สังเคราะห์ทางเลือกรู ปแบบกระจายอานาจ
ด้านบริ การสุ ขภาพ
ปรี ดา แต้อารักษ์

สรุ ปย่ อสาหรับผู้บริหาร
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือกการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพ
วิธีการศึกษาใช้การ
ประยุกต์วธิ ีการคุณภาพเป็ นหลัก โดยการวิเคราะห์และทบทวนเอกสาร (Documentary review) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่ วมกับกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
ผลการศึกษาพบว่า
หากไม่ถ่ายโอนสถานพยาบาล อปท.อาจฟ้ องร้องหรื อเร่ งรัดให้กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินการถ่าย
โอนสถานี อนามัย หรื อจัดตั้งสถานบริ การสาธารณสุ ขขึ้นเองโดยไม่รอการถ่ายโอน หรื อ อปท.อาจร่ วมมือกับ
กระทรวงสาธารณสุ ขในการบริ หารสถานี อนามัยก็ได้
เมื่ อพิ จารณาหลัก การและวัตถุ ป ระสงค์ข องการกระจายอานาจ ที่ ค าดหวัง ว่า จะสามารถท าให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดการทรั พยากร มี ความทัว่ ถึ งและเป็ นธรรมในการบริ ก าร มี การตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ แต่ก็อาจเกิดปั ญหาไม่ประหยัดในขนาด ( Economy of scales) เกิดความเหลื่อม
ล้ าระหว่างเขตพื้นที่ต่างๆ มีการแทรกแซงทางการเมือง และอาจขาดความเชื่ อมโยงของระบบบริ การแต่ระระดับ
รวมทั้งข้อจากัดด้านบุคลากร เช่นการสนับสนุ นทางวิชาการ ความก้าวหน้า การโยกย้ายฯลฯ ซึ่ งในการเน้นถึง
วัตถุ ประสงค์ดา้ นใดๆก็จะมีขอ้ จากัดและข้อโต้แย้งเสมอตัวอย่างเช่ นเรื่ องการสร้ างความเท่าเทียมในพื้นที่น้ นั
การกระจายอานาจจะเป็ นคาตอบที่ ดีแต่ อาจเกิ ดปั ญหาความเท่ า เที ย มระหว่า งพื้ นที่ ไ ด้เป็ นต้น และไม่ว่า จะ
ดาเนินการรู ปแบบใดจะมีท้งั ข้อดีและข้อจากัดควบคู่กนั เสมอ การกระจายอานาจไปสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างเต็มรู ปแบบมี
ข้อดีดา้ นความใกล้ชิดปั ญหา ความคล่องตัวในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อาจต้องแลกเรื่ องประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นการ
บางด้านที่ตอ้ งการการจัดการร่ วมกันเช่นการควบคุมป้ องกันโรคระบาด ความเป็ นธรรมระหว่างพื้นที่ การลงทุน
ที่ไม่คุม้ ค่า หรื อปั ญหาด้านการบริ หารบุคลากร เป็ นต้น
จากประสบการณ์การกระจายอานาจด้านสุ ขภาพของหลายประเทศ จะเห็นว่า การให้อปท.ขนาดเล็ก
ดาเนินการเรื่ องบริ การสุ ขภาพโดยเฉพาะด้านรักษาพยาบาลโดยลาพังมีผลกระทบด้านลบมากทั้งเรื่ องความคุม้ ค่า
ในการดาเนินงาน ภาระค่าใช้จ่าย การพัฒนาศักยภาพ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ บุคลากรมีแนวโน้มจะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเท่าที่ควร บางประเทศจึงกาหนดในกฎหมายให้บุคลากรต้องได้รับอบรม
อย่างน้อยตามเกณฑ์ที่กาหนด อปท.ส่ วนใหญ่ดูแลด้านสุ ขอนามัยทัว่ ไป การส่ งเสริ มสุ ขภาพ อนามัยสิ่ งแวดล้อม
เป็ นต้น หลายประเทศจัดระบบให้มีการจัดการในพื้นที่ที่ใหญ่ข้ ึน เช่น ระดับภาคหรื ออนุภาค โดยมีการจัดตั้ง
องค์กรขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากรของประเทศ บางประเทศเริ่ ม
“รวมศูนย์” (recentralization) การจัดการในบางเรื่ อง เช่น การเฝ้ าระวังและควบคุมโรค การบริ หารโรงพยาบาล
เป็ นต้น

(ก)

การกระจายอานาจของประเทศไทยที่ได้ดาเนินการมาแล้วพบว่า การสนับสนุนจากระดับท้องถิ่นพบว่า
ส่ วนใหญ่ “เหมือนเดิมหรื อดีข้ ึน” คุณภาพการบริ การประชาชนยังไม่พบว่าแตกต่างจากเดิมเนื่ องจากเพิ่งเริ่ มโอน
ไปอปท. ปัญหาหลักคือ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ไม่ชดั เจน ฝ่ ายการเมืองไม่มีการยืนยันหรื อมี
มาตรการที่เข้มข้นเพียงพอในการกระตุน้ ให้เกิดการขับเคลื่อน
ขณะที่ขา้ ราชการประจาไม่ได้แสดงความ
กระตือรื อร้นเชิงรุ กเพื่อนาไปสู่ การกระจายอานาจในรู ปแบบใดรู ปหนึ่ง ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
ในด้านศักยภาพของอปท.ในการดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพนั้น อปท. ที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัย
รวมทั้งเทศบาลที่มีการดาเนิ นการศูนย์บริ การสาธารณสุ ขอยูก่ ่อนแล้ว สามารถดาเนิ นการได้ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ระดับหนึ่ง แต่จะมีขอ้ จากัดเรื่ องการประสานงานระหว่างพื้นที่ การสนับสนุน
วิชาการและการโยกย้ายของบุคลากร และมีปัญหาด้านความคุม้ ค่า (economy of scales) อปท. มีความพร้อม
ด้านงบประมาณสนับสนุนแต่ขาดองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารการแพทย์และสาธารณสุ ข และมีศกั ยภาพในการ
ดาเนินการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมได้เป็ นอย่างดี
ข้ อเสนอจากการศึกษา มีดังนี้
ในระดับแนวคิด ต้องให้ ความหมาย และนิยามปฏิบตั ิการ “กระจายอานาจ” ให้ชดั เจนว่ามิใช่เป็ นเพียง
การถ่ายโอนภารกิจ การถ่ายโอนสถานบริ การ หรื อ การกาหนดให้อปท.ต้อง “จัดบริ การเอง” เท่านั้น แต่เป็ นการ
“กระจายความรับผิดชอบ” ไปยังอปท. ในทางปฏิ บัติสามารถแก้ ไขเพิ่มเติมที่ แผนปฏิ บัติการกระจายอานาจได้
เป็ นอานาจของคณะกรรมการกระจายอานาจ ประเด็นที่ตอ้ งแก้ไขหรื อเน้นคือ อปท.มีความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ได้รับ “บริ การสาธารณะ” ที่จาเป็ น ทั้งนี้ อปท.อาจจัดบริ การเองหรื อจัดซื้ อจัดหา
บริ การสาธารณะให้แก่ประชาชน ตามความเหมาะสมแก่บริ บทของพื้นที่ ซึ่ งการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพอาจ
เกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าจังหวัดเช่นกลุ่มจังหวัด หรื ออนุ ภาค และราชการส่ วนกลาง/ภูมิภาค มีหน้าที่ให้การ
สนับสนุนอปท.ในการดาเนิ นกิจการต่างๆ และไม่ควรจัดบริ การเอง ยกเว้นเป็ นระยะเปลี่ยนผ่าน หรื อดาเนิ นการ
แล้วเกิดประสิ ทธิ ภาพโดยรวมต่อประเทศ
ด้านรู ปแบบการถ่ายโอน เสนอทางเลือก ๓ ทางเลือกคือ
๑) ทางเลือกที่ ๑ กระจายอานาจแบบก้าวหน้า โดยการโอนสถานี อนามัยทั้งหมดพร้อมกันเป็ นพื้นที่ท้ งั
จังหวัด เป็ นอย่างน้อย หรื ออาจกว้างกว่านั้น เช่ นระดับอนุ ภาคโดย ร่ วมกันจัดตั้งสหการระหว่างอปท. จัดตั้ง
หน่ วยงานที่ทาหน้าที่บริ หารหน่ วยงานอิสระหรื อในกากับ ภายใต้กรรมการบริ หารระดับจังหวัดที่มีฝ่ายอปท.
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นประธาน และนักบริ หารการแพทย์และสาธารณสุ ขมืออาชีพ(CEO)
๒) ทางเลือกที่ ๒. กระจายอานาจแบบกึ่ งก้าวหน้า ทางเลื อกนี้ อาจเลื อกเป็ นระยะเปลี่ ยนผ่านได้ โดย
ถ่ายโอนสถานีอนามัยให้อบต.หรื อเทศบาลที่พร้อม โดยกาหนดระยะเวลาในระยะนี้ ให้แน่นอน เช่น ถ่ายโอนให้

(ข)

หมดภายใน ๕-๑๐ ปี เป็ นต้น ในระยะยาวให้ถ่ายโอนให้ทอ้ งถิ่นระดับจังหวัด(อบจ.ขึ้นไป)ให้หมด หรื อภายใต้
คณะกรรมการสุ ขภาพพื้นที่ หรื อจัดตั้งสหการ
๓) ทางเลือกที่๓. แบบกึ่งอนุ รักษ์ ไม่มีการถ่ายโอนสถานบริ การ โดยสถานบริ การยังสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ทั้ง นี้ ตอ้ งมี กลไกในการเจรจาระหว่างหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องภายใต้บริ บทการกระจายอานาจให้
ชัดเจนเช่น อปท.มอบให้กระทรวงสาธารณสุ ขทาหน้าที่จดั บริ การ หรื อเป็ นการจัดบริ การร่ วมกัน โดยมีรูปแบบ
ที่สามารถเลือกใช้หรื อปรับได้เช่น รู ปแบบรพ.สต.
รู ปแบบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพพื้นที่ หรื ออาจ
ใช้รูปแบบผสมผสานคือ ในระดับตาบลใช้ท้ งั กลไกกรรมการบริ หารรพ.สต.และกรรมการกองทุนฯ ซึ่ งหาก
สถานบริ การยังคงสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ก็ควรให้กรรมการฯมีอานาจในการวางนโยบาย การกากับดูแล
หรื อบริ หารสถานบริ การฯได้ และอาจใช้กรรมการชุดเดียวกันทาหน้าที่ท้ งั การบริ หารรพ.สต.และบริ หารกองทุน
หลักประกันฯก็ได้
อาจมีทางเลือกเพิ่มเติมที่เลือกทาได้คือ รู ปแบบองค์การมหาชน: จัดการในลักษณะเครื อข่ายทั้งระบบ
ตั้งแต่ระดับสถานีอนามัยจนถึงโรงพยาบาลระดับสู ง โดยการจัดตั้งองค์การมหาชนที่กากับโดยอปท. ขึ้นมา
บริ หารเครื อข่าย
ด้านนโยบาย เสนอให้ กาหนดนโยบายและแผนปฏิบตั ิการในระยะ๑๐ปี ให้ ชัดเจน จัดกระบวนการให้
เกิดความเห็นชอบร่ วมกันต้องให้ความสาคัญกับการดาเนิ นเกี่ยวกับการกระจายอานาจมากกว่าที่เป็ นอยู่ เลือก
จังหวัดจานวนหนึ่งเป็ นพื้นที่ปฏิบตั ิการระดับจังหวัดปฏิบตั ิการร่ วมกัน ๑-๒ปี เป็ นอย่างน้อย จากนั้นสรุ ปผลเพื่อ
ปรับสู่ ระยะต่อไป
ด้านโครงสร้างในการดาเนินงาน ให้จดั ตั้งสานักงานเพื่อการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุ ขโดยเฉพาะ
อยูภ่ ายใต้สกถ. และให้มีอานาจจริ งในการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบตั ิตาม ทั้งในส่ วนกลางและ
ส่ วนภูมิภาค จัดตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงานเพื่อบริ หารการถ่ายโอนภารกิจฯทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ/จังหวัด
ด้านการดาเนินงาน ให้จดั กระบวนการสื่ อสารแบบสองทางหรื อหลายช่องทางหรื อการเปิ ดเวทีเสวนา
เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู ้ร่วมกันในการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพในผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายทั้ง อปท. หน่วย
บริ การ บุคลากรสาธารณสุ ข และ ประชาชน ทาแผนและกลไกการถ่ายโอนที่ชดั เจนและมีความเป็ นไปได้ และมี
กลไกการสนับสนุนและการอภิบาลระบบที่ดี รวมทั้งการเตรี ยมความพร้อม การตรวจสอบ/กากับ/ติดตามให้
เป็ นไปตามแผน โดยคณะกรรมการหรื อคณะทางานที่มีอานาจจริ งในการดาเนินงานและจะต้องไม่ถูกครอบงา
จากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ถ่ายโอนตามความพร้อม แต่ควรกาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นการถ่ายโอนทั้งระบบให้
เหมาะสม มีการประเมินและเตรี ยมความพร้อมให้ อปท. ก่อนการรับโอนให้จริ งจัง เร่ งปรับปรุ งระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจแก่บุคลากรที่จะถ่ายโอน
กาหนดบทบาทของหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุ ขในบริ บทการกระจายอานาจที่ชดั เจน ทั้งสาธารณสุ ขจังหวัด(สสจ.) และ สาธารณสุ ขอาเภอ(สสอ.) มี

(ค)

การเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้สามารถดารงบทบาทที่สาคัญในฐานะผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข
ในการกากับ ตรวจสอบ ประเมินและรับรองมาตรฐาน จัดการให้มีพ้นื ที่ปฏิบตั ิการ (Operational Area)ใน
ขอบเขตระดับจังหวัดเป็ นอย่างน้อย เพื่อทดลองรู ปแบบและแนวทางที่หลากหลายที่อาจจะเกิดขึ้น

(ง)
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(จ)

๑. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
๑.๑ เหตุผลของการกระจายอานาจ
เป็ นที่ ท ราบกัน ว่ า การรวมศู น ย์ง บประมาณอยู่ที่ ส่ ว นกลาง ท าให้ ปั ญ หาในท้อ งถิ่ น ไม่ ไ ด้รั บ การ
ตอบสนองอย่างทันท่วงทีและแก้ไขอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น ปั ญหาการแย่งชิ งทรัพยากรในท้องถิ่ น ปั ญหา
มลภาวะจากขยะ ปั ญหาอาชญากรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกันส่ วนกลางไม่สามารถแก้ปัญหาสาคัญ ๆ ที่เป็ นปั ญหา
ของชาติได้ เช่ น ปั ญหาทรั พยากรธรรมชาติถูกทาลาย ปั ญหาความเท่าเทียมกันในสังคม ปั ญหาการกระจาย
รายได้ เป็ นต้น สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นล้วนสะท้อนถึ งการเติบโตจนเกินการ (Over-development) ของกรม และ
การด้อยพัฒนาเกิ นไปของเมือง (under-development of towns) ซึ่ งเมืองในที่น้ ี หมายถึ ง จังหวัดต่างๆ ที่อยู่
ห่างไกลจากมหานคร(๑,๒,๓)
มี ก ารหยิ บ ยกเหตุ ผ ลหลายประการของการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง โครงสร้ า งอ านาจจากที่ ก าหนดและ
รับผิดชอบโดยรัฐบาลส่ วนกลางเท่านั้นไปสู่ ส่วนปลายคือท้องถิ่นและชุมชนนั้นด้วยเหตุผลหลายประการเช่น
การเพิ่มประสิ ทธิ ผลของการบริ การโดยปรับการบริ การให้เหมาะสมกับความต้องการของคนในท้องถิ่น
ได้ง่าย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มแรงกระตุน้ ในการทางานของบุคลากรผ่านการนิ เทศงานได้ดี
ขึ้ น เพิ่ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เป็ นต้น และการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบจากองค์ก รขนาดใหญ่
(ส่ วนกลาง)มาสู่ องค์กรขนาดเล็กและมีความรับผิดชอบเฉพาะส่ วนที่ใกล้ชิดปั ญหาจะทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้น(๔,๕,๖)
การกระจายอานาจเป็ นประเด็นทางการเมืองที่สาคัญและมี ผลกระทบกับบริ บททางสังคมในทุกด้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพ ในกรณี ของประเทศไทยเนื่ องจากการกระจาย
อานาจเป็ นหลักการที่สาคัญที่กาหนดให้เป็ นแนวนโยบายแห่ งรัฐในรัฐธรรมนู ญ และประกอบกับรัฐได้มีการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจและแผนการกระจายอานาจเพื่อผลักดัน
ให้เกิ ดการกระจายอานาจด้านสุ ข ภาพให้เกิ ดผลตามที่ กาหนดเป้ าหมายไว้ เท่าที่ ผ่านมารู ปแบบการกระจาย
อานาจที่ดาเนิ นการในสังคมไทยมีหลากหลายรู ปแบบทั้งที่เกิ ดจากการผลักดันโดยตรงตามกฎหมายและการ
พัฒนาระบบและกลไกการกระจายอานาจขึ้นมาเองในระบบสังคมที่มีการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญๆหลายประการ ใน
ส่ วนการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพนั้นแม้ว่ามีการกาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายว่าด้วยการกาหนดและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้ใช้รูปแบบการถ่ายโอนภารกิจเป็ นสาคัญ แต่ยงั มีขอ้ ถกเถียงและผลการดาเนิ นงาน
ที่หลากหลายเกิดขึ้น ส่ งผลให้มีรูปแบบการกระจายอานาจเกิดขึ้นในหลายรู ปแบบ แต่ในขณะเดียวกันเนื่ องจาก
เงื่ อนเวลาที่กาหนดไว้ในกฎหมาย เป็ นประเด็นสาคัญประการหนึ่ งที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องหันมาวิเคราะห์

(๑)

และทบทวนรู ปแบบและแนวทางการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพอย่างจริ งจังและมีสารสนเทศที่ถูกต้องแม่นยา
เพื่อการตัดสิ นใจเชิงบริ หารที่ถูกต้องและเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างเหมาะสมและราบรื่ น โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานการ
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของประชาชนเป็ นสาคัญ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอการปรับแผนปฏิบตั ิการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ขเมื่อ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ได้เสนอให้ สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) ดาเนินการศึกษาเพื่อสังเคราะห์
ทางเลือกในดาเนิ นการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพ โดยอาศัยหลักฐานเชิ งประจักษ์เกี่ ยวกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ของการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น(อปท.) ทั้งกลไกระดับประเทศและระดับพื้นที่
ในประเด็นการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุ ขและสถานบริ การสาธารณสุ ขให้แก่อปท. ที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระจายอานาจรวมถึงวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ เพื่อหาหาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละ
รู ปแบบ ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่อาจบ่งบอกได้ถึงทิศทางการกระจายอานาจในอนาคต

๑.๒ วัตถุประสงค์
เพือ่ เสนอทางเลือกการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพ โดยมีการศึกษา 3 ประเด็นหลักดังนี้
๑. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ของการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพเพื่อค้นหารู ปแบบการกระจายอานาจ
ในรู ปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นจริ ง (update situation) โดยประเมินบริ บท (context) สาระ (content) กระบวนการ
(process) ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง (actors) ตลอดจนศึกษาความเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ และผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นก่ อน
ระหว่าง และหลังการกระจายอานาจในรู ปแบบที่มีอยู่ ซึ่ งการได้รับทราบสถานการณ์ การกระจายอานาจของ
กระทรวงสาธารณสุ ขในปั จจุบนั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปั ญหา
และอุปสรรค จะช่วยให้ได้ขอ้ มูลที่เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์ทางเลือกต่อไป
๒. การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบทางเลือกหรื อรู ปแบบการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุ ขกับรู ปแบบ
อื่นๆที่เหมาะสม เพื่อจัดจัดทาเป็ นข้อเสนอเพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนทางเลือกหรื อรู ปแบบที่เหมาะสม
ในการถ่ายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุ ข (possible model) โดยเน้นประเด็นการกระจายอานาจในส่ วน
ระบบบริ การสุ ขภาพ
๓. เสนอแนะแนวทาง หลัก เกณฑ์และวิ ธี ก ารในแต่ ล ะรู ป แบบทางเลื อกในการถ่ า ยโอนสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ขให้ อปท. และคาดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลื อก รวมถึงเสนอแนะแนวทางภายใน
๓-๕ ปี ข้างหน้า หากเกิดกรณี ไม่มีการถ่ายโอนสถานบริ การสาธารณสุ ขให้ อปท. เพิ่มเติม

(๒)

๒. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเรื่ องการกระจายอานาจในประเทศไทยตั้งแต่เริ่ มต้นอย่างจริ งจังหลังมีพ.ร.บ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒(๗) ซึ งแม้วา่ จะได้รับการยอมรับจากส่ วน
ราชการทุ ก ส่ ว นที่ ต้อ งถื อ ปฏิ บ ัติ ใ นฐานะที่ เ ป็ นกฎหมายที่ เ กิ ด ขึ้ นตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่ในข้อเท็จจริ งมีอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนของการถ่ายโอน
ภารกิ จด้านบริ การสาธารณสุ ขให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นตั้งแต่ปี ๒๕๔๒-๒๕๕๓ สามารถถ่ ายโอน
ภารกิจได้จานวนหนึ่งและถ่ายโอนสถานี อนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขไปให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล
(อบต.)ได้เพียง ๓๕ก แห่ งเท่านั้น(๘, ๙) ซึ่ งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนสถานี อนามัยทั้งประเทศที่เหลืออีก
กว่า ๙,๐๐๐ แห่ง
ส านัก งานคณะกรรมการกระจายอ านาจฯ(๒๕๕๒) ระบุ ว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข แจ้ง ต่ อ ส านัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ยังไม่พร้อมในการถ่ายโอนส่ วนที่เหลือเพราะยังมีปัญหาอุปสรรคหลายประการที่ตอ้ งแก้ไขให้
เสร็ จสิ้ นก่อนข ขณะที่สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติมีมติครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ ในส่ วนที่เกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเรื่ องสุ ขภาพซึ่ งถือว่าเป็ นหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านสุ ขภาพแก่ประชาชนใน
ท้องที่ของตนเอง และนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งมติดงั กล่าวไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เน้นอปท.ได้ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนากาลังคน จัดตั้งกองทุนการศึกษาเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นได้ศึกษาต่อด้านสุ ขภาพ
และกลับมาทางานในท้องถิ่ นตนเองตลอดจนสนับสนุ นการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุ ข นี่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การกระจายอานาจรู ปแบบหนึ่ งที่ทาคู่ขนานไปกับการดาเนิ นการด้านการถ่ายโอนสถานบริ การจากกระทรวง
สาธารณสุ ขที่มีความล่าช้าและมีอุปสรรคอย่างมาก
พีระ ตันติเสรณี (๒๕๔๔)(๑๐) เสนอรู ปแบบที่ เป็ นทางเลื อกมาตั้งแต่เริ่ มกระบวนการในการถ่ ายโอน
สถานบริ การสาธารณสุ ขไปให้อปท.ใหม่ๆ เป็ น ๓ รู ปแบบคือ
โครงสร้างแบบเดิม (centralized national structure) สถานบริ การสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่อยู่ในสังกัด
รัฐบาลกลางโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งจัดเป็ นตัวอย่างของโครงสร้างระบบบริ การสุ ขภาพที่มีลกั ษณะ
รวมศูนย์มาก มีขอ้ ดีคือมีลกั ษณะบูรณาการสู งมาก (highly Integrated healthcare system) แต่ไม่สอดคล้องกับ
บริ บทการกระจายอานาจ

ก

เป้ าหมาย ๓๕ แห่ง แต่ถ่ายโอนจริ งได้ ๒๘ แห่ง
ข
มติและข้อเสนอจากสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑. สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจฯ. หนังสื อราชการที่นร. ๐๑๐๗/๔๕๓๑.

(๓)

โครงสร้างแบบหลวม (loose national structure) มีความหลากหลายเจ้าของ (diversity of ownership)
และการจัดการแบบแยกส่ วน (fragmented management) ในการปฏิรูประบบสุ ขภาพของประเทศเหล่านั้น จึงมัก
มีขอ้ เสนอให้บูรณาการระบบริ การสุ ขภาพที่กระจัดกระจายอยู่ ในกรณี ประเทศไทย หากมีการถ่ายโอนสถาน
บริ ก ารสาธารณสุ ข ให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นอย่างสุ ดโต่ งตามพ.ร.บ.กาหนดขั้นตอนและแผนการ
กระจายอานาจฯ โดยไม่มีกลไกหรื อระบบหรื อหลักเกณฑ์ใดเพื่อบูรณาการมารองรับ ก็จะมีโครงสร้างแบบ
หลวม ตรงนี้ จึงเป็ นประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาอย่างรอบคอบ ประเด็นนี้ ในวงการวิชาการตะวันตกมีวิวาทะกันมาก
ระหว่างนักวิชาการสายท้องถิ่ นนิ ยมหรื อกระจายอานาจนิ ยม (Localism/Decentralism) กับสายรวมศูนย์นิยม
(Centralism)
โครงสร้างบูรณาการระดับภาค (Regionalized structure) เป็ นระบบบริ การที่ให้บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ
(comprehensive) แก่ประชาชนในระดับภาคหรื อกลุ่มชุมชนหลายชุมชน ข้อเสนอนี้ถือเป็ น “การบูรณาการระดับ
ภาค (Regionalization)” มีประเด็นในทางปฏิบตั ิ กล่าวคือ ในบริ บทของระบบบริ การสาธารณสุ ขไทย คาว่า
“regionalization” ควรจะเป็ นบูรณาการ บริ การสุ ขภาพระดับ “เขต” หรื อ ระดับ“จังหวัด” โดยพีระเองเห็นว่าควร
บูรณาการระดับเขต ซึ่ งเป็ นการบูรณาการเครื อข่ายหน่วยงานและสถานบริ การสุ ขภาพภายในเขต เช่น ศูนย์เขต
ต่าง ๆ เครื อข่าย โรงพยาบาลศูนย์(รพศ.) โรงพยาบาลทัว่ ไป(รพท.) โรงพยาบาลชุมชน(รพช.) และสาธารณุ ข
จังหวัด (สสจ.) สาธารณสุ ขอาเภอ(สสอ.) และสถานีอนามัย ในโครงสร้างเดียวกัน โดยในระยะผ่านนี้ เสนอให้
ยังคงสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ระยะยาวอาจไปสังกัดเครื อข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่ น หรื อสังกัดองค์กร
ประกันสุ ขภาพแห่ งชาติที่อาจจัดตั้งขึ้นในอนาคต (คล้าย NHS ของอังกฤษ) หรื อปรับสถานภาพเป็ นสถาน
บริ การสุ ขภาพอิสระในกา กับรัฐ (autonomous hospital) ทั้งเครื อข่าย
แนวคิ ดของพีระ สอดคล้องกับข้อเสนอของสานักงานสนับสนุ นและพัฒนาการกระจายอานาจด้าน
สุ ขภาพที่เสนอรู ปแบบการถ่ายโอนสถานบริ การกระทรวงสาธารณสุ ขไปยังท้องถิ่นในลักษณะพวงบริ การและ
ไปอยูภ่ ายใต้คณะกรรมการสุ ขภาพระดับพื้นที่ซ่ ึ งประกอบด้วยภาคส่ วนต่างๆมาบริ การร่ วมกัน(๖) อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ แนวคิดจะได้รับการยอมรับจากทั้งกระทรวงสาธารณสุ ขและคณะกรรมการกระจายอานาจจนถึงขั้นมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการสุ ขภาพระดับพื้นที่ หรื อกสพ.และมี แผนการถ่ ายโอนเป็ นขั้นตอนแต่ดว้ ยอุ ปสรรคหลาย
ประการทาให้กระบวนการถ่ายโอนหยุดชงักไปนานจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๐ จึงได้เริ่ มสานต่ออีกครั้ง
Laraine Hawkins, จรวยพร ศรี ศศลักษณ์ , สุ ทยุต โอสรประสพ (๒๕๕๒)(๑๑) ทาการศึกษาเรื่ องการถ่าย
โอนสถานีอนามัยที่โอนไปยังองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พบว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ของการกระจายอานาจด้าน
สุ ขภาพ โดยสามารถตอบสนองและบริ การได้ตามความต้องการของประชาชน ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจาก
องค์การบริ หารส่ วนตาบล(อบต.) สถานีอนามัยสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆได้เร็ วขึ้น คิดริ เริ่ มได้มากขึ้น แต่ก็
ยังมีขอ้ ติดขัดเช่นเรื่ องกฎหมายกฎระเบียบ การโอนงบประมาณที่ล่าช้า ที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข

(๔)

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ(๒๕๔๓)(๑๒) เสนอแนวคิดไว้วา่ ในการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ข โครงสร้าง
ระดับท้องถิ่นที่จะกระจายไปนั้นควรยึดหลัก 5 หลัก คือ 1) จะต้องประหยัดในขนาด หรื อที่เรี ยกว่า มี Economy
of scales ในระดับที่ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพที่สมควรแก่การบริ การประชาชน 2) จะต้องมีการเชื่ อมโยงระบบ
บริ การสุ ขภาพอย่างดี 3) ระบบกระจายอานาจในโครงสร้างท้องถิ่นนั้นต้องมีระบบการแข่งขัน ซึ่ งจะก่อให้เกิ ด
การแข่งขันในเรื่ องคุณภาพ ราคา และประสิ ทธิ ภาพ 4) ต้องยึดแนวคิดความเป็ นเจ้าของที่รู้วา่ ใครรับผิดชอบใน
เรื่ องใดที่ชดั เจน และ 5) ต้องมีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
จิรุตม์ ศรี รัตนบัลล์(๒๕๔๓)(๑๓) กล่าวถึ งการกระจายอานาจใน 2 ทิศทาง คือ 1) สร้ างการมีส่วนร่ วม
เสริ มพลังให้แก่ชุมชนปรับปรุ งการประสานงานระหว่างส่ วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ กระตุน้ ให้มีการวางแผนแบบ
มีส่วนร่ วมที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่ น และ 2) เป็ นกลไกการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการ และการตอบสนองต่อความต้องการของบริ การทางสุ ขภาพของรัฐ นอกจากนั้นผูเ้ กี่ยวข้องต้องให้
ความสาคัญต่อการสร้ างสิ่ งจูงใจที่ส่งเสริ มการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ วางระบบการตรวจสอบ การบริ หาร
จัดการตลอดจนหากลไกที่จะชดเชยหรื อรักษาประสิ ทธิภาพของขนาดหรื อความประหยัดในขนาด (Economy of
Scales) อันเนื่องมาจากการกระจายกิจกรรมต่างๆ ออกไปเช่น การจัดซื้ อจัดหายา การวิจยั และพัฒนา การพัฒนา
บุคลากร เป็ นต้น ทั้งนี้ขอ้ ดีและข้อเสี ยสรุ ปเป็ นตารางดัง ตารางที่ ๑

(๕)

ตาราง 1 แสดงผลได้ (Benefits) และข้ อเสี ย (Drawbacks) ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการกระจายอานาจ

ที่มา: อ้างใน จิรุตม์ ศรี รัตนบัลล์. ประสิ ทธิ ภาพในระบบสุ ขภาพ. นนทบุรี: สถาบันวิจยั ระบบ
สาธารณสุ ข; ๒๕๔๓.

(๖)

จิรบูรณ์ โตสงวน (๒๕๕๓)(๑๔) ทบทวนบทเรี ยนจากประเทศโปรตุเกส, สเปน, อิตาลี, เม็กซิ โก และ
สหราชอาณาจักร ในการกระจายอานาจด้านระบบสุ ขภาพพบว่า การให้บริ การสุ ขภาพและระบบสุ ขภาพ
โดยรวมภายหลังการปฏิรูปดีข้ ึน อย่างเช่นในประเทศโปรตุเกส การกระจายอานาจจากส่ วนกลางทาให้สภาวะ
ด้านสุ ขภาพของประชาชนดี ข้ ึนเป็ นอย่างมาก ประชาชนสามารถเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพที่จาเป็ นได้ง่ายยิ่งขึ้ น
ขณะที่ในอีกหลายประเทศพบว่า ทาให้เกิดความคล่องตัวและมีอิสระในการทางานของหน่วยงานท้องถิ่นมาก
ขึ้นอันเนื่ องมาจากการที่สายงานบังคับบัญชานั้นสั้นลง เช่น อิสระทางการเงินการคลัง(สเปน, อิตาลี, เม็กซิ โก
และ สหราชอาณาจักร), อิสระในการตัดสิ นใจเรื่ องบุคคล (สเปน, สหราชอาณาจักร),อิสระในการซื้ อบริ การจาก
ผูใ้ ห้บริ การอื่นๆที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า (สหราชอาณาจักร, อิตาลี) อย่างไรก็ตาม การกระจายอานาจในแต่ละ
ประเทศต่างก็ประสบกับปั ญหาในเรื่ องต่างๆ เช่ น ปั ญหาความขัดแย้งทางการเมือง,ปั ญหาความเป็ นธรรมใน
ลักษณะต่างๆ, ปัญหาการตอบสนองในระบบการกระจายอานาจออกจากส่ วนกลางและในระบบตลาดภายในก็มี
ปั ญหาเรื่ องภาวะตลาดที่ ยงั ไม่เอื้ อให้เกิ ดการแข่งขัน และปั ญหาเรื่ องความชัดเจนของคุณภาพในตัวสัญญา
ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูใ้ ห้บริ การ
จิรบูรณ์ ได้ให้ความเห็ นปิ ดท้ายว่า ปั ญหาสาคัญและพบมากคื อเรื่ องคนที่อาจนาไปสู่ การต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากความรู ้สึกไม่มนั่ คงในหน้าที่การงาน หรื อเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมือง บางประเทศ
ยังมีการรวมศูนย์อานาจในเรื่ องนโยบายและแผนและการเงินการคลังทาให้การตอบสนองต่อประชาชนไม่ดีท้ งั
ในเรื่ องปริ มาณและขอบเขต แสดงให้เห็นว่าการให้อานาจในการตัดสิ นใจและอิสระในเรื่ องการเงินการคลังเป็ น
เรื่ องสาคัญหากต้องการให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

(๗)

๓. กรอบแนวคิดในการศึกษา

๔. ระเบียบวิธกี ารศึกษาวิจัย
ใช้การประยุกต์วธิ ีการคุณภาพเป็ นหลัก โดยการวิเคราะห์และทบทวนเอกสาร (Documentary review)
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ร่ วมกับกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

๕. ผลการศึกษา
๕.๑ ประสบการณ์ จากต่ างประเทศ
เป็ นที่ยอมรั บกันโดยทัว่ ไปว่าการกระจายอานาจไม่ใช่ เป้ าหมายสุ ดท้าย แต่เป็ นเครื่ องมือที่จะนาไปสู่
เป้ าหมายการมีประสิ ทธิ ภาพ ความเป็ นธรรม เกิ ดขึ้ นแก่ ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ รู ปแบบ วิธีการในการแบ่ง
อานาจระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ไม่มีสูตรสาเร็ จตายตัว รู ปแบบการกระจายอานาจที่มีในประเทศ
ต่างๆ ก็ไม่เหมือนกันเลยและไม่สามารถลอกแบบความสาเร็ จจากที่หนึ่ งแล้วหวังว่าเมื่อนามาใช้อีกที่หนึ่ งจะ
สาเร็ จเหมือนกัน ขึ้นกับบริ บทของแต่ละประเทศแต่ละถิ่นแต่ละพื้นที่

(๘)

ระบบบริ การสุ ขภาพนั้น แม้แต่ในประเทศที่ เจริ ญแล้วหลายประเทศในยุโรปก็ไม่เหมื อนกัน บาง
ประเทศ ท้องถิ่ นจะรับผิดชอบทุกเรื่ องแม้กระทัง่ มีโรงพยาบาลขั้นสู งเป็ นของตนเอง เช่ น สวีเดน ในขณะที่
อังกฤษมิได้กระจายอานาจให้แก่ทอ้ งถิ่ น รัฐบาลดูแลเรื่ องระบบหลักประกันสุ ขภาพทั้งหมดโดยตั้งสานักงาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติดูแลทั้งสถานพยาบาลของรัฐและระบบการเงินการคลัง ในประเทศออสเตรเลี ย
เทศบาลก็มิได้รับผิดชอบเรื่ องการรั กษาพยาบาล แต่จะรับผิดชอบด้านสาธารณสุ ขทัว่ ๆไป เช่ น การจัดเคหะ
ชุมชน จัดระเบียบเมือง สุ ขาภิบาลและสุ ขอนามัยทัว่ ไป ความปลอดภัยของอาหาร สิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น(๑๕)
การกระจายอานาจในหลายประเทศมิได้กระทาเสร็ จสิ้ นในระยะเวลาอันสั้น(๑๖) เช่นประเทศอิตาลีที่ใช้
เวลากว่า ๑๐ ปี ตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๙๐ จนกระทัง่ ค.ศ. ๒๐๐๒ ทยอยถ่ายโอนงานบริ การสุ ขภาพไปสู่ รัฐบาลท้องถิ่น
ระดับ Region ขณะที่สเปนนั้นใช้เวลามากกว่า ๒๐ ปี ทั้งสองประเทศมีการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพให้กบั
พื้นที่ที่มีความพร้อมก่อนแล้วค่อยขยายสู่ พ้นื ที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าในภายหลัง อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศ
ไม่ได้กระจายอานาจในการจัดการด้านบริ การสุ ขภาพลงไปถึงระดับเทศบาล(Municipality)ซึ่ งเป็ นระดับล่างสุ ด
สาหรั บอิ ตาลี น้ นั แม้ว่ารั ฐบาลท้องถิ่ นที่ มี ประชากรมากตั้งแต่แสนกว่าคนจนถึ ง ๑๐ ล้านคน(๑๗) ก็ยงั ประสบ
ปั ญหาเรื่ องความแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ที่ยากจนและร่ ารวย เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่ งมี
นอร์ เวย์, สวีเดน เดนมาร์ คและฟิ นแลนด์ ที่ ถือได้ว่าเป็ นประเทศที่ มีการกระจายอานาจอย่างมากมาก่อนและ
พบว่าช่องว่างความเป็ นธรรมทางสุ ขภาพและประสิ ทธิ ภาพระหว่าง County เพิ่มมากขึ้นจนนามาสู่ การปฏิ รูป
ระบบสุ ขภาพในที่สุด
ความเป็ นพลวัตของการกระจายอานาจขึ้นกับสภาพปั จจัยภายในของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น
ประเทศนอร์ เวย์ ซึ่ งได้รับการยอมรับว่ามีการกระจายอานาจที่กา้ วหน้ามากประเทศหนึ่ งของโลกและมี
การกระจายอานาจให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นมาตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๗๐ รัฐบาลท้องถิ่นที่เรี ยกว่า “County” เทียบประมาณ
“จังหวัด” ของไทยค และมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นคือ Municipality หรื อเทศบาล ซึ่ งเป็ นระดับล่างสุ ดในแต่
ละ County หลังจากกระจายอานาจให้ County ต่างๆรับผิดชอบระบบบริ การทั้งหมดมาเป็ นเวลานานพบว่ามี
ปั ญหาเรื่ องประสิ ทธิ ภาพ จึงได้จดั ตั้งเขตสุ ขภาพ ๕ เขตในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ขึ้นมาดูแลโรงพยาบาลแทน County
ทั้งหมด ทาให้มีประสิ ทธิ ภาพในการจัดการดีข้ ึน และคิวในการรับบริ การสั้นลง

ค

เป็ นความเห็นของผูว้ จิ ยั เอง โดยเห็นว่าทั้งระดับcounty และจังหวัด เป็ นการปกครองที่ถ่ายระดับมา
จากระดับประเทศหรื อรัฐบาลส่ วนกลาง เช่นเดียวกัน และระดับที่ถดั ลงไปคือระดับ อปท. เช่น Municipality
เทียบเคียงกับเทศบาล หรื อ อบต.ของไทย

(๙)

ประเทศสวีเดนนั้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ลดจานวน County จาก ๒๖ แห่ งเหลือ ๒๑ แห่ ง (Saltman, R. b., V.
Bankauskaite, et al., Eds. :2007)(๑๘) แม้ว่าโรงพยาบาลและการบริ การสุ ขภาพยังอยู่ในความรับผิดชอบของ
County แต่มีแนวโน้ม รวมศูนย์การจัดการในบริ การบางด้านเช่นบริ การขั้นสู งและบริ การฉุ กเฉิ นเป็ นต้น(๑๙) มี
การปฏิรูประบบบริ การสุ ขภาพในปี ค.ศ.๒๐๐๒ มีการจัดตั้งเขตสุ ขภาพ(Health Region) ๕ เขตบริ หารงานใน
รู ปแบบ Board หรื อ คณะกรรมการ บริ หารจัดการระบบบริ การสุ ขภาพแทนCounty ๑๙ County และโอน
โรงพยาบาลของ County ทั้งหมดไปขึ้นกับรัฐบาลกลางแต่มีความเป็ นอิสระในการบริ หารงาน (Autonomous)
ซึ่ งพบว่ามีความประหยัดในขนาดหรื อมี economy of scale มากขึ้น และประชาชนได้รับการบริ การที่รวดเร็ วขึ้น
คิวสั้นลง และเทศบาลต่างๆมีหน้าที่ในการให้บริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ แพทย์ผใู ้ ห้บริ การส่ วนใหญ่เป็ น
เอกชนแต่ก็ได้รับค่าใช้จ่ายจากระบบประกันสุ ขภาพแห่งชาติและจากเทศบาล(๒๐, ๒๑)
ประเทศเดนมาร์ ค มีการจัดตั้งเขตสุ ขภาพขึ้น ๕ เขต เช่นกันในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ทาหน้าที่ดูแลโรงพยาบาล
แทน County ๑๔ แห่ง และได้ลดจานวนเทศบาลจาก ๒๗๕ แห่ งเหลือ ๑๐๐ แห่ ง เขตสุ ขภาพมีอานาจหน้าที่ใน
การบริ หารระบบบริ การสุ ขภาพแทน County ทั้ง ๑๔ แห่ ง และให้เทศบาลมีอานาจหน้าที่ที่มากขึ้นในเรื่ องการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค การดูแลคนพิการ รักษาผูต้ ิดสุ รายาเสพติด จะเห็นว่าที
ทั้งการรวบอานาจมากขึ้นในเรื่ องการจัดบริ การสุ ขภาพขั้นสู ง ในขณะที่ให้ทอ้ งถิ่นรับผิดชอบมากขึ้นในการดูแล
สุ ขภาพอนามัยทัว่ ไปของประชาชนด้วย(๒๒)
ที่สาคัญคือมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรที่ชดั เจน ไม่ซอ้ นทับกัน ดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงอานาจหน้ าทีด่ ้ านสุ ขภาพ แต่ ละระดับของประเทศเดนมาร์ ค
รัฐบาลกลาง
กาหนดระเบียบ กฎหมาย
เฝ้ าระวังเรื่ องสุ ขภาพ
การจัดสรรงบประมาณ

เขตพืน้ ที่
โรงพยาบาล
บริ การพิเศษสาหรับคนพิการ
จิตเวช

เทศบาล
การพยาบาลที่บา้ น
การเยีย่ มบ้าน
ทันตสุ ขภาพในเด็ก
งานอนามัยโรงเรี ยน

ที่มา: Vallgårda & Krasnik, 2007.
ประเทศฟิ นด์แลนด์ การเมืองท้องถิ่นระดับล่างสุ ดคือเทศบาล (ลดลงจาก ๔๔๘ แห่งเหลือ ๔๑๕ แห่ งใน
ปี ๒๐๐๘ เนื่ องจากเทศบาลขนาดเล็กๆไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง) มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดบริ การ
สุ ขภาพระดับปฐมภูมิ (มีกฎหมาย Primary Health Care Act ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๗๒) ซึ่งเทศบาลมีเป็ นของตนเอง มี
แพทย์ประจา สาหรั บโรงพยาบาลขั้นสู งขึ้นไปนั้นเดิ มเคยเป็ นของเทศบาลแต่ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย

(๑๐)

กาหนดเขตบริ การโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับทุติยภูมิข้ ึน(Hospital district) จานวน ๒๐ เขต ในปี ค.ศ. ๑๙๙๑ และ
เทศบาลหนึ่ งๆต้องเข้าเป็ นสมาชิ กของเขตบริ การตามสภาพภูมิศาสตร์ บริ หารงานในลักษณะสันนิ บาตหรื อ
สหการโดยมีคณะกรรมการที่เลื อกตั้งทุก ๔ ปี จากเทศบาลในสังกัด โดยมีประชากรในเขตประมาณ ๖๕,๐๐๐
คน ถึง ๑.๔ ล้านคน ทั้งนี้ เทศบาลจะจัดบริ การต่างๆเองในสถานบริ การในเทศบาลหรื อซื้ อบริ การจากสถาน
บริ การปฐมภูมิหรื อโรงพยาบาลในเทศบาลอื่นหรื อเขตอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตามแม้วา่ จะมีบริ การปฐมภูมิและทุติย
ภูมิในเขตบริ การเดี ยวกัน แต่ก็ยงั ประสบปั ญหาเรื่ องการประสานงานและการส่ งต่อผูป้ ่ วยเนื่ องจากอยู่คนละ
สังกัด จึงมีแนวคิดในการปฏิรูประบบบริ การอีกโดยจะออกกฎหมายใหม่ที่รวมบริ การปฐมภูมิและโรงพยาบาล
ไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกันและอยู่ภายใต้การบริ หารงานแบบเขตสุ ขภาพ แต่ขณะนี้ ได้มีบางเขตเริ่ มปฏิรูปไป
แล้ว นอกจากนี้ ยงั มีปัญหาสาคัญที่พบเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆก็คือเรื่ องความไม่เท่าเทียมกันในบริ การสุ ขภาพ
ระหว่างเขตต่างๆซึ่ งรัฐบาลกลางได้ให้ความสาคัญที่จะต้องมีการปฏิรูป
ในด้ า นการฝึ กอบรมนั้ นมี ก าร
กาหนดในกฎหมายว่าสถานบริ การสุ ขภาพต้องมีหน้าที่จดั ให้บุคลากรได้มีการฝึ กอบรมอย่างน้อย ๓-๑๑ วันต่อปี
ขึ้นกับประเภทของบุคลากร(๒๓)
แม้วา่ โดยทฤษฎีแล้ว การกระจายอานาจน่าจะทาให้ระบบตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
ดี ข้ ึ น แต่ ในทางปฏิ บตั ิ กลับ พบว่า ผลลัพ ธ์ มีท้ งั ดี และไม่ ดีต่อสุ ขภาพของประชาชน ตัวอย่า งเช่ น MonteroGranados (๒๐๐๗)(๒๔) ระบุวา่ มีผลการศึกษาหลายการศึกษาที่ส่วนใหญ่ทาในประเทศกาลังพัฒนาผลการศึกษา
พบว่าการกระจายอานาจทาให้สถานะทางสุ ขภาพบางอย่างดีข้ ึน เช่นอัตราตายของทารก (infant mortality rate)
ลดลง มีบางการศึกษาเช่น Khaleghian: ๒๐๐๓ (อ้างใน Montero-Granados: ๒๐๐๗) พบว่าการกระจาย
อานาจทาให้บริ การทัว่ ถึ งมากขึ้ นเกิ ดขึ้ นเฉพาะในประเทศยากจน Jime'nez and Smith: ๒๐๐๕ (อ้างใน
Montero-Granados: ๒๐๐๗) ศึกษาในประเทศคานาดาพบว่าอัตราการตายของทารกลดลงเช่นกัน MonteroGranados ได้ใช้ Convergence Model วิเคราะห์ผลการกระจายอานาจการเปลี่ยนแปลงทางสุ ขภาพในประเทศ
สเปนตั้งแต่ปีค.ศ. ๑๙๘๐-๒๐๐๑ ไม่พบผลกระทบทั้งด้านบวกและลบที่ชดั เจนแต่ก็พบว่าความแตกต่างระหว่าง
พื้นที่มีมากขึ้นกว่าช่วงเริ่ มการกระจายอานาจ
ตัวอย่างผลกระทบที่สาคัญต้องพึงระวังคือประเด็นความเท่าเทียมระหว่างพื้นที่ เช่ นในประเทศญี่ปุ่น
หลังจากมีระบบประกันสุ ขภาพสาหรับผูส้ ู งอายุ (long-term care) ที่แม้กาหนดชุ ดสิ ทธิ ประโยชน์โดยรัฐบาล
กลาง แต่การบริ หารจัดการเช่ นการเก็บเบี้ยประกันและการชดเชยค่าบริ การอยูใ่ นความรับผิดชอบโดยเทศบาล
ต่างๆ ซึ่ งพบว่ามีการเก็บเบี้ยประกันสุ ขภาพที่แตกต่างกันมากถึง ๒.๘ เท่า ระหว่างเทศบาลที่เก็บสู งสุ ดและที่เก็บ
ต่าสุ ด ทาให้เกิดปั ญหาแก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย(๒๕)
บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในประเทศต่างๆสรุ ปได้ดงั ตารางที่ ๒(๕)

(๑๑)

ตารางที่ ๒ แสดงความรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริการสุ ขภาพขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในต่ างประเทศ
ประเทศ
Long-term care

แคนาดา

นอร์ เวย์

เดนมาร์ค

สวีเดน

อังกฤษ

เยอรมัน
เนเธอร์แลนด์
X

สวิสเซอร์แลนด์

ฮังการี
โปแลนด์
X

รัสเซีย
ดัดแปลงจาก Saltman Rb (2007),

โรงพยาบาล
X
X
X
X
X

X
X

X


หน่ วยบริการปฐมภูมิ
X
X
X
X
X
X
X


X


ประสบการณ์ ประเทศนิ วซี แลนด์ หลัง จากที่ เคยกระจายอานาจออกไปในรู ปแบบเขตสุ ขภาพย่อยที่
เรี ยกว่า Area Health Board ๑๔ เขต พบว่าเกิดปั ญหาในการบริ หารจัดการเพราะเป็ นเขตเล็กหลายเขตเกินไป จึง
หันกลับมารวมศูนย์มากขึ้นเหลือเพียง ๔ ภาค (Regional Health Authorities: RHA) ซึ่ งต่อมาได้รวมกันเป็ น
องค์กรเดียว คือ Health Funding Authority (HFA) ทาหน้าที่เป็ นผูซ้ ้ื อบริ การสุ ขภาพ (purchaser) ให้ประชาชน
โดยเซ็นสัญญาซื้ อบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ เท่านั้น สถานบริ การสุ ขภาพก็ยงั คงอยูใ่ นความรับผิดชอบของรัฐโดย
ได้มีการจัดตั้ง Crown’s Health Enterprises รับผิดชอบสถานบริ การต่างๆ โดยแยกออกมาจากกระทรวง
สาธารณสุ ข(๒๖)
ประสบการณ์ ของประเทศฟิ ลิ ปปี นส์ น้ นั จรวยพร (๒๕๕๑) ระบุ ว่า ภายหลังกระจายอานาจ ๑๗ ปี
พบว่าในองค์กรท้องถิ่นที่มีรายได้สูงสามารถบริ หารจัดการในด้านต่างๆได้ดี ทาให้มีการพัฒนาสุ ขภาพและการ
เข้าถึงบริ การดี ข้ ึน ผลกระทบด้านบวกคือการมีส่วนร่ วมของประชาชน การตอบสนองต่อปั ญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น ส่ วนผลกระทบด้านลบเช่นการแยกส่ วนของบริ การสุ ขภาพ บุคลากรขาดกาลังใจ เสี ยสิ ทธิ ประโยชน์
ขาดโอกาสการฝึ กอบรม หรื อถู กการเมื องท้องถิ่ นแทรกแซง ทั้งนี้ การกระจายอานาจของประเทศฟิ ลิ ปปี นส์

(๑๒)

ประสบกับปั ญหาทั้งด้านการบริ หารจัดการและการเงิ นการคลัง เนื่ องจากการเตรี ยมความพร้ อมไม่ดีพอ และ
หลังจากผ่านไประยะหนึ่งท้องถิ่นบางแห่งที่รับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จึง
ขอโอนโรงพยาบาลคืนให้กบั กระทรวงสาธารณสุ ขจานวน ๓๐ แห่ง และ Lakshminarayanan R (๒๐๐๓)(๒๗)
พบว่าจากการกระจายอานาจทาให้ผลกระทบด้านลบต่อการดาเนิ นงานด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ โดยระบุวา่ ไม่ใช่
ความไม่ดีของ“การกระจายอานาจ” แต่เกิดจากการเตรี ยมการที่ไม่ดีพอของฝ่ ายนโยบายและฝ่ ายปฏิบตั ิ การไม่
ประสานกัน ระหว่า งรั ฐ บาลกลางกับ ท้อ งถิ่ น รอบระยะเวลาการพิ จ ารณางบประมาณก็ ไ ม่ ส อดคล้อ งกัน
นอกจากนั้นการกระจายงบประมาณสนับสนุ นท้องถิ่ นจากรั ฐบาลกลางก็ยงั ทาให้เกิ ดความไม่ เป็ นธรรมแก่
ท้องถิ่นเล็กที่ความสามารถในการหารายได้ต่า การถ่ายโอนสถานบริ การแบบแยกส่ วนที่ให้ทอ้ งถิ่นระดับล่างดู
สถานีอนามัย ระดับจังหวัดดูแลโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอาเภอ ส่ วนกระทรวงสาธารณสุ ขระดับเขต
ยังคงรับผิดชอบโรงพยาบาลระดับสู งรับการส่ งต่อ ซึ่ งได้เกิดปั ญหาในการประสานงานและการส่ งต่ออย่างมาก
ในการประชุ มประเทศสมาชิ ก องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เรื่ อง Regional
Seminar on Decentralization of Health Care Services ที่เมือง Bandung, Indonesia ระหว่างวันที่ ๖-๘
กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ ผ่า นมา ผูแ้ ทนของประเทศสมาชิ ก ได้มี ขอ้ เสนอร่ วมกันว่า ภารกิ จบางภารกิ จเช่ นการ
ควบคุมป้ องกันโรค ที่มีการกระจายอานาจให้แก่อปท.ต่างๆพบอุปสรรคในการดาเนิ นการอย่างมากเนื่ องจากการ
ระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในเขตรับผิดชอบของอปท.หลายแห่ งทาให้เกิดปั ญหาในการประสานงานระหว่างอปท.
ซึ่ งทาให้การควบคุ มโรคไม่มีประสิ ทธิ ภาพ จึงมีการเสนอให้มีการรวมศูนย์ หรื อ Recentralized ในภารกิ จที่มี
ลักษณะดังกล่าว
หลายประเทศใช้วิธีถ่ายโอนความรับผิดชอบในการจัดบริ การสาธารณสุ ขให้แก่ทอ้ งถิ่นระดับล่าง แต่
การตัดสิ นทางนโยบายยังอยูท่ ี่ระดับประเทศหรื อที่ระดับเขต ประเทศทางสแกนดิเนเวีย ดึงอานาจกลับคืนมาใน
ระดับที่สูงขึ้น ภายหลังพบว่ากระจายอานาจย่อยเกินไปก่อนให้เกิดผลกระทบด้านลบหลายประการ จึงออกแบบ
ใหม่ ใ ห้ ส มดุ ล กั น มากขึ้ นระหว่ า งการกระจายอ านาจให้ ท ้ อ งถิ่ น และการรวบอ านาจไว้ที ส่ ว นกลาง
(๑๖,๑๘,๒๐,๒๑,๒๒,๒๓)

๕.๒ การดาเนินการกระจายอานาจด้ านสาธารณสุ ขทีผ่ ่ านมา
๕.๒.๑ กรอบแนวคิดในแผนการกระจายอานาจให้ แก่อปท.ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑) วิสัยทัศน์ การกระจายอานาจสู่ ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ของแผนการกระจายอานาจ กาหนดว่าช่วง ๔ ปี แรก คือ ๒๕๔๔-๒๕๔๗ จะเป็ นช่วงของการ
ปรับปรุ งระบบการบริ หารงานภายในขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ราชการบริ หารส่ วนกลาง และราชการ
บริ หารส่ วนภูมิภาค การพัฒนายุทธศาสตร์ การสร้ างความพร้ อมในการรองรั บการถ่ ายโอนภารกิ จ บุคลากร

(๑๓)

งบประมาณ และทรั พย์สิน รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนของภารกิ จที่ถ่ายโอนจะมีท้ งั การถ่าย
โอนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอย่างสมบูรณ์ และการดาเนิ นงานร่ วมกันระหว่างองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐ และจะมีบุคลากรจานวนหนึ่ง
ถ่ายโอนไปปฏิบตั ิงานภายใต้การกากับดูแลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
หลังจากการถ่ายโอนในช่ วง ๔ ปี แรกสิ้ นสุ ดลงจนถึ งระยะเวลาการถ่ายโอนในปี ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗๒๕๕๓) เป็ นช่ วงเปลี่ ยนผ่าน มี การปรั บบทบาทของราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และ ภาคประชาชนที่ จะเรี ยนรู ้ ร่วมกันในการถ่ ายโอนภารกิ จ มี การปรั บกลไก
ความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น กับ ราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาคอย่า งกลมกลื น รวมทั้ง
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อง อัน จะท าให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นสามารถดาเนิ นกิ จการสาธารณะที่
ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนในท้อ งถิ่ น ดี ข้ ึ น และจะท าให้ ป ระชาชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริ หารงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ในการดาเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความโปร่ งใส
ในช่ วงเวลาหลังจากปี ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็ นต้นไป) ประชาชนในท้องถิ่ นจะมี คุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึ น
สามารถเข้าถึ งบริ การสาธารณะได้อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสิ นใจ การกากับ
ดูแลและการตรวจสอบ ตลอดจนการสนับสนุ นการดาเนิ นกิจกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่
ในส่ วนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริ หารจัดการและการคลังท้องถิ่ นที่
พึ่งตนเองและเป็ นอิสระมากขึ้น ผูบ้ ริ หารและสภาท้องถิ่นจะเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ในการ
บริ หาร ราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภ าคจะเปลี่ ย นบทบาทจากฐานะผูจ้ ดั ท าบริ ก ารสาธารณะมาเป็ นผูใ้ ห้ความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และกากับดูแลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเท่าที่จาเป็ นภายใต้ขอบเขต
ที่ชดั เจน และการปกครองส่ วนท้องถิ่นจะเป็ นการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
๒) กรอบแนวคิดการกระจายอานาจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ยึดหลักการและสาระสาคัญ ๓ ด้านคือ
๒.๑) ด้ านความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นย่อมมีอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริ หารจัดการ การ
บริ หารงานบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง โดยยังรักษาความเป็ นรัฐเดี่ยวและความมีเอกภาพของประเทศ
การมีสถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข และความมัน่ คงของชาติเอาไว้ได้ ตลอดจนการส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย
๒.๒) ด้ านการบริหารราชการแผ่ นดินและการบริหารราชการส่ วนท้ องถิน่

(๑๔)

รัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิ จการของตนเองได้
มากขึ้ น โดยปรั บบทบาทและภารกิ จของราชการบริ หารส่ วนกลางและราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคและเพิ่ ม
บทบาทให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้าดาเนินการแทน เพื่อให้ราชการส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาครับผิดชอบ
ในภารกิจมหภาค และภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะดาเนิ นการได้ โดยกากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านนโยบาย และด้านกฎหมายเท่าที่จาเป็ น ให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ มด้าน
เทคนิควิชาการ และตรวจสอบติดตามประเมินผล
๒.๓) ด้ านประสิทธิภาพการบริหารขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่

รัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณะที่ดีข้ ึ น
หรื อไม่ต่ ากว่าเดิ ม มี คุณภาพมาตรฐาน การบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีความโปร่ งใส มี
ประสิ ทธิ ภาพ และ(ไม่มี ฝ่ายสาธารณสุ ขในองค์ก ร)รั บผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ ก ารให้มากขึ้ น รวมทั้งส่ ง เสริ มให้
ประชาชน ภาคประชาสังคมและชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ร่ วมดาเนินงานและติดตามตรวจสอบ
๓) วัตถุประสงค์ การกระจายอานาจ ตามแผนการกระจายอานาจฯ

แผนการกระจายอานาจฯ มีวตั ถุประสงค์สาคัญ ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อให้มีการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่ อง พระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ ตามรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒. กาหนดกรอบทิศทางและแนวทางการกระจายอานาจสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ชดั เจน โดยมี
กระบวนการที่ยืดหยุน่ สามารถปรับวิธีการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและมีการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น
๓. เพื่อให้เกิ ดความชัดเจนเกี่ ยวกับบทบาทหน้าที่ระหว่างราชการส่ วนท้องถิ่ นกับราชการส่ วนกลาง
ราชการส่ วนภูมิ ภาค เพื่อให้ส อดคล้องกับการปฏิ รูประบบราชการ และภาครั ฐบาลกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในการทางานร่ วมกัน
๔. กาหนดแนวทางการดาเนิ นงานของแผนปฏิบตั ิการ ซึ่ งจะกาหนดหลักการทัว่ ไปในการพิจารณาถ่าย
โอนภารกิจ รู ปแบบการถ่ายโอน ภารกิจที่ราชการบริ หารส่ วนกลางและราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคจะถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระยะเวลาการถ่ายโอน แนวทางการจัดแบ่งอานาจและหน้าที่ในการจัดบริ การ
สาธารณะ ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และดาเนิ นการร่ วมกันในรู ปของสหการ แนวทางการ
จัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน การคลัง และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับอานาจ
หน้าที่และภารกิจ ปรับบทบาทและความสัมพันธ์ ระหว่างราชการบริ หารส่ วนกลาง ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค

(๑๕)

และราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเชิงรุ กเพื่อสร้างความพร้อม
ในการปฏิบตั ิ โดยมุ่งในเชิงส่ งเสริ มเรื่ องความเป็ นอิสระขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๕.๒.๒ หลักการทัว่ ไปในการพิจารณาถ่ ายโอนภารกิจ
๑. การถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะไม่ครอบคลุ ม
งานหรื อกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับความมัน่ คง การพิ จารณาพิพ ากษาคดี การต่า งประเทศและการเงิ นการคลัง ของ
ประเทศโดยรวม
๒. ภารกิจที่กาหนดให้ถ่ายโอน พิจารณาภารกิจของส่ วนราชการเป็ นหลัก สาหรับภารกิจของรัฐวิสาหกิจ
และองค์ก ารมหาชน ให้ ถ่ า ยโอนในกรณี เ ป็ นนโยบายของรั ฐ บาล หรื อ เมื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมและ
ประสิ ทธิ ภาพของบริ การสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับแล้วสมควรถ่ายโอน
๓. การถ่ายโอนภารกิจคานึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลัก หากผลลัพธ์และผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหนึ่ง ให้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น แต่หากผลลัพธ์และผลกระทบ
เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง หรื อภารกิจที่ถ่ายโอนมีตน้ ทุนสู ง
และเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาดเล็ก
ก็อาจถ่ายโอนให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ดาเนินการหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นร่ วมกันดาเนิ นการ
ในระยะแรก หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมที่จะดาเนินการตามมาตรา ๓๐(๒) แห่ง
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
หรื อด้วยเหตุใดก็ตาม
อาจให้หน่วยงานของรัฐดาเนิ นการไปก่อนจนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่กาหนดใน
แผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและแผนปฏิบตั ิการ
๔. งานหรื อกิ จกรรมที่ มีเป้ าหมายดาเนิ นการครอบคลุ มหลายจังหวัดหรื อมี ผลกระทบเกิ ดขึ้ นนอกเขต
พื้นที่จงั หวัดด้วย ให้หน่วยงานของรัฐเป็ นผูด้ าเนินการ เว้นแต่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับจังหวัดสามารถ
ทาความตกลงดาเนิ นการร่ วมกันได้ และคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เห็นชอบด้วย
๕. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใดเมื่อรับถ่ายโอนภารกิ จของรัฐและบริ การสาธารณะดังกล่ าวจะต้อง
ด าเนิ น การทั้ง ในและนอกเขตพื้ น ที่ จ ัง หวัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ที่ รั บ โอนจะต้อ งด าเนิ น การตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับและต้องไม่นอ้ ยไปกว่าเดิม
๖. ในการพิจารณาความพร้ อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละประเภทและแต่ละแห่ งพิจารณา
จากรายได้ บุคลากร จานวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน คุณภาพในการให้บริ การและประสบการณ์

(๑๖)

ทางการบริ หาร และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเหล่านั้น ซึ่ งจะช่วยให้กาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการถ่าย
โอนภารกิจได้
๗. การถ่ายโอนภารกิจต้องคานึ งถึงความคุม้ ค่าและการประหยัดจากขนาดการลงทุนที่เหมาะสม ดังนั้น
หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดไม่สามารถดาเนิ นการได้โดยลาพัง ก็สามารถร่ วมกันจัดตั้งสหการง หรื ออาจ
ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมมากกว่าดาเนินการไปก่อนได้
๘. เรื่ องที่เป็ นนโยบายของรัฐบาล ในหลักการรัฐควรเป็ นผูส้ นับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน หรื อ
กรณี ที่โครงการดังกล่ าวเป็ นประโยชน์แก่ ป ระชาชนในท้องถิ่ น อาจให้มีระบบสมทบระหว่างรั ฐกับองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในอัตราที่เหมาะสม
๙. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องยึดหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที่ ดี เพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สุขของประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ที่เกิ นความจาเป็ น และประชาชนได้รับการอานวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
๑๐. ในภาพรวมการถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้พิจารณาถ่ายโอนทั้งภารกิ จ
งบประมาณ และบุคลากร ภายในช่ วงเวลาทีก่ าหนดโดยไม่ จาเป็ นต้ องดาเนินการถ่ายโอนไปพร้ อมกัน
๑๑. การกาหนดอานาจหน้าที่ในการจัดบริ การสาธารณะ และกาหนดภารกิจที่จะถ่ายโอน มิได้จากัดเฉพาะ
ในกรอบของบทบัญญัติของกฎหมายในปั จจุบนั หากแต่พิจารณาถึ งอานาจหน้าที่ของการจัดบริ การสาธารณะ
ตามที่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ ก าหนดให้เป็ นอานาจหน้า ที่ ข ององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น รวมทั้ง
พิจารณาถึงความเหมาะสมและประสิ ทธิภาพของบริ การสาธารณะที่ประชาชนได้รับเป็ นสาคัญ
๑๒. อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา
๑๙ ของพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ เป็ นภารกิจที่หน่วยงานของรัฐจะต้องถ่ายโอนให้ทอ้ งถิ่นตามมาตรา ๓๐ (๑) ของพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ถ้าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมรับถ่ายโอนเนื่องจากมีขอ้ จากัดด้านขีดความสามารถและ
สาเหตุอื่นใด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น อาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นหรื อร้องขอให้หน่วยงาน
ง

แนวคิดสหการนี้ ณรงค์ เชื้ อบุญช่วย สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เสนอไว้ใน slides ประกอบการบรรยาย เรื่ อง หลักการ/แนวคิดการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและข้อเสนอการพัฒนางานในแผนกระจายอานาจ ระยะที่ 2 ว่า ภารกิจบางประเภท
ที่ประชาชนท้องถิ่นอื่นมาใช้ประโยชน์ดว้ ยควรดาเนิ นการในรู ปแบบสหการ อ้างอิงจาก
http://atsc.doae.go.th/report%20information/transfer49/

(๑๗)

ของรัฐดาเนินการแทนไปพลางก่อน หรื อดาเนินการร่ วมกับหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
อื่นหรื ออาจจัดซื้ อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรื อภาคเอกชนดาเนิ นการแทนได้
ทั้งนี้ ให้รัฐดาเนินการเพิ่มขีดความสามารถและความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีดา้ นการบริ หารจัดการ ด้าน
บุคลากร และความพร้อมด้านการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นๆ จนกว่าจะสามารถรับการถ่ายโอน
งานหรื อภารกิจได้โดยให้มีความยืดหยุน่ ในช่วงเปลี่ยนผ่าน
๑๓. ภารกิ จหนึ่ ง ๆ อาจจัดแบ่ ง ขอบเขตของอานาจและหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบระหว่า งรั ฐ กับ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นด้วยกันได้ โดยมี ก ารกระจายการจัดบริ การ
สาธารณะตามขนาดขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท ตามขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและความเป็ นไปได้ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม
๑๔. การถ่ายโอนภารกิจไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและแต่ละแห่ ง ควรคานึงถึงความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหลัก และหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจถ่ายโอนต้องมีแผนการถ่ายโอน
ที่ ชัดเจนเพื่ อให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น สามารถวางแผนก าลัง คนและงบประมาณล่ ว งหน้า ได้ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
๑๕. การถ่ า ยโอนภารกิ จ ในแต่ ภารกิ จอาจมี โครงสร้ างการบริ หารและการกากับ ดู แลที่ แตกต่ า งกันได้
รวมทั้งยังคงต้องมีระบบกากับดูแลจากรัฐ เพื่อเป็ นหลักประกันในด้านคุณภาพการให้บริ การ ความยุติธรรม และ
ความเสมอภาคระหว่างประชาชนในแต่ละเขตพื้นที่
๑๖. การถ่ายโอนภารกิจโดยทัว่ ไป ให้โอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วย ยกเว้น
เฉพาะทรัพย์สิน ที่เป็ นที่ดินให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยที่ดินนั้น จะโอน
กรรมสิ ทธิ์ ให้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อไม่ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของกระทรวงการคลัง
๕.๒.๓ รู ปแบบการถ่ ายโอนภารกิจ
รู ปแบบการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะมีท้ งั การถ่ายโอนอานาจและหน้าที่ใน
การจัดบริ การสาธารณะตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และการปรับปรุ งอานาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจ ดังนั้นจึงได้กาหนดลักษณะการถ่ายโอนไว้ ๖ ลักษณะ คือ
๑. ภารกิจทีอ่ งค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ ดาเนินการหรือผลิตบริ การสาธารณะเอง
เป็ นภารกิ จ ที่ แ ต่
ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการหรื อผลิตบริ การสาธารณะนั้นๆได้เอง โดยมีกฎหมายให้อานาจองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้แล้ว และ/หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเคยดาเนินการอยูแ่ ล้ว โดยสามารถรับโอนได้
ทันทีและขอบเขตการทางานอยูใ่ นพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

(๑๘)

๒. ภารกิจที่ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการแต่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอาจซื้ อบริ การจาก
ภาคเอกชน ส่ วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ อื่น
เ ป็ น ภ า ร กิ จ ที่ ต้ อ ง ใ ช้
เทคนิ คทักษะวิชาการ ความรู้ความชานาญและความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นไม่
สามารถดาเนิ นการเอง หรื อดาเนิ นการเองแล้วไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่คุม้ ทุ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
สามารถซื้ อบริ การจากภาคเอกชน หรื อจากหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ หรื อเคยดาเนินการ
๓. ภารกิจที่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการร่ วมกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นอื่นๆ ในลักษณะ
ความร่ วมมื อหรื อรู ปแบบสหการจ เป็ นภารกิ จ ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือจากองค์กรอื่นเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย
และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ด โดยมี ผลกระทบต่อประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่ นด้วย หรื อมี ความ
จาเป็ นต้องลงทุนจานวนมาก และไม่คุม้ ค่าหากต่างฝ่ ายต่างดาเนินการเอง
๔. ภารกิจที่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการร่ วมกับรั ฐ (Share Function) เป็ นภารกิจที่รัฐโอนให้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการ และบางส่ วนรัฐยังคงดาเนินการ จึงเป็ นการดาเนินการร่ วมกัน
๕. ภารกิจที่รัฐยังคงดาเนินการอยู่ แต่ ให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นสามารถจะดาเนินการได้ เป็ นภารกิ จ
ให้บริ การสาธารณะที่กฎหมายกาหนดให้รัฐดาเนินการอยูต่ ่อไป ในกรณี น้ ี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกัน
๖. ภารกิจทีอ่ งค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ มอบหมายให้ เอกชนดาเนินการแทน เป็ นภารกิจที่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่และเป็ นเจ้าของภารกิจ แต่มอบหมายให้เอกชนดาเนิ นการแทนในรู ปแบบต่างๆ เช่น
การให้สัมปทาน เป็ นต้น

๕.๓ สถานการณ์ การกระจายอานาจด้ านสาธารณสุ ขในประเทศไทย
๕.๓.๑ ข้ อเสนอเพือ่ การดาเนินการในส่ วนของกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงสาธารณสุ ขโดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ จัดประชุมระดมความเห็นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
รวม ๕ ครั้ง เพื่อพัฒนาแนวทางดาเนิ นการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ข อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งถือเป็ นหลักการที่
กระทรวงสาธารณสุ ขจะดาเนิ นการตามแนวทางที่มีฉันทามติจากทุกฝ่ าย ดังกล่าว และได้เสนอคณะกรรมการ
จ

คาว่า “สหการ” มีบางท่านระบุคาอังกฤษกากับไว้วา่ “syndicate” ซึ่งในdictionary ของ Longman ให้
ความหมายว่า a group of people, companies etc that have joined together to achieve the same aim ขณะที่
รายงานสุ ขภาพของยุโรปบางฉบับกล่าวถึงความร่ วมมือระหว่างอปท.ไว้เช่นกัน แต่ใช้คาว่า “federations” หรื อ
“cooperation” บ้าง อย่างไรก็ตามความหมายก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกันคือการร่ วมมือกันในการดาเนินการเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึ่งนัน่ เอง

(๑๙)

การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีมติเห็ นชอบ เมื่ อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยมี
หลักการสาคัญคือ ๑) มุ่งประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน ๒) ต้องมีความยืดหยุน่ มีพลวัต ดังรายละเอียดต่อไปนี้(๒๘)
๕.๓.๒ หลักการในการกระจายอานาจด้ านสาธารณสุ ข(กรอบแนวทางของกระทรวงสาธารณสุ ข)
ยึดหลัก การและวัตถุ ป ระสงค์ตาม “รั ฐธรรมนู ญ พ.ศ.๒๕๔๐ พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ และ แผนการกระจายอานาจให้แก่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓” โดยเฉพาะประเด็นต่อไปนี้
๑) มุ่งประโยชน์ สูงสุ ดต่ อประชาชน

โดยมุ่งให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น มีศักยภาพระยะยาว ในการตัดสิ นใจ และดาเนิ นการแก้ปัญหา
สุ ข ภาพให้เ กิด ผลดี ยิ่ง ขึ้น กว่ า ก่ อ นการกระจายอ านาจ และเพื่ อให้ เกิ ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ เ สมอภาค มี
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพดี
๒) มุ่งระบบทีย่ ดื หยุ่นมีพลวัต

โดยให้มีความยืดหยุ่นตามศักยภาพ ความเป็ นไปได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น เพื่อนาไปสู่ กระบวนการกระจายอานาจอย่างต่อเนื่ อง และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา
สุ ขภาพ
๓) มุ่งระบบทีม่ สี ่ วนร่ วม

โดยการสร้ างกลไกและกระบวนการที่ มีส่วนร่ วมอย่ างเข้ มแข็ง ทั้งจากส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วน
ท้องถิ่น และภาคประชาชนในท้องถิ่น โดยตัดสิ นใจร่ วมกันด้วยกระบวนการปรึ กษาหารื อบนพืน้ ฐานของความ
ปรารถนาดี ความรัก ความเมตตาและขันติ หลีกเลี่ยงอัตตา และความยึดมัน่ ในความคิดของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้
การถ่ายโอนภารกิจเป็ นไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางระบบบริการสุ ขภาพ
๕.๓.๓ ขอบเขตของภารกิจทีจ่ ะถ่ ายโอน
ภารกิจที่จะถ่ายโอนสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาจแบ่งเป็ น 2 แบบ
๑) ลักษณะของภารกิจ

ได้แก่ ภารกิจด้านการรักษาพยาบาล การสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและการฟื้ นฟูสภาพ
๒) ความกว้ างขวางครอบคลุมของภารกิจ

อาจเป็ นกิ จกรรมที่ บ ริ ก ารเฉพาะบุ ค คล ครอบครั ว หรื อภารกิ จ ที่ ดาเนิ น การในชุ ม ชน เช่ น องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นสามารถรั บการถ่ ายโอนภารกิ จในเรื่ อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อป้ องกันโรค และ
ภารกิจการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้ท้ งั หมดโดยเร็ ว เป็ นต้น

(๒๐)

๕.๓.๔ ลักษณะการกระจายอานาจด้ านสาธารณสุ ข
อาจมีได้อย่างน้อย 4 ลักษณะ (ซึ่ งผสมผสานกันได้) ดังนี้
๑) องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นเป็ นผู้ซื้อบริการ

โดยเป็ นเจ้าของเงิน ( เช่ น เงินรายได้ทอ้ งถิ่นเอง หรื องบประมาณตามนโยบายหลักประกันสุ ขภาพที่มี
การโอนให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ) และเป็ นผูซ้ ้ื อบริ การจากสถานบริ การสุ ขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและนอกพื้นที่
ในส่ วนนี้ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการด้านการเงินและ
สามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานบริ การที่ได้รับเป็ นอย่างดี
๒) องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการร่ วมกับส่ วนกลาง/ภูมภิ าค

เช่น ร่ วมดาเนินโครงการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพท้องถิ่นหรื อพื้นที่(กองทุนตาบล/เทศบาล) ลงทุน
ในการดาเนิ นงานด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ หรื อร่ วมกับสถานี อนามัย/โรงพยาบาลต่างๆ พัฒนาโครงสร้ าง
ระบบสุ ขภาพ
๓) องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการเองบางส่ วน

เช่น รับผิดชอบดาเนินการในด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
๔) องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นดาเนินการเองทั้งหมด

โดยเป็ นเจ้าของสถานบริ การสาธารณสุ ขและเป็ นผูด้ าเนินการด้านสาธารณสุ ขทั้งหมด
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ใดจะดาเนิ น การในลัก ษณะใด ในด้า นใด และเมื่ อ ไร ให้เ ป็ นไปตาม
หลักการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ขที่ให้ไว้
๕.๓.๕ รู ปแบบการถ่ ายโอนภารกิจให้ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
อาจมีได้หลายแบบ ซึ่ งสามารถปรับตามความพร้อมของทุกฝ่ าย ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และตาม
สถานการณ์ เช่น
๑) ถ่ ายโอนแบบแยกส่ วน

โดยถ่ายโอนสถานบริ การให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ เช่ น โอนสถานี อนามัยให้
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ( อบต. ) โอนโรงพยาบาลให้เทศบาล หรื อ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) เป็ น
ต้น

(๒๑)

๒) ถ่ ายโอนเป็ นเครือข่ ายบริการ (เป็ นพวงบริการ หลายระดับ)

โดยรวมสถานี อนามัย และโรงพยาบาลในพื้ นที่ เป็ นเครื อข่ า ย แล้วถ่ า ยโอนทั้ง เครื อ ข่ า ยให้องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นหรื อคณะกรรมการสุ ขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ซึ่ งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
ในการบริ หาร
๓) จัดตั้งเป็ นองค์ การมหาชน (Autonomous Public Organization)

โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นร่ วมในการบริ หาร และอาจเป็ นองค์การมหาชนเฉพาะสถานบริ การ
หรื อเฉพาะเครื อข่ายบริ การ หรื อให้ กสพ.เป็ นองค์การมหาชน
๔) จัดตั้งหน่ วยบริการรู ปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit – SDU)

โดยให้แต่ละโรงพยาบาลเป็ น SDU ภายใต้การดูแลขององค์กร Health Facility Authority ( หรื อ
Hospital Authority) ซึ่ งเป็ นองค์การมหาชนภายใต้การกากับดู แลของกระทรวงสาธารณสุ ข และให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หาร
๕.๓.๖ การถ่ ายโอนสถานีอนามัย.ไปอบต.ฉ
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น(กกถ.) ได้
เห็นชอบแนวทางการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุ ขเสนอและเร่ งรัดการดาเนิ นงานถ่ายโอน
สถานบริ การ โดยให้กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนิ นการจัดทาแนวทางการดาเนิ นการถ่ายโอนสถานี อนามัย
ให้แก่ อปท. โดยเร็ ว
ปลายปี งบประมาณ ๒๕๔๙ คาสั่งกระทรวงสาธารณสุ ขที่ ๗๑๕/๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนด
กลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้ อมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่อรองรับการ
ถ่ายโอนสถานี อนามัย โดยคณะกรรมการได้มีการตั้งคณะอนุ กรรมการ ฯ ๓ ชุ ด คณะกรรมการ และ
คณะอนุ กรรมการประกอบด้วยบุ คลากรทุ กส่ วนและทุกระดับที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
ได้แก่ ผูแ้ ทนชมรมนายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัด ชมรมสาธารณสุ ขแห่ งประเทศไทย ชมรมผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ ไป ชมรมผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุ มชน สมาคมหมออนามัย กลุ่ม
กฎหมาย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข และกรมอนามัย ตลอดจนผูแ้ ทนจากองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทุกระดับ
และผูแ้ ทนจากคณะกรรมการการกระจายอานาจ
และกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่น มาร่ วมกันจัดทาหลักเกณฑ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้ อปท.
เพื่อให้การดาเนิ นการถ่ ายโอนสถานี อนามัยให้แก่ อปท. ในระยะแรกเป็ นไปอย่างราบรื่ น จึงได้
กาหนดให้ในปี แรกทาการทดลองถ่ายโอนเฉพาะสถานี อนามัย ให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ที่ได้รับ
ฉ

เยาวมาลย์ เสื อแสงทอง เอกสารอัดสาเนา ไม่ได้ตีพิมพ์

(๒๒)

รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นและมีส่วนร่ วมในการจัดตั้งกองทุนสุ ขภาพชุ มชนโดยต้องมีเจ้าหน้าที่สถานี อนามัยแห่ ง
นั้นตั้งแต่ร้อยละห้าสิ บขึ้นไปยินยอมพร้อมโอนไปอยู่ในสังกัด อบต. ซึ่ งจากการดาเนิ นการ พบว่า มีสถานี
อนามัยที่เข้าข่ายเงื่อนไขดังกล่าว จานวน ๓๕ สถานีอนามัย ใน อบต. และเทศบาล ๓๐ แห่ ง ในพื้นที่
๒๒ จังหวัด
กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอต่อคณะกรรมการ กกถ. ซึ่ งได้มีมติในการประชุ มครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ วันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ถ่ายโอนสถานี อนามัย ๓๕ แห่ ง แก่ อปท. ๓๐ แห่ ง ซึ่ งจังหวัดต่าง ๆ ก็ได้ดาเนิ นการ
ไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้ คงมีบางแห่ งที่ยงั ไม่สามารถดาเนิ นการได้ กระทรวงสาธารณสุ ข จึงได้
ดาเนิ นการถ่ า ยโอนเฉพาะสถานี อนามัย ๒๒ แห่ ง ที่ มี การเตรี ยมการทุ ก อย่า งเรี ยบร้ อยแล้ว ในวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และได้มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย ในปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ อีก ๖ แห่ ง รวมทั้งสิ้ นที่ถ่าย
โอนไปขณะนี้ ๒๘ แห่ง
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีมติเรื่ อง การดาเนินงานด้านการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุ ขของกระทรวงสาธารณสุ ข ดังนี้ช
การถ่ายโอนสถานีอนามัย.นาร่ อง มีเป้ าหมาย จานวน ๓๕ แห่ง ถ่ายโอนแล้ว จานวน ๒๘ แห่ ง คงเหลือ
อีก ๗ แห่ง ให้กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินการให้ครบตามเป้ าหมายในปี ๒๕๕๓ซ
การประเมินความพร้อมของ อปท. ที่ประสงค์จะรับโอน สอ. จากผลของการสารวจความประสงค์ของ
อปท. จานวน ๓๖๔ แห่ ง ประสงค์จะรับโอน สถานีอนามัย จานวน ๕๐๑ แห่ ง ให้มีการดาเนิ นการประเมิน
ความพร้อมของ อปท. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การประเมินความพร้อมของ อปท. ในการจัดการสาธารณสุ ข
ตามที่กระทรวงสาธารณสุ ขและ กกถ. กาหนด โดยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ยื่นขอรับการประเมินความ
พร้อมก่อนสิ้ นปี งบประมาณไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน(ก่อนวันที่ ๓ เมษายนของทุกปี )
การถ่ายโอนสถานีอนามัย (สอ.) ให้แก่องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ๒๗ แห่ ง โดยมีข้ นั ตอนการ
ดาเนินงาน ดังนี้
ให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และ อบจ. ร่ วมมือกันในการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ข โดยมี
เป้ าหมายในการจัดบริ การด้านสาธารณสุ ขให้แก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่เป้ าหมายในการถ่ายโอน
ช

การประชุมคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (กกถ.) ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดย ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการ
ประชุม
ซ
ข้อมูลล่าสุ ด ณ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ทราบว่า ทั้ง ๗ แห่ง จะไม่มีการโอนไปยังอปท. เนื่องจากปั ญหา
ความไม่พร้อมบางส่ วนจากด้านเจ้าหน้าที่และบางส่ วนจากด้านอปท.

(๒๓)

สถานีอนามัย แต่เพียงประการเดียว โดยมีขอ้ เสนอรู ปแบบของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ข ๕ รู ปแบบ
ตามที่สมาคม อบจ. ได้เสนอไว้ แต่ละจังหวัดสามารถทดลองเลื อกรู ปแบบการดาเนิ นงานรู ปแบบใดก็ได้ที่
เหมาะสมกับสภาพของจังหวัด นั้น ๆ ไม่จาเป็ นต้องเหมือนกัน รู ปแบบดังกล่าว ประกอบด้วย
๑. ถ่ายโอน สถานี อนามัย ให้ อบต. หรื อเทศบาล ตามรู ปแบบเดิ ม ที่ กาหนดไว้ในแผนปฏิ บตั ิ การ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่อปท. ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒
๒. ถ่ายโอน สถานีอนามัย โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัด หรื อบางอาเภอ หรื อบางกลุ่ม ให้ อบจ. โดยมีคณะ
กรรมการบริ หาร สถานี อนามัย ในระดับจังหวัด มีนายก อบจ. เป็ นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการมา
จากหลายภาคส่ ว น เช่ น อบต. เทศบาล ผู้แ ทนสถานบริ ก าร องค์ก รเอกชน ภาคประชาชน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ฯลฯ และมีนกั บริ หารมืออาชีพด้านสาธารณสุ ขเป็ นผูบ้ ริ หารภายใต้นโยบายของคณะกรรมการฯ
๓. สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หรื อโรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) รวมเป็ นเครื อข่าย
บริ การ ขึ้นต่อคณะกรรมการบริ หารในระดับจังหวัด มีนายก อบจ. เป็ นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ
จากหลายภาคส่ วน
๔. สถานีอนามัย หลายแห่งรวมกันเป็ นกลุ่ม หรื อ สถานีอนามัย และ รพช. ร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายไปขึ้น
ต่อคณะกรรมการบริ หารที่พฒั นาไปเป็ นองค์กรมหาชน (Autonomous) หรื อหน่วยบริ การรู ปแบบพิเศษ (SDU)
๕. รู ปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องและเป็ นไปตามปรัชญาการกระจายอานาจตาม พรบ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒
ให้มี คณะกรรมการขึ้ น ๒ คณะ โดยให้ดาเนิ นการครอบคลุ มทั้ง ๗๕ จังหวัด คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
คณะกรรมการประสานความร่ วมมือการดาเนิ นงานสาธารณสุ ขระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบจาก
ไตรภาคี ๓ ฝ่ ายๆ ละเท่าๆ กันได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และ อปท. มีผทู้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ดา้ น
สาธารณสุ ข เป็ นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ มาจาก สสจ. และ อบจ. ฝ่ ายเลขานุการเป็ นเลขานุการ
ร่ วมทั้ง ๒ หน่วยงาน คือ เจ้าหน้าที่จาก สสจ. และผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขของ อบจ.
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวได้ดาเนินการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ข ตาม ๕ รู ปแบบ ที่กาหนด
ขึ้นตามข้อ ๓.๑ โดยให้มีรูปแบบที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่หลังจากดาเนินการแล้ว ๖ เดือน ให้ทาการ
ประเมินความพร้อม หากมีความพร้อมก็ให้ดาเนิ นการกระจายอานาจไปตามรู ปแบบนั้น ๆ ได้เลย หากไม่พร้อม
ให้ขยายระยะเวลาต่อไปอีกได้ไม่เกิน ๑๒ เดือน
คณะกรรมการประสานความร่ วมมือการกระจายอานาจด้านสาธารณสุ ขส่ วนกลาง โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ ผูแ้ ทนระดับผูบ้ ริ หารของกระทรวงสาธารณสุ ข , สปสช. และเครื อข่ายของ อปท. โดยมีผทู้ รงคุณวุฒิเป็ น
ประธานกรรมการ เพื่อเป็ นองค์กรในการขับเคลื่อนและเชื่ อมโยงกับ กกถ. ทางานร่ วมกับคณะกรรมการใน

(๒๔)

ระดับจังหวัด ตลอดจนติดตามประเมินผลในแต่ละพื้นที่ โดยจัดลาดับความสาคัญให้แก่ อบจ. นาร่ อง ๒๗
จังหวัด
ขณะนี้ กกถ. ดาเนิ นการเพื่อการประกาศใช้ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น เรื่ อง การสนับสนุ นการให้บริ การสาธารณะขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.)
เทศบาล และองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) โดยสาระที่ สาคัญคื อ การกาหนดให้ อปท. ทั้ง ๓ ประเภท
สนับสนุ นงบประมาณและการดาเนิ นการอื่น ๆ ให้แก่ อปท. ทั้ง ๓ ประเภท ส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานอื่นๆ
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาบริ การสาธารณะ ได้ตามความสามารถของตนเอง ได้ไม่เกินร้ อยล ๑๐ ของ
รายได้ ของปี งบประมาณที่ผา่ นมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ
หลังการดาเนิ นการถ่ายโอนสถานี อนามัยให้แก่ อปท. กระทรวงสาธารณสุ ขได้แต่งตั้งคณะทางาน
ส่ งเสริ มการสาธารณสุ ขส่ วนท้องถิ่ นขึ้ นมา โดยมีรองปลัดกะทรวงสาธารณสุ ข (นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ )
เป็ นประธาน เพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ตามการด าเนิ น งานการถ่ า ยโอนภารกิ จ สาธารณสุ ข ให้ แ ก่ ท ้อ งถิ่ น และได้
มอบหมายให้สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานของสถานี อนามัย พบว่า ยังมี
ปั ญหาอุปสรรคที่ควรดาเนินการแก้ไข ได้แก่
แนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับระเบียบเงินบารุ ง ของสถานบริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย ดาเนิ นการจัดทายังไม่แล้วเสร็ จ ทาให้เจ้าหน้าที่เกิ ดความ
สับสนในทางปฏิบตั ิ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ดาเนินการไม่เป็ นไปในรู ปแบบเดียวกัน บางแห่ ง
อานาจการเบิกจ่ายยังอยูก่ บั สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ เนื่องจากรอระเบียบเงินบารุ งท้องถิ่น
ระเบียบงานบุคลากรของข้าราชการส่ วนท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจน แนวทางการปฏิบตั ิแต่ละท้องถิ่น
มีความแตกต่างกัน ในการเข้าสู่ ตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนักบริ หารสาธารณสุ ข ฯลฯ การบรรจุนกั เรี ยนทุน
ตามเงื่อนไขนักเรี ยนทุนของกระทรวงสาธารณสุ ขที่ปฏิ บตั ิงานอยู่ในสถานบริ การที่ถ่ายโอนจะได้รับการบรรจุ
เป็ นข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
แต่เมื่อถ่ายโอนไป ต้องใช้เวลาถึง ๑ ปี จึงได้รับการบรรจุ ทาให้เสี ยสิ ทธิ์ ใน
การเป็ นข้าราชการไป ๑ ปี ซึ่ งอาจมี สาเหตุ จากขั้นตอนการบรรจุ นักเรี ยนทุ กยุ่งยาก และยังไม่มีระเบี ยบที่
ชัดเจน ทั้งนี้ ทาให้เจ้าหน้าที่ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน
สิ ทธิ ประโยชน์ของข้าราชการที่ถ่ายโอนไป ประกอบด้วย เงิ นเดื อน เงิ นค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
ต่าง ๆ ประมาณ ๖ เดือน กรมบัญชีกลางจึงตัดโอนเงินเดือนไป อปท. แต่เงินสวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ เงิน
พตส. เงินค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยเหลือค่าบารุ งการศึกษา ฯลฯ ยังไม่โอนตามไป ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ขา้ ราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น บางแห่ งมีเงินสะสมให้ยืม แต่บางแห่ งไม่มี บางแห่ งต้อง
ยืมเงินบารุ งของสถานบริ การ ซึ่ งมีไม่มากนัก ส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการระดับ ๓-๖ ซึ่ งทาให้เกิดความเดือดร้อน

(๒๕)

แนวโน้มการจัดสรรเงิ นหลักประกันสุ ขภาพให้แก่หน่ วยบริ การ ยังไม่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน
บางแห่ งตัดเงินค่าบริ หารจัดการและงดจ้างบุคลากรที่มาช่วยงาน ทั้ง ๆ ที่สถานี อนามัย
ยังให้บริ การ
ประชาชนที่ข้ ึนทะเบียนบัตรทองกับสถานบริ การคู่สัญญาหลักอยู่
การส่ งมอบทรัพย์สิน โดยอาศัยผลของกฎหมาย พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕๗
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็ จ
เพื่อให้ทอ้ งถิ่ นได้เตรี ยมตัวในการรั บถ่ ายโอนภารกิ จและดาเนิ นงานสาธารณสุ ขได้อย่างต่อเนื่ อง จึ ง
เห็นสมควรให้ อปท. กาหนดให้ มีโครงสร้ างของฝ่ าย / กองสาธารณสุ ข ฯ ใน อปท. ทุกแห่ งก่ อนฌ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยคณะทางานส่ งเสริ มการสาธารณสุ ขส่ วนท้องถิ่น ได้จดั ทาแผนการถ่ายโอน
ภารกิจสาธารณสุ ขเสนอคณะกรรมการกระจายอานาจ โดยมีสาระสาคัญ ได้แก่
๑. จะดาเนินการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้ครบ ๓๕ แห่ง ภายในปี ๒๕๕๒ญ
๒. จัดทาคู่มือการดาเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุ ขให้แก่ อปท.
๓. เร่ งรัดการออกระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไปอปท.
๔. จัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานด้านสุ ขภาพใน อปท. (อยูร่ ะหว่างดาเนินการ)
๕. ศึกษาภารกิจของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
จากการศึกษาภารกิจของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล พบข้อสังเกตเพื่อประกอบการพิจารณาการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัยในระยะต่อไป ได้แก่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล สามารถให้การรักษาที่พบแพทย์
ได้ โดยใช้ Telemedicine ทาให้มีการดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาลชุ มชน แม่ข่าย การให้บริ การ
Home ward เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุ มชน เช่ น ฝ่ ายโภชนาการ ฝ่ ายกายภาพบาบัด จะเป็ นผูส้ อนทักษะ
ให้แก่ญาติพี่นอ้ งของผูป้ ่ วย และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยจะเป็ นผูล้ งไปดูแล ซึ่ งการให้บริ การในลักษณะนี้ หากมี
การถ่ า ยโอนสถานี อนามัย ที่ มี การยกฐานะเป็ นโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตาบล อาจเกิ ดปั ญหาในการ
ดาเนินงานได้ เนื่องจากแม่ข่ายและลูกข่ายเป็ นคนละสังกัดกัน
สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้สรุ ปผลโครงการติดตาม
การดาเนิ นการถ่ายโอนภารกิ จสถานี อนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในสถานี อนามัย ๒๒ แห่ งแรก

ฌ

ไม่ทราบว่าผลการดาเนินการเป็ นอย่างไร และไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีฝ่ายใดรับไปผลักดันให้เป็ น

รู ปธรรม
ญ

ทาได้ ๒๘ แห่ง

(๒๖)

ผลการประเมิ น สอดคล้อ งกับ ของกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ งข้อ กัง วลของบุ ค ลากรด้า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ความก้า วหน้า ต่ า งๆ รวมทั้ง ปั ญหาอุ ป สรรคด้า นกฎระเบี ย บที่ ไ ม่เอื้ ออานวยต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง าน ในส่ วนของ
ผูบ้ ริ หารอปท.นั้นมี ความพร้ อมในการรั บการถ่ ายโอน และประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อบริ การของ
สถานีอนามัย(ที่ถ่ายโอนไปแล้ว)ในระดับมาก(๒๙)

๕.๔ การรับฟังความเห็นของผู้เกีย่ วข้ อง
ในการจัดประชุมรับฟังความเห็นบุคลากรสถานีอนามัยและผูเ้ กี่ยวข้อง เห็นว่าการถ่ายโอนสถานี อนามัย
ให้ไปสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรดาเนินการเมื่อมีความพร้อมและสมัครใจทั้งสองฝ่ าย ระหว่างฝ่ าย
ที่ถ่ายโอนคือกระทรวงสาธารณสุ ข กับฝ่ ายรับการถ่ายโอน คือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และควรพิจารณา
ทบทวนเกณฑ์การประเมินความพร้อมใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง โดยไม่ควรถือเกณฑ์รายได้เป็ นหลัก
มากเกิ น ไป แต่ ค วรถื อ เอาประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กับ ประชาชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ นหลัก กล่ า วคื อ
ประชาชนได้รับบริ การสุ ขภาพที่มีคุณภาพ ภาครัฐมีการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพ
การถ่ า ย
โอนควรผ่านกระบวนการเตรี ยมความพร้ อมก่อนสักระยะหนึ่ งก่ อน เมื่ อทดลองทางานร่ วมกันและสามารถ
ปรับตัวเข้าหากันได้แล้วค่อยดาเนินการถ่ายโอนอย่างสมบูรณ์แบบ ที่ ป ระชุ ม ส่ วนใหญ่ มี ความเห็ นร่ วมกันว่า
การถ่ ายโอนสถานี อนามัย ไปสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ นหลัก การที่ ดีและประชาชนน่ า จะได้รับ
ประโยชน์มากที่สุด
แต่ควรมีการปรับปรุ งกระบวนการในการดาเนิ นการคือ ควรมีการเตรี ยมความพร้อม
ปรับปรุ งเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมให้เหมาะสมกับท้องถิ่นแต่ละระดับ ควรดาเนิ นการถ่ายโอนใน
ส่ วนที่มีความพร้อมและสมัครใจก่อน ขณะเดียวกันควรมีแผนเตรี ยมความพร้อมในพื้นที่ที่ยงั ไม่พร้อม เพื่อให้
สามารถเดินหน้าตามนโยบายได้อย่างเป็ นระบบ
ที่ผา่ นมาเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ทาให้เกิดความไม่มนั่ ใจ วิตกกังวลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่ องความก้า วหน้า การโยกย้า ย เป็ นต้น จึง กลัวที่ จะต้องถู ก ถ่ า ยโอนไปสัง กัดองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นและเสนอว่าไม่ควรยกประเด็นเรื่ องการถ่ายโอนขึ้นมาเป็ นประเด็นหลัก แต่ควรมุ่งแสวงหาทางเลื อก
และรู ปแบบที่จะจัดบริ การสุ ขภาพให้ประชาชนได้รับบริ การที่ดีมีมาตรฐานมากกว่า และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
การถ่ายโอนควรมีความยืดหยุน่ และมีหลายรู ปแบบฎ

ฎ

การประชุมระดมความคิดเห็นต่อรู ปแบบการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน
2552 ณ ห้องประชุม สวรส. ตึกกรมสุ ขภาพจิต อาคาร 3 ชั้น 5 กระทรวงสาธารณสุ ข

(๒๗)

๕.๕ ประเด็น/คาถาม สาคัญต่ อการถ่ ายโอนสถานีอนามัยไปสู่ อปท.
๕.๕.๑ การบริการประชาชนเป็ นอย่างไร?
การรับรู ้ ของประชาชนต่อการบริ การของสถานีอนามัยที่โอนไป ส่ วนใหญ่เห็นว่าดีข้ ึนหรื อไม่แตกต่าง
อย่างน้อยไม่แย่ไปกว่าเดิ ม เช่ นดอนแก้ว เชี ยงใหม่ ประชาชนมาใช้ สถานบริ การที่ สังกัดอปท. มากกว่า มี
สัญญาณบางประการที่บอกว่า อปท. ทาได้ดีกว่า
คุณภาพการบริ การ: เชิงบุคคล ความสามารถคงเดิม เพราะเป็ นคนเดิมที่ถ่ายโอนมาอปท. แต่บางส่ วนมี
ภาระงานมากขึ้นเพราะคนโอนมาน้อยกว่าที่เคยมีอยูเ่ ดิมทาให้คุณภาพเชิงเปรี ยบเทียบในภาพรวมแล้วลดลง บาง
แห่งภาระงานต่อคนมากขึ้นเนื่องคนมีนอ้ ยกว่าเดิม
การแบ่งบทบาทและภาระงานในพื้นที่ ความสัมพันธ์กนั ระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด ไม่ชดั เจน เช่นการ
ดาเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่รอยต่อ กรณี การเกิดโรคระบาด
๕.๕.๒ การสนับสนุนลดลงหรือไม่ ??
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย โดยส่ วนใหญ่ที่พบไม่แตกต่างจากเดิม
อปท. ส่ วนใหญ่สนับสนุ นเท่ากับหรื อมากกว่าที่เคยอยู่กบั กระทรวงสาธารณสุ ขเช่ นโบนัส และมีการ
เลื่อนระดับสู งขึ้น
สสจ.ส่ วนใหญ่ไม่ได้สนับสนุ นต่ออย่างเป็ นระบบ เพราะเห็นว่าเป็ นหน้าที่อปท. โดยเฉพาะ วิชาการ
และข้อมูลข่าวสาร
๕.๕.๓ ระเบียบติดขัดหรือไม่ ?
จากการประเมิ นเบื้ องต้นพบว่า มี ข ้อติ ดขัดอยู่หลายประการ แต่ ไ ด้รับ การชี้ แจงจากผูแ้ ทนของกรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ว่าแก้แล้วเป็ นส่ วนใหญ่เช่น สวัสดิการค่าตอบแทน สิ ทธิ ประโยชน์อื่น /การบริ หาร
บุคคล ความก้าวหน้ายังไม่มีผลกระทบทางลบ ระเบียบเงินบารุ ง มีการแก้ไขแล้วและมีความคล่องตัวกว่าเดิม
๕.๕.๔ ผู้บริหาร/นโยบายเป็ นอย่างไร?
๑. สานักงานกระจายอานาจมีการเร่ งรัดในการดาเนินงานมาโดยตลอด
๒. ผูบ้ ริ หารกระทรวงสาธารณสุ ขทุกระดับไม่ให้ความสาคัญกับการถ่ายโอนสถานบริ การ
๓. สสจ.สสอ.ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า การโอนสถานี อ นามัย ไปอปท. จะเกิ ดผลเสี ย ต่ อระบบบริ ก ารสุ ข ภาพและ
บุคลากรมากกว่า
๔. นายก อปท. ยังขาดความเข้าใจเรื่ องการบริ หารงานสาธารณสุ ข มีการเปลี่ยนแปลงตามวาระการเมืองส่ งผล
ต่อนโยบายที่ตอ้ งการความต่อเนื่องในการทางาน

(๒๘)

๕.๕.๕ การกากับติดตามประเมินผล
มีการติดตามประเมินผล แต่ยงั ไม่เป็ นระบบ กระจัดกระจาย (ซ้ าซ้อน กันระหว่างหน่วยงาน สานักงาน
กระจายอานาจ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย ขาดการประสานกัน)
๕.๕.๖ ข้ อเสนอใหม่ ในปี ๒๕๕๓
อปท.เสนอแนวทางการถ่ายโอนสถานีอนามัยไป อบจ. ก่อน เมื่อ อบต./เทศบาล พร้อมค่อยถ่ายโอนให้
ภายหลังซึ่งรัฐบาลและคณะกรรมการกระจายอานาจได้เห็นชอบในแนวทางดังกล่าว
แนวทางในการถ่ายโอนหน่วยบริ การ (สถานีอนามัย) มีทางเลือกที่คล้ายกับระบบ กสพ. เดิม โดยมีคณะ
กรรมการบริ หารสถานีอนามัยในระดับจังหวัด มีนายก อบจ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นประธาน แต่ยงั ไม่ได้กล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ที่ชดั เจน
กพร.เสนอให้โอนรพศ.ไปสังกัดมหาวิทยาลัย /รพท.ออกเป็ นองค์การมหาชน รพช.ยังอยู่กบั กระทรวง
สาธารณสุ ข และ สอ ไป อปท.
สานักงานคณะกรรมการกระจายอานาจฯ(สกถ.)กาลังร่ างพ.ร.บ.กระจายอานาจฉบับที่ ๓ ซึ่ งคาดว่า
เนื้ อหาจะเน้นการกระจายอานาจมากขึ้น (ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ควรแต่งตั้งให้มีผตู ้ ิดตามเพื่อเข้าไปมีส่วน
ร่ วมในการร่ างกฎหมายดังกล่าว)
คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ได้มีคาสั่งแต่งตั้งอนุ กรรมการ
ประสานความร่ วมมือในการดาเนิ นงานด้านสาธารณสุ ขระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดย
กรรมการมี อานาจหน้าที่ ประสานความร่ วมมื อกับผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ, การกาหนดเป้ าหมาย กรอบ
แนวทางในการจัดบริ การ ทั้งนี้ให้หารู ปแบบการถ่ายโอนสถานี อนามัยให้อบจ.ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ภายใน
๖ เดือน(๓๐)

๕.๖ ระบบบริการสาธารณสุ ขของประเทศไทยในปัจจุบัน
๕.๖.๑ การบริการกับระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
ปัจจุบนั ระบบบริ การสาธารณสุ ขได้เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเริ่ มต้นการกระจายอานาจในปี พ.ศ.๒๕๔๒
เป็ นอย่างมาก ปี พ.ศ.๒๕๔๔ ที่ เริ่ ม แผนปฏิ บตั ิ ก ารกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ระบบ
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๔๕ และมีพ.ร.บ. หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเกิดขึ้น เป็ น
จุ ดเปลี่ ย นการบริ หารจัดการระบบบริ ก ารสาธารณสุ ขของประเทศไทยไปอย่า งสิ้ นเชิ ง การจัดงบประมาณ
เปลี่ ย นแปลงจากการจัดตามค าขอของหน่ ว ยราชการมาเป็ นการจัดสรรตามรายหัวประชากรและมี ก ารจัด
เครื อข่ายหน่วยบริ การตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุยภูมิ ตติยภูมิ ผูใ้ ห้บริ การก็มีหลากหลายทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ภาครัฐเองก็มีหลายสังกัด ซึ่ งมีหน่ วยบริ การต่างสังกัดที่อยู่ในเครื อข่ายบริ การเดี ยวกันและสามารถจัดบริ การ

(๒๙)

ร่ วมกันได้
ภายใต้ความสัมพันธ์แบบใหม่น้ ี รวมทั้งการจัดระบบการชดเชยค่าบริ การต่างๆในระบบใหม่ทา
ให้ขอ้ กังวลเรื่ องระบบการส่ งต่อที่อาจเป็ นอุปสรรคเมื่อถ่ายโอนสถานีอนามัยไปให้อปท.น่าจะไม่เป็ นอุปสรรคที่
สาคัญเพราะในปั จจุบนั ก็มีหน่วยบริ การทุกภาคส่ วนที่อยูใ่ นระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติอยูแ่ ล้ว ระบบใน
การจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆก็สามารถใช้ระบบที่มีอยูไ่ ม่วา่ เครื อข่ายบริ การจะเป็ นสังกัดเดียวกันหรื อต่างสังกัดก็ไม่
เป็ นปั ญหาแต่อย่างใด
๕.๖.๒ การกระจายอานาจผ่ านเขตบริการสุ ขภาพ
คณะท างานพัฒนานโยบายหลัก ประกันสุ ข ภาพถ้วนหน้า เห็ นว่า ในการบริ หารระบบหลัก ประกัน
สุ ขภาพของประเทศไทยว่า ควรใกล้ชิดประชาชนพอสมควรจึงเสนอให้กระจายการบริ หารไปตามพื้นที่ต่างๆ
ขนาดของพื้นที่ที่เหมาะสม (มีประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสู งสุ ด) ควรมีขอบเขตการดูแลประชากรราว ๓-๖ ล้าน
คน ซึ่ งจะมีหน่วยบริ หารราว ๑๐-๒๐แห่ ง(๓๑) ซึ่ งการบริ หารจัดการระบบบริ การสุ ขภาพในประเทศต่างๆหลาย
ประเทศก็มีการดาเนินการดังที่ได้ระบุในต้อนต้นของการศึกษานี้เช่นกัน(๒๐-๒๓)
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติได้ดาเนิ นการกระจายอานาจในลักษณะเขตสุ ขภาพมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๔๗ (๓๒) มี ก ารจัด ตั้ง ส านั ก งานสาขาภู มิ ภ าคแห่ ง แรกที่ จ ัง หวัด ขอนแก่ น รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ภ าค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ทั้ง หมด ต่ อ มามี ก ารจัด ตั้ง ขึ้ นอี ก รวมทั้ง สิ้ น ๑๓สาขาเขตพื้ น ที่ และมี ก ารจัด ตั้ง
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุ ขภาพระดับเขตพื้นที่ จานวน ๑๓ เขต องค์ประกอบของอนุกรรมการมาจากภาค
ส่ วนต่างๆทั้งส่ วนราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และผูท้ รงคุณวุฒิ มีอานาจหน้าที่กาหนด
กรอบและแนวทางการบริ หารงานหลักประกันสุ ขภาพในเขตพื้นที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายคณะกรรมการ
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (๓๓,๓๔) สปสช.ดาเนิ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารเงิ นกองทุ น โดยการ
สนับสนุ นการบริ หารแบบเขตบริ ก ารสุ ข ภาพ เพื่อสนับสนุ นการปรั บปรุ งการจัดบริ การให้ประชาชนเข้าถึ ง
บริ การที่ จาเป็ นและสอดคล้องกับปั ญหาสุ ขภาพในเขตพื้นที่ ด้วยการกระจายอานาจในการบริ หารจัดการงบ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติบางรายการให้ระดับสาขาเขต โดยปี งบประมาณ ๒๕๕๓ มีการดาเนินการ
น าร่ อ งในเขตพื้ น ที่ ส านัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ส าขาเขต ๙ นครราชสี ม า และสาขาเขต ๑๓
กรุ งเทพมหานคร (สาขาเขตนาร่ อง ๒ เขต) ทั้งนี้ มีการให้อานาจสาหรับสาขาเขตนาร่ อง ๒ เขตสามารถกาหนด
แนวทางการจ่ายชดเชยค่าบริ การฯ เองได้ แต่อย่างน้อยต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขและได้ขอ้ มูลตามที่กาหนด โดย
แนวทางต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุ กรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติสาขาเขต (อปสข.) สาหรับ
เขตอื่นๆแม้วา่ อิสระในการกาหนดอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริ การยังต้องดาเนิ นการตามแนวทางของส่ วนกลางแต่
การบริ หารงบฯกองทุ นย่อยต่า งๆก็ไ ด้รับ การผ่อนคลายให้มีก ารตัดสิ นใจในการบริ หารจัดการในระดับเขต
ได้มากขึ้นและส่ วนกลางทาหน้าที่สนับสนุนกากับเท่านั้น

(๓๐)

การจัดเขตบริ การสุ ขภาพดังกล่าวมีการกาหนดเครื อข่ายบริ การทางการแพทย์ต้ งั แต่ระดับปฐมภูมิถึงตติย
ภูมิ และพบว่าอย่างน้อยในแต่ละเขตจะมีหน่ วยบริ การรับส่ งต่อที่สามารถให้บริ การทางการแพทย์ระดับสู งที่
เบ็ดเสร็ จในเขตได้และมี การใช้ก ลไกทางการเงิ นเพื่ อสนับสนุ นการพัฒนาเครื อข่า ยบริ ก ารดังกล่ า วเช่ นการ
จัดสรรงบงบส่ งเสริ มการจัดบริ การตติยภูมิเฉพาะด้านเป็ นต้น(๓๕)
แนวคิ ดเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ส ปสช.ดาเนิ นการนี้ ส อดคล้องกับ แนวคิ ดเรื่ องการกระจายอานาจจาก
ส่ วนกลางให้มาตัดสิ นใจที่ระดับพื้นที่โดยมีคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคส่ วนตัดสิ นใจร่ วมกันบนพื้นฐาน
สถานการณ์ของพื้นที่และหลายประเทศก็มีการดาเนินการในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน
๕.๖.๓ รู ปแบบโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล
รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุ ขมีนโยบายยกระดับสถานีอนามัยเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
(รพ.สต.)เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบบริ การปฐมภูมิ ซึ่ งรพ.สต.มีขอบเขตการทางานบริ การแบบผสมผสาน ทั้ง
ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การควบคุมป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปั จจัย
เสี่ ยงต่อสุ ขภาพ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ (Catchment area) ที่ชดั เจน โดยใช้บา้ นเป็ นเรื อนผูป้ ่ วย บุคลากรเป็ น
ที ม สหวิช าชี พ เน้นการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน ชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น(อปท.) ราชการส่ วน
ภูมิภาค องค์กรเอกชน โดยมีเป้ าหมายร่ วมให้เกิดระบบที่มีความยืดหยุน่ คล่องตัว มีความยัง่ ยืน มีความเป็ นธรรม
มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นระบบที่ชุมชนสนับสนุน กากับดูแล และรู ้สึกเป็ นเจ้าของ
การบริ หารจัดการรพ.สต. นั้นมี คณะกรรมการบริ หารฯ ที่ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ผูแ้ ทน
อปท. ผูน้ าชุ มชนท้องถิ่ น และอื่นๆ ในด้านบริ การนั้นรพ.สต.ยังคงเป็ นลูกข่ายของโรงพยาบาลที่เป็ นแม่ข่ายอยู่
เดิ ม งบประมาณในการจัดบริ ก ารต่ า งๆของรพ.สต.ก็ จ ะได้รั บ จากส านัก งานหลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
(สปสช.) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด(๓๖)
รู ปแบบรพ.สต.นี้แม้จะมิใช่การกระจายอานาจ แต่ก็ถือเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเห็นศักยภาพของอปท.และ
ประชาชนในพื้นที่ ว่าสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่ อนระบบบริ การสุ ขภาพที่ อดี ตเคยอยู่ในมือของ
บุคลากรฝ่ ายวิชาชีพเท่านั้น

๕.๗ การมีส่วนร่ วมขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในด้ านสุ ขภาพ
๕.๗.๑ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๓(๓) มาตรา
๑๘ (๘) มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘(๔)ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นสนับสนุ นและกาหนด
หลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร ดาเนิ นงาน และ
บริ หารจัดการเงิ นทุนในระดับท้องถิ่ นหรื อพื้นที่ได้ตามความพร้ อม ความเหมาะสมและความต้องการ โดย

(๓๑)

ส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อสร้ างหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้คณะกรรมการ
สนับสนุ นและประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดังกล่ าวเป็ นผู ้
ดาเนิ นงานและบริ หารจัดการระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจาก
กองทุน
และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ณ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้จดั ให้มีพิธีลงนามบันทึกความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ สนับ สนุ น การด าเนิ น งานขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเรื่ อ งการบริ ห ารจัด การระบบ
หลักประกันสุ ขภาพและสวัสดิการชุ มชนในระดับท้องถิ่ นหรื อพื้นที่ ระหว่าง สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กระทรวงมหาดไทย สมาคม
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดแห่ งประเทศไทย สมาคมสันติบาตเทศบาลแห่ งประเทศไทยและสมาคมองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแห่ งประเทศไทย ซึ่ งทั้งเจ็ดฝ่ ายจะร่ วมมือกันเพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานและบริ หารจัดการ
ระบบหลักประกันสุ ขภาพและสวัสดิการชุ มชนในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ โดยเน้นเรื่ องการแพทย์ฉุกเฉิ น การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาเป็ นต่อสุ ขภาพ การดารงชี วิต ตลอดจนส่ งเสริ ม
ให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผูส้ ู งอายุ ผูป้ ระกอบอาชีพที่มีความเสี่ ยง กลุ่มคนพิการ กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส และกลุ่มผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรังที่อยูใ่ นเขตพื้นที่ มีสวัสดิการชุ มชนรองรับและสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขได้อย่างทัว่ ถึง โดย
การบริ หารจัดการอย่างมีส่วนร่ วมของบุคคลในพื้นที่(๓๗)
กองทุ นหลักประกันสุ ข ภาพท้องถิ่ นฯ มี ก รรมการประกอบด้วยภาคส่ วนต่ า งๆจากอปท. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ประชาชน มาร่ วมกัน กองทุนนี้ ได้จดั สรรงบประมาณสนับสนุ นโครงการต่างๆตามที่หน่ วยงาน
ราชการและประชาคมเสนอ และยังทาให้สถานีอนามัย ประชาคม อปท.ทางานร่ วมกันมากขึ้น มีกิจกรรมเชิ งรุ ก
ด้านสร้ างเสริ มสุ ขภาพใหม่ๆเกิ ดขึ้นโดยงบประมาณได้มาจากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติและการ
สมทบจากอปท.ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
อปท.หลายแห่ งต้องการขยายการทางานต่อไปอีก เช่ น สวัสดิ การเมื่ อประชาชนเจ็บป่ วย งานป้ องกัน
อุบตั ิภยั การปรับปรุ งบริ การของสถานีอนามัยให้มีแพทย์เป็ นต้น ผูบ้ ริ หารอปท.หลายคนแสดงความเห็ นว่า
กองทุ นหลักประกันสุ ขภาพฯเป็ นความริ เริ่ มที่ ดี ควรให้การสนับสนุ น การที่ผบู้ ริ หารอปท.ได้มาทางานด้าน
สุ ขภาพ ช่วยให้เกิด “มุมมองใหม่” เห็นโอกาสการทางานสร้างเสริ มสุ ขภาพมากกว่าในอดีตทั้งนี้ ฝ่ายท้องถิ่นเอง
มี ค วามต้อ งการพัฒ นาการท างานแนวใหม่ โดยเน้ น “คุ ณ ภาพชี วิ ต ” และ “สุ ข ภาวะ” ของประชาชน
น่าสนใจว่าผลการศึกษาพบว่าประชาชนในพื้นที่มีความเชื่ อถือกองทุนฯ เห็นว่ากรรมการกองทุนฯส่ วน
ใหญ่มีความตั้งใจและเสี ยสละในการทางานเพื่อส่ วนรวม เปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อแสดง
ความคิดเห็น(๓๘) และจากข้อมูลของสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติพบว่าอปท.สนใจเข้าร่ วมการจัดตั้ง

(๓๒)

กองทุนหลักประกันสุ ขภาพพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยปี งบประมาณ๒๕๕๔ จะมีอปท.เข้าร่ วมกว่าร้ อยละ
๙๐ รายละเอียดดังตารางที่ ๓

(๓๓)

ตารางที่ ๓ ร้ อยละอปท.ทีร่ ่ วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุ ขภาพพืน้ ทีป่ ี พ.ศ. ๒๕๕๔
เขต
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สาขาเขตพื้นที่

จานวน
อบต./เทศบาล

เชียงใหม่
๘๑๕
พิษณุโลก
๔๖๖
นครสวรรค์
๔๕๔
สระบุรี
๖๔๙
ราชบุรี
๖๙๐
ระยอง
๕๘๐
ขอนแก่น
๗๑๘
อุดรธานี
๗๑๖
นครราชสี มา
๘๕๕
อุบลราชธานี
๖๕๘
สุ ราษฎร์ธานี
๕๕๙
สงขลา
๖๑๗
รวม
๗,๗๗๗
ที่มา: สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ

อปท.ที่จดั ตั้งกองทุนฯ
จานวน
ร้อยละ
๘๐๒
๔๕๔
๔๕๓
๖๓๔
๔๑๔
๕๐๙
๗๑๗
๗๑๐
๘๓๓
๔๘๗
๕๑๗
๕๕๓
๗,๐๘๓

๙๘.๔%
๙๗.๔๒%
๙๙.๗๘%
๙๗.๖๙%
๖๐.๐๐%
๘๗.๗๖%
๙๙.๘๖%
๙๙.๑๖%
๙๗.๔๓%
๗๔.๐๑%
๙๒.๔๙%
๘๙.๖๓%
๙๑.๐๘%

๕.๗.๒ อปท.กับการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ข้อมูลจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส.)(๓๙) พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๒ มีอปท.
ร่ วมมือกับสสส.จานวนมาก โดยให้ความสาคัญกับการสร้ างเสริ มสุ ขภาพแก่ประชาชนของตนเอง เช่ น อปท.
ร่ วมโครงการส่ งเสริ มการออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุ ขภาพ จานวน ๗๐๐ แห่ ง เทศบาลเมือง ๓๐ ในจังหวัดนา
ร่ อง นาความรู้ตน้ แบบของการพัฒนาเครื่ องออกกาลังกายภาคสนามที่ถูกหลักวิชาการและมีราคาถูก ติดตั้งใน
สวนสาธารณะของเขตเทศบาล โดยงบประมาณของเทศบาลเองเช่ นสวนสาธารณะของจังหวัดนครสวรรค์,
อุตรดิตถ์ และระยอง เป็ นต้น อบต. จานวน ๒๐๔ แห่ ง ร่ วมมือกับสสส.สนับสนุนงานอาสาสมัครดูแลผูส้ งอายุ
อย่างต่อเนื่องมีแกนนาอาสาสมัครในพื้นที่กว่า ๖,๐๐๐ คน มีตาบลสุ ขภาวะต้นแบบ จานวน ๓๓๖ ตาบล พัฒนา
สุ ขภาวะอย่างบูรณาการ

(๓๔)

๕.๗.๓ อปท.กับการจัดบริการสาธารณสุ ข
๑) โครงสร้ างองค์ กรสาหรับภารกิจด้ านสาธารณสุ ขของอปท.

ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจการถ่ายโอนงานด้านบริ การสาธารณสุ ขมายัง
อปท. โดยชื่ อ กองอาจแตกต่ า งกั น ไป เช่ น กองส่ ง เสริ มคุ ณ ภาพชี วิ ต (เช่ น อบจ.อุ บ ลราชธานี , อบจ.
พระนครศรี อยุธยา เป็ นต้น) หรื อกองสาธารณสุ ข (เช่นอบจ.หนองบัวลาภู, อบจ.ภูเก็ต เป็ นต้น)(๔๐๔๑,๔๒)
ในส่ วนของเทศบาล มีการจัดตั้งกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อมรองรับงานด้านการสาธารณสุ ขมานาน
แล้ว และมีศูนย์บริ การสาธารณสุ ขของตนเองมีสถานะเป็ นสถานบริ การปฐมภูมิ ทาหน้าที่ให้บริ การด้านส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้ นฟูสภาพ และมีหลายแห่ งที่สามารถดาเนิ นการได้เป็ นอย่างดี เช่น
ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา 10(๔๓) มีโครงการนวัตกรรมลานนวดเท้า สาหรับผูป้ ่ วย
เบาหวานที่มีจานวนถึง 322 คน เพื่อให้ผมู ้ ารับบริ การใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ในระหว่างรอรับบริ การ ซึ่ ง
การนวดเท้าเป็ นการช่วยกระตุน้ การไหลเวียนโลหิ ตของผูป้ ่ วย และยังเป็ นการออกกาลังกายอย่างหนึ่งด้วย

ตัวอย่างหนึ่ งของการจัดบริ การของ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข เช่ นที่ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข เทศบาล
ตาบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็ นดังนี้(๔๔)
๑. บริ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในสถานบริ การ ให้การพยาบาล การทาหัตถกรรมเบื้องต้น ประสานงาน
ส่ งต่อผูป้ ่ วยกับสถานพยาบาลในเครื อขายในรายเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น
๒. ให้ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ การดูแลตนเองแก่ผมู ้ ารับบริ การด้านสุ ขภาพ
๓. ให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับสุ ขภาพและบริ การสาธารณสุ ขแก่ผมู ้ าขอคาปรึ กษา
๔. บริ การด้านการเตรี ยมความพร้อมก่อนแต่งงาน ฝากครรภ์ วางแผนครอบครัวแก่หญิงวัยเจริ ญพันธุ์
๕. ตรวจคัดกรองโรคเรื้ อรังในกลุ่มเสี่ ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง มะเร็ งปากมดลูกและมะเร็ งเต้านม

(๓๕)

๖. ให้บริ การตรวจรักษาต่อเนื่ องในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง (โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ) และจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ เสริ มสร้างความสามารถในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยและญาติ
๗. ติดตามเยี่ยมบ้านและให้การพยาบาลที่บา้ นผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั งในรายที่มีหัตถการหรื อยังควบคุ มอาการ
ไม่ได้ และมีใบส่ งต่อจากสถานพยาบาลในเครื อข่าย
ทุกวันอังคารที่ 2 และ 4 ของเดือน เทศบาลตาบลบางวัวร่ วมกับ โรงพยาบาลโสธราเวช เปิ ดให้บริ การ
รักษาโรคทัว่ ไปและทันตกรรม ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข เทศบาลตาบลบางวัว เวลา 13.00 – 16.00 น. สาหรับ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบางวัวโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยงั มีการจัดบริ การในศูนย์บริ การสาธารณสุ ขของเทศบาลโดยทัว่ ไปและบางแห่ งสามารถ
จัดหาแพทย์มาให้การตรวจรั กษาประชาชนทุ กวันเช่ นที่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมื องบ้านพรุ จังหวัด
สงขลา(๔๕) เป็ นต้น

๕.๘ รูปแบบการถ่ ายโอนสถานบริการจากกระทรวงสาธารณสุ ข
๑. ถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้ อบต. หรื อเทศบาล เป็ นแห่งๆไป ตามความพร้อม
๒. ถ่ายโอนสถานีอนามัย. โดยรวมกลุ่มทั้งจังหวัด หรื อบางอาเภอ หรื อบางกลุ่ม ให้ อบจ. โดยมีคณะ
กรรมการบริ หาร สถานีอนามัย. ในระดับจังหวัด มีนายก อบจ. เป็ นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการมา
จากหลายภาคส่ ว น เช่ น อบต. เทศบาล ผู้แ ทนสถานบริ ก าร องค์ก รเอกชน ภาคประชาชน และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ฯลฯ และมีนกั บริ หารมืออาชีพด้านสาธารณสุ ขเป็ นผูบ้ ริ หารภายใต้นโยบายของคณะกรรมการฯ
๓. สถานีอนามัย. และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หรื อโรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) รวมเป็ นเครื อข่าย
บริ การ ขึ้นต่อคณะกรรมการบริ หารในระดับจังหวัด มีนายก อบจ. เป็ นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ
จากหลายภาคส่ วน
๔. สถานีอนามัย. หลายแห่ งรวมกันเป็ นกลุ่ม หรื อ สถานี อนามัย. และ รพช. ร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายไป
ขึ้ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารที่ พ ฒ
ั นาไปเป็ นองค์ก รมหาชน (Autonomous) หรื อ หน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบ
พิเศษ (SDU)
๕. รู ปแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องและเป็ นไปตามปรัชญาการกระจายอานาจตาม พรบ.กาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒
รู ปแบบที่ ๑ มีการดาเนิ นการถ่ายโอนให้อปท.ไปแล้ว ๒๘ แห่ ง ทั้งนี้ ในส่ วนของอปท.เอง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุ่มเทศบาลเมืองขึ้นไป มีสถานบริ การสาธารณสุ ขเป็ นของตนเองให้บริ การประชาชนในเขตรับผิดชอบ
อยูแ่ ล้ว
สาหรับรู ปแบบอื่นเป็ นเพียงข้อเสนอ แต่ยงั ไม่มีการดาเนินการแต่อย่างใด

(๓๖)

๕.๙ ผลกระทบกรณีไม่ ถ่ายโอนสถานพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ถ่ายโอนงานบริ การสาธารณะที่กรมต่างๆเคยทาไปให้อปท.หลายกิจกรรมแล้ว
แต่ที่ยงั เป็ นปั ญหาคือการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้อปท.ซึ่ งเป็ นไปอย่างล่าช้า
จากการศึกษาและสอบถามข้อมูลจากผูเ้ กี่ยวข้องบางส่ วนพบว่าอาจเกิดกรณี ดงั ต่อไปนี้ เช่น
๕.๙.๑ อปท.ฟ้องร้ องหรือเร่ งรัดให้ กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินการถ่ ายโอนสถานีอนามัยโดยมิชักช้ า
ดังที่ทราบว่ากระทรวงสาธารณสุ ขได้ถ่ายโอนงานด้านต่างๆให้อปท. มาตั้งแต่ปี๒๕๔๒ แต่เป็ นการถ่าย
โอนงาน ไม่ได้ถ่ายโอนคนไปด้วยซึ่ งก็ไม่เป็ นการลดคนแต่ประการใด เพราะอปท.รับงานไปก็ตอ้ งไปจัดหา
บุคลากรเพิ่ม และการถ่ายโอนสถานบริ การก็ไม่มีการดาเนิ นการจนกระทัง่ ปี ๒๕๕๐ แต่ก็เป็ นไปอย่างเชื่ องช้า
ในขณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นก็ได้แสดงเจตจานงเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการจัดบริ การสาธารณะ และ
ดาเนิ น งานด้า นส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิต มากขึ้ น ดัง ตัวอย่า ง ในปี ๒๕๔๕ อบต.หัวดง จัง หวัดพิ จิตร ยื่นฟ้ อง
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตการศึกษาพิจิตร เขต ๑ ต่อศาลปกครอง กรณี
ขอรั บโอนโรงเรี ยนวัดน้ า โจน (ประถมศึก ษา) โดยขอรั บการประเมิ นความพร้ อม ให้ศาลมี ค าสั่ง เพิก ถอน
หนังสื อของเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานที่ให้ชะลอการถ่ายโอน และให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจิตร เขต ๑ ประเมินความพร้อม อบต.หัวดง โดยอ้างอิงบทกฎหมาย พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจฯ ต่อมาเมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ศาลปกครองสู งสุ ดได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น และมี
คาสั่งให้ทาการประเมิ นความพร้ อม อบต.หัวดง ภายใน ๑๐ วัน หลังมีคาพิพากษา (คาพิพากษาศาลปกครอง
สู งสุ ด คดีหมายเลข๒๕๒๓/๒๕๔๕)(๖) กรณี ของบริ การสาธารณสุ ขซึ่ งเป็ นบริ การสาธารณะที่จดั อยู่ในกลุ่ม
ส่ งเสริ มพัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นหน้าที่โดยตรงของอปท. เช่นเดียวกันกับการจัดบริ การการศึกษา ดังนั้นหาก
อปท.มีความประสงค์จะขอรับการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์ความพร้อมที่กาหนดโดยกระทรวงสาธารณสุ ข
และมิได้มีการดาเนินการให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ ก็อาจเกิดการฟ้ องร้องกระทรวงสาธารณสุ ขต่อศาล
ปกครองเพื่อมีคาสั่งให้กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
๕.๙.๒ อปท.สามารถจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุ ขขึน้ เอง
ปั จ จุ บ ัน อปท.มี ส ถานพยาบาลของตนเอง เช่ น โรงพยาบาลวชิ ร พยาบาล (ปั จ จุ บ ัน เป็ นวิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ กรุ งเทพมหานคร) โรงพยาบาลกลาง ศู น ย์บ ริ การสาธารณสุ ข ของกทม. เทศบาลนคร
นครศรี ธรรมราช และเทศบาลนครเชียงใหม่ก็มีโรงพยาบาลเช่นเดียวกัน สาหรับเทศบาลส่ วนใหญ่ได้มีการจัดตั้ง
และดาเนินการศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งให้การบริ การขั้นปฐมภูมิมาระยะหนึ่งแล้ว
ในส่ วนของอบต.นั้นยังไม่เคยมีการจัดตั้งสถานบริ การสาธารณสุ ขเป็ นของตนเองเลย แต่หลายอบต.ก็มี
ส่ วนสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินโครงการต่างๆแก่สถานีอนามัยในพื้นที่

(๓๗)

๕.๙.๓ อปท.และกระทรวงสาธารณสุ ขร่ วมมือกันในการบริหารสถานีอนามัย
กรณี น้ ี อาจเป็ นไปได้ โดยใช้รูปแบบรพ.สต.ที่มีการดาเนิ นการอยู่แล้ว แต่ให้อปท.มีอานาจหรื อมีส่วน
ร่ วมในการบริ หารสถานีอนามัย ซึ่งอาจมีขอ้ โต้แย้งว่าไม่ได้ปฏิบตั ิตามแผนการกระจายอานาจฯที่กาหนดให้ถ่าย
โอนสถานี อนามัยไปให้อปท. อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึ งรู ปแบบการถ่ายโอนภารกิ จตามแผนการกระจาย
อานาจฯแล้ว มีต้ งั แต่อปท.จัดบริ การเองหรื อให้หน่วยงานอื่นทาก็ได้ ทั้งนี้ข้ ึนกับบริ บทและความพร้อมของอปท.
นั้นๆด้วย
การด าเนิ น การในรู ป แบบนี้ อาจเป็ นเพี ย งระยะเปลี่ ย นผ่า น หรื อ ระยะยาวก็ ไ ด้ห ากเห็ น ว่า จะเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินการและเกิดผลดีต่อประชาชน

๖. วิเคราะห์ รูปแบบ
๖.๑ กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์
ยึดหลักการและวัตถุประสงค์ของการกระจายอานาจ ที่คาดหวังว่าจะสามารถทาให้เกิด ๑)ประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดการทรัพยากร ๒)ความทัว่ ถึงและ ๓)เป็ นธรรมในการบริ การ ๔)การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่(๗,๑๒,๑๓,๔๖) ๕)ความประหยัดในขนาด ( Economy of scales) ๗)ความเหลื่ อมล้ าระหว่างเขต
พื้นที่ต่างๆ (เนื่องจากศักยภาพและข้อจากัดของพื้นที่ต่างๆที่ไม่เท่ากันฯ) ๖)การแทรกแซงทางการเมือง ๗)ความ
เชื่อมโยงของระบบบริ การแต่ระระดับ ๘)ปั จจัยด้านบุคลากร เช่นการสนับสนุนทางวิชาการ ความก้าวหน้า การ
โยกย้ายฯลฯ
วัตถุ ประสงค์ ข้อสนับสนุ น ข้อโต้แย้งที่เกี่ ยวข้องกับการกระจายอานาจที่ใช้เป็ นฐานในการวิเคราะห์
ปรากฏในตารางที่ ๔
ตารางที่ ๔ แสดงวัตถุประสงค์ ข้ อสนับสนุน ข้ อโต้ แย้ ง ที่เกีย่ วข้ องกับการกระจายอานาจ
วัตถุประสงค์
แนวคิด/หลักการ
ประเด็น/ข้ อโต้ แย้ง
เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการ  ขั้นตอนสั้นและลาดับชั้นน้อยลง
 อาจต้องมีเงื่อนไขหรื อบริ บทเฉพาะจึง
บริหารจัดการ
 ระมัดระวังเรื่ องต้นทุนของตนเองมาก จะสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ขึ้ นหากมี การแยกผูซ้ ้ื อและผูจ้ ดั บริ การ  ต้องมีสิ่งตอบแทนแก่ผจู ้ ดั การ
ออกจากกัน
 ความส าพัน ธ์ แ บบผู ้ซ้ื อ-ผู้ข ายอาจ
เกิดผลด้านลบ

(๓๘)

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
ในการกระจาย
ท รั พ ย า ก ร อ ย่ า ง
เหมาะสม
เพิ่ ม อ านาจให้ รั ฐ บาล
ท้องถิ่น

แนวคิด/หลักการ
ประเด็น/ข้ อโต้ แย้ง
 ท้องถิ่ นสามารถจัดบริ การสาธารณะที่  เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างท้องถิ่น
ตรงความต้องการของคนในพื้นที่
 เกิ ดข้อขัดแย้งระหว่างส่ วนกลางและ
 เพิม่ การสนองตอบต่อความต้องการของ ท้องถิ่นและระหว่างท้องถิ่นได้
ผูป้ ่ วย
 เพิ่มการมีส่วนร่ วมในพื้นที่
 แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมใน “พื้นที่”
ไม่ ชัด เจนดัง นั้น อาจมี ก ารยึด ถื อ เอา
 พัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการ
ความต้อการของอปท.เอง เป็ นความ
ต้องการของ “พื้นที่” (ซึ่ งไม่น่าจะใช่)
เพิ่ม นวตกรรมบริ ก าร  ปรับปรุ งพัฒนาตามสภาพของพื้นที่
 เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่
สุ ขภาพ
 ให้ความอิสระแก่ทอ้ งถิ่นมากขึ้น
เพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบ  ผ่านการมีส่วนร่ วมของประชาชน
 แนวคิ ด เรื่ อง “การมี ส่ ว นร่ วมของ
ของอปท.
ประชาชน” ไม่ชดั เจน ดังนั้นประเด็น
 ส่ วนกลางปรับเปลี่ยและลดบทบาทลง
“ความรั บ ผิด ชอบ” เป็ นของใคร
รับผิดชอบต่อผูใ้ ดในเรื่ องใด
เ พิ่ ม คุ ณ ภ า พ ข อ ง  บูรณาการการบริ การและพัฒนาระบบ
บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
 เพิ่มการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของผูท้ ี่อยู่
ในภาวะเสี่ ยงทางสุ ขภาพ
สร้ างความเท่ าเทียมให้  การจัดสรรทรัพยากรตามความจาเป็ น  การกระจายอ านาจอาจท าให้ ค วาม
ประชาชนในพืน้ ที่
ของท้องถิ่น
เป็ นธรรมในบางเรื่ องดี ข้ ึ น แต่ ก็อาจ
 ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ก รท้อ งถิ่ น ตอบสนอง ทาให้บางเรื่ องแย่ลง
ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ
ได้ดีข้ ึน
ดัดแปลงจาก Saltman (๒๐๐๗)

(๓๙)

จากตารางที่ ๔ จะเห็ น ว่ า ในการเน้น ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ด้า นใดๆก็ จ ะมี ข ้อ จ ากัด และข้อ โต้แ ย้ง เสมอ
ตัวอย่างเช่นเรื่ องการสร้างความเท่าเทียมในพื้นที่น้ นั การกระจายอานาจจะเป็ นคาตอบที่ดีแต่อาจเกิดปั ญหาความ
เท่าเทียมระหว่างพื้นที่ได้เป็ นต้น

(๔๐)

ตารางที่ ๕ เปรียบเทียบข้ อดี/ข้ อด้ อยของการถ่ ายโอนสถานบริการรู ปแบบต่ างๆ
รู ปแบบ
ข้ อดี
ไม่มีการถ่ายโอนสถานีอนามัย
 อปท.มุง่ เน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
อปท.รั บ ผิ ด ชอบเฉพาะด้ า นส่ งเสริ ม ป้ อ งกัน โรคเป็ น หลัก ซึ่ง ไม่ ต้ อ งการความ
เชีย่ วชาญเฉพาะ สามารถบริหารจัดการได้
สุขภาพ ป้ องกันโรค
ง่าย
ถ่ า ยโอนสถานี อ นามัย ให้ อบต. หรื อ  การถ่ายโอนทาได้ง่าย
เทศบาล เป็ นแห่งๆ
 อปท.แต่ ล ะแห่ ง สามารถบู ร ณาการงาน
ต่างๆได้สะดวกและเป็ นรู ปธรรม
 อปท.ที่ รั บ สถานบริ การไปสามารถ
รับผิดชอบและดู แลสามารถตั้งงบประมาณ
ดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่
 มีความใกล้ชิดชุมชน
 การตอบสนองต่อปั ญหาของคนในพื้นที่
 ความรวดเร็ วในการบริ หารจัดการ
ถ่ายโอนสถานีอนามัย โดยรวมกลุ่มทั้ง  การประสานงานและการช่ วยเหลื อกัน
จังหวัด หรื อบางอาเภอ หรื อบางกลุ่มให้ ระหว่ า งหน่ ว ยบริ การระดับ สถานี อ นามัย
อบจ.โดยมีคณะกรรมการบริ หาร สถานี ด้วยกันทาได้ง่าย
อนามัย ในระดับจังหวัด มีนายก อบจ.  การสับเปลี่ยนโยกย้ายทาได้ง่าย
เป็ นประธานกรรมการ
และมี  การกระจายทรัพยากรไปช่วยที่ขาดแคลน
คณะกรรมการมาจากหลายภาคส่ วน
ให้ เกิดความเป็ นธรรมในระดับพื้นที่ได้
 การแทรกแซงทางการเมืองทาได้ยากขึ้น
สถานี อ นามัย และโรงพยาบาลชุ ม ชน  การประสานงานและการช่ วยเหลื อกัน
หรื อโรงพยาบาลทั่ว ไป รวมเป็ น ระหว่างหน่วยบริ การทุกระดับทาได้ง่าย
เ ค รื อข่ า ยบ ริ ก าร
ขึ้ นต่ อ ค ณ ะ  การสับเปลี่ยนโยกย้ายทาได้ง่าย
กรรมการบริ ห ารในระดับจัง หวัด มี  การกระจายทรัพยากรไปช่วยที่ขาดแคลน
นายก อบจ. เป็ นประธานกรรมการ และ ให้เกิดความเป็ นธรรมภายในพื้นที่ได้
มีคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน
 การแทรกแซงทางการเมืองทาได้ยากขึ้น
สถานีอนามัย หลายแห่ งรวมกันเป็ นกลุ่ม  การประสานงานและการช่ วยเหลื อกัน
หรื อ สถานี อ นามัย และโรงพยาบาล ระหว่างหน่วยบริ การทุกระดับทาได้ง่าย
ชุ ม ชน รวมกัน เป็ นเครื อ ข่ า ยไปขึ้ นต่ อ  การสับเปลี่ยนโยกย้ายทาได้ง่าย
คณะกรรมการบริ ห ารที่ พ ฒ
ั นาไปเป็ น  การกระจายทรัพยากรช่วยที่ขาดแคลนได้
องค์ก รมหาชน (Autonomous) หรื อ เกิดความเป็ นธรรมในระดับพื้นที่ได้
หน่วยบริ การรู ปแบบพิเศษ (SDU)
 การแทรกแซงทางการเมืองทาได้ยาก
 ไม่ ติ ด ระเบี ย บแบบแผนราชการ เกิ ด
ประสิ ทธิภาพ คล่องตัว

(๔๑)

ข้ อด้อย
 ไม่เป็นไปตามแผนการกระจายอานาจฯ ต้องมีการปรับแก้
แผนการกระจายอานาจ
 ขาดการมีส่าวนร่วมจากชุมชนและอปท. อาจแก้โดยการ
กาหนดให้มคี ณะกรรมการบริหารสถานบริการทีม่ อี ปท.และ
ชุมชนเข้าร่วม
 อบต.มี ศ ั ก ยภาพไม่ เ พี ย งพอในการบริ หารงานด้ า น
รักษาพยาบาลที่ตอ้ งอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะ
 มีปัญหาในระบบการส่ งต่อ และการควบคุ มป้ องกันโรคที่
ต้องอาศัยการจัดการระหว่างท้องถิ่นซึ่งเกินขอบเขตของสถานี
อนามัยหรื ออบต.
 การแทรกแซงทางการเมือง
 ขาดการสนับสนุนจากโรงพยาบาลหรื อสสอ.สสจ.
 มีขอ้ จากัดในการโยกย้าย
 การถ่ายโอนทาได้ยากกว่าการโอนเป็ นแห่ งๆ
 อาจมีปัญหาในระบบการส่ งต่อไปโรงพยาบาล การควบคุม
ป้ องกันโรคที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมื อจากโรงพยาบาล(คนละ
สังกัด)
 การสนับสนุนด้านวิชาการจากสถานบริ การระดับสู ง อาจมี
ข้อจากัดเพราะอยูต่ ่างสังกัด
 การถ่ายโอนเกิดขึ้นได้ยากต้องเตรี ยมการมาก
 ความพร้อมของอปท.ในการบริ หารโรงพยาบาลซึ่ งมีความ
ซับซ้อน

 อาจถูกคัดค้านว่าไม่เป็ นไปตามพ.ร.บ.การกระจายอานาจฯ
(อาจแก้ได้หากให้อยูใ่ นกากับของอปท.)
 อาจเกิดการแสวงหากาไร
 สั ง คมไท ยยั ง ไม่ คุ ้ น เค ยกั บ การบริ ห ารงานในรู ป
คณะกรรมการที่ ต้ อ งท าหน้ า ที่ บ ริ หารจริ งไม่ ใ ช่ แ ค่
คณะกรรมการ “ปรึ กษา” หรื อ “พัฒนา” เท่านั้น

จากตารางที่๕ ไม่วา่ จะดาเนิ นการรู ปแบบใดจะมีท้ งั ข้อดีและข้อจากัดควบคู่กนั เสมอ การกระจายอานาจ
ไปสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างเต็มรู ปแบบมีขอ้ ดีดา้ นความใกล้ชิดปั ญหา ความคล่องตัวในพื้นที่รับผิดชอบ แต่อาจต้องแลก
เรื่ องประสิ ทธิภาพการดาเนินการบางด้านที่ตอ้ งการการจัดการร่ วมกันเช่นการควบคุมป้ องกันโรคระบาด ความ
เป็ นธรรมระหว่างพื้นที่ การลงทุนที่ไม่คุม้ ค่า หรื อปั ญหาด้านการบริ หารบุคลากร เป็ นต้น

๖.๒ ข้ อคิดเห็นโดยสรุป
๑. จากประสบการณ์การกระจายอานาจด้านสุ ขภาพของหลายประเทศ จะเห็นว่า
๑.๑. การให้อปท.ขนาดเล็กดาเนิ นการเรื่ องบริ การสุ ขภาพโดยเฉพาะด้านรักษาพยาบาลโดยลาพังมี
ผลกระทบด้านลบมากทั้งเรื่ องความคุม้ ค่าในการดาเนินงาน ภาระค่าใช้จ่าย การพัฒนาศักยภาพ การประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ
๑.๒. บุคลากรมีแนวโน้มจะไม่ได้รับการสนับสนุ นด้านวิชาการเท่าที่ ควร บางประเทศจึงกาหนดใน
กฎหมายให้บุคลากรต้องได้รับอบรมอย่างน้อยตามเกณฑ์ที่กาหนด
๑.๓. อปท.ส่ วนใหญ่ดูแลด้านสุ ขอนามัยทัว่ ไป การส่ งเสริ มสุ ขภาพ อนามัยสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
๑.๔. หลายประเทศจัดระบบให้มีการจัดการในพื้นที่ที่ใหญ่ข้ ึน เช่ น ระดับภาคหรื ออนุภาค โดยมีการ
จัดตั้งองค์กรขึ้นมารับผิดชอบโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากรของประเทศ
๑.๕. บางประเทศเริ่ ม “รวมศูนย์” (recentralization) การจัดการในบางเรื่ อง เช่ น การเฝ้ าระวังและ
ควบคุมโรค การบริ หารโรงพยาบาล เป็ นต้น
๒. สถานการณ์การกระจายอานาจในส่ วนของประเทศไทยที่ได้ดาเนินการมาแล้วพบว่า
๒.๑. การสนับสนุนจากระดับท้องถิ่นพบว่าส่ วนใหญ่ “เหมือนเดิมหรื อดีข้ ึน”
๒.๒. คุณภาพการบริ การประชาชนยังไม่พบว่าแตกต่างจากเดิมเนื่องจากเพิง่ เริ่ มโอนไปอปท.
๒.๓. ปัญหาหลักคือ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ข ไม่ชดั เจน
๒.๔. ฝ่ ายการเมื อ งไม่ มี ก ารยื น ยัน หรื อ มี ม าตรการที่ เ ข้ม ข้น เพี ย งพอในการกระตุ ้น ให้ เ กิ ด การ
ขับเคลื่อน
๒.๕. ข้า ราชการประจาไม่ ไ ด้แสดงความกระตื อรื อร้ น เชิ ง รุ ก เพื่ อ นาไปสู่ ก ารกระจายอานาจใน
รู ปแบบใดรู ปหนึ่ง ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
๓. ศักยภาพของอปท.ในการดาเนินงานด้านสุ ขภาพ
๓.๑. แม้ว่า อปท. ที่ รับ การถ่ า ยโอนสถานี อนามัย รวมทั้ง เทศบาลที่ มี ก ารดาเนิ นการศู นย์บ ริ ก าร
สาธารณสุ ขอยู่ก่อนแล้ว สามารถดาเนิ นการได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

(๔๒)

ระดับ หนึ่ ง แต่จะมี ขอ้ จากัดเรื่ องการประสานงานระหว่างพื้นที่ การสนับสนุ นวิชาการและการ
โยกย้ายของบุคลากร และมีปัญหาด้านความคุม้ ค่า (economy of scales)
๓.๒. อปท. มีความพร้อมด้านงบประมาณสนับสนุนแต่ขาดองค์ความรู ้ดา้ นการบริ หารการแพทย์และ
สาธารณสุ ข
๓.๓. อปท.มีศกั ยภาพในการดาเนินการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมได้เป็ น
อย่างดีซ่ ึ งมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์ในหลายๆพื้นที่

๗. ข้ อเสนอจากการศึกษา
๗.๑ ระดับแนวคิด
๑. ต้องให้ ความหมาย และนิ ย ามปฏิ บตั ิ การ “กระจายอานาจ” ให้ชัดเจนว่ามิ ใ ช่ เป็ นเพีย งการถ่ า ยโอน
ภารกิ จ การถ่ายโอนสถานบริ การ หรื อ การกาหนดให้อปท.ต้อง “จัดบริ การเอง” เท่านั้น แต่เป็ นการ
“กระจายความรับผิดชอบ” ไปยังอปท. ในทางปฏิบัติสามารถแก้ ไขเพิ่มเติมที่แผนปฏิบัติการกระจาย
อานาจได้ เป็ นอานาจของคณะกรรมการกระจายอานาจ
๒. ประเด็นที่ตอ้ งแก้ไขหรื อเน้นคือ
๒.๑. อปท.มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนในพื้นที่อปท.
๒.๒. อปท.มีหน้าที่ทาให้ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับ “บริ การสาธารณะ” ที่จาเป็ น
๒.๓. อปท.อาจจัด บริ ก ารเองหรื อ จัด ซื้ อ จัด หาบริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชน ตามความ
เหมาะสมแก่บริ บทของพื้นที่ เช่นการซ่ อมสร้างถนน ซ่ อมสร้างสะพาน อปท.หลายแห่ งจะใช้
วิธี “ซื้ อบริ การ” หรื อ “มอบหมาย” ให้หน่วยงานอื่นทาแทนเป็ นต้น ซึ่ งอปท.ไม่จาเป็ นต้องทา
เองเสมอไป เพราะอาจไม่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องนั้นๆโดยตรงและบางภารกิ จอาจเป็ นไม่
คุม้ ค่าแก่การลงทุนดาเนินการเอง
๓. การกระจายอานาจด้านสุ ขภาพอาจเกิดขึ้นในระดับที่สูงกว่าจังหวัดเช่นกลุ่มจังหวัด หรื ออนุ ภาค ได้ ซึ่ ง
เป็ นการตอบสนองต่อความจาเป็ นทางสุ ขภาพในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้
๔. ราชการส่ วนกลาง/ภูมิ ภาค มี หน้าที่ ใ ห้ก ารสนับสนุ นอปท.ในการดาเนิ นกิ จ การต่ า งๆ และไม่ ค วร
จัดบริ การเอง ยกเว้นเป็ นระยะเปลี่ยนผ่าน หรื อดาเนินการแล้วเกิดประสิ ทธิ ภาพโดยรวมต่อประเทศ

(๔๓)

๗.๒ ด้ านรูปแบบการถ่ ายโอน
๗.๒.๑ ทางเลือกที๑่ . กระจายอานาจแบบก้าวหน้ า (เป็ นทางเลือกทีค่ วรทามากทีส่ ุ ด)
ให้น้ าหนักไปที่การโอนสถานีอนามัยทั้งหมดพร้ อมกันเป็ นพื้นที่ท้ งั จังหวัด เป็ นอย่างน้อย หรื ออาจกว้าง
กว่านั้น เช่นระดับอนุภาค ไม่เน้นการถ่ายโอนสถานี อนามัยเป็ นแห่งๆอีกต่อไปเพราะอาจเกิดผลเสี ยในระยะยาว
มากกว่าผลดี ดังที่ได้ กล่ าวมาแล้ ว เช่ น เรื่ องการประหยัดในขนาด ข้ อจากัดในทางานร่ วมกันระหว่ างหน่ วย
บริ การ ความไมเท่ าเทียมกันระหว่ างพืน้ ที่ ความก้ าวหน้ าของบุคลากร เป็ นต้ น )โดย
๑. ร่ วมกันจัดตั้งสหการระหว่างอปท. (ซึ่ งหลายประเทศดาเนินการในลักษณะดังกล่าว)
๒. จัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริ หารหน่วยงานอิสระหรื อในกากับ ภายใต้กรรมการบริ หารระดับจังหวัดที่
มีฝ่ายอปท.หรื อผูท้ รงคุ ณวุฒิเป็ นประธาน และนักบริ หารการแพทย์และสาธารณสุ ขมืออาชี พ (CEO)
บริ หารจัดการ
๓. มีการเตรี ยมความพร้อมอย่างเป็ นระบบทั้งด้านกระทรวงสาธารณสุ ข และอปท.
๔. สร้ างระบบให้มนั่ ใจให้บุคลากรทั้งด้านความก้าวหน้า ธรรมาภิบาล สร้างกลไกในระดับตาบลที่ให้
ท้องถิ่ นและชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการกากับประเมิ นการปฏิ บตั ิ ง านของสถานบริ ก ารในพื้นที่ (อบต./
เทศบาล)
๕. อปท.ที่ จดั บริ ก ารอยู่แล้วก็ ใ ห้ดาเนิ นการต่ อไป หรื อ ให้ร่วมมื อกับ อบจ. ในลัก ษณะสหการบริ หาร
ร่ วมกันในรู ปคณะกรรมการบริ หารสองระดับคื อ ๑)ตัวแทนระดับจังหวัด และ ๒)คณะกรรมการใน
ระดับสถานบริ การ
๖. ติดตามประเมินผลกระทบรู ปแบบการดาเนินการที่มีอยูอ่ ย่างจริ งจังเพื่อปรับปรุ งระบบต่อไปในอนาคต
๗. อปท. แต่ละแห่ งร่ วมบริ หารสถานบริ การ(สถานี อนามัยหรื อรพ.สต.)ในพื้นที่ ความรับผิดชอบในรู ป
คณะกรรมการ
๘. ใช้กองทุ นสุ ข ภาพพื้ นที่ (อบต./เทศบาล) เป็ นกลไกการทางานร่ วมกันในการดาเนิ นงานสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ ป้ องกันโรคในชุมชน
๙. สถานี อนามัยในพื้นที่ ท้ งั หมดรวมอยู่ในเครื อข่ายหรื ออยู่สัง กัดเดี ยวกันในระดับจังหวัดหรื อสู งกว่า
จังหวัดได้ เพื่อประสิ ทธิ ภาพการจัดการทรัพยากรหรื อความประหยัดในขนาด(economy of scales)
รวมทั้งการเฝ้ าระวังและควบคุมโรคซึ่ งการระบาดข้ามพื้นที่เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแตกต่างจาก
บริ การสาธารณะอื่นที่ให้บริ การเสร็ จสิ้ นในตัวเองได้ ซึ่ งหลายประเทศบริ หารในระดับที่สูงกว่าจังหวัด
เป็ นกลุ่มจังหวัดหรื ออนุ ภาคซึ่ งมี ประสิ ทธิ ภาพโดยรวมสู งกว่าให้อปทแต่ละแห่ งหรื ออปท.ในแต่ละ
จังหวัดทาเอง

(๔๔)

๑๐. โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) และ โรงพยาบาลชุ มชน (รพช.) อาจจะไม่จาเป็ นที่ ตอ้ งอยู่ก ับกระทรวง
สาธารณสุ ข แต่ก็ไม่จาเป็ นต้องโอนไปสังกัดอปท.ในจังหวัดโดยตรง เพราะแม้แต่พ้ืนที่ระดับจังหวัดก็
อาจมีอุปสรรคในการจัดบริ การเพราะเป็ นความเชี่ ยวชาญเฉพาะและขอบเขตการบริ การต้องมีการรับส่ ง
ต่อผูป้ ่ วยกับหน่ วยบริ การข้างเคี ยงตลอดเวลาทั้งนี้ อาจมี ทางเลื อก เช่ น รวมกันเป็ นเครื อข่ายสังกัด
คณะกรรมการระดับจังหวัดหรื อระดับอนุ ภาค (แนวคิ ดเขตบริ ก ารสุ ขภาพ) ทั้ง นี้ อาจรวมกับ สถานี
อนามัยในพื้นที่เดียวกันก็ได้
ระบบสุ ขภาพภายใต้ทางเลือกนี้ หากมีการจัดการในระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับจังหวัดมีหน้าที่
บริ หารจัดการในขอบเขตจังหวัด แต่หากมีการจัดเขตบริ การสุ ขภาพที่ระดับสู งกว่าจังหวัดหรื อระดับอนุ ภาค
คณะกรรมการจะมีอานาจหน้าที่ครอบคลุมมากกว่า๑จังหวัด ตามเขตพื้นที่มี่มีการกาหนดซึ่ งปั จจุบนั มีโครงสร้าง
ระดับอนุภาคที่สปสช.ดาเนินการบริ หารงบประมาณหลักประกันสุ ขภาพอยูแ่ ล้ว หากจะมีองค์กรอีก๑องค์กรทา
หน้าที่จดั บริ การในระดับอนุ ภาคก็อาจเป็ นได้ดงั แสดงในภาพที่ 1 ซึ่ งอาจรวมสององค์กรเป็ นองค์กรเดียวที่ทา
หน้าที่บริ หารทรัพยากรทั้งหมดภายในเขตก็ได้ แต่จะมีจุดอ่อนด้านประสิ ทธิ ภาพในการจัดการดังที่คณะทางาน
พัฒนานโยบายหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าได้เสนอไว้วา่ จาเป็ นต้องแยกกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
ออกจากกระทรวงหรื อส่ วนราชการที่เป็ นเจ้าของสถานพยาบาล เพื่อตัดความสัมพันธ์เชิ งผลประโยชน์ และต้อง
มีระบบและกลไกการบริ หารจัดการในบทบาทผูจ้ ่ายเงินอันเป็ นบุคคลที่ ๓ แทรกเข้าไปในความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูใ้ ห้บริ การ(เช่นแพทย์) และผูใ้ ช้บริ การ (ผูป้ ่ วย)(๓๑)
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดระบบบริหารและบริการสุ ขภาพ ภายใต้ การกระจายอานาจ

(๔๕)

รัฐบาล

งบฯ เหมาจ่ายรายหัว

สปสช.

กระทรวงสาธารณสุข
- นโยบาย
- กากับ
- สนับสนุน
วิชาการ

อนุกรรมการฯเขต

จัดสรรงบประมาณ
รพ.เอกชน/
รพ.รัฐอื่นๆ
สถาน
บริการ
ระดับต้น
เอกชน

3
ส่งต่อ 2
1

นโยบาย
กก.สุขภาพระดับ
อนุภาค/จังหวัด
สานักงานบริหารฯ
จัดบริการ

รพศ./รพท.
รพช.
สถานีอนามัย

อบจ.

รายได้แต่ละท้องถิ่น

เทศบาล
อบต.

งบสาหรับ
ให้แต่ละ
ท้องถิ่น
ดาเนินการ

แต่ละ
ท้องถิ่น
ดาเนิน
การ
- สาธารณสุขมูลฐาน
- ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน
- อนามัยสิง่ แวดล้อม
รับบริการ
มีส่วนร่วม - อื่นๆ
- กรรมการ
- กากับ
- ตรวจสอบ

จ่ายภาษี

๗.๒.๒ ทางเลือกที่ ๒. กระจายอานาจแบบกึง่ ก้าวหน้ า
ทางเลือกนี้อาจเลือกเป็ นระยะเปลี่ยนผ่านได้ โดย
๑. ถ่ายโอนสถานี อนามัยให้อบต.หรื อเทศบาลที่พร้อม โดยกาหนดระยะเวลาในระยะนี้ ให้แน่ นอน เช่ น
ถ่ายโอนให้หมดภายใน ๕-๑๐ ปี เป็ นต้น
๒. ในระยะยาวให้ถ่า ยโอนให้ท ้องถิ่ นระดับจัง หวัด(อบจ.ขึ้ นไป)ให้หมด หรื อภายใต้คณะกรรมการ
สุ ขภาพพื้นที่ หรื อจัดตั้งสหการ( ซึ่ งจะตรงกันข้ามกับนโยบายของคณะกรรมการกระจายอานาจฯใน
ปั จจุบนั ที่กาหนดให้ถ่ายโอนให้อบจ.ก่อน และเมื่ออบต.หรื อเทศบาลใดมีความพร้ อมก็ให้ถ่ายโอนให้
อปท.แห่ งนั้นรับสถานี อนามัยไป) ในทางปฏิ บตั ิ อาจโอนบุคลากรไปสังกัดอบจ.แต่ให้ออกกฎหมาย
หรื อระเบียบที่มอบอานาจให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการบริ หารงานและบุคลากรโดยไม่ข้ ึนกับ
อบจ.โดยตรง
๗.๒.๓ ทางเลือกที๓่ . แบบกึง่ อนุรักษ์
ไม่มีการถ่ายโอนสถานบริ การ โดยสถานบริ การยังสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้ตอ้ งมีกลไกในการ
เจรจาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้บริ บทการกระจายอานาจให้ชดั เจนเช่น
อปท.มอบให้กระทรวง
สาธารณสุ ขทาหน้าที่จดั บริ การ หรื อเป็ นการจัดบริ การร่ วมกัน โดยมีรูปแบบที่สามารถเลือกใช้หรื อปรับได้เช่น

(๔๖)

๑.

รู ป แบบรพ.สต. สถานี บ ริ การ(สถานี อ นามัย )ยัง เป็ นของกระทรวงสาธารณสุ ขแต่ มี ค ณะ
กรรมการบริ หารสถานี อนามัยที่อปท.มีส่วนร่ วมหรื อเป็ นประธาน และต้องให้อานาจหรื อความเป็ น
อิสระแก่คณะกรรมการในการกาหนดนโยบายการบริ หารและบริ การในพื้นที่
๒. รู ปแบบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพพื้นที่ ที่อปท.เป็ นประธานกองทุน บริ หารจัดการงบประมาณ
กองทุนเพื่อสนับสนุนการจัดบริ การสุ ขภาพในพื้นที่ (อปท.ซื้ อบริ การ)
๓. รู ปแบบผสมผสานคือ ในระดับตาบลใช้ท้ งั กลไกกรรมการบริ หารรพ.สต.และกรรมการกองทุนฯ ซึ่ ง
หากสถานบริ การยังคงสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ก็ควรให้กรรมการฯมีอานาจในการวางนโยบาย การ
กากับดูแลหรื อบริ หารสถานบริ การฯได้ และอาจใช้กรรมการชุดเดียวกันทาหน้าที่ท้ งั การบริ หารรพ.สต.
และบริ หารกองทุนหลักประกันฯก็ได้
ทางเลือกเพิ่มเติมที่เลือกทาได้คือ รู ปแบบองค์ การมหาชน: จัดการในลักษณะเครื อข่ายทั้งระบบตั้งแต่
ระดับสถานีอนามัยจนถึงโรงพยาบาลระดับสู ง โดยการจัดตั้งองค์การมหาชนที่กากับโดยอปท. ขึ้นมาบริ หาร
เครื อข่าย

๗.๓ ด้ านนโยบาย
๑.

กาหนดนโยบายและแผนปฏิ บัติการในระยะ๑๐ปี ให้ ชั ดเจน การกระจายอานาจทุ กรู ป แบบมีองค์
ความรู ้ และมีบทเรี ยนแห่งความสาเร็ จเพียงพอแล้วในสังคมไทย ซึ่ งสามารถดาเนิ นการได้ทนั ที เพียงแต่
ต้องมีนโยบายอย่างชัดเจนเป็ นรู ปธรรมและแผนการดาเนินงานที่ชดั เจนจากฝ่ ายนโยบายและผูม้ ีอานาจ
๒. ต้ องจัดกระบวนการให้ เกิดความเห็นชอบร่ วมกัน ในการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพภายใต้หลักการ
กระจายอานาจโดยมีเป้ าหมายสาคัญให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริ ง
๓. ต้ องให้ ความสาคัญกับการดาเนินเกีย่ วกับการกระจายอานาจมากกว่ าทีเ่ ป็ นอยู่
๔. เลือกจังหวัดจานวนหนึ่งเป็ นพืน้ ที่ปฏิบัติการระดับจังหวัด (ตามทางเลือกที่ ๑) แล้วร่ วมมื อกันอย่าง
จริ งจังในการดาเนินการในลักษณะนาร่ อง ยึดประโยชน์ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง แล้วปฏิบตั ิการร่ วมกัน
๑-๒ปี เป็ นอย่างน้อย จากนั้นสรุ ปผลเพื่อปรับสู่ ระยะต่อไป

๗.๔ ด้ านโครงสร้ างในการดาเนินงาน
๑.

จัดตั้งสานักงานเพื่อการถ่ ายโอนภารกิจด้ านสาธารณสุ ขโดยเฉพาะอยู่ภายใต้ สกถ. (การอยู่ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ผ่านมาไม่สามารถผลักดันให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมเนื่ องจากมี
ข้อจากัดต่างๆมาก) โดยทางานสนับสนุ นกลไกคณะกรรมการเพื่อการถ่ายโอนภารกิ จด้านสาธารณสุ ข

(๔๗)

ระดับ ประเทศ และให้ มี อานาจจริ งในการสั่ งการให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องต้ องปฏิ บั ติต าม ทั้ง ใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นเพียงแค่ระดับ
กลุ่มงาน ไม่มีอานาจที่แท้จริ ง
๒. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อบริ หารการถ่ายโอนภารกิจฯทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ/จังหวัด(มี
แล้ว แต่ควรทบทวนองค์ประกอบและภารกิจ)

๗.๕ การดาเนินงาน
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.
๖.

จัดกระบวนการสื่ อสารแบบสองทางหรือหลายช่ องทางหรื อการเปิ ดเวทีเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจ
และการรั บ รู ้ ร่วมกันในการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพในผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ ายทั้ง อปท. หน่ วยบริ การ
บุคลากรสาธารณสุ ข และ ประชาชน
ทาแผนและกลไกการถ่ ายโอนทีช่ ัดเจนและมีความเป็ นไปได้ เพื่อแสดงและรายงานให้เห็นความก้าวหน้า
ของการกระจายอานาจที่ เป็ นลาดับอย่างชัดเจน และมีกลไกการสนับสนุ น และการอภิบาลระบบที่ดี
รวมทั้งการเตรี ยมความพร้อม การตรวจสอบ/กากับ/ติดตามให้เป็ นไปตามแผน โดยคณะกรรมการหรื อ
คณะทางานที่มีอานาจจริ งในการดาเนินงานและจะต้องไม่ถูกครอบงาจากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ถ่ ายโอนตามความพร้ อม แต่ ควรกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการถ่ ายโอนทั้งระบบให้ เหมาะสม ไม่
สั้นจนปฏิ บตั ิไม่ได้หรื อยาวนานจนเกิ นไป และต้องให้มีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด ควรมีกลไกการ
ศึกษาวิจยั และการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่าง ผูเ้ กี่ยวข้องแบบพหุ ภาคี
ประเมินและเตรียมความพร้ อมให้ อปท. ก่ อนการรั บโอนให้ จริงจัง โดยการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้าน
การบริ หารงานสาธารณสุ ขอย่างเป็ นระบบ ควรใช้กลไกคณะทางาน มีการพัฒนาหลักสู ตรด้านการ
จัดการระบบสุ ขภาพ และมีการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินรับรองคุณภาพ ใน อปท. รวมถึง
การวิจยั และพัฒนาด้านการบริ หารและการจัดการระบบสุ ขภาพอย่างแท้จริ ง
เร่ งปรับปรุ งระเบียบกฎเกณฑ์ ต่างๆเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจแก่บุคลากรที่จะถ่ายโอน
ก าหนดบทบาทของหน่ ว ยงานกระทรวงสาธารณสุ ข ในบริ บ ทการกระจายอ านาจที่ ชั ด เจน ทั้ง
สาธารณสุ ขจังหวัด(สสจ.) และ สาธารณสุ ขอาเภอ(สสอ.) มีการเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถดารงบทบาทที่สาคัญในฐานะผูแ้ ทนกระทรวงสาธารณสุ ขในการกากับ อปท.ให้ดาเนินงาน
ตามนโยบายที่สาคัญของประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และทาหน้าที่กากับ ตรวจสอบ ประเมินและ
รับรองมาตรฐาน โดยให้มีอานาจอย่างแท้จริ ง ซึ่ งต้องสร้างความเข้าใจว่าเป็ นบทบาทและอานาจใหม่ที่
สาคัญและจาเป็ นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็ นประเด็นที่ กระทรวงสาธารณสุ ข ต้องสร้างความเข้าใจกับ
สสจ/สสอ. ให้ชดั เจน

(๔๘)

๗. จัดการให้ มีพืน้ ที่ปฏิบัติการ (Operational Area)ในขอบเขตระดับจังหวัดเป็ นอย่ างน้ อย เพื่อทดลอง
รู ปแบบและแนวทางที่หลากหลายที่อาจจะเกิ ดขึ้น ซึ่ งเป็ นไปตามข้อเสนอในเวทีผทู ้ รงคุ ณวุฒิเพื่อให้
กระบวนการกระจายอานาจด้านสุ ขภาพเป็ นไปบนฐานการทางานด้านวิชาการและมีขอ้ เท็จจริ งเชิ ง
ประจักษ์ โดยการศึกษารู ปแบบที่หลายหลายอย่างรอบคอบและครบถ้วนตามบริ บทของแต่ละพื้นที่ โดย
อาจจัดในพื้นที่ที่มีความพร้อมและสมัครใจที่ร่วมมือกันทางานตามรู ปแบบต่างๆเพื่อการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
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