่ บทค ัดย่อประกวด R2R คร ังที 12
ใบสม ัครสง

จัดโดย โครงการพัฒนางานประจําสูง่ านวิจัยระดับประเทศ และภาคีเครือข่าย R2R
ข้อมูลบทค ัดย่อ
รห ัสประจําต ัว 518
ประเภทผลงานวิจ ัย งานสนับสนุนบริหาร
ื อง การพัฒนาการลงทะเบียนสท
ิ ธิ UC ผู ้ต ้องขังในการปฏิบต
ชอเรื
ั งิ านร่วมงานกัน 3
ั บุรน
ิ ธิรักษาพยาบาลและการเข ้าถึง
ประสานเขตนครชย
ิ ทร์ตอ
่ การจัดการสท
บริการสาธารณสุข
ี สต
ั ย์
น ักวิจ ัย นางสาวชนกฉั ตร อย่าเสย
ั ไตรภูธร
นายพูนชย
นางพรพิศ หนองขุน
่ สาร
จ่าเอกหญิงภัทราพร โสมาบุตร
ั ทวี เข็มขัด
นายสณ
นายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
ี า
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสม
ทีมา ผู ้ต ้องขังนับเป็ นกลุม
่ เปราะบางทีมีข ้อจํากัดในการเข ้าถึงบริการสาธารณสุข
ี า รับผิดชอบเรือนจํา/ทัณฑสถานทังสน
ิ 12 แห่งใน
สปสช. เขต 9 นครราชสม
ั บุรน
เขตนครชย
ิ ทร์ ข ้อมูล ณ กรกฎาคม 2560 พบว่าข ้อมูลจากทะเบียนผู ้ต ้อง
ขังของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 21,878 ราย มีความแตกต่างจากข ้อมูลทะเบียนใน
ึ เพียง 13,832 ราย ทําให ้ผตข.สว่ นใหญ่ลงทะเบียน
ฐานข ้อมูลของสปสช. ซงมี
ิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(UC) ไม่ตรงตามหน่วยบริการประจําที
สท
ิ ธิในระบบUC
เรือนจํา/ทัณฑสถานแห่งนันตังอยู่ จึงเกิดปั ญหาในการเข ้าถึงสท
และเมือเจ็บป่ วยจึงมีข ้อจํากัดในการรักษาพยาบาล อาจถูกเรียกเก็บค่ารักษา
พยาบาล หรือรพ.ทีทําการรักษาไม่ได ้รับงบชดเชย ผู ้วิจัยจึงสนใจพัฒนาการลง
ิ ธิ UC ผู ้ต ้องขัง โดยการมีสว่ นร่วมจากเรือนจํา/ทัณฑสถานและ
ทะเบียนสท
ิ ธิตรงตามหน่วยบริการประจําที
หน่วยบริการประจํา ว่าสามารถเพิมครอบคลุมสท
รับผิดชอบพืนทีทีทัณฑสถานตังอยูม
่ ากขึนได ้อย่างไร
ึ ษาผลของการพัฒนาการลงทะเบียนสท
ิ ธิ UC ผู ้ต ้องขังใน
ว ัตถุประสงค์ เพือพัฒนาและศก
ั บุรน
ิ ธิ
การปฏิบต
ั งิ านร่วมงานกัน 3 ประสานเขตนครชย
ิ ทร์ ต่อความครอบคลุมสท
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ิ ธิUC ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ทัง 12 แห่งในเขต
ระเบียบวิธวี จ
ิ ัย กลุม
่ ตัวอย่าง คือ ผู ้ต ้องขังสท
ั บุรน
นครชย
ิ ทร์ ระยะเวลาดําเนินการ 1 ต.ค.60 - 30 มิ.ย.61 วิจัยแบบเชงิ ปฏิบต
ั ิ
การ (Kurt Lewin) PAOR 1 วงรอบ คือ Plan:วิเคราะห์ปัญหา ทบทวนวิธก
ี าร
ิ ธิรักษาพยาบาลของผู ้ต ้องขัง
ปฏิบต
ั งิ านและแนวทางการจัดการทะเบียนสท
ิ ธิ ร่วมกัน 3 ประสาน ได ้แก่ ราชทัณฑ์
Action:จัดทําขันตอนการลงทะเบียนสท
ี า โดยให ้สท
ิ ธิแก่เจ ้าหน ้าทีเรือน
หน่วยบริการประจํา สปสช.เขต 9 นครราชสม
้
ิ ธิ กําหนดให ้มีการรับสง่ ข ้อมูล
จํา/ทัณฑสถาน ในการใชงานระบบตรวจสอบส
ท
ิ ธิของผตข.ระหว่างเรือนจํา/ทัณฑสถานเป็ นประจํา Observation:จัดเก็บ
สท
้
ิ ธิและจํานวนผู ้ต ้องขังสท
ิ ธิ UC
ข ้อมูลการใชงานระบบตรวจสอบส
ท
Reflection:คืนข ้อมูลผลการปฏิบต
ั งิ านเพือวางแผนการพัฒนางานต่อไป การ
วิเคราะห์เชงิ เนือหา (Content Analysis) และสถิตเิ ชงิ พรรณา (Descriptive
ั สว่ น (Proportion Test)
Analysis) และทดสอบค่าความแตกต่างของสด
ึ ษา หลังจากการประชุมร่วม 3 ประสาน ได ้ให ้สท
ิ ธิแก่เจ ้าหน ้าทีเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ผลการศก
ิ
เป็ นเจ ้าหน ้าทีตรวจสอบสทธิ สปสช. ได ้ มีการกําหนดแนวทางการลงทะเบียน
ิ ธิผู ้ต ้องขัง โดยเฉพาะในรายทีฝากขังหรือคดียงั ไม่สนสุ
ิ ด การรับสง่ ข ้อมูล
สท
ระหว่างเรือนจํา/ทัณฑสถานกับรพ.อย่างต่อเนือง ทําให ้เกิดการทํางานทีมี
ิ ธิภาพ สง่ ผลให ้จํานวนผู ้ต ้องขังทีมีสท
ิ ธิ UC ลงทะเบียนตรงตามหน่วย
ประสท
บริการประจําทีเรือนจํา/ทัณฑสถานตังอยูเ่ พิมมากขึน จากร ้อยละ 57.66

(ตค.2560) เป็ นร ้อยละ 96.74 (มิย.2561) เมือเปรียบเทียบค่าความแตกต่าง
ั สว่ นของจํานวนผู ้ต ้องขังทีมีสท
ิ ธิ UC มีความครอบคลุมสท
ิ ธิ พบว่า หลัง
ของสด
การพัฒนา (ร ้อยละ96.74) ดีกว่าก่อนการพัฒนา (ร ้อยละ57.66) อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิตท
ิ ี P<.05 (Z = 6.57, P = 0.00)
้
ิ ธิรักษาพยาบาลทีถูกต ้อง
การนําผลงานวิจ ัยไปใช ้ การนํ าไปใชประโยชน์
เชงิ สาธารณะ ผู ้ต ้องขังมีสท
ประโยชน์ ตรงตามทีอยูป
่ ั จจุบน
ั ได ้รับการรักษาพยาบาลและเข ้าถึงบริการสาธารณสุข รวม
ไปถึงสถานพยาบาลทีดูแลผตข.ได ้รับงบประมาณทีครบถ ้วนมากขึน การนํ าไป
้
ิ ธิจนท.เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ใชประโยชน์
เชงิ นโยบาย ประโยชน์ของการให ้สท
้
ิ
ิ ธิรักษาพยาบาล
ใชงานระบบตรวจสอบสทธิ สปสช. ในการจัดการทะเบียนสท
ผตข. เพือผลักดันให ้ยกระดับเป็ น เจ ้าหน ้าทีทะเบียน/นายทะเบียน ต่อไป
บทเรียนทีได้ร ับ สถานการณ์ผู ้ต ้องขังล ้นเรือนจํา (Overcrowding) ต่อผู ้ต ้องขังทีเจ็บป่ วยหรือ
ี ได ้รับการดูแลสุขภาพ/บริการสาธารณสุขไม่ทวถึ
กลุม
่ เสยง
ั ง, ไม่ได ้รับการดูแล
ื
่ ตข.ด ้วย
ตรงตามมาตรฐานบริการ ก่อให ้เกิดการแพร่กระจายเชอจากผตข.ไปสู
ผ
กัน และอาจสง่ ผลกระทบถึงเจ ้าหน ้าทีในเรือนจํา/ทัณฑสถานได ้ สว่ นหนึงเกิด
ิ ธิรักษาพยาบาล ทําให ้ผตข.ขาดโอกาสในการเข ้าถึง
จากปั ญหาการเข ้าถึงสท
ิ ธิประโยชน์
การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขตามชุดสท
ํ เร็จ หน่วยงานทีเกียวข ้องในการสนับสนุนบริการสุขภาพผู ้ต ้องขัง ทัง 3 ประสาน
ปัจจ ัยแห่งความสา
ได ้แก่ สปสช. สถานพยาบาล (สธ.) และเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ราชทัณฑ์) ทีได ้
ิ ธิ UC ผู ้ต ้องขัง ชว่ ยเพิม
ปฏิบต
ั งิ านร่วมกันในการพัฒนาการลงทะเบียนสท
ิ ธิภาพการจัดการสท
ิ ธิรักษาพยาบาลผู ้ต ้องขังให ้ครอบคลุม ครบถ ้วน
ประสท
ิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และถูกต ้องมากยิงขึน สง่ ผลให ้ผู ้ต ้องขังได ้รับสท
และเข ้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ ้วนหน ้าต่อไป
การสน ับสนุนทีได้ร ับ การสนับสนุนเชงิ นโยบาย พอใจ
สนับสนุนงบประมาณ พอใจ
ให ้คําปรึกษา พอใจ
จัดอบรมให ้ความรู ้ในหน่วยงาน พอใจ
ข้อมูลงานวิจ ัย
คําถามวิจ ัยมาจากปัญหาหน้า
ใช ่
งาน
ว ัดผลทีผูร้ ับบริการ ใช ่
ทีมผูท
้ า
ํ วิจ ัยเป็นคนหน้างาน ไม่ใช ่
แหล่งทุนสน ับสนุนการวิจ ัย ไม่ได ้รับ
กลุม
่ เป้าหมาย

ปรเะเด็น

ผู ้ต ้องขัง
ความไม่เท่าเทียมด ้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพ

ํ ค ัญ (key word) สท
ิ ธิรักษาพยาบาล, ผู ้ต ้องขัง, UC, ลงทะเบียนสท
ิ ธิ
คําสา

งานวิจ ัยเป็นนว ัตกรรมหรือไม่ ไม่เป็ น

ทีปรึกษา/คุณอํานวย ดร.นิภาพร ลครวงศ โรงพยาบาลยโสธร
ั ยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย (R2R
เคย ได ้รับการอบรมเชงิ ปฏิบต
ั ก
ิ ารเพือเพิมศก
facilitator)
ระด ับของการนําผลงานวิจ ัย
้
ระดับที 1 นํ าไปใชในหน่
วยงานตนเองแล ้ว
ไปใช ้
งานวิจ ัยนีได้มก
ี ารนํามาใช ้
1 ปี
(ปี )
งานวิจ ัยเคยได้ร ับการตีพม
ิ พ์ ไม่เคย

งานวิจ ัยนีเคยได้ร ับการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยกรุณาระบุงาน และสถานทีทีนําเสนอ
ไม่เคย
ื
งานวิจ ัยนีเคยได้ร ับรางว ัลใดๆ มาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยกรุณาระบุชอรางว
ัล และหน่วยงานทีให้รางว ัลด้วย
ไม่เคย
ข้อมูลบุคคล
รห ัสประจําต ัว 518
ื ักวิจ ัยหล ัก นางสาวชนกฉั ตร อย่าเสย
ี สต
ั ย์ เพศ หญิง
ชอน
ตําแหน่งทางวิชาการ ไม่ม ี
ตําแหน่งทางบริหาร ไม่ม ี
ึ ษา ปริญญาตรี
วุฒก
ิ ารศก

สาขา วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

ั
หมายเลขโทรศพท์
0858598488
อีเมล์ chanokchut.y@nhso.go.th
กลุม
่ งาน กลุม
่ ภารกิจบริหารกองทุน
ื
ี า
ชอหน่
วยงาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสม
ประเภทหน่วยงาน องค์กรของรัฐ
ทีอยูข
่ องหน่วยงาน

ี าเซน
็ เตอร์ ชน
ั 3 ถนนมนัส ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
154/1 อาคารราชสม
ี า จังหวัดนครราชสม
ี า
นครราชสม

่ ผลงาน นักวิจัยสง่ เอง
การสง

แบบฟอร์มการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (Routine to Research)
1. ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวชนกฉัตร อย่าเสียสัตย์ นายพูนชัย ไตรภูธร นางพรพิศ หนองขุ่นสาร
จ่าเอกหญิงภัทราพร โสมาบุตร นายสัณทวี เข็มขัด และนายอานิตย์ โรจนอภิพัฒน์
หน่วยงาน: สํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา โทรศัพท์: 044-248870
โทรศัพท์มือถือ: 085-8598488 Email: chanokchut.y@nhso.go.th
2. ชื่อเรื่อง การพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ 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. ซึ่งมีเพียง 13,832 ราย ทําให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ลงทะเบียน
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ไม่ตรงตามหน่วยบริการประจําที่เรือนจํา/ทัณฑสถานแห่งนั้น
ตั้งอยู่ จึงเกิดปัญหาในการเข้าถึงสิทธิในระบบUC ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ UC ผู้ต้องขัง โดย
การมีส่วนร่วมจากเรือนจํา/ทัณฑสถานและหน่วยบริการประจํา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผล
ของการพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ UC อย่างมีส่วนร่วมต่อความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kurt Lewin) PAOR โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1. ผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 12 แห่ง 2. เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 36 คน 3. บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ข่าย จํานวน 30 คน
ระยะเวลาดํ า เนิ น การ ในช่ ว ง 1 ตุ ล าคม 2560 ถึ ง 30 มิ ถุ น ายน 2561 วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content
Analysis) และสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) และทดสอบค่ า ความแตกต่ า งของสั ด ส่ ว น
(Proportion Test)
ผลการศึกษา หลังการประชุมร่วม 3 ประสาน ได้กําหนดแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังให้มี
ความชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ต้องขังฝากขังและกรณีที่คดียังไม่สิ้นสุด และให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา/
ทัณฑสถาน ในการตรวจสอบสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทําให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้จํานวนผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC ลงทะเบียนตรงตามหน่วยบริการประจําที่เรือนจํา/ทัณฑสถานตั้งอยู่
เพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 57.66 (ตุลาคม 2560) เป็นร้อยละ 96.74 (มิถุนายน 2561) เมื่อเปรียบเทียบค่าความ
แตกต่างของสัดส่วนของจํานวนผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC มีความครอบคลุมสิทธิ พบว่า หลังการพัฒนา (ร้อยละ
96.74) ดีกว่าก่อนการพัฒนา (ร้อยละ 57.66) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05 (Z = 6.57, P = 0.00)
4. คําสําคัญ การลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง

ความสําคัญของปัญหา
ผู้ต้องขังของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานข้อมูลสํารวจของ World Prison
Population List ในปี 2543, 2548, 2553 และ 2561 มีจํานวนผู้ต้องขัง 223,406, 162,293, 210,855 และ
364,288 คน ตามลําดับ ซึ่งมีจํานวนมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก และ เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเทียบตามสัดส่วนต่อจํานวนประชากร ประเทศไทยมีผู้ถูกคุมขัง คิดเป็นสัดส่วน 526
คนต่ อ ประชากร 1 แสนคน สู ง เป็ น อั น ดั บ ที่ 5 ของโลก (*) ส่ ง ผลให้ มี ส ถานการณ์ ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง ล้ น เรื อ นจํ า
(Overcrowding) และสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังต้องอยู่กันอย่างแออัดคับแคบ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก
โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกายและจิตใจของผู้ต้องขัง อีกทั้งระบบการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังใน
เรือนจํา มีข้อจํากัดทั้งจํานวนบุคลากรด้านสาธารณสุขในเรือนจํา ศักยภาพของสถานพยาบาลในเรือนจํา
งบประมาณของกรมราชทัณฑ์ และการสนับสนุนจากโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ใน
พื้นที่
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558(*) ได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็ น
หน่วยงานหลักรับรายงานผลการพิจารณาคําร้อง เพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
เรื่องสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ กรณีการเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการ
สาธารณสุ ขของผู้ต้อ งขัง ไปพิจารณาร่ วมกั บกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํ านัก งบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แพทยสภา และ สภาการพยาบาล
เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้เสนอสรุปผลการ
ดําเนินการในภาพรวมให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จากการประชุมข้อหารือเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิใน
การได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐร่วมกับกระทรวงยุติธรรม มติที่ประชุมมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแล
ทั้งระบบในการจัดระบบให้บริการสาธารณสุขและเป็นเจ้าภาพการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ และได้มีการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจําขึ้น (กรกฎาคม 2559)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา รับผิดชอบดูแล 4 จังหวัด ในเขตนครชัย
บุรินทร์ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ มีจํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถานทั้งสิ้น 12 แห่ง ภายใต้
การดูแลของสถานบริการหลัก (CUP) ทั้งสิ้น 10 แห่ง โดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 9 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 แห่ง เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ทั้งสิ้น 12 แห่ง มีสถานพยาบาลในเรือนจํา ซึ่งจะมีพยาบาลวิชาชีพประจํา 1-2 คน/แห่ง ยกเว้นในเรือนจํา
ชั่วคราวซึ่งมีจํานวนผู้ต้องขังไม่มาก แต่สถานพยาบาลในเรือนจําทั้งหมดไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการใน
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จึ ง ไม่ ส ามารถตรวจสอบสิ ท ธิ แ ละลงทะเบี ย นสิ ท ธิ ผู้ ต้ อ งขั ง ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ต้องส่งข้อมูลผู้ต้องขังให้กับโรงพยาบาลลงทะเบียนให้ จํานวนผู้ต้องขังสิทธิ
หลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ง ชาติ (UC) จากทะเบีย นผู้ต้ องขั ง ของเรือนจํ า /ทั ณ ฑสถาน ณ กรกฎาคม 2560
มีจํานวน 21,878 ราย ในขณะที่ข้อมูลทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ในฐานข้อมูล
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ กรกฎาคม 2560 มีจํานวน 13,832 ราย ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ผู้ ต้ อ งขั ง สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาลในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (UC) ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ การลงทะเบี ยน
ไม่ตรงตามหน่วยบริการประจําที่เรือนจํา/ทัณฑสถานแห่งนั้นตั้งอยู่ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) และเมื่อเจ็บป่วยจึงมีข้อจํากัดในการรักษาพยาบาล อาจถูกเรียกเก็บ

ค่ารักษาพยาบาล หรือ โรงพยาบาลให้บริการสาธารณสุขและส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้องตามเกณฑ์
การเบิกจ่าย ทําให้ไม่ได้รับเงิน หรือ เมื่อมีการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit) อาจถูกเรียกเงินคืน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาระบบการลงทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการมี
ส่วนร่วมของเรือนจํา/ทัณฑสถาน และสถานบริการหลักที่เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและศึกษาผลของการพัฒนาการลงทะเบียนสิทธิ UC ผู้ต้องขังอย่างมีส่วนร่วมต่อความครอบคลุมสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ
5. วิธีการ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Kurt Lewin) PAOR โดยมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1. ผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 12 แห่ง 2. เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน จํานวน 36 คน 3. บุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ข่าย จํานวน 30 คน
ระยะเวลาดําเนินการ ในช่วง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Plan) : ผู้วิจัยได้นําเสนอสถานการณ์ปัญหาข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีความแตกต่างกันระหว่างข้อมูลจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน
กับข้อมูลจากฐานทะเบียนของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงพยาบาล ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและ
แนวทางการจัดการทะเบียน และมีการออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานและวางแผนงานร่วมกัน
โดยมีการกําหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในแต่ละภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิบัติการ (Action) : จัดทําขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิ ร่วมกัน 3 ประสาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ราชทัณฑ์ หน่วยบริการประจํา และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและสอนการเข้าใช้งานในระบบ
ตรวจสิทธิ สปสช. แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน ในการใช้
งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. กําหนดให้มีการรับส่งข้อมูลสิทธิของผู้ต้องขังระหว่างเรือนจํา/
ทัณฑสถานกับโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นประจําและโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นพี่เลี้ยงในการแก้ปัญหา
การเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. แก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา และ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา มีการคืนข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังให้แก่เรือนจํา/
ทัณฑสถานและโรงพยาบาลแม่ข่ายเป็นรายเดือน
3. การสังเกต (Observation) : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา จัดเก็บ
ข้อมูลการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ จํานวนผู้ต้องขังสิทธิ UC การติดตามลงพื้นที่ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน และการประชุมติดตามปัญหา อุปสรรคของการเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิ
และการปฏิบัติตามแนวทางการลงทะเบียนสิทธิตามที่กําหนดร่วมกัน
4. การสะท้อนกลับ (Reflection) : สรุปผลการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัย
สนับสนุนและปัจจัยอุปสรรค
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) และสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) และ
ทดสอบค่าความแตกต่างของสัดส่วน (Proportion Test) รวมทั้งการวางแผนการพัฒนางานต่อไป

6. ผลการศึกษา
สถานการณ์การลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง
ตารางที่ 1 : จํานวนเรือนจํา/ทัณฑสถาน ในพื้นที่เขตนครชัยบุรินทร์ และข้อมูลทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง
ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560
จังหวัด

โรงพยาบาลแม่ข่าย
(CUP)

หน่วยงานราชทัณฑ์

รพ.เดอะโกลเดนเกท
รพ.บัวใหญ่
รพ.สีคิ้ว

เรือนจํากลางนครราชสีมา
เรือนจําอําเภอบัวใหญ่
เรือนจําอําเภอสีคิ้ว
นครราชสีมา
เรือนจํากลางคลองไผ่
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
รพ.ปากช่องนานา
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม
เขาพริก
รพ.บุรีรัมย์
เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
รพ.นางรอง
เรือนจําอําเภอนางรอง
รพ.สุรินทร์
เรือนจํากลางสุรินทร์
สุรินทร์
รพ.รัตนบุรี
เรือนจําอําเภอรัตนบุรี
รพ.ชัยภูมิ
เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว
รวม

ทะเบียนผู้ต้องขัง
ของเรือนจํา/
ทัณฑสถาน

ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (UC)
ในฐานข้อมูลของ สปสช.

2,930 คน
540 คน
945 คน
1,843 คน
2,550 คน

1,791 คน
341 คน
542 คน
1,165 คน
1,669 คน

3,850 คน

2,432 คน

1,560 คน
1,600 คน
1,940 คน
920 คน
1,80 คน
1,400 คน

985 คน
1,082 คน
1,246 คน
576 คน
1,113 คน
890 คน

21,878 คน

13,832 คน

คําอธิบายที่มาของข้อมูล :
1. ทะเบียนผู้ต้องขังของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เป็นข้อมูลสํารวจจํานวนผู้ต้องขังทุกสิทธิรักษาพยาบาล
จากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่เรือนจํา ในวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2560
2. ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ในฐานข้อมูลของ สปสช. เป็นข้อมูลจาก
ระบบคลังข้อมูล สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2560 งวดเดือน กรกฎาคม 2560 (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560)
สถานการณ์การลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง เขตนครชัยบุรินทร์ ณ กรกฎาคม 2560 ข้อมูลจากการ
สํ า รวจของเรื อ นจํ า /ทั ณ ฑสถาน มี จํ า นวน 21,878 ราย ในขณะที่ ข้ อ มู ล จากฐานทะเบี ย นในระบบของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีจํานวน 13,832 ราย เมื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการลงทะเบียนสิทธิ
ที่ไม่ตรงกัน พบว่า ปัญหาสําคัญ คือ เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน ไม่ทราบว่า ผู้ต้องขังมีสิทธิอะไร เนื่องจาก
ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังแต่ละรายได้ และผู้ต้องขังบางราย ไม่มี/ไม่แจ้ง เลขบัตร

ประจําตัวประชาชน 13 หลัก ไม่มีแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังที่หน่วยบริการประจําหรือโรงพยาบาล
แม่ข่ายที่กําหนดร่วมกันกับเครือข่ายเรือนจํา/ทัณฑสถาน
เครือข่าย 3 ประสาน จึงได้วางแผนร่วมกัน จัดทําขั้นตอนการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาล กําหนด
บทบาทของของภาคี ที่ มีส่ ว นร่ ว ม และเริ่ มดําเนิน งานตามแนวทางการลงทะเบี ย นที่ กํ า หนด ตั้ ง แต่ เดื อ น
กุมภาพันธ์ 2561
แนวทางการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง เขตนครชัยบุรินทร์
หลังจากการประชุมร่วม 3 ประสาน ชี้แจงแนวทางการจัดการทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังและให้สิทธิแก่
เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถานเป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ได้ รวมไปถึงการ
รับส่งข้อมูลสิทธิของผู้ต้องขังระหว่างเรือนจํา/ทัณฑสถานและโรงพยาบาล ทําให้จํานวนผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC
เพิ่มมากขึ้น โดยมีการคืนข้อมูลและติดตามผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ตอ้ งขัง กรณีผู้ต้องขังรายใหม่
- ตัดสินคดีสิ้นสุดแล้ว
- ฝากขัง เกิน 2 ฝาก (24 วัน)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
ข้อมูลทะเบียนผู้ต้องขัง
เรือนจํา/ทัณฑสถาน
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ตรวจสอบ
เงื่อนไข หากสิทธิไม่ถูกต้อง
ให้ติดต่อประสานงาน
ไปโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือ
สปสช. เขต 9 เพื่อปรับปรุงข้อมูล
เจ้าหน้าที่เรือนจํา มีสิทธิใช้งาน
ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช.
ในบทบาท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สิทธิ จะยังไม่สามารถลงทะเบียน
สิทธิ/ปรับปรุงสิทธิได้
จะต้องส่งข้อมูลไปยังโรงพยาบาล
แม่ข่าย เพื่อดําเนินการต่อไป
ผู้ต้องขังมีสิทธิ UC 91 ตามรอบ
ประมวลผล วันที่ 15,28 ของ
ทุกเดือน

การเข้าใช้งานตรวจสอบสิทธิของเจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา ได้ให้สิทธิผู้ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ
สปสช. แก่เจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถานเป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ ในนามของเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
ตามที่โรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP) ได้ส่งหนังสือแจ้งเป็นหนังสือราชการ หน่วยงานละไม่เกิน 3 คน โดยได้สิทธิ
ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
ตารางที่ 2 : การใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ของเจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน
จังหวัด

โรงพยาบาลแม่ข่าย
(CUP)

หน่วยงานราชทัณฑ์

สถานะการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ
ก.พ. 2561

เม.ย. 2561

มิ.ย. 2561

รพ.เดอะโกลเดนเกท
รพ.บัวใหญ่

เรือนจํากลางนครราชสีมา
เรือนจําอําเภอบัวใหญ่
เรือนจําอําเภอสีคิ้ว
รพ.สี
ค
ว
้
ิ
นครราชสีมา
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
เรือนจํากลางคลองไผ่
รพ.ปากช่องนานา
ทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก
รพ.บุรีรัมย์
เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
รพ.นางรอง
เรือนจําอําเภอนางรอง
รพ.สุรินทร์
เรือนจํากลางสุรินทร์
สุรินทร์
รพ.รัตนบุรี
เรือนจําอําเภอรัตนบุรี
รพ.ชัยภูมิ
เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว

มาตรการด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช.
ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีสิทธิใช้งานระบบ
ในบทบาทต่าง ๆ (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ, เจ้าหน้าที่ทะเบียน, นายทะเบียน) ประจําหน่วยทะเบียนและ
หน่วยงานอื่น เข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช. โดยการ Authentication ด้วยบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การรักษาความปลอดภัย
ข้ อ มู ล บุ ค คลของกรมการปกครอง โดยสํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เขต 9 นครราชสี ม า
ได้ ป ระกาศใช้ ร ะบบตรวจสอบสิ ท ธิ ป ระกั น สุ ข ภาพด้ ว ยบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน (Smart Card) เท่ า นั้ น
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป และมีระบบยกเลิกสิทธิผู้ใช้งานที่ไม่มีการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อกันเกิน
60 วัน ออกจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใช้งานระบบ ตามแนวทางการรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลของ
สํานักงานซึ่งมีการควบคุมผู้ใช้ที่ไม่มีความจําเป็นในการเข้าใช้งานแล้วออกจากระบบ โดยกําหนดระยะเวลาที่
ไม่มีการเข้าใช้งานระบบนั้นนานติดต่อกันเกิน 60 วัน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

ข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง
ภายหลังจากกําหนดแนวทางการลงทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขังร่วมกัน และเริ่มดําเนินการ
ตามแนวทางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 พบว่า การลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังแผนภูมิ
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินการ และมีร้อยละความครอบคลุมสิทธิตรงกับหน่วยบริการประจํา
(CUP) เพิ่มมากขึ้น ในระดับภาพรวมเขต จากร้อยละ 57.66 (ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิ UC ณ ตุลาคม 2560)
เป็นร้อยละ 96.74 (ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิ UC มิถุนายน 2561) เมื่อเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของสัดส่วน
ของจํานวนผู้ต้องขังที่มีสิทธิ UC มีความครอบคลุมสิทธิ พบว่า หลังการพัฒนา (ร้อยละ 96.74) ดีกว่าก่อนการ
พัฒนา (ร้อยละ 57.66) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ P<.05 (Z = 6.57, P = 0.00)
แผนภูมิที่ 1 : ข้อมูลผู้ต้องขังสิทธิ UC เปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินการ
จํานวน ผตข. สิทธิ UC

ก่อนการประชุม
3 ประสาน

หลังการประชุม
3 ประสาน

ช่วงเวลา

ตารางที่ 3 : ข้อมูลผู้ต้องขังสิทธิ UC ภาพเขตนครชัยบุรินทร์ แยกรายเดือน
ทะเบียนผู้ต้องขังสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ในฐานข้อมูลของ สปสช.
ภาพรวมเขตนครชัยบุรินทร์
ก่อนดําเนินการ
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

หลังดําเนินการ
ม.ค.

14,415 15,202 15,991 16,268

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

23,944

23,718

24,367

24,548

24,186

ตารางที่ 4 : ข้อมูลผู้ต้องขังสิทธิ UC ก่อนดําเนินการ - มกราคม 2561
จังหวัด

โรงพยาบาลแม่ข่าย
(CUP)

หน่วยงานราชทัณฑ์

รพ.เดอะโกลเดนเกท
รพ.บัวใหญ่
รพ.สีคิ้ว

เรือนจํากลางนครราชสีมา
เรือนจําอําเภอบัวใหญ่
เรือนจําอําเภอสีคิ้ว
นครราชสีมา
เรือนจํากลางคลองไผ่
รพ.ปากช่องนานา
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
รพ.บุรีรัมย์
เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
รพ.นางรอง
เรือนจําอําเภอนางรอง
รพ.สุรินทร์
เรือนจํากลางสุรินทร์
สุรินทร์
รพ.รัตนบุรี
เรือนจําอําเภอรัตนบุรี
รพ.ชัยภูมิ
เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว
รวม

ทะเบียนผู้ต้องขัง
ของเรือนจํา
กรกฎาคม 2560

2,930 คน
540 คน
945 คน
2,550 คน
1,843 คน
3,850 คน
1,560 คน
1,600 คน
1,940 คน
920 คน
1,800 คน
1,400 คน
21,878 คน

ผู้ต้องขัง
สิทธิ UC
มกราคม 2561

1,335 คน
380 คน
636 คน
1,774 คน
1,888 คน
2,563 คน
1,224 คน
1,523 คน
1,426 คน
646 คน
1,394 คน
1,479 คน
16,268 คน

ตารางที่ 5 : ข้อมูลผู้ต้องขังสิทธิ UC หลังดําเนินการ - มิถุนายน 2561
จังหวัด

โรงพยาบาลแม่ข่าย
(CUP)
รพ.เดอะโกลเดนเกท
รพ.บัวใหญ่

หน่วยงานราชทัณฑ์

เรือนจํากลางนครราชสีมา
เรือนจําอําเภอบัวใหญ่
เรือนจําอําเภอสีคิ้ว
นครราชสีมา รพ.สีคิ้ว
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
เรือนจํากลางคลองไผ่
รพ.ปากช่องนานา
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
รพ.บุรีรัมย์
เรือนจําจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
รพ.นางรอง
เรือนจําอําเภอนางรอง
รพ.สุรินทร์
เรือนจํากลางสุรินทร์
สุรินทร์
รพ.รัตนบุรี
เรือนจําอําเภอรัตนบุรี
รพ.ชัยภูมิ
เรือนจําจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ เรือนจําอําเภอภูเขียว
รวม

ทะเบียนผู้ต้องขัง
ของเรือนจํา
กรกฎาคม 2560

ผู้ต้องขัง
สิทธิ UC
มิถุนายน 2561

2,930 คน
540 คน
945 คน
2,550 คน
1,843 คน
3,850 คน
1,560 คน
1,600 คน
1,940 คน
920 คน
1,800 คน
1,400 คน
21,878 คน

1,588 คน
1,013 คน
1,312 คน
3,173 คน
3,192 คน
3,968 คน
1,743 คน
1,624 คน
2,245 คน
1,148 คน
1,723 คน
1,457 คน
24,186 คน

7. สรุป/ข้อเสนอแนะ
การกําหนดแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่เรือนจํา
เจ้าหน้าที่ทะเบียนของหน่วยบริการประจํา/โรงพยาบาลแม่ข่าย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 9 นครราชสีมา ทําให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังที่มีสถานะฝากขังและคดีที่
ยังไม่สิ้นสุด อีกทั้งการกําหนดบทบาทที่ชัดเจนของแต่ละภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่
เรือนจํา ในการตรวจสอบสิทธิให้กับผู้ต้องขัง การเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายกับ
เรือนจํา และการคืนข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9
นครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง ทําให้ความครอบคลุมการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังเพิ่มมากขึ้นและตรงตาม CUP
มากยิ่งขึ้น ส่งผลดีกับทั้งผู้ต้องขังในการเข้าถึงสิทธิและหน่วยบริการประจําที่จะได้รับงบประมาณชดเชย
ในการดูแลผู้ต้องขัง
8. บทเรียนที่ได้รบั
สถานการณ์ผู้ต้องขังล้นเรือนจํา (Overcrowding) ต่อผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแล
สุขภาพ/บริการสาธารณสุขไม่ทั่วถึง, ไม่ได้รับการดูแลตรงตามมาตรฐานบริการ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
จากผู้ต้องขังไปสู่ผู้ต้องขัง ด้วยกั น และอาจส่งผลกระทบถึงเจ้าหน้าที่ ในเรือนจํา /ทัณฑสถานได้ ส่วนหนึ่ง
เกิ ด จากปั ญ หาการเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาล ทํ า ให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ขาดโอกาสในการเข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาล
และบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ การพัฒนาแนวทางการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขังร่วมกัน ทําให้
เกิดความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน และไม่เพียงแต่ส่งผลต่อความครอบคลุมการลงทะเบียนสิทธิผู้ต้องขัง
แต่ยังเกิดเครือข่ายความร่วมมือการทํางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถานและหน่วยบริการประจํา
และขยายผลไปยังการจัดบริการแก่ผู้ต้องขัง
9. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพผู้ ต้ อ งขั ง ทั้ ง 3 ประสาน ได้ แ ก่ สปสช.
สถานพยาบาล (สธ.) และเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ราชทัณฑ์) ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาการลงทะเบียน
สิทธิ UC ผู้ต้องขัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขังให้ครอบคลุม ครบถ้วน และ
ถู ก ต้ อ งมากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผู้ ต้ อ งขั ง ได้ รั บ สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ และเข้ า ถึ ง บริ ก ารในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป
10. การสนับสนุนที่ได้รับ
การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ เรือนจํา/ทัณฑสถาน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด/หน่วยบริการประจํา และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา
11. การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
การนําไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ผู้ต้องขังมีสิทธิรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง ตรงตามที่อยู่ปัจจุบัน
ได้รับการรักษาพยาบาลและเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมไปถึงสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ต้องขังได้รับงบประมาณ

ที่ครบถ้วนมากขึ้น การนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ประโยชน์ของการให้สิทธิเจ้าหน้าที่เรือนจํา/ทัณฑสถาน
ใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ในการจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง เพื่อผลักดันให้ยกระดับ
เป็น เจ้าหน้าที่ทะเบียน/นายทะเบียน ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช. ซึ่งจะสามารถดําเนินการบันทึกลงทะเบียน
สิทธิ/ปลดสิทธิได้ ส่งผลให้การจัดการสิทธิมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
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