหญิงอาจได้รับคําขู่ว่าจะแก้แค้นก่อนที่จะเขียนคําร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือภายหลัง
เพื่อบังคับให้ถอนคําร้องเรียนนั้น115 การแก้แค้นอาจรวมถึงการลงโทษทางวินัยที่ไม่เป็นธรรมระหว่างการจําคุก
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คณะมนตรีสิท ธิมนุษยชน, ครั้ง ที่ 7, รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, แมนเฟร็ด โนวาค, 15 มกราคม กุมภาพันธ์ 2551, A/HRC/7/3, วรรค 34.
ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, คู่มือการสอบสวนและการจัดทําเอกสารพยานประกอบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
ทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, (พิธีสารอีสตันบูล), 9 สิงหาคม 2542, หน้า 39
เรื่องเดียวกัน หน้า41
ดู ตัวอย่าง องค์กรสิทธิมนุษยชน, การล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงในเรือนจํากลางของสหรัฐอเมริกา, ธันวาคม 2539, ซึ่งบันทึกเกี่ยวกับ
ความรุนแรงทางเพศต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํากลางของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการแก้แค้นผู้ต้องขังหญิงที่ร้องเรียน
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ถูกปฏิเสธสิทธิและบริการพื้นฐาน ถูกตรวจค้นแบบเปลือยกายอย่างไม่จําเป็น ถูกส่งตัวไปยังเรือนจําที่ห่างไกล
จากภูมิเนา และอื่นๆ
การรักษาความลับทางการแพทย์ (ข้อกําหนดที่ 8)
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไม่ได้ให้แนวทางใดๆ เกี่ยวกับการรักษาความลับทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม
ได้มีหลักการระบุไว้เ ป็นอย่างดีว่าผู้ป่วยทุกคนในเรือนจํามีสิทธิ ได้รับการเก็บรักษาความลับทางการแพทย์
เช่นเดียวกับผู้ป่วยทุกคนในชุมชน
• ปฏิญญาสากลว่าด้วยมารยาทแพทย์ของสมาคมแพทย์โลก (WMA) (รับเอาในปี 1949 แก้ไขในปี 1968,
1983 และ 2006) เขียนว่า “ให้แพทย์เคารพสิทธิการรักษาความลับของผู้ป่วย และไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณ
ในการเปิดเผยข้อมูลลับ หากผู้ป่วยยินยอมหรือหากมีสัญญาณที่เป็นอันตรายหรือจวนจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
หรือผู้อื่น”
• ปฏิญญาลิสบอนว่าด้วยสิทธิของผู้ป่วยของสมาคมแพทย์โลก116 ครอบคลุมข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิได้รับการ
รักษาความลับดังนี้
o ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุตัวตนของผู้ป่วย เช่น ภาวะสุขภาพ การเจ็บป่วย คําวินิจฉัยโรค คําพยากรณ์โรค
การรั ก ษาและข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว อื่ น ๆ ต้ อ งถู ก เก็ บ เป็ น ความลั บ ถึ ง แม้ จ ะเสี ย ชี วิ ต ไปแล้ ว ยกเว้ น
ผู้สืบสันดานอาจมีสิทธิขอดูข้อมูลดังกล่าวซึ่งจะทําให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของตน
o ข้อมูลลับสามารถเปิดเผยได้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยอนุญาตอย่างชัดเจน หรือกรณีที่กฎหมายระบุว่าให้
ทําได้ ข้อมูลดังกล่าวสามารถถูกเปิดเผยให้กับผู้ให้บริการสุขภาพหน่วยอื่นๆ ได้ เฉพาะเท่าที่จําเป็น
เท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าผู้ป่วยอนุญาตอย่างชัดเจน
o ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ป่วยทั้งหมดต้องได้รับการปกป้อง การปกป้องข้อมูลต้องมีความเหมาะสมของ
สถานที่เก็บรักษาข้อมูล และบุคคลที่ทราบข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับการปกป้องเช่นเดียวกัน
• แนวทางว่าด้วยการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเรือนจําขององค์การอนามัยโลก (1999) หลักการที่ 31
เน้นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังที่จะได้รับการเก็บความลับทางการแพทย์ตามหลักการทั่วไป:
31. ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและการรักษาของผู้ต้องขังต้องเป็นความลับและควรถูกบันทึกในแฟ้มที่เฉพาะ
เจ้าหน้าที่สุขภาพเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้ เจ้าหน้าที่สุขภาพอาจให้ข้อมูลซึ่งจะช่วยในการรักษาและดูแล
ผู้ป่วยกับผู้จัดการเรือนจําหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ หากผู้ต้องขังยินยอม
หลักการที่ 32 และ 33 ให้แนวทางที่เฉพาะเจาะจงในการเก็บรักษาความลับในกรณีติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์
ดังนี้
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รับเอาในการประชุมสมาคมแพทย์โลก (WMA) ครั้งที่ 34, ลิสบอน ปอตุกอล, กันยายน/ตุลาคม 2524 และแก้ไขในการประชุมสามัญ
สมาคมแพทย์โลก ครั้งที่ 47, บาหลี อินโดนีเซีย, กันยายน 2538, และปรับปรุงโดยบรรณาธิการ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคม
แพทย์โลก, ซานทิอาโก ชิลี, ตุลาคม 2548
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32. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีอาจถูกเปิดเผยเฉพาะกับผู้จัดการเรือนจํา หากเมื่อคํานึงถึงจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์แล้ว เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นไปเพื่อรับประกันความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ การเปิดเผยจะใช้หลักการเดียวกับหลักการที่ใช้ในชุมชน หลักการและ
ขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งให้ภาคีในชุมชนทราบ ควรถูกดําเนินการด้วย
33. การสนทนาในชีวิตประจําวันถึงภาวะการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ต้องขังกับผู้บริหารงานเรือนจําไม่ควรเกิดขึ้น
ไม่ควรมีเครื่องหมาย ป้าย ตราประทับ หรือสัญลักษณ์ที่เห็นได้ชัดอื่นๆ บนแฟ้มของผู้ต้องขัง ที่ห้องขัง หรือ
เอกสารใดๆ ที่ระบุถึงการติดเชื้อเอชไอวีของพวกเธอ
• ดังนั้น การฝ่าฝืนการรักษาความลับใดๆ สามารถยกเว้นได้ และการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลใดๆ เนื่องด้วย
อันตรายที่เกิดขึ้นหรือจวนจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือผู้อื่นต้องถูกดําเนินการโดยแพทย์ และ/หรือมีคํายินยอมจาก
ผู้ป่วย
• การรักษาความลับทางการแพทย์ไม่สามารถทําได้ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ต้องขังที่มีโรคติดเชื้อ
บางโรค เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค ต้องถูกแยกจากผู้อื่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม นี่
ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะเสียสิทธิได้รับการเก็บรักษาความลับทางการแพทย์ของความเจ็บป่วยอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากโรคที่ทําให้ต้องถูกแยก ประเด็นนี้ควรถูกกล่าวซ้ําอีกครั้งว่าไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ในการ
แยกผู้ต้องขังติดเชื้อเอชไอวีจากผู้ต้องขังอื่น และการปฏิบัติเช่นนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัย
โลกและองค์การสหประชาชาติ เพราะมันอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี117 การรักษาความลับทางการแพทย์
ไม่สามารถทําได้ในสถานการณ์เฉพาะอื่นๆ เช่น เมื่อผู้ต้องขังหญิงกําลังตั้งครรภ์และจําเป็นต้องได้รับการดูแล
ก่อนคลอด หรือเมื่อผู้ต้องขังมีความต้องการโภชนาการพิเศษ (เช่น สําหรับโรคเบาหวาน) อย่างไรก็ตาม ในทุก
กรณี การฝ่าฝืนการรักษาความลับต้องถูกจํากัดด้วยความเจ็บป่วยหรือโรคที่น่าสงสัยเท่านั้น
• ผู้ต้องขังต้องได้รับการแจ้งจากแพทย์ของเรือนจําว่าการรักษาความลับทางการแพทย์จะถูกฝ่าฝืนบ้างใน
สถานการณ์ข้างต้น เพื่อปกป้องสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงและสุขภาพของผู้อื่น ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี
• นอกจากหลักการทั่วไปของการรักษาความลับทางการแพทย์ อาจมีอีกหลายเหตุผลที่ผู้ต้องขังหญิงอาจไม่
ต้องการแบ่งปันข้อมูลประวัติการเจริญพันธุ์ของเขา โดยเฉพาะกับผู้มีอํานาจในเรือนจําหรือเจ้าหน้าที่ด้าน
สุขภาพของเรือนจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศหรือสังคมที่การตั้งครรภ์และให้กําเนิดบุตรก่อนสมรสอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง และในบางสังคมเรื่องดังกล่าวอาจถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดอาญา ข้อมูล
เกี่ยวกับการทําแท้งใดก็ตามมีความอ่อนไหวมาก เนื่องจากเป็นเรื่องผิดกฎหมายในหลายประเทศ
การตรวจสุขภาพเด็กที่ถูกรับตัวเข้าเรือนจํา (ข้อกําหนดที่ 9)
• ข้อกําหนดที่ 9 ได้อุดช่องว่างที่สําคัญเกี่ยวกับการรับตัวบุตรติดผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เรือนจํา
117

ดู สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ,
เอชไอวีและเอดส์ในสถานที่ควบคุมตัว: ชุดเครื่องมือสําหรับผู้กําหนดนโยบาย ผู้จัดการโปรแกรม เจ้าหน้าที่เรือนจําและผู้ให้บริการด้าน
สุขภาพในเรือนจํา, 2551, หน้า93-94, www.unodc.org/documents/hiv-aids/V0855768.pdf
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• ดังที่ข้อคิดเห็นได้เน้นไว้ รัฐมีความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิของทุกคนที่อยู่ภายใต้เขตอํานาจรัฐนั้นใน
การได้รับมาตรฐานสาธารณสุขสูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ ดังที่กําหนดไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) ข้อที่ 12 นอกจากนี้ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 24 เขียนว่า:
รัฐภาคีพึงยอมรับในสิทธิของเด็กที่จะได้รับมาตรฐานสาธารณสุขที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้ และสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับการรักษาความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสุขภาพ ให้รัฐภาคีพยายามดําเนินการที่จะประกันว่าจะไม่
มีเด็กคนใดถูกลิดรอนสิทธิในการรับบริการด้านสุขภาพดังกล่าว
ก) ลดการเสียชีวิตของทารกและเด็ก
ข) รับประกันการจัดหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จําเป็น และการดูแลสุขภาพแก่เด็กทุกคน โดย
เน้นการพัฒนาการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ค) ต่ อ สู้ กั บ โรคภั ย และทุ พ โภชนาการ รวมทั้ ง ที่ อ ยู่ ภ ายในขอบข่ า ยการดู แ ลสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ซึ่ ง
นอกเหนือจากวิธีการอื่นแล้ว ยังดําเนินการโดยการใช้เทคโนโลยีที่มีพร้อมอยู่แล้ว และโดยการจัดหา
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และน้ําดื่มที่สะอาดอย่างเพียงพอ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงอันตรายและความ
เสี่ยงจากมลพิษของมลภาวะแวดล้อม(…)
• ผู้หญิงที่ถูกนําตัวเข้าเรือนจํามักมีภูมิหลังที่ขาดแคลน มีการศึกษาน้อย และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไม่ดี ดั งได้กล่ าวไว้ แล้ วว่ า พวกเธออาจปัญ หาสุ ขภาพจิต ติด ยาเสพติ ด อาจเคยตกอยู่ในความสัมพัน ธ์ ที่
ผิดปกติ รวมถึงการเป็นเหยื่อของการทารุณโดยคู่สมรส และบุตรของผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นจะได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว พวกเธอมีแนวโน้มที่จะจําเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการช่วยเหลือ
ทางจิตใจในขั้นรับตัวเข้าสู่เรือนจํา
• การคัดกรองสุขภาพขณะรับตัวมีความสําคัญต่อการประเมินความจําเป็นด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของบุตรติดผู้ต้องขังหญิง เพื่อให้การดูแลและการรักษาที่เหมาะสมระหว่างที่เด็กนั้นอยู่ในเรือนจํา เพื่อลด
ผลกระทบทางลบจากการถูกกักขังต่อเด็กนั้น และเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิตของเด็ก
นั้น
• ข้อกํา หนดยั งได้คํานึงถึ งความจริ งที่ว่า ผู้หญิ งที่ถูกนําตัว เข้าเรือนจําและบุตรติดผู้ต้ องขังหญิงมี ความ
อ่อนไหวอย่างมากในช่วงเวลานี้และอาจไม่สามารถเข้าใจเหตุผลและผลที่ตามมาของการดําเนินการทั้งหมด
รวมถึงการตรวจทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นด้วย หากมารดาถูกแยกจากบุตรระหว่างการตรวจสุขภาพของบุตร
ความวิตกกังวลของมารดาอาจเพิ่มขึ้น ถ้าผู้ต้องขังหญิงได้รับอนุญาตให้อยู่กับบุตรได้ระหว่างการตรวจคัดกรอง
สุขภาพของบุตร มารดาจะสามารถมั่นใจได้ว่าบุตรของตนได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและสามารถช่วย
ตอบคําถามที่บุตรอาจไม่สามารถตอบได้ (เช่น ความเจ็บป่วยในอดีต วัคซีน เป็นต้น)
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การนําไปปฏิบัติ
การตรวจทางการแพทย์: การดูแลสุขภาพทั่วไปและเบื้องต้น (ข้อกําหนดที่ 6)
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรมีมาตรการเพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงทุกคนได้รับการเสนอให้ตรวจคัดกรอง
สุขภาพขณะรับตัวเข้าเรือนจํา การตรวจคัดกรองสุขภาพจําเป็นต้องดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ
ที่ทรงคุณวุฒิ รวมถึงแพทย์และนักจิตวิทยา
• เช่นเดียวกับผู้ป่วยในชุมชน ต้องมีคํายินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้ต้องขังในการดําเนินการตรวจ
ทางการแพทย์ขณะรับตัว
• คําถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ต้องขังควรอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเท่านั้น
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่อื่นๆ ไม่ควรถามคําถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ต้องขังระหว่างดําเนินการประเมินเพื่อกําหนด
ความเสี่ยงและความต้องการ (ดู ข้อกําหนดที่ 40 แล 41 สําหรับแนวทางเพิ่มเติม)
• ในบางเรื อนจํ า การจั ด หาแพทย์ เ พื่ อตรวจผู้ ต้ องขั งเป็ น รายบุ คคลทั น ที ที่รั บ ตั ว อาจเป็ น ความท้ า ทาย
เนื่องจากมีการรับตัวผู้ต้องขังจํานวนมาก หรือเรือนจํามีขนาดใหญ่และมีจํานวนผู้ต้องขังที่แพทย์ต้องตรวจมาก
ภายใต้ สถานการณ์ เหล่านี้ การคัด กรองสุขภาพขณะรับ ตัวอาจดําเนิน การโดยพยาบาลที่ทรงคุ ณวุฒิ ซึ่ งจะ
รายงานต่อแพทย์ และแพทย์จะพบกับผู้ต้องขังที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนเท่านั้นดังที่ได้ประเมินโดย
พยาบาลขณะรับตัวครั้งแรก หลังจากนั้น แพทย์ควรตรวจสุขภาพผู้ต้องขังใหม่ทุกคนในวัดถัดจากวันรับตัว118
• อย่างไรก็ตาม การตรวจทางการแพทย์เบื้องต้นอาจใช้ไม่ได้จริงหรือไม่เหมาะจะใช้แทนการตรวจที่สมบูรณ์
ที่กํา หนดไว้ ในข้ อกํา หนดกรุ งเทพฯ โดยเฉพาะการประเมิน ความจํ าเป็ นด้า นสุ ขภาพจิ ต อาจจะดี กว่า หาก
ดําเนินการภายหลังที่ผู้ต้องขังหญิงสามารถปรับตัวกับเรือนจําและผ่านพ้นความเศร้าเสียใจจากการถูกกักขังใน
เรื อนจํา แล้ ว เว้น เสี ยแต่ ว่า มีอาการเกิด ขึ้น ทัน ที ในขณะนั้ น ผู้ ต้องขั งหญิ งอื่ นๆ อาจจํ าเป็น ต้องได้ รับ ความ
ช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางของชุมชน การตรวจคัดกรองขณะรับตัวควรรวมถึงการตรวจเพื่อ
หาความจําเป็นด้านสุขภาพที่เร่งด่วน ความต้องการด้านสุขภาพเบื้องต้น และการประเมินเพื่อดูว่าผู้ต้องขัง
หญิงเคยตกเป็นเหยื่อของการปฏิบัติที่ไม่ดีและการทรมานหรือไม่ การตรวจทางการแพทย์ที่สมบูรณ์กว่านี้ ที่
ครอบคลุมความจําเป็นด้านสุขภาพทั้งหมด รวมถึงความจําเป็นด้านสุขภาพจิต ดังที่ได้สรุปไว้ในข้อกําหนดที่ 6
อาจมีการดําเนินการภายในหนึ่งสัปดาห์หลังรับตัว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ควรก่อให้เกิดความล่าช้าในความ
ต่อเนื่องของการรักษาที่ผู้ต้องขั งหญิงเคยได้รั บมาก่อนหน้าที่จ ะเข้าสู่ เรือนจํ า ซึ่งเป็ นไปในทํานองเดียวกั บ
หลักการความต่อเนื่องของการดูแล
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• ดังข้อคิดเห็นของข้อกําหนดที่ 6 เน้นย้ําไว้ ว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพที่ดําเนินการตรวจ
คัด กรองที่ จ ะเป็ น อิ สระจากการบริ ห ารจัด การเรื อนจํา เพื่ อที่ พวกเธอจะได้ อยู่ในตํ า แหน่ งที่ส ามารถเขี ย น
รายงานการแพทย์ที่เป็นกลางและถูกต้อง119
• เช่น เดี ยวกับ การตรวจทางการแพทย์ทั้งหมดในชุมชน การคั ดกรองสุขภาพในสถานที่ควบคุมตัว และ
เรือนจําขณะรับตัวควรเป็นความลับด้วย (ดู ข้อกําหนดที่ 8)
• ควรมีการเขียนแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคลที่สมบูรณ์สําหรับผู้ต้องขังหญิงแต่ละคน ตามผลจากการ
ตรวจคัดกรอง120
• การตรวจคัดกรองสุขภาพควรถูกทําซ้ําในระยะเวลาที่เหมาะสมขณะที่ผู้ต้องขังหญิงอยู่ในเรือนจํา121
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดต่อทางเลือด (ข้อกําหนด 6(ก))
• การตรวจคั ด กรองสํ า หรั บ โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ละโรคติ ด ต่ อ ทางเลื อ ดควรถู ก รวมไว้ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบที่ สํ า คั ญ ของการคั ด กรองเบื้ อ งต้ น สํ า หรั บ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ทุ ก คน และดํ า เนิ น การโดยแพทย์ ที่
ทรงคุณวุฒิ
• การทดสอบเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจและการเข้ารับบริการให้คําปรึกษาควรถูกเสนอแก่ผู้ต้องขังทุกคนใน
ระหว่างตรวจทางการแพทย์หรือการตรวจสภาพร่างกาย เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพควรแนะนําการทดสอบเชื้อเอช
ไอวีและบริการให้คําปรึกษากับผู้ต้องขังที่มีสัญญาณ อาการหรือภาวะความเจ็บป่วยที่อาจบ่งชี้ถึงการติดเชื้อ
เอชไอวี และกับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์โดยคํานึงว่ากระบวนการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสมัครใจ การแนะนํา
ดังกล่าวควรมีขึ้นเพื่อทําให้มั่นใจว่ามีการวินิจฉัยที่เหมาะสม และสําหรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อเอชไอวี จะทําให้มั่นใจ
ว่าได้รับการรักษาเอชไอวี การดูแลและความช่วยเหลือที่จําเป็น122 (ดู ข้อกําหนดที่ 14)
• เพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังได้ให้คํายินยอมสําหรับการทดสอบเชื้อเอชไอวี ผู้ให้บริการสุขภาพต้องให้ข้อมูล
ที่จําเป็นกับพวกเธอในการทําความเข้าใจผลที่ตามมาจากการทดสอบเชื้อเอชไอวีและการให้คําปรึกษา และ
ขั้นตอนการติดตามผล ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงเหตุผลที่มีการเสนอหรือแนะนําให้ทดสอบเชื้อเอชไอวีและเข้ารับ
บริการให้คําปรึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริการที่มีหากบุคคลมีผลตรวจเป็น
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ข้อกําหนดกรุงเทพฯ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 6
องค์การอนามัยโลก สํานักงานส่วนภูมิภาคของยุโรป, แวน เดน เบิร์จ บี, แกเทอร์เรอร์ เอ, อตาเบย์ ที, ฮาริกา เอฟ, สุขภาพผู้หญิงใน
เรือนจํา, แนวปฏิบัติและรายการตรวจสอบเพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติในปัจจุบัน, 2554, หน้า 19
เรื่องเดียวกัน หน้า19
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ, นโยบายย่อขององค์การ
อนามัยโลก, การทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีและการให้คําปรึกษาในเรือนจําและสถานที่ควบคุมตัวอื่นๆ, 2552, หน้า4
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บวก (รวมถึงข้อมูลว่าเรือนจํามีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพรุนแรงหรือไม่) ข้อเท็จจริงที่ว่า
ผู้ต้องขังมีสิทธิปฏิเสธการทดสอบ และมีโอกาสในการถามคําถามกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ123
• ในการให้คํายินยอมนั้น ผู้ต้องขังต้องเข้าใจผลกระทบจากการมีผลทดสอบเอชไอวีเป็นบวกต่อการอยู่ใน
เรือนจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเธอต้องได้รับการแจ้งถ้าเรือนจําจะไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่เป็นที่
ยอมรับในสากล และได้รับการแจ้ง (ก) ว่าผลการทดสอบอาจไม่เป็นความลับหรือไม่ (ข) ว่าพวกเธอจะถูกแยก
ออกมาถ้าพบว่ามีผลตรวจเอชไอวีเป็นบวกหรือไม่ และ (ค) ว่ามีแนวโน้มว่าพวกเธออาจถูกปฏิเสธการเข้าร่วม
บางโปรแกรม การเยี่ยมจากครอบครัวหรือการเข้าถึงงานหรือไม่124
• เจ้าหน้าที่ด้า นสุขภาพควรได้รับการฝึ กอบรมที่เหมาะสมในการให้การทดสอบและให้คํา ปรึกษา และ
กระบวนการของการได้มาซึ่งความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว125
สุขภาพจิต (ข้อกําหนดที่ 6(ข))
• การตรวจคัดกรองขณะรับตัวควรรวมถึงการตรวจสุขภาพจิตของผู้ต้องขังที่ดําเนินการโดยผู้ปฎิบัติงาน
สุขภาพจิตที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อระบุความต้องการการดูแลสุขภาพจิต ตัวอย่างเช่น การมีภาวะสะเทือนขวัญหลัง
เหตุการณ์รุนแรง การคัดกรองเพื่อหาปัญหาสุขภาพจิตอาจใช้ไม่ได้หรือไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการทันทีในวัน
รับตัว เนื่องด้วยความเศร้าเสียใจและสับสนที่ผู้ต้องขังหญิงมักประสบในวันแรกของการเข้าเรือนจํา พยาบาล
อาจดําเนินการประเมินขั้นต้นสําหรับความต้องการที่เร่งด่วนใดๆ รวมทั้งให้มีความต่อเนื่องของการบําบัด
สุขภาพจิตที่ผู้ต้องขังนั้นเคยได้รับอยู่ก่อน และส่งตัวผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีไปยังแพทย์ทาง
สุขภาพจิต
• การตรวจคัดกรองที่สมบูรณ์อาจดําเนินการภายในหนึ่งสัปดาห์ของการรับตัว หลังจากที่ผู้ต้องขังหญิงได้
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ของเขาแล้ว
• ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตควรถูกนําตัวไปยังแดนที่เข้มงวดน้อยที่สุดและได้รับการบําบัดรักษาที่เหมาะสมเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการจําคุก (ดู ข้อกําหนดที่ 12 และ 13)
• ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและทําร้ายตนเองควรเป็นองค์ประกอบสําคัญของการประเมินขณะรับตัว ซึ่ง
ดําเนินการโดยแพทย์ทางสุขภาพจิตที่ทรงคุณวุฒิ ผู้ต้องขังหญิงที่มีความเสี่ยงควรได้รับความช่วยเหลือ การให้
คําปรึกษาและการบําบัดรักษาที่เหมาะสม (ดู ข้อกําหนดที่ 16)
• ในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงได้รับการวินิจฉัยว่ามีปัญหาสุขภาพจิตที่ร้ายแรง ผู้ต้องขังหญิงนั้นควรถูกส่งตัวไปยัง
บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพของชุ มชนที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ที่ เ หมาะสมและเฉพาะทาง ที่ ใ ดก็ ต ามที่ เ ป็ น ไปได้ และข้ อ
กฎหมายควรได้รับการทบทวนและแก้ไขเพื่อเอื้ออํานวยต่อกระบวนการดังกล่าว หากจําเป็น126
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• ในทุกกรณีผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการแจ้งถึงการบําบัดรักษาที่มีอยู่ ผลลัพธ์ที่คาดไว้และความเสี่ยงใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ต้องขังหญิงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการบําบัดรักษาของเขา และการรักษาจะ
เริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการให้คํายินยอมจากผู้ป่วย ควรมีการดําเนินมาตรการเพื่อให้ผู้ที่พิการทางจิตสามารถ
เข้าถึงความช่วยเหลือที่จําเป็นในการใช้สิทธิตามกฎหมาย ดังกําหนดในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
(CRPD)127 มาตรการทั้ งหมดที่ เ กี่ย วข้ องกั บการใช้สิ ทธิต ามกฎหมายควรให้ การคุ้ มครองที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันการถูกข่มเหง ตามที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกําหนดไว้128 ดังที่
เขียนไว้โดยสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ “ต้องยอมรับว่า การ
ใช้กระบวนการตัดสินใจที่ผู้ต้องขังมีส่วนร่วมเป็นความท้าทายในเรือนจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนจําที่ขาด
แคลนทรัพยากร ในทางกลั บกั น ก็มีความเสี่ ยงที่ผู้ ต้องขังที่มีความพิการทางจิ ตจะถู กข่ มเหงในสถานที่ถูก
ควบคุ มตัว ดังนั้นการคุ้ มครองที่ เพียงพอเพื่อปกป้องผู้ต้ องขั งที่มีความพิการทางจิต จากการบําบั ดที่ไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายและไม่ต้องให้คํายินยอมยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นไปอีก ความจริงเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงข้อโต้แย้งอย่าง
หนักแน่นต่อการจําคุกบุคคลที่มีความพิการทางจิตใจ เว้นแต่จําเป็นอย่างที่สุด”129
สุขภาวะการเจริญพันธุ์ (ดู ข้อกําหนดที่ 6 (ค))
• การตรวจทางการแพทย์ขณะรับตัวควรรวมถึงการตรวจคัดกรองประวัติภาวะการเจริญพันธุ์ของผู้ต้องขัง
หญิงด้วย ได้แก่ การตั้งครรภ์เมื่อเร็วๆ นี้ การให้กําเนิดบุตร การทําแท้ง และภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับการเจริญ
พันธุ์ และรับประกันว่ามีการให้การดูแลและรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการจําคุก ตามแผนการ
ดูแลสุขภาพรายบุคคล
• ดังที่ได้กล่ าวไปแล้ ว คํายินยอมที่ได้รั บการบอกกล่าวจากผู้ต้องขั งเป็นสิ่งจําเป็นสํา หรับการตรวจทาง
การแพทย์ทุกประเภท ผู้ต้องขังหญิงไม่ควรถูกบังคับให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจริญพันธุ์ ตัวอย่างเช่น
การตั้งครรภ์เมื่อเร็วๆ นี้ หรือการทําแท้ง ซึ่งเป็นไปตามหลักการสําคัญของการรักษาความลับทางการแพทย์
ซึ่งได้ถูกกล่าวซ้ําในข้อกําหนดที่ 8
• กรณีที่ผู้ต้องขังหญิงได้ผ่านการทําแท้งผิดกฎหมาย ผู้ต้องขังหญิงนั้นไม่ควรถูกบังคับให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ที่ทําแท้งให้เธอในฐานะเป็นเงื่อนไขสําหรับการรักษา นโยบายของบริการด้านสุขภาพของเรือนจําควรรวมเอา
ความต้องการของผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้ไว้ด้วย และให้การดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ผู้ต้องขังหญิง
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ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ข้อกําหนดที่ 82
สมัชชาแห่งสหประชาชาติ, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ, รับเอาเมื่อ 13 ธันวาคม 2549, มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2551, ข้อ 12.3, < http://www.refworld.org/docid/4680cd212.html>.
ข้อ 12.4
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, หนังสือคู่มือเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษ, 2552,
หน้า34
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กลุ่มนี้ต้องการบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ กรณีที่จําเป็น ผู้ต้องขังหญิงนั้นควรถูกส่งตัวไป
ยังโรงพยาบาลชุมชนสําหรับการรักษา
การติดยาเสพติด (ข้อกําหนดที 6(ง))
• ผู้ ห ญิ ง ที่ ถู ก นํ า ตั ว เข้ า เรื อ นจํ า ควรถู ก ตรวจคั ด กรองการติ ด ยาเสพติ ด โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสุ ข ภาพที่
ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับประกันว่ามีการดูแลและรักษาที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังหญิงที่ติดยาเสพติด
• ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการอธิบายถึงวัตถุประสงค์และผลที่อาจตามมาจากการตรวจคัดกรอง รวมทั้งการ
บําบั ดรั กษาและบริการที่มีอยู่ ในเรื อนจํ าสํ าหรับ การติด ยาเสพติ ด และข้อเท็ จจริงที่ว่ าการบํ าบั ดรั กษานั้ น
สามารถเป็นความลับ ควรมีความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้ต้องขังหญิงก่อนที่การตรวจใดๆ จะเกิดขึ้น
ได้ หากผู้ต้องขังหญิงตัดสินใจไม่เข้ารับการตรวจคัดกรองหรือไม่เปิดเผยการติดยาเสพติดใดๆ ประเด็นนี้ควรถูก
บันทึกไว้ในแฟ้มของผู้ต้องขังหญิงนั้นด้วย
• ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกพบว่าติดยาเสพติดไม่ควรถูกลงโทษ การติดยาเสพติดของเขาควรได้รับการรักษาใน
ฐานะที่เป็นปัญหาสุขภาพประเภทหนึ่ง และพวกเธอควรได้รับการบําบัดรักษาที่ความเหมาะสมและด้วยความ
สมัครใจจากแพทย์ที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยให้พวกเธอเอาชนะการติดยาเสพติด สามารถดํารงชีวิตในทางบวก
และหาเลี้ยงตนเองได้หลังได้รับการปล่อยตัว (ดูข้อกําหนดที่ 15)
การทรมานและการปฏิบัติที่ไม่ดี รวมทั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศ (ข้อกําหนดที่ 6(e))
มาตรการทางกฎหมาย:
• กฎหมายในประเทศควรได้รับการทบทวนและแก้ไขหากจําเป็น เพื่อรับประกันว่า การทรมานถือเป็ น
ความผิดทางอาญา และรวมเอาการข่มขืนอย่างชัดเจนในสถานที่ควบคุมตัวว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการทรมาน
ด้ว ย ดั งที่เ ป็ นไปตามคํ าจํ า กัด ความของการข่ มขืน และการใช้ ความรุ น แรงทางเพศที่ รับ เอาโดยศาลอาญา
ระหว่างประเทศและศาลอาญาระหว่างประเทศสําหรับรวันดาและอดีตยูโกสลาเวียที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น คํา
จํากัดความของการข่มขืนไม่ควรจํากัดเพียงแค่การสอดใส่อวัยวะเพศทางช่องคลอดหรือรูทวาร แต่กฎหมาย
ควรรวมเอาการล่วงละเมิดทางเพศรูปแบบอื่นๆ ในสถานที่ควบคุมตัวว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการปฏิบัติที่ไม่ดี
หรือการทรมานด้วย ขึ้นอยู่กับลักษณะและความร้ายแรงของการกระทํานั้น
• รัฐควรมีมาตรการในการรับประกันว่าผู้ต้องขังที่กลายเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงทางเพศสามารถ
เข้าถึงการประเมินทางกฎหมายที่เป็นอิสระจากความผิดเดิมของตน และผู้ต้องขังนั้นได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการดังกล่าว
มาตรการทางการปฏิบัติ:
• ผู้บริหารงานเรือนจําและบริการสุขภาพในเรือนจําควรรับประกันว่าการตรวจทางการแพทย์ทั้งหมดขณะ
รับตัว ได้ครอบคลุมการตรวจเพื่อหาร่องรอยที่ถูกทารุณหรือได้รับปฏิบัติที่ไม่ดีใดๆ
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรออกแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจําเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องดําเนินการเมื่อรับตัว
ผู้ต้องขังหญิงเข้าเรือนจํา และผู้ต้องขังหญิงนั้นร้องเรียนว่าเคยได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีหรือถูกทรมาน
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• เจ้าหน้าเรือนจําและเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของเรือนจําควรได้รับการอบรมเฉพาะทางในการสนับสนุนให้
ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นเหยื่อของการปฏิบัติที่ไม่ ดีและการทรมาน รวมทั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศ เปิดเผย
ตนเองกับเจ้าหน้าที่และพูดคุยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น และการอบรมเกี่ยวกับการตอบผู้ต้องขังหญิงที่ร้องเรียนถึงการ
ปฏิบัติที่ไม่ดีและการทรมานด้วยความละเอียดอ่อนและเป็นมืออาชีพ
• ถ้าผู้ต้องขังหญิงร้องเรียนว่าเคยได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดี รวมทั้งเคยตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงทาง
เพศ ผู้ต้องขังหญิงนั้นควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นอันดับแรก ในกรณีดังกล่าวการตรวจทางการแพทย์ควร
ถูกดําเนินการทันทีขณะรับตัวเข้าเรือนจํา
• ผู้ต้องขังหญิงใดๆ ที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ดีและการทรมาน รวมทั้งการข่มขืนหรือการใช้ความ
รุน แรงทางเพศรู ปแบบอื่ น ควรมี สิ ทธิ ได้ รั บการตรวจจากแพทย์อิส ระ เนื่ องด้ว ยผู้ เ สีย หายต้องการรู้ สึกว่ า
สามารถไว้ใจแพทย์ได้ และแพทย์สามารถทํางานได้อย่างเป็นกลาง
• แพทย์ควรอธิบายให้ผู้เสียหายฟังถึงตัวเลือกทางการแพทย์และนิติเวชศาสตร์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ และควร
ดําเนินการตามความต้องการของผู้เสียหาย หน้าที่ของแพทย์ ได้แก่ การได้มาซึ่งความยินยอมที่ได้รับการบอก
กล่าวโดยสมัครใจสําหรับการตรวจ บันทึกผลจากการถูกกระทําทารุณทั้งหมด และเก็บตัวอย่างสําหรับการ
ทดสอบทางนิติเวชศาสตร์130
• เมื่อเป็นไปได้ การตรวจควรดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์การข่มขืน มิเช่นนั้นแพทย์ผู้ตรวจควร
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญหรือค้นหาข้อมูลจากตํารานิติเวชศาสตร์คลินิก131 ตามหลักการแล้วควรมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการแพทย์และทางเทคนิคที่เพียงพอสําหรับการตรวจอย่างเหมาะสมแก่ผู้รอดชีวิตจากการถูกล่วง
ละเมิ ด ทางเพศ และดํ า เนิ น การโดยที มที่ ป ระกอบด้ ว ยจิ ต แพทย์ นั ก จิ ต วิ ทยา นรี แพทย์ และพยาบาลที่ มี
ประสบการณ์ และได้รับการฝึกอบรมในการรักษาผู้รอดชีวิตจากการถูกทรมานทางเพศ132
• กรณีที่การข่มขืนที่ถูกกล่าวหาเกิดขึ้นแล้วกว่าหนึ่งสัปดาห์ และไม่มีร่องรอยฟกช้ําหรือบาดแผลฉีกขาด
หลงเหลืออยู่ การดําเนินการตรวจภายในจะไม่เร่งด่วนมาก สามารถใช้เวลาในการหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการ
พิสูจน์หลักฐานและสถานที่ที่ดีที่สุดในการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย อย่างไรก็ตาม การถ่ายภาพรอยแผลที่เหลืออยู่
เก็บไว้ก็อาจเป็นประโยชน์ หากสามารถทําได้133

130

131
132
133

ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, คู่มือการสอบสวนและการจัดทําเอกสารพยานประกอบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
ทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, (พิธีสารอีสตันบูล), 9 สิงหาคม 2542, หน้า 39-40
เรื่องเดียวกัน หน้า40
เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
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• วัตถุประสงค์เพิ่มเติมของการให้คําปรึกษาภายหลังการถูกข่มขืน คือ เพื่อให้กําลังใจ คําแนะนํา และหาก
เหมาะสม คือ ให้ความมั่นใจ การให้คําปรึกษาควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เอชไอวี การตั้งครรภ์ และความเสียหายทางร่างกายที่ถาวร134 ดู ข้อกําหนดที่ 25(2) สําหรับแนวทางเพิ่มเติม
ถ้าวินิจฉัยพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่ดีและการทรมาน รวมทั้งการใช้ความรุนแรงทางเพศ (ข้อกําหนดที่ 7)
• ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นเหยื่อของการปฏิบัติที่ไม่ดีและการทรมาน รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศและการ
ข่มขื นควรได้ รั บ การอธิบ ายที่ชั ด เจนเกี่ย วกั บสิ ทธิ ตามกฎหมายของเขาในการเขี ย นคํ า ร้ องเรี ยนอย่ างเป็ น
ทางการเกี่ยวกับการถูกปฏิบัติดังกล่าวเพื่อเสนอต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการที่เป็นอิสระ ถ้าผู้ต้องขังหญิงนั้นไม่
สามารถพูดภาษาที่นิยมใช้ในเรือนจํานั้นๆ ได้ การให้คําอธิบายดังกล่าวควรได้รับความช่วยเหลือจากล่ามที่
ทรงคุณวุฒิ
• การตัดสินใจใดๆ ว่าจะร้องเรียนหรือไม่ ควรเกิดขึ้นจากการได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและผลลัพธ์
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการร้องเรียน ดังนั้น ผู้บริหารงานเรือนจําต้องรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงทุกคนที่
เป็นหยื่อของการทารุณและการปฏิบัติที่ไม่ดีได้รับการแจ้งข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิของพวกเธอ และผู้ต้องขัง
หญิงเหล่านั้นสามารถเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ พวกเธอไม่ควรถูกบังคับให้
ไม่ส่งคําร้องเรียน
• แพทย์ที่รับผิดชอบการประเมินและการทําเอกสารหลักฐานประกอบการเกิดขึ้นของการปฏิบัติที่ไม่ดีหรือ
การทรมานมีภาระผูกพันทางจริยธรรมให้ประณามการกระทําทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี135 อย่างไรก็ตาม ดังที่เขียนไว้ในมติสมาคมแพทย์โลกว่าด้วยความรับผิดชอบของแพทย์ใน
การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบและการประณามการกระทําทรมานหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี “แพทย์ควรใช้ดุลยพินิจในกรณีนี้ โดยคํานึงถึงวรรคที่ 68 ของพิธีสารอิสตันบูล” ที่เขียนว่า
“ในบางกรณี ภ าระผู ก พั น ทางจริ ย ธรรมสองข้ อ อาจขั ด แย้ ง กั น ได้ ปฏิ ญ ญาสากลและหลั ก การจริ ย ธรรม
กําหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานหรือทารุณต่อผู้มีส่วนรับผิดชอบ ในบางเขตอํานาจ เรื่องนื้ถือ
เป็นข้อบังคับตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผู้ป่วยอาจปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมในการตรวจเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว หรือที่จะให้ข้อมูลจากการตรวจถูกเปิดเผยแก่ผู้อื่น ผู้ต้องขังหญิงนั้นอาจกลัวว่าจะเสี่ยง
ต่อการถูกแก้แค้นทั้งต่อตนเองหรือต่อครอบครัว ในสถานการณ์นี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมีความรับผิดชอบสอง
ด้าน คือ ต่อผู้ป่วยและต่อสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าเกิดความยุติธรรมและผู้กระทําผิดถูกนําตัวมาลงโทษ ในการ
จัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าวควรยึดหลักการพื้นฐานของการหลีกเลี่ยงการทําร้าย แพทย์ควรแสวงหาทางออก
ที่จะส่งเสริมความยุติธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการรักษาความลับทางการแพทย์ ควรมีการ
134
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เรื่องเดียวกัน
มติสมาคมแพทย์โลกว่าด้วยความรับผิดชอบของแพทย์ในการจัดให้มีเอกสารพยานประกอบและการประณามการกระทําทรมานหรือการ
ปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี, รับเอาในการประชุมสามัญสมาคมแพทย์โลก ครั้งที่ 54, เฮลซินกิ, ฟินแลนด์, กันยายน
2546 และแก้ไขในการประชุมสามัญสมาคมแพทย์โลก ครั้งที่ 58, โคเปนเฮเก้น, เดนมาร์ค, ตุลาคม 2550, ข้อเสนอแนะต่อสมาคมแพทย์
แห่งชาติ, ข้อเสนอแนะ 9(1)
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ขอคําแนะนําจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ในบางกรณี หน่วยงานดังกล่าวอาจเป็ นสมาคมแพทย์แห่งชาติหรื อ
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ อีกทางเลือกหนึ่งหากได้รับการสนับสนุนและให้กําลังใจ ผู้ป่วยที่ลังเลใจบางคนอาจตก
ลงให้มีการเปิดเผยข้อมูลในขอบเขตที่ยอมรับได้”
• ถ้ า ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ตั ด สิ น ใจที่ จ ะดํ า เนิ น คดี ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง นั้ น ควรได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในการจั ด หา
ทนายความที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากผู้ต้องขังหญิงนั้นไม่สามารถจ่ายค่าทนายความได้
• ในกรณีที่เป็นการทารุณทางเพศที่ผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ผู้อื่นทราบ เนื่องด้วยความกดดันทางสังคมและ
วัฒนธรรมหรือเหตุผลส่วนตัว แพทย์ที่ดําเนินการตรวจร่างกาย หน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนและศาลมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายนั้น136
• ในทุกกรณีผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการช่วยเหลือทางจิตใจที่เหมาะสมและที่เป็นมืออาชีพเป็นเวลานาน
เท่าที่จําเป็นเพื่อช่วยให้พวกเธอผ่านพ้นความบอบช้ําทางจิตใจและช่วยให้รอยแผลเป็นทางจิตใจหายดี การ
รักษาดังกล่าวอาจดําเนินการโดยร่วมมือกับบริการที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในชุมชนและหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
• ในทุกกรณี ควรมีการทดสอบในห้องปฏิบัติการและให้การรักษาสําหรับภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับเพศ
และการเจริญพันธุ์ใดๆ ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์นั้นๆ ในกรณีที่เหมาะสมผู้ต้องขังหญิงที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ควรได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ (Post-exposure Prophylaxis: PEP)
• ควรมีมาตรการปกป้องผู้ต้องขังหญิงที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ดีและการทรมานจากการถูกแก้
แค้นจากเจ้าหน้าที่เรือนจํา มาตรการเหล่านี้ควรประกอบด้วย
 การยึดมั่นในหลักการของการรักษาความลับตลอดทั้งกระบวนการ
 การสอดส่องดูแลที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังหญิงที่เสี่ยง
 การเข้าถึงกลไกการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระของผู้ต้องขังหญิง
 นโยบายที่ชัดเจนต่อการแก้แค้นของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางวินัยสําหรับผู้ที่ขู่ว่าจะแก้แค้นหรือ
ผู้ที่ต้องรับผิดชอบการแก้แค้นนั้น
การรักษาความลับทางการแพทย์ (ข้อกําหนดที่ 8)
• กระทรวงที่รับผิดชอบเรือนจําและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมแพทย์แห่งชาติควรพัฒนาแนวทาง
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการแพทย์ การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเจริญพันธุ์และ
การห้ามการตรวจภายในที่ไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ต้องขัง อีกทั้งการทดสอบสภาพพรหมจารีควรถูกห้าม
เพราะถือเป็นการใช้ความรุนแรงในระหว่างถูกควบคุมตัวรูปแบบหนึ่ง137
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ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, คู่มือการสอบสวนและการจัดทําเอกสารพยานประกอบที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
ทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, (พิธีสารอีสตันบูล), 9 สิงหาคม 2542, หน้า 39
คณะมนตรีสิท ธิมนุษยชน, ครั้ง ที่ 7, รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการทรมาน และการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, แมนเฟร็ด โนวาค, A/HRC/7/3, 15 มกราคม 2551, วรรค 34
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• ผู้บริหารงานเรือนจําควรมั่นใจว่ากฎและข้อบังคับของเรือนจําที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเรือนจําได้
ผนวกเอาหลั กการของการรั กษาความลั บ ทางการแพทย์ และมาตรการเพื่ อรั บ ประกั น การรั กษาความลั บ
ทางการแพทย์ ดังจะได้แสดงต่อไป
• บริ การด้า นสุขภาพในเรือนจํา ควรรับ ประกั นว่ า ระเบี ย นสุ ขภาพทั้งหมดของผู้ต้ องขั ง รวมทั้ งเอกสาร
แสดงผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นขณะรับตัวต้องถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลควรถูกบันทึกในแฟ้มสุขภาพที่
แยกต่างหากและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรด้านสุขภาพเท่านั้น บุคลากรด้านสุขภาพอาจให้ข้อมูลที่ช่วย
ในการรักษาและดูแลผู้ป่วยกับผู้จัดการเรือนจําหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ หากผู้ต้องขังยินยอม
• ซึ่งหมายความว่า
 หากบุคคลที่สามขอให้มีการเปิดเผยข้อมูล ผู้ป่วยต้องได้รับการแจ้งให้ทราบและมีคํายินยอมให้เปิดเผย
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 ข้อมูลไม่ควรถูกเปิดเผยโดยปราศจากการรับรู้ของผู้ป่วย
 ข้อมูลส่วนบุคคลควรได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง หากข้อมูลถูกเก็บในระบบฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงฐานข้อมูลควรจํากัดอยู่แค่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เท่านั้น และมีการ
ป้องกันเพื่อรับประกันว่าผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ถ้าข้อมูลถูกเก็บในรูปแบบแฟ้มเอกสาร
แฟ้มเหล่านั้นควรถูกล็อคในที่ที่ปลอดภัย เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เท่านั้น
 ผู้ป่วยควรได้รับรู้ว่าข้อมูลจะถูกแบ่งปันเท่าที่จําเป็นภายในทีมแพทย์และบริการด้านสุขภาพในชุมชน
หากจําเป็น (เช่น ถ้าผู้ต้องขังต้องถูกส่งตัวไปรักษาในชุมชน)
 หลักการของการรักษาความลั บทางการแพทย์ ให้มีผลกับ เจ้า หน้าที่ ทางการแพทย์ ทั้งหมด รวมถึ ง
พยาบาล นักจิตวิทยา จิตแพทย์ เภสัชกร นักจิตบําบัด และอื่น ๆ สมาชิกทั้งหมดในทีมแพทย์ต้อง
ทํางานภายใต้แนวทางจรรยาบรรณเดียวกันที่ว่าด้วยการรักษาความลับของผู้ป่วย
 กรณีที่มีการใช้ล่าม ล่ามนั้นควรอยู่ภายใต้หลักการของการรักษาความลับทางการแพทย์เช่นกัน
• ไม่ควรมีเจ้าหน้าที่ใดๆ ในเรือนจํา ยกเว้นเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ ที่สามารถเข้าถึงระเบียนสุขภาพหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ต้องขัง แม้กระทั่งในทีมแพทย์เองก็ตามเฉพาะแพทย์และพยาบาลเท่านั้นที่ควร
สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพทั้งหมดได้
• ในกรณีที่การปิดบังข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ต้องขังไว้อาจสร้างความเสียหายต่อสุขภาพของผู้ต้องขัง
หรือสุขภาพผู้อื่น แพทย์อาจตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลเพียงเล็กน้อยเท่าที่จําเป็นต่อการปกป้องผู้ป่วยและ/หรือ
ผู้อื่นจากอันตรายที่ใกล้จะเกิดขึ้น การตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้กับผู้อื่นควรดําเนินการโดยแพทย์ที่
รับผิดชอบการรักษาผู้ต้องขัง และมีวัตถุประสงค์เดียวคือ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ต้องขังและของ
ผู้อื่น (เช่น เมื่อผู้ต้องขังหญิงมีการติดเชื้อที่เจ็บปวดบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์และจําเป็นต้องได้รับการพักผ่อนและ
ดูแล แพทย์จําเป็นต้องบอกผู้อํานวยการเรือนจําเพียงแค่ว่าผู้ต้องขังหญิงนั้นมีอาการติดเชื้อและไม่สามารถร่วม
ตามกฎของเรือนจําตามปกติได้ แทนที่จะเปิดเผยการวินิจฉัย) ในทํานองเดียวกัน ข้อมูลสามารถถูกเปิดเผยกับ
ผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆ ได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าผู้ป่วยให้การยินยอมอย่างชัดแจ้งที่จะ
เปิดเผยข้อมูลมากกว่านั้น
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• ผู้ต้องขังที่ มีคุณสมบัติ ทางการแพทย์ โดยทั่ วไปแล้ว ไม่ควรถูกขอให้ มีส่ว นร่ว มในการรั กษาผู้ ต้องขังอื่ น
เนื่องจากจะเป็นการละเมิดหลักการการรักษาความลับ เป็นไปได้ว่าอาจเป็นการทําให้สถานการณ์การเลือก
ปฏิบัติหนักขึ้นต่อผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยบางโรค เช่น เอชไอวี และผู้ต้องขังที่มีความรู้ทางการแพทย์นั้นอาจใช้
ข้อมูลดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ของตน เฉพาะในพฤติการณ์พิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่อาจหาเจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพได้ ทันทีหรื อในประเทศที่มีรายได้น้อยที่ไม่มีเ จ้าหน้า ที่ด้านสุขภาพประจํา การทุกวัน อาจเรีย ก
ผู้ต้องขังที่มีความรู้ทางการแพทย์มาช่วยรักษาได้ หากผู้ป่วยต้องยินยอม
• แฟ้มระเบียนสุขภาพควรถูกล็อกไว้ ควรใช้ความระมัดระวังขณะบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพในคอมพิวเตอร์
เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าถึงได้จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ความจริงแล้วแนะนําให้ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ความชํานาญก่อนดําเนินการดังกล่าว
• การปรึกษากับแพทย์ทุกครั้ง หากเป็นไปได้ ควรเกิดขึ้นในห้องให้คําปรึกษาที่เป็นส่วนตัว และไม่ควรมี
ผู้ต้องขังอื่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อยู่ด้วย เว้นเสียแต่ว่าผู้ต้องขังหญิงที่ถูกตรวจได้
ร้องขอผู้มาอยู่เป็น เพื่อนซึ่งอาจเป็นนางพยาบาลหรือเจ้ าหน้า ที่สุขภาพอื่น ๆ และหากไม่สามารถหาบุคคล
เหล่านั้นได้ อาจให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ด้วยแทนได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ที่มาอยู่เป็นเพื่อนควรไม่ได้ยินบทสนทนา
ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย ความเป็นส่วนตัวจากการมองเห็นและศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิงที่ถูกตรวจควรได้รับ
การปกป้อง โดยคํานึงถึงความประสงค์ของผู้ต้องหญิงนั้น (ดู ข้อกําหนดที่ 11)
• บุคลากรด้านสุขภาพของเรือนจําควรแจ้งผู้ต้องขังหญิงว่าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมด รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับประวัติการเจริญพันธุ์ของเขาจะถูกเก็บเป็นความลับ การขอให้ผู้ต้องขังหญิงให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
การเจริญพันธุ์ของเขาต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ควรมีผู้ต้องขังหญิงคนใดถูกบังคับให้ให้ข้อมูลเช่นนั้น
• ไม่ควรมีการตรวจช่องคลอด หากปราศจากคํายินยอมจากผู้ต้องขังหญิง และการทดสอบสภาพพรหมจารี
ควรถูกห้ามอย่างชัดแจ้ง
การตรวจทางการแพทย์สําหรับเด็กที่ถูกรับตัวเข้าเรือนจํา (ข้อกําหนดที่ 9)
• ผู้บริหารงานเรือนจําและบริการสุขภาพในเรือนจําควรรับประกันว่ากระบวนการรับตัวผู้ต้องขังหญิงได้มี
ข้อบังคับสําหรับการตรวจทางการแพทย์ให้กับบุตรใดๆ ที่ติดมาด้วย และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็ก
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
• หากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กไม่ว่างในขณะนั้น การคัดกรองเบื้องต้นอาจดําเนินการโดยพยาบาลที่
ทรงคุณวุฒิ และให้มีการตรวจทางการแพทย์ที่สมบูรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กที่ทรงคุณวุฒิทันที่ที่เป็นไปได้
ภายหลังการรับตัว (อย่างช้าที่สุดภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากรับตัว หากไม่มีเหตุฉุกเฉิน) เพื่อให้มีเวลาพอที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเด็กจะสามารถทําการประเมินสุขภาพเด็กได้
• การคัดกรองสุขภาพควรระบุความต้องการการดูแลด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก และผลที่ได้
ควรถูกนําไปเป็นข้อมูลสําหรับการพัฒนาแผนการดูแลสุขภาพสําหรับเด็กแต่ละคน ควรมีการทบทวนอย่าง
สม่ําเสมอโดยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพที่ทรงคุณวุฒิ
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• มารดาของเด็กที่ถูกรับตัวเข้าเรือนจําควรได้รับอนุญาตให้อยู่กับบุตรระหว่างการตรวจทางการแพทย์ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย รวมถึงกระทรวงที่รับผิดชอบเรือนจําและกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบการรับตัวและการลงทะเบียน

4.2 การดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะของเพศ
ข้อกําหนดที่ 10
1. ควรจัดให้มีการบริการด้านสุขภาพตามความต้องการเฉพาะสําหรับผู้ต้องขังหญิงอย่างน้อยในระดับ
เดียวกับการให้บริการในชุมชน
2. หากผู้ต้องขังหญิงร้องขอให้ได้รับการตรวจหรือรักษาจากแพทย์หรือพยาบาลที่เป็นผู้หญิง เรือนจําควร
จัดให้มีการตรวจหรือรักษาโดยแพทย์หรือพยาบาลหญิง เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ต้องการการรักษาฉุกเฉิน
หากบุ ค คลากรทางการแพทย์เ พศชายเป็ นผู้ ต รวจซึ่งขัด ต่ อความประสงค์ ของผู้ต้ องขั งหญิ งนั้น ต้องมี
เจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ระหว่างการตรวจด้วย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ดังที่ได้อธิบายแล้วในส่วนบทนําของบทนี้และการอ้างอิงข้อกําหนดที่ 6 ผู้หญิงในเรือนจํามีความต้องการ
การดูแลสุขภาพที่เฉพาะ เนื่องด้วยเพศและภูมิหลังทั่วไปของเขา ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํามีข้อบังคับที่จํากัด
สําหรับการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงที่มุ่งเน้นจําเพาะเพียงการตั้งครรภ์ และการ
ดูแลก่อนและหลังคลอด นอกเหนือจากประเด็นเหล่านั้น ผู้ต้องขังหญิงจําเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาวะการ
เจริญพันธุ์ทั่วไปและสุขภาวะทางเพศ การดูแลสุขภาพจิต การบําบัดรักษาการติดยาเสพติดและอาการหมด
ประจําเดือนใดๆ ที่ต้องการการรักษา ผู้หญิงยังคงมีความต้องการได้รับการป้องกันสุขภาพ (ดู ข้อกําหนดที่ 18)
และได้รับการศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันสุขภาพ (ดู ข้อกําหนดที่ 17)
• ดังที่เขียนไว้ในข้อคิดเห็น ข้อกําหนดข้อนี้ยังได้ตระหนักว่า “เนื่องด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม และ/หรือ
ด้วยในอดีตเคยมีประสบการณ์ทางลบกับผู้ชาย รวมถึงการเป็นเหยื่อของการทารุณหรือความรุนแรงทางเพศ
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ผู้ต้องขังหญิงอาจไม่ประสงค์ให้ถูกตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพศชาย และอาจยิ่งได้รับความบอบช้ํา
ทางจิตใจอีกครั้งจากการตรวจดังกล่าว”138 ดังนั้นผู้ต้องขังหญิงอาจประสงค์ให้ได้รับการตรวจหรือรักษาโดย
แพทย์เพศหญิงเท่านั้น และเรือนจําควรเคารพความประสงค์นั้นเท่าที่จะเป็นไปได้

การนําไปปฏิบัติ
• ความร่วมมือระหว่างบริการด้านสุขภาพในเรือนจําและในชุมชนควรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการ
ดูแลทางการแพทย์ที่มีให้ในทุกเรือนจํา139
• บริ การด้ านสุ ขภาพในเรื อนจํ าควรออกนโยบายเฉพาะเกี่ ยวกั บข้ อบั งคั บด้ า นการดูแลสุ ขภาพสํ าหรั บ
ผู้ต้องขังหญิง โดยประสานกับบริการสุขภาพในชุมชน และควรมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุ ขและบริ การสุขภาพในเรือนจํา เพื่อตอบสนองต่อการดูแลสุขภาพตามความต้ องการเฉพาะของ
ผู้ต้องขังหญิง140
• ควรจั ดให้ มีงานเสวนาเป็น ประจําระหว่ างรั ฐมนตรี เจ้าหน้าที่ อาวุ โส และเจ้า หน้า ที่ด้า นสุขภาพ เพื่ อ
รับประกันว่ากฎหมายและกฎของเรือนจําสนับสนุนการรักษาและการดูแล141
• ในทุกครั้งที่เป็นไปได้ ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการรักษาทางการแพทย์จากพยาบาลและแพทย์เพศหญิง ถ้า
ผู้ต้องขังหญิงร้องขอให้ ได้รับการตรวจหรือรั กษาโดยแพทย์ หรือพยาบาลที่ เป็นผู้ห ญิง แพทย์หญิงและนาง
พยาบาลควรได้รับการเชิญมาที่เรือนจํา หากสามารถมาได้ ยกเว้นในสถานการณ์ที่ต้องการการรักษาฉุกเฉิน ถ้า
ไม่สามารถทําได้ จะต้องมีผู้ควบคุมและสอดส่องเพศหญิงระหว่างการตรวจ เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์
ของผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังหญิงไม่ควรถูกบังคับให้อธิบายเหตุผลสําหรับการขอนั้น142 (ดู ข้อกําหนดที่ 11(2))
• ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีที่จะให้มีพี่เลี้ยงที่เป็นเพศหญิงมาอยู่ด้วย หากการตรวจผู้ต้องขังหญิงดําเนินการ
โดยแพทย์เพศชาย ไม่ว่าผู้ต้องขังหญิงนั้นจะร้องขอผู้มาอยู่เป็นเพื่อนหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้มั่นใจและปกป้อง
ผู้ต้องขังหญิงจากการคุกคามหรือข่มเหงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการปกป้องแพทย์จากการถูกกล่าวหาเท็จ
ว่าคุกคามหรือข่มเหง ผู้มาอยู่เป็นเพื่อนที่เป็นเพศหญิงอาจเป็นนางพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพอื่นๆ
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ข้อกําหนดกรุงเทพ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 10 (2)
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ข้อกําหนดที่ 22 ดู องค์การอนามัยโลกยุโรป, ปฏิญญา: สาธารณสุขในเรือนจําใน
ฐานะส่วนหนึ่งของสาธารณสุขชุมชน, 24 ตุลาคม 2546, ซึ่งผู้แทนกล่าวไว้ว่าสาธารณสุขของเรือนจําต้องถือเป็นส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่งของ
ระบบสาธารณสุขของประเทศใดๆ และได้เสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการการด้านสุขภาพในเรือนจํา ตามหลักการนี้
องค์การอนามัยโลก สํานักงานส่วนภูมิภาคยุโรป (แวน เดน เบิร์จ บี, แกเทอร์เรอร์ เอ). สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (อตาเบย์ ที, ฮาริกา เอฟ) สุขภาพผู้หญิงในเรือนจํา, แนวปฏิบัติและรายการตรวจสอบเพื่อทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติในปัจจุบัน, 2554, หน้า 8
เรื่องเดียวกัน
ข้อกําหนดกรุงเทพ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 10
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ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

กระทรวงที่รับผิดชอบเรือนจํา
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารงานเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน

แนวปฏิบัติที่ดี: บริการทางการแพทย์สําหรับผู้หญิงในระบบเรือนจํารูปแบบใหม่ของสาธารณรัฐโดมินิกัน
ส่วนหนึ่งของบริการด้านสุขภาพอยู่ในความรับผิ ดชอบของกระทรวงสาธารณสุขและส่ วนหนึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของสํานักงานอัยการ โดยแพทย์บางท่านมาจากกระทรวงสาธารณสุขและบางท่านมาจากสํานักงาน
อัยการ บริการด้านสุขภาพจํานวนมากมีให้ในเรือนจําแต่ผู้ต้องขังที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาพิเศษจะถูกส่งตัว
ไปยังโรงพยาบาล ในพื้นที่บริการสุขภาพของศูนย์แก้ไขและฟื้นฟู หมายเลข 2 นาจาโย มูเจอเรส (เรือนจํา
หญิง) มีการจ้างผู้ เชี่ยวชาญทางการแพทย์ถึงแปดคน ได้แก่ จิต แพทย์ นรีแพทย์ นักวิทยาเนื้ องอก แพทย์
ผิวหนัง และแพทย์อื่นๆ ในพื้นที่ดังกล่าวยังมีศูนย์รักษาทันกรรมที่มีเครื่องมือครบถ้วน พร้อมทันแพทย์ที่มี
คุณวุฒิ ผู้ต้องขังทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพฟันสามครั้งต่อปี และผู้ต้องขังสามารถพบทันแพทย์ได้หากมีเหตุ
ฉุกเฉิน
เรือนจําทั้งหมดภายใต้ระบบเรือนจํารูปแบบใหม่ หรือที่เรียกว่าศูนย์แก้ไขและฟื้นฟู (CCRs) รวมทั้งศูนย์แก้ไข
และฟื้ น ฟู สํ า หรั บ ผู้ ต้ องขั งหญิ ง จะมี ห้ องปฏิ บั ติ การที่ มีผู้ เ ชี่ ย วชาญจากกระทรวงสาธารณสุ ขประจํ า อยู่ มี
เครื่องมือเครื่องใช้ในการดําเนินการทดสอบทางการแพทย์ต่างๆ ณ ที่นั่น เช่น การตรวจเลือดเต็มรูปแบบ การ
ทดสอบการตั้งครรภ์ การตรวจตับอักเสบบีและซิฟิลิส การตรวจเชื้อเอชไอวีหากสมัครใจ ผู้ต้องขังที่มีเอชไอวี
จะได้รับการรักษาและโภชนาการพิเศษ
บริการด้านสุขภาพจิตจะให้คําปรึกษารายบุคคลและแบบครอบครัว และการบําบัดหลายประเภท เช่น การ
บําบัดยาเสพติด การบําบัดสําหรับผู้ที่ถูกทําร้ายร่างกาย และการบําบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจ ผู้ต้องขังแต่ละคนที่
เข้ามาในระบบต้องผ่านการประเมินความต้องการทางสุขภาพจิต ในเรือนจําหญิงมีนักจิตวิทยาสองคนซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานอัยการ (ที่รับผิดชอบระบบเรือนจํา)143

143

สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, อตาเบย์ ที, ระบบเรือนจําและทางเลือกแทนการจําคุกใน
บางประเทศขององค์กรในรัฐแคริบเบียนตะวันออก, บาร์บาโดสและสาธารณรัฐโดมินิกัน, 25 พฤศจิกายน 2553, (ยังไม่ตีพิมพ์)
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ข้อกําหนดที่ 11
1. ควรมีเฉพาะบุคคลากรทางการแพทย์เท่านั้นที่อยู่ด้วยขณะการตรวจรักษา เว้นแต่แพทย์เห็นว่ามีเหตุอัน
ควรแก่การยกเว้น หรือแพทย์ขอให้มีเจ้าหน้าที่เรือนจําอยู่ด้วยเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือผู้ต้องขัง
หญิงร้องขอเป็นกรณีพิเศษให้มีเจ้าหน้าที่เรือนจําอยู่ระหว่างการตรวจรักษาด้วย ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนด
ที่ 10 วรรค 2
2. หากจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี เ จ้ า หน้ า ที่ เ รื อ นจํ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ จ้ า หน้ า ที่ สุ ข ภาพอยู่ ด้ ว ยระหว่ า งการตรวจรั ก ษา
เจ้าหน้าที่ดังกล่าวควรเป็นหญิง และการตรวจทางการแพทย์ควรดําเนินการโดยรักษาไว้ซึ่งความเป็ น
ส่วนตัว ศักดิ์ศรี และความลับของผู้ป่วย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• การรักษาความลับของการตรวจทางการแพทย์เป็นหนึ่งในหลักการสําคัญซึ่งมีผลใช้กับการดูแลสุขภาพ
ของทุ กคน รวมทั้ งผู้ ที่อยู่ ในเรื อนจํ า ดั งที่ ได้ กล่ า วแล้ ว ในการอ้ า งอิ งข้ อกํ า หนดที่ 8 ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
มารยาทแพทย์ของสมาคมแพทย์โลก (WMA) (รับเอาในปี 1949 แก้ไขในปี 1968, 1983 และ 2006) เขียนว่า
“ให้แพทย์เคารพสิทธิการรักษาความลับของผู้ป่วย และไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณในการเปิดเผยข้อมูลลับ หาก
ผู้ป่วยยินยอมหรือหากมีสัญญาณที่เป็นอันตรายหรือจวนจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่น” ดังนั้นการฝ่าฝืน
การรักษาความลับใดๆ จึงมีการยกเว้นได้และการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลใดๆ เนื่องด้วยอันตรายหรือจวนจะเกิด
อันตรายต่อผู้ป่วยหรือผู้อื่นต้องดําเนินการโดยแพทย์ และ/หรือ มีคํายินยอมจากผู้ป่วย

การนําไปปฏิบัติ
• การรักษาความลับทางการแพทย์ควรถูกคํานึงถึงระหว่างการตรวจรักษา ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ต้องขังอื่นไม่ควรอยู่ด้วยระหว่างการตรวจดังกล่าว การตรวจทางการแพทย์ควรดําเนินการเป็นรายบุคคลใน
ห้องบริการสุขภาพที่มีอุปกรณ์ครอบครัน และถูกกั้นจากมองเห็นของเจ้าหน้าที่หรือผู้ต้องขังอื่น
• กรณีที่มีเหตุอันควรแก่การยกเว้น ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ต้องหญิงก้าวร้าวรุนแรงและเจ้าหน้าที่เป็นห่วงความ
ปลอดภัยของแพทย์ แพทย์ควรได้รับการอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงนั้น และแพทย์ควรตัดสินใจว่าควรให้มี
เจ้าหน้าที่อยู่ด้วยระหว่างการตรวจหรือไม่ ถ้าแพทย์ร้องขอเป็นกรณีพิเศษให้มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย ผู้ต้องขังหญิง
ไม่ควรต้องพบแพทย์หากผู้ที่อยู่ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ชาย ถ้าการตรวจถูกดําเนินการโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่นั้นควรไม่สามารถยินการสนทนาระหว่างผู้ป่วยและแพทย์
• อาจมีกรณีที่ผู้ป่วยเองอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่อยู่ด้วย ถ้าแพทย์ที่ทําการตรวจเป็นผู้ชาย คําขอนั้นควร
ได้รับการอนุญาต พร้อมข้อบังคับว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่สามารถได้ยินแพทย์และผู้ป่วย
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ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
• หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา

4.3 สุขภาพจิตและการดูแล
ข้อกําหนดที่ 12
ให้มีการดูแลสุขภาพจิตที่ครอบคลุม ที่คํานึงถึงความบอบช้ําทางจิตใจ ที่อ่อนไหวกับความแตกต่างระหว่าง
เพศ และที่เป็นรายบุคคล และให้มีโปรแกรมบําบัดฟื้นฟู สําหรับผู้ต้องขังหญิงที่มีความต้องการการดูแล
ด้านสุขภาพจิตในเรือนจําหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 13
เจ้าหน้าที่เรือนจําควรถูกทําให้ตระหนักถึงช่วงเวลาที่ผู้ต้องขังหญิงอาจรู้สึกเป็นทุกข์ เพื่อที่จะได้ไวต่อ
เหตุการณ์นั้นๆ และเพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงนั้นได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสม

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 12-13
• ข้อกํา หนดนี้ได้เ ติมเต็มช่องว่า งที่สํา คัญในข้อกํ าหนดมาตรฐานขั้นต่ํ า ซึ่ งไม่ได้ให้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
ประเภทของแนวทางการรักษารายบุคคลและแบบองค์รวม ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะสนับสนุนข้อบังคับการดูแล
สุขภาพจิตสําหรับผู้ต้องขังทุกคน
• ข้อกําหนดนี้ควรถูกอ่านควบคู่กับข้อกําหนดที่ 82(1) ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ซึ่งเขียนว่าบุคคลที่
ป่วยทางจิตอย่างร้ายแรงไม่ควรถูกกักขังในเรือนจํา แต่ควรถูกนําตัวไปไว้ในสถาบันสุขภาพจิตที่เชี่ยวชาญ
• สภาพแวดล้อมของเรือนจําที่มีลักษณะปิดและบีบบังคับสามารถทําให้อาการป่วยทางจิตทรุดหนักลงได้
ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้มาตรการและการลงโทษแบบไม่ควบคุมตัวก่อนในกรณีที่ผู้หญิงนั้นมีความพิการทางจิตใจ
แล้ว (ดู ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อกําหนดที่ 60)
• ดั งที่ ได้ เ ขี ย นไว้ ในข้ อคิ ด เห็ น ของข้ อกํ า หนดนี้ และที่ ได้ กล่ า วถึ งแล้ ว โดยการอ้ า งอิ งข้ อกํ า หนดที่ 6(b)
ผู้ต้องขั งหญิงมีความต้องการการดูแลด้านสุขภาพจิตที่ เฉพาะเจาะจง ความต้องการดังกล่าวมีแนวโน้มจะ
รุนแรงขึ้นเมื่ออยู่ในเรือนจํา เนื่องด้วยการแยกจากบุตร ครอบครัวและชุมชน และกฎของเรือนจําที่ไม่คํานึงถึง
ความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง การวิจัยระบุว่าผู้หญิงในเรือนจํามีปัญหาสุขภาพจิตในอัตราที่สูง เช่น
ภาวะสะเทือนขวัญหลังเหตุการณ์รุนแรง โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคหวาดกลัว และโรคประสาท144

144

สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก,สุขภาพของผู้หญิงในเรือนจํา, การแก้ไข
ความไม่เท่าเทียมทางเพศเกี่ยวกับสุขภาพในเรือนจํา, 2552, หน้า27
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• นอกจากนี้ สภาวะและกฎระเบียบของเรือนจําที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง ซึ่งการสัมผัสตัวผู้ต้องขังอื่น
หรือเจ้าหน้าที่มักถูกจํากัด และการเข้าถึงกิจกรรมของเรือนจําอาจเป็นไปอย่างจํากัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและร้ายแรงขึ้นต่อปัญหาสุขภาพจิต ความทุกข์ใจของผู้ต้องขังหญิงอาจถูกทําให้เพิ่มขึ้นจากการ
ถูกควบคุมสอดส่องและตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิง จากบรรยากาศที่ก้าวร้าวและการทําร้าย
โดยใช้คําพูดที่พบได้ทั่วไปในเรือนจําบางแห่ง145
• ดังที่เคยได้มีการบันทึกไว้ในหลายโอกาส การขังเดี่ยวอาจกระตุ้นให้เกิดความเจ็บป่วยทางจิตหรือทําให้
อาการทรุดหนักลง146 คําแถลงการณ์อิสตันบูลว่าด้วยการใช้การขังเดี่ยวและผลกระทบ เสนอให้มีการห้ามมิให้
ใช้การขังเดี่ยวกับผู้ต้องขังที่มีความเจ็บป่วยทางจิตโดยเด็ดขาด147
• ดังนี้ข้อคิดเห็นได้เขียนไว้ ข้อกําหนดที่ 12 “พิจารณาถึงความเป็นจริงที่ว่าในระบบเรือนจําหลายแห่ง
ไม่ได้เข้าใจหรือให้การดูแลสุขภาพจิตตามความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงอย่างเพียงพอ มีการให้การ
รักษาตามอาการแทนที่จะรักษามูลเหตุเบื้องหลังที่นําไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต บ่อยครั้งผู้ต้องขังหญิงจะได้รับการ
จ่ายยาเพื่อรักษาความเสียใจหรือซึมเศร้า มากกว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางจิตสังคม รามผลการประเมิน
รายบุคคล”148
• อ้างอิงถึงแนวทางแบบองค์รวมในบริการสุขภาพของเรือนจํา องค์การอนามัยโลกและสํานักงานป้องกันยา
เสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เสนอว่า “การส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะควรเป็น
หัว ใจสํ า คัญ ของนโยบายสาธารณสุ ขของเรื อนจํ า การทํ าร้ า ยตั ว เองและการฆ่า ตั วตายที่ มีอัต ราสู งในกลุ่ ม
ผู้ต้องขังหญิงควรทําให้ผู้บริหารเรือนจําตื่นตัวและตระหนักถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการมีกลยุทธ์และนโยบาย
สําหรับปกป้องสุ ขภาพจิ ตโดยทั่ วไปและสําหรั บประเมินผู้ต้องขังหญิงที่อาจมี ความเสี่ยง ความจํา เป็นด้า น
สุขภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของแนวทางเรือนจําแบบองค์รวม เจ้าหน้าที่ทุกคนจําเป็นต้อง
ตระหนั กถึ งบทบาทของตนเองและคํา นึงว่า จะสามารถปรั บเปลี่ ยนสภาพแวดล้อมและกฎระเบี ยบภายใน
เรือนจําได้อย่างไรบ้าง ให้เป็นไปในทางบวกและเกิดประโยชน์ และมีการพัฒนาขึ้นของความเข้มแข็งทางจิตใจ
ของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ ในที่นี่ ผู้บริหารเรือนจํามีบทบาทเป็นผู้นําที่สําคัญในการทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่
อาวุโสในการสร้างลักษณะที่มีร่วมกันของกลุ่มเรือนจําที่มีส่วนช่วยด้านสุขภาพ”149

145

146

147
148
149

ดู ตัวอย่าง, คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, รายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง สาเหตุและผลที่
ตามมา, ราชิดา มันจู, A/HRC/17/26/Add. มิถุนายน 2544, , วรรค40
คําแถลงการณ์อิสตันบูลว่าด้วยการใช้การขังเดี่ยวและผลกระทบ รับรองเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ณ การสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความบอบช้ําทางจิตใจ,อิสตันบูล <www.refworld.org/docid/48db99e82.html>.
เรื่องเดียวกัน
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 12
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ/องค์การอนามัยโลก เรื่องเดิม หน้า 46
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• นอกจากนี้ ผู้หญิงจะอ่อนไหวเป็นพิเศษกับความเศร้าเสียใจและการซึมเศร้าในบางช่วงเวลา150 การออก
นโยบายขององค์กรเกี่ยวกับการรับมือประเด็นสุขภาพภาพจิตและการดูแลสุขภาพจิตในลักษณะองค์รวมและ
การตระหนักถึงบทบาทสําคัญของเจ้าหน้าที่ทุกคนในการช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ยังคงมีสุขภาวะทางจิตที่ดี เป็น
สิ่ งสํ า คั ญ ในการจั ด การด้ ว ยความเข้ า ใจและละเอี ย ดอ่ อ นกั บ ความจํ า เป็ น ในการได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ด้ า น
สุขภาพจิตที่แตกต่างกันของผู้ต้องขังหญิงทุกคนในช่วงเวลาต่างๆ การตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งเสริ มและทํา ร้า ยสุ ขภาวะทางจิต และเกี่ย วกั บแนวทางที่มีความละเอี ยดอ่อนในการดูแลสุ ขภาพจิต ของ
ผู้ต้องขังหญิง เป็นองค์ประกอบสําคัญของนโยบายดังกล่าว

การนําไปปฏิบัติ
• โปรแกรมที่ครอบคลุมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในเรือนจําควรรวมเอาข้อกําหนดเกี่ยวกับ
กฎระเบียบของเรือนจําที่ยืดหยุ่น สมดุล และหลากหลายไว้ด้วย ได้แก่ การเข้าถึงการศึกษา การฝึกอาชีพ
นันทนาการ การติดต่อครอบครัว การออกกําลังกาย อาหารที่สมดุล และโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ศิลปะ และอื่นๆ 151
• ภายหลั งจากการคั ดกรองเบื้ องต้ นขณะรับ ตั ว ควรมี การออกแบบโปรแกรมการรั กษาเป็ นรายบุ คคล
สําหรับผู้ที่จําเป็น จากทีมดูแลสุขภาพของเรือนจําที่มีคุณวุฒิ รวมถึงนักจิตวิทยาและจิตแพทย์หากจําเป็น ควร
มีการให้คําปรึกษาและการบําบัดทางจิตเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับผู้ที่ดูว่าเสี่ยงต่อการมีความพิการทางจิต
• การบําบัดรักษาควรมีความเฉพาะเป็นรายบุคคลและมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับมูลเหตุที่ก่อให้เกิดความ
ทุกข์ใจ ซึมเศร้าและปัญหาทางจิตเวช ซึ่งตั้งอยู่บนแนวทางแบบผสมผสานของการให้คําปรึกษา การช่วยเหลือ
ทางจิตสังคม และการใช้ยาหาจําเป็น การรักษาด้วยยาควรถูกใช้เฉพาะในกรณีที่จําเป็นจริงๆ เท่านั้น เพื่อ
ตอบสนองต่อความจําเป็นของบุคคลมากกว่าที่จะใช้เป็นประจํา152
• ผู้ต้องขั งควรได้รับ ทราบข้อมูล ทั้งหมดเกี่ย วกับตั วเลือกของการรักษา ความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น และผู้ต้องขังนั้นควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาและการตัดสินใจ
• การอบรมในประเด็นความละเอียดอ่อนระหว่างเพศควรจัดให้มีกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทํางานในเรือนจํา
หญิง ซึ่งควรรวมเอาการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับช่วงเวลาที่ผู้ต้องขังหญิงอาจรู้สึกทุกข์เป็นพิเศษ
• นโยบายและโปรแกรมดูแลสุขภาพของเรือนจําควรรวมเอาการอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ทํางานใน
เรื อ นจํ า หญิ ง เพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ได้ อ ย่ า งเหมาะสม อย่ า งเข้ า ใจและ

150
151

152

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 13
สําหรับรายการกิจกรรมและบริการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง, ดู องค์การอนามัยโลก สํานักงานส่วนภูมิภาคสําหรับโครงการ
สุขภาพในเรือนจําของยุโรป, คําแถลงเอกฉันท์ว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพจิต, 2541, วรรค18
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 12
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ละเอียดอ่อน และเพื่อให้สามารถดําเนินการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและรอบคอบว่าเมื่อใดที่สมควรส่งตัว
ผู้ต้องขังนั้นให้ได้รับความช่วยเหลือเฉพาะทาง
• ผู้ต้องขังหญิงที่มีความผิดปกติทางจิตมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกทําร้ายในสถานที่ควบคุมตัว พวกเธอควร
ได้รับการปกป้องด้วยการคุ้มครองและการควบคุมสอดส่องที่เพียงพอ ผู้ต้องขังหญิงนั้นไม่ควรถูกนําตัวไปขัง
เดี่ยว เนื่องจากการแยกให้อยู่คนเดียวจะทําให้อาการป่วยทางจิตของเขาทรุดหนักลง153
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรร่วมมือให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้กับบริการในชุมชน รวมถึงองค์การที่มิใช่ของรัฐ
และองค์กรในชุมชนอื่นๆ ที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพจิตและผู้หญิง เพื่อจัดให้มีการบริการและโปรแกรมที่ดีขึ้น
สําหรับผู้ต้องขังหญิง ขณะเดียวกันก็เพิ่มความเชื่อมโยงของพวกเธอกับโลกภายนอก ซึ่งความเชื่อมโยงนี้เอง
สามารถมีผลทางบวกทางมากต่อสุขภาพจิต
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรพัฒนานโยบายและนํามาตรการมาใช้ในการช่วยรักษาและปรับปรุงสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับครอบครัว รวมถึงบุตรของผู้ต้องขังหญิงและคนอื่นๆ ที่ใกล้ชิดพวกเขา (ดู ข้อกําหนดที่
26 สําหรับแนวทางเพิ่มเติม)
• แผนการรักษาทั้งหมดควรได้รับการทบทวนอย่างสม่ําเสมอ
• หากเหมาะสม ในกรณีที่การรักษาเฉพาะทางไม่สามารถจัดให้ได้ในเรือนจํา ผู้ต้องขังหญิงนั้นควรถูกส่ง
ต่อไปยังบริการดูแลสุขภาพของชุมชน ถ้าจําเป็น ซึ่งมีคําวินิจฉัยโดยศาล อย่างไรก็ตาม ควรคํานึงถึงความจริง
ที่ว่าในหลายประเทศที่มีทรัพยากรน้อย อาจไม่มีการดูแลสุขภาพจิตในชุมชนหรือมีแต่ไม่เพียงพอ และสถาบัน
สุขภาพจิตที่มีอาจไม่แตกต่างกับที่มีบริการในเรือนจํา บางครั้งอาจมีสภาพแย่กว่า ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสําคัญใน
การสอบถามให้แน่ใจว่ามีบริการดูแลสุขภาพจิตภายนอกเรือนจําหรือไม่ และสภาพของสถาบันสุขภาพจิตนั้น
เพียงพอและสามารถให้การดูแลรักษาตามความจําเป็นของผู้ต้องขังนั้นๆ ได้หรือไม่ และเพื่อรับประกันว่าการ
ส่งต่อนั้นจะไม่นําไปสู่สภาพการณ์ที่แย่กว่าสถานที่ควบคุมตัวเดิมและการรักษาต้องไม่ด้อยกว่าที่เคยได้รับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•

153

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/สมาชิกรัฐสภา
การบริหารจัดการเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน

คําแถลงการณ์อิสตันบูลว่าด้วยการใช้การขังเดี่ยวและผลกระทบ, รับเอาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ณ การสัมมนาระหว่างประเทศว่า
ด้วยความบอบช้ําทางจิตใจ,อิสตันบูล <www.refworld.org/docid/48db99e82.html>.
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4.4 การป้องกันเชื้อเอชไอวี การรักษา การดูแล และการช่วยเหลือ
ข้อกําหนดที่ 14
ในการตอบโต้เอชไอวีหรือเอดส์ในสถานที่คุมขัง โปรแกรมและบริการควรตอบสนองต่อความต้องการ
เฉพาะของผู้หญิง รวมถึงการป้องกันการส่งผ่านเชื้อจากมารดาสู่บุตร ในบริบทนี้ ผู้บริหารงานเรือนจําควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแผนการป้องกันเชื้อเอชไอวี การดูแลรักษา อาทิ ระบบเพื่อนสอนเพื่อน

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ในช่วงที่ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังถูกรับเอาในปี 1957 เอชไอวียังไม่เป็นที่
รู้จักของโลกในฐานะที่เป็นปัญหาสุขภาพ154 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และโดยเฉพาะตั้งแต่ยุค 80 เอชไอวีได้
กลายเป็นความท้าทายด้านสุขภาพหลักของโลก ปัจจุบันมีข้อมูลจํานวนมากเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ ปัจจัย
เสี่ยง รูปแบบการส่งผ่านเชื้อ การป้องกัน การรักษาและดูแล ปัจจุบันนี้ ยังเป็นที่ทราบกันดีว่าเอชไอวีและเอดส์
พบได้ทั่วไปในเรือนจํา และบ่อยครั้งพบได้มากกว่าที่พบในชุมชน และผู้ต้องขังถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงในบริบท
ดังกล่าว155
• การตระหนักถึงความสําคัญของการให้มีการรักษาเอชไอวีในเรือนจําเกิดขึ้นในช่วงต้นของการแพร่ระบาด
ของโรค156 ในปี 1993 องค์การอนามัยโลกได้ออกแนวทางว่าด้วยการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเรือนจํา157
เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การอนามัยโลกได้สรุปหลักฐานของการลดอันตรายจากการติดเชื้อเอชไอวีในเรือนจํา158 และที่
ร่วมมือกับสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และโครงการเอดส์แห่ง
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157
158

ไม่เป็นที่ทราบว่ามีกี่คนที่เป็นโรคเอดส์ในยุค 1970 หรือก่อนหน้านั้น “ลักษณะเด่นของช่วงแรกนั้นคือความเงียบ เชื้อเอชไอวีไม่เป็นที่รู้จัก
และการติดต่อก็ไม่ได้มีสัญญาณหรืออาการร่วมที่ชัดพอที่จะสังเกตได้ แม้ว่าจะหายาก รายงานเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่มีอยู่ประปรายและ
การศึกษาเกี่ยวกับโบราณคดีของเซรั่มได้บันทึกเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีของมนุษย์ก่อนปี 1970, ข้อมูลที่มีอยู่ระบุว่าการเริ่มต้นของการ
แพร่ระบาดเกิดขึ้นในกลางถึงปลายยุค 1970 ในปี 1980 เอชไอวีได้แพร่ไปอย่างน้อย5 ทวีป (อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป แอฟริกา
และออสเตรเลีย ในช่วงเวลาสงบเงียบดังกล่าว ไม่มีการตระหนักรู้ถึงการแพร่ระบาด และไม่มีการดําเนินการป้องกันใดๆ และประมาณ
100,000-300,000 คน อาจติดเชื้อ” ดู แมนน์ เจ เอ็ม, เอดส์: ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก, ในหัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับเอดส์, เล่มที่ 2, แก้ไขโดย
ก๊อทเทลี๊ยบ เอ็ม เอส, เจฟฟรี ดี เจ, ไมล์แวน ดี, พินชิง เอ เจ, ควินน์ ที ซี, จอห์น วิลลี่ แอนด์ ซันส์ (2515) <www.avert.org/aidshistory-86.htm>.
ดู ตัวอย่าง สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก,และโครงการเอดส์แห่ง
สหประชาชาติ, เอชไอวีและเอดส์ในสถานที่ควบคุมตัว: ชุดเครื่องมือสําหรับผู้กําหนดนโยบาย ผู้จัดการโปรแกรม เจ้าหน้าที่เรือนจําและผู้
ให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจํา, 2551, หน้า7-8
ฮาร์ดดิง ที ดับเบิ้ลยู, เอดส์ในเรือนจํา, 28 พฤศจิกายน 2530, หน้า1260-1263 (อ้างถึงในสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก, การทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีและการให้คําปรึกษาในเรือนจําและสถานที่ปิดอื่นๆ,
รายงานวิชาการ, 2552, หน้า8)
องค์การอนามัยโลก, แนวทางว่าด้วยการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเรือนจํา, 2536, เจนีวา, WHO/GPA/DIR/93.3.
องค์การอนามัยโลก สํานักงานส่วนภูมิภาคสําหรับยุโรป, รายงานสถานะของเรือนจํา ยาเสพติดและการลดอันตราย, 2548, โคเปนเฮเก้น
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สหประชาชาติ ได้ตีพิมพ์นโยบายอย่างย่อเกี่ยวกับการลดการส่งผ่านเชื้อเอชไอวีในเรือนจํา159 และชุดหลักฐาน
ที่สมบูรณ์สําหรับรายงานวิชาการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรการในการจัดการกับเอดส์ในเรือนจํา ในปี 2006
“กรอบสําหรับการรับมือเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจําระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ” ถูกตีพิมพ์โดยความร่วมมือของ
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก และโครงการ
เอดส์แห่งสหประชาชาติ160 เอกสารเหล่ านี้เน้นย้ํ าว่า “ผู้ต้ องขังทุกคนมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ รวมถึ ง
มาตรการป้องกันที่เท่าเทียมกับที่มีอยู่ในชุมชน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ”161
• การผนวกกันของความไม่เท่าเทียมทางเพศ การถูกตราหน้าและเลือกปฏิบัติได้เพิ่มความอ่อนไหวต่อการ
ติดเชื้อเอชไอวีของผู้ต้องขังหญิง ผู้หญิงส่วนใหญ่ในเรือนจํามากจากกลุ่มคนที่ไม่ถูกให้ความสําคัญในสังคมและ
มีแนวโน้มที่จะเคยเกี่ยวข้องกับการขายประเวณี และ/หรือการเสพยาเสพติด หลายคนยังเคยตกเป็นเหยื่อของ
การใช้ความรุนแรงทางเพศ หรือมีประวัติการมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงสูง162 ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดทําให้
ผู้ต้องขังหญิงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสําหรับการติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธุ์ รวมทั้งเอชไอวี พวกเขาจะอ่อนแอเป็น
พิเศษในเรือนจํา การเสพยาเสพติด ความรุนแรง การถูกประณามและเลือกปฏิ บัติ โภชนาการที่ไม่ดี การ
ตั้ งครรภ์ เ ร็ ว หรื อ การตั้ งครรภ์ ที่ไม่ ต้ อ งการ ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ งอาจเคยประสบมา ทํ าให้ มีค วาม
จําเป็นต้องมีแนวทางการดูแลทั้งด้านสุขภาพ สังคม และจิตใจที่แตกต่างจากแนวทางการดูแลผู้ต้องขังชาย163
• ในหลายกรณี บริการดู แลที่เ กี่ย วกับ การเจริญ พัน ธุ์และการดูแลก่ อนและหลั งคลอดสํา หรับ ผู้ห ญิงใน
เรือนจํามีอยู่อย่างจํากัด นอกจากนี้ เรือนจํามักไม่มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสให้กับผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้ต้องหญิง
ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อป้องกันการส่งผ่านเชื้อจากมารดาสู่บุตร164 เด็กที่เกิดในเรือนจํา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจากมารดาที่ ติด เชื้ อเอชไอวี จํ า เป็น ต้ องได้ รับ การดู แลและใส่ใจเป็ น พิ เศษ โภชนาการในเรือนจํ ามั กไม่
สามารถให้ระดับสารอาหารที่เพียงพอต่อผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร ซึ่งจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกัน
ของพวกเขาอ่อนแอลง165
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องค์การอนามัยโลก,สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ,โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ,
นโยบายโดยย่อ: การส่งผ่านเชื้อเอชไอวีในเรือนจํา, 2547, เจนีวา
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ,การ
ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ การดูแล การรักษาและให้ความช่วยเหลือในเรือนจํา. กรอบสําหรับการรับมือเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจําระดับชาติที่มี
ประสิทธิภาพ, 2549, นิวยอร์ค
องค์การอนามัยโลก, แนวทางว่าด้วยการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในเรือนจํา, 2536, เจนีวา, WHO/GPA/DIR/93.3.
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ, ผู้หญิงและเอชไอวีใน
เรือนจํา, 2551
เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
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• ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี/เอดส์ควร
นับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของบริการดูแลสุขภาพตามความต้องการเฉพาะของเพศหญิงในเรือนจําหญิง ใน
การรับมือกับเอชไอวี/เอดส์ในสถานที่คุมขัง มีความสําคัญมากที่โปรแกรมและบริการจะตอบสนองต่อความ
ต้องการเฉพาะของเพศหญิง รวมถึง ตัวอย่างเช่น ความต้องการของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และการป้องกันการ
ส่งผ่านเชื้อจากมารดาสู่บุตร
• แม้ว่ าผู้ บริ หารงานเรื อนจํามี บทบาทหลักในการดํ าเนิ นมาตรการและกลยุ ทธ์ที่มีป ระสิทธิภ าพในการ
จัดการกับเอชไอวี/เอดส์ แต่หน้าที่ดังกล่าวไม่ใช่ความรับผิดชอบของระบบเรือนจําแต่เพียงฝ่ายเดียว การเพิ่ม
ขอบข่าย คุณภาพ ความหลากหลาย และประสิทธิภาพของแผนการป้องกันและดูแลเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจํา
จําเป็นต้องได้รับความร่วมมือและมีการดําเนินการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระหว่างประเทศที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว166
• การสร้างให้มีการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพระหว่างบริการในเรือนจําและบริการในชุมชนเป็นสิ่ ง
สําคัญต่อการดําเนินกลยุทธ์การจัดการเอชไอวีในเรือนจํา ความร่วมมือดังกล่าวสามารถปรับปรุงมาตรฐานการ
ดูแลในเรือนจํา สนับสนุนเจ้าหน้าที่เรือนจํา (รวมถึงให้โอกาสฝึกอบรม) รับประกันว่าบริการในเรือนจําสะท้อน
ให้เห็นถึงการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับชาติ รับประกันความยั่งยืนของโปรแกรมในเรือนจํา และปรับปรุงการ
ติดตามหลังปล่อยสําหรับผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว167

การนําไปปฏิบัติ
• กระทรวงที่รับผิดชอบเรือนจําและกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมมือกันพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ของ
ประเทศในการจัดการกับเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจํา รวมถึงการสนองตอบความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง
ในกรอบระดับชาติที่สอดคล้องกัน
• ควรมีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริการของเรือนจําและของชุมชนให้เกิดขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพ
และความยั่งยืน
• ภายใต้ ก รอบนี้ บริ การสุ ขภาพของเรื อนจํ า ควรพั ฒ นาการป้ องกั น การรั ก ษา การดู แลและให้ ค วาม
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีให้มีความละเอียดอ่อนและมีความครอบคลุมสําหรับผู้หญิงในเรือนจํา โดย
ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับบริการสุขภาพในชุมชน
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สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ, การ
ป้องกันเอชไอวี/เอดส์ การดูแล การรักษาและช่วยเหลือในเรือนจํา. กรอบสําหรับการรับมือระดับชาติที่มีประสิทธิภาพ, 2549, หน้า13
เรื่องเดียวกัน หน้า34-35
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• การทดสอบการติดเชื้อเอชไอวีและการรับบริการให้คําปรึกษาโดยสมัครใจควรถูกเสนอให้กับผู้ต้องขังหญิง
ทุกคนขณะรับตัวเข้าเรือนจําและตลอดระยะเวลาการจําคุก ผู้ต้องขังหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ไม่ควรถูก
แบ่งแยกเนื่องด้วยภาวะสุขภาพของพวกเขา168
• บริ ก ารให้ ก ารป้ อ งกั น รั ก ษา การดู แ ลและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ การติ ด เชื้ อ เอชไอวี ที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนเฉพาะเพศหญิงควรมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้169
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งผ่านของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี และวิธีการในการลดความ
เสี่ ย งเหล่ า นั้ น และข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทดสอบการติ ด เชื้ อ และการรั ก ษาสํ า หรั บ โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์
 ให้ มี บ ริ การทดสอบการติ ด เชื้ อ เอชไอวี อ ย่ า งเป็ น ความลั บ ที่ เ กิ ด จากความสมั ครใจและบริ การให้
คําปรึกษา
 ให้สามารถเข้าถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นสําหรับการป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัยสําหรับผู้ชายและ
ผู้หญิง เข็มฉีดยาที่ปลอดเชื้อ และอุปการณ์การสักที่ปลอดภัย
 วินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์
 ให้มีการรักษาการติดยาเสพติด รวมถึงการรักษาทดแทนสําหรับอาการติดฝิ่นหรือสารสกัดจากฝิ่น
 จัดหาอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสม
 ให้มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การป้องกันและรักษาวัณโรค โรคติดเชื้อที่มีความเป็นไปได้อื่นๆ และ
โรคติดต่อทางเลือด เช่น ตับอักเสบบีและซี
 ให้สามารถเข้าถึงบริการเกี่ยวกับสุขภาวะการเจริญพันธุ์และบริการวางแผนครอบครัว
 การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดในสถานที่ที่เหมาะสม และให้มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
แก่ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อป้องกันการส่งผ่านเชื้อจากมารดาสู่บุตร
 จัดหายาต้านไวรัสเพื่อป้องกันหลังสัมผัสเชื้อ (PEP) ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่เคยสัมผัสเชื้อ (ดู ข้อกําหนด
ที่ 7)
 การดูแลสําหรับเด็ก รวมถึงเด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี
 การป้องกันการติดต่อของเชื้อผ่านทางบริการทางการแพทย์และทันตกรรม
 ปกป้องเจ้าหน้าที่จากอันตรายจากสภาพการทํางาน
 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการปล่อยตัวด้วยความเมตตาสําหรับผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
168

169

ดู สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก,และโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
, ชุดเครื่องมือสําหรับผู้กําหนดนโยบาย ผู้จัดการโปรแกรม เจ้าหน้าที่เรือนจําและผู้ให้บริการด้านสุขภาพในเรือนจํา, 2551, หน้า93-94
ดังที่ได้กําหนดไว้ใน สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ,ผู้หญิง
และเอชไอวีในเรือนจํา, 2551; และสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, โครงการเอดส์แห่ง
สหประชาชาติ, สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, นโยบายโดยย่อ, การป้องกันเอชไอวี การรักษา
และดูแลในเรือนจําและสถานที่ปิดอื่นๆ: ชุดการรักษาที่ครอบคลุม, กรกฎาคม 2555, หน้า 1
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• การมีส่วนร่วมของผู้ต้องขังหญิงในการพัฒนาโปรแกรมและบริการด้านสุขภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ของเรือนจําในการรับมือกับเอชไอวี/เอดส์ ผู้บริหารงานด้านสุขภาพของเรือนจําควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
โครงการให้ความรู้แบบเพื่อนสอนเพื่อน และสื่อการสอนควรถูกออกแบบและนําเสนอโดยผู้ต้องขังด้วยกันเอง
อีกทั้ง ผู้บริหารงานเรือนจําควรส่งเสริมให้เกิดกลุ่มบําบัดแบบช่วยเหลือกันเองและกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนที่ชู
ประเด็นเอชไอวี/เอดส์จากมุมมองของผู้หญิงในเรือนจําเอง170
• ควรใช้ ความพยายามในการดึ งเอาหน่ว ยงานที่มิใช่ของรัฐ เข้ ามามีส่ วนร่ว มในการพั ฒนาโปรแกรมใน
เรือนจําเพื่อป้องกัน รักษา ดูแลและให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงให้มีความพยายาม
การในสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างโปรแกรมในเรือนจําและบริการรักษาและป้องกันเอชไอวีของ
ชุมชน171
• ควรให้ มีการป้ องกั น การรั กษาและดู แลสํา หรับ การติ ด เชื้ อเอชไอวี และเอดส์ ในกรอบทั่ ว ไปของการ
ส่งเสริมและดูแลสุ ขภาพ ดังที่ได้เขี ยนไว้โดยสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP):
“การปกป้องและส่งเสริมสุขภาพของผู้ที่ถูกควบคุมตัวเป็นมากกว่าแค่วินิจฉัยและรักษาโรคที่เกิดขึ้นในตัวของผู้
ถูกควบคุ มตัว เท่า นั้น แต่ ยังหมายรวมถึงประเด็น ของสุขอนามั ย โภชนาการ การเข้ าถึงกิจกรรมที่มีคุณค่ า
นันทนาการและกีฬา การติดต่อกับครอบครัว ปลอดภัยจากความรุนแรงหรือการข่มเหงโดยผู้ที่ถูกควบคุมตัว
คนอื่นๆ และปลอดภัยจากการถูกทําร้ายร่างกาย การทรมาน และการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมและที่ย่ํา
ยีศักดิ์ศรี ในขณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เรือนจํา การดูแลรักษาทางการแพทย์ทั้งหมดในสถานที่
ปิดควรถูกกําหนดทิศทางด้วยจรรยาบรรณทางการแพทย์ และดังนั้นการรักษาควรเป็นไปในทิศทางที่ผู้ป่วยจะ
ได้รับประโยชน์สูงสุด การรักษาทั้งหมดควรเกิดจากความสมัครใจ ด้วยความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจาก
ผู้ป่วย และบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีไม่ควรถูกแยกออกมา”172
• สําหรับการอภิปรายที่สมบูรณ์เกี่ยวกับหลักการและข้อเสนอแนะของการนําไปใช้ของกรอบระดับประเทศ
สําหรับการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ การดู การรักษา และการให้ความช่วยเหลือในเรือนจํา ดู
 สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, องค์การอนามัยโลก,
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ,การป้องกันเอชไอวี/เอดส์ การดูแล การรักษาและให้ความช่วยเหลือ
ใ น เ รื อ น จํ า .
ก ร อ บ สํ า ห รั บ ก า ร รั บ มื อ ร ะ ดั บ ช า ติ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ , 2006
(www.unodc.org/documents/hiv-aids/HIV- AIDS_prisons_Oct06.pdf)
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เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศ, โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ, นโยบายโดยย่อ, การป้องกันเอชไอวี การรักษาและดูแลในเรือนจําและสถานที่ปิดอื่นๆ: ชุดการรักษาที่ครอบคลุม,
กรกฎาคม 2555, หน้า5
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 สํา นั กงานป้ องกัน ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ , สํ านั กงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ, โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, นโยบายโดยย่อ, การป้องกันเอชไอวี การรักษา
และดูแลในเรือนจําและสถานที่ปิดอื่นๆ: ชุดการรักษาที่ครอบคลุม, 2012
ดู ข้อกําหนดที่ 34 ว่าด้วยการฝึกอบรมบุคลากรของเรือนจํา

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
• กระทรวงที่รับผิดชอบเรือนจํา
• กระทรวงสาธารณสุข
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
• หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจํา
• หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน รวมถึงบริการด้านสุขภาพของผู้หญิง
• หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐที่ทํางานเกี่ยวกับผู้ต้องขัง ผู้หญิง ยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอ
วี/เอดส์

4.5 โปรแกรมการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ข้อกําหนดที่ 15
บริ ก ารด้ านสุ ขภาพในเรือนจํา ควรจั ด หรื อส่งเสริ มให้มีโ ปรแกรมบํ าบั ด รัก ษาเฉพาะทางที่ ออกแบบมา
สําหรับผู้ต้องขังหญิงที่ใช้ยาเสพติด โดยคํานึงถึงประวัติการตกเป็นเหยื่อ ความต้องการพิเศษของผู้ต้องขัง
หญิงมีครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด รวมไปถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ต้องขังหญิงนั้น
ด้วย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
ดู เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 6(ง)
อีกทั้ง กรุณาดูเหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 62 ในบทที่ 1 สําหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง
ระหว่างเพศของการติดยาเสพติดและภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง และความจําเป็นของการมีแนวทางการ
บําบัดรักษาที่แตกต่างกัน
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การนําไปปฏิบัติ
• ควรมีการจัดตั้งบริการบําบัดรักษายาเสพติดในเรือนจําหญิง ที่คํานึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขัง
หญิง โดยร่วมมือกับหน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน บริการดังกล่าวในเรือนจําควรเป็นบริการแบบเดียวกับ
การบริการในชุมชน
• ควรมีการเสนอการบําบัดรักษาแบบไม่บังคับและที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับการติดยาเสพติด ที่
มุ่งเน้นกิจกรรมลดความต้องการเสพยาและเน้นการช่วยเหลือทางจิตใจสําหรับการบําบัดรักษาผลทางลบต่อ
จิตใจจากการติดยาเสพติด
• องค์ประกอบของกลยุทธ์อาจรวมถึง:173
 บริการให้คําแนะนําและให้ข้อมูล
 การให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การบําบัดโดยการใช้ยา ได้แก่ การถอนพิษ การถอนยา การรักษา
เพื่อคงสภาพ รวมถึงการบําบัดที่ทดแทนการติดฝิ่นหรือสารสกัดจากฝิ่น
 โปรแกรมลดอันตราย
 โปรแกรมทางจิตสังคม รวมถึงการริเริ่มนําครอบครัวมามีส่วนร่วม กลุ่มที่มีโครงสร้าง การให้คําปรึกษา
การบําบัดทางจิตและการบําบัดการติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยใน
 โปรแกรมบําบัดฟื้นฟู
 ส่วนของเรือนจําที่ปราศจากยาเสพติด ประกอบกับการบําบัดรักษาที่เหมาะสม
 กิจกรรมทางกายและโปรแกรมกีฬา
 กลุ่มสนับสนุน
• กลยุทธ์ลดความต้องการที่มีประสิทธิภาพจะครอบคลุมตัวเลือกจากองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ เนื่องจาก
ผู้ต้องขังจะอยู่ในระดับขั้นที่แตกต่างกันในขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ยาเสพติดของ
พวกเขา และเนื่องจาก ‘การบําบัดรักษา’ ควรตรงกับความจําเป็นรายบุคคล จึงจําเป็นต้องมีการบริการรักษาที่
หลากหลาย174
• แนวทางที่พึงปรารถนา คือ แนวทางที่เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวพันกับผู้เชี่ยวชาญจาก
หลายวิ ช าชี พ หน่ ว ยงานที่ มิ ใช่ ของรั ฐ กลุ่ ม ในชุ ม ชนและเจ้ า หน้ า ที่ เ รื อ นจํ า กลยุ ท ธ์ ล ดความต้ อ งการที่ มี
ประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีการทํางานและการดําเนินการร่วมกันระหว่างเรือนจําและหน่วยงานภายนอก175

173

174
175

สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, การบําบัดการติดยาเสพติด: แนวทางการรักษาสําหรับผู้ใช้
ยาเสพติดในเรือนจํา, หน้า19
เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
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การวางแผนและพัฒนาโปรแกรม
• ในส่วนต่อไปเป็นองค์ประกอบที่มีการเสนอไว้บางส่วนของแนวทางที่สมบูรณ์ในการวางแผนและพัฒนา
โปรแกรมบําบัดการติดยาเสพติด ซึ่งอาจช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ดังที่ได้เสนอไว้โดยสํานักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสําหรับผู้หญิงทุกคน176 และที่ถูกปรับมาสําหรับผู้ต้องขังหญิง
ในที่นี้ สําหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาดู สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ, ชุดเครื่องมือการบําบัดรักษาการใช้ยาเสพติด, การรักษาและการดูแลการใช้ยาเสพติดสําหรับ
ผู้ ห ญิ ง :
กรณี ศึ ก ษาและบทเรี ย น,
สหประชาชาติ , นิ ว ยอร์ ค , 2004
ได้ ที่
www.unodc.org/docs/treatment/Case_ Studies_E.pdf.
 การพัฒนาและวางแผนโปรแกรมควรตั้งอยู่บนการประเมินความจําเป็นที่รอบคอบ และมีกลไกเพื่อ
ตรวจสอบการบรรลุวัต ถุป ระสงค์ และผลลัพธ์ ที่ได้ การประเมิน ที่ครอบคลุ มควรถามถึ งประเด็น ที่
เกี่ ย วข้ องเป็ น พิ เ ศษกั บ ผู้ ห ญิ ง เช่ น ความสั มพั น ธ์ การตั้ งครรภ์ สุ ขภาพจิ ต รวมถึ งการฆ่ า ตั ว ตาย
ประวัติการถูกทําร้ายและถูกทารุณโดยคู่สมรสที่เพิ่งเกิดขึ้น
 การประสบกับความบอบช้ําทางจิตใจและปัญหาสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในผู้หญิงที่มีปัญหายา
เสพติ ด บริ การสํ าหรับ ผู้ต้ องขังหญิงกลุ่ มนี้ ต้องตระหนั กถึ งผลกระทบจากปัญ หาเหล่า นี้ด้ วย และ
พัฒนากลยุทธ์เพื่อจัดการกับประเด็นดังกล่าว (ดู ข้อกําหนดที่ 12)
 ความเสี่ยงในการทําร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายในผู้ต้องขังหญิงที่ติดยาเสพติดมีสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ที่มีปัญหาความพิการทางจิตร่วมด้วย บริการให้การรักษาจึงควรรวมเอาองค์ประกอบที่จัดการกับ
ความเสี่ยงนั้นไว้ด้วย (ดู ข้อกําหนดที่ 16)
 การบําบัดรักษาโดยการใช้ยา เช่น การบําบัดด้วยสารทดแทนสารประเภทฝิ่นและเฮโรอีน สําหรับผู้ที่
ติดสารประเภทฝิ่นและเฮโรอีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังหญิงที่ติดสารประเภทฝิ่นและเฮโรอีนที่มี
ครรภ์ การบําบัดรักษาด้วยการใช้ยาสามารถลดการใช้ยาเสพติดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้และปัญหาที่
เกี่ยวเนื่องกัน ช่วยทําให้การดํารงชีวิตในสังคมดีขึ้น และมีผลลัพท์ที่ดีกว่าสําหรับทารกของผู้ต้องขัง
หญิงมีครรภ์ อย่างไรก็ตาม การบําบัดรักษาด้วยการใช้ยาจําเป็นต้องมีร่วมกับการรักษาทางจิตสังคมที่
ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของเพศและร่วมกับการจัดการกับความจําเป็นอื่นๆ
 ส่วนที่เกี่ยวกับการติดตามดูแลและการกลับสู่สังคม รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
การจ้า งงานและที่ อยู่ อาศั ย ถือเป็น ส่ว นประกอบที่ สํา คัญของการรักษาสําหรับ ผู้ต้องขั งหญิ ง เพื่ อ
ป้องกันการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ําแล้วซ้ําอีก
• ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกจําคุกในช่วงเวลาสั้นๆ อาจไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมของเรือนจําได้จนแล้วเสร็จ ซึ่ง
จะเพิ่มความต้องการความต่อเนื่องของการดูแลและการสนับสนุนภายหลังการปล่อยตัว

176

ดังที่ได้เสนอไว้ใน สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ การรักษาและการดูแลการใช้ยาเสพติด
สําหรับผู้หญิง: กรณีศึกษาและบทเรียน, 2547, หน้า91-92
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ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
ควรมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจํานวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มีส่วนร่วมในการเริ่มใช้ข้อบังคับของบริการเกี่ยวกับการ
ติดยาเสพติด การรวมเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไว้ในกระบวนการดังกล่าวจะทําให้เกิดการประชุมแสดง
ความคิดเห็นที่ข้อห่วงใยและปัญหา (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและจากการรับรู้) สามารถได้รับการถกเถียงแลกเปลี่ยน
ความเห็นได้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะส่งเสริมความเป็นเจ้าของและการเห็นชอบกับข้อเสนอ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึง177
• ผู้กําหนดนโยบาย
• ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจํา
• หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชนและในเรือนจํา
• ผู้ให้บริการสถานบําบัดยาเสพติดระดับท้องถิ่นและระดับชาติในชุมชนและในเรือนจํา
• หน่วยงานคุมประพฤติ และ/หรือสังคมสงเคราะห์
• หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐที่ทํางานเกี่ยวกับการปรับตัวเข้าสู่สังคม การแก้ไขฟื้นฟู การดูแลสุขภาพและทาง
สังคมสําหรับผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขัง
• หน่วยงานบริการเฉพาะทางของชุมชนอื่นๆ สําหรับอดีตผู้ต้องขัง

4.6 การป้องกันการฆ่าตัวตายและการทําร้ายตัวเอง
ข้อกําหนดที่ 16
การพัฒนาและการดําเนินกลยุทธ์ โดยมีการหารือกับผู้ให้บริการทางสุขภาพจิตและสวัสดิการสังคมเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตายและการทําร้ายตัวเองของผู้ต้องขังหญิง รวมไปถึงการให้การช่วยเหลือที่เหมาะสม ที่
เฉพาะกับความต้องการของเพศหญิง และที่เชี่ยวชาญแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีความเสี่ยง ควรเป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายที่สมบูรณ์ด้านการดูแลสุขภาพจิตของเรือนจําหญิง
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ดังที่แนะนําใน สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, การรักษาการติดยาเสพติด: การบําบัด
สําหรับผู้ใช้ยาเสพติดในเรือนจํา, หน้า18
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เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• การศึ กษานานาชาติ ร ะบุ ว่ า อั ต ราการฆ่ า ตั ว ตายในเรื อนจํ า สู งกว่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประชากรทั่ ว ไปอย่ า งมี
นัยสําคัญ178 ในบางประเทศอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงที่ผ่าน โดยเฉพาะในเรือนจําที่
แออัด179
• การศึกษาจํานวนมากได้พบว่า “ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายจะสูงเป็นพิเศษในช่วงเดือนแรกที่ผู้ต้องขังอยู่
ในเรือนจําใหม่ และมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในวันแรกๆ”180
• ดังข้อคิดเห็นของข้อกําหนดนี้เขียนไว้ และดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว งานวิจัยในบางประเทศระบุว่าผู้หญิงใน
เรือนจําอาจมีความเสี่ยงในการทําร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายในเรือนจํา
เนื่องด้วยระดับความเจ็บป่วยทางจิตและการติดยาเสพติดที่สูงกว่าของผู้ต้องขังหญิง และผลกระทบทางลบจาก
การถูกแยกจากชุมชนที่มีต่อสุขภาวะทางจิตของผู้ต้องขังหญิง181 การเป็นมารดาดูเหมือนว่าจะปกป้องผู้หญิงใน
ชุมชนจากการฆ่าตัวตาย แต่การปกป้องนั้นใช้ไม่ได้กับในเรือนจํา หากมารดาถูกแยกจากบุตรของเขา182 บาง
งานวิจัยได้ระบุว่าในขณะที่ภายนอกเรือนจําผู้ชายมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิง แต่พบผลกลับกันใน
เรือนจํา183
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องค์กรระหว่างประเทศด้านการปฏิรูปการลงโทษ, บทย่อของการปฏิรูปการลงโทษ ข้อที่ 2, สุขภาพในเรือนจํา: ตระหนักถึงสิทธิด้าน
สุขภาพ, 2550, หน้า3
ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร หัวหน้าผู้ตรวจของเรือนจําแสดงความเป็นห่วงในปี 2550 ว่าการฆ่าตัวตายในเรือนจําในอังกฤษและ
เ ว ล ส์ ไ ด้ เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง มี นั ย สํ า คั ญ ถึ ง ส อ ง ค น ต่ อ ห นึ่ ง สั ป ด า ห์ ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล ม า จ า ก ค ว า ม แ อ อั ด
www.guardian.co.uk/uk/2007/jun/13/prisonsandprobation.ukcrime, 13 มิถุนายน 2550 ในฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
จํานวนผู้ต้องขังมากที่สุดในยุโรป ผู้ต้องขังมากกว่าหนึ่งร้อยคนฆ่าตัวตายในปี 2553 องค์กรที่มิใช่ของรัฐกล่าวว่ามีผู้ต้องขังคนหนึ่ง
พยายามฆ่าตัวตายทุกๆ สามวัน และโอกาสของการฆ่าตัวตายในเรือนจําสูงกว่าโอกาสนอกเรือนจําถึง 10 เท่า สหภาพยุโรปได้เตือน
ฝรั่งเศสซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าเรือนจําในฝรั่งเศสมีความแออัด ผู้ต้องขังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานและสุขอนามัย และที่สุดแล้วกรณีการฆ่าตัวตายจะ
สูงขึ้น; อนัสทับ รอย, เพรส ทีวี, www.presstv.ir/detail/170279.html 16 มีนาคม 2554. ในอิตาลี ความแออัดในเรือนจําเป็นเพียง
สาเหตุบางส่วนสําหรับอัตราฆ่าตัวตายที่สูงในเรือนจํา ซึ่งสูงกว่า 15-17 เท่าของอัตราฆ่าตัวตายนอกเรือนจํา ประชากรเรือนจําของอิตาลี
พุ่งขึ้นไปสูงที่สุดด้วยจํานวนผู้ต้องขังมากกว่า 65,000 คนในระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ 43,000 คน ในปี 2552 สมาคมตัวแทนแพทย์
ในเรือนจํา (AMAPI) กล่าวว่าความแออัดในเรือนจําของอิตาลีได้ก่อให้เกิด ‘ระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิด’ ขณะที่สมาคมตํารวจและผู้คุม
ได้เตือนว่า “พวกเราอยู่ตรงเส้นจํากัดของการเคารพสิทธิมนุษยชน” www.lifeinitaly.com/node/15684 23 ธันวาคม 2553
องค์การอนามัยโลกยุโรป, มอลเลอร์ แอล, สโตฟเวอร์ เอช, เจอร์เกนส์ อาร์, เกเทอร์เรอร์ เอ, และนิโคโกเซียน เอช, (บรรณาธิการ),
สุขภาพในเรือนจํา. แนวทางขององค์การอนามัยโลกถึงสิ่งจําเป็นต่อสุขภาพในเรือนจํา, 2550, หน้า142, ดู โฮวาร์ด หลีก สําหรับการ
ปฏิรูปการลงโทษ, ‘การดูแล ข้อห่วงใย และการจําคุกสามเดือน’: เรือนจําหญิงสามารถใช้คืนแรกในสถานที่ควบคุมตัวเพื่อลดความเศร้า
เสียใจได้อย่างไร, 2549
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 16
องค์การอนามัยโลก, สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, สุขภาพของผู้หญิงในเรือนจํา, การ
แก้ไขความไม่เท่าเทียมทางเพศ, 2552, หน้า28
รายงานคอร์สตัน, รายงานโดยบารอเนส จีน คอร์สตัน เรื่องการทบทวนเกี่ยวกับผู้หญิงในระบบยุติธรรมทางอาญาที่มีความอ่อนแอเป็น
พิเศษ, สํานักงานใหญ่, สหราชอาณาจักร, 2550, หน้า3
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• การนําสิ่งของที่อาจใช้ฆ่าตัวตายตายหรือการมีข้อจํากัดเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาสของการฆ่าตัวตายหรือทํา
ร้ายตัวเอง แทนที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขที่สาเหตุของการกระทําดังกล่าว มีแนวโน้มจะทําให้ความทุกข์
ทางใจที่มีอยู่แย่ลง ในระบบเรือนจําหนึ่งเป็นอย่างน้อย และบางกรณีที่ร้ายแรง การนําสิ่งของที่ผู้ต้องขังหญิง
สามารถใช้ทําร้ายตนเองได้ออกไป ส่งผลให้ผู้ต้องขังหญิงเปลี่ยนวิธีจากการกรีดข้อมือเป็นการผูกคอตาย ซึ่ง
เป็นวิธีที่เสี่ยงกว่าในการทําร้ายตัวเอง184
• การทําร้ายตัวเองส่วนใหญ่นั้นเพื่อบรรเทาความรู้สึกโกรธ ความเครียด ความวิตกกังวลหรือซึมเศร้า185
การทําร้ายตัวเองในเรือนจําอาจเกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติด การมีประวัติการติดสุราและการเคยตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรง186
• เหตุผลเบื้องหลังการทําร้ายตัวเองหรือการพยายามฆ่าตัวตายจําเป็นต้องได้รับการบําบัด ซึ่งทําให้เห็นถึง
ความจําเป็นของการมีแนวทางแบบองค์รวม
• ในบางเขตอํานาจ การทําร้ายตัวเองและการพยายามฆ่าตัวตายจะถูกลงโทษ ซึ่งทําให้เกิดความทุกข์ใจที่
มากขึ้ น และมั กนําไปสู่ ปัญหาสุขภาพจิตที่ แย่ล ง ตั วอย่ างเช่น ในสหรัฐ อเมริกา กฎของเรือนจํา กําหนดให้
“พฤติกรรมที่แสดงอาการของการเจ็บป่วย เช่น การทําร้ายตัวเอง ความพยายามฆ่าตัวตาย การส่งเสียงดังและ
การปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่งเป็นความผิดและต้องถูกลงโทษ”187 การลงโทษสําหรับการทําร้ายตัวเองยังเป็น
เรื่องทั่วไปในบางประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง ซึ่งในบางสถานการณ์การทําร้ายตัวเองอาจกระทั่ง
ถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดทางอาญา
• การบํ า บั ด รั ก ษาที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ สํ า หรั บ การทํ า ร้ า ยตนเองยั ง อยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา ซึ่ ง
ประกอบด้วยการแก้ปัญหาอย่างมีโครงสร้างและการบําบัดด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่พบว่าค่อนข้างมี
ประสิทธิภาพ และการบําบัดที่เฉพาะเจาะจง เช่น การบําบัดความคิดและพฤติกรรม (Dialectical Behavior
Therapy) นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของกลุ่มช่วยเหลือกันเอง188

184
185
186

187

188

รายงานคอร์สตัน, เรื่องเดิม หน้า76
รายงานคอร์สตัน, เรื่องเดิม หน้า76
บอร์ริล เจ, เบอร์เน็ต อาร์, มิลเลอร์ เอส, บริกส์ ดี, วีฟเวอร์ ที, เมเด็น เอ, “รูปแบบของการทําร้ายตัวเองและความพยายามในการฆ่าตัว
ตายของผู้ต้องขังหญิงผิวขาว ผิวดํา/เชื้อชาติผสม”, ในพฤติกรรมอาชญากรและสุขภาพจิต, 2546; 13(4); 229-40.
องค์กรระหว่างประเทศด้านการปฏิรูปการลงโทษ, บทย่อของการปฏิรูปการลงโทษ ข้อที่ 2, สุขภาพในเรือนจํา: ตระหนักถึงสิทธิด้าน
สุขภาพ, 2550, หน้า4
รายงานคอร์สตัน, เรื่องเดิม หน้า76
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การนําไปปฏิบัติ
• การสร้างกลยุทธ์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและทําร้ายตัวเอง และเพื่อจัดให้มีความช่วยเหลือที่เหมาะสม
และตรงกับความต้องการเฉพาะของเพศ ความช่วยเหลือทางจิตสังคมเฉพาะรายและความช่วยเหลือปัญหาทาง
จิตสําหรับผู้ต้องขังหญิงที่มีความเสี่ยง ควรถูกให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดูแลสุขภาพในเรือนจํา
• การคัดกรองสุขภาพที่ดําเนินการขณะรับตัวเข้าเรือนจําและการประเมินเป็นประจํา เป็นส่วนประกอบ
หลักของกลยุทธ์การป้องกันการทําร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย189
• นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จําเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจจับความเสี่ยงของการทําร้ายตัวเองและการ
ฆ่าตัวตาย และเสนอความช่วยเหลือโดยให้การให้กําลังใจและส่งตัวผู้ต้องขังนั้นไปยังผู้เชี่ยวชาญ190 การควบคุม
สอดส่องหลังการรับตัว จากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมอย่างดีและที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นตลอดระยะเวลาการถูก
จํ า คุ ก ถื อ เป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คั ญ ของโปรแกรมป้ อ งกั น การฆ่ า ตั ว ตาย 191 ซึ่ ง ควรรวมถึ ง การบ่ ม เพาะ
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจํากับผู้ต้องขัง ประเภทที่จะเอื้อให้ผู้ต้องขังเปิดเผยความทุกข์ใจออกมา
หากเกิดความรู้สึกเช่นนั้น192
• ดังบังคับไว้ในข้อกําหนดที่ 13 เจ้าหน้าที่ยังควรตระหนักถึงช่วงเวลาเฉพาะที่ผู้ต้องขังอาจรู้สึกเครียดมาก
วิตกกังวลมาก หรือซึมเศร้ามาก ซึ่งอาจนําไปสู่การทําร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย
• ดังที่แนะนําไว้โดยองค์การอนามัยโลก และที่แนะนําไว้ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกําหนดที่ 2 ว่าด้วยการรับตัว
พื้นที่ต้อนรับและขั้นตอนการรับตัวควรถูกจัดในรูปแบบที่จะลดความเครียดทางจิตใจของผู้ต้องขัง เมื่อเป็นไป
ได้ ควรมี ก ารจั ด หาเครื่ อ งอํ า นวยความสะดวกที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ต้ อ งขั ง สามารถติ ด ต่ อ กั บ ครอบครั ว ได้ โ ดยเร็ ว
กระบวนการต่างๆ ควรรับประกันว่าผู้ต้องขังทุกรายได้รับข้อมูลและเข้าใจข้อมูลนั้น และการให้ข้อมูลควร
เป็นไปในทางที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของผู้ต้องขังให้มากที่สุดเท่าที่สามารถกระทําได้ 193
• ทุกการกระทําของการทําร้ายตัวเองหรือความพยายามฆ่าตัวตายควรถูกตอบสนองจากมุมมองของการ
บําบัด
• มาตรการที่ประสบความสําเร็จในการให้การสนับสนุนผู้ต้องขังนั้น มีโปรแกรมเพื่อนช่วยเพื่อนรวมอยู่ด้วย
ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผู้ต้องขังจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะในการช่วยเหลือเพื่อน เพื่อเฝ้าสังเกตความรู้สึก

189

190
191
192
193

องค์การอนามัยโลก, สมาคมระหว่างประเทศสําหรับป้องกันการฆ่าตัวตาย, การป้องกันการฆ่าตัวตายในสถานที่คุมขังและเรือนจํา, 2550
หน้า10
เรื่องเดียวกัน หน้า9
เรื่องเดียวกัน หน้า12
เรื่องเดียวกัน หน้า13
องค์การอนามัยโลกยุโรป, มอลเลอร์ แอล, สโตฟเวอร์ เอช, เจอร์เกนส์ อาร์, เกเทอร์เรอร์ เอ, และนิโคโกเซียน เอช, (บรรณาธิการ),
สุขภาพในเรือนจํา. แนวทางขององค์การอนามัยโลกถึงสิ่งจําเป็นต่อสุขภาพในเรือนจํา, 2550, หน้า142
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เป็นทุกข์ของผู้ต้องขังอื่นในช่วงเวลาวิกฤต เช่น ในช่วงหลังจากถูกรับตัวเข้าเรือนจํา194 องค์การอนามัยโลกและ
สมาคมนานาชาติเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตาย (IASP) เขียนไว้ว่า “ในบางเรือนจํา มีการให้การสนับสนุนทาง
สังคมผ่านการใช้ผู้ต้องขังที่ได้รับการอบรมพิเศษให้เป็น ‘เพื่อนคู่ซี้’ หรือ ‘ผู้ฟัง’ ซึ่งดูเหมือนจะมีผลทางบวกต่อ
สุขภาวะทางจิตของผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มจะฆ่าตัวตาย เนื่องจากพวกเขาอาจไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่เรือนจํา แต่ไว้ใจ
ผู้ต้องขังด้วยกัน การเยี่ยมจากครอบครัวอาจถูกใช้เป็นวิธีหนึ่งในการส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคม และเป็น
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายของผู้ต้องขัง”195
• การวิจัยระบุว่าการฆ่าตัวตายในเรือนจําส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ต้องขังถูกแยกจากเจ้าหน้าที่เรือนจําหรือ
ผู้ต้องขังอื่น196 ดังนั้น การนําตัวผู้ต้องขังไปแยกไว้หรือการขังเดี่ยวสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการฆ่าตัวตาย197
และควรหลีกเลี่ยง (ดู ข้อกําหนดที่ 22 การห้ามเด็ดขาดมิให้ใช้การขังเดี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงบางประเภท)
องค์การอนามัยโลกและสมาคมนานาชาติเพื่อการป้องกันการฆ่าตัวตายแนะนําให้จัดผู้ต้องขังที่มีแนวโน้มจะฆ่า
ตัวตายไว้ในเรือนนอนที่มีลักษณะเป็นหอพักหรือร่วมห้องขังกับผู้อื่น198
• ผู้ต้องขังอาจใช้การทําร้ายตัวเองเป็นวิธีในการต่อต้านสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ดีในเรือนจําและต่อต้านการ
ละเมิ ดสิทธิ มนุษยชนรูป แบบอื่นๆ ในกรณีดังกล่าวผู้ จัดการเรื อนจํา จําเป็ นต้องจัดการกับ สาเหตุของการมี
พฤติกรรมต่อต้านนั้น แทนที่จะลงโทษผู้ที่ใช้วิธีการสุดโต่งดังกล่าวเพื่อเรียกความสนใจต่อสภาพความเป็นอยู่
ของเรือนจําที่ไม่น่าพึงพอใจและที่ไร้มนุษยธรรม การทําให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายหรือ
ใช้มาตรการทางวินัยจะก่อให้เกิดความตึงเครียดและความโกรธแค้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังเหล่านั้น
ที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพกลับไม่ได้รับการรักษา และสุขภาพจิตของพวกเขาจะแย่ลง199 การทําร้ายตัวเอง
และการฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งควรได้รับการจัดการอย่างจริงจัง แทนที่จะถูกมองว่าเป็นการพยายาม
ควบคุ มบุ คคลอื่ น ผู้ ต้ องขั งที่ กระทํ าการดั งกล่ า วควรได้ รั บ การรั กษาทางการแพทย์ ในทัน ที สํ า หรั บ อาการ
บาดเจ็บใดๆ และได้รับการเข้าถึงการให้คําปรึกษาหรือการบําบัดเฉพาะทางในทันที200
• ดังข้อคิดเห็นของข้อกําหนดนี้เขียนไว้ “ต้องมีการเน้นย้ําว่าองค์ประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์ในการลด
เหตุ ก ารณ์ ก ารทํ า ร้ า ยตั ว เองและฆ่ า ตั ว ตายในเรื อ นจํ า คื อ การสร้ า งสภาพแวดล้ อมในเรื อ นจํ า ที่ ส่ ง เสริ ม

194

195

196
197
198
199
200

สถาบันอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลีย, แมค อาร์เธอร์ เอ็ม, คามิลเลอร์รี พี, และเว็บ เอช, กลยุทธ์สําหรับการฆ่าตัวตายและการทําร้าย
ตัวเองในเรือนจํา, สิงหาคม 2542, หน้า4
องค์การอนามัยโลก, สมาคมระหว่างประเทศสําหรับการป้องกันการฆ่าตัวตาย, การป้องกันการฆ่าตัวตายในสถานที่ควบคุมตัวและ
เรือนจํา, 2550, หน้า16
เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, คู่มือเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษ, 2552, หน้า33
เรื่องเดียวกัน
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สุขภาพจิต นอกเหนือจากการระบุตัวและการควบคุมสอดส่องผู้ต้องขังที่ ‘มีความเสี่ยง’ และการให้การรักษา
เป็ น รายบุ คคลแก่ ผู้ ต้ องขั งนั้น แล้ ว ยั งมี ความจํ า เป็ น ที่ผู้ จั ด การเรื อนจํ า และเจ้ าหน้ า ที่ ควรใช้ วิ ธี การเชิ งรุ ก
ทางบวกในการทําให้ขวัญและกําลังใจในเรือนจําดีขึ้นเพื่อลดเหตุการณ์การทําร้ายตัวและการฆ่าตัวตาย”201
แนวทางการจัดการเรือนจําที่อ่อนไหวต่อความต้องการระหว่างเพศ และที่ให้โอกาสมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับ
ผู้ต้องขังหญิงในการรักษาการติดต่อกับครอบครัวและบุตรของพวกเขาไว้ถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของ
แนวทางดังกล่าว
สําหรับแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบสําคัญของโปรแกรมป้องกันการฆ่าตัวตายและตัวอย่างการปฏิบัติ
ที่ดี ดู องค์การอนามัยโลก, สมาคมระหว่างประเทศสําหรับการป้องกันการฆ่าตัวตาย, การป้องกันการฆ่าตัว
ต า ย ใ น ส ถ า น ที่ ค ว บ คุ ม ตั ว แ ล ะ เ รื อ น จํ า , 2007 ไ ด้ ที่ www.who.int/mental_health/resources/
preventingsuicide/en/index.html

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•

ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา

4.7 บริการด้านการป้องกันสุขภาพ
ข้อกําหนดที่ 17
ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ต้ อ งได้ รั บความรู้ แ ละข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ มาตรการป้ อ งกั น สุ ข ภาพ จากการติ ด เชื้ อ เอชไอวี
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางเลือดอื่นๆ และความเจ็บป่วยที่เฉพาะของเพศหญิง

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ในการเพิ่มการตระหนักรู้ การให้ความรู้และข้อมูลถือเป็นส่วนประกอบหลักของบริการด้านการป้องกัน
สุขภาพในเรือนจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคํานึงถึงระดับการศึกษาที่ต่ําและการตระหนักรู้น้อยของผู้ต้องขัง ซึ่ง
ส่วนใหญ่มักมาจากภูมิหลังที่ขาดแคลนทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ประเด็นนี้ยิ่งเป็นจริงสําหรับผู้ต้องขังหญิง
ด้วย พวกเขาต้องเผชิญกับการกีดกันจากความรู้และความท้าทายจากการถูกประณามในการเข้าถึงข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสุขภาวะการเจริญพันธุ์202

201
202

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 16
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 17
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• เรือนจําควรจัดหาโอกาสในการเพิ่มความตระหนักรู้ของผู้ต้องขังหญิงในประเด็นเหล่านี้ทั้งหมด และแจ้ง
ให้ ผู้ ต้ องขั งหญิ งทราบเกี่ ย วกั บ วิ ธี การที่ พวกเขาสามารถทํ าได้ เ พื่ อลดความเสี่ ย งต่ อการมี ปั ญ หาสุ ขภาพที่
เกี่ยวกับเพศและการเจริญพันธุ์

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วยหลักๆ ที่เฉพาะกับเพศหญิง รูปแบบต่างๆ
ของการส่งผ่านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคติดต่อทางเลือด ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการที่สามารถทําได้เพื่อ
ปกป้องตัวเองจากความเจ็บป่วยเหล่านี้ ข้อมูลดังกล่าวควรถูกชี้แจงในภาษาที่เข้าใจง่ายและในหลายภาษาที่
เป็นที่นิยมพูดในเรือนจํา
• ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการกระตุ้นให้ถามคําถาม หากพวกเขาไม่เข้าใจข้อมูลที่ได้รับ เจ้าหน้าที่สุขภาพ
ควรมีเวลาว่างสําหรับตอบข้อข้องใจนั้นอย่างเป็นความลับ
• ควรจัดให้มีชั่วโมงของการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเด็นสําคัญๆ อย่างสม่ําเสมอ โดยร่วมมือกับ
บริการสุขภาพในชุมชน
• ควรมีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐในชุมชนที่ทํางานด้านการดูแลสุขภาพผู้หญิง และ
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐนั้นควรได้รับการส่งเสริมให้ดําเนินโปรแกรมในเรือนจําเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของ
ผู้ต้องขังหญิง

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บริหารงานเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ

ข้อกําหนดที่ 18
มาตรการป้องกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับผู้หญิง เช่น การตรวจภายใน และการตรวจคัดกรองสําหรับ
มะเร็งเต้า นมและมะเร็งนรีเวช ควรถูก เสนอให้กั บผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําอย่างเท่าเทียมกับผู้หญิงวั ย
เดียวกันในชุมชน

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• บริการป้องกันสุขภาพที่จัดให้ในเรือนจําควรมีความเท่าเทียมกับกับบริการในชุมชน เป็นไปตามสิทธิที่
ผู้ชายและผู้หญิงทุกคน รวมถึงผู้ต้องขัง พึงได้รับมาตรฐานสุขภาวะทางกายและทางจิตที่สูงที่สุดเท่าที่จะหาได้
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ดังที่ให้ไว้โดยกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อที่ 12203 เหล่านี้รวมถึง
การตรวจภายใน การตรวจคัดกรองสําหรับมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ซึ่งควรมีการดําเนินการบ่อยครั้ง
เท่ากับที่มีการตรวจในชุมชน
• บริการป้องกันสุขภาพสามารถรวมถึงข้อบังคับเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิด ซึ่งไม่ได้จําว่าต้องใช้เพื่อป้องกัน
การตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังสามารถป้องกันความเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประจําเดือนได้ด้วยดังที่อธิบายไว้
ในข้อคิดเห็น ควรมีการพิจารณาเพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงสามารถเข้าถึงถุงยางอนามัยและแผ่นยางครอบ
ปากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังที่ข้อคิดเห็นของข้อกําหนดที่ 17 เขียนไว้204
• ในบางระบบ บริ การดั งกล่ า วมี อ ยู่ เ พี ย งในเรื อนจํ า ที่ มีค วามมั่ น คงระดั บ สู งเท่ า นั้ น ซึ่ งหมายความว่ า
ผู้ต้ องขั งหญิงอาจต้ องถู กส่ งตั ว ไปยั งเรือนจํา นั้ น เพื่ อให้ได้ รั บการบริ การที่ จํ าเป็ น 205 การปฏิ บั ติดั งกล่า วไม่
สามารถยอมรับได้ เพราะการถูกกักขังในระดับความมั่นคงที่สูงกว่าที่จําเป็นจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาสุขภาพจิต และเป็นไปได้ว่าจะถูกแยกจากครอบครัวและชุมชนไกลขึ้น

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้บริหารงานเรือนจําและบริการด้ านสุขภาพในเรือนจํา ควรรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงสามารถเข้าถึ ง
บริการด้านการป้องกันสุขภาพ รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม จากแพทย์ที่ทรง
คุณวุฒื
• บริการด้านการป้องกันสุขภาพควรจัดให้มีในเรือนจําหญิงทุกแห่ง ในกรณีที่บริการสุขภาพที่จําเป็นไม่
สามารถจัดให้ได้ในเรือนจํา ผู้ต้องขังหญิงควรถูกส่งตัวไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพ/โรงพยาบาลในชุมชนเพื่อ
รับการตรวจคัดกรอง
• บริการด้านสุขภาพของเรือนจําควรสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
เพื่อรับประกันการเข้าถึงบริการด้านการป้องกันสุขภาพสําหรับผู้ต้องขังหญิง
• ถ้าผู้ต้องขังหญิงต้องการยาเม็ดคุมกําเนิด สําหรับเหตุผลใดก็ตาม ผู้ต้องขังหญิงนั้นควรสามารถปรึกษา
ความต้องการนั้นกับนรีแพทย์ได้และสามารถเข้าถึงยาเม็ดคุมกําเนิดได้ ถ้าพบว่าจําเป็น

203
204

205

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 18
ดู องค์การอนามัยโลก สํานักงานส่วนภูมิภาคของยุโรป, แวน เดน เบิร์จ บี, แกเทอร์เรอร์ เอ, อตาเบย์ ที, ฮาริกา เอฟ, สุขภาพผู้หญิงใน
เรือนจํา, แนวปฏิบัติและรายการตรวจสอบเพื่อทบทวนนโยบายและการปฏิบัติในปัจจุบัน, 2554, หน้า 8 และ14
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 18
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• ควรมีการพิจารณาเพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงสามารถหาถุงยางอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับ
อนุญาตให้มีการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ และแผ่นอนามัยครอบปากได้206ในทุกกรณี เพื่อป้องกันการส่งผ่านของ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์207

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•

206

207

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บริหารงานเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน

แผ่นอนามัยครอบปาก คือ แผ่นยางสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กและบางที่ช่วยลดการส่งผ่านของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ระหว่างการมีเพศ
สั ม พั น ธุ์ โ ด ยใ ช้ ป า ก ทํ าห น้ า ที่ เ ป็ นตั ว กั้ น น้ํ า คั ดห ลั่ ง จ า ก ช่ อ ง ค ล อ ด ห รื อ รู ท ว า ร ที่ มี แ บ ค ที เ รี ยห รื อ ไ ว รั ส;
ดู
<http://brown.edu/Student_Services/Health_Services/Health_Education/sexual_health/safer_sex_and_
contraceptives/dental_dams.php>.
โครงการอนามัยโลก, สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ,
หลักฐานสําหรับรายงานวิชาการเชิงปฏิบัติการ, แนวทางแก้ไขเพื่อจัดการกับเอชไอวีในเรือนจํา, การป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
2550, หน้า 5
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ความปลอดภัยและความมันคง
(ข้อกําหนดที 19-25)
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บทที่ 5 ความปลอดภัยและความมั่นคง
ในบทนี้จะเสริมข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (SMR Rules) โดยจะครอบคลุมใน
เรื่องของวินัยและการลงโทษ (ข้อกําหนดที่ 27 ถึง 32), เครื่องพันธนาการ (ข้อกําหนดที่ 33ถึง 34) การแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียนของผู้ต้องขัง (ข้อกําหนดที่ 35 และ 36) และการตรวจสอบ (ข้อกําหนดที่ 55)
ข้อบังคับของข้อกําหนดกรุงเทพ ในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงอยู่บนฐานของแนวคิดที่ว่าความมั่นคง
ของบุคคลนั้นสามารถถูกรักษาหรือพัฒนาได้ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง และคํานึงถึงความ
ต้องการเฉพาะของเพศหญิง รวมถึงตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่อยู่ในระยะให้นมบุตร
และผู้หญิงที่มีเด็กเล็กอยู่ด้วยในเรือนจํา ข้อกําหนดกรุงเทพจะเป็นตัวเสริมให้ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกระบวนการการตรวจค้น การใช้เครื่องพันธนาการ การขังเดี่ยว การร้องเรียน และการตรวจสอบ
ของเรือนจํา โดยคําแนะนําและกระบวนการเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อกําหนดกรุงเทพ
เองยังได้เน้นถึงความต้องการความปลอดภัยเฉพาะสําหรับผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งตระหนักถึงความอ่อนไหว
เปราะบางและความต้องการเฉพาะของเพศหญิง
ข้อกําหนดกรุงเทพนั้นตระหนักว่าความปลอดภัยเป็นความต้องการที่สําคัญที่สุดของผู้ต้องขังหญิงซึ่งแนวคิด
เรื่องการกลับคืนสู่สังคม (Social Reintegration) ยังคงเป็นนามธรรม ความต้องการด้านความปลอดภัยของ
ผู้ต้องขังหญิงยังปรากฏในส่วนอื่นของข้อกําหนดกรุงเทพ เช่น กระบวนการตรวจสอบความละเอียดอ่อนทาง
เพศและ ระบบการจําแนกผู้ต้องขัง (ข้อกําหนดที่ 40 และ 41) โดยเป็นการเน้นย้ําเรื่องการแยกผู้ต้องขังหญิง
ออกจากผู้ ต้ อ งขั ง ชาย (ข้ อกํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ที่ 8(ก)) การใช้ เ จ้ า พนั ก งานหญิ งมาดู แลผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง
(ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 53) โดยเจ้าหน้าที่เรือนจําหญิงจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถให้
ตอบสนองอย่างเหมาะสมและเข้าใจถึงความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง (ข้อกําหนดกรุงเทพข้อที่ 29 และ
33) และข้อกํ าหนดเพิ่มเติ มที่เ กี่ย วข้องกั บ การปกป้องผู้ ต้ องขังหญิงจากความรุ นแรงทางเพศ (ข้อกํ าหนด
กรุงเทพที่ 33)
ความปลอดภัยและความมั่นคง
ส่วนเสริมของข้อกําหนดที่ 27 ถึง 36 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจํา
(ก) การตรวจค้น
ข้อกําหนดที่ 19
มาตรการการตรวจค้นต้องคํานึงถึงและเคารพต่อศักดิ์ศรีของผู้ต้องขังหญิง และต้องดําเนินการโดยเจ้า
พนักงานหญิงที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ทําการตรวจค้นได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนที่ได้
กําหนดไว้
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ข้อกําหนดที่ 20
การตรวจค้นโดยมาตรการทางเลือกอื่นๆ เช่น การใช้เครื่องสแกน (Scan) ควรนํามาใช้แทนการตรวจค้น
แบบถอดเสื้อผ้า (Strip Search) และการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย (Invasive Body Search)
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายที่ผู้ต้องขังหญิงอาจได้รับจากการตรวจค้น

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 19 และ 20
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําไม่ได้ให้คําแนะนําในการตรวจค้นผู้ต้องขังซึ่งประกอบด้วยการตรวจค้นแบบ
ถอดเสื้อผ้า (Strip Search) และ การตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย (Invasive Body Search) ซึ่งอาจจะ
เป็ น เพราะข้ อกํ า หนดที่ 53 ได้ ร ะบุ ไว้ แล้ ว ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ เ รื อ นจํ า หญิ งต้ อ งเป็ น เพศหญิ งเท่ า นั้ น (ยกเว้ น เจ้ า
พนักงานผู้เชี่ยวชาญ) ดังนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะกําหนดให้เจ้าพนักงานที่ทําการตรวจค้นผู้ต้องขังหญิงต้อง
เป็นเพศหญิง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีความจําเป็นที่จะต้องมีคําแนะนําในการตรวจค้นที่ละเอียดมากขึ้น ซึ่งเป็น
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสามารถสร้างผลกระทบต่อจิตใจของผู้ต้องขังได้
• ในบางประเทศ เป็นเรื่องปกติที่ผู้ต้องขังหญิงจะต้องถูกตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้า ในบางครั้งเจ้าพนักงานที่
ทําการตรวจค้นเป็นผู้ชายซึ่งอาจจะเกิดความอับอายได้208 มีรายงานว่า ผู้ต้องขังหญิงได้ทําร้ายตัวเองเพราะถูก
กระทําอย่างไม่เหมาะสมและไร้มนุษยธรรมระหว่างการถูกตรวจค้น209ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อศักดิ์ศรีของ
ผู้หญิงเหล่านั้นถูกกดขี่ข่มเหง

208

209

ยกตัวอย่างเช่น มีการรายงานว่าการตรวจค้นช่องคลอดผู้ต้องขังหญิงเป็นเรื่องปกติในประเทศกรีซ จนถึงปี 2011 ผู้ต้องขังที่ปฏิเสธการ
ตรวจค้นช่องคลอดในวันแรกที่มาเรือนจํา จะถูกแยกไปขังเดี่ยวและถูกบังคับให้ทานยาระบาย ผู้เชี่ยวชาญได้ระบุว่าในปัจจุบัน การตรวจ
ค้นช่องคลอดจะกระทําก็ต่อเมื่อจําเป็น และมักจะกระทําโดยแพทย์มากกว่าพยาบาลผู้ช่วย ในส่วนของยาถ่ายนั้น ไม่มีการใช้แล้ว แต่
คณะกรรมการเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรีแห่งยุโรป (CPT) ยืนยันว่าจาก
การที่คณะได้ไปเยี่ยมเรือนจําในเดือนมกราคม 2011 ยัง คงมีการให้ยาระบายอยู่ ดูรายงานที่เสนอต่อรัฐ บาลประเทศกรีซเขียนโดย
คณะกรรมการเพื่อป้องกันการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรีแห่งยุโรป (CPT) ในการเยี่ยม
ประเทศกรีซวันที่ 17 ถึง 29 กันยายน, CPT/inf (2010) 33, paras. 91-93. <http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2010-33-infeng.pdf>และรายงานต่อรัฐบาลกรีซเรื่องการเยี่ยมประเทศกรีซระหว่างวันที่ 19 ถึง 27 กันยายน จัดทําโดยคณะกรรมการเพื่อป้องกัน
การทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรีแห่งยุโรป (CPT), CPT/inf (2012) 1, paras.5051.<http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2012-01-inf-eng.pdf>ในประเทศฝรั่ง เศส มีก ารรายงานว่ าการตรวจค้น แบบถอด
เ สื้ อ ผ้ า ยั ง ค ง มี อ ยู่ บ้ า ง แ ล ะ จ ด ห ม า ย ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง ผู้ ต้ อ ง ขั ง เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ถู ก ก ร ะ ทํ า อ ย่ า ง ท า รุ ณ
<www.independent.co.uk/news/world/politics/forcefed-and-beaten-life-for-women-in-jail-6 2 7 8 8 4 9.html>.ใ น เ ดื อ น
พฤศจิกายน 2011 กรมราชทัณฑ์ของประเทศไอร์แลนด์ (Prison Service of Ireland) ถูกวิจารณ์อย่า งหนักในรายงานของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ที่ ม า เ ยี่ ย ม ว่ า มี ก า ร บั ง คั บ ใ ห้ ผู้ ห ญิ ง แ ก้ ผ้ า เ พื่ อ ค้ น ห า ย า เ ส พ ติ ด ต่ อ ห น้ า เ จ้ า พ นั ก ง า น ช า ย ,
<www.rte.ie/news/2011/1118/prison.html>.ในประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานปี 2009 โดยสํานักงานจเรตํารวจ (Office of the
Inspector General) พบว่าเจ้าพนักงานชายถูกกล่าวหาว่ากระทําการไม่เหมาะสมทางเพศในขณะที่ทําการตรวจค้นแบบตบเบาๆตาม
ลําตัว และผู้เขียนรายงานพิเศษเรื่องความรุนแรงต่อสตรี สาเหตุ และผลที่ต ามมา รายงานว่า ผู้ต้องขัง ในสหรัฐฯร้องเรียนเรื่องการ
ตรวจสอบร่างกายแบบรุกล้ําในเวลาที่ผู้ต้องขังกลับมาจากบําบัด; รายงานของผู้เขียนรายงานพิเศษเรื่องความรุนแรงต่อสตรี สาเหตุ และ
ผลที่ตามมา, ราชิดะ แมนจู, A/HRC/17/26/Add.5, paras 34 and 38.
ในเรือนจําที่ใหญ่ที่สุดของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีรายงานว่าผู้รักษาความปลอดภัยกล่าวว่าตนเคยเป็น ”เจ้าพนักงานคนที่สอง
ที่ทําการตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการ” เจ้าพนักงานคนหนึ่งกล่าวว่ามีการสั่งให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ”ในรูปแบบที่
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• ความต้องการคําแนะนําเรื่องการตรวจค้นส่วนตัวมีความสําคัญมากขึ้นเนื่องจากการใช้เจ้าพนักงานคละ
เพศมาก แต่อย่างไรก็ตาม การกําหนดให้เจ้าพนักงานเป็นเพศเดียวกันกับผู้ต้องขังยังไม่เพียงพอ ยังคงต้อง
ตระหนักถึงวิธีการตรวจค้นผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีและสุขภาพของผู้ต้องขังด้วย
• หลักการที่ว่าผู้ต้องขังต้องถูกตรวจค้นโดยเจ้าพนักงานที่เป็นเพศเดียวกันนั้นได้ถูกเน้นย้ําโดยความเห็น
ทั่ ว ไป 16 ในมาตรา 17 ของกติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ งโดย
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee, General Comment 16 on Article 17 of
the ICCPR) ถูกอ้างถึงในความเห็นต่อข้อกําหนดนี้ รวมถึงในกลไกระดับภูมิภาค เช่น หลักการที่ 21 ของ
หลักการและการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปกป้องบุคคลผู้ที่ปราศจากอิสรภาพในอเมริกา และข้อกําหนดของ
เรือนจํายุโรปข้อที่ 54.5 ปี 2006
• การตรวจค้นที่พูดถึงในข้อกําหนดนี้หมายถึงการตรวจค้นส่วนบุคคลทุกรูปแบบ รวมถึง การตรวจค้นด้วย
การตบตามตัวเบาๆ และการค้นตัวอย่างรวดเร็ว
• หลักการและข้อกําหนดเพิ่มเติมที่ใช้กับการตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าและการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปใน
ร่างกายเป็นไปตามคํากล่าวของแพทยสมาคมโลกในเรื่องการตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (World Medical
Association Statement on Body Searches of Prisoners)210 อ้างอิงมาจากความเห็นต่อข้อกําหนดที่ 19
และข้อต่อมา
• การตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าหมายถึงการถอดเสื้อผ้าออกบางส่วนหรือทั้งหมด หรือมีการจัดการแต่งกาย
ใหม่ เพื่อที่จะให้มองเห็นอวัยวะในร่มผ้าหรือของสงวนได้ ดังนั้น ถ้ายึดตามคําจํากัดความนี้ การตรวจค้นแบบ
ถอดเสื้อผ้าจะต่างจากการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกายซึ่งจะมีการสัมผัสอวัยวะเพศหรือทวารหนักของ
ผู้ต้องขัง211
• การตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ใครเป็นผู้กระทําการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกายนั้นยาก ในด้านหนึ่ง
การตรวจค้นไม่ควรทําให้ผู้หญิงเกิดความอับอายและไม่ควรทําให้เกิดการบาดเจ็บ แต่ในอีกด้านหนึ่ง การที่เจ้า
พนักงานทางการแพทย์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตรวจค้นร่างกายเป็นการขัดกับหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์
เพราะบทบาทของแพทย์นั้นในมาตรการรักษาวินัยและความปลอดภัยนั้นขัดกับจรรยาบรรณและหน้าที่ของ
วิชาชีพตามที่ ได้ร ะบุไว้ในหลั กการขององค์การสหประชาชาติ เรื่ องจรรยาบรรณทางการแพทย์ที่เ กี่ยวข้อง
บทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ ในการปกป้องผู้ถูกคุมขังและนักโทษจากการทรมานและ
การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรี
เป็นไปตามกระบวนการแต่ดูเหมือนจะไร้มนุษยธรรม” ซึ่งจะต้องรับมือกับ “ผลประทบภายหลังนั่นคือการที่ผู้ต้องขังทําร้ายตัวเองทันที
หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจ”
<www.theage.com.au/news/investigations/documents-reveal-womens-prison-rulesflouted/2008/02/17/1203190653103.html>/
210

211

นํามาใช้โดยการประชุมแพทยสมัชชาโลก (World Medical Assembly) ครั้งที่ 45 ณ เมืองบูดาเปส ฮังการี เมื่อเดือนตุลาคน 1993 และ
ถู ก แก้ ไ ขที่ ก ารประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารครั้ ง ที่ 170
ที่ เ มื อ งดิ ว อน เล เบนส์ ฝรั่ ง เศส ในเดื อ นพฤษคม 2005,
(http://www.wma.net/e/policy/b5.htm)
ข้อกําหนดกรุงเทพ, ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 19
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• คําแนะนําสําหรับการตรวจค้นผู้ต้องขังนั้นมีอยู่ในมาตรฐานและหลักการทั้งระดับระหว่างประเทศและ
ระดับภูมิภาค ซึ่งคําแนะนําที่น่าเชื่อถือที่สุดคือคําแนะนําของ World Medical Association ในส่วนที่พูดถึง
การตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Searches of Prisoners)212
… วัตถุประสงค์ของการตรวจค้นในเบื้องต้นคือสร้างความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้สิ่งผิดกฎหมายเข้ามาใน
เรือนจํา เช่ น อาวุธ ยาเสพติด การตรวจค้นนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้ านความปลอดภัย ไม่ใช่ วัตถุประสงค์
ทางด้ า นการแพทย์ อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ ที่ จ ะตรวจค้ น ร่ า งกายผู้ ต้ องขั ง นั้ น จะต้ องเป็ น ผู้ ที่ผ่ า นการอบรมด้ า น
การแพทย์มาแล้ว โดยอาจจะเป็นแพทย์ เพื่อป้องกันอันตรายหรือการบาดเจ็บจากการตรวจโดยผู้ที่ไม่มีความรู้
ในด้านนี้ ซึ่งแพทย์ควรจะอธิบายให้ผู้ต้องขังเข้าใจด้วย นอกจากนี้เอง แพทย์ที่จะทําการตรวจก็ต้องอธิบายอีก
ว่าในกรณีนี้ ผลการตรวจค้นจะไม่ถือเป็นความลับ เพราะแพทย์จะต้องรายงานผลนี้ไปยังผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้อง
ถ้าแพทย์ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจที่เกี่ยวข้องให้ทําการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย ผู้มีอํานาจผู้นั้น
จะต้องทราบว่ากระบวนการการตรวจค้นนั้นจะต้องกระทําอย่างมีมนุษยธรรม
ถ้าการตรวจค้นร่างกายกระทําโดยแพทย์ แพทย์ผู้นั้นไม่ควรจะเป็นแพทย์ที่จะทําการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขัง
คนนั้นในภายหลัง
แพทย์ที่มีหน้าที่รักษาพยาบาลไม่ควรมีส่วนร่วมในระบบรักษาความปลอดภัย
แพทยสมาคมโลก (World Medical Association)เรียกร้องให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
ความปลอดภัยของสาธารณะตระหนักว่าการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกายนั้นเป็นการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวและศักดิ์ศรี และส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น แพทยสมาคมโลกจึงมีคําแนะนํา
ดังต่อไปนี้ (โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมและไม่ทําให้ความปลอดภัยของสาธารณะลดลง),
o ให้ ใ ช้ วิ ธี ท างเลื อกอื่ น ๆในการตรวจสอบผู้ ต้ อ งขั ง การตรวจค้ น ที่ รุ ก ล้ํ า เข้ าไปในร่ า งกายควรเป็ น
ทางเลือกสุดท้าย
o ถ้าจําเป็นต้องใช้การตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจะต้องทําให้
แน่ใจว่าการตรวจค้นนั้นกระทําโดยบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางการแพทย์อย่างเพียงพอที่จะ
ตรวจค้นอย่างปลอดภัย
o หน่วยงานนั้นต้องทําให้แน่ใจว่าความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของผู้ที่ถูกตรวจจะไม่ถูกละเมิด
โดยสรุปแพทยสมาคมโลกเรียกร้องให้ส่วนราชการและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้การตรวจร่างกายที่กระทํา
โดยแพทย์ที่มีความรู้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ที่จะถูกตรวจ และจะต้อง
เคารพการร้องขอเฉพาะสําหรับแพทย์ของผู้ต้องขังมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

212

นํามาใช้โดยการประชุมแพทยสมัชชาโลก (World Medical Assembly) ครั้งที่ 45 ณ เมืองบูดาเปส ฮังการี เมื่อเดือนตุลาคน 1993 และ

ถูกแก้ไขที่การประชุมคณะกรรมาธิการครั้งที่ 170 ที่เมืองดิวอน เล เบนส์ ฝรั่งเศส ในเดือนพฤษภาคม 2005
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• คณะมนตรี แห่ งยุ โรประบุไว้ว่ า การตรวจค้ นร่ างกายนั้น เป็ น เรื่ องของการจั ดการของเจ้ า พนั กงานผู้ มี
อํานาจและแพทย์ประจําเรือนจําไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวในกระบวนการนี้แต่อย่างไรก็ตาม การตรวจภายในนั้น
ควรกระทําโดยแพทย์เมื่อมีเหตุผลทางด้านการแพทย์ที่ให้แพทย์เข้ามาทําหน้าที่213
• คณะกรรมการเพื่ อป้ องกั นการทรมานและการปฏิ บัติ ห รื อลงโทษที่ โ หดร้ า ย ไร้ มนุษยธรรม และย่ํ า ยี
ศักดิ์ศรีแห่งยุโรปหรือ CPT ระบุว่า “แพทย์ประจําเรือนจําเป็นเสมือนแพทย์ประจําตัวของคนไข้ แพทย์ผู้นั้นไม่
ควรกระทําการตรวจค้นร่างกายหรือกระทําการตรวจสอบโดยคําสั่งของผู้มีอํานาจ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเมื่อไม่
มีแพทย์คนอื่น214

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้มีอํานาจในเรือนจําควรพัฒนานโยบายและกําหนดกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจค้นผู้ต้องขังหญิง
ให้ชัดเจน โดยอยู่บนฐานของความจําเป็นและเหมาะสม กระบวนการตรวจค้นควรสอดคล้องกับประเด็นเค้า
โครงข้างล่างและถูกกฎหมาย
• ห้ามมิให้เจ้าพนักงานชายตรวจค้นผู้ต้องขังหญิง ไม่ว่าจด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงการตบตามตัวเบาๆ
ตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้า และตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย
• ควรเพิ่มความตระหนักของเจ้าพนักงานในเรื่องความอ่อนไหวเฉพาะของเพศหญิง และความาเปราะบาง
ของผู้หญิงในระหว่างการตรวจค้น และในการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ควรมีเรื่องกระบวนการและวิธีการตรวจ
ค้นร่างกายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศรีของผู้ถูกตรวจค้น
การตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้า และการตรวจค้นภายใน
• ถ้าสงสัยว่าผู้ต้องขังหญิงได้ซุกซ่อนวัตถุผิดกฎหมายไว้ในร่างกาย ควรใช้วิธีการตรวจค้นทางเลือก อาจจะ
เป็นการใช้เทคโนโลยีการตรวจอย่างละเอียดที่ทันสมัย หรือให้วัตถุที่ซุกซ่อนไว้นั้นหลุดออกมาเองโดยการตรวจ
ที่ผู้ถูกตรวจค้นไม่ต้องถอดเสื้อผ้า
• การตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าและการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกายควรใช้ในกรณีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
เท่านั้น
• การตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าและการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย ควรได้รับการอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุด และควรบันทึกเหตุผลไว้ด้วย215

213

214
215

คณะมนตรีแห่งยุโรป, คณะรัฐมนตรี, คําแนะนําที่กังวลถึงด้านจริยธรรมและเกี่ยวกับองค์กรของการดูแลสุขภาพในเรือนจํา, ข้อที่ R (98)
7, 8 เดือนเมษายน ปี 1998, ย่อหน้าที่ 72
มาตรฐาน CPT ฉบับปี 2006 ถอดมาจากรายงานทั่วไปฉบับที่ 3 [CPT/Inf(93) 12], ย่อหน้าที่ 73
ข้อกําหนดกรุงเทพ คําแนะนําต่อข้อกําหนดที่ 19
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• ไม่ควรทําการตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าและตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย หากมีแนวโน้มว่าจะทําให้ผู้
ถูกตรวจค้นเกิดการบาดเจ็บ216
• ในการจัดทําเอกสารนั้นจะต้องบันทึกสาเหตุที่เป็นไปได้ เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ พยาน และผลการตรวจ217
การตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้า
• เจ้าพนักควรได้รับการฝึกอบรมหรือมีคุณสมบัติที่สามารถทําการตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าด้วยวิธีที่เคารพ
ศักดิ์ศรีของผู้ถูกตรวจค้น
• ผู้ต้องขังไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม ไม่ควรถูกทําให้อับอายหรือถูกบังคับให้เปลือยหมดจดในระหว่างการตรวจ
ค้น ควรจะให้ถอดเสื้อผ้าเฉพาะส่วนที่ต้องการตรวจค้นเท่านั้นเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีส่วนบุคคลของผู้ต้องขังราย
นั้น เนื่องจากผู้หญิงมีแนวโน้มจะรู้อับอายเวลาถูกตรวจแบบนี้อยู่แล้ว ดังนั้นการตรวจค้นควรคํานึงถึงความ
อ่อนไหวเป็นพิเศษของผู้หญิง
• การตรวจค้นประเภทนี้ไม่ควรกระทําต่อหน้าผู้ต้องขังคนอื่นหรือเจ้าพนักงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ค้น
การตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกาย
• ตามคําแถลงเรื่องการตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขังของแพทยสมาคมโลก และหลักการและข้อกําหนดอื่นๆที่
อ้างอิงก่อนหน้านี้ ถ้าการตรวจค้นที่รุกล้ําเข้าไปในร่างกายไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ที่ทําการตรวจค้นควรเป็น
แพทย์ ห ญิ ง ที่ ไ ม่ ใ ช่ แ พทย์ ที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาพยาบาลในเรื อ นจํ า หรื อ กระทํ า โดยเจ้ า พนั ก งานที่ มี ค วามรู้ ท าง
การแพทย์และทักษะมากพอที่จะทําการตรวจค้นอย่างปลอดภัย
• เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการตรวจโดยเจ้าพนักงานที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์ การตรวจค้นแบบนี้
อาจจะกระทําโดยแพทย์ในกรณีที่ไม่มีเจ้าพนักงานที่มีความรู้ด้านการแพทย์ หรือมีเหตุผลทางการแพทย์ที่
จะต้องให้แพทย์ที่ชํานาญเป็นผู้ตรวจค้น หรือผู้ต้องขังคนนั้นต้องการให้ผู้ที่ทําการตรวจค้นโดยแพทย์ ในกรณีนี้
แพทย์ที่ทําการตรวจค้นไม่ควรเป็นแพทย์ที่ทําการรักษาในเรือนจํา
• การตรวจค้ น ที่รุ กล้ํ าเข้ าไปในร่ า งกายไม่ ควรกระทํ าโดยแพทย์ ที่จ ะมาทํ าการรั กษาผู้ ต้องขั งคนนั้ น ใน
ภายหลัง เพื่อไม่ให้ขัดกับหน้าที่ของแพทย์ที่มีหน้าที่รักษาผู้ต้องขัง ตามหลักเกณฑ์ของการเข้ามาทําหน้าที่ใน
ระบบรักษาความปลอดภัย
• แพทย์ผู้ตรวจค้นควรอธิบายให้ผู้ต้องขังเข้าใจว่า เงื่อนไขการรักษาความลับทางการแพทย์ของคนไข้ไม่
สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ และผลการตรวจค้นจะถูกรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
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• ตราบเท่าที่เป็นไปได้ ควรจํากัดวิธีการตรวจค้นแบบรุกล้ําเข้าไปในร่างกายโดยการตรวจแบบดิจิตอล และ
ใช้ เ ครื่ องมื อ เช่ น การใช้ กล้องส่อง (Anoscope) ชุด ตรวจหู (Otoscope) และเครื่องมือเปิ ดช่ องคลอด
(Vaginal Speculum) 218 และผู้จะมีทําการตรวจค้นควรผ่านการอบรมด้านการแพทย์และการใช้เครื่องมือ
เหล่านี้อย่างเพียงพอที่จะไม่ทําอันตรายต่อผู้ต้องขัง
• ถ้ามีสิ่งของอยู่ภายใน ก็สามารถเอาออกมาได้ถ้าขั้นตอนการเอาออกทําได้ง่ายด้วยการใช้เครื่องมือตามที่
บอกไว้ข้างบนหรือด้วยวิธีดิจิตอล

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา
หน่วยบริการทางสุขภาพในชุมชน (กรณีที่มีการขอให้แพทย์ทําการตรวจค้นภายในร่างกาย)

ข้อกําหนดที่ 21
เจ้าหน้าที่เรือนจําจะต้องดําเนินการตรวจค้นทั้งเด็กติดผู้ต้องขังและเด็กที่มาเยี่ยมมารดาที่เป็นผู้ต้องขังด้วย
ความรู้ความสามารถ ความเป็นมืออาชีพ และความระมัดระวัง โดยคงไว้ซึ่งความเคารพและคํานึงถึ ง
ศักดิ์ศรีของเด็ก

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ตามที่ได้อธิบายไว้ ทั้งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา หรือกฎเกณฑ์ไม่ได้ให้ความสนใจกับบุตรของผู้ต้องขัง
หญิง ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะอยู่ในเรือนจําด้วยหรืออยู่นอกเรือนจํา ดังนั้น ข้อกําหนดที่ 21 จึงได้ให้คําแนะนําใหม่
ในการตรวจค้นเด็กที่มาเยี่ยมมารดาในเรือนจําหรืออยู่กับมารดาในเรือนจําด้วย
• การที่บุตรมาเยี่ยมที่เรือนจําเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้ต้องขังหญิง แต่ก็สามารถสร้างความบอบช้ํา
ทางจิตใจให้กับทั้งสองฝ่ายได้โดยเฉพาะเด็กเล็ก หากการตรวจค้นกระทําอย่างไม่มีเมตตาหรือไม่ได้คํานึงถึง
ความอ่อนไหวของเด็ก
• ข้ อ กํ า หนดนี้ ไ ด้ ให้ คํ า แนะนํ า สํ า คั ญ ในเรื่ อ งกระบวนการการตรวจค้ น เด็ ก ซึ่ ง อยู่ บ นหลั ก การของการ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของเด็กกระบวนการตรวจค้นนั้นต้องไม่สร้างความเจ็บปวดทางจิตใจให้กับเด็กซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้ กระบวนการนี้ไม่ควรทําให้เด็กไม่อยากมาเยี่ยมมารดาอีก

218

เรื่องเดียวกัน

117

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้มีอํานาจในเรือนจําควรกําหนดกระบวนการตรวจค้นเด็กที่มาเยี่ยมมารดาและเด็กที่อยู่กับมารดาใน
เรือนจํา ซึ่งควรกําหนดให้ชัดเจนว่าในกรณีใดบ้างที่เด็กควรถูกตรวจค้นโดยใครและวิธีใด
• หากจะทําการตรวจค้นเด็กที่อยู่กับมารดาในเรือนจํา ควรทําในกรณีที่จําเป็นอย่างอ่อนโยน
• การตรวจค้นด้วยการตบตามตัวเบาๆสามารถใช้กับเด็กที่มาเยี่ยมมารดาได้ และควรต้องอธิบายเหตุผล
ให้กับเด็ก รวมถึงตรวจค้นต่อหน้ามารดาของเด็ก
• ในกรณีที่การตรวจค้นแบบถอดเสื้อผ้าได้รับการอนุญาต การตรวจค้นแบบนี้ควรกระทําในกรณีพิเศษ ควร
จะมีนโยบายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายเหตุผลทางกฎหมายหรือวิธีการเฉพาะสําหรับการตรวจค้น
ไม่ว่าเด็กนั้นจะอยู่กับมารดาในเรือนจําหรือมาเยี่ยมมารดา
• การตรวจค้นประเภทนี้ไม่ควรละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของเด็ก ซึ่งหมายความว่าการตรวจค้นควร
เป็นส่วนตัว และเด็กจะต้องไม่เปลือยหมดจด นอกจากนี้ในระหว่างการตรวจควรมีผู้ปกครองหรือมารดาของ
เด็กอยู่ด้วย
• เด็กไม่ควรถูกตรวจค้นแบบรุกล้ําเข้าไปในร่างกาย
• ควรมีช่องทางสําหรับการร้องเรียนที่ชัดเจนสําหรับผู้มาเยี่ยมรวมทั้งเด็กไว้ในกรณีที่คนเหล่านั้นถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีระหว่างถูกตรวจค้นผู้ต้องขังทุกคนควรสามารถใช้กลไกการร้องเรียนได้อย่างอิสระ
ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 36
• ควรเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจค้นเด็กและเจ้าพนักงานควรผ่านการอบรมจนสามารถทําการตรวจ
ค้นอย่างเป็นมืออาชีพและด้ วยความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าศักดิ์ ศรีและความเป็น ส่วนตัวของเด็กถู ก
ปกป้อง

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบการตรวจค้นผู้ต้องขังและผู้มาเยี่ยม
(ข) วินัยและการลงโทษ
ส่วนเสริมของข้อกําหนดที่ 27 ถึง 32 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 22
การลงโทษขังเดี่ยวจะต้องไม่ใช้กับผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร และผู้ต้องขังที่มี
บุตรอยู่ด้วยในเรือนจํา
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เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้ อ กํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ที่ 32(1) ระบุ ว่ า ไม่ ค วรลงโทษขั ง เดี่ ย วถ้ า แพทย์ ไ ม่ ไ ด้ พิ จ ารณาหรื อ ออก
ใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าผู้ต้องขังนั้นเหมาะสมที่จะได้รับการลงโทษแบบนี้ ปัจจุบัน การที่แพทย์เข้ามา
เกี่ยวข้องโดยการรับรองว่าผู้ต้องขังคนใดเหมาะกับโทษแบบใดนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการและจรรยาบรรณ
ของแพทย์เกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ ในการปกป้องผู้ถูกคุมขังและนักโทษจากการทรมาน
และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรีหลักการที่ 4(ข) 219 ที่ระบุว่า
การที่บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ให้การรับรองหรือมีส่วนร่วมในการรับรองสมรรถภาพทางกาย
ของผู้ต้องขังหรือนักโทษสําหรับการถูกลงโทษหรือถูกกระทําที่อาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต
และไม่เป็นไปตามที่วิธีการระหว่างประเทศ หรือการที่บุคลากรเหล่านั้นเข้าไปมีส่วนในการลงโทษซึ่งไม่เป็นไป
ตามวิธีการระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นการผิดหลักจรรยาบรรณ
• แพทย์ที่รับรองว่าผู้ต้องขังคนนั้นเหมาะกับการถูกขังเดี่ยวถือว่าปฏิบัติขัดกับหลักการนี้ แต่หลักการนี้ไม่
ควรรวมการที่ผู้ต้องขังต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ในขณะที่ถูกขังเดี่ยวหรือได้รับโทษที่คล้ายคลึง
กัน220
• ยังไม่มีคําจํากัดความร่วมกันของคําว่าการขังเดี่ยว แถลงการณ์อิสตัลบูลเรื่องการใช้และผลกระทบของ
การขังเดี่ยวให้คําจํากัดความของการขังเดี่ยวว่าเป็นการแยกบุคคลทางกายภาพออกมาขังไว้ในห้องขังเล็กๆ 22
ถึง 24ชั่วโมงต่อวัน221 ผู้เขียนรายงานพิเศษเรื่องการถูกกระทําอย่างทารุณก็ให้คําจํากัดความที่คล้ายคลึงกัน
คือ การแยกบุคคลทั้งทางกายภาพและทางสังคมออกมาขังไว้ในห้องขังเล็กๆ 22 ถึง 24 ชั่วโมงต่อวัน222 เขายัง
ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการยืดถูกขังเดี่ยวเป็นระยะเวลานานซึ่งเขาให้คําจํากัดความว่าเป็นการถูกขังเดี่ยวที่
มากกว่า 15 วัน223
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สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ การประชุมครั้งที่ 111 หลักการด้านจริยธรรมทางการแพทย์เกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรด้านสุขภาพ
โดยเฉพาะแพทย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังจากการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี มติที่ 37/194 วันที่ 18 ธันวาคม 1982 A/RES/37/194
UNODC, ข้อสังเกตและคําแนะนําของเกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ สําหรับการ
ประชุม กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญระหว่า งรัฐ บาล จัด ขึ้น เมื่อวัน ที่ 31 มกราคม – 2 กุม ภาพัน ธ์ 2012 ที่กรุง เวียนนา สามารถดูเพิ่ม เติม ได้ที่
<www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/AGMs/Notes_and_comments-1250048-DMU_version.pdf>
คําแถลงการณ์อิสตันบูลว่าด้วยการใช้การขังเดี่ยวและผลกระทบ รับรองเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2550 ณ การสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความบอบช้ําทางจิตใจ อิสตันบูล ภาคผนวกกับ สมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 63 รายงานเฉพาะกิจของผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับรายงานสภา
สิทธิมนุษยชนด้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี มานเฟรด โนวัค 28 กรกฎาคม
2551 A/63/175
สมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 66 รายงานเฉพาะกิจของผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับรายงานสภาสิทธิมนุษยชนด้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ฮวน อี เมนเดซ 5 สิงหาคม 2554 A/66/268, ย่อหน้าที่ 26
เรื่องเดียวกัน
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• ตั้งแต่ที่ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําถูกนํามาใช้ การลงโทษขังเดี่ยวก็ถูกนํามาใช้เพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นเพียงแต่
เป็นโทษเท่านั้น แต่ยังใช้ในสถานการณ์อื่นๆจํานวนมากและมีระยะเวลานาน
• มี ข้ อ สนั บ สนุ น ด้ ว ยเอกสารที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคํ า แถลงการณ์ อิ ส ตั น บู ล ในเรื่ อ งการใช้ แ ละ
ผลกระทบของการถูกขังเดี่ยวว่า การขังเดี่ยวนั้นไม่ว่าจะกระทําด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถส่งผลกระทบอย่าง
รุนแรงต่อร่างกายรวมถึงจิตใจได้224 แถลงการณ์อิสตันบูลเสนอแนะว่า “ควรใช้วิธีการขังเดี่ยวในเรือนจําให้
น้อยที่สุด”225 และความพยายามนั้นควรจะใช้เพื่อเพิ่มระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่สําคัญของผู้ต้องขัง
แถลงการณ์อิสตั นบูล ยังได้ เน้น ว่าไม่ควรใช้การขังเดี่ย วกับผู้ มีอาการป่วยทางจิ ตเด็ด ขาด 226 ตามที่กล่ าวไว้
คร่าวๆแล้วข้างตัน ผู้หญิงนั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตั้งแต่วันที่เข้ามาในเรือนจําแล้ว หรือ
อาจจะเป็นมากขึ้นขณะอยู่ในเรือนจํา ซึ่งหมายความว่ากลุ่มผู้ต้องขังเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ
ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างร้ายแรงถ้าถูกขังเดี่ยว
• หลักการพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Basic Principles for the Treatment of Prisoners)
ตระหนักถึงผลกระทบอย่างรุนแรงของการถูกขังเดี่ยว โดยได้กล่าวไว้ว่า
7. ควรมีการผลักดันความพยายามที่จะยกเลิกการลงโทษด้วยการขังเดี่ยวหรือจํากัดการขังเดี่ยว
• คณะกรรมการด้านสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) แนะนําว่าเด็กไม่ควรถูก
ลงโทษด้วยการขังเดี่ยว227
• คณะกรรมการต่อต้านการทารุณ (Committee against Torture) ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงต่อ
ร่างกายและจิตใจของการถูกขังเดี่ยวที่ยาวนานและแสดงความกังวลต่อการใช้การลงโทษแบบนี้ที่ถูกใช้เป็น
มาตรการป้องกันระหว่างการคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีและมาตรการทางวินัย228 หลักการที่ 22 ของหลักการ
และการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปกป้องบุคคลผู้ที่ปราศจากอิสรภาพในอเมริกา229 ย่อหน้าที่ 3 (มาตรการของ
การขังเดี่ยว) ได้ห้ามไม่ให้มีการใช้การขังเดี่ยวในห้องกักขังขนาดเล็กยกเว้นในกรณีพิเศษ และห้ามอย่างเข้มงวด
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คําแถลงการณ์อิสตันบูลเรื่องเดิม หน้า 23
เรื่องเดียวกัน., หน้า 24.
เรื่องเดียวกัน', หน้า 25.
สมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 63 รายงานเฉพาะกิจของผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับรายงานสภาสิทธิมนุษยชนด้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี มานเฟรด โนวัค 28 กรกฎาคม 2551 A/63/175 ย่อหน้าที่ 80 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนเด็ก ข้อสังเกตสรุปเกี่ยวกับรายงานไตรมาสที่ 3 ของเดนมาร์ก 4 กุมภาพันธ์ 2544 CRC/C/DNK/CO/3 ย่อหน้าที่ 59 (ก)
รายงานเฉพาะกิจของผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับรายงานสภาสิทธิมนุษยชนด้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี 28 กรกฎาคม 2551 A/63/175 ย่อหน้าที่ 80
คณะกรรมการอเมริกันอินเตอร์ด้านสิทธิมนุษยชน (IACHR)
ปราศจากอิสรภาพในอเมริกา 13 มีนาคม 2551 no 1/08

มติที่ 1/08 หลักการและการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปกป้องบุคคลผู้ที่
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ไม่ให้ลงโทษด้วยการขังเดี่ยวต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่อยู่กับบุตรในสถานที่ที่ปราศจากอิสรภาพ และเด็กที่
ปราศจากอิสรภาพ
• ในปี 2011 ผู้เขียนรายงานพิเศษเรื่องการถูกกระทําอย่างทารุณระบุว่า “ในกรณีที่สภาพทางกายภาพและ
ระบอบเรือนจําเกี่ยวกับการขังเดี่ยว ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจหรือสร้างความทุกข์ทรมาน เมื่อถูกใช้
เป็นการลงโทษ ในระหว่างการคุมตัวก่อนศาลตัดสินคดี อย่างไม่มีกําหนด ยาวนาน กระทําต่อเด็กหรือบุคคลที่
ป่วยทางจิต ย่อมเป็นความโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ํายีศักดิ์ศรี หรือกระทั่งเป็นการทารุณ นอกจากนี้ การใช้
การขังเดี่ยวจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกทรมานและถูกกระทําอย่างโหดร้ายในรูปแบบอื่น และทําให้การทรมาน
หรือการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมและย่ํายีศักดิ์ศรีดําเนินต่อไปโดยที่ไม่ถูกจับได้ และไม่มีใครทัดทาน”230
• มาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ถูกคุมขังจะน่ากังวลมากขึ้นถ้าหากมันถูกนําไปใช้ใน
สถานการณ์ที่ไม่เพียงแต่ผู้หญิงจะถูกขังเดี่ยวเท่านั้น แต่บุตรของผู้ต้องขังคนนั้นได้รับผลกระทบไปด้วย การขัง
เดี่ยวนั้นจะส่งผลร้ายแรงต่อจิตใจของผู้ต้องขังหญิงเพราะผู้หญิงต้องการที่จะใกล้ชิดกับบุตรตัวเอง นอกจากนี้
ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้หญิงที่มีครรภ์ ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตร ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องการการดูแลทั้งก่อน
และหลังคลอดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

การนําไปปฏิบัติ
• ควรมีการทบทวนข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ของเรือนจําและแก้ไขในส่วนที่จําเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อบังคับนั้น
ได้ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีให้มีการลงโทษด้วยการขังเดี่ยวต่อผู้หญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่อยู่กับเด็กอ่อน และ
ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรและมันจะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มากขึ้นหากลงโทษด้วยการขังเดี่ยวต่อผู้ที่ไม่ได้ทํา
ผิดทางวินัย ดังนั้นการตรวจทานแก้ไขจะเป็นการยกเลิกการลงโทษแบบขังเดี่ยวไปในกรณีของหญิงตั้งครรภ์
ผู้หญิงกับเด็กอ่อน และผู้หญิงที่อยู่ในระยะให้นมบุตร
• เจ้าหน้าที่เรือนจําควรผ่านการอบรมที่จะสามารถใช้ข้อบังคับและตอบสนองต่อผู้ต้องขังหญิงที่กระทําผิด
กฎอย่างสร้างสรรค์และคํานึงถึงความอ่อนไหวเฉพาะเพศ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
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ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา

สมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 66 รายงานเฉพาะกิจของผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับรายงานสภาสิทธิมนุษยชนด้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ฮวน อี เมนเดซ 5 สิงหาคม 2554 A/66/268 หน้าที่ 2
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ข้อกําหนดที่ 23
การลงโทษทางวินัยสําหรับผู้ต้องขังหญิงไม่ควรรวมถึงการตัดการเยี่ยมจากครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การห้ามบุตรเข้าเยี่ยม

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• การลงโทษโดยการไม่ให้ผู้ต้องขังกับครอบครัวติด ต่อกันอาจเป็นการทําร้ายสภาพจิตใจผู้ต้องขังอย่า ง
รุนแรงได้ และไม่เกิดประโยชน์ในแง่ผลลัพธ์ของการลงโทษแต่อย่างใด จริงๆแล้วการได้พบครอบครัวจะเป็น
การช่วยผู้ต้องขังที่ละเมิดกฎของเรือนจํามากกว่า ระเบียบเรือนจําของยุโรป (The European Prison Rules)
ห้ามไม่ให้มีการลงโทษที่ห้ามไม่ให้ผู้ต้องขังกับครอบครัวติดต่อกัน231
• ตามที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ก่ อ นหน้ า นี้ ผู้ ห ญิ ง มี ค วามจํ า เป็ น อย่ า งมากที่ จ ะติ ด ต่ อ กั บ ครอบครั ว เป็ น ประจํ า
โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรอยู่นอกเรือนจํา การห้ามไม่ให้ติดต่อกับครอบครัวเลยจะเป็นการลงโทษที่
รุนแรงเกินไปสําหรับผู้หญิงรวมถึงเป็นการลงโทษครอบครัวผู้ต้องขังด้วยโดยเฉพาะเด็ก การลงโทษเช่นนี้เป็นที่
ชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่เด็กต้องการ และยังเป็นการขัดกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
• การลงโทษแบบนี้อาจใช้ได้ในกรณีพิเศษ เช่น ผู้ต้องขังหญิงเคยทําร้ายบุตร การห้ามไม่ให้พบเจอกันจะ
ช่วยปกป้องเด็ก

การนําไปปฏิบัติ
• ควรมีการทบทวนกฎหรือข้อบังคับของเรือนจํา หากจําเป็นก็ควรที่จะแก้ไขใหม่เพื่อให้มั่นใจว่ากฎของ
เรือนจําระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามมีการลงโทษด้วยการห้ามพบกับครอบครัวในกรณีของผู้ต้องขังหญิง
• ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เรือนจําทุกคนเข้ามามีส่วนในการแก้ไขกฎหรือข้อบังคับของเรือนจํา โดยเจ้า
พนักงานควรจะเข้าการอบรมเพื่อให้สามรถมาเติมเต็มกฎเรือนจําได้

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
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ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา

ข้อกําหนดที่ 60.4
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(ค) เครื่องพันธนาการ
ส่วนเสริมของข้อกําหนดที่ 33-34 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 24
เครื่องพันธนาการจะต้องไม่ถูกนํามาใช้กับผู้ต้องขังหญิงขณะปวดท้องก่อนคลอด ระหว่างคลอดบุตร และ
หลังจากคลอดบุตรโดยทันที

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําข้อที่ 33 และ 34 ระบุข้อบังคับที่เข้มงวดในเรื่องการใช้เครื่องพันธนาการบน
ร่างกายของผู้ต้องขัง ประการแรก การพันธนาการจะต้องไม่ใช้เป็นการลงโทษ ประการที่สอง การพันธนาการ
อาจจะใช้ในกรณีที่ได้ไตร่ตรองจริงๆแล้วสงสัยว่าผู้ต้องขังอาจจะหลบหนีระหว่างการเคลื่อนย้ายตัว ประการที่
สาม เป็นการทําตามขั้นตอนของเจ้าพนักงานทางการแพทย์เนื่องจากสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดอันตราย
หรือกรณีที่ผู้ต้องขังอาจจะทําร้ายตัวเอง232
• เป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง ถึงแม้ความเสี่ยงที่ผู้หญิงจะหลบหนีระหว่างเจ็บท้องก่อนคลอด ระหว่างคลอด
และหลั งคลอดบุ ตรโดยทั น ที เ ป็ น สิ่ งที่ เ ป็ น ไปได้ ซึ่ งขัด กั บ ข้ อกํ า หนดขั้ นต่ํ า ข้ อที่ 33 และถึ งแม้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ทางการแพทย์ได้ ประกาศต่อต้านการล่ ามโซ่ต รวนต่ อผู้ หญิ งที่อยู่ร ะหว่า งปวดท้ องก่อนคลอดและระหว่า ง
คลอด233 ก็ยับพบว่าการกระทําเช่นนี้ยังมีอยู่ในบางประเทศ234
• ดังนั้น ข้อกําหนดข้อนี้จึงสําคัญมากในการเสริมข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา โดยทําให้เห็นชัดเจนว่าการ
พันธนาการร่างกายไม่ว่าประเภทใดก็ตามต่อผู้ต้องขังหญิงขณะปวดท้องก่อนคลอด ระหว่างคลอดบุตร และ

232
233
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ข้อกําหนดกรุงเทพ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 24
ดูรายการอ้างอิงของข้อสังเกตสําหรับข้อกําหนดที่ 24 องค์การนิรโทษกรรมสากลรายงานข้อกังวลจากแพทย์ว่า ผู้หญิงที่กําลังคลอดบุตร
ต้องเคลื่อนไหวได้ เพื่อที่จะหาตําแหน่งที่ต้องการ และเพื่อการเคลื่อนย้ายไปห้องผ่าตัดอย่างรวดเร็ว การล่ามโซ่ทําให้ความสามารถในการ
ขยับขาในท่าที่เหมาะสมลดลง ส่งผลต่อสุขภาพของมารดาและเด็ก ในกรณีที่มีความยุ่งยากในการคลอด เช่น การตกเลือด ชีพจรเต้นช้า
ลง หากจําเป็นต้องผ่าคลอด มารดาควรย้ายไปห้องผ่าตัดโดยเร็ว ความล่าช้าแม้เพียง 5 นาทีสามารถส่งผลต่อความเสียหายทางสมองของ
ทารกอย่างถาวร การใช้เครื่องพันธนาการทําให้เกิดสถานการณ์อันตรายต่อมารดาและเด็ก กระทบต่อการดูแลหลังคลอดและการให้นม
บุตร (ข้อกังวลจากแพทย์ชื่อ การ์เซีย สูตินรีและนรีแพทย์ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น โรงพยาบาลผู้หญิงเพรนทิส คํากล่าวนี้เสนอต่อ
องค์การนิรโทษกรรมสากล โดยหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายชิคาโกสําหรับผู้ต้องขังหญิง ธันวาคม 2541 และตีพิมพ์ใน ไม่ใช่โทษของ
ฉัน การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่ถูกคุมขัง อ้างอิง AMR51/01/99, องค์การนิรโทษกรรมสากล มีนาคม 1999)
ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2543 มีการห้ามการใส่กุญแจมือขณะผู้ต้องขังหญิงคลอดบุตร ใน 14 มลรัฐ และมีความ
พยายามที่จะห้ามในรัฐอื่นๆแต่ได้รับการต่อต้านจากผู้บัญชาการเรือนจํา <www.thecrimereport.org/archive/2011-08-chainedand-pregnant> และ http://ipsnews.net/news.asp?idnews=106119 ดูเพิ่มเติมที่ Va. คณะกรรมาธิการรัฐสภาไม่เห็นชอบ
ก ฎ ห ม า ย ห้ า ม ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง พั น ธ น า ก า ร กั บ ผู้ ต้ อ ง ขั ง ห ญิ ง ตั้ ง ค ร ร ภ์ ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ 9 กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 5 5
<http://article.wn.com/view/2012/02/09/Va_House_subcommittee_rejects_bill_to_restrict_use_of_restra_w/#/relat
ed_news>
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หลังจากคลอดบุตรโดยทันที เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ และในปัจจุบัน มาตรฐานสากลก็ได้ห้ามการใช้
เครื่องพันธนาการในกรณีนี้แล้ว

การนําไปปฏิบัติ
มาตรการทางกฎหมาย
• ควรมี ก ารทบทวนและแก้ ไ ขกฎหรื อ ข้ อ บั ง คั บ ของเรื อ นจํ า เพื่ อ ให้ มี ก ารห้ า มอย่ า งชั ด เจนไม่ ใ ห้ มี ก าร
พันธนาการผู้ต้องขังหญิงขณะเจ็บท้องก่อนคลอด ระหว่างคลอดบุตร และหลังจากคลอดบุตรโดยทันที
มาตรการทางการปฏิบัติ
• คณะผู้ บ ริ ห ารเรื อ นจํ า ควรกํ า หนดขั้ น ตอนที่ ชั ด เจนในเรื่ อ งการพั น ธนาการร่ า งกาย จํ า กั ด การใช้ ใ น
สถานการณ์ที่กล่าวไว้คร่าวๆในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําข้อที่ 33 และกําหนดกฎที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าการ
พันธนาการจะถูกใช้ในเวลาที่จําเป็นตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําข้อที่ 34
• ขั้นตอนนั้นควรระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ให้ใช้การพันธนาการทุกประเภทต่อผู้ต้องขังหญิงขณะเจ็บท้องก่อน
คลอด ระหว่ า งคลอดบุ ต ร และหลั งจากคลอดบุ ต รโดยทั น ที ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อกํ า หนดกรุ งเทพข้ อ ที่ 24
มาตรการอื่นๆอาจจะถูกนํามาใช้ป้องกันการหลบหนีโดยประเมินความเสี่ยงเป็นรายๆไป เช่น การควบคุมอย่าง
เข้มงวดโดยเจ้าพนักงานที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้ต้องขัง
• เจ้าพนักงานควรผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้กระบวนการเหล่านี้ได้

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา

(ง) การแจ้งข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนของผู้ต้องขังและการตรวจสอบ
ส่วนเสริมของข้อกําหนดที่ 35 และ 36 และข้อที่ 55 สําหรับการตรวจสอบ ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่า
ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 25
1) ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ร้ อ งเรี ยนการปฏิ บั ติ โ ดยมิ ช อบควรจะได้ รั บความคุ้ ม ครอง ความช่ วยเหลื อและให้
คําปรึกษาโดยทันที และคําร้องดังกล่าวต้องได้รับการสืบสวนสอบสวนโดยผู้มีอํานาจหน้าที่ที่เป็นอิสระ โดย
ยึดหลักการรักษาความลับเป็นสําคัญ มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ต้องขังนั้น ควรคํานึงถึงความเสี่ยงใน
เรื่องการถูกแก้แค้นด้วย
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2) ผู้ ต้องขั งหญิ งที่ถู ก ล่ วงละเมิ ด ทางเพศ โดยเฉพาะผู้ ที่ตั้ งครรภ์จ ากการถู ก กระทํ าดั งกล่า ว พึงได้ รั บ
คําแนะนําและคําปรึกษาทางการแพทย์ที่เหมาะสม และพึงได้รับการดูแลสุขภาพทางกายและทางจิตตาม
ความจําเป็น รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายด้วย
3) ในการสังเกตการณ์สภาพการควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนั้น คณะผู้เข้าสังเกตการณ์ต่างๆ
ควรประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้หญิง

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 35 บังคับผู้มีอํานาจในเรือนจําในให้การความรู้และแจ้งผู้ต้องขังเกี่ยวสิทธิ
กฎและข้อบังคับที่นําไปใช้ได้ในเรือนจํา ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําข้อที่ 36 ระบุว่าผู้ต้องขังควรจะสามารถร้องเรียนเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการ
ถูกกระทําต่อผู้อํานวยการเรือนจํา ผู้ตรวจสอบเรือนจํา และผู้มีอํานาจในเรือนจําส่วนกลางอย่างเป็นอิสระ
ข้อกําหนดที่ 36 (4) ระบุว่า ถ้าเรื่องที่ร้องเรียนมีหลักฐานว่าไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรือไร้เหตุผล ทุกๆคําร้อง
จะต้องถูกดําเนินการอย่างทันท่วงทีโดยไม่ให้เกิดความล่าช้า ข้อกําหนดกรุงเทพที่ 25(1) และ (2) อธิบาย
หน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ต้องขังหญิงร้องเรียนเรื่องการถูกทารุณทางเพศว่าการตอบสนองควร
เป็นแบบไหนและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงควรเป็นเช่นไร ตามที่ระบุไว้ในข้อคิดเห็นต่อข้อกําหนดนี้
ข้อกําหนดนี้เป็นภาพสะท้อนหน้าที่ของรัฐภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรี235
• อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือย่ํา
ยีศักดิ์ศรี มาตราที่ 13 กล่าวว่า
รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันว่า ปัจเจกบุคคลที่อ้างว่าตนถูกทรมานในอาณาเขตใดก็ตามที่อยู่ภายใต้เขต
อํานาจของรัฐนั้น มีสิทธิที่จะร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจของรัฐนั้น และที่จะทําให้กรณีของตนได้รับการ
พิจารณาตรวจสอบโดยพลัน และโดยปราศจากความลําเอียงโดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจของรัฐนั้น ให้ดําเนิน
ขั้นตอนทั้งปวงเพื่อประกันว่า ผู้ร้องทุกข์และพยานได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการประทุษร้ายหรือการข่มขู่
ให้หวาดกลัวทั้งปวงอันเป็นผลจากการร้องทุกข์หรือการให้พยานหลักฐานของบุคคลนั้น
• การทารุณทางเพศได้แก่ การข่มขืน รวมถึงการบังคับโดยเจ้าพนักงานให้มีความสัมพันธ์ทางเพศเพื่อให้
ผู้ต้องขังหญิงได้เข้าถึงการใช้โทรศัพท์ การเยี่ยม หรือสิ่งของที่จัดไว้ให้ เช่น อาหารหรือสบู่236 ผลทางจิตวิทยาที่

235
236

ข้อกําหนดกรุงเทพ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 25
ตัวอย่างเช่น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ รายงานของผู้เขียนรายงานพิเศษเกี่ยวกับความรุนแรงต่อผู้หญิง สาเหตุ
และผลกระทบ นางราชิดา มานจู ภาคผนวก เป้าหมาต่อสหรัฐอเมริกา 6 มิถุนายน 2554 A/HRC/17/26/Add.5 ย่อหน้าที่ 34
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ตามมาของการถูกทารุณอาจจะถูกทําให้แย่ลงโดยการที่ผู้ต้องขังไม่สามารถหลบหนีผู้ที่ทารุณผู้ต้องขังคนนั้นได้
หรือการกลัวที่จะถูกแก้แค้นหากผู้ต้องขังไปร้องเรียน237
• ข้อกําหนดที่ 25(3) เสริมข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําข้อที่ 55 โดยระบุไว้สําหรับ การตรวจสอบสามัญของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการลงโทษ และให้บริการโดยผู้ตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ที่ถูกมอบหมาย
โดยผู้มีอํานาจที่เชื่อถือได้
• การนํากฎทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังสามารถถูกยกระดับและ
ปรับปรุงโดยการตรวจสอบที่เป็นประจํา มีประสิทธิภาพ และเข้มข้น
• การตรวจสอบที่เข้าไปถึงระบอบในเรือนจําและการตรวจสอบเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและการ
ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับจะเป็นเครื่องป้องกันที่สําคัญทั้งต่อผู้ต้องขังและเจ้าพนักงาน238
• การให้รัฐรับรองว่าหน่วยงานที่ดําเนินการตรวจสอบนั้นมีเจ้าพนักงานที่เป็นเพศหญิง จะทําให้มั่นใจว่าจะ
ประเมินการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและเข้าใจความต้องการของผู้ต้องขังหญิงได้ดีกว่า เพราะว่าผู้ต้องขังหญิงมี
แนวโน้มที่จะรู้สึกสบายใจที่จะแสดงความกังวลและพูดคุยถึงความต้องการของตนกับเจ้าพนักงานหญิงของ
หน่วยงานที่ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเฉพาะของเพศหญิง

การนําไปปฏิบัติ
• ในช่วงที่ผู้ต้องขังเข้าเรือนจํานั้น ควรมีการให้ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เขียนด้วยภาษาที่ผู้ต้องขังคน
นั้นเข้าใจ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการร้องเรียน และขั้นตอนในการร้องเรียนต่อผู้บัญชาการเรือนจํา ต่อ
ผู้มีอํานาจในเรือนจําส่วนกลาง ต่อหน่วยงานที่ดําเนินการตรวจสอบ ผู้มีอํานาจในการพิจารณาคดี หรือผู้มี
อํานาจอื่นๆที่เชื่อถือได้ ควรมีการอธิบายกฎด้วยคําพูดโดยเฉพาะต่อผู้ที่อ่านหนังสือไม่ออก
• เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ต้องขังเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนทุกประการซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การถู กปฏิบั ติ ควรมีการจัด ทําสาระสํา คัญของกฎระเบี ยบนั้น ออกมาในรูปแบบของแผ่น พับซึ่งสามารถให้
ผู้ต้องขังได้ทันทีในวันที่ผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจํา ความอธิบายกฎระเบียบที่เหมาะสมสามารถติดไว้ในจุดที่
สามารถมองเห็นได้ง่ายในเรือนจํา
• ในประเทศที่ใช้หลายภาษา จําเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดทําโปสเตอร์และแผ่นพับในภาษาท้องถิ่น ในประเทศ
หรือในเรือนจําที่มีผู้ต้องขังเป็นชาวต่างชาติจํานวนมาก ควรจัดทําแผ่นพับ โปสเตอร์ และสิ่งที่ให้ข้อมูลเป็น
ภาษาต่างประเทศนั้นๆ
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เรื่องเดียวกัน
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ การนํามาตรฐานไปปฏิบัติ: คู่มือสากลสําหรับวิธีการปฏิบัติที่ดีในเรือนจํา 2544 หน้า
167 ย่อหน้า 1
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• การร้องเรียนไปยังหน่วยงานบริหารของเรือนจําส่วนกลาง หน่วยงานด้านการพิจารณาคดีหรือหน่วยงาน
อิสระอื่นๆไม่ควรมีการถูกกีดกัน ควรจะมีกลไกด้านสถานที่และการคุ้มครองเพื่อรับรองว่าการร้องเรียนนั้นจะ
ถูกเก็บเป็นความลับ
• ผู้ต้องขังต้องไม่ถูกข่มขู่ไม่ให้ทําเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับระบบในเรือนจํา
• คณะบริหารของเรือนจําควรพัฒนานโยบายและกระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการ
ร้องเรียนของผู้ต้องขังทุกคน รวมไปด้วยการถูกทารุณทางเพศของผู้ต้องขังหญิง และเจ้าพนักงานควรผ่านการ
อบรมเพื่อให้นํานโยบายมาใช้ได้
• ต้องไม่จัดให้คําร้องของผู้ต้องขังหญิงเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือไร้สาระ คํา
ร้องเรีย นเรื่องนี้เป็ นเรื่องที่จริ งจั งซึ่งอาจรวมถึงการถูกกระทํา แบบร้ายแรงหรื อถูกทรมานแล้ว แต่ กรณี คํ า
ร้องเรี ยนเรื่ องนี้ ยังต้องการการตรวจสอบที่ เป็น อิส ระในทุกๆกรณี การตรวจสอบที่ เป็ นอิ สระหมายถึงการ
ตรวจสอบโดยผู้มีอํานาจที่น่าเชื่อถือที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารในเรือนจําและกระทรวงที่รับผิดชอบด้าน
เรือนจํา ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานตรวจสอบของรัฐสภา
• ผู้ต้องขังหญิงที่ร้องเรียนเรื่องการถูกล่วงละเมิดควรได้รับการคุ้มครองทันที การคุ้มครองอาจหมายถึงการ
ให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดพักงาน(กรณีเป็นเจ้าพนักงาน)ในระหว่างที่มีการตรวจสอบ ไม่แนะนําให้ย้าย
ผู้ต้องขังหญิงไปเรือนจําอื่นเพราะจะทําให้ผู้ต้องขังต้องไกลจากบ้านและเรือนจําหญิงก็มีไม่มากในเกือบทุก
ประเทศ การแยกผู้ต้องขังหญิงออกมาก็ไม่ควรทําถ้าไม่ได้ถูกร้องขอเป็นกรณีพิเศษ เพราะผู้ต้องขังอาจจะรู้สึก
ว่าตนถูกลงโทษ ถ้าผู้ต้องขังหญิงร้องเรียนว่าถูกข่มขู่ให้ถอนเรื่องร้องเรียน ควรมีการดําเนินการเรื่องนี้อย่าง
จริงจังและทันที
• เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหญิงถูกข่มขู่หรือแก้แค้น ควรจะมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะลงโทษทางวินัยต่อเจ้า
พนักงานที่พยายามจะแก้แค้นและควรจะทําให้เจ้าพนักงานทุกคนเข้าใจชัดเจนว่าการกระทําเช่นนี้เป็นเรื่องที่
ไม่ถูกต้อง
• ในช่ วงเวลานี้ ควรให้ ผู้ต้องขั งหญิ งได้มีโ อกาสได้รับ คํา แนะนําหรือคําปรึกษาโดยผู้ เชี่ ยวชาญทางด้า น
สุขภาพจากหน่วยงานอิสระ เช่น นักจิตวิทยาที่เคยรับมือกับปัญหาความรุนแรงทางเพศ
• ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตั้งครรภ์จากการถูกล่วงละเมิดควรได้รับ
การเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อที่ว่าจะได้ปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และทางเลือกที่มี การช่วยเหลือ
ทางการแพทย์จะดีที่สุดหากกระทําโดยหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพของชุมชนที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทาง
เพศและการสืบพันธุ์ อ่านคําแนะนําเพิ่มเติมได้ในข้อกําหนดที่ 6(e)เรื่องการตรวจรักษาผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือ
ถูกล่วงละเมิดในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงสิทธิของผู้หญิงในการเก็บเรื่องการรักษาไว้เป็นความลับ
• ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนควรได้รับยาต้านไวรัส (PEP) (หากสามารถหาได้ในชุมชน)(อ่าน
ข้อกําหนดที่ 14 เรื่องการป้องกันและรักษาเอชไอวีและเอดส์)
• ถ้า ผู้ หญิ งที่ถูกข่ มขื น ต้องฟ้ องร้ อง รัฐ ต้ องทํ าให้ มั่น ใจว่ าผู้ ห ญิงคนนั้น สามารถได้ รับ การช่ ว ยเหลือทาง
กฎหมายได้ อ่านคําแนะนําเพิ่มเติมได้ในข้อกําหนดที่ 6(ก)
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• รัฐควรทําให้มั่นใจว่าหน่วยงานทางการที่รับผิดชอบการตรวจเรือนจําที่มีผู้ต้องขังต้องมีเจ้าพนักงานหญิง
ด้วย ตามความจริงแล้ว ควรให้เจ้าพนักงานหญิงมีมากกว่าเจ้าพนักงานชายในหน่วยงานตรวจสอบที่รับผิดชอบ
เรือนจําหญิง ควรมีการทบทวนและแก้ไขข้อบังคับทางกฎหมายเรื่องการตรวจสอบเรือนจําเพื่อที่จะใส่เกณฑ์ข้อ
นี้เข้าไปด้วย
• หน่วยงานตรวจสอบเรือนจําอิสระควรทําให้มั่นใจว่าเจ้าพนักงานหญิงในเรือนจํามีเพียงพอ ยกตัวอย่าง
เช่น ในประเทศที่มีการจัดตั้งกลไกการป้องกันแห่งชาติ (National Preventive Mechanism) หรือ NPMs
ตามการให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาป้องกันการทรมาน(Optional Protocol to the
Convention against Torture)หรือ OPCAT และต้องมั่นใจว่ากลการป้องกันแห่งชาติมีเจ้าพนักงานหญิง
อยู่ด้วย
• เจ้าพนักงานหญิงของทุกหน่วยงานตรวจสอบควรจะมีภูมิหลังและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อที่จะทําหน้าที่
ได้สมบูรณ์ เช่น นักจิตวิยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม สามารถอ่าน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ(Penal Reform
International) เกี่ยวกับผู้หญิงในเรือนจํา เรื่องคําแนะนําการดูแลความอ่อนไหวทางเพศ ปี 2013 ได้ที่
www.penalreform.org/resource/women-detention-guide-gendersensitive-monitoring/

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้กําหนดนโยบาย
• ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจํา
• ผู้มีอํานาจทางกฎหมาย
• หน่วยบริการทางสุขภาพในเรือนจํา
• หน่วยบริการทางสุขภาพในชุมชน
• หน่วยงานที่ตรวจติดตามเรือนจํา เช่น กลไกป้องกันระดับชาติ (National Prevention Mechanisms,
NPMs) ตามที่ปรากฏ
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การติดต่อกับโลกภายนอก (ข้อกําหนดที 26-28)
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บทที่ 6 การติดต่อกับโลกภายนอก
การติ ด ต่ อ กั บ โลกภายนอกถู ก กล่ า วไว้ ใ นข้ อ กํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง ของ
สหประชาชาติใน 3 ข้อกําหนด ซึ่งหนึ่งในนั้นมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับผู้กระทําผิดชาวต่างชาติ (ข้อกําหนด
ที่ 38) ส่วนข้อกําหนดที่ 37 และ 39 กล่าวถึงการที่ผู้ต้องขังควร “ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวและ
เพื่อนที่ไว้วางใจได้…อย่างสม่ําเสมอ ทั้งทางจดหมายและการเข้าเยี่ยม” และพวกเขาควร “ได้รับทราบข่าวสาร
ที่สําคัญอย่างสม่ําเสมอจากการอ่านหนังสือพิมพ์ วารสารหรือสิ่งตีพิมพ์ของสถาบันต่างๆ จากการกระจายเสียง
ทางวิทยุ จากการบรรยาย หรือจากแหล่งอื่นๆ ที่ใกล้เคียงที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากผู้
บริหารงานเรือนจํา” ข้อกําหนดกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการติดต่อกับโลกภายนอกเห็นถึงความจําเป็นอย่างยิ่งของ
ผู้ต้องขังหญิงในการรักษาการติดต่อกับครอบครัวของพวกเขา โดยเฉพาะกรณีที่มีบุตรมาเกี่ยวข้องด้วย และ
เห็นถึงผลกระทบที่เลวร้ายที่มีต่อผู้ต้องขังหญิงจากการถูกแยกจากครอบครัวและชุมชน ข้อกําหนดกรุงเทพฯ
จึงดําเนินการกับปัจจัยและข้อเรียกร้องเหล่านี้ ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงความจริงที่ว่าผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่
ถูกกักขังในเรือนจําที่ห่างไกลจากภูมิลําเนาเนื่องจากจํานวนเรือนจําหญิงมีน้อย และความยากลําบากที่ผู้ต้องขัง
หญิงต้องเผชิญในการรักษาการติดต่อกับครอบครัวหรือคนที่รัก นอกจากนี้ ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ยังคํานึงถึง
ความจํ า เป็ น ของเด็ กในการรั กษาการติ ด ต่ อกั บ มารดาของเขา ซึ่ งเป็ น หั ว ข้ อที่ ไม่ ได้ กล่ า วถึ งในข้ อกํ า หนด
มาตรฐานขั้นต่ํา
ข้อกํา หนดเหล่ านี้ ยังครอบคลุมถึงข้อเรี ยกร้ องให้ ผู้ต้ องขังหญิ งสามารถเข้ าถึ งการบริ การให้ คํา ปรึ กษาทาง
กฎหมายและความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งผู้บริหารงานเรือนจําควรอํานวยให้เกิดขึ้นตามความจําเป็น และนับว่า
เป็นประเด็นสําคัญของข้อกําหนดกรุงเทพฯ ที่เพิ่มเติมจากข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าถึงตัวแทนทางกฎหมาย
ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ซึ่งกล่าวถึงเพียงผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี (ข้อกําหนดมาตรฐานขั้น
ต่ําที่ 39) ทําให้ข้อกําหนดกรุงเทพฯ สอดคล้องกับหลักการและหลักการพื้นฐานของบทบาททนายความ (the
Body of Principle and Basic Principles on the Role of Lawyers) ที่ถูกนํามาใช้หลายปีต่อมาภายหลัง
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา239 โดยทั้งข้อกําหนดกรุงเทพฯ และหลักการและหลักการพื้นฐานของบทบาท
ทนายความเรียกร้องให้ผู้ต้องขังทุกประเภทสามารถเข้าถึงการให้บริการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งจะได้
กล่าวถึงต่อไป

239

หลักการพื้นฐานว่าด้วยบทบาททนายความ รับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติครั้งที่ 8 หัวข้อ “การป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไข
ฟื้นฟูผู้กระทําผิด” เมืองฮาวาน่า ประเทศคิวบา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2533; สมัชชาสหประชาชาติ, หลักการสําหรับ
คุ้มครองผู้ที่ถูกควบคุมตัวหรือกักขังทุกรูปแบบ: มติของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ, 9 สิงหาคม 2531, A/RES/43/173

131

การติดต่อกับโลกภายนอก
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อที่ 37-39
ข้อกําหนดที่ 26
ผู้ต้องขังหญิงพึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดต่อกับครอบครัว รวมถึงบุตรของตน ผู้ปกครอง
บุตร และผู้แทนโดยชอบธรรม และหากเป็นไปได้ควรมีมาตรการเพื่อชดเชยการเสียประโยชน์ที่ผู้ต้องขัง
หญิงต้องเผชิญจากการถูกคุมขังในเรือนจําที่ห่างไกลจากภูมิลําเนา

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
การติดต่อครอบครัว
• กฎหมายพื้นฐานสําหรับการคุ้มครองครอบครัว ที่เขียนไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) มาตรา23 กล่าวว่า
1. ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมหลักตามธรรมชาติและควรได้รับการคุ้มครองจากสังคมและรัฐ
• ข้อเรียกร้องนี้สืบเนื่องจากการพิจารณาข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 37 ที่กล่าวว่า “ผู้ต้องขังพึงได้รับ
อนุญาตให้ติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนที่ไว้วางใจได้อย่างสม่ําเสมอ ทั้งทางจดหมายและการเข้าเยี่ยมภายใต้
การกํากับดูแล”
• ผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่มีบุตรอยู่ภายนอกเรือนจําทําให้มีความต้องการทางจิตใจอย่างมากในการติดต่อกับ
บุตรของตนเป็นประจํา ตัวเด็กเองก็มีสิทธิ์และความต้องการติดต่อกับมารดาเช่นกัน ยกเว้นสําหรับพฤติการณ์
พิเศษ เช่น ถ้ามารดาทารุณบุตร ในกรณีนี้ให้ยึดตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิของเด็ก
(the Human Rights Council Resolution on the Rights of the Child) รับรองเมื่อเดือนมีนาคม 2012 ที่
เรียกร้องให้รัฐ240
ดําเนินการให้บุตรของผู้ต้องหาหรือผู้กระทําผิดสามารถเข้าถึงผู้ปกครองหรือผู้อุปการะที่ถูกคุมขังได้ในทุก
ขั้น ตอนของกระบวนการศาลและตลอดระยะเวลาที่ ถูกควบคุมตัว รวมถึ งการเข้ าพบเป็ นประจํ าและเป็ น
ส่วนตัวกับผู้ต้องขัง และหากเป็นไปได้ สําหรับเด็กเล็กอนุญาตให้เยี่ยมแบบสัมผัสตัวได้ อย่างไรก็ตาม การ
อนุญาตเยี่ยมต้องทําภายใต้การคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ
• การจัดให้เยี่ยมเป็นหนึ่งในหลายปัญหาที่ผู้ต้องขังหญิงถูกเลือกปฏิบัติ เนื่องจากจํานวนผู้ต้องขังหญิงที่น้อย
เป็นผลทําให้ผู้ต้องขังหญิงถูกควบคุมตัวในเรือนจําที่ห่างไกลจากภูมิลําเนามากกว่าผู้ต้องขังชาย สถานการณ์
เช่นนี้อาจเป็นปัญหามากในประเทศขนาดใหญ่ เนื่องจากจะต้องครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างสําหรับผู้ต้องขัง
หญิงจํานวนน้อย

240

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. สมัยประชุมที่ 19, มติสิทธิเด็ก, 23 มีนาคม 2555, A/HRC/RES/19/37, วรรค 69(c)
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• การเลือกปฏิบัตินี้ถูกซ้ําเติ มด้วยความจริงที่ว่าผู้ต้องขังหญิงมีความต้องการอย่างมากในการติดต่อกั บ
ครอบครัวเป็นประจําโดยเฉพาะกับบุตร เมื่อไม่สามารถติดต่อได้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาวะทางจิตของผู้ต้องขัง
หญิงและโอกาสในการกลับสู่สังคมของเขา
• เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัตินี้ ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อกําหนดที่ 4 บังคับให้รัฐใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
รับรองว่าผู้ต้องขังหญิงจะไม่ถูกควบคุมตัวห่างไกลจากภูมิลําเนา
• ข้อกําหนดนี้ยังให้ความสําคัญการที่ผู้บริหารงานเรือนจําจําเป็นต้องมีมาตรการในการลดผลกระทบจาก
การถูกแยกจากครอบครัวและคนที่รัก โดยมีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ข้อกําหนดและกฎของเรือนจําที่
เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมและการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่น เพื่อชดเชยให้กับข้อเสียเปรียบอื่นๆ ที่ผู้ต้องขังหญิง
ต้องเผชิญ
การเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 9(3) และ 14 กล่าวถึงการ
คุ้มครองและการรับประกันทั้งในช่วงก่อนการพิจารณาคดี ระหว่างการพิจารณาคดี และชั้นอุทธรณ์ โดยหากมี
ความจําเป็น ผู้ถูกคุมขังและผู้ต้องขังที่ขัดสนพึงสามารถเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายจากเจ้าหน้าที่
รัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํากล่าวถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายสําหรับผู้ถูกคุมขัง
ในช่วงก่อนการพิจารณาคดีเท่านั้น (ข้อกําหนดที่ 93) อย่างไรก็ตาม หลักการสําหรับการคุ้มครองผู้ที่ถูกควบคุม
ตัวหรือกักขังในทุกรูปแบบ (The Body Principles for the Protection of All Persons under Any Form
of Detention or Imprisonment) และหลักการพื้นฐานของบทบาททนายความ (Basic Principles on the
Role of Lawyers) ต่างเรียกร้องให้ผู้ต้องขังทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนก่อนพิจารณาคดีหรือถูกพิพากษาแล้ว
พึงสามารถเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายได้
หลักการพื้นฐานของบทบาททนายความ
7. รัฐควรรับรองว่าบุคคลทุกคนที่ถูกจับกุมหรือถูกคุมตัว ที่มีหรือไม่มีข้อกล่าวหาก็ตาม ต้องสามารถเข้าถึง
ทนายความได้ทันที ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากถูกจับกุมหรือคุมขัง
8. ผู้ถูกจับกุม ผู้ถูกคุมตัว หรือผู้ต้องขังทุกคนพึงได้รับโอกาส เวลา และความสะดวกที่เพียงพอในการพบและ
ปรึกษากับทนายความ โดยไม่มีความล่าช้า การขัดขวาง หรือการตรวจสอบ (censorship) และบทสนทนาต้อง
เป็นความลับ การปรึกษาดังกล่าวอาจอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ แต่เจ้าหน้าที่ต้องไม่สามารถได้ยินบทสนทนา
หลักการสําหรับการคุ้มครองผู้ที่ถูกควบคุมตัวหรือกักขังในทุกรูปแบบ
3. ผู้ถูกคุมตัวและผู้ต้องขังมีสิทธิ์ที่จะได้เยี่ยมและได้รับคําปรึกษาจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย โดยไม่มีความ
ล่าช้าหรือการขัดขวาง และบทสนทนาต้องเป็นความลับ โดยเจ้าหน้าที่เรือนจําไม่สามารถระงับหรือจํากัดสิทธิ์
ดังกล่าวไม่ว่าในสถานการณ์ใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ศาลหรือผู้มีอํานาจในกระบวนการยุติธรรมเห็นว่ามี
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ความจําเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยและคําสั่งศาล สิทธิ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
ทางกฎหมาย
• ด้วยเหตุนี้ ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อที่ 26 จึงได้อุดช่องว่างของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา โดยไม่จํากัดให้ผู้
ถูกคุมขังสามารถเข้าถึงการบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายเฉพาะในช่วงก่อนการพิจารณาคดีเท่านั้น แต่ยัง
ขยายความรับผิดชอบของผู้บริหารงานเรือนจําในการให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้ต้องขังหญิง จากข้อคิดเห็น
ของข้อกําหนดข้อนี้241 ผู้หญิงจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
เนื่องจากผู้หญิงในเกือบทุกสังคมมีการศึกษาน้อย สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํา และเสี่ยงต่อการถูกข่มขู่
และใช้อํานาจบีบบังคับ ด้วยตระหนักถึงบริบทแวดล้อมและความจําเป็นของผู้หญิง ปฏิญญาปักกิ่งและคํา
แถลงการณ์ปฏิบัติการ (the Beijing Declaration and Platform of Action) มาตราที่ 63(a) เรียกร้องให้รัฐ
รับรองให้มีการเข้าถึงบริการด้านกฎหมายและความรู้ด้านกฎหมายที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาถูก โดยเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงที่มีฐานะยากจน242
• ในทํานองเดียวกับปฎิญญากรุงเทพและคําแถลงการณ์ปฏิบัติการ (The Bangkok Declaration and
Platform for Action) ผู้บริหารงานเรือนจํามีบทบาทสําคัญในการลดความเสี่ยงของผู้หญิงในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ทางกฎหมายของพวกเขา อํานวยความสะดวกในการเข้าถึง
ทนายความหรือบริการผู้ช่วยทนายความ จัดหาสถานที่ในการพบปะกับทนายความ และบริการแปลภาษาหาก
จําเป็น องค์กรที่มิใช่ของรัฐหรือบริการให้ความช่วยเหลือจากผู้ช่วยทนายก็มีบทบาทหลักในการช่วยเหลือ
ผู้หญิงที่ยากจนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศและชุมชนที่การให้ความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายยังมีจํากัดหรือยังไม่มี
• แม้ว่า ความจําเป็ นในการเข้ าถึงบริการให้คําปรึกษาด้า นกฎหมายในช่ว งก่อนการพิ จารณาคดีและชั้ น
อุทธรณ์จะเร่งด่วนกว่า แต่ผู้ต้องขังหญิงที่ถูกพิพากษาโทษแล้วอาจยังต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
เช่นกัน ในการยื่นขอลดโทษหรือขออภัยโทษในกรณีที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิตหรือการขอได้รับการปล่อยตัว
ก่อนอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ การติดต่อกับทนายความไม่ได้จํากัด
เฉพาะเรื่องคดีความเท่านั้น ผู้ต้องขังอาจจําเป็นต้องติดต่อกับทนายความเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ บางกรณีอาจเป็น
ผลจากการถูกกักขังของพวกเขา เช่น เรื่องเกี่ยวกับคู่สมรส (เช่น การหย่า) และบุตร หรือเรื่องที่อยู่อาศัย การ
จ้างงาน หรือเรื่องอื่นๆ
• การช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงให้สามารถเข้าถึงบริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายได้ในทุกขั้นตอนของการถูก
ควบคุมตัวยังมีส่วนสําคัญในการเคารพสิทธิ์ของเด็กที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกกักขัง
ของมารดา และควรได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์อย่างสูงสุด
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ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 26
ปฏิญญาปักกิ่งและคําแถลงการณ์ปฏิบัติการ, รับรองในการประชุมผู้หญิงโลก ครั้งที่ 4, 27 ตุลาคม 2538, A/CONF.177/20(2538) และ
A/CONF.177/20/Add.1 (2538)
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การนําไปปฏิบัติ
การติดต่อครอบครัว
ในแนวทางการบริหารจัดการเรือนจําที่คํานึงถึงความแตกต่างทางเพศ ผู้บริหารงานเรือนจําควรพัฒนาข้อ
นโยบายที่อาจครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้
มาตรการทางกฎหมาย
• ควรมี การทบทวนหรื อแก้ไขข้ อบั งคั บหรือกฎในเรื อนจํา เพื่ อเพิ่มจํา นวนครั้งของการเยี่ ยม/จดหมาย/
โทรศัพท์ของผู้ต้องขังหญิง หรือเพื่อรับประกันว่าผู้บริหารงานเรือนจํามีอํานาจในการเพิ่มจํานวนครั้งของการ
เยี่ยม/จดหมาย/โทรศัพท์ได้เอง
• ควรมีการทบทวนหรือแก้ไขข้อบังคับหรือกฎในเรือนจําเพื่อรับประกันว่าผู้บริหารงานเรือนจํามีอํานาจใน
การอนุญาตให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจําได้ ในกรณีที่เกี่ยวกับการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ และ
ครอบครั ว และสามารถมี คํา สั่ งอนุ ญ าตได้ ทัน ที และบ่ อยครั้ งเท่ า ที่ เ ป็ น ไปได้ โดยคํ า นึ งถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งและ
สถานการณ์ทางครอบครัวของผู้ต้องขัง243
มาตรการทางปฏิบัติ
• ผู้บริห ารงานเรือนจําควรสนั บสนุ นการเข้ าเยี่ ยมผู้ ต้องขั งหญิ ง และหากเป็นไปได้ก็ให้ความช่วยเหลื อ
เกี่ยวกับการเดินทางมาเยี่ยม โดยเฉพาะบุตรที่ต้องการเข้าเยี่ยมมารดา กรณีดังกล่าวไม่ควรถูกนับรวมเป็นการ
เข้าเยี่ยมตามปกติ
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรจัดหาห้องเยี่ยมที่เอื้อต่อการสนทนาในบรรยากาศที่ดี ทั้งผู้ต้องขังและผู้เยี่ยมควร
สามารถเข้าถึงห้องเยี่ยมที่สะอาด และควรมีพื้นที่ให้เด็กเล่นด้วย
• ถ้าผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของเรือนจําได้ ผู้บริหารงานเรือนจําควรอนุญาตให้ผู้ต้องขังหญิง
โทรหาครอบครัวได้บ่อยครั้งขึ้น ในกรณีที่ครอบครัวสามารถมาเยี่ยมได้เนื่องจากอยู่ห่างไกล แต่หากผู้ต้องขังไม่
สามารถเข้าถึงโทรศัพท์ได้ เรือนจําก็ควรทําให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงได้
• ผู้บริหารงานเรือนจําอาจอนุญาตให้ขยายช่วงเวลาเข้าเยี่ยมให้นานขึ้น เมื่อครอบครัวผู้ต้องขังเผชิญความ
ยากลําบากในการมาเยี่ยม เนื่องด้วยระยะทางที่ไกล และการขาดแคลนพาหนะเดินทาง
• ผู้บริหารงานเรือนจําอาจจัดหาห้องพักสําหรับครอบครัวผู้ต้องขังที่เดินทางมาไกลให้สามารถค้างคืนได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
• ผู้บริหารงานเรือนจําสามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยบริการสังคมหรือองค์กรที่มิใช่ของรัฐเกี่ยวกับการ
ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับครอบครัว
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ดังที่ได้เสนอไว้โดยสภายุโรป, คณะกรรมาธิการรัฐมนตรี, ข้อเสนอแนะในการออกจากเรือนจําของผู้ขัง, 2525, ข้อที่ R(82) 16, 1 และ2
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• เพื่อที่จะรักษาการติดต่อระหว่า งผู้ต้องขังกับครอบครัว ไว้ ผู้บริ หารงานเรือนจําควรหารือกับ ผู้ต้องขั ง
โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําทารุณต่อคู่สมรสและการกระทําทารุณในรูปแบบอื่น เพื่อ
กําหนดว่าใครสามารถเข้าเยี่ยมได้บ้าง สมาชิกในครอบครัวไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้โดยอัตโนมัติ โดย
ที่ไม่มีการหารือกับผู้ต้องขังก่อน (ดูข้อกําหนดที่ 44)
แนวปฏิบัติที่ดี : การพักการลงโทษวันสุดสัปดาห์ที่ซามัว
ในการประชุมระดับภูมิภาคเรื่องข้อกําหนดกรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 มีรายงานว่า ประเทศซามัวได้
ริเริ่มระบบพักการลงโทษในวันสุดสัปดาห์ ทั้งผู้ต้องขังชายและหญิงที่ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของ
เรือนจําสามารถใช้ช่วงเวลาวันสุดสัปดาห์กับครอบครัวได้ เนื่องจากผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่ถูกมองว่าไม่มีความ
เสี่ยงในการหลบหนี พวกเขาจึงได้รับโอกาสนี้ค่อนข้างบ่อย นอกจากนี้ ในวันสําคัญต่างๆ (เช่น อีสเตอร์ วันพ่อ
และวันแม่แห่งชาติ) ผู้ต้องขังในโครงการพักการลงโทษวันสุดสัปดาห์สามารถใช้เวลาในวันหยุดเหล่านั้นกับ
ครอบครัวได้ด้วย244
การเข้าถึงการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรรับประกันว่าได้แจ้งข้อมูลกับผู้ต้องขังหญิงในช่วงรับตัวเข้ามาในเรือนจํา รวมไป
ถึงข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึงการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย พร้อมข้อมูลในการ
ติด ต่ อหน่ว ยบริ การให้ ความช่ วยเหลื อด้ า นกฎหมายและผู้ ช่ วยทนาย เจ้ า หน้ า ที่ เ รือนจํ า ควรอธิ บายข้ อมู ล
ดังกล่าวให้ผู้ต้องขังที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ฟัง และข้อมูลดังกล่าวควรจัดทําด้วยภาษาที่นิยมใช้โดยทั่วไป
ในหมู่ผู้ต้องขังในเรือนจํา และอาจต้องมีการช่วยแปลภาษาหากจําเป็น (ดูข้อกําหนดที่ 2(1))
• ผู้บ ริ ห ารงานเรื อนจํ า ควรรั บ ประกั น ว่าได้ จั ด หาสถานที่ ที่เ ป็ นส่ ว นตั ว สํ า หรับ ผู้ ต้ องขั งหญิ งเพื่ อพบกั บ
ตัวแทนทางกฎหมาย และอาจต้องให้ความช่วยเหลือด้านการแปลภาษา หากจําเป็น
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงติดต่อกับองค์กรที่มิใช่ของรัฐและบริการผู้ช่วยทนาย เพื่อ
ช่วยเหลือผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะในประเทศและชุมชนที่ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายมีจํากัดหรือไม่มี

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้กําหนดนโยบาย
• ผูบ้ ัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
• ผูบ้ ริหารงานเรือนจํา
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รายงานสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, การประชุมภาคพื้นแปซิฟิกเอเชียตะวันออกว่าด้วยการนํา
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ไปใช้, กรุงเทพมหานคร, 19 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2556. UNODC/JSDO/BKEGM//2556/1, 14 มีนาคม 2556,
วรรค 61
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• เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบด้านการจัดการ/สอดส่องควบคุมการเยี่ยมและประสานกับองค์กรที่มิใช่ของ
รัฐและบริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
• บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและบริการผู้ช่วยทนาย
• หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
ข้อกําหนดที่ 27
ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับสิทธิ์ให้ได้รับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่เช่นเดียวกับผู้ต้องขังชาย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ คือ การที่ผู้ต้องขังได้รับการเข้าเยี่ยมจากบุคคลหนึ่ง โดยปกติแล้วจะเป็นคู่สมรส
หรือผู้ที่อยู่ด้วยกันมานาน เป็นเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง เป็นการเยี่ยมอย่างเป็นส่วนตัวในห้องเล็กที่มีเตียงและห้อง
อาบน้ําเป็นอย่างน้อย245 ในบางประเทศของทวีปละตินอเมริกา246 การเยี่ยมดังกล่าวจะมีรูปแบบเป็นทางการ
น้อยกว่า
• นอกจากข้อเสี ยเปรีย บที่ ผู้ต้องขั งหญิงส่ วนมากต้องเผชิญ ที่เ กิด จากการถู กกักขังในเรือนจํ าที่ห่ างไกล
ภูมิลําเนา ในบางประเทศที่อนุญาตให้มีการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ ผู้ต้องขังหญิงต้องเจอกับการเลือกปฏิบัติที่มาก
ขึ้น กล่าวคือ พวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในการเยี่ยมดังกล่าวที่เท่าเทียมกับผู้ต้องขังชาย
• การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ถูกมองกว่าเป็นการปฎิบัติที่ดี เพราะสามารถช่วยรักษาความผูกพันทางจิตใจของ
คู่ครองและคู่สมรส ทําให้ได้มีสัมพันธภาพเหมือนคนทั่วไปแม้จะเป็นระยะเวลาที่จํากัด และช่วยรักษาความ
ผูกพันของครอบครัวไว้แม้ว่าฝ่ายหนึ่งจะถูกกักขังอยู่ก็ตาม

การนําไปปฏิบัติ
มาตรการทางกฎหมาย
• ในประเทศที่อนุญาตให้มีการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรือนจํา รวมทั้งข้อกําหนดของ
เรือนจําควรได้รับการทบทวน และหากจําเป็นควรได้รับการแก้ไขเพื่ออนุญาตให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับสิทธิ์การ
เยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่อย่างเท่าเทียมกับผู้ต้องขังชาย
มาตรการทางปฏิบัติ

245
246

โคเอล เอ., แนวทางสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการเรือนจํา, ศูนย์นานาชาติสําหรับการศึกษาเรือนจํา 2552, หน้า 102
เรื่องเดียวกัน
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• ผู้บริหารงานเรือนจําควรจัดหาห้องที่เหมาะสมสําหรับการเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่ภายในเรือนจําหญิง พร้อมทั้ง
จัดหาเตียง ชุดเครื่องนอน อุปกรณ์อาบน้ํา โต๊ะ เก้าอี้ ในบรรยายกาศที่ดี เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงสามารถใช้เวลา
กับคู่สมรสหรือคู่ครองอย่างเป็นส่วนตัว
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรรับรองว่ากฎของเรือนจําอนุญาตให้ผู้ต้องขังหญิงได้รับสิทธิ์ในการเยี่ยมเพื่อใช้
ชีวิตคู่ และในทางปฏิบัติมีความเท่าเทียมกับผู้ต้องขังชาย
แนวปฏิบัติที่ดี : การเยี่ยมเพื่อใช้ชีวิตคู่สําหรับผู้ต้องขังหญิงในภูมิภาคละตินอเมริกา
ผู้ต้องขังหญิงได้รับสิทธิ์การเยี่ยมใกล้ชิดแบบใช้ชีวิตคู่ในประเทศต่อไปนี้ ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล โบลีเวีย
ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริก้า เอกวาดอร์ เอลซาลวาดอร์ กัวเตมาลา (เฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่แต่งงานแล้ว) ฮอนดูรัส
เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย (เฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่แต่งงานแล้ว) สาธารณรัฐโดมินิกัน247 อูรากวัย และเวเน
ซูเอล่า
ดู: มาเรีย โนเอล โรดริเกวส, “ผู้หญิงในเรือนจํา แนวทางจากมุมมองเกี่ยวกับเพศ” ใน คาร์รานซา, อี.,
(ผู้เรียบเรียง) อาชญากรรม ยุติธรรมอาญาและเรือนจําในละตินอเมริกาและแคริบเบียน, 2010.

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้กําหนดนโยบาย
• ผูบ้ ัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
• ผู้บริหารงานเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 28
ในกรณีที่เด็กมาเยี่ยมผู้ต้องขัง สถานที่ในการเยี่ยมควรจัดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้เกิดประสบการณ์
การเยี่ยมที่ดี รวมถึงในเรื่องทัศนคติที่ดีของเจ้าหน้าที่เรือนจํา และเปิดโอกาสให้มีการเยี่ยมใกล้ชิดระหว่าง
มารดาและบุตรด้วย การเยี่ยมที่เกี่ยวข้องการติดต่อกับบุตรควรได้รับการส่งเสริม หากเป็นไปได้

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• มาตรฐานขั้น ต่ํ าว่ าด้ ว ยการปฏิบั ติ ต่อผู้ต้ องขั งของสหประชาชาติ กล่า วถึ ง การติ ดต่ ออย่ างสม่ํ า เสมอ
ระหว่างผู้เยี่ยมและครอบครัว ผ่านการเยี่ยมหรือวิธีการอื่น แต่ไม่ได้เจาะจงสภาพแวดล้อมของการเยี่ยม และ
ไม่ได้ระบุว่าเป็นการเยี่ยมแบบเปิดหรือแบบปิด (เช่น อนุญาตให้มีการสัมผัสตัวระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัวได้
หรือไม่)

247

สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, อตาเบย์ ที. ระบบเรือนจําและทางเลือกของการกักขังในบางประเทศ
ขององค์กรรัฐแคริบเบียนตะวันออก บาร์บาดอส และสาธารณรัฐโดมินิกัน, 25 พฤศจิกายน 2553 (ยังไม่ตีพิมพ์)
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• การปฏิบัติระหว่างประเทศในการบริหารจัดการเรือนจําที่ดีเห็นด้วยกับการเยี่ยมแบบเปิดสําหรับผู้ต้องขัง
ทุกกรณี ยกเว้นผู้ต้องขังจํานวนไม่มากที่แบบประเมินความเสี่ยงรายบุคคลระบุว่าเสี่ยงต่อความปลอดภัย248การ
เยี่ยมแบบเปิดมีความสําคัญมากโดยเฉพาะการเยี่ยมระหว่างเด็กกับมารดา ดังที่เน้นย้ําในมติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน เดือนมีนาคม 2012 วรรค 69(c) ดังอ้างอิงข้างต้นในข้อกําหนดที่ 26249
• ในหลายประเทศทั่วโลกมีสภาพแวดล้อมของการเยี่ยมที่ไม่ดี ตัวอย่างเช่น ในบางประเทศผู้ต้องขังและผู้
เข้าเยี่ยมถูกแบ่งแยกจากกันด้วยลวดตาข่าย และต้องตะโกนเพื่อที่จะได้ยินอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากมีระยะห่าง
ระหว่ างผู้ต้ องขังและผู้ เยี่ ยม และเพราะผู้ เยี่ ยมคนอื่ นๆ พยายามให้ผู้ ต้องขั งได้ยิ นตนเองเช่ นกั น ในระบบ
เรือนจําส่วนใหญ่ ผู้ต้องขังสามารถเห็นผู้เยี่ยมผ่านทางกระจกใสและพูดคุยกับผู้เยี่ยมผ่านโทรศัพท์เท่านั้นโดย
ไม่มีการสัมผัส แม้ว่าผู้เยี่ยมจะเป็นบุตรก็ตาม การป้องกันไว้ก่อนเหล่านี้ไม่ได้เป็นผลมาจากการประเมินความ
เสี่ยงรายบุคคลแต่อย่างใด
• การปฏิบัติเหล่านี้ที่ไม่อนุญาตให้มีการสัมผัสระหว่างผู้ต้องขังกับผู้เยี่ยมและมีสภาพแวดล้อมของการเยี่ยม
ที่ทําให้เกิ ดประสบการณ์ที่ไม่ดี ได้ บั่นทอนวัต ถุประสงค์ ของการเยี่ยมที่ตั้งใจให้ เป็นการรั กษาสั มพัน ธภาพ
ระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว ประเด็นนี้ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นในกรณีการเยี่ยมระหว่างผู้ต้องขังหญิงกับ
บุตร เนื่องจากเด็กอาจได้รับความบอบช้ําทางจิตใจอันเกิดจากประสบการณ์การเยี่ยม หากเด็กไม่สามารถ
สัมผัสมารดาได้หรือไม่ได้รับรู้ถึงความรักความห่วงใยของมารดาผ่านการเยี่ยมที่ใกล้ชิด ถ้าสภาพแวดล้อมของ
การเยี่ยมมีลักษณะเย็นชา ให้ความรู้สึกกักขัง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้เยี่ยมเด็กไม่ต่างจากผู้ใหญ่ สิ่งเหล่านี้มี
แนวโน้มจะส่งผลกระทบทางลบต่อประสบการณ์ในการเยี่ยมของเด็ก
• ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อคิดเห็นของข้อกําหนดนี้250 ประสบการณ์เยี่ยมที่น่าพอใจนอกจากจะส่งผลทางบวก
ต่อสุขภาวะทางจิตของมารดาและเด็กแล้ว แต่ยังส่งเสริมให้มีการติดต่อกันมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อความคาดหวัง
ในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง การนําข้อกําหนดข้อนี้ไปปฏิบัติยังรับรองว่าสิทธิของเด็กจะได้รับการ
คุ้มครองและส่งเสริมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) มาตรา 3 วรรค 3

248

249
250

โคเอล เอ., แนวทางสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการเรือนจํา, ศูนย์นานาชาติสําหรับการศึกษาเรือนจํา 2552, หน้า 45 และ มาตรฐาน
ของคณะกรรมการยุโรปว่าด้วยการป้องกันการทรมานและปฎิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (2549),
หน้า98
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. สมัยประชุมที่ 19, มติสิทธิเด็ก, 23 มีนาคม 2555, A/HRC/RES/19/37

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 28
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การนําไปปฏิบัติ
มาตรการทางกฎหมาย
• ข้อบังคับและกฎของเรือนจําควรมีการทบทวน และหากจําเป็นควรมีการแก้ไขเพื่ออนุญาตให้มีการเยี่ยม
แบบสัมผัสได้สําหรับบุตรของผู้ต้องขังหญิง
มาตรการทางปฏิบัติ
• เจ้าหน้าที่เรือนจําควรได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษสําหรับการสร้างบรรยากาศการเยี่ยมที่เคารพความเป็น
มนุษย์
• การเยี่ยมที่มีเด็กมาเกี่ยวข้องควรเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่เกลียดชัง ทั้งในแง่ของสถานที่และทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ ห้องเยี่ยมควรได้รับการตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ควรจัดพื้นที่เล่นสําหรับเด็กเพื่อให้
การมาเยี่ยมในเรือนจําไม่น่าหวาดกลัวมากนัก ในขณะเดียวกันก็เอื้อให้มีความเป็นส่วนตัวบ้าง
• เด็กอาจเหนื่อยและกระสับกระส่ายระหว่างการเยี่ยม โดยเฉพาะหากพวกเขาต้องเดินทางมาไกลและต้อง
รอเป็นเวลานานกว่าจะได้เจอมารดา ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้บัญญัติกฎหมาย/ สมาชิกรัฐสภา
• ผูบ้ ริหารงานเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจํา
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การแก้ไขฟื9 นฟูผตู้ อ้ งขัง (ข้อกําหนดที 40-47)
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บทที่ 7 การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ข้อกําหนดที่นําไปใช้ได้กับผู้ต้องขังที่มีกําหนดโทษ ซึ่งรวมไปถึงข้อกําหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง จะอยู่ในส่วนที่ 2 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ
ภายใต้ หั ว ข้ อ “ข้ อกํ า หนดที่ นํ าไปใช้ กับ กรณี พิเ ศษ” ในส่ ว นนี้ ของข้ อกํ า หนดมาตรฐานขั้ นต่ํ า เริ่ มต้ น ด้ ว ย
รายการของแนวหลักการพื้นฐานในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ดังได้กล่าวถึงในข้อกําหนดที่ 56 ถึง 64 ซึ่งได้ให้
ความสําคัญกับประเด็นดังต่อไปนี้
• ระบบเรือนจําไม่ควรซ้ําเติมให้ความทุกข์จากการถูกกักขังเลวร้ายมากขึ้น ยกเว้นการกีดกันทั้งที่มิได้เจตนา
และที่สมเหตุสมผลหรือเพื่อรักษาระเบียบของเรือนจําไว้ (ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 57)
• วั ต ถุ ป ระสงค์ และเหตุ ผ ลของการพิ พ ากษาให้ จํ า คุ ก คื อ เพื่ อปกป้ องสั งคมจากอาชญากรรม และจะ
สามารถบรรลุได้ก็ต่อเมื่อมีการจําคุกเป็นช่วงเวลาหนึ่งและนานเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อที่ว่าเมื่อกลับคืนสู่สังคม
แล้วผู้กระทําผิดจะกลับตนเป็นพลเมืองดีและเลี้ยงตนเองได้ (ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 58)
• เรือนจํา ควรใช้การรั กษาเยีย วยา ให้ การศึกษา และการให้ความช่ วยเหลืออื่นๆ ทุกรูปแบบ และควร
นําไปใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูตามความจําเป็นของผู้ต้องขังแต่ละราย (ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 59)
• กฎระเบียบของเรือนจําควรลดความแตกต่างระหว่างชีวิตในเรือนจําและชีวิตภายนอกให้มีน้อยที่สุด และ
การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังไม่ควรเน้นย้ําการถูกแยกออกจากสังคม แต่ควรย้ําว่าผู้ต้องขังยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมอยู่ (ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 60 และ 61) และความจําเป็นของการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะบุคคลและการ
ใช้ระบบการจําแนกที่มีความยืดหยุ่น (ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําที่ 63)
หลักการทั่วไปยังได้เน้นถึงความสําคัญของการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหลังการปล่อยตัว จากหน่วยงาน
ของภาครัฐและเอกชนที่สามารถให้การดูแลและการสงเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อย
ตัว เพื่อลดอคติจากสังคมต่อตัวผู้กระทําผิด และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดในชุมชน (ข้อกําหนด
ที่ 64)
ข้อกําหนดลําดับต่อมาในหมวดนี้กล่าวถึงรายละเอียดว่าจะนําหลักการเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้ผู้ต้องขัง
ได้รับโอกาสในการศึกษา กิจกรรมนันทนาการ และสามารถเข้าถึงงานที่มีค่าและได้รับค่าจ้าง เพื่อคงไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพกับสังคมและได้รับความช่วยหลังปล่อยตัว และต้องเน้นย้ําว่าแม้ว่ากิจกรรมเหล่านี้มักถูกเตรียมไว้
สําหรับผู้ต้องขังที่ถูกกําหนดโทษแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องขังในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีไม่ควร
ได้ รั บโอกาสด้ า นการประกอบอาชี พ การศึ กษา และการเข้ า ถึ ง กิ จ กรรมอื่ น ๆ ประเด็ น นี้ เ ป็ น ประเด็ น ที่ มี
ความสําคัญ เนื่องจากทุกวันนี้ผู้ถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดีในหลายประเทศทั่วโลกจะถูกควบคุมตัวไว้ใน
เรือนจําเป็นเวลาหลายเดือนและหลายปี และจะเป็นการเสียประโยชน์อย่างยิ่งถ้าผู้ถูกคุมขังที่ต้องการร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การประกอบอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ ในเรือนจํา น่า
เศร้าใจเป็นอย่างยิ่งที่การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งยิ่งแย่มากขึ้นไปอีกเพราะสถานที่ควบคุมตัวผู้
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ถูกคุมขังก่อนการพิจารณาคดีมีสภาพแวดล้อมที่แย่กว่าเรือนจําของผู้ต้องขัง ทั้งที่มีการกําหนดให้บุคคลเหล่านี้
เป็นผู้บริสุทธิ์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศจนกว่าจะมีการตัดสินและพิจารณาโทษครั้งสุดท้าย
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ตามโครงสร้างของมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ถูกบรรจุไว้ในส่วนที่ 2 “ข้อกําหนดที่นําไปใช้กับกรณีพิเศษ” หมวด
A “ผู้ต้องขังที่มีกําหนดโทษ” ข้อกําหนดในหมวดนี้เป็นส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับมุมมอง
เรื่องเพศ โดยคํานึงถึงความต้องการเฉพาะด้านในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่
แล้ว ต้องเน้นย้ําอีกครั้งว่ากิจกรรมในเรือนจําที่จัดเตรียมไว้สําหรับผู้ต้องขังหญิงที่มีกําหนดโทษ ควรอนุญาตให้
ผู้ต้องขังในขั้นตอนก่อนการพิจารณาคดีสามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน
ผู้ต้องขังเด็ดขาด
1. การจําแนกลักษณะผู้ต้องขังและการปฏิบัติเป็นรายบุคคล
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อที่ 67-69
ข้อกําหนดที่ 40
ผู้บริหารงานเรือนจําควรพัฒนาและนําวิธีการจําแนกลักษณะผู้ต้องขังไปปรับใช้โดยคํานึงถึงความต้องการ
เฉพาะของเพศหญิ ง และสถานการณ์ ของผู้ ต้ องขั ง หญิ ง เพื่ อ รั บ ประกั น ว่ า การวางแผนการปฏิ บัติ ต่ อ
ผู้ต้องขังมีความเป็นปัจเจกบุคคลและมีความเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแก้ไขฟื้นฟูตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น
การปฏิบัติ ตลอดจนการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขัง
ข้อกําหนดที่ 41
การประเมินความเสี่ยงที่มีความเฉพาะต่อความแตกต่างทางเพศ (Gender-sensitive risk assessment)
และการจําแนกลักษณะผู้ต้องขัง ควรดําเนินการดังนี้
ก) คํานึงว่าผู้ต้องขังหญิงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นในระดับต่ํา รวมถึงผลกระทบทางลบ
จากการใช้มาตรการควบคุมระดับสูงและความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นที่มีต่อผู้ต้องขังหญิง
ข) คํานึงถึงข้อมูลภูมิหลังของผู้ต้องขังหญิง อาทิ ประวัติการถูกกระทํารุนแรง ประวัติความผิดปกติทางจิต
การใช้สารเสพติด รวมไปถึงภาระในการเลี้ยงดูบุตรและผู้อยู่ในความดูแล เพื่อนํามากําหนดสถานที่คุมขัง
และการวางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ
ค) รับประกันว่าในแผนการคุมขังผู้ต้องขังหญิงได้บรรจุกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการเฉพาะของเพศหญิง
ง) รับประกันว่าผู้ต้องขังที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพจิตจะถูกคุมขังไว้ในสถานที่ซึ่งมีการควบคุมไม่
เข้มงวด ในระดับความมั่นคงต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมทั้งได้รับการแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสม แทนที่จะแยก
ไปคุมขังในสถานที่ซึ่งมีระดับความมั่นคงสูง เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตของเขา
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เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้ อ กํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ว่ า ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ต้ อ งขั ง ของสหประชาชาติ ข้ อ ที่ 67 กล่ า วถึ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ ของการจํ า แนกประเภทผู้ ต้ องขั ง คื อ เพื่ อแยกผู้ ต้ องขั งที่ มีแนวโน้ มที่ จ ะมี อิทธิ พลทางลบต่ อ
ผู้ต้องขังคนอื่น และเป็นการแบ่งผู้ต้องออกเป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูทางสังคม ข้อกําหนดที่ 68
กล่าวว่า “หากเป็นไปได้ ควรมีการแยกเรือนจําหรือการแยกแดนในเรือนจํา เพื่อแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะของ
ผู้ต้องขังที่แตกต่างกัน”
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อที่ 69 กล่าวว่า “ในทันทีที่มีการรับตัวเข้าไว้ในเรือนจํา และหลังจากศึกษา
บุคลิกภาพของผู้ต้องขังแต่ละรายพร้อมทั้งระยะเวลาการถูกจําคุกแล้ว ควรเตรียมแผนการแก้ไขฟื้นฟูสําหรับ
ผู้ต้องขังโดยคํานึงถึงความจําเป็น ความสามารถ และอุปนิสัยส่วนบุคคล”
• ข้อกําหนดที่ 63 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ให้ความสําคัญกับความจําเป็นในการมีระบบการจําแนก
ที่ยืดหยุ่น และในเรือนจําหนึ่งๆ ไม่ควรใช้ระดับความมั่นคงเดียวกับผู้ต้องขังทุกคน ในทํานองเดียวกับหลักการ
ที่ กล่ า วว่ า มาตรการควบคุ มผู้ ต้ องขั งควรอยู่ ในระดั บ ต่ํ า เท่ า ที่ จํ า เป็ น ที่ จ ะสามารถควบคุ มตั ว ผู้ ต้ องขั งไว้ ไ ด้
ดังกล่าวไว้ว่า “…สําหรับเรือนจําเปิดจะไม่มีการรักษาความมั่นคงทางกายภาพ (physical security) ต่อต้าน
การหลบหนี แต่ความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับการมีวินัยในตัวเองของผู้ต้องขัง ซึ่งจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการแก้ไขฟื้นฟูสําหรับผู้ต้องขังที่ได้รับเลือกมา…”251
• อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวไว้ในข้อคิดเห็นของข้อกําหนดเหล่านี้ “ผู้ต้องขังหญิงมักถูกเลือกปฏิบัติที่ขัดกับ
หลักการนี้ โดยในเรือนจําทั่ วโลกส่วนใหญ่จะใช้ เครื่องมื อในการจํ าแนกแบบเดียวกัน กับผู้ต้องขั งหญิงและ
ผู้ต้องขังชาย โดยมิได้คํานึงถึงความต้องการที่แตกต่างและปัจจัยแวดล้อม ในการคัดกรองผู้ต้องขังหญิงมัก
ละเลยในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถูกกระทําทารุณโดยคู่สมรส การถูกข่มเหงทางเพศและภาระ
ในการเลี้ยงดูบุตร ด้วยเหตุนี้ กระบวนการจําแนกและคัดกรองประเภทผู้ต้องขังจึงไม่ได้ให้ข้อมูลที่สําคัญของ
ผู้ต้องขังหญิง อันนํามาซึ่งการถูกคุมขังในแดนที่มีความมั่นคงระดับสูงกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะเดียวกันก็ลด
โอกาสการได้รับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่ตรงกับความจําเป็นส่วนบุคคล”252
• นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงมักผิดพลาดไปประเมินความจําเป็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยง (risk factors)
กล่าวคือ ความจําเป็นต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอาจถูกนับเป็นปัจจัยหนึ่งในการถูกควบคุมตัวในระดับ
ความมั่นคงที่สูงขึ้น แทนที่จะเป็นในระดับที่ต่ําลง253 ประเด็นนี้อาจมีผลกระทบต่อการจําแนกและการเข้ารับ
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ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 40-41
เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
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การแก้ไขฟื้นฟูของผู้ต้องขังหญิงมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ต้องขังชาย เนื่องจากระดับปัญหาสุขภาพจิตที่สูง
กว่าในผู้ต้องขังหญิง254

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรพัฒนาและนําวิธีการจําแนกและการประเมินความเสี่ยงที่มีความเฉพาะต่อความ
แตกต่างทางเพศไปปรับใช้โดยคํานึงถึงความต้องการเฉพาะของเพศหญิงและสถานการณ์ของผู้ต้องขังหญิง
• เครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารข้ า งต้ น ควรได้ รั บ การพั ฒ นาจากที ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ได้ แ ก่ นั ก สั ง คมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา แพทย์ และถูกนําไปใช้ประเมินความเสี่ยงของผู้หญิงทุกคนเมื่อถูกรับตัวเข้าเรือนจํา เครื่องมือควร
พิจารณาภูมิหลังทั่วไปของผู้ต้องขังหญิง ประเภทความผิดที่พบบ่อยในผู้ต้องขังหญิง ความต้องการระดับสูงของ
ผู้ต้องขังหญิงในการได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตเนื่องจากการตกเป็นเหยื่อในอดีต การติดสารเสพติดอย่าง
มาก ภาระการดูแลบุตรและภาระอื่นๆ
• เครื่องมือและวิ ธีการข้ า งต้ น ควรรับ ประกัน ว่ าการประเมิ นทางการแพทย์ ทุกชนิด ต้ องดํ าเนิ นการโดย
เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพเท่านั้น และต้องปฏิบัติตามหลักการของการรักษาความลับทางการแพทย์ (ดู
ข้อกําหนดที่ 8) อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพอาจบอกข้อมูลจํานวนหนึ่งเท่าที่จําเป็นกับ
ผู้อํานวยการเรือนจําหรือเจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบในการวางแผนการถูกคุมขังของผู้ต้องขัง เพื่อรับประกัน
ว่าแผนการถูกคุมขังของผู้ต้องขังหญิงตรงกับความต้องการของพวกเขา
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรส่งตัวผู้ต้องขังหญิงไปยังเรือนจําหรือแดนของเรือนจําที่ตรงกับความเสี่ยงและ
ความต้องการของพวกเขา ตามหลักการของการให้ผู้ต้องขังหญิงอยู่ในสถานที่ที่มีความเข้มงวดน้อยที่สุดและมี
ระดับความมั่นคงต่ําที่สุดเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงว่าผู้ต้องขังหญิงมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นใน
ระดับต่ํา รวมถึงผลกระทบในทางลบจากการใช้มาตรการควบคุมระดับสูงและความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นที่มี
ต่อผู้ต้องขังหญิง
• ในการพัฒนาแผนการคุมขังสําหรับผู้ต้องขังหญิง ผู้บริหารงานเรือนจําควรคํานึงถึงข้อมูลภูมิหลังของ
ผู้ต้องขังหญิง เช่น ประวัติการถูกกระทํารุนแรง ความต้องการการดูเลด้านสุขภาพจิตและปัญหาการใช้สารเสพ
ติด รวมไปถึงภาระในการเลี้ยงดูบุตรและผู้อยู่ในความดูแล

254

เรื่องเดียวกัน
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แนวปฏิบัติที่ดี: การจําแนกประเภทผู้ต้องขังในฟิลิปปินส์
รายงานจากการประชุมข้อกําหนดกรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ระบุว่า ประเทศฟิลิปปินส์ใช้การจําแนก
ประเภทของผู้ต้องขังในช่วงรับตัวเข้าเรือนจําในลักษณะของการปฐมนิเทศ 5 วัน ในช่วงนี้ผู้ต้องขังจะถูก
สัมภาษณ์โดยนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ และอนุศาสนาจารย์ และจะรายงานระดับความ
มั่นคงที่เหมาะสมกับผู้ต้องขังตั้งแต่ต่ํา ปานกลาง และสูง ในวันที่ 6 ผู้ประสานงานผู้ต้องขังจะพัฒนาโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูรายบุคคลตามทักษะและความสามารถของผู้ต้องขังแต่ละคน ผู้กระทําผิดคดียาเสพติดจะได้รับ
โปรแกรมแก้ ไขฟื้นฟู ที่แยกต่างหาก เช่ น การเข้า ร่วมในชุมชนบําบัด อย่างไรก็ดี ข้อมู ลเกี่ยวกับแนวทางที่
คํานึงถึงความต้องการเฉพาะเพศไม่ได้ถูกกล่าวถึงในกระบวนการจําแนกดังกล่าว255
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรกําหนดให้ผู้ต้องขังหญิงที่ มีความต้องการได้รับการดูแลทางสุขภาพจิตอยู่ใน
สถานที่ที่มีระดับความมั่นคงต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ แผนการคุมขังสําหรับผู้ต้องขังหญิงดังกล่าวควรมีการแก้ไข
ฟื้นฟู ที่เ หมาะสมและเป็นปั จเจกบุ คคล ดํ าเนินการโดยผู้เ ชี่ยวชาญการดู แลสุ ขภาพจิ ตทํ างานอย่างใกล้ชิ ด
ร่วมกับการให้บริการสาธารณสุขของชุมชน

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บริหารงานเรือนจํา
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
แพทย์
เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินและการจําแนก
เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง

2. กฎระเบียบเรือนจํา
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อที่ 65, 66 และ
70-81
ข้อกําหนดที่ 42
1. ผู้ ต้ องขั งหญิงควรสามารถเข้ า ถึ งโปรแกรมของกิ จ กรรมที่ สมดุ ลและครอบคลุ ม โดยคํ า นึ งถึ งความ
ต้องการเฉพาะของผู้หญิง
255

รายงานสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ, การประชุมภาคพื้นแปซิฟิกเอเชียตะวันออกว่าด้วยการนํา
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ไปใช้, กรุงเทพมหานคร, 19 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2556. UNODC/JSDO/BKEGM//2556/1, 14 มีนาคม 2556,
วรรค 39 และ 47
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2. ระบบเรือนจําควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร เเละผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด และควรจัดสถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
สํา หรั บเลี้ยงเด็ กภายในเรื อนจํ า เพื่ อให้ผู้ต้ องขังหญิ งกลุ่มดั งกล่า วสามารถเข้ าร่ วมกิจ กรรมอื่ นๆ ของ
เรือนจําได้
3. เรือนจําต้องจัดให้มีโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นม
บุตร และผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด
4. เรือนจําต้องจัดให้มีบริการที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่มีความต้องการการดูแลด้านจิตสังคม
(Psychosocial Support Needs) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังหญิงที่เคยถูกทําร้ายร่างกาย ถูกข่มเหง
จิตใจหรือถูกกระทําการใดๆ อันเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ดังที่ข้อคิดเห็นของข้อกําหนดนี้ได้อธิบายไว้256 ข้อกําหนดนี้ได้เสริมจากข้อเรียกร้องที่ระบุไว้ในข้อกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติในการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่มีความเป็น
ปัจเจกบุ คคลสํา หรั บผู้ต้ องขังทุ กคน ข้ อกํา หนดดังกล่ าวอธิบายว่ ากฎระเบีย บของเรือนจํา หญิงไม่ เพีย งแต่
จะต้องมีความครอบคลุมและสมดุล แต่ต้องตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงอีกด้วย การ
จัดหาโปรแกรมกิจกรรมที่มีความครอบคลุมและสมดุลแก่ผู้ต้องขังนับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับแนว
ทางการบริหารจัดการเรือนจําแบบองค์รวมและเป็นหลักการที่เป็นมาตรฐาน ที่เรียกร้องให้ชีวิตในเรือนจํามี
ความคล้ายคลึงกั บองค์ ประกอบทางบวกของชีวิตนอกเรื อนจําให้มากเท่ าที่จะเป็นไปได้ การรั บประกันว่ า
กฎระเบี ย บของเรื อนจํ า ตอบสนองต่ อความต้ องการเฉพาะและปั จ จั ย แวดล้ อมเฉพาะของผู้ ต้ องขั งหญิ ง มี
ความสําคัญต่อการส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องทั้งในกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง257 (ICCPR) และข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังของสหประชาชาติ258 (SMR) ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าผู้ต้องขังหญิงควรถูกเสนอให้เข้าร่วมกิจกรรมที่
สังคมมองว่าเหมาะสมกับผู้หญิงเท่านั้น (เช่น การเย็บปักถักร้อย และการทําอาหาร)
• หนึ่งในความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงที่เห็นได้ชัดที่ควรได้รับการคํานึงถึง คือ ความต้องการเฉพาะ
ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร เเละผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด ตัวอย่างเช่น ผู้ต้องขัง
หญิงขณะให้นมบุตรอาจไม่ส ามารถเข้าร่ วมกิจกรรมอื่ นๆ ของทางเรือนจําที่อาจเป็นประโยชน์กับพวกเขา
เนื่องจากต้องให้นมบุตร นอกเสียจากว่าเรือนจํามีกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นพอ ในทํานองเดียวกัน หากเรือนจําไม่

256
257
258

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 42
มาตรา 10(3)
ข้อกําหนดที่ 58
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จัดสถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเลี้ยงเด็กภายในเรือนจําขณะที่ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาเข้าร่วม
กิจกรรม ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติดอาจเสียเปรียบในเรื่องดังกล่าว
• ข้อกําหนดนี้ยังให้ความสําคัญกับการจัดโปรแกรมการศึกษาให้กับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิง
ขณะให้นมบุตร เเละผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และทักษะการเลี้ยงดูบุตร
ด้วยคํานึงว่าผู้ต้องขังหญิงจํานวนมากจะไม่มีโอกาสได้รับความรู้ดังกล่าวเนื่องจากภูมิหลังที่ด้อยกว่าทั้งในด้าน
สังคมและฐานะ
• ข้อกําหนดนี้ยังเน้นถึงอีกความต้องการหนึ่งที่สําคัญของผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ การเรียกร้องการสนับสนุน
ทางจิตสังคมสําหรับผู้ต้องขังหญิงที่เคยเป็นเหยื่อจากการถูกข่มเหงและการทารุณ ข้อกําหนดนี้ตระหนักถึง
ความจริงที่ว่าประชากรผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําทารุณโดยคู่สมรสและหลายคนก็
เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ259 และประสบการณ์เหล่านี้จะส่งผลทางลบต่อโอกาสในการกลับสู่สังคม
ของผู้ต้องขังหญิง หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมและการให้คําปรึกษา

การนําไปปฏิบัติ
• โปรแกรมกิจกรรมที่สมดุลและครอบคลุมที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิงควรรวม
เอาโปรแกรมการศึ ก ษา (ให้ ส ามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย การศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษา) ขึ้ น อยู่ กั บ ความจํ า เป็ น รายบุ ค คล การฝึ ก อาชี พ งานที่ มี ค่ า และได้ ค่ า ตอบแทน กิ จ กรรม
นันทนาการและกี ฬาไว้ด้วย ดังที่กําหนดไว้ในข้อกํา หนดมาตรฐานขั้น ต่ําว่าด้วยการปฏิ บัติต่อผู้ต้องขังของ
สหประชาชาติ รวมไปถึงโปรแกรมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิง อาทิเช่น โปรแกรมเพื่อสร้างทักษะการ
เลี้ยงดูบุตร การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเฉพาะเพศหญิงและการตั้งครรภ์
• ผู้ต้องขังหญิงที่ต้องการการสนับสนุนทางจิตสังคมหรือบริการให้คําปรึกษาเนื่องจากตกเป็นเหยื่อและการ
ถูกข่ มเหงทางเพศ ควรได้รับ บริการให้คํา ปรึกษาจากผู้เชี่ ยวชาญในวิช าชีพการดูแลสุขภาพจิ ตจากบริ การ
สาธารณสุขชุมชน
• การสนับสนุนทางจิตสังคมอื่นๆ และโปรแกรมการบําบัดอาจถูกจัดหาให้ผู้ต้องขังหญิงจากความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐและหน่วยบริการอื่นๆ ของชุมชน ได้แก่ ศิลปะบําบัด เต้นรําบําบัด หรือโปรแกรม
กลุ่ มบํา บั ดรู ป แบบอื่ น โปรแกรมเหล่า นี้ สามารถช่ วยผู้ ต้องขั งหญิ งที่ มีการเห็น คุ ณค่ าในตนเองต่ํ า (ซึ่งเป็ น
คุณลักษณะของผู้หญิงที่เป็นเหยี่อจากการถูกทารุณกรรม) ให้สามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้ ช่วยให้
พวกเขามีความมั่นใจในตนเอง และรักษาแผลลึกทางใจ
259

ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา ตามรายงานที่ตีพิมพ์ในปี 2541 ระบุว่า มากกว่า 43%ของผู้ต้องขังหญิง (พบเพียง 12% ของผู้ต้องขังชาย)
ทุกข์ทรมานจากการถูกทําร้ายร่างกายและข่มเหงทางเพศก่อนการรับตัวเข้าเรือนจํา อีกรายงานหนึ่งที่ตีพิมพ์ในปี 2542 ระบุว่า 82%
จากการสํารวจผู้ต้องขังหญิง 102 คนในเรือนจําหญิง และ 72% จากการสํารวจผู้ต้องขังหญิง 68 คนในเรือนจําส่วนภูมิภาค ระบุว่าเป็น
ผู้รอดชีวิตจากการถูกทําร้ายร่างกายหรือข่มเหงทางเพศ ในสหราชอาณาจักรมีรายงานที่ตีพิมพ์ในปี 2549 ระบุว่า 50% ของผู้ต้องขังหญิง
ถูกทารุณโดยคู่สมรสและ 33% ทนทุกข์ทรมาณจากการถูกข่มขืน (ดู สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ,
หนังสือคู่มือสําหรับผู้จัดการเรือนจําและผู้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงและการกักขัง, 2549, หน้า 8-9 )

149

แนวปฏิบัติที่ดี:
จากนักเรียนโยคะกลายเป็นผู้สอนโยคะในประเทศไทย
ในประเทศไทยได้มีการนําโยคะและรําไทเก็กมาใช้ในการพัฒนาสุขภาพผู้ต้องขังหญิง ผู้ต้องขังหญิง
10 คน จากเรือนจํากลางจังหวัดราชบุรีได้รับการฝึกฝนเพื่อเป็นผู้สอนโยคะ และได้รับการส่งเสริมให้สอนโยคะ
เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง และได้รับโอกาสเดินทางไปเกาะสมุยเพื่อสอนโยคะที่เรือนจําหญิงอีกด้วย โครงการนี้
ได้ช่วยพัฒนาสุขภาวะทางจิตของผู้ต้องขัง เพิ่มขวัญและกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ขึ้นระหว่างผู้ต้องขังด้วยกันและระหว่างผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เรือนจํา260
ละครบําบัดในเรือนจําหญิงของประเทศเลบานอน
ในเลบานอน จากการริเริ่มของนักแสดงหญิงที่เป็นนักละครบําบัดนํามาซึ่งโครงการ 6 เดือนในเรือนจํา
หญิงบาบดา ซึ่งมีผู้ต้องขังหญิงประมาณ 70 คน นักละครบําบัดจะใช้เวลาในช่วงบ่ายหลายครั้งต่อสัปดาห์กับ
ผู้ต้องขังหญิงที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยการให้บอกเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้สิ้นสุดลงในเดือน
กุมภาพันธ์หรือมีนาคม 2012 ด้วยการแสดงละครที่มีเค้าโครงเรื่องจากประสบการณ์ของผู้ต้องขังหญิง จากการ
สัมภาษณ์ผู้ต้องขังหญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้และนักละครบําบัดหัวหน้าโครงการ พบว่าโครงการนี้ได้ทําให้พวก
เขารู้สึกมีพลังมากขึ้นและเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสบอกเล่าความเป็นตัวเองออกมา
ดู: “ผู้ต้องขังหญิงในเลบานอนตามหาอิสรภาพหลังกรงขัง”, คาทริโอน่า เดวิส, CNN, 11 มกราคม 2012
Htty:education.cnn.com/2012/01/11/world/meast/Lebanon-womens-prison/index.html
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรรับประกันว่ากฎระเบียบเรือนจํายืดหยุ่นพอที่จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์
ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร เเละผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่เรือนจําจัดไว้ได้อย่าง
เท่าเทียมกับผู้ต้องขังชาย ตัวอย่างเช่น ผู้ต้องขังหญิงที่จําเป็นต้องให้นมบุตรหรือผู้ต้องขังหญิงที่ต้องดูแลบุตรที่
ป่วยจะต้องได้รับอนุญาตให้สามารถทําได้ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีผลกระทบทางลบในภายหลัง
• หากเป็ น ไปได้ แ ละหากมี จํ า นวนผู้ ต้ องขั ง หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ และผู้ ต้ อ งขั งหญิ ง ขณะให้ น มบุ ต รที่ เ พี ย งพอ
เรือนจําควรจัดโปรแกรมแยกต่างหากสําหรับผู้ต้องขังกลุ่มนี้ โดยคํานึงถึงความต้องการเฉพาะของคนกลุ่มนี้ (ดู
บทที่ 8)
• สถานที่หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเลี้ยงเด็กควรถูกจัดให้มีขึ้นในเรือนจําหญิง ดังกําหนดไว้ใน
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อกําหนดที่ 23(2) เพื่อที่บุตรของ
ผู้ ต้ องขั งหญิ งจะได้ รั บ การดู แลภายในเรื อนจํ าในระหว่ า งที่ มารดาของพวกเขากํ า ลั งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ
260

นภาภรณ์ หะวานนท์ และคณะ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อนําข้อกําหนดกรุงเทพฯ ไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาประเทศ
ไทย. การวิจัยภายใต้โครงการกําลังใจ ในพระราชดําริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, 2555, หน้า 49; และข้อมูล
เพิ่มเติมจากการวิจัยของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ปี 2556 (รายงานยังไม่ได้ตีพิมพ์)
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โปรแกรมของเรื อนจํ า สถานที่ ห รื อสิ่ งอํ า นวยความสะดวกดั งกล่ า วอาจถู กสร้ า งขึ้ น จากความร่ ว มมื อของ
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับอนุญาตให้ใช้เวลากับบุตรของตนในสถานที่ดังกล่าวให้มากเท่าที่
จะเป็นไปได้
แนวปฏิบัติที่ดี: กลยุทธ์ใหม่สําหรับผู้กระทําผิดหญิงในสหราชอาณาจักร
กระทรวงยุติธรรมแห่งสหราชอาณาจักรได้พัฒนาเป้าหมายกลยุทธ์ใหม่สําหรับผู้กระทําผิดหญิง ตีพิมพ์ในเดือน
มีนาคม 2013 ซึ่งกล่าวถึงประเด็นสําคัญ ดังต่อไปนี้ :
การปรับสถานที่ควบคุ มตัวผู้ ต้องขั งหญิงและกฎระเบียบเรือนจําเพื่อที่จ ะสามารถปรับปรุงและแก้ไขฟื้น ฟู
ผู้กระทําผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการลงโทษที่เหมาะสม คุ้มครองสาธารณะ และเป็นไปตามมาตรฐาน
เฉพาะของผู้ต้องขังหญิง และส่งตัวผู้ต้องขังหญิงไปยังเรือนจําที่ใกล้กับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
[…]
บทวิ เคราะห์ ของเดื อนมกราคม 2013 เกี่ ย วกับ การตรวจสอบความจุ ของเรือนจํา สํ า หรั บ ผู้ต้ องขังหญิ ง
ระยะทางระหว่างเรือนจํากับภูมิลําเนา และสถานที่สร้างเรือนจําในอนาคตเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงโอกาสต่างๆ
ของผู้ต้องขังหญิง และกฎระเบียบเรือนจําสําหรับความจําเป็นในการแก้ไขฟื้นฟู การเปิดเผยบทวิเคราะห์นี้ทํา
ให้กระทรวงยุติธรรมตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิ่งของการมีเรือนจําที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผู้ต้องขังหญิง เรือนจําต้องได้รับการออกแบบและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้อง
ดู การปฎิบัติที่ดีของข้อกําหนดที่ 57, 58 และ 60 สําหรับประเด็นสําคัญอื่นๆ ของรายงานกลยุทธ์
ดู: กระทรวงยุติธรรม, สหราชอาณาจักร, เป้าหมายกลยุทธ์สําหรับผู้กระทําผิดหญิง, มีนาคม 2013
http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/policy/moj/strategic-objectives-femaleoffender.pdf

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บริหารงานเรือนจํา/เจ้าหน้าที่เรือนจํา
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
แพทย์
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ความสัมพันธ์ทางสังคมและการดูแลหลังปล่อย
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อที่ 79-81
ข้อกําหนดที่ 43
ผู้บริหารงานเรือนจําต้องส่งเสริมและหากเป็นไปได้สนับสนุนการเยี่ยมของผู้ต้องขังหญิงให้เป็นสิ่งสําคัญที่
ต้องทําก่อนเพื่อรับประกันสุขภาวะทางจิตและการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง
ข้อกําหนดที่ 44
ในกรณี ที่ผู้ต้ องขั งหญิ งมี ประสบการณ์ ถู ก กระทํ า รุ น แรงในครอบครั ว เจ้ า หน้ า ที่ เ รื อนจํ า ต้ องสอบถาม
ผู้ต้องขังดังกล่าวก่อนว่าใครควรได้รับอนุญาตให้เยี่ยมได้บ้าง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 43 และ 44
• ข้อกํ าหนดนี้เ พิ่มเติ มจากข้ อกํ าหนดที่ 26 ว่า ด้ว ยการติด ต่อกั บครอบครัว ของผู้ต้ องขัง ที่ เน้ นย้ํ าถึ ง
ความสําคัญของการเยี่ยมต่อการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง ดูเหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 26
• ข้อกําหนดที่ 44 มาจากการตระหนักว่ามีผู้ต้องขังหญิงเป็นสัดส่วนมากที่มีประสบการณ์ถูกกระทํารุนแรง
ในครอบครัว รวมไปถึงความรุนแรงทางเพศและการข่มขื่นจากสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย คู่ครองหรือคู่
สมรส และการได้รับเยี่ยมจากผู้กระทําการทารุณดังกล่าวมีแนวโน้มจะสร้างความเจ็บปวดและหวาดกลัวกับ
ผู้ต้องขังหญิงมากกว่าจะเป็นผลดี การรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงได้รับการสอบถามอย่างเหมาะสมก่อนว่าใคร
สามารถเข้าเยี่ยมได้บ้างถือว่าเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญ ที่ไม่ได้ปรากฎชัดในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วย
การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้บ ริ หารงานเรือนจํ าอาจพิจ ารณานํ ามาตรการต่ อไปนี้ บ างส่ ว นหรื อทั้งหมดไปใช้ ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง
 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรมาเยี่ยม หากเป็นไปได้
 จัดวันพิเศษเป็นวันที่ทุกครอบครัวสามารถเข้าเยี่ยมได้พร้อมกัน และริเริ่มโครงการพิเศษซึ่งอาจจัดขึ้น
โดยร่วมมือกับองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ โดยเรือนจําจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ทั้งหมด
 ขยายระยะเวลาของการเยี่ยม เมื่อครอบครัวผู้ต้องขังประสบปัญหาและความยากลําบากในการมา
เยี่ยมเนื่องด้วยระยะทางไกลและขาดแคลนพาหนะในการเดินทาง
 จัดหาสถานที่พักสําหรับครอบครัวผู้ต้องขังที่เดินทางไกลได้พักค้าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 ร่วมมือกับภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการติดต่อระหว่าง
ผู้ต้องขังหญิงกับครอบครัว
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 หาวิธีการอื่นๆ ในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ต้องขังกับครอบครัว เช่น ผ่านเทป วิดิโอ หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• ต้องเน้นย้ําว่าไม่ควรมีค่าใช้จ่ายสําหรับการเยี่ยมผู้ต้องขังในทุกกรณี
• ข้อบังคับและกฎของเรือนจําควรระบุข้อกําหนดให้มีการสอบถามผู้ต้องขังหญิงก่อนเกี่ยวกับรายชื่อบุคคล
ที่สามารถเข้าเยี่ยมได้ และกฎนี้ควรถูกนําไปปฏิบัติอย่างเข้มงวด

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้กําหนดนโยบาย
• ผูบ้ ริหารงานเรือนจํา/เจ้าหน้าที่เรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง/นักสังคมสงเคราะห์
ข้อกําหนดที่ 45
ผู้บริหารงานเรือนจําควรใช้มาตรการทางเลือกอื่นๆ สําหรับผู้ต้องขังหญิงให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถกระทําได้ เช่น การลากลับบ้าน การใช้เรือนจําเปิด บ้านกึ่งวิถี รวมทั้งโปรแกรมในชุมชนและการ
ทํ า งานบริ ก ารสั ง คม เพื่ อ ช่ ว ยในการปรั บ ตั ว ก่ อ นพ้ น โทษ ลดตราบาปของผู้ ต้ อ งขั ง และส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง
ข้อกําหนดที่ 46
ผู้ บ ริ ห ารงานเรื อ นจํ า ควรประสานความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานคุ ม ประพฤติ และ/หรื อ หน่ ว ยงานด้ า น
สวัสดิการสังคม กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อนําไปใช้
สําหรับการเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์หลังปล่อย โดยคํานึงถึง
ความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง
ข้อกําหนดที่ 47
ควรจัดการดูแลภายหลังปล่อยโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในชุมช สําหรับอดีตผู้ต้องขังหญิงที่ต้องการ
ความช่ วยเหลื อด้ า นจิ ต ใจ ด้ า นการแพทย์ ด้ า นกฎหมายและอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ต้ อ งขั งดั ง กล่ า วประสบ
ความสําเร็จในการกลับคืนสู่สังคม

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อที่ 64 กล่าวไว้ว่า “หน้าที่
ของสั งคมไม่ ควรจบลงเมื่ อผู้ต้ องขั งได้ รั บการปล่อยตั ว ดั งนั้ น จึงควรมีห น่ ว ยงานภาครั ฐ หรือภาคเอกชนที่
สามารถให้การดูแลหลังปล่อยที่มีประสิทธิภาพกับอดีตผู้ต้องขัง เพื่อลดอคติต่อตัวผู้ต้องขังและส่งเสริมการ
กลับคืนสู่สังคม” หลักการดังกล่าวได้ถูกเน้นอีกครั้งในข้อกําหนดที่ 80 และ 81 ในข้อกําหนดที่ 80 กล่าวว่า
“ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นของการจําคุกผู้ต้องขัง ควรมีการพิจารณาถึงอนาคตภายหลังปล่อยของผู้ต้องขัง และ
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ผู้ต้องขังควรได้ รับการสนั บสนุน และช่วยเหลือให้คงไว้หรื อสร้ างสัมพันธภาพกั บบุคคลหรื อหน่ วยงานนอก
เรือนจําเนื่องจากอาจสามารถช่วยรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวผู้ต้องขังและส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม”
ข้อกําหนดที่ 81 กล่าวถึง วิธีการที่หน่วยงานเหล่านี้สามารถให้การช่วยเหลืออดีตผู้ต้องขัง โดยประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันและกับผู้บริหารงานเรือนจํา โดยเริ่มตั้งแต่ระยะต้นของการจําคุกของผู้ต้องขัง
• นโยบายและโปรแกรมสําหรับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสนับสนุนหลังปล่อยมักได้รับการ
พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้ต้ องขังชาย และมักไม่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของ
ผู้กระทําผิดหญิง ข้อกําหนดกรุ งเทพฯ ข้อที่ 46 จึงอุดช่องว่างดังกล่าว โดยการเน้นย้ําถึงความจําเป็น ที่
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้องและผู้ บ ริห ารงานเรือนจํ าต้ องคํา นึ งถึงความต้ องการเฉพาะของผู้ต้ องขังหญิ งในการ
ออกแบบโปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังปล่อยที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ต้องขัง
หญิงในการได้รับการสนับสนุนที่แตกต่างจากและมากกว่าผู้ต้องขังชายในช่วงการกลับสู่สังคม ดังกล่าวไว้ใน
ข้อคิดเห็นของข้อกําหนดที่ 45-47261 แม้ว่าหลายปัญหาที่ผู้ต้องขังหญิงเผชิญในช่วงกลับสู่สังคมจะคล้ายกับ
ปัญหาที่ผู้ต้องขังชายเผชิญ แต่ความเข้มข้นและซับซ้อนของความต้องการหลังปล่อยของผู้ต้องขังหญิงอาจ
แตกต่างออกไป ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มจะทุกข์ใจจากการถูกเลือกปฏิบัติภายหลังได้รับการปล่อยตัวเนื่องจาก
การถูกมองจากสังคม พวกเขาอาจถูกปฏิเสธจากครอบครัว และในบางประเทศอาจเสียสิทธิ์ในการดูแลบุตร
และถ้าพวกเขาเลือกที่จะเลิกกับคู่ครองที่ใช้ความรุนแรง ผู้ต้องขังหญิงจะต้องมีชีวิตใหม่ซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงที่
จะต้องเผชิญความลําบากทางเศรษฐกิจ สังคม และทางกฎหมาย ที่จะซ้ําเติมความยากลําบากในการปรับตัว
เข้ากับชีวิตนอกเรือนจําที่ต้องเผชิญอยู่แล้ว ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเฉพาะด้านใน
แง่ของที่พักอาศัย สัมพันธภาพกับครอบครัว และการประกอบอาชีพ และต้องได้รับความช่วยเหลือ
• ข้อกําหนดเหล่านี้ยังให้ความสําคัญกับการสนับสนุนเฉพาะด้านที่ผู้ต้องขังหญิงมักต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือในทางกฎหมาย การแพทย์ และจิตสังคม
• การช่วยเหลือทางกฎหมายอาจเกี่ยวกับการหย่าร้าง พยายามขอคืนสิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร การหาที่พัก
อาศัยและประกอบอาชีพ และอื่นๆ
• ในเรือนจํา ผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มจะได้รับการรักษาปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าผู้ต้องขังชาย และอาจ
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางจิตสังคมและการได้รับคําปรึกษาอย่างต่อเนื่องหลังได้รับการปล่อยตัว262
นอกจากนี้ การติ ดสารเสพติ ดที่ มีอัต ราสู งของผู้ ต้องขังหญิ งอาจเป็ นอุ ปสรรคสํ าคั ญต่ อความสํ าเร็จ ในการ
กลับคืนสู่สังคม263 และการแก้ไขฟื้นฟูใดก็ตามที่เริ่มตั้งแต่ในเรือนจําต้องได้รับการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ
ต้องมีการสอดส่องดูแลชีวิตหลังปล่อยของผู้ต้องขังหญิง
261
262
263

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 45-47
เรื่องเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาในประเทศแคนาดา ผู้ต้องขังหญิงที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติดภายหลังปล่อยตัวมีแนวโน้ม
มากกว่าผู้ต้องขังอื่นๆ 10 เท่าที่จะกลับไปติดคุกภายในหนึ่งปี นักวิจัยระบุว่า ผู้กระทําผิดหญิงที่ใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่ใช่ยา
เสพติดถึง 2 เท่า ที่จะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถจัดการกับความเครียดได้น้อยกว่า เข้าโรงพยาบาลบ่อยกว่าเนื่องจากปัญหา
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• เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรทั่วไป อดีตผู้ต้องขังที่เคยติดยาเสพติดมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะเสียชีวิตจาก
การใช้ยาเสพติดเกินขนาด ตัวอย่างเช่น จากงานวิจัยในสหราชอาณาจักรในช่วงหนึ่งสัปดาห์หลังได้รับการ
ปล่อยตัว ผู้ต้องขังมีแนวโน้มจะเสียชีวิตมากกว่าประชากรทั่วไปถึง 40 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีที่ปล่อยตัว
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ (มากกว่า 90%) มีสาเหตุการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด264 ในประเทศออสเตรเลีย
อดีตผู้ต้องขังมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าประชากรทั่วไปถึง 10 เท่า และกว่าครึ่งของการเสียชีวิตเหล่านี้
เกี่ยวข้องกับเฮโรอีน และดูเหมือนว่าผู้หญิงจะติดเฮโรอีนได้ง่ายกว่า อดีตผู้ต้องขังหญิงมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิต
อย่างไม่เป็นไปตามธรรมชาติมากกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 27 เท่า265
• ปัจจัยเหล่านี้จําเป็นต้องได้รับการคํานึงถึง เพื่อรับประกันว่าการปรับตัวเข้ากับสังคมของอดีตผู้ต้องขังหญิง
จะประสบความสําเร็จและพวกเขาสามารถสร้างชีวิตใหม่ในทางบวกหลังปล่อยตัวได้

การนําไปปฏิบัติ
• บริการในเรือนจําควรพิจารณาจัดตั้งหน่วยพิเศษ (ในกรณีที่ยังไม่ได้มีอยู่แล้ว) ที่รับผิดชอบการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมของผู้ต้องขัง โดยที่หน่ว ยดังกล่าวควรมีความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของ
ผู้ต้องขัง หน่วยงานคุมประพฤติ หรือหน่ วยงานด้านสวัสดิ การสั งคมและองค์กรที่ มิใช่ภ าครัฐ ในชุมชนเพื่ อ
วางแผนและเตรียมความพร้อมสําหรับการปล่อยตัวของผู้ต้องขังหญิง
• ในทุกกรณี การเตรียมความพร้อมสําหรับการปล่อยตัวควรเริ่มดําเนินการในช่วงต้น หลังจากการรับตัว
ผู้ต้องขังเข้ามาในเรือนจํา เพื่อที่แผนการคุมขังของผู้ต้องขังหญิงจะได้ครอบคลุมถึงโปรแกรมการกลับคืนสู่
สังคมหลังปล่อยตั้งแต่ระยะแรกของการถูกคุมขัง นอกจากนี้ สําหรับผู้ถูกคุมขังในช่วงก่อนการพิจารณาคดีหรือ
ผู้ต้องขังหญิงที่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ศาลอาจมีคําสั่งให้ปล่อยตัวโดยไม่ได้คาดหมาย โดยที่ทางเรือนจําไม่รู้มาก่อน
หรือผู้ต้องขังอาจถูกส่งตัวไปยังเรือนจําอื่น ดังนั้น การเตรียมความพร้อมหลังปล่อยตั้งแต่แรกจะรับประกันว่า
การดูแลทางสุขภาพจะไม่ต้องหยุดชะงัก ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการดูแลอย่างต่อเนื่อง และสามารถให้ความ
ช่วยเหลือที่จําเป็นอื่นๆ ได้ทันท่วงที
• บริการของเรือนจําควรพัฒนานโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสําหรับการปล่อยตัว
ของผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง และการสงเคราะห์ ห ลั ง ปล่ อ ย โดยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานคุ ม ประพฤติ (หากมี ) รวมทั้ ง
สุขภาพจิต และมีอัตราการกระทําผิดซ้ําสูงกว่า ในผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้ หลายคนมีประสบการณ์ได้รับความบอบช้ําทางจิตใจ เช่น ในวัย
เด็ก การถูกทําร้ายร่างกายและข่มเหงทางเพศ หรือความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอาจมีส่วนทําให้คนกลุ่มนี้ใช้สารเสพติดและมีปัญหา
สุขภาพจิต (“การกลับไปจําคุกที่สูงกว่าในผู้ต้องขังหญิงที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูยาเสพติด”, โตรอนโต. 31 พฤษภาคม 2554
<www.eurekalert.org/pub_release/2011-05/smh-hrt053111.php>)
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ซิงเกิลตัน, เอ็น., เพนดรี, อี., เทย์เลอร์ ซี., แฟร์เรล เอ็ม., และ มาร์สเดน เจ. การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของผู้ต้องขังหลังปล่อย
, กระทรวงมหาดไทย,กรมวิจัยและพัฒนาและสถิติ, ลอนดอน, 2546, หน้า1
“การสงเคราะห์หลังปล่อยสําหรับผู้ต้องขังหญิง – กระบวนการปรับตัวทางจิตใจและสังคม”, โครงการเออาร์ซี ลิงค์เกจ LP0560398,
อ้างถึงใน เกรแฮม เอ “การเสียชีวิตหลังปล่อย: การตายอย่างไม่เป็นธรรมชาติของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจําวิคตอเรียในระหว่าง
เดือนมกราคม 2533 ถึงธันวาคม 2533”, 2546, วารสารอาชญวิทยาประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์, ฉบับที่ 36, บทความที่ 1, 94108.
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หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมและองค์กรที่มิใช่ภาครัฐที่ทํางานเกี่ยวกับผู้ต้องขังและโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง
หรือกลุ่มของชุมชนกลุ่มอื่นๆ ที่ทํางานด้านผู้หญิง การหาที่พักอาศัย และบริการสาธารณสุข นโยบายและ
แนวทางควรกล่าวถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญในเขตอํานาจศาล สิ่งที่ผู้ต้องขังหญิงต้องการการ
สนั บ สนุ น เฉพาะด้ า นและการช่ ว ยเหลื อในระหว่ า งปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คม มาตรการที่ ควรใช้ ใ นการให้ การ
สนับสนุนดังกล่าว และหน่วยงานหรือองค์กรที่จะรับผิดชอบหรือเต็มใจให้ความช่วยเหลือในกระบวนการนี้
• กระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบงานยุติธรรม/เรือนจํา สวัสดิการสังคม และสาธารณสุขควรของบประมาณ
และมีทุนสนับสนุนสําหรับการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง โดยต้องสนับสนุนทางการเงินกับหน่วยงานที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้น การให้ความช่วยเหลือพื้นฐาน เช่น ทางการแพทย์ และการหาที่พักอาศัย ควรคํานึงถึงความ
ต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้หญิงสูงวัยหรือผู้หญิงที่มีความพิการ และไม่ควรมีค่าใช้จ่าย
• ดังเสนอไว้สําหรับข้อกําหนดที่ 26 ข้อบังคับหรือกฎของเรือนจําควรได้รับการทบทวนหรือแก้ไขเพื่อ
รับประกันว่าผู้บริห ารงานเรือนจํามี อํานาจในการอนุ ญาตให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจําได้ในกรณีที่เกี่ยวกั บ
การแพทย์ การศึ กษา การประกอบอาชี พ และครอบครั ว และสามารถอนุญ าตได้ทัน ทีและบ่ อยครั้งเท่า ที่
ต้องการ โดยคํานึงถึงปัจจัยเสี่ยงและสถานการณ์ทางครอบครัวของผู้ต้องขัง
• ผู้บริหารงานเรือนจําในทางปฏิบัติควรอนุญาตให้ผู้ต้องขังหญิงลากลับบ้านได้บ่อยครั้งและเร็วที่สุดเท่าที่
จะสามารถกระทําได้ หลังจากรับตัวเข้ามาในเรือนจํา
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรส่งตัวผู้ต้องขังหญิงไปยังเรือนจําเปิด บ้านกึ่งวิถี โปรแกรมอื่นๆ ในชุมชนและ
หน่ ว ยบริ ก ารสํ า หรั บ อดี ต ผู้ ต้ อ งขั ง ในโอกาสแรกที่ ส ามารถกระทํ า ได้ เพื่ อ ช่ ว ยผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ในการสร้ า ง
สัมพันธภาพอีกครั้งอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้รับความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัย และ
เรื่องทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการถูกปล่อยตัวในที่สุด
• ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมในภาษาที่พวกเขาสามารถเข้าใจได้เกี่ยวกับ
การสนับสนุนที่พวกเขาจะได้รับหลังปล่อยและหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากจําเป็นผู้ต้องขังหญิงควรถูกส่งต่อ
เป็นรายบุคคลโดยตรงจากหน่วยบริการของเรือนจําที่รับผิดชอบด้านการเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมไปยัง
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมและด้านที่พักอาศัยที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ต้องขังหญิงจะได้รับรายการนัดหมายที่ทาง
เรือนจําติดต่อไว้ให้ อย่างน้อยที่สุดเรือนจําควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินสําหรับการเดินทางเพื่อรับประกัน
ว่าผู้ต้องขังหญิงสามารถเดินทางกลับบ้านได้
• หากจําเป็น หน่วยช่วยเหลือด้านการเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมของเรือนจําควรช่วยผู้ต้องขังหญิงใน
การติดต่อกับครอบครัวอีกครั้ง หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมและหน่วยงานคุมประพฤติควรช่วยผู้ต้องขังหญิง
สร้างสัมพันธภาพกับครอบครัวอีกครั้ง หากเป็นความต้องการของผู้ต้องขัง
• ควรมี ก ารใช้ ม าตรการในทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ รั บ ประกั น ว่ า ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ที่ เ ป็ น เหยื่ อ ของความรุ น แรงใน
ครอบครัวหรือในชุมชนจะไม่ต้องกลับไปยังบ้านเดิมหรือชุมชนเดิมภายหลังได้รับการปล่อยตัวอีก
• บริการสาธารณสุขของเรือนจํ าควรรับประกันว่ าได้นํา หลักการการให้การดูแลอย่า งต่อเนื่องมาใช้กับ
ผู้ต้องขังหญิงที่ได้รับการปล่อยตัวในทํานองเดียวกับการนําหลักการดังกล่าวไปใช้กับผู้ต้องขังหญิงที่ถูกรับตัวไว้
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ในเรือนจํา (ดู เหตุผลสําหรับข้อกําหนดที่ 6) กล่าวคือ การดูแลด้านสุขภาพที่ผู้ต้องขังหญิงได้รับก่อนเข้า
เรือนจําต้องได้รับการดูแลต่อ และตลอดการถูกจําคุกหากจําเป็น (ขึ้นอยู่กับอาการ) และการรักษาใดก็ตามที่
จําเป็นต้องรักษาต่อหลังปล่อย ผู้ต้องขังหญิงก็ควรได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องภายหลังปล่อยตัวแล้ว บริการ
สาธารณสุขของเรือนจําซึ่งตามหลักการแล้วควรทํางานร่วมกับบริการสาธารณสุขของประเทศ266 ควรทํางาน
อย่างใกล้ชิดกับบริการสาธารณสุขชุมชนเพื่อรับประกันว่าผู้ต้องขังหญิงที่จําเป็นต้องได้รับการรักษาต่อทาง
การแพทย์ จิตสังคม จิตเวช หรือการสนับสนุนด้านการให้คําปรึกษาหลังปล่อย ได้รับการดูแลดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง
• บริการสาธารณสุขในเรือนจําควรส่งต่อผู้ต้องขังหญิง (และบุตรหากจําเป็น) ไปยังบริการสาธารณสุ ข
ชุมชน และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ที่จําเป็น รวมถึงประเภทและระยะเวลาของการรักษาที่
ผู้ต้องขังหญิงได้รับระหว่างการจําคุก โดยต้องเป็นความลับและได้รับการยินยอมจากผู้ต้องขังก่อน ผู้ต้องขัง
หญิงควรได้รับแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการนี้และได้รับสําเนาประวัติทางการแพทย์ของตนเอง
• ถ้าผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาติดยาเสพติดได้รับการรักษาการติดยานั้นมาก่อนและจําเป็นได้รับการรักษาต่อ
และการควบคุมสอดส่อง พวกเขาควรถูกส่งตัวไปยังหน่วยบริการแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้ต้องขัง
หญิงที่มีปัญหาติดยาเสพติดในทุกกรณีควรได้รับการสอดส่องในชุมชน เพื่อรับประกันว่าพวกเขาได้รับการ
ช่วยเหลือที่จําเป็นเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ําหลังได้รับการปล่อยตัว
• ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง ที่ ต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นกฎหมายควรได้ รั บ ข้ อ มู ล ในภาษาที่ เ ข้ า ใจได้ เ กี่ ย วกั บ
รายละเอียดการติดต่อบริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและองค์กรที่มิใช่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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กระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบงานยุติธรรมอาญาและเรือนจํา สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข
เรือนจํา
หน่วยเรือนจํา/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานคุมประพฤติ
หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ครอบครัวผู้ต้องขัง
กลุ่มอื่นๆ ในชุมชนที่ทํางานเกี่ยวกับประเด็นของผู้หญิง

องค์การอนามัยโลก, ปฏิญญาว่าด้วยสุขภาพของเรือนจําในฐานะส่วนหนึ่งของสุขภาพสาธารณะ, รับรองในมอสโก วันที่ 24 ตุลาคม
2546
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ผูต้ อ้ งขังหญิงตั9งครรภ์ ผูต้ อ้ งขังหญิง
ให้นมบุตร เเละผูต้ อ้ งขังหญิงทีมีบุตรอยูใ่ นเรื อนจํา
(ข้อกําหนดที 48-52)
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บทที่ 8 ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ตอ้ งขังหญิงให้นมบุตร เเละ
ผู้ต้องขังหญิงที่มบี ุตรอยู่ในเรือนจํา
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ได้กล่าวถึงระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร เเละผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรติด
23. (1) ในเรือนจําหญิง ควรมีที่พักอาศัยเฉพาะสําหรับการดูแลผู้ต้องขังหญิงทั้งในระยะก่อนคลอดและหลัง
คลอด หากเป็นไปได้ควรมีการเตรียมการสําหรับให้เด็กเกิดในโรงพยาบาลนอกเรือนจํา แต่หากเด็กเกิดใน
เรือนจํา ห้ามมิให้ระบุสถานที่เกิดของเด็กในสูติบัตร
(2) ในกรณีที่เด็กได้รับอนุญาตให้อยู่กับมารดาในเรือนจํา จะต้องกําหนดระเบียบปฏิบัติให้เด็กอยู่ในความดูแล
ของพยาบาลที่มีคุณวุฒิ เมื่อเด็กไม่ได้อยู่ในความดูแลของมารดา
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ได้เสริมจากข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ
โดยมีแนวทางที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทและลักษณะโดยทั่วไปของการสนับสนุนและการบริการ
ที่ควรเตรี ย มไว้ สํ าหรั บ ผู้ต้ องขั งหญิ งกลุ่ มนี้ และบุ ตร โดยไม่ เ พีย งแต่คํา นึ งถึ งความจํ า เป็ น ด้ านสุ ขภาพและ
โภชนาการเท่านั้น แต่ยังคํานึงถึงความต้องการทางอารมณ์และพัฒนาการของเด็กอีกด้วย ข้อกําหนดกรุงเทพฯ
ยังเป็นที่แรกที่กําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่จะอนุญาตให้บุตรอยู่กับมารดา
ในเรือนจําและนําตัวบุตรออกไปจากเรือนจํา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนที่หลายประเทศ
กําลังประสบปัญหาการจัดการกับประเด็นดังกล่าวในเชิงนโยบายอยู่
ส่วนเสริมของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อที่ 23
ข้อกําหนดที่ 48
1. ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่ให้นมบุตร พึงได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ
โภชนาการ ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเหมาะสมของบุคคลากรทางการแพทย์ เรือนจําควรจัดให้มีอาหาร
อย่างเพียงพอและเหมาะสมแก่เวลา ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และโอกาสในการออกกําลังกาย
อย่างสม่ําเสมอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ทารก เด็กติดผู้ต้องขัง และผู้ต้องขังที่ให้
นมบุตร
2. ผู้ต้องขังหญิงไม่ควรถูกลดโอกาสในการให้นมบุตร เว้นแต่ในกรณีที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
3. ควรผนวกการดูแลทางการแพทย์และโภชนาการที่จําเป็นสําหรับผู้ต้องขังหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรแต่บุตร
ไม่ได้อยู่กับผู้ต้องขังในเรือนจํา เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู
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เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• จากจํานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังหญิงในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิง
ขณะให้ น มบุ ต ร เเละผู้ ต้ องขั งหญิ งที่ มีบุ ต รติ ด ตั้ งแต่ มีการนํ า ข้ อกํ า หนดมาตรฐานขั้ น ต่ํ าไปใช้ ข้ อกํ า หนด
ดังกล่าวและข้อกําหนดอื่นๆ ในข้อกําหนดกรุงเทพฯ ได้เสนอแนวทางสําคัญเพื่อรับประกันว่าความจําเป็นด้าน
โภชนาการและการได้รับการดูแลทางสุขภาพสําหรับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงที่ให้นมบุตร รวม
ไปถึงความจําเป็นด้านพัฒนาการและการดูแลสุขภาพของบุตรของผู้ต้องขังหญิงได้ถูกผนวกเข้ากับนโยบาย
โปรแกรม และงบประมาณของเรือนจํา
• ข้ อ กํ า หนดนี้ ยั ง ให้ ความสํ า คั ญ กั บ กลุ่ มผู้ ต้ อ งขั งหญิ งที่ มีค วามจํ า เป็ น เฉพาะแต่ ถู กละเลย และกลุ่ ม ที่
จําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการดูแลหลังคลอด กลุ่มนี้คือผู้ต้องขังหญิงที่ให้กํา เนิดบุตรเพียงไม่นาน
ก่อนที่จะเข้ามาในเรือนจํา แต่บุตรอยู่ภายนอกเรือนจํา ความสําคัญของข้อกําหนดที่ 6(c) มีความเด่นชัดใน
บริบทนี้ คือ ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการส่งเสริมได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการมีบุตร รวมถึงการตั้งครรภ์เมื่อ
ไม่นานมานี้ เพื่อที่เรือนจําจะได้ผนวกข้อบังคับให้มีการดูแลหลังคลอดสําหรับผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้ไว้ในนโยบาย
และโปรแกรมของเรือนจํา
• อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่ข้อกําหนดนี้ให้ความสนใจ คือ การเรียกร้องให้มีการอนุญาตผู้ต้องขังหญิงที่
ประสงค์จะให้นมบุตรสามารถกระทําได้ เนื่องจากการให้นมบุตรมีความสําคัญต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของเด็ก และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อมารดาในการเติมเต็มความต้องการที่จะผูกพันกับบุตร และยังส่งผล
ทางบวกต่ออนาคตในการกลับคืนสู่สังคมของผู้ต้องขังหญิง ในทุกกรณีควรคํานึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสูงสุด
ตามที่ได้บังคับไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งมีนัยว่าถ้าไม่มีเหตุผลทางสุขภาพเป็นเหตุให้มารดาไม่สามารถ
ให้นมบุตรได้ มารดาควรได้รับอนุญาตในการให้นมบุตร

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้บริหารงานเรือนจําและบริการสาธารณสุขของเรือนจําควรพัฒนานโยบายและโปรแกรมเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร เเละผู้ต้องขัง
หญิงที่ มีบุตรติด และรั บประกันว่า มีการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรที่เพีย งพอในการนํานโยบายและ
โปรแกรมดังกล่าวไปปฏิบัติ
• ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร และผู้ต้องขังหญิงอื่นๆ ที่เพิ่งให้กําเนิดบุตร ควรได้รับ
การตรวจสุขภาพเป็นประจําจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดังกล่าวควรออกแบบโปรแกรมสุขภาพ
และโภชนาการให้กับผู้ต้องขังหญิงเป็นรายบุคคล ส่วนการดูแลสุขภาพและโภชนาการอื่นๆ ควรอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้บริหารงานเรือนจํา ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับแผนการดูแล
สุขภาพและได้รับการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของพวกเขา
• ผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้ควรได้รับข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การให้กําเนิดบุตร และ
การดูแลสุขภาพหลังคลอด รวมไปถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถทําได้เพื่อพัฒนาสุขภาพของตัวเองและบุตรและการ
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เตรียมตัวคลอด ข้อมูลดังกล่าวควรจัดทําในหลายภาษา รวมไปถึงภาษาที่ใช้ทั่วไปในหมู่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา
นั้นๆ และควรมีการอธิบายให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ด้วย
• ผู้บริหารงานเรือนจําควรรับประกันว่าผู้หญิงตั้งครรภ์และผู้ต้องขังหญิงขณะให้นมบุตร ถูกจัดให้อยู่ในห้อง
ขังที่ถูกสุขลักษณะ และมี อุปกรณ์ สุ ขอนามั ยที่ เพี ย งพอ สามารถเข้ า ถึงน้ํา ร้ อน การระบายอากาศ อากาศ
บริสุทธิ์และเครื่องทําความร้อนได้ และผู้ต้องขังกลุ่มนี้ควรได้รับโอกาสออกกําลังอย่างสม่ําเสมอ
• กฎและการปฏิบัติของเรือนจําไม่ควรลดโอกาสผู้ต้องขังหญิงในการให้นมบุตรถ้าผู้ต้องขังหญิงไม่มีปัญหา
ด้านสุขภาพ ข้อกําหนดที่ 42(2) เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบเรือนจําที่มีความยืดหยุ่นได้กล่าวถึงการอนุญาต
ให้ผู้ต้องขังหญิงให้นมบุตรว่าเป็นสิ่งสําคัญ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บริหารงานเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน

ข้อกําหนดที่ 49
การพิจารณาอนุญาตให้บุตรอยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดานั้น ให้คํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ
ทั้งนี้เด็กที่อยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดาจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขัง
ข้อกําหนดที่ 50
ผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรอยู่ด้วยในเรือนจํา ควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทํา
ได้
ข้อกําหนดที่ 51
1. เด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจําควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาการ
ด้านอื่นๆภายใต้ การควบคุ มดูแ ลของผู้ เชี่ ยวชาญ โดยประสานความร่ วมมื อกั บหน่ วยงานสาธารณสุ ข
ชุมชน
2. สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงดูเด็กควรมีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมของเด็กที่อยู่ภายนอกเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 52
1. การตัดสินใจว่าเมื่อใดที่ควรจะแยกเด็กจากมารดานั้น ควรขึ้นอยู่กับการประเมินเป็นรายกรณีประกอบ
กับประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ
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2. การนําตัวเด็กออกไปจากเรือนจํานั้น ควรดําเนินการอย่างละมุนละม่อมและเมื่อได้มีการจัดเตรียมการ
ดูแลเด็กไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีของผู้ต้องขังต่างชาติควรมีการประสานขอคําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่
กงสุลด้วย
3. ภายหลังที่เด็กถูกแยกออกจากมารดาและนําไปไว้กับครอบครัว ญาติผู้ต้องขัง หรือภายใต้การอุปถัมภ์
อื่นๆ ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับโอกาสและได้รับการอํานวยความสะดวกในการพบกับบุตรของตนให้มากที่สุด
เท่ า ที่ จ ะกระทํ า ได้ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประโยชน์ สูง สุ ง ของตั ว เด็ ก และไม่ ก ระทบต่ อ ความสงบเรี ยบร้ อ ยของ
สาธารณะ

เหตุผลของข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดที่ 49 ถึง 52 กล่าวถึงประเด็นที่ยากและละเอียดอ่อนเกี่ยวกับบุตรของผู้ต้องขังหญิง ข้อกําหนด
เหล่านี้กล่าวถึงการพิจารณาอนุญาตให้เด็กอยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจํา การปฏิบัติที่เด็กกลุ่มนี้ควรได้รับเมื่ออยู่
ในเรือนจํา การตัดสินใจนําตัวเด็กออกจากเรือนจําเมื่อเด็กมีอายุระดับหนึ่ง และการติดต่อระหว่างผู้ต้องขัง
หญิงกับบุตรภายหลังที่นําตัวบุตรออกไปแล้ว ข้อกําหนดเหล่านี้และข้อกําหนดอื่นๆ ของข้อกําหนดกรุงเทพฯ
ได้หยิบยกข้อพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เด็กอยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจําขึ้นมาเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ
• ในระบบเรือนจําทั่วโลกส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กอยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดาจนถึงช่วงอายุหนึ่ง มีตั้งแต่ 6
เดือนไปจนถึง 6 ปี267 ซึ่งหมายความว่าเด็กทั่วโลกจํานวนมากใช้เวลาที่เป็นช่วงที่สําคัญของพัฒนาการใน
เรือนจํา และอาจมีผลกระทบทางจิตใจไปตลอดชีวิต
• ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลทางสถิติที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับจํานวนเด็กที่อยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดา ซึ่งแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนถึงการละเลยสถานการณ์ดังกล่าวและความต้องการเฉพาะของเด็กกลุ่มนี้
• ความพิเศษของคนกลุ่มนี้ดังที่กล่าวไว้ในข้อกําหนด คือ พวกเขาไม่ใช่ผู้ต้องขัง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
เหตุผลดังกล่าวที่ทําให้นโยบายและโปรแกรมของเรือนจํา การฝึกอบรมบุคลากรและงบประมาณเรือนจําจึงไม่
คํานึงถึงความต้องการของเด็กกลุ่มนี้
• ข้อกําหนดที่ 52 ให้ความสําคัญกับความจริงที่ว่าระบบเรือนจําส่วนใหญ่ได้นํากฎหมายเกี่ยวกับระดับอายุ
สูงสุดที่เด็กจะอยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดาได้ไปใช้อย่างเข้มงวด โดยไม่พิจารณาสถานการณ์และความจําเป็น
ของเด็กแต่ละคน นอกจากนี้ ยังมีการใส่ใจน้อยมากในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจและพัฒนาการของ
เด็กจากการถูกแยกจากมารดาอย่างทันทีเมื่อเด็กอายุครบกําหนด โดยไม่มีการประเมินอย่างเหมาะสมถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีนี้ ควรกล่าวถึงรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสิทธิเด็ก, วันอภิปรายทั่วไป (30 กันยายน
2011) ดังต่อไปนี้
267

โรเบิร์ตสัน, โอ., เด็กที่ถูกคุมขังเพราะสถานการณ์, สํานักงานสหประชาชาติเควกเกอร์, เมษายน 2551, หน้า 43-44.
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ข้อเสนอแนะที่ 33: “(…) คณะกรรมาธิการเสนอว่า การตัดสินว่าเด็กจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดเมื่ออยู่ร่วมกับ
มารดาในเรือนจําหรืออยู่นอกเรือนจํานั้น ให้พิจารณาเป็นรายกรณี”
ข้อเสนอแนะที่ 37: “คณะกรรมาธิการเสนอว่า ผู้แทนจากภาครัฐควรพิจารณาจากสถานการณ์ที่เด็กได้รับ
ประโยชน์สูงสุดซึ่งอาจเป็นการอยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดา โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมทั่วไปของเรือนจําและ
ความจํ า เป็น ในการติ ดต่ อระหว่ า งมารดาและบุ ต รในช่ วงต้ น ของวั ยเด็ ก นอกจากนี้ ยั งมี การเสนอว่ า การ
ตัดสินใจดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนจากศาล โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญ…”
• มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิเด็ก รับรองในเดือนมีนาคม 2012 เรียกร้องให้รัฐ268;
รั บ ประกั น ว่ า ในการพิ จ ารณาว่ า บุ ต รของผู้ ต้ องขั งหญิ ง ควรอยู่ ร่ ว มกั บ มารดาในเรื อ นจํ า หรื อ ไม่ และเป็ น
ระยะเวลาเท่าใด ควรกระทําโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก และเน้นย้ําถึงความรับผิดชอบของ
รัฐในการจัดหาการดูแลที่เพียงพอสําหรับผู้ต้องขังหญิงและเด็ก
• การวิจัยระบุว่าบุตรของผู้ต้องขังมีความเสี่ยงสูงกว่าที่จะถูกจําคุกในอนาคตดังที่ได้อ้างถึงข้างต้น ข้อมูล
สถิติบ างส่ว นระบุ ว่าเด็ กที่เติ บโตในสถานสงเคราะห์เด็ กมีแนวโน้มมากกว่าอย่างมี นัยสํา คัญที่จ ะลงท้ ายใน
เรือนจํา269 เมื่อพิจารณาความเสี่ยงดังกล่าว ทําให้ชัดเจนว่าการตัดสินใจที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่สําคัญของวัยเด็กนี้
จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่ออนาคตของเด็ก รวมถึงอาจส่งผลต่ออัตราการก่ออาชญากรรมของประเทศนั้นๆ
ด้วย
• อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิเด็กบังคับให้ ฝ่ายของรัฐรับประกันว่า เด็กทุกคนได้รับ สิทธิ์ที่พึงมีดังกําหนดไว้ใน
อนุสัญญา ตั้งแต่การลงทะเบียนแรกเกิดถึงการคุ้มครองจากการถูกทารุณ ได้รับการดูแลสุขภาพและการศึกษา
และอื่นๆ โดยเฉพาะมาตรา 3 ที่ระบุว่า:
1. ในทุกการกระทําที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่าจะดําเนินการโดยสถาบันสวัสดิการสังคมของภาครัฐหรือเอกชน
ศาล ผู้มีอํานาจบริหาร หรือผู้บังคับใช้กฎหมายควรคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก
2. ฝ่ายรัฐบาลควรดําเนินการเพื่อรับประกันว่าเด็กจะได้รับความคุ้มครองและการดูแลซึ่งมีความจําเป็นกับสุข
ภาวะของเด็กโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและทางการบริหารที่เหมาะสม และคํานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ปกครองของเด็ก หรือผู้อุปการะตามกฎหมาย หรือบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ตามกฎหมายรับผิดชอบดูแลเด็ก
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน. สมัยประชุมที่ 19, มติสิทธิเด็ก, 23 มีนาคม 2555, A/HRC/RES/19/37, วรรค 69(b)
ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษและเวลส์ 50% ของผู้ต้องขังที่มีอายุต่ํากว่า 25 ปีเติบโตในสถานสงเคราะห์เด็ก และมีการประมาณการว่า
ถ้าเด็กโตขึ้นมาในสถานสงเคราะห์เด็กไม่ว่าในช่วงอายุใดก็ตาม เขาจะมีแนวโน้มที่จะลงท้ายที่เรือนจํามากกว่าคนอื่นๆ ถึง 13 เท่า, ดู
“ ก า ร แ ย ก บุ ต ร อ อ ก จ า ก ผู้ ต้ อ ง ขั ง ห ญิ ง เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ สี ย ห า ย ” 2
ธั น ว า ค ม
2554,
<www.islingtontribune.com/news/2 0 1 1 /dec/%E2 %8 0 %98 breaking-women-prisoners-and-childrendamaging%E2%80%99>
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3. ฝ่ายรัฐบาลควรรับประกันว่าสถาบัน งานบริการและสถานที่ที่รับผิดชอบการดูแลและคุ้มครองเด็กได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่สร้างขึ้นโดยผู้มีอํานาจตามหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย สุขภาพ เจ้าหน้าที่
มีความเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอ รวมทั้งการสอดส่องดูแลที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ต้องขังหญิงต้องพึ่งพารัฐสําหรับการดูแลและให้การเลี้ยงดูบุตรของตนในเรือนจํา
จะเห็นได้ชัดว่ารัฐมีความรับผิดชอบเป็นพิเศษในการรับประกันว่าเด็กที่อยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดาได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ์ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพียงแต่มีข้อจํากัดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ที่เกิดจากการสูญเสีย
อิสรภาพในการเคลื่อนย้ายและการเลือกในชีวิตประจําวัน
มาตรา 20(1) ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กตรงกับบริบทนี้:
เด็ กที่ ป ราศจากครอบครั ว ทั้ งโดยชั่ ว คราวและถาวร หรื อเด็ กที่ ไม่ ได้ รั บ การคํ า นึ งถึ งผลประโยชน์ สู งสุ ดใน
สภาพการณ์หนึ่งๆ พึงได้รับการคุ้มครองและการช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, วันอภิปรายทั่วไป, รายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็ก (30
กันยายน 2011) ได้กล่าวถึงข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้270
34. คณะกรรมการเสนอว่าฝ่ายรัฐควรรับประกันการจัดหาบริการทางสังคมที่เพียงพอและมีคุณภาพในระดับ
หนึ่ง รวมไปถึงการอํานวยความสะดวกด้านสุขภาพและการศึกษาให้กับเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจํา
• แนวทางสําหรับการดูแลทางเลือกของเด็กที่รับรองโดยสหประชาชาติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2009 ได้ให้
แนวทางโดยละเอียดสําหรับผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติกฎหมาย และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการการดูแล
ทางเลือกสําหรับเด็กที่ไม่สามารถอยู่ในเรือนจําร่วมกับมารดาได้อีกต่อไป หรือเด็กที่ถูกพิจารณาว่าควรนําตัว
ออกจากเรือนจําตามหลักการของการส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก นอกจากข้อกําหนดอื่นๆ
แนวทางดังกล่าวกําหนดว่า
การตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลทางเลือกเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กควรถูกดําเนินการโดยผ่านกระบวนการศาล
การบริหาร หรือกระบวนการที่เป็นที่รู้จักอื่นๆ และได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย รวมไปถึงการมีตัวแทนทาง
กฎหมายในนามของเด็กในการดําเนินการทางกฎหมาย ทั้งนี้ ควรขึ้นอยู่กับการประเมิน การวางแผนและการ
ทบทวนที่ถูกต้องผ่านโครงสร้างและกลไกที่สร้างไว้ และควรดําเนินการเป็นรายกรณีโดยผู้เชี่ยวชาญจากทีมสห
วิชาชีพหากเป็นไปได้ และควรปรึกษากับเด็กในทุกขั้นตอนโดยขึ้นอยู่กับศักยภาพของเด็กและบิดามารดาหรือผู้
อุปการะตามกฎหมายของเด็ก…271
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คณะกรรมการสิทธิเด็ก,วันอภิปรายทั่วไป, รายงานและข้อเสนอแนะของวันอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับ “บุตรของผู้ต้องขัง”, 30 กันยายน
2554, <www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/discussion/2011CRCDGDReport.pdf>
มติสมัชชาสหประชาชาติ, แนวทางสําหรับการดูแลทางเลือกสําหรับเด็ก, 18 ธันวาคม 2552, A/RES/64/142, วรรค 57
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การประเมินควรถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว อย่างละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
และสวัสดิภาพของเด็กในขณะนั้น รวมถึงการดูแลและการพัฒนาในระยะยาว การประเมินควรครอบคลุม
ข้อมูลส่วนบุคคลและลักษณะพัฒนาการของเด็ก ภูมิหลังเชื้อชาติ วัฒนธรรม ภาษา และศาสนา สภาพความ
เป็นอยู่ของครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง ประวัติการรักษาพยาบาล และความต้องการพิเศษ272

การนําไปปฏิบัติ
ข้อบังคับทางกฎหมายสําหรับการอนุญาตให้เด็กอยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจํา
• ในการตั ด สิ น ใจว่ า ควรอนุ ญ าตให้ เ ด็ ก อยู่ ร่ ว มกั บ มารดาในเรื อ นจํ า หรื อ ไม่ นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาจาก
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรา 3 หลักการนี้มีนัยว่า
กฎหมายควรอนุญาตให้มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจและการใช้อํานาจของเจ้าหน้าที่ (เช่น ผู้มีอํานาจทาง
กฎหมาย บริการสวัสดิการเด็ก และผู้บริหารงานเรือนจํา) และตัดสินเป็นรายกรณีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของ
เด็กและครอบครัว และการดูแลทางเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจต้องได้รับการทบทวนและแก้ไข ตัวอย่างเช่น กฎหมายอาจระบุอายุของเด็กที่
เรือนจําควรเริ่มประเมินสถานการณ์ของมารดาและเด็กว่าการนําตัวเด็กออกจากเรือนจําจะเป็นประโยชน์สูงสุด
สําหรับเด็กหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายควรรับประกันให้มีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจดังกล่าวให้มากที่สุด
ซึ่งควรขึ้นอยู่กับผลการประเมินรายบุคคล
• อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การประเมินอาจดําเนินการภายใต้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือทีมผู้เชี่ยวชาญที่
รับผิดชอบด้านการดูแลและสวัสดิภาพของเด็ก หรือมีการประเมินเป็นประจํา (เช่น ทุกปี) ซึ่งจําเป็นต้องมีการ
ระบุไว้ในกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ
การปฏิบัติต่อเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจํา
• การฝึกอบรมบุคลากร นโยบายและโปรแกรมของเรือนจําควรรับประกันว่าเด็กที่อยู่ในเรือนจําร่วมกับ
มารดาจะต้องไม่ถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขัง
• ควรมีความพยายามในการขจัดความแตกต่างระหว่างชีวิตในเรือนจําและชีวิตนอกเรือนจําสําหรับเด็กกลุ่ม
นี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้
• สถานเลี้ยงเด็กในเรือนจํา273 ควรได้รับการตกแต่งในลักษณะที่จะเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของเด็ก
และลดผลกระทบทางลบจากบรรยากาศเรือนจําที่ตายตัว ตัวอย่างเช่น การตกแต่งห้องด้วยสีสดใส รูปภาพ
หรือผ้า รวมถึงการจัดเตรียมพื้นที่เล่นและของเล่นสําหรับเด็ก ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว เรือนจําควร
แสวงหาร่วมมือให้มากที่สุดกับหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐที่ทํางานเกี่ยวกับเด็ก ผู้หญิง และผู้ต้องขัง
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เรื่องเดียวกัน., วรรค 58
ถูกกําหนดไว้ตามข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังของสหประชาชาติ ข้อกําหนดที่ 23(2)

167

• ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับอนุญาตให้ใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทําได้ หากจะให้ดี ผู้ต้องขังหญิง
ควรสามารถนอนค้างคืนกับบุตรในห้องเดียวกัน และใช้เวลาช่วงกลางวันกับบุตรให้นานที่สุดเท่าที่จะกระทําได้
ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการส่งเสริมและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของเรือนจําได้ ในช่วงเวลาที่เด็กได้รับการดูแล
จากเจ้าหน้าที่หรือพยาบาล274
การดูแลสุขภาพของเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจํา
• เด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจําควรได้รับการตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขภาพเด็กในช่วง
ของการรับตัวเด็กเข้ามาในเรือนจํา (ดู ข้อกําหนดที่ 9) และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ควรมีการจัดทําโปรแกรม
สุขภาพและโภชนาการสําหรับเด็กเป็นรายบุคคลด้วย
• หลังจากนั้น สุขภาพและพัฒนาการของเด็กควรได้รับการควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสุขภาพ
เด็ก โดยร่วมมืออย่างใกล้ ชิดกับบริการสาธารณสุขชุ มชน บริการดังกล่าวควรครอบคลุมการฉีดวัคซีนเป็ น
ประจํา และการป้องกันและรักษาสุขภาพวิธีอื่นๆ เช่นเดียวกับที่เด็กในชุมชนได้รับ
• ความต้องการทางจิตใจ/อารมณ์ของเด็กกลุ่มนี้ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลร้ายจากการ
อาศัยในเรือนจํา ทางเรือนจําควรมีมาตรการในการลดผลกระทบทางลบจากการถูกกักขังดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับ
ความจําเป็นรายบุคคล
การนําตัวเด็กออกจากเรือนจํา
• ในกรณี ที่ก ฎหมายของประเทศหนึ่ ง ๆ มี การระบุ ร ะดั บ อายุ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ เป็ น แนวทางสํ า หรั บ การ
พิจารณานําตัวเด็กออกจากเรือนจํา เมื่อเด็กมีอายุถึงเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว เด็กควรได้รับการประเมินที่ละเอียดถี่
ถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าการนําตัวเด็กออกจากเรือนจําจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับเด็กหรือไม่
• ในกรณีที่กฎหมายหรือกฎที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ไม่ได้ ระบุแนวทางไว้ การประเมิน ดังกล่าวอาจดํา เนินการ
ภายใต้คําแนะนําจากทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็กที่รับผิดชอบการดูแลและสวัสดิภาพของเด็กในเรือนจํา หรือ
มีการประเมินเป็นประจําตามที่กฎหมายระบุไว้ (เช่น ทุกปี)
• หน่วยงานด้านสวัสดิภาพเด็กควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินข้อดีและข้อเสียของการนําตัวเด็ก
ออกจากเรือนจํา ในการประเมินดังกล่าว หน่วยงานด้านสวัสดิภาพเด็กควรประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลสุขภาพที่รับผิดชอบการดูแลสุขภาพของเด็กในเรือนจํา นักสังคมสงเคราะห์ในเรือนจํา และนักจิตวิทยาที่มี
ความเกี่ยวข้องในการดูแลพัฒนาการของเด็กในเรือนจํา
• ประเด็นที่ควรได้รับการคํานึงถึง ได้แก่ สภาพแวดล้อมในเรือนจํา คุณภาพของการดูแลที่เด็กได้รับใน
เรือนจํา และคุณภาพของการดูแลที่พวกเขาจะได้รับนอกเรือนจํา และระยะเวลาการรับโทษที่เหลือของมารดา
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ในกรณีที่เด็ กสามารถให้ความเห็ นได้ มารดาและสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครั ว/ญาติภายนอกเรือนจํ าควร
ปรึกษาหารือกับเด็กในช่วงกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว275
• การตัดสินใจนําตัวเด็กออกจากเรือนจําควรดําเนินการก็ต่อเมื่อมีการจัดหาการดูแลทางเลือกที่น่าพอใจ
รองรับแล้วเท่านั้น276
• มารดาและเด็กควรได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเตรียมการดูแลทางเลือกและวิธีการที่มารดาและเด็กจะ
สามารถติดต่อกันได้ภายหลังถูกแยกจากกัน277
• การแยกมารดาและเด็กออกจากกันควรดําเนินการด้วยความละมุนละม่อมและเมตตา
• เมื่อเด็กถูกนําตัวออกจากเรือนจําและนําไปไว้กับสมาชิกคนอื่นในครอบตัว ญาติ หรือสถานสงเคราะห์เด็ก
ผู้บริหารงานเรือนจําและหน่วยงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบการเลี้ยงดูเด็กควรทํางานร่วมกันเพื่อรับประกันว่าเด็ก
สามารถเข้ าเยี่ ย มผู้ ต้ องขังหญิ งที่ เ ป็ นมารดาได้ บ่ อยเท่ าที่ ส ามารถจะกระทําได้ และผู้ ต้องขั งหญิ งจะได้ รั บ
อนุญาตให้ลากลับบ้านได้บ่อยครั้งเพื่อเยี่ยมบุตร ยกเว้นแต่มีข้อพิจารณาด้านความปลอดภัยเกิดขึ้น278
ดู สํานักงานสหประชาชาติควอกเกอร์, บุตรของผู้ (ถูกกล่าวหาว่า) กระทําผิด: การแก้ไขขอบข่ายสําหรับการ
ตัดสินใจ, โดย ฮอลลี่ เมสัน-ไวท์ และ เฮเลน เอฟ. เคียร์นีย์ สําหรับการอภิปรายในหัวข้อนี้โดยละเอียดและ
การตัดสินใจทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
www.quno.org/geneva/pdf/humanrights/women-in-prison/201203draft_framework_col.pdf
(ภาษาอังกฤษ)

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•
•
275
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ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บัญญัติกฎหมาย/สมาชิกรัฐสภา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาของเรือนจํา
หน่วยงานสวัสดิภาพเด็ก
หน่วยงานบริการในชุมชนที่รับผิดชอบการดูแลเด็ก
เด็กควรมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ดังกล่าวไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรา 12 กล่าวซ้ําโดยคณะกรรมการสิทธิเด็ก, วัน
อภิปรายทั่วไป, รายงานและข้อเสนอแนะ (30 กันยายน 2554) Rec. 41
ดู มติสมัชชาสหประชาติ, แนวทางสําหรับการดูแลทางเลือกของเด็ก สําหรับรายละเอียด
เรื่องเดียวกัน วรรค 64
ดู คณะกรรมการสิทธิเด็ก,วันอภิปรายทั่วไป – รายงานและข้อเสนอแนะ (30 กันยายน 2554), ข้อเสนอแนะที่ 39; มติสหประชาชาติ
A/RES/64/142, แนวทางสําหรับการดูแลทางเลือกของเด็ก, วรรค 82
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• หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
• ครอบครัว/ญาติของผู้ต้องขังหญิงและเด็ก
ข้อกําหนดอื่นๆ ที่สามารถนําไปใช้ได้กับเด็กที่อยู่ร่วมกับมารดาในเรือนจํา หรือที่มีผลกระทบโดยตรงกับบุตร
ของผู้ต้องขังหญิงในระบบยุติธรรมอาญาและเรือนจํา:
ข้อกําหนดที่ 2 เกี่ยวกับการรับตัวเข้าเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 3 เกี่ยวกับการลงทะเบียน
ข้อกําหนดที่ 5 เกี่ยวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล
ข้อกําหนดที่ 9 เกี่ยวกับการคัดกรองด้านสุขภาพในช่วงการรับตัวเข้าเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 14 เกี่ยวกับการป้องกันเการติดเชื้อเอชไอวี การรักษา การดูแล และการสนับสนุน
ข้อกําหนดที่ 21 เกี่ยวกับการค้นตัว
ข้อกําหนดที่ 23 เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
ข้อกําหนดที่ 26 และ 28 เกี่ยวกับการเยี่ยม
ข้อกําหนดที่ 33(3) เกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 42(2) และ (3) เกี่ยวกับระบบเรือนจํา
ข้อกําหนดที่ 53(3) เกี่ยวกับผู้ต้องขังต่างชาติ
ข้อกําหนดที่ 57, 60, 61, 63 และ 64 เกี่ยวกับการพิพากษาและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว
ข้อกําหนดที่ 68 และ 70 เกี่ยวกับการวิจัยและการประเมินผล
สําหรับแนวทางเพิ่มเติมให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อ “บุตรของผู้ต้องขัง” ในภาคผนวก 2
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ผูต้ อ้ งขังประเภทพิเศษ (ข้อกําหนดที 36-39, 53-56)
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บทที่ 9 ผู้ต้องขังประเภทพิเศษ
บทนี้ ครอบคลุมถึงความต้องการพิเศษเพิ่มเติมของผู้หญิงที่อยู่ภายใต้การจับกุมและอยู่ระหว่างรอการพิจารณา
คดี ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง (เด็กหญิง) ชาวต่างชาติหญิง รวมทั้งชนกลุ่มน้อย และชนพื้นเมือง
ข้อกําหนดว่าด้ วยผู้หญิ งที่อยู่ ภายใต้ การจับ กุมและอยู่ระหว่างรอการพิ จารณาคดี ให้ความสําคัญกั บความ
อ่ อนแอบางประการของผู้ ห ญิ งซึ่ งอยู่ ร ะหว่ า งกั กขั งก่ อนศาลมี คํา พิ พากษา และให้ แนวทางโดยละเอี ย ดที่
เกี่ยวข้องกับความจําเป็นที่บุคคลเหล่านี้ควรได้รับความคุ้มครอง ซึ่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ไม่ครอบคลุมถึง
แง่ มุมนี้ ที่ว่ า ด้ ว ยการกั กขั งก่ อนศาลมี คํา พิ พากษา ซึ่ งนั บ แต่ มีการประกาศใช้ ปรากฏข้ อมู ล ที่ ร วบรวมโดย
หน่วยงานในองค์การสหประชาชาติ (UN) และหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้นว่า ผู้ต้องขังมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะได้รับ
การปฏิบัติที่โหดร้ายทารุณ ในช่วงก่อนการตัดสินคดี และระหว่างรอศาลมีคําพิพากษา รวมทั้งเรื่องของความ
รุ น แรงทางเพศที่ ผู้ ห ญิ งที่ ถูกกั กขั งต้ อ งเผชิ ญ 279 ดั งนั้ น ข้ อกํ า หนดกรุ ง เทพฯ ได้ ล ดช่ อ งว่ า งดั งกล่ า วด้ ว ย
บทบัญญัติพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันปัญหาความรุนแรงทางเพศในระหว่างการกักขังก่อนศาลมีคํา
พิพากษา เพื่อให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นแก่ผู้เสียหาย และเพื่อนําผู้กระทําผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
อย่างไรก็ตาม ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ไม่ครอบคลุมถึงบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเยาวชน เว้นแต่ในข้อที่ 8
(ง) ซึ่งกําหนดให้มีการแยกผู้ต้องขังเยาวชนออกจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่ ซึ่งการปฏิบัติต่อเด็กที่กระทําผิดมีกลไกที่
แตกต่าง รวมทั้งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรมเด็ก หรือ
กฎแห่งกรุงปักกิ่ง (UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice:
Beijing Rules) และข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกริดรอนเสรีภาพ (UN
Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึง
ความต้องการของเด็กหญิงโดยละเอียด แต่ได้ให้แนวทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อเด็กหญิง
เหล่านี้และมีการคํานึงถึงความต้องการพิเศษของพวกเธอ (กฎแห่งกรุงปักกิ่ง ข้อที่ 26.4) ข้อกําหนดกรุงเทพฯ
ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีรายละเอียดมากขึ้น
สิทธิของผู้ต้ องขังชาวต่ างชาติมีการกล่ าวถึงอย่างจํากัดในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํ า แต่ได้เ พิ่มเติ มโดย
บทบัญญัติแห่งข้อกําหนดกรุงเทพฯ ซึ่งมุ่งเน้นความต้องการพิเศษของหญิงชาวต่างชาติและบุตร ข้อกําหนด
เหล่านี้ควรเข้าใจอย่างสอดคล้องกับข้อที่ 66 ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 อันบัญญัติให้มีการคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ซึ่งได้กําหนดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ต้องรับโทษจําคุก
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา มิได้อ้างถึงสิทธิและความจําเป็นของชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองอย่างชัดเจน
เนื่องจากข้อยกเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับข้อกําหนดที่ว่าด้วยอิสรภาพในการนับถือศาสนา (ข้อกําหนดที่ 41-42)
และความจําเป็นในการตีความ (ข้อกําหนดที่ 30(3) และ 51(2)) สําหรับสมาชิกบางคนของกลุ่มนี้ ดังนั้น
279

ดู ตัวอย่างเช่น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน, ครั้งที่ 7, รายงานของผู้จัดทํารายงานพิเศษด้านการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, โดย Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 15 มกราคม 2008.
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ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ได้เสริมข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ทั้งในแง่ของการตระหนักถึงความจําเป็นที่ชัดเจนของ
ผู้ต้องขังประเภทต่างๆ และด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมและความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงใน
กลุ่มนี้ต้องเผชิญ แนวทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นจะมีคุณค่าอย่างยิ่งในหลายประเทศ ซึ่งมีผู้ต้องขังที่เป็นชนกลุ่ม
น้อย และชนพื้นเมืองมากเกินสัดส่วนที่เหมาะสม

9.1 ผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การจับกุมและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดี
ส่วนเสริมข้อกําหนดที่ 84-93 แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ข้อกําหนดที่ 56
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่ผู้ต้องขังหญิงอาจถูกกระทําในทางที่มิชอบขณะถูก
ควบคุมตัวระหว่างฝากขัง ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดมาตรการพิเศษไว้ในระดับนโยบายและในแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังหญิงในช่วงเวลาดังกล่าว

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้อกําหนดที่ 84 ถึง 93 แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา คลอบคลุมถึงบทบัญญัติพิเศษซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิ
และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การจับกุมและอยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดี ซึ่งสอดคล้องกับสถานะที่
ยั ง มิ ไ ด้ ถู ก ตั ด สิ น ว่ า กระทํ า ความผิ ด และหลั ก การที่ ค วรสั น นิ ษ ฐานไว้ ก่ อ นว่ า บุ ค คลนั้ น เป็ น ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์
(presumption of innocence) ข้อกําหนดเหล่านี้คลอบคลุมถึงสิทธิที่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ควรได้รับการปฏิบัติเป็น
การเฉพาะ รวมทั้งสิทธิของพวกเขาที่จะสามารถบอกกล่าวครอบครัวในทันทีที่ถูกกักขัง สิทธิที่จะให้ครอบครัว
เข้าเยี่ยม สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสิทธิในการให้ทนายความได้
เข้าเยี่ยม เป็นต้น ข้อกําหนดนี้มิได้อ้างถึงสถานะใดสถานะหนึ่งของผู้ถูกกักขังก่อนมีคําพิพากษาเป็นการเฉพาะ
และมาตรการต่างๆ ที่จะคุ้มครองบุคคลเหล่านี้จากการทําร้ายและการปฏิบัติที่โหดร้ายทารุณ
• ผู้ต้องขังทุกรายควรได้รับการคุ้มครองเป็นการเฉพาะ ระหว่างการกักขังก่อนมีคําพิพากษา ด้วยสถานะที่
ยังมิได้มีการตัดสินความผิด ในช่วงเวลานี้พวกเขาอาจรู้สึกกดดันจนต้องรับสารภาพว่ากระทําความผิด โดยที่
พวกเขาอาจจะกระทําหรือมิได้กระทํา และยังเป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงที่พวกเขาจะได้รับการปฏิบัติที่
โหดร้ายทารุณและทุกข์ทรมาน ดังนั้น กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานราชทัณฑ์จึงจําเป็นต้องมี
มาตรการคุ้มครองผู้ต้องขังเหล่านี้และให้แน่ใจว่ามีการดําเนินการตามมาตรการเหล่านี้ในทางปฏิบัติโดยทั่วกัน
• ข้อกําหนดที่ 56 คํานึงถึงความเสี่ยงเฉพาะของผู้หญิงในการถูกทําร้าย โดยเฉพาะการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศในช่วงระหว่างนี้ ด้วยความเป็นเพศหญิง280 และมีความอ่อนด้อยด้านอื่น เช่น ขาดการศึกษาและความรู้
280

ดู ตัวอย่างเช่น รายงานต่อสมัชชาใหญ่ฯ ของคณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรี, ครั้งที่ 44, (1-9 พฤศจิกายน 2010), ครั้งที่ 46, (9 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2011), A/66/44, ย่อหน้า 15
และ 19; รายงานของผู้ จั ด ทํ า รายงานพิเ ศษว่ า ด้ว ยการกระทํา ความรุน แรงต่ อสตรีแ ละผลกระทบ, โดย Rashida Manjoo,
A/HCR/17/26/Add.4, 2 พฤษภาคม 2011, ย่อหน้า 33.
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ทางกฎหมาย ซึ่งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกข่มเหงและบีบบังคับ ข้อกําหนดนี้ได้เน้นถึงความรับผิดชอบของรัฐที่
จะมีมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้หญิงจากการข่มเหงหรือการคุกคามทางเพศหรือการใช้ความรุนแรงทางเพศใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
• ในบริบ ทนี้ เห็ นควรอ้ างถึ งข้ อกังวลของคณะกรรมการต่อต้า นการทรมานแห่งสหประชาชาติ (UN
Committee against Torture) ที่ปรากฏในรายงานประเทศฉบับหนึ่งเมื่อปี 2011 ความว่า “เกี่ยวกับ
พฤติกรรมหรือการข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงซึ่งได้รับการรายงาน อันรวมถึงการกระทําความรุนแรงทางเพศโดย
ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสถานที่กักขัง (ข้อที่ 2, 11 และ 16)” และมีข้อเสนอแนะให้ “ฝ่ายรัฐดําเนิน
มาตรการที่รวดเร็ วและมีป ระสิทธิภ าพเพื่อต่ อต้านความรุนแรงในเรือนจําอย่า งมีประสิ ทธิภาพยิ่ งขึ้น ตาม
ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํา และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสําหรับ
ผู้กระทําผิดหญิง (ข้อกําหนดกรุงเทพฯ) นอกจากนี้ฝ่ายรัฐควรสร้างและสนับสนุนกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีมีการกระทําความรุนแรงทางเพศ และให้มั่นใจว่าบุคลากรบังคับใช้กฎหมายได้รับ
การอบรมเกี่ยวกับการห้ามมิให้เกิดกรณีใช้ความรุนแรงทางเพศโดยสิ้นเชิง ในฐานะที่เป็นการทรมานรูปแบบ
หนึ่ง และได้อบรมเกี่ยวกับวิธีการรับเรื่องร้องทุกข์เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น” 281
• ข้อกําหนดนี้ยังเชื่อมโยงกับข้อกําหนดที่ 58 ซึ่งเรียกร้องให้รัฐเปิดช่ องให้มีมาตรการเบี่ยงเบนคดีและ
ทางเลือกแทนการกักขังก่อนมีคําพิพากษา ในกรณีของผู้กระทําผิดหญิง หากเป็นไปได้และเหมาะสม

การนําไปปฏิบัติ
• ควรดําเนินการตรวจร่างกายทันทีหลังการรับเข้าสถานที่กักขังก่อนมีคําพิพากษา ตามข้อกําหนดที่ 24
ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา, องค์หลักการข้อที่ 24 (Body of Principles), และข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อที่
6(e) การตรวจร่างกายไม่ควรสับสนกับการตรวจความบริสุทธิ์หญิง ที่ดําเนินการในบางประเทศ ซึ่งถือว่าเป็น
รูปแบบหนึ่งของการกระทําความรุนแรงต่อหญิงในเรือนจํา282 และควรต้องห้าม – ดูข้อกําหนดที่ 8
• การตรวจร่างกายควรดําเนินการโดยแพทย์ ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานราชทัณฑ์ และขึ้นตรงต่อกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งในความเป็นจริง ตามข้อกําหนดที่ 91 แห่งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ผู้ต้องขังที่ยังมิได้ถูก
ตัดสินคดีควรได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมและได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ส่วนบุคคล หากมีการร้องขอด้วย
เหตุ ผลอัน ควรและผู้ ต้องขังสามารถรั บผิ ดชอบค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นเองได้ ซึ่งยั งใช้ในกรณีการตรวจร่ างกาย
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คณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรี, รายงานโดยรัฐต่างๆ
ภายใต้ข้อที่ 19 แห่งอนุสัญญาฯ, สรุปข้อสังเกตคณะกรรมการต่อต้านการทรมาน, เมือง Belarus, CAT/C/BLR/CO/4, 7 ธันวาคม
2011. ย่อหน้า 20.
คณะมนตรีสิท ธิม นุษ ยชน, ครั้งที่ 7, รายงานของผู้จัดทํารายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โ หดร้าย ไร้
มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรี, โดย Manfred Nowak, A/HCR/7/3, โดย Manfred Nowak, A/HRC/7/3, 15 มกราคม 2008, ย่อหน้า
34.
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เบื้องต้นเมื่อแรกรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ต้องขังหญิงอ้างว่าได้มีการกระทําโดยมิชอบเกิดขึ้น (เช่น ในที่คุม
ขังของตํารวจ) ก่อนการกักขังระหว่างรอฟังคําพิพากษา
• กรณีที่ผู้ต้องขังหญิงร้องขอให้มีการตรวจร่างกายโดยแพทย์หญิง ควรมีการดําเนินการตามที่ร้องขอ เว้น
แต่ไม่สามารถจัดหาแพทย์หญิงให้ได้ทันทีหลังการรับเข้าเรือนจํา ซึ่งเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้อาจจัดหาให้มีเจ้าหน้าที่
หญิงอยู่ด้วยขณะตรวจร่างกาย หากมีการร้องขอ283
• ควรมีการตรวจร่างกายในลักษณะเดียวกัน เมื่อผู้ต้องขังหญิงถูกตัดสินว่ามีความผิดและต้องถูกย้ายไป
เรือนจําอื่น เพื่อตรวจสอบว่าเกิดการปฏิบัติอันโหดร้ายทารุณขึ้นระหว่างที่ถูกกักขังเพื่อรอคําพิพากษาหรือไม่
(ดูข้อกําหนดที่ 6(e)) และหากมี ควรดําเนินการอย่างเหมาะสม
• ผู้ต้องขังหญิงระหว่างรอฟังคําพิพากษาทุกคนควรมีช่องทางเข้าถึงทนายความได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ควร
เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่ถูกจับกุมหรือกักขัง284 เธอควรได้รับการแจ้งสิทธิทันทีภายหลังการจับกุม และสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับทนายความได้ตามสมควร285 หากผู้ต้องขังหญิงไม่สามารถเข้าถึงทนายความได้ หน่วยงาน
ราชทัณฑ์ควรให้ความช่วยเหลือประสานงาน และจัดหาทนายความให้กับผู้ที่ถูกกักขัง หากเธอไม่สามารถ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้286 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น หลักการและแนวทางขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการ
เข้าถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (principles and guidelines on
access to legal aid in criminal justice systems) ซึ่งที่ประชุมมีมติรับรองเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2012 มี
วัตถุประสงค์ที่จะจัดทําแนวทางสําหรับภาครัฐในการวางหลักการพื้นฐานที่ระบบการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย และสรุปองค์ประกอบเฉพาะที่สําคัญ ที่จําเป็นต้องมีสําหรับระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ของประเทศที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน แนวทางข้อที่ 9 ได้ให้ข้อเสนอแนะในรายละเอียดที่มากขึ้นในเรื่องสิทธิ
ในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้หญิง287
• ผู้ต้องขังระหว่างรอฟังคําพิพากษาควรได้รับอนุญาตให้บอกกล่าวครอบครัวได้ทันทีที่ถูกกักขัง อีกทั้งควร
ได้รับการอํานวยความสะดวกในการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อน และในการเข้าเยี่ยม288

283

284

285

286
287

288

องค์การอนามัยโลก (WHO), สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), สุขภาพของผู้หญิงในเรือนจํา:
การลดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการดูแลด้านสุขภาพในเรือนจํา, 2009, หน้า 44.
หลักการข้อที่ 7, หลักการพื้นฐานว่าด้วยบทบาททนาย ลงมติเห็นชอบโดยที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ
การปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด, เมืองฮาวานา (Havana), ประเทศคิวบา (Cuba), 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 1990.
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, องค์หลักการว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการกักขังหรือคุมขังทุกรูปแบบ: ข้อมติ / มีมติเห็นชอบโดย
สมัชชาใหญ่. 9 ธันวาคม 1988, A/RES/43/173., หลักการข้อที่ 17:ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา, ข้อกําหนดที่ 93.
องค์หลักการ, หลักการข้อที่ 18,ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา, ข้อกําหนดที่ 93.
สมัช ชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, ครั้งที่ 67, หลักการและแนวทางสหประชาชาติว่าด้วยการเข้าถึง ความช่วยเหลือทางกฎหมายใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา, 20 ธั น วาคม 2012. ดู ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.penalreform.org/priorities/globaladvocacy/international-advocacy/legal-aid-principles-guidelines/
ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา, ข้อกําหนดที่ 92 และองค์หลักการ, หลักการข้อที่ 16 และ 19
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• การเยี่ยมผู้ต้องขังควรเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและการควบคุมดูแลเรือนจํา เนื่องจากเป็นสิ่งสําคัญ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานยุติธรรม อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่
กักขัง
• ผู้ต้องขังหญิงควรแยกออกจากผู้ต้องขังชาย ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อที่ 8 (e)
• ผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่เรือนจําหญิงเท่านั้น ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ํา ข้อที่ 53
• ควรมี ก ารกํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน เกี่ ย วกั บ การใช้ กํ า ลั ง การใช้ ค วามรุ น แรง และ
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ และนโยบายเหล่านี้ควรกําหนดให้มีระบบการไต่สวนข้อเท็จจริง
ที่เป็นอิสระ เมื่อเกิดข้อกล่าวหาซึ่งเกี่ยวกับการทรมานหรือการปฏิบัติอันโหดร้ายทารุณ ไว้เช่นกัน289
• ในทุกกรณี เมื่อเกิดข้อกล่าวหาซึ่งเกี่ยวกับการทรมานหรือการปฏิบัติอันโหดร้ายทารุณ รวมทั้งการกระทํา
ความรุนแรงทางเพศในสถานที่กักขัง ควรมีการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยทันที อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
นอกจากนี้ ควรมีการดําเนินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด ตามความรุนแรงของการกระทํา ตามที่กําหนดไว้ในข้อ
ที่ 4 แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการทรมาน (Convention on Torture)290
• เจ้าหน้าที่เรือนจําหญิงควรผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อห้ามการทรมานและการปฏิบัติอย่างโหดร้าย
ทารุณ รวมทั้งพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าดูเหมือนจะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่หญิงเท่านั้นในเรือนจําหญิง
ตามที่ปรากฏในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา แต่ไม่ควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการปฏิบัติมิชอบมิได้เกิดขึ้นและจะ
ไม่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาเคยได้รับรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่เรือนจําหญิงมีการทําร้ายผู้ต้องขังหญิง โดยใช้มาตรการทาง
วินัยที่มากเกินไป291 รวมทั้งมีการกระทําอนาจารทางเพศต่อผู้ต้องขังหญิง292

289
290

291

292

ดูอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรี, ข้อที่ 12, 13, และ 16.
รายงานของคณะกรรมการต่อต้านการทรมานต่อสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 45 (1-19 พฤศจิกายน 2010). ครั้ง ที่ 46 (9 พฤษภาคม – 3
มิถุนายน 2011), หมายเลขอ้างอิง: A/66/44, หน้า 24, ย่อหน้า 15.
ตัวอย่างเช่น ในประเทศเซอร์เบีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2012 มีการรายงานว่าเรือนจําหญิงมีระเบียบข้อบังคับพิเศษ ซึ่งรุนแรงกว่าใน
เรือนจําชาย มีผู้ให้ข้อสังเกตว่า “ผู้หญิงมีบทบาทอย่างมากในเรือนจํา รวมทั้งผู้ฝึกสอน และผู้หญิงเท่านั้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจํา
เหล่ า นั้ น แ ละแส ดง บ ท บ าทเ ป็ น ‘kapo’
น้ อ ย www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/
setimes/features/2012/02/06/feature-03.
ตัวอย่างเช่น รายงานจากสหราชอาณาจักรทําให้ทราบว่ามีการกระทําไม่เหมาะสมกับผู้ต้องขังหญิงเป็นประจํา โดยเจ้าหน้าที่หญิง ซึ่ง
ต้องการกระทําทางเพศต่อผู้ต้องขัง จากรายงานพบว่า ผู้ต้องขังบางคนยอมปฏิบัติตามเพื่อแลกกับบุหรี่และรางวัลอื่นๆ แต่เยาวชนหญิง
และผู้หญิงที่อ่อนแอหลายคนถูกบังคับขืนใจ เนื่องจากเจ้าหน้าที่อาศัยความอ่อนแอของพวกเขา ผู้ต้องขังหญิงรายหนึ่งกล่าวว่าตนเคยถูก
เจ้า พนักงานเรือนจําหญิงบังคับ ให้เปลือยเพื่อจะค้น ตัว ในลักษณะที่คล้ายกับการถูกบัง คับให้เปลือยต่อหน้าชาย ดู “พูดคุยกับ อดีต
ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง เกี่ ย วกั บ การกระทํ า ที่ ไ ม่ เ หมาะสมในเรื อ นจํ า ”, Eric Allison, Guardian, 18 กรกฎาคม 2009,
www.guardian.co.uk/society/2009/jul/18/female-inmate-prison-sexual-abuse.
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• ควรมีกลไกการติดตาม ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ โดยอาจมีการทบทวนหรือ
ปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อตั้งหน่วยงานติดตามที่เป็นอิสระ และมีมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงในการช่วย
สร้างระบบการติดตามที่เป็นอิสระ
• ประเทศต่างๆ ซึ่งยังมิได้ให้สัตยาบัน OPCAT ควรดําเนินการลงนามสัตยาบันและจัดตั้งกลไกการป้องกัน
แห่งชาติ (NPMs: National Preventive Mechanisms) ตามข้อกําหนด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มาตรการ
ต่างๆ ในการจะคุ้มครองผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้หญิงและเด็กหญิงจากการปฏิบัติอันโหดร้ายทารุณและมิชอบทุก
ประเภท

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

เจ้าหน้าที่รัฐสภา (ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเรือนจํา)
ผู้บัญญัติกฎหมาย
กระทรวงที่รับผิดชอบหน่วยงานที่ดูแลสถานที่กักขังก่อนมีคําพิพากษา
เจ้าหน้าที่เรือนจําซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่กักขังก่อนมีคําพิพากษา
หน่วยงานตรวจสอบที่เป็นอิสระ

9.2 ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง
ข้อกําหนดที่ 36
สถานที่ควบคุมตัวควรกําหนดมาตรการในการคุ้มครองที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน
หญิงที่กระทําผิด
ข้อกําหนดที่ 37
เด็กและเยาวชนหญิงที่กระทําผิดพึงได้รับการศึกษาและการฝึกวิชาชีพอย่างเท่าเทียมกับเด็กและเยาวชน
ชายที่กระทําผิด
ข้อกําหนดที่ 38
เด็กและเยาวชนหญิงที่กระทําผิดควรเข้าถึงกิจกรรมและบริการที่เหมาะสมกับวัยและความต้องการเฉพาะ
ของเพศหญิง เช่น การให้คําปรึกษาสําหรับผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศหรือถูกกระทํารุนแรง อีกทั้งจะต้อง
ได้รับการศึกษาในเรื่องสุขภาพอนามัยของเพศหญิง และพบกับนรีแพทย์เช่นเดียวกับผู้ต้องขังหญิงที่เป็น
ผู้ใหญ่
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ข้อกําหนดที่ 39
เด็กและเยาวชนหญิงที่กระทําผิดซึ่งตั้งครรภ์ต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์เช่นเดียวกับผู้ต้องขังหญิง
ผู้ใหญ่ อีกทั้งต้องได้รับการติดตามโดยแพทย์เฉพาะทาง เนื่องจากการตั้งครรภ์ในวัยนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะ
เกิดภาวะแทรกซ้อนได้

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงตามข้อกําหนดนี้ หมายรวมถึงเยาวชนหญิง ซึ่งอยู่ในช่วงอายุตามข้อกําหนด
สหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกริดรอนเสรีภาพ (United Nation Rules for
the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) ปี 1990 ข้อที่ 11(a) ซึ่งได้กําหนดให้เยาวชน
หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี293
• ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงหรือเด็กหญิง คือกลุ่มที่มีความอ่อนแอมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในเรือนจํา เนื่องจาก
อายุ เพศ และจํานวนที่มีไม่มาก ขณะที่สัดส่วนของเด็กหญิงในเรือนจําบางแห่งยังมีน้อยมาก แต่จากสถิติ294 ไม่
นานนี้ พบว่าในบางประเทศมีจํานวนผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงเพิ่มสูงขึ้น แต่กระนั้นก็ตามระบบราชทัณฑ์ทั่ว
โลกส่วนใหญ่ยังไม่มีนโยบายและโปรแกรมเฉพาะที่จะรองรับความต้องการพิเศษของกลุ่มคนเหล่านี้
• ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงมีแนวโน้มที่จะมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีปัญหา
อาจเคยข้องเกี่ยวกับงานบริการทางเพศและการใช้สารเสพติด อีกทั้งมีความจําเป็นต้องได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพจิต ซึ่งทั้งหมดนี้อาจถูกละเลยด้วยวัยของพวกเขา ประเด็นด้านความสัมพันธ์กับสมาชิกครอบครัวและ
คู่ครองยิ่งมีแนวโน้มที่จะเป็น ปัจจัยสําคั ญ เมื่อเปรียบเทีย บกับเด็กชาย เพราะการกระทําผิดของบุคคลมั ก
เชื่อมโยงกับความขัดแย้งภายในตัวเอง นําไปสู่การลักทรัพย์และทําร้ายร่างกาย นอกจากนี้เด็กหญิงยังเสี่ยงต่อ
การเกิดความเครียดจนจําฝังใจในภายหลัง รวมทั้งมีอาการผิดปกติทางด้านอื่นๆ ยิ่งกว่านั้นความสัมพันธ์ที่ไม่
ราบรื่ น ยั งเป็ น พื้ น ฐานสํ า คั ญ อั น จะนํ า ไปสู่ ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ตามมา หากปราศจากความพยายามในการ
แก้ปัญหาที่สาเหตุแท้จริงของการกระทําผิด ค่อนข้างแน่นอนว่าการจําคุกย่อมทําให้ปัญหาที่มีอยู่กลับเลวร้าย
ลงไปอีก
• ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกทํา
ร้ายในเรือนจํา ในส่วนของเรือนจําซึ่งมีเจ้าหน้าที่เรือนจําทั้งหญิงและชายรวมกัน พบว่ามีการรายงานถึงการ
กระทําความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ชายในเรือนจําสําหรับเยาวชนหญิง นั่นยิ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของ

293
294

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 36-39
ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหราชอาณาจักร พบว่า จํานวนเยาวชนที่ต้องโทษกักขังมีเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ในช่วงปี 1992-2006 แต่ในเยาวชน
หญิง เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 297; ดู Time Bateman, แผนกคดีเยาวชนของ Nacro, ทบทวนข้อกําหนดสําหรับเยาวชนหญิงในสถานคุมขัง
เพื่อลดการกระทําผิดซ้ํา, 2008. ในประเทศจาไมก้ากลับพบในทางตรงข้าม จากสถิติพบว่าจํานวนเยาวชนหญิงที่ถูกคุมขังมีเพียงเล็กน้อย
ตั้ ง แต่ ปี 2001 ซึ่ ง เยาวชนชายถู ก จั บ กุ ม จากการกระทํ า ที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย มากกว่ า ถึ ง สองเท่ า :
ดู www.jamaicagleaner.com.gleaner.20070923/lead.lead1.html.
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ผู้ต้องขังหญิง295 ซึ่งการทําร้ายอาจเกิดขึ้นในกระบวนการควบคุมตัว ในการค้นตัวซึ่งปฏิบัติกันเป็นประจําและ
บ่อยครั้ง มีการใช้กําลัง มีการกระทําอนาจารทางเพศและการข่มขืนในรูปแบบของความสัมพันธ์ทางเพศแบบ
สมยอม296 จากข้อเท็จจริงที่ว่าเด็กหญิงจํานวนมากในเรือนจําเคยถูกทําร้ายหรือกระทําความรุนแรงในอดีตมา
ก่อน ไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่ง เมื่อเด็กหญิงเหล่านั้นต้องเผชิญกับการทําร้ายโดยผู้ใหญ่ขณะอยู่ในเรือนจํา จะ
ยิ่งทําให้พวกเขาเพิ่มบาดแผลในจิตใจ นอกจากนี้จากรายงานยังพบว่าเด็กหญิงที่เคยถูกกระทําอนาจารหรือถูก
คุกคามทางเพศอาจตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าที่เรือนจําง่ายขึ้น ในกรณีของผู้ต้องขังหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ ก็
เช่นเดียวกัน ซึ่งเหล่านี้ส่งผลให้พวกเขาไม่อาจลืมและยังคงหวนคิดถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดบาดแผลในจิตใจ
พวกเขาที่ผ่านมา297
• ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็ กและเยาวชนที่ถูกริดรอนเสรีภาพ
(United Nation Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) ปี 1990 ข้อที่ 18
ในข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดเหล่านี้และในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อกําหนดที่ 77(1) การศึกษามีส่วน
สําคัญอย่างมากในกรณีของผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน ความไม่ต่อเนื่องของการเรียนเนื่องจากการคุมขังอาจทําให้
เกิดผลกระทบระยะยาวและส่งผลเสียอย่างมากต่ออนาคตของพวกเขา สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทําให้พวกเขา
ไม่สามารถหยุดกระทําผิดได้หลังปล่อยตัวจากเรือนจํา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเด็กหญิงมีจํานวนไม่มาก ความ
ต้องการพิเศษของเด็กหญิงจึงมักจะถูกละเลยจากนโยบายและโปรแกรมของเรือนจํา รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการ
เข้าถึงการศึกษา การฝึกอาชีพ และการดูแลด้านสุขภาพ ที่เหมาะสมกับเพศและอายุของพวกเธอ
• ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการบริหารงานยุติธรรมสําหรับเยาวชนหรือกฎแห่งกรุงปักกิ่ง (UN
Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice: Beijing Rules) ข้อที่ 26.4 ได้
ให้ความสําคัญในการตระหนักถึงความจําเป็นบางประการของผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชนหญิงเป็นการเฉพาะ298
• “...ผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชนหญิงที่รับเข้าในเรือนจํา สมควรต้องได้รับการให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่อง
ปัญหาและความต้องการส่ว นบุ คคล พวกเธอควรได้รั บการดูแล คุ้มครอง ช่ วยเหลือ แก้ไขฟื้ นฟู และการ
ฝึกอบรมที่มากกว่าผู้กระทําผิดที่เป็นเยาวชนชาย อีกทั้งต้องให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติต่อพวกเธออย่างเป็นธรรม”
• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), กฎแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Rules), ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วย
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกริดรอนเสรีภาพ (United Nation Rules for the Protection of
Juveniles Deprived of their Liberty), ตลอดจนข้อกําหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ได้มีข้อกําหนด
295

296

297
298

ดู ตัวอย่างเช่น เรือนจําและการควบคุม, เงื่อนไขการคุมขังในเรือนจําสําหรับเยาวชนหญิงในนิวยอร์ค, กลุ่มเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Watch), สหภาพด้านเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน (American Civil Liberties), กันยายน 2006.
ตามที่ได้เน้นย้ําโดยผู้จัดทํารายงานพิเศษว่าด้วยการทรมานว่า “จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักว่าภายใต้สถานการณ์ [ในสถานที่กักขัง]
เช่นนี้ มิอาจอ้างได้ว่าผู้หญิงได้ยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นเช่นนั้นก็ตาม” ดู A/HRC/7/3, 15 มกราคม 2008, ย่อ
หน้า42.
เรื่องเดียวกัน
ตามที่ได้อ้างถึงในข้อกําหนดกรุงเทพฯ , ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 36-39
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หลายข้อที่ให้แนวทางสําหรับเจ้าหน้าที่เรือนจําในการพัฒนายุทธศาสตร์และโปรแกรมเฉพาะเพื่อรองรับความ
จําเป็นของกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้
• ในเรื่องของความยิน ยอมในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ กรณีของเยาวชนในสถานที่กักขังเป็นเรื่องที่
ซับซ้อนและยังไม่มีการกล่าวถึงอย่างเพียงพอ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ข้อที่ 12 ได้เรียกร้องให้ฝ่ายรัฐ
ดําเนินการให้แน่ใจว่าเด็กมีสิทธิได้แสดงความคิดเห็น และมีสิทธิได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นของพวกเขาอย่าง
เสรี ในทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา ทั้ งนี้ควรมี การรับฟั งความต้ องการของเด็กอย่า งเหมาะสม โดย
คํานึงถึงอายุและวุฒิภาวะ
• ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการด้านสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) ได้มี
ความเห็นเชิงตีความเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)
• ความเห็นทั่วไป ข้อที่ 4 (2003) ว่าด้วยพัฒนาการและสุขภาพของวัยรุ่นในบริบทของอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ได้ระบุว่า “...ฝ่ายรัฐยังมิได้ให้ความสําคัญกับข้อกังวลของวัยรุ่น ในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิ อีกทั้งไม่มีการ
ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพอย่างเพียงพอ” (ย่อหน้า 3) และกล่าวว่าผู้ปกครองและบุคคลอื่นที่รับผิดชอบ
เด็กนั้นตามกฎหมาย “ยังมีหน้าที่ต้องเข้าใจมุมมองของวัยรุ่น โดยคํานึงถึงอายุและวุฒิภาวะ และต้องจัดหา
สิ่งแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพัฒนาการที่ดี” (ย่อหน้า 7) นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า
“ก่อนที่ผู้ปกครองจะให้ความยินยอม จําเป็นที่วัยรุ่นควรมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และความ
คิดเห็นเหล่านั้นควรได้มีการรับฟังอย่างเหมาะสม ตามที่ปรากฏในข้อที่ 12 แห่งอนุสัญญาฯ อย่างไรก็ตาม หาก
วัยรุ่นมีวุฒิภาวะเพียงพอ ควรสอบถามความยินยอมจากวัยรุ่นนั้นโดยตรง ในขณะที่การสอบถามความยินยอม
จากผู้ปกครองสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อเห็นว่าเป็นไปเพื่อ ‘ประโยชน์สูงสุดของเด็ก’ (ข้อที่ 3)” (ย่อหน้า 32)
• ข้อกําหนดฮาวานา (Havana Rules) ได้มีแนวทางเฉพาะสําหรับการสอบถามความยินยอมเกี่ยวกับการ
ตรวจสุขภาพสําหรับเยาวชนในสถานที่กักขัง ดังนี้
55. การจ่ายยาควรดําเนินการเฉพาะเมื่อจําเป็น ตามหลักทางการแพทย์ และหากเป็นไปได้ หลังจากได้รับ
ความยินยอมจากเยาวชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดําเนินการรักษาต้องไม่นํามาเป็นข้อต่อรองในการ
ให้ข้อมูลหรือรับสารภาพ เป็นการลงโทษหรือรูปแบบหนึ่งของการกักบริเวณ โดยเยาวชนนั้นต้องไม่ถูกนํามา
ทดลองการใช้ยาหรือการรักษา การจ่ายยาจําต้องได้รับอนุญาตและดําเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น
56. ครอบครัวหรือผู้ปกครองของเยาวชน และบุคคลอื่นที่ได้รับการระบุจากเยาวชน มีสิทธิที่จะได้รับแจ้ง
เกี่ยวกับสุขภาพของเยาวชนหากมีการร้องขอ และทุกครั้งที่เกิดความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกี่ยวกับสุขภาพของ
เยาวชน ผู้อํานวยการสถานที่กักขังควรแจ้งให้ครอบครัวหรือผู้ปกครองของเยาวชนนั้นหรือบุคคลอื่นที่เยาวชน
ได้ระบุไว้ทราบทันที ในกรณีที่มีการเสียชีวิต กรณีที่เยาวชนเจ็บป่วยและจําเป็นต้องดําเนินการส่งตัวไปรักษายัง
สถานพยาบาลภายนอก หรือกรณีที่มีการรักษาอาการป่วยในสถานที่กักขังมาแล้วเกินกว่า 48 ชั่วโมงแล้ว ทั้งนี้
ในกรณีเป็นผู้ต้องขังต่างชาติควรประสานงานกับสถานกงสุลที่เยาวชนมีสัญชาติเพื่อดําเนินการแจ้งครอบครัว
หรือผู้ปกครอง
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การนําไปปฏิบัติ
นโยบายสําหรับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง
ดู ข้อกําหนดที่ 65 ซึ่งสนับสนุนการใช้มาตรการแบบไม่ควบคุมตัวกับเยาวชนทุกราย และโดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนหญิง เนื่องจากความอ่อนแอและความต้องการพิเศษบางประการ
• หน่วยงานราชทัณฑ์ โดยความร่วมมื อกับหน่ว ยงานคุ้มครองเด็ก ควรพัฒ นายุทธศาสตร์และนโยบาย
เฉพาะสําหรับการควบคุมและดูแลผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง และจัดทําแนวทางสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ในเรือนจํา โดยเน้นผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง การพัฒนานโยบาย แนวทาง และโปรแกรมเหล่านี้ควรอนุวัตให้
เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ข้อกําหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ข้อกําหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ถูกริดรอนเสรีภาพ (UN Rules for the Protection of Juveniles
Deprived of their Liberty) และกฎแห่งกรุงปักกิ่ง (Beijing Rules)
• ควรมีการปรึกษาร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาเด็ก และเจ้าหน้าที่
ด้านสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ (NGOs) ที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวของเด็กหญิง และเด็กหญิงเอง
ในการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายนี้
มาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้ต้องขังเยาวชนหญิง
• หน่ ว ยงานราชทั ณฑ์ ควรแน่ ใ จว่ า ที่ พัก ของผู้ ต้ อ งขั งที่ เ ป็ น เยาวชนหญิ งต้ อ งแยกออกโดยเด็ ด ขาดจาก
เยาวชนชาย ผู้ต้องขังชายที่เป็นผู้ใหญ่ และผู้ต้องขังหญิงที่เป็นผู้ใหญ่
• SMR ข้อที่ 53 ซึ่งกําหนดให้มีเฉพาะเจ้าหน้าที่เรือนจําหญิงในการควบคุมผู้ต้องขังหญิง ควรนํามาปรับใช้
ในลักษณะเดียวกันกับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงเช่นกัน
• เจ้าหน้าที่เรือนจําสําหรับเยาวชนทุกแห่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรือนจําสําหรับเยาวชนหญิง ควรมี
การสรรหาอย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ทํางานกับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง
เป็น ผู้มีคุณธรรม และมีความเป็น มืออาชีพอย่ างเหมาะสม ซึ่ งถื อว่ าเป็น ก้า วแรกที่สํ าคั ญอั นจะนํ าไปสู่ การ
ป้องกันเด็กในความดูแลถูกทําร้าย
• เจ้าหน้าที่เรือนจําสําหรับเยาวชนหญิงควรได้รับการฝึกอบรมพิเศษเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เข้าใจในความต้องการเชิงพัฒนาการและอารมณ์ของผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง
• หน่วยงานราชทัณฑ์ควรแน่ใจว่าผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการ
ทําร้ายโดยผู้ต้องขังอื่น หรือเจ้าหน้าที่อื่น
• หน่วยงานราชทัณฑ์ควรแน่ใจว่าผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนที่เป็นอิสระ
และไม่เปิดเผย และพวกเธอได้รับทราบช่องทางดังกล่าว ทั้งโดยวาจาและลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่แรกเข้าไปยัง
เรือนจํานั้น ด้วยภาษาที่พวกเธอเข้าใจได้ถึงวิธีการร้องเรียน
• ข้อร้องเรียนจากผู้ต้องขังทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทําร้าย การกระทําอนาจารทางเพศ และรูปแบบอื่นที่
มีการกล่าวหาเกี่ยวกับความรุนแรง ควรดําเนินการอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีการไต่สวนโดยหน่วยอิสระ และผู้ที่
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ร้องเรี ย นควรได้ รั บ การคุ้มครองโดยเจ้ าหน้ าที่ เ รื อนจํ าจากการแก้ แค้ นเอาคื น (ดู ข้อกํ า หนดที่ 7 สํา หรั บ
แนวทาง)
• หากพบเจ้าหน้าที่กระทําการระราน ทําร้าย หรือกระทําอนาจารทางเพศ ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง ควร
มีกระบวนการลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบและความรุนแรงของการ
กระทํา
• รัฐและองค์กรติดตามที่เป็นอิสระ ควรแน่ใจว่าเรือนจําที่คุมขังผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง ต้องผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจเรือนจํา และองค์กรติดตามที่เป็นอิสระ ซึ่งอ้างถึงในข้อกําหนดที่ 25(3)
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู
• หน่วยงานราชทัณฑ์ ควรแน่ใจว่าผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงสามารถเข้าถึงการศึกษา โปรแกรมฝึกอาชีพ
เช่นเดียวกับที่ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนชายได้รับ และเช่นกันควรเทียบเท่ากับหลักสูตรที่มีนอกเรือนจํา
• หน่ ว ยงานราชทั ณ ฑ์ ควรประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ กระทรวงหรื อหน่ ว ยงานอื่ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
การศึกษา และการฝึกอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ (NGOs) ในการจัดโปรแกรมสําหรับผู้ต้องขังที่เป็น
เยาวชนหญิง
• หน่ ว ยงานราชทั ณฑ์ ควรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ มให้ มีก ารรั กษาสั มพั น ธภาพครอบครั ว ในฐานะที่ เ ป็ น
องค์ประกอบสําคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชน รวมถึงเด็กหญิง เว้นแต่ในบางสถานการณ์ เช่น
เด็กเคยถูกทําร้ายโดยผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นในครอบครัว จําเป็นต้องปกป้องเด็กจากครอบครัวของพวกเขา
นอกจากนี้ ควรกระตุ้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อช่วยเด็กปรับตัวเข้าสู่สังคม
การดูแลด้านสุขภาพและโปรแกรมเฉพาะ
• เด็กที่ถูกคุมขัง รวมถึงเด็กหญิง ควรได้รับการให้คําปรึกษาและรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกับเด็กในวัย
เดียวกันที่อาศัยอยู่ในชุมชน นอกจากนี้ เมื่อคํานึงถึงผลกระทบด้านลบของเรือนจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่ม
ที่มีความอ่อนแอ เช่นกลุ่มเด็ก เด็กหญิงควรได้รับความช่วยเหลือทางจิตวิทยาเพื่อช่วยลดความเป็นไปได้ของ
ผลกระทบที่เลวร้ายจากการคุมขังเมื่อพวกเขากลับสู่สังคม
• เช่นเดียวกับผู้ต้องขังหญิง การประเมินความเสี่ยงและความจําเป็นสําหรับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง เมื่อ
แรกรับเข้าเรือนจํา ควรคํ านึงถึงความแตกต่างทางเพศ และควรมีผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาเด็กเข้าร่วม (ดู
ข้อกําหนดที่ 6)
• หน่ ว ยงานราชทั ณ ฑ์ /หน่ ว ยงานบริ ก ารสุ ขภาพในเรื อ นจํ า ควรทํ า งานร่ ว มกั น กั บ บริ การสาธารณสุ ข
แห่งชาติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในชุมชน และหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ เพื่อพัฒนาโปรแกรมและบริการ
สําหรับผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงโดยเฉพาะ เช่น การให้คําปรึกษาในเรื่องการกระทําความรุนแรง หรือการ
กระทําอนาจารทางเพศ ซึ่งดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล

183

• หน่วยงานราชทัณฑ์/หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา ควรแน่ใจว่าผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงทุกคน
ได้รับความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้หญิง การให้ความรู้นี้อาจเป็นในรูปแบบของข้อมูลลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้หญิงที่สําคัญ และโดยการจัดห้องเรียนและแบ่งกลุ่ม โดยร่วมมือกับหน่วยงานใน
ชุมชน
• หน่วยงานราชทัณฑ์/หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจําควรจัดให้ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงได้พบนรี
แพทย์อย่างสม่ําเสมอ เช่นเดียวกับผู้ต้องขังหญิงที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิงซึ่งตั้งครรภ์ หรือเพิ่ง
คลอดบุตร ควรได้รับการดูแลด้านการฝากครรภ์และการดูแลหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับผู้ต้องขัง
หญิงที่เป็นผู้ใหญ่และผู้หญิงทั่วไปในชุมชน นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับความต้องการทางการ
แพทย์และทางจิตวิทยา เนื่องจากอายุและความอ่อนแอทางกายและทางจิตใจของพวกเธอ โดยคํานึงถึงความ
อับอายที่อาจเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
• เช่นเดียวกับบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา บริการเฉพาะด้านต่างๆ ที่จําเป็นต่อผู้ต้องขังหญิงและเยาวชน
หญิง จะดีที่สุดหากผู้ให้บริการเป็น หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพของรัฐ/ที่อยู่ในชุมชน หรืออย่างน้อย
ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพวกเธอ ตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อที่ 22(1)
• ก่อนดําเนินการรักษาทุกครั้ง เด็กและผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย ควรได้รับการแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ อาการ ผลที่คาดหวัง และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษา และผลที่อาจเกิดขึ้นหากไม่
ดําเนินการรักษา การตัดสินใจควรพิจารณาถึงความต้องการของเด็กเสมอ โดยคํานึงถึงอายุและวุฒิภาวะของ
เด็กอย่างเหมาะสม

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•

กระทรวงที่รับผิดชอบด้านงานราชทัณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารงานเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจํา ที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่เป็นเยาวชนหญิง
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง นักจิตวิทยาเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ครู และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
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9.3 ชาวต่างชาติ
ส่วนเสริมข้อกําหนดที่ 38 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (SMR)
ข้อกําหนดที่ 53
1. ในกรณีที่สนธิสัญญาการโอนตัวนักโทษเด็ดขาดระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้ การโอนตัวผู้ต้องขังหญิง
ชาวต่างประเทศเพื่อกลับไปรับโทษต่อในประเทศของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ต้องขังดังกล่าวมีบุตร
อยู่ในประเทศนั้น พึงได้รับการพิจารณาโดยเร็วเท่าที่จะสามารถกระทําได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความประสงค์
ของผู้ต้องขังหญิงโดยการยื่นคําร้องหรือตามความยินยอม
2. ในกรณีที่จะต้องนําตัวเด็กติดผู้ต้องขังหญิงชาวต่างประเทศออกไปจากเรือนจํา ควรพิจารณาถึงการ
ดําเนินการส่งตัวเด็กนั้นกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตน ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับ
ประกอบกับได้ปรึกษากับมารดาของเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ตามที่ระบุในความเห็นข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ให้แนวทางที่จํากัดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ชาวต่างชาติ ในข้อกําหนดที่ 38 และ 41-42 ซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังชาวต่างชาติใน
การติดต่อกับผู้แทนทางการทูตและสิทธิของพวกเขาในการทําพิธีทางศาสนา
• จํานวนผู้ต้องขังชาวต่างชาติได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นับแต่การประกาศใช้ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ใน
บางประเทศเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 ของประชากรในเรือนจําทั้งหมด จํานวนของผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติมี
จํานวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเช่นกันในหลายประเทศ
• ผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติ อาจเป็น ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ถูกคุมขั งหรื อไม่ ได้มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศนั้ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมักมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความทุกข์จากความโดดเดี่ยว เมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ต้องขังหญิงกลุ่มอื่น พวกเธออาจไม่มีโอกาสติดต่อกับครอบครัวหรือมีแต่ไม่เพียงพอ รวมทั้ง
บุตรของพวกเธอ ความรู้สึกโดดเดี่ยวจะยิ่งทวีความรุนแรงหากพวกเธอไม่สามารถสื่อสารภาษาเดียวกับที่
สื่อสารกันส่วนใหญ่ในเรือนจํา ผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติที่เลี้ยงบุตรตามลําพังหรือต้องดูแลครอบครัวเพียงผู้
เดี ยวมีแนวโน้ มที่ จะวิ ตกกังวลอย่ างมากเกี่ ยวกับ สวั สดิ ภาพของบุ ตร โดยเฉพาะอย่า งยิ่งหากบุ ตรยังอยู่ ใน
ประเทศบ้านเกิดตน อาทิ กรณีที่ผู้หญิงต้องออกจากประเทศบ้านเกิดชั่วคราว (เช่น “หญิงที่ค้ายาเสพติด”)
• ตามที่ได้ มีการให้ ข้อคิ ด เห็น ประกอบข้ อกํา หนดเหล่า นี้ ไว้ ในข้ อตกลงต้น แบบว่ า ด้ว ยการโอนผู้ ต้องขั ง
ชาวต่างชาติและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังชาวต่างชาติ (Model Agreement on the transfer
of foreign prisoners and recommendations for the treatment of foreign prisoners) คือ
เพื่อที่จะให้มีการส่งตัว ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ในการคืนสู่สังคม มากกว่าที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์เชิงลบซึ่ง
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เป็นผลมาตรการเชิงลงโทษที่มากขึ้น ผู้ต้องขังควรได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความต้องการที่จะรับโทษตามคํา
พิพากษาในประเทศบ้านเกิด299 หลักการนี้ได้ปรากฏในข้อที่ 7 ของข้อตกลงดังกล่าวดังนี้
การส่งตัว ทั้งที่ไปยังประเทศที่มีสัญชาติหรือมีที่พักอาศัย ควรเป็นไปตามความต้องการและเจตจํานงค์ของ
ผู้ต้องขังโดยเสรี
• เป็นที่น่าเสียดายว่าหลักการนี้ไม่ได้มีการนําไปใช้ตามข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีที่มีอยู่300
• ข้อกําหนดที่ 53(2) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตระหนักว่าเมื่อมีการนําบุตรของผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติที่
ไม่ได้มีถิ่นที่พักอาศัยในประเทศออกจากเรือนจํา เป็นไปได้ยากที่จะหาผู้ดูแลที่เหมาะสมในประเทศที่ถูกคุมขัง
ดังนั้นข้อนี้จึงได้กําหนดให้หน่วยงานได้หารือกับผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติในการจัดเตรียมการส่งตัวเด็กกลับไป
ยังประเทศบ้านเกิด หากการนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเอง

การนําไปปฏิบัติ
• ในประเทศที่มีการทําข้อตกลงทวีภาคีหรือพหุภาคีในการโอนตัวผู้ต้องขังชาวต่างชาติกลับไปยังประเทศ
บ้านเกิด ผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาติซึ่งมิได้มีถิ่นที่พักอาศัยในประเทศที่ถูกคุมขังและประเทศของพวกเธอได้มี
การทําข้อตกลงดังกล่าวไว้ ควรได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนในภาษาที่เข้าใจได้เกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน
การโอนตัวกลับไปยังประเทศบ้านเกิด ผู้ต้องขังหญิงชาวต่างชาตินั้นควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทําคําร้องขอให้
โอนตัว ข้อกําหนดการโอนตัว และผลของการโอนตัว รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นกับบุตรที่อยู่ด้วยกันในประเทศที่ถูก
คุมขัง
• หญิ งชาวต่ า งชาติที่กํา ลั งพิ จ ารณาที่ จ ะขอให้ มีการโอนตั ว กลั บไปยั งประเทศบ้ า นเกิด ควรได้ รั บ ความ
ช่ว ยเหลือในการเข้ าถึ งทนายความเพื่ อหารือเกี่ย วกับ สถานการณ์ ที่เกิ ด ขึ้น และได้ รับ ความช่ว ยเหลื อทาง
กฎหมายหากพวกเธอไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายสําหรับทนายความได้
• การโอนตัวผู้ต้องขังกลับไปรับโทษตามคําพิพากษาในประเทศบ้านเกิดควรได้รับการพิจารณาโดยเร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ นับแต่ศาลมีคําพิพากษา
• ไม่ควรมีผู้ต้องขังคนใดได้โอนตัวกลับประเทศบ้านเกิดของเธอ หากปรากฏความเสี่ยงที่จะได้รับการปฏิบัติ
ที่โหดร้ายทารุณหรือทรมาน301 นอกจากนี้ ในทุกกรณี ไม่ควรมีการโอนตัวผู้ต้องขังไปยังสถานที่เลวร้ายยิ่ง
กว่า302
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ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 53
ตัวอย่างเช่น วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2007 รัฐมนตรียุติธรรมและมหาดไทยของประเทศในยุโรปได้เห็นชอบให้มีการโอนผู้ต้องขังที่ถูกตัดสิน
โทษในสหภาพยุโรป กลับไปรับโทษยัง ประเทศบ้า นเกิด ได้ ซึ่งการดํา เนินการตามหลักการนี้ทําได้แม้โดยปราศจากความยิน ยอม ดู
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 53.
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี, ข้อที่ 3
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• ในการพิจารณาโอนตัวผู้ต้องขังหญิง ที่ได้มีการซัดทอดพยานเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้กระทําผิดหลักซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการค้ายาเสพติด (เช่น กรณี “หญิงที่ทําหน้าที่ส่งหรือค้ายา”) หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้กระทําผิดเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ (หากหญิงนั้นเคยเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์) ผู้พิจารณาอนุมัติควรคํานึงถึงความเสี่ยงที่หญิงนั้นต้อง
เผชิญในประเทศบ้านเกิด และไม่ควรมีการโอนตัวหญิงเหล่านี้โดยปราศจากความยินยอม ควรให้แน่ใจว่ามี
กลไกการคุ้มครองหญิงเหล่านี้เพียงพอเพื่อปกป้องเขาจากการแก้แค้นเอาคืน (ดู ข้อกําหนดที่ 66 เกี่ยวกับ
ข้อกําหนดที่ไม่ให้มีการคุมขังเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ในคดีที่กระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์)
• หากหญิงชาวต่างชาติที่มิได้มีถิ่นที่พักในประเทศต้องรับโทษตามคําพิพากษาในประเทศที่ถูกคุมขังต่อไป
พร้อมกับมีบุ ตรติ ดผู้ต้องขัง และเมื่อมี การพิจารณาที่ จะส่งบุตรออกจากเรื อนจํ า ควรพิจารณาส่งบุต รของ
ผู้ต้องขังกลับประเทศบ้านเกิด โดยมีผู้ดูแลแทนในประเทศบ้านเกิดนั้น และให้คํานึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ
ประกอบการพิจารณา การพิจารณาอนุญาตควรเป็นตามข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลเสมอ โดยมีการหารือกับผู้
เป็นมารดาตลอดเวลา และมีการติดต่อประสานกับสมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือหน่วยงานซึ่งจะทําหน้าที่
ดูแลบุตรหลังการโอนตัวกลับประเทศ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• ผู้กําหนดนโยบาย
• ผู้บัญญัติกฎหมาย/ผู้ทําหน้าที่ในรัฐสภา กรณีที่ต้องมีการบังคับใช้ข้อตกลงทวีภาคีหรือพหุภาคีในการโอน
ตัวผู้ต้องขัง
• ผู้บริหารงานเรือนจํา ในประเทศที่คุมขังและในประเทศบ้านเกิดของผู้ต้องขัง
• เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบด้านการเตรียมความพร้อมนอกเรือนจํา/สังคมสงเคราะห์
• หน่วยงานคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กในประเทศที่คุมขังและประเทศบ้านเกิดของผู้ต้องขัง

9.4 ชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง
ข้อกําหนดที่ 54
เจ้าหน้าที่เรือนจําพึงตระหนักว่าผู้ต้องขังหญิงที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน ย่อมมี
ความต้องการที่แตกต่างเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจทําให้เกิดการเลือกปฏิบัติในการเข้ารับบริการหรือร่วม
โปรแกรมต่างๆในเรือนจําได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่เรือนจําควรจัดโปรแกรมและให้บริการที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการที่เป็นพิเศษดังกล่าว โดยมีการปรึกษากับกลุ่มผู้ต้องขังหญิงหรือกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
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ข้อตกลงต้นแบบว่าด้วยการโอนผู้ต้องขังต่างชาติและข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังต่างชาติ, ที่ประชุมสหประชาชาติครั้งที่ 7,
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด, เมืองมิลาน (Milan), ประเทศอิตาลี (Italy), 26 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน
1985, A/CONF. 121/10. 25 เมษายน 1985, ย่อหน้า 19.
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เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• SMR ไม่ได้กล่าวถึงข้อกําหนดเฉพาะในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง แม้ว่า
ข้อกําหนดที่ 41 และ 42 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขังในการดําเนินการตามพิธีทางศาสนาตนใช้กับคนกลุ่มนี้
เช่นกันในบางประเทศ
• นับแต่การประกาศใช้ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา พบว่าสัดส่วนของผู้ต้องขังชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองได้
เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีสัดส่วนที่มากเกินไปในเรือนจําหลายประเทศ303
• จํานวนและสัดส่วนของหญิงที่มาจากชนกลุ่มน้ อยและชนพื้นเมืองได้เพิ่มขึ้ นเช่นกัน ซึ่งสูงขึ้ นกว่าการ
เพิ่มขึ้นปกติของจํานวนสมาชิกกลุ่มนี้ในเรือนจํา ในบางประเทศอัตราการเพิ่มสูงขึ้นมีมากกว่าผู้ต้องขังชายใน
กลุ่มเดียวกัน กองการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UN division for the Advancement of Women) ได้
กล่าวว่า “ในหลายประเทศ หญิงที่ถูกเหยียดสัญชาติ รวมทั้งหญิงชาวพื้นเมือง มีประชากรเพิ่มมากที่สุดใน
เรือนจํา”304 จํานวนของหญิงชาวพื้นเมืองในเรือนจําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ
กลุ่มที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง รวมทั้งกลุ่มชายที่เป็นและไม่เป็นชาวพื้นเมือง305
• ในสหรัฐอเมริกา หญิงชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันมีแนวโน้มถูกจําคุกมากกว่าหญิงผิวขาวถึงแปดเท่า
หญิงชาวละตินมีแนวโน้มถูกจําคุกมากกว่าถึงสามเท่า สองในสามของหญิงในเรือนจําของมลรัฐและเรือนจํา
กลางเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันหรือชาวละติน306 ในประเทศสเปน พบว่ามีหญิงชาวสเปนเชื้อสายโร
มา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของประชากรชาวสเปนทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมดใน
เรือนจําหญิง307
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ตัวอย่างเช่น, ในประเทศสหรัฐอเมริกา สัดส่วนผู้ต้องขังที่เป็นชนผิวดําจากทุกคดีมีจํานวนมากกว่าชนผิวขาว 7.09 เท่า ในประเทศ
ออสเตรเลีย เมื่อปี 2005 สัดส่วนผู้ต้องขังชนพื้นเมืองมีมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช่ชนพื้นเมือง 12 เท่า ในประเทศแคนาดา เมื่อปี 2006 จํานวน
ผู้ต้องขังที่เป็นชนเผ่าอะบอริจิน มีสัดส่วนร้อยละ 18 ของประชากรผู้ต้องขังทั้งหมดในเรือนจํา แม้ว่าพวกเขามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ของ
ประชากรทั้งหมดของประเทศ ในประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก ชนกลุ่มน้อยชาวโรมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสัดส่วนที่ไม่
เหมาะสมเช่นกัน แม้จะไม่สามารถระบุตัวเลขที่แท้จริงได้ เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้รวบรวมสถิติประชากรผู้ต้องขังโดยแยกเชื้อชาติ
และชนชาติ (ดู UNODC, คู่มือว่าด้วยผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษ, 2009. หน้า 58)
กองการพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Division for Advancement of Women), “รายงานผลการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่าด้วย
การเลือกปฏิบัติด้านเพศและเชื้อชาติ”, 21-24 พฤศจิกายน 2543. เมืองซาเกรบ (Zagreb), ประเทศโครเอเชีย (Croatia), อ้างถึงใน
Bastick, M และ Townhead, I., ผู้หญิงในเรือนจํา: ข้อสังเกตต่อข้อกําหนดขั้นต่ําแห่งสหประชาชาติว่าด้ายการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, หน้า
99.
Bastick, et al., เรื่องเดิม, หน้า 99.
Standford, A.F. มากกว่าเพียงคําพูด: ร้อยเรียงเรื่องราวและความอดกลั้นของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจํามลรัฐคุค (Cook County Jail),
2004, 30(2), Feminist Studies, หน้า 278., อ้างถึงใน Bastick, et al, เรื่องเดิม, Quaker United Nations office, Geneva, หน้า
15, อ้างถึงใน Bastick, et al., เรื่องเดิม, หน้า 99.
Cruz Bianco, Lascarceles se ilenan de muheres, ใน El Pais.es, 2001. อ้างใน Taylor, R., ผู้หญิงในเรือนจําและเด็กติดผู้ต้องขัง.
2004.
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• หญิงชาวพื้นเมืองในเรือนจํามีแนวโน้มที่จะมาจากสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย อาทิ เป็นที่ทราบกันดีว่าหญิง
ชาวออสเตรเลียเชื้อสายชนพื้นเมืองถูกคุมขังตั้งแต่อายุยังน้อย มากกว่าหญิงที่ไม่ได้เป็นชนพื้นเมือง พวกเธอ
สวนใหญ่มักมีการศึกษาและอาชีพที่ด้อยกว่า มีปัญหาความรุนแรง การใช้ยาเสพติด แอลกอฮอร์เป็นปัญหา
หลักสําหรับพวกเธอ และมีอิทธิพลสําคัญที่ส่งผลต่อปัญหาการกระทําผิด ตลอดจนพวกเธอยังต้องทนทุกข์กับ
ประสบการณ์การถูกกระทําอนาจารทางเพศและการทําร้ายร่างกายในอดีต308 จากการผลสํารวจในแคนาดา
พบว่า ในบรรดาผู้ต้องขังหญิง การทําร้ายเป็นสิ่งที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่เป็นชนพื้นเมือง โดยรวมพบว่า
ร้อยละ 90 แจ้งว่าเคยถูกทําร้ายทางกาย และร้อยละ 61 กล่าวว่าเคยถูกกระทําอนาจารทางเพศ309
• หญิ ง ชาวพื้ น เมื องมี แ นวโน้ มที่ จ ะถู กคุ ม ขั ง ไกลจากบ้ า นและชุ ม ชนพอควร ในบางประเทศ หญิ ง ชาว
พื้นเมืองมีแนวโน้มที่จะไม่มีครอบครัวเข้าเยี่ยมหรือแม้แต่โทรศัพท์พูดคุย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงสําหรับผู้ที่
อาศัยในชุมชนที่ยากจน ไกลจากเรือนจํา310
• การขาดความใส่ใจหรือการจัดสรรทรัพยากรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการพิเศษของชนกลุ่มน้อยและ
ชนพื้นเมืองสามารถสะท้อนให้เห็นได้จากโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูที่มีไม่หลากหลายเพียงพอในการรองรับความ
ต้องการพิเศษของคนกลุ่มนี้ การขาดความสามารถในการเข้าถึงโปรแกรมในเรือนจําอย่างเท่าเทียมหรือการ
ขาดโปรแกรมที่เหมาะสมสําหรับชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง อาจนําไปสู่ความเสียเปรียบที่มากขึ้น เนื่องจาก
การทบทวนและลดระดับความเข้มงวดในการดูแลด้านความปลอดภัยต้องคํานึงถึงผลการเข้าร่วมโปรแกรม
ผู้ต้องขังกลุ่มนี้จึงอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์และต้องถูกควบคุมแบบเข้มงวดเกินควรเป็นเวลานานกว่า311
• ผู้ต้องขังหญิงในกลุ่มนี้ย่อมเสียสิทธิประโยชน์ซ้ําซ้อน เนื่องจากโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการ
พิเศษ ซึ่งคํานึงถึงเพศตลอดจนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองมีน้อย
มาก ดังนั้นผู้ต้องขังหญิงเหล่านี้อาจจําเป็นต้องเข้าร่วมโปรแกรมหลักสําหรับหญิงทั่วไป หรือโปรแกรมพิเศษที่
ออกแบบไว้สําหรับผู้ต้องขังชายที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวไม่น่าจะเหมาะกับ
ความต้องการของพวกเธอทั้งหมด312 คณะกรรมการพักการลงโทษในประเทศหนึ่งได้ให้ข้อสังเกตว่าบ่อยครั้งวิธี
เดียวสําหรับผู้ต้องขังชนพื้นเมืองจะได้เข้าถึงโปรแกรมคือการโอนไปอีกเรือนจําหนึ่ง บางครั้งไกลจากชุมชนของ
ผู้ต้องขัง สิ่งนี้ยิ่งเพิ่มปัญหาเรื่องความห่างไกลจากชุมชนและวัฒนธรรม ระดับการเข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ ขณะ
อยู่ในเรือนจําเป็นประเด็นพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการพักการลงโทษในการพิจารณา การ
308
309

310
311
312

Bastick, et al., เรื่องเดิม, หน้า 99.
พระราชบัญญัติว่าด้วยงานราชทัณฑ์และการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไข, ทบทวนรอบ 5 ปี, ผู้ต้องขังหญิง, กุมภาพันธ์ 1998, อ้างผลการ
สํารวจปี 1990
Bastick, et al., เรื่องเดิม, หน้า 99, พร้อมอ้างอิงข้อมูลจากประเทศแคนาดาและเม็กซิโก
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ , ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 54
ตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศออสเตรเลียพบว่า ผู้หญิงชนพื้นเมืองอะบอริจินจําต้องรับบริการที่มีไว้สําหรับชนพื้นเมืองชายหรือ
สําหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่บริการที่เหมาะสม ดู Bastick, et al., เรื่องเดิม, หน้า 73. อ้าง Jonas, W., รายงานด้านความ
ยุติธรรมทางสังคม, Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, 2002, หน้า 168.

189

ขาดบริการและโปรแกรมเฉพาะสําหรับชนพื้นเมืองในเรือนจําจึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การพิจารณาพัก
การลงโทษต้องล่าช้าออกไป313

การนําไปปฏิบัติ
• ในเรือนจําที่มีผู้ต้องขังหญิงชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองจํานวนมาก อาจพิจารณาให้มีการจัดตั้งทีมที่ดูแล
เรื่องความแตกต่างของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ไว้คอยให้บริการหลักในการคําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
กําหนดยุทธศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายและมีการติดตามผล
• ผู้ต้องขังชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเสียเปรียบในแง่ของประสบการณ์ทํางาน
และการศึกษา หลายคนว่างงานในช่วงเวลาที่ถูกจับกุม ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้โอกาสหญิงที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้
เรียนรู้ทักษะการทํางาน หรือได้รับการศึกษา โดยถือเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการเตรียมความพร้อมพวก
เธอก่อนกลับเข้าสู่สังคม
• หน่วยงานราชทัณฑ์ควรได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับชุมชนของชนกลุ่ม
น้อยและชนพื้นเมืองซึ่งทํางานกับผู้หญิง เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ต้องขังหญิงชน
กลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง การกระตุ้นการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการออกแบบและจัดโปรแกรมเป็นสิ่งที่
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การรั ก ษาความเชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้ ต้ อ งขั ง ทุ ก คนกั บ โลกภายนอก ลดความกดดั น ด้ า น
ทรัพยากร และทําให้บรรยากาศในเรือนจําดีขึ้น ในกรณีของชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง การได้ติดต่อกับคนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นสิ่งสําคัญอย่างมาก เนื่องจากพวกเธอมักมีความรู้สึกแปลกแยกและโดดเดี่ยวกับ
ระบบ และมีความทุกข์ที่มากขึ้นจากการต้องแยกออกจากชุมชนในบางวัฒนธรรม นอกจากนี้องค์กรชุมชนยัง
สามารถจัดหาโปรแกรมเฉพาะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของหญิงที่มีเชื้อชาติ
ชนชาติ หรือมีเชื้อสายเดียวกัน
• การพิจารณาพักการลงโทษหรือพิจารณาลดระดับความเข้มงวดของการควบคุมตัวสําหรับหญิงชนกลุ่ม
น้อยและชนพื้นเมืองไม่ควรขึ้นกับจํานวนการสิ้นสุดโปรแกรม หากไม่มีโปรแกรมที่เหมาะสมที่ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะให้กับพวกเธอได้ ในทุกกรณีการพิจารณาอนุญาตควรขึ้นกับผลการประเมินผลรายบุคคลโดยเจ้า
พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มากกว่าขึ้นกับจํานวนการเข้าและสิ้นสุดโปรแกรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
• เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ผู้บริหารงานเรือนจํา
• เจ้าหน้าที่เรือนจําที่รับผิดชอบด้านการแก้ไขฟื้นฟู/นักสังคมสังเคราะห์
• คณะกรรมการพักการลงโทษหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาพักการลงโทษ
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รายงานการอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายจารีตประเพณีของชนพื้นเมืองอะบอริจิน, โครงการ 94, คณะกรรมการปฏิรูปกฏหมายแห่ง
ออสเตรเลียตะวันตก, ธันวาคม 2005, หน้า 261.

190

• กลุ่มชุมชนที่ทํางานกับชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง
ข้อกําหนดที่ 55
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการสงเคราะห์หลังปล่อยควรได้รับการทบทวนเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีความเหมาะสม ผู้ต้องขังหญิงชนพื้นเมืองและผู้ต้องขังกลุ่มที่มีเชื้อชาติต่างออกไปสามารถเข้าถึง
กิจกรรมดังกล่าวได้ ทั้งนี้โดยมีการปรึกษากับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องด้วย

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• จากความเห็นว่า “เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ําแย่และการเลือกปฏิบัติที่พวกเธอเผชิญใน
สังคมส่วนใหญ่ ผู้กระทําผิดที่เป็นชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมืองที่ได้รับการปล่อยตัวมีแนวโน้มที่จะต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษในเรื่องที่พักอาศัย สวัสดิการสังคม การหางาน และทางการแพทย์”314 กิจกรรมหลักในการ
เตรี ย มความพร้ อ มหลั ง ปล่ อ ย หากมี มั ก ไม่ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึ ง ความต้ องการพิ เ ศษ ที่ เ กิ ด จากความแตกต่ า งทาง
วัฒนธรรมตลอดช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวในการกลับสู่สังคม
• ทัศนคติและพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ อาจป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหน่วยงานสวัสดิการสังคม ที่พักอาศัย และ
การจัดหางาน รวมทั้งหน่วยงานคุมประพฤติ315
• การตีตราของหญิงชนพื้นเมืองอาจเกิดขึ้นได้ภายหลังปล่อยตัวจากเรือนจํา และพวกเธอมักถูกปฏิเสธหรือ
ละเลยจากชุมชน ซึ่งเพิ่มโอกาสในการกระทําผิดซ้ํา316

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้กําหนดนโยบายควรให้งบสนั บสนุน การวิจั ย และประเมิน ผลเกี่ย วกั บความท้า ทายที่พบร่ ว มกั นของ
ผู้ต้องขังหญิงชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง เมื่อได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจํา ตลอดจนมาตรการที่มักประสบ
ผลสําเร็จ ซึ่งพบว่าเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่ชุมชน อย่างน้อยในเรือนจําที่จํานวนและ
สัดส่วนของผู้ต้องขังกลุ่มนี้มีมาก
• หน่วยงานราชทัณฑ์ควรร่วมมือกับหน่วยงานบริการสังคมในชุมชน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยและหลังปล่อย สําหรับผู้ต้องขังหญิงชนกลุ่มน้อยและชนพื้นเมือง
• หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจําควรพยายามทุกวิถีทางให้แน่ใจว่ามีการรักษาปัญหาสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นการใช้สารเสพติดหรือสุขภาพจิต และ/หรือ มีการติดตามผลหลังปล่อย โดยความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับหน่วยงานที่ให้บริการในชุมชน พวกเขาควรส่งต่อหญิงที่มีความจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่าง
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ข้อกําหนดกรุงเทพฯ , ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 55
UNODC, คู่มือว่าด้วยผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษ, 2009, หน้า 63.
เรื่องเดียวกัน
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ต่อเนื่อง ไปยังหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จัดหาที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อ ของหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบในการจัดเตรียมการรักษาที่ต่อเนื่อง ให้กับหญิงดังกล่าว
• ในประเทศที่มีระบบงานคุมประพฤติ หน่วยงานราชทัณฑ์/ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเตรียมความ
พร้อมเพื่อกลับสู่สังคม ควรทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับพนักงานคุมประพฤติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดูแลและให้
ความช่วยเหลือในชุมชนอย่างดีที่สุดภายหลังปล่อย
• เมื่อใดก็ตามที่การติดต่อระหว่างผู้ต้องขังและครอบครัวของเธอเกิดอุปสรรคเนื่องจากความไกลบ้าน หรือ
การตี ต ราที่ ผู้ ต้ อ งขั งหญิ งเผชิ ญ เนื่ องจากการคุ มขั ง หน่ ว ยงานราชทั ณฑ์ ต้ อ งพยายามทุ กวิ ถีทางเพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้กลับคืน และหากจําเป็นควรทํางานร่วมกับหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงาน
คุมประพฤติ เพื่อช่วยเหลือให้ความสัมพันธ์คืนกลับมาอีกครั้ง
• หน่วยงานราชทัณฑ์และคุมประพฤติควรร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม/กลุ่มคนในชุมชน ที่สนับสนุน
ชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง ซึ่งตระหนักถึงเรื่องความแตกต่างทางเพศและวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขัง
หญิงในช่วงเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนปล่อยตัวจนกระทั่งได้รับเสรีภาพ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้บริหารงานเรือนจํา
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ที่รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่สังคม
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
หน่วยงานบริการสังคมในชุมชน
หน่วยงานบริการสุขภาพในชุมชน
หน่วยงานคุมประพฤติ
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐและกลุ่มคนในชุมชนที่ทํางานเพื่อให้ความช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยหรือชนพื้นเมือง
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เจ้าหน้าทีเรื อนจําและการฝึ กอบรม
(ข้อกําหนดที 29 - 35)
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บทที่ 10 เจ้าหน้าที่เรือนจําและการฝึกอบรม
ข้อกําหนดทั้ง 9 ข้อที่ได้รวบรวมไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรือนจํา ครอบคลุมถึงการ
สรรหาเจ้าพนักงาน การแต่งตั้งเจ้าพนักงานประจํา โดยให้มีสถานะเป็นข้าราชการ มีสวัสดิการที่เพียงพอ ได้รับ
การศึกษาและการฝึกอบรม ตลอดจนการฝึ กปฏิ บัติ งานจริ ง การจั ดให้ มีผู้เ ชี่ ย วชาญ คุ ณสมบั ติและความ
รับผิดชอบของผู้อํานวยการเรือนจํา และความต้องการแพทย์อย่างน้อยหนึ่งคนหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับขนาด
ของเรือนจํา ข้อกําหนดที่ 54 ครอบคลุมถึงข้อห้ามในการใช้กําลังและการใช้อาวุธปืนโดยเจ้าพนักงาน ในขณะ
ที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่เรือนจําได้รับการฝึกอบรมพิเศษในการจัดการกับผู้ต้องขังที่ก้าวร้าว มีข้อกําหนดหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เรือนจําหญิง
ข้อกําหนดที่ 53 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา กําหนดให้:
• ในเรือนจําสําหรับทั้งชายและหญิง บริเวณที่แยกออกมาเฉพาะสําหรับผู้ต้องขังหญิงควรอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่หญิง ซึ่งควบคุมดูแลในทุกส่วน
• มิให้เจ้าหน้าที่ชายเข้าไปในส่วนของเรือนจําที่แยกไว้สําหรับผู้ต้องขังหญิง เว้นแต่มีเจ้าหน้าที่หญิงติดตาม
อยู่ด้วย
• ผู้ต้องขังหญิงต้องได้รับการควบคุมและดูแลโดยเจ้าหน้าที่หญิงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มิได้เป็นการห้ามมิให้
มีเจ้าหน้าที่ชายในเรือนจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ ครูฝึก ในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจําหรือในบริเวณที่แยก
ออกมาสําหรับผู้ต้องขังหญิง
ข้อกําหนดทั้งเจ็ดข้อที่ได้รวบรวมไว้ในข้อกําหนดกรุงเทพฯ เรื่องเจ้าหน้าที่เรือนจําและการฝึกอบรมได้เพิ่มเติม
บทเสริมที่สําคัญให้ กับข้อกําหนดเหล่ านี้ โดยเน้นเป็น พิเศษในเรื่องการกําจัดการเลือกปฏิบัติต่อเจ้าหน้า ที่
เรือนจําหญิง ที่เกิดขึ้นในเรือนจําหลายแห่ง ในการเข้าถึงการฝึกอบรมและการเลื่อนตําแหน่ง และการฝึกอบรม
พิเศษเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เจ้าพนักงานหญิงจําเป็นต้องได้รับ และความต้องการพิเศษของผู้ต้องขังหญิง
รวมทั้งการห้ามไม่ให้เกิดความรุนแรงทางเพศต่อผู้ต้องขังหญิง นอกจากนี้ ข้อกําหนดเหล่านี้ยังได้กําหนดให้เจ้า
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจําหญิงได้รับการฝึกอบรมและตระหนักมากขึ้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็น
การเฉพาะ รวมถึ ง การดู แลสุ ขภาพขั้ น พื้ น ฐานสํ า หรั บ บุ ต รติ ด ผู้ ต้ อ งขั ง ซึ่ งเป็ น วิ ธี การเชิ งบู ร ณาการ “ทั้ ง
เรือนจํา” เช่นเดียวกับแนวทางของข้อกําหนดกรุงเทพฯ
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เจ้าหน้าที่เรือนจําและการฝึกอบรม
บทเสริมข้อกําหนดที่ 46-55 ของข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (SMR)
ข้อกําหนดที่ 29
เจ้ า หน้ า ที่ เ รื อนจํ า หญิ งจะต้ องได้ รั บการพั ฒนาความรู้ ค วามสามารถให้ ต อบสนองและเข้ า ใจถึ งความ
ต้องการพิเศษของผู้ต้องขังหญิงในการกลับคืนสู่สังคม และสามารถบริหารจัดการเรือนจําให้เอื้อต่อการ
ควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัย รวมถึงควรมีการสนับสนุนให้เจ้าพนักงานหญิงดํารงตําแหน่งในระดับสูง
ที่มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติและดูแลผู้ต้องขังหญิง
ข้อกําหนดที่ 30
ในการบริหารงานเรือนจํา ผู้บริหารต้องวางข้อกําหนดที่ชัดเจนและยั่งยืนในการป้องกันและให้ความสําคัญ
กับปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อเจ้าพนักงานหญิง
ข้อกําหนดที่ 31
ควรมี ก ารพั ฒ นาและดํ า เนิ น การตามนโยบายและกฎระเบี ย บที่ ชั ด เจนเกี่ ย วกั บ ความรั บผิ ด ชอบของ
เจ้ า หน้ า ที่ เ รื อนจํ า เพื่ อสร้ า งความคุ้ มครองระดั บสู งให้ แ ก่ ผู้ต้ องขั งหญิ งจากการถู ก กระทํ า รุ น แรงทาง
ร่างกายและทางวาจา รวมถึงการถูกคุกคามทางเพศ
ข้อกําหนดที่ 32
เจ้าพนักงานหญิงจะต้องได้รับโอกาสในการศึกษา ฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกันกับเจ้าพนักงานชาย และ เจ้า
พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังหญิงควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องความอ่อนไหว
ระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) การไม่เลือกปฏิบัติ และการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
ข้อกําหนดที่ 33
• เจ้ า หน้ า ที่ เ รื อนจํ า ทุ ก คนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ค วบคุ มดู แ ลผู้ ต้ องขั ง หญิ ง ควรได้ รั บ การฝึ ก อบรม
เกี่ยวกับความต้องการเฉพาะและสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง
• ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับเจ้าพนักงานที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังหญิงในประเด็นเกี่ยวกับ
สุขภาพของผู้หญิง การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และยารักษาโรคขั้นพื้นฐาน
• กรณีที่มีเด็กติดผู้ต้องขัง ควรมีการฝึกอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการและการดูแลสุขภาพอนามัย
ของเด็กให้แก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา เพื่อจะได้สนองตอบต่อสถานการณ์ในคราวจําเป็นและฉุกเฉินได้อย่าง
เหมาะสม

196

ข้อกําหนดที่ 34
การให้ ค วามรู้ เ รื่ อง HIV ต้ อ งได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหลั ก สู ต รพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ เ รื อ นจํ า
นอกเหนือจากการป้องกัน HIV/AIDS การรักษา การดูแล และการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อแล้ว ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับเพศและหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อ HIV การ
ถูกตราหน้า (Stigma) และการเลือกปฏิบัติ จะต้องรวมอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย
ข้อกําหนดที่ 35
เจ้าหน้าที่เรือนจําจะต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ สามารถสังเกตเห็นถึงความต้องการด้านสุขภาพจิ ต
ความเสี่ยงในการทําร้ายตนเองและฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือและส่ง
ต่อให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลรักษาต่อไป

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ข้ อ กํ า หนดเบื้ อ งต้ น เหล่ า นี้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของเจ้ า พนั ก งานหญิ ง ซึ่ ง ควรได้
รับผิดชอบในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลเรือนจําหญิง ดังที่ระบุไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ข้อที่
53 ทั้งนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 32 ว่า “อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
โดยตรงในการควบคุมผู้ต้องขังหญิง เจ้าพนักงานชายซึ่งตําแหน่งที่สูงกว่าควรมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ของเรือนจําหญิง”317 ดังนั้นบทบัญญัติบางข้อของข้อกําหนดเหล่านี้ยังปรับใช้กับเจ้าพนักงานชายใน
ตําแหน่งบริหารงานเรือนจําและบริหารระดับสูงเช่นกัน
• ตามที่ระบุไว้นความเห็นเช่นกันว่า หากนโยบายกําหนดให้มีเจ้าพนักงานทั้งชายและหญิงปะปนกัน ซึ่งเป็น
สิ่งที่ไม่แนะนําทั้งโดยข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา หรือข้อกําหนดกรุงเทพฯ ผลจะกลายเป็นว่าข้อกําหนดบางข้อ
จะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เช่น ข้อกําหนดที่ 31 และ 32
• ข้ อกํ า หนดเหล่ า นี้ ต ระหนั กว่ าในระบบเรื อนจํ า หลายแห่ ง เจ้ า พนั ก งานที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ค วบคุ ม
ผู้ต้องขังหญิงไม่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้พวกเขาจัดการกับความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขัง
หญิง ในสภาพแวดล้อมเรือนจําที่มีลําดับอาวุโส และเจ้าพนักงานชายมีอิทธิพลเหนือเจ้าพนักงานหญิง อาจทํา
ให้เจ้าพนักงานหญิงเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการเลือกปฏิบัติ บ่อยครั้งที่พวกเธอมีหน้าที่ด้อย
กว่าและอํานาจการตัดสินใจที่น้อยกว่า และพวกเธอเองต้องเผชิญกับการคุกคามทางเพศและการเลือกปฏิบัติ
ในที่ทํางาน ผู้หญิงเหล่านั้นต้องประสบความยากลําบากในการได้เลื่อนตําแหน่ง เนื่องจากการเลือกปฏิบัติและ
มุมมองเดิมๆ ปัญหาเหล่านี้จะยิ่งเลวร้ายลงหากเจ้าหน้าที่หญิงส่วนใหญ่ได้รับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากหน้าที่การ
งานและความต้องการของครอบครัว
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• ข้ อกํ า หนดเหล่ า นี้ มุ่งที่ จ ะตอบสนองต่ อความท้ า ทายโดยการทํ าให้ แน่ ใจว่ า หน่ ว ยงานราชทั ณฑ์ ได้ ใ ห้
ความสําคัญเป็นพิเศษในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าพนักงานหญิงและทําให้แน่ใจว่าพวกเธอจะไม่ถูกเลือก
ปฏิ บั ติในเรื่ องการเข้ า ถึงการฝึ กอบรมและการเลื่ อนตํ า แหน่ งในองค์ กร ข้ อกํ า หนดเหล่ า นี้ ต ระหนั กว่ า เจ้ า
พนักงานหญิง เมื่อได้รับการฝึกอบรมอย่างดี จะเป็นบุคคลที่เหมาะสมกว่าเจ้าพนักงานชายมาก ในการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล และแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขังหญิง เพราะพวกเธอสามารถเข้าใจในเรื่องความอ่อนไหวทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงได้
ดีกว่า
• ข้อที่ 54 ของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เรือนจํามีการใช้กําลัง “เว้นแต่เพื่อการป้องกัน
ตัวหรือในกรณีมีความพยายามที่จะหลบหนี หรือมีการต่อต้านคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือกฎระเบียบ โดย
แสดงออกทางกายทั้งทางตรงและทางอ้อม” ข้ อกํา หนดนี้ยังได้ร ะบุว่ าการใช้ กําลั งต้อง “ไม่มากเกินความ
จําเป็น” และเจ้าพนักงานที่ใช้กําลังต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้อํานวยการเรือนจําทันที แนวปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย318 (Code of Conduct for Law Enforcement Officials) ข้อที่ 3 ได้
กําหนดให้ “เจ้าหน้าที่ บังคั บใช้ กฎหมายอาจใช้กําลังได้ก็ต่อเมื่อมี ความจํา เป็น อย่า งแท้ จริงและในระดับ ที่
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น” หลักการพื้นฐานในการใช้กําลังและอาวุธปืน โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมาย319 หลักการข้อที่ 4 กําหนดว่า “เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ จําต้องใช้วิธีการที่ไม่
ใช้ความรุนแรงตราบเท่าที่เป็นไปได้ก่อนใช้กําลังและอาวุธปืน” โดยเจ้าหน้าที่อาจใช้กําลังและอาวุธปืนได้
ต่อเมื่อวิธีการอื่นไม่เป็นผลหรือไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุผลที่ตั้งใจไว้ได้”
• ข้อกําหนดที่ 31 ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้กําลัง โดยคํานึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิงที่
ควรได้รับความคุ้มครองจากการกระทําอนาจารทางเพศและการปฏิบัติอันโหดร้ายทารุณ เนื่องจากผู้หญิงเป็น
เพศที่อ่อนแอและมักประสบความรุนแรงเช่นนี้ในทุกรูปแบบ320 ทั้งนี้ จําเป็นต้องกล่าวว่าบางครั้งการปฏิบัติอัน
โหดร้ายทารุณเช่นนี้อาจดูเหมือนเกิดจากความยินยอม (เช่นเมื่อผู้หญิงถูกบังคับให้บริการทางเพศเพื่อตอบแทน
กับการได้รับสิทธิหรือได้เข้าถึงบริการบางอย่าง) ดังนั้นข้อกําหนดนี้จึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ไต่สวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ “การใช้กําลัง” ควรรวมถึงการตรวจสอบการประพฤติผิดทางเพศ ซึ่งอาจดู
เหมือนยินยอม แต่ในความเป็นจริงมิอาจเป็นเช่นนั้นได้ เนื่องจากอํานาจที่เหลื่อมล้ําในความสัมพันธ์ของสอง
ฝ่า ย ฉะนั้น ความสั มพั น ธ์ ทางเพศระหว่า งเจ้ า พนักงานและผู้ ต้ องขั งจึ งเป็ น สิ่ งที่ ต้ องมี การเฝ้ า ระวั ง/สื บ หา
ข้อเท็จจริง
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สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ, แนวปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย, 5 กุมภาพันธ์ 1980, A/RES/34/169
ลงมติรับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 8 ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิด, Havana, Cuba, 27
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• ข้อกําหนดที่ 33 ถึง 35 ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจําหญิงเกี่ยวกับ
ความต้ อ งการเฉพาะของผู้ ต้ อ งขั งหญิ ง และสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งขั งหญิ ง ตลอดจนความต้ อ งการการดู แ ลทาง
การแพทย์ ที่ สํ า คั ญ การปฐมพยาบาล และการดู แ ลสุ ข ภาพพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ต รติ ด ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง
ข้อกําหนดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นรูปแบบการบูรณาการของข้อกําหนดกรุงเทพฯ ในการบริหารจัดการเรือนจํา
รวมทั้งการดูแลด้านสุขภาพในเรือนจํา ซึ่งตระหนักว่าในระบบเรือนจําหลายแห่ง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญอาจไม่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการการดูแลทางการแพทย์ของผู้ต้องขังได้ในทันทีเสมอไป
และตระหนักในข้อเท็จจริงที่ว่าเจ้าพนักงานทุกคนจําเป็นต้องคอยสังเกตความเป็นไปด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง
หญิงและบุตร เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังที่อยู่ในความดูแลของตนได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการรักษา
• ข้อกําหนดเหล่านี้ยังได้ตระหนักว่า ในระบบเรือนจําทุกแห่ง เจ้าหน้าที่เรือนจําปกติจะเป็นบุคคลแรกที่
ตอบสนองความต้ องการด้ า นการดู แลสุ ข ภาพ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุกเฉิ น มากกว่ า จะเป็ น
เจ้ า หน้ า ที่ ทางการแพทย์ เพราะเมื่ อ เกิ ด เหตุ การณ์ พวกเขาจํ า เป็ น ต้ อ งแก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ในทั น ที การ
ฝึกอบรมเจ้าพนักงานหญิงในเรื่องพื้นฐานความต้องการเฉพาะของผู้หญิงจะช่วยให้พวกเธอสามารถจัดการสิ่งที่
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และสามารถส่งต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที หากจําเป็น
ทั้งนี้ มิได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําปกติควรรับผิดชอบด้านการรักษาที่นอกเหนือจากกรณีฉุกเฉิน โดย
มิได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
• ข้อกําหนดที่ 34 ถึง 35 ได้เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความจําเป็นที่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติงานในเรือนจํา
หญิงควรได้รับการฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี (HIV) การป้องกัน การรักษา และการดูแลผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี รวมทั้งวิธีหลีกเลี่ยงการตราหน้าและการเลือกปฏิบัติกับผู้ต้องขังหญิงซึ่งอาจทราบได้จากใบหน้าว่าเป็น
ผู้ติดเชื้อ เข้าใจความต้องการการดูแลด้านสุขภาพจิตสําหรับผู้ต้องขังหญิง ตลอดจนเข้าใจความเสี่ยงในการทํา
ร้ายตัวเอง และฆ่าตัวตาย เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี และความจําเป็นที่ต้องมีการดูแล
สุขภาพจิตของบรรดาผู้ต้องขังหญิงข้างต้น ข้อกําหนดเหล่านี้เพิ่มเติมข้อกําหนดที่ 6(a), 6(b), 12, 14, 16, และ
17

การนําไปปฏิบัติ
การพัฒนาขีดความสามารถ
• ในการพัฒนาบุคลากรและนโยบายการฝึกอบรม หน่วยงานราชทัณฑ์ควรได้นําแนวทางที่กําหนดไว้ในข้อที่
15
ของข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การสรรหาและฝึ ก อบรมบุ ค ลากรสํ า หรั บ เรื อ นจํ า (Article
XV,
Recommendation on the Selection and Training of Personnel for Penal and Correctional
Institutions) ซึ่งมีมติรับร่างโดยที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อ
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ผู้กระทําผิด ครั้งที่ 1321 การฝึกอบรมควรอยู่บนพื้นฐานของข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา, องค์หลักการในการ
คุ้มครองบุคคลจากการกักขังและการจําคุกทุกรูปแบบ (Body of Principles for Protection of All
Persons under Any Form of Detention or Imprisonment), หลักการพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขัง (Basic Principles for the Treatment of Prisoners), อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention
on the Rights of the Child: CRC), ข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการ
ถูกริดรอนเสรีภาพ (UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty) ตลอดจน
วิธีการอื่นๆ ของสหประชาชาติ มาตรฐาน และบรรทัดฐานที่เ กี่ยวข้ องกับ การการปฏิบัติต่ อผู้ต้ องขัง แนว
ทางการฝึกอบรมที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Office of the High
Commissioner for Human Rights: OHCHR) สํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
(UN Office on Drugs and Crime: UNODC) และหน่วยงานอื่นของสหประชาติที่ดูแลเฉพาะเรื่อง อาทิ HIV
และ AIDS ในเรือนจํา โดยควรมีการนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ (ดู ภาคผนวก 2:
แหล่งที่มา)
• นอกจากนี้ หน่วยงานราชทัณฑ์ โดยความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งทํางานด้านสตรี ควร
พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมพิเศษสําหรับเจ้าพนักงานได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามหลัก
สิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิง โดยมีลักษณะเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษสําหรับเตรียมความ
พร้อมในการกลับสู่สังคม การฝึกอบรมควรดําเนินตามแนวทางที่ให้ไว้ในข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา และ
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ เอกสารฉบับนี้อาจใช้เป็นส่วนเสริมข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา และข้อกําหนดกรุงเทพฯ
ในการฝึกอบรมและพัฒนาเครื่องมือฝึกอบรมเพิ่มเติม
• หน่ ว ยงานราชทั ณฑ์ ควรแน่ ใจว่ า เจ้า หน้า ที่ เรื อนจํ า หญิงได้รั บโอกาสในการฝึกอบรมเท่า เทีย มกับ เจ้ า
พนักงานชาย
• การพัฒนาความสามารถของเจ้าพนักงานหญิงควรมุ่งให้อํานาจพวกเธอในการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจํา
เพื่อให้พวกเธอสามารถเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ พร้อมกับมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนายุทธศาสตร์ นโยบาย
และโปรแกรมสําหรับการบริหารจัดการเรือนจําหญิง และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิง
การต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการคุกคามทางเพศต่อเจ้าพนักงานหญิง
• การบริหารเรือนจําต้องมีความมุ่งมั่นชัดเจนที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติและการคุกคามทางเพศต่อผู้หญิงใน
เรือนจํา ความมุ่งมั่นนี้ควรปรากฏชัดเจนในวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของเรือนจํา และสะท้อนให้เห็นใน
นโยบายของงานราชทัณฑ์
• งานราชทัณฑ์ควรมีการทบทวนกระบวนการสรรหาบุคลากร โปรแกรมการฝึกอบรมและโอกาสการเข้าถึง
ระเบียบการเลื่อนขั้นและเงินเดือน เพื่อให้แน่ใจว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ไม่ก่อให้เกิด
การเลือกปฏิบัติในทางปฏิบัติจริง
321

A/CONF.6/1, ตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ , ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 29-30
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• หลักการไม่เลือกปฏิบัติควรวางไว้ให้ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานทุกคน
• เจ้าพนักงานหญิงควรสามารถร้องเรียนได้โดยไม่เกรงกลัวที่จะถูกแก้แค้นเอาคืน หากเกิดกรณีมีการเลือก
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการคุมคามทางเพศ ควรมีกระบวนการรองรับสําหรับเจ้าพนักงานหญิงให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้บั งคับ บั ญ ชา ตลอดจนผู้ ต รวจสอบอิ สระ และองค์ กรอื่ น ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ มีห น้า ที่ ตรวจสอบเรือนจํ า
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายใน
การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพพื้นฐาน
• การฝึ กอบรมเจ้ าพนั กงานที่ ป ฏิบั ติ งานในเรือนจํา หญิงควรประกอบด้ วยการอบรมเรื่ องหลั กเกี่ ยวกั บ
สุขภาพผู้หญิงเพื่อที่เจ้าพนักงานจะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที เมื่อไม่มีแพทย์ และแน่ใจว่าสามารถส่ง
ตัวผู้ที่ต้องการการดูแลทางการแพทย์ไปยังเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทันที
• เจ้าพนักงานควรได้รับการฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลเพื่อที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันทีกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ขณะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ได้
• เมื่อบุตรของผู้ต้องขังได้รับอนุญาตให้อยู่ด้วยกับมารดาในเรือนจํา เจ้าหน้าที่เรือนจําที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
เรือนจําหญิงควรได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานด้านสิทธิเด็ก พัฒนาการเด็ก และบริการด้านสุขภาพสําหรับเด็ก
• หลั ก สู ต รฝึ กอบรมสํ า หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ เ รื อ นจํ า ควรครอบคลุ มถึ งการพั ฒ นาความรู้ เ รื่ อ งเอชไอวี (HIV)
นอกจากในเรื่องการดูแลและการให้ความช่วยเหลือ การรักษา และการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ (HIV/AIDS) เรื่อง
อื่นๆ อาทิ เพศและสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นที่เกี่ยวข้องกับตราบาปและการเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่ง
ควรเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย
• ดังที่ปรากฏใน “สรุปภาพรวมนโยบาย การป้องกันเชื้อเอชไอวี การดูแลและรักษาในเรือนจําและสถานที่
ปิดอื่นๆ: ชุดความเข้าใจสําหรับการแทรกแซง” โดยสํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
(UNODC), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ควรมีการให้
ความรู้ด้านความปลอดภัยในวิชาชีพและกระบวนการด้านสุขภาพสําหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ และ
วัณโรคสําหรับเจ้าหน้าที่เรือนจํา ซึ่งควรได้รับข้อมูล ความรู้ และการฝึกอบรมโดยผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญ
ทางการแพทย์ และทางสาธารณสุข เพื่อช่ว ยให้เ จ้า พนั กงานสามารถปฏิ บัติ หน้ าที่ อย่ างปลอดภัย และมี สุ ข
พลานามัยที่ดี322
• เจ้าหน้าที่เรือนจําไม่ควรต้องถูกบังคับให้ตรวจเชื้อเอชไอวี แต่ควรมีช่องทางที่สะดวกในการตรวจเชื้อโดย
สามารถเก็บความลับ323

322

323

สํานักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP), สรุปนโยบาย, การป้องกันเอชไอวี, การดูแลและรักษาในเรือนจําและสถานที่ปิดอื่นๆ: ชุดความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการแทรกแซง, 2012, หน้า 4.
เรื่องเดียวกัน
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• เจ้าหน้าที่เรือนจําควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันพร้อม อาทิ ถุงมือ ชุดตรวจค้น อุปกรณ์ช่วยชีวิต แว่นป้องกัน สบู่ กระจกสําหรับตรวจและค้น
ตัว และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ภายหลังจากที่สัมผัสสิ่งคุกคาม324
• ควรมีการสร้างกลไกในเรือนจําสําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานและมีระบบการรายงานผล
การสัมผัสสิ่งคุกคาม อุบัติเหตุ และโรคร้าย325
• เจ้าหน้าที่เรือนจําควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อตระหนักถึงความสําคัญในการให้บริการด้านสุขภาพจิต และ
ความเสี่ยงที่จะทําร้ายตนเองและฆ่าตัวตายของผู้ต้องขังหญิง อีกทั้งในการจัดการสถานการณ์อย่างเหมาะสม
โดยการให้ความช่วยเหลือและส่งตัวไปยังผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•
•

324
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กระทรวงที่รับผิดชอบเรือนจํา
กระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหารงานเรือนจํา
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพในเรือนจํา
เจ้าหน้าที่เรือนจําทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเรือนจําหญิง และควบคุมผู้ต้องขังหญิง
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพชุมชน
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมที่ทํางานเกี่ยวกับสตรี

เรื่องเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน
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งานวิจ ยั การวางแผน การประเมิน และการสร้า ง
ความตระหนักให้แก่สาธารณชน
(ข้อกําหนดที 67-70)
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บทที่ 11 งานวิจยั การวางแผน การประเมิน และการสร้างความ
ตระหนักให้แก่สาธารณชน
SMR มิได้มีข้อกําหนดใดเกี่ยวกับการวิจัยและการวางแผน เช่นเดียวกับมาตรฐานฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้
พัฒนาขึ้นในเวลาต่อมา เช่น ข้อกําหนดโตเกียว และกฎแห่งกรุงปักกิ่ง ที่มีหมวดเฉพาะเกี่ยวกับการวิจัย การ
วางแผน การกําหนดนโยบาย และการประเมินผล มาตรฐานเหล่านี้ตระหนักว่าประสิทธิภาพของนโยบายและ
โปรแกรมที่พัฒนาสําหรับการแก้ไขฟื้นฟูและการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่สังคมของผู้ต้องขังขึ้นอยู่กับระดับ
ความสามารถในการเชื่อมโยงกับความจริง บนพื้นฐานของระบบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศและการ
ประเมินผลของวิธีและการแทรกแซงรูปแบบต่างๆ ดูเหมือนว่าแนวปฏิบัติและข้อกําหนดบางเรื่องที่เกี่ยวกับ
การวิจัย การวางแผน การกําหนดนโยบาย และการประเมินผล เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและเข้าใจกันมาก
ขึ้นก่อนมีการประกาศใช้ข้อกําหนดโตเกียวและกฎแห่งกรุงปักกิ่ง
ทั้งข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา และข้อกําหนดโตเกียวมิได้กล่าวถึงความจําเป็นที่จะสร้างความตระหนักของ
สาธารณชนและการร่วมมือกับสื่อในการเผยแพร่ผลการวิจัย ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่เกิดขึ้น
ข้อกําหนดที่ 70 ของข้อกําหนดกรุงเทพฯ ได้สะท้อนถึงการให้ความสําคัญมากขึ้นกับสื่อและความคิดเห็น
สาธารณะที่มีต่อการกําหนดนโยบายในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่บนพื้นฐานการตระหนักว่าหากการละเลย
ในเรื่องอาชญากรรมและการควบคุมอาชญากรรมที่มีมากขึ้น ความกลัวและความต้องการให้มีการลงโทษที่
รุนแรงก็จะยิ่งมีมากขึ้นตามลําดับ326 นอกจากนี้ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในข้อกําหนด
กรุงเทพฯ และการสร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งการสร้างความรู้สึกร่วม เป็นความจําเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ
ตามข้อกําหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับนโยบายการลงโทษ และทางเลือกที่ไม่ใช้เรือนจํา

11.1 การวิจัย การวางแผน และการประเมินผล
ข้อกําหนดที่ 67
ควรมีความพยายามในการดําเนินการและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใน
หัวข้อเกี่ยวกับความผิดที่กระทําโดยผู้หญิง สาเหตุอันส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผลกระทบจากการกระทําผิดโดยอ้อมและการใช้โทษจําคุกต่อผู้หญิง ลักษณะของผู้กระทําผิดที่เป็นหญิง
รวมทั้งคิดค้นโปรแกรมสําหรับลดอัตราการกระทําผิดซ้ําของผู้หญิง เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับ
การวางแผน พัฒนาโปรแกรมและกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการกลับคืนสู่สังคมของ
ผู้ต้องขังหญิง
326

ดู ตัวอย่างเช่น Tapio Lappi-Seppala, การสร้างทางเลือกด้านชุมชน – การวางมาตรการให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติทั่วกัน, 2002, หน้า
95. ดู :
หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมระหว่ า งประเทศครั้ ง ที่ 121 โดย UNAFEI
ดู ร ายงานจากผู้ เ ชี่ ย วชาญได้ ที่
<www.unafei.or.jp/english/pages/RMS/No61.htm>
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ข้อกําหนดที่ 68
ควรมีความพยายามในการดําเนินการและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับจํานวนของบุตรที่
ได้รับผลกระทบเนื่องจากมารดาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
มารดาต้ องโทษจํา คุ ก และผลกระทบที่เ กิด ขึ้น ต่ อบุ ตร เพื่ อนํ าไปใช้ ในการกํา หนดนโยบายและพัฒนา
โปรแกรมต่างๆ ทั้งนี้โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เด็กจะได้รับเป็นสําคัญ
ข้อกําหนดที่ 69
ควรมีความพยายามในการทบทวน ประเมินผลและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ
แนวโน้ม ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกระผิดของผู้หญิง และประสิทธิผลในการกลับคืนสู่
สังคมของผู้ต้องขังหญิงรวมถึงบุตร เพื่อเป็นการลดตราบาปและผลกระทบในทางลบต่อตัวเด็กอันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการที่มารดาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• ในขณะที่ มีการศึ กษาและวิ จั ย มากมายเกี่ ย วกั บ สาเหตุ การก่ ออาชญากรรม ลักษณะของผู้ กระทํ า ผิ ด
ผลกระทบของการใช้เรือนจําและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว และประสิทธิผลของโปรแกรมเฉพาะต่ออัตรา
การกระทําผิดซ้ํานับแต่มีการประกาศใช้ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ํา แต่เพิ่งจะช่วงราวปี 2000 ที่ได้มีการศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเพศในกระบวนการยุติธรรม และความแตกต่างของลักษณะหญิงและชาย ตลอดจนสิ่งที่
จําเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่สังคม นอกจากนี้เป็นที่น่าเสียใจว่างานวิจัยส่วนใหญ่มีขึ้นในประเทศ
ตะวันตก
• ดังนั้น ข้อกําหนดที่ 67-68 จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในการแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีงานวิจัย
ในหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้หญิงต้องเผชิญในกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจ
ว่านโยบายและยุทธศาสตร์ตอบสนองอย่างเหมาะสมขึ้นและช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านั้นในการเตรียมความพร้อม
ก่อนกลั บ สู่สั งคม บนพื้ น ฐานข้ อเท็ จจริ งและความเข้ าใจที่ มากขึ้น ต่ อเหตุ ผลที่ บ่ อยครั้งมี ความซับ ซ้ อน ซึ่ ง
สุดท้ายนําชีวิตผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และความจําเป็นที่จะต้องมีการตอบสนองความต้องการที่
คํานึงถึงความอ่อนไหวและความแตกต่างทางเพศมากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อกําหนด
ข้างต้นยังให้ความสําคัญกับการศึกษาเกี่ยวกับภาวะของเด็ก ที่มารดาเป็นผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งไม่มี
การศึกษาวิจัย และจําเป็นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
• ข้อกําหนดที่ 69 อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจที่ว่าการประเมินผลของการแทรกแซง โปรแกรม และวิธีการ
ต่างๆ ที่มุ่งวัดผลระดับความสําเร็จและล้มเหลว เป็นเรื่องพื้นฐานในการพัฒนา ปรับแก้ และเปลี่ยนแปลง
นโยบายและโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้ น ในรูปของการมีงานวิจัยสนับ สนุน (evidence-based) เรื่องที่เกี่ยวกั บ
ผู้ต้องขังในภาพรวมนี้ยังถูกละเลยเป็นอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ยิ่งไปกว่านั้นที่
เกี่ยวข้องกับบุตรของผู้ต้องขังหญิง
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การนําไปปฏิบัติ
• ผู้กําหนดนโยบายและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรดําเนินมาตรการทุกอย่างที่จําเป็นและจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าในการปฏิบัติงานได้มีการดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงและ
เด็กซึ่งเป็นบุตรของมารดาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม
• การเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดของผู้หญิง ลักษณะเฉพาะของผู้กระทําผิดหญิง (เช่น ระดับ
การศึกษาและหน้าที่การงาน ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม สัญชาติ ฯลฯ) จํานวนบุตร อายุบุตรแต่
ละคน และสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังที่การจําคุกของมารดา (เช่น เด็กเหล่านั้นอยู่กับมารดาในเรือนจําหรือไม่ และ
หากอยู่นอกเรือนจํา ได้รับการดูแลอย่างไร) ควรเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจําของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม และหน่วยงานบริการสังคมในชุมชนหากเกี่ยวข้อง
• ผู้กําหนดนโยบายควรมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อดําเนินการวิจัยในเรื่องอื่นๆ เช่น ปัจจัยร่วมที่ส่งผลให้
ผู้หญิงส่วนใหญ่กระทําผิด ผลกระทบของการใช้เรือนจําและการใช้มาตรการที่มิใช่การคุมขังกับผู้หญิง และ
ผลกระทบต่อเด็กจากการจําคุกของมารดา
• ความต้องการพิเศษด้านการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ต้องขังหญิง รวมถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจําเป็นใน
การดูแลสุขภาพจิต การพึ่งพาสารเสพติดของผู้หญิง ผลการรักษา และอัตราการกลับมาเสพซ้ําหลังปล่อย
เหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและกําหนดนโยบาย
• งานวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมและการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง (เช่น
การขังเดี่ยว ความแตกแยกของสัมพันธภาพในครอบครัว) มีความสําคัญอย่างมากเช่นกันในการพัฒนาแนว
ทางการพัฒนาสภาวะแวดล้อมและการปฏิบัติหน้าที่โดยมีงานวิจัยสนับสนุน เพื่อช่วยให้การกลับสู่สังคมของ
ผู้ต้องขังหญิงราบรื่นขึ้น
• งานวิจัยในด้านอื่นๆ ควรมุ่งเน้นผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษ ผลกระทบของการใช้เรือนจํา รวมถึงการ
ลงโทษและมาตรการแบบไม่ควบคุมตัว ความต้องการพิเศษและความจําเป็นที่ต้องมีการตอบสนองต่อความ
ต้องการเหล่านี้
• สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐอาจสนับสนุนในการทําวิจัยเช่นกัน ในหัวข้อที่กล่าวข้างต้น
รวมถึงหัวข้ออื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้ง
ยิ่งขึ้น ไว้เป็นรากฐานสําหรับนโยบาย
• การดําเนินการวิจัยควรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ยอมรับในทางสากลเสมอ การวิจัยในด้านสุขภาพ
ควรปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์
• ฐานข้อมูลผลการวิจัยควรได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ข้อมูลบริการด้านสุขภาพควรมี
การเก็บบันทึกโดยไม่เปิดเผยชื่อ (เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้หญิงไม่ควรปรากฏในฐานข้อมูล)
• ผู้กําหนดนโยบายและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรแน่ใจว่ามีการประเมินนโยบายและโปรแกรม
อย่างสม่ําเสมอ เป็นการภายใน และเป็นอิสระ เพื่อประเมินผลลัพธ์ ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง หากจําเป็น รวมทั้ง
สร้างและเผยแพร่ต้นแบบแนวปฏิบัติที่ดี
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• งานวิ จัย และการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจะมี คุณค่า ก็ ต่อเมื่ อมี การนํ าข้ อมู ลไปใช้เ พื่อปรั บปรุงและพั ฒนา
โปรแกรมและนโยบายที่มีอยู่ หรือที่กําลังจะพัฒนาขึ้นใหม่ ดังนั้นควรมีการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่
รับ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และผู้ ที่รับ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดนโยบายและแผน ซึ่ งอาจอยู่ ในรู ป ของ
ฐานข้อมูลร่วมหากมีทรัพยากรและเทคโนโลยีที่พร้อม หรือกําหนดให้มีการส่งหรือเก็บรวบรวมผลการวิจัยอย่าง
สม่ํ า เสมอมายังหน่ วยวางแผนหรือผู้ กําหนดนโยบายที่เ กี่ ยวข้ อง ในส่ ว นนี้ อาจเพิ่มเติมให้ มีการประชุ มผู้ ที่
เกี่ ยวข้องเป็น ประจํ า ได้ แก่ ผู้ กํา หนดนโยบายและหน่ วยงานในกระบวนการยุติ ธรรมเพื่ อคุ ยกั นถึ งผลการ
ประชุมหารือและหาแนวทางความร่วมมือ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ผู้บริหารงานเรือนจํา
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงานบริการสุขภาพในเรือนจํา
เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในเรือนจํา
หน่วยงานด้านการพักการลงโทษ คุมประพฤติ และ/หรือ หน่วยบริการสังคมในชุมชน
หน่วยงานด้านการวิจัย
สถาบันการศึกษา
หน่วยบริการด้านสุขภาพในชุมชน
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
สื่อ

11.2 การสร้างความตระหนั กให้แ ก่สาธารณชน การแลกเปลี่ยนข้อมู ล และการ
ฝึกอบรม
ข้อกําหนดที่ 70
1. สื่ อ มวลชนและสาธารณชนพึ ง ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลให้ ผู้ ห ญิ ง ต้ อ งเข้ า สู่
กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา และแนวทางในการดํ า เนิ น การในเรื่ อ งดั ง กล่ า วอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ผู้ ก ระทํ า ผิ ด หญิ ง สามารถกลั บ คื น สู่ สั ง คมได้ โ ดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สูงสุดที่บุตรของผู้กระทําผิดดังกล่าวจะได้รับ
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2. การตีพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและตัวอย่างแนวทางปฏิบัติที่ดีจะเป็นพื้นฐาน
สําคัญในการกําหนดนโยบายซึ่งมุ่งพัฒนาผลลัพธ์และความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาต่อผู้กระทําผิดหญิงและบุตรที่เข้าสู่กระบวนการ
3. สื่อมวลชนและสาธารณชนตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิง
และผู้กระทําผิดที่เป็นหญิง พึงได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ตาม
ข้อกําหนดฉบับนี้ รวมถึงการนําข้อกําหนดนี้ไปปฏิบัติตาม
4. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา โดยอ้ า งอิ งข้ อกํ า หนดฉบั บนี้ แ ละผลการศึ ก ษาวิ จั ย ทั้ งนี้ เพื่ อให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เหตุผลสําหรับข้อกําหนดนี้
• โดยปกติแล้ว สาธารณชนไม่ได้รับข้อมูลเท่าที่ควรเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทําผิด ลักษณะเฉพาะของ
ผู้กระทําผิด และผลกระทบที่เป็นภัยของการใช้เรือนจํา จากข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดนี้ได้ให้ข้อสังเกตว่า
สาธารณชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของผู้ต้องขังหญิงน้อยยิ่งกว่า รวมถึงผลกระทบระยะยาว
จากการจําคุกต่อผู้หญิงและบุตรของพวกเธอ327 สาธารณชนที่ได้รับทราบถึงสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงทําผิด
กฎหมาย การตกเป็ นเหยื่ อที่ ผู้หญิ งส่ วนใหญ่ต้องประสบ ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้น กับ บุต รเมื่อมารดาต้องอยู่ใน
เรือนจํา รวมทั้งความต้องการพิเศษในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม บุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะ
สนับสนุนความพยายามในการลดการใช้เรือนจํากับผู้หญิงเท่าที่จะพวกเขาทําได้ ดังที่ปรากฏในเสนอแนะของ
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ ว่าความเข้าใจและความร่วมมือของสาธารณชนเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินมาตรการ
และการลงโทษแบบไม่ใช้เรือนจําอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อลดการตีตราซึ่งผู้กระทําผิดหญิงต้อง
เผชิญ
• ข้อกําหนดที่ 70(4) ได้ครอบคลุมเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงความจําเป็นที่จะต้องฝึกอบรมและ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดกรุงเทพฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณลักษณะพื้นฐานที่ผู้กระทําผิดหญิงมีร่วมกัน รวมทั้งความจําเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับสู่
สังคม เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าการบริหารกระบวนการยุติธรรมได้คํานึงถึงความต้องการเฉพาะของผู้หญิง และ
ประโยชน์สูงสุดของบุตรของพวกเธอ

การนําไปปฏิบัติ
• ผู้กําหนดนโยบายควรวางมาตรการในทางปฏิบัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเผยแพร่ผลการวิจัยและจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้แก่สาธารณชน ดังที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดที่ 67-68 ซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบ อาทิ โดย

327

ข้อกําหนดกรุงเทพฯ , ข้อคิดเห็นประกอบข้อกําหนดที่ 70.
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การจัดทําข้อมูลบนเว็บไซท์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และโดยความร่วมมือกับสื่อต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการ
เผยแพร่ข้อมูลและผลการวิจัยที่ทันสมัยให้แก่สาธารณชน
• วิธีการอื่นที่เป็นประโยชน์อาจรวมถึง: การแต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาสื่อต่างๆ ให้
สาธารณชนสามารถเข้าถึงนักสถิติและนักวิชาการ และโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการเผยแพร่ข้อมูลสถิติทาง
สื่อต่างๆ ได้
• ผู้กําหนดนโยบายและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่มิใช่ของ
รัฐที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม และบุตรของเธอ และร่วมมือในการ
สร้างความตระหนักและพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมที่ดําเนินการโดยหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐเหล่านั้น
• กระทรวงที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรมีการทบทวนหลักสูตรอบรมสําหรับเจ้า
พนักงาน และปรับให้เป็นไปตามบทบัญญัติของข้อกําหนดกรุงเทพฯ
• ควรจัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมพิเศษเกี่ยวกับข้อกําหนดกรุงเทพฯ สําหรับตํารวจ อัยการ ผู้พิพากษา
และทนายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสนุนโดยเครื่องมือฝึกอบรมอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางพื้นฐานของ
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ นอกเหนือจากการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรือนจํา ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดที่ 29-35

ผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
•
•
•
•
•

ผู้กําหนดนโยบาย
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
หน่วยงานด้านการวิจัย
สื่อ
หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ
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เจ้าหน้าที่เรือนจํา
ด้านการแก้ไข
ฟื้นฟู/
หน่วยงานคุม
หน่วยงานบังคับ
นักสังคม ประพฤติและพัก
ผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติ
ใช้กฎหมาย/ ผู้บริหารงาน
สงเคราะห์/
การลงโทษ
รวมถึงกระทรวงที่ กฎหมาย/สมาชิก กระบวนการ
เรือนจํา/ หน่วยงานบริการ เจ้าหน้าที่ สวัสดิการสังคม หน่วยงานบริการ หน่วยงานที่ตรวจ
ข้อ
เกี่ยวข้อง
สภา
ยุติธรรม เจ้าหน้าที่เรือนจํา สุขภาพในเรือนจํา สวัสดิการ
สวัสดิการเด็ก สุขภาพในชุมชน ติดตามเรือนจํา

ภาคผนวก 1 ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง

214

เจ้าหน้าที่เรือนจํา
ด้านการแก้ไข
ฟื้นฟู/
หน่วยงานคุม
หน่วยงานบังคับ
นักสังคม ประพฤติและพัก
ผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติ
ใช้กฎหมาย/ ผู้บริหารงาน
สงเคราะห์/
การลงโทษ
รวมถึงกระทรวงที่ กฎหมาย/สมาชิก กระบวนการ
เรือนจํา/ หน่วยงานบริการ เจ้าหน้าที่ สวัสดิการสังคม หน่วยงานบริการ หน่วยงานที่ตรวจ
ข้อ
เกี่ยวข้อง
สภา
ยุติธรรม เจ้าหน้าที่เรือนจํา สุขภาพในเรือนจํา สวัสดิการ
สวัสดิการเด็ก สุขภาพในชุมชน ติดตามเรือนจํา
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เจ้าหน้าที่เรือนจํา
ด้านการแก้ไข
ฟื้นฟู/
หน่วยงานคุม
หน่วยงานบังคับ
นักสังคม ประพฤติและพัก
ผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติ
ใช้กฎหมาย/ ผู้บริหารงาน
สงเคราะห์/
การลงโทษ
รวมถึงกระทรวงที่ กฎหมาย/สมาชิก กระบวนการ
เรือนจํา/ หน่วยงานบริการ เจ้าหน้าที่ สวัสดิการสังคม หน่วยงานบริการ หน่วยงานที่ตรวจ
ข้อ
เกี่ยวข้อง
สภา
ยุติธรรม เจ้าหน้าที่เรือนจํา สุขภาพในเรือนจํา สวัสดิการ
สวัสดิการเด็ก สุขภาพในชุมชน ติดตามเรือนจํา
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เจ้าหน้าที่เรือนจํา
ด้านการแก้ไข
ฟื้นฟู/
หน่วยงานคุม
หน่วยงานบังคับ
นักสังคม ประพฤติและพัก
ผู้กําหนดนโยบาย ผู้บัญญัติ
ใช้กฎหมาย/ ผู้บริหารงาน
สงเคราะห์/
การลงโทษ หน่วยงานดูแล
รวมถึงกระทรวงที่ กฎหมาย/สมาชิก กระบวนการ
เรือนจํา/ หน่วยงานบริการ เจ้าหน้าที่ สวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพใน หน่วยงานที่ตรวจ
ข้อ
เกี่ยวข้อง
สภา
ยุติธรรม เจ้าหน้าที่เรือนจํา สุขภาพในเรือนจํา สวัสดิการ
สวัสดิการเด็ก
ชุมชน
ติดตามเรือนจํา

ภาคผนวก 2: แหล่งที่มาเพิ่มเติม
ชุ ด เ ค รื่ อ ง มื อ สํ า ห รั บ
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ แห่ง
สหประชาชาติ

แหล่งที่มาอื่นๆ ในชุดเครื่องมือของ PRI เกี่ยวกับ
ข้อกําหนดกรุงเทพฯ

• แบบประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดกรุงเทพ
แบบประเมินนี้ (ซึ่งจัดทําในรูปแบบของซีดีรอม แนบพร้อมกับการตีพิมพ์หรือดาวน์โหลดเอกสารฉบับนี้) เป็น
รายการที่มีเนื้อหาครอบคลุมสําหรับการประเมินแนวทางปฏิบัติตามข้อกําหนดกรุงเทพฯ แบ่งโครงสร้างตาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยจัดทําร่วมกับสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
• เอกสารสรุปการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เอกสารนี้รวบรวมข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ในฐานะที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาในระบบงาน
ยุติธรรม โดยอ้างอิงจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน และให้ตัวอย่างในแนวปฏิบัติ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศ ในเรื่องดังต่อไปนี้: การกระทําผิดเฉพาะ/ตามสถานะทางเพศ ข้อเสียเปรียบระหว่างรับโทษ มาตรการที่
มิใช่การคุมขัง ความอ่อนแอที่จะถูกกระทําอนาจารทางเพศ การคุมขัง/การกักขัง เด็กหญิงในเรือนจําและการ
แก้ไขฟื้นฟู
• แนวทางการตรวจการสถานที่คุมขังโดยให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านเพศ
แนวทางนี้ช่วยให้หน่วยงานที่กํากับดูแลอัตราว่างของสถานที่กักขัง ได้คํานึงถึงเรื่องเพศในการปฏิบัติงานและ
การตรวจสอบเรื่องการกระทําความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในสถานที่กักขัง จัดทําร่วมกับสมาคมเพื่อการ
ต่อต้านการทรมาน (Association for the Prevention of Torture)
• หลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ “ผู้หญิงที่ถูกคุมขัง: การนําข้อกําหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติ”
หลักสูตรออนไลน์สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ผสมผสานระหว่าง่การวิเคราะห์ข้อกําหนด การทําแบบ
ประเมิน ผล และการทํา ข้อเสนอแนะต่อรัฐ และภาคประชาสังคมสํา หรับ การส่ งเสริ มสิ ทธิเ ด็กหญิ งที่ อยู่ ใน
สถานที่กักขัง
• เอกสารสรุปว่าด้วยเรื่องเด็กผู้หญิงกับการคุมขัง
เอกสารสรุปชุดนี้มุ่งที่จะศึกษาลักษณะของความท้าทายต่างๆ ซึ่งเด็กผู้หญิงที่ถูกคุมขังต้องเผชิญ และมาตรฐาน
การปฏิบัติงานทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่ให้ความสําคัญกับความท้าทายเหล่านี้ พร้อมทั้ง
นําเสนอข้อเสนอแนะแก่รัฐและภาคประชาสังคมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กผู้หญิงที่ถูกคุมขังด้วย
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• สิ่งตีพิมพ์ออนไลน์โดย PRI
สิ่งตีพิมพ์นี้จะรวบรวมเนื้อหาทุกไตรมาสเกี่ยวกับผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม ข้อกําหนดกรุงเทพฯ และ
กิจกรรมที่ดําเนินโดย PRI และอื่นๆ เกี่ยวกับข้อกําหนด สามารถสมัครได้ทางอีเมล info@penalreform.org
เครื่องมือมีการตีพิมพ์ในหลายภาษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.penalreform.org

เรื่องทั่วไปและเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรม
แหล่งที่มาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
• สรุปบทกฎหมายเรือนจําเชิงเปรียบเทียบ (Compendium of Comparative Prison Legislation)
2008 ภาษาอังกฤษ
• การดําเนินนโยบายและกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ (Making Law and Policy Work) 2010
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
• การดําเนินตามมาตรฐานให้มีป ระสิทธิ ภาพ คู่ มือระหว่ างประเทศเกี่ ยวกับแนวปฏิบัติ ที่ดีของเรือนจํ า
(Making Standards Work, An International Handbook on Good Prison Practice) 2001
ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเปอร์เซีย ภาษาสเปน
• สรุปหมายเลข 3: ผู้หญิงในเรือนจํา (Briefing No. 3: Women in Prison) 2008
• ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ
ภาษาฝรั่งเศส
แหล่งที่มาอื่น
• Coyle, A, ศูนย์การศึกษาเรือนจําระหว่างประเทศ (International Centre for Prison Studies),
แนวทางด้านสิทธิมนุษยชนต่อการบริหารเรือนจํา (A Human Right Approach to Prison Management),
คู่มือสําหรับเจ้าหน้าที่เรือนจํา, ฉบับที่ 2, 2009
ภาษาอังกฤษ
• ชุดเครื่องมือปฏิรูปงานด้านความปลอดภัยและเพศ (Gender and Security Sector Reform Toolkit),
บรรณาธิการ: Megan Bastick, Kristin Valasek DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิ น โดนี เ ซี ย ภาษามอนเตรเนโก ภาษารั ส เซี ย
(ดูเครื่องมือการปฏิรูปงานยุติธรรมและเพศ และการปฏิรูปงานยุติธรรมและเพศ)
• Quaker United Nations Office (QUNO), ผู้หญิงในเรือนจํา: ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกําหนดมาตรฐาน
ขั้นต่ําสหประชาชาติสําหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, M. Bastick & L. Townhead, June 2008
ภาษาอังกฤษ
• สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ของ QUNO เกี่ยวกับผู้หญิงในเรือนจํา:
ภาษาอังกฤษ
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• คู่มือโดย UNODC เกี่ยวกับผู้จัดการเรือนจําและผู้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้หญิงและการคุมขัง, New
York, 2008
ภาษาอังกฤษ

มาตรการที่มิใช่การคุมขัง
แหล่งที่มาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
• งานบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพ: ชุดความรู้จากแอฟริกาตะวันออก (Making Community Service
Work: A Resource Pack from East Africa), 2012
• ภาษาอังกฤษ
แหล่งที่มาอื่น
• ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาเรื อ นจํ า ระหว่ า งประเทศ, แนวทางข้ อ ที่ 15, การพั ฒ นาทางเลื อ กคํ า พิ พ ากษา
ภาษาอังกฤษ
• Stern, V., การพั ฒนาทางเลือกที่ ไม่ ใช้ เรื อนจํ าในยุ โรปกลางและตะวั นออกและเอเชี ยกลาง, ศู น ย์
การศึกษาเรือนจําระหว่างประเทศ, King’s College London, พฤษภาคม 2002
• คู่มือ UNODC ว่าด้วยหลักการพื้นฐานและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางเลือกที่ไม่ใช้เรือนจํา, New York,
2007
• ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส

เพศและการดูแลด้านสุขภาพ
• สํานักงานภูมิภาคยุโรปแห่งองค์การอนามัยโลก และสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ, สุขภาพของผู้หญิงในเรือนจํา: การลดความไม่เท่าเทียมทางเพศในการดูแลด้านสุขภาพใน
เรือนจํา, กรุงโคเปเฮเกน, 2009 (ปฏิญญาว่าด้วยสุขภาพของผู้หญิงในเรือนจํา)
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย
• สุขภาพผู้หญิงในเรือนจํา, แนวปฏิบัติและรายการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติ โดยสํานักงานภูมิภาค
ยุโรปแห่งองค์การอนามัยโลก สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และ van den
Bergh, B., Gatherer, A (จากสํานักงานภูมิภาคยุโรปแห่งองค์การอนามัยโลก), Atabay, T. และ Hariga F.
(สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ), 2011
ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย
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การทําร้ายตนเองและฆ่าตัวตาย
• องค์ ก ารอนามั ย โลก, สมาคมระหว่ า งประเทศเพื่ อ การป้ อ งกั น อั ต วิ นิ บ าตกรรม (International
Association for Suicide Prevention: IASP), การป้องกันอัตวินิบาตกรรมในห้องขังและเรือนจํา, 2007
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาสวีเดน ภาษาอื่น

การบําบัดยาเสพติดและเชื้อเอชไอวี
• หลั กสู ต รการบํ าบั ด ผู้ ติ ดยาเสพติ ดโดยสํ า นั กงานป้ องกัน ยาเสพติ ด และปราบปรามอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNODC), การดู แ ลและบํ า บั ด สารเสพติ ด สํ า หรั บ ผู้ ห ญิ ง : กรณี ศึ ก ษาและบทเรี ย น,
สหประชาชาติ, นิวยอร์ค, 2004
• ภาษาอังกฤษ
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), องค์การอนามัย
โลก (WHO), หลักการบําบัดและดูแลผู้ที่พึ่งพาสารเสพติด, พฤษภาคม 2009
• ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), จากสภาพบังคับ
สู่ความร่วมมือ: การบําบัดผู้ที่พึ่งพาสารเสพติดโดยวิธีทางการแพทย์, มิใช่การลงโทษ, เอกสารอภิปราย, Gerra,
G. จากแผนกสุขภาพและการป้องกันยาเสพติด UNODC, และ Clark, N. จากหน่วยสุขภาพจิตและการติดสาร
เสพติด WHO, 2010
• ภาษาอังกฤษ
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), องค์การอนามัย
โลก (WHO), โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) (2006) การสนับสนุน การป้องกัน และการดูแลผู้
ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ในเรือนจํา, กรอบแนวทางระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ, นิวยอร์ค, 2006
• ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) / โครงการเอดส์
แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS), ผู้หญิงและเชื้อเอชไอวีในเรือนจํา
ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาอินโดนีเซีย บาฮาซ่า ภาษาโปรตุเกส
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), โครงการเอดส์
แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS), และองค์การอนามัยโลก (WHO), นโยบายว่าด้วยการดูแล การบําบัด และการ
ป้องกันเชื้อเอชไอวี ในเรือนจํา และสถานที่ปิดอื่นๆ: ชุดข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการแทรกแซง, กรกฎาคม
2012
ภาษาอังกฤษ
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• สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ว่าด้วยการดูแลและการบําบัดยาเสพติด:
ภาษาอังกฤษ
• สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ว่าด้วยการใช้ยาเสพติดและเชื้อเอชไอวีในเรือนจํา:
ภาษาอังกฤษ

การทรมานและการปฏิบัติอันโหดร้ายทารุณ
แหล่งที่มาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
• ผู้หญิงในสถานที่กักขัง: แนวทางในการตรวจสอบความอ่อนไหวด้านเพศ, 2013
ภาษาอังกฤษ ภาษาจอร์เจีย ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
• วัฒนธรรมของสถานกักขัง: กรอบแนวทางป้องกัน, 2013
ภาษาอังกฤษ ภาษาจอร์เจีย ภาษารัสเซีย
แหล่งที่มาอื่นๆ
• สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR), คู่มือการไต่สวนและ
รวบรวมหลักฐานอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการทรมาน การปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม
หรือย่ํายีศักดิ์ศรี (“พิธีสารอิสตันบูล”) (“Istanbul Protocol”), 2004
ภาษาอังกฤษ
• สําหรับภาษาอื่น ดู ห้องสมุดขององค์กรการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Education
Associates: HREA) (ภาษาอาหรับ ภาษาอาเซอร์ไบจัน ภาษาคาตาลัน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาจอร์เจีย ภาษาฮังการี ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาโปรตุเกส ภาษารัสเซีย ภาษาเซอเบีย ภาษาสเปน ภาษา
ตุรกี)
• คู่มือการรายงานเกี่ยวกับการทรมาน, Giffard, C. จากศูนย์สิทธิมนุษยชน, University of Essex, 2000
ภาษาเปอร์เซีย

การค้ามนุษย์
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) กรอบแนวทาง
ระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์ (2010)
ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
• ชุดความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) (ตุลาคม 2008)
ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
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งานยุติธรรมสําหรับเด็ก
แหล่งที่มาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
• คู่มือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเยาวชน, องค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
ปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)/องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF),
2007
• การเลือกปฏิบัติและเด็กหญิงในสถานกักขัง (2013)
ภาษาอังกฤษ
• แผนสิ บ ประการสํ า หรั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมสํ า หรั บ เด็ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยุ ติ ธ รรม, 2013
ภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาตุรกี
•
สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
เกี่ยวกับงานยุติธรรมสําหรับเด็ก
แหล่งที่มาอื่นๆ
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), องค์การทุนเพื่อ
เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF), คู่มือสําหรับการประเมินตามตัวชี้วัดด้านงานยุติธรรมสําหรับเยาวชน,
2006, หน้า 1
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย
สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ โดยสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)
เกี่ยวกับงานยุติธรรมสําหรับเด็ก
ดูเพิ่มเติม หัวข้อ “การติดตามเรือนจํา” ด้านล่าง

ผู้ต้องขังที่มีความต้องการพิเศษ
แหล่งที่มาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
• คู่มือการฝึกอบรมหมายเลข 1: สิทธิมนุษยชนและผู้ต้องขังที่อ่อนแอ, 2004
ภาษาอังกฤษ ภาษาเปอร์เซีย ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
แหล่งที่มาอื่นๆ
• คู่มือว่าด้วยผู้ต้องการที่มีความต้องการพิเศษ โดยสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC), Atabay, T., นิวยอร์ค, 2009
ภาษาอังกฤษ
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เด็กติดผู้ต้องขัง (บุตรของผู้ต้องขัง)
แหล่งที่มาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
• งานยุติธรรมสําหรับเด็ก สรุปหมายเลข 3: เด็กติดผู้ปกครองที่ฝ่าฝืนกฏหมาย, 2012
ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย
• รายงานเสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก, วันอภิปรายทั่วไป, 30 กันยายน 2011
ภาษาอังกฤษ
แหล่งที่มาอื่นๆ
• คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก, วันอภิปรายทั่วไป – รายงานและข้อเสนอจากผลการอภิปรายทั่วไป ว่า
ด้วย “เด็กติดผู้ต้องขัง” (30 กันยายน 2011)
ภาษาอังกฤษ
• Quaker United Nation Office, เด็กที่ถูกคุมขังโดยจําเป็น, Robertson, O., เมษายน 2008
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
• สถาบันว่าด้วยสิทธิมนุษชนแห่งเดนมาร์ค, เครือข่ายในยุโรปสําหรับเด็กติดผู้ต้องขัง, University of
Ulster และ Bambinisenzasbarre (2011), เด็กติดผู้ต้องขัง, บรรณาธิการ: Peter Scharff-Smith และ
Lucy Gampell
ภาษาอังกฤษ
• แนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยทางเลือกการดูแลเด็ก (มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่ A/RES/64/142, ลงมติ
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2009)
ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
• Quaker United Nation Office, เด็กกําพร้าในงานยุติธรรม, ค้นหาประโยชน์สูงสุดสําหรับเด็กเมื่อ
ผู้ปกครองถูกคุมขัง: บทวิเคราะห์เชิงกฏหมาย, Tomkin, J., สิงหาคม 2009
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน
• Quaker United Nation Office, เด็กติดผู้ต้องขัง (ที่ถูกกล่าวหา): กรอบแนวทางฉบับปรับปรุงเพื่อการ
ตั ด สิ น ใจ โดย Mason-White, H. และ Hearney, Helen F., มี น าคม 2012
ภาษาอังกฤษ
• Quaker United Nation Office, ผู้ถูกตัดสินความผิดทางอ้อม:เด็กติดผู้ต้องขัง, ข้อเสนอและแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากคณะกรรมการสหประชาชาติวาด้วยสิทธิเด็ก วันอภิปรายทั่วไป 2011, Robertson, O., มีนาคม 2012
ภาษาอังกฤษ
• สิ่งตีพิมพ์ข้างต้นและอื่นๆ ของ QUNO เกี่ยวกับมารดาที่ถูกคุมขังสามารถค้นได้จาก เว็บไซท์ของ QUNO
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การติดตามและประเมินเรือนจํา
แหล่งที่มาจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการลงโทษ (Penal Reform International: PRI)
• ผู้หญิงในสถานที่กักขัง: แนวทางในการตรวจสอบความอ่อนไหวด้านเพศ, องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การปฏิรูปการลงโทษ (PRI) และ สมาคมเพื่อการป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of
Torture), 2013
ภาษาอังกฤษ ภาษาจอร์เจีย ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน
• การพั ฒนาแนวทางสนับ สนุน สําหรับการติ ดตามและรายงานเกี่ย วกับ สภาพของสถานที่ กักขั ง, 2011
ภาษาอังกฤษ
• คู่มือการฝึกอบรม: ผู้ควบคุมอิสระในสถานที่กักขังเยาวชน, 2011
ภาษาอังกฤษ
• การคุ้มครองเด็กในสถานที่กักขัง: กลไกการควบคุมอิสระสําหรับเด็กในสถานที่กักขังในแถบแอฟริกาเหนือ
ตะวันออก และกลาง, 2011
ภาษาอังกฤษ
แหล่งที่มาอื่นๆ
• ชุดความรู้เพื่อการปฏิรูปหน่วยความปลอดภัยและเพศ: Megan Bastick, Kristin Valasek, DCAF,
OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW 2008
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามอนเตรนิโกรี ภาษารัสเซีย
• ดู เครื่องมือว่าด้วยมุมมองทางรัฐสภาเกี่ยวกับเรื่องเพศและหน่วยความปลอดภัย และการติดตามและ
ประเมินผล SSR และการประเมินผล และเพศ
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), ชุดเครื่องมือ
ประเมินผลกระบวนการยุติธรรม
ภาษาอังกฤษ
• สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC), เครื่องมือ
ประเมินระบบงานยุติธรรมทางอาญา, ชุดเครื่องมือประเมินผลงานยุติธรรมทางอาญา, 2010
ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาฝรั่งเศส
•
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ภาคผนวก 3: อักษรย่อ
อักษรย่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

ACRWC

African Charter on the Rights and
Welfare of the Child

กฎบัตรว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิ
ภาพของเด็กแห่งแอฟริกา

CPT

European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment of
Punishment

คณะกรรมการเพื่อป้องกันการทรมานและ
การปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดร้าย ไร้
มนุษยธรรม และย่ํายีศักดิ์ศรี แห่งยุโรป

CRC

Convention on the Rights of the
Child

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

CPRD

Committee on the Rights of Persons คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ
with Disabilities

IASP

International Association for Suicide
Prevention

สมาคมนานาชาติเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

ICCPR

International Covenant on Civil and
Political Rights

กติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

ICESCR

International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights
International Criminal Tribunal for
Rwanda
International Criminal Tribunal for
the former Yugoslavia

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

LGBTI

Lesbian, gay, bisexual,
trans/transgender and intersex
people

เลสเบี้ยน, เกย์, ไบเซ็กชวล, คนข้ามเพศ และ
บุคคลที่มีทั้งเครื่องเพศหญิงชาย หรือมีระบบ
ฮอร์โมนทั้งชายหญิง

NGOs

Non-governmental organizations

หน่วยงานที่มิใช่ของรัฐ

NPMs

National Preventive Mechanism,
under OPCAT

กลไกป้องกันระดับชาติ ภายใต้พิธีสารเลือก
รับของอนุสัญญาป้องกันการทรมาน

ICTR
ICTY
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ศาลอาญาระหว่างประเทศสําหรับรวันดา
คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศสําหรับ
อดีตยูโกสลาเวีย

อักษรย่อ

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาไทย

OPCAT

Optional Protocol to the Convention พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาป้องกันการ
against Torture
ทรมาน

PRI

Penal Reform International

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการปฏิรูปการ
ลงโทษ

SMR

The Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners

ข้อกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําแห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

STIs

Sexually transmitted infection

การติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

UNODC

United Nations Office on Drugs and
Crime

สํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปราม
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

WHO

World Health Organization

องค์การอนามัยโลก

WMA

World Medical Association

แพทยสมาคมโลก
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