
ใบสมคัรสง่บทคดัยอ่ประกวด R2R คร ั�งที� 12
 
 

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจําสูง่านวจัิยระดบัประเทศ และภาคเีครอืขา่ย R2R
   ขอ้มลูบทคดัยอ่

รหสัประจาํตวั 518
ประเภทผลงานวจิยั งานสนับสนุนบรหิาร

ชื�อเร ื�อง การพัฒนาการลงทะเบยีนสทิธ ิUC ผูต้อ้งขงัในการปฏบิตังิานรว่มงานกนั 3
ประสานเขตนครชยับรุนิทรต์อ่การจัดการสทิธรัิกษาพยาบาลและการเขา้ถงึ
บรกิารสาธารณสขุ

นกัวจิยั นางสาวชนกฉัตร อยา่เสยีสตัย์
นายพนูชยั ไตรภธูร
นางพรพศิ หนองขุน่สาร
จา่เอกหญงิภทัราพร โสมาบตุร
นายสณัทว ีเข็มขดั
นายอานติย ์โรจนอภพัิฒน์
สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 9 นครราชสมีา

  

ที�มา ผูต้อ้งขงันับเป็นกลุม่เปราะบางที�มขีอ้จํากดัในการเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ
สปสช. เขต 9 นครราชสมีา รับผดิชอบเรอืนจํา/ทณัฑสถานทั�งสิ�น 12 แหง่ใน
เขตนครชยับรุนิทร ์ขอ้มลู ณ กรกฎาคม 2560 พบวา่ขอ้มลูจากทะเบยีนผูต้อ้ง
ขงัของเรอืนจํา/ทณัฑสถาน 21,878 ราย มคีวามแตกตา่งจากขอ้มลูทะเบยีนใน
ฐานขอ้มลูของสปสช. ซึ�งมเีพยีง 13,832 ราย ทําใหผ้ตข.สว่นใหญล่งทะเบยีน
สทิธใินระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต(ิUC) ไมต่รงตามหน่วยบรกิารประจําที�
เรอืนจํา/ทณัฑสถานแหง่นั�นตั�งอยู ่จงึเกดิปัญหาในการเขา้ถงึสทิธใินระบบUC
และเมื�อเจ็บป่วยจงึมขีอ้จํากดัในการรักษาพยาบาล อาจถกูเรยีกเกบ็คา่รักษา
พยาบาล หรอืรพ.ที�ทําการรักษาไมไ่ดรั้บงบชดเชย ผูว้จัิยจงึสนใจพัฒนาการลง
ทะเบยีนสทิธ ิUC ผูต้อ้งขงั โดยการมสีว่นรว่มจากเรอืนจํา/ทณัฑสถานและ
หน่วยบรกิารประจํา วา่สามารถเพิ�มครอบคลมุสทิธติรงตามหน่วยบรกิารประจําที�
รับผดิชอบพื�นที�ที�ทณัฑสถานตั�งอยูม่ากขึ�นไดอ้ยา่งไร

  
วตัถปุระสงค์ เพื�อพัฒนาและศกึษาผลของการพัฒนาการลงทะเบยีนสทิธ ิUC ผูต้อ้งขงัใน

การปฏบิตังิานรว่มงานกนั 3 ประสานเขตนครชยับรุนิทร ์ตอ่ความครอบคลมุสทิธิ
ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

  

ระเบยีบวธิวีจิยั กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูต้อ้งขงัสทิธUิC ในเรอืนจํา/ทณัฑสถาน ทั�ง 12 แหง่ในเขต
นครชยับรุนิทร ์ระยะเวลาดําเนนิการ 1 ต.ค.60 - 30 ม.ิย.61 วจัิยแบบเชงิปฏบิตั ิ
การ (Kurt Lewin) PAOR 1 วงรอบ คอื Plan:วเิคราะหปั์ญหา ทบทวนวธิกีาร
ปฏบิตังิานและแนวทางการจัดการทะเบยีนสทิธรัิกษาพยาบาลของผูต้อ้งขงั
Action:จัดทําขั�นตอนการลงทะเบยีนสทิธ ิรว่มกนั 3 ประสาน ไดแ้ก ่ราชทณัฑ์
หน่วยบรกิารประจํา สปสช.เขต 9 นครราชสมีา โดยใหส้ทิธแิกเ่จา้หนา้ที�เรอืน
จํา/ทณัฑสถาน ในการใชง้านระบบตรวจสอบสทิธ ิกําหนดใหม้กีารรับสง่ขอ้มลู
สทิธขิองผตข.ระหวา่งเรอืนจํา/ทณัฑสถานเป็นประจํา Observation:จัดเกบ็
ขอ้มลูการใชง้านระบบตรวจสอบสทิธแิละจํานวนผูต้อ้งขงัสทิธ ิUC
Reflection:คนืขอ้มลูผลการปฏบิตังิานเพื�อวางแผนการพัฒนางานตอ่ไป การ
วเิคราะหเ์ชงิเนื�อหา (Content Analysis) และสถติเิชงิพรรณา (Descriptive
Analysis) และทดสอบคา่ความแตกตา่งของสดัสว่น (Proportion Test)

  

ผลการศกึษา หลงัจากการประชมุรว่ม 3 ประสาน ไดใ้หส้ทิธแิกเ่จา้หนา้ที�เรอืนจํา/ทณัฑสถาน
เป็นเจา้หนา้ที�ตรวจสอบสทิธ ิสปสช. ได ้มกีารกําหนดแนวทางการลงทะเบยีน
สทิธผิูต้อ้งขงั โดยเฉพาะในรายที�ฝากขงัหรอืคดยีงัไมส่ ิ�นสดุ การรับสง่ขอ้มลู
ระหวา่งเรอืนจํา/ทณัฑสถานกบัรพ.อยา่งตอ่เนื�อง ทําใหเ้กดิการทํางานที�มี
ประสทิธภิาพ สง่ผลใหจํ้านวนผูต้อ้งขงัที�มสีทิธ ิUC ลงทะเบยีนตรงตามหน่วย
บรกิารประจําที�เรอืนจํา/ทณัฑสถานตั�งอยูเ่พิ�มมากขึ�น จากรอ้ยละ 57.66



(ตค.2560) เป็นรอ้ยละ 96.74 (มยิ.2561) เมื�อเปรยีบเทยีบคา่ความแตกตา่ง
ของสดัสว่นของจํานวนผูต้อ้งขงัที�มสีทิธ ิUC มคีวามครอบคลมุสทิธ ิพบวา่ หลงั
การพัฒนา (รอ้ยละ96.74) ดกีวา่กอ่นการพัฒนา (รอ้ยละ57.66) อยา่งมนัีย
สําคญัทางสถติทิี� P<.05 (Z = 6.57, P = 0.00)

  

การนําผลงานวจิยัไปใช้
ประโยชน์

การนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิสาธารณะ ผูต้อ้งขงัมสีทิธรัิกษาพยาบาลที�ถกูตอ้ง
ตรงตามที�อยูปั่จจบุนั ไดรั้บการรักษาพยาบาลและเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ รวม
ไปถงึสถานพยาบาลที�ดแูลผตข.ไดรั้บงบประมาณที�ครบถว้นมากขึ�น การนําไป
ใชป้ระโยชนเ์ชงินโยบาย ประโยชนข์องการใหส้ทิธจินท.เรอืนจํา/ทณัฑสถาน
ใชง้านระบบตรวจสอบสทิธ ิสปสช. ในการจัดการทะเบยีนสทิธรัิกษาพยาบาล
ผตข. เพื�อผลกัดนัใหย้กระดบัเป็น เจา้หนา้ที�ทะเบยีน/นายทะเบยีน ตอ่ไป

  

บทเรยีนที�ไดร้บั สถานการณผ์ูต้อ้งขงัลน้เรอืนจํา (Overcrowding) ตอ่ผูต้อ้งขงัที�เจ็บป่วยหรอื
กลุม่เสี�ยง ไดรั้บการดแูลสขุภาพ/บรกิารสาธารณสขุไมท่ั�วถงึ, ไมไ่ดรั้บการดแูล
ตรงตามมาตรฐานบรกิาร กอ่ใหเ้กดิการแพรก่ระจายเชื�อจากผตข.ไปสูผ่ตข.ดว้ย
กนั และอาจสง่ผลกระทบถงึเจา้หนา้ที�ในเรอืนจํา/ทณัฑสถานได ้สว่นหนึ�งเกดิ
จากปัญหาการเขา้ถงึสทิธรัิกษาพยาบาล ทําใหผ้ตข.ขาดโอกาสในการเขา้ถงึ
การรักษาพยาบาลและบรกิารสาธารณสขุตามชดุสทิธปิระโยชน์

  

ปจัจยัแหง่ความสาํเร็จ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการสนับสนุนบรกิารสขุภาพผูต้อ้งขงั ทั�ง 3 ประสาน
ไดแ้ก ่สปสช. สถานพยาบาล (สธ.) และเรอืนจํา/ทณัฑสถาน (ราชทณัฑ)์ ที�ได ้
ปฏบิตังิานรว่มกนัในการพัฒนาการลงทะเบยีนสทิธ ิUC ผูต้อ้งขงั ชว่ยเพิ�ม
ประสทิธภิาพการจัดการสทิธรัิกษาพยาบาลผูต้อ้งขงัใหค้รอบคลมุ ครบถว้น
และถกูตอ้งมากยิ�งขึ�น สง่ผลใหผู้ต้อ้งขงัไดรั้บสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
และเขา้ถงึบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ตอ่ไป

  

การสนบัสนนุที�ไดร้บั การสนับสนุนเชงินโยบาย พอใจ
สนับสนุนงบประมาณ พอใจ
ใหคํ้าปรกึษา พอใจ
จัดอบรมใหค้วามรูใ้นหน่วยงาน พอใจ

   ขอ้มลูงานวจิยั

คาํถามวจิยัมาจากปญัหาหนา้
งาน ใช่

  
วดัผลที�ผูร้บับรกิาร ใช่

  
ทมีผูท้าํวจิยัเป็นคนหนา้งาน ไมใ่ช่

  
แหลง่ทนุสนบัสนนุการวจิยั ไมไ่ดรั้บ

  
กลุม่เป้าหมาย    ผูต้อ้งขงั

  
ปรเะเด็น    ความไมเ่ทา่เทยีมดา้นสขุภาพ

   ระบบสขุภาพ
  

คาํสาํคญั (key word) สทิธรัิกษาพยาบาล, ผูต้อ้งขงั, UC, ลงทะเบยีนสทิธิ

  

งานวจิยัเป็นนวตักรรมหรอืไม่ ไมเ่ป็น

  



ที�ปรกึษา/คณุอาํนวย ดร.นภิาพร ลครวงศ โรงพยาบาลยโสธร

 เคย ไดรั้บการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื�อเพิ�มศกัยภาพทมีสนับสนุนงานวจัิย (R2R
facilitator)

  
ระดบัของการนําผลงานวจิยั

ไปใช้ ระดบัที� 1 นําไปใชใ้นหน่วยงานตนเองแลว้

  
งานวจิยันี�ไดม้กีารนํามาใช้

(ปี) 1 ปี

  

งานวจิยัเคยไดร้บัการตพีมิพ์ ไมเ่คย

  

งานวจิยันี�เคยไดร้บัการเผยแพรม่ากอ่นหรอืไม ่ถา้เคยกรณุาระบงุาน และสถานที�ท ี�นําเสนอ

 ไมเ่คย

  

งานวจิยันี�เคยไดร้บัรางวลัใดๆ มากอ่นหรอืไม ่ถา้เคยกรณุาระบชุื�อรางวลั และหนว่ยงานที�ใหร้างวลัดว้ย

 ไมเ่คย

   ขอ้มลูบคุคล 

รหสัประจาํตวั 518

ชื�อนกัวจิยัหลกั นางสาวชนกฉัตร อยา่เสยีสตัย ์เพศ หญงิ

ตาํแหนง่ทางวชิาการ ไมม่ี

ตาํแหนง่ทางบรหิาร ไมม่ี

วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร ี          สาขา วศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์

หมายเลขโทรศพัท์ 0858598488

อเีมล์ chanokchut.y@nhso.go.th

กลุม่งาน กลุม่ภารกจิบรหิารกองทนุ

ชื�อหนว่ยงาน สํานักงานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิเขต 9 นครราชสมีา

ประเภทหนว่ยงาน องคก์รของรัฐ

ที�อยูข่องหนว่ยงาน 154/1 อาคารราชสมีาเซน็เตอร ์ชั�น 3 ถนนมนัส ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง
นครราชสมีา จังหวดันครราชสมีา

การสง่ผลงาน นักวจัิยสง่เอง

  



แบบฟอร์มการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research) 
 

1. ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ นายพูนชัย ไตรภูธร นางพรพิศ หนองขุ่นสาร 
จ่าเอกหญิงภัทราพร โสมาบุตร นายสัณทวี เข็มขัด และนายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์  
หน่วยงาน: สํานักหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา โทรศัพท์: 044-248870  
โทรศัพท์มือถือ: 085-8598488  Email: chanokchut.y@nhso.go.th   
 

2. ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการลงทะเบียนสทิธิ UC ผู้ต้องขังในการปฏิบัติงานร่วมงานกัน 3 ประสาน 
เขตนครชัยบุรินทร์ ต่อการจัดการสิทธิรักษาพยาบาลและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 

3. บทคัดย่อ  
ผู้ต้องขังนับเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา  รับผิดชอบเรือนจํา/ทัณฑสถานทั้งสิ้น 12 แห่งในเขตนครชัยบุรินทร์ 
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560  พบว่าข้อมูลจากทะเบียนผู้ต้องขังของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 21,878 ราย  มีความ
แตกต่างจากข้อมูลทะเบียนในฐานข้อมูลของสปสช. ซ่ึงมีเพียง 13,832 ราย ทําให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ลงทะเบียน
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  ไม่ตรงตามหน่วยบริการประจําท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถานแห่งน้ัน
ต้ังอยู่ จึงเกิดปัญหาในการเข้าถึงสิทธิในระบบUC  ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ UC ผู้ต้องขัง โดย
การมีส่วนร่วมจากเรือนจํา/ทัณฑสถานและหน่วยบริการประจํา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและศึกษาผล
ของการพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ UC อย่างมีส่วนร่วมต่อความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ   
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kurt Lewin) PAOR  โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 
ได้แก่  1. ผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 12 แห่ง  2. เจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 36 คน  3. บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ข่าย จํานวน 30 คน 
ระยะเวลาดําเนินการ ในช่วง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) และสถิติเ ชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และทดสอบค่าความแตกต่างของสัดส่วน 
(Proportion Test) 
  ผลการศึกษา หลังการประชุมร่วม 3 ประสาน  ได้กําหนดแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังให้มี
ความชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังฝากขังและกรณีท่ีคดียังไม่สิ้นสุด และให้สิทธิแก่เจ้าหน้าท่ีเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ในการตรวจสอบสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ทําให้เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้จํานวนผู้ต้องขังท่ีมีสิทธิ UC ลงทะเบียนตรงตามหน่วยบริการประจําท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถานต้ังอยู่ 
เพ่ิมมากขึ้น จากร้อยละ 57.66 (ตุลาคม 2560) เป็นร้อยละ 96.74 (มิถุนายน 2561)  เม่ือเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างของสัดส่วนของจํานวนผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC มีความครอบคลุมสิทธิ พบว่า หลังการพัฒนา (ร้อยละ
96.74) ดีกว่าก่อนการพัฒนา (ร้อยละ 57.66) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P<.05 (Z = 6.57, P = 0.00) 
 
4. คําสําคัญ   การลงทะเบียนสทิธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขงั 



ความสําคัญของปัญหา 
  ผู้ต้องขังของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง  โดยรายงานข้อมูลสํารวจของ World Prison 
Population List  ในปี 2543, 2548, 2553 และ 2561 มีจํานวนผู้ต้องขัง 223,406, 162,293, 210,855 และ 
364,288 คน ตามลําดับ  ซ่ึงมีจํานวนมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และ เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  เม่ือเทียบตามสัดส่วนต่อจํานวนประชากร ประเทศไทยมีผู้ถูกคุมขัง คิดเป็นสัดส่วน 526 
คนต่อประชากร 1 แสนคน สูงเป็นอันดับท่ี 5 ของโลก (*)  ส่งผลให้มีสถานการณ์ท่ีผู้ต้องขังล้นเรือนจํา 
(Overcrowding) และสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังต้องอยู่กันอย่างแออัดคับแคบ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก 
โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย ท้ังสุขภาพกายและจิตใจของผู้ต้องขัง อีกท้ังระบบการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังใน
เรือนจํา มีข้อจํากัดทั้งจํานวนบุคลากรด้านสาธารณสุขในเรือนจํา ศักยภาพของสถานพยาบาลในเรือนจํา 
งบประมาณของกรมราชทัณฑ์ และการสนับสนุนจากโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขท่ีอยู่ใน
พ้ืนที่  
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558(*)   ได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็น
หน่วยงานหลักรับรายงานผลการพิจารณาคําร้อง  เพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
เรื่องสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ กรณีการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการ
สาธารณสุขของผู้ต้องขัง ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แพทยสภา และ สภาการพยาบาล 
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว ซ่ึงกระทรวงยุติธรรมได้เสนอสรุปผลการ 
ดําเนินการในภาพรวมให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จากการประชุมข้อหารือเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิใน
การได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐร่วมกับกระทรวงยุติธรรม มติท่ีประชุมมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล
ท้ังระบบในการจัดระบบให้บริการสาธารณสุขและเป็นเจ้าภาพการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ และได้มีการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจําขึ้น (กรกฎาคม 2559) 
  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา รับผิดชอบดูแล 4 จังหวัด ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ มีจํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถานท้ังสิ้น 12 แห่ง ภายใต้
การดูแลของสถานบริการหลัก (CUP) ท้ังสิ้น 10 แห่ง  โดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 9 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 แห่ง  เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ท้ังสิ้น 12 แห่ง มีสถานพยาบาลในเรือนจํา ซ่ึงจะมีพยาบาลวิชาชีพประจํา 1-2 คน/แห่ง ยกเว้นในเรือนจํา
ช่ัวคราวซ่ึงมีจํานวนผู้ต้องขังไม่มาก แต่สถานพยาบาลในเรือนจําท้ังหมดไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงไม่สามารถตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้  ต้องส่งข้อมูลผู้ต้องขังให้กับโรงพยาบาลลงทะเบียนให้ จํานวนผู้ต้องขังสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  จากทะเบียนผู้ต้องขังของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ณ กรกฎาคม 2560  
มีจํานวน 21,878 ราย ในขณะท่ีข้อมูลทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  ในฐานข้อมูล
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ กรกฎาคม 2560  มีจํานวน 13,832 ราย  ซ่ึงมีความแตกต่างกัน 
ผู้ต้องขังสิทธิรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  ส่วนใหญ่ได้รับการลงทะเบียน  
ไม่ตรงตามหน่วยบริการประจําที่เรือนจํา/ทัณฑสถานแห่งนั้นต้ังอยู่  ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงสิทธิใน 
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  และเม่ือเจ็บป่วยจึงมีข้อจํากัดในการรักษาพยาบาล อาจถูกเรียกเก็บ 



ค่ารักษาพยาบาล หรือ โรงพยาบาลให้บริการสาธารณสุขและส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่ถูกต้องตามเกณฑ์
การเบิกจ่าย ทําให้ไม่ได้รับเงิน หรือ เม่ือมีการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit) อาจถูกเรียกเงินคืน  
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยการมี
ส่วนร่วมของเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสถานบริการหลักท่ีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาและศึกษาผลของการพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ UC ผู้ต้องขังอย่างมีส่วนร่วมต่อความครอบคลุมสิทธิ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
5. วิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kurt Lewin) PAOR  โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม 
ได้แก่  1. ผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)  ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 12 แห่ง  2. เจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 36 คน  3. บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ข่าย จํานวน 30 คน   
ระยะเวลาดําเนินการ ในช่วง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561  โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. การวางแผน (Plan) : ผู้วิจัยได้นําเสนอสถานการณ์ปัญหาข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังใน 
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีมีความแตกต่างกันระหว่างข้อมูลจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
กับข้อมูลจากฐานทะเบียนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก่ เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ 
และเจ้าหน้าท่ีงานทะเบียนโรงพยาบาล ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและ
แนวทางการจัดการทะเบียน และมีการออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานและวางแผนงานร่วมกัน 
โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในแต่ละภาคีที่เกี่ยวข้อง 

2. การปฏิบัติการ (Action) : จัดทําขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิ ร่วมกัน 3 ประสาน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ราชทัณฑ์ หน่วยบริการประจํา และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและสอนการเข้าใช้งานในระบบ
ตรวจสิทธิ สปสช. แก่เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์  โดยให้สิทธิแก่เจ้าหน้าท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถาน ในการใช้
งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. กําหนดให้มีการรับส่งข้อมูลสิทธิของผู้ต้องขังระหว่างเรือนจํา/
ทัณฑสถานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นประจําและโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นพ่ีเลี้ยงในการแก้ปัญหา
การเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. แก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา และ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา มีการคืนข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังให้แก่เรือนจํา/
ทัณฑสถานและโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นรายเดือน  

3. การสังเกต (Observation) : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จัดเก็บ
ข้อมูลการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ จํานวนผู้ต้องขังสิทธิ UC การติดตามลงพ้ืนที่ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน และการประชุมติดตามปัญหา อุปสรรคของการเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิ
และการปฏิบัติตามแนวทางการลงทะเบียนสิทธิตามที่กําหนดร่วมกัน 

4. การสะท้อนกลับ (Reflection) : สรุปผลการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
สนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค  

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) และ
ทดสอบค่าความแตกต่างของสัดส่วน (Proportion Test)  รวมทั้งการวางแผนการพัฒนางานต่อไป 



6. ผลการศึกษา 

สถานการณ์การลงทะเบียนสทิธิผู้ต้องขัง 

ตารางท่ี 1 : จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน ในพ้ืนท่ีเขตนครชัยบุรินทร์ และข้อมูลทะเบียนสิทธิผู้ต้องขงั 
       ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560 

จังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย 
(CUP) 

หน่วยงานราชทณัฑ์ 
ทะเบียนผู้ต้องขัง
ของเรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน 

ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (UC)  
ในฐานข้อมูลของ สปสช. 

นครราชสีมา 

รพ.เดอะโกลเดนเกท เรือนจํากลางนครราชสีมา 2,930 คน 1,791 คน 
รพ.บัวใหญ ่ เรือนจําอําเภอบัวใหญ่ 540 คน 341 คน 
รพ.สีค้ิว เรือนจําอําเภอสีค้ิว 945 คน 542 คน 

รพ.ปากช่องนานา 

เรือนจํากลางคลองไผ่ 1,843 คน 1,165 คน 
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2,550 คน 1,669 คน 
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก 

3,850 คน 2,432 คน 

บุรีรัมย์ 
รพ.บุรีรัมย์ เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์ 1,560 คน 985 คน 
รพ.นางรอง เรือนจําอําเภอนางรอง 1,600 คน 1,082 คน 

สุรินทร์ 
รพ.สุรินทร์ เรือนจํากลางสุรินทร์ 1,940 คน 1,246 คน 
รพ.รัตนบุรี เรือนจําอําเภอรัตนบุรี 920 คน 576 คน 

ชัยภูมิ 
รพ.ชัยภูมิ เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ 1,80 คน 1,113 คน 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว 1,400 คน 890 คน 

รวม 21,878 คน 13,832 คน 

 
คําอธิบายที่มาของข้อมูล :  

1. ทะเบียนผู้ต้องขังของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เป็นข้อมูลสํารวจจํานวนผู้ต้องขังทุกสิทธิรักษาพยาบาล 
จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีเรือนจํา ในวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2560 

2. ทะเบียนผู้ต้องขังสทิธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ในฐานข้อมูลของ สปสช. เป็นข้อมูลจาก
ระบบคลงัข้อมูล สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2560 งวดเดือน กรกฎาคม 2560  (สืบค้นข้อมูลเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2560) 
 

  สถานการณ์การลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง เขตนครชัยบุรินทร์ ณ กรกฎาคม 2560 ข้อมูลจากการ
สํารวจของเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีจํานวน 21,878 ราย  ในขณะที่ข้อมูลจากฐานทะเบียนในระบบของ 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีจํานวน 13,832 ราย  เม่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการลงทะเบียนสิทธิ
ท่ีไม่ตรงกัน พบว่า ปัญหาสําคัญ คือ เจ้าหน้าท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถาน ไม่ทราบว่า ผู้ต้องขังมีสิทธิอะไร เน่ืองจาก
ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังแต่ละรายได้ และผู้ต้องขังบางราย ไม่มี/ไม่แจ้ง เลขบัตร



ประจําตัวประชาชน 13 หลัก  ไม่มีแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังที่หน่วยบริการประจําหรือโรงพยาบาล
แม่ข่ายที่กําหนดร่วมกันกับเครือข่ายเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

  เครือข่าย 3 ประสาน จึงได้วางแผนร่วมกัน จัดทําขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล  กําหนด
บทบาทของของภาคีท่ีมีส่วนร่วม และเร่ิมดําเนินงานตามแนวทางการลงทะเบียนท่ีกําหนด ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 
 
แนวทางการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง เขตนครชัยบุรินทร ์

 หลังจากการประชุมร่วม 3 ประสาน ช้ีแจงแนวทางการจัดการทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังและให้สิทธิแก่
เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถานเป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ได้  รวมไปถึงการ
รับส่งข้อมูลสิทธิของผู้ต้องขังระหว่างเรือนจํา/ทัณฑสถานและโรงพยาบาล ทําให้จํานวนผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC 
เพ่ิมมากขึ้น  โดยมีการคืนข้อมูลและติดตามผลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ 
 
 
ข้อมูลทะเบียนผู้ต้องขัง 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน 
 
 
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ
เง่ือนไข  หากสิทธิไม่ถูกต้อง 
ให้ติดต่อประสานงาน 
ไปโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ 
สปสช. เขต 9 เพื่อปรับปรุงข้อมูล 
 
เจ้าหน้าท่ีเรือนจํา มีสิทธิใช้งาน
ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. 
ในบทบาท เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
สิทธิ จะยังไม่สามารถลงทะเบียน
สิทธิ/ปรับปรุงสิทธิได้ 
จะต้องส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาล
แม่ข่าย เพื่อดําเนินการต่อไป 
 
ผู้ต้องขังมีสิทธิ UC 91 ตามรอบ
ประมวลผล วันท่ี 15,28 ของ 
ทุกเดือน 

แนวทางการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ตอ้งขัง กรณีผู้ต้องขังรายใหม่ 
 -  ตัดสินคดีส้ินสุดแล้ว 
 -  ฝากขัง เกิน 2 ฝาก (24 วัน) 
 

 



การเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิของเจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา  ได้ให้สิทธิผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ 
สปสช. แก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถานเป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ  ในนามของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล 
ตามที่โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP)  ได้ส่งหนังสือแจ้งเป็นหนังสือราชการ หน่วยงานละไม่เกิน 3 คน  โดยได้สิทธิ
ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ต้ังแต่ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 

ตารางท่ี 2 : การใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ของเจา้หน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

จังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย 
(CUP) 

หน่วยงานราชทณัฑ์ 
สถานะการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ 

ก.พ. 2561 เม.ย. 2561 มิ.ย. 2561 

นครราชสีมา 

รพ.เดอะโกลเดนเกท เรือนจํากลางนครราชสีมา    
รพ.บัวใหญ่ เรือนจําอําเภอบัวใหญ่    

รพ.สีคิ้ว 
เรือนจําอําเภอสีค้ิว    
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา    

รพ.ปากช่องนานา 
เรือนจํากลางคลองไผ่    
ทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก 

   

บุรีรัมย์ 
รพ.บุรีรัมย์ เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์    
รพ.นางรอง เรือนจําอําเภอนางรอง    

สุรินทร์ 
รพ.สุรินทร์ เรือนจํากลางสุรินทร์    
รพ.รัตนบุรี เรือนจําอําเภอรัตนบุรี    

ชัยภูมิ 
รพ.ชัยภูมิ เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ    
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว    

 

มาตรการด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. 

  ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้มีสิทธิใช้งานระบบ 
ในบทบาทต่าง ๆ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ, เจ้าหน้าที่ทะเบียน, นายทะเบียน) ประจําหน่วยทะเบียนและ
หน่วยงานอื่น เข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช. โดยการ Authentication ด้วยบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ การรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลบุคคลของกรมการปกครอง  โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา  
ได้ประกาศใช้ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพด้วยบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card) เท่าน้ัน  
ต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  และมีระบบยกเลิกสิทธิผู้ใช้งานที่ไม่มีการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อกันเกิน 
60 วัน ออกจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใช้งานระบบ ตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลของ
สํานักงานซ่ึงมีการควบคุมผู้ใช้ที่ไม่มีความจําเป็นในการเข้าใช้งานแล้วออกจากระบบ โดยกําหนดระยะเวลาที่ 
ไม่มีการเข้าใช้งานระบบน้ันนานติดต่อกันเกิน 60 วัน ต้ังแต่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 



ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง 

 ภายหลังจากกําหนดแนวทางการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขังร่วมกัน และเริ่มดําเนินการ
ตามแนวทางต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561  พบว่า การลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ดังแผนภูมิ
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินการ และมีร้อยละความครอบคลุมสิทธิตรงกับหน่วยบริการประจํา
(CUP) เพ่ิมมากขึ้น  ในระดับภาพรวมเขต จากร้อยละ 57.66 (ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิ UC ณ ตุลาคม 2560) 
เป็นร้อยละ 96.74 (ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิ UC มิถุนายน 2561)  เม่ือเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของสัดส่วน
ของจํานวนผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC มีความครอบคลุมสิทธิ พบว่า หลังการพัฒนา (ร้อยละ 96.74) ดีกว่าก่อนการ
พัฒนา (ร้อยละ 57.66) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี P<.05 (Z = 6.57, P = 0.00) 
 
แผนภูมิที่ 1 : ข้อมูลผู้ต้องขังสิทธิ UC เปรียบเทียบก่อนและหลงัดําเนินการ 

 

 
 

ตารางท่ี 3 : ข้อมูลผู้ต้องขังสทิธิ UC ภาพเขตนครชัยบุรินทร์ แยกรายเดือน 

ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ในฐานข้อมลูของ สปสช. 
ภาพรวมเขตนครชัยบุรินทร์ 

ก่อนดําเนินการ หลังดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

14,415 15,202 15,991 16,268 23,944 23,718 24,367 24,548 24,186 

 

ก่อนการประชุม  
3 ประสาน 

หลังการประชุม  
3 ประสาน 

จํานวน ผตข. สิทธิ UC 

ช่วงเวลา 



ตารางท่ี 4 : ข้อมูลผู้ต้องขังสทิธิ UC ก่อนดําเนินการ - มกราคม 2561  

จังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย 
(CUP) 

หน่วยงานราชทัณฑ์ 
ทะเบียนผู้ต้องขัง

ของเรือนจํา 
กรกฎาคม 2560 

ผู้ต้องขัง 
สิทธิ UC 

มกราคม 2561 

นครราชสีมา 

รพ.เดอะโกลเดนเกท เรือนจํากลางนครราชสีมา 2,930 คน 1,335 คน 
รพ.บัวใหญ่ เรือนจําอําเภอบัวใหญ่ 540 คน 380 คน 
รพ.สีค้ิว เรือนจําอําเภอสีค้ิว 945 คน 636 คน 

รพ.ปากช่องนานา 
เรือนจํากลางคลองไผ่ 2,550 คน 1,774 คน 
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 1,843 คน 1,888 คน 
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 3,850 คน 2,563 คน 

บุรีรัมย์ 
รพ.บุรีรัมย์ เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์ 1,560 คน 1,224 คน 
รพ.นางรอง เรือนจําอําเภอนางรอง 1,600 คน 1,523 คน 

สุรินทร์ 
รพ.สุรินทร์ เรือนจํากลางสุรินทร์ 1,940 คน 1,426 คน 
รพ.รัตนบุรี เรือนจําอําเภอรัตนบุรี 920 คน 646 คน 

ชัยภูมิ 
รพ.ชัยภูมิ เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ 1,800 คน 1,394 คน 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว 1,400 คน 1,479 คน 

รวม 21,878 คน 16,268 คน 
 
ตารางท่ี 5 : ข้อมูลผู้ต้องขังสทิธิ UC หลังดําเนินการ - มิถุนายน 2561 

จังหวัด โรงพยาบาลแม่ข่าย 
(CUP) 

หน่วยงานราชทณัฑ์ 
ทะเบียนผู้ต้องขัง

ของเรือนจํา 
กรกฎาคม 2560 

ผู้ต้องขัง 
สิทธิ UC

มิถุนายน 2561 

นครราชสีมา 

รพ.เดอะโกลเดนเกท เรือนจํากลางนครราชสีมา 2,930 คน 1,588 คน 
รพ.บัวใหญ่ เรือนจําอําเภอบัวใหญ่ 540 คน 1,013 คน 

รพ.สีค้ิว 
เรือนจําอําเภอสีค้ิว 945 คน 1,312 คน 
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 2,550 คน 3,173 คน 

รพ.ปากช่องนานา 
เรือนจํากลางคลองไผ่ 1,843 คน 3,192 คน 
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 3,850 คน 3,968 คน 

บุรีรัมย์ 
รพ.บุรีรัมย์ เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์ 1,560 คน 1,743 คน 
รพ.นางรอง เรือนจําอําเภอนางรอง 1,600 คน 1,624 คน 

สุรินทร์ 
รพ.สุรินทร์ เรือนจํากลางสุรินทร์ 1,940 คน 2,245 คน 
รพ.รัตนบุรี เรือนจําอําเภอรัตนบุรี 920 คน 1,148 คน 

ชัยภูมิ 
รพ.ชัยภูมิ เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ 1,800 คน 1,723 คน 
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว 1,400 คน 1,457 คน 

รวม 21,878 คน 24,186 คน 
 



7. สรุป/ข้อเสนอแนะ 
  การกําหนดแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง ท้ังเจ้าหน้าท่ีเรือนจํา 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนของหน่วยบริการประจํา/โรงพยาบาลแม่ข่าย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 9 นครราชสีมา  ทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังที่มีสถานะฝากขังและคดีท่ี
ยังไม่สิ้นสุด อีกทั้งการกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนของแต่ละภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง การให้สิทธิแก่เจ้าหน้าท่ี
เรือนจํา ในการตรวจสอบสิทธิให้กับผู้ต้องขัง การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับ
เรือนจํา และการคืนข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 
นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง  ทําให้ความครอบคลุมการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังเพ่ิมมากข้ึนและตรงตาม CUP 
มากย่ิงขึ้น  ส่งผลดีกับทั้งผู้ต้องขังในการเข้าถึงสิทธิและหน่วยบริการประจําที่จะได้รับงบประมาณชดเชย 
ในการดูแลผู้ต้องขัง 
 
8. บทเรียนที่ได้รับ 
  สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจํา (Overcrowding) ต่อผู้ต้องขังท่ีเจ็บป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแล
สุขภาพ/บริการสาธารณสุขไม่ท่ัวถึง, ไม่ได้รับการดูแลตรงตามมาตรฐานบริการ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือ
จากผู้ต้องขังไปสู่ผู้ต้องขังด้วยกัน และอาจส่งผลกระทบถึงเจ้าหน้าท่ีในเรือนจํา/ทัณฑสถานได้ ส่วนหน่ึง 
เกิดจากปัญหาการเข้าถึงสิทธิรักษาพยาบาล ทําให้ผู้ต้องขังขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
และบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์  การพัฒนาแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังร่วมกัน ทําให้
เกิดความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน และไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความครอบคลุมการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง  
แต่ยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือการทํางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถานและหน่วยบริการประจํา 
และขยายผลไปยังการจัดบริการแก่ผู้ต้องขัง 
 
9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
  หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการสนับสนุนบริการสุขภาพผู้ ต้องขัง ท้ัง 3 ประสาน ได้แก่ สปสช. 
สถานพยาบาล (สธ.) และเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ราชทัณฑ์) ท่ีได้ปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาการลงทะเบียน
สิทธิ UC ผู้ต้องขัง  ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขังให้ครอบคลุม ครบถ้วน และ
ถูกต้องมากย่ิงขึ้น ส่งผลให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเข้าถึงบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป 
 
10.  การสนับสนุนท่ีได้รับ 
  การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ เรือนจํา/ทัณฑสถาน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด/หน่วยบริการประจํา และสํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา 
 
11.  การนําผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 
  การนําไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ผู้ต้องขังมีสิทธิรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ตรงตามท่ีอยู่ปัจจุบัน 
ได้รับการรักษาพยาบาลและเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมไปถึงสถานพยาบาลท่ีดูแลผู้ต้องขังได้รับงบประมาณ



ท่ีครบถ้วนมากขึ้น การนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  ประโยชน์ของการให้สิทธิเจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ในการจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง  เพ่ือผลักดันให้ยกระดับ
เป็น เจ้าหน้าท่ีทะเบียน/นายทะเบียน ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช.  ซ่ึงจะสามารถดําเนินการบันทึกลงทะเบียน
สิทธิ/ปลดสิทธิได้  ส่งผลให้การจัดการสิทธิมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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