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ตัง้ แต่ปีพ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขได้ถ่ายโอนสถานีอนามัยจานวน 28แห่งแก่
อปท.จานวน 28 แห่ง มีทงั ้ ประสบผลสาเร็จและล้มเหลว อปท.ส่วนใหญ่ยอมรับว่าขาดศักยภาพ
ทัง้ ด้านการจัดการและการเงิน เป็ นเรื่องจาเป็ นที่กระทรวงสาธารณสุขต้องหาทางเลือกอื่นๆ
สาหรับ กระจายอ านาจด้า นสาธารณสุ ขตามที่กฎหมายกาหนด เหล่ า นี้เ ป็ นเหตุ ผ ลของการ
ศึกษาวิจยั นี้ การศึกษากาหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ คือ 1)หาทางเลือกทีเ่ หมาะสมเพื่อการ
บริห ารจัด การหน่ ว ยบริก ารกระทรวงสาธารณสุ ขหลังกระจายอ านาจ 2)วิเ คราะห์บทบาทที่
เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขสาหรับเชื่อมโยงกับอปท.เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคในพืน้ ที่ 3)วิเคราะห์บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของหน่ วยงานกระทรวงสาธารณสุขหลัง
กระจายอานาจ และ 4)วิเคราะห์การอภิบาลระบบโดยรวมหลังกระจายอานาจเพื่อให้เกิดบริการ
ทีด่ กี ว่าเดิม วิธกี ารศึกษาประกอบด้วยการทบทวนประสบการณ์ทงั ้ ในและต่างประเทศ กับการ
ประชุมระดมความคิดของตัว แทนที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข สปสช. อปท. องค์กรอิสระ
นักวิชาการและชุมชน ข้อมูลที่ได้ถูก นาไปวิเ คราะห์เชิงเนื้อ หาและสังเคราะห์ประเด็นสาคัญ
นาเสนอเชิงพรรณาประกอบตารางและภาพทีเ่ กีย่ วข้อง
ผลการศึกษาพบว่ามีประเด็นสาคัญทีน่ ่ าสนใจอยู่ 6 ประการ คือ 1)การกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขในบริบทประเทศไทยเป็ นกลวิธไี ม่ใช่เป้าหมาย มีความหมายมากกว่าเพียงการ
ถ่ายโอนหน่วยบริการแก่อปท.มุ่งเน้นผลประโยชน์ทป่ี ระชาชนได้รบั ทีด่ ขี น้ึ 2)เขตสุขภาพภายใต้
คณะกรรมการบอร์ดอิสระและดูแลสนับสนุ นโดยกระทรวงสาธารณสุขน่ าจะเป็ นทางเลือกสาหรับ
บริหารจัดการหน่ วยบริการกระทรวงสาธารณสุขที่เหมาะสม เพราะระบบสุขภาพเชื่อมโยงไม่
แยกส่ ว นโดยเฉพาะระบบส่ ง ต่ อ มีค วามประหยัด ต่ อ ขนาด มีค วามยืด หยุ่นให้ทุ ก ภาคส่ ว น
สามารถเข้ามีส่วนร่วมทัง้ การจัดการและบริการ พัฒนาธรรมาภิบาลได้ด ี ไม่มปี ญั หาการขัดแย้ง
เชิง ความคิดนโยบายและการดาเนิน งาน แต่ ข าดกฎหมายและระเบียบรองรับและต้อ งการ
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเข้ามาเป็ นกรรมการบอร์ดซึ่งขาดแคลนในพืน้ ที่ 3)บทบาทที่
เหมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขที่เชื่อมโยงกับอปท.เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคควร
เน้ นด้านพัฒนาคุณภาพชีวติ การดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การป้องกันโรคที่พบบ่อยในพื้นที่
และด้านบริการสังคมทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขต้องมีบทบาทควบคุมโรคทีเ่ กิด
ระบาดรุนแรงและต้องการวิชาการที่ก้าวหน้ า 4)บทบาทหลังการกระจายอานาจของกระทรวง
สาธารณสุขจะเปลีย่ นแปลงไปมาก กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสาคัญสาหรับกาหนดนโยบาย
การกากับด้วยกฎหมายและประสานงานระดับชาติ ส่วนหน่ วยงานระดับต่างๆของกระทรวง
สาธารณสุขมีบทบาทแปลงนโยบายสู่การปฏิบตั ิโดยการวางแผน ติดตามประเมินผล จัดสรร
ทรัพยากร สนับสนุ นวิชาการ และประสานงานกับหน่ วยต่างๆ 5)การอภิบาลระบบโดยรวมต้อง
ประกอบด้วยโครงสร้างบริห ารราชการเดิม นากลไกตลาดมาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพ และสร้าง
เครือข่ายอภิบาลที่พฒ
ั นาธรรมาภิบาลที่ดี และสุดท้าย 6)ข้อควรระวังในการกระจายอานาจที่
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กระทบการทางานขวัญและกาลังใจของเจ้าหน้ าที่และความไม่พร้อมของอปท. การศึกษาได้
เสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในความหมายของการกระจายอานาจแก่
ประชาชน เขตสุ ขภาพน่ าจะได้รบั การศึกษาวิจยั พัฒนาเชิงลึกและนาไปสู่นโยบายที่ ชดั เจน
สมควรก าหนดจัดตัง้ คณะกรรมการบอร์ดระดับชาติข้นึ กากับดูแล วางแผน และพัฒนาอย่าง
จริงจังต่อเนื่อง ควรทบทวนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงหรือเพิม่ เติมให้เกิดการ
กระจายอ านาจที่ค ล่ อ งตัว โดยเฉพาะการจัด ตัง้ เขตสุ ข ภาพและการก าหนดบทบาทหน้ า ที่
หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขหลังกระจายอานาจ และสุดท้ายการศึกษาวิจยั ระบบสุขภาพของ
เขตสุขภาพควรหาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง อานาจ การจัดการ และบริการให้เห็นภาพได้
ชัดเจน
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Executive Summary
Since 1999, the Ministry of Public Health (MOPH) has transferred 28 health
centers to 28 local governments (LGs). There were both success and failure. Most of
LGs accepted that they lack capability in both health care management and financing. It
was essential that MOPH find out other alternatives for decentralization as the law
assigned. This was the rationale why needed a study. The research had four important
objectives including 1) finding out the alternatives for managing health care units of the
MOPH after decentralization. 2) analyzing the appropriate roles of the MOPH linking
with the LGs for health promotion and disease prevention in local areas. 3) analyzing
the roles of the MOPH’s different organizations after decentralization and 4) analyzing
the appropriate overall system governance after decentralization in order to achieve
better health care. The research methods consisted of reviewing the national and
international experiences on health care decentralization, and brainstorming of the
representatives from MOPH, NHSO, LGs, NGOs, experts and community. The obtained
data was analyzed with content analysis technique. Then the results of analysis was
synthesized and presented descriptively, complementing with relevant tables and
figures.
The result of the study pointed out six important issues comprising, first, health
care decentralization in the Thai context was a means rather than an end. The definition
was far more meaningful than just the transfer of health care units to LGs, concentrating
on population’s beneficiaries. Second, area health, under the responsibility of the area
health board supporting by the MOPH, was the most appropriate option for
decentralization since the health care system was united ,not fragmented, especially the
referral system. There was economy of scale. The area health was very flexible allowing
all stakeholders to join in both service administration and delivery. Good governance
was feasibly developed. It could solve the problem of conflict of interest at both policy
and operational levels. However, there was a lack of legal statute to support. The area
health required expertise recruited as a board member which was very scarce in local
area. Third, the appropriate roles of the MOPH connecting with LGs for health
promotion and disease prevention should focus on quality of life improvement, the
specific target group services, endemic disease control, and social services provision
which were the social determinant of health. The MOPH needed to take responsibility
for the pandemic disease control and advanced epidemiological technique development.
Fourth, roles of the MOPH changed much after decentralization. The MOPH had
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important roles in policy setting, law regulation and collaboration with international
agencies. The units of the MOPH played an important role for putting the declared
policy into practice via health care planning, monitoring and evaluation, resource
allocation, technical support and coordination with other organizations. Fifth, the overall
system governance needed a combination of formal bureaucratic system, market
mechanism to improve efficiency, and partnership in health working for good
governance. And, finally, it should be bewared that there were some effects of
decentralization concerning health personnel’s tenure and motivation, and the
incapability of some LGs. The study recommended that the meaningful definition of
health care decentralization should be publicly advocated. The area health should be
more deeply studied and proposed as a national policy. The national board of health
care decentralization was essential that it needed to be taken into consideration for the
sake of continuous decentralization planning and development. The relevant regulations
and laws needed to be revised and mandated in order that the decentralization could be
implemented flexibly, especially the establishment of area health and the designing of
the new roles of MOPH and its organizations. Finally, it was recommended that the area
health need urgently studied in terms of the relations of the structure, authority and
service delivery to be clearly figured out.
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บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขถูกใช้เป็ นกลไกปฏิรปู ระบบสุขภาพในประเทศต่างๆ
ทัวโลกว่
่
า โดยเข้าใจว่าสามารถเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพให้เกิดบริการทีด่ ขี น้ึ ทัง้ ด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพและเป็ นธรรม แม้หลักฐานการศึกษาที่ยนื ยันให้ชดั เจนว่าการพัฒนาที่ดขี ้นึ ของ
บริการสุขภาพเป็นผลโดยตรงจากการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขนัน้ มีไม่หนักแน่ นนักก็ตาม
แต่ประเทศต่างๆทัง้ ทีก่ าลังพัฒนาและพัฒนาแล้วก็ยอมรับว่าการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
มีผลดีต่อระบบสุขภาพมากกว่าผลเสีย ประเทศไทยเองก็ได้รบั อิทธิพลจากแนวโน้มการกระจาย
อานาจผลักดันให้เกิดการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุ ขขึ้น โดยประเทศไทยออกกฎหมาย
พรบ.แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจพ.ศ. 2542 กาหนดให้กระทรวงสาธารณสุขรวมทัง้
กระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนไทย ต้อ งดาเนินการกระจาย
อานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)ตามทีก่ ฎหมายกาหนด กระทรวงสาธารณสุขจึง
จัดทาแผนกระจายอานาจด้านสาธารณสุขแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปีพ .ศ.2543ขึน้ เป็ นผล
ให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ 7 ภารกิจแก่อปท.ได้แก่ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การแก้ไข
ั หาเด็ ก น้ า หนั ก ต่ า กว่ า เกณฑ์ การจัด หาและพัฒ นาน้ า สะอาด การส่ ง เสริม สุ ข ภาพ
ปญ
กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม คือ แม่และเด็ก วัยเรียน เยาวชน วัยทางาน และผู้สูงอายุ ซึ่งถ่ายโอน
สาเร็จในปี พ.ศ.2547 ปี พ.ศ.2549 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงแผนปฏิบตั ิการสาหรับ
ขัน้ ตอนการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข ต่อมาปีพ .ศ.2550 กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลอง
ถ่ายโอนสถานีอนามัยจานวน 22 แห่งแก่องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.)และเทศบาลตาบล
ซึง่ ปีพ.ศ. 2552 ได้ถ่ายโอนเพิม่ เติมอีก 6 แห่งรวมเป็ นทัง้ สิน้ 28 แห่ง ระยะเวลา 10 ปีของการ
ด าเนิ น งานที่ผ่ า นมา กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ร ับ ประสบการณ์ ก ารกระจายอ านาจด้ า น
สาธารณสุ ข ส่ ว นหนึ่ ง และเกิด การเรีย นรู้ การทบทวนบทเรีย นที่เ กิด ขึ้น ท าให้ ก ระทรวง
สาธารณสุขเริม่ มองเห็นความสาคัญที่จาเป็ นต้องกาหนดบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขให้
ชัดเจนขึน้ เพราะกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทภารกิจสาคัญในการดูแลสุขภาพประชาชนทุก
คนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยบริการในสังกัดจานวนมากและหลายระดับ จาก
การทบทวนประสบการณ์พบว่าอปท.หลายแห่งยังไม่พร้อมที่จะรับการถ่ายโอนหน่ วยบริการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะโรงพยาบาลทุกระดับถึงศูนย์การแพทย์ทเ่ี ชีย่ วชาญเฉพาะทาง
กระทรวงสาธารณสุขจาเป็ นต้องปรับบทบาทและมองหาทางเลือกให้เกิดความเหมาะสมสมดุลที่
จะสร้างการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขทีด่ ตี ่อไป
การประชุมระดมสมองเพื่อทบทวนแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ปีพ.ศ.2552 เกิดข้อเสนอทางเลือกการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขเพิม่ ขึน้ เพื่อให้กระทรวง
สาธารณสุขสามารถดาเนินการตามทีพ่ รบ.แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจพ.ศ.2542กาหนด
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ทางเลือกดังกล่าวประกอบด้วย ทางเลือกเดิมโดยการถ่ายโอนสถานีแก่อบต.และเทศบาล และ
เพิม่ เติมการถ่ายโอนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หรือเลือกร่วมดาเนินการกับอปท.ใน
รูปแบบคณะกรรมการสุขภาพ หรือเลือกตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(กพร.)เสนอแนะให้ส ถานี อ นามัยถ่ า ยโอนแก่ อ ปท. โรงพยาบาลชุ มชนออกนอกระบบเป็ น
โรงพยาบาลอิสระทีอ่ ยูใ่ นกากับของรัฐ ส่วนโรงพยาบาลทัวไปโรงพยาบาลศู
่
นย์และหน่ วยบริการ
ทีเ่ ชีย่ วชาญเฉพาะทางโอนไปให้แก่มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็ น
สถานฝึกหัดและผลิตบุคลากรแบบโรงเรียนแพทย์ ทางเลือกเหล่านี้ลว้ นสร้างกดดันแก่กระทรวง
สาธารณสุขอย่างมาก เพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนย่อมส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพทีเ่ ป็ นส่วน
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขทัง้ นัน้ จึงเกิดคาถามเชิงวิจยั ว่า “บทบาททีเ่ หมาะสมของ
กระทรวงสาธารณสุขภายใต้ การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขควรเป็ นอย่างไร?” จะ
สามารถตอบโจทย์ไ ด้จาเป็ นต้อ งมองภาพรวมทัง้ หมดของผลกระทบที่กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้รบั จากการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขครัง้ นี้ดงั ภาพที่ 1 ข้างล่าง
แผนและขัน้ ตอน
การกระจายอานาจพ.ศ. 2542
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงและหน่ วยงาน
นอกกระทรวงสาธารณสุข

การกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุข

กฎหมาย
ระเบียบ
ระบบราชการ

การคลัง
สุขภาพ
อบต./เทศบาล/อบจ.

การบริหารจัดการ

ภาพที่ 1.1 ผลกระทบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขต่อกระทรวงสาธารณสุข
ทีม่ า: ดัดแปลงจาก LEESMIDT and PANNARUNOTHAI 2007

ภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขในประเทศไทย
แล้วนัน้ กระทรวงสาธารณสุขต้องปรับเปลี่ยนบทบาท 4 มิตทิ ่สี าคัญ ได้แก่ มิตดิ ้านกฎหมาย
ระเบียบและการควบคุมกากับ มิตดิ า้ นระบบราชการเดิมในการกากับดูแลบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
ในหน่ วยงานสาธารณสุขทัง้ หมด มิตดิ า้ นการเงินการคลังทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิมทัง้ แหล่งเงิน
การจัดสรรและการนาไปใช้เพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพทีต่ ้องการของประชาชน สุดท้ายเป็ น
มิตกิ ารบริหารจัดการทัวไปและเชิ
่
งกลยุทธ์ หากพิจารณาโจทย์วจิ ยั ข้างต้นและเชื่อมโยงกับกรอบ
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ความคิดที่เ กิดขึ้นตามภาพที่ 1.1 สามารถกาหนดค าถามวิจยั ย่อยเพื่อเป็ นวัต ถุประสงค์การ
ศึกษาวิจยั สาหรับตอบโจทย์คาถามหลักดังนี้

1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
1.
2.
3.

4.

5.

การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์การศึกษาสาคัญ 5 ประการคือ
เพื่อ ศึก ษาทางเลือ กส าหรับ บริห ารหน่ ว ยบริก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข หลัง การ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุข
เพื่อ วิเ คราะห์บ ทบาทกระทรวงสาธารณสุ ข ที่เ หมาะสมส าหรับ เชื่อ มโยงกับ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพในพืน้ ที่
เพื่อ วิเ คราะห์บ ทบาทหน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบที่เ หมาะสมหลัง กระจายอ านาจของ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ส านั ก ตรวจราชการ
สาธารณสุขเขต ศูนย์วชิ าการเขตกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ควบคุมโรค
เขต ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต เป็ นต้น และสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
เขตพืน้ ที่
เพื่อศึกษาการอภิบาลระบบโดยรวม (Overall System Governance) ทีเ่ หมาะสมในการ
กากับดูแลระบบสุขภาพหลังการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดบริการที่ม ี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
เพื่อ เสนอแนวทางการปรับบทบาทใหม่ท่เี หมาะสมของกระทรวงสาธารณสุ ขในการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุข

1.3 วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพทีส่ าคัญ 2 วิธ ี คือ
1. การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารต่ างๆที่เ กี่ยวข้อ ง วรรณกรรมที่ทบทวนมาจาก
ประสบการณ์ต่างประเทศและในประเทศไทย ผลจากการทบทวนวรรณกรรมจะนามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าสาหรับการประชุมระดมความคิดในขัน้ ตอน
ที่ 2 ต่อไป
2. การประชุมระดมความคิดต่อจากผลการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ซึ่งประกอบด้วย 2
ระยะ คือ ระยะแรกเป็ นการประชุมผู้เชี่ยวชาญทัง้ นักวิชาการและผู้บริหารในและนอก
กระทรวงสาธารณสุข ผลจากการระดมความคิดเห็นจะนาไปวิเคราะห์และสังเคราะห์
ร่วมกับผลการทบทวนวรรณกรรม เพื่อสร้างแนวทางความคิดเห็น ต้นแบบและนาเสนอ
เป็ นข้อมูลนาเข้าสาหรับการประชุมความคิดเห็นต่อไปในระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการประชุม
สาหรับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับนักวิชาการทรงคุณวุฒ ิ ผลการ
ประชุมจะนาไปสร้างแนวทางข้อเสนอความคิดเห็นเชิงนโยบายและปฏิบตั สิ าหรับการ
ปรับเปลีย่ นบทบาททีเ่ หมาะสมของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
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1.4 การวิ เคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการระดมสมอง นามาวิเคราะห์โดยเนื้อหา
(Content Analysis) โดยกาหนดแนวทางวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ ผลการวิเคราะห์จะ
ถูกนามาสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรูท้ ่ีตอบโจทย์คาถามวิจยั ทีก่ าหนด ผลการศึกษานาเสนอใน
รูปแบบเชิงพรรณาทีป่ ระกอบตารางและภาพทีว่ เิ คราะห์และสังเคราะห์ขน้ึ
รายงานการศึกษานี้ประกอบด้วยบทสาคัญ 3 บท ได้แก่ บทแรกคือบทนาแสดงถึง
หลักการเหตุผลของการวิจยั วัตถุประสงค์การศึกษา วิธกี ารศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการ
นาเสนอข้อมูล บทที่ 2 เป็ นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด ประสบการณ์
ต่างประเทศและประเทศไทยในการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขและประเด็นอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ การกระจายอ านาจ เพื่อ โยงไปสู่การสร้า งข้อ มูล ในการระดมความคิด ตามวัต ถุ ประสงค์
การศึกษา บทที่ 3 เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการศึกษา เพื่อตอบคาถามวิจยั ผลทีไ่ ด้รบั
นาไปสู่การวิพากย์ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการกระจายอานาจด้าน
สาธารณสุขประเทศไทยรวมทัง้ แนวทางการพัฒนาประเด็นการศึกษาทีต่ ่อเนื่อง
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บทที่ 2 ผลการทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 2 เป็นการนาเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยเริม่ จากทฤษฎีการกระจายอานาจทัง้ เหตุผล แนวคิด แรงขับเคลื่อน คาจากัด
ความความหมาย ข้อดีและด้อยของการกระจายอานาจ และรูปแบบการกระจายอานาจด้าน
สาธารณสุข การทบทวนครอบคลุ มถึงประสบการณ์การบริหารภาครัฐแนวใหม่ การอภิบาล
ระบบ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการกระจายอ านาจด้ า นสาธารณสุ ข กับ บริก ารสาธารณสุ ข
ประสบการณ์ท่เี กิดขึน้ ในประเทศไทยนาเสนอการทบทวนทีแ่ สดงถึงการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้
ในระยะเวลา 20 ปีของการกระจายอานาจ เพื่อให้เห็นถึงการพยายามผลักดันและพัฒนารวมทัง้
ปญั หาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ รายละเอียดของการทบทวนวรรณกรรมจะกล่าวโดยลาดับดังนี้
2.1 แนวคิ ดการกระจายอานาจ
การกระจายอานาจได้รบั ความนิยมนามาเป็ นกลไกสาคัญในการปกครองและการจัดการ
ระบบตัง้ แต่ สมัยการสร้างอาณานิค ม ต่ อ มามีการนาแนวคิดการจัดการภาครัฐที่เ กิดขึ้ นตาม
หลักการบริหารและเศรษฐศาสตร์จนสามารถแบ่งระยะเวลาของการนาเอาการกระจายอานาจมา
ใช้ในระบบการเมืองการปกครองและบริการสาธารณะได้ 3 ระยะดังนี้ (COLLINS 1994) คือ
 ระยะการปกครองแบบอาณานิคมค.ศ.1950-1960 การกระจายอานาจถูกใช้เป็นกลวิธจี ดั ตัง้
รัฐอิสระและจัดบริการของรัฐในประเทศอาณานิคม หลักการสาคัญของการสร้างอาณานิคม
เพื่อแบ่งแยกปกครองและให้การแก้ไขความขัดแย้งเกิดขึน้ ในวงแคบ มองในแง่ดเี ป็ นการให้
อานาจการปกครองแก่พน้ื ทีเ่ พื่อสามารถเข้าใจปญั หา
แก้ไขปญั หาได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิผลตามทีป่ ระชาชนต้องการ
 ค.ศ.1960-1980 การกระจายอานาจใช้เป็ นเครื่องมือสนับสนุ นให้เกิดการเข้าถึงความจาเป็ น
ขัน้ พืน้ ฐานและการมีส่วนร่วมของชุมชน การกระจายอานาจถูกใช้เป็ นวิธกี ารเพื่อการบริหาร
จัดการและการวางแผนให้เกิดประสิทธิภาพสาหรับการพัฒนาชนบทและกระตุ้นให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย
 ทฤษฎีแ นวคิด ใหม่ ค.ศ.1980-1990 เป็ น การน าแนวคิด การจัด การแนวใหม่ แ ละแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ม าใช้บ ริห าร โดยการกระจายอ านาจถู ก มองว่ า สร้า งการจัด การที่เ กิด
ประสิทธิภาพที่ดีข้นึ การกระจายอ านาจถู กนามาเชื่อ มโยงกับการแปรรูปเอกชน แก้ไ ข
ข้อ จ ากัด ของบทบาทรัฐ ที่ม ีก ารรวมศู น ย์ก ารวางแผนและพั ฒ นาระบบราชการที่ด้อ ย
ประสิทธิภาพ
จากการแบ่ง ระยะเวลาของการนาเอาการกระจายอานาจมาใช้ จะเห็นการพัฒนาและ
วิวฒ
ั นาการทีก่ ล่าวได้ว่าการกระจายอานาจเข้าไปมีส่วนสาคัญของการปฏิรปู การเมืองการ การ
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ปกครองและการบริหารจัดการ จึงสมควรเข้าใจความหมายของการกระจายอานาจทีถ่ ูกนาไปใช้
ในบริบททีแ่ ตกต่างกันออกไป รวมทัง้ เหตุผลของการนาเอาไปใช้
2.2. ความหมายของการกระจายอานาจ
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขได้รบั ความนิยมทัวไปว่
่ าสามารถทาให้การบริหาร
จัดการและการบริการสุขภาพดีขน้ึ เพราะเอื้อให้เกิดการแก้ปญั หาสุขภาพที่แท้จริง สร้างการ
ปรับตัวมากขึน้ และยืดหยุ่นตามบริบทในพื้นที่ จนทาให้การบริการสุขภาพมีคุณภาพสนองตอบ
ความต้องการประชาชนที่เกิดในพื้นที่จริง แต่ขณะเดียวกันการกระจายอานาจก็สามารถสร้าง
ปญั หาและผลเสียแก่ระบบสุขภาพหากไม่ได้นาไปใช้อย่างระมัดระวัง เช่น สร้างปญั หาความไม่
เท่าเทียมของบริการสุขภาพในพื้นทีย่ ากจนและร่ารวย เป็ นต้น (MILLS 1990, COLLINS and
GREEN 1994)
การกระจายอ านาจด้า นสาธารณสุ ข มีค วามหมายที่เ ข้า ใจหลากหลายแตกต่ า งกัน
บางครัง้ อาจถูกมองว่าเป็ นเป้าหมาย (end) บางครัง้ มองว่าเป็ นกลวิธ ี (mechanism) การศึกษา
ครัง้ นี้มองการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขเป็ นเสมือนกลไก (mechanism) ทีจ่ ะพัฒนาระบบ
สุ ข ภาพให้เ กิด บริก ารที่ดีก ว่ า เดิม เพื่อ การเข้า ใจเบื้อ งต้น ที่ต รงกัน การกระจายอ านาจใน
การศึกษานี้จะให้ความหมายว่า ”เป็ นการโอนย้ายอานาจการวางแผน การตัดสินใจ และการ
จัด การเกีย่ วกับกิจกรรมรัฐจากระดับ ชาติสู่อ งค์กรหรือ หน่ ว ยงานที อ่ ยู่ร ะดับต า่ กว่า รวมถึง
โอนย้ายอานาจของรัฐสู่รฐั วิสาหกิจ จากข้าราชการสู่คณะกรรมการทีม่ อี สิ ระกว่า ยังหมายความ
ถึงการทีร่ ฐั ยอมให้ประชาชนเข้ามามีส่ว นร่วมจนถึงควบคุมเพือ่ จะบรรลุ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า
เนือ่ งจากมีการตัดสินใจทางการเมืองและการจัดสรรทรัพยากรทีด่ ี” (CONYERS 1983, MILLS
1990, COLLINS 1994)
จากความหมายดังกล่าวนี้สงั เกตได้ว่าการกระจายอานาจเป็ นการบริหารจัดการของ
ภาครัฐที่สร้างความเป็ นอิสระและประชาชนมีโอกาสร่วม โดยสุดท้ายประชาชนได้บริการทีด่ ขี น้ึ
ซึง่ เป็นโอนอานาจบริหารจัดการทัง้ แนวดิง่ และแนวนอนทีอ่ สิ ระเพิม่ ขึ้น ครอบคลุมทัง้ แนวคิดของ
การบริหารสาธารณะ (public administration) เศรษฐศาสตร์ (economics) และการเมือ ง
(politics) ซึ่งเป็ นปรัชญาพื้นฐานสาหรับการพิจารณารูปแบบการกระจายอานาจที่เกิดขึน้ ใน
ประเทศต่างๆ และนาไปสู่ก ารพิจารณาทางเลือ กและการบริหารหน่ วยบริการของกระทรวง
สาธารณสุขประเทศไทยต่อไป
2.3 เหตุผลของการกระจายอานาจ
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขนัน้ มีแนวคิดทีแ่ สดงถึงเหตุผลการนาไปใช้ใน
ลักษณะทีส่ าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการจัดการแนวใหม่ และด้าน
เศรษฐศาสตร์
แต่ละด้านจะสามารถอธิบายเหตุและผลทีก่ ารกระจายอานาจถูกนาไปใช้โดย
ละเอียดดังนี้
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เหตุผลด้านการเมือง
Collins(1989)และBurki, Perry and Dillinger (2002)พร้อมทัง้ Khaleghian and Gupta
(2004) ยืนยันอย่างหนักแน่ น ว่าการเมืองเป็ นปจั จัยสาคัญที่ทาให้เกิดการกระจายอานาจ
โดยเฉพาะในประเทศก าลัง พัฒนาหรือ ด้อ ยพัฒนา การกระจายอ านาจถู กนามาเป็ น ใช้ เ ป็ น
เครือ่ งมือทางการเมือง 4 รูปแบบ คือ
1. เพื่อลดบทบาทของรัฐบาลกลางในการจัดระบบสวัสดิการสังคม โดยหวัง ว่าลดภาระหนี้ของ
รัฐบาลกลางที่มมี ากมาย ประเทศลูกหนี้ ต้องมีการเจรจาต่อรองกับกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ(IMF) ข้อตกลงมักจะกาหนดให้สร้างความสมดุลระหว่ างการค้า ควบคุมภาวะเงิน
เฟ้อ และลดภาระหนี้ของรัฐ การกระจายอานาจถูกมองว่าเป็ นแนวทางทีจ่ ะโอนย้ายกิจการ
รัฐให้แก่ภาคเอกชน รัฐควรวางมือจากกิจการบางประการเพื่อลดรายจ่าย แต่ผลเสียที่เกิด
ตามมาคือจะทาให้ความเชื่อมโยงของรัฐส่วนกลางกับองค์กรอื่นๆ ถูกตัดขาดออกไป
2. เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง เป็ นนโยบายแบ่งแยกเพื่อปกครอง ทาให้ความ
รุนแรงทางการเมืองอยู่ในวงแคบๆนอกส่วนกลาง แต่ทาให้การประสานงานระหว่างองค์กร
ในแนวราบเกิดปญั หาขึน้ ได้
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน แต่ กลุ่มอิทธิ พลทางการเมืองบางกลุ่มอาจครอบงา
แทนที่ โดยเฉพาะองค์กรทีไ่ ด้รบั การกระจายอานาจรวมทัง้ อปท. เจ้าของทีด่ นิ เศรษฐี และ
นายทุนมักจะเป็นผูช้ ช้ี ะตาของการเมืองท้องถิน่ โดยใช้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์
4. ถูกใช้ขยายอานาจการปกครองของรัฐบาลกลางต่อประชาชนในท้องถิน่ เพื่อเสริมฐานอานาจ
ของรัฐบาลกลางหรือกลุ่มนักการเมือ งที่ปกครองประเทศ อปท.ถูกควบคุมให้สร้างความ
มันคงแก่
่
รฐั บาลกลาง เป็นการกระจายอานาจเพื่อรวมศูนย์อานาจ
เหตุผลด้านบริ หารจัดการ
เชื่อว่าการกระจายอานาจช่วยปรับปรุงการบริการสาธารณสุข สร้างความเป็ นธรรม เพิม่
ประสิทธิภาพ เพิม่ คุณภาพบริการ และสร้างกระบวนการประชาธิปไตย รัฐบาลกลางและอปท.
เจรจาต่อรองให้ทราบว่าแต่ละฝ่ายคาดหวังอย่างไรและร่วมกันกาหนดระดับที่เหมาะสมสาหรับ
การกระจายกิจกรรมและอานาจความรับผิดชอบ (BOSSERT 1998, KJÆR 2004 ) อย่างไรก็ตาม
Khaleghian and Gupta (2004) ได้ยนื ยันชัดเจนว่าการกระจายอานาจมีปญั หาอย่างยิง่ ในการ
บริหารโครงการสาธารณสุข เพราะการกระจายอานาจจะทาให้บริการสาธารณสุขเลวลงได้ และ
สร้างปญั หาที่บริการสาธารณสุ ขจะถู กทอดทิ้ง ละเลยเนื่อ งจากเป็ นบริก ารสาธารณะ ที่ไ ม่ก่ อ
รายได้ และมีความหลากหลายทีต่ อ้ งการวิชาการและการดาเนินงานทีร่ อบคอบ
เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์
Owens and Norregaard 1991) กล่าวว่า โดยทัวไปความต้
่
องการบริการด้านสุขภาพ
ของบุคคลมีแ ตกต่ างกัน การกระจายอ านาจความรับผิดชอบจะสามารถตอบสนองต่อ ความ
ต้องการหลากหลายนัน้ ได้ และสิทธิประโยชน์ ท่จี ะได้รบั จากการบริการสุขภาพของแต่ละคนมี
ข้อจากัดซึง่ ไม่เท่ากัน ทาให้ไม่สามารถจัดรูปแบบการบริการที่เป็ นการรวมศูนย์ได้อย่างเท่ากัน
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การกระจายความรับผิดชอบออกไปจะสามารถทาให้สทิ ธิประโยชน์ท่ตี ้องการของประชาชนมี
ข้อ จากัดน้ อ ยลงและสามารถจัดบริก ารสุ ข ภาพได้เ หมาะสมกับความต้อ งการแต่ ล ะคน การ
กระจายอานาจจึงถู ก มองว่าสามารถทาให้การดาเนินงานของโครงการต่างๆสอดคล้อ งและ
ตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิน่ ได้เหมาะสมดีกว่า ความพยายามทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดการ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าสถานบริการควรมีอสิ ระเพียงพอที่ตอบสนองต่อทางเลือกของผูใ้ ห้และ
รับบริการและระบบประกัน เป็นการสร้างประสิทธิภาพและความเป็ นธรรมโดยผ่านทางเลือกของ
ประชาชนและกลไกตลาด การกระจายอ านาจรูปแบบเป็ นการกากับกลไกตลาด (Regulated
Market Model) เพื่อแก้ไขความล้มเหลวของกลไกตลาดที่มตี ่อการบริการด้านสาธารณสุ ข
(BOSSERT 1996)
2.4 รูป แบบการกระจายอ านาจด้ า นสาธารณสุ ข (Forms of Health Care
Decentralization)
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขมีรูปแบบแตกต่างกันตามระดับความอิสระในการ
บริหารจัดการ ดังนัน้ รูปแบบการกระจายอานาจจึงมีความสัมพันธ์อย่างยิง่ กับโครงสร้างและการ
บริหารจัดการระบบบริการของหน่วยบริการ วิธกี ารแบ่งรูปแบบต่างๆนัน้ อาศัยแนวคิดพืน้ ฐาน 3
ประการ ของการบริหารสาธารณะ (Public Administration) เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health
Economics) และการจัดการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Management) (MILLS 1990,
COLLINS 1994, BOSSERT 1998) การกระจายอานาจอาจเป็ นไปตามแนวดิง่ (Vertical
Decentralization) หรือแนวนอน (Horizontal Decentralization) และอาจเป็ นการกระจาย
อานาจทีย่ งั คงอยูภ่ ายในองค์กรหรือออกนอกองค์กรเดิม ซึง่ สรุปได้ดงั ตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงรูปแบบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขที่สาคัญ 7 รูปแบบ
แบ่ ง เป็ น รูป แบบที่ก ระจายอ านาจภายในองค์ก ร หมายถึง ว่ า เป็ น การถ่ า ยโอนอ านาจไปสู่
หน่ วยงานทีร่ ะดับต่ ากว่าแต่ ยงั คงอยู่ภายในองค์กรเดิม 4 รูปแบบ และกระจายอานาจออกไป
นอกองค์กรเดิม 3 รูปแบบ รูปแบบที่กระจายอานาจยังคงอยู่ในองค์กรเดิมนัน้ ยังแบ่งออกเป็ น
การถ่ายโอนอานาจเกิดตามสายบังคับบัญชาหรือแนวดิง่ 1 รูปแบบ ได้แก่ Deconcentration
เป็ นการกระจายเพียงบทบาทงานประจาทีก่ ารตัด สินใจและการบริหารต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขัน้ และอานาจสูงสุดคงอยู่ท่สี ่วนกลางซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 รูปแบบ
ย่อย คือ Functional และ Integrated-Prefectoral Deconcentration ทีเ่ หลืออีก 3 รูปแบบเป็ น
การกระจายอานาจแก่ หน่ วยงานหรือองค์กรที่ไม่ได้อยู่ ใ นสายบังคับบัญชาเดิม เป็ นสายงาน
ประสานที่เ กิด ใหม่แ ต่ ย ัง ด าเนิ น การตามนโยบายที่ก าหนดและอยู่ใ นขอบเขตองค์ก รเดิม
ประกอบด้วย Delegation, Decentralization to local body ซึง่ เทียบได้กบั ระบบสุขภาพเขต
พื้นที่ (Regionalization) สาหรับคาว่าเขตพื้นที่หรือ regionalization ในที่น้ีเป็ นคาเรียกแบบ
ทัวไป
่ (Generic Name) และทีเ่ หลืออีกรูปแบบของการกระจายอานาจในองค์กรเดิมแต่ไม่ได้อยู่
ในสายบัง คับ บัญ ชาคือ กระจายอ านาจโดยน ากลไกตลาดมาจัด การในภาครัฐ ที่เ รีย กชื่อ ว่ า
Decentralization through Internal Market within Public Organization ตารางที่ 2.1 ช่องขวา
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เป็ น รู ป แบบการกระจายอ านาจที่ถ่ า ยโอนอ านาจออกไปสู่ อ งค์ ก รอื่น ๆนอกองค์ ก รเดิม
ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ได้แก่ Devolution, Privatization และ Federalism
เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบต่างๆข้างต้นจะเห็นได้ว่า 3 รูปแบบหลังนี้มอี สิ ระมากกว่า 4
รูป แบบแรก เพราะอยู่น อกระบบภาครัฐ หรือ ระบบราชการของรัฐบาลกลางที่มกี ฎเกณฑ์ท่ี
เข้มงวดและตีกรอบม่ยดื หยุ่น โดย Devolution เป็ นการถ่ายโอนอานาจการบริหารจัดการออก
จากรัฐบาลกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับต่างๆ ส่วน Privatization นัน้ ถ่ายโอน
อานาจโดยการขายโอนกิจการรัฐแก่เ อกชนให้เ อกชนเข้ามาดาเนินการแทนภาครัฐ รูปแบบ
Federalism นัน้ เป็ นระบบรัฐบาลรัฐอิสระมีกฎหมายรัฐธรรมนู ญแยกเฉพาะแต่ละรัฐ รูปแบบ
Federalism นี้ บางผูเ้ ชีย่ วชาญมองว่าไม่สอดคล้องกับคาจากัดความทีก่ าหนดข้างต้นทีก่ าหนด
ว่า การกระจายอานาจเป็นถ่ายโอนอานาจไปสู่หน่ วยงานองค์กรรัฐทีม่ หี นึ่งเดียวไปสู่หน่ วยงานที่
ระดับต่ ากว่าเท่านัน้ แต่บางผู้เชี่ยวชาญโต้แย้งว่าแม้จะเป็ นรัฐอิสระแต่ยงั คงอยู่ระดับต่ ากว่า
รัฐบาลกลางทีเ่ ป็นรัฐบาลชาติเพียงรัฐเดียวเท่านัน้ เหมือนกัน อย่างไรก็ตามในการศึกษาครัง้ นี้จะ
กล่ า วถึ ง เพื่อ ให้ ค รบถ้ ว นแต่ จ ะไม่ น ามาพิจ ารณาในกรณี บ ริบ ทประเทศไทยที่ก ฎหมาย
รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ว่ามีรฐั บาลกลางเพียงรัฐบาลเดียว
ตารางที่ 2.1 รูปแบบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
การกระจาย
อานาจ
แนวดิง่
Vertical
Decentralization
แนวระนาบ
Horizontal
Decentralization

ภายในองค์กร
 Deconcentralization:
-Functional Deconcentration
-Integrated Prefectoral Deconcentration
 Delegation
 Decentralization to Local Body (regionalization)
 Decentralization through internal market within
public organization

ออกนอกองค์กร

 Devolution
 Privatization
 Federalism

ดัดแปลงจาก: MILL 1990, COLLINS 1994.
การพิจารณาว่ารูปแบบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขใดมีอสิ ระ ข้อดี และด้อยแตกต่าง
กันอย่างไรมีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะจะแสดงให้เห็นความแตกต่างของประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จาก
แต่ ล ะรู ป แบบ ซึ่ง สามารถพิจ ารณากิ จ กรรมต่ า งๆ ที่เ กิ ด ในแต่ ล ะรู ป แบบดัง นี้ (MILLS,
VAUGHAN, SMITH and TABIBZADEH 1990):
 การออกกฎระเบียบทางด้านสาธารณสุข
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 การจัดหารายได้ การตัดสินใจและดาเนินการเพื่อ หาเงินเป็ นรายได้แก่ ระบบบริการ
สาธารณสุข
 วางนโยบาย ตัดสินใจนโยบายด้านสาธารณสุขทัง้ แนวกว้างและรายละเอียด
 การควบคุมกากับ การควบคุมทางอ้อมต่อการดาเนินงานของบริการภาคเอกชนและผู้
ให้บริการ โดยใช้กระบวนการ การบริหารจัดการ เช่นการออกใบอนุญาต เป็นต้น
 การวางแผนและจัด สรรทรัพ ยากร การวางแผนระยะสัน้ และยาวส าหรับ พัฒ นา
สาธารณสุข
 การบริห ารองค์ก ร การตัดสินใจในงานประจาตัง้ แต่ การบริหารบุ ค คล งบประมาณ
พัสดุ และ การบารุงรักษา
 การประสานงานระหว่างหน่ วยงาน การสื่อสารกับหน่ วยงานอื่น หน่ วยงานสาธารณสุข
และการดาเนินงานในโครงการร่วม
 การประสานงานในองค์ก ร การประสานนโยบายและกิจ กรรมระหว่ า งหน่ ว ยงาน
สาธารณสุขอื่น และกับผูใ้ ห้บริการ
 การฝึกอบรม การตัดสินใจและดาเนินการในโครงการฝึกอบรมต่างๆ
กิจกรรมต่างๆข้างต้นเมื่อนามาเปรียบเทียบกันจะเห็นความแตกต่างของแต่ละรูปแบบ
การกระจายอานาจดัง ตารางที่ 2.2 ซึ่งเป็ นการเปรียบเทียบของรูปแบบ Deconcentration,
Devolution, Delegation และPrivatization
ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบระดับความรับผิดชอบตามรายกิ จกรรมของการกระจายอานาจ
กิจกรรม
ออกกฎระเบียบ
จัดหารายได้
จัดทานโยบาย
ควบคุมกากับ
วางแผน/จัดสรรทรัพยากร
บริหารจัดการ:
-บุคคล
-งบประมาณ/รายจ่าย
-พัสดุ
-บารุงรักษา
ประสานงานระหว่างองค์กร
ประสานงานภายในองค์กร
การฝึกอบรม

Deconcentration
+
++

Devolution
++
++
++
++
++

Delegation
++
++
+
+++

Privatization
+++
++
+++

+
++
+
+
+
+
+

++
++
++
++
+++
++
++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
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ความรับผิดชอบ: -ไม่ม,ี + มีจากัด, ++ มีไม่มาก, +++ มีมาก
ทีม่ า: MILLS, VAUGHAN, SMITH and TABIBZADEH (1990) หน้า 26
จากการวิเคราะห์รปู แบบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขทัง้ 7 รูปแบบ จะสามารถ
ตัง้ ข้อสังเกตได้ว่า
1. การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขมีแนวคิดมาจากปรัชญาของวิทยาศาสตร์การเมือง
(Political Science) ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องที่อ่อนไหวทางการเมืองต้องระมัดระวังในการ
พิจารณาทัง้ เชิงนโยบายและการนาไปปฏิบตั ิ
2. การกระจายอานาจและการรวมอานาจเป็ นประเด็นเดียวกัน ต่างกันที่อยู่คนละขัว้ ของ
เส้ น ตรงเดีย วกัน และมีค วามต่ อ เนื่ อ งกัน ไม่ ม ีเ ส้ น แบ่ ง แบบขาวด า (Continuum)
กล่าวคือ การกระจายอานาจ (Decentralization) เป็ นด้านตรงข้ามของการรวบอานาจ
(Centralization) รวบอานาจน้อยลงเป็นการกระจายอานาจมากขึน้
3. การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดที่เกิดขึน้ ไม่ได้ทาให้รปู แบบ
อื่นๆไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ (Mutually Exclusive) ดังนัน้ ในเวลาเดียวกันสามารถเกิด
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขได้หลายๆรูปแบบพร้อมๆกัน
4. การกระจายอ านาจแต่ ละรูปแบบมีข้อ เด่นและด้อยแตกต่างกัน ไม่ได้หมายความว่า
รูปแบบหนึ่งรูปแบบใดจะดีกว่ารูปแบบอื่นๆ ดังนัน้ การกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
จึงสามารถทาให้เกิดผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกัน การใช้จดุ แข็งของรูปแบบหนึ่ งอาจ
ช่วยแก้ไขจุดอ่อนของรูปแบบอื่นๆได้ หรืออาจทาให้เกิดผลเสียมากขึน้ ได้เช่นกัน จึงมี
ความจะเป็ นที่ต้อ งระมัดระวังในการนาไปปฏิบตั ิโดยเฉพาะการนารูปแบบหลายๆ
รูปแบบมาดาเนินการพร้อมๆกัน
บทเรียนต่างประเทศพบได้ว่า ประเทศที่มกี ารกระจายอานาจด้านสาธารณสุขโดยใช้
รูปแบบเดียวพบได้น้อยกว่าประเทศที่มหี ลายรูปแบบผสมผสานกัน ทางเลือกของประเทศไทย
เพื่อกระจายอานาจด้านสาธารณสุขและจัดการหน่ วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขสามารถ
พิจารณาได้ 2 แนวทางนี้ คือ (1) เลือกที่จะกระจายอานาจโดยรูปแบบเดียว และ (2) เลือก
กระจายอานาจแบบผสมผสานหลายๆรูปแบบทีส่ ร้างความสมดุล ซึง่ นิยมใช้กนั ในต่างประเทศ
การทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่า การกระจายอานาจรูปแบบเดี่ยวทีน่ ิยมมากคือ
Devolution และ Regionalizationซึง่ เป็ นการถ่ายโอนอานาจแก่คณะกรรมการอิสระในพืน้ ที่ ซึง่
จะกล่าวอธิบายโดยละเอียดตามลาดับต่อไป ประเทศทีใ่ ช้รปู แบบ Devolution มานานและบริการ
สุขภาพเป็ นบทบาทสาคัญของอปท.งบประมาณจากภาษีท้องถิน่ เกือบทัง้ หมดใช้เพื่อจัดบริการ
ด้า นสุ ข ภาพ ได้แ ก่ กลุ่ ม ประเทศนอร์ดิก ประกอบด้ว ยประเทศนอร์เ วย์ สวีเ ดน เดนมาร์ค
ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ (GUDFINNDOTTIR and GUNNARSSON 1995; HAKKINEN
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1995; HAKKINEN, GUDFINNSDOTTIR and UNDE 1995; LINDGREN 1995;
KOIVUSALO 1999; RISSANEN and HAKKINEN 1999) ประเทศเดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน
มีระบบอปท.แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ county ระดับจังหวัดและ municipality หรือเทศบาลทีร่ ะดับ
พืน้ ทีต่ ่ากว่า ซึง่ เทียบเท่า อบจ.ทีจ่ งั หวัดและเทศบาลกับอบต.ระดับอาเภอและตาบล countyดูแล
บริหารโรงพยาบาลทุตยิ ภูม ิ (secondary hospital) โรงพยาบาลปฐมภูม ิ (primary hospital) และ
สถานีอนามัย (health centre) ส่วนโรงพยาบาลตติยภูม ิ (tertiary hospital) โรงพยาบาลโรค
เรือ้ รัง เช่น จิตเวช และโรงเรียนแพทย์เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง อปท.ทีศ่ กั ยภาพสูง
เช่น เทศบาลบางแห่งของสวีเดน บางแห่งสามารถรับผิดชอบบริหารเป็ นเจ้าของโรงเรียนแพทย์
ได้ แล้วแต่ความพร้อมและศักยภาพอปท.นัน้ เทศบาลซึ่งเป็ นอปท.ที่ระดับล่างสุดและใกล้ชดิ
ประชาชนรับผิดชอบดูแลบริการปฐมภูม ิ (primary care) การป้องกันโรค (preventive care)
ส่งเสริมสุขภาพ (promotive care) บริการสังคม (social service) รวมถึงการสาธารณสุข (public
health) จะเห็นได้ว่าการกระจายอานาจของประเทศนอร์ดกิ เน้นการถ่ายโอนกิจกรรมร่วมไปกับ
การกระจายอานาจบริหารจัดการหน่ วยบริการ มากกว่ากระจายอานาจตามพื้นที่เพียงประการ
เดีย ว การกระจายอ านาจเบ็ด เสร็จนี้ ทาได้ไ ม่ยากเพราะประเทศเหล่ า นี้ขนาดพื้นที่เ ล็ก และ
ประชากรไม่หนาแน่นมากเท่าประเทศไทย
รู ป แบบการกระจายอ านาจแบบเขตพื้ น ที่สุ ข ภาพเป็ น การถ่ า ยโอนอ านาจไปสู่
คณะกรรมการพิเศษในพืน้ ที่ ประเทศทีม่ กี ารแบ่งเขตสุขภาพชัดเจนมีหลายประเทศ ทีค่ ล้ายคลึง
ประเทศไทยที่มรี ะบบสุขภาพแบบรัฐสวัส ดิการและเป็ นระบบสุ ขภาพแห่งชาติ คือ ประเทศ
นิวซีแลนด์ ซึง่ แบ่งเขตพืน้ ทีส่ ุขภาพตัง้ แต่ปีค.ศ. 1983 โดยกระทรวงสาธารณสุขดูแลบริการปฐม
ภูมแิ ละบริการระดับชาติ ส่วนเขตสุขภาพดูแลโรงพยาบาลและจัดบริการทุตยิ ภูมกิ ับตติยภูม ิ เขต
สุขภาพได้ปรับเปลีย่ นจนสุดท้ายคณะกรรมการของเขตพืน้ ทีม่ สี ถานะเป็ นหน่ วยงานอิสระของรัฐ
ทาหน้าทีท่ งั ้ จัดและซือ้ บริการในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการบอร์ดประกอบด้วยสมาชิก 11 คนมี
วาระคราวละ 3 ปี มีตวั แทนชนพืน้ เมือง Maori ร่วมด้วย สมาชิกมาจากการเลือกตัง้ 7 คนและ
แต่งตัง้ โดยกระทรวงสาธารณสุข 4 คน โดยมีตวั แทนชนพืน้ เมืองMaori อย่างน้อย 2 คนตาม
สัดส่วนประชากรทีอ่ าศัยอยู่ (European Observatory on Health Care System 2001) การจัด
เขตสุขภาพแบบ Regionalization เป็ นที่นิยมมากขึ้นในหลายประเทศดังเห็นได้จากประเทศ
นอร์เวย์ ทีเ่ ปลีย่ นการบริหารระบบสุขภาพจาก Devolution (JOHNSEN 2006) ที่อปท.ดูแล
บริการสุขภาพมาสู่การจัดเขตสุขภาพแบบ Regionalization โดยรวบการบริหารโรงพยาบาล
จากรัฐบาล County มาจัดตัง้ ระบบเขตสุขภาพขึน้ เป็ น 5 เขตสุขภาพ มีคณะกรรมการเขต
สุขภาพทาหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดูแลกากับบริหารจัดการ คณะกรรมการเริม่ จากการแต่งตัง้ และ
ปรับเปลีย่ นไปสู่การเลือกตัง้ รัฐบาล county ลดบทบาทลงทาหน้าทีด่ ้านสาธารณสุขทัวไปและ
่
ทันตสาธารณสุขเท่านัน้ (NORWEGIAN DIRECTORATE OF HEALTH 2009) ประเทศสเปน
เป็ นอีกประเทศหนึ่งทีเ่ ดิมมีระบบสุขภาพแบบรวมศูนย์ ปจั จุบนั ได้ปรับเปลีย่ นระบบสุขภาพแบบ
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รวมศูนย์มาสู่การกระจายอานาจแก่เขตสุขภาพที่มอี สิ ระ 17 เขตโดยดาเนินการเปลี่ยนแปลง
มากกว่า 10 ปี (MOSCA 2006)
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขทีม่ หี ลายๆรูปแบบผสมผสานกันนัน้ พบได้ทวไปการ
ั่
ผสมรูปแบบต่างๆก็มคี วามแตกต่างกันหลากหลาย ประสบการณ์ของประเทศต่างๆทีเ่ หมาะจะ
นามาเป็ นบทเรีย นส าหรับ ประเทศไทยได้ช ัด เจนนัน้ ได้แ ก่ ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย
อังกฤษ และอิตาลีซ่งึ มีระบบสุขภาพคล้ายประเทศไทยเพราะเป็ นรัฐสวัสดิการที่ใช้งบประมาณ
มาจากภาษีและเป็นระบบสุขภาพแห่งชาติ ประเทศแคนาดามีจงั หวัดเป็ นอปท.ดูแลโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลมี ค ณะกรรมการบริ ห ารที่ อิ ส ระ ในจั ง หวั ด มี ก ารจั ด ตั ้ง เขตสุ ข ภาพ
(MARCHILDON 2005) ออสเตรเลียมีระบบรัฐบาลท้องถิน่ อปท.ดูแลบริหารจัดการโรงพยาบาล
และจัดบริการทัง้ ปฐมภูมแิ ละทุติยภูม ิ แต่ภายใต้รฐั บาลท้องถิ่นมีการจัดตัง้ คณะกรรมการเขต
พืน้ ทีข่ น้ึ แต่ละรัฐบาลท้องถิน่ (HEALY, SHARMAN and LOKUGE 2006) อังกฤษมีระบบ
รัฐบาลท้องถิน่ แม้ไม่มบี ทบาทด้านสุขภาพมากนัก เพราะอังกฤษใช้ระบบแยกผู้ซ้อื บริการและ
จัดบริการออกจากกัน (Purchaser-Provider Split) แต่ปจั จุบนั อังกฤษมีการจัดบริการแบบเขต
สุขภาพโดยคณะกรรมการทีเ่ รียกว่า Primary Care Trust (PCT) ดูแลจัดบริการระดับพืน้ ที่
โดยเฉพาะบริการปฐมภูม ิ ขณะเดียวกันมีคณะกรรมการพิเศษที่ดูแลด้านสาธารณสุขในพื้นที่
ร่วมกับบริการสังคมอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพทีเ่ รียกว่า Health Action Zone (HAZs) อังกฤษ
แบ่งเขตสุขภาพเป็ น Regional Health Authority 8 พืน้ ที่ และเปลีย่ นแปลงการซือ้ ขายบริการให้
เป็ นการร่ ว มมือ กันจัด บริก ารแก้ปญั หาที่เ รียกว่ า Commissioning
(HUNTER and
STOCKFORD 1997, European Observatory on Health Care System 1999, LEYS 1999)
ประเทศอิตาลีใช้รูปแบบการกระจายอานาจสู่อปท.และมีโรงพยาบาลที่เป็ นองค์กรอิสระจานวน
100 แห่งในทีร่ ะดับเดียวกับอปท.ระดับล่าง (MOSCA 2006)
ประเทศไทยเองเริม่ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระจายอานาจหลังมีพรบ.แผนและ
ขัน้ ตอนการกระจายอ านาจพ.ศ. 2542 จากรูป แบบเดิม ที่เ รีย กว่า Deconcentration ชนิ ด
Integrated Prefectoral Deconcentration ที่มกี ระทรวงสาธารณสุขเป็ นเจ้ากระทรวง มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็ นผู้มอี านาจตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัด มาสู่การกระจาย
อานาจแก่อปท.ในรูปแบบ Devolution ขณะเดียวกันมีการกระจายอานาจแบบ Delegation บาง
หน่วยงานเช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้วทีเ่ ปลีย่ นเป็ นองค์กรอิสระในกากับรัฐ มีการใช้รปู แบบกลไก
ทางการตลาดหลังจากจัดตัง้ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามพรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติพ.ศ.2545 โดยผู้ซ้อื บริการ (Health Care Purchaser) คือสานักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สปสช.) ท าหน้ า ที่แ ยกออกจากผู้จ ดั บริก ารที่เ ป็ น หน่ ว ยบริก ารในสัง กัด
กระทรวงสาธารณสุขและอื่นๆ ปจั จุบนั เริม่ มีแรงกดดันให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อให้เลือกรูปแบบ
ทีจ่ ะสร้างความสมดุลแก่ระบบสุขภาพทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลัก
2.5 ผลกระทบของการกระจายอานาจ
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การกระจายอ านาจสร้า งผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่ อ ระบบบริการสุ ข ภาพ
ผลกระทบที่เ กิด ไม่ไ ด้มาจากตัว ของการกระจายอ านาจเอง แต่ เ ป็ นผลที่มาจากการนาการ
กระจายอานาจมาใช้ดาเนินการ Conyers (1983) ยืนยันว่าการกระจายอานาจอาจไม่ประสบ
ผลสาเร็จตามทีค่ าดหวังไว้เสมอด้วยสาเหตุ 3 ประการ:
 ขอบเขตการกระจายอ านาจแท้จ ริง มีข้อ จ ากัด ท าให้ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การอย่ า งที่
ต้องการให้เป็ น พบได้บ่อยว่าโครงการเริม่ ต้นไม่ได้เตรียมไว้สาหรับการกระจายอานาจ
ในระยะยาว
 การกระจายอานาจบางครัง้ ไม่ส่งผลต่อการวางแผนหรือการดาเนินงานของการพัฒนา
ระบบสุขภาพของประเทศเพราะผูบ้ ริหารไม่สนับสนุ น
 กระจายอานาจไปสู่กลุ่มบุคคลทีไ่ ม่ถูกต้อง บุคคลดังกล่าวอยู่ในส่วนกลางหรือเป็ นกลุ่ม
อิทธิพลท้องถิน่ ไม่เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
การกระจายอานาจสามารถส่งผลกระทบด้านบวกทัง้ การบริหารและการบริการสุขภาพ
สาธารณสุข ด้วยลักษณะต่างๆดังนี้ (MILLS, VAUGHAN, SMITH and TABIBZADEH 1990;
COLLINS 1994; BURKI, PERRY and DILLINGER 2002):
 การบริหารจัดการปรับตัวดีขน้ึ
 การบริหารจัดการยืดหยุน่ มากขึน้
 มีส่วนร่วมของประชาชนมากขึน้
 การครอบคลุมการบริการสาธารณสุขทัวถึ
่ งมากขึน้
 สนับสนุ นให้เกิดการประสานงานระหว่างองค์กรในพืน้ ทีโ่ ดยเฉพาะเขตสุขภาพเดียวกัน
 ระบบบริการสุขภาพมีเหตุผลและเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันในขอบเขตพืน้ ทีห
่ รือการ
บริหารจัดการอย่างเดียวกัน
 ควบคุมต้นทุนและลดความซ้าซ้อนของการจัดบริการในระดับการบริการทุตยิ ภูมแิ ละ
ตติยภูม ิ
 ลดความไม่เป็ นธรรมทีเ่ กิดจากการจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลางทีไ่ ม่เสมอภาคกัน
เพราะการกระจายอานาจจะทาให้พน้ื ทีม่ อี านาจสามารถจัดหารายได้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ
 รัฐเอกชนและชุมชนดาเนินการผสมผสานกันได้ใกล้ชดิ ขึน้
 สร้างความเข้มแข็งกระทรวงสาธารณสุขเพราะทาให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงมีเวลาว่างจาก
งานประจามากขึน้
 ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการคลังสาธารณสุขชุมชน
ั หาการดาเนินงานเนื่องจากการเดินทางทีไ่ กลลาบากและระบบขนส่งไม่ดี
 ลดปญ
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อย่างไรก็ตามผลกระทบด้านลบไม่อาจละเลยเพราะการกระจายอานาจสามารถนาไปสู่
ผลเสียซึ่ง สรุปได้ดงั นี้ (CONYERS 1983, COLLINS 1994, COLLINS and GREEN 1994
KHALEGHIAN and GUPTA 2004):
 ระบบสุขภาพแตกแยกส่วนโดยเฉพาะนโยบายสุขภาพไม่สามารถเป็ นหนึ่งเดียวได้หาก
ขาดการประสานงานทีด่ แี ละไม่มขี อ้ มูลทีด่ ี
 ทาให้บทบาทการจัดการของภาครัฐ ลดลงโดยเฉพาะการกระจายอานาจแบบการขาย
โอนกิจการภาครัฐสู่ภาคเอกชน
 เกิดผลเสียต่อระบบบริการในกรณีท่กี ระจายอานาจไปสู่ อปท.ที่ไม่เข้มแข็ง ซึ่งอปท.ที่
อ่อนแอขาดประสบการณ์การจัดการและบริการทีด่ ี
 ลดบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารบุคคลทาให้การกาหนดนโยบายและ
พันธะความรับผิดชอบของบุคลากรทางสุขภาพลดลง
 ลดอานาจต่อรองของรัฐบาลกลางกับบริษท
ั เอกชนทีผ่ ลิตวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ยาหรือ
เครือ่ งมือแพทย์
 สร้างความไม่เป็ นธรรมในระบบบริการสุขภาพระหว่างคนรวยและคนจน และระหว่าง
เขตร่ารวยกับยากจนในชนบท
 เสริมให้การเมืองท้องถิน่ มีอานาจมากขึน้ และเกิดคอรัปชันมากขึ
่
น้
 บริก ารสาธารณสุ ข อ่ อ นแอลงเพราะเป็ น บริก ารสุ ข ภาพที่เ ป็ น สิน ค้าสาธารณะไม่ก่ อ
รายได้แก่ผจู้ ดั บริการ และสร้างผลเสียต่อการควบคุมป้องกันโรคทีร่ นุ แรงและรวดเร็ว
แม้ก ารกระจายอ านาจทาให้เ กิดผลส าเร็จ ในการด าเนิน งานสาธารณสุ ข แต่ ก็ไ ม่ไ ด้
หมายความว่าจะแก้ปญั หาสาธารณสุขของประเทศได้ทงั ้ หมด สิง่ เหล่านี้เป็ นข้อเตือนให้ใช้ขอ้ ดี
และข้อจากัดของการกระจายอานาจในเชิงรูปธรรมมากทีส่ ุด และไม่ได้หมายความว่าจะทิง้ กลวิธ ี
อื่นๆ สาหรับการพัฒนาสาธารณสุขไปเลย (CONYERS 1983)

2.6 บทบาทด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
Lyons (2007 อ้างใน CAMPBELL 2010) กล่าวเปรียบเทียบอปท.เหมือน Place
Shaper หมายถึงผู้ใช้อานาจและอิทธิพลในเชิงสร้างสรรค์ท่สี นับสนุ นให้เกิดความเป็ นอยู่ท่ดี ี
สาหรับชุมชนและประชาชนรับผิดชอบ เห็นได้ชดั เจนว่า อปท.มีบทบาทหน้าทีส่ ร้างคุณภาพชีวติ
ทีด่ แี ก่ประชาชน การจัดบริการด้านสุขภาพเพื่อให้มคี วามเป็ นอยู่ทด่ี จี งึ เป็ นบทบาทพื้นฐานของ
อปท.ทุกประเภทและทุกระดับ David J Hunter (2010) ชีใ้ ห้เห็นว่าปจั จัยทีท่ าให้เกิดสุขภาพทีด่ ี
หรือเลวนัน้ ซับซ้อนและประกอบด้วยหลายปจั จัย ซึง่ อาจเป็ นปจั จัยจากด้านสุขภาพโดยตรงหรือ
ทางอ้อมเป็ นปจั จัยทางสังคมทีส่ ่งผลต่อสุขภาพ (Social Determinants of Health) เช่น บ้านที่
สะอาดสิ่ง แวดล้อ มดีย่อ มทาให้เ กิด สุ ขภาพที่ด ี เป็ นต้น เหล่ านี้ เ ป็ นปจั จัยที่เ กี่ยวข้อ งกับการ
15

ป้อ งกันควบคุ มโรคและส่ งเสริมสุ ขภาพ อปท.เป็ นตัว แปรและกุ ญ แจสาคัญ ของความสาเร็จ
บทบาทอปท.ด้านสุ ขภาพเป็ นบทบาทเชิง บวกที่จะสร้างสุ ขภาพที่ด ีก่ อ นเจ็บป่ว ย ในขณะที่
บทบาททางการแพทย์เป็ นบทบาททางลบที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อป่วยไข้แล้ว สิง่ นี้เป็ นมิตทิ ่ี
กระทรวงสาธารณสุขควรปรับ เปลี่ยนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอปท.ในการป้องกันควบคุมโรค
และส่ ง เสริมสุ ขภาพ บทบาทอปท.เกี่ย วข้อ งหลายด้านตัง้ แต่ ก ารศึกษา ขนส่ ง สันทนาการ
วางแผน จัดทีอ่ ยูอ่ าศัย ดูแลสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และบริการสังคมอื่นๆ ซึง่ เกี่ยวอย่างยิง่ กับกระทรวง
สาธารณสุขทัง้ ทางตรงและอ้อม อปท.มีบทบาทต่อการสาธารณสุขหลายสถานะ ตัง้ แต่การเป็ นผู้
ว่าจ้าง(employer) เป็ นผูจ้ ดั บริการและการซือ้ บริการแก่ประชาชน(commissions and delivers)
การใช้อานาจด้านกฎหมาย(regulatory power) เป็ นผูน้ าชุมชน(community leadership) และใช้
อานาจสร้างความเป็ นอยู่ท่ดี ี(well-being power) ดังนัน้ อปท.จึงมีบทบาทด้านสาธารณสุข
หลากหลายทีต่ อ้ งการการพิจารณาอย่างละเอียด
Leach and Stewart (1992) อธิบายว่าอปท.มีบทบาทหน้าที่สาคัญสองแนวทาง คือ
บทบาทปฐมภูมใิ นการจัดบริการสาธารณะประเภทต่างๆ และบทบาททุตยิ ภูมเิ พื่อประสานให้
เกิดการจัดบริการสาธารณะให้เกิดผลตามบทบาทปฐมภูม ิ บทบาทปฐมภูมมิ ี 4 บทบาทคือ 1)
การจัดบริก ารแก่ ประชาชนโดยตรง 2)การซื้อ บริการให้ประชาชนโดยจ่ายค่ าบริการแทน
ประชาชนแก่ผู้ให้บริการ 3)การควบคุมจัดบริการให้ได้ตามมาตรฐานกฎระเบียบและวิธกี ารที่
กาหนด และ 4)สนับสนุน ส่งเสริม ชักชวน ให้มกี ารจัดกิจกรรมทีส่ ร้างประโยชน์แก่ทอ้ งถิน่ ด้วย
การให้เงินอุดหนุ น(grant) ให้เงินกู้(loan) ต่อรอง(bargaining) ชักชวน(persuasion) ส่งเสริม
(promotion) และ สนับสนุ น (advocacy) ส่วนบทบาททุติยภูมจิ ะเป็ นบทบาทการจัดการ 4
บทบาทสาคัญได้แก่ 1)การวางแผนยุทธศาสตร์(strategic plan)และแผนการบริการ(service
plan) 2)การจัดหาและจัดสรรทรัพยากร เช่น การกาหนดค่าบริการ การเก็บค่าบริการ การจัดทา
และกระจายงบประมาณ เป็นต้น 3)การจัดองค์กรภายในโดยเลือกรูปแบบคณะกรรมการและการ
จัดแผนกต่างๆในองค์กร และ4)การตรวจสอบการบริการและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
ท้องถิน่ เอง นอกเหนือจากการถูกตรวจสอบโดยประชาชน และรัฐบาล เห็นได้ชดั เจนว่าการ
จัดบริการเป็นบทบาทปฐมภูมขิ องอปท.ซึง่ ต้องใช้การจัดการทีด่ ใี นบทบาททุตยิ ภูม ิ

ตารางที่ 2.3 บทบาทด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประเทศนอร์ดิก
Roles in health
Formulate local health policy
Provide primary care and
public health
Provide long-term care

Denmark Norway Sweden
C, M
C, M
C, M
M
M

M
M
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C
M

Finland
M

Iceland
Central

M
M

M
M

Provide care for the disabled
Provide social services for the
elderly
Provide 2nd and 3rd level
hospital services
Own health centres

C

C

M

M

Central

M

M

M

M

Central

C
C

C
C

C
C

M
M

Central
Central

C

C

C

M

Central

Central

Central

Central

Central

Central

Regulate hospital
specialization

C

C

C

M

Central

Finance primary care services
and public health

M

M

M

M

Central

Finance hospital services
Determine fee schedule
Regulate private practice
Purchase services

C
C
C
C

C
Central
C
C

C
C
C
C, M

Central, M
Central
M
M

Central, M
Central
Central
M

Own hospitals
Own special institutes and
university hospital

C = Counties, M = Municipalities, Central = Central Government
Sources: GUDFINNDOTTIR and GUNNARSSON 1995; HAKKINEN 1995; HAKKINEN,
GUDFINNSDOTTIR and UNDE 1995; LINDGREN 1995; HAKANSSON and
NORDLING 1997; KOIVUSALO 1999; RISSANEN and HAKKINEN 1999;
HJORTSBERG and GHATNEKAR 2001

บทบาทอปท.ด้านสุขภาพจากต่างประเทศนัน้ มีหลากหลาย ประเทศนอร์ดิกนับว่ามี
ความสมบูรณ์และเป็ นตัวอย่างทีด่ สี าหรับการนามาศึกษาวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 2.3 ประเทศนอร์
ดิกแบ่งออกเป็ นกลุ่มทีม่ กี ารปกครองท้องถิน่ แบบระดับเดียวคือ municipality และแบบสองระดับ
ประกอบด้วยระดับกลางได้แก่ county เทียบเท่าอบจ.ในประเทศไทย และระดับล่ างได้แก่
municipality คล้ายเทียบได้กบั เทศบาลและอบต.ของประเทศไทย กลุ่มประเทศนอร์ดกิ แบบสอง
ระดับประกอบด้วย ประเทศคือเดนมาร์ค สวีเดน และนอร์เวย์ จากการทบทวนบทบาทอปท.ก
ลุ่มประเทศเหล่านี้พบว่า นโยบายสาธารณสุขระดับพืน้ ที่ การจัดบริการสุขภาพปฐมภูม ิ และการ
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สาธารณสุขเป็นบทบาทสาคัญของทัง้ county และ municipality แต่บริการสังคมแก่กลุ่มผูส้ ูงอายุ
และโรคเรือ้ รังเป็ นบทบาทอปท.ระดับล่างคือ municipality สาหรับผูพ้ กิ ารความรับผิดชอบเป็ น
บทบาทของ county ในประเทศเดนมาร์กและนอร์เวย์ แต่สวีเดนให้เทศบาลรับผิดชอบ
รัฐบาลกลางของเดนมาร์ค สวีเดน และนอร์เวย์มบี ทบาทสาคัญด้านกาหนดนโยบาย
สุขภาพแห่งชาติ การจัดบริการการแพทย์ระดับสูง และการประสานงานในภาพรวม รัฐบาลกลาง
เป็ น ผู้ก าหนดระเบีย บ เช่ น ค่ า บริก ารกลางและก ากับ ควบคุ ม ให้อ ปท.ด าเนิ น นโยบายและ
จัดบริการสอดคล้องกับนโยบายประเทศ การทบทวนพบว่าบทบาทของอปท.ทีแ่ ตกต่างกันในแต่
ละประเทศนัน้ มีปจั จัยเกี่ยวข้องสาคัญ 4 ประการ คือ 1)โครงสร้างของระบบการปกครองอปท.
ซึง่ ทาให้มรี ะดับชัน้ ของอปท.ทีแ่ ตกต่างกัน 2)ความเข้มแข็งของการเมืองท้องถิน่ และการยอมรับ
ทางการเมืองของประชาชนในท้องถิน่ โดยเฉพาะภาวะผู้นาของอปท. 3)ศักยภาพทางการคลัง
ท้องถิ่นโดยเฉพาะศักยภาพของการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และ4)สุดท้ายเป็ นศักยภาพทางการ
บริหารจัดการของอปท.ทีจ่ ะสามารถจัดบริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
เป็นธรรม (วินยั ลีสมิทธิ ์ และ ศุภสิทธิ ์ พรรณารุโณทัย 2550)
มีบทเรียนทีพ่ บว่าเกิดการผิดพลาดอย่างยิง่ จากประสบการณ์สาคัญของต่างประเทศใน
การดูแลด้านการสาธารณสุข (public health) โดยเฉพาะการควบคุมป้องกันโรคระบาดอุบตั ใิ หม่
และอุบตั ซิ ้า เช่น ไข้หวัดนก (Avian Flu) และ ไข้หวัดสายพันธุใ์ หม่ 2009 (H1N1 2009) ทีเ่ กิด
ระบาดอย่างรวดเร็วทัวโลก
่
ระบบสุขภาพทีม่ กี ารแข่งขันและแยกผูซ้ อ้ื บริการ (Purchaser) กับผู้
จัดบริก าร (Provider) ออกจากกัน ทาให้เกิดการแข่งขันสาหรับจัดบริการส่ ว นบุค คลและ
การแพทย์คลินิกที่ก่อรายได้โดยไม่คดิ ถึงบริการสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน
โรค ทานองเดียวกันการกระจายอานาจไปสู่อปท.อย่างมาก เช่น ประเทศนอร์ดกิ ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขขาดแขนขาทีจ่ ะป้องกันและควบคุมโรคระบาดทีเ่ กิดรวดเร็วและรุนแรง ทาให้เกิดผล
เสีย เพราะบทบาทการควบคุ ม ป้ องกัน โรคระบาดที่รุ น แรงอ่ อ นแอลงอย่ า งมาก กระทรวง
สาธารณสุขของประเทศดังกล่าวขาดเครือข่ายและแขนขาในการดาเนินงานที่รวดเร็ว ทาให้โรค
ระบาดแพร่กระจายอย่างรุนแรงและยากแก่การควบคุม ดังเช่นประสบการณ์ประเทศอังกฤษที่
พบว่า NHS ของอังกฤษสร้างความอ่อ นแอแก่ ระบบสาธารณสุ ขเพราะสถานบริการและผู้
ให้บริการคานึงถึงค่าตอบแทนและแข่งขันกันเชิงการเงินมากกว่าจะมองการบริการที่ไม่สร้าง
รายได้ต อบแทน ดัง นัน้ ปี 1988รัฐบาลอัง กฤษจึง แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการทบทวนบทบาทและ
อนาคตของการสาธารณสุขอังกฤษ สรุปประเด็นปญั หาสาคัญได้ 5 ประการ คือ ขาดข้อมูลเรื่อง
สุขภาพของประชาชน, ขาดความตระหนักด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, สับสนใน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์ดา้ นสาธารณสุข , สับสนเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ของการป้องกันโรค และขาดข้อมูลด้านผลลัพธ์ทจ่ี ะบ่งบอกทางเลือกของบริการสุขภาพ จึงออก
กฎหมาย The NHS and Community Act 1990 ให้บริการสาธารณสุขได้รบั ความสนใจและมี
บทบาทเพิม่ ขึน้ ซึง่ ปรับเปลีย่ นจุดเน้นจากบริการทางการแพทย์เชิงคลินิกมาสู่บริการสาธารณสุข
เพิม่ ขึน้ ให้หน่ วยบริการสุขภาพมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ท่จี ะดูแลบารุงรักษาและปรับปรุงสุขภาพ
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ประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดยรวม มีแผนกสาธารณสุข (department of health) ซึง่ มีแพทย์ผอู้ านวยการ
แผนกเป็ นหัวหน้ ารับผิดชอบและเป็ นกรรมการคนหนึ่งของบอร์ดบริหาร Health Authority
แผนกสาธารณสุขมีหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็ นผู้ทารายงานประจาปีเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่และวางแผลกลยุทธ์ในการปรับปรุงสุขภาพประชาชน มีหน้าที่เฉพาะใน
การป้องกันโรคติดต่อ รับผิดชอบประเมินความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนเพื่อเป็ นข้อมูล
เบื้องต้นให้ Health Authority เพื่อนาไปซื้อบริการ ในแผนกสาธารณสุขจะมีแผนกส่งเสริม
สุขภาพอยู่ดว้ ยเพื่อรับผิดชอบด้านส่ งเสริมสุขภาพ อังกฤษกาหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
ให้เกิดการประสานงานร่วมทัง้ Health Authority, รัฐบาลกลาง, อปท. และ องค์กรเอกชน ซึ่ง
การดาเนินงานจะผสมผสานระหว่างมิตสิ ุขภาพ (health) ทีอ่ ยู่อาศัย (housing) และการจ้างงาน
(employment) ซึง่ เป็ นการผสมระบบสุขภาพและบริการทางสังคม การพัฒนาร่วมกันทาให้เกิด
การจัดตัง้ พื้นที่เป้าหมายที่เป็ นประชาชนยากจนและมีปญั หาทางสุขภาพและสังคมที่เรียกว่า
Health Action Zone (HAZs) (HUNTER and STOCKFORD 1997)
บริการสาธารณะทีเ่ หมาะสมสาหรับกระจายไปสู่อปท.นัน้ ต้องเป็ นบริการทีม่ ผี ลลัพธ์เป็ น
รูปธรรมชัดเจนต่อสาธารณะวัดผลได้ทงั ้ ระดับบุคคลและชุมชนและไม่ซบั ซ้อน เช่น การศึกษา
ซึ่งผู้ปกครองมีค วามสนใจและสามารถประเมิน คุ ณภาพได้ไ ม่ยุ่งยากเหมือ นบริการสุ ขภาพ
โดยเฉพาะบริก ารสาธารณสุ ข ที่ค่ อ นข้า งจับ ต้ อ งได้ย าก ประเมิน ผลซับ ซ้ อ นยุ่ ง ยาก และ
ผลประโยชน์ จากบริการในระดับ บุคคลและชุมชนประเมินได้ยาก ดังนัน้ บริการสาธารณสุขที่
จาเป็นจึงต้องดาเนินการและจัดการแบบรวมศูนย์แทนการกระจายอานาจสู่ทอ้ งถิน่ โดยเฉพาะใน
ประเทศที่ม ีข นาดใหญ่ แ ละมีค วามแตกต่ า งอย่า งยิ่ง ด้า นสัง คมและวัฒ นธรรม แต่ ใ นพื้น ที่ก็
สามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทได้ เห็นได้ว่าบริการสาธารณสุขจึงเหมาะสมกับรูปแบบการ
กระจายอานาจDeconcentration มากกว่าการถ่ายโอนสู่อปท.แบบ Devolution (KHALEGHIAN
and GUPTA 2004) ซึง่ จะเป็ นการป้องกันไม่ให้บริการสาธารณสุขทีจ่ าเป็ นถูกทอดทิง้ อย่างไรก็
ตามการรวมศูนย์บริการจะมีอสิ ระและความยืดหยุ่นไม่ดเี พราะติดกั บระบบราชการที่เข้มงวด
เกินไปจนขาดอิสระการดาเนินงาน แนวทางการแก้ไขสามารถดาเนินการได้โดยใช้การกากับ
งบประมาณที่เ ป็ นการอุดหนุ นแบบเฉพาะที่มวี ตั ถุประสงค์ของเงินงบประมาณที่เฉพาะแบบ
earmarked fund ร่วมกับการมีระบบข้อมูลทีด่ แี ละมีตวั ชีว้ ดั ทีช่ ดั เจนซึง่ อย่างน้อยก็สามารถบอก
ได้ว่ า งบประมาณถู ก น าไปใช้ใ นลัก ษณะใด บทบาทส าคัญ ของรัฐ บาลกลางโดยกระทรวง
สาธารณสุ ขนัน้ เป็ น ผู้ประสานการดาเนินงานด้านสาธารณสุ ข ส่ งเสริมสุ ขภาพ และควบคุ ม
ป้ อ งกัน โรคในพื้น ที่ โดยเฉพาะระหว่ า งอปท.ทัง้ หลาย ดัง เช่ น ประสบการณ์ ข องประเทศ
ออสเตรเลียรัฐบาลกลางได้ทาข้อตกลงทีจ่ ะร่วมกับรัฐบาลท้องถิน่ ในการดาเนินงานสาธารณสุข
เป็ นโครงการร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิน่ เรียกว่า The National Public Health
Partnership รัฐบาลCommonwealth จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นการสาธารณสุข ให้แก่รฐั บาล
State เพื่อดาเนินงานสาธารณสุขทีเ่ รียกว่า Public Health Outcome Funding Agreements
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และยัง รับ ผิด ชอบดูแ ลการสาธารณสุ ข เฉพาะพื้น ที่ เช่ น ชนกลุ่ ม น้ อ ยเผ่ า พื้น เมือ ง เป็ น ต้น
(HEALY, SHARMAN and LOKUGE 2006)
ประเทศไทยเองก็มบี ทเรียนจากการถ่ายโอนภารกิจและสถานีอนามัยแก่อปท. รวมทัง้
บทเรียนของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบได้ว่า อปท.ประเทศไทยมีการพัฒนามาก
ขึ้น โดยเฉพาะศักยภาพทางการบริหารจัดการ การคลังท้อ งถิ่น ภาวะผู้นาท้อ งถิ่น และการ
เรียนรูด้ า้ นสาธารณสุขกับการจัดบริการสาธารณะ ขณะทีอ่ ปท.เริม่ เรียนรูแ้ ละสังสมประสบการณ์
่
ด้านสุขภาพ เช่น การจัดทาข้อมูลครัวเรือนรวมทัง้ ข้อมูลด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กลับขาดข้อมูลที่เป็ นปจั จุบนั และขาดความต่อเนื่องของข้อมูล เป็ นต้น การสร้างระบบสุขภาพ
แยกผูจ้ ดั บริการ (providers) ซึง่ เป็ นหน่ วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ ออกจากผู้
ซือ้ บริการ (purchaser) ซึง่ เป็ นบทบาทของสปสช.และเป็ นผูจ้ ดั การระบบ (system manager)
ทาให้เกิดประสบการณ์ผดิ พลาดซ้ารอยประเทศอังกฤษทีก่ ารสาธารณสุขเกิดช่องว่างและอ่อนแอ
ลง จึงสมควรจะต้องพิจารณาบทบาทกระทรวงสาธารณสุขทีจ่ ะเชื่อมโยงกับบทบาทอปท.ในการ
ป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพ (LEESMIDT and PANNARUNOTHAI 2007) ดัง
ข้างล่าง
 บทบาทการเป็ นผู้กาหนดนโยบายสุขภาพด้านควบคุมป้อ งกันโรคและส่ง เสริมสุขภาพที่
ชัดเจนเพื่อให้อปท.สามารถนาไปดาเนินการเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพโดยตรงและบริการ
ทางสังคมทีเ่ กี่ยวข้องกับสุขภาพโดยอ้อม ดัง เช่นอังกฤษได้กาหนดชัดเจนเรื่องการป้องกัน
โรคอ้วนในประชาชน เป็นต้น
 บทบาทการกาหนดและออกกฎหมายที่สาคัญด้านสาธารณสุขและการป้องกันควบคุมโรค
และส่งเสริมสุขภาพ ประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากการดาเนินงานในท้องถิ่นอปท.ลังเลที่จะใช้
มาตรการทางกฎหมายเพราะทาลายฐานเสียงในพืน้ ที่
 บทบาทผูป้ ระสานงานด้านสุขภาพระหว่างอปท.ระดับชาติ โดยการจัดตัง้ คณะกรรมการและ
หน่ ว ยงานที่ส ามารถประสานงานด้า นการสาธารณสุ ข และการป้ อ งกัน ควบคุ ม โรคและ
ส่งเสริมสุขภาพกับอปท.ทัง้ ระดับชาติ เขต จังหวัด และท้องถิน่
 การเป็ น ผู้ส นั บ สนุ น วิช าการและติด ตามผลการด าเนิ น งานแบบพัน ธมิต รทางสุ ข ภาพ
อย่างเช่น แผนกสาธารณสุขทีจ่ ดั ตัง้ ในเขตพืน้ ที่ Health Authority ของประเทศอังกฤษ
 การสนับสนุ นงบประมาณเพื่อดาเนินการด้านสาธารณสุขและการป้องกันควบคุมโรคและ
ส่ ง เสริม สุ ขภาพที่จ าเป็ น เร่งด่ ว นและเป็ น นโยบายสาคัญ ของชาติ ดังเช่ น ประสบการณ์
ออสเตรเลียทีท่ าข้อตกลงกับอปท.รัฐบาล State Government
 บทบาทศู น ย์ข้อ มูล ด้า นสาธารณสุ ข ที่ม ีร ะบบการรวบรวม จัด เก็บ เข้า ถึง เผยแผ่ และ
รายงานผลแก่ อ ปท.และสาธารณะที่ส ามารถแสดงผลที่ป จั จุ บ ัน และผ่ า นการวิเ คราะห์
สังเคราะห์เพื่อสามารถนาไปแก้ปญั หาในพื้นที่และระดับชาติ และเสนอทางเลือกของการ
แก้ปญั หาแก่อปท.
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 บทบาทการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงของบริการสังคมและสุขภาพ และการสนับสนุ นให้
อปท.มองเห็นความสาคัญของการสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพ
ซึ่ง อปท.มัก ให้ค วามส าคัญ ด้า นสุ ข ภาพในล าดับ ที่น้ อ ยกว่ า ด้า นอื่น ๆ เช่ น การก่ อ สร้า ง
โครงสร้างพืน้ ฐานเป็นต้น
2.7 การกระจายอานาจกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
กระแสการกระจายอานาจเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็ นแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM) ซึง่ Kjœr (2004) ได้อธิบายถึงการ
ปฏิรูปการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM Reform) นัน้ การกระจายอานาจเป็ นกลวิธหี นึ่งที่
นามาใช้โดยมุ่งให้เกิดการจัดการทีด่ ขี น้ึ Devolutionเป็ นรูปแบบการกระจายอานาจทีถ่ ูกนามาใช้
ในการปฏิรูปเพราะจะมีอานาจจัดการทีอ่ สิ ระยืดหยุ่นมากกว่าเดิม อานาจการวางแผนตัดสินใจ
ถ่ายโอนไปอยู่นอกระบบราชการส่วนกลางที่รวมศูนย์ อย่างไรก็ตามการปฏิรูปมีการนากลวิธ ี
อื่นๆมาร่วมกับการกระจายอานาจด้วยเสมอโดยเฉพาะการนากลไกตลาดมาสู่ภาครัฐแบบสร้าง
การแข่งขันจริงๆ ทีเ่ รียกว่า True Market Reform ได้แก่ การเก็บค่าบริการทีจ่ ุดบริการ (User
charge) หรือ การแข่งขันระหว่างผูจ้ ดั บริการ (Provider competition) กลไกตลาดอาจถูกนามา
สร้างภาพจาลองในการแข่งขันภาครัฐที่เรียกว่า Pseudo-market reform ได้แก่ การแยกผูจ้ ดั
และซือ้ บริการออกจากัน (Provider-purchaser split) การเปลีย่ นแนวทางการกากับบริการแบบ
ควบคุมสังการมาเป็
่
นแบบการทาสัญญาเพื่อกระตุ้นกลไกตลาด (Contracting and marketstimulating reform) การนากลไกตลาดและการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ถูกนามาใช้
ร่วมกับการกระจายอานาจในการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริการ ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์การกระจาย
อานาจทัง้ เชิงบวกและลบ ผลลัพธ์ท่ดี จี ะเป็ นบริการที่สร้างรายได้ซ่งึ เป็ นบริการรายบุคคลแต่
ส่งผลลบที่รุนแรงต่อ บริก ารสาธารณะที่ไม่ก่ อ รายได้และเป็ นบริการต่ อ กลุ่ มชนทัวไป
่ ดังนัน้
ผลกระทบของการกระจายอานาจทีม่ อี ทิ ธิพลของกลไกตลาดร่วมด้วยจึงก่อให้เกิดความเสียหาย
ในงานสาธารณสุขอย่างชัดเจน ดังที่ Khaleghian และ Gupta (2004) ได้ยกตัวอย่างประเทศ
ต่างๆทีป่ ระสบผลเสียของการปฏิรปู ระบบสุขภาพโดยใช้กลไกตลาดไว้ เช่น ประเทศNicaragua
ขาดงบประมาณรุนแรงในการจัดบริการจึงกาหนดให้เก็บค่าบริการแก่ผู้มาใช้บริการ (Use
charge)ทาให้การควบคุมไข้มาลาเรียล้มเหลวและเกิดโรคระบาดมากขึ้น ประเทศจีนนากลไก
ตลาดมาสร้างการแข่งขันระหว่างผู้จดั บริการ บริการด้านรักษาพยาบาลได้รบั การพัฒนาตาการ
สาธารณสุขกลับเลวลงโดยเฉพาะการป้องกันโรค ขาดการประสานงานเชื่อมต่ อข้อมูลเพราะ
ข้อมูลเป็นความลับของการแข่งขัน การติดตามควบคุมโรคเลวลง ไม่มกี ารฝึกอบรมผูป้ ฏิบตั งิ าน
ระดับล่าง อัตราการฉีดวัคซีนลดลง เพราะไม่สร้างรายได้แก่ผู้ให้บริการ ไม่มกี ารสอบสวนโรค
ระบาดเพราะงบประมาณจากัด การขาดแคลนงบประมาณและเน้นกลไกตลาดทาให้บริการด้าน
ป้อ งกันโรคและส่ งเสริมสุ ขภาพถู ก ละเลย เมื่อมีก ารกระจายอ านาจลงไปยิง่ สร้างปญั หาการ
เชื่อมโยงระบบสุขภาพทีข่ าดและแตกแยกออกจากกัน การทีจ่ ะนางบประมาณส่วนทีไ่ ด้จากการ
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รักษาพยาบาลมาสนับสนุ นด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (Cross-subsidy) จาเป็ นต้องมี
พันธะความรับผิดชอบและทัศนคติทด่ี อี ย่างมาก (High commitment) ต่องานสาธารณสุข การ
สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการบริการทีด่ แี ละมีประสิทธิภาพเป็นกลไกทีด่ กี ลไกหนึ่ง กระตุ้นให้เกิด
บริการตามที่ต้องการ หากกระจายอานาจไปสู่หน่ วยงานอิส ระและอปท.กลไก บริการที่สร้าง
รายได้และมีแรงจูงใจให้เกิดรายได้ย่อมเป็ นเป้าหมายการจัดบริการขณะที่บริการสาธารณะอื่น
โดยเฉพาะการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพจะถูกละเลยทอดทิ้ง การสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคนัน้ ไม่เพียงแต่ไม่สร้างรายได้ การสร้างตัวชี้วดั ในการประเมินผลก็ทาได้ยุ่งยากกว่า
การจัดบริการบุคคลที่เป็ นการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ จึงเห็นได้ว่าการจัดการภาครัฐแนวใหม่
และการกระจายอ านาจจาเป็ นต้องอาศัยการอภิบาลระบบที่ครอบคลุ มและดีพอ การอภิบาล
ระบบจึงเป็ นประเด็นสาคัญที่ต้องนามาทบทวนพิจารณาควบคู่ไปกับการกระจายอานาจด้าน
สาธารณสุขโดยเฉพาะกับการถ่ ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขทัง้ การป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพ สิง่ สาคัญที่จะกล่าวสาหรับการนาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาสู่การกระจาย
อ านาจและปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพ จะเป็ นเรื่อ งการมี พ ั น ธะความรับ ผิ ด ชอบต่ อ องค์ ก ร
(Accountability) ที่เปลี่ยนแปลงไป ร่วมกับการพัฒนาองค์กรให้เปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน
แบบเดิมสู่แนวจัดการใหม่ทด่ี พี อ (Old Public Management Development)
พันธะความรับผิดชอบเชิงระดับชัน้ (Hierarchical Accountability) ของการจัดการ
แบบเดิมทีเ่ ป็ นระบบราชการโดยการให้รางวัลและลงโทษจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็ นพันธะความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Accountability) พันธะความรับผิดชอบเดิมในระบบทีใ่ ห้รางวัลตาม
ผลงานทาให้ผู้ปฏิบ ัติง านมุ่งเน้ นตัว เลขผลงานมากกว่ าคุ ณภาพงานที่แท้จ ริง ซึ่ง ในบริก าร
ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพนัน้ ตัวชีว้ ดั ผลงานยุ่งยากซับซ้อนและประเมินยาก สร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดผลงานเท็จมากกว่าปฏิบตั งิ านแท้จริง Khaleghian และ Gupta (2004)ยกตัวอย่างการ
ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อมาเลเรียเท็จโดยการใช้เลือดสุนัขแทนการตรวจเจาะหาเลือดผูป้ ่วยในคน
เพื่อเอาผลงานไปรับรางวัลโบนัสดังที่เกิดขึน้ ในอินเดีย ดังนัน้ การกระจายอานาจไปสู่อปท.หรือ
หน่ วยงานอื่นๆที่บทบาทการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพจะต้องถ่ ายโอนไปดาเนินการใน
พืน้ ที่ การอภิบาลระบบจะต้องปรับเปลี่ยนการอภิบาลไปสู่พนั ธะความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
ช่องทางต่างๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการดาเนินการจัดการ(Community
co-management) การเพิม่ โอกาสให้ผรู้ บั บริการเลือกการบริการได้มากขึน้ (Consumer choice)
การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารและผลการดาเนินตามเป้าหมายคุณภาพที่กาหนดแก่ประชาชน
และชุมชน (Dissemination of information and expected standard) และการให้ประชาชนมี
โอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นและกากับดูแล (Interactive and mutually reinforcement) จะเห็น
ได้ว่าการอภิบาลเปลี่ยนแนวจากแนวดิ่งไปสู่แนวระนาบมากขึ้นแต่ ไม่ได้หมายความว่าจะดี
กว่าเดิมจนละทิง้ ระบบเดิมอาจจาเป็ นต้องนามาประกอบกันทัง้ 2 ระนาบเพราะข้อดีและด้อยที่
ต่างกัน
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2.8 บทบาทด้านสาธารณสุขที่จาเป็ น (Essential Public Health Functions)
ประสบการณ์ต่างประเทศทีก่ ล่าวข้างต้นรวมทัง้ ผลเสียในการป้องกันโรคระบาดแสดงให้
เห็นชัดว่า บริการสาธารณสุขโดยเฉพาะการป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพเป็ นบทบาท
ที่กระทรวงสาธารณสุขในฐานะรัฐบาลกลางต้องรับผิดชอบ หากมีการกระจายอานาจสู่อปท.ที่
อ่อนแอและไม่พร้อมหรือมีปจั จัยของการคลังสุขภาพทีแ่ ยกผูซ้ อ้ื และจัดบริการออกจากกันอย่าง
ที่มุ่ง เน้ นแต่ บริก ารทางการแพทย์ท่สี ร้างรายได้ อาจทาให้ก ารป้อ งกันโรคและส่ ง เสริมเสริม
สุขภาพถูกทอดทิ้งและล้มเหลวอย่างเช่นในประเทศอื่นๆ ดังนัน้ จาเป็ นที่กระทรวงสาธารณสุข
ต้องพิจารณาถึงบทบาทความรับผิดชอบทีส่ าคัญจาเป็ นที่กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ และ
ควรไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะถ่ายโอนไปสู่อปท. ปี ค.ศ.1999 PAHO/WHO ได้กาหนด
บทบาทสาธารณสุขทีส่ าคัญจาเป็ นขึน้ เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับประเทศต่างๆใช้พฒ
ั นาระบบ
สาธารณสุขและสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสาธารณสุข เครื่องมือดังกล่าวได้รบั การพัฒนาจน
พบว่าบทบาทสาธารณสุขทีส่ าคัญจาเป็ นนัน้ ประกอบด้วย 11 บทบาทสาคัญดังนี้ (WHO 2003,
RAMAGEM and RUALES 2008):
1. Monitoring, evaluation and analysis of health status
2. Surveillance, research and control of the risks and threats to public health
3. Health promotion
4. Social participation in health
5. Development of policies and institutional capacity for public health planning and
management
6. Strengthening of public health regulation and enforcement capacity
7. Evaluation and promotion of equitable access to necessary health services
8. Human resources development and training in public health
9. Quality assurance in personal and population-based health services
10. Research in public health
11. Reduction of the impact of emergencies and disasters on health
เห็นได้ชดั ว่าทัง้ 11 บทบาทนี้ กระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบและพัฒนาใน
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ หากต้องการถ่ายโอน
บทบาทด้านสาธารณสุขไปสู่อปท.โดยเฉพาะการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ สามารถนาเอา
บทบาททัง้ หลายนี้มาประยุกต์และพัฒนาไปสู่การดาเนินการในพืน้ ทีข่ องอปท. ประเด็นสาคัญคือ
การกาหนดขอบเขตบทบาทว่าจะกระจายอานาจของบทบาทเหล่านี้ไปสู่อปท.อย่างไรและมาก
น้อยเพียงใด
กระทรวงสาธารณสุขหลังการกระจายอานาจจะเกิดภาวะสุญญากาศของอานาจขึน้ ทัง้
ภายในและนอกกระทรวง กล่าวได้ว่าการกระจายอานาจจะทาให้กระทรวงสูญเสียอานาจสังการ
่
ให้แก่อปท. หน่ วยงานทีถ่ ูกถ่ายโอนโดยเฉพาะหน่ วยบริการ แต่ต้องสร้างแนวร่วมพันธมิตรทาง
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สุขภาพกับภาคีประชาชนและชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (KJÆR 2004) บทบาทภารกิจ
กระทรวงสาธารณสุ ขที่สาคัญ จะเปลี่ยนไปดังนี้ (วินัย ลีส มิทธิ ์ และ ศุ ภสิทธิ ์ พรรณารุโ ณทัย
2545):
1. การกาหนดนโยบายด้านสาธารณสุขเน้นการกาหนดนโยบาย กติกามาตรฐาน ควบคุม
กากับและติดตามประเมินผลนโยบายที่กาหนด บทบาทภารกิจการดาเนินงานด้าน
ต่างๆมอบภาระให้ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และอปท.เป็นผูด้ าเนินการแทน
2. การจัดบริการสุขภาพลดบทบาทการเป็ นผู้ให้บริการโดยตรง ถ่ายโอนสถานบริการไป
อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของอปท.และคณะกรรมการระดับพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข
เองรับผิดชอบสถาบันทางการแพทย์ชนั ้ สูง
3. การป้ อ งกัน และควบคุ ม โรค พัฒนานโยบายที่ส าคัญ ต่ อ การป้อ งกันและควบคุ มโรค
โดยเฉพาะพัฒนาระบบวินิจฉัยและบุคลากรให้มศี กั ยภาพในการป้องกันโรคสาขาต่างๆ
4. การคุ้ ม ครองผู้ บ ริโ ภคด้า นสุ ข ภาพ สนั บ สนุ น ให้ชุ ม ชนมีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิน ใจ
แก้ปญั หาการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคและบูรณาการกลไกการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย
5. การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ สร้า งความตระหนัก ให้ อ ปท.เห็น ความส าคัญ ของการสร้า ง
นโยบายสาธารณะเพื่อ สุ ข ภาพ และพัฒ นาศัก ยภาพในการส่ ง เสริม สุ ข ภาพของ
ประชาชน
6. สิง่ แวดล้อมด้านสุขภาพ พัฒนานโยบายด้านสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับการวางระบบเฝ้า
ระวังโรคทีเ่ กิดจากสิง่ แวดล้อม ออกข้อบังคับ ศึกษาวิจยั องค์ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อม และ
พัฒนาบุคลากรอปท.ให้มคี วามรูด้ า้ นอนามัยสิง่ แวดล้อม
7. การประกอบอาชีพ ประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพจากการทางานและประเมินสภาวะ
สุขภาพหลังการเจ็บปว่ ยเพื่อกลับเข้าทางานแก่อปท.
8. ส่งเสริมความรูด้ า้ นสุขภาพ พัฒนาวิชาการ ศึกษาวิจยั รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพทัง้ ระดับชาติและพืน้ ที่
9. การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบแพทย์ทางเลือก เทคโนโลยีการ
ผลิตยาและเวชภัณฑ์สุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งและอิสระในการ
เลือกและพัฒนาระบบสุขภาพตามความต้องการของท้องถิน่
10. พัฒ นาก าลัง คน ก าหนดความต้อ งการก าลังคนด้า นสุ ขภาพ กาหนดมาตรฐานและ
พัฒนากาลังคนด้านสุขภาพทีม่ ี
11. กาหนดคุณภาพและมาตรฐานบริการ พัฒนาคุณภาพของสถานบริการและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การเผยแพร่ขา่ วสารด้านคุณภาพ
12. การเงินการคลังสุขภาพ กาหนดนโยบายการคลังสุขภาพด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
โรค กลันกรองเทคโนโลยี
่
ราคาแพง และพัฒนาระบบบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุนหน่ วย
บริการ
24

13. การวิจยั และพัฒนา ก าหนดนโยบายการวิจ ยั สุ ขภาพ พัฒนาความสามารถนักวิจ ยั
ควบคุมประสานงานการวิจยั ร่วมกับต่างประเทศและพืน้ ที่
อปท.เองจาเป็นต้องปรับเปลีย่ นบทบาทความรับผิดชอบอย่างมากตามการเปลีย่ นแปลง
ของกระทรวงสาธารณสุขหากได้รบั การถ่ายโอนภารกิจและหน่วยบริการสาธารณสุข ทัง้ ด้านการ
จัดการ การจัดบริการ และการสร้างองค์ความรู้ใ ห้มากขึ้น การจัดการที่เกิดหลังการกระจาย
อานาจจะแปรตามภารกิจด้านสุขภาพทีอ่ ปท.ได้รบั ถ่ายโอน ซึง่ จะส่งผลให้เกิดทางเลือกเพื่อการ
บริหารจัดการทีส่ าคัญทัง้ ด้านการเงินและบุคคล
บทบาทกระทรวงสาธารณสุขทีป่ รับเปลีย่ นไปจะเห็ฯได้ชดั เจนว่าไม่แตกต่างกับบทบาท
สาธารณสุขทีจ่ าเป็ นของWHO กาหนด ซึง่ สามารถเปรียบเทียบได้ตามตารางที่ 2.4 สิง่ ทีเ่ ห็น
แตกต่างชัดเจนระหว่างบทบาทสาธารณสุขทีจ่ าเป็ นในมุมมองWHO ก็คอื การสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการดาเนินงานสาธารณสุขให้เกิดผลและยังยื
่ น ในขณะทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยต้ อ งต่ อ สู้ ก ับ ระบบสุ ข ภาพที่ก ารคลัง เป็ น กลไกตลาด บทบาทด้ า นการคลัง
สาธารณสุ ขจึงถู ก ก าหนดไว้ใ นบทบาทสาคัญ ที่ต้อ งปรับเปลี่ยนหลังการกระจายอ านาจด้าน
สาธารณสุข ส่วนการสาธารณสุขนัน้ บริการเป็ นสินค้าที่ไม่มผี ลการสร้างรายได้และเป็ นบริการ
สาธารณะทีร่ ฐั ต้องดาเนินการ ระบบการคลังสุขภาพเป็นเรื่องการจัดทางบประมาณทีไ่ ม่มผี ลของ
กลไกตลาดเข้ามาสร้างการแข่ง ขัน บทบาทด้า นการคลัง จึงไม่ใ ช่บทบาทสาคัญ ของบริการ
สาธารณสุขดังกล่าวนี้
ตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบบทบาทสาธารณสุขที่จาเป็ นกับบทบาทกระทรวงสาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงหลังกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
บทบาทสาธารณสุขที่จาเป็ น (EPHF)
บทบาทกระทรวงสาธารณสุขที่ปรับเปลี่ยน
• M&E and analysis health status
• ประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพ
• Surveillance and control
• ป้องกันและควบคุมโรค
• Health promotion
• สร้างเสริมสุขภาพ
• Social participation
• การกาหนดนโยบาย
• Development planning and
• ให้บริการรักษาพยาบาลชัน้ สูง
management
• คุม้ ครองผูบ้ ริโภค
• Regulation and enforcement
• นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
• Equitable access to health services
• ศึกษาวิจยั
• HRD and training
• แพทย์ทางเลือก
• Quality assurance in health
• พัฒนากาลังคน
services
• คุณภาพและมาตรฐานบริการ
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• Research in public health
• Reduction of emergencies and
disasters

• การคลังสุขภาพ
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร

จากตารางที่ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียดบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขแม้จะ
ถู ก ปรับ เปลี่ย นไปหลัง การกระจายอ านาจแล้ว ก็ต ามยัง คงสอดคล้อ งคล้า ยคลึง กับ บทบาท
สาธารณสุขที่จาเป็ นที่ WHO เสนอแนะให้ดาเนินการ ตัง้ แต่การประเมินติดตามผลลัพธ์ทาง
สุขภาพ การค้นหาปญั หาสุขภาพและดาเนินการแก้ไข บริการที่เน้ นการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคตลอดจนสิง่ แวดล้อมและภัยพิบตั ิ ซึ่งเหล่านี้เป็ นบทบาทพื้นฐานที่อปท.ดาเนินการ
จึง เห็น ได้ ช ัด เจนว่ า อปท.เองก็ ถู ก ก าหนดให้ ม ีบ ทบาทดู แ ลประชาชนและจัด บริก ารด้ า น
สาธารณสุขตามที่กฎหมายกาหนดบางส่วนอยู่แล้ว ดังนัน้ บทบาทสาธารณสุขด้านบริการสังคม
และชุมชนคงเป็ นเรื่องการมอบหมายทีส่ ามารถเชื่อมต่อได้ ส่วนบทบาทที่เป็ นบริการการแพทย์
ระดับสูง การวิจยั และพัฒนาคงเป็ นบทบาทหลักกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการเวลาพัฒนา
ศักยภาพอปท.ต่อไปดังทีพ่ บได้ในกลุ่มประเทศนอร์ดกิ ดังกล่าวแล้ว

2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองท้องถิ่ น (central-local
relation)
เมื่อกระจายอานาจสู่อปท.ความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและพื้นที่จะขาด
การติดต่อและการประสานงานจะเกิดปญั หา ระบบบริการสุขภาพที่ภาครัฐเป็ นทัง้ ผู้ให้บริการ
และจ่ายค่าบริการเองนัน้ จะสนับสนุนให้รฐั บาลกลางมีอานาจและบทบาทอย่างมากและชัดเจนใน
การควบคุมกากับอปท. แต่หากระบบบริการสุขภาพทีเ่ ป็นแบบความสัมพันธ์ผสมระหว่างภาครัฐ
และเอกชน (public-private mix) อานาจในการควบคุมกากับองค์กรปกครองท้องถิน่ ของรัฐบาล
กลางก็จะน้ อ ยลง อ านาจควบคุ มของส่ว นกลางที่ลดลงนัน้ เนื่องมาจากบทบาทในการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน (funding) และบทบาทในการวางแผน (planning) ซึง่ เป็ นมาตรการสาคัญ
สองประการทีใ่ ช้ในการควบคุมกากับอปท.ลดลงนันเอง
่
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุ นโดยรัฐบาลกลางนัน้ เอื้อให้รฐั บาลกลางมีอานาจความ
รับผิดชอบที่สามารถใช้กากับท้องถิ่นโดยผ่านระบบการเงินการคลังได้หลายแนวทาง ตามที่
Brogen and Brommels (1990) กล่าวไว้รวม 5 แนวทางคือ กาหนดขนาดและวิธกี ารจัดสรร
งบประมาณสนับสนุ น กาหนดวิธเี บิกจ่ายงบประมาณทีใ่ ห้สมั พันธ์กบั ผลการปฏิบตั งิ าน ควบคุม
ระดับเพดานภาษีทท่ี อ้ งถิน่ เรียกเก็บ ลงโทษทางการเงิน และให้ทอ้ งถิน่ กูย้ มื เงิน
รัฐบาลกลางสามารถใช้ระบบการวางแผนเพื่อควบคุมอปท. แผนงานโครงการต่างๆ ที่
อปท.จะต้องดาเนินการอาศัยการวางแผนทีส่ าคัญสามประการ ได้แก่ การวางแผนงบประมาณ
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การวางแผนด้านกาลังคน และการประเมินแผนงาน รัฐบาลกลางสามารถกาหนดเป้าหมายและ
เงื่อนไขให้ท้องถิน่ ปฏิบตั ติ ามและจัดการประเมินเป็ นระยะๆ เช่น รายปี รายสองปี และรายสี่ปี
เป็นต้น
หลังการกระจายอานาจกระทรวงสาธารณสุขจะมีความสัมพันธ์เชิงอานาจและการสังการ
่
กับหน่ วยงานทีถ่ ่ายโอนเปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกัน Stoker (1992) ได้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและอปท.ไว้ 3 ลักษณะ คือ
1. Relative autonomy model อปท.มีอสิ ระแต่ยอมรับบทบาทของส่วนกลาง มีขอบเขต
ของอ านาจและหน้ าที่ต ามที่ส่ ว นกลางกาหนด ปฏิสมั พันธ์ท่มี เี ป็ น ความผูกพัน ตาม
กฎหมายกาหนด ส่วนกลางควบคุมได้อย่างจากัดเพราะอิสระ งบประมาณมาจากภาษี
ท้อ งถิ่น อปท.สามารถก าหนดนโยบายได้อ าจสอดคล้อ งหรือ แตกต่ า งจากนโยบาย
ส่วนกลาง
2. Agency model อปท.เปรียบเสมือนหน่ วยงานรัฐบาลกลางทีน่ าเอานโยบายไปปฏิบตั ิ
ได้ร บั การมอบอ านาจโดยการออกกฎหมาย ระเบีย บ และแผนด าเนิ น งาน พึ่ง พา
งบประมาณจากส่วนกลางเป็นหลัก
3. Interactive model มีความสัมพันธ์แบบแลกเปลี่ยน แก้ปญั หาโดยการประชุมหารือ
ข้อตกลง งบประมาณผสมทัง้ ส่วนกลางและภาษีทอ้ งถิน่
เห็นได้ชดั เจนว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องปรับเปลีย่ นบทบาทตามลักษณะสาคัญทัง้ สาม
ประการ คือ กฎหมาย งบประมาณ และการวางแผน ซึ่งระดับความเข้มของตัวแปรทัง้ 3 จะ
นาไปสู่การปรับเปลีย่ นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานในสังกัดต่างๆ หลังการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขระบบสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดกับ
เฉพาะหน่ วยบริการเท่านัน้ แต่ยงั สร้างผลกระทบต่อหน่ วยบริหารจัดการและศูนย์วชิ าการด้าน
สาธารณสุข บทเรียนจากการทบทวนวรรณกรรมทาให้สามารถแบ่งประเทศที่เกิดการกระจาย
อานาจด้านสาธารณสุขออกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่ กลุ่มประเทศพัฒนาทีม่ กี ารกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขที่ก้าวหน้ าไปอย่างมาก กับกลุ่มประเทศที่ยงั ไม่พฒ
ั นาหรือ กาลังพัฒนาการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขไม่ไ ด้พฒ
ั นาไปมากนักและกาลังเกิดการเรียนรู้ ลักษณะการ
กระจายอานาจพัฒนามากน้ อยเพียงไรอาศัยการพิจารณาปจั จัยสาคัญ 2 ประการได้แก่ความ
เป็นอิสระทางการเมืองกับการเงินการคลังทางเศรษฐกิจ การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขเป็ น
ประเด็นทางสังคมและคุณภาพชีวติ ที่จะถูกปจั จัยทางเมืองและเศรษฐกิจเป็ นตัวผลักดัน อย่าง
น้อยทีส่ ุดจะพบว่าการกระจายอานาจทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจะเกิดธรรมาภิบาลทีด่ ี ซึง่ เกี่ยวข้องกับปจั จัย
การเมืองและเศรษฐกิจอย่างยิง่
กลุ่มประเทศทีพ่ ฒ
ั นาจะมีโครงสร้าง บทบาทของหน่ วยบริหาร วิชาการและการเงินการ
คลังสาธารณสุขแตกต่างกับกลุ่มประเทศกาลังพัฒนารวมทัง้ ประเทศไทย กลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว การกระจายอ านาจก้ า วหน้ า ไปมากอปท.จะมีบ ทบาทมากและบทบาทหน่ ว ยงานด้า น
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สาธารณสุ ขเดิมจะถูก โอนย้ายไปอยู่ใ นสังกัดอปท.แทน เช่น ประเทศแคนาดามีหน่ ว ยงานที่
เรียกว่า Department of Health และ Regional Health Authority ในโครงสร้างของรัฐบาล
ท้องถิน่ คือ Provincial and Territory Governments ขณะเดียวกันรัฐบาลกลางมีกระทรวง
สาธารณสุขคือ Ministry of Health ซึ่งทัง้ สอง โครงสร้างแยกจากกันชัดเจนทาหน้าทีแ่ บบ
แยกกันตามระดับ (MARCHILDON 2005) ประเทศออสเตรเลียซึ่งมีรฐั บาล 3 ระดับ ใน
ระดับชาติมรี ฐั บาล Common Wealth ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุขเรียกชื่อว่า Department of
Health and Aged Care ทาหน้าทีด่ ูแลการสาธารณสุขประเทศ ร่วมกับหน่ วยงานด้านสุขภาพ
อื่นๆ เช่น The National Health and Medical Research Council (NHMRC) ระดับท้องถิน่
อปท.มีรฐั บาลท้องถิน่ เรียกชื่อ State Government มีหน่ วยงานสาธารณสุขทีเ่ รียก State Health
Department ทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบการสาธารณสุขของรัฐบาลท้องถิน่ ประเทศนอร์เวย์มกี ระทรวง
สาธารณสุขและหน่ วยงานอิสระอื่นๆทีด่ ูแลด้านสุขภาพที่ระดับชาติได้แก่ Ministry of Health
and Care Service, Norwegian Board of Health และ Norwegian Institute of Public
Health(NIPH) ซึง่ ทาหน้าทีแ่ ตกต่างกัน ขณะเดียวกันมี Provincial Governor บริหารจัดการ
บริการสาธารณสุขระดับจังหวัดโดยประสานงานกับ County Medical Officer ซึง่ เป็ นหน่ วยงาน
ของ county (NORWEGIAN DIRECTORATE OF HEALTH 2009) ประเทศอังกฤษมี
Department of Health คือ กระทรวงสาธารณสุขทีร่ ะดับชาติ ทาหน้าทีอ่ งค์กรบริหารกาหนด
นโยบาย แต่ การบริหารระบบสุขภาพเป็ นบทบาทของ NHS อปท.มีบทบาทน้ อยมากไม่ม ี
หน่ วยงานบริหารจัดการ ทีร่ ะดับพื้นที่ NHS มีหน่ วยงานรูปแบบ Trust และ Authority แต่
ปจั จุบนั อังกฤษได้กระจายอานาจลงสู่พน้ื ทีก่ าหนดให้ PCT หรือ Primary Care Trust ทาหน้าที่
บริหารจัดการและจัดบริก ารสุข ภาพแก่ประชาชน ทาหน้ าที่ว างแผนและจัดบริการที่เรียกว่า
Planning and Commissioning ขณะเดียวกันมี FT หรือ Foundation Trust ซึง่ เป็ นหน่ วยงาน
อิสระไม่อยู่ในการกากับของ NHS เป็ นระบบการคลังแบบใหม่ท่อี งั กฤษนามาใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพบริการและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็ นองค์กรสร้างผลกาไรของ
ภาครัฐ ทีเ่ รียกว่า Public Benefit Corporation มุ่งหมายทีจ่ ะสร้างความมีประสิทธิภาพและยึด
ผูร้ บั บริการเป็ นจุดศูนย์กลาง (combining business efficiency and member benefit and offer
a clearer customer focus) (ALLEN 2006) จากตัวอย่างดังกล่าวจะพบความคล้ายคลึงของ
ประเทศแคนาดา ออสเตรเลีย นอร์เวย์ และความแตกต่างอย่างยิง่ ของประเทศอังกฤษ ซึง่ จะเป็ น
บทเรียนทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบสาหรับประเทศไทย
กลุ่ ม ประเทศก าลัง พัฒ นานั น้ การกระจายอ านาจด้า นสาธารณสุ ข พัฒ นาไปไม่ไ กล
คล้ายคลึงกับประเทศไทยซึ่งกาลังเริม่ ผลักดันการกระจายอานาจแต่บางส่วนก็แตกต่างออกไป
เนื่องจากบริบททีไ่ ม่เหมือนกัน ประเทศในกลุ่มอเมริกาใต้ แอฟริกา หมู่เกาะแปซิฟิก และเอเชีย
บางประเทศ ซึ่งเป็ นประเทศกาลังพัฒนามีการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข ไม่แตกต่างกับ
ประเทศไทยมากเหมือนประเทศตะวันตกในยุโรปที่ก้าวหน้าไปไกลแล้ว บทเรียนที่ทบทวนใน
ประเทศกาลังพัฒนานี้จะเป็ นผลการศึกษาจาก 11 ประเทศ ได้แก่ บราซิล แอฟริกาใต้ ยูกนั ดา
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ปาปวั นิ ว กินี บอทสะวันนา ไนจีเ รีย ซูด าน อินโดนี เ ซีย ฟิ ล ิปปิ น ส์ อินเดีย และ จีน ผลการ
ทบทวนพบว่า การกระจายอานาจทีเ่ กิดขึน้ เป็ นเหตุผลทางการเมือ งเพื่อสร้างความมันคงในการ
่
ปกครอง เป็ นการลดภาระความรับผิดชอบจากส่วนกลางสู่อปท. และกล่าวอ้างว่าเป็ นการสร้าง
การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน ในการจัดบริก ารเพื่อ ให้ต อบสนองความต้อ งการของท้อ งถิ่น
(COLLINS and GREEN 1994, KRISTIANSEN and SANTOSO 2006) หลังการกระจาย
อานาจโครงสร้างระบบสุขภาพเปลีย่ นแปลงไป ปรับเปลีย่ นโดยอาศัยโครงสร้างการปกครองเดิม
เป็ นหลัก ได้แก่ การจัดตัง้ สภาท้องถิน่ ขึน้ มาบริหารในโครงสร้างเดิม แต่อานาจการตัดสินใจยัง
อยู่ในส่วนกลางโดยเฉพาะด้านการเงินและบุคคล สาเหตุท่สี ่วนกลางยังคงอานาจไว้สูงเพราะ
อปท.ไม่มศี กั ยภาพพร้อมที่จะเข้ามาดูแลบริหารจัดการทัง้ หมด อปท.ต้องพึ่งพางบประมาณ
สนับ สนุ น ส่ ว นใหญ่ แ ละองค์ค วามรู้จ ากส่ ว นกลาง ส่ ว นกลางไม่ม นใจว่
ั ่ าอปท.จะสนองตอบ
นโยบายที่ส่ วนกลางก าหนด โครงสร้างที่เ ปลี่ยนแปลงอาจเป็ นระดับจังหวัด เช่น การจัดตัง้
คณะกรรมการบริหารจังหวัด ในประเทศปาปวั นิ วกินี หรือ สภาจังหวัดและกรรมการบริหาร
จังหวัดในประเทศซูดานและฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นต้น อาจมีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารและสภา
เขตในประเทศขนาดใหญ่ ๆ เช่ น ไนจีเ รีย เป็ น ต้ น หรือ อาจเป็ น สภาระดับ อ าเภอและ
กรรมการบริห ารอาเภอ เช่น ประเทศบอทสะวันนา เป็ นต้น หรือ อาจเป็ นเพียงการกระจาย
อานาจของงานประจาให้จงั หวัด แต่อานาจทางการเงินและนโยบายยังเป็ นอานาจรัฐบาลกลาง
อย่างเช่นประเทศจีน เป็ นต้น แม้จะมีค วามแตกต่ างกันในชื่อเรียกและโครงสร้างการบริหาร
จัดการซึ่งเป็ นผลจากความแตกต่ างกันในบริบททางการเมือ ง แต่ ก็มคี วามคล้ายคลึงกันใน
รูปแบบการกระจายอานาจ คือ มีส ภาที่มาจากการเลือ กตัง้ ในพื้นที่ และมีทีมคณะกรรมการ
บริห ารที่ประกอบด้ว ยเจ้า หน้ า ที่รฐั บาลกลางได้แก่ หวั หน้ าหน่ ว ยงานกระทรวงในพื้นที่หรือ
ตัวแทนส่วนกลางเป็ นกรรมการ และมีผมู้ อี านาจในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ส่วนกลางแต่งตัง้ เป็ นผูม้ อี านาจแทน
รัฐบาลกลางทัง้ หมด โครงสร้างการบริการด้านสาธารณสุขเองยังคงขึน้ กับกระทรวงสาธารณสุข
เดิม เพียงแต่การถ่ายโอนกิจกรรมและบุคลากรและการมีอานาจบริหารจัดการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ดูแลดังภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.1 แสดงให้เ ห็นว่า กลุ่มประเทศกาลัง พัฒนานัน้ มีการกระจายอานาจด้าน
สาธารณสุขเกิดขึน้ 2 รูปแบบ คือ แบบแรกการกระจายอานาจเกิดจากการจัดตัง้ องค์กรทางการ
เมืองที่จดั ตัง้ ตัวแทนการบริหารทางเมืองในระดับเขตและท้องถิน่ เป็ นคณะกรรมการผู้บริหาร
และมีสภาของตนเองแต่เกิดจากการแต่งตัง้ และค่อยๆปรับเปลีย่ นไปเป็ นการเลือกตัง้ ซึง่ บทบาท
และความรับผิดชอบด้านสาธารณสุขได้ถ่ ายโอนมาให้องค์กรดังกล่าว แต่การกาหนดนโยบาย
และการตัดสินใจโดยเฉพาะงบประมาณสนับสนุนยังเป็นอานาจความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง
เช่นเดิม การรวมศูนย์อานาจไว้ในส่วนกลางเพื่อเป็ นการมันใจว่
่ านโยบายของรัฐบาลได้รบั การ
สนองตอบและนาไปดาเนินการ และเป็ นการสร้างความมันใจเพราะรั
่
ฐบาลและองค์กรท้องถิน่ ยัง
ไม่มปี ระสบการณ์และขาดองค์ความรู้ การทีย่ งั คงอานาจการบริหารการเงินไว้ส่วนกลางเป็ นการ
แก้ไขความไม่เท่าเทียมของพืน้ ทีท่ อ้ งถิน่ ทีม่ คี วามร่ารวยและยากจนแตกต่างอย่างเช่น ประเทศ
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ซูดานและบอทสะวันนา เป็ นต้น (SMITH 1981; NORRIS 1983; ALASSAM 1983; REILLY
1990; TORRES and LORENZO 1999; RAMIRO, TORRES and CASTILLO et al 1999;
BOSSERT and BEAUVAIS 2002)
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นประเทศกาลังพัฒนา
กระทรวงสาธารณสุข

ระดับเขต

สภาสุขภาพระดับเขต

โรงพยาบาลศูนย์
รัฐบาลเขต

ระดับจังหวัด

ระดับอาเภอ

ระดับพื้นที่

สภาสุขภาพระดับจังหวัด

โรงพยาบาลจังหวัด

สภาสุขภาพระดับอาเภอ

โรงพยาบาลอาเภอ

สภาสุขภาพพืน้ ที่

รัฐบาลท้องถิน่

สายบังคับบัญชาบริหาร

สถานีอนามัย

ระบบส่งต่อรักษาพยาบาล

ดัดแปลงจาก : SMITH 1981; NORRIS 1983; ALASSAM 1983; REILLY 1990;
TORRES and LORENZO 1999, RAMIRO, TORRES and CASTILLO et al
1999; BOSSERT and BEAUVAIS 2002; AZFAR, LIVINGSTON and
MEAGHER 2006; BAIOCCHI 2006; KRISTIANSEN and SANTOSO 2006;
WITTENBERG 2006
การกระจายอ านาจด้านสาธารณสุ ข ที่ม ีก ารถ่ ายโอนอ านาจไปสู่อ ปท.อาจเกิด ได้ 2
ลักษณะ คือ ถ่ายโอนโดยตรงทัง้ หมดพร้อมกันครัง้ เดียว เช่น ประเทศอินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์
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ทีถ่ ่ายโอนอานาจด้านสาธารณสุขไปสู่อปท.ทันทีทงั ้ ประเทศ (big-bang) หรือกระจายอานาจแก่
อปท.บางส่ ว นและค่อ ยๆพัฒนาไป อย่างเช่น ประเทศบราซิล และแอฟริกาใต้ เป็ นต้น บาง
ประเทศเป็ นการกระจายอานาจแก่อปท.แต่เพียงการดาเนินงานด้านสาธารณสุขแบบจัดบริการ
ประจา อ านาจทางการเงินการคลังและการกาหนดนโยบายยังคงรวมศูนย์ท่สี ่ว นกลาง เช่น
ประเทศจีน (LIN, TAO and LIU 2006) เป็นต้น เนื่องจากเป็ นประเทศทีพ่ น้ื ทีก่ ว้างและการถ่าย
โอนภารกิจด้านสุขภาพใช้งบประมาณมากยากต่อการควบคุมและรัฐบาลกลางยังต้ องการเก็บ
ภาษีไว้ส่วนกลาง การดาเนินงานจึงมอบให้อปท.แต่การจัดการรวมไว้ท่ศี ูนย์กลางรัฐบาลกลาง
ระดับ ชาติ เช่ น การดูแ ลสุ ข ภาพขัน้ ปฐมภูม ิ การอนามัย แม่และเด็ก การฉี ด วัค ซีน เป็ น ต้น
กระทรวงสาธารณสุขที่ส่วนกลางเปลี่ยนแปลงบทบาทจากผูใ้ ห้บริการมาเป็ นผู้กาหนดนโยบาย
และนิเทศติดตามการดาเนินงาน การกระจายอานาจแก่ อปท.แบบนี้รฐั บาลกลางมีการจัดตัง้
หน่ วยงานกลางมาดูแลกากับอปท.เพื่อให้มนใจว่
ั ่ านโยบายของรัฐบาลกลางได้รบั การสนองตอบ
และนาไปดาเนินการ เช่น ตัง้ หน่ วยงานตรวจสอบองค์กรและหน่ วยงานรัฐที่โอนแก่อปท. ใน
แอฟริกาใต้ทเ่ี รียก Auditor General การกระจายอานาจแก่หน่ วยงานทีร่ ฐั บาลกลางจัดตัง้ และ
ยังคงอยู่ในสายบังคับบัญชารัฐหรือระบบราชการเดิมนัน้ พบว่ามีปญั หาด้านกฎหมาย (Legal
framework) ด้านการเงินการคลังที่มกี ารเก็บภาษีและแบ่งปนั เงินภาษีท่เี ก็บได้ (Financial
system) ด้านการบริหารจัดการบุคคล (Bureaucratic system) ทีบ่ ุคลากรยังเป็ นข้าราชการของ
รัฐบาลกลางซึง่ อปท.และประชาชนไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการทางานได้ และด้านการ
ติดตามกากับ (Monitoring mechanism) ทีข่ าดการประสานงานระหว่างรัฐบาลกลางและอปท.
จาเป็ นต้องออกแบบการกากับติดตามผลการดาเนินงาน ปญั หาทีพ่ บในพืน้ ที่ 2 ประการทีส่ าคัญ
หลังการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข คือ Health unit หรือหน่ วยบริการรัฐขาดแรงจูงใจใน
การสร้างประสิทธิภาพต่อต้นทุน หรือ ขาดแรงจูงใจทีต่ อบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ และ
ประการสุดท้ายคือการถูกแทรกแซงด้วยการเมืองท้องถิน่ ซึง่ การดาเนินงานด้านสาธารณสุขของ
อปท.ทีร่ ฐั บาลกลางกาหนดอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการของการเมืองท้องถิน่ (NORRIS
1983; AZFAR, LIVINGSTON and MEAGHER 2006; BAIOCCHI 2006; WITTENBERG
2006)
2.10 การอภิ บาลระบบสุขภาพ
Governance เป็ น ค าที่ใ ช้แ ละเข้า ใจแตกต่ า งกัน แต่ ล ะบริบ ทท าให้ม ีค วามหมาย
หลากหลาย ในที่น้ีใช้ตรงกับภาษาไทยคือคาว่า “การอภิบาล” ความหมายว่า เป็ นกระบวนการ
นาเอาอานาจและทรัพยากรขององค์กรที่ได้รบั ตามกฎหมายมาบริหารจัดการและแก้ปญั หาใน
กิจการสาธารณะของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ (Wikipedia
2006) Stoker(1998)ตัง้ ข้อสังเกตของความหมายการอภิบาลไว้ 5 ประการ เมื่อนาไปใช้ใน
บริการสาธารณะ ได้แก่
 การอภิบาลให้รวมหมายความถึงสถาบันและผูก้ ระทาทีอ่ ยูท่ งั ้ ภายในและนอกภาครัฐ
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 การอภิบาลแสดงให้เห็นขอบเขตที่ชดั เจนของความรับผิดชอบในการแก้ไขปญั หา
ทางสังคมและเศรษฐกิจ
 การอภิบาลแสดงให้เ ห็นถึงการพึงพาอ านาจซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันต่างๆ
เพื่อให้เกิดการกระทาร่วมกัน
 การอภิบาลเกีย่ วกับการสร้างเครือข่ายของผูก้ ระทาทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน
 การอภิบาลเล็งเห็นศักยภาพในการดาเนินงานโดยไม่ตอ้ งอาศัยอานาจรัฐทีจ่ ะสังการ
่
สรุปให้เห็นได้ว่าการอภิบาลต้องพิจารณาทัง้ โครงสร้างและกระบวนการ การอภิบาล
ั หาที่เ กิด และความ
ระบบโดยรวมเมื่อ กระจายอ านาจนั ้น จะต้ อ งพิจ ารณาเพิ่ม เติม ถึ ง ป ญ
เปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดตามมาด้วยเช่นกัน
การอภิบาลเกิดขึน้ โดยผ่าน 3 ช่องทางสาคัญ คือ (Wikipedia 2006, Sheaff 2005)
 ตามสายบังคับบัญชาของระบบราชการ(Hierarchies) จากบนสู่ล่าง (top-down
method)
 ผ่านกลไกตลาด(market mechanism) ซึง่ เป็นการแข่งขันทางการตลาดสาหรับการ
กระจายทรัพยากร ภายใต้การควบคุมกากับของรัฐ
 โดยเครือข่ายของภาครัฐและเอกชน (public-private network) หรือการร่วมมือของ
ชุมชน
ช่องทางการอภิบาลทัง้ 3 แบบนี้สามารถอธิบายได้โดยการเปรียบดังตารางที่ 2.5 พบว่าการ
อภิบาลโดยอาศัยการบังคับบัญชานัน้ มีความสัมพันธ์ของการอภิบาลแบบการจ้างงานทีร่ ะดับต่ า
กว่ า ขึ้น อยู่ใ นการบัญ ชาของระดับ สู ง กว่ า คือ เจ้า นายหรือ นายจ้า ง ใช้ก ารเกิด ปฏิส ัม พัน ธ์
แลกเปลี่ยนกันด้ว ยอานาจการสังการที
่
่ม ี การแก้ปญั หาความขัดแย้งและการประสานงานใช้
กฎระเบียบ เป็นระบบของชนชัน้ ของเจ้าขุนมูลนาย ส่วนการอภิบาลทีใ่ ช้กลไกตลาดมาเป็ นกลวิธ ี
นัน้ เคารพการสร้างพันธะสัญญาและสิทธิในทรัพย์สนิ ที่เป็ นเจ้าของ หน่ วยต่างๆที่อยู่ในระบบ
เป็ นอิสระไม่ข้นึ ต่อ กัน ใช้การแลกเปลี่ยนโดยระบบราคาที่ เป็ นกลไกตลาดเสรี การแก้ปญั หา
ความขัดแย้งและการประสานงานผ่านระบบต่อรองราคาและกระบวนการศาล ค่านิยมในการ
อภิบาลเป็นการแข่งขันซึง่ กันและกัน ช่องทางการอภิบาลสุดท้ายเป็ นการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนและสร้างความร่วมมือกับชุมชนเป็ นเครือข่าย ความสัมพันธ์ท่ี เกิดขึน้ เป็ นการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากร แต่ละหน่ วยไม่เป็ นอิสระแบบแยกกันอยู่แต่มคี วามสันพันธ์ท่เี กื้อกูลไม่
แยกจากกันแบบเด็ดขาด ใช้ความเชื่อใจซึง่ กันและกันในการดาเนินการแลกเปลี่ยน การแก้ไข
ความขัดแย้งใช้กระบวนการเจรจาทางการทูต วัฒนธรรมการอยู่ร่วมเป็ นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย
และแลกเปลีย่ นแบ่งปนั ซึง่ กันและกัน จะเห็นได้ว่าทัง้ 3 รูปแบบมีความเด่นและด้อยแตกต่างกัน
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ไม่ได้หมายความว่าแบบไหนจะดีกว่าแบบอื่น แต่เป็ นการนาเอาไปเพื่อสร้างจุดแข็งของการ
อภิบาลระบบสุขภาพโดยรวมหลังการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบความแตกต่างของการอภิ บาลระบบสุขภาพ

Relationships

Hierarchies
Employment

Markets
Contract and
property rights
Independent

Networks
Resource
exchange
Interdependent

Dependent
Degree of
Dependence
Authority
Prices
Trust
Exchange media
Haggling and the
Diplomacy
Means of conflict Rules and
Command
courts
resolution and
coordination
Subordination
Competition
Reciprocity
Culture
ทีม่ า: KJÆR A M (2004) หน้า 42
จากการทบทบทวนระบบสุ ข ภาพประเทศต่ า งๆพบว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น
หน่ วยงานระดับชาติของรัฐบาลประเทศนัน้ ๆ เป็ นองค์กรที่มอี านาจรับผิดชอบโดยมีรฐั มนตรีม ี
ต าแหน่ งสูงสุ ด ขอบเขตหน้ าที่ค วามรับผิดชอบและการกากับดูแลครอบคลุ มทัง้ ระบบ ดูแ ล
หน่ วยงานราชการและองค์กรอิสระในระบบสุขภาพ กากับทัง้ ภาครัฐ และเอกชน และร่วมมือใน
การดูแลสุขภาพประชาชนร่วมกับอปท. องค์กรอิสระและภาคีประชาชน กระทรวงสาธารณสุขมี
คาเรียกแตกต่างกันแต่ละประเทศ เช่น อังกฤษเรียกว่า Department of Health แต่ดูแลทัง้ ฝ่ายผู้
ให้บริการและผูจ้ า่ ยค่าบริการเป็นระบบแห่งชาติทเ่ี รียกว่า NHS (LEYS 1999, EUROPEAN
OBSERVATORY ON HEALTH CARE SYSTEMS 1999) นอร์เวย์เรียกชื่อว่า Ministry of
Health and Care Service ทาหน้าทีด่ ูแลกากับระบบสุขภาพทัง้ หมด (JOHNSEN 2006)
แคนาดามี Ministry of Health ของรัฐบาลกลางทีด่ ูแลกากับทางานในรูปแบบคณะกรรมการกับ
Ministries of Health ของรัฐบาลจังหวัด (MARCHILDON 2005) จะเห็นได้ว่า การพิจารณา
ขอบเขตบทบาทความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขในการอภิบาลระบบจะต้องครอบคลุม
ทัง้ ประเทศ ทุ ก องค์ก รที่เ กี่ย วข้อ งและทุ ก ภาคส่ ว น ประเทศไทยเองการอภิบ าลระบบของ
กระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ได้หมายความเพียงส่วนหนึ่งส่วนใด แต่ต้องรวมทุกภาคส่วนและ
ครอบคลุมทัง้ หมดเช่นกัน การอภิบาลด้วยช่องทางระบบราชการจากบนสู่ล่างนัน้ เกิดตามระบบ
ราชการ ช่องทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้อภิบาลหลักที่ใช้ช่องทางการบริหารสังการผ่
่
าน
หน่ วยงานตามลาดับ การอภิบาลแบบระบบราชการนี้มคี วามยืดหยุ่นน้ อย การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (NPM) กล่าวโจมตีว่าไม่คล่องตัวและขาดประสิทธิภ าพ อธิบายโดยทฤษฎีช่อื Streetlevel Bureaucrat (MAY and WINTER 2007) กล่าวว่าการบริหารจัดการแนวใหม่น้ีควรให้ผู้
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ปฏิบตั สิ ามารถใช้อานาจพิจารณาแยกแยะนโยบายตามที่ปญั หาเกิดขึน้ จริง มีความยืดหยุ่นทา
ตามที่ตนเองสนใจและตอบสนองนโยบาย ท้าทายกับสภาพแวดล้อมที่ทางานอยู่ ให้โอกาสผู้
ปฏิบตั ิส ร้างผลงานท้าทายกับผู้มอี านาจส่ว นกลาง ซึ่งการที่ผู้ปฏิบตั ิมอี านาจในการปรับแต่ ง
นโยบาย เพราะเป็นกลุ่มวิชาชีพ(professionals)ทีม่ คี วามรู้ และมีความเชื่อมโยงในสายวิชาชีพที่
มีอานาจในตัวเองอยู่แล้ว ทีเ่ รียกว่า Professional Authority (ERASMUS and GILSON 2008)
ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขซึง่ เป็ นผูม้ อี านาจส่วนกลาง จาเป็ นต้องปรับแนวทางการอภิบาลเพื่อ
กากับหน่วยงานในเขตและจังหวัดโดยเฉพาะหน่วยบริการทีม่ กี ลุ่มวิชาชีพต่างๆ อย่างเช่นแพทย์
ผ่านการกาหนดนโยบาย การทีจ่ ะทาให้นโยบายสู่การปฏิบตั กิ ต็ ้องอาศัยปจั จัยสาคัญ 4 ประการ
ได้แก่ อานาจ (power) ทรัพยากร (resource) ความคิด (idea) และ เทคโนโลยี (technology)
(Barker 1996) กระบวนการอภิบาลระบบโดยกระทรวงสาธารณสุขผ่านช่องทางราชการหลังการ
กระจายอานาจจึงเป็นสิง่ ท้าทายตามแนวการบริหารแบบใหม่น้ี
การอภิบาลผ่านกลไกตลาด(market mechanism) เป็ นการแข่งขันทางการตลาดเพื่อ
กระจายทรัพยากรภายใต้การควบคุมกากับของรัฐ เห็นชัดเจนหลังการนาการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่(NPM)ที่นากลไกตลาดมาสร้างการแข่งขันแบบจาลอง(Pseudo-market competition) ที่
แยกผู้จดั บริการและผู้ซ้อื บริการ(provider-purchaser split)ออกจากกัน แนวคิดนี้เป็ นการใช้
กลไกตลาดภายในองค์กรรัฐของประเทศอังกฤษ (EUROPEAN OBSERVATORY ON
HEALTH CARE SYSTEMS 1999) จะพบว่าการอภิบาลระบบสุขภาพเกิดการแยกออกไป ข้อดี
สร้างการแข่งขันแก่หน่วยบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการบริการทีม่ คี ุณภาพ สร้างการเข้าถึง
บริการและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อเท็จจริงการแข่งขันไม่เ สรีเพราะหน่ ว ยบริการส่วนใหญ่เป็ น
ภาครัฐคือกระทรวงสาธารณสุขและเอกชนไม่เข้าร่วมโครงการ เครือข่ายบริการไม่มากเพียงพอ
จะสร้างการแข่งขัน (วินยั ลีสมิทธิ ์ และ ศุภสิทธิ ์ พรรณนารุโณทัย 2549) ดังนัน้ การอภิบาลระบบ
สุขภาพจึงเกิดปญั หาแยกส่วนที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเชิงความเห็นและสร้างปญั หาปมติดขัด
ด้านนโยบาย (conflict of interest and policy grid-lock) ระหว่างผูจ้ ดั บริการลูซ้ อ้ื บริการดัง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ ร ั บ ห ลั ง ก า ร ส ร้ า ง ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ถ้ ว น ห น้ า
(TANGCHAROENSATHIAN and JONGUDOMSUK 2004) ปญั หาความคิดเห็นขัดแย้งและ
เกิดปมติดขัดเกิดขึน้ ทัง้ ที่ระดับเขตและจังหวัดในพื้นที่ดาเนินการก่ อเกิดปญั หาจนมีปมติดขัด
คลายไม่ออกจนเกิดความยุ่งเหยิงของการนาเอานโยบายมาปฏิบตั พิ บได้เพราะความสับสนใน
บทบาททัง้ ผูจ้ ดั บริการและซือ้ บริการในขณะเดียวกัน (LEESMIDT 2005) ลักษณะของการทีเ่ กิด
โครงสร้างการบริหารจัดการในรูปแบบการกระจายอานาจทีม่ นี โยบายการดาเนินงานไม่ประสาน
และเกิดความขัดแย้งด้านความคิด ย่อมทาให้เกิดความยุ่งเหยิงของนโยบายที่เรียกว่า Policy
Mess ดังเช่นประสบการณ์ประเทศรัสเซียที่ได้ประสบหลังการล่มสลายประเทศและเริม่ ปฏิรูป
ระบบสุขภาพ(SHEAFF 2005) ปญั หาความขัดแย้งทีม่ จี ะซับซ้อนมากขึน้ เมื่อการกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขทีเ่ กิดการแข่งขันสร้างรายได้จนเกิดผลเสียต่อระบบสุขภาพทีบ่ ริการสาธารณสุข
การป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ก่อรายได้และถูกละเลยจนทาให้การควบคุมโรคระบาด
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รุ น แรงอย่ า งไข้ห วัด นกไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ท ัน ท่ ว งที และบริก ารสาธารณสุ ข ไม่ ม ี
ผู้รบั ผิดชอบอ่อนแออย่างมากดังพบได้จากประเทศอังกฤษที่ต้องปรับเปลี่ยนระบบบริการและ
การอภิบาลระบบใหม่เป็นแบบ Commissioning ทีบ่ รู ณาการและรวมผ็จดั และซือ้ บริการมาอยู่ใน
องค์กรเดียวกันและพัฒนาไปจนถึงระดับชุมชนในพืน้ ที่ โดยการกระจายอานาจไปสู่ระดับพื้นที่
ให้เกิดการวางแผนและจัดบริการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (Planning and
Commissioning) เป็ นบทบาทขององค์กรใหม่ทเ่ี รียกว่า Primary Care Trust (PCT) ซึง่ มี
คณะกรรมการในพื้น ที่มบี ทบาทหน้ าที่ดูแลบริก ารสุ ข ภาพแก่ ประชาชนรับ ผิดชอบ 50,000100,000 คน งบประมาณ 75% ของ NHS ถูกจัดสรรสู่ PCT นี้ ขณะเดียวกันสร้างระบบการคลัง
สุขภาพใหม่เรียกว่า Foundation Trust (FT) ซึง่ แตกต่างไปจาก NHS Trust เพราะเป็ นอิสระ
ออกจาก NHS แต่บริหารจัดการด้วยองค์กรอิสระทีเ่ รียกว่า Public Benefit Corporation มีความ
เป็ นอิสระและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม FT นี้มุ่งเน้นจัดบริการNHSแก่ผปู้ ่วยของNHSเอง โดย
ไม่มกี ารผลประโยชน์แก่สมาชิกของFT ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ FT และเจ้าหน้าทีข่ อง
FT เองจะมีสทิ ธิ ์เข้ามาเป็ นสมาชิกของ FT และสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการบอร์ด FT
ได้ ซึ่งกรรมการบอร์ดจะเลือกประธานบอร์ดอีกที FT มีอสิ ระมากกว่า NHS Trust เพราะ
สามารถลงทุนด้วยตนเองและสามารถกาหนดค่าบริการได้บา้ งแต่ต้องอ้างอิงค่าบริการกลางของ
ประเทศ FT จะทาสัญญาเพื่อซือ้ บริการจาก PCT โดยการทาสัญญาตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
FT จะอยูใ่ นการกากับดูแลโดยรัฐบาลกลางเพราะ FT ต้องมีการจัดตัง้ และจดทะเบียนกับรัฐบาล
กลางทุกแห่งก่อนที่จะมีอานาจตามกฎหมายกาหนด (ALLEN 2006) กรณีประเทศไทยการ
กระจายอานาจตามกลไกตลาดไปสู่พน้ื ทีแ่ ละชุมชนอาจเป็ นความหวังการแก้ไขปญั หาข้อขัดแย้ง
เชิงความคิดทีเ่ กิดอยูเ่ พราะมีการจัดตัง้ และปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กรทีไ่ ม่สบั สน
การอภิบ าลโดยผ่ า นเครือ ข่ า ยเป็ น อีก ทางเลือ กหนึ่ ง ของการอภิบ าลระบบสุ ข ภาพ
โดยรวม จะต้องสร้างเครือข่ายการประสานงานและการดาเนินการ อาจเป็ นเครือข่ายองค์กรหรือ
คณะกรรมการหรือกรรมการบอร์ดซึง่ แล้วแต่จะเรียกชื่อ การอภิบาลระบบโดยเครือข่ายพันธมิตร
สุขภาพเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการอภิบาลนโยบาย (Policy Governance) ที่ Carver
(2001) กล่าวไว้ว่า การเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะ(Public Policy) กับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (NPM) อาศัยบอร์ดเป็ นตัวเชื่อมซึง่ มีช่อื เรียกแตกต่างๆกัน เช่น สภาเทศบาล
(municipal councils) บอร์ดโรงเรียน (school boards) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
(hospital trustee) ผูป้ กครองวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย (college and university governors)
เป็ นต้น การเชื่อมโยงอภิบาล (governance) ระบบให้ดาเนินงานอย่างมีพลวัต ภาครัฐบอร์ด
เปรียบเสมือนตัว แทนประชาชนที่เ ป็ นเจ้าของกิจการสาธารณะ กล่ าวได้ว่า บอร์ดคือ เจ้าของ
กิจการสาธารณะ การมีบอร์ดจะทาให้ลดความซับซ้อนของโครงสร้างและเพิม่ ความสมบูรณ์ของ
สิทธิประชาชนเพราะบอร์ดทีด่ จี ะเป็ นตัวแทนทีถ่ ูกเลือกขึน้ มา บทบาทของบอร์ดจึงประกอบด้วย
อานาจการตัดสินใจและการเป็ นผู้นาของกลุ่มชนนัน้ ๆ บอร์ดทาหน้ าที่บริหารกิจการและมี
ภาระหน้าที่พจิ ารณาสิง่ ที่ประชาชนปรารถนาและทาให้สงิ่ ปรารถนานัน้ สาเร็จลุล่วง ดังนัน้ การ
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อภิบาลระบบต้องพิจารณาความเชื่อมโยงบทบาทหน้าทีบ่ อร์ดกับการบริหารจัดการมากกว่าการ
เป็ นเพียงตรายางประทับ ภาระงานของบอร์ด มีมากกว่าการเป็ นเพียงผู้บริหาร การบริหาร
จัดการเป็ นบทบาทสาคัญของผูน้ าองค์กรสูงสุด (CEO) การอภิบาลต้องก้าวกระโดดเกินปญั หา
เพื่อไปสู่อุดมคติใหม่ๆทีด่ กี ว่า หลักการของอภิบาลนโยบายจึงคานึงถึงการอภิบาลแบบมีคุณค่า
กล่าวคือการตัดสินใจแต่ละครัง้ ของบอร์ด ต้องคานึงถึงคุณค่าที่เกิดขึ้นและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชน คุณค่าทีเ่ กิดเป็ นคุณค่าของผลลัพธ์ (end) และวิธกี าร (means) ซึง่ บอร์ด
ต้องให้ความสาคัญทัง้ สองประการ การอภิบาลนโยบายบอร์ดต้องกาหนดนโยบายที่ สาคัญใน
การดาเนินงานเพื่อกาหนดอานาจหน้าทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดหรือCEO และมอบหมายอานาจหน้าทีแ่ ก่
ผู้รบั ผิดชอบ CEOทาหน้ าที่เป็ นประธานของผู้บริหารจัดการที่ได้รบั มอบอานาจเต็มจากบอร์ด
บทบาทต่ า งๆที่น อกเหนื อ ภาระหน้ า ที่บ อร์ด ล้ ว นเป็ น บทบาทส าคัญ ที่ป ระธานต้ อ งรับ ไป
ดาเนินการ ดังนัน้ สิง่ ทีบ่ อร์ดจะมันใจได้
่
ว่าองค์กรมีการดาเนินงานตามทีต่ ้องการโดยการติดตาม
ข้อ มูล จากรายงานที่ไ ด้ร บั อย่ า งกระชับ ถู ก ต้ อ งและสม่ า เสมอ การติด ตามประเมิน ผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริหารจาเป็ นต้องกาหนดตัวชี้วดั การปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน การประชุมของ
บอร์ดในการติดตามงานควรเป็ นวาระการประชุมเพื่อการวางแนวทางนโยบาย ไม่ควรเพื่อการ
บริห ารจัด การซึ่งจะทาให้หวั ข้อ การประชุ มมีแต่ รายละเอียดการด าเนิน งานและการจัด การ
มากกว่ า การพิจ ารณาในเชิง นโยบาย สมาชิก บอร์ด คือ กรรมการที่เ ป็ น ที่ป รึก ษาไม่ใ ช่ เ ป็ น
กรรมการผูน้ าด้านการบริหารทีท่ รงอานาจ
ทฤษฎีอภิบาลนโยบายสามารถนามาใช้เพื่อเป็ นรูปแบบจาลองทีด่ ขี องการอภิ บาลระบบ
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะทีด่ หี ลายประการดังนี้ (Carver 1998)
 ช่วยชี้แนะบอร์ดให้มองเห็นว่าประเด็นใดที่สาคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิง่ คุณค่าที่
ประเด็นนัน้ ๆ มีอยู่
 ช่วยสนับสนุนเกือ้ กูลให้บอร์ดทีม่ ภี าวะผูน้ าแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงตรายางประทับ
 ช่วยทาให้บอร์ดแสดงออกถึงอานาจทีไ่ ด้รบั มาในการควบคุมกากับโดยไม่แทรกแซง
กิจการการบริหารจัดการ
 สร้างการมีปฏิสมั พันธ์ของบทบาทบอร์ดทีม่ อี ย่างมีเหตุผลทางตรรกะ
 เป็นพืน้ ฐานเพื่อใช้เปรียบเทียบในการประเมินบทบาททีบ่ อร์ดพึงมีว่าสามารถแสดง
บทบาทได้ครบถ้วนเพียงใด
 ให้ความยืดหยุ่นสาหรับคณะกรรมการบริหารในการบริหารจัดการในขณะเดียวกับ
ยังคงไว้ ซึง่ พันธะความรับผิดชอบ (accountable) ทีม่ ตี ่อบอร์ด
 ช่วยให้การใช้เวลาของบอร์ดและการจัดการมีประสิทธิภาพ
 ช่วยเชื่อมโยงบอร์ดกับองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
 สามารถนาไปปรับใช้ก ับทัง้ องค์กรเพราะมุ่งเน้ นถึงความจริงที่มแี ละสถานการณ์
โดยรวม มากกว่าข้อมูลทีผ่ วิ เผินและสถานการณ์ทเ่ี ฉพาะเจาะจง
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อย่างไรก็ตามการนาเอาทฤษฎีอภิบาลนโยบายมาใช้ต้องศึกษาให้เข้าใจ และสร้างความ
สมดุลของการอภิบาลระบบ เพื่อพัฒนาไปสู่ธรรมาภิบาล (Good governance)
2.11 ธรรมาภิ บาล (good governance) คืออะไร?
ความหมายและคุณค่าของธรรมาภิบาล หรือ good governance นัน้ ได้มกี ารแสวงหา
อย่างมากหลังจากเป็ นที่ยอมรับว่าธรรมาภิบาลเป็ นกระบวนการที่จะประกันการพัฒนามนุ ษย์
อย่างยังยื
่ น โดยการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ธรรมาภิบาลนัน้
เป็นอุดมคติทบ่ี รรลุได้ยากแต่กค็ วรจะต้องพยายามทาให้เกิดผลดีทส่ี ุดแม้ไม่ได้ทงั ้ หมด
การจะเข้าใจว่าธรรมาภิบาลเป็ นอย่างไรนัน้ จะง่ายขึ้นหากรู้ว่าลักษณะที่เ ลวของการ
อภิบาลเป็ นเช่นไร (bad governance) มีลกั ษณะและอาการทีด่ ูได้จากตัวชีว้ ดั หลายประการ ที่
แสดงถึง ลัก ษณะที่เ ลวของการอภิบาล โดยสรุ ปจะพบได้ว่ าประชาชนในสังคมได้ร บั บริการ
สาธารณะทีไ่ ม่มคี ุณภาพจากหน่วยงานรับผิดชอบไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน เพราะองค์กรดังกล่าว
ขาดศักยภาพในการกาหนดหรือดาเนินนโยบาย หรือแม้แต่ตดั สินใจก็มกั ผิดพลาดและสับสน
ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานหลักการและเหตุผล ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การกาหนดกฎระเบียบ
ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างจริงจัง การกาหนดกติกา ระเบียบ นาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์
ของบุคคลบางกลุ่ม ขบวนการตัดสินใจไม่โปร่งใส และมีการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
สาธารณะ เนื่องจากไม่มกี ลไกกติกาของสังคมและองค์กรที่จะควบคุม การบริหารจัดการทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรนัน้ เปรียบเสมือนร่างกายที่ขาดภูมคิ ุ้มกัน ซึ่งตรงกันข้ามระบบที่ม ี
ธรรมาภิบาล (good governance) จะเป็ นองค์กรทีม่ กี ลไกเป็ นเครื่องยืนยันการบริหารจัดการ
ทีม่ นคง
ั ่ ซึ่งธรรมาภิบาลจะเกิดขึน้ ได้นัน้ จะขึน้ อยู่กบั ปจั จัยทางวัฒนธรรม การเมือง ค่านิยมใน
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมนัน้ มีการพัฒนาคน (human development) อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อเนื่อง
ธรรมาภิบ าลมีคุ ณ ลัก ษณะที่ส าคัญ 8 ประการ ดัง แสดงในภาพที่ 3
(UNESCAP 2006, Wikipedia 2006 ) ได้แก่
 การมีส่วนร่วม (participation)
 หลักนิตธิ รรม (rule of law)
 ความโปร่งใส (transparency)
 การสนองตอบความต้องการ (responsiveness)
 หลักการมุ่งสู่ฉนั ทามติ (consensus orientation)
 ความเป็ นธรรมและความถ้วนหน้า (equity and inclusiveness)
 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (effectiveness and efficiency)
 พันธะความรับผิดชอบ (accountability)
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ข้า งล่ า ง

ภาพที่ 2.2 คุณลักษณะของธรรมาภิ บาล (UNESCAP 2006)
2.12 เขตสุขภาพกับการกระจายอานาจ
เขตสุขภาพเป็ นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข เกิดขึน้ มา
นานตัง้ แต่สมัยหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ค.ศ. 1962 โดยประเทศอังกฤษได้จดั แบ่งเขตสุขภาพ
ขึน้ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ เป็ นเขตสุขภาพตามบริการโรงพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลทัวไป
่
ดูแ ลประชาชน100,000 คน ถึง 150,000คน ในขนาดเตียง 600-800 เตียง ต่ อ มาได้ใช้เ ขต
สุขภาพเพื่อการจัดสรรงบประมาณและจัดบริการระดับพื้นที่ (European Observatory on
Health Care System 1999) ประเทศนิวซีแลนด์ได้ออกกฎหมายชื่อ Area Health Board Act
1983 ขึน้ เพื่อจัดระบบการบริการสุขภาพแบบกระจายอานาจทัง้ ประเทศ มีคณะกรรมการบอร์ด
เขตสุขภาพเป็ นผู้บริหารจัดการในเขตรับผิดชอบประชาชนในพืน้ ที่ตงั ้ แต่ขนาด 35,000 คนถึง
900,000 คน ซึง่ อย่างน้อยต้องมีโรงพยาบาลอาเภอ(District Hospital) อยู่ในเขตอย่างน้อยหนึ่ง
แห่งโดยหวังว่าเป็ นการกระจายอานาจให้เกิดบริการทีด่ ขี น้ึ (European Observatory on Health
Care System 2001) ประเทศนอร์เวย์มรี ะบบการปกครองที่อปท.มีบทบาทสาคัญในการ
จัดบริการสุขภาพตัง้ แต่ค.ศ. 1967 ต่อมาในปี 2002 นอร์เวย์ได้ปฏิรปู ระบบสุขภาพจัดตัง้ เขต
สุขภาพขึน้ รวม 4เขต ในปีค.ศ. 2002 รวมเวลาเกือบ 40 ปีทอ่ี ปท.มีบทบาทสาคัญด้านสุขภาพ
หลังการแบ่งเขตสุขภาพนอร์เวย์ได้เปลี่ยนการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขจากอปท.มาสู่
คณะกรรมการเขตมีบทบาทส าคัญ ในการบริห ารจัดการและจัดบริการแก่ ป ระชาชนในพื้น ที่
(JOHNSEN J R (2006) เห็นได้ชดั เจนว่าเขตสุขภาพเป็ นรูปแบบการกระจายอานาจทีเ่ ป็ น
ทางเลือกสาหรับต่างประเทศในการปฏิรปู ระบบสุขภาพให้เกิดผลตามทีต่ อ้ งการ
จากบทเรีย นของการทบทวนวรรณกรรมชี้ใ ห้เ ห็น ชัด เจนว่ า การกระจายอ านาจมี
รายละเอียดมากมายในการพิจารณา เพื่อให้เกิดการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขไทย อย่างไร
ก็ตามผลสุดท้ายที่การกระจายอานาจต้องการนัน้ เพื่อให้เกิดการบริการที่ดแี ก่ประชาชน ดังนัน้
การหาทางออกสาหรับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขสามารถนาเอาความรูท้ ่เี กิดจากการ
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ทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศแล้วนามาปรับแก้ให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยต่อไปดัง
จะแสดงในบทที่ 3
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บทที่ 3 ผลการศึกษา ข้อวิพากย์และเสนอแนะ
บทที่ 3 เป็ นผลการศึกษาทีเ่ กิดจากการประชุมระดมสมองของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ สองครัง้
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้ารวมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุ ข นักวิชาการภาครัฐ
ผูบ้ ริหารและนักวิชาการของสปสช.เขตและส่วนกลาง นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน
และองค์กรอิสระ จานวน 22 คน การประชุมทัง้ สองครัง้ มีแนวทางระดมสมองในประเด็นคาถาม
วิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ สองครัง้ ส่วนใหญ่เป็ นคนเดิม แต่มบี าง
คนที่เข้าประชุมเพียงครัง้ เดียวอาจเป็ นครัง้ แรกหรือครัง้ หลัง ผลจากการระดมสมองถูกนาไป
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสังเคราะห์เพื่อวิพากย์และนาไปสู่ขอ้ เสนอแนะต่อไปในบทที่ 3 นี้ ผลจาก
การศึกษาสามารถสรุปประเด็นการสังเคราะห์ได้ดงั นี้
 ความหมายและความคิดพืน้ ฐานของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขในบริบทไทย
 แนวทางการดาเนินงานและทางเลือกของรูปแบบการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
 บทบาทหน้าทีข่ องกระทรวงสาธารณสุข สานักตรวจราชการเขตสาธารณสุข สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ และศูนย์วชิ าการ
 บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
และอปท.
 การอภิบาลระบบสุขภาพเมือ่ ดาเนินงานกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
 ข้อ ควรระวัง และทางแก้ไ ขปญั หาอุ ปสรรคที่พ บปจั จุบนั ละแนวทางการพัฒนาระบบ
สุขภาพหลังการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ประเด็นต่างๆเหล่านี้มคี วามเชื่อมโยงทีไ่ ม่สามารถแยกออกจากกันเด็ดขาด การอภิปรายจะ
เกี่ยวพันกัน แต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถเชื่อมต่อได้อย่างชัดเจนจึงจัดแบ่งประเด็น
ออกเป็นตอนๆดังกล่าวนี้
3.1 ความหมายของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขในบริ บทประเทศไทย
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขเป็ นกลไกสาคัญที่ปฏิรูประบบสุขภาพประเทศไทย
ส่งผลทัง้ ด้านดีและเสียต่อระบบสุขภาพ สร้างการเปลีย่ นแปลงต่อการจัดการในระบบสุขภาพทัง้
ด้า นทรัพ ยากรบุ ค คลและงบประมาณ ค าว่ า ถ่ า ยโอนหรือ การกระจายอ านาจนั น้ ไม่ ไ ด้ ม ี
ความหมายแทนกัน การกระจายอานาจมีความหมายทีก่ ว้างกว่าไม่ได้หมายความเพียงถ่ายโอน
สถานบริการแก่อปท.เท่านัน้ ขณะเดียวกันการถ่ายโอนก็มคี วามหมายทีล่ กึ ซึง้ และมีความหมาย
กว้างกว่าเพียงการโอนกิจกรรมบางอย่างให้อปท. การกระจายอานาจต้องมองเห็นผลลัพธ์ท่ี
ชัดเจนว่าประชาชนได้ผลประโยชน์และได้รบั บริการที่มคี ุณภาพดีกว่าเดิม หรือไม่น้อยกว่าเดิม
เข้าถึงบริการดีขน้ึ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และต้องไม่กระทบความเป็ นธรรมทางสุขภาพ จาก
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การทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศพบว่า การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขมีการใช้และให้
ความหมายแตกต่างกันในบริบททีแ่ ตกต่าง สาหรับประเทศไทยมีบริบทเฉพาะของตนเอง การใช้
และให้ค วามหมายของค าว่ า กระจายอ านาจด้า นสาธารณสุ ข จึง แตกต่ า งจากประเทศอื่น ๆ
ปจั จุบนั ไม่มขี อ้ สรุปและให้คาจากัดความทีช่ ดั เจนสาหรับประเทศไทย จึงทาให้การใช้และความ
เข้าใจมีทงั ้ คล้ายกันและแตกต่ างกันอยู่ทวไป
ั ่ สาหรับการศึกษาครัง้ นี้การระดมความคิดเห็น
พอจะสรุปได้ว่า
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขนัน้ ถือได้ว่าเป็ นกลไกสาคัญที่ปฏิรูประบบสุขภาพ
ประเทศไทยซึ่งส่งผลทัง้ ด้านดีและเสียต่อระบบสุขภาพ โดยรวมทุกคนยอมรับว่าการกระจาย
อานาจมีการถ่ายโอนอานาจไปสู่องค์กรอื่นๆที่อสิ ระมากขึน้ มีความเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการ
ระบบสุขภาพทัง้ ด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
“ โจทย์การกระจายอานาจ ประชาชนต้องได้ประโยชน์ทยี ่ งยื
ั ่ นระยะยาว มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มีการปรับปรุงขยายโครงสร้างการบริการและบูรณาการ ” นักวิชาการ
“ การกระจายอานาจไม่ได้หมายความว่าต้องเอาโครงสร้างกสธไปยัดใส่ในโครงสร้าง
อปท.” นักวิชาการ
“กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามบอกว่าเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเป็ นท้องถิน่ ซึง่ ไม่ตรงกับ
เงือ่ นไขกฎหมายรัฐธรรมนูญทีก่ าหนดคาว่าท้องถิน่ แต่กถ็ อื ว่าไม่ผดิ ” นักวิชาการ
เห็นได้ชดั เจนว่าในที่ประชุมมองการกระจายอานาจเป็ นเสมือนกลไกการปฏิรูประบบ
สุขภาพทีใ่ ห้เกิดการพัฒนาและดีขน้ึ ไม่ได้มองว่าการกระจายอานาจเป็ นเพีย งแค่ถ่ายโอนสถาน
บริการและเป็ นเป้าหมายเพียงเท่านัน้ และสิง่ ที่การประชุมเน้นย้าเสมอคือการทีป่ ระชาชนเป็ นผู้
ได้รบั ผลซึ่งผลที่เกิดจากกระจายอานาจประชาชนต้องได้ประโยชน์ทด่ี กี ว่าเดิม กล่าวคือ ได้รบั
บริการสุขภาพที่มคี ุณภาพดีกว่าเดิมหรือไม่น้อยกว่าเดิม เข้าถึงบริการที่ ดขี ้นึ ระบบบริการมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และต้องไม่กระทบต้องความเป็ นธรรมทางสุขภาพ ซึง่ เป็ นเป้าหมายของ
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขในประเทศไทย หากเป็ นเช่นนี้ประเทศไทยควรมีทางออก
สาหรับการกระจายอานาจอย่างไรดี เป็นประเด็นสาคัญของการประชุมทีจ่ ะกล่าวถึงต่อไป
3.2 ทางเลือกและทางออกสาหรับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขประเทศไทย
ประเด็นทางเลือกและทางออกสาหรับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขประเทศไทย
ได้รบั ความสนใจของทีป่ ระชุมครัง้ นี้อย่างมาก ทุกคนแสดงความคิดเห็นเพื่อเสนอทางเลือกการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขของประเทศไทยปจั จุบนั และพยายามเสนอทางออกให้เกิดผลดี
ทีส่ ุดสาหรับประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการกระจายอานาจนี้ จากข้อคิดเห็นสรุปได้
ว่าทางออกสาคัญของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขนัน้ ต้องคานึงถึงข้อกฎหมายในลักษณะ
ของนิตธิ รรม ซึง่ ได้กาหนดในรัฐธรรมนูญและพรบ.กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ
ทีป่ ระชุมพยายามเสนอทางออกทีไ่ ม่ขดั แย้งกับข้อกาหนดในกรอบของกฎหมายซึ่งนักวิชาการ
หลายท่านที่เกี่ยวข้องและเป็ นผู้รไู้ ด้แสดงความเห็นชัดเจนว่ากฎหมายไม่ได้กาหนดตายตัวว่า
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การกระจายอานาจนัน้ ต้องถ่ายโอนไปสู่อปท.เท่านัน้ แท้จริงแล้วการกระจายอานาจสามารถ
คานึงถึง ความสมดุลของส่ วนกลางและท้องถิ่นซึ่งอาจเป็ นอปท.หรือโครงสร้างองค์กรอื่นๆที่
สามารถขยายและต่อยอดออกไปให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
“การกระจายอานาจควรเลือกชนิดและดุลอานาจทีเ่ หมาะสม สถานีอนามัยเพียง 50%
เท่านัน้ ที ่ matching กับอปท. การเลือกรูปแบบนัน้ อาจใช้หลายๆรูปแบบได้ การถ่ายโอนแล้วโอน
กลับไปมาจะสร้างความวุ่นวาย” นักวิชาการ
จากความเห็นของทีป่ ระชุมการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขสามารถดาเนินการได้ทงั ้
เชิงกายภาพของพืน้ ที่ (areal decentralization) ทีเ่ รียกว่า territorial approach และเชิงบทบาท
ของกิจกรรม (functional decentralization) แบบ functional approach ส่วนใหญ่มองเห็น
ตรงกันว่าการกระจายอานาจในลักษณะใช้พ้นื ที่เห็นตัวนาอาจประสบปญั หาอุปสรรคมากกว่า
การใช้บทบาทหน้าทีเ่ ป็ นจุดเน้น โดยทัง้ หมดเห็นตรงกันว่าอปท.นัน้ เป็ นกุญแจสาคัญของการมี
บทบาทจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่เพราะเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบโดยตรงและ
ใกล้ชดิ ประชาชนทีส่ ุด การถ่ายโอนสถานีอนามัยซึง่ เป็ นหน่ วยบริการสุขภาพทีใ่ กล้ชดิ ประชาชน
ทีส่ ุดไปสู่อบต.และเทศบาลตาบลจึงเหมาะสม และการถ่ายโอนยังสามารถสร้างแรงจูงใจดึงดูดให้
บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโอนย้ายไปสู่อปท.ได้ แต่สาหรับบุคลากรที่เป็ นกลุ่มวิชาชีพเช่น
แพทย์คงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เพียงพอในปจั จุบนั ทีป่ ระชุมยังเห็นพ้องกันว่าแม้จะมีการ
ใช้บทบาทหน้าทีเ่ ป็ นจุดนาสาหรับกระจายอานาจด้านสาธารณสุข แต่กจ็ าเป็ นต้องมีโครงสร้าง
องค์ก รที่ส ามารถเป็ น จุด หลัก ของการกระจายอ านาจ ตามความเห็น แล้ ว ที่ป ระชุ ม สรุ ป ว่ า
โครงสร้างระดับจังหวัดมีความเหมาะสม เพราะเดิมจังหวัดเป็ นแขนขาของส่ วนกลางในการ
บริห ารจัด การเช่ น เดีย วกัน ระบบสุ ข ภาพที่ก ระทรวงสาธารณสุ ข เองต้ อ งอาศัย ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็ นโครงสร้างหลักในการบริหารหน่ วยบริการแทนกระทรวง การเชื่อมต่อ
จากพื้นที่ผ่านระดับจังหวัดไปสู่ระดับเขตก็จะเหมาะสมในการประสานงานกับองค์กรอิสระอื่นๆ
โดยเฉพาะกับสปสช.เขตในการอภิบาลระบบสุขภาพส่วนภูมภิ าค
“ควรสร้างภาพทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะกาหนด แล้วทา
road map เดินไป การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขควรต้องมีรูปแบบหลักและผสมหลาย
ทางเลือก และปรับปรุงให้ดขี น้ ึ เรือ่ ยๆ” ผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
“การแบ่งโครงสร้างบทบาทหน้าทีน่ นั ้ ให้ระดับท้องถิน่ เป็ นkey actor ส่วนจังหวัดเป็ น
intermediate actor” นักวิชาการ
“อปท.เป็น key actor ในการจัดบริการโดยเฉพาะในการดารงชีพประจาวัน ระดับจังหวัด
และอาเภอมีความเหมาะสมในการกระจายอานาจมากกว่าระดับตาบล อบต.อยู่ไกลส่วนกลาง
จังหวัดและอาเภอเป็นกลไกทีต่ อ้ งกระจายอานาจ เดิมจังหวัดและอาเภอเป็ นตัวแทนส่วนกลางใน
การบริหาร” นักวิชาการ
“ปจั จุบนั มีโครงสร้างการทางานระดับจังหวัด ควรใช้โครงสร้างจังหวัด ควรเอาจุดแข็ง
อปท.และกระทรวงสาธารณสุข.มารวมกันให้ดาเนินการสาเร็จ ช่วยกันทางาน” ผูน้ าอปท.
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“การกระจายอานาจควรทาระดับจังหวัดซึง่ รวมถึงอาเภอ อบต.ไกลส่วนกลางเกินไปและ
ขนาดเล็ก นอกจากนี้ จังหวัดเป็นกลไกการปกครองเดิมอยูแ่ ล้ว” นักวิชาการ
“... ควรใช้การบริหารภาครัฐแนวใหม่ ควรใช้ authority หลายอย่างเข้ามาจัดการแทนที ่
จะใช้ authority ภาครัฐแบบเดียว ทรัพยากรโดยเฉพาะคนเป็ นเรือ่ งท้าทายทีจ่ ะทาให้เกิดการ
ดาเนินงาน ควรผ่ อนคลาย authority ภาครัฐและใช้ช่อ งทางอืน่ ๆ เช่นรพ.บ้านแพ้ว ... การ
ด าเนิ น งานค่ อ ยๆเป็ น ไปได้ กระทรวงสาธารณสุ ข .เป็ น กระทรวงชัน้ น าทีส่ ามารถท าได้ ”
นักวิชาการ
ที่ป ระชุ ม มีค วามเห็น สอดคล้อ งกัน ว่ า ทางเลือ กหลัก ของการกระจายอ านาจด้า น
สาธารณสุขนัน้ มีความเป็ นไปได้ 2 ทางเลือกหลักแต่สามารถผสมผสานเป็ นหลายรูปแบบ
ทางเลือกย่อยๆได้แก่
1. กระจายอานาจแบบพืน้ ทีเ่ ขตสุขภาพทีอ่ าจเรียกรวมๆว่า regionalization โดยอาจมี
โครงสร้างองค์กรแบบ health board หรือ health district หรือ คณะอนุ กรรมการ
ประสานความร่ว มมือ การดาเนินงานด้านสาธารณสุ ขระดับจังหวัด ที่มอี ปท.กับ
ตัวแทนรัฐบาลกลางและภาคส่วนอื่นๆ เช่น องค์กรอิสระ ตามที่มกี ารประกาศเป็ น
คาสังของรั
่
ฐบาล หรือกระจายอานาจสู่เขตสุขภาพทีม่ คี ณะกรรมการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่
ทีเ่ ป็ นอิสระและมีผมู้ สี ่วนได้เสีย (stakeholders) เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการและ
อภิบาลระบบ
2. กระจายโดยถ่ายโอนหน่ วยบริการและกิจกรรมแก่อปท.ที่มคี วามพร้อม ดังที่พรบ.
แผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจกาหนดไว้ สถานีอนามัยถูกพิจารณาว่าเป็ น
หน่ วยบริการทีเ่ หมาะสมสาหรับถ่ายโอนแก่อปท.ไม่ว่าจะเป็ นอบต., เทศบาล หรือ
อบจ.ที่มคี วามพร้อ ม โรงพยาบาลขนาดและระดับต่ างๆไม่ว่าโรงพยาบาลชุมชน
(รพช.) โรงพยาบาลทัวไป
่ (รพท.) หรือ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) นัน้ อปท.ยังไม่ม ี
ความพร้อ มที่จะรับถ่ ายโอน ดัง นัน้ จึงมีข้อ เสนอว่าอาจทดลองให้โรงพยาบาลที่
พร้อ มออกนอกระบบเป็ น องค์ก รมหาชนแบบโรงพยาบาลบ้า นแพ้ว แต่ ต้อ งให้
โรงพยาบาลได้รบั การประเมินว่ามีความพร้อมและประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วชัดเจนสามารถนามาเป็นบทเรียนสาหรับโรงพยาบาลอื่นๆได้
ทัง้ สองทางเลือกนี้ท่ปี ระชุมเห็นตรงกันว่าต้องดาเนินการแบบค่อยๆเป็ นอย่างมีระบบ
และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะทางานทีช่ ดั เจนและดาเนินการอย่างระมัดระวัง
“การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขไม่ควรยึดติดกับรูปแบบเดียวแต่ต้องมีรปู แบบหลัก”
นักวิชาการ
“อปท.สามารถออกบัญญัตใิ ห้เกิดการดาเนินงาน…Health Board ทีม่ กี ฎหมายรองรับจะ
มีนโยบายรองรับและมีโครงสร้างรองรับ …Health district มีกฎหมายรองรับแต่ไม่มรี ปู แบบ
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Health district เป็ นรูปแบบหนึง่ ของท้องถิน่ และการให้บริการ และสามารถกาหนดขอบเขตการ
ปกครองท้องถิน่ ของอปท. ประเทศไทยสามารถกาหนดรูปแบบนี้โดยกฎหมายรัฐธรรมนู ญ ที ่
สามารถกาหนดการปกครองรูปแบบพิเศษ ซึง่ สามารถทาได้” นักวิชาการ
“ท้องถิน่ มีความกระตือ รือร้นในการดูแลประชาชน เหมาะสมทีจ่ ะดาเนินการกระจาย
อานาจ…กระทรวงสาธารณสุขต้องคิดว่าบริการอะไรทีจ่ าเป็ นสาหรับประชาชน...การimplement
ค่อยเป็นค่อยไปได้” ผูน้ าอปท.
“อบจ.สามารถจัดตัง้ area health board ได้ แต่ข้นึ อยู่กบั ความเข้มแข็งของอบจ. การทีม ี
กฎหมายรองรับจะทาให้เกิดการดาเนินงานทีก่ าหนดโดยกฎหมาย...อบจ.สามารถจัดตัง้ area
health board ได้หรือไม่ สามารถถ่ายโอนสอ.ได้ไหม? คาตอบคือสามารถทาได้แต่จะเข้มแข็งแค่
ไหน อาจเป็นเพียงแค่การปรึกษาหารือทางานร่วมกัน” นักวิชาการ
“สปสช.ทดลองจัดตัง้ เขตสุขภาพและอปท.มาเป็นกรรมการในบอร์ด” ตัวแทนสปสช.
“การกระจายอานาจควรเริม่ จากการตัง้ ต้นให้เข้าใจกัน การกระจายอานาจไม่ควรเอา
ส่วนทีไ่ ม่ดมี าให้อปท. ...กระทรวงสาธารณสุขควรมองด้านบวก อปท.ไม่ได้อ่อนแอ ถ้าเชือ่ บริบท
ในการกระจายอานาจ ควรมองในด้านทีม่ นคง
ั ่ ผูน้ าอปท.นัน้ ไม่แน่นอน” ผูน้ าอปท.
“ควรมองระยะเปลีย่ นผ่านให้มคี ุณภาพ ไม่ใช่มองผลลัพธ์เรือ่ งความเป็ นธรรมหรือด้าน
ประสิทธิภาพอย่างเดียว ควรประคับประคองอปท.ให้ผ่านระยะถ่ายโอนได้...หากเชือ่ ว่าเปลีย่ น
แล้วแย่ลงจะไม่สาเร็จในการดาเนินการ ระยะเวลากระจายอานาจ 5-10 ปีไม่ใช่สาระสาคัญเท่ากับ
การร่วมมือทางาน ไม่ควร focus เฉพาะนายกอปท.ควรมองทีข่ า้ ราชการประจา” ผูน้ าอปท.
“…functional approach น่ าจะเป็ นไปได้ อปท.ควรได้รบั การพัฒนาความรูแ้ ละเรียนรู้ ...
ไม่ควรกดปุม่ ทัง้ หมดควรเรียนรูก้ นั ไปทีละน้อย” ผูน้ าอปท.
“กลไกทีน่ ายกรัฐ มนตรีต ัง้ ทีจ่ งั หวัดมีค วามเหมาะสมในการท าให้ส่ ว นต่ า งๆท างาน
ร่วมกันและพัฒนาไปสู่การจัดและซื้อบริการแก่ประชาชน เป็ นแบบ joint governance และต้อง
จัดการกับเงินด้วย...”นักวิชาการ
“กระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยทีจ่ ะใช้กลไก (การกระจายอานาจด้านสาธารณสุข )นี้ให้
เป็ น ประโยชน์ แต่ ไ ม่ ม ีก ารขับ เคลือ่ น และหากกลไกนี้ จ ะถู ก น ามาใช้ก็ ต้ อ งมีก ารท าแผน
แผนพัฒนาอปท. จนถึงแผนพัฒนาสุขภาพทีม่ อี ปท.มีส่วนร่วม”นักวิชาการ
“สปสช.เขตจัดตัง้ ทีเ่ ขตน่ าจะพอ ระดับเขตไม่สามารถรองรับ (การกระจายอานาจด้าน
สาธารณสุข)ได้ ต้องปรับกลไกทีจ่ งั หวัดขึ้นมาใหม่และให้เกิดองค์กรทีส่ ามารถดาเนินการ สร้าง
กลไกขึน้ มาเพือ่ รองรับการกระจายอานาจ” ผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
“(การกระจายอานาจ)... รพ.น่ าจะรอดาเนินการ regionalization ในส่วนกลางน่ าจะมี
สภาสุ ข ภาพดูแ ล ระดับเขตเสนอให้ผู้ต รวจดูแลภาพรวมร่ว มกับ สปสช.เขต การก ากับ การ
ดาเนินงานควร monitor ด้วยศูนย์วชิ าการ” นักวิชาการ
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“บ้านแพ้ว... ภายใต้เงือ่ นไขของ ADB ทีต่ ้องมีรพ.นอกระบบ... ควรเชิญจังหวัดทีส่ นใจ
มาร่วมกันทาแผนรูปธรรมให้มกี ารจัด ทาแผน P&P ระดับท้องถิน่ 5 จังหวัด ต่อไปจังหวัดอืน่ ๆก็
จะตืน่ ตัว” นักวิชาการ
“ควรมีการทางานแบบไม่ท้งิ ...ปจั จุบนั กฎหมายกาหนดแล้วก็ต้องปฏิบตั ิ แต่องค์ความรู้
ทีจ่ ะให้แก่ผู้ทตี ่ ่อต้านเป็ นกระบวนการ...ควรมีตวั ชี้วดั ทีแ่ สดงถึงความพร้อมของอปท.... ต้องมี
องค์กรทีใ่ ห้ความรูอ้ ปท....” ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
การประชุมครัง้ นี้มคี วามกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขที่
มีต่ อ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุ ขเดิม ทัง้ รูปแบบและบทบาทโดยเฉพาะกับตัวกระทรวง
สาธารณสุ ข เองและองค์ ก รระดับ จัง หวัด คือ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด และส านั ก งาน
สาธารณสุขอาเภอ จึงเป็นประเด็นสาคัญทีผ่ รู้ ว่ มประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
ทางเลือกหลักของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข สาหรับประเทศไทยนัน้ มีได้ 4
ทางเลือกดังภาพที่ 3.1 ข้างล่าง
ภาพที่ 3.1 ทางเลือกสาหรับการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข

1

3
4

ถ่ายโอนสอ.แก่
อบต.และเทศบาล
ตาบล

2

ถ่ายโอนสอ.และ/
หรือรพ.ให้อบจ.

จัดตัง้ เขต
สุขภาพ
ภายใต้
อปท.

จัดตัง้ เขตสุขภาพภายใต้
คณะกรรมการบอร์ด

Delegation

Devolution
ทีป่ ระชุมได้สรุปทางเลือกไว้ทงั ้ หมด 4 ทางเลือก แบ่งตามรูปแบบการกระจายอานาจ
ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Devolution และ Delegation ซึง่ 4 ทางเลือกประกอบด้วย
1. ถ่ ายโอนสถานีอ นามัยที่เ หลือ ต่ อ ไปแก่ อ บต.และเทศบาลที่มศี ักยภาพตามแผนการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขกาหนดดังทีด่ าเนินการอยูใ่ นปจั จุบนั
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2. ถ่ายโอนสถานีอนามัยและ/หรือโรงพยาบาลแก่อบจ.ตามข้อเสนอของกลุ่มอบจ.
3. จัดตัง้ เขตสุขภาพที่อยู่ภายใต้กากับของอปท.โยการอาศัยกฎหมายการปกครองส่วน
ท้องถิน่ รองรับ
4. จัดตัง้ เขตสุขภาพภายใต้คณะกรรมการบอร์ดอิสระที่ประกอบด้วยมีผู้มสี ่วนได้เสียเป็ น
ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของผู้ซ้อื บริการ ผู้จดั บริการ อปท. ภาคเอกชน องค์กรอิสระ
และประชาชนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ทางเลือกทัง้ 4 ทางเลือก สามารถนามาเปรียบเทียบข้อดีและด้อยดังตารางที่ 3.1, 3.2, 3.2
และ 3.4 ซึง่ พออธิบายโดยละเอียดดังนี้
จากตารางที่ 3.1 การถ่ายโอนสอ.ไปให้อบต.และเทศบาลนัน้ เป็ นแนวทางเดิมของการ
กระจายอ านาจด้า นสาธารณสุ ข ที่ก ระทรวงสาธารณสุ ข ด าเนิ น การวางแผนไว้ ข้อ เด่ น ของ
ทางเลือกนี้มกี ฎหมายแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจรองรับ มองในด้านดีของการกระจาย
อานาจตามหลัก การจะทาให้เกิดการบริการตอบสนองต่ อประชาชนในพื้นที่ ประสบการณ์ ท่ี
เกิดขึน้ ในรอบ 10 ปีของการถ่ายโอนสถานีอนามัย 28 แห่งไปสู่อบต.พบว่าการบริหารจัดการ
คล่ องตัวขึ้น ผู้นาท้องถิ่นมีบทบาทสาคัญในการนาพาการพัฒนาระบบสุ ขภาพโยอาศัยภาษี
ท้องถิน่ อุดหนุน การเข้าถึงบริการง่ายขึน้ และกระตุ้นให้เกิดการซือ้ และจัดบริการระดับพืน้ ที่ การ
ด าเนิ น งานด้า นสาธารณสุ ข และระบบสุ ข ภาพเชิง รุก ดีข้นึ เพราะเป็ น การสร้า งฐานเสีย งแก่
นักการเมืองท้องถิน่ การเยีย่ มบ้านจะทาให้การเมืองท้องถิน่ สร้างฐานเสียงและมีขอ้ มูลเชิงลึกใน
การด าเนิน งานด้า นการเมือ งนอกเหนื อ จากการพัฒ นาระบบบริก ารสุ ขภาพ อย่างไรก็ต าม
รูปแบบนี้มจี ุดอ่อนมากหลายประการ โดยเริม่ จากการแยกเจ้าของสถานบริการทาให้เกิดการ
แยกระบบบริก ารออกขาดความเชื่อ มโยง การเมือ งท้อ งถิ่นมีอิทธิพลสูงต่อ อาชีราชการของ
เจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัย อาจทาให้เกิดระบบการรวมศูนย์อานาจในระดับพืน้ ที่ ในพืน้ ทีท่ ก่ี ารเมือง
ขาดธรรมาภิบ าลจะสร้า งความเสีย หายแก่ ร ะบบสุ ข ภาพเพราะการด าเนิ น งานสนองตอบ
นัก การเมืองท้อ งถิ่นแทนความต้อ งการของประชาชนที่แท้จริง ในพื้นที่ท่ยี ากจนจะเป็ นการ
ซ้าเติมสถานีอนามัยที่ขาดแคลนงบประมาณและทรัพยากร ยิง่ ทาให้การบริการไม่ได้มาตรฐาน
และขาดคุณภาพ การดูแลควบคุมโรคระบาดขาดการเชื่อมโยงทัง้ นโยบายและการดาเนินงานจน
ทาให้โรคระบาดทีร่ นุ แรงเกิดการระบาดแบบหยุดยัง้ ได้ยาก
ตารางที่ 3.1 ข้อดีและด้อยของการโอนสถานี อนามัยแก่อบต.หรือเทศบาล
ทางเลือก
ข้อดี
สถานีอนามัย
 กรอบกฎหมายรองรับ
ถ่ายโอนไปอบต.  ตอบสนองประชาชนพืน้ ที่
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ข้อด้อย
 ระบบสุขภาพแยกส่วน
 เจ้าหน้าทีไ่ ม่มเี ส้นทางอาชีพที่

หรือเทศบาล









บริหารคล่องตัวกว่าราชการเดิม
ผูน้ าเข้มแข็งการพัฒนาไปเร็ว
ประชาชนมีส่วนร่วม
ภาษีพน้ื ทีช่ ่วยพัฒนา
เข้าถึงบริการได้ดขี น้ึ
การซือ้ บริการในพืน้ ทีด่ ขี น้ึ
บริการสังคมและสุขภาพบูรณา
การกันได้ดี
 การเยีย่ มบ้านดีขน้ึ
 การป้องกันโรคและส่งเสริม
สุขภาพมีผดู้ แู ลกากับดีขน้ึ









มันคง
่
สร้างความไม่เท่าเทียมระหว่าง
พืน้ ที่
รวมศูนย์อานาจในพืน้ ที่
การเมืองท้องถิน่ กระทบความ
ต่อเนื่องการทางาน
การพัฒนาด้านสุขภาพอยูล่ าดับ
ท้ายๆ
การสังการและประสานงานกั
่
บ
กระทรวงสาธารณสุขมีกาแพงกัน้
กระทบต่อการควบคุมโรคที่
รุนแรงและระบาดรวดเร็ว
งบประมาณลงทุนไม่เพียงพอ

สาหรับตารางที่ 3.2 เป็ นการโอนสถานีอนามัยและหรือโรงพยาบาลแก่อบจ.แทนการ
โอนแก่อบต.และเทศบาล การเลือกทางนี้เป็ นการแก้ปญั หาที่อบต.และเทศบาลขาดศักยภาพ
ทางการเงินและการจัดการ เพราะอบจ.มีภาระการเงินน้อยกว่าร่ารวยกว่าในภาพรวมโดยเฉลี่ย
อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ไม่ได้ห้ามหรือกีดกันการถ่ายโอนสถานีอนามัยแก่อบต.และเทศบาลที่ม ี
ศักยภาพเพียงพอไม่มปี ญั หาทางการเงิน ทางเลือกนี้จงึ เป็ นเสมือนทางเลือกเสริมทางเลือกเดิม
ที่ก ระทรวงสาธารณสุ ข ใช้ถ่ า ยโอนแก่ อ บต.และเทศบาล ดัง นัน้ การด าเนิ น งานจึง สามารถ
ดาเนินการได้เลยเพราะทีผ่ ่านมากฎหมายรองรับและมีแผนดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ข้อเด่นของ
ทางเลือ กนี้จงึ คล้ายกับทางเลือกเดิมแต่ดีกว่าในภาระการเงินที่เ ข้มแข็งกว่า มีศ ักยภาพการ
บริหารจัดการที่มากกว่า การเชื่อ มต่ อของระบบบริการสามารถเชื่อ มต่ อในรูปแบบจังหวัดที่
ต่อเนื่องและประสานงานกับส่วนกลางได้ง่าย แต่ขอ้ ด้อยที่พบนอกจากจะคล้ายรูปแบบเดิมแล้ว
เนื่องจากการบริหารอยู่ระดับที่สูกว่าอบต.และเทศบาลการใกล้ชดิ ประชาชนในพื้นที่จะน้อยลง
การก ากับ ดู แ ลสถานี อ นามัย ระดับ ต าบลและโรงพยาบาลระดับ อ าเภอท าได้ไ ม่ ค รอบคลุ ม
บุคลากรที่มไี ม่เพียงพอที่จะดาเนินการติดตามกากับ และอาจสร้างกาแพงบริการที่ไม่เชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัดกีดกันการส่งต่อข้ามจังหวัด
ตารางที่ 3.2 ข้อดีและด้อยของการโอนสถานี อนามัยและโรงพยาบาลแก่อบจ.
ทางเลือก
ข้อดี
ข้อด้อย
ถ่ายโอนสถานี  ข้อ ดี เ ช่ น เดีย วกับ ทางเลือ กที่  ข้อด้อยเช่นเดียวกับแบบถ่ายโอน
อนามัย.และหรือ
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โรงพยาบาล
ให้แก่อบจ.








ถ่ายโอนแก่อบต.และเทศบาล
การเงินเข้มแข็งกว่า
บริการแบบสหการได้ทงั ้ จังหวัด
ระบบสุขภาพจังหวัดต่อเนื่อง
ประสบการณ์บริหารมากกว่า
ประสานงานกับส่วนกลางง่าย
บริการเท่าเทียมกันทัง้ จังหวัด






แก่อบต.และเทศบาล
ห่างประชาชนในพืน้ ที่
การกากับดูแลยาก
บุคลากรทีส่ นับสนุนไม่เพียงพอ
กีดกันบริการข้ามจังหวัด

รูปแบบที่ 3 ในตาราง 3.3 นัน้ พบว่าจะเป็ นรูปแบบกากระจายอานาจทีแ่ ตกต่างกับการ
ถ่ายโอนไปสู่อปท.ใน 2 ทางเลือกแรกที่เป็ นรูปแบบของ Devolution แต่เปลี่ยนแปลงมาเป็ น
รูปแบบทีอ่ อกนอกระบบไปเป็ นคณะกรรมการในพืน้ ทีม่ าดูแลกากับแบบ Delegation ในรูปแบบ
ทางเลือก 3 ของตารางที่ 3.3 นี้ คณะกรรมการทีด่ ูแลยังคงดาเนินการภายในอานาจการจัดการ
และรับผิดชอบของอปท. ข้อเด่นคือสามารถดาเนินการได้เลย เพราะกฎหมายการปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น ให้อ านาจแก่ อ ปท.ในการจัด ตัง้ คณะกรรมการระดับ พื้น ที่เ ข้า มาด าเนิ น งานบริก าร
สาธารณะ ข้อดีของทางเลือกเขตสุขภาพระดับพื้นที่น้ีคอื ระบบบริการเชื่อมโยงในเขตพื้นที่ไม่
แยกส่วน สามารถขยายเขตได้โดยรวมสหการของอปท.เข้าด้วยกัน ระบบการส่งต่อจะดีและมี
คูณภาพ ประชาชนาเข้าถึงบริการได้ดี การบริหารทรัพยากรจะเกิดประสิทธิภาพ สร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงบริการ การดูแลควบคุมโรคระบาดและดารสาธารณสุขของเขตภาพรวมจะ
ดาเนินการต่อเนื่องมีคุณภาพ ข้อเสียด้านการประหยัดต่อขนาดอาจไม่ดเี พราะขนาดเขตสุขภาพ
อาจย่อยลงเล็กเกิน การจัดการข้ามเขตอปท.อาจมีปจั จัยการเมืองมาเกี่ยวข้องทาให้การจัดการ
ลาบาก การเมืองท้อ งถิ่นเข้ามามีบทบาทสูง จนเกิด ปญั หาแทรกแซงระบบสุ ขภาพและความ
ขัดแย้งระหว่ างพื้นที่อ าจท าให้ก ารประสานงานในเขตล้มเหลว จนน าไปสู่ค วามขัดแย้งเชิง
นโยบายและการปฏิบตั ทิ าให้ความคล่องตัวหายไป ระบบข้อมูลในเขตต้องการการจัดทาแบบ
เป็ นปจั จุบนั ซึง่ ทาให้เกิดปญั หาด้านสารสนเทศ
ตารางที่ 3.3 ข้อดีและด้อยของการจัดตัง้ เขตสุขภาพภายใต้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
ทางเลือก
เขตสุขภาพ
ภายใต้อปท.







ข้อดี
กฎหมายท้องถิน่ รองรับ
ระบบสุขภาพไม่แยกส่วน
การประสานงานต่อเนื่อง
ขยายเขตได้ใหญ่ขน้ึ
จัดการแบบสหการได้งา่ ย
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ข้อด้อย
 อาจเกิด เขตสุ ข ภาพขนาดเล็ ก
หรือใหญ่เกินไป
 การจัดการลาบากหากเกิดความ
ขัดแย้ง
 การเมืองมีอทิ ธิพลสูง






เข้าถึงบริการดีขน้ึ
เกิดความเท่าเทียม
เพิม่ ประสิทธิภาพ
การควบคุ ม โรคและส่ ง เสริ ม
สุขภาพดีขน้ึ
 ระบบส่งต่อดีขน้ึ







ใช้ภาวะผูน้ าทีส่ งู กว่าปกติ
นโยบายสุขภาพขัดแย้งง่าย
ความคล่องตัวลดลง
การติดตามประเมินผลซับซ้อน
ปญั หาการถ่ายโอนสถานบริการ
ระบบข้อมูลซับซ้อน

ทางเลือ กสุ ดท้ายแบบที่ 3.4 เป็ นการเสนอจัดตัง้ เขตสุ ขภาพที่อ ยู่ใ นการดูแลของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึง่ แตกต่างกับแบบที่3เพราะเขตสุขภาพในแบบที่ 3 อยู่ในเขตรับผิดขอบ
ของอปท.แต่แบบทางเลือกที่ 4 ประเด็นสาคัญคือกระทรวงสาธารณสุขยังคงเป็ นผู้มอี ทิ ธิพล
รับผิดชอบการดาเนินงานระบบสุขภาพ เขตสุขภาพทีค่ ณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วนทีม่ สี ่วน
ได้เสียนี้ จะเกิดธรรมาภิบาลสูง ระบบบริการทีด่ าเนินงานระบบเขตจะมีความเชื่อมโยงและการ
ส่งต่อเกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพ ประชาชนาเข้าถึงบริการแบบเท่าเทียมกันและง่ายขึน้ เพราะ
ไม่มปี จั จัยทางเขตพื้นที่มากีดกัน อิทธิพลการเมืองท้องถิน่ มารบกวนน้ อยลง การประสานของ
ทุกภาคส่วนสร้างการมีส่วนร่วมและการร่วมมือดาเนินงานย่อมประสบผลสาเร็จสูง การขัดแย้ง
เชิงความคิด นโยบายและการปฏิบตั ลิ ดลง ข้อเสียของระบบเขตสุขภาพแบบนี้จะพบว่าการสัง่
การเชิงนโยบายทาได้ยากและล่าช้าขึน้ เพราะต้องอาศัยกระบวนการเจรจาต่อรองและทาความ
เข้าใจ จนนโยบายอาจล่ า ช้า ไม่ไ ด้ร บั การตอบสนองท าให้การคงบคุ ม โรคระบาดไม่ท ันการ
เสียหาย จุดอ่อนของระบบเขตสุขภาพแบบภาพรวมใต้กระทรวงสาธารณสุขนี้ต้องภาวะผู้ นาที่
เข้มแข็งและการร่วมมือระหว่างพืน้ ที่เขตต่างๆ หากมีความขัดแย้งกันการกาหนดนโยบาย การ
ดาเนิ นงานและการก ากับ ดูแ ลทาได้ย ากกว่ า นอกจากนี้ค ณะกรรมการที่เ ข้าบริห ารจัดการ
ต้อ งการความร่วมมือ และผู้มคี วามรู้ประสบการณ์ ซ่งึ ระดับพื้นที่บางแห่งหาได้ไม่ง่ายและไม่
เพียงพอ
ตารางที่ 3.4 ข้อดีและด้อยของการจัดตัง้ เขตสุขภาพภายใต้คณะกรรมการอิ สระ
ทางเลือก
เขตสุขภาพ
ภายใต้
คณะกรรมการ
อิสระ








ข้อดี
ระบบสุขภาพต่อเนื่องบูรณาการ
ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพดีขน้ึ
มีธรรมาภิบาลสูง
อิทธิพลการเมืองท้องถิน่ น้อย
ตอบสนองความต้องการพืน้ ที่
ความขัดแย้งเชิงนโยบายลดลง
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ข้อด้อย
การสังการโดยตรงยากขึ
่
น้
นโยบายอาจไม่ได้รบั ตอบสนอง
การประสานงานแนวดิง่ ตัดขาด
การควบคุ ม โรคระบาดที่รุนแรง
ยากขึน้
คณะกรรมการบอร์ดบางพื้นที่หา








ได้ยาก
เกิดประสิทธิภาพ
เข้าถึงบริการได้ทวถึ
ั ่ งเท่าเทียม  อาจสร้า งความขัด แย้ง ระหว่ า ง
ส่วนและพืน้ ทีม่ ากขึน้
สร้างการมีส่วนร่วม
 ความแตกต่างระหว่างพื้นที่รวย
การประสานงานชัดเจน
และจนอาจเพิม่ ขึน้
บริหารจัดการคล่องตัว
 การประสานงานต้ อ งการภาวะ
ความสนับสนุนจากกระทรวง
ผูน้ าทีเ่ ข้มแข็ง
สาธารณสุขสูงทาหึความเป็ นไป
ได้มาก

จะเห็นได้ชดั เจนว่าทางเลือกทัง้ 4 แบบมีขอ้ ดีและด้อยแตกต่างกันไม่น้อย การทีจ่ ะเลือก
ทางเลือ กใดย่ อ มต้ อ งค านึ ง ถึง ผลดีแ ละเสีย ในรูป แบบนั น้ นอกจากนี้ ค วามเป็ น ไปได้แ ละ
ผลกระทบที่ตามมายังเป็ นปจั จัยสาคัญ ของการเลือกทางเลือกนัน้ หากนาเอาทางเลือกทัง้ 4
ทางเลือกมาเทียบเคียงผลดีและด้อยจะสามารถพบข้อแตกต่างทีช่ ดั เจนกว่าเดิ มดังตารางที่ 3.5
ดังนี้ คือ อปท.เป็นต้นสังกัดของหน่วยบริการทัง้ 4 ทางเลือก ในขณะทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเป็ น
ต้นสังกัดของหน่ วยบริการเพียงทางเลือก 4 ทางเลือกเดียวทีเ่ ขตสุขภาพอยู่ในความรับผิดชอบ
ั หาเรื่อ งกฎหมายรองรับ สภาพของการกระจายอ านาจด้า น
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ป ญ
สาธารณสุขนัน้ ทางเลือก1-3 เป็ นกฎหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่มปี ญั หาการ
รับรองสภาพทางการ แต่รปู แบบที่ 4 นัน้ จาเป็ นต้องพิจารณาแนวทางกฎหมายทีจ่ ะนามารองรับ
สภาพ อ านาจ หน้ า ที่ และบทบาทางกฎหมายของคณะกรรมการบอร์ด ที่จ ะมาดู แ ล การ
ดาเนินงานของทางเลือกที่1-3 จะเป็ นรูปแบบร่วมทาระหว่างอปท.ทีเ่ รียกว่าสหการซึง่ กฎหมาย
เปิดโอกาส แต่เขตสุขภาพทีก่ ระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบจะเป็ รระบบบูรรณาการทีต่ ้องอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึง่ ทาได้ยากและท้าทายภาวะผูน้ าอย่างยิง่ เรื่องความเป็ นจะเห็น
ได้ว่ารูปแบบที่ 1 นัน้ ขีดวงจากัดในพืน้ ทีต่ นเองจึงไม่สามารถสร้างความเป็ นธรรมและเท่าเทียม
ของการเข้าถึงบริการได้ระหว่างพืน้ ที่ แต่ทางเลือกที่ 2-4 นัน้ เป็ นการสร้างความเข้าถึงบริการที่
เป็นธรรมและเท่าเทียมข้ามขอบเขตพืน้ ทีต่ นเอง (across areas) จนเกิดความเท่าเทียมระหว่าง
เขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบด้วย
ตารางที่ 3.5 จุดดีและจุดด้อยของทางเลือกการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
รูปแบบ 1
ถ่ายโอนสอ.แก่
อบต/เทศบาล

รูปแบบ 2
ถ่ายโอนสอ./
รพ.แก่อบจ.
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รูปแบบ 3
เขตสุขภาพ
ภายใต้อปท.

รูปแบบ 4
เขตสุขภาพ
ภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข

ต้นสังกัด

อปท.

อปท.

อปท.

อปท./กสธ.

กม.รองรับ

กม.ท้องถิน่

กม.ท้องถิน่

กม.ท้องถิน่

ไม่ม ี

ตอบสนองพืน้ ที่

มากทีส่ ุด

มาก

มาก

มาก

ความคล่องตัว

มาก

มาก

มาก

มากทีส่ ุด

อิทธิพลจากผูน้ า
ประชาชนมีส่วนร่วม

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

มาก
มาก

มาก
มาก

น้อย
มาก

ระบบบริการแตกแยก

มากทีส่ ุด

มาก

มาก

น้อย

การเข้าถึงบริการ

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

บริการP&P

ดีมาก

ดี

ดี

ดี

ประสานงาน

สหการ

สหการ

สหการ

บูรณาการ

ความเป็ นธรรม

ในพืน้ ทีอ่ ปท.

ระหว่างอปท. ระหว่างพืน้ ที่

ระหว่างพืน้ ที่

ระบบส่งต่อ

ไม่ดี

ดี

ดี

ดี

ธรรมาภิบาล

ไม่แน่ นอน

ดี

ดี

ดีมาก

ประสิทธิภาพ

ปานกลาง

ดี

ดี

ดี

หากพิจารณาจุดเด่นของทุกทางเลือกการวิเคราะห์พบว่า ทางเลือกที่ 1 ของการถ่าย
โอนสถานีอนามัยแก่อบต.และเทศบาลนัน้ จะสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพืน้ ที่
มากทีส่ ุดเพราะอยู่ใกล้ชดิ ประชาชนและชุมชนทีส่ ุด ประชาชนสาสมารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มาก
ทีส่ ุด ประชาชนาจะเข้าถึงบริการแบบใกล้บา้ นใกล้ใจมากทีส่ ุด การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้อ งกันโรคสามารถทาได้ด ีมากเพราะข้อ มูล ได้รบั แบบข้อมูล พื้นที่ท่แี ท้จริง แต่ มขี ้อ เสียกว่ า
ทางเลือกอื่นๆในด้านการได้รบั อิทธิพลทางการเมืองท้องถิน่ ซึ่งหากได้รบั ในทางบวกจะส่งเสริม
การพัฒนาระบบสุขภาพ ไม่เ ช่นนัน้ จะสร้างความเสียหายแก่ระบบสุขภาพระดับรากหญ้าได้
อย่างรุนแรง ปญั หาระบบสุขภาพทีแ่ ตกแยกเป็ นปญั หาสาคัญทีต่ อ้ งคานึงทีส่ ุด รูปแบบที่ 2-3 นัน้
ไม่มจี ุดเด่นพิเศษอะไรในระดับสูงเกินรูปแบบที่ 1และ 4 แต่รปู แบบที่ 4 นัน้ มีจุดเด่นทีร่ ะดับสูง
มากด้านความคล่องตัวของการดาเนินงานทัง้ การบริหารและการจัดบริการ เพราะคณะกรรมการ
บอร์ดมีอสิ ระได้รบั การสร้างความมีส่วนร่วมและประสานงาน ดังนัน้ การกาหนดนโยบายสามารถ
พิจารณาตามสภาพสาเหตุ พ้นื ที่และจัดบริการตามปญั หาที่เกิด การที่มผี ู้มสี ่วนได้เสียมาร่วม
บริหารจัดการและสร้างความประสานงานแบบมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลระดับสูงกว่า
ทุกทางเลือก แต่ภายใต้ขอ้ จากัดว่ามีทรัพยากรและผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอ
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ทางเลือกทัง้ 4 นัน้ มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อนโยบายสุขภาพในพืน้ ที่ จึงมีความจาเป็ นที่
สาคัญอย่างยิง่ สาหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลกระทบและความเข้มข้นเชิงนโยบายของทัง้ 4
รูปแบบ โดยอาศัยแนวทางการชีแ้ นะของการวิเคราะห์นโยบายที่ Barker (1996) กล่าวไว้ในการ
วิเคราะห์และศึกษานโยบายสามารถพิจารณาประเด็นผลกระทบเชิงนโยบายของทางเลือกทัง้ 4
รูปแบบ ได้แตกต่างกันในประเด็นหลักๆต่างๆที่สาคัญ 10 ประการ ดังนี้ คือ ผลกระทบต่อ
ประชาชนทุก คน แก้ ปญั หาสนองตอบพื้น ที่ มีค วามเป็ น จริง ทัง้ เชิง เทคนิ ค และงบประมาณ
ผลกระทบต่อการคลังหน่วยบริการ การสนับสนุนบริการภาคอื่น สร้างการเข้าถึงบริการดีขน้ึ หรือ
เลวลง สร้างความเป็ นธรรมทางสุขภาพ ผลกระทบด้านประสิทธิภาพของบริการ สร้างคุณภาพ
การบริการให้มากขึ้นหรือ เลวลง และสร้างการประสานงานระหว่างองค์กรและหน่ วยบริการ
ประเด็นเหล่านี้จาเป็ นต้องได้รบั การศึกษาวิจยั เพิม่ เติมเมื่อต้องการกาหนดรูปแบบใดๆก็ตามให้
เป็ นนโยบายและวาระแห่งชาติ ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้ไม่สามารถชี้ชดั ได้เนื่องจากการศึกษาไม่ม ี
ข้อมูลและอยูน่ อกคาถามวิจยั ทีก่ าหนด
3.3 รูปแบบจาลองของการจัดตัง้ เขตสุขภาพภายใต้คณะกรรมการบอร์ด
จากการประชุม ระดมสมองของผู้บ ริห ารและนัก วิชาการพบว่ า เขตสุ ข ภาพที่จ ดั ตัง้
ภายใต้ ค วามรับ ผิด ชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข นัน้ เป็ น ประเด็น ที่น่ า สนใจในการสร้า ง
ทางเลือกของการกระจายอานาจ เพราะเป็ นระบบสุขภาพที่เมื่อกระจายอานาจแล้วกระทรวง
สาธารณสุขยังคงเชื่อมันว่
่ านโยบายสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนดและรับผิดชอบนัน้
ได้รบั การสนองตอบและดาเนินการ เพราะหน่ วยบริการยังคงสภาพอยู่ในการดูแลกากับหรืออยู่
ในคณะกรรมการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเองมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง ระบบสุขภาพ
ทีเ่ กิดภายใต้การจัดการของคณะกรรมการบอร์ดเองประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆทีเ่ ข้ามาร่วมมือ
ดาเนินการแบบบูรณาการทีจ่ ะลดปญั หาความขัดแย้งทางความคิด นโยบายและการดาเนินงาน
ของหน่ วยนโยบายทัง้ กระทรวงสาธารณสุขและสปสช.โดยเฉพาะหน่ วยงานบริหารและหน่ วย
ั หาเรื่อ งข้อ ขัด แย้ง เชิง นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ในเขต
บริก ารที่ต งั ้ อยู่ใ นพื้นที่ ก็ไ ม่ มปี ญ
สุขภาพระบบสุขภาพมีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะระบบบริการทีเ่ ชื่อมโยงตัง้ แต่บริการปฐมภูมไิ ป
ทุตยิ ภูตติยภูมแิ ละบริการการแพทย์เฉพาะทางชัน้ สูง สามเหลีย่ มของระบบบริการและการส่งต่อ
เดิมในระบบสุขภาพประเทศไทยไม่ได้ถูกแยกส่วนออกจากกัน การที่มสี ่วนร่วมในทุกภาคส่วน
นอกจากสร้างการมีส่ว นร่วมของภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ อปท. และชุมชน ยังสร้างการ
อภิบาลระบบโดยรวมอย่างแท้จริง สามารถพัฒนาต่อไปสู่ธ รรมาภิบาลที่ปรารถนา ดังนัน้ จึง
คิดเห็นร่วมกันว่าเขตสุขภาพทีจ่ ดั ตัง้ ภายใต้การรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขนัน้ มีความ
เป็นไปได้อย่างยิง่ เชิงนโยบายทีจ่ ะนาไปกาหนดเป็นวาระแห่งชาติ
เขตสุขภาพที่วาดภาพไว้สามารถจาลองรูปแบบได้ดงั ภาพที่ 3.2 สามารถอธิบายโดย
ละเอียดได้ว่าภายใต้การกากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข เขตพืน้ ทีจ่ ะมีหน่ วยงานสาคัญของ
กระทรวงสาธารณสุขที่เชื่อมต่ อจากส่วนกลางสู่พ้นื ที่โดยสานักตรวจราชการสาธารณสุขเขต
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และสปสช.เขต สาหรับสปสช.นัน้ แม้จะเป็ นองค์กรอิสระแต่กย็ งั อยู่ในขอบเขตของกระทรวงโดย
รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงสาธารณสุขเป็ นผูม้ อี านาจสูงสุด ขณะเดียวกันศูนย์แพทย์เฉพาะทางทีเ่ ป็ น
หน่ วยบริก ารตติยภูมยิ งั คงบริห ารจัดการโดยกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพในพื้นที่ม ี
คณะกรรมการบอร์ดที่เป็ นองค์กรอิสระดูแลสนับสนุ น ให้การช่วยเหลือและบริหารจัดการหน่ วย
บริก ารตัง้ แต่ ร ะดับ สอ.รพช.รพท.และหรือ รพศ. ความส าคัญ ของเขตสุ ข ภาพคือ ได้ม ีก าร
จัดบริการตัง้ ปฐมภูม ิ ทุตยิ ภูม ิ และตติยภูม ิ มีระบบส่งต่อที่ ต่อเนื่องและเชื่อมโยง และมีบริการ
ผสมผสานทัง้ สุขภาพส่วนบุคคล บริการรพ. บริการสังคม และการสาธารณสุข ความยืดหยุ่น
ของเขตสุขภาพคือ หน่ ว ยบริก ารยังสามารถอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุ ข
เช่นเดิมไม่ว่าสอ.รพช.รพท.หรือรพศ. ขณะเดียวกันสอ.และรพ.บางส่วนหรือทัง้ หมดสามารถถ่าย
โอนไปสู่อ ปท.หรือ ออกนอกระบบเป็ น องค์อิส ระได้ สิ่ง เหล่ านี้ส ามารถขจัดความขัดแย้งเชิง
นโยบายและปฏิบตั ิ และปลดทางตันของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขเพราะไม่จากัดเพียง
การถ่ายโอนหน่ วยบริการเท่านัน้ แต่สามารถให้อปท.และหน่ วยงานอื่นๆมาร่วมการดาเนินงาน
ประสานการทางานได้
องค์ ก รที่ต้ อ งปฏิส ัม พัน ธ์ ก ับ เขตสุ ข ภาพประกอบด้ ว ยผู้ ท าหน้ า ที่ซ้ือ บริก ารแทน
ประชาชน สปสช.เป็ นผู้ซ้อื บริการแก่ประชาชนในเขตสุขภาพรายใหญ่ท่สี ุดเพราะงบประมาณ
มากที่สุ ด ดู แ ลผู้ ม ีส ิท ธิใ์ นระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า เป็ น ส่ ว นใหญ่ ใ นเขตสุ ข ภาพ
นอกจากนี้ ย ัง มีก รมบัญ ชีก ลางที่ท าหน้ า ที่จ่ า ยค่ า บริก ารแก่ ข้า ราชการ พนั ก งานรัฐ และ
ลูกจ้างประจาในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจาของรัฐ สานักงาน
ประกันสังคมทาหน้าที่จ่ายค่าบริการแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม อปท.จ่ายค่าบริการ
สุขภาพแก่เจ้าทีข่ องระบบปกครองส่วนท้องถิน่ และหากอปท.ทีม่ ศี กั ยภาพก็ยงั สามารถซือ้ บริการ
แก่ ประชาชนในพื้นที่เ พิ่มเติม หน่ ว ยงานที่ส นับสนุ นด้านวิชาการนัน้ เป็ นบทบาทสาคัญ ของ
กระทรวงสาธารณสุขผ่านมาทางกรมวิชาการต่างๆ เข่น กรมอนามัยกรมควบคุมโรคเป็ นต้น
โดยการมอบหมายให้ศูนย์วชิ าการเขตต่างๆเป็นผูด้ าเนินการและติดตามประเมินผล สานักตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตเป็ นองค์กรตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขที่จะติดตามนโยบาย
ต่างๆทีก่ าหนดว่าได้รบั การดาเนินการตอบสนองตามนโยบายทีก่ าหนดไว้เพียงไรในรูปแบบของ
การนิเทศติดตามงาน
ภาพที่ 3.2 ระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ
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กระทรวง
สาธารณสุข

ศูนย์
วิชาการ

เขตสนับสนุน
วิชาการ

สานักตรวจ
ราชการเขต

ศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง

ติดตาม
ประเมินผล

อปท.
อบจ.
เทศบาล
อบต.

สปสช.เขต

- กรมบัญชีกลาง
- ประกันสังคม
- อปท.

ซือ้ บริการ

ซือ้ บริการ

ส่งต่อ

เขตสุขภาพ

รพศ
บริหาร

สสจ.

รพท

ส่งต่อ

ส่งต่อ
รพช

สอ.ถ่ายโอน
อปท.และ
อปท.สหการ

สอ.
ส่งต่อ

อภิบาลระบบ

รพ.อิสระ
องค์การ
มหาชน
บริหาร

สสอ.

ส่งต่อ

บอร์ดเขตสุขภาพ
ตัวแทนอปท./กสธ./สปสช./ปชช.

จะเห็นได้ว่าเขตสุขภาพมีความสมดุลขององค์ประกอบทีบ่ ูรณาการและยืดหยุ่นมากกว่า
ทางเลือ กแบบการถ่ ายโอนไปสู่อ ปท.หรือ การจัด ตัง้ เขตสุ ข ภาพในกากับ ดูแลของอปท.ที่ม ี
ขอบเขตไม่ยดื หยุน่ และมีอทิ ธิพลทางการเมืองท้องถิน่ สูง นอกจากนี้เขตสุขภาพทีเ่ สนอแนวคิดนี้
ยังมีความเด่นทีข่ นาดต่อพืน้ ทีไ่ ม่เล็กและใหญ่เกินไปเป็นการประหยัดต่อขนาดจึงมีประสิทธิภาพ
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เขตสุขภาพที่เสนอรูปแบบนี้ยงั สามารถเชื่อมโยงประสานงานในโครงสร้างการบริหารและการ
ปกครองเดิมได้อย่างดี
3.4 บทบาทที่เปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรในสังกัด
เมื่อ เกิ ด การกระจายอ านาจไม่ ว่ า จะไปสู่ อ ปท.หรือ เขตสุ ข ภาพ โครงสร้ า งและ
ความสัมพันธ์เชิงบริหารจัดการของกระทรวงสาธารณสุขย่อมเปลีย่ นแปลงไป ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของบทบาททัง้ กระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานในสังกัดทุกระดับ จึงสมควรที่
จะต้องนามาเป็นประเด็นสาคัญพิจารณาร่วมกับการสร้างทางเลือกการกระจายอานาจ
หลังการกระจายอานาจระบบสุขภาพจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กนั อย่างชัดเจนดัง
ภาพที่ 3.3 จะเห็นได้ว่าเมื่อจัดตัง้ เขตสุขภาพและมีโครงสร้างคณะกรรมการบอร์ดทีม่ าดูแลการ
กระจายอานาจด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะภายใต้การกากับของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุขจะประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงอานาจการบริหาร 3 สายงาน ได้แก่สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ทาหน้าที่ด้านการบริหาร บริการ และกาหนดนโยบายสาธารณสุข
เช่นเดิม สปสช.ยังคงเป็ นองค์กรอิสระที่เป็ นผู้มอี านาจด้านซื้อบริการแทนประชาชนเช่นระบบ
ปจั จุบนั แต่มคี ณะกรรมการบอร์ดระดับชาติทท่ี าหน้าทีใ่ นการกากับดูแลและดาเนินงานนโยบาย
การกระจายอานาจด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะ ทัง้ 3 สายงานประสานการทางานภายใต้การ
บริหารจัดการของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุ ข เมื่อ เกิดเขตสุขภาพโครงสร้างดังกล่าวจาก
ระดับชาติมาสู่เขต 3 ช่องทางคือ สปสช.เขต สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต และ
คณะกรรมการบอร์ดเขตสุขภาพ เพียงแต่การได้มาซึง่ คณะกรรมการและองค์กรบริหารแตกต่าง
กัน สปสช.เขตมาจากการคัดเลือกแต่งตัง้ โดยสปสช. สานักตรวจราชการเขตของกระทรวง
สาธารณสุขมาจากการคัดเลือกแต่งตัง้ โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่คณะกรรมการบอร์ดเขต
สุ ข ภาพมาจากหลายภาคส่ ว นประกอบด้ว ยการคัด เลือ กแต่ ง ตัง้ โดยต าแหน่ ง ของกระทรวง
สาธารณสุขและสปสช.และหน่ วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องและบางส่วนมากจากการคัดเลือกและ
เลือกตัง้ โดยกลุ่มตัวแทนที่เกี่ยวข้องเช่นภาคเอกชน อปท. ภาคองค์กรอิสระและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เป็ นต้น การได้มาและกาหนดขนาดบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เป็ นโจทย์คาถามเชิงวิจยั และพัฒนาในลาดับต่อไป ภายในเขตสุขภาพจะประกอบด้วยหน่ วย
บริหารและหน่ วยบริการทัง้ กระทรวงสาธารณสุขได้แก่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ ศูนย์วชิ าการเขต หน่ วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขตั ้งแต่โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป
่ สถานีอนามัย หรือศูนย์การแพทย์อ่นื ๆบางสาขา เช่น สถาบันจิตเวช
สถาบันมะเร็งเป็ นต้น ยังประกอบด้วยหน่ วยงานอปท.ทัง้ อบจ. เทศบาลขนาดต่างๆ และอบต.
และหน่ วยบริการทีอ่ ปท.เป็ นผูด้ ูแลและเป็ นเจ้าของ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุขเป็ นต้น รวมทัง้
สอ.ทีถ่ ่ายโอนแก่อปท. ยังประกอบด้วยโรงพยาบาลที่แยกออกเป็ นองค์กรอิสระมหาชน หน่ วย
บริการของส่วนราชการอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลกระทรวงกลาโหมและ
และสถานบริการเอกชนต่างๆ จะเห็นได้ว่าเขตสุขภาพมีความซับซ้อนมากกว่าเพียงแค่การถ่าย
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โอนสถานบริก ารกระทรวงสาธารณสุ ขไปสู่อ ปท.และกาหนดว่าเป็ นการกระจายอ านาจด้าน
สาธารณสุข แต่เขตสุขภาพเป็ นระบบสุขภาพในพื้นที่ท่ตี ้องการการจัดการแบบเฉพาะและเป็ น
องค์รวมแบบรูปธรรมซึง่ หากพิจารณาร่วมกับภาพที่ 3.2 จะเข้าในความซับซ้อนเชิงอานาจและ
การจัดบริการมากขึน้
ภาพที่ 3.3 โครงสร้างระบบสุขภาพหลังการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข

สปสช

สานักงาน
ปลัดกระทรวง

คณะกรรมการกระจาย
อานาจด้านสาธารณสุข

สปสช.เขต

สานักตรวจ
ราชการ.เขต

คณะกรรมการเขตสุขภาพ

อปท.

สสจ.

สอ.ถ่าย
โอน

รพศ./รพท.
รพช.

รพ.อิสระ
องค์การ
มหาชน

สอ.

เขตสุขภาพ
เส้นบังคับบัญชา

เส้นประสานงาน

เส้นเขตสุขภาพ

จากการประชุมได้มขี อ้ เสนอว่าระดับชาตินัน้ การกระจายอานาจมีจุดต้องพัฒนาสาคัญ
คือ ขาดองค์กรทีด่ แู ลการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง ควรมีโครงสร้างบอร์ดหรือ
คณะกรรมการอิสระระดับประเทศที่กากับดูแลติดตามในลักษณะของบอร์ดกระจายอานาจด้าน
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สาธารณสุขแห่งชาติ (National Health Decentralization Board) ขณะเดียวกันทีป่ ระชุมยังตัง้
เสนอข้อสังเกตไว้ว่า บทบาทการดูแลเรื่องกระจายอานาจด้านสาธารณสุขนี้ควรเป็ นบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือเป็ นบทบาทขององค์อสิ ระที่จดั ตัง้ ใหม่ บทบาทหน้าที่ของบอร์ดนี้จะมี
ประเด็น อะไรขัด แย้ง กับ บทบาทส านัก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( สช.)หรือ ไม่ มี
นักวิชาการบางคนกล่าวให้ความเห็นว่าสานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นัน้ ควรมี
บทบาทกลันกรองนโยบายสุ
่
ขภาพโดยรวมเสนอต่อรัฐบาลเสมือนการดาเนินงานขาขึ้น ส่ว น
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผูด้ าเนินการตามนโยบายที่รฐั บาลกาหนดในกระบวนการนโยบายขา
ลง อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถสรุปได้ว่าองค์กรใดทีค่ วรเป็นผูร้ บั ผิดชอบดูแลการกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขเองคงต้องมีส่วนรับผิดชอบเพราะเป็ นผู้ดาเนินการตาม
นโยบายและกฎหมายก าหนด แต่ ก็ย ัง คงมีค วามไม่ ช ัด เจนว่ า หน่ ว ยงานใดของกระทรวง
สาธารณสุขที่รบั ผิดชอบ องค์กรที่สมควรจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบนัน้ อาจจะเป็ นสานักนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงสาธารณสุ ข หรือ คณะกรรมการสนั บ สนุ น การกระจายอ านาจด้ า น
สาธารณสุ ข ที่เ คยจัดตัง้ แต่ ห มดบทบาทลงไปอย่า งมาก หรือ คณะท างานโครงสร้า งใหม่ใ น
กระทรวงสาธารณสุขทีจ่ ดั ตัง้ ทัง้ หมดยังไม่มคี วามชัดเจน
“กระทรวงสาธารณสุขควรเป็ น Mobilizer ระดับชาติ policy maker ระดับชาติแต่ควรทา
ในลักษณะการมีส่วนร่วมของ national health board หรือ councilระดับชาติต้องเป็ นpolicy body
และ regulator” นักวิชาการและผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
“การทีม่ ีส านั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ( สช.) ไม่ ไ ด้ แ ทนทีก่ ระทรวง
สาธารณสุ ข สช.ควรทาหน้ าทีแ่ ทนครม. และรู้ว่าประเทศไทยควรมีอะไรต้อ งทา ทาหน้ าทีด่ ู
นโยบายและแผน...” นักวิชาการ
จากการระดมความคิดพบว่าผูเ้ ข้าประชุมมีความคิดเห็นตรงกันว่า กระทรวงสาธารณสุข
นัน้ ควรแสดงบทบาทระดับชาติในการกาหนดนโยบาย ดูแลการจัดสรรทรัพยากร ควบคุมกากับ
ให้เกิดความเป็ นธรรมทางสุขภาพ และสร้างแนวทางการกระจายทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด
การกระจายอ านาจด้า นสาธารณสุ ข นั น้ กระทรวงสาธารณสุ ข ต้ อ งแสดงบทบาทผู้ น าการ
ดาเนินงานและเสนอรูปแบบทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าเหมาะสมทีส่ ุด แนวทางทีน่ ักวิชาการ
เสนอสาหรับบทบาทของคณะอนุ กรรมการประสานความร่วมมือดาเนินการด้านสาธารณสุ ข
ระดับจังหวัดนัน้ กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลควรให้อานาจแก่คณะอนุ กรรมการนี้ สาหรับ
บทบาทหน้าทีก่ ารจัดทาแผนและใช้ง บประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่สปสช.โอนมา
ให้จงั หวัดในการดาเนินงาน เป็ นเรื่องที่คดิ นอกกรอบและท้าทายให้จงั หวัดที่สนใจและจังหวัด
อื่นๆตื่นตัวจนสามารถดาเนินการได้ทงั ้ ประเทศ กระทรวงสาธารณสุขและสปสช.ควรยืดหยุ่นการ
ใช้ง บประมาณส่ ง เสริมสุ ข ภาพและป้ อ งกัน โรคนี้ ต ามสภาพปญั หาของพื้นที่ เพราะคนพื้น ที่
สามารถมองเห็นความจาเป็ นและความเป็ นไปได้มากกว่าเจ้าหน้ าที่ส่วนกลาง ที่ประชุมเสนอ
กระทรวงสาธารณสุขมอบอานาจให้พ้นื ที่ได้มบี ทบาทแก้ไขปญั หาสุขภาพที่เกิดและประสบใน
พื้นที่ท้องถิน่ ให้พ้นื ที่สามารถแก้ไขปญั หาด้วยบริบทของตนเอง มากกว่าที่จะเป็ นลักษณะสัง่
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การจากส่ วนกลางและแก้ปญั หาแบบเหมือนกันรูปแบบเดียวโดยไม่ปรับเปลี่ยนตามบริบทที่
แท้จริง
“กระทรวงสาธารณสุขไม่ควรทาบริการ ควรเป็ น policy body, regulator, key mobilizer
เป็ นผูก้ าหนดมาตรฐานการบริการและเคลือ่ นย้ายทรัพยากรให้เกิดบริการทีเ่ ท่าเทียมเสมอภาค
การจัดสรรงบประมาณให้เกิดการกระจายทีเ่ ป็ นธรรม เวชภัณฑ์ โรคติ ดต่อต่างๆ” นักวิชาการ“
บทบาทกระทรวงสาธารณสุข.คือสรรหารูปแบบและเสนอให้เกิดการกระจายอานาจ เรือ่ ง
primary care ควรให้อปท.ทา แต่เรือ่ งบริการสุขภาพทีซ่ บั ซ้อนกระทรวงสาธารณสุข.ทาไป” ผูน้ า
อปท.
“…(ให้)คณะกรรมการชุดนี้(คณะอนุ กรรมการประสานความร่วมมือการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขระดับจังหวัด) สามารถใช้งบประมาณ P&P และ OP อาจมีการเปิ ดช่องให้เกิดการ
ทดลองทาและต่อมาก็อาจมีการนาร่อง และทาให้จงั หวัดอืน่ ๆตืน่ ตัวและดาเนินการ มีตวั อย่าง
รูปธรรมทีจ่ งั หวัดตืน่ ตัวและactive ในการดาเนินการ มีแผนพัฒนาสุขภาพทีอ่ ปท.มีส่วนร่วม
กระทรวงสาธารณสุข.ควรจะจัดการกับโอกาสเหล่านี้” นักวิชาการ
“ในจังหวัดการดาเนินงานไม่ได้ทาเฉพาะสาธารณสุข จะทาพร้อมๆกันหลายหน่ วยงาน
ไม่จาเป็ นต้องทาเหมือนกันทุกจังหวัด แต่ควรให้จงั หวัดคิดเองทาเองไม่ต้องทาเหมื อนกัน ควร
แก้ปญั หาได้เอง เช่น กาหนดให้มนี ักกายภาพบาบัด ทุกอาเภอเพือ่ ดูแ ลผู้พกิ าร แต่ กระทรวง
สาธารณสุขทาไม่ได้ เป็นต้น คนอยูใ่ นพื้นทีจ่ ะมองแตกต่างออกไปกับส่วนกลาง” ผูน้ าอปท.
จากความเห็น ประเด็น บทบาทกระทรวงสาธารณสุ ข นัน้ มีก ารแสดงความคิด เห็น ที่
หลากหลาย แต่ความคิดเห็นสาหรับหน่ วยบริหารระดับเขตและจังหวัดนัน้ มีการแสดงความเห็น
น้อยไม่ชดั เจน เพียงแต่เน้นบทบาทจังหวัดว่าเป็ นจุดเหมาะสมที่จะดาเนินการกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุขและเป็ นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขในการช่วยเหลือ ดาเนินการ กากับและ
ติดตามให้สาเร็จ อย่างไรก็ตามที่ประชุมมองเห็นประเด็นความร่วมมือกับพื้นที่ซ่งึ หมายความ
รวมทัง้ อปท.และชุมชนในการแก้ปญั หาเรื่องโรคติดต่ อและไม่ติดต่ อ การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ซึง่ สามารถกล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
เห็นได้ชดั เจนว่ากระทรวงสาธารณสุขจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตามลักษณะสาคัญ 3
ประการ คือ กฎหมาย งบประมาณ และการวางแผน ซึ่งระดับความเข้มของตัวแปรทัง้ 3 จะ
นาไปสู่การปรับเปลีย่ นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานในสังกัดต่างๆ พอสรุปได้
ดังนี้
บทบาทกระทรวงสาธารณสุข
1. กาหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติและต่างประเทศ
2. กาหนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วและการบังคับใช้ทงั ้ กฎระเบียบและการขึน้ ทะเบียนใบอนุญาต
3. บริหารและพัฒนาบริการตติยภูม ิ
4. จัดบริการระดับสูงทัง้ ทุตยิ ภูมแิ ละตติยภูม ิ
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5. จัดสรรงบประมาณลงทุนทีต่ อ้ งใช้งบประมาณจานวนมาก
6. Equalization of fund และกระจายทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพเป็นธรรม
7. การวางแผนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขร่วมกับแหล่งผลิตและฝึก
8. การร่วมมือกับองค์กรสุขภาพต่างประเทศ
9. เป็นศูนย์ขอ้ มูลและสารสนเทศทางสุขภาพ
10. การควบคุมกากับภาคเอกชน
11. การประสานงานกับNGOทัง้ ในและต่างประเทศ
12. การควบคุมป้องกันโรคระบาดทีร่ นุ แรงและเกิดระหว่างประเทศ
13. การป้องกันอุบตั ภิ ยั ระดับชาติรว่ มกับหน่ วยงานอื่นๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน
14. ศูนย์กลางสารองเวชภัณ ฑ์ อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางสาธารณสุขอื่นๆ
สาหรับการป้องกันโรคระบาดและอุบตั ภิ ยั ทีร่ นุ แรง
15. ติดตามประเมินผลระดับประเทศร่วมกับกระทรวงอื่นๆสาหรับการติดตามนโยบายที่
รัฐบาลกาหนด
16. ร่วมมือกับสปสช.สาหรับการดาเนินงาน Commissioning ในพืน้ ทีต่ ่างๆทัวประเทศ
่
17. กาหนดมาตรฐานการจัดบริการ พร้อมกับการพัฒนาและการติดตามประเมินผลให้ได้
ตามมาตรฐาน
18. การศึกษาวิจยั ทางสุขภาพรวมทัง้ การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรูใ้ นระดับชาติ
19. การควบคุ มก ากับมาตรฐานของเทคโนโลยีท่ีส้นิ เปลือ งเพื่อ ให้เ กิด ประสิทธิภาพและ
คุณภาพ
20. ก าหนดชุดสิทธิประโยชน์ ท่ปี ระชาชนควรได้รบั ตามความจาเป็ นพื้นฐาน ด้ว ยราคา
บริการทีเ่ ป็นธรรม
บทบาทสานักตรวจราชการสาธารณสุขเขต
1. กาหนดนโยบายระดับเขตเพื่อแก้ปญั หาสุขภาพและถ่ายทอดไปสู่พน้ื ที่
2. ติดตามประเมินผลนโยบายตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
3. ประสานงานกับสปสช.เขตเพื่อจัดระบบบริการในเขตพืน้ ที่ (Commissioning)
4. จัดทาแผนการกระจายอ านาจระดับเขตให้ดาเนินการต่ อ เนื่อ งทัง้ การถ่ ายโอนสถานี
อนามัย รพ.อิสระมหาชน หรือการจัดแผนประสานงานในลักษณะเขตสุขภาพ
5. การเฝ้าระวังโรคระบาดที่รุนแรงในพื้นที่เขตและการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ควบคุมโรค
6. อภิบาลระบบสุขภาพในเขตในฐานะผู้จดั บริการ รวมทัง้ การสร้างพันธมิตรทางสุขภาพ
กับ NGOและเอกชน
7. ประสานงานการดาเนินงานด้านสุขภาพระหว่างจังหวัดในเขต เช่น การจัดระบบส่งต่อ
ในเขตให้เกิดประสิทธิภาพ โดยให้อปท.มีส่วนร่วม
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8. กระจายทรัพยากรและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพเชิงการจัดสรรและเป็นธรรม
9. สนับสนุ นการฝึ กอบรมและเรียนรูแ้ ก่สถานบริการและบุคลากรในเขต รวมทัง้ บุคลากร
ทางสาธารณสุขของอปท.
10. ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุ ขเพื่อให้เกิดการเข้าใจและนาข้อมูลที่มไี ป
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
บทบาทสปสช.เขต
1. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและอปท.ในการจัดบริการแบบบูรณาการ(Commissioning)
2. จัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ คุณภาพ และเป็นธรรม
3. จัดสรรงบประมาณแก่สถานบริการทีถ่ ่ายโอนตามทีก่ าหนดไว้โดยกากับวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน (earmarked budget)
4. พัฒนาคุณภาพและกากับมาตรฐานบริการให้ได้ตามทีก่ าหนดให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5. ติดตามกากับและประเมินผลการนางบประมาณไปดาเนินการให้แก่ประชาชนในพืน้ ที่
6. สร้างความเป็ นธรรมของการคลังสุขภาพระหว่างพืน้ ทีร่ ่ารวยและยากจน (Equalization
of Funds)
7. อภิบ าลระบบโดยใช้อ านาจการซื้อ บริก ารให้เ กิดธรรมาภิบ าลโดยร่ว มกับ กระทรวง
สาธารณสุขและอปท.ในการอภิบาลระบบโดยรวม
8. สร้า งแรงจูง ใจการจัด บริก ารที่ต อบสนองความต้อ งการในพื้น ที่ โดยมาตรการทาง
การเงินและการใช้ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้ จริงในพืน้ ที่
9. ดูแลกากับระบบบริการทีม่ สี ่วนผสมทัง้ ภาครัฐและเอกชนแบบ Public/Private Mix
10. สนับสนุนและประสานการดาเนินงานของอปท.ในลักษณะเขตสุขภาพและสหการ
11. ขยายบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีค่ รอบคลุมทัง้ บริการส่วนบุคคล โรงพยาบาล การ
ป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข เพื่อสามารถประสานกับพืน้ ทีไ่ ด้
12. จัด ตัง้ ศู น ย์ข้อ มูล และติด ตามด้า นการคลัง สุ ข ภาพเพื่อ สามารถน าไปวางแผนและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ
บทบาทศูนย์วิชาการเขตกระทรวงสาธารณสุข
1. สนับสนุนวิชาการสุขภาพแก่หน่วยบริการโดยเฉพาะทีถ่ ่ายโอนแก่อปท.
2. ลดช่องว่างความรูร้ ะหว่างหน่ วยบริการอปท.กับกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดเวทีการ
ให้ความรู้ สัมมนาวิชาการและเผยแพร่องค์ความรูใ้ หม่ๆ
3. สนับสนุนการศึกษาวิจยั ค้นคว้าแก่หน่วยบริการ
4. ติดตามประเมินผลและเผยแพร่องค์ความรูแ้ ก่หน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ฝึ กอบรมบุคลากรทางแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และอปท.
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6. คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ การบริการและวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
7. ร่ว มมือ กับอปท.ในการพัฒนาความรู้ค วามเข้าในแก่ อ ปท.เรื่อ งการส่ งเสริมสุ ขภาพ
ป้องกันโรคและสังคมสุขภาพ
8. พัฒนาทักษะของอปท.ในการวางแผนดาเนินการและประเมินผลด้านสุขภาพ
บทบาทสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. การกาหนดนโยบายสุขภาพจังหวัดให้สอดคล้องกับส่วนกลางและความต้องการของ
พืน้ ที่
2. ประสานงานกับอปท.ต่างๆให้เกิดบริการสุขภาพทีเ่ ชื่อมโยงต่อเนื่องทัง้ ระบบส่งต่อและ
การดูแลกลุ่มประชาชนเป้าหมาย
3. การสาธารณสุขในจังหวัดทีต่ อ้ งการอปท.มีส่วนร่วม
4. การป้องกันควบคุมโรคระบาดทีร่ นุ แรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
5. สนับสนุ นวิชาการและเทคนิคการบริการแก่สถานบริการที่อ ยู่ในสังกัดและถ่ายโอนหรือ
ออกนอกระบบ
6. การอภิบาลระบบสุขภาพจังหวัดโดยผ่านช่องทางบังคับบัญชาและการสร้างเครือข่าย
7. เป็ นศู นย์รวมส ารองเวชภัณ ฑ์แ ละอุ ปกรณ์ ท่จี าเป็ นส าหรับการป้อ งกันควบคุ มโรคที่
ระบาดรุนแรงและรวดเร็ว
8. ติดตามบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง
9. สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับอปท.โดยเฉพาะ
อบจ.และเทศบาลเมืองและนคร ในการดาเนินงานด้านสุขภาพ ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวติ
10. ชักชวนสนับสนุ นอปท.ให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในงานสาธารณสุขและมองเห็นความ
จาเป็นและสาคัญในการลงทุนทางสุขภาพ
บทบาทสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
1. เป็ นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขในการประสานงานกับอปท.ให้กาหนดนโยบายและ
สามารถดาเนินการสอดคล้องตามนโยบายทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด
2. เป็ นหน่ วยงานเชื่อมระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด อปท.
และประชาชนในการกาหนดกลยุทธ์การแก้ปญั หาสุ ขภาพ การวางแผน และติดตาม
ประเมินผล
3. การเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น วิช าการและเทคนิ ค การป้ องกัน โรค ส่ ง เสริม สุ ข ภาพ อนามัย
สิง่ แวดล้อมและการสาธารณสุขชุมชน แก่อปท.
4. การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสุขภาพ เพื่อให้จงั หวัด เขต กระทรวงสาธารณสุข
และอปท. สามารถเข้าใจตรงกัน
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5. ร่ว มเป็ นคณะกรรมการในระดับอ าเภอ เพื่อ ร่ว มในการดาเนินงานภารกิจที่ถ่ ายโอน
สัมฤทธิ ์ผลตามเจตนารมณ์การกระจายอานาจ
6. การร่วมกากับดูแลและพัฒนาสถานีอนามัยในพืน้ ทีแ่ ละการสนับสนุ นการดาเนินงานของ
สถานีอนามัย
7. การพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นสุ ข ภาพซึ่ง อปท.ยัง ขาดผู้เ ชี่ย วชาญและประสบการณ์ ก าร
ดาเนินงานสุขภาพ
8. การสะท้อนปญั หาการบริการแก่จงั หวัด เขต และอปท. เพื่อให้เกิดการพัฒนา
9. การอภิบาลระบบสุขภาพและระบบการกระจายอานาจให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดใี นอาเภอ
พืน้ ที่
10. ค้นคว้าเรียนรูว้ จิ ยั ด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่ แบบ area based research and study
11. สนับสนุนและชักชวนให้อปท.จัดหาหรือซือ้ บริการทีจ่ าเป็นแก่ประชาชนในพืน้ ที่

ตารางที่ 3.6 บทบาทกระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานในสังกัดหลังการกระจายอานาจ
บทบาท

นโยบายสุขภาพ
บริการปฐมภูม ิ ทุตยิ
ภูม ิ ตติยภูม ิ โรค
เรือ้ รัง และกลุ่ม
เฉพาะเช่นผูพ้ กิ าร
บริการสังคม
สถานีอนามัย
โรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์
ทรัพยากร
สาธารณสุข
กฎหมาย

กสธ.

สานัก
ตรวจ
เขต
ระดับชาติ ระดับเขต

สสจ.

สสอ.

ศวช.

สปสช.
เขต

นิเทศ
ติดตาม

ระดับ
อาเภอ
กากับ
ดูแล

วิชาการ
สนับสนุ น
วิชาการ

การคลัง

กาหนด
นโยบาย

ระดับ
จังหวัด
กากับ
ดูแล

แหล่งเงิน

กาหนด
นโยบาย
กาหนด
นโยบาย

นิเทศ
ติดตาม
นิเทศ
ติดตาม

ประสาน ประสาน สนับสนุ น
อปท.
อปท. วิชาการ
กากับ
กากับ วิชาการ
ดูแล
ดูแล

จัดงบ
ประสาน
กากับ
คุณภาพ

กาหนด
นโยบาย

จัดสรร
กากับ
ดูแล
กากับ
การใช้

จัดสรร
กากับ
ดูแล
กากับ
การใช้

กาหนด
บังคับใช้
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กากับ
ดูแล

ประสาน

กากับ
คุณภาพ

กากับ
การใช้

ประสาน
วิชาการ

กากับดูแล
การคลัง

ภาคเอกชน

กากับ
ควบคุม

ประสาน ประสาน ประสาน

ประสาน
วิชาการ

สุขภาพ
กากับ
คุณภาพ

เมือ่ นาเอาบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขและหน่ วยงานในสังกัดมาพิจารณาเปรียบเทียบ
จะทาให้มองภาพเด่นชัด 2 ประการ คือ ลาดับชัน้ ของบทบาททีม่ แี ละขอบเขตความรับผิดชอบ
ในระบบสุขภาพ ซึง่ จะทาให้สามารถมองภาพการกาหนดนโยบายและแผนงานในการจัดบริการ
สุขภาพพืน้ ทีห่ ลังกระจายอานาจได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ดังตารางที่ 3.6 พบได้ว่ากระทรวงสาธารณสุข
เป็ นผู้กาหนดนโยบายบริการสุขภาพและถ่ายทอดนโยบายไปสู่ระดับเขตจังหวัดอาเภอ ด้าน
วิชาการศูนย์วชิ าการเขตเป็ นผู้สนับสนุ นวิชาการให้หน่ วยงานกระทรวงสาธารณสุขและอปท.
สปสช.เป็ นผู้ ก าหนดนโยบายด้ า นการคลั ง ในฐานะผู้ ซ้ื อ บริก ารแทนประชาชน ขณะ
เดียวกันสปสช.เป็นผูก้ ากับดูแลคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการทีจ่ ่ายแก่หน่ วยบริการ การ
จัด บริก ารเป็ น บทบาทหลัก กระทรวงสาธารณสุ ข ในทุ ก ระดับ กระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด
นโยบายการจัดบริการ สานักงานตรวจราชการเขตเป็ นผูน้ ิเทศติดตามงานตามนโยบายกาหนด
สสจ.และสสอ.เป็ นผู้กากับดูแลให้หน่ วยบริการดาเนินการตามนโยบาย ศูนย์วชิ าการสนับสนุ น
ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพ ส่วนสปสช.เป็ นแหล่งเงินที่ม ี
อานาจการซือ้ บริการและติดตามคุณภาพตามทีต่ อ้ งการ ความสัมพันธ์กบั เอกชนพบว่ากระทรวง
สาธารณสุ ขก ากับดูแ ลภาคเอกชนให้เ กิดบริการที่มคี ุ ณภาพและคุ้มครองความปลอดภัยแก่
ประชาชนแม้จะไม่สามารถกากับดูแลได้มากนักแต่ก็สามารถควบคุมพฤติกรรมบริการโดยผ่าน
ระเบียบและกฎหมายที่ไ ด้รบั อ านาจในฐานะเจ้าของส่ ว นราชการ สปสช.เองกากับคุ ณภาพ
บริการหน่ วยบริการเอกชนที่เป็ นคู่สญ
ั ญาในฐานะเจ้าของเงินที่จ่ายแก่สถานบริการเอกชน ซึ่ง
บทบาทน้อยกว่ากระทรวงสาธารณสุข
3.5 บทบาทกระทรวงสาธารณสุขด้านส่งเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรคในพื้นที่
ความคิด เห็น ของที่ชุ มพบว่ า บทบาทส่ ง เสริม สุ ข ภาพและป้ อ งกันโรคนัน้ เป็ น ความ
รับผิดชอบทีส่ อดคล้องกันของทัง้ กระทรวงสาธารณสุขและอปท.ตามกฎหมายบัญญัติ ทีน่ ่ าสนใจ
มากคือ อปท.เองได้เ กิด การร่วมกันด าเนิ นงานด้านสิ่ง แวดล้อม การป้อ งกันโรคและส่ ง เสริม
สุขภาพแบบสหการ แม้ไม่มกี ฎหมายสหการรองรับ
“กฎหมายสหการยังไม่ออกแต่ทุกคนเห็นชอบแนวทางการดาเนินการ(แบบสหการ)”
นักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒ ิ
“อปท.ควรมีการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันอาจเป็ นทรัพยากรทีม่ อี ยู่เดิมแล้วจัดสรรใหม่
การเปลีย่ นแปลงอาจเริม่ จากดีกรีทนี ่ ้อยแล้วค่อยๆให้เกิดการพัฒนา” นักวิชาการ
มีการเสนอความเห็นและเสนอข้อมูลทีแ่ สดงว่าอปท.ได้ดาเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคได้ผลดีหลายกรณีศกึ ษา เช่น การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผูพ้ กิ าร ผูส้ ูงอายุ เด็ก และ
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สตรีเป็ นต้น การควบคุมป้องกันโรคระบาดทัง้ ทีเ่ ป็ นโรคท้องถิน่ เช่น ไข้เลือดออก หรือโรคอุบตั ิ
ใหม่อย่างเช่นไข้หวัดนก หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็ นต้น มีหลักฐานที่แสดงถึงการความร่ว มมือ
ของอปท.กับอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) และปศุ สตั ว์อ าเภอในการแก้ไ ขและป้อ งกันการ
ระบาดของไข้หวัดนกในท้องถิน่ อปท.ให้การสนับสนุนงบประมาณและการดาเนินการเชิงรุกด้าน
สุขภาพแก่สถานีอนามัยและหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเช่นการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด เป็ น
ต้น มีโครงการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขทีก่ ระตุ้นให้อปท.เข้ามารับรูข้ อ้ มูลและ
เข้าใจการป้องกันควบคุมโรค และนาเสนอประกวดการใช้ขอ้ มูลทางระบาดวิทยาสาหรับป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ เหล่านี้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ผี ู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงให้
เห็นว่า การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในท้องถิน่ นัน้ สามารถประสบความสาเร็จอย่างดีโดย
ความร่วมมือกับอปท. ดังนัน้ ที่ประชุมจึงเห็นตรงกันว่าการปรับบทบาทกระทรวงสาธารณสุข
สาหรับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เหมาะสมกับบทบาทอปท.จึงเป็ นประเด็นสาคัญที่
ต้องกาหนดเป็นนโยบายระดับชาติ
“กรมควบคุมโรคได้พยายามสร้างภาพ แล้วทา road map เพือ่ เดินให้ถงึ ระดับชาติต้อง
ทา policy formulation…manager และ coordinator เพือ่ ให้เกิดการประสานงานในแต่ละภาค
ส่วน” ผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
“บริบทปจั จุบนั ทีจ่ ะเสนอควรสอดคล้องกับพรบ.กระจายอานาจและพรบ.สุขภาพ น่ าเป็ น
เรือ่ งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อปท.สามารถทา primary care ได้และเป็ นบทบาทของ
อปท.” ผูน้ าอปท.
“ในความเป็ นจริงอปท.ดูแลการส่งเสริมป้องกันโรคและบริการสังคมอยู่แล้ว ต้องดูความ
สอดคล้องกับพรบ.สุขภาพ” ผูน้ าอปท.
จากประสบการณ์ท่ปี ระเทศไทยสามารถสกัดกัน้ การระบาดโรคไข้หวัดนกและไข้หวัด
ใหญ่2009 ได้ผลดีนนั ้ เป็ นผลของการมีโครงสร้างการบริการและการจัดการด้านสาธารณสุขทีด่ ี
ของกระทรวงสาธารณสุข สิง่ สาคัญคือการรวมศูนย์การป้องกันโรคแบบเป็ นระบบสอดคล้องรับ
กันทัง้ ประเทศทีก่ ระทรวงสาธารณสุขสามารถสังการและด
่
าเนินการได้ทนั ที ดังนัน้ ที่ ประชุมจึงมี
ความเห็นว่าการสาธารณสุขและการป้องกันโรคที่มกี ารระบาดรวดเร็วรุนแรงและเป็ นโรคอุบตั ิ
ใหม่ท่ไี ม่มอี งค์ความรูม้ าก่อนต้องเป็ นบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในระดับชาติ แต่อปท.
และท้องถิน่ สามารถเข้ามาร่วมมือดาเนินการได้
“บทบาทของกสธ.อะไรบ้างทีค่ วรกระจาย สานัก ระบาดวิทยาไม่ควรกระจาย แต่ต้อ ง
ขยายบทบาทให้ก ว้า งขวางไปสู่จ ัง หวัด โรคพื้น ๆทัว่ ไปให้อ ปท.ดู แ ลแต่ เ รือ่ งทีซ่ ับ ซ้อ นให้
ส่วนกลางรับผิดชอบ” ผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
การทีส่ ามารถเข้าใจและเชื่อมโยงบทบาทกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค เข้าได้กบั บทบาทด้านสาธารณสุขของอปท.นัน้ สมควรพิจารณาบทบาทอปท.
ควบคู่ไปกับบทบาทกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ทีป่ ระชุมได้เสนอแนวคิดดังกล่าวไว้ 3 แนวทางคือ
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 บทบาทที่อ ปท.รับ ผิด ชอบพัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะเช่ น ผู้ พ ิก าร
ผูส้ ูงอายุ เด็ก และสตรีเป็ นต้น จะเป็ นเรื่องการพัฒนาสังคมที เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น
สิง่ แวดล้อมที่ดชี ุมชนน่ าอยู่ หรือ การกาจัดน้ าเสีย เป็ นต้น บทบาทเหล่ านี้กระทรวง
สาธารณสุขให้การสนับสนุนไม่ตอ้ งดาเนินการเอง
 บทบาทที่อ ปท.สามารถดาเนิ น การได้แ ต่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ต้อ งช่ ว ยพัฒ นาและ
ผลักดัน บทบาทนี้เป็ นเรื่องการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในประชาชนเป็ นชุมชน
ใหญ่ เป็ นเรื่องของบริการสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
เช่น อาหารและน้าสะอาด เป็นต้น เหล่านี้กระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความรูแ้ ละกระตุ้น
โดยใช้มาตรฐานการบังคับกฎหมายทีจ่ าเป็น
 บทบาทระดับชาติทก่ี ระทรวงสาธารณสุขต้องดาเนินการเองและไม่สมควรเสีย่ งต่อความ
เสียหายได้แก่ การควบคุมโรคระบาดระดับชาติหรือระหว่างประเทศ โรคระบาดทีอ่ ุบตั ิ
ใหม่ห รืออุ บตั ิซ้าที่รุนแรงรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็ นหลักดาเนินการโดย
อาศัยอปท.เป็ นองคาพยพที่จะเร่งการดาเนินงานให้ลุล่วงโดยรวดเร็ว อย่ างกรณีโรค
ไข้หวัดนกและไข้หวัด 2009 ทีเ่ กิดขึน้
จากแนวทางที่ก ล่ า วข้า งต้ น ท าให้ ส ามารถแจกแจงบทบาทส าคัญ ของกระทรวง
สาธารณสุขทีจ่ ะเชื่อมโยงไปสู่อปท.สาหรับป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพได้ดงั นี้
1. กาหนดนโยบายการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพของชาติและระหว่างประเทศ สร้างกลวิธ ี
ให้นโยบายสู่การปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ ปท.
2. รับผิดชอบควบคุมป้องกันโรคทีร่ ะบาดรุนแรงรวดเร็วและอุบตั ใิ หม่ เช่น ไข้หวัดนก ไข้หวัด
ใหญ่ 2009 แต่สร้างเครือข่ายการประสานงานในพืน้ ทีท่ งั ้ ภาคส่วนรัฐ อปท.และเอกชน
3. ประสานการดาเนินงานควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในพืน้ ที่ โดยเฉพาะระหว่าง
อปท.ทัง้ หลายให้เกิดการทางานแบบสหการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4. จัดสรรงบประมาณร่วมกับอปท.ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นผูส้ ูงอายุ เด็ก ผูพ้ กิ าร หรือ ชน
กลุ่มน้อยเผ่าพื้นเมือง เป็ นต้น ในโครงการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนด เช่น การพัฒนา
คุณภาพชีวติ เด็กและป้องกันภาวะตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร (HEALY, SHARMAN and
LOKUGE 2006)
5. สนับสนุ นวิชาการและติดตามผลการดาเนินงานแบบพันธมิตรทางสุขภาพ อย่างเช่น แผนก
สาธารณสุขทีจ่ ดั ตัง้ ในเขตพืน้ ที่ Health Authority ของประเทศอังกฤษ
6. อภิบาลเชิงระบบโดยผ่านการวางแผนและการกากับงบประมาณที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินงานตามนโยบายที่ต้องการโดยเฉพาะงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
เป้าหมายไว้ชดั เจน
7. เป็นศูนย์ขอ้ มูลทางสุขภาพให้เกิดการเรียนรูก้ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอให้อปท.มองเห็น
ประเด็นความต้องการประชาชนในพืน้ ทีเ่ พื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ
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8. การฝึ ก อบรมแก่ อ ปท.ให้เ กิด ความรู้ทกั ษะและการน าไปใช้เ พื่อ ป้ อ งกันโรคและส่ ง เสริม
สุขภาพได้อย่างเกิดประสิทธิผล เช่น ระบาดวิทยา การวางแผน และการประเมินผล
9. การบังคับใช้กฎหมายทีจ่ าเป็นเพื่อให้เกิดผลทางปฏิบตั โิ ดยไม่กระทบฐานเสียงทางการเมือง
เช่น เขตปลอดบุหรี่ สารพิษและการกาจัดสารพิษน้าเสีย เป็นต้น
เหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ากระทรวงสาธารณสุขจาเป็ นต้องปรับเปลีย่ นบทบาทอย่าง
มากเพื่อเชื่อมโยงกับอปท.สาหรับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่อปท. ที่น่าสนใจ
และท้าทายคือการสร้างพันธมิตรหรือการกาหนดโครงสร้างในการร่วมมือ ดังที่ประเทศอื่นๆใช้
ในการทาข้อตกลงในประเทศนอร์เวย์ จัดตัง้ องค์กรที่ประสานงานร่วมอย่างออสเตรเลีย หรือ
แม้แต่ในรูปTrust ของอังกฤษ (MARCHILDON 2005, NORWEGIAN DIRECTORATE OF
HEALTH 2009, ALLEN 2006)
เมือนาเอาบทบาทกระทรวงสาธารณสุขและบทบาทอปท.มาเปรียบเทียบจะเห็นความ
เหมือ นและแตกต่ างอย่า งชัดเจน ซึ่ง ผลการเปรีย บเทียบจะนาไปสู่แนวทางการกาหนดทิศ
ทางการเชื่อมโยงบทบาทและการถ่ายโอนภารกิจการบริการสุขภาพไปสู่อปท.ได้ชดั เจนมากขึน้
ดังตารางที่ 3.7 จากตารางที่3.6นี้ เป็ นการเปรียบเทียบบทบาทด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคระหว่า งกระทรวงสาธารณสุ ข และอปท. จะเห็น ได้ว่ าบทบาทกระทรวงสาธารณสุ ข ด้า น
นโยบายและการบริการจะเป็นภาพรวมประเทศและประสานงานกับต่างประเทศ แต่อปท.จะเป็ น
การนานโยบายสู่การปฏิบตั แิ ละตอบสนองพืน้ ที่ งบประมาณทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกาหนดด้าน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจะกาหนดเป็ นงบเฉพาะ ส่วนอปท.สามารถนางบประมาณส่วน
ท้องถิ่นมาจัดบริการในการพัฒนาคุ ณภาพชีว ิตและสังคม กระทรวงสาธารณสุ ขจะมีบทบาท
สาคัญในการสนับสนุ นวิชาการฝึกอบรมเพิม่ พูนทักษะและความรู้ ในขณะที่อปท.จะเป็ นการฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารภาคสนามและเตรียมรับมือในการควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุขเป็ นศูนย์
ข้อ มูล ที่จ ะน าข้อ มูล ทัง้ ประเทศมาวิเ คราะห์ส ัง เคราะห์แ ละส่ ง ต่ อ ไปสู่พ้ืน ที่แ ต่ อ ปท.นัน้ เป็ น
หน่ วยงานที่ดาเนินการและนาข้อมูลที่เกิดมาสู่ระบบที่จดั ตัง้ ในพื้นที่และระบบทัง้ ประเทศ การ
อภิบาลระบบบริก ารกระทรวงสาธารณสุ ข จะดูแ ลระบบใหญ่ ท่ตี ้อ งใช้ข้อ มูล งบประมาณและ
วิ ช าการที่ เ ข้ ม แข็ ง ในลั ก ษ ณะที่ พ ั น ธะความรั บ ผิ ด ชอ บเป็ นระดั บ ขั ้น (Hierarchical
accountability) ขณะทีอ่ ปท.นัน้ อภิบาลการจัดบริการให้เกิดคุณภาพประสิทธิภาพและเป็ นธรรม
เป็ นการอภิบาลระบบพื้นที่แนวระนาบต่อประชาชน (Horizontal accountability) กระทรวง
สาธารณสุขเป็ นผู้กาหนดและออกระเบียบกฎหมายในภาพรวมประทศ แต่อปท.มีอานาจออก
กฎหมายระเบียบระดับพืน้ ทีใ่ นท้องถิน่ ตามที่มอี านาจและสอดคล้องไม่ขดั แย้งกับกฎหมายของ
ประเทศและกระทรวงสาธารณสุขกาหนด เมื่อพิจารณาขอบเขตบทบาทหน้ าที่ของกระทรสง
สาธารณสุขและอปท.ดังกล่าวนี้แล้ว ก็สามารถกาหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบตั ิงานของทัง้
ส่วนกลางและท้องถิน่ ในพืน้ ทีไ่ ด้ชดั เจนขึน้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าอปท.จะไม่สามารถ
ดาเนิ นการได้ม ากกว่ าที่เ ปรียบเทียบเพราะอปท.หลายแห่ง มีท งั ้ ศัก ยภาพด้า นงบประมาณ
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บุคลากร และวิชาการ ดังนัน้ อปท.เองสามารถพัฒนาการดาเนินงานที่ก้าวหน้ากว่าที่กาหนดนี้
ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขจาเป็นต้องจัดทาแผนและทิศทางไว้ให้ชดั เจน
ตารางที่ 3.7 เปรียบเทียบลักษณะสาคัญของบทบาทด้านส่งเสริ มสุขภาพและป้ องกันโรค
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
บทบาท

กระทรวงสาธารณสุข

กาหนดนโยบาย

ระดับชาติและระหว่างประเทศ

การป้องกันโรค

โรคระบาดรุนแรงทัง้ อุบตั ใิ หม่และ
อุบตั ซิ ้า
ครอบคลุมทัง้ ประเทศ เช่น ธาลัสซี
เมีย บุหรี่
สนับสนุ นแบบงบเฉพาะเจาะจง
ฝึกอบรมและสนับสนุ นวิชาการ

การส่งเสริม
สุขภาพ
งบประมาณ
วิชาการ
ศูนย์ขอ้ มูล
การอภิบาล
กฎหมาย

ศูนย์กลางข่าวสารแลเผยแพร่และ
นาไปวางนโยบาย
ระดับนโยบายและระบบ
ออกกฎหมายและบังคับใช้

อปท.
ตามกสธ.กาหนดและตอบสนอง
พืน้ ที่
โรคระบาดในพืน้ ทีต่ ามฤดูกาล
คุณภาพชีวติ , บริการสังคมด้าน
สุขภาพ, การดูแลทีบ่ า้ น
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
ซ้อมรับมือโรคระบาดและการ
ประสานงาน
การรวบรวมและวิเคราะห์เสนอ
ส่วนกลางและนามาพัฒนา
ระดับปฏิบตั แิ ละดาเนิน
แปลงสู่ปฏิบตั แิ ละออกกฎหมาย
ในพืน้ ที่

3.6 การอภิ บาลระบบสุขภาพหลังกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
การอภิบาลระบบโดยรวมเป็ นเรื่องสาคัญที่นามาให้ท่ปี ระชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่
ประชุมได้แสดงความคิดเห็นร่วมไปกับประเด็นทางเลือกที่เหมาะสมสาหรับการกระจายอานาจ
ด้านสาธารณสุข การอภิบาลระบบนัน้ ทีป่ ระชุมเน้นถึงผลประโยชน์ของประชาชนทีไ่ ด้รบั จากการ
กระจายอานาจ และต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามประเมินผล ที่
ประชุมเสนอเน้นการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขโดยควรเริม่ จากการหน่ วยงานที่ทา
หน้าทีว่ างแผนและกาหนดนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขต้องเริม่ ตื่นตัวในการวางแผนทัง้ ระยะ
สัน้ กลางและยาวให้ส อดคล้อ งกับ บริบ ทการปรับ เปลี่ย นระบบสุ ข ภาพ รูปธรรมที่ส ามารถ
มองเห็นนัน้ คือการปรับปรุงรูปแบบกลไกการทางานที่มแี นวคิดเชิงการเมืองที่เหมาะสม การ
อภิบาลระบบที่ระดับเขตและจังหวัดนักวิชาการเสนอให้ใช้โครงสร้างเดิมแต่ให้เกิดการต่อยอด
และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือสาหรับดูแลจัดการระบบสุขภาพ จังหวัดสามารถอภิบาลระบบ
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ได้ โ ดยต้ อ งสนั บ สนุ น การท างานอปท.ชัด เจน ระดับ พื้น ที่ใ ห้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินการและเป็นผูอ้ ภิบาลระบบโดยเฉพาะการดูแลตรวจสอบการทางานของอปท.
“... กสธ.มีกลไกอะไรมาดูแลเป็ นเรื่องต้องศึกษา มีนโยบายอะไรที่เงินจะมาจากไหน
นอกจากสปสช. แผน 5 ปี ก็พ่งึ ไม่ได้ รูปธรรมก็คอื ปรับปรุงรูปแบบกลไกการทางาน ต้องมี
political initiative” นักวิชาการ
“อภิบาลมอบให้ประชาชนดูเอง แม้จะเป็ นการสร้างฐานเสียงก็ควรทาความเข้าใจ ดังนัน้
primary care น่าจะไปอยูก่ บั อปท. และเป็นเจ้าของ” ผูน้ าอปท.
ประเด็นว่าจะมีการอภิบาลระบบอย่างไรนัน้ ที่ประชุมไม่ได้ให้ความเห็นชัดเจนนัก ที่
ประชุมเน้ นประเด็นการอภิบาลที่สาคัญว่ายึดผลประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้รบั เป็ นจุ ดศูนย์กลาง
การสร้างความโปร่งใสในการดาเนินการ ความเป็ นธรรมทางสุขภาพโดยเฉพาะผลกระทบของ
การเกิดความไม่เป็ นธรรมระหว่างพื้นที่จากการกระจายอานาจ การมีพนั ธะความรับผิดชอบ
(accountability) และประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ ซึ่งสามารถใช้เป็ นกรอบการพิจารณา
แนวทางกระจายอ านาจด้ า นสาธารณสุ ข โดยเฉพาะการพิจ ารณาทางเลือ กที่ค วรเป็ น และ
เหมาะสม
การอภิบาลระบบโดยรวมจาเป็นต้องสร้างความเหมาะสมของทัง้ ระบบทีป่ ระกอบด้วย
1. การอภิบ าลโดยระบบราชการในกระทรวงสาธารณสุ ข ตามสายบัง คับ บัญ ชาจาก
กระทรวงสู่เขตจังหวัดและอาเภอ แต่มขี อ้ ด้อยที่ขาดการสร้างการมีส่วนร่ วมของอปท.
และประชาชน
2. อภิบาลโดยผ่านกลไกตลาด โดยอาศัยอานาจซื้อบริการที่สปสช.มี สร้างแรงจูงใจแต่
ั หาของการไม่ ค านึ ง ถึง ประชาชนนอกจากเป็ น การแสวงหาผลตอบแทน
สร้า งป ญ
งบประมาณที่สปสช.กาหนด ทาให้ละทิ้งการสาธารณสุขและการส่งเสริมป้องกันโรคที่
รุนแรง และขาดการประสานงานกับอปท.ในบทบาททางสังคม
3. ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางสุขภาพ ซึง่ สร้างความร่วมมือของฝ่ายต่างๆทัง้ ใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุข แต่อ่อนแอในการนากฎหมายมารองรับการดาเนินงาน
และการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการมีอทิ ธิพลของการเมือง
เห็นได้ชดั เจนว่าการอภิบาลระบบโดยรวมแตกแยกออกไปตามระบบการจัดการสุขภาพทีอ่ งิ
กับการปกครอง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การอภิบาลระบบให้
ครบองค์ประกอบจาเป็ นต้องกาหนดกลไกทีม่ ตี วั แทนของผูม้ สี ่วนได้เสียและมีบทบาทสาคัญใน
ช่องทางการอภิบาลทัง้ 3 เห็นสมควรให้เกิดกลไกคณะกรรมการที่มคี วามรับผิดชอบแต่ละ
ช่องทาง ซึง่ ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วก็ดาเนินการเป็ น 2 ขัน้ ตอนคือ คณะกรรมการประสานงาน
และร่วมมือในระยะแรกโดยการแต่งตัง้ ในจานวนกรรมการทีพ่ อเหมาะตามสัดส่วน และขัน้ ตอน
ต่อไปพัฒนาให้เกิดคณะกรรมการที่มอี ิสระมาจากการเลือกตัง้ และมีความรับผิดชอบที่รองรับ
ด้วยกฎหมายชัดเจน
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หากพิจารณามิติธรรมาภิบาลที่มคี ุณลักษณะ 10 ประการ ที่ปรารถนา(UNESCAP
2006, Wikipedia 2006) โดยนามาเป็ นตัวแปรสาคัญสาหรับเปรียบเทียบช่องทางการอภิบาลทัง้
3 ช่องดังกล่าวแล้ว คือ ผ่านระบบราชการ กลไกตลาด และเครือข่ายระหว่างภาครัฐเอกชนและ
ชุมชน จะพบลักษณะทีแ่ ตกต่างและคล้ายคลึงกันดังตารางที่ 3.8 พบได้ว่า ช่องทางการอภิบาล
โดยระบบราชการซึ่งหลังการกระจายอานาจคงต้องอาศัยระบบการปกครองส่วนภูมภิ าคเดิมที่
กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูม้ บี ทบาทสาคัญ และระบบการปกครองส่วนท้องถิน่ ของอปท. เห็นได้
ว่าช่อ งทางระบบราชการเข้มงวดในค าสังการของผู
่
้บงั คับบัญ ชา จึงเป็ นช่อ งทางที่ใ ห้หน่ ว ย
บริการต่างๆปฏิบตั ติ ามคาสังนโยบายและกฎระเบี
่
ยบ มุ่งผลตามเป้าหมายกาหนดและสังการจึ
่
ง
ดูเสมือนมีประสิทธิผลมาก ขณะเดียวกันก็ไม่สร้างหรือเปิ ดโอกาสให้ชุมชน เอกชนและองค์กร
อิสระมามีส่วนร่วม ตรวจสอบยากด้วยระบบราชการ การสังการโดยอ
่
านาจทางการบังคับบัญชา
ทาให้ไม่ตอ้ งการความเห็นแบบประชามติ และมีพนั ธะความรับผิดชอบต่อผูบ้ งั คับบัญชามากกว่า
ประชาชนที่รบั บริการหรือต้องการความช่วยเหลือ ส่วนกลไกตลาดดังกล่าวแล้วจะผ่านกลไก
ตลาดเทียม (Pseudo-market) ที่แยกผู้ซ้อื และผู้จดั บริการออกจากกัน การอภิบาลระบบผ่าน
กลไกอานาจการซื้อบริการ มุ่งเน้นสร้างประสิทธิภาพทางการคลังสุขภาพ การอภิบาลระบบจึง
สร้างประสิทธิภาพการบริก ารสูงสุดโดยมองความคุ้มค่ าของเงินงบประมาณที่ใช้จ่าย หน่ ว ย
บริการเน้นสร้างบริการที่ก่อรายได้ จึงไม่ก่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของชุมชน ไม่
สร้างการมีส่ ว นร่ว ม แม้ต รวจสอบโปร่งใสกว่ากลไกทางราชการแต่ การเข้าถึงข้อ มูล บริการ
โดยเฉพาะการจัดการทาได้ยาก บริการเน้นกลุ่มเป้าหมายทีก่ ่อรายได้อาจทาให้เกิดความไม่เท่า
เทียม ไม่เป็ นธรรม และไม่ครอบคลุมกลุ่มประชากรต่างๆโดยเฉพาะบริการสาธารณสุขที่เป็ น
บริการสาธารณะ ทีต่ อ้ งให้บริการแบบไม่คดิ มูลค่า จะถูกละเลย เพราะหน่ วยบริการต้องการการ
อยู่รอดทางด้านการเงินมากกว่าการตอบสนองต่อประชาชน พันธะความรับผิดชอบของหน่ วย
บริการจึงตอบสนองต่อ นโยบายของผู้มอี านาจการซื้อ เป็ นผู้จ่ายค่ าตอบแทน เป็ นผู้จ่ายเงิน
ค่าบริการแทนทีจ่ ะมีพนั ธะความรับผิดชอบต่อชุมชนและประชาชนในพืน้ ที่
การอภิบาลระบบโดยใช้เครือข่ายพันธมิตรระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน จะต้องใช้
กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อาศัยระบอบประชาธิปไตยทีใ่ ช้มติของเสียงส่วนใหญ่เป็ น
การตัด สินใจ เลยพยายามตอบสนองความต้อ งการทางสุ ขภาพของพื้นที่ท่แี ท้จริง เพราะมี
ตัวแทนของประชาชนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง บริการทีเ่ กิดขึน้ จึงมีความเท่าเทียมครอบคลุมทุก
ความต้องการ และทุกกลุ่มประชาชนทีแ่ ท้จริง เพราะนโยบายแผนงานและการดาเนินงานมาจาก
ปญั หาสุขภาพของพื้นที่ ดังนัน้ การอภิบาลด้วยการสร้างเครือข่ายจึงมีคุณลักษณะที่ดขี องการ
สร้างการมีส่วนร่วม โปร่งใสตรวจสอบได้ ตอบสนองความต้องการประชาชนที่แท้จริง อาศัย
ระบบประชาธิปไตยที่มคี วามคิดเห็นมาจากส่วนใหญ่ท่ถี ูกต้อง สร้างความเท่าเทียมเป็ นธรรม
ทางสุขภาพและจัดบริการให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนและกลุ่มชนโดยเฉพาะผู้ดอ้ ยโอกาส พันธะ
ความรับผิดชอบมุ่ง เน้ นความต้องการและปญั หาสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่มากกว่ าการ
ตอบสนองแก่รฐั บาลกลาง อปท.และผู้จ่ายค่าบริการ จึงนับว่าเป็ นการอภิบาลระบบที่เกิดจาก
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บทบาทหน้ าที่โดยตรง (Functional governance) มากกว่าอภิบาลระบบแบบโครงสร้าง
(Structural governance) ซึง่ เป็นการอภิบาลทีจ่ ะพัฒนาไปสู่ธรรมาภิบาลทีต่ อ้ งการ
ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบคุณลักษณะธรรมาภิ บาลระหว่างช่องทางการอภิ บาลระบบ
มิตธิ รรมาภิบาล

ระบบ
ราชการ

กลไก
ตลาด

เครือข่าย
พันธมิตร

Participation (การมีส่วนร่วมของชุมชน)

+

++

+++

Rule of law (ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ)

+++

++

+

Transparency (โปร่งใสตรวจสอบได้)

+

++

+++

Responsiveness (สนองความต้องการชุมชน)

++

+

+++

Consensus orientation (ประชามติทถ่ี ูกต้อง)

+

++

+++

Equity and inclusiveness (เป็นธรรมและ
ครอบคลุม)

++

+

+++

Effectiveness (สร้างประสิทธิผลตามเป้าหมาย)

+++

++

+

Efficiency (ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร)

++

+++

+

Accountability (พันธะรับผิดชอบต่อประชาชน)

+

++

+++

หมายเหตุ: + น้อย

++ปานกลาง +++มาก

3.7 ข้อควรระวังและปัญหาอุปสรรคการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ั หาอุ ป สรรคที่เ กิด ขึ้น ที่ต้อ งประเมิน
ที่ป ระชุ ม ได้เ สนอ ประเด็น ข้อ ควรระวัง และป ญ
คู่ขนานไปกับการดาเนินงานการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข โดยเสนอจากประสบการณ์จริง
ทีไ่ ด้รบั ในทศวรรษทีผ่ ่านมา ประกอบด้วย ประเด็นความไม่พร้อมของอปท. ความไม่ได้เป็ นไป
ตามที่คาดหวังหลังเจ้าหน้าที่ถ่ายโอนไปสู่อปท. การเมืองท้องถิน่ ที่ผู้นาไม่มคี วามแน่ นอนแต่ม ี
อานาจเต็ม ความไม่เต็มใจนักของกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
ผลกระทบต่อความไม่เป็ นธรรมของการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็มกี าร
นาเสนอข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของอปท. ผลตอบแทนทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ถ่ี ่ายโอน
ไปอปท.ได้รบั เพิม่ ขึ้นเช่นโบนัสที่ได้รบั มากกว่าเดิม ผลการศึกษาที่เจ้าหน้าสาธารณสุขระดับ
ตาบลแสดงความประสงค์ทจ่ี ะโอนไปสู่อปท.แม้จะมีบางส่วนไม่ตอ้ งการให้ถ่ายโอน เป็นต้น
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“การเปลีย่ นแปลงจะเกิดความสูญเสียอานาจและสถานะ(ของกระทรวงสาธารณสุ ข )
นอกจากกฎหมายมีปจั จัยอะไรบ้างทีจ่ ะขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงและสร้างโอกาสให้เกิด
ได้ การกระจายอานาจสร้างการแข่งขันและสร้างความไม่เป็นธรรมในระหว่างพื้นที”่ นักวิชาการ
“เรือ่ งกระจายอ านาจเป็ น เรือ่ งวิช าการง่า ยแต่ ก ารปฏิบตั ิท ายาก การออกกฎหมาย
กระจายอานาจไม่มกี ารปรึกษาผูถ้ ่ายโอนเพราะย่อมไม่เห็นด้วยโดยรวมควรเห็นผลทางบวกของ
การเปลีย่ นแปลง ควรมีการเปลีย่ นแปลงเล็กๆน้อยๆเพือ่ ให้มแี รงต่อต้านลดลง แต่แม้จะมีแนวคิด
ทางบวกแต่ไม่มแี รงกดดันก็ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง” ตัวแทนผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
เรือ่ งการออกนอกระบบของรพ.ไม่ต้องเสนอผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ให้ทาเลย เพราะเสนอ
ไปก็ไม่มใี ครพูดถึง” นักวิชาการ
“ประเด็นการกระจายอานาจเกิดการต่อต้านจากบุคลากรมาก ปญั หาสาคัญเรือ่ งความ
เป็นอิสระและการช่วงชิงทรัพยากร บุคลากรยังยึดติดกับการเป็ นข้าราชการและมองความมันคง
่
ในอนาคต”นักวิชาการ
“มีการถ่ายโอนสอ.ไปอปท.แต่มปี ญั หาทีอ่ ยู่ไม่ได้และขอกลับสุดท้ายไม่มจี นท.อยู่ ควรมี
การเตรียมความพร้อมเพราะบางทีผนู้ าอปท.มีภาวะผูน้ าไม่ดี ทางานต้องทาทัง้ ด้านสาธารณสุข
และด้านอืน่ ๆด้ว ย การถ่ายโอนต้องมีการคิดให้เหมาะสมและต้องคิดให้รอบคอบ”ผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข
“ปี 50 โอน 22 สอ. และปจั จุบนั 28 สอ. ใช้ภาวะผูน้ าผู้บริหารระดับสูง พื้นทีท่ โี ่ อนพิเศษ
เป็นความสมัครใจทัง้ 2 ฝา่ ย ไม่เป็ นธรรมชาติมกี ารเฝ้ามองให้ตอ้ งทาอย่างดี” นักวิชาการ
“สอ.28 แห่งทีถ่ ่ายโอนมีมมุ มอง ด้านบวก เรือ่ งการดาเนินงาน โบนัส ด้านทีไ่ ม่ชดั เจนคือ
ไม่มนใจอปท.
ั่
ไม่มนใจส่
ั ่ วนกลาง ประชาชนไม่ทราบความเปลีย่ นแปลง การเชือ่ มต่อกับระบบ
เดิมไม่ชดั เจน โอนกลับไม่ได้งา่ ยๆ บทบาทเจ้าหน้าทีไ่ ม่ชดั เจนและความก้าวหน้าไม่ชดั เจน ควร
มีการพัฒนาบุคลากร ไม่ควรถ่ายโอนทัง้ หมดแต่ทาตามความพร้อม” นักวิชาการ
“ภาคเหนือ รวมกันเป็ นพวงไปอบจ. ภาคอีสาน รวมกันเป็ นพวงไปอบจ. ภาคใต้สอ.ไป
อบจ ภาคกลางรวมกลุ่มไปอบจ.” นักวิชาการ
นอกจากข้อ เท็จจริงที่แสดงถึงประสบการณ์ ท่เี ป็ นห่ว งแล้ว ผู้ร่ว มประชุมได้เ สนอข้อ
แก้ไขที่จะทาให้การกระจายอานาจประสบผลดี ได้แก่ประเด็นการเตรียมความพร้อมทัง้ ส่ว น
อปท.และกระทรวงสาธารณสุขและประเด็นการสร้างความเข้าใจในการดาเนินงาน นอกจากนี้ท่ี
ประชุมยังแสดงความเห็นว่าปจั จุบนั แม้จะมีคณะอนุ กรรมการประสานความร่วมมือดาเนินการ
ด้านสาธารณสุขระดับจังหวัดตามทีน่ ายกรัฐมนตรีมคี าสังแต่
่ งตัง้ บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ทีก่ าหนดก็ไม่มคี วามชัดเจนและนาไปปฏิบตั ไิ ด้ยาก จาเป็ นต้องระมัดระวังและดาเนินการอย่าง
รอบคอบ
“การแก้ไ ข 1. ใช้การสร้างความเข้าใจให้เ กิดกระแสการยอมรับ นอกจากนี้ต้องหา
authority เดิมเพือ่ ให้เกิดการยอมรับและเป็ นการสร้างการเปลีย่ นแปลง 2. หาทางเลือกอืน่ ๆทีจ่ ะ
แก้ปญั หา เช่น เรือ่ งคนต้องผ่อนคลายauthority และหาทางเลือกอืน่ ๆ” นักวิชาการ
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“การกระจายอานาจเป็ นกระแสทีเ่ ป็ นประโยชน์จริงหรือไม่ ประชาชนจะได้อะไรชัดเจน
แค่ไหน ไม่เหมือน UC ทีช่ ดั เจน” นักวิชาการ
“การกระจายอานาจต้อ งชัดเจนพอ ถ้าจะผลักดันต้องเคลือ่ นไหวให้ประชาชนทราบ”
ผูน้ าอปท.
“อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ โดยนายกฯกว้างแต่ดาเนินการยาก เพราะไม่รู้
จะทาอะไร” นักวิชาการ
“การเสนอแนวทางปฏิบตั ิต้องมีจุดผลักดันทีจ่ ะมีการดาเนินการ จังหวัดน่ าจะเป็ นจุด
ผลัก ดัน ให้เ กิด กลไกทีส่ ามารถด าเนิ น การไปได้ค วรมีหน่ ว ยงานทีส่ าคัญ ในการผลัก ดันเชิง
นโยบาย” นักวิชาการ
“กลไกยังไม่ถูกขับเคลือ่ นเท่าทีค่ วร ควรใช้ body district health หรือ health board หรือ
strategic body เป็นกลไกขับดันไม่เช่นนัน้ ก็จะลอยไปตามพรบ.กฎหมายต่างๆ กลไกทีจ่ ดั ตัง้ ควร
มีอานาจพอและมองเรือ่ งคนด้วย ควรเป็นเรือ่ งการสมัครใจไม่ใช่บงั คับ” นักวิชาการ
3.8 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมระดมสมอง
ของผู้บริหารและนักวิชาการสามารถสรุปประเด็นสาคัญและข้อเสนอแนะในประเด็นสาคัญนัน้ ๆ
ได้ตามลาดับดังนี้
1. ความหมายของการกระจายอ านาจด้ า นสาธารณสุ ข ในบริบ ทประเทศไทยนั ้น มี
ความหมายมุ่งผลประโยชน์ ของประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้มุ่งว่าจะต้องถ่ายโอนหน่ ว ย
บริการแก่อปท.เท่านัน้ ดังนัน้ สมควรทีร่ ฐั บาล อปท. และหน่วยงานต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องต้อง
ทาความเข้าใจและสร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่หน่ วยบริการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนให้
สื่อความหมายได้ตรงกันด้วยวิธกี ารทางสื่อต่างๆ
2. ทางเลือกของการกระจายอานาจและการจัดการหน่ วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข
นัน้ เขตสุขภาพภายใต้การกากับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็ นทางเลือกทีท่ ุกฝ่ายที่
เข้าร่วมประชุมเห็นชอบว่าเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมดีท่สี ุดและสมควรเป็ นข้อเสนอเชิง
นโยบายทีส่ ุด แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่ากีดกันการถ่ายโอนหน่ วยบริการทัง้ สถานีอนามัย
โรงพยาบาลและหน่ วยบริการอื่นๆทีเ่ หมาะสมไปสู่อปท. รวมทัง้ ยังเปิดโอกาสให้สถาน
บริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มคี วามพร้อมสามารถออกนอกระบบเป็ นองค์กรอิสระ
มหาชนในกากับรัฐ
3. ควรมีหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงกับการกระจายอานาจอย่างเป็ นทางการและอิสระ
เป็ นงานรับผิดชอบโดยตรง ไม่ใช่เป็ นความรับ ผิดชอบที่ไม่ชดั เจน เพื่อจัดทาแผนและ
ทิศทางทีช่ ดั เจนทัง้ ระยะสัน้ และยาว ควรมีกฎหมายรองรับโครงสร้างทีเ่ ป็ นทางการและมี
อานาจกาหนดไว้อย่างเป็ นทางการ เพื่อให้สามารถดาเนินการและรับผิดชอบได้เต็มที่
หน่ วยงานดังกล่าวสมควรอยู่ในส่ วนกระทรวงสาธารณสุขมากกว่าส่ว นราชการอื่น ๆ
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เพื่อให้เกิดการประสานงานและรับผิดชอบตามกฎหมายกาหนดว่าเป็ นบทบาทกระทรวง
สาธารณสุขในการกระจายอานาจด้านสาธารณสุข
4. บทบาทหน้าทีข่ องกระทรวงสาธารณสุข หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบตัง้ แต่เขตตรวจราชการ
สานัก งานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอ าเภอ ศูนย์ว ิชาการเขต หน่ ว ย
บริการ สปสช. อปท, และคณะกรรมการบอร์ดต่างๆ หลังกระจายอานาจต้องมีกาหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชดั เจนทัง้ เชิงโครงสร้างและอานาจทัง้ แนวดิง่ และแนวนอน
และมีก ารรับ รองด้ว ยระเบีย บปฏิบ ัติห รือ กฎหมายที่จ าเป็ น ไม่เ ป็ น การอาศัย เพีย ง
กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายที่ม ีอ ยู่เดิมที่ไม่ทนั สมัยและมี
ข้อจากัด ข้อเสนอแนะควรมีการทบทวนศึกษากฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบตั ทิ ่มี ี
อยู่เ ดิม และวิเ คราะห์ห าช่อ งว่างและจุดอ่ อ นรวมทัง้ ความต้อ งการด้านกฎระเบียบที่
จาเป็น โดยเฉพาะกฎหมายทีร่ บั รองสถานภาพของคณะกรรมการบอร์ดเขตสุขภาพและ
เขตสุขภาพเอง
5. การอภิบาลระบบโดยการสร้างเครือข่ายนัน้ เป็ นการอภิบาลที่มขี ้อดีมากกว่าช่องทาง
อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามการอภิบาลโดยระบบราชการเดิมและกลไกตลาดของการซือ้ และ
จัดบริการยังมีขอ้ ดี การผสมผสานอภิบาลระบบเข้าด้วยกัน โดยให้ระบบราชการยังคงมี
บทบาทแต่ใ ห้เ กิดการกระจายอานาจการตัดสินใจสู่พ้นื ที่ และสนับสนุ นให้เกิดระบบ
กลไกตลาดที่เน้นคุณภาพบริการมากกว่าการมุ่งหาผลตอบแทนทางการเงินโดยการบูร
ณาการบริก ารสุ ข ภาพให้ด าเนิ น การโดยรวมแทนบริก ารที่ส ร้า งรายได้ และสร้า ง
เครือข่ายพันธมิตรของการอภิบาลระบบโดยใช้แนวทางของธรรมาภิบาลทีต่ ้องการ จะ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีและประสานการดาเนินงานได้ผลลัพธ์ทด่ี ี
6. ควรมีการศึกษาวิจยั เชิงพัฒนาในพืน้ ทีก่ ารกระจายอานาจทีเ่ กิดขึน้ ไปพร้อมๆกันกับการ
กระจายอานาจทีด่ าเนินการอยู่ เพราะการกระจายอานาจเป็ นเพียงเครื่องมือมากกว่าจะ
เป็ น เป้ าหมายเพีย งการถ่ า ยโอนสถานบริก าร โดยเฉพาะการจัด ตัง้ เขตสุ ข ภาพ
จาเป็ นต้องศึกษาวิจยั และพัฒนาร่วมไปกับการดาเนินงานกระจายอานาจ เพราะการ
เลือกทางเลือกเขตสุขภาพนัน้ ต้องการรายละเอียดทัง้ ทางโครงสร้างและความสัมพันธ์
ทางอานาจและบริการซึ่งในบริบทประเทศไทยยังไม่มคี าตอบ และการดาเนินงานก็ม ี
ปจั จัยของบริบทแวดล้อมมามีอทิ ธิพลอย่างมาก การดาเนินงานในพืน้ ที่หนึ่งๆอาจต้อง
ปรับแก้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อ่นื ๆต่อไป ซึ่งการศึกษาครัง้ นี้ไม่สามารถตอบ
คาถามเหล่านี้ได้เนื่องจากข้อมูลทีศ่ กึ ษาไม่มรี ายละเอียดและความลึกซึง่ เพียงพอ
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