รายงานฉบับสมบูรณ์
บทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพและ
ข้ อเสนอเชิงนโยบาย
เรื่องการกระจายอานาจด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ

โดย
ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์
จิรบูรณ์ โตสงวน
หทัยชนก สุ มาลี
สานักงานพัฒนานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ
สนับสนุนโดย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข

พฤษภาคม ๒๕๕๓

บทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร
การศึกษานี้ มุ่งจะหาแนวทางในการส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นเจ้าภาพในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพในพื้นที่ ทําการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่อบต.๔ แห่ง
ผลการศึ ก ษาพบว่า เดิ ม ที ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในประเทศไทย มี ล ัก ษณะเป็ นการจัดบริ ก าร
ส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุ ข ให้ประชาชนทัว่ ไปที่ไม่เป็ นโรคมีสุขภาพแข็งแรงเช่ น การให้
สุ ขศึกษาให้คนทัว่ ไปมีความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพและมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี การสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
เป็ นต้น ภายหลังการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มาจากคําว่า Health Promotion มีความหมาย ๒ ลักษณะ ลักษณะ
แรกคื อการจัดบริ การโดยบุ คลากรสาธารณสุ ขดัง ที่ ก ล่ า วข้า งต้น และ ลัก ษณะที่ ๒ คือกระบวนการ
เคลื่ อนไหวทางสังคมเพื่อทําให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุ มปั จจัยกําหนดสุ ขภาพและ
พัฒนาสุ ขภาพให้ดีข้ ึ นทั้งในคนปกติ ทวั่ ไปและผูท้ ี่ เจ็บป่ วย ดังนั้นเพื่อป้ องกันไม่ให้สับสนจึ งใช้คาํ ว่า
‚สร้างเสริ มสุ ขภาพ‛
การมี ส่วนร่ วมของภาคส่ วนและประชาชนในการสร้ างเสริ ม สุ ขภาพในประเทศไทย เริ่ มต้น
ตั้งแต่ยุคของการสาธารณสุ ขมูลฐาน ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ที่นายแพทย์อมร นนทสุ ต อดีตปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ นผูผ้ ลักดันแนวคิดของการดําเนินงานสาธารณสุ ขมูลฐานในประเทศไทยโดยดัดแปลงจาก
กลยุทธ์และองค์ประกอบการสาธารณสุ ขมูลฐานขององค์การอนามัยโลก ‚Health For All‛ จนมาถึงใน
ปั จจุ บนั บริ บทต่ างๆเอื้ อต่อการส่ ง เสริ มการมี ส่ วนร่ วมของภาคส่ วนและประชาชนในการสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพ เช่นกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่น, การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ, การจัด ตั้ง กองทุ น สุ ข ภาพระดับ ตํา บล ภายใต้ก ารสนับ สนุ น ของสํ า นัก งาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ, และกระบวนการสมัชชาสุ ขภาพ โดยที่ทอ้ งถิ่นได้รับภารกิจการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพบางส่ วน มาตั้งแต่พ.ศ.๒๕๓๗ แล้ว
พระราชบัญ ญัติ ส ภาตํา บลและองค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บล พ.ศ.๒๕๓๗ ส่ ง ผลต่ อ การขยาย
บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพชัดเจนคื อ เน้นหนักไปในเชิ งการ
จัดการสิ่ งแวดล้อมพื้นฐาน กล่าวคือ การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้ง กําจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูล ตลอดจน การป้ องกันโรคและระงับโรคติ ดต่อ แต่ก ระนั้นก็ยงั ไม่
ครอบคลุมบทบาทตามยุทธวิธี ๕ ประการของการสร้างเสริ มสุ ขภาพในนิ ยามใหม่ ส่ วนแผนปฏิบตั ิการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้อปท.ฉบับที่ ๒ ได้ผกู ภารกิจการบริ การด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การป้ องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ไปพร้อมงบประมาณ สถานีอนามัยและบุคลากร ให้ถ่าย
โอนให้อปท.ที่มีความพร้อมดําเนิ นการ ซึ่ งน่ าจะทําให้ภาวะการนําของอปท.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ล่าช้าออกไป เนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการรับโอนสถานีอนามัย
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ดังนั้นเพื่อให้มีความชัดเจน ถึงบทบาทของท้องถิ่นในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ จึงสมควรกําหนด
ภารกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้ชดั เจน
จึงมีข้อเสนอการจัดแบ่งเป็ นกลุ่มงาน เป็ น ๑๘ งานกับอีก ๓ กลไก แบ่งเป็ น
 การส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนรายบุคคล ๖ งาน
๑. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ อสม.
๒.การส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก
๓. การส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กวัยเรี ยนและเยาวชน
๔.การดูแลผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
๕.การส่ งเสริ มสุ ขภาพวัยแรงงานรวมถึง งานพัฒนาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชกรรม
๖.การส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ
 การสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชน ๔ งาน
๑.การบริ หารจัดการกองทุนสุ ขภาพในพื้นที่
๒.การมีส่วนร่ วมของกองทุนชุมชนอื่นๆที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓.การส่ งเสริ มกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๔.งานส่ งเสริ มการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ
 การจัดการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ ๖ งาน
๑. การจัดหาและพัฒนานํ้าสะอาด
๒. การเกษตรเพื่อสุ ขภาพและอาหารปลอดภัย
๓. งานสุ ขาภิบาลอาหารและงานสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
๔. งานเฝ้ าระวังและคุม้ ครองสุ ขภาพจากมลพิษทาง นํ้า และอากาศ
๕. การป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุจราจร
๖. การควบคุมการผลิต จําหน่าย และบริ โภค สุ ราและยาสู บ
 การคุม้ ครองสิ ทธิ ๒ งาน
๑. การคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคล ให้เข้าถึงหลักประกันสุ ขภาพ
๒. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ
 กลไกการผลักดันนโยบายสาธารณะอื่นๆ เพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งควรมุ่งเน้นไปเพื่อสร้างความ
เป็ นธรรมอันเนื่องมาจากปัจจัยกําหนดสุ ขภาพ และสร้างความรับผิดชอบต่อการกระทํา
ที่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ
 กลไกการสื่ อสารสาธารณะเพื่อสุ ขภาพและการจัดการข้อมูลด้านสุ ขภาพ
 กลไกการใช้หลักฐานทางวิชาการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
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ซึ่ งชี้ได้วา่ มีกลุ่มภารกิจเดียวที่อาจจําเป็ นต้องให้สถานีอนามัยดําเนินการ คือการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของประชาชนรายบุคคล
การมอบภารกิจจากหน่วยงานรัฐส่ วนกลาง/ส่ วนภูมิภาค ให้ทอ้ งถิ่น อาจอาศัยหลัก ๒ อย่างคือ
๑) ความเสี่ ยงตํ่าหรื อความถี่สูง และ ๒)ใช้ทกั ษะพื้นฐาน หรื อเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง รายละเอียดดู
ในตาราง ก.
ตาราง ก. การแบ่งภารกิจตามการกระจายอํานาจให้หน่วยงานรัฐแต่ละระดับ
หน่ วยงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
สํานักงาน
คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ
(สช.)

พืน้ ที่
ทีร่ ับผิดชอบ
ทัว่ ประเทศ

การจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
จัดทําเป็ นนโยบายระดับชาติ สร้างกลไกแรงจูงใจ

ประเมินความก้าวหน้าในการสร้างเสริ มสุขภาพ ใน ๖ ด้าน ดังนี้ ๑) นโยบาย
สุขภาพ
๒) สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ, ๓) การมีส่วนร่ วมของชุมชน, ๔) ทักษะ
ชีวติ และพฤติกรรมสุขภาพประชาชน, ๕) การปรับทัศนะคติเกี่ยวกับบริ การ
สุขภาพ, ๖) การใช้หลักฐานทางวิชาการและการประเมินผล
สํานักงาน
จังหวัด
๑. ประสานงานเพื่อให้เกิดการประเมินสภาพปั ญหาปัจจัยกําหนดสุขภาพ
สาธารณสุขจังหวัด
และจัดทําแผนสุขภาพจังหวัดร่ วมกัน
(สสจ.)
๒. สื่ อสารสาธารณะเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในเรื่ องสุขภาพและการใช้
ชีวติ (ที่จาํ เพาะกับบริ บทของจังหวัด)
๓.จัดระบบข้อมูลด้านสุขภาพ สนับสนุนข้อมูลให้ทอ้ งถิ่นในการประเมินผล
และตัดสิ นใจ
๔ กํากับมาตรฐานการบริ การสาธารณะด้านสุขภาพและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในอําเภอ
องค์การบริ หาร
จังหวัดหรื อ
1. สร้างกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัดที่มีส่วนร่ วมจาก
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ระหว่างท้องถิ่น ท้องถิ่นระดับต้น (Build healthy public policy),
2. สร้างกลไกเพื่อจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในระดับจังหวัด
(Create supportive environment for health)
สํานักงาน
อําเภอ
ร่ วมกับโรงพยาบาลชุมชนในรู ปแบบคณะกรรมการ คปสอ. หรื อ CUB
สาธารณสุขอําเภอ
Board ในการจัดการระบบข้อมูล การบัญชีและการสนับสนุน สอ. และอบต.
(สสอ.)
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในอําเภอ
เทศบาล
ท้องถิ่นเขตเมือง -จัดให้มีบริ การสาธารณะในเทศบาล ๑๘ งาน
การส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนรายบุคคล ๖ งาน (อาจจัดโดยผูใ้ ห้บริ การ
สุขภาพอื่น)
การสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชน ๔ งาน
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หน่ วยงาน

พืน้ ที่
ทีร่ ับผิดชอบ

องค์การบริ หาร
ท้องถิ่นเขต
ส่วนจังหวัด(อบต.) ชนบท ตําบล

สถานีอนามัย.,
โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพ
ตําบล., PCU
โรงพยาบาลชุมชน

ตําบล

อําเภอ

การจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
การจัดการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ๕ งาน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ๒ งาน
-เป็ นแกนประสานจัดทํานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม หรื อ จัดทําแผน
สุขภาพเทศบาล
-จัดให้มีบริ การสาธารณะในเขต ๑๘ งาน
การส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนรายบุคคล ๖ งาน (อาจจัดโดยผูใ้ ห้บริ การ
สุขภาพอื่น)
การสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชน ๔ งาน
การจัดการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ๕ งาน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ๒ งาน
-เป็ นแกนประสานจัดทํานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม หรื อ จัดทําแผน
สุขภาพตําบล
เป็ นผูใ้ ห้บริ การ การส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนรายบุคคล อาจสังกัดอบต.
หรื อ CUB

เป็ นพี่เลี้ยงสนับสนุนสอ./รพ.สต./PCU ในรู ปแบบ CUB Board ด้านกําลังคน
และเวชภัณฑ์ การจัดการเรื่ องระบบข้อมูลด้านสุขภาพ และระบบการเฝ้ า
ระวัง

การจัดการที่ส่วนกลาง หน้าที่หลักๆของแต่ละหน่วยงานมี ดังนี้
-กสธ.เป็ นหน่วยงานหลักในการกําหนดนโยบาย และกําหนดมาตรฐานของบริ การสาธารณะ
-สช.สร้ างกลไกนโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่ วม และประเมิ นความก้าวหน้าของการสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพทั้งระบบ
-สปสช.เป็ นผูซ้ ้ื อบริ การสุ ขภาพ ในส่ วนของบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชากรรายบุ คคล
และกําหนดมาตรฐานของบริ การ
-สสส. สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพภาคประชาชน
-สวรส. วิเคราะห์ประเมินประสิ ทธิ ผลงานส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
-กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่ น สนับสนุ นงบประมาณ และมอบหมายภารกิ จด้านการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพที่ชดั เจน ให้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละระดับ
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-สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ โดยคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุ ข
การกํากับติดตามผลการดําเนิ นงานการสร้างเสริ มสุ ขภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละระดับ
หลังการกระจายอํานาจ
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ข ควรใช้โครงข่ายของ สสจ. และ สสอ. ในการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารสุ ขภาพ ระบบรายงานการเฝ้ าระวังปัจจัยเสี่ ยง ที่ทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สสส. ควรรั บหน้าที่ เป็ นแกนในการพัฒนากํา ลังคน ภาคท้องถิ่ นและภาคประชาชน บันทึ ก
ปั ญญาในท้องถิ่นให้เป็ นความรู ้เชิงประจักษ์ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างท้องถิ่น
และ สช.ควรมีคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ประสานการ
ทํางานหน่วยงานส่ วนกลางทุกส่ วน รวมทั้งกรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยด้วย
ศักยภาพของอปท.อาจพิจารณาได้เป็ น 3 ด้าน คือความตระหนักถึงความสําคัญของการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ, ศักยภาพในการจัดกระบวนการพัฒนานโยบาย และการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานของ
ระบบ กลไก, และ ศักยภาพในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบและยัง่ ยืน ซึ่ งทั้ง ๓ ด้านนี้ สามารถนํามาสร้าง
เครื่ องมือในการประเมินศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพของอปท.ได้อย่างต่อเนื่อง
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง ภารกิจในการสร้ างเสริมสุ ขภาพของท้ องถิน่ และการสนับสนุนจากส่ วนกลาง

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างการสนับสนุ นของส่ วนกลางไปยังหน่วยประสานกลางที่ระดับสถานีอนามัย สสจ. ไปถึง อบจ.กับ อบต. และ
เทศบาล โดย อบจ. มีบทบาทสร้างกลไกร่ วมระหว่างท้องถิ่น ส่ วน อบต.กับเทศบาลเป็ นหน่วยปฏิบตั ิการในท้องถิ่น ซึ่ งหน่วยบริ การสุ ขภาพอาจจะอยู่
ภายใต้อบต.หรื อไม่ก็ได้

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑
๑.๓ วิธีการศึกษา
๑
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา
๒
๑.๕ สิ่ งที่คาดว่าจะได้รับ
๒
บทที่ ๒ บทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๓
๒.๑ ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓
๒.๑.๑ นิยามและเงื่อนไขของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๕
๒.๑.๒ บทบาทและภารกิจ (Required Actions)
๖
๒.๒ แนวคิดการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพในประเทศไทย
๗
๒.๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๘
๒.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๙
๒.๓.๒ พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
๑๑
๒.๓.๓ แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๑๓
๒.๓.๔ กฎหมายอื่นๆ
๑๖
๒.๓.๕ สรุ ปผลของกฎหมายต่อการส่ งเสริ มบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพ
๑๘
๒.๔ บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย
๑๙
๒.๔.๑ บทบาทของรัฐ ท้องถิ่น และประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย
๑๙
๒.๔.๒ ภารกิจขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่ งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น
๒๒
๒.๔.๓ โครงการนวัตกรรมและนโยบายสาธารณเพื่อสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๒๓
๒.๔.๔ สิ่ งที่ทา้ ทายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๒๕
๒.๕ การกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพในต่างประเทศ
๓๒
๒.๕.๑ บทนํา
๓๒
๒.๕.๒ ความหมายของการกระจายอํานาจ
๓๓
๒.๕.๓ รู ปแบบของการกระจายอํานาจ
๓๓
๒.๕.๔ หลักการและเหตุผลในการกระจายอํานาจ
๓๗
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๒.๕.๕ ปั จจัยที่มีผลต่อการกระจายอํานาจทางด้านสุ ขภาพ
๓๙
๒.๕.๖ บทเรี ยนจากต่างประเทศ
๔๓
๒.๕.๗ บทสรุ ป
๖๓
๒.๖ การกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพในต่างประเทศ
๖๕
๒.๖.๑ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของรัฐบาลท้องถิ่นใน ประเทศเม็กซิ โก
๖๕
๒.๖.๒ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของรัฐบาลท้องถิ่นใน ประเทศสวีเดน
๖๙
๒.๖.๓ การสร้างเสริ มสุ ขภาพของรัฐบาลท้องถิ่นใน ประเทศนิ วซี แลนด์
๗๔
๒.๖.๔ บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
๗๙
บทที่ ๓ ผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๘๒
๓.๑ ข้อเสนอบทบาทหน้าที่และภารกิจของอปท.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในพื้นที่
๘๒
๓.๑.๑ ภารกิจของรัฐและท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๘๒
๓.๑.๒ การบริ หารจัดการที่ส่วนกลาง
๘๗
๓.๒ ข้อค้นพบความสามารถของท้องถิ่นและข้อเสนอการประเมินสมรรถนะและพัฒนาอบต.ในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
๘๘
๓.๒.๑ ข้อค้นพบความสามารถของท้องถิ่นสําหรับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๘๘
๓.๒.๒ กรอบในการประเมินสมรรถนะและพัฒนาอบต.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๙๔
๓.๓ ทางเลือกการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพและการบริ หารจัดการสถานพยาบาลภาครัฐภายใต้บริ บท
การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๙๗
บทที่ ๔ ภาคผนวก
๑๐๘
๔.๑ กรณี ศึกษา การสร้างศักยภาพของอบต.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๑๐๘
๔.๑.๑ กรณี ที่ ๑ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๑๐๘
๔.๑.๒ กรณี ที่ ๒ องค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทนง อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
๑๒๐
๔.๑.๓ กรณี ที่ ๓ องค์การบริ หารส่ วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๒๖
๔.๑.๔ กรณี ที่ ๔ องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๑๓๖
๔.๒ นวัตกรรมสุ ขภาพ ๒๒ โครงการ
๑๔๓
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................................................................................................................................................... ………….๑๔
ตารางที่ ๒ บทบาทของรัฐ ท้องถิ่น และประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย .....................๒๑
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ตารางที่ ๑๑ รู ปแบบการกระจายอํานาจระบบสุ ขภาพในต่างประเทศ .......................................................๑๐๓

i

บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาสุ ขภาวะในบริ บทการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วน กระทรวง
สาธารณสุ ขได้เริ่ มทํางานร่ วมกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่อการขับเคลื่ อนขบวนการสร้างเสริ ม
สุ ข ภาพให้เ ข้า ถึ ง ประชาชนในชุ ม ชน ซึ่ งจํา เป็ นต้อ งมี ฐ านองค์ค วามรู้ ในการขับ เคลื่ อ น ดัง นั้น จึ ง
จําเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั ทั้งระดับแนวคิดและระดับการปฏิบตั ิจริ ง ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ
เพื่อสังเคราะห์ เป็ นบทเรี ยน ให้มีขอ้ มูล สําหรับผูก้ าํ หนดนโยบาย สําหรั บการตัดสิ นใจในการกําหนด
ทิ ศ ทางต่ อ ไป และสํา หรั บ ผูป้ ฏิ บ ัติ ที่ จ ะใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาศัก ยภาพตนเองในการจัด
กระบวนการตัดสิ นใจและการสร้างการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับบริ บทใหม่
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข เป็ นองค์กรในการสนับสนุ นให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จึงเห็นความสําคัญของการศึกษานี้ และมอบหมายให้คณะวิจยั จากสํานักงาน
พัฒนานโยบายสุ ขภาพระหว่างประเทศ เป็ นผูด้ าํ เนินการ
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. ศึกษาทบทวนบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพเพื่อให้เกิ ดความ
ชัดเจนในบทบาทของรัฐบาลส่ วนกลาง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ เพื่อเป็ นแนวทางในการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในระยะต่อไป
๒. ศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพของต่างประเทศที่มีผลบังคับ
ใช้เพื่อดําเนินการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพได้ประสบความสําเร็ จ และล้มเหลว
๓. ศึกษาบทบาทและรู ปแบบการจัดการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในต่างประเทศ และนําเสนอแนวคิดและรู ปแบบการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพที่เหมาะสมกับ
บริ บทของประเทศไทยในปัจจุบนั
๔. นําเสนอทางเลือกรู ปแบบการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพและการบริ หารจัดการสถานพยาบาล
ภาครัฐภายใต้บริ บทการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๑.๓ วิธีการศึกษา
เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร (Document research) ด้วยกรอบประเด็นการ
วิเคราะห์ ที่กาํ หนดขึ้ น และเก็บข้อมูลในพื้นที่ ด้วยการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ ม และสอบทานกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอเชิ งนโยบาย และ (ร่ าง ) คู่มือสําหรับองค์กรปกครอง
๑

ส่ วนท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ระยะเวลาทําการศึกษา ระหว่าง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒– ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๓โดยมีข้ นั ตอนดําเนินการดังนี้
๑. นักวิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษาแนวคิดและกฎหมายเกี่ ยวกับการกระจายอํานาจ ใน
ประเทศไทย และบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๒. นักวิจยั สร้างกรอบประเด็นในการศึกษาบทเรี ยนของต่างประเทศ ในด้านการกระจายอํานาจด้าน
การบริ การสุ ขภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูท้ รงคุณวุฒิ/นักวิชาการเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้อง และสนทนา
กลุ่ มที่ ประกอบด้วยเครื อข่ายนักวิชาการ และผูท้ รงคุ ณวุฒิ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ , ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๒ และ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
๓. ทบทวนข้อเสนอทางวิชาการขององค์กรระหว่างประเทศ และกรณี ศึกษาบทเรี ยนในต่างประเทศ
ใน รู ปแบบที่แตกต่างกันในด้านรู ปแบบการกระจายอํานาจด้านบริ การสุ ขภาพให้ทอ้ งถิ่น
๔. นําเสนอผลการวิเคราะห์ และจัดระดมสมองเรื่ องทิศทางและรู ปแบบการกระจายอํานาจบริ การ
สุ ขภาพที่เหมาะสมกับประเทศไทย และ นําเสนอ (ร่ าง) คู่มือสําหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๕. เก็บข้อมูลภาคสนามที่ระดับตําบล ได้กรณี ศึกษาเรื่ องศักยภาพของ อบต.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๖. นําเสนอผลการศึกษาให้กบั ผูท้ รงคุณวุฒิ ให้ความเห็น ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓
๑.๔ ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้ไม่รวม กทม.และเมืองพัทยาซึ่ งมีรูปแบบและภารกิจที่ชดั เจนในเรื่ องการกระจาย
อํานาจ และไม่รวมถึงรู ปแบบพื้นที่ ที่กาํ ลังยกร่ างกฎหมายเป็ นการปกครองรู ปแบบพิเศษ
๑.๕ สิ่ งทีค่ าดว่าจะได้ รับ
๑. องค์ค วามรู้ ด้า นการกระจายอํา นาจการจัด บริ ก ารสุ ข ภาพในประเทศไทย , ประสบการณ์
ต่างประเทศด้านการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ, และบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นใน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๒. ได้ขอ้ มูลที่สามารถนําไปประกอบเป็ น คู่มือบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ด้านการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ

๒

บทที่ ๒ บทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
บทนี้ เป็ นการทบทวนบทบาทขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ด้า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการทบทวนเอกสาร โดยแบ่งเป็ น ๖ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ความหมายของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ตอนที่ ๒ แนวคิดการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพในประเทศไทย
ตอนที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ตอนที่ ๔ บทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย
ตอนที่ ๕ การกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพในต่างประเทศ
ตอนที่ ๖ การกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพในต่างประเทศ
๒.๑ ความหมายของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๑. ความหมายของคาว่ าสุ ขภาพและปัจจัยทางสั งคมทีก่ าหนดสุ ขภาพ
ความหมายของคําว่า “สุ ขภาพ” ใน พระราชบัญญัติ สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มิได้จาํ กัดอยูท่ ี่การ
ปราศจากโรคและความเจ็บป่ วยเท่านั้น แต่ความหมายครอบคลุมไปถึง ‚ภาวะของมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางกาย
ทางจิต ทางปัญญา และ ทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล‛ ๑ อีกด้วย
ปัจจัยทางสั งคมทีก่ าหนดสุ ขภาพ (Social determinants of health) หมายถึงตัวกําหนดทางด้านสังคมที่มี
ผลกระทบทางสุ ขภาพ. ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ โดยปั จจัยที่ใกล้ตวั ที่สุด คือ อายุ เพศและปั จจัยทางพันธุ กรรม
ส่ วนปั จจัยที่ไกลตัวที่สุดคือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม. ดังในรู ปที่ ๑๒

๑

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๒

Whitehead, M. The concepts and principles of equity and health. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 1990.

๓

รูปที่ ๑: ตัวกาหนดทางสั งคม

คณะอนุ กรรมการเรื่ องปั จจัยทางสังคมที่กาํ หนดสุ ขภาพ (Commission on Social Determinants of
Health หรื อ CSDH) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั และได้ระบุถึงปั จจัย
ทางสังคมที่มีผลต่อสุ ขภาพ ๓ คือ พัฒนาการในวัยเด็กเริ่ มแรก, ที่อยูท่ ี่ถูกสุ ขลักษณะ, การจ้างงานที่เป็ นธรรมและ
งานที่ดี , การคุ ้ม ครองทางสัง คมตลอดชี วิตเพื่ อป้ องกันความเสี่ ย งต่ า งๆ, การประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า , การ
คํานึงถึงความเป็ นธรรมด้านสุ ขภาพในทุกๆนโยบาย, การคลังสาธารณะที่เป็ นธรรม, ความรับผิดชอบของการค้า
และกลุ่มธุ รกิจ, และ ความเป็ นธรรมระหว่างหญิงและชาย
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ คําว่า “สุ ขภาพ” นั้น มีความหมายกว้างไกลกว่าการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพนั้นจําเป็ นที่จะต้องคํานึงถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อจาก ‚สุ ขภาพ‛ ด้วย
ในประเทศไทย คําว่าการส่ งเสริ มสุ ข ภาพ แต่เดิ ม มักจะหมายถึ ง การบริ การด้านส่ งเสริ มสุ ข ภาพแก่
ประชาชนโดยบุคลากรสาธารณสุ ข (health promotion intervention) อันได้แก่ งานอนามัยแม่เด็ก งานอนามัย
โรงเรี ยน งานโภชนาการ งานวางแผนครอบครัว งานสุ ขศึกษา งานอนามัยชุมชน เป็ นต้น แต่ปัจจุบนั การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพหรื อการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้ขยายขอบเขตความหมายกว้างออกไปถึงการเป็ นกลยุทธ์ดา้ นสุ ขภาพที่
เรี ยกว่า กลยุทธ์สร้างเสริ มสุ ขภาพ (health promotion strategy) ตามแนวคิด ‚สร้าง (สุ ขภาพ) นําซ่ อม (สุ ขภาพ)‛
ที่มุ่งเน้นอย่างน้อย 5 เรื่ อง คือ การสร้างเสริ มนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุ ขภาพ การสร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

๓

Commision on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation. Geneva: WHO; 2008.

๔

สุ ข ภาพ การเสริ ม สร้ า งกิ จกรรมชุ ม ชนให้เข้ม แข็ง การพัฒนาทัก ษะส่ วนบุ ค คลและการปรั บ เปลี่ ย นบริ ก าร
สาธารณสุ ข ซึ่ งทั้งหมดนี้เป็ นผลกระทบมาจากกฎบัตรออตตาวา (Ottawa charter) ที่ประกาศเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙๔
๒. การสร้ างเสริมสุ ขภาพตามความหมายของ Ottawa Charter (พ.ศ. ๒๕๒๙)
การประชุมระดับนานาชาติในเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ๕ (Health Promotion) จัดขึ้นครั้งแรก
ที่เมือง Ottawa ประเทศ Canada ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙. มีการเสนอกฎบัตร (Charter) ซึ่ง
มุ่งเน้นในเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพและมีจุดมุ่งหมายในการทําให้เกิด Health for All ขึ้นด้วย จากการ
ประชุมดังกล่าว ได้มีการให้คาํ นิยาม เงื่อนไข และ ภารกิจ ดังนี้
๒.๑.๑ นิยามและเงื่อนไขของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
นิยามใน Ottawa Charter ถูกแปลเป็ นภาษาไทย ดังนี้ การสร้างเสริ มสุ ขภาพหมายถึง ‚กระบวนการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชน เพิ่มสมรรถนะ ในการควบคุมและพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง ในการบรรลุซ่ ึ งสุ ขภาวะอัน
สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจและสังคม นั้นจะต้องสามารถบ่งบอก และตระหนักถึงความมุ่งมาดปรารถนาของ
ตนเอง สามารถตอบสนองต่อปั ญหาของตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่ งแวดล้อม หรื อปรับตนให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมได้ ดังนั้น สุ ขภาพจึงถูกมองว่า เป็ นทรัพยากรสําหรับชี วิตประจําวัน มิใช่เป้ าหมายของการดํารงชี วิต
สุ ขภาพเป็ นคําที่มีความหมายเชิงบวก ซึ่ งเน้นในเรื่ องทรัพยากรสังคมและบุคคล รวมทั้งสมรรถนะของร่ างกาย
ดังนั้น การส่ งเสริ มสุ ขภาพจึงมิใช่อยูใ่ นความรับผิดชอบ ของภาคสาธารณสุ ข (Health sector) เท่านั้น หากแต่
ขยายออกไปสู่ เรื่ องของการมีวถิ ีชีวติ เพื่อสุ ขภาพ (Healthy life-styles) ไปจนถึงเรื่ องของสุ ขภาวะโดยรวม‛ ๖, ๗
ในประเทศไทย การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มาจากคําว่า Health Promotion มีความหมาย ๒ ลักษณะ ลักษณะ
แรกคือการจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยบุคลากรสาธารณสุ ขให้ประชาชนทัว่ ไปที่ไม่เป็ นโรคมีสุขภาพแข็งแรง
เช่ น การให้สุ ข ศึ ก ษาให้ ค นทั่ว ไปมี ค วามรู ้ ใ นการดู แลสุ ข ภาพและมี พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ ดี การสุ ข าภิ บ าล
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ลักษณะที่ ๒ คือกระบวนการเคลื่ อนไหวทางสังคมเพื่อทําให้ประชาชนเพิ่มความสามารถ
ในการควบคุ มปั จจัยกําหนดสุ ขภาพและพัฒนาสุ ขภาพให้ดีข้ ึนทั้งในคนปกติทวั่ ไปและผูท้ ี่เจ็บป่ วย ดังนั้นเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้สับสนจึงใช้คาํ ว่า ‚สร้างเสริ มสุ ขภาพ‛ ๗

นพ.อําพล จินดาวัฒนะและคณะ (บรรณาธิการ). การสร้างเสริ มสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรี ยนของไทย. สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน. กรุ งเทพฯ.
๒๕๕๐.
๔

๕

World Health Organisation. Ottawa Charter for Health Promotion. Copenhagen: WHO Europe; 1986.

๖ นายแพทย์หทัย ชิตานนท์. การส่ งเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่. วารสารการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม ปี ที่ ๒๑ ฉบับที่ ๓ ก.ค.-ก.ย. ๔๑
๗ รศ.นพ .สุ ร เกี ย รติ อาชานานุ ภ าพ .การสร้ างสาธารณสุ ขมูล ฐานและการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ :จากสากลสู่ ไทย. ใน นพ.อําพล จิ นดาวัฒนะและคณะ
(บรรณาธิการ). การสร้างเสริ มสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรี ยนของไทย. สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน. กรุ งเทพฯ. ๒๕๕๐: ๒๖-๕๖

๕

เนื่ องจากสุ ขภาพไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั ปั จจัยด้านสุ ขภาพเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพจึงต้อง
อาศัยภาคส่ วนอื่นๆด้วย ใน Ottawa Charter ได้ระบุถึงเงื่อนไขต่อสุ ขภาพ (Prerequisite for Health) คือ สันติสุข,
ที่อยูอ่ าศัย, การศึกษา, อาหาร, รายได้, ระบบนิ เวศน์ที่มนั่ คง (a stable ecosystem), การจัดการทรั พยากรอย่าง
ยัง่ ยืน, ความยุติธรรมทางสังคมและความเป็ นธรรม
๒.๑.๒ บทบาทและภารกิจ (Required Actions)
Ottawa Charter ระบุ ถึงสิ่ งที่ จาํ เป็ นต้องทําหรื อบทบาทในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ตอ้ ง
รับผิดชอบร่ วมกันระหว่างบุคคล ชุมชน บุคลากรสาธารณสุ ข สถาบันบริ การสาธารณสุ ขและรัฐบาล ได้แก่
 การผลักดันนโยบายหรื อชี้นาํ แนวคิดที่จะทําให้คนมีพฤติกรรมที่ดีต่อสุ ขภาพ (Advocate),
 การทําให้บุคคลมีความสามารถในการดูแลสุ ขภาพตนเอง โดยให้ประชาชนมีโอกาสที่เท่าเทียม
กันในการเข้าถึงทรัพยากร (Enable), และ
 การไกล่เกลี่ยประสานงานระหว่างภาคส่ วนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ (Mediate)
โดยมีกลยุทธ์ 5 ประการคือ






การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (Build healthy public policy),
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ (Create supportive environment for health) ,
เสริ มสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strength community action),
พัฒนาทักษะส่ วนบุคคลในเรื่ องสุ ขภาพและการใช้ชีวติ (Develop personal skill) ,
การปรับเปลี่ ยนบริ การสุ ขภาพโดยมุ่งเน้นไปในเรื่ องความรั บผิดชอบร่ วมกันระหว่างบุคคล
ชุมชน บุคลากรสาธารณสุ ข สถาบันบริ การสาธารณสุ ขและรัฐบาล
บทบาทของภาคสุ ข ภาพต้องเคลื่ อน ไปในทิ ศทางของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ นอกเหนื อจากการ
ให้บริ การทางคลินิก และการรั กษาบริ การสุ ขภาพ ภาคสาธารณสุ ขจําต้องรับเอาภารกิ จ ในการสนับสนุ นให้
บุคคลและชุมชนมีสุขภาพที่ดีข้ ึน ซึ่งขยายกว้างออกไป ให้ไวต่อปั ญหาและสอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน การ
ปรับเปลี่ยนบริ การสาธารณสุ ข จําเป็ นต้องให้ความสําคัญในด้านการวิจยั สุ ขภาพ และหลักสู ตรการฝึ กอบรมของ
บุคลากรสาธารณสุ ขสาขาต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนเจตนคติ และการจัดองค์กรของระบบบริ การ
สุ ขภาพ ที่เน้นการมองปัญหาของปั จเจกบุคคลในฐานะคนทั้งคน (องค์รวม) ๖, ๗
Ottawa Charter ถือเป็ นจุดเริ่ มของการขับเคลื่อนในระดับนานาชาติซ่ ึ งทําให้ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
นั้นมีความสําคัญมากขึ้น ต่อมาได้มีการจัดประชุมนานาชาติในเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพอีกหลายครั้ง โดยในปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการร่ างกฎบัตรกรุ งเทพฯ หรื อ Bangkok Charter ซึ่ งมีเนื้ อหาเพิ่มเติมจาก Ottawa Charter.
นอกจากนี้ หลายๆประเทศก็ได้มีการขับเคลื่อนทั้งจากภาคการเมืองและสังคมในการทําให้เกิดนโยบายทางด้าน
๖

การสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างจริ งจัง โดยพัฒนานโยบายจากหลักการของ Ottawa Charter
โดยสรุ ปความหมายโดยรวมของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพก็คือ กระบวนการในการป้ องกัน กําจัดและ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ ยงที่ทาํ ให้มนุ ษย์ตอ้ งเสี ยชี วิตก่อนถึงวัยอันควร ป้ องกัน ไม่ให้บุคคลต้องตกอยูใ่ นสภาพการ
เจ็บป่ วยโดยกําจัดปั จจัยเสี่ ยงต่างๆโดยการควบคุ มมิ ให้ปัจจัยเสี่ ยงต่างๆเหล่ านั้นมี ผลกระทบต่อสุ ขภาพของ
ประชากร รวมทั้งลดปั จจัยเสี่ ยงต่างๆ เหล่ านั้น และมุ่งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงของปั ญหาสุ ขภาพ
ทั้งหลายโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลจาก พฤติกรรมเสี่ ยงต่อปั ญหาสุ ขภาพสู่ พฤติกรรมที่ปลอดภัย
จากพฤติกรรมที่ปลอดภัยนี้จะนําไปสู่ วถิ ีการดําเนินชีวติ (Life Style) ของแต่ละคนจนกลายเป็ นค่านิ ยม วิถีปฏิบตั ิ
ในด้านพฤติกรรมสุ ขภาพของสังคมและนําไปสู่ การมีสุขภาวะที่ดี (Well being) ของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน
และสังคม๘
๒.๒ แนวคิดการกระจายอานาจด้ านสุ ขภาพในประเทศไทย
โดยทัว่ ไป การกระจายอํานาจอาจจําแนกเป็ น 2 ด้าน คือ การกระจายอํานาจทางการบริ หาร และการ
กระจายอํา นาจทางการเมื อ ง โดยการกระจายอ านาจทางการบริ ห าร หมายถึ ง การมอบหมายหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบและอํานาจดําเนิ นการให้แก่หน่วยงานระดับรอง ๆ ลงไป โดยมีเป้ าหมายสําคัญที่จะให้หน่วยงานแต่
ละระดับมีขีดความสามารถในการตัดสิ นใจ และสามารถดําเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สําหรับการ
กระจายอานาจทางการเมือง หมายถึง การเคลื่ อนย้ายอํานาจการตัดสิ นใจและการดําเนิ นการไปให้ทอ้ งถิ่นเป็ น
ผูด้ าํ เนินการแทน เป้ าหมายของการกระจายอํานาจทางการเมือง จึงไม่ได้จาํ กัดอยูท่ ี่การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
บริ หารจัดการ (Efficiency) แต่เพียงอย่างเดี ยว แต่เน้นให้กระบวนการตัดสิ นใจและการดําเนิ นงานสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่ นมากขึ้ น (Responsiveness) เป็ นการส่ งเสริ มการปกครองตนเองของ
ท้องถิ่ น (Self government) ซึ่ งจะทําให้ทอ้ งถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น (Community empowerment) สําหรับ
แนวคิดการกระจายอํานาจตามนัยของนัก วิชาการด้านสุ ขภาพในประเทศไทย นั้น ‚การกระจายอํา นาจเป็ น
เครื่ องมือสําหรับการพัฒนา มิใช่ เป้ าหมาย ในตัวเอง ขึ้นอยู่กบั เป้ าหมายของการพัฒนาและบริ บทของสังคมที่
เกี่ยวข้อง‛ เป้ าหมายสําคัญของการพัฒนาคือ คุณภาพชีวติ ของประชาชน และสาระสําคัญของการกระจายอํานาจ
คือ การสร้างความเข้มแข็งของปัจเจกและชุมชนโดยให้ประชาชนและชุมชนมีอาํ นาจในการตัดสิ นใจในประเด็น

๘

มินตรา สาระรักษ์ . การสร้ างเสริมสุขภาพ : ทางเลือกใหม่ของคุณ , วารสารทันตาภิบาล ปี ที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒ เดือน พค .- สค . ๒๕๔๑

๗

ที่ มีผลกระทบต่อชี วิตความเป็ นอยู่ สามารถพึ่งตนเองและปกครองตนเองในชุ มชนได้ ๙ แนวคิ ดดังกล่ าวมี
อิทธิ พลอย่างมากต่อการออกแบบการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพของประเทศไทย
๒.๓ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับบทบาทองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
หลังจากพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ และพ.ร.บ.สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกาศใช้ ได้ปรากฏคําว่า ‚การสร้างเสริ มสุ ขภาพ‛ เป็ นวาทะกรรม ในกฎหมายรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.
๒๕๕๐ และในแผนปฏิ บตั ิ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ อปท. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
รัฐธรรมนูญกําหนดให้รัฐ ‚ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุ ขภาพที่เน้นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพอันนําไปสู่
สุ ขภาวะที่ยงั่ ยืนของประชาชน‛ และแผนปฏิ บตั ิ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้อปท.ฉบับที่ ๒ ได้
ปรับชื่อกลุ่มภารกิจ ภายใต้แผนภารกิจด้านสาธารณสุ ข จาก กลุ่มภารกิจ ‚การป้ องกันควบคุมโรคติดต่อ‛ในแผน
ฉบับ ที่ ๑ ไปเป็ น กลุ่ ม ภารกิ จ ‚การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ องกัน โรคและการรั ก ษาพยาบาล‛ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ๒ งาน คือ ‚การสร้างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น‛ และ ‚การ
รักษาพยาบาล‛ โดยในแผนปฏิ บตั ิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
(ฉบับที่๒) ได้ผูกภารกิจการบริ การด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ไปพร้ อมงบประมาณ สถานี อนามัยและบุคลากร ให้ถ่ายโอนให้อปท.ที่มี ความพร้ อมดําเนิ นการ โดย อปท.
ดํา เนิ น การภารกิ จ ดัง กล่ า วได้หลายแนวทาง อาจดํา เนิ น การเองหรื อร่ วมกับ อปท.อื่ น หรื อร่ วมกับ รั ฐ และ
กําหนดให้ สถานี อนามัยเป็ นศูนย์สุขภาพดําเนิ นภารกิ จด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพป้ องกันและรักษาพยาบาล
เบื้องต้น
ส่ วนกฎหมายอื่นที่กาํ หนดบทบาทของท้องถิ่นในด้านสาธารณสุ ข ยังไม่มีคาํ ว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพ แต่
ระบุให้ผบู้ ริ หารอปท. เป็ นเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ ให้รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพ.ร.บ. นั้นๆมีอาํ นาจออกคําสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารของอปท. เป็ นเจ้าพนักงานเพิ่มเติมได้ เช่นพ.ร.บ.สาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕, พ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓, พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙, พ.ร.บ.ควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ.๒๕๓๕,
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สุ ขภาพเคลื่อนไปในทิศทางของการสร้างเสริ มสุ ขภาพมากขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๕ ของ Ottawa Charter
แต่ในทางกลับกัน การสร้ างเสริ มสุ ขภาพอาจถูกจํากัดอยู่ในกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพในลักษณะเดิ มๆ หากกล
ยุทธ์ อีก 4 ประการ ไม่ได้ถูกนํามาดําเนินการ อันได้แก่





การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ (Build healthy public policy),
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ (Create supportive environment for health) ,
เสริ มสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strength community action), และ
พัฒนาทักษะส่ วนบุคคลในเรื่ องสุ ขภาพและการใช้ชีวติ (Develop personal skill)

รายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดงั นี้
๒.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ รับรองสิ ทธิ ของบุคคลในการรับบริ การสาธารณสุ ข
และสวัส ดิ ก ารจากรั ฐ รั บ รองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในการได้รับ ข้อมู ล ข่ า วสารโครงการหรื อกิ จกรรมใดที่ อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต รับรองสิ ทธิ ชุมชนในการคุม้ ครองอันตรายต่อ
สุ ขภาพอันเนื่ องมาจากสิ่ งแวดล้อม กําหนดแนวนโยบายด้านการสาธารณสุ ขที่เน้นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพอัน
นําไปสู่ สุขภาวะที่ยงั่ ยืนของประชาชน และให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีอาํ นาจหน้าที่โดยทัว่ ไปในการดูแล
และจัดทําบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่ งจะเห็นได้วา่ ทิศทางของระบบสาธารณสุ ข
จะต้องมุ่งเน้นไปในเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นก็เป็ นหน่วยงานหลักที่จะเป็ นผู ้
จัดบริ การสาธารณะในท้องถิ่นอันรวมถึงภารกิจในการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วย
โดยมีมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
‚มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับบริ การทางสาธารณสุ ขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

และผูย้ ากไร้มีสิทธิ ได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับการบริ การสาธารณสุ ขจากรัฐซึ่ งต้องเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
บุ ค คลย่อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ การป้ องกัน และขจัด โรคติ ด ต่ อ อัน ตรายจากรั ฐ อย่า งเหมาะสมโดยไม่ เ สี ย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์‛
‚มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิ ได้รับข้อมูล คําชี้ แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น ก่อนการอนุ ญาตหรื อการดําเนิ นโครงการหรื อกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรื อส่ วนได้เสี ย สําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ
๙

ตนหรื อชุ ม ชนท้องถิ่ น และมี สิ ท ธิ แ สดงความคิ ด เห็ น ของตนต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้องเพื่ อ นํา ไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว‛
และรับรองสิ ทธิ ของชุมชน ดังนี้
‚มาตรา ๖๗ สิ ทธิ ของบุ คคลที่จะมี ส่วนร่ วมกับรัฐและชุ มชนในการอนุ รักษ์ บํารุ งรักษาและการได้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุม้ ครองส่ งเสริ ม และ
รักษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ดาํ รงชี พอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่ องในสิ่ งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิ ด
อันตรายต่อสุ ขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพ หรื อคุณภาพชี วิตของตน ย่อมได้รับความคุ ม้ ครองตามความ
เหมาะสม
การดําเนิ นโครงการหรื อกิ จกรรมที่อาจก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุ นแรงทั้งทางด้านคุ ณภาพ
สิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ งประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่ ง แวดล้อ มและสุ ข ภาพ และผู้แ ทนสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ัด การการศึ ก ษาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มหรื อ
ทรัพยากรธรรมชาติหรื อด้านสุ ขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดําเนินการดังกล่าว
สิ ทธิ ของชุมชนที่จะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่ วนท้องถิ่นหรื อองค์กรอื่น
ของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามบทบัญญัติน้ ี ย่อมได้รับความคุม้ ครอง‛
และ มาตรา ๘๐(๒) กําหนดให้รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุ ข การศึกษา
และวัฒนธรรม ดังนี้
มาตรา ๘๐ (๒) ‚ส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุ ขภาพที่เน้นการสร้ างเสริมสุ ขภาพอันนําไปสู่
สุ ขภาวะที่ยงั่ ยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและส่ งเสริ มให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐาน
อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้เอกชนและชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสุ ขภาพและการ
จัดบริ การสาธารณสุ ข โดยผูม้ ี หน้าที่ให้บริ การดังกล่ าวซึ่ งได้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชี พและ
จริ ยธรรม ย่อมได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย‛
นอกจากนี้ แนวนโยบายด้า นการบริ หารราชการแผ่นดิ น ยังได้ก าํ หนดบทบาทองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ดังนี้
มาตรา ๗๘ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริ หารราชการแผ่นดิน
๑๐

‚(๓) กระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสิ นใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง
ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่ งรัฐ
พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศในท้องถิ่น ให้ทวั่ ถึงและเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพร้อมให้เป็ น
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจังหวัดนั้น‛
และ ‚มาตรา ๒๘๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตามหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้องถิ่ น และส่ งเสริ มให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริ การสาธารณะ และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
แก้ไขปั ญหาในพื้นที่‛
มาตรา ๒๘๓ วรรค ๓ ‚ให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ เพื่อกําหนดการแบ่ง
อํานาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพิ่มขึ้น
ตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละรู ปแบบ รวมทั้งกําหนดระบบตรวจสอบ
และประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนหน่ วยราชการที่ เกี่ ยวข้อง ผูแ้ ทนองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีจาํ นวนเท่ากัน เป็ นผูด้ าํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย‛
๒.๓.๒ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นไปตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ได้ให้ความเป็ นอิสระแก่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการที่จะกําหนดนโยบาย บริ หารจัดการการคลังของตนเองได้อย่างอิสระ โดยรัฐ
จะเข้าไปควบคุมได้เท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น โดยที่มาตรา ๒๘๔ ของ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
ได้บญั ญัติให้มีกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจให้แก่ทอ้ งถิ่ น
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
พระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๒ กําหนดให้มีคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีอาํ นาจหน้าที่ในการ
จัด ทํา แผนการกระจายอํา นาจให้ แก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ นและแผนปฏิ บ ัติก ารจัด ระบบการบริ ก าร
สาธารณะตามอํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรส่ วนท้องถิ่นด้วยกัน
เอง ปรับปรุ งสัดส่ วนภาษีและอากรและรายได้ รวมทั้งหน้าที่อื่นๆ โดยแผนปฏิบตั ิการที่ประกาศใช้ตามพ.ร.บ.นี้
ให้มี ผ ลผูก พัน หน่ วยงานของรั ฐ ที่ เกี่ ย วข้องต้องดํา เนิ นการตามแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารนั้น และคณะกรรมการอาจ
๑๑

ดําเนินการปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์น้ นั ได้ และให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามผล
การปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการและ รายงานให้คณะรัฐมนตรี ทราบทุกปี พร้อมทั้งรายงานให้คณะรัฐมนตรี
ทราบปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในกรณี ที่มีปัญหาอุปสรรคไม่อาจดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการได้
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ กําหนดให้เทศบาลเมืองพัทยา และ อบต. มีอาํ นาจ
และหน้าที่ในการจัดระบบบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา ๑๖
นอกจากนี้กาํ หนดให้ อบจ. และ กทม. มีอาํ นาจ และหน้าที่ตามมาตรา ๑๗ และ ๑๘ ตามลําดับ ดังนี้
 มาตรา ๑๖ ในพระราชบัญ ญัติ ก ํา หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจให้ แ ก่ อ งค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กาํ หนดอํานาจหน้าที่ให้เทศบาล เมืองพัทยา องค์การ
บริ หารส่ วนตําบลในการจัดการระบบบริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ๓๑ รายการ ซึ่ งรวมถึ ง ‚การสาธารณสุ ข การอนามัย ครอบครั ว และการ
รักษาพยาบาล‛
 มาตรา ๑๗ กําหนดให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดมีอาํ นาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริ การ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ นของตนเอง ๒๙ รายการ โดยมี ๓ ภารกิ จที่
นอกเหนื อ จาก อบต. คื อ ‚การประสานการจัด ทํา แผนพัฒ นาจัง หวัด ตามระเบี ย บที่
คณะรัฐมนตรี กาํ หนด‛, ‚การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้ องกันและ
ควบคุ มโรคติดต่อ‛ และ ‚จัดทํากิ จการใดอันเป็ นอํานาจและหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นอื่ นที่ อยู่ในเขต และกิ จการนั้นเป็ นการสมควรให้องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นอื่ น
ร่ วมกันดําเนินการหรื อให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดจัดทํา‛ เป็ นต้น
 มาตรา ๑๘ ให้ก รุ ง เทพมหานครมี อาํ นาจและหน้าที่ ใ นการจัดระบบบริ ก ารสาธารณะเพื่ อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗
โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะต้องจัดทําแผนการกระจาย
อํา นาจให้แก่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นและแผนปฏิ บตั ิ ก ารเพื่ อขอความเห็ นชอบจากคณะรั ฐมนตรี และ
รายงานต่ อรั ฐสภา, กํา หนดการจัด ระบบการบริ ก ารสาธารณะตามอํา นาจและหน้า ที่ ระหว่า งรั ฐกับ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้วยกันเอง, และกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอน
การถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่ วนกลางและราชการส่ วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ๑๐

๑๐

พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

๑๒

พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ได้แยกบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นระดับ
อบจ. ออกจากระดับพื้นที่คือ เทศบาล เมืองพัทยาและอบต. โดย กําหนดอํานาจอบจ.ในการจัดให้มีโรงพยาบาล
จัง หวัด , การป้ องกัน และควบคุ ม โรคติ ดต่ อ , บริ ก ารสาธารณะที่ มี ผ ลกระทบต่ อ อปท.อื่ น ด้ว ย เพิ่ ม ขึ้ น มา
นอกเหนื อจากหน้าที่การจัดทําแผนและระบบบริ การสาธารณะ ที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นระดับพื้นที่ มี
อํานาจหน้าที่ในเขตตนเอง
๒.๓.๓ แผนการกระจายอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการกระจายอํานาจมีเพื่อกําหนดรายละเอียดของอํานาจหน้าที่ในการให้บริ การ
สาธารณะที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแต่ละรู ปแบบจะต้องกระทํา, ให้มีการกระจายอํานาจทางการเงิน การ
คลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีดาํ เนิ นการในการจัดสรร
สัดส่ วนภาษีอากรให้เพียงพอต่อการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่กาํ หนด, ให้มีกฎหมายที่จาํ เป็ นเพื่อดําเนินการ
ตามแผน โดยกําหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรื อจัดให้มีกฎหมายที่จาํ เป็ นเพื่อดําเนิ นการตาม
แผน, และเพื่อจัดระบบการบริ หารงานบุคคล โดยกําหนดนโยบายและมาตรการกระจายบุคลากรจากราชการ
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคไปสู่ ทอ้ งถิ่น
แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และ แผนปฏิ บตั ิการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ถูกปรับปรุ งในปี พ.ศ.๒๕๕๑
ตามมาตรา ๓๔ ของพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ ที่บญั ญัติให้มีการพิจารณาทบทวนแผนการ
กระจายอํา นาจใหม่ ทุ ก ระยะเวลาไม่ เกิ น ๕ ปี โดยแผนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.๒๕๕๑ ยังคงภารกิ จใน
แผนปฏิ บตั ิ ก ารที่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องรั บโอน อย่า งน้อย ๖ ด้านเช่ นเดิ ม คื อ ๑) ด้านโครงสร้ าง
พื้นฐาน, ๒) ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต, ๓) ด้านการจัดระเบียบชุ มชน/สังคม การรักษาความสงบเรี ยบร้อย,
๔) ด้านการวางแผน การส่ งเสริ มการลงทุ น พาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ ยว, ๕) ด้านการบริ หารจัดการและ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม, ๖) ด้านศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น๑๑ โดย
ภารกิจบริ การสาธารณะที่จะสามารถรับโอนจากกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ระบุในแผนปฏิบตั ิการฯ พ.ศ.๒๕๔๕
อยูใ่ นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๐ เรื่ อง, ด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต ๓๒ เรื่ องจาก ๗ กรม ๑๒ คือ กรมอนามัย
กรมสุ ขภาพจิต กรมควบคุม
๑๑

แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ แผนปฏิบตั ิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒). สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น. กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑.
๑๒

แผนปฏิบตั ิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น. สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี . มกราคม ๒๕๔๕.

๑๓

โรคติดต่อ กรมการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยแนวคิ ด แผนฉบับ นี้ การถ่ า ยโอนภารกิ จ ส่ ว นใหญ่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และ
สุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้อม จะโอนให้เป็ นภารกิ จของคณะกรรมการสุ ขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) โดยในแผนการ
กระจายอํานาจ พ.ศ.๒๕๔๓ ระบุว่าการดําเนิ นภารกิ จขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นบางด้านต้องการความ
ชํานาญในวิชาชีพเฉพาะ และความเป็ นเอกภาพในการจัดบริ การสาธารณะเช่น การศึกษา การสาธารณสุ ข การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น จึงจําเป็ นต้องจัดให้มีกรรมการเฉพาะด้านระดับจังหวัด โดย
มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและมาตรฐานการ จัดบริ การสาธารณะเรื่ องนั้นๆ ใน
เขตจังหวัด การจัดสรรทรัพยากร การกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวมทั้ง ประสานความร่ วมมื อระหว่างรั ฐกับ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นและระหว่างองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและศักยภาพในการบริ หารจัดการ การควบคุ มกํากับการบริ การ
สาธารณสุ ข ตลอดจนการวางแผน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้เกิ ดประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างครบวงจรมากที่สุด โดย กสพ.เป็ นคณะกรรมการร่ วมระหว่างองค์กรท้องถิ่นภายในจังหวัด และมี
ผูแ้ ทนจากรัฐบาล,ผูท้ รงคุณวุฒิ, ผูแ้ ทนประชาคมด้านสุ ขภาพ หรื อส่ วนอื่นๆ ที่เหมาะสมเข้าร่ วมในลักษณะ
พหุภาคี โดยสํานักงานเลขาฯของคณะกรรมการฯ จะเป็ นกลไกในการบริ หารจัดการทรัพยากรที่มีอยูเ่ พื่อให้เกิด
การแก้ปัญหาและจัดบริ การสาธารณสุ ขตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ภายใต้การ
กําหนดนโยบายและมาตรการ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ที่จะจัดตั้งขึ้น ดังตารางที่๑

ตารางที่ ๑ ภารกิจทีต่ ้ องถ่ ายโอนภายใต้ กลุ่มภารกิจการป้องกันควบคุมโรคติดต่ อ ตามแผนปี พ.ศ.๒๕๔๕
ภารกิจทีถ่ ่ ายโอน

การถ่ ายโอน

๑.ส่งเสริ มสุขภาพจิตและป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเป้ าหมาย*
๒.การพัฒนาบุคลากรและชุมชนและปฏิบตั ิการเพื่อเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ*
๓.การวินิจฉัยและรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๔.สนับสนุนเงินอุดหนุนค่าอาหารผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน ค่าสังคมสงเคราะห์และฌาปนกิจ
๕.สนับสนุนเงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผปู ้ ่ วยโรคเรื้ อน
๖.การผลิตสื่ อและหรื อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านอาหารและยา*
๗.การเสริ มสร้างศักยภาพผูบ้ ริ โภคด้านความรู ้ในการบริ โภคและเรี ยกร้องสิ ทธิอนั ชอบ
ธรรม*

๑๔

เมืองพัทยา ,กทม., กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
เมืองพัทยา ,กทม., กสพ.
เมืองพัทยา ,กทม., กสพ.

ภารกิจทีถ่ ่ ายโอน

การถ่ ายโอน

๘.การสร้างและขยายเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุขของ
ผูบ้ ริ โภคในท้องถิ่น*
๙.ตรวจสอบติดตามคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องสําอาง
และวัตถุอนั ตรายในสถานที่จาํ หน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ.แต่ละประเภท*
๑๐.งานบริ การสาธารณสุขเขต กทม./ปริ มณฑล/เขตเมือง
๑๑.การบริ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ
๑๒.การก่อสร้างสถานบริ การใหม่ เพิ่มเติม ซ่อมแซม การจัดหาครุ ภณั ฑ์
๑๓.โครงการประกันสุขภาพ (๓๐ บาทรักษาทุกโรค)
๑๔.สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ*
๑๕.การแก้ไขปั ญหาเด็กนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์*
๑๖.ส่งเสริ มสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก*
๑๗.ส่งเสริ มสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรี ยนและเยาวชน*
๑๘.ส่งเสริ มสุขภาพกลุ่มวัยทํางาน*
๑๙.การส่งเสริ มสุขภาพเด็กกลุ่มวัยผูส้ ูงอายุ*
๒๐.ทันตสาธารณสุข*
๒๑.งานโภชนาการ*
๒๒.งานวางแผนครอบครัวและพัฒนาประชากร*
๒๓.งานส่งเสริ มการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ*
๒๔.การพัฒนาอนามัยชุมชนบนพื้นที่สูง*
๒๕.สนับสนุนเงินอุดหนุนพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์สาธิตเพื่อการพัฒนาเด็กเล็ก*
๒๖.สนับสนุนเงินอุดหนุนภาคเอกชนที่ให้บริ การทําหมัน*
๒๗.งานเฝ้ าระวังและพัฒนาอนามัยสิ่ งแวดล้อม*
๒๘.จัดหาและพัฒนานํ้าสะอาด (สนับสนุนวัสดุ)*
๒๙.งานสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม*
๓๐.งานสุขาภิบาลอาหาร*
๓๑.งานพัฒนาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชกรรม*
๓๒.งานคุม้ ครองสุขภาพจากมลพิษ*

เมืองพัทยา ,กทม., กสพ.

หมายเหตุ: * เป็ นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ๒๕ รายการ

๑๕

เมืองพัทยา ,กทม., กสพ.
อบจ. ,กทม., กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
เมืองพัทยา ,กทม., กสพ.
เทศบาล,อบต.,อบจ., กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
เทศบาล,อบต.,อบจ.
เทศบาล,อบต.,อบจ.
กสพ.
กสพ.
อบต.,อบจ., กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.
กสพ.

ซึ่ งผลการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุ ขตามแผนปฏิบตั ิการฯ จนถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ดําเนินการ
ได้ ๗ เรื่ อง ซึ่ งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ๑๓ ดังนี้
 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยงบประมาณ จํานวน ๕๒๕ ล้าน
บาทต่ อ ปี
(ปี ๒๕๔๗)ได้ ต ัด โอนไปตั้ง ที่ ก รมส่ ง เสริ มการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย
 การแก้ไขปั ญหาเด็กนํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ ปี ๒๕๔๔ – ๒๕๔๕ รวมงบประมาณ ๒๘๖ ล้าน
บาทตัดโอนไปองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
 การจัดหาและพัฒนานํ้าสะอาด (สนับสนุนวัสดุ ) งบประมาณตัดโอนไปองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และภารกิจอยูท่ ี่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมงบประมาณ ๘๓๒
ล้านบาทต่อปี
 การส่ งเสริ มสุ ขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
 การส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กกลุ่มวัยเรี ยนและเยาวชน
 การส่ งเสริ มสุ ขภาพกลุ่มวัยทํางาน
 การส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กและกลุ่มวัยผูส
้ ู งอายุ
โดยภารกิ จด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นภารกิจเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มความรู ้ ที่ไม่มีการตั้งงบประมาณที่
ส่ วนกลาง
ต่อมาในแผนปฏิ บตั ิการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้ อปท. (ฉบับที่ ๒) ซึ่ งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ๙ ได้ปรับชื่ อกลุ่มภารกิจ ภายใต้แผนภารกิจด้านสาธารณสุ ข จาก
กลุ่มภารกิ จ ‚การป้ องกันควบคุ มโรคติดต่อ‛ ไปเป็ น กลุ่มภารกิ จ ‚การสร้ างเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
และการรั ก ษาพยาบาล‛ ซึ่ ง ประกอบด้วย ๒ งาน คื อ ‚การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ องกันโรคและการ
รักษาพยาบาลเบื้ องต้น‛ และ ‚การรักษาพยาบาล‛ นอกจากนี้ คําว่า ‚คณะกรรมการสุ ขภาพระดับพื้นที่‛ ไม่
ปรากฏในแผนปฏิบตั ิการฉบับใหม่
๒.๓.๔ กฎหมายอืน่ ๆ
๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๐-๕๗ กําหนดหน้าที่เทศบาลที่
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข ดังนี้
๑๓

คณะกรรมการกําหนดกลไก กระบวนการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อรับรองการถ่ายโอนสถานี
อนามัย. คูม่ ือการดําเนินการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุ ขให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น. จัดพิมพ์โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข. ๒๕๕๐.

๑๖

มาตรา ๕๐ กําหนดหน้าที่ของเทศบาลตําบลที่ตอ้ งทํา คือ ‚ป้ องกันและระงับโรคติดต่อ‛ และมาตรา ๕๑
เทศบาลตําบลอาจ ‚ให้มีและบํารุ งสถานที่ทาํ การพิทกั ษ์รักษาคนเจ็บไข้‛
มาตรา ๕๓ กําหนดหน้าที่ของเทศบาลเมืองที่ตอ้ งทํา คือ ‚ให้มีและบํารุ งสถานที่ทาํ การพิทกั ษ์และรักษา
คนเจ็บไข้‛ และ มาตรา๕๔ เทศบาลเมืองอาจ ‚ให้มีและบํารุ งโรงพยาบาล‛ รวมทั้ง ‚จัดทํากิ จการซึ่ งจําเป็ นเพื่อ
การสาธารณสุ ข‛
มาตรา ๕๖ กําหนดหน้าที่ของเทศบาลนครที่ตอ้ งทํา คือ ‚กิจการอย่างอื่นซึ่ งจําเป็ นเพื่อการสาธารณสุ ข‛
การควบคุมสุ ขลักษณะและอนามัยในร้านจําหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และ สถานบริ การอื่น‛ และ มาตรา ๕๗
เทศบาลนคร อาจจัดทํากิจการอื่นๆ ตามมาตรา ๕๔ ได้
๒) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนด
หน้าที่องค์การบริ หารส่ วนตําบล มีหน้าที่ตอ้ งทําในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในเรื่ อง ‚รักษาความสะอาด
ของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล และ ป้ องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ‛
๓) พระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนดอํานาจหน้าที
ให้ อบจ. ‚จัดทํากิ จการใด ๆ อันเป็ นอํานาจหน้าที่ของราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัด และกิจการนั้นเป็ นการสมควรให้ราชการส่ วนท้องถิ่นอื่นร่ วมกันดําเนิ นการหรื อให้องค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดจัดทํา ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง‛
๔. พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และ
มาตรา 48(4)ได้กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสนับสนุนและกําหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุ มชนองค์กร
เอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อแสวงหากําไร ดําเนิ นงาน และบริ หารจัดการเงินทุนในระดับ
ท้องถิ่นหรื อพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ โดยส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมเพื่อ
สร้างหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ ให้คณะกรรมการสนับสนุ นและประสานงานกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้องค์กรดัง กล่ าวเป็ นผูด้ าํ เนิ นงานและบริ หารจัดการระบบ
หลัก ประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่ นหรื อพื้นที่ โดยให้ได้รับค่ าใช้จ่ายจากกองทุ น มี ผลทําให้เกิ ดกองทุ น
หลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องที่/ท้องถิ่ น ตามประกาศของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ต้ งั แต่ปี
พ.ศ.๒๕๔๙ ที่ให้อบต.ที่สมัครใจ ร่ วมสมทบและจัดตั้งกองทุนสุ ขภาพตําบล

๑๗

๕. พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้บญั ญัติความหมายของ
‚สร้างเสริ มสุ ขภาพ หมายความว่า การใดๆที่มุ่งกระทําเพื่อสร้างเสริ มให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม
โดยสนับสนุ นพฤติกรรมของบุ คคล สภาพสังคม และสิ่ งแวดล้อมที่จะนําไปสู่ การมี ร่างกายที่ แข็งแรง สภาพ
จิ ต ใจที่ ส มบู ร ณ์ อายุ ยื น ยาว และคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ‛ และหนึ่ งในวัต ถุ ป ระสงค์ ก องทุ น คื อ ‚เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถของชุมชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยชุมชน หรื อองค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่ วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ‛ ซึ่งรวมไปถึงอปท.ด้วย
ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับเช่ น พระราชบัญญัติสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕, พระราชบัญญัติโรคติ ดต่ อ
พ.ศ.๒๕๒๓, พระราชบัญญัติโรคระบาดสั ตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ให้อาํ นาจหน้าที่ให้หัวหน้าผูบ้ ริ หารขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการบังคับใช้พ.ร.บ. ในการควบคุมดูแลโดยการออกคําสั่งให้
แก้ไขปรับปรุ ง การอนุญาตหรื อไม่อนุญาต การสั่งพักใช้หรื อเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งการเปรี ยบเทียบคดี เป็ น
ต้น และให้รัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพ.ร.บ. นั้นๆมีอาํ นาจออกคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารของอปท. เป็ น
เจ้าพนักงานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยงั มีกฎหมายที่มีผลต่อปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ เช่น พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ, พ.ร.บ.คุม้ ครองผูไ้ ม่
สู บบุหรี่ , พ.ร.บ.ควบคุมเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์, พ.ร.บ.อาหารและยา ให้อาํ นาจรัฐมนตรี ผรู้ ักษาการตามพ.ร.บ.
นั้นๆออกคําสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารของอปท. เป็ นเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
๒.๓.๕ สรุ ปผลของกฎหมายต่ อการส่ งเสริมบทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
กฎหมายที่ส่งผลต่อการขยายบทบาทขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ชดั เจน
คือ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่ งเน้นหนักไปในเชิ งการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมพื้นฐาน กล่าวคือ การรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูล
ฝอยและสิ่ งปฏิกลู ตลอดจน การป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ แต่ยงั ไม่ครอบคลุมบทบาทของการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในนิยามใหม่
แม้ว่า จะมี พ .ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํา นาจฯ พ.ศ.๒๕๔๒ และแผนการถ่ า ยโอนฯ พ.ศ.
๒๕๔๕ ที่เร่ งการกระจายอํานาจภารกิจของรัฐไปสู่ ทอ้ งถิ่ น แต่แผนการถ่ายโอนฯ มีผลในการส่ งเสริ มบทบาท
ของอปท.ในด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพส่ วนใหญ่
ถูกระบุ ให้ถ่ายโอนให้แก่คณะกรรมการสุ ขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลหรื ออบจ. โดยในทางปฏิ บตั ิ ไม่ปรากฏ
สถานภาพของคณะกรรมการสุ ขภาพระดับพื้นที่ที่ทาํ งานได้จริ ง เนื่ องจากเป็ นโครงสร้างใหม่ที่ยงั ไม่ได้หยัง่ ราก
ในระบบสุ ขภาพของไทย และไม่มีอาํ นาจทางการปกครองหรื อทางการเงิน นอกจากนี้ งานสร้ างเสริ มสุ ขภาพก็
๑๘

ไม่มีงบประมาณรายกิ จกรรมที่ตดั โอนจากกระทรวงสาธารณสุ ข ต่อมาแผนปฏิบตั ิการปี ๒๕๕๑ ปรากฏคําว่า
สร้างเสริ มสุ ขภาพอยูใ่ นชื่องานตามภารกิจที่ตอ้ งถ่ายโอน หากแต่วา่ ขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจ และงบประมาณ
ได้ผกู งานบริ การด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ไปพร้ อมกับสถานี
อนามัยและบุคลากร ซึ่ งน่าจะทําให้ภาวะการนําของอปท.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพล่าช้าออกไป เนื่ องจากจะต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการรับโอนสถานีอนามัย
อย่ า งไรก็ ดี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งอื่ น ของระบบสุ ข ภาพ ตั้ง แต่ อ ดี ต จนกระทั่ง มี โ ครงการ
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ได้เริ่ มหนุ นการมีส่วนร่ วมขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในการตัดสิ นใจทําแผน
จัดสรรทรัพยากรในการจัดบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพระดับชุ มชนเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับ ประกอบกับความเคลื่อนไหว
ของภาคประชาสังคมได้มีผลต่อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพโดยรวมไปพร้ อมๆกับการพัฒนาชุ มชน ในรู ปแบบที่
หลากหลายและที่เห็นเป็ นรู ปธรรมคือ การจัดทําแผนสุ ขภาพตําบล ซึ่งจะอธิบายในตอนต่อไป
๒.๔ บทบาทขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพในประเทศไทย
ประเทศไทยมีแนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนและประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพมานาน
แล้ว หากแต่วา่ กิจกรรมในอดีตมักจะให้ประชาชนเป็ นผูร้ ่ วมทํา มากกว่าร่ วมคิดและตัดสิ นใจ การเพิ่มบทบาท
ในรู ปแบบกองทุนสุ ขภาพตําบล หรื อ งบประมาณจัดสรรจากท้องถิ่นสู่ ชุมชนเพื่องานสาธารณสุ ขมูลฐานก็ดี ยัง
พัฒนาได้อีก มาก ซึ่ ง ต้องสนับ สนุ น ศัก ยภาพของชุ มชนในการร่ วมตัดสิ นใจให้ม ากขึ้ น นอกจากนี้ พบว่า มี
นโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วมเกิดขึ้นได้ในบางจังหวัด บางตําบล ดังนั้น การจัดการในการสร้าง
เสริ มความเข็มแข็งของชุ มชนอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่ งนโยบายสาธารณะเพื่ อสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วม จึงยังเป็ น
คําถามที่สาํ คัญในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่จะนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
รายละเอี ย ดของวิวฒั นาการของบทบาทของท้องถิ่ น ภารกิ จขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตาม
งบประมาณสนับสนุ นจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น ตัวอย่างนวัตกรรมและนโยบายสาธารณะเพื่ อ
สุ ขภาพในท้องถิ่ น รวมถึ งสิ่ งท้าทายในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพทั้งปั จจุบนั และในอนาคตจะได้บรรยายในตอน
ต่อๆไป ดังนี้
๒.๔.๑ บทบาทของรั ฐ ท้ องถิ่น และประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพในประเทศไทย
นัก วิ จ ัย ได้ท บทวนวรรณกรรมย้อ นหลัง ร่ ว มกับ เอกสารที่ มี ผู ้ท บทวนไว้แ ล้ว ๑๔ , ๑๕ เพื่ อ ให้ เ ห็ น
วิวฒั นาการ การมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนและประชาชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในประเทศไทย ดังตารางที่ ๒
๑๔

อําพล จินดาวัฒนะ, สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ, สุรณี พิพฒั น์โรจนกมล (บรรณาธิการ). การสร้างเสริ มสุขภาพ : แนวคิด หลักการ และบทเรี ยนของไทย.

สํานักพิมพ์หมอชาวบ้าน. กรุ งเทพฯ. ๒๕๕๐.

๑๙

โดยย้อนไปถึ ง การเริ่ ม ต้นของการสาธารณสุ ขมูล ฐาน ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ที่ นายแพทย์อมร นนทสุ ต อดี ต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นผูผ้ ลักดันแนวคิดของการดําเนิ น งานสาธารณสุ ขมูลฐานในประเทศไทยโดย
ดัดแปลงจากกลยุทธ์และองค์ประกอบการสาธารณสุ ขมูลฐานขององค์การอนามัยโลก ‚Health For All‛ ใน
ลักษณะที่เพิม่ บริ การในระดับตําบลและหมู่บา้ นโดยประชาชนและความร่ วมมือของชุ มชน โดยจัดตั้งและอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ นเพื่อให้บริ การสาธารณสุ ขมูลฐาน เช่นการให้สุขศึกษา การควบคุมป้ องกัน
โรคในท้องถิ่ น การสุ ขาภิ บาลสิ่ งแวดล้อม การจัดหานํ้าสะอาด การให้วคั ซี นป้ องกันโรคติ ดต่อ การส่ งเสริ ม
โภชนาการ และการอนามัยแม่และเด็กรวมถึงการวางแผนครอบครัว และการจัดหายาที่จาํ เป็ น เป็ นต้น ๑๔
ในปั จจุบนั บริ บทต่างๆเอื้อต่อการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของภาคส่ วนและประชาชนในการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ เช่นกระจายอํานาจการปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่น, การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสน้าง
เสริ มสุ ขภาพ, การจัดตั้งกองทุนสุ ขภาพระดับตําบล ภายใต้การสนับสนุ นของสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ, และกระบวนการสมัชชาสุ ขภาพ

๑๕

สุริยะ วงศ์คงคาเทพ. ระบบแผน และงบประมาณการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปี 2552. ภาพนิ่งนาเสนอ.

๒๐

ตารางที่ ๒ บทบาทของรั ฐ ท้ องถิ่น และประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพในประเทศไทย
บทบาทของรัฐ ท้ องถิน่ และประชาชนในการสร้ างเสริมสุขภาพ
ช่ วงปี

บริบทของประเทศไทย

ก่อน
๒๕๔๐

พ.ศ. ๒๕๒๓ Primary Health
Care จุ ด เ ป ลี่ ย น แ น ว คิ ด ก า ร
พัฒนาสาธารณสุ ข ให้ประชาชน
มีส่วนร่ วม
- รั ฐธรรมนู ญ พ.ศ.๒๕๔๐ ให้
ความสํ า คั ญ กั บ การกระจาย
อํานาจการปกครองไปสู่ ทอ้ งถิ่น,
- พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขพ.ร.บ.สภา
ตํา บลและองค์ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตํ า บ ล พ . ศ . ๒ ๕ ๓ ๗ แ ก้ ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ให้สมาชิ ก
สภา อบต.มาจากการเลือกตั้ง
-พ.ศ.๒๕๔๔ จัด ตั้ง สสส.เป็ น
หน่วยงานอิสระภายใต้กาํ กับ
-พ.ศ.๒๕๔๕ จัดตั้ง สปสช.เป็ น
หน่วยงานอิสระภายใต้กาํ กับ

'๒๕๔๐๒๕๔๙

๒๕๕๐ปัจจุบัน

พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.สุ ข ภาพ
แห่งชาติ จัดตั้ง สช.,
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติ
ให้ป ระชาชนและชุ ม ชนมี ส่ ว น
ร่ ว มในการพัฒ นาท้อ งถิ่ น และ
ตรวจสอบโดยชุมชน

รัฐส่ วนกลาง

องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

ภาคประชาชน

กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น อปท. มีบ ทบาทด้านสุ ขภาพ ผสส. และอสม. มา
หน่ ว ยงานหลัก ในการดู แ ล น้อ ย เช่ น กํา จัด ขยะ จัดหานํ้า จากประชาชน ร่ ว ม
ระบบสุ ขภาพ
สะอาด
ใ น ก า ร ดู แ ล
สาธารณสุ ขมูลฐาน
1.ปรับ บทบาท กสธ.เป็ นผู้ - อปท.รั บ งบประมาณด้า น ท้ อ งถิ่ น จั ด สรรงบ
กํา หนดนโยบายและกํา กับ บริ การสาธารณะ จาก กรม ใ ห้ ชุ มช น แ ห่ ง ล ะ
ดู แ ลระบบ, พ.ศ.๒๕๔๗ ส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ๑ ๐ , ๐ ๐ ๐ บ า ท
กํ า หนด
ยุ ท ธศาสตร์ และรายได้ที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บได้, ( ข้ อ มู ล ปี พ . ศ .
เมือ งไทยแข็งแรง เน้น - พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๕๐ รับถ่าย ๒๕๕๒)
ชุ ม ชนและประชาชนเป็ น โอนภารกิ จ ๗ เรื่ อ งจาก ๔๓ -มี ผู้แ ทนชุ ม ชนใน
ศูนย์กลาง
เ รื่ อ ง ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
2. งบบริ การสุ ขภาพ รวมทั้ง กระจายอํานาจฯ ฉบับที่ ๑,
ก อ ง ทุ น สุ ข ภ า พ
งบส่ งเสริ มป้ องกันโรค (PP) - รั บ โอนสถานี อ นามัย ๒๒ ตําบล
บริ หารโดย สปสช.
แห่ง
-มี ง บ ส ร้ า ง เ ส ริ ม
๓.
สสส.มี บ ทบาท - ปี พ.ศ.๒๕๔๙ เกิ ดกองทุ น สุ ขภาพ
เชิ ง
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพตํา บลรุ่ นที่ ๑ จํา นวน ขับเคลื่อนสังคมและ
สุ ข ภาพ นอกระบบบริ ก าร ๘๘๘ แห่ง
ภาคประชาชน
สุ ขภาพ
(สสส.)
ต่อเนื่ อ งจากทศวรรษที่ ผ่าน กองทุนสุ ขภาพระดับตําบลใช้ ต่ อ เ นื่ อ ง จ า ก
มา และเพิ่มบทบาทของ สช. แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ เป็ น ทศวรรษที่ ผ่ า นมา
ในการสนับสนุ นการมีส่วน เครื่ องมือบริ หารงานในชุมชน, และมี ก ระบวนการ
ร่ ว ม ข อ ง ภ า ค ส่ ว น แ ล ะ มีแผนสุ ขภาพระดับตําบลบาง สมัช ชาสุ ขภาพใน
ประชาชนในการพั ฒ นา แห่ ง ชัดเจน, ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พื้นที่
น โ ยบ า ย ส า ธา ร ณ ะ เ พื่ อ ขยายกองทุน สุ ขภาพตําบลอี ก มี ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
สุ ข ภาพ, การสร้ า งเสริ ม ๑,๘๐๔ และ เพิ่มเป็ น ๓,๙๓๕ สุ ข ภ า พ โ ด ย ภ า ค
สุ ข ภาพเป็ นหั ว ข้อ หนึ่ งใน แห่งในปี พ.ศ.๒๕๕๒ (ณ วันที่ ประชาชนเป็ นจุ ด
ธรรมนูญสุ ขภาพแห่งชาติ
๒๔ ส.ค. ๒๕๕๒)
ประสานงานเช่ น
แผนสุ ขภาพจังหวัด
แ ล ะ แ ผ น สุ ข ภ า พ
ตําบล จ.สงขลาเป็ น
ต้น

๒๑

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๒
๒.๔.๒ ภารกิจขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๙ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้รับโอนงบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐาน ผ่านแผนพัฒนาสุ ขภาพของหมู่บา้ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทัว่ ไปมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้อง มีสุขภาวะที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทกั ษะในการ
ดูแลตนเองและมีส่วนร่ วมในการจัดปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยมีผลผลิตคือ
การสนับสนุ นและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาระบบสุ ขภาพ โดยจัดสรรให้กบั หมู่บา้ นในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดและองค์การบริ หารส่ วนตําบลทัว่ ประเทศ เฉลี่ยหมู่บา้ นละ ๗,๕๐๐ บาท โดยใช้จ่ายใน
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ โดยตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๐ ถึง ปั จจุบนั กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
เอง หมู่บา้ นละ ๑๐,๐๐๐ บาทในหมวดอุดหนุ นทัว่ ไป สําหรับสนับสนุนการพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุ ขมูล
ฐาน
เป็ นการใช้จ่ายที่เป็ นไปเพื่อการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม สําหรับการพัฒนาการสาธารณสุ ขของหมู่บา้ น
โดยหมู่ บ ้า นจะต้องจัดทํา แผนพัฒนาสุ ข ภาพของหมู่ บ ้านภายใต้ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วมของพหุ ภาคี การ
จัดลําดับความสําคัญของปั ญหาและสัดส่ วนของงบประมาณที่ใช้ในโครงการ / กิจกรรม ให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของประชาคมหมู่บา้ น โดยกําหนดขอบเขตการใช้จ่ายเพื่อการจัดการใน 3 กลุ่ม ๑๖ ดังต่อไปนี้
- การพัฒนาศักยภาพด้ านสาธารณสุ ข โดยเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา
การศึกษาดูงาน การฝึ กงาน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ งตีพิมพ์ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ
- การแก้ ไขปัญหาสาธารณสุ ขในเรื่องต่ าง ๆ โดยเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดบริ การ การปฏิบตั ิงาน การ
รณรงค์ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การบํารุ งรักษาและการซ่ อมแซม เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ครุ ภณั ฑ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะและขนส่ ง ฯลฯ
- การบริ การสุ ขภาพเบือ้ งต้ นในศู นย์ สาธารณสุ ขมูลฐานชุ มชน (ศสมช.) เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการ
จัดบริ การ การปฏิบตั ิงาน การจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ครุ ภณ
ั ฑ์ การบํารุ งรักษา และการ
ซ่อมแซมวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ค่าสาธารณูปโภค (ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้ า) ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยงของ
๑๖

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. ภาคผนวกค. แนวทางการดาเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไป เงินอุดหนุนสาหรับ
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน. ใน มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน.
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb1/std210550/15/15.html

๒๒

อาสาสมัครสาธารณสุ ขหรื อผูม้ าช่วยปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมของ ศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน (ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยโดยอนุโลม ในอัตราเทียบเท่ากับบุคคลภายนอก) ฯลฯ
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังได้รับงบประมาณ จากกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่น บริ การสาธารณสุ ข, ศูนย์เด็กเล็ก, อาหารกลางวัน, อาหารเสริ ม (นม), เบี้ยยังชี พ
คนชรา, เบี้ยยังชีพคนพิการ, เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์, การศึกษาปฐมวัย, การศึกษาภาคบังคับ, การศึกษามัธยมปลาย
, ฟื้ นฟูผตู ้ ิ ดยาเสพติด, พัฒนานักจัดการชุ มชน, การบริ หารสนามกี ฬา, ศูนย์บริ การทางสังคม และสถาน
สงเคราะห์คนชรา เป็ นต้น ๑๗
๒.๔.๓ โครงการนวัตกรรมและนโยบายสาธารณเพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาพ
จากการทบทวนข้อมูล โครงการ การพัฒนานวัตกรรมบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Unit
Innovation) ซึ่ งได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ที่รายงานทางเว็บไซด์ ผลสําเร็ จ
ของโครงการด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ จากตัวอย่างกรณี ศึกษา ๒๒ โครงการ กระบวนการจัดทําแผน/โครงการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื อนโยบายสาธารณะ สามารถแบ่งเป็ น ๒ ลักษณะ สรุ ปได้ดงั นี้ คือ
๑. สถานีอนามัยค้ นพบปัญหา และได้ รับการสนับสนุนจาก อบต.
เป็ นลักษณะของโครงการเพื่อแก้ปัญหาที่เคยได้รับการแก้ไขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข แต่ยงั ขาดความ
ร่ วมมือจากประชาชน และองค์กรในท้องถิ่น ทําให้การพัฒนางานสาธารณสุ ขไม่ยงั่ ยืน จึงทําให้เกิดโครงการใน
ลักษณะของกระบวนการสภาประชาชน ใช้พลังของชุ มชนขับเคลื่อนแก้ไขปั ญหาที่มีส่วนร่ วมจากประชาชน
ภาคี และอบต. โดยการทํากระบวนการกลุ่มจะทําให้เกิดแรงกระตุน้ ในการแก้ปัญหา มีคณะทํางานที่ได้จากการ
เลื อกตั้ง ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดกฎระเบียบต่างๆ มี คณะที่ปรึ กษาได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้หมู่บา้ นสามารถจัดการสุ ขภาพได้ อีกทั้งการเสริ มสร้างให้แกนนําเครื อข่ายมีทกั ษะ การจัดการ
ระบบสุ ขภาพในหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นกลวิธีหนึ่ งที่จะทําให้ชุมชนได้เรี ยนรู ้สุขภาพของคนในชุ มชน เมื่อประชาชน
และชุ มชน มี บทบาทในการดู แลสุ ขภาพของตนเอง ครอบครั ว และสังคม รวมถึ งสิ่ งแวดล้อมที่ เอื้อต่อการมี
สุ ขภาพดี จะทําให้ลดปั ญหาสุ ขภาพของคนในชุ มชนลงได้ เกิดการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองแบบยัง่ ยืน ต่อไป
สิ่ งสําคัญคื อเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการรั บรู ้ ปัญหาร่ วมกันของชุ มชนและนํามาสู่ การแก้ปัญหาในระดับบุ คคล
ครอบครัวและชุ มชนได้ ลักษณะนี้ พบใน โครงการหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพโดยใช้กระบวนการสภาประชาชน
สถานี อนามัยโคกสลุด จ. พิษณุ โลก, โครงการภาคีรวมใจต้านภัยบุหรี่ ศูนย์สุขภาพชุ มชนตะเคียนปม จ.ลําพูน,
๑๗

คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น. ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เรื่ อง การ

จัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒.

๒๓

โครงการหมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเขาดิน จ.นครสวรรค์,โครงการพัฒนารู ปแบบและขยาย
เครื อข่าย จดหมาย แทนความห่ วงใย จากหมออนามัย ถึงชาวบ้าน และพัฒนาเครื อข่ายทีมสุ ขภาพ สถานี อนามัย
บ้านนาทราย จ.เชียงใหม่,โครงการศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุชุมชน ( Day Care Center ) สถานีอนามัยตําบลออนเหนือ
จ.เชี ยงใหม่, โครงการสื บสานภูมิปัญญาผักพื้นบ้าน ศูนย์สุขภาพชุ มชนบ้านทุ่งข่วง จ.ลําปาง, โครงการร่ วมกัน
กําหนดนโยบายและจัดทําแผนของศูนย์สุขภาพชุ มชน ศูนย์สุขภาพชุ มชนท่าเสา ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เป็ นต้น
๒. อบต.ค้ นพบปัญหา และได้ รับการสนับสนุนจากสถานีอนามัย
เป็ นลัก ษณะโครงการที่ เกิ ดจาก
การแก้ไขปั ญหาที่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นได้ใ ช้ความ
พยายามที่จะแก้ไขปั ญหา แต่ก็ทาํ ได้เฉพาะเรื่ อง เช่น ขาดกําลังคน ขาดความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่ องสุ ขภาพ
และรู ป แบบการทํา งานต่ า งๆ จึ ง ต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อ จากทางสถานี อ นามัย และภาคี เ ครื อ ข่ า ย จากการ
ดําเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ชุมชนสามารถมองปั ญหาได้ และร่ วมกันแก้ปัญหาแบบบูรณาการ ซึ่ งส่ วนใหญ่
แผนงานด้านสาธารณสุ ข จะเป็ นในลักษณะการลดปั จจัยเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมมากกว่าส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ส่ วนบุคคล ดังนี้ โครงการชุ มชนต้นแบบในการลดปริ มาณการใช้สารเคมีและขยะโดยใช้ไส้เดือนดิน (ไส้เดือน
ดิน กลยุทธ์ เปลี่ยน ขยะ ให้เป็ นทองคํา ) สถานีอนามัยตําบลเปื อ จ.น่ าน, โครงการครอบครัวอบอุ่นเริ่ มต้นชี วิต
ใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์ สถานี อนามัยหนองผักบุ ง้ จ.เพชรบูรณ์ , โครงการประสานทุก (หน้า) พัฒนาทุกงาน
สถานีอนามัยบ้านห้วยคต จ.พิจิตร,โครงการพหุ พาคีร่วมพัฒนางานสาธารณสุ ขศูนย์สุขภาพชุ มชนป่ ามะคาบ จ.
พิจิตร, และโครงการขีดความสามารถศักยภาพ ‚คน‛ในชุมชนสถานีอนามัยตําบลเขาเจ็ดลูก จ.พิจิตร เป็ นต้น
จากการวิเคราะห์นวัตกรรม ดังกล่าว(ดูสรุ ป ๒๒ โครงการ ในภาคผนวก) สามารถสรุ ป ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อบทบาทของเจ้าภาพ ในการสร้างความมีส่วนร่ วมต่อการดําเนิ นงานสร้างเสริ มสุ ขภาพในท้องถิ่นได้ 3 ปั จจัย
หลักๆ คือ การรับรู้ในบทบาท, ทัศนคติต่อการดําเนินงานสร้างเสริ มสุ ขภาพของเจ้าภาพในท้องถิ่น, และการเห็น
คุณค่าในตนเอง ดังนี้
 การรับรู้ในบทบาทของสมาชิกและพนักงานอบต. ในการดําเนินงานส่ งเสริ มสุ ขภาพในท้องถิ่น
จะพบบทบาทใน 3 ด้านที่เห็นได้ชดั คือ ๑) การวางแผนงานโครงการ ๒) ด้านการดําเนินงาน
และประสานงาน และ ๓) ด้านการติดตามประเมินผลงาน ซึ่ งส่ วนใหญ่พบว่าสมาชิ กและ
พนักงานอบต. มีการรับรู้ในบทบาท และการดําเนิ นงานส่ งเสริ มสุ ขภาพในท้องถิ่นค่อนข้างสู ง
ในเรื่ องของการวางแผนงานโครงการและการดําเนิ นงาน แต่ยงั ขาดด้านการประเมินผลทั้งจาก
ภายในและภายนอก ตามลําดับ
 ทัศ นคติ ต่อการดํา เนิ นงานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในท้องถิ่ น ส่ วนใหญ่มี ค วามเชื่ อว่า การทําให้
ประชาชนมีสุขภาพดี จะส่ งผลให้เศรษฐกิจ และสังคมดีข้ ึนด้วย และการดําเนินงานจะประสบ
๒๔

ผลสําเร็ จได้ ประชาชนต้องได้รับข้อมู ลข่า วสารที่ ถูก ต้อง ในเรื่ องของการควบคุ ม กํากับ
ตรวจสอบแผนงานโครงการอาจจะเป็ นเรื่ องยุ่ง ยาก เพราะอบต. มี งานหลายหน้าที่ ส่ วน
ความคิดเห็ นต่อภารกิจที่กรมอนามัย จะถ่ายโอนให้ อบต. ดําเนิ นงานนั้น ภารกิ จที่มีลกั ษณะ
เน้นการบริ หารจัดการ ให้เกิดกิ จกรรม น่าจะได้รับการยอมรับมากกว่าภารกิจที่มีลกั ษณะเป็ น
การให้บ ริ ก าร ด้านสุ ข ภาพ ทั้งนี้ อาจเนื่ องด้วยการให้บ ริ ก ารมี เนื้ อหาเกี่ ยวกับ ความรู ้ ด้า น
การแพทย์ และสาธารณสุ ข ค่อนข้างมาก จึ งอาจจะทําให้เกิ ดความไม่มนั่ ใจว่า จะสามารถ
ดําเนินการได้
 การเห็นคุณค่าในตนเอง สมาชิ กและพนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลต่างก็มีความรู ้ สึกเห็ น
คุณค่าในตนเองสู ง ทั้งในด้านความพร้อม ที่จะเป็ นผูร้ ่ วมแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพในท้องถิ่ น และ
ความภาคภูมิ ใ จที่ ไ ด้ดาํ เนิ นงาน ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ก ับ ประชาชนในท้องถิ่ น ยอมรั บ ใน
ความสําคัญของ อบต. และเชื่อมัน่ ว่า เป็ นองค์กรที่ทาํ ให้การดําเนินงาน และส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
ท้องถิ่น ประสบความสําเร็ จได้
เป็ นที่น่าสนใจว่ามีนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพเกิดขึ้นได้ในบางจังหวัด บางตําบล ดังนั้น การจัดการ
ในการสร้างเสริ มความเข็มแข็งของชุมชนอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่ งนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพแบบมีส่วนร่ วม
จึงยังเป็ นคําถามที่สําคัญในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่จะนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน ซึ่ งนักวิจยั
ได้ลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ ๔ อบต. เพื่อทําความเข้าใจ ว่าศักยภาพของท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พัฒนามา
ได้อย่างไร ซึ่ งจะได้รายงานไว้ในบทที่ ๓
๒.๔.๔ สิ่ งทีท่ ้ าทายองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
จากการทบทวนเอกสารและข้อมูล เกี่ยวกับกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นกิจกรรมอนามัยส่ วนบุคคล อาทิเช่น การดูแลเรื่ องนม อาหารเสริ มและอาหารกลางวันเด็ก
ในศูนย์พฒั นาเด็กและโรงเรี ยน การออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพ การทําฟั น การจัดหาเวชภัณฑ์
และเครื่ องมือแพทย์ให้แก่สถานีอนามัย การป้ องกันโรคติดต่อ ยาเสพติด เอดส์ ฯลฯ และ มีการดําเนิ นงาน
ด้านการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตเช่ น การส่ งเสริ มอาชี พ และการสงเคราะห์เบี้ยยังชี พให้แก่คนพิการ ผูส้ ู งอายุ เด็ก
สตรี ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูป้ ระสบภัย และผูไ้ ด้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และการสนับสนุนทุนการศึกษา เครื่ อง
แต่งกาย อุปกรณ์การศึกษา จัดยานพาหนะรับส่ งเด็กและจัดจ้างบุคลากรเพิ่ม สําหรับการศึกษาของเยาวชน เป็ น
ต้น แม้จะพบว่า มีการประสานและดําเนิ นงานนโยบายสาธารณะอื่นๆ แล้วเช่ น งานป้ องกันยาเสพติด การลด
ปริ มาณการใช้สารเคมี การจัดการขยะ และงานควบคุมมาตรฐานอาหารและยา ตาม พ.ร.บ.อาหาร (พ.ศ.2522)
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และพ.ร.บ.ยา (พ.ศ.2510)๑๘ แต่ ยังมี สิ่ งที่ทา้ ทายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพอีก
มาก ในด้านภัยคุกคาม และการใช้ชีวติ ดังนี้
1. ภัยคุกคาม
เกิ ดภัยคุ กคามจากปั จจัยภายนอก ที่ เป็ นผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลกระทบจากแบบ
แผนการผลิตแบบสังคมอุตสาหกรรม
ผลกระทบจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
ในยุคโลกไร้พรมแดน ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตหรื อเทคโนโลยีต่างๆ กลายเป็ น
ส่ วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนทุกคน แม้มีประโยชน์แต่ก็แฝงภัยมาสู่ ผทู ้ ี่ใช้งานได้เช่นกัน จากการไม่ได้รับ
การแนะนําในการใช้งานที่ถูกต้องและยิง่ ไปกว่านั้นอาจมาจากผูท้ ี่แสวงหาผลประโยชน์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็ นเครื่ องมือในการประกอบอาชีพอย่างไม่ถูกต้อง ภัยที่มากับเทคโนโลยีส่งผลกระทบหรื อทําให้เกิดผลเสี ยหาย
ต่อบุคคลหรื อสังคมมีดงั นี้ ๑๙
1.เสี ยสุ ขภาพกาย ถ้าใช้คอมพิวเตอร์นาน ๆ
2.เสี ย การเรี ย นหรื อการงาน เช่ น การติ ดเกมส์ จะดึ ง ดู ดความสนใจการเรี ย น ความรั บผิดชอบงาน
ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้น
3.ขาดสังคม หรื อขาดสัมพันธภาพแบบเผชิญหน้าพบปะพูดคุยโดยตรงซึ่ งจะมีผลต่อการคบหาสมาคม
และการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4.มีผลต่ออารมณ์ เช่นเหนี่ยวนําให้เกิดอารมณ์รุนแรง และพฤติกรรมก้าวร้าว แก้ปัญหาด้วยกําลังแทน
การใช้สติปัญญา ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
5.ภัยต่างๆที่แฝงตัวอยูท่ ุกส่ วนของสังคมไม่วา่ จะเป็ นภัยการถูกแอบถ่ายรู ป หรื อภัยจากการลักลอบโอน
เงินจากธนาคาร เป็ นต้น และนับวันจะทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในโลก ‚ไซเบอร์ ‛ อย่าง
อินเทอร์ เน็ต ที่เข้ามาพร้อมกับความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
1.1

ผลกระทบจากแบบแผนการผลิตแบบสั งคมอุตสาหกรรม
การเปลี่ ย นแปลงของโลก โลกาภิ วตั น์ จ ะทํา ให้เ กิ ด แบบแผนของการพัฒ นาสั ง คม มุ่ ง ไปสู่ สั ง คม
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีความต้องการแบบใหม่ข้ ึนในสังคม จึงเกิดปั จจัยคุ กคามใหม่เช่ น พิษจากอุตสาหกรรม,
พิษจากสารเคมีปราบศัตรู พืช, ผลกระทบจากโรคร้อน. โรคติดต่อข้ามพรมแดนและโรคติดต่อจากแรงงานย้าย
ถิ่น เป็ นต้น
1.2

๑๘
๑๙

คูม่ ือการใช้ มาตรการทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดการดาเนินงานโครงการความปลอดภัยด้ านอาหาร
อมรินทร์ มาตทะวัน (2553) มหันตภัยจาก ICT
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 พิษจากอุตสาหกรรม๒๐
พิษจากอุตสาหกรรมมีมากมายหลายชนิด แตกต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม ของเสี ยที่เหลือจาก
กระบวนการผลิต จะทั้งที่เป็ นของแข็ง ของเหลว และ ก๊าซ แต่ทีมีผลกระทบต่อมนุษย์ และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ มาก
ที่สุดก็คือ นํ้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยลงสู่ แหล่งนํ้าสาธารณะ โดยนํ้าทิ้งนั้นยังไม่ได้ผา่ นการกําจัด
สารพิษออกก่อน ก่อให้เกิดปั ญหานํ้าเน่าเสี ย ปลาตาย ดังที่เป็ นข่าวอยูเ่ นื องๆ สารพิษที่ปนเปื้ อนของโรงงาน
อุตสาหกรรมอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั ประเภทของอุตสาหกรรมดังนี้
อุตสาหกรรมอาหาร สิ่ งที่ปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ คือ เศษอาหาร คราบนํ้ามัน จากการล้าง
เครื่ องจักร ถึงแม้วา่ จะไม่มีพิษโดยตรงต่อสิ่ งมีชีวติ แต่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งนํ้า เนื่องจากเป็ นตัวการ
สําคัญที่ทาํ ให้น้ าํ เน่าเสี ยปริ มาณออกซิ เจนในนํ้าลดลงมีผลทําให้สัตว์น้ าํ ตายเพราะขาดออกซิ เจน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ปั จจุบนั การขยายตัวของอุตสาหกรรมประเภทนี้เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และมี
บทบาทมากขึ้นตามลําดับ อันตรายจากของเสี ยของอุตสาหกรรมนี้มีค่อนข้างมาก เนื่องจากสารพิษที่ปนเปื้ อน
ส่ วนใหญ่จะเป็ นสารเคมีและนํ้ามัน ซึ่ งจะต้องผ่านกระบวนการการกําจัดสารพิษเป็ นพิเศษ และแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมประเภทแรก
อุตสาหกรรมทัว่ ไป เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ ทอผ้า ฟอกย้อม ชุบโลหะ หรื อ ผลิตสี เป็ นต้น ของเสี ยที่
เกิดจากกระบวนการผลิตส่ วนใหญ่จะปนเปื้ อนด้วยโลหะตะกัว่ ปรอท โครเมี่ยม สารหนู ทองแดง แบเรี ยม ถ้า
โลหะเหล่านี้แพร่ กระจาย ก็จะสะสมอยูไ่ ด้เป็ นเวลานาน ซึ่ งจะเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคอย่างมาก โดยเฉพาะ
โลหะ ตะกัว่ ปรอท และสารหนู
 พิษจากสารเคมีปราบศัตรู พชื ๒๑
การเกษตรกรรมในประเทศไทย มีการใช้สารเคมีกนั อย่างแพร่ หลาย เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้
ความเข้าใจในการใช้ เช่น ใช้ในปริ มาณที่มากเกินจําเป็ น หรื อ ไม่ปฏิบตั ิตามคําแนะนําการใช้ โดยเฉพาะสารเคมี
กําจัดศัตรู พืช ทําให้เกิดอันตรายหรื อพิษภัยต่อมนุษย์ได้ สารเคมีเหล่านี้บางชนิดไม่สลายตัวจะสะสมอยูใ่ นดิน
หรื อ แหล่งนํ้า สาธารณะเป็ นเวลานานนับปี สารเคมีใช้ในการเกษตรกรรม อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้เป็ น
2ประเภทใหญ่คือ
ปุ๋ ยเคมี เป็ นสิ่ งจําเป็ นมากในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่ วนใหญ่ประกอบด้วยแร่ ธาตุที่จาํ เป็ น
สําหรับพืช เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี ยม ในการใช้จาํ เป็ นต้องทราบรายละเอียดของวิธีใช้
ปริ มาณ และระยะเวลาใช้ที่เหมาะสมและปฏิบตั ิตาม จึงจะมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
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หนังสือความรู้สิ่งเป็ นพิษ ตอนที่ 6 พ.ศ.2533 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือความรู้สิ่งเป็ นพิษ ตอนที่ 6 พ.ศ.2533 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ปริ มาณของปุ๋ ยทีใช้มากเกินไป ส่ วนที่เหลืออาจเปลี่ยนแปลงเป็ นสารเคมีชนิ ดอื่น เช่น ไนเตรท หรื อแอมโมเนีย
ซึ่ งเป็ นพิษต่อพืชและอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมด้วย
สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช ที่นิยมใช้ในหมู่เกษตรกรไทยคือ สารเคมีกาํ จัดแมลง สารเคมีกาํ จัดวัชพืช สารเคมี
กําจัดเชื้อรา สารเคมีกาํ จัดหนู สารเคมีกาํ จัดหนอน และสารเคมีกาํ จัดไร อันตรายที่เกิดจากใช้สารเคมีประเภทนี้
มากกว่าเมื่อเทียบกับปุ๋ ยเคมี มีท้ งั อันตรายที่เกิดแก่ผใู ้ ช้ ผูบ้ ริ โภค สิ่ งแวดล้อม และอันตรายเนื่องจากใช้ในทางที่
ผิด เช่น ฆ่าตัวตาย อุบตั ิเหตุ หรื อ ฆาตกรรม ดังนั้น ในการใช้สารเคมีประเภทนี้ จึงควรอ่านฉลากวิธีใช้ตลอดจน
การเก็บรักษาและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
 โรคติดต่ อข้ ามพรหมแดน และโรคติดต่ อจากแรงงานย้ายถิ่น
การที่ ประเทศไทยมี พรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นพม่า ลาว กัมพูชา
เวียดนาม และมาเลเซี ย ซึ่ งผูค้ นแต่ละประเทศสามารถเดินทางเข้า-ออก ไปมาระหว่างกันได้สะดวก ประกอบกับ
ธรรมชาติของเชื้ อโรคจะปะปนมาทั้งในตัวคน สัตว์ สิ่ งของ จึงมีความเสี่ ยงที่ค่อนข้างมากต่อการระบาดของ
โรคติดต่อ ดังนั้น การป้ องกันไม่ให้โรค ติดต่อเข้ามาแพร่ ระบาดในประเทศไทย จึงเป็ นเรื่ องสําคัญในการเฝ้ า
ระวัง ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข รายงานว่า โรคติดต่อระหว่างประเทศเป็ นจุดสําคัญที่
จะต้องเฝ้ าระวังสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดต่อตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ภายใต้กฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 หรื อ International Health Regulation 2005 ซึ่ งกฎหมายสาธารณสุ ข ของแต่
ละประเทศจะสอดคล้องกฎดังกล่าว เพื่อให้มีมาตรการหรื อแนวทางในการจัดระบบการเฝ้ าระวังโรคติดต่อตาม
แนวพรมแดนของแต่ละประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กรมควบคุมโรค วิเคราะห์วา่ หากกลุ่มคนเหล่านี้ มีพาหะ
ติดตัวและเข้ามาอยูใ่ นประเทศจะส่ งผลให้เป็ นผูท้ ี่แพร่ เชื้ อโรคต่างๆได้ ที่สําคัญคนเหล่านี้ เมื่อป่ วยจะไม่ไปพบ
แพทย์ จนกว่าอาการจะกําเริ บหนัก เนื่ องจากส่ วนใหญ่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลและไม่มีการทําประกันสุ ข ภาพ
สําหรับแรงงานต่างด้าว อีกปั ญหาหนึ่ ง คือ การดื้ อยาของเชื้ อโรค เช่ น มาลาเรี ย๒๒ อีกทั้งโรคบางโรคซึ่ งเคย
หายไปจากประเทศไทยแล้ว แต่กลับเกิดขึ้นมาใหม่ เพราะส่ วนหนึ่ งมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่การสาธารณสุ ข
ยังแก้ไม่ได้ แต่สิ่งที่น่าเป็ นกังวล คือ การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติ รวมทั้งปั จจัยอื่นๆ เช่น ภาวะโลกร้อน การ
เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ก็อาจจะส่ งผลให้นาํ มาซึ่ งโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ตามมาอีกด้วยเช่นกัน
๑.๓ ผลกระทบจากโลกร้ อน
ภาวะโลกร้อนส่ งผลกระทบอย่างยิง่ ต่อภูมิอากาศในปั จจุบนั ทําให้ฤดูกาลต่างๆผิดเพี้ยน ฝนไม่ตกต้อง
ตามฤดูกาล หน้าแล้งยาวนานขึ้น หน้าฝนก็ตกหนักจนนํ้าท่วม สิ่ งเหล่านี้ แปรปรวนไปเพราะภาวะโลกร้อนเป็ น
หลัก เนื่ องจากอุ ณหภูมิบ นพื้ นโลกสู งขึ้ น ซึ่ งจะทํา ให้ป ระเทศไทยได้รับผลกระทบทั้งทางด้านกายภาพและ
ชัยภัทร ธรรมวงษา (2552) โลกศตวรรษที่ 21 เชื ้อร้ ายระบาด แรงงานต่างด้ าว- พาหะโรคอุบตั ิซ ้า (สกู๊ปแนวหน้ า)
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ชี วภาพต่างๆ หลายประการ สถาบันสิ่ งแวดล้อมไทยประเมินไว้ในรายงานการศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิการ
แห่ งชาติ ว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศของประเทศไทยว่า มี สิ่ งชี้ ชัดในเรื่ องความเป็ นไปได้ข อง
ภาวะการขาดแคลนนํ้าในพื้นที่ลุ่มนํ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และอุทกภัยที่ถี่ข้ ึนและรุ นแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบ
ลุ่ม เมื่อพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ของระดับนํ้าในมหาสมุทรที่สูงขึ้น ส่ งผลกระทบรุ นแรงต่อพื้นที่เกษตรกรรม
ต่อความสมดุลของนํ้าจืดและนํ้าเค็มในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเสี่ ยงต่อความเสี ยหายจากเหตุการณ์น้ าํ ล้นตลิ่ งและ
อุทกภัย ที่จะก่อความเสี ยหายกับระบบสาธารณู ปโภค ที่อยูอ่ าศัยของคนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจที่จะตามมา จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทําให้ภยั ธรรมชาติต่างๆเกิดบ่อยครั้งและรุ นแรงมาก
ขึ้น อากาศที่ร้อนขึ้น และความชื้ นที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้เกิ ดพายุฝนฟ้ าคะนองบ่อยครั้งขึ้นและไม่ เป็ นไปตาม
ฤดูกาล ภาคใต้ของประเทศซึ่งเคยมีพายุไต้ฝนพั
ุ่ ดผ่านจะเกิดพายุมากขึ้น และความรุ นแรงของพายุไต้ฝุ่นก็จะทวี
ความรุ นแรงเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงอัตราเสี่ ยงที่เพิ่มขึ้นของแนวโน้มอุทกภัยแบบฉับพลันด้วยเช่นเดียวกัน ส่ งผล
ให้ประชาชนจํานวนมากไร้ที่อยูอ่ าศัย และก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อระบบนิเวศ
จากเหตุการณ์ธรรมชาติและภัยพิบตั ิต่าง ๆ ในปั จจุบนั ทําให้ช้ ี ชดั ได้วา่ สิ่ งเหล่านี้ ยิ่งนับวันยิ่งทวี
ความรุ นแรง และความถี่มากขึ้นเรื่ อย ๆ เพื่อเป็ นการรักษาชี วิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงควรสร้างความ
ตระหนักและความพร้ อมในการรับมือภัยพิบตั ิต่าง ๆ จากเหตุการณ์ สูญเสี ยที่เกิ ดขึ้นแล้วในอดี ต และสร้าง
ประสบการณ์ เสมื อนจริ งในการเข้าถึ งเหตุ การณ์ อนั ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า ซึ่ งปั จจุบนั หลายหน่ วยงาน
พื้นที่ หลายจังหวัดก็ได้มีการเตรี ยมความพร้ อม และซ้อมรั บมือกันมากขึ้ น โดยจะเห็ นได้ชดั ในช่ วงที่ เคยเกิ ด
เหตุการณ์ตามลักษณะภูมิอากาศ อุบตั ิภยั ต่างๆ อยูเ่ สมอ
2. การใช้ ชีวติ (Lifestyle)
การใช้ชีวิตที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ รวมถึง พฤติกรรมบริ โภคนิ ยม, การบริ โภคสารเสพติด อันได้แก่
สุ รา ยาสู บ และยาเสพติด, และ การใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ ที่สุ่มเสี่ ยงต่อการได้รับอุบตั ิเหตุ หรื อในพื้นที่ภยั
พิบตั ิ
 พฤติกรรมบริโภคนิยม
พฤติกรรมบริ โภคนิยม เป็ นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่สําคัญ ที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ ซึ่ งคนส่ วน
ใหญ่จะคลัง่ ไคล้ในการบริ โภคและให้ความสําคัญแก่รูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งมองทุก
สิ่ งเป็ นสิ นค้าไปหมด ไม่วา่ จะเป็ นสิ่ งของหรื อคนก็ตาม เช่น การขายบริ การทางเพศ เป็ นต้น ซึ่ งคนในสังคมจะมี
รสนิยมเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของสังคมทําให้เข้าสู่ วฒั นธรรมบริ โภคนิ ยมแทรกแซงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
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ชีวิตประจําวันไปเสี ยแล้ว๒๓ คนในสังคมสมัยนี้ ถูกครอบงําและตกอยูใ่ นกระแสของบริ โภคนิ ยมที่ มีพฤติกรรม
เลียนแบบการบริ โภคซึ่ งกันและกัน เช่นการบริ โภคสิ นค้าที่มีราคาแพงเกินความจําเป็ น การบริ โภคอาหารที่ไม่มี
คุ ณค่าทางโภชนาการ อันเนื่ องมาจากอิ ทธิ พลของการส่ งเสริ มการขายและการเลี ย นแบบ ซึ่ งส่ งผลต่อภาวะ
โภชนาการและความสมดุลของร่ างกาย ตลอดจนปั ญหาการใช้จ่ายเกินตัว
 สุ รา๒๔
สถิ ติก ารดื่ ม สุ ราของคนไทยเพิ่ ม มากขึ้ นตลอดมา ปั ญหาของในการดื่ มสุ รา มี มากขึ้ นเรื่ อยๆ ในทุ ก
ประเทศ ทั้งนี้เนื่ องจากกลยุทธ์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ ที่เป็ นการชักจูงใจทําให้เชื่ อว่าสังคม
ให้การยอมรับ จึงทําให้มีผดู ้ ื่มสุ ราเพิ่มอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่ งเป็ นวัยที่ชอบทดสอบสิ่ งต่างๆ และใน
ปัจจุบนั มีแนวโน้มที่จะเกิดปั ญหาขึ้นในวัยที่อายุนอ้ ยลงเรื่ อยๆ นอกจากนี้ปัญหาที่ตามมาจากการดื่มก็คือ การเกิด
อุบตั ิเหตุ พฤติกรรมการดื่มสุ รามีสาเหตุ หลายประการ ได้แก่ ความอยากรู ้อยากลอง อยากเข้าสังคม ค่านิ ยมที่ผิด
เพื่อนชักชวน พฤติกรรม เลียนแบบคนดังหรื อมีชื่อเสี ยง ต้องการให้เ ป็ นที่ยอมรับในกลุ่ม อยากท้าทายและคึก
คะนอง หาซื้ อได้ง่าย ผลจากการโฆษณา ปั ญหาส่ วนตัว อยูภ่ ายใต้สิ่งแวดล้อมและตัวอย่างที่ไม่ดี มีความเชื่ อผิดๆ
เกี่ ยวกับสุ ราและการรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ส่ วนผลการกระทบจากการดื่มสุ รา ได้แก่ การขาดความสัมพันธ์อนั ดี ใน
ครอบครัว สุ ขภาพเสื่ อมโทรม สิ้ นเปลื องค่าใช้จ่ายโดยไม่จาํ เป็ น เกิ ดปั ญหาสังคม เป็ นสาเหตุ สําคัญของการ
เสี ยชีวติ และความเสี ยหายทางเศรษฐกิจอย่างมากมายในแต่ละปี
 บุหรี่หรือยาสู บ
สถานที่หลายๆแห่งประกาศเป็ นเขตปลอดบุหรี่ แต่ก็ยงั มีนกั สู บบุหรี่ อีกจํานวนมาก ประเด็นปั ญหาก็คือ
ควันบุหรี่ ไม่ได้ทาํ ร้ ายเฉพาะผูส้ ู บเท่านั้น ผูท้ ี่ไม่สูบก็มีโอกาสป่ วยและตายจากบุหรี่ โดยไม่ตอ้ งสู บด้วยตนเอง
สารเคมีที่อยูใ่ นควันบุหรี่ น้ นั ก่อให้เกิดโรคมะเร็ ง นอกจากนี้อนั ตรายของบุหรี่ ยงั สามารถไปสู่ ทารกที่อยูใ่ นครรภ์
ของมารดาที่สูบบุหรี่ โดยทารกที่เกิดจากแม่ที่สูบบุหรี่ ขณะตั้งครรภ์ มีน้ าํ หนักตัวโดยเฉลี่ ยน้อยกว่าทารกที่เกิ ด
จากแม่ที่ไม่สูบบุ หรี่ ถึง 200 กรัม (2 ขีด)๒๕ มาตรการที่ ระดับส่ วนกลางยังไม่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่ระดับ
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น บุหรี่ และยาเส้น ยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายในร้านค้าย่อยในชุ มชน ทําให้จาํ นวน
ผูส้ ู บบุหรี่ ยงั มีอีกมาก และกว่าครึ่ งยังสู บบุหรี่ ในบ้าน

๒๓

พจนารถ หอมประสิทธิ์: การบริโภคนิยมของคนชนบท (ยุควัฒนธรรมบริโภคนิยม)

๒๔
๒๕

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม , คนไทยกับการดื่มสุรา
มาร่วมกันสร้ างสังคมไทยให้ ปลอดบุหรี่ http://www.doctor.or.th/node/4531

๓๐

 ยาเสพติด๒๖
ยาเสพติดที่แพร่ ระบาดในประเทศไทย ประกอบด้วย ฝิ่ น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า สารระเหย โคเคน ยาอี
โดยฝิ่ นยังคงมีแพร่ ระบาดในกลุ่มชาวเขา และเฮโรอีนแพร่ ระบาดในกลุ่มเสพเดิม ส่ วนตัวยาที่แพร่ ระบาดมาก
และมีปัญหาในระดับรุ นแรง คือ ยาบ้า ซึ่ งแพร่ กระจายเป็ นวงกว้าง นอกจากนี้ ยงั มีวตั ถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
บางชนิ ด เช่น ยานอนหลับ สําหรับโคเคน และยาเค การแพร่ ระบาดจํากัดอยูเ่ ฉพาะกลุ่มเยาวชน ผูใ้ ช้ในสถาน
บันเทิง และกลุ่มวัยรุ่ นที่ฐานะดี ส่ วนสารระเหย จะแพร่ ระบาดในกลุ่มเด็กนอกสถานศึกษา ซึ่ งส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จากผลการดําเนิ นการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย มีลกั ษณะ
การแก้ไขปั ญหาที่ปลายเหตุ แม้มีความพยายามที่จะปราบปรามทั้งบนดิ นและใต้ดินเพื่อที่จะขจัดยาเสพติดให้
หมดไปจากสังคมไทย แต่ ปั ญหาดังกล่ าวก็ย งั คงทวีความรุ นแรงอย่า งต่ อเนื่ อง จึ งมี ความจําเป็ นต้องให้
ความสําคัญกับบทบาทของสถาบันทางสังคมไทยในระดับรากหญ้า เช่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบัน
ครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรี ยน และสถาบันศาสนา ซึ่ งจะช่วยให้การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพ
ติดจากต้นเหตุเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน
 อุบัติเหตุ
รู ปแบบการเดินทางและการใช้ชีวติ ยังมีความเสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ เพื่อเป็ นการรักษาชี วิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จึงควรสร้างความตระหนักและความพร้อมในการป้ องกันการสู ญเสี ย โดยใช้เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นแล้ว
ในอดีตมาสร้างความตระหนัก และสร้างประสบการณ์จาํ ลองเสมือนจริ งในการช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุการณ์ ซึ่ ง
ปั จจุบนั หลายหน่ วยงาน ในพื้นที่หลายจังหวัดก็ได้มีการเตรี ยมความพร้ อม และซ้อมรับมือกันมากขึ้น โดยจะ
เห็นได้ชดั ในช่วงก่อนเทศกาล เช่นการเฝ้ าระวังปัญหาด้านอุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
สรุ ป
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นเรื่ องที่กาํ ลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาระดับความรุ นแรงเพิ่มขึ้น
ถ้าเราไม่รู้เท่าทัน ดังนั้นจึงเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในการรู ้ เท่าทันและ
เตรี ยมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามที่มาจากกระแสโลกาภิวตั น์และการควบคุมปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ

๒๖

สภาพปั ญหายาเสพติดในประเทศไทย http://www1.oncb.go.th/document/p1-problem.htm

๓๑

๒.๕ การกระจายอานาจด้ านสุ ขภาพในต่ างประเทศ
๒.๕.๑ บทนา
การกระจายอํานาจมี พ้ืนฐานจากแนวคิ ดที่หนักแน่ น ว่า องค์กรขนาดเล็กหากมี โครงสร้ างและมี การ
กําหนดทิศทางที่เหมาะสม องค์กรนี้จะมีความคล่องตัวและตรวจสอบได้ง่ายกว่าองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่ งในสังคมที่
โดยมาก องค์กรขนาดใหญ่เป็ นผูค้ วบคุมการทํางานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาดเอกชน, ในภาวะปั จจุบนั ที่ภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยและต้นทุนการให้บริ การทางด้านสุ ขภาพมีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อยๆ (ทําให้รัฐต้องใช้จ่ายในเรื่ อง
สุ ขภาพมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรที่รัฐมีกลับถูกจํากัดลงเรื่ อยๆ) จึงทําให้แนวคิดในเรื่ องการกระจายอํานาจมี
ความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก ในการทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการให้บริ การสุ ขภาพ นอกจากนี้ ในสังคม
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนถือเป็ นกระบวนการที่สําคัญอย่างยิ่ง ซึ่ งการกระจายอํานาจจะมี
ผลที่จะส่ งเสริ มขบวนการนี้ ทําให้ทางองค์กรท้องถิ่นต้องมีความรับผิดชอบต่อชุ มชนมากขึ้น และส่ งผลให้มีการ
ตอบสนองต่อความต้องการทางสุ ขภาพของชุมชนที่ดีข้ ึนอีกด้วย
การทบทวนบทเรี ย นจากต่ า งประเทศในเรื่ องการกระจายอํา นาจทางด้า นสุ ข ภาพจึ ง มี ค วามจํา เป็ น
เพื่อที่จะศึกษาและเรี ยนรู้ถึงรู ปแบบ, ข้อดีขอ้ เสี ย และ ข้อจํากัดในบริ บทต่างๆของต่างประเทศ ในการกระจาย
อํานาจ และ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้างความเข้าใจในมิติต่างๆ เป็ นเครื่ องมือไปสู่ การสร้างสุ ขภาวะที่ดี และจะ
นําไปสู่ ขอ้ เสนอเชิ งนโยบายเรื่ องรู ปแบบการกระจายอํานาจด้านบริ การสุ ขภาพ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และเกิดผลดีป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป โดยการศึกษานี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและกฎหมาย
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพของต่างประเทศที่มีผลบังคับใช้เพื่อดําเนินการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ
ได้ประสบความสําเร็ จ และล้มเหลว
โดยบทนี้ ได้ท บทวนกรอบทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้อง, คํา จํา กัดความ, รู ป แบบต่ า งๆ, และเหตุ ผ ลของการ
ขับเคลื่ อนการกระจายอํานาจ นอกจากนี้ ยังได้มีการทบทวนบทเรี ยนจากต่างประเทศทั้งหมด ๘ ประเทศ คือ
ประเทศโปรตุเกส, อิ ตาลี , ญี่ปุ่น, ฟิ ลิ ปปิ นส์ , สเปน, เม็กซิ โก, เกาหลี ใต้ และ สหราชอาณาจักร โดยได้แบ่ ง
บทเรี ยนออกตามรู ปแบบการกระจายอํานาจตามการแบ่งของ Rondinelli๒๗

๒๗

Rondinelli DA. Decentralisation in developing countries, Staff Working Paper 581. Washington DC:World Bank; 1983.

๓๒

๒.๕.๒ ความหมายของการกระจายอานาจ
Furniss๒๘ ได้ให้คาํ จํากัดความของคํา “กระจายอํานาจ” ไว้กว้างๆว่า “การกระจายอํานาจอาจหมายถึง
การโอนถ่ายอํานาจของหน่ วยราชการจากผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง (political official) ไปยังบอร์ ดอิสระ
(autonomous board), การถ่ายโอนหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรส่ วนหนึ่ งหรื อทั้งหมดจากระดับการบริ หาร
จัดการที่ สูงกว่าสู่ ระดับที่ ต่ าํ กว่า, การจัดตั้งองค์กรนิ ติบญ
ั ญัติขนาดย่อยและการถ่ ายโอนอํานาจหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบไปสู่ องค์กรระดับท้องถิ่นเหล่านั้น”
เช่ นเดี ยวกับ Rondinelli๒๙ ซึ่ งกล่าวว่าการกระจายอํานาจอาจหมายถึ งการการโอนถ่ายอํานาจ การแบ่ง
อํานาจในการวางแผน บริ หารจัดการ และการตัดสิ นใจจากระดับการบริ หารที่สูงกว่าสู่ ระดับที่ต่ าํ กว่า ซึ่ งการ
กระจายอํานาจในทางปฏิบตั ิมีหลายรู ปแบบอันเนื่ องมาจากความแตกต่างของ โครงสร้างทางการเมืองและการ
บริ หารจัดการ, วัตถุประสงค์, และ รู ปแบบของระบบสุ ขภาพ ซึ่ งจะกล่าวถึงต่อไป
๒.๕.๓ รู ปแบบของการกระจายอานาจ
จากความแตกต่างในเรื่ องของบริ บทและวัตถุประสงค์ในการกระจายอํานาจทําให้เกิดรู ปแบบต่างๆ ของ
การกระจายอํานาจ โดยในกลุ่มนักวิชาการต่างก็มีการแบ่งรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไปและในบางรู ปแบบก็ยงั
ไม่ได้เป็ นที่ยอมรับและยังเป็ นข้อถกเถียงกันอยูว่ า่ รู ปแบบนี้ถือเป็ นการกระจายอํานาจหรื อไม่
การกระจายอํานาจตามหน้าที่ความรับผิดชอบและตามท้องที่
Mills et al๓๐ ได้จาํ แนกการกระจายอํานาจออกเป็ น ๒ ลักษณะ คือ แบบ การกระจายอํานาจตามหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ (Functional Decentralisation) และ การกระจายอํา นาจตามท้อ งที่ (Geographical
Decentralisation)
การกระจายอํานาจตามหน้าที่ความรับผิดชอบคือการที่อาํ นาจในการปฏิ บตั ิงานอย่างหนึ่ ง ได้ถูกโอน
ถ่ายไปให้กบั องค์กรส่ วนท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญ ในขณะที่การกระจายอํานาจตามท้องที่คือการโอนถ่ายอํานาจหน้าที่
เพื่อสาธารณะโดยรวม ไปให้กบั องค์กรท้องถิ่ นที่รับผิดชอบพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ ง ในการให้บริ การสุ ขภาพ การ
กระจายอํา นาจอาจเกิ ดขึ้ นได้ท้ งั สองรู ป แบบแต่ ก ารกระจายในลัก ษณะตามหน้า ที่ ค วามรั บ ผิดชอบนั้นทาง
กระทรวงสุ ขภาพจะสามารถระบุหรื อเปลี่ยนแปลงขอบเขตของอํานาจที่จะโอนถ่ายไปให้องค์กรท้องถิ่นได้ง่าย
กว่าการกระจายตามท้องถิ่นเนื่องจาก ว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของรัฐเพียงประเภทเดียว
๒๘

Furniss N. The practical significance of decentralization. J Politics 1974;36:958-82.

๒๙
๓๐

Rondinelli DA. Government decentralization in comparative theory and practice in developing countries. Internat Rev Admin Sci 1981;47:133-45.
Mills A, Vaughan JP, Smith DL, Tabibzadeh I. Health system decentralization: Concept, issues and country experience. England:World Health Organisation; 1990.
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รู ปแบบการกระจายอํานาจตามการแบ่งของ Rondinelli๓๑ และ Vrangbaek๓๒
Deconcentration หรื อ การมอบอานาจต่ อองค์ กรใต้ บังคับบัญชา หมายถึ งการโอนถ่ ายอํานาจความ
รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการ (administrative authority) ให้กบั สํานักงานที่เป็ นสาขาส่ วนท้องถิ่นของ
กระทรวง เช่น สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ และ กระทรวงสาธารณสุ ขของไทย ทั้งนี้ ท้ งั นั้น การโอนถ่ายอํานาจ
ในประเภทนี้ เป็ นเพียงการโอนถ่ายหน้าที่ ทางด้านบริ หารจัดการ เท่านั้น โดยไม่ได้รวมไปถึ งอํานาจทางด้าน
การเมือง (political authority) และถือเป็ นการกระจายอํานาจในระดับที่ต่าํ ที่สุด การกระจายอํานาจแบบนี้ ก็เป็ น
ประเภทที่พบอย่างกว้างขวางในประเทศที่กาํ ลังพัฒนา
Devolution หรื อ การถ่ า ยโอน หมายถึ ง การตั้ง หรื อ เพิ่ ม ความแข็ง แกร่ ง ให้ก ับ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่ นที่มีความเป็ นอิ สระจากส่ วนกลางค่อนข้างมากในการทํางาน โดยที่ องค์กรเหล่ านี้ มกั จะมี สถานะทาง
กฏหมาย มี อาณาเขตที่ รับผิดชอบ และมี ขอบเขตหน้าที่ ความรั บผิดชอบที่ ชัดเจน ที่ เป็ นอิ สระจากส่ วนกลาง
นอกจากนี้ยงั มีอาํ นาจในการหารายได้เข้าองค์กรเพื่อนําไปใช้ในโครงการต่างๆที่ได้ผา่ นความเห็นชอบแล้ว การ
กระจายอํานาจในลักษณะนี้ อาจพบได้ท้ งั ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว แต่ในกลุ่มประเทศที่
กําลังพัฒนาส่ วนใหญ่ องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ นจะยังไม่มีความสามารถเพียงพอหรื อมีอาํ นาจในการบริ หาร
จัดการทางด้านสุ ขภาพที่จาํ กัด ในขณะที่ในประเทศที่พฒั นา เช่น ฟิ นแลนด์ และ นอร์ เวย์ การถ่ายโอนทางด้าน
สุ ขภาพเป็ นทางเลือกที่ทาํ ให้องค์กรส่ วนท้องถิ่นมีภาระทางการเงินที่สูงมาก จึงต้องการความช่วยเหลือจากทาง
รัฐบาลกลางเป็ นอย่างมาก และต้องมีการประสานงานระหว่างส่ วนท้องถิ่นและส่ วนกลางที่มีประสิ ทธิ ภาพ๓๓
Delegation หรื อ การมอบอานาจต่ อองค์ กรภายใต้ กากับ หมายถึงการโอนถ่ายความรับผิดชอบทางด้าน
การจัดการ (Managerial responsibility) สําหรับหน้าที่บางอย่างที่ได้กาํ หนดไว้ไปสู่ อีกองค์กรหนึ่ งที่มิได้ข้ ึนอยู่
กับรัฐบาลกลางโดยตรงแต่อาจมีอิทธิ พลทางอ้อมกับองค์กรนี้ได้ (parastatal organisation) โดยการโอนถ่ายความ
รับผิดชอบในลักษณะนี้ อาจทําให้การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น สามารถควบคุ มค่าใช้จ่ายได้ดีข้ ึน
และ มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความต้องการของรัฐได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม Delegation อาจถูกมองว่า
ไม่เป็ นการกระจายอํานาจหากเป็ นการถ่ายโอนให้กบั องค์กรใดองค์กรหนึ่ งในส่ วนกลางโดยมิได้ก่อให้เกิดการ
บริ หารจัดการในระดับท้องถิ่น
Privatisation หรื อ การแปรรู ปองค์ กรของรั ฐ หมายถึงการโอนถ่ายหน้าที่ของรัฐให้กบั องค์กรที่สมัคร
ใจอื่นๆ เช่ น องค์กรเอกชนที่แสวงหากําไร และ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร โดยมีกฏหมายและระเบียบ
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ต่างๆคอยควบคุมการทํางานขององค์กรเหล่านี้ การกระจายอํานาจในลักษณะนี้ เป็ นวิธีหนึ่ งที่จะช่วยหาแหล่งทุน
อื่นๆในการพัฒนาระบบการให้บริ การสุ ขภาพ เช่นการเก็บค่าใช้จ่ายบางส่ วนจากผูใ้ ช้บริ การ หรื อ ให้ภาคเอกชน
มาลงทุน นอกจากนี้ ยังเป็ นการให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการให้บริ การสุ ขภาพซึ่ งเป็ นการทําให้เกิดการ
แข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริ การไปในตัว อย่างไรก็ตาม การแปรรู ปองค์กรของรัฐ มิได้แปลว่าบทบาทของภาครัฐนั้น
ลดน้อยลง แต่ภาครัฐจะต้องมีบทบาทที่สําคัญในการเข้าไปกํากับดูแลผูป้ ระกอบการเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ในเรื่ องของคุณภาพและความพอเพียงของบริ การต่อความต้องการของประชาชน
นอกจากนี้ Mills et al๓๔ ยังได้กล่าวถึงอํานาจหน้าที่ที่อาจถูกกระจายอํานาจตามในแบบต่างๆที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้นและได้สรุ ปออกมาตามตารางที่ ๓
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Mills A, Vaughan JP, Smith DL, Tabibzadeh I. Health system decentralization: Concept, issues and country experience. England:World Health Organisation; 1990.
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ตารางที่ ๓ การกระจายอานาจหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบตามประเภทของระบบการกระจายอานาจ
หน้ าที่

ด้านกฎหมาย
การหารายได้
การกําหนดนโยบาย
การควบคุมดูแล
การวางแผนและ
จัดสรรทรัพยากร
การบริ หารจัดการ
- บุคลากร
- งบประมาณ
และการใช้จ่าย
- การจัดซื้อ
- การดูแลรักษา
การร่ วมมือกันระหว่าง
ภาคส่วน
การประสานงาน
ระหว่างองค์กร
การฝึ กอบรม

การมอบอานาจสู่
สานักงานใต้บังคับ
บัญชาของกระทรวงใน
พืน้ ที่
(Deconcentration)
*
**

การถ่ ายโอนสู่ องค์ กร
บริหารส่ วนท้ องถิน่
(Devolution)

การมอบอานาจสู่
องค์ กรภายใต้กากับ
(Delegation)

การแปรรู ปองค์ กรของ
รัฐ (Privatisation)

**
**
**
**
**

**
**
*
***

***
**
***

*
**

**
**

***
***

***
***

*
*
*

**
**
***

***
***
***

***
***
***

*

**

***

***

*

**

***

***

*** ผูร้ ับโอนมีความรับผิดชอบในเรื่ องนี้มาก
** ผูร้ ับโอนมีความรับผิดชอบเรื่ องนี้อยูบ่ า้ ง
* ผูร้ ับโอนมีความรับผิดชอบเรื่ องนี้อย่างจํากัด - ผูร้ ับโอนไม่มีความรับผิดชอบเรื่ องนี้
จะเห็นว่าในการกระจายอํานาจแบบถ่ายโอนไปสู่ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นนั้น ถึงแม้วา่ จะต่างกันไป
บ้างในแต่ละประเทศ แต่โดยหลักการแล้ว จะเป็ นการโอนหน้าที่ความรับผิดชอบทุกเรื่ อง ตั้งแต่เรื่ องการออก
กฏหมาย, การเก็บภาษี, การจัดสรรงบประมาณ, การพัฒนานโยบาย, การบริ หารจัดการ และ อื่นๆ แต่ระดับและ
ขอบเขตของความรั บ ผิดชอบอาจจะไม่ ใช่ ท้ งั หมด (กล่ า วคื อ อาจเป็ นการรั บ ผิดชอบร่ วมกับส่ วนกลาง โดย
ท้องถิ่ นมีหน้าที่ในการทําแผน ส่ วนทางส่ วนกลางมีหน้าที่ทบทวนและอนุ มตั ิแผนดังกล่าว หรื อ เป็ นการแบ่ง
๓๖

หน้าที่ เช่น ท้องถิ่นรับผิดชอบในเรื่ องการให้บริ การสุ ขภาพในชุมชน ในขณะที่ส่วนกลางมีหน้าที่ในการควบคุม
โรคติดต่อและประสานงาน เป็ นต้น) ในขณะที่ ถึงแม้วา่ จะไม่ตอ้ งรับผิดชอบหรื อมีความรับผิดชอบน้อยในเรื่ อง
การออกกฏหมายและกฏระเบียบ แต่การกระจายอํานาจใจลักษณะของ Delegation และPrivatisation ก็มีอิสระ
เป็ นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่ตอ้ งรับผิดชอบในเรื่ องอื่นๆทุกเรื่ องและทั้งหมด
๒.๕.๔ หลักการและเหตุผลในการกระจายอานาจ
ในแต่ละประเทศต่างก็มีบริ บทและความต้องการที่แตกต่างกันไป ทําให้การกระจายอํานาจทางด้าน
สุ ขภาพของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน โดยที่ Bankauskaite & Saltman๓๕ ได้สรุ ปออกมาเป็ นตาราง (ตารางที่
๔)
ในประเทศไทย จุดประสงค์ของการกระจายอํานาจตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็คือ การทําให้เกิ ดมีความยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการ, การทําให้องค์กรตอบรับ
ความต้องการของประชาชนได้ดีข้ ึน และ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึ้น ซึ่ งทั้งหมดนี้ ก็จะทําให้เกิ ดผลดี เช่ น
การใช้ทรัพยากรที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งทางด้านเทคนิ ด หรื อ Technical Efficiency (การใช้ทรัพยากรให้นอ้ ยที่สุด
เพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่ตอ้ งการ) และด้านการจัดสรรบริ การ หรื อ Allocative Efficiency (การเลือกชนิดของบริ การที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชนสู งสุ ด) และ การส่ งเสริ มให้มีการคิดริ เริ่ มให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อพัฒนา การให้บริ การสุ ขภาพ
อย่างไรก็ตาม การกระจายอํานาจ ก็มีประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่จะต้องได้รับการแก้ไข หรื อในบางกรณี ก็
อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทําให้ผกู ้ าํ หนดนโยบายจะต้องระบุให้ชดั เจนถึงลําดับความสําคัญของการปฏิรูปเพื่อที่จะ
ได้มีการพัฒนาที่ตรงจุด และมีประสิ ทธิผล
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ตารางที่ ๔ จุดประสงค์ ของการกระจายอานาจ
จุดประสงค์
เพื่อทําให้ประสิ ทธิภาพทางด้านเทคนิค
(Technical Efficiency) ขึ้น

เพื่อทําให้ประสิ ทธิภาพทางด้านการจัดสรร
บริ การ (Allocative Efficiency) ดีข้ ึน

เพื่อให้อาํ นาจแก่รัฐบาลท้องถิ่น

เพื่อสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทางด้านการ
ให้บริ การมากขึ้น

เพื่อให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น

เพื่อพัฒนาคุณภาพของบริ การสุขภาพ

เพื่อพัฒนาในเรื่ องความเป็ นธรรม (Equity)

หลักการ
-โดยการมีระดับของการปกครองที่น้อยลง และ
การที่องค์กรท้องถิ่นมีความตระหนักมากขึ้นใน
เรื่ องของคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่
-โดยการแยกหน้าที่ “ผูซ้ ้ือ” และ “ผูใ้ ห้บริ การ”
ออกจากกันในลักษณะความสัมพันธ์แบบตลาด
(market-type relation)
-โดยการจัดบริ การสาธารณะตามความต้องการ
ของท้องถิ่น
-โดยการที่ผปู้ ่ วยสามารถให้ความคิดเห็นใน
เรื่ องบริ การได้ดีข้ ึน
-โดยการให้มีส่วนร่ วมของท้องถิ่นมากขึ้น
-โดยการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
บริ หารส่ วนท้องถิ่น

ปัญหาและประเด็น
-อาจต้องมีบริ บทบางอย่างที่เหมาะสมในการ
บรรลุจุดประสงค์น้ ี
-ต้องมีแรงจูงใจสําหรับผูบ้ ริ หาร
-ความสัมพันธ์แบบตลาดอาจทําให้เกิดผลเสี ย

-เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างพื้นที่
-เกิดการขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ท้องถิ่น และระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละ
พื้นที่
-แนวคิดในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของท้องถิ่นยัง
ไม่ชดั เจน
-ความต้องการของรัฐบาลท้องถิ่นเองอาจถูก
มองว่าเป็ นความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ งอาจ
แตกต่างกัน
เพิ่มความไม่เท่าเทียมกัน

-โดยการทดลองและปรับนวัตกรรมต่างให้เข้า
กับท้องถิ่นของตน
-โดยการให้อิสระกับรัฐบาลและองค์กรท้องถิ่น
มากขึ้น
-โดยการให้สาธารณะมีส่วนร่ วม
-แนวคิดในเรื่ องการมีส่วนร่ วมของส่ าธารณะยัง
-การแปรรู ปบทบาทของรัฐบาลกลาง
ไม่ชดั เจน
-ความรับผิดชอบต้องมีการจํากัดความที่ชดั เจน
ว่ามีความรับผิดชอบเรื่ องอะไร? ต่อใคร?
-โดยการรวมตัวกันของบริ การสุ ขภาพและการ
พัฒนาในเรื่ องระบบสารสนเทศ
-โดยการทําให้การเข้าถึงบริ การสุ ขภาพดีข้ ึน
สําหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ ยง (Vulnerable
Group)
-โดยการจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการ
-ลดความเป็ นอิสระของท้องถิ่น
ของพื้นที่
-การกระจายอํานาจอาจทําให้ตวั ชี้ วดั เรื่ องความ
-โดยการให้องค์กรท้องถิ่นสามารถตอบสนอง เป็ นธรรมดีข้ ึนในบางตัว แต่ก็อาจมีผลข้างเคียง
ต่อความต้องการของกลุ่มคนบางกลุ่มได้ดีข้ ึน ทําให้ตวั ชี้ วดั บางตัวแย่ลง
โดยการกระจายทรัพยากรให้กบั พื้นที่หรื อกลุ่ม
ที่ถูกละเลยหรื อด้อยโอกาส

๓๘

๒.๕.๕ ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการกระจายอานาจทางด้ านสุ ขภาพ
มีหลายปั จจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ซึ่ งจะส่ งผลต่อความ
อิสระในการตัดสิ นใจ (discretion) ขององค์กรท้องถิ่น โดยที่ Mills et al๓๖ ได้ระบุถึงประเด็นต่างในการกระจาย
อํานาจดังต่อไปนี้
ขนาดของประเทศ
ปั จจัยนี้ จะมี ผลเป็ นอย่างมากทั้งในเรื่ องของประเภทของการกระจายอํานาจและความเป็ นอิ สระของ
องค์กรท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ในประเทศขนาดใหญ่ การบริ หารจัดการก็จะยิง่ ทําได้ยากขึ้นจากส่ วนกลาง วิธี
ที่จะสามารถแก้ไขปั ญหานี้ ก็คือการแบ่งการปกครองของประเทศออกเป็ นรัฐต่างๆ (Federal Structure) เช่นใน
สหรัฐอเมริ กา และ บราซิ ล โดยอาจมีการกระจายอํานาจในแต่ละรัฐอีกทอดหนึ่ ง ส่ วนในประเทศที่มีขนาดเล็ก
เช่นประเทศที่เป็ นเกาะ อาจไม่มีความจําเป็ นในการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่น
ระดับของการกระจายอานาจ
ไม่ว่าจะเป็ นในระดับจังหวัด ระดับเขต หรื อ ระดับที่ต่ าํ กว่านั้น การกระจายอํานาจทางด้านสุ ขภาพที่
เหมาะสม จะมี ผลเป็ นอย่า งมากที่ จะทําให้การปฏิ รูป ด้านการกระจายอํา นาจบรรลุ ผ ลหรื อไม่ และมากน้อย
เพียงใด
โดยทัว่ ไป จุดมุ่งหมายในการกระจายอํานาจมักจะทําเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชน เพราะฉะนั้น
เพื่อให้บรรจุดประสงค์น้ ี จึงหมายความว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรมีขนาดเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม การมี
อปท ขนาดเล็กจะทําให้เกิดผลเสี ยคือ ทําให้บุคลากรขาดแคลนมากยิ่งขึ้น การจัดระบบบริ การเป็ นไปอย่างไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเนื่องมาจากกลุ่มประชากรน้อยเกินไป และ การประสานงานระหว่างส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่นที่
ยากลําบากเนื่องมาจากจํานวนของ อปท ที่มาก ดัง นั้น อาจมีการกระจายอํานาจมากกว่าหนึ่ งระดับ เช่ น ระดับ
ตําบลและระดับจังหวัด หรื อ อาจมีการกระจายอํานาจในระดับที่มีจาํ นวนประชากรระหว่าง ๕๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐
ในเขตความรับผิดชอบของ อปท ซึ่ งถือว่าพอเหมาะ๓๗
ส่ วนประกอบขององค์ กรส่ วนท้ องถิ่นทางด้ านสุ ขภาพ
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ในการกระจายอํานาจในลักษณะการถ่ายโอน (Devolution) ให้กบั องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดย
ปกติแล้วสมาชิ กขององค์การนี้ มกั จะถูกเลื อกตั้งเข้ามา แต่ในกรณี ที่การบริ หารจัดการทางด้านสุ ขภาพยังเป็ น
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของทางกระทรวงสุ ข ภาพ ทางองค์ ก รของกระทรวงในพื้ น ที่ (Deconcentrated
Organisation) อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการด้านสุ ขภาพเพื่อที่ควบคุมหรื อให้คาํ แนะนําแก่เจ้าหน้าที่
คณะกรรมการสุ ขภาพเป็ นวิธีหนึ่งที่จะทําให้การให้บริ การสุ ขภาพในพื้นที่ตอบรับกับความต้องการของ
ประชาชนได้ดีข้ ึนโดยไม่ตอ้ งมีการถ่ายโอนอํานาจไปให้กบั ทางองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น และ สามารถจัดตั้ง
ได้ในหลายระดับ เช่นในระดับศูนย์อนามัย, ระดับ รพ. หรื อ ระดับอําเภอหรื อจังหวัด โดยกรรมการอาจมาจาก
การเลื อกตั้งหรื อการแต่งตั้ง และ อาจมีอาํ นาจที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ หรื อแม้กระทัง่ ในแต่ละ
พื้นที่ของประเทศเดียวกัน
คณะกรรมการสุ ขภาพมีข้ ึนในหลายประเทศ เช่ น คณะกรรมการโรงพยาบาลในศรี ลงั กา๓๘, สภาการ
บริ หารระดับรพ. และ คณะกรรมการระดับภูมิ ภาค ในอิตาลี ๓๙, สํานักงานระบบสุ ขภาพ ในสหรัฐอเมริ กา ๔๐,
สภาภูมิภาค ของแคนาดา๔๑, และ สํานักงานสุ ขภาพระดับเขต (District) ในสหราชอาณาจักร๔๒
การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
การกระจายอํานาจโดยมากมักจะเป็ นเครื่ องมือในการให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องการ
ให้บริ การสุ ขภาพในพื้นที่โดยตรง โดยไม่ตอ้ งผ่านระบบสภาหรื อคณะกรรมการที่ตวั แทนมาจากการเลือกตั้ง ซึ่ ง
การที่จะทําให้เกิ ดการมีส่วนร่ วมนั้น โดยมากการกระจายอํานาจเพียงอย่างเดี ยวจะไม่สามารถทําให้เกิ ดการมี
ส่ วนร่ วมได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เพราะอาจจะยังคงมีช่องว่างระหว่างชุมชนและทางองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นที่
มีขนาดใหญ่ ทําให้ตอ้ งมีการใช้กลไกอื่นๆ เพื่อที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องบริ การสุ ขภาพ
มากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม อาจเกิ ดมีการใช้กลไกในทางที่ ผิดหากทางผูน้ าํ ชุ มชนสามารถชักนําชุ มชนเพื่อที่จะ
ผลักดันโครงการที่อาจจะไม่ได้ทาํ ขึ้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของชุมชน นอกจากนี้ อาจเกิดความขัดแย้งระหว่าง
การเมืองท้องถิ่นและการเมืองระดับชาติทาํ ให้ไม่เกิดความสอดคล้องกันทางด้านนโยบายและในการทํางานกับ
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ส่ วนกลาง ซึ่ งปั ญหาเหล่ านี้ จะบรรเทาลงหากเป็ นการกระจายอํานาจในลักษณะ deconcentration (การมอบ
อํานาจต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา) ซึ่ งเป็ นการโอนหน้าที่ แทนที่ เป็ นการถ่ ายโอน ซึ่ งจะเป็ นการโอนอํานาจและให้
ความเป็ นอิสระกับองค์กรท้องถิ่น แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น ก็อาจจะมีการกดดันจากทางชุ มชนเพื่อให้เกิดการตัดสิ นใจไป
ทางใดทางหนึ่ ง ถึ ง แม้ ก ารกระจายอํา นาจจะเป็ นในลั ก ษณะ deconcentration (การมอบอํา นาจต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา) ก็ตาม
แหล่ งเงินทุนและวิธีการจัดสรรด้ านการเงิน
เรื่ องแหล่งและการจัดสรรการเงิ นมักจะมีผลกระทบเป็ นอย่างมากในการจัดรู ปแบบและระดับของการ
กระจายอํานาจ โดยปกติ องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่นมักจะมีอาํ นาจในการจัดเก็บภาษี แต่ในบริ บทของประเทศที่
กําลังพัฒนา รายใด้ของรัฐส่ วนใหญ่จะมาจาก ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็ นภาษีศุลกากร
ซึ่ งทําให้ภาษีที่ทางท้องถิ่ นจะจัดเก็บได้น้ นั มี น้อยมาก และภาษีบาํ รุ งท้องที่ และ ภาษีอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่ งโดย
ปกติในประเทศที่พฒั นาแล้ว จะเป็ นภาษีหลักที่ทางท้องถิ่นจะเก็บได้ กลับทําได้ยากและมีความยืดหยุน่ ตํ่า เพราะ
ที่ดินมีผลผลิตตํ่า และ ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินมีฐานะยากจน ซึ่ งทําให้ทางท้องถิ่น ต้องไปพึ่งพาภาษีอื่นๆ เช่น การ
ออกใบอนุญาต, ภาษียานพาหนะ, ภาษีจากศูนย์บนั เทิง และ ภาษีการค้าบางประเภท
ด้วยเหตุ น้ ี จึ งทําให้ภาระในการสนับสนุ นด้า นการเงิ นแก่ องค์กรบริ หารส่ วนท้องถิ่ น ตกอยู่กบั ทาง
รัฐบาลกลางเป็ นอย่างมาก และทําให้ทางรั ฐบาลกลางต้องมี มาตรการในการกําหนดการจัดสรรงบประมาณ
เหล่านี้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมมากที่สุด โดยอาจจัดสรรในลักษณะที่ เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม (Earmarked
Grant) หรื อไม่เฉพาะเจาะจง (Block Grant) ซึ่ งก็มีระดับความเฉพาะเจาะจงหลายระดับ นอกจากนี้ ยังอาจจะ
สามารถจัดสรรตาม “ความต้องการ” ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึ งถึงปั จจัยต่างเช่น จํานวนประชากร ความยากจน และ
สถานะทางด้านสุ ขภาพและแนวโน้มต่างๆของชุ มชน หรื อ ตามการจัดสรรในอดีตซึ่ งจะทําให้เกิดความไม่เป็ น
ธรรมขึ้น เพราะความต้องการ กับการเงินสนับสนุนไม่สอดคล้องกัน
นอกจากนี้ อีกประเด็นที่สาํ คัญในเรื่ องนี้ ก็คือนโยบายในการเรี ยกเก็บเงินที่ไม่ได้ใช้คืนส่ วนกลาง เพราะ
ถ้า ทางท้อ งถิ่ น สามารถเก็ บ เงิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ใ ช้ ไ ว้ไ ด้ ก็ จ ะทํา ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจที่ จ ะเก็ บ และใช้ ท รั พ ยากรให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม โดยมาก ทางกระทรวงสุ ขภาพและกระทรวงการคลังมักจะยังลังเลที่จะ
กระจายอํานาจความรับผิดชอบอันนี้ออกไป
การควบคุมงบประมาณและค่ าใช้ จ่าย
วิธีการปฏิ บตั ิในเรื่ องงบประมาณมักมีผลเป็ นอย่างมากในเรื่ องของอิสระที่ทางองค์กรส่ วนท้องถิ่ นจะ
ได้รับ ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาส่ วนใหญ่ มักจะมีการควบคุ มหน่ วยงานของกระทรวงสุ ขภาพประจําเขตหรื อ
จังหวัดในเรื่ องงบประมาณที่ค่อนข้างเข้มงวด โดยอาจไม่สามารถที่จะเอางบประมาณสําหรับกิจกรรมหนึ่ งไปใช้
๔๑

ในกิจกรรมอื่นที่มีความต้องการมากขึ้น ซึ งจะทําให้การให้บริ การไม่สามารถตอบรับกับความต้องการของชุ มชน
ได้ดีเท่าที่ควร
เพราะฉะนั้น จึงควรให้ความยืดหยุน่ กับองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น โดยการให้ทางท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
ในการจัดทํางบประมาณหรื อให้ทางท้องถิ่ นสามารถทําเรื่ องของบประมาณได้กบั ทางจังหวัด และ อนุ ญาติให้
ทางท้องถิ่ นสามารถเอางบประมาณสํา หรั บ กิ จกรรมหนึ่ ง มาใช้ก ับ กิ จกรรมอี ก อย่า งหนึ่ ง ได้ เพื่ อให้องค์ก ร
สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากัยสถานการณ์ได้
วิธีการกากับดูแล
การกระจายอํานาจนั้นจะต้องมีระบบการตรวจสอบและดูแลที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้แน่ ใจว่าอํานาจที่
กระจายไปนั้น ถูกใช้ไปในทางที่ถูก ซึ่ งอาจทําได้หลายวิธี เช่น การออกกฏหมายควบคุมเรื่ องการปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น, การออกกฏระเบียบของกระทรวงสําหรับองค์กรท้องถิ่ น, การออกคู่มือและแนวนโยบายสําหรับการ
กระจายอํานาจ, บังคับให้มีการทํารายงานส่ งเป็ นประจํา, มีการประเมินการทํางานขององค์กรท้องถิ่นโดยดูตวั
ชี้นาํ ที่สาํ คัญๆ และ การพบปะหรื อประชุมเพื่อสอบถามและปรึ กษาหารื อ
ในกรณี ที่ทางองค์กรท้องถิ่นมีความเป็ นอิสระน้อย การดูแลก็สามารถทําได้ง่าย โดยการดูวา่ หน่วยงาน
ทําตามกฏระเบียบหรื อไม่ แต่เมื่อหน่วยงานมีอิสระมากขึ้น การดูแล ก็ตอ้ งเป็ นในลักษณะของการดูสมรรถนะ
ในการทํางานมากยิง่ ขึ้น โดยอาจมีการตั้งเป้ าและคอยดูวา่ สําเร็ จมากน้อยเพียงใด ซึ่ งจะต้องอาศัยการพูดคุยตกลง
กันและการส่ งต่อข้อมูลที่สาํ คัญมาให้กบั ผูป้ ระเมิน
ความรับผิดชอบในการวางแผนด้ านสุ ขภาพ
ความอิสระขององค์กรท้องถิ่นในการวางแผนด้านสุ ขภาพสําหรับพื้นที่ของตนนั้นมีความหลากหลาย
โดยอาจมีรูปแบบ เช่น
ในองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นที่พฒั นาแล้ว อาจมีอิสระอย่างเต็มที่ในการคิด วางแผน พัฒนาโครงการ
และนําไปปฏิบตั ิ โดยอาศัยกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ถูกคิดขึ้นแล้วโดยท้องถิ่นเอง
ในองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นหรื อหน่วยงานย่อยประจําพื้นที่ของกระทรวง อาจมีการทําแผนโครงการ
แบบกว้างๆ อยูใ่ นแนวนโยบายระดับชาติ ซึ่ งมีเพียงโครงการใหญ่ๆเท่านั้นที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากส่ วนกลาง
ในหน่วยงานย่อยของกระทรวงและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นที่มีอิสระน้อย กระทรวง อาจมีการทํา
แผนโครงการแบบกว้างๆ อยู่ในแนวนโยบายระดับชาติ แต่ตอ้ งนําโครงการมาเสนอและต้องได้รับการอนุ มตั ิ
จากส่ วนกลางทั้งหมดทุกโครงการ
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โดยมาก ระบบการวางแผนที่ใช้บ่อยในระดับชาติก็คือการจัดทําคู่มือในแต่ละปี ในเรื่ องนโยบายและ
ลําดับความสําคัญ, และ ทรัพยากรที่คาดว่าจะมี ซึ่ งจะทําให้เกิ ดกรอบนโยบายสําหรับให้ทางท้องถิ่ นสามารถ
จัดทําแผนสําหรับพื้นที่ของตนได้ โดยแผนจะถูกส่ งไปให้หน่วยงานที่มีระดับสู งกว่าพิจารณาเพื่ออนุ มตั ิและให้
งบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูแลและทําการประเมิน
แต่อย่างไรก็ตาม ระดับของการกระจายอํานาจในการวางแผนด้านสุ ขภาพ อาจถูกจํากัดโดยข้อจํากัดใน
เรื่ องขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรในระดับล่าง ซึ่ งจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมทางด้านนี้แต่เนิ่นๆ
ทัศนคติของข้ าราชการ
สิ่ งที่มกั เกิดขึ้นในการกระจายอํานาจคือแรงต่อต้านจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งเกิดขึ้นเนื่ องจาก
การที่ขา้ ราชการหวาดกลัวกับการที่จะต้องเสี ยผลประโยชน์ทางด้านการเงินและการเมืองทั้งในปั จจุบยั และใน
อนาคตหากมีการกระจายอํานาจ และความไม่มนั่ ใจในความสามารถขององค์กรท้องถิ่น ทําให้จะต้องมีการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและฝึ กอบรมในเรื่ องนี้ให้กบั ทั้งเจ้าหน้าที่ในพ้นที่และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
การประสานงานระหว่างองค์ กร
การกระจายอํานาจมักจะมาพร้อมกับการพัฒนาการประสานงานและทํางานร่ วมกันระหว่างหน่วยงานที่
รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการให้บริ การสาธารณะในระดับชุ มชน ซึ่ งในระดับชาติอาจเป็ นไปได้ยากเนื่ องจาก
กระทรวงแต่ละที่ต่างก็มีความต้องการงบประมาณให้มากที่สุด ทั้งๆที่ทรัพยากรมีจาํ กัด และการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างกระทรวง อาจไม่ได้รับความร่ วมมือจากกระทรวงบางกระทรวงหากคิดว่าเป็ นการใช้ทรั พยากรของ
ตนเอง เพื่อผลประโยชน์ของอีกฝ่ าย แต่อย่างไรก็ตาม ในระดับท้องถิ่น การร่ วมมือกันอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่ไม่
เป็ นทางการมากกว่าในระดับชาติ และจะเกิ ดขึ้นได้ง่ายหากการติดต่อระหว่างภาคส่ วน ที่อยู่ในพื้นที่ เดี ยวกัน
สามารถเกิ ดขึ้ นได้โดยตรง โดยที่ ไม่ ตอ้ งผ่า นส่ วนกลาง และมี ความยืดหยุ่นทางการคลังเพีย งพอที่ จะตั้งงบ
สําหรับทํากิจกรรมร่ วมกับภาคส่ วนอื่นๆ
๒.๕.๖ บทเรียนจากต่ างประเทศ
เพื่อให้เป็ นการง่ายในการเปรี ยบเทียบการกระจายอํานาจแบบต่างๆที่ได้ถูกแบ่งตามที่ Rondinelli๑๘ เป็ น
๔ แบบ ซึ่ งก็คือ Deconcentration, Devolution, Delegation และ Privatisation การเสนอบทเรี ยนในต่างประเทศ
จึงจะเป็ นการหยิบยกเอาการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพในประเทศที่สนใจต่างๆ มาจัดตามกลุ่ม โดยในแต่ละ
ประเทศอาจมีการกระจายอํานาจทางด้านสุ ขภาพมากกว่าหนึ่งแบบ
๒.๕.๖.๑ Deconcentration หรือ การมอบอานาจให้ ผ้ ใู ต้ บังคับบัญชา
ในที่น้ ี ได้ยกตัวอย่างประเทศโปรตุเกส เพื่อให้เห็นลักษณะการการะจายอํานาจแบบ Deconcentration
๔๓

ก.ประเทศโปรตุเกส
ประเทศโปรตุเกสเป็ นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่มีประชากรอยู่ประมาณ ๑๐.๒ ล้านคน (๒๐๐๒)
โดยมีการปกครองในรู ปแบบสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภาเดี่ยว และมีประธานาธิ บดีเป็ นประมุขของ
ประเทศ โดยกฎหมายทุกฉบับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิ บดีและมีสิทธิ ที่จะยับยั้งหากกฎหมาย
ขัดกับรัฐธรรมนูญ ทางด้านเศณษฐกิ จนั้น โปรตุเกสมีผลิ ตภัณฑ์มวลรวมอยูท่ ี่ ๒๓๒.๒ พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ
(๒๐๐๙) โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๑,๗๐๐ เหรี ยญสหรัฐฯ๔๓
ในประเทศโปรตุเกส สถานะทางด้านสุ ขภาพของประเทศได้มีการพัฒนาขึ้นเป็ นอย่างมาก โดยได้มี
อัตราการตายในเด็ก (IMR) ที่ลดลงจาก ๕๘ รายต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐๐ ราย ในปี คศ. ๑๙๗๐ ลดเหลือเพียง ๔.๑
รายต่อ ๑๐๐๐ ในปี คศ. ๒๐๐๓ โดยมีเหตุผลมาจากมีการกระจายอํานาจไปสู่ เทศบาลในปี ๑๙๗๔ และการทําให้
การเข้าถึ งบริ การและคุ ณภาพบริ การดี ข้ ึน๔๔ ในโปรตุเกสมีเครื อข่ายของผูใ้ ห้บริ การปฐมภูมิที่คลอบคลุ ม และ
ร้อยละ ๙๐ ของประชากรอยูห่ ่างจาก รพ.เขตไม่เกิน ๖๐ นาที โดยที่ผใู้ ห้บริ การเหล่านี้ เป็ นผูใ้ ห้บริ การของรัฐ แต่
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆในเรื่ อง วางแผน, การเงินการคลัง, และ การตรวจสอบประเมินผล
เป็ นหน้าที่ของส่ วนกลาง ทําให้ทอ้ งถิ่นมีอิสระน้อยมาก โดยการศึกษาของ Koivusalo et al๓๕ พบว่าการกระจาย
อํานาจของโปรตุเกสมีขอ้ จํากัดต่างๆดังต่อไปนี้
มีความหนาแน่ นมากเกิ นไปของทรั พยากรจากภาครั ฐและเอกชนในชุ มชนเมื อง๔๕ โดยเฉพาะใน ๓
เมืองใหญ่ (Lisbon, Porto และ Coimbra) ทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าหระหว่างชุ มชนเมืองและชุ มชนชนบท และ
เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร๔๖
การวางแผนและตัดสิ นใจที่เป็ นแบบรวมอํานาจทําให้ทอ้ งถิ่นไม่มีความเป็ นอิสระในการที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการด้านสุ ขภาพชองพื้นที่ ซึ่ งอาจแตกต่างกับการตัดสิ นใจของส่ วนกลางโดยสิ้ นเชิง
การจัดสรรงบประมาณเป็ นลักษณะการจัดสรรตามที่เคยทําในอดีต (Historic Budgeting) ซึ่ งไม่ได้เป็ น
การจัดสรรตามสภาวะทางสังคม ประชากร หรื อ ตามอุบตั ิการของโรค จึงทําให้เกิ ดการจัดสรรที่ไม่เหมาะสม
เพราะงบประมาณที่จดั ไว้ไม่เพียงพอสําหรับความต้องการด้านสุ ขภาพของชุ มชน๓๗ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการ
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เปลี่ ยนแปลงระบบการจ่ายเงินให้กบั ผูใ้ ห้บริ การ (Provider Payment System) โดยได้มีการแบ่งงบประมาณ
ออกเป็ น ๒ ส่ วนโดยครึ่ งหนึ่ งของงบประมาณทั้งหมดมาจากการจัดสรรตามที่เคยทําในอดีต (Historic Budget)
ส่ วนอีกครึ่ งหนึ่ งจัดสรรตามรายหัว (Capitation), จํานวนเด็กอายุระหว่าง ๑-๑๔ ปี (ซึ่ งต้องได้รับการฉี ดวัคซี น),
และ ผูป้ ่ วยโรคไตที่ตอ้ งใด้รับการล้างไต ซึ่ งหลังจากการเปลี่ ยนแปลง ความเหลื่ อมลํ้าทางด้านสุ ขภาพระหว่าง
พื้นที่ได้ลดลง๔๗
การจัดบริ การสาธารณะไม่สามารถที่ จะปรับตัวเพื่อให้บริ การกับชุ มชนที่ มีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้ นได้ โดย
ถึงแม้ว่าระยะเวลาการรอการรักษาโดยเฉลี่ย (Average Waiting Time) จะลดลงจาก ๙ เดือน (๒๐๐๒) ลดลง
เหลือ ๒.๗ เดือน (๒๐๐๓) แต่จาํ นวนผูป้ ่ วยที่รอการรักษาเพิ่มขึ้นจาก ๑๑๐,๙๙๔ เป็ น ๑๒๘,๖๖๒๓๕
๒.๕.๖.๒ Devolution หรือ การถ่ ายโอน
รวบรวบประสบการณ์ของประเทศสเปน, ญี่ปุ่น, และ ฟิ ลิปปิ นส์ ไว้ดงั นี้
ก. ประเทศสเปน
ประเทศสเปนเป็ นประเทศในสหภาพยุ โ รป ที่ มี ป ระชากรอยู่ ป ระมาณ ๔๕.๒ ล้ า นคน ๔๘ ซึ่ ง
ประกอบด้วยชนชาติต่างๆ อยู่ ๔ ชนชาติ อันได้แก่ Spanish (ร้อยละ ๗๔), Catalan (ร้อยละ ๑๕.๙), Galician
(ร้อยละ ๖.๓) และ Basque (ร้อยละ ๔.๘) โดยตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. ๑๙๗๘ สเปนมีรูปแบบการปกครองคล้าย
แบบของไทยคื อ เป็ นแบบ ประชาธิ ป ไตยแบบรั ฐ สภาอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นพระประมุ ข และมี
นายกรัฐมนตรี และคณะเป็ นฝ่ ายบริ หาร และรัฐสภาประกอบไปด้วยสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา
สเปน ถู ก แบ่งการปกครองออกเป็ น “ชุ มชนอิสระ” (Comunidades autonomas หรื อ autonomous
communities) ทั้งหมด ๑๙ แห่ ง โดยที่ รัฐธรรมนู ญปี ค.ศ.๑๙๗๘ ได้กาํ หนดให้ ชุ มชนอิสระ เหล่านี้ เป็ นผูใ้ ห้
บริ หารจัดการบริ การสาธารณะต่างๆ โดยที่ทางรัฐบาลกลางจะเป็ นผูอ้ อกกฏหมายพื้นฐานและมีหน้าที่ในการ
ประสานงานระหว่างพื้นที่ ในปี ค.ศ.๒๐๐๑ ได้มีการเปลี่ ยนแปลงการจัดสรรทรัพยากรใหม่โดยได้มีการแบ่ง
ภาษีบางส่ วน (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีเงินได้) ให้กบั ทางพื้นที่ และ ให้อิสระกับทางพื้นที่ ที่จะจัดสรรเงินที่
ได้มาเพื่อไปใช้ในการทํากิจกรรมทางด้านสุ ขภาพและอื่นๆ ซึ่ งทําให้ทางชุ มชนมีความยืดหยุน่ ทางการเงินการ
คลัง และต่อมาในปี ค.ศ.๒๐๐๒ ได้มีการถ่ายโอนการให้บริ การสุ ขภาพไปให้กบั ทางชุ มชนอิสระทั้งหมด และ

๔๗

Tranquada, S., Martins, M. and Sousa, M. Critérios de financiamento dos cuidados de saúde primários: O exemplo Português. Paper presented at VII Encontro Nacional de

Economia da Saúde, Lisbon, 16, 17 November 2000.
๔๘
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ได้มี การเปลี่ ย นมาให้งบสนับสนุ นทางด้า นสุ ข ภาพแบบไม่เฉพาะเจาะจง หรื อ แบบอนุ ม ตั ิ เป็ นก้อน (Block
Grant)
ภายหลังการถ่ายโอน มีผลกระทบต่างๆ ดังต่อไปนี้
รัฐบาลท้องถิ่ นมีอิสระในการพัฒนาหารู ปแบบที่ เหมาะสมในการจูงใจบุ คลากรทางด้านสุ ขภาพ แต่
อย่างไรก็ตาม อาจทําให้เกิดรู ปแบบการจูงใจที่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อ อาจทําให้ทางสหภาพแรงงานมีอาํ นาจมาก
ขึ้นในการต่อรองหรื อบังคับให้ทางรัฐบาลแคว้นต้องเพิ่มเงินเดือนให้กบั เจ้าหน้าที่มากเกินไปจนไม่เหมาะสม
การกระจายอํานาจในสเปนได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทั้งระหว่างรัฐบาลกลางและชุ มชน และระหว่าง
นัก การเมื องเอง เช่ นได้มี ก ารประท้วงโดยการไม่ เข้า ร่ วมการประชุ ม ระหว่า งชุ ม ชนอิ ส ระ (Inter-territorial
่
Council หรื อ CISNS) ของพื้นที่ที่ทางพรรคฝ่ ายค้านมีฐานเสี ยงอยู๔๙
กระบวนการถ่ายโอนได้ทาํ ให้เกิ ดความชัดเจนในเรื่ องหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละระดับ
เช่น ได้เกิดการจัดทําระเบียบในรัฐบาลของแต่ละชุ มชนเพื่อรับประกันสิ ทธิ ของประชาชนต่อการได้รับบริ การ
สุ ขภาพและทําให้เกิดมี ผูต้ รวจการณ์บริ การสุ ขภาพ (Health care ombudsmen) ในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและรายงานกับทางองค์กรของรัฐที่ดูแลเรื่ องสุ ขภาพในพื้นที่ และในบางครั้งยังมีการรายงานต่อทาง
สภาของพื้นที่ (Regional Parliament)๕๐
เนื่ อ งจากมี ก ารกระจายอํา นาจทางด้านการเมื องและการคลัง ประกอบกับ การมี ส่ ว นร่ วมจากภาค
ประชาชนมาก ประชาชนจึง ตรวจสอบรัฐมากขึ้นและกดดันรัฐให้พฒั นาบริ การสุ ขภาพให้ทดั เที่ ยมกับพื้นที่
ใกล้เคียง๔๑
ประชาชนมีความเห็นว่า การกระจายอํานาจทําให้รัฐบาลมีความสามารถในการตอบสนองต่อความ
ต้องการและให้บริ การประชาชนได้ดีข้ ึน๔๐

๔๙

Rico, A. & Pérez Nievas, S. La satisfacción de los usuarios con la gestión autonomic de sus servicios de salud. In López Casasnovas, G. and Rico, A., eds, Evaluación de las
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Maino, F. Blomqvist, P. Bertinato, L. Santasusagna, L. B. Garrido, R. M. U. & Shishkin, S. Effects of decentralization and recentralization on political dimensions of health
systems, In: Saltman, R. B. (ed) Decentralisation in health care. Open University Press, England, 2007, pp. 120-140

๔๖

ข.ประเทศญีป่ ุ่ น
ประเทศญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะมากมายเกือบ ๗,๐๐๐ เกาะ โดยมีประชากรอยูป่ ระมาณ
๑๒๗.๕ ล้านคน (๒๕๕๒) ซึ่ งในจํานวนนี้ มีสัดส่ วนของผูส้ ู งอายุ (มากกว่า ๖๕ ปี ) อยูถ่ ึง ร้อยละ ๒๓ ทําให้
ญี่ปุ่นมีภาวะ ประชากรสู งอายุ (Aged Population)๕๑
รู ปแบบการปกครองของญี่ปุ่นเป็ นแบบ เสรี ประชาธิ ปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐสภาเป็ นสถาบัน
สู งสุ ดของรัฐ และมีนายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้ารัฐบาลโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ
รัฐสภาประกอบด้วย สภาผูแ้ ทนราษฎรซึ่ งมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๔ ปี และ วุฒิสภาที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง
๖ ปี ในการปกครองท้องถิ่ น ประเทศญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็ น ๔๗ จังหวัด หรื อ Prefectures ซึ่ งรวมกรุ งโตเกี ยว
(Tokyo Metropolis) นอกจากนี้ ในแต่ละจังหวัดยังมี การแบ่งออกเป็ น เทศบาล เมื อง และ หมู่บา้ น ยกเว้น
กรุ งโตเกียวที่มีเขตการปกครองเฉพาะในส่ วนใจกลาง ๒๓ เขต และในเขตชานกรุ งที่ประกอบด้วย ๒๗ เทศบาล
๕ เมือง และ ๘ หมู่บา้ น มีสถานะเป็ นเทศบาลเช่นกัน แต่เป็ นเทศบาลเมือง และเทศบาลหมู่บา้ น โดยผูน้ าํ ชุมชน
ในแต่ละระดับ (เช่น ผูว้ า่ ราชการจังหวัด, นายกเทศมนตรี และ สมาชิ กสภาส่ วนท้องถิ่น) มาจากการเลือกตั้ง ซึ่ ง
ถือเป็ นการพยายามในการกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นของรัฐบาลกลางญี่ปุ่น
ในเรื่ องเศรษฐกิจ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็ นประเทศมหาอํานาจทางด้านเศรษฐกิจประเทศหนึ่ งของโลก โดย
มีผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) อยู่ที่ ๕.๘๕ ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐฯ (๒๕๕๒)๔๒ และมีอตั ราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจอยูท่ ี่ร้อยละ ๕ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังถือเป็ นประเทศที่มีรายได้ร่ ํารวย (high-income country)
โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยูท่ ี่ ๓๘,๒๑๐ เหรี ยญสหรัฐฯต่อคนต่อปี ๔๒
ระบบสุ ขภาพของญี่ปุ่นเป็ นระบบประกันสังคมและประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าเหมือนในประเทศไทย ซึ่ ง
ทําให้ประชาชนทัว่ ประเทศสามารถเข้าถึงบริ การสุ ขภาพแต่สิทธิ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับไม่คลอบคลุ มถึ ง
การป้ องกันโรคซึ่ งส่ งผลให้มีปัญหาในการควบคุมโรคที่เกิดจากการใช้ชีวติ ๕๒
Community-Based Public Health System: การกระจายอํานาจภาคสุ ขภาพของญี่ปุ่น
สื บเนื่องจากสภาวะที่ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรสู งอายุเพิ่มมากขึ้นและกระแสในเรื่ องการกระจายอํานาจ
ในช่ วงทศวรรษที่ ๑๙๙๐ ได้มีการออกกฎหมาย Community Health Law ในปี ค.ศ.๑๙๙๔ ทําให้เกิ ดระบบ
สาธารณสุ ขที่เน้นชุ มชน หรื อ Community-Based Public Health System โดยได้มีการถ่ายโอนภาระหน้าที่
ทางด้านสุ ขภาพให้กบั รัฐบาลท้องถิ่น ในระดับจังหวัด และ ในระดับเทศบาล
๕๑
๕๒
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ในระดับจังหวัด รัฐบาลจังหวัดเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดการและวางแผนการให้บริ การสุ ขภาพใน
จังหวัดนั้นๆ โดยอาจมีการจัดจ้างจากภายนอก (outsourcing) ตามความเหมาะสม ในการให้บริ การการแพทย์ต่าง
เช่ น การตรวจทางแล็บ นอกจากนี้ ย งั มี ค วามรั บ ผิดชอบในการให้บ ริ ก ารการแพทย์ข้ นั ทุ ติย ภู มิที่ ป ระชาชน
สามารถเข้าถึงได้
ส่ วนระดับเทศบาล มี หน้าที่ ใ นการให้บริ ก ารสุ ขภาพต่ างๆ เช่ น ด้า นผดุ ง ครรภ์ สุ ขภาพแม่ และเด็ ก
โภชนาการ สวัสดิการผูส้ ู งอายุ ฯลฯ โดยจะมีศุนย์อนามัยเทศบาล (Municipal Health Centre) เป็ นศูนย์การ
ให้ บ ริ การหลัก ในแต่ ล ะชุ ม ชน นอกจากนี้ เพื่ อ เป็ นการรั บ มื อ กับ ปั ญ หาที่ ม ากับ ประชากรสู ง อายุ (aged
population) เทศบาลได้รับมอบหมายให้ทาํ แผนยุทธศาสตร์ ในการจัดบริ การสุ ขภาพและสวัสดิ การให้ก ับ
ผูส้ ู งอายุ หรื อ The Year Strategy for Promotion of Health and Welfare Services for the Aged และเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบในการให้บริ การเหล่านี้ สําหรับผูส้ ู งอายุในพื้นที่ โดยอาศัยการร่ วมมือกันระหว่างภาคสุ ขภาพและ
ภาคสวัสดิการสังคม ซึ่งการดูแลผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการได้เน้นเรื่ องการพัฒนาคุณภาพชีวติ และการช่วยเหลือผูพ้ ิการ
ในสังคมให้สามารถใช้ชีวติ ได้อย่างปกติ โดยการปรับเปลี่ยนการให้บริ การสุ ขภาพให้เป็ นในลักษณะของการไป
ให้บริ การตามครัวเรื อนแทนที่จะให้ประชาชนกลุ่มนี้มาใช้บริ การที่ศูนย์บริ การ
รู ปที่ ๑: คณะกรรมการสุ ขภาพ๔๔
โรงเรี ยน
กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร

สถานพยาบาล

คณะกรรมการสุ ขภาพ

องค์การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
ศูนย์ชุมชน

สมาคมแม่บา้ น
ศูนย์สาธารณสุ ข

สมาคมเยาวขน

นอกจากบทบาทของภาครั ฐที่ เปลี่ ยนไปนั้น ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสุ ขภาพ (Public Health
Committee) ของท้องถิ่น โดยประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรี ยน กลุ่มสหกรณ์การเกษตร กลุ่มแม่บา้ น ฯลฯ
และยัง มี ต ัวแทนจากสถานพยาบาล เทศบาล และภาคส่ ว นอื่ นๆที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยมี ก ารประชุ ม พบปะอย่า ง
สมํ่าเสมอเพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการ และเป็ นการให้ทาง
ภาครัฐได้รับรู ้ ถึงความคิดเห็ นและความต้องการของประชาชนเพื่อให้ภาครัฐสามารถบริ การและแก้ไขปั ญหา

๔๘

ของชุ มชนได้อย่างตรงจุดและเป็ นที่ยอมรับของทุกฝ่ าย ซึ่ งการให้ภาคชุ มชนได้มีส่วนร่ วมผ่านคณะกรรมการ
สุ ขภาพนี้ ทําให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและเป็ นการพัฒนากระบวนการประชาธิ ปไตยในชุมชนอีกด้วย
จากการที่ได้มีการกระจายอํานาจไปแล้ว การศึกษาของ Yagi๕๓ ก็ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่ประเทศ
ญี่ปุ่นควรดู แลแก้ไ ขเพื่อให้การกระจายอํานาจบรรลุ เป้ าหมาย ซึ่ งประเด็นเหล่ า นี้ น่าสนใจเนื่ องจากอาจเป็ น
ประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญในอนาคต
การยุบรวมระหว่ างเทศบาล (Amalgamation) เนื่ องจากบางเทศบาลขนาดเล็กประสบปั ญหาทางด้าน
การเงินที่เกิดจากการเก็บรายได้จากท้องถิ่นได้นอ้ ย ดังนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงจัดให้มีการรวมกันระหว่างเทศบาล
ขนาดเล็กเพื่อเสริ มศักยภาพทางการเงินท้องถิ่นและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ แต่อย่างไรก็ตามการ
จะเอามารวมกันหรื อไม่ควรดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่ น ผลกระทบต่อการมีส่วนร่ วมของชุ มชน และในขณะเดี ยวกัน
เขตการปกครองที่มีขนาดใหญ่เกินไปอย่าง Yokohama ที่มีประชากรถึง ๓ ล้านคน ก็อาจใหญ่เกิดความเหมาะสม
การพัฒนาให้ ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ โดยในอดีตได้เน้นในเรื่ องการพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่ น ซึ่ งจริ งๆแล้วควรจะไปเน้นในส่ วนของขุมขนและประชาชน โดยให้
พวกเขามีศกั ยภาพในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาพื้นที่และชุมชน
การให้ มีรูปแบบของรั ฐบาลท้ องถิ่นที่หลากหลาย โดยรู ปแบบการปกครองนั้นควรเป็ นไปตามบริ บท
ของแต่ละพื้นที่ โดยอาจมีการทําธรรมนู ญท้องถิ่ นขึ้นมาเพื่อกําหนดคําจํากัดความ อํานาจ และ โครงสร้างของ
รัฐบาลท้องถิ่น หรื อ ระบบอื่นในการปกครองและบริ หาร
ค. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศในกลุ่มอาเซี ยน (ASEAN) ซึ่ งมีประชากรอยูป่ ระมาณ ๘๘.๗ ล้านคน๕๔
โดยอัตราการเพิ่มของประชากรมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องทําให้สัดส่ วนของประชากรที่เป็ นเด็กและเยาวชน
ค่อนข้างสู ง (ร้อยละ ๓๓.๘) เมื่อเทียบกับประชากรสู งอายุ (ร้อยละ ๔.๔)๕๕ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ถือเป็ นประเทศที่
มีรายได้ระดับ lower-middle๕๖ โดยในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ มีการเติบโตถึงร้อยละ ๗.๓
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ระบอบการปกครองของฟิ ลิปปิ นส์เป็ นแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิ บดีที่มาจากการ
เลื อกตั้ง แบบตรงเป็ นประมุ ขของประเทศและเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการสู งสุ ดของกองทัพ และมีคณะรัฐมนตรี เป็ นที่
ปรึ กษาในเรื่ องการร่ างกฎหมาย นโยบาย และ โครงการต่างๆของรัฐ
รัฐธรรมนู ญของฟิ ลิ ปปิ นส์ กาํ หนดให้มีการเลื อกตั้งโดยตรงสําหรับตําแหน่งทางการเมืองทุกตําแหน่ ง
ตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิ บดี ไปจนถึงการเลือกตั้งผูแ้ ทนสภาระดับหมู่บา้ น หรื อ barangay ในปี ค.ศ. ๑๙๙๑
กฎหมายรัฐบาลท้องถิ่ นได้กาํ หนดให้มีการถ่ายโอนอํานาจบางอย่างจากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลท้องถิ่ น อัน
ได้แก่บริ การสาธารณะต่างๆ ซึ่ งรวมไปถึงบริ การสุ ขภาพ ฟิ ลิ ปปิ นส์ มีรัฐบาลท้องถิ่ นในระดับต่างๆ คือ ระดับ
จังหวัด (Province) ระดับเมือง (City) ระดับเทศบาล (Municipality) และ ระดับหมู่บา้ น (Barangay) โดยใน
รัฐบาลแต่ละระดับต่างก็มีอิสระในการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีและจัดงบประมาณของตนเอง
การกระจายอานาจทางด้ านสุ ขภาพและบทบาทของรั ฐบาลท้ องถิ่นในฟิ ลิปปิ นส์
ดังที่ ได้กล่ า วมาแล้ว ในปี ค.ศ.๑๙๙๑ ได้มีก ารถ่ ายโอนอํานาจหน้าที่ ของส่ วนกลางบางอย่าง ให้ก บั
รัฐบาลท้องถิ่น ทําให้ภายหลังจากการถ่ายโอน บทบาทในการให้บริ การสาธารณะต่างๆในท้องถิ่นนั้นๆ จึงตกอยู่
กับรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่ งมีดงั นี้๕๗
การขยายเกษตรกรรมและการวิจยั ในเรื่ องดังกล่าว
การจัดการสิ่ งแวดล้อมและการควบคุมมลภาวะ
บริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิและในระดับโรงพยาบาล (ไม่รวม super-tertiary care)
บริ การสวัสดิการสังคม
การบํารุ งรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
การประปาและชลประทาน
วางแผนผังเมือง
ซึ่ งโดยหลักแล้ว งานที่ตอ้ งอาศัยการร่ วมมือระหว่างหลายๆ พื้นที่ จะถูกมอบหมายให้กบั รัฐบาลระดับ
จังหวัด และงานพื้นฐาน เช่น การให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ การบํารุ งรักษาโรงเรี ยนประถมของท้องถิ่น จะเป็ น
หน้าที่ของเทศบาล

๕๗

World Bank & Asian Development Bank. Decentralization in the Philippines: Strengthening Local Government Financing and Resource Management in the Short Term.

Report No.26104-PH, Manilla, 31st March 2005.

๕๐

ในช่วงเดียวกัน ได้มีการถ่ายโอนหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านสุ ขภาพให้กบั รัฐบาลท้องถิ่น โดย
รัฐบาลระดับจังหวัดเป็ นผูด้ ูแลโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลอําเภอ (District) และรัฐบาลระดับเทศบาล
เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการหน่วยอนามัยชนบท (rural health unit) และ หน่วยอนามัยหมู่บา้ น (village health station)
ซึ่ งในรัฐบาลท้องถิ่ นแต่ละระดับจะมีคณะกรรมการสุ ขภาพท้องถิ่ นคอยกํากับอีกทีหนึ่ ง ส่ วนโรงพยาบาลศูนย์
และ โรงพยาบาลเฉพาะทาง ยังคงอยูใ่ นความดูแลของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ กระทรวงสุ ขภาพยังมีสํานักงาน
สาธารณสุ ขภูมิภาค (Regional Office of Department of Health) ตามภูมิภาคต่างๆ ๑๖ ภูมิภาค ซึ่ งมีหน้าที่คล้าย
กับสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดของประเทศไทย ในปั จจุบนั กระทรวงสุ ขภาพมีหน้าที่ในการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบ, ให้ความรู ้และพัฒนาคู่มือทางด้านเทคนิค, วางแผน, และ ประเมินผล
ผลกระทบและประเด็นต่ างๆ จากการกระจายอานาจในฟิ ลิปปิ นส์
การถ่ายโอนสถานพยาบาลของส่ วนกลางสู่ รัฐบาลท้องถิ่นทําให้เกิดมีการถ่ายโอนทั้งโครงสร้างพื้นฐาน
และบุคลากรจากส่ วนกลางสู่ ทอ้ งถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังขาดยุทธศาสตร์ ในการเตรี ยมความพร้อมให้กบั
บุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือกับบทบาทใหม่ที่ตนเองจะได้รับเมื่อมีการถ่ายโอน ทําให้เกิดผลกระทบต่าง คือ มี
ปั ญหาในการจัดซื้ อจัดจ้าง, ผูบ้ ริ หารไม่สามารถบริ หารจัดการสถานพยาบาลได้ดีเท่าที่ควร, ปั ญหาการลาออก
ของเจ้าหน้าที่ และ ขาดกําลังใจ๕๘
นอกจากนี้ Grundy et al๕๙ พบว่า การที่มีรัฐบาลท้องถิ่นถึ ง ๕ ระดับ (จังหวัด, เมือง, เทศบาล, และ
หมู่บา้ น) บริ หารจัดการระดับของบริ การสุ ขภาพเพียง ๒ ระดับ (ปฐมภูมิ และ ทุตยภูมิ) ทําให้ขาดประสิ ทธิ ภาพ
ในการบริ หารจัดการและมี ค วามยากลํา บากในการประสานงานและจัดระบบการส่ งต่ อผูป้ ่ วย และในเรื่ อง
งบประมาณและการหารายได้ข องท้องถิ่ น ถึ ง แม้ว่า ทางส่ วนกลางได้ช่วยท้องถิ่ นโดยการจ่า ยเงิ นเดื อนของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้ถูกถ่ายโอน แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า งบประมาณในเรื่ องการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรื อ
ในเรื่ องการจัดซื้ อเครื่ องมื อทางการแพทย์และการซ่ อมแซม มี น้อยมาก ซึ่ งเป็ นการทําให้เห็ นถึ งสถานะทาง
การเงิ นที่ ไ ม่ค่ อยแข็งแรงนัก ของรั ฐบาลท้องถิ่ น หรื อการจัดลํา ดับ ความสํา คัญที่ ไ ม่เหมาะสม เนื่ องจากการ
จัดสรรงบประมาณควรมีความสมดุลกันระหว่างเงินเดือนและเงินลงทุนและเงินบํารุ งรักษา
ในรายงานของธนาคารโลก๖๐ ได้มีการศึกษาถึงประเด็นของการถ่ายโอนในฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
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เนื่ องจากทางภาครัฐผูกขาดในการให้สินเชื่ อแก้รัฐบาลท้องถิ่ น ทําให้รัฐบาลท้องถิ่ นไม่สามารถอาศัย
เงินทุนจากภาคเอกชนในรู ปแบบของ Public-Private Partnership (PPP) เพื่อนํามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรื อ
ใช้ใ นโครงการอื่ น ๆ ซึ่ ง ในขณะเดี ย วกันการขับ เคลื่ อ นทรั พ ยากรเป็ นไปได้อย่า งยากลํา บากและอาจไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร เนื่องจากว่าภาครัฐมีทรัพยากรในจํานวนจํากัด
รายได้ของท้องถิ่ นมักจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างตํ่า ซึ่ งถึ งแม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่ นจะสามารถตั้งอัตราภาษี
หรื อค่าธรรมเนี ยมต่างๆได้ แต่ความสามารถในการจัดเก็บนั้นมีนอ้ ย หรื อในบางกรณี อาจมาสามารถเก็บได้เลย
ซึ่ งส่ งผลให้การจัดงบประมาณเพื่อทําโครงการหรื อจัดบริ การตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็ นไป
ได้ยาก
ศักยภาพในการวางแผนและบริ หารจัดการทางด้านงบประมาณยังต้องมีการพัฒนา และควรมีเชื่ อโยงกัน
ระหว่างแผนของรัฐบาลในแต่ละระดับ นอกจากนี้ ยงั ขาดความโปร่ งใสเนื่ องจากยังขาดระบบการกํากับดูแลที่มี
ประสิ ทธิ ผลและชุมชนยังไม่มีส่วนร่ วมมากเท่าที่ควร
การปรับเปลีย่ นภายหลังจากการกระจายอานาจ
การกระจายอํานาจนั้นได้ทาํ ให้เกิ ดปั ญหาในเรื่ องการแยกส่ วน (fragmentation) ของระบบสุ ขภาพ
ดังนั้น ทางกระทรวงสุ ขภาพจึงได้มีความพยายามในการแก้ไขปั ญหานี้ และปั ญหาอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการ
กระจายอํานาจ
ในสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติของฟิ ลิปปิ นส์ ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ได้เริ่ มมีแนวคิดในเรื่ องของการรวมรัฐบาล
ท้องถิ่นบางแห่ งเข้าด้วยกัน หรื อ Inter-local Health Zones (ILHZ) เพื่อช่วยในเรื่ องของการทําให้เกิดการร่ วมมือ
กันและการประสานงานที่ดีระหว่างท้องถิ่นแต่ละที่ ซึ่ งได้มีกระบวนการในการส่ งเสริ มแนวคิดนี้ จนกระทัง่ ใน
ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ในสมัยของประธานาธิ บดี Estrada ได้มีการออกคําสั่งให้จดั ตั้ง ILHZ
หลังจากนั้น ในช่วงกลางทศวรรษที่ ๒๐๐๐ได้มีการพัฒนา วาระการปฏิรูปภาคสุ ขภาพ (Health Sector
Reform Agenda) เพื่อให้มีการพัฒนายุทธศาสตร์ และให้แน่ใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลเพื่อให้ประชาชนได้รับและเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพอย่างเพียงพอ โดยวาระนี้ ได้เน้นในการปฏิรูปใน
เรื่ องต่างๆ คือ
การปฏิรูปการให้บริ การสุ ขภาพในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น
การปฏิรูปการกํากับดูแลที่ ILHZ ไม่สามารถแก้ไขได้
การปฏิ รูปการเงิ นการคลังทางด้านสุ ขภาพ เพื่อให้ระบบประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และระบบประกัน
สุ ขภาพชุมชนเกื้อหนุนซึ่ งกันและกัน
๕๒

ในขณะที่ทางธนาคารโลก ภายหลังจากที่ได้มีการประเมินการกระจายอํานาจในฟิ ลิปปิ นส์ ในปี ค.ศ.
๒๐๐๕ ก็ได้มีขอ้ เสนอแนะที่จะสามารถพัฒนาการทํางานของรัฐบาลท้องถิ่นในระยะสั้น อยู่ ๒ ข้อคือ
การเพิ่มความสามารถและศักยภาพของรัฐบาลท้องถิ่นในการเข้าถึงทรัพยากรในรู ปแบบต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที
การพัฒนากระบวนการหลักในการบริ หารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศักยภาพของรั ฐบาล
ท้องถิ่นในการจัดทําแผน จัดตั้งงบประมาณ จัดซื้ อจัดจ้าง และ การบริ หารจัดการทางด้านการเงิน
๒.๕.๖.๓ Delegation หรือ การมอบอานาจต่ อองค์ กรภายใต้ กากับ
ในที่น้ ี ขอยกตัวอย่างของประเทศอิตาลี เม็กซิ โก และเกาหลีใต้
ประเทศอิตาลี เป็ นอีกหนึ่ งในสมาชิ กสหภาพยุโรป โดยมีประชากรอยู่ที่ ๕๘.๑ ล้านคน๖๑ รู ปแบบการ
ปกครองของอิ ต าลี เ ป็ นแบบสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยโดยมี ป ระธานาธิ บ ดี เ ป็ นประมุ ข ของประเทศและ
นายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้าฝ่ ายบริ หาร ส่ วนอํานาจนิติบญั ญัติน้ นั รัฐสภาของอิตาลีประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภา
ผูแ้ ทนราษฎร และ วุฒิสภา
ในส่ วนของการปกครองส่ วนท้องถิ่น อิตาลีถูกแบ่งออกเป็ น ๒๐ แคว้น และในแต่ละแคว้นจะมีองค์กร
ปกครองหลักอยู่ ๓ องค์กรคือ
คณะมนตรี แคว้น (Regional Council) ทําหน้าที่ตรากฎหมายและระเบียบข้อบังคับในเขตแคว้น
คณะมนตรี กรรมการ (The Junta) ทําหน้าที่เป็ นฝ่ ายบริ หาร
ประธานคณะกรรมการ (President of the Junta) ทําหน้าที่คล้ายนายกรัฐมนตรี ในเขตแคว้น แต่ก็จะมี
ผูแ้ ทนจากรัฐบาลมาคอยควบคุ มดูแลการบริ หารของรัฐบาลท้องถิ่ นและทําหย้าที่ประสานงานระหว่างรัฐบาล
ท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง
อิตาลี มีระบบการให้บริ การสุ ขภาพแบบถ้วนหน้า (Universal Coverage) และโดยประชาชนไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริ การ (Free at point of service) ซึ่ งรัฐบาลท้องถิ่ นมีบทบาทในการจัดการเรื่ องการ
ให้บริ การพื้นฐานตามที่ได้กาํ หนดไว้ในการให้บริ การถ้วนหน้าโดยอาศัยเครื อข่ายขององค์กรบริ หารด้านสุ ขภาพ
หรื อ Local Health Firm และ โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองทั้งของรัฐและเอกชน รัฐบาลกลางมีหน้าที่ในการ
ทําให้การทํางานของรัฐบาลท้องถิ่นเป็ นไปตามหลักการและจุดประสงค์สํานักงานบริ การสุ ขภาพแห่ งชาติ หรื อ
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National Health Care Service (NHS)๖๒ โดยได้เริ่ มมีการมอบหมายหน้าที่ ที่สําคัญให้กบั ทางเทศบาลตั้งแต่ปี
ค.ศ.๑๙๗๘ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายทศวรรต ๑๙๘๐ ได้เริ่ มมีการโอนอํานาจให้กบั ทางรัฐบาลส่ วนภูมิภาค
หรื อ Regional Government ทั้งจากเทศบาลและรัฐบาลกลาง ซึ่ งทําให้รัฐบาลส่ วนภูมิภาคมีอาํ นาจในการใช้จ่าย
งบประมาณตามที่ เห็ นสมควร และจัดโครงสร้ างระบบบริ ก ารสุ ขภาพภายใต้กรอบของแผนพัฒนาสุ ขภาพ
แห่งชาติ
ในช่ วงทศวรรต ๑๙๙๐ ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอี ก ครั้ ง โดยที่ NHS ได้ผ่า นกระบวนการที่ เรี ย กว่า
Aziendalizzazione หรื อ การมอบอํานาจให้องค์กรภายใต้กาํ กับ ส่ งผลให้หน่วยบริ การสุ ขภาพทุกแห่ ง รวมไปถึง
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็ นหน่ วยงานอิ สระ (Autonomous Bodies) โดยมี จุดมุ่งหมายในการทําให้เกิ ดการ
แข่งขันภายใต้การจัดการ (Managed Competition) ระหว่างผูใ้ ห้บริ การ (Provider) และเกิดความหลากหลายใน
การเลือกซื้ อของผูซ้ ้ื อบริ การ (Purchaser) ซึ่ งทําให้องค์กรเหล่านี้ มีความเป็ นอิสระทางการเงิ นการคลังและมี
อิสระในการตัดสิ นใจมากขึ้น และทําให้ทางฝ่ ายบริ หารของโรงพยาบาลมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องทํา
ให้บริ การสุ ขภาพมีคุณภาพและมีการบริ หารทรัพยากรที่มีประสิ ทธิภาพ
ภายหลังการมี Delegation (การมอบอํานาจต่อองค์กรภายใต้กาํ กับ) ได้เกิดผลกระทบต่างๆดังต่อไปนี้
จากการที่ได้ริเริ่ มเรื่ อง การให้มี managed competition ทําให้เกิ ดการนําเอาวิธีการด้านการตลาดมาใช้
มากขึ้น และมีการแข่งขันกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การของรัฐและเอกชน และ ระหว่างผูใ้ ห้บริ การของรัฐด้วยกันเอง๖๓
ซึ่ งทําให้ตอ้ งมีการพัฒนาความสามารถด้านต่างๆขององค์กรเพื่อให้มรประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และผูใ้ ช้บริ การมี
ความพึงพอใจ
การศึกษาของ Donatini et al๔๖ พบว่า ยังมีความเหลื่อมลํ้าระหว่างภูมิภาคและความไม่เป็ นธรรมเป็ น
อย่างมาก โดยพื้นที่ ที่ขาดแคลนทรัพยากร ต้องอาศัยการเพิ่มอัตราภาษีและภาษีทางอ้อม ซึ่ งทําให้ การเก็บภาษี
เป็ นแบบถดถอย (Regressive) โดยคนที่มีรายได้นอ้ ยต้องจ่ายภาษีมาก
การแก้ไขรัฐธรรมนู ญในปี ค.ศ.๒๐๐๑ ได้ก่อให้เกิดมีความพยายามที่จะมีการจํากัดความของ “ระดับ
การให้บริ การสุ ขภาพที่จาํ เป็ น” (Essential Levels of Health Care Provision หรื อ ELHC) ซึ่ งรัฐบาลส่ วน
ภูมิภาคจะเป็ นผูก้ าํ หนด และถือเป็ นสิ ทธิ ทางสังคมของพลเมือง โดยรัฐบาลกลางมีหน้าที่รับรองและประเมินผล
ว่าได้มาตรฐานหรื อไม่ หากทางรัฐบาลภูมิภาคประเมินได้ไม่ถึงเกณฑ์ อาจทําให้สูญเสี ยอิสระในการที่บริ หาร
จัดการ การให้บริ การสุ ขภาพชัว่ คราว
๖๒
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ยัง มี ค วามแตกต่ างในเรื่ องของมุ ม มองและความคิ ดในเรื่ องของงบประมาณที่ ค วรจะถู ก จัดสรรให้
สําหรั บ การให้บริ การ โดยทางรั ฐบาลกลางคิ ดว่า ทางรั ฐบาลส่ วนภูมิ ภาคมี สิ ทธิ ที่จะได้รับงบประมาณจาก
กองทุ นสุ ขภาพแห่ งชาติ (National Health Fund) ตามการวิเคราะห์และการประเมินทางด้านความต้องการ
ทางด้านสุ ขภาพในภูมิภาค โดยการประเมินเหล่านี้ ทาํ โดยรัฐบาลกลาง ส่ วนทางรัฐบาลภูมิภาค เห็นว่าระบบการ
จัดสรรยังไม่ดีเพราะ และเงินที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการให้บริ การสุ ขภาพของชุมชนของตน๖๔
ประเทศเม็กซิ โกเป็ นประเทศสาธารณรั ฐที่ประกอบด้วย ๓๑ มลรัฐ ที่มีอิสระมาก และเมืองหลวงหรื อ
Federal District เป็ นที่ต้ งั ของรัฐบาลกลาง แต่ละมลรัฐมีผวู ้ า่ การมลรัฐและถูกแบ่งออกเป็ นเทศบาลต่างๆ ซึ งมี
อิสระในการทํางาน เพราะฉะนั้น เม็กซิ โกจึ งมี รัฐบาล ๓ ระดับคือ รัฐบาลกลาง, รั ฐบาลมลรัฐ และ องค์ก ร
ปกครองระดับเทศบาล
การกระจายอํานาจมีจุดมุ่งหมายในการทําให้สังคมมีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นโดยการให้มีการตัดสิ นใจ
ในเรื่ องต่างๆในระดับการปกครองที่เหมาะสมมากที่สุด โดยในเรื่ องสุ ขภาพนั้น อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของรัฐบาลทั้งสามระดับในเรื่ องการให้บริ การสุ ขภาพและบริ การสาธารณสุ ข ได้ถูกระบุในรัฐธรรมนูญและ
กฏหมายลูก รวมไปถึ งสิ ทธิ ของประชาชนในเรื่ องการเข้าถึ งบริ การและเรื่ องอื่นที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพ โดยการ
กระจายอํานาจทางด้านสุ ขภาพของเม็กซิโก มีจุดประสงค์คือ
การรวมระบบการให้บริ การสุ ขภาพที่มีอยู่ ๒ ระบบ ซึ่ งมีระบบประกันสังคม (Mexican Institute of
Social Security และ Institute of Social Security and Services for State Employees) และระบบการให้บริ การ
ประชาชนทัว่ ไป เข้ากันให้เป็ นระบบเดียว
เพิม่ ความแข็งแกร่ งในการบริ หารจัดการการให้บริ การสุ ขภาพในการปกครองระดับมลรัฐ
เพื่อเชื่อมโยงแผนทางด้านสุ ขภาพเข้ากับแผนการพัฒนาประเทศ
Mills et al๒๑ ได้กล่าวว่า เม็กซิ โกมี การกระจายอํานาจแบบ Delegation (การมอบอํานาจต่อองค์กร
ภายใต้กาํ กับ) ในเรื่ องการให้บริ การทางการแพทย์ โดยมีองค์กรที่ เกิ ดจากการกระจายอํานาจ (Decentralised
Organisation) ที่ได้รับการมอบหมายอํานาจให้ดูแลในเรื่ องการให้บริ การสาธารณะต่างๆ โดยอาจมีโครงสร้าง
การทํางานแบบสภาหรื อองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ งแต่ละที่ต่างก็มีคณะกรรมการ, แหล่งเงินทุน และ สถานะ
ทางกฏหมาย ของตนเอง
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จากการศึกษาของ Gutierez๖๕ พบว่าการกระจายอํานาจทางด้านสุ ขภาพของเม็กซิ โกมีปั ญหาที่สําคัญอยู่
๓ เรื่ อง คือ
ความเป็ นห่วงในเรื่ องของสหภาพแรงงานในความมัน่ คงในหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ดา้ นสุ ขภาพ,
ความต้องการในเรื่ องการสนับสนุนทางด้านการบริ หารจัดการสําหรับการให้บริ การสุ ขภาพใหม่ๆ,
ความล่าช้าในการส่ งงบประมาณ
เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ ส่ วนกลางได้เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินการคลังโดยโอนหน้าที่ในการจัดสรร
ทรั พ ยากรให้ก ับ รั ฐ บาลมลรั ฐ และได้โอนหน้า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบในเรื่ องบุ ค คลไปให้ ก ับ หัวหน้า ฝ่ ายการ
ให้บริ การสุ ขภาพในระดับ มลรัฐ (Head of the state health services) นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับเปลี่ ยน
โครงสร้างองค์กรของกระทรวงสุ ขภาพ เพื่อให้สามารถประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยมีการ
เพิ่มตําแหน่ งรองปลัดกระทรวงเพื่อให้ดูแลเรื่ องการวางแผน, การให้บริ การสุ ขภาพ, และ การวิจยั และพัฒนา
โดยเฉพาะ และมีการลดขนาดขององค์กรลงเพื่อให้ทาํ งานรวดเร็ วขึ้น
ประเทศเกาหลีใต้ มีที่ต้ งั อยู่ตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี โดยได้กาํ หนดให้มีเส้ นขนานที่ 38 แบ่งกั้น
ระหว่า งเกาหลี ใ ต้และเกาหลี เหนื อ ภายหลัง จากสงครามเกาหลี ใ นช่ วงปี ทศวรรตที่ 1950 ซึ่ ง ยัง ส่ ง ผลให้ มี
สถานการณ์ ใ นคาบสมุ ท รเกาหลี ระหว่า งสองประเทศนี้ มาจนถึ ง ทุ ก วัน นี้ ในปั จ จุ บ ัน ประเทศเกาหลี ใ ต้มี
ประชากรอยูป่ ระมาณ ๔๙.๔ ล้านคน (๒๐๐๙)๖๖
รู ปแบบการปกครองของประเทศเป็ นแบบสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย โดยมีประธานาธิ บดีเป็ นประมุข
ของประเทศที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ทางด้านนิติบญั ญัติ รัฐสภาของเกาหลีใต้เป็ นแบบสภา
เดี่ยวที่มีสมาชิกอยูท่ ้ งั หมด ๒๙๙ คน โดยสมาชิก ๒ ใน ๓ นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงและที่เหลือมาจากการ
เลือกตั้งแบบสัดส่ วนเหมือนในประเทศไทย สมาชิ กรัฐสภาจะสามารถดํารงตําแหน่งได้ครางละ ๔ ปี ในปี ค.ศ.
๑๙๘๗ ประเทศเกาหลี ใ ต้ไ ด้มี ก ารแก้ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ โดยนอกจากจะให้ มี ก ารเปลี่ ย นให้ มี ก ารเลื อ กตั้ง
ประธานาธิ บ ดี แบบโดยตรงแล้ว เรื่ องที่ สําคัญที่ เ กิ ดขึ้ นอี ก หนึ่ ง เรื่ องก็ คื อในเรื่ องการให้มี ก ารจัดระบบการ
ปกครองท้องถิ่ นอิ ส ระเป็ นครั้ งแรกอี กด้วย โดยเกาหลี ใต้ ถู กแบ่งออกเป็ น ๑๖ จังหวัด และในแต่ ละจังหวัด
สามารถถูกแบ่งย่อยเป็ นหลายระดับ เช่น นคร (Si) เขต (Gu) เมือง (Eup) หมู่บา้ น (Ri) ฯลฯ
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ทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศเกาหลีใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ ๘๐๙.๗ พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ และถื อเป็ นประเทศที่มีการส่ งออกเป็ นอันดับ ๙ ของโลก โดยในปี ค.ศ.๒๐๐๙ ส่ วนแบ่งของสิ นค้า
เกาหลีใต้ในตลาดโลกคิดได้เท่ากับร้อยละ ๓.๑
ระบบสุ ขภาพของเกาหลี ใต้ ได้มีการพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๗๗ จนปั จจุบนั พัฒนาเป็ นระบบประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้าได้สาํ เร็ จในปี ค.ศ.๑๙๘๙ การพัฒนาสู่ การเป็ นระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าของเกาหลีใต้น้ นั
เป็ นการทําแบบค่อยเป็ นค่อยไปและให้มีการทําประกันสังคมสําหรับประชาชนในกลุ่มต่างๆ จนสามารถทําให้
คลอบคลุ มประชากรของประเทศได้ท้ งั หมด โดยในปั จจุบนั ได้มีการรวมระบบประกันสุ ขภาพเข้าเป็ นระบบ
เดียว โดยมีหน่วยงานบริ หารคือ National Health Insurance Corporation
ตารางที่ ๕: การพัฒนาสู่ ระบบประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ าของเกาหลีใต้ ๖๗
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ประกันสังคมสําหรับบริ ษทั ที่มีพนักงานมากกว่า ๕๐๐ คน
โครงการช่วยเหลือของรัฐบาลสําหรับประชาชนที่มีรายได้นอ้ ย (Medical Aid)
ประกันสังคมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและครู ในโรงเรี ยนเอกชน
ประกันสังคมสําหรับบริ ษทั ที่มีพนักงานมากกว่า ๓๐๐ คน
ประกันสังคมสําหรับบริ ษทั ที่มีพนักงานมากกว่า ๑๐๐ คน
โครงการนําร่ อง ๓ โครงการแรก ทดลองให้มีประกันสังคมสําหรับเจ้าของธุ รกิจ
โครงการนําร่ องอีก ๓ โครงการสําหรับเจ้าของธุ รกิจ
ประกันสังคมสําหรับบริ ษทั ที่มีพนักงานมากกว่า ๑๖ คน
ประกันสังคมสําหรับเจ้าของธุ รกิจในชนบท
ประกันสังคมสําหรับบริ ษทั ที่มีพนักงานมากกว่า ๕ คน
ประกันสังคมสําหรับเจ้าของธุ รกิจในเมือง
ประกันสังคมสําหรับข้าราชการทัว่ ไป ครู และลูกจ้างเอกชน รวมเป็ นระบบเดียว
กฎหมาย Unified Health Insurance Act ประกาศใช้ทาํ ให้ครอบคลุมการประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าทุก
คน
การให้บริ การสุ ขภาพในเกาหลีใต้ เกือบทั้งหมดเป็ นภาคเอกชนที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ โดยมีอยู่เพียงร้อยละ
๑๐ ของ โรงพยาบาลทั้งหมดที่ เป็ นโรงพยาบาลของรั ฐ และสถานพยาบาลระดับคลี นิคส่ วนใหญ่มีหมอที่ จบ
เฉพาะทางแล้วไปประจํา จึงทําให้บทบาทของบริ การปฐมภูมิมีค่อนข้างน้อย และไม่มี gate-keeping ในระบบ
๖๗

Shin, Y. Health care systems in transition II. Korea, Part I. An overview of health care systems in Korea. Journal of Public Health Medicine, 1998, 20:1, 41-46.

๕๗

สุ ขภาพของเกาหลีใต้อย่างที่เห็นในระบบสุ ขภาพที่มีบริ การปฐมภูมิที่เข้มแข็งและแบ่งออกจากบริ การระดับอื่นๆ
อย่างชัดเจน๖๘
การกระจายอานาจภาคสุ ขภาพในเกาหลีใต้
ถึงแม้วา่ เกาหลีใต้จะมีการปกครองหลายระดับแต่การแบ่งการปกครองระดับท้องถิ่นจะถูกแบ่งออกเป็ น
๒ ระดับ คือรัฐบาลท้องถิ่ นระดับสู งหรื อระดับจังหวัด (upper-level local government) และ รัฐบาลท้องถิ่ น
ระดับรากหญ้า (lower-level local government) โดยรัฐบาลท้องถิ่นทั้งในระดับ Upper และ Lower ต่างก็มีสภา
ท้องถิ่ น และ นายก ของแต่ละระดับ โดยทั้งสมาชิ กและนายกต่างก็มาจากการเลื อกตั้ง และมีวาระในการดํารง
ตําแหน่ง ๔ ปี หน้าที่หลักของรัฐบาลท้องถิ่นอาจสามารถแบ่งออกได้เป็ น ๖ ประเภทหลักๆ คือ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสวัสดิภาพโดยทัว่ ๆไปของชุมชน
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือในเรื่ องการเกษตร, การค้า, และอุตสาหกรรม
หน้าที่ในการพัฒนาพื้นที่และที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและจัดการศูนย์พฒั นาสิ่ งแวดล้อม
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา, กิจกรรมกีฬา สัฒนธรรม และ ศิลปะ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันสาธารณภัย
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการของรัฐบาลเอง
ทั้งนี้ท้ งั นั้น อาจมีหน้าที่อื่นๆ มากกว่านี้ แต่ในขณะเดียวกัน หากรัฐบาลกลางเห็นว่าจําเป็ น ก็สามารถเอา
หน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลท้องถิ่นมาทําเองได้ ซึ่ งระบบนี้ จะทําให้รัฐบาลท้องถิ่ นมีความอิสระ
น้อยลง
การกระจายอํา นาจทางด้า นสุ ข ภาพในเกาหลี ใ ต้เ ริ่ ม ขึ้ น ในปี ค.ศ.๑๙๘๘ โดยได้เ ริ่ ม มี ก ารจัด ตั้ง
โรงพยาบาลศูนย์อนามัย (health centre hospitals) ในแต่ละเขต โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนในการพัฒนาระบบ
สุ ขภาพระดับเขตขึ้นมา (District health system) แต่การพัฒนาที่สําคัญ คือการรวมระบบประกันให้เป็ นระบบ
เดียวโดยให้ NHIC เป็ นผูบ้ ริ หาร ซึ่ งทําให้ผซู ้ ้ื อบริ การนั้นสามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้นโดยที่ทางกระทรวงสุ ขภาพและสวัสดิการของเกาหลีใต้ก็ยงั คอยกํากับดูแลอย่างเคร่ งครัด ซึ่ งเท่ากับว่าเป็ น
การมอบอํานาจให้กบั องค์กรภายใต้กาํ กับ ซึ่ งจะคล้ายกับ NHS ของสหราชอาณาจักรช่วงก่อนเป็ น foundation
trust และ สปสช . ของไทย
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๒.๕.๖.๔ Privatisation
ในที่น้ ี ขอยกตัวอย่างประเทศสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรประกอบไปด้วยรัฐต่างๆ ได้แก่ อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และ ไอร์ แลนด์เหนื อ ซึ่ งมี
ประชากรรวมกันอยูป่ ระมาณ ๖๐.๘ ล้านคน๖๙ การปกครองของสหราชอาณาจักรเป็ นประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา
โดยมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขที่มีอาํ นาจเป็ นประมุขฝ่ ายบริ หาร, ฝ่ ายตุลาการ ทรงเป็ นผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร
รักษาพระองค์ และมีบทบาทสําคัญด้านทิติบญั ญัติอีกด้วย รัฐสภาของสหราชอาณาจักรประกอบด้วย ๓ ส่ วน คือ
สมเด็จพระราชินี (กษัตริ ย)์ สภาสามัญหรื อสภาผูแ้ ทนราษฎร (House of Commons) และ สภาขุนนาง (House of
Lords)
ภายใต้การบริ หารของนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๙๗ ได้มีนโยบายส่ งเสริ มการกระจาย
อํานาจ โดยผ่านประชามติ ได้ให้สกอตแลนด์และเวลส์มีรัฐสภาและรัฐบาลของตนเองซึ่ งมีอาํ นาจในการกําหนด
นโยบายต่างๆ เช่น การสาธารณสุ ข การศึกษา ฯลฯ ในส่ วนของการปกครองส่ วนท้องถิ่น อังกฤษและเวลส์ แบ่ง
ออกเป็ น ๓ ระดับคือ County (เทียบเท่าจังหวัดของไทย) District และ ระดับ Parish (หน่ วยหนึ่ งของการ
ปกครองเทียบเท่ากับตําบล) แต่ในบาง District ไม่ได้มีการแบ่งเขตการปกครองถึงระดับ Parish
จากการทบทวน พบว่ามี การแปรรู ปองค์กรของรัฐ ในสหราชอาณาจักร ๔ แบบ ซึ่ งก็คือแบบ Full
Privatisation, แบบ Outsource & Contracting out, แบบ Hybrid Organisation (เช่น องค์การมหาชน, PublicPrivate Partnership), และ การปรับเปลี่ยนระบบการทํางานขององค์กรของรัฐให้ดีข้ ึนโดยที่องค์กรยังอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของรัฐ
๑. Full Privatisation
ตั้งแต่ปี ค.ศ.๑๙๘๓ ได้มีการแปรรู ป NHS ของสหราชอาณาจักรอย่างเป็ นระบบ โดย NHS เริ่ มจากการ
เป็ นระบบผสมที่มี ระบบการให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ ที่ให้บริ การโดยแพทย์ เวชปฏิบตั ิ ทวั่ ไป (GP) ที่เป็ น
เอกชน นอกจากนี้ ยงั บริ การอื่นๆที่ให้บริ การโดยเอกชน เช่น บริ การทันตกรรม, บริ การวัดสายตา, และ บริ การ
สุ ขภาพนอกเวลาทํางาน๗๐ แต่อย่างไรก็ตามการแปรรู ปที่สําคัญ เกิดขึ้นในส่ วนของบริ การระยะยาว (Long-term
Care) โดยที่ภายหลังจากการออกกฏหมาย NHS and Community Care Act ในปี ค.ศ.๑๙๙๐ ได้มีการถ่ายโอน
การให้บริ การระยะยาวไปสู่ องค์กรท้องถิ่นและยังได้มีนโยบายที่จะให้บริ การทางด้านนี้ ฟรี กบั ผูส้ ู งอายุ จึงทําให้
เกิ ดการลดเตียงผูป้ ่ วยระยะยาวลงเป็ นจํานวนมาก ในขณะที่ในภาคเอกชน ได้มีการเพิ่มจํานวนเตียงผูป้ ่ วยเพื่อ
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ให้บริ การทางด้านนี้ จาก ๓๓,๐๐๐ เป็ น ๓๖๐,๐๐๐ ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๙๐-๑๙๙๙ อันเนื่ องมาจากการเพิ่มขึ้นของ
อุปสงค์ชองบริ การ๗๑ โดยที่การศึกษาของ Atun๕๔ พบว่ามูลค่าของตลาดในอุตสาหกรรมการให้บริ การชนิ ดนี้ มี
มูลค่ามากกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านปอนด์ ต่อปี ซึ่ งเท่ากับว่าการให้บริ การชนิดนี้เกิดการ Privatisation ไปโดยปริ ยาย
๒. การจ้ างให้ ภาคเอกชนเป็ นผู้บริการแทน (Outsourcing & Contracting Out)
NHS ของสหราชอาณาจักร ได้มีความพยายามลดจํานวนผูป้ ่ วยที่รอรับการรักษา โดยให้ภาคเอกชนรับ
ทําการผ่าตัดในกรณี ที่เลือกได้ไม่เร่ งด่วน หรื อ Elective Surgery๗๒ โดยในภายหลัง ได้มีการขยายการมีส่วนร่ วม
ของภาคเอกชนในด้า นอื่ น ๆ เช่ น การวินิ จ ฉัย (Diagnostic) เพื่ อ ที่ จ ะเป็ นทางเลื อ กให้ ก ับ ผูป้ ่ วย (ระหว่า งผู ้
ให้บริ การเอกชนและผูใ้ ห้บริ การของ NHS) โดยทางรัฐบาลอังกฤษมีแผนที่จะขยายการมีส่วนร่ วมนี้ ออกไปอีก
ให้รวมบริ การอื่นๆ เช่ น การให้บริ การคนไข้นอกระดับตติยภูมิ ภายในปี ค.ศ.๒๐๐๘๗๓ และจะมีการทําระบบ
การจ่ายเงินให้ผใู ้ ห้บริ การ (Provider Payment System) ให้มีความเท่าเทียมกันในการให้ผลตอบแทนในบริ การ
แบบเดียวกันไม่วา่ ผูใ้ ห้บริ การจะเป็ นของเอกชนหรื อ NHS๕๖ แต่อย่างไรก็ตาม Appleby & Dixon๗๔ กล่าวว่ายัง
ไม่มีความชัดเจนว่าโครงการนี้ ส่งผลทางบวกในด้านผลลัพท์ทางสุ ขภาพ, ความเป็ นธรรม, ประสิ ทธิ ภาพ หรื อ
เรื่ องการให้ทางเลือกแก่ประชาชน
๓.องค์ กรพันทาง (Hybrid Organisation)
ก่อนการปฏิรูปทางด้านสุ ขภาพในปี ค.ศ.๑๙๙๑ โรงพยาบาลในสหราชอาณาจักรเป็ นโรงพยาบาลของ
รัฐ และบริ หารจัดการโดย หน่วยงานสุ ขภาพระดับเขต (District Health Authority) ซึ่ งหลังจากมีการปฏิรูป ได้มี
การจัดตั้งองค์กรและคณะกรรมการที่เรี ยกว่า NHS Hospital Trust เพื่อมาดูแล และ บริ หารจัดการ โรงพยาบาล
ภายใต้สังกัดของ NHS ต่อมาในปี ค.ศ.๒๐๐๐ ได้มีการจัดตั้ง Primary Care Trust เพื่อมาดูแล เครื อข่ายการ
ให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิของ NHS ทั้งหมด โดยทั้ง ๒ องค์กรนี้ มีอิสระในการบริ หารจัดการ และ การเงินการ
คลัง โดยมีอาํ นาจเต็มที่ในการบริ หารเงินทุนที่มีเกือบ ร้อยละ ๘๐ ของกองทุนสุ ขภาพทั้งหมด ซึ่ งจะถูกนําไปใช้
ในการซื้ อบริ การสุ ขภาพต่างๆ (ปฐมภูมิและอื่นๆ) หลังจากนั้นในปี ค.ศ.๒๐๐๓ ได้มีการออกกฏหมาย The
Health and Social Care Bill ซึ่ งทําให้รัฐบาลแทบจะหมดอํานาจในการควบคุม NHS เนื่ องจากได้มีการตั้ง
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Foundation Trust ต่างๆ ขึ้นมาเพื่อให้บริ การกับ NHS แต่องค์กรนี้ เป็ นองค์กรอิสระที่มีอาํ นาจในการตัดสิ นใจ
ของตนเองในการเลือกทําธุ รกิจอะไรหรื อกับใครก็ได้ โดย Foundation Trust จะต้องแข่งกับผูใ้ ห้บริ การอื่นๆใน
การทํา ธุ รกิ จกับ Primary Care Trust, มี ก ารสร้ า งรายได้จากผูป้ ่ วยที่ จ่า ยเงิ นเอง, และมีก ารหาเงิ นทุนจาก
ภาคเอกชน ซึ่ งก็รวมไปถึงจาก ตลาดเงินทุน (Capital market) ด้วย๗๕ โดยที่ท้ งั NHS และ ภาคเอกชน สามารถ
สมัครเป็ น Foundation Trust ได้ ซึ่ งจะถูกกํากับดูแลโดย องค์กรอิสระที่ไม่ข้ ึนกับทางรัฐบาลอีกทีหนึ่ง
นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังมีประสบการณ์อย่างยาวนานในเรื่ องการพัฒนาความร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน หรื อ Public-Private Partnership (PPP) โดยผ่านกลไกที่เรี ยกว่า Private Finance Initiative
(PFI) ซึ่ งความร่ วมมือนี้ได้เกิดขึ้นเพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนและมีส่วนร่ วมในโครงการต่างๆของรัฐเช่น การ
สร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ในภาคโรงพยาบาลและผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ , การลงทุนในเรื่ อง
ระบบข้อมูลและเครื่ องตรวจวินิจฉัยโรค (Diagnostic), และการจัดตั้งหน่วยล้างไต (Renal Dialysis Unit) เพื่อ
ให้บริ การประชาชน โดยเอกชนจะเป็ นผูอ้ อกแบบ, สร้าง และ ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการโครงการ โดย
สัญญามักจะมีอายุไม่เกิน ๓๐ ปี และสิ่ งก่อสร้างและทรัพย์สินต่างๆจะถูกโอนคืนให้กบั ภาครัฐ
ถึงแม้ว่า PFI จะเป็ นน่าดึ งดูดสําหรับเอกชนและเป็ นวิธีหนึ่ งในการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการต่างๆ
โดยไม่ตอ้ งอาศัยงบประมาณจากรั ฐทั้งหมด แต่ก็ได้มีความเห็ นต่างๆที่ แสดงถึ งความไม่แน่ ใจในเรื่ องความ
เหมาะสมและประโยชน์ที่ได้รับจริ งๆ ดังต่อไปนี้
-

-

การศึกษาของ Pollock et al๗๖ และ Gaffney et al๕๕ ได้แสดงให้เห็ นว่าสิ่ งก่อสร้างหรื อหน่ วย
ให้บริ การใหม่ที่สร้ างขึ้นมาโดยส่ วนใหญ่จะมีขอบขีดความสามารถในการทํางานที่น้อยกว่า
ของที่มีอยูเ่ ดิม, การทําสัญญาในลักษณะนี้ ทาํ ให้โครงการมีราคาแพงและไม่โปร่ งใสเรื่ องจาก
ความลับทางการค้า, และ ด้วยเหตุน้ ี ทําให้เหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่จะทําโครงการใน
ลักษณะนี้มีคุณค่าน้อยลง
Green & Propper๗๗ ศึกษาเรื่ องผลกระทบของ PFI ต่อการมีประสิ ทธิ ภาพของภาครัฐในประเทศ
กลุ่ม OECD ได้สรุ ปว่า แทบจะไม่พบว่ามีสิ่งบ่งชี้ ถึงประสิ ทธิ ภาพที่มากขึ้นของ NHS ที่เกิดจาก
PFI
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ในด้านของความยัง่ ยืนของกลไกนี้ โดย Atun & McKee๗๘ เห็นว่า PFI อาจมีปัญหาในเรื่ อง
กฏหมาย ที่ทาง EU ได้จาํ กัดสัดส่ วนของการกูย้ มื ของประเทศสมาชิกเพื่อทําให้เกิดความมัน่ คง
ทางการคลัง โดยในปัจจุบนั PFI ไม่ได้ถือว่าเป็ นหนี้สาธารณะ แต่ถือเป็ น ธุ รกรรมนอกงบดุล
(Off-Balance Sheet Financing) แต่อย่างไรก็ตาม ทางสํานักงานสถิติแห่งชาติ (Office of National
Statistics) ของสหราชอาณาจักร อาจเปลี่ยนแปลงเรื่ องนี้ในอนาคตทําให้ความสามารถในการทํา
PFI ลดลง

-

๔. การปรับเปลีย่ นองค์ กรโดยรัฐยังควบคุมอยู่
ในสหราชอาณาจักร ได้มีการทําให้เกิด Internal Market ในปี ค.ศ.๑๙๙๑ โดยมีการแยกผูซ้ ้ื อบริ การและ
ผูใ้ ห้บริ การออกจากกัน ซึ่ งมีองค์กรสุ ขภาพ (Health Authority) และ GP Fundholder เป็ นผูซ้ ้ื อบริ การ และ ให้
รพ.และคลี นิคแพทย์ปฐมภูมิ เป็ นผูใ้ ห้บริ การ ๗๙ นอกจากนี้ ยงั มีการให้ทาํ สัญญาบริ การ (Service Contract)
สําหรับโรงพยาบาลและหน่ วยให้บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิต่างๆ โดยมี การให้ค่าตอบแทนตามปริ มาณของการ
ให้บริ การ และ ตามเป้ าหมายการทํางานที่ต้ งั ไว้ เพื่อที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการให้บริ การ
และ ขยายขอบเขตและความหลากหลายของบริ การในบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ๘๐
ข้อที่น่าสังเกตเกี่ยวกับ Internal Market ของสหราชอาณาจักรมีดงั นี้
การแข่งขันในตลาดนี้ ยงั ค่อนข้างจํากัดและยังขาดเงื่อนไขที่สําคัญที่จะทําให้เกิดภาวะตลาดที่
เอื้อต่อการแข่งขัน๘๑
เนื้ อหาของสัญญาที่ ทาํ ขึ้ นไม่ได้เสริ มสร้ า งให้เกิ ดความรั บผิดชอบและการตรวจสอบของผู ้
ให้บริ การ และ สัญญาที่ ทาํ ขึ้นโดยผูซ้ ้ื อ (Health Authority และ GP Fundholder) มิได้ระบุถึง
รายละเอียดของคุณภาพการบริ การที่ชดั เจน๘๒
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มีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในส่ วนของโรงพยาบาลและผูใ้ ห้บริ การปฐมภูมิ,
มีการขยายของ
ขอบเขตของบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ ซึ่ งเป็ นข้อดี แต่ก็ยงั มีปํญหาในเรื่ องความไม่เป็ นธรรม
เพราะผูใ้ ห้บริ การในแต่ละแห่งอาจมีความสามารถที่ไม่ท่ากัน๘๓

๒.๕.๗ บทสรุ ป
โดยหลักการ การกระจายอํานาจถือเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการพัฒนาระบบสุ ขภาพ ซึ่ งอาจทําให้เกิดผลดี
เช่น การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ (Technical & Allocative), การทําให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ที่ ร วดเร็ วและตรงจุ ดมากขึ้ น, ตรวจสอบง่ า ยขึ้ น, เป็ นการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาชน ฯลฯ
เนื่ องจากการที่มีสายงานบังคับบัญชาที่ส้ ันลง และ ทางองค์กรท้องถิ่ นมีอิสระในการทํางานและบริ หารจัดการ
โดย Rondinelli ได้มีการแบ่งการกระจายอํานาจออกเป็ น ๔ แบบ คือ Deconcentration (การมอบอํานาจต่อ
องค์กรใต้บงั คับบัญชา), Devolution (การถ่ายโอน), Delegation (การมอบอํานาจต่อองค์กรภายใต้กาํ กับ) และ
Privatisation (การแปรรู ปองค์กรของรัฐ)
จากการทบทวนการกระจายอํานาจในแบบต่างๆในต่างประเทศพบว่า หลังจากการปฏิรูป ได้เกิ ดผลดี
กับการให้บริ การสุ ขภาพและ ระบบสุ ขภาพโดยรวม อย่างในประเทศโปรตุเกส (deconcentration หรื อ การมอบ
อํานาจต่อองค์กรใต้บงั คับบัญชา) พบว่าสภาวะทางด้านสุ ขภาพ (Health Status) ของประชาชน นั้นดีข้ ึนเป็ น
อย่างมาก โดยดู ได้จาก ตัวชี้ วดั ทางด้านสุ ขภาพต่างๆ ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากการที่ ประชาชนมี ความสามารถที่ จะ
เข้าถึงบริ การสุ ขภาพที่ จาํ เป็ นได้ง่ายยิ่งขึ้ น นอกจากนี้ ยงั ทําให้เกิ ดการคล่องตัวและมี อิสระในการทํางาน อัน
เนื่องมาจากการที่สายงานบังคับบัญชานั้นสั้นลง โดยจะเห็นได้จากในหลายประเทศที่ได้ทาํ การทบทวน เช่น การ
มีอิสระทางการเงินการคลังของหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ (สเปน, อิตาลี, เม็กซิโก, สหราชอาณาจักร), การมี
อิสระในการตัดสิ นใจในเรื่ องทางด้านบุคคล (สเปน, สหราชอาณาจักร), อิสระในการซื้ อบริ การจากผูใ้ ห้บริ การ
อื่นๆที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า (สหราชอาณาจักร, อิตาลี)
นอกจากนี้ ยัง มี รูป แบบของการปรั บ สภาพองค์ก รที่ น่า สนใจคื อการทํา ให้ระบบสุ ข ภาพมี Internal
Market เพื่อทํา ให้เกิ ดการแข่งขันขึ้ นมาระหว่างผูใ้ ห้บ ริ การ และ การแยกผูซ้ ้ื อและผูใ้ ห้บริ ก ารออกจากกัน
(Purchaser-provider split) ซึ่ งจะพบได้ในระบบสุ ขภาพของอิตาลีและสหราชอาณาจักร โดยกลไกสองอันนี้ ทํา
ให้เกิดการแข่งขันและพัฒนาตนเองเพื่อที่จะทําให้เกิดการให้บริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพ และทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเกิดความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ในสหราชอาณาจักร ก็ยงั พบว่ามีปัญหาในเรื่ องภาวะตลาดที่ยงั ไม่
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เอื้อให้เกิดการแข่งขันมากเท่าที่ควรและ ปั ญหาในตัวสัญญาระหว่างผูซ้ ้ื อและผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ได้ระบุชดั เจนใน
เรื่ องคุณภาพของบริ การ
แต่อย่างไรก็ตาม การกระจายอํานาจในแต่ละประเทศต่างก็ประสบกับปั ญหาในเรื่ องต่างๆ เช่น ปั ญหา
ในเรื่ องความเป็ นธรรม ซึ่ งถึ งแม้ว่าตามหลักการแล้ว การกระจายอํานาจจะทําให้เกิ ดความเป็ นธรรมจากการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ดีข้ ึน แต่ในความเป็ นจริ งกับพบว่า ในหลายๆประเทศกลับเกิดความไม่
เป็ นธรรมขึ้นเนื่ องจากว่า ขีดความสามารถและปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่น้ นั ไม่เท่ากัน ทําให้
เกิดความแตกต่างของคุณภาพและขอบเขตของบริ การ (เม็กซิ โก, อิตาลี, สเปน, ฟิ ลิปปิ นส์ ), ความไม่เป็ นธรรม
ระหว่า งชุ ม ชนเมื องและชุ ม ชนชนบทในเรื่ องของทรั พ ยากรที่ไ ด้รับ (โปรตุ เกส, อิ ตาลี , สหราชอาณาจัก ร,
ฟิ ลิปปิ นส์), และ เกิดการเก็บภาษีแบบถดถอย หรื อ regressive (สเปน) นอกจากนี้ปัญหาที่สาํ คัญและพบมากก็คือ
ในเรื่ องของกําลังคนที่อาจเกิ ดการต่อต้านต่อการเปลี่ ยนแปลง หรื อ resistance to change อันเนื่ องมาจากการ
กระจายอํานาจทําให้เกิ ดความรู ้ สึกไม่มนั่ คงในหน้าที่การงาน หรื อปั ญหาความขัดแย้งทางการเมือง (เม็กซิ โก,
สเปน, อิตาลี , ฟิ ลิปปิ นส์ ) นอกเหนื อจากนั้น ในประเทศโปรตุเกสที่มีการกระจายอํานาจแบบ deconcentration
(การมอบอํานาจต่อองค์กรใต้บงั คับบัญชา) ซึ่งยังมีการรวมอํานาจในเรื่ องการนโยบายและแผน, และการเงินการ
คลังอยู่ ทําให้เกิ ดผลเสี ยในเรื่ องการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั้งในเรื่ อง ปริ มาณ (quantity)
และ ขอบเขต (range of service) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจและอิสระในเรื่ องการเงินการ
คลังเป็ นเรื่ องสําคัญหากต้องการให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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๒.๖ การกระจายอานาจด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพในต่ างประเทศ
บทนี้ ศึกษาเพิ่มเติ มถึ งแนวคิดและกฎหมายเกี่ ยวกับการกระจายอํานาจบริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพของ
ต่างประเทศที่ มีผลบังคับใช้, เพื่อศึกษาบทบาทและรู ปแบบการจัดการด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในต่างประเทศ, และเพื่อรวบรวม วิเคราะห์แนวคิดการกระจายอํานาจบริ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพในต่างประเทศ
โดยเลือกกรณี ศึกษาประเทศที่ ให้บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ได้ยึดถือตามแนวทางของ Ottawa Charter
(พ.ศ. ๒๕๒๙) โดยเลือกกรณี ศึกษาในประเทศ เม็กซิโก สวีเดน และ นิวซีแลนด์ เพราะจากการสื บค้นวรรณกรม
ในฐานข้อมูลทางวิชาการ (PubMed) พบว่า 3 ประเทศนี้ มีงานสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ยึดถื อแนวทางของ Ottawa
Charter อย่างชัดเจน
๒.๖.๑ การสร้ างเสริมสุ ขภาพของรัฐบาลท้ องถิ่นใน ประเทศเม็กซิโก
ประเทศเม็กซิ โกถือเป็ นประเทศที่มีรายได้ระดับ กลางค่อนไปทางสู ง (Upper-Middle Income
Country) แต่ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็ยงั มีอยูม่ าก. ประชากรที่อยูใ่ ต้เส้นความยากจน (Poverty Line) มี
อยูร่ ้อยละ ๑๗.๖(๘๔) และร้อยละ ๔๐ ของประชากรพื้นเมืองในเม็กซิ โก (๑๒.๗ ล้านคน) อยูใ่ ต้เส้นนี้.(๘๕)
การปกครองในประเทศนอกจากส่ วนกลางแล้วยังแบ่งออกเป็ นการปกครองในระดับมลรั ฐ
(State) และในระดับเทศบาล (Municipality). ผูว้ า่ การมลรัฐและนายกเทศมนตรี เป็ นตําแหน่งทางการเมืองที่ผา่ น
การเลือกตั้ง และในระดับมลรัฐมีธรรมนูญและสภาของแต่ละมลรัฐ.
การให้บ ริ ก ารสุ ขภาพแก่ ป ระชาชนในประเทศมี ๓ ระบบ คื อ ระบบประกันสั งคมสําหรั บ
ลูกจ้างเอกชน (IMSS), ระบบประกันสังคมสําหรับเจ้าหน้าที่ รัฐ (ISSSTE), และ ระบบบริ การสาธารณะและ
เอกชนสําหรับบุคคลอื่นๆ(SSA+). ทั้ง ๓ ระบบนี้ มีหน้าที่หลักในการบรรเทาภาระโรคซึ่ งมีท้ งั โรคติดต่อ, ขาด
สารอาหาร และปั ญหาเรื่ องสุ ขภาพเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งเป็ นปั ญหาของประเทศกําลังพัฒนา รวมทั้งปั ญหาเรื่ องโรค
เรื้ อรังอย่างโรคหัวใจและโรคมะเร็ งซึ่ งเป็ นปั ญหาของประเทศที่ พฒั นาแล้ว. โรคหัวใจและโรคมะเร็ งถือเป็ น
สาเหตุการตายที่พบมากที่สุดในประชากรผูใ้ หญ่. อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ดีข้ ึนทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและ
ระบาดวิทยา ได้มีส่วนสําคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยจะเห็นได้จากอัตราการรู้หนังสื อ (Literacy
Rate) ที่ดีข้ ึนจาก ร้อยละ ๗๔.๓ ในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ เป็ น ร้อยละ ๙๒.๒ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ และพยากรณ์ชีพ (Life
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Expectancy) ของประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก ๖๐.๙ ปี เป็ น ๗๒.๑ ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน.(๕)
การสร้างเสริ มสุ ขภาพในเม็กซิโก
วิวฒั นาการ
เม็กซิ โกได้ให้ความสําคัญกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพโดยการตั้ง Hygiene Education and
Propaganda Department ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๒๑ ต่อมาได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ น Federal Health Promotion General
Directorate. ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เม็กซิโกเป็ นผูจ้ ดั การประชุมเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพนานาชาติ ซึ่ งเกิดจากความ
ตั้งใจในการพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพอย่างต่อเนื่ อง โดยเห็ นได้จากโครงการสําคัญที่รัฐบาลได้ผลักดันก่อน
หน้านี้ คือ โครงการชุ มชนสุ ขภาพดี แห่ งชาติ (National Healthy Communities Program) (ค.ศ. ๑๙๙๗) และ
‘Oportunidades’ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ซึ่ งเป็ นโครงการที่ นาํ ไปปฏิ บตั ิ แล้วในมลรั ฐต่า งๆ โดยที่ มีหลายภาคส่ วน
เกี่ยวข้อง.
โครงการชุ ม ชนสุ ขภาพดี แห่ งชาติ เป็ นโครงการที่ มี จุดมุ่ง หมายในการพัฒนาทางด้า น
เศรษฐกิ จ สังคมและสุ ขภาพ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันทางด้านสุ ขภาพ โดยเพิ่มความแข็งแกร่ งในเรื่ องการ
ประสานงานระหว่างภาคส่ วนโดยเฉพาะในระดับเทศบาล เพื่อให้มีการพัฒนาโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพต่างๆ
โดยอาศัยการให้แรงจูงใจ. ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ได้มีการจัดตั้งเครื อข่ายเทศบาลแห่ งชาติเพื่อสุ ขภาพ เพื่อเป็ นการ
เชื่ อมโยงระหว่างแต่ละเทศบาล. การมีส่วนร่ วมของชุ มชนยังเป็ นมีส่วนสําคัญ โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
อปท. คณะกรรมการสุ ขภาพท้องถิ่นและชุมชนเป็ นกลไกหลักในการทําให้โครงการนี้เกิดผล.
Oportunidades เป็ นโครงการบรรเทาความยากจนแบบครอบคลุ ม (Comprehensive
Poverty Alleviation Program) มีเป้ าหมายในการพัฒนาปั จจัยทางสังคมต่อสุ ขภาพ ซึ่ งอาศัยความร่ วมมือระหว่าง
ภาคส่ วนต่างๆ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคม, กระทรวงศึกษาธิ การ, สถาบันประกันสังคมแห่ งชาติ (IMSS),
และ รัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ โดยให้ชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
อื่นๆ ที่ชุมชนจะได้รับ.
การประเมินสถานะในการประชุมการสร้างเสริ มสุ ขภาพแห่งชาติ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖
ในการประชุ ม การสร้ างเสริ มสุ ขภาพแห่ ง ชาติ ข องเม็ก ซิ โกในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ได้มี ก าร
ประเมินวิวฒั นาการของการสร้างเสริ มสุ ขภาพในเม็กซิ โกตั้งแต่สมัยเริ่ มมี Ottawa Charter จนกระทัง่ มี Bangkok
Charter ในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ โดยได้วาดออกมาเป็ นแผนภูมิใยแมงมุม (Spider-web Chart) ในรู ปที่ ๒
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หลักฐานทางวิชาการและการ
ประเมินผล
การปรับทัศนคติเกี่ยวกับบริ การ
สุ ขภาพ

นโยบายสุ ขภาพ

สภาพแวดล้อมที่ดีต่อ
สุ ขภาพ

ทักษะและการให้อิสระแก่
ประชาชน

การมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน
รู ปที่ ๒: การประเมินการสร้างเสริ มสุ ขภาพของเม็กซิ โกในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ตาม
“ส่ วนประกอบของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ”(๕)
โดยจะเห็ นได้ว่า จุ ดเด่ น ของการสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพในประเทศเม็ก ซิ โก คื อ เรื่ องการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน
(Community Action) และ สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ (Healthy Environment). เม็กซิ โกได้ให้ชุมชนมีส่วน
ร่ ว มในการบริ ห ารสถานพยาบาลผ่า นคนะกรรมการสุ ข ภาพท้อ งถิ่ น และมี ก ารมองสุ ข ภาพแบบองค์ร วม
(holistic). อย่างไรก็ตามยัง มีจุดด้อยในเรื่ องของหลักฐานทางวิชาการและการประเมิ นผล (Evidence and
Evaluation) และการปรับทัศนคติเกี่ยวกับบริ การสุ ขภาพ (Health Services Orientation). พบว่าข้อมูลที่เก็บได้ใน
เรื่ องของประสิ ทธิ ผลของการสร้างเสริ มสุ ขภาพยังค่อนข้างกระจัดกระจายและหน่วยให้บริ การสุ ขภาพยังเน้นใน
เรื่ องการรักษาอยู.่
Health Promotion Operational Model (ค.ศ. ๒๐๐๘)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ประเทศเม็กซิ โกแม้จะเป็ นประเทศที่มีรายได้ระดับ Upper-middle
แต่ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนนั้นยังมีอยูม่ าก ทําให้หลายพื้นที่ยงั คงอยูใ่ นภาวะขาดแคลนทรัพยากรด้าน
สุ ขภาพ. Health Promotion Operation Model หรื อ MOPS (Modelo Operativo de Promocion de la salud)
มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาในเรื่ องนี้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการขาดแคลนในเรื่ องระบบสารสนเทศหรื อกําลังคน โดยการ
๖๗

พยายามที่จะทําให้การมาพบกันระหว่างประชาชนและบุคลากรสุ ขภาพนั้นมีค่ามากที่สุดในการให้ความรู ้และฝึ ก
ให้ประชาชนรักษาสุ ขภาพของตนเอง.
MOPS มีองค์ประกอบอยูท่ ้ งั หมด ๗ อย่าง(๘๖) โดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจาก Ottawa Charter:
ก. การบริ หารจัดการปั จจัยต่อสุ ขภาพของประชาชนรายบุคคล. มีจุดมุ่งหมายในการระบุ
ถึ งปั จจัยต่างที่ มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแล
สุ ขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยจําแนกประชากรออกตาม อายุ เพศ วัฒนธรรม และ
สถานะการทํางาน. เม็กซิ โกมีโครงการ Prevention and Health Promotion at the Stage
of Life ซึ่ งได้กาํ หนดกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพพื้นฐานที่ควรทําตามเพศและอายุ. แต่
ละคนจะมีบตั รสุ ขภาพ (Health Card) ที่จะระบุกิจกรรมพื้นฐานของช่วงอายุของตน.
ข. การสร้างและพัฒนาความสามารถด้านสุ ขภาพ. การส่ งเสริ มด้านนี้จะอาศัยการแนะนํา
ทางสุ ขภาพรายบุคคลและการอบรมในระดับชุมชนเพื่อทําให้ประชาชนมีค่านิยม
ทัศนคติ และทักษะในการรักษาสุ ขภาพ.
ค. การมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชน. มี หัว ใจหลัก คื อ การทํา ให้ชุ ม ชนมี อาํ นาจ (Community
Empowerment) โดยสนับสนุ นให้เกิ ดการวางแผนเกี่ยวกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพจาก
รากหญ้า ซึ่ งขับเคลื่อนโดยการสร้างเครื อข่ายทางสังคม.
ง. การพัฒนาให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ. เป็ นการผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพและทางสังคมที่ถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย สําหรับพักอาศัย, เรี ยนรู้, และ
ทํางาน.
นอกจากนี้จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่กระตุน้ ให้คนรู ้จกั รักษาสุ ขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกด้วย.
จ. การผลักดันนโยบาย. นโยบายทั้งภายในและภายนอกภาคสุ ขภาพมีความจําเป็ นในการ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดความร่ วมมือกันระหว่างภาคส่ วนที่มีส่วนในการให้บริ การสร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ซึ่งนอกจากภาครัฐ ยังรวมไปถึงภาค NGO และภาคธุ รกิจ.
ฉ. การตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing). องค์ประกอบนี้ ต้องการที่จะส่ งเสริ มการมี
พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อสุ ขภาพ โดยมีการวิเคราะห์, วางแผน, นําไปปฏิบตั ิ และ
ประเมินผล. มุ่งเน้นในการทําให้เกิ ดความคิดริ เริ่ มในการพัฒนาในเรื่ องความเป็ นอยู่
ของตนและของสังคมโดยรวม. ทั้งนี้ ได้มีการนําเอาเทคนิ คทางการตลาดขั้นพื้นฐาน
(๔ P’s: Product, place, price และ promotion) มาผสมผสานกับเรื่ องการเงินการคลัง
๘๖

Santos-Burgoa, C. Rodriguez-Cabrera, L. Riviero, L. Ochoa, J. Stanford, A. Latinovic, L. & Rueda, G. Implementing of
Mexico’s Health Promotion Operational Model. Prev Chronic Dis. 2009; 6(1):1-5.

๖๘

สาธารณะ เพื่อใช้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ.
ช. การใช้หลักฐานทางวิชาการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. หมายถึงการประเมินวิเคราะห์
ข้อมูลในเรื่ องประสิ ทธิผลของโครงการการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และข้อมูลอื่นๆที่ทาํ ให้
เกิดความรู ้ที่นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจได้. โดยจะมีการเก็บข้อมูลทั้งในระดับท้องถิ่น,
เทศบาล, มลรัฐ และ ระดับชาติ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจในระดับท้องถิ่น.
MOPS เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่เม็กซิ โกได้พฒั นาขึ้นเพื่อใช้ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพของประเทศ
โดยอาศัยแนวคิดของทั้ง Ottawa Charter และ Bangkok Charter. อย่างไรก็ตาม เครื่ องมือนี้ ก็ยงั ถื อว่าเป็ น
เครื่ องมือที่ใหม่ และยังต้องอาศัยเวลาในการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของแนวคิดนี้.
๒.๖.๒ การสร้ างเสริมสุ ขภาพของรัฐบาลท้ องถิ่นใน ประเทศสวีเดน
ประเทศสวีเดนถือเป็ นประเทศหนึ่งที่ธนาคารโลกจัดเป็ นประเทศที่มีรายได้สูง หรื อ Highincome country(๘๗) และถือเป็ นประเทศที่เป็ น รัฐสวัสดิการ หรื อ Welfare State.(๘๘) (๘๙)
นอกจากรัฐบาลกลางแล้ว การปกครองในสวีเดนยังแบ่งออกเป็ น ระดับแคว้น (Landsting),
ระดับท้องถิ่น (Kommuner). หัวหน้ารัฐบาลในแต่ละระดับนั้นมาจากการเลือกตั้ง. รัฐบาล Kommuner ซึ่งเป็ น
หน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดมีประชากรเฉลี่ย ๓๑,๐๐๐ คน.(๙๐) ในการบริ หารจัดการด้านสาธารณสุ ขของรัฐบาล
กลาง (ตารางที่ ๖)

๘๗

World Bank 2009. Country Classification.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20420458~menuPK:64133156~pageP
K:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html [accessed on 23rd October 2009]
๘๘
Pierson, P. The New Politics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press; 2001.
๘๙

นนทปั ทมะดุลย์, ก. รัฐสวัสดิการ: เครื่ องมือสร้างความเป็ นธรรมทางสังคม. เสวนาทางวิชาการเมื่อ 20 ธ.ค. 2007 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2007.

๙๐

Bankauskaite, V. Dubois, H. F. W. & Saltman, R. B. Patterns of decentralization across European health systems. In:
Saltman, R. B. editor. Decentralisation in health care. England: Open University Press; 2005. pp. 22-43.

๖๙

ตารางที๖่ : ระดับการกระจายอานาจในสวีเดน๑๐
ระดับของการปกครองซึ่ง จํานวน ประชากรเฉลี่ยในเขต แต่งตั้งหรื อ สามารถขึ้นภาษีได้
รวมถึง
โครงสร้างการ
การปกครอง
เลือกตั้ง
หรื อไม่?
บริ หารด้านสุ ขภาพ
รัฐบาลกลาง
๑
๘,๙๔๑,๐๐๐
เลือกตั้ง
ได้
พื้นที่การบริ หารสุ ขภาพ
๖
๑,๔๙๐,๐๐๐
แต่งตั้ง
ไม่ได้
แคว้น (Landsting)
๒๑ ๔๒๖,๐๐๐
เลือกตั้ง
ได้
รัฐบาลท้องถิ่น
๒๙๐ ๓๑,๐๐๐
เลือกตั้ง
ไม่ได้
(Kommuner)
การสาธารณสุ ขของประเทศนี้ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า ๓๐๐ ปี . ในช่วงทศวรรษที่ ๓๐ ได้
มีการขับเคลื่อนทางสังคมซึ่ งได้นาํ สวีเดนไปสู่ การเป็ นรัฐสวัสดิการ และได้มีการตั้งสถาบันสาธารณสุ ข (Statens
Institut for folkhalsan) ขึ้นมาในช่วงนั้น ซึ่ งได้เปลี่ยนมาเป็ น Swedish National Institute of Public Health ใน
เวลาต่อมา.
ระบบการให้บริ การสุ ขภาพของประเทศนี้ เป็ นแบบระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าโดยอาศัย
เงินจากภาษีอากรทั้งหมดคิดเป็ นสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ ๗๐.(๑๐) มีการกระจายอํานาจในการให้บริ การสุ ขภาพ
ต่างๆไปสู่ รัฐบาลระดับแคว้น (Landsting) ทั้ง ๒๑ แห่ ง. ในระดับเทศบาลและท้องถิ่น (Kommuner) มีหน้าที่ใน
การให้บริ การสุ ขภาพแก่ผสู ้ ู งอายุ.
การสร้างเสริ มสุ ขภาพในสวีเดน
Alma Ata Declaration ซึ่งชูธง Health for All ในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ และ Ottawa Charter มีส่วน
สําคัญในการผลักดันเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. มีการบรรจุเรื่ องการป้ องกันโรคและการสร้างเสริ มสุ ขภาพใน
WHO European health for all target หรื อ เป้ าหมายด้านสุ ขภาพ และผลักดันให้มีการพัฒนาแผนการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพระดับพื้นที่แบบครอบคลุม (Comprehensive regional health promotion plan) ในปี ค.ศ. ๑๙๗๙ และ
Ottawa Charter ได้รับการอ้างอิงในการพัฒนาแผนงานโครงการต่างๆด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพ. ต่อมาในปี ค.ศ.
๒๐๐๑ ได้มีการตั้ง คณะกรรมการสาธารณสุ ขแห่งชาติ เพื่อวางแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และ การสาธารณสุ ข
โดยรวม.(๙๑)

๙๑

Pettersson, B. Transforming Ottawa Charter health promotion concepts into Swedish public health policy. Promotion &
Education 2007; 14(4): 244-249.

๗๐

ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ มีการร่ างแผนสาธารณสุ ขแห่งชาติฉบับใหม่ (รู ปที่ ๓) ซึ่ งได้ผา่ นการเห็นชอบ
จากรัฐสภา.(๙๒) แผนนี้มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่คาํ นึงถึงตัวกําหนดต่อสุ ขภาพเท่านั้น เช่น พฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร และ สภาวะแวดล้อมในการทํางานที่ถูกสุ ขลักษณะ. วัตถุประสงค์ ๑๑ ข้อแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
และระดับต่างๆ โดยมีเป้ าหมายหลักอยูเ่ พียงข้อเดียว คือ “การให้มีเงื่อนไขทางสังคมที่ดีต่อสุ ขภาพอย่างเท่าเทียม
กันระหว่างประชากรทั้งหมด‛ และเน้นเรื่ องโครงสร้างและปั จจัยต่างๆทางสังคมในวงกว้าง ซึ่ งรวมไปถึงความ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันระหว่างปั จจัยในระดับต่างๆ. วิธีการแก้ปัญหาสุ ขภาพโดยการดูจากปั จจัยในลักษณะนี้ ถือ
เป็ นแนวทางของ Ottawa Charter.
นโยบายสาธารณสุ ขแห่ งชาติของสวีเดน
เป้าหมายหลัก คือ การทําให้มีบจั จัยแวดล้อมทางสังคมที่ทาํ ให้สุขภาพดีอย่างเท่าเทียมกันสําหรับประชากรทัว่
ประเทศ
๙. การออกกําลัง
๑๐. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร และ ความปลอดภัยทางด้านโภชนาการ
๑๑. การดูแลเรื่ อง ยาสูบ, เครื่ องดื่มมึนเมา, สารเสพติดให้โทษ, การใช้สารกระตุน้ และ การพนันที่ทาํ ให้
เกิดผลเสี ย
การใช้ชีวิตและพฤติกรรมทางด้านสุขภาพ
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

การมีชีวิตการทํางานที่ถูกสุขลักษณะ
การมีสภาพแวดล้อมและเครื่ องอุปโภคที่ใช้งานได้และปลอดภัย
การมีระบบสุขภาพที่เน้นเรื่ องการสร้างเสริ มสุขภาพ
ความสามารถในการป้ องกันโรคติดต่อที่มีประสิ ทธิ ผล
การมีสุขภาพเจริ ญพันธุ์ที่ดีและปลอดภัย
โครงสร้างทางสังคมและความเป็ นอยู่
๑. การมีส่วนร่ วมของสังคมและการโน้มน้าว
๒. การมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
๓. การเติบโตในสภาวะที่ปลอดภัย
รูปที่ ๓: วัตถุประสงค์ของแผนสาธารณสุ ขแห่ งชาติ ปี ค.ศ. ๒๐๐๓(๑๑)

๙๒

Hogstedt, C. Lundgren, B. Moberg, H. Pettersson, B. & Agren, G. The Swedish Public Health Policy and the National
Institute of Public Health. Scand J Public Health 2004; 32(64).

๗๑

ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งส่ ง ผลให้ มี ก ารให้ ค วามสํ า คัญ กับ เรื่ อ งการ
รับผิดชอบต่อสุ ขภาพตนเองมากขึ้ นโดยอาศัยบทบาทของครอบครั วและประชาสังคมในการผลักดันเรื่ องนี้ .
นอกจากนี้ การที่นโยบายสุ ขภาพเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่ วน จึงได้มีการตั้งให้ SNIPH เป็ นผูป้ ระสานงานหลัก
เพื่ อ สอดส่ อ งดู แ ลและสนั บ สนุ น ผู ้เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ ในการนํา นโยบายสาธารณสุ ข ไปปฏิ บ ัติ . มี ก ารตั้ง
คณะกรรมการกําหนดทิศทางอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุ ข ประกอบด้วยหน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง และ
สมาพันธ์องค์การบริ หารส่ วนแคว้นและท้องถิ่น (Confederation of Regional and Local Administration) เป็ น
ตัวแทนของพื้นที่และเทศบาลทั้งหมด ๓๑๑ แห่ง (๒๑ แคว้น, ๒๙๑ เทศบาล) โดยคณะกรรมการนี้ จะมีหน้าที่ใน
การเชื่อมโยงหลักฐานทางวิชาการกับนโยบาย และที่สาํ คัญกว่านั้นคือการผลักดันนโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง.
ทรัพยากรในการสร้างเสริ มสุ ขภาพและการจํากัดความกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ถึงแม้วา่ การตั้งงบประมาณในเรื่ องนี้ จะมีอยูใ่ นทั้ง ๓ ระดับการปกครอง แต่การใช้ทรัพยากรยัง
ไม่ ไ ด้มี การบันทึ กหรื อเผยแพร่ ถึ งตัวเลขที่ แน่ นอน เนื่ องจากยัง ขาดความชัดเจนในเรื่ องคํา จํา กัดความของ
กิจกรรมสร้ างเสริ มสุ ขภาพ. ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาในเรื่ องนี้ แต่ก็มีปัญหาในเรื่ องการจํากัด
ขอบเขตที่แน่นอนและการมีส่วนร่ วมของหลายภาคส่ วนทําให้เกิ ดการสับสนในเรื่ องขอบเขตความรับผิดชอบ
ในช่วงทศวรรษที่ ๙๐ ได้สรุ ปว่าการแก้ที่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพซึ่ งครอบคลุมหลายภาคส่ วน จะส่ งผลให้
งบประมาณส่ วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรให้ภาคส่ วนอื่นนอกภาคสุ ขภาพ.
งบพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพส่ วนใหญ่มาจากเงินภาษีที่เก็บได้จากรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่น. ปั ญหาในระดับรัฐบาลกลางคือ แม้จะมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ แต่ยงั ไม่มีการ
พัฒนาโครงการที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งในวงกว้า ง. ส่ วนปั ญหาในระดับท้องถิ่นคือความไม่เท่าเทียมกัน องค์กร
ขนาดใหญ่จะพัฒนาบุคลากรได้ดีกว่าองค์กรขนาดเล็ก. ดังนั้นจึงได้ริเริ่ มและเพิ่มหลักสู ตรในระดับปริ ญญาตรี
โท เอก และหลักสู ตรระยะสั้นอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องนี้ให้ดีข้ ึน(๑๑)
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในเรื่ องสุ ขภาพ
มีการนําแนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการสร้างเสริ มสุ ขภาพตาม Ottawa Charter
ไปใช้ โดยทําเมือง Stockholm ให้เป็ น WHO Healthy City ขึ้นเป็ นเมืองแรก. มีการจัดตั้งเครื อข่ายเมืองสุ ขภาพ
และเกณฑ์สําหรับเมืองและเทศบาลอื่นๆ โดยมีมากกว่า ๑๓๐ เทศบาลที่เข้าร่ วมและแสดงเจตจํานงในการที่จะ
ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ขา้ งต้น. นอกจากนี้ เครื อข่ายยังได้จดั ทําคู่มือการปฏิบตั ิที่ดี (Good Practice) ที่แนะนําตัวอย่าง
โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่ดีสาํ หรับการพัฒนาในท้องถิ่นอื่นด้วย.(๙๓)
ในเรื่ องการขับเคลื่ อนทางสังคมอย่างเป็ นระบบและการมี ส่วนร่ วมในการวางแผน ได้มีการ
๙๓

Meiton, S. Soderlund, I. & Wennermark, K. Fresh ideas for public health. Healthy Cities Network. Statens
Folkhalsoinstitut; 2007.

๗๒

พัฒนาเครื่ องมือสําหรับการบริ หารจัดการ วางแผน และการสอดส่ องดูแล เช่น การพัฒนาคู่มือสําหรับการทําการ
ประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ, การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการทางด้านสวัสดิการในระดับท้องถิ่น และการ
พัฒนาระบบสถิติสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานสําหรับรัฐบาลท้องถิ่น.
จากการศึกษาของ Pettersson(๑๑) ได้สรุ ปวิวฒั นาการของการพัฒนาการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
ออกเป็ นขั้นบันไดตามรู ปที่ ๓ (The Health Promotion Staircase for Building Local Capacity หรื อ HEPS) โดย
เริ่ มจากการปลูกฝังในเรื่ องแนวคิดในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ แล้วไปจบที่การมีขีดความสามารถในการสอดส่ อง
ดูแลและประเมินผล.
การวิจยั และการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล
หนึ่ งในหัวใจสําคัญในการนําแผนสาธารณสุ ขไปปฏิ บตั ิ คือกระบวนการสอดส่ องดูแลอย่าง
เป็ นระบบ การปฏิรูป SNIPH ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ มีการสอดส่ องดูแล ประเมินผล
รู ปที่ ๓: The Health Promotion Staircase for Building Local

Capacity(๑๑)
การสอดส่ องดูแลและการประเมิน
การรับรองคุณภาพและการเรี ยนรู้
แนวคิดขององค์กร
การเก็บบันทึกข้อมูลเอกสารอย่างเป็ นระบบ
การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพโดยการพัฒนาความสามารถ
และบรรจุ
การพัฒนาบริ บทและสภาพแวดล้อมโดยการพัฒนาเรื่ องความสามารถ
และวิธีการ
การพัฒนานโยบาย, กลยุทธ, และ วัตถุประสงค์
การตระหนักถึงเรื่ องสุขภาพในระดับนักการเมืองและผูบ้ ริ หาร
การทํากิจกรรมในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรมเพื่อเริ่ มหาโครงสร้างที่เหมาะสม
วางรากฐานความคิดเรื่ องสาธารณสุขและการสร้างเสริ มสุขภาพ

๗๓

และจัดทํารายงานนโยบายสาธารณสุ ข (Public Health Policy Report) ควบคู่กบั รายงานสาธารณสุ ข (Public
Health Report) ซึ่ งรายงานแนวโน้มปั จจัยเสี่ ยงด้านสุ ขภาพที่มีตวั ชี้ วดั ทั้งหมด ๓๖ ตัว เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
ทั้ง ๑๑ ข้อ ตามแผนสาธารณสุ ขแห่งชาติขา้ งต้น. ข้อเสนอนี้ได้ผา่ นความเห็นชอบจากรัฐบาลและรัฐสภา และได้
เริ่ ม มี ก ารรายงานในเดื อน ตุ ลาคม ค.ศ. ๒๐๐๕. นอกจากนี้ SNIPHและเทศบาลที่ ส นใจได้ริเริ่ มการสํา รวจ
ประชาชนในเรื่ องพฤติกรรมด้านสุ ขภาพทุกปี โดยสามารถดูขอ้ มูลได้ท้ งั ในระดับพื้นที่และท้องถิ่น.
อีกเรื่ องหนึ่ งที่มีความสําคัญในแผนสาธารณสุ ขก็คือการให้ SNIPH มีบทบาทเป็ นศูนย์ความรู้
แห่ งชาติ (National Knowledge Centre) ในเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพ. มีการทบทวนวรรณกรรมต่างๆที่ตีพิมพ์
และจัดทําคู่มือสําหรับการประเมินกิจกรรมและคู่มือการดําเนิ นการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพอีกด้วย.(๙๔) มีขอ้ แนะนําว่าควรมีการวิจยั ที่ไปประเมินการดําเนิ นการของโครงการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่
ดําเนิ นการโดยภาคส่ วนต่างๆ แทนที่ จะให้การวิจยั เป็ นแต่เพียงการอธิ บายและวิเคราะห์ ปัญหาด้านสุ ขภาพ
เท่านั้น.๙๕
๒.๖.๓ การสร้ างเสริมสุ ขภาพของรัฐบาลท้ องถิ่นใน ประเทศนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์เป็ นประเทศที่มีมาตรฐานความเป็ นอยูส่ ู ง. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า GDP per capita เท่ากับ
US$ ๓๔,๑๒๑ ซึ่ งเทียบได้กบั ประเทศในยุโรป แต่ก็ยงั น้อยกว่าประเทศสหรัฐอเมริ กา. เศรษฐกิจของประเทศ
นิวซี แลนด์ข้ ึนกับการเกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้ระบบสหกรณ์ทาํ ให้สามารถควบคุมคุณภาพด้านการ
ผลิตและราคาให้มีความเป็ นธรรมต่อสมาชิกและผูบ้ ริ โภคได้ และขึ้นกับการอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็ น
อุตสาหกรรมที่เกิดจากผลผลิตทางการเกษตรเช่น นม เนย และ กระดาษ เป็ นต้น(๙๖)
ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรอังกฤษ ในวันที่ ๒๖ กันยายน ค.ศ.๑๙๐๗.
ปัจจุบนั ยังมีพระราชินี Queen Elizabeth เป็ นประมุข และปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภา

๙๔

Hedin, A. & Kallestal, C. Knowledge-based public health work part 2 handbook for compilation of reviews on
interventions in the field of public health. Sweden: Stalen Folkhalsoinstitut R 2004:10; 2004
๙๕
SNIPH ‚An inventory of Swedish Public Health Research‛. Stockholm: Statens Folkhalsoinstitut R 2004:6; 2004.
๙๖

พิทยรังสฤษฎ์, ศ. และ คณะ การศึกษาข้อมูลในองค์กรต่างประเทศที่มีภาระกิจคล้ายกับสํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ. นนทบุรี: สํานักงาน

คณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ; 2009.

๗๔

โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นผูบ้ ริ หารประเทศ. มีการแบ่งการปกครองออกเป็ น ๑๒ ภูมิภาค (Regions) และ ๗๓
ดินแดน (Territories) โดยแต่ละดินแดนมีประชากรเฉลี่ยอยูท่ ี่ ๕๐,๔๙๘ คน(๙๗)
นิวซี แลนด์เป็ นประเทศหนึ่ งที่มีการจัดการระบบสุ ขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชน. ระบบสุ ขภาพของ
ประเทศอยูใ่ นความรับผิดชอบของกระทรวงสุ ขภาพ (Ministry of Health). ประเทศนิวซีแลนด์มีการปฏิรูประบบ
สุ ขภาพมาเป็ นเวลากว่า ๑๐ ปี . รู ปแบบการบริ หารจัดการระบบสุ ขภาพเปลี่ยนแปลงตามพรรคการเมืองที่ได้รั บ
การเลือกตั้งเป็ นรัฐบาล. ในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ Labour Party ชนะการเลือกตั้งได้เป็ นรัฐบาล. พระราชบัญญัติสุขภาพ
และการดูแลผูพ้ ิการปี ค.ศ. ๒๐๐๐ (The New Zealand Health and Disability Act 2000) ได้ผา่ นความเห็นชอบ
จากรัฐสภา. ภายใต้พระราชบัญญัติดงั กล่ าวได้เกิ ดหน่ วยงานใหม่ข้ ึ นมา ๒ แห่ ง คื อ The National Health
Committee (NHC) มีหน้าที่ให้ขอ้ เสนอแนะต่อกระทรวงสุ ขภาพในเรื่ องที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและความพิการ และ
The Public Health Advisory Committee (PHAC) ซึ่ งมีหน้าที่ให้คาํ แนะนําต่อกระทรวงสุ ขภาพในเรื่ อง
สาธารณสุ ข . การจัดการด้า นสุ ข ภาพ กลับ ไปสู่ รูป แบบของการเลื อกตั้ง โดยประชาชนจะเป็ นผูเ้ ลื อกตั้ง
คณะกรรมการสุ ขภาพระดับจังหวัด (District Health Boards - DHBs) ซึ่งปัจจุบนั มีจาํ นวน ๒๑ แห่ง(๑๖)
ในช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๕-๒๐๐๗ ค่าอายุเฉลี่ยของประชากรเพศชายเท่ากับ ๗๘.๑ ปี เพศหญิง ๘๒.๒ ปี
และอัตราการตายของทารกต่อการเกิดยังชีพ ๑,๐๐๐ คน ในปี ค.ศ. ๑๙๘๖ เท่ากับ ๑๑.๒ และในปี ค.ศ. ๒๐๐๗
เท่ากับ ๔.๙(๙๘)
การสร้างเสริ มสุ ขภาพในนิวซีแลนด์
-บทบาทของรัฐบาลท้องถิ่น
รายงานของ Local Government New Zealand ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔(๙๙) ที่ส่งให้คณะกรรมการที่ปรึ กษาด้าน
สาธารณสุ ข(Public Health Advisory Committee) ระบุถึงหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขของรัฐบาลท้องถิ่นดังรู ปที่ ๔.
นอกจากนี้ กฏหมาย Local Government Act ปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ยังได้กาํ หนดหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขของ
รัฐบาลท้องถิ่น โดยได้ให้ขอบเขตของความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อให้รัฐสามารถให้บริ การอื่นๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนทางด้านนี้ได้. โดยได้ระบุเป้ าหมายของรัฐบาลท้องถิ่นไว้วา่ การดําเนิ นการแบบ
ประชาธิ ปไตยให้เกิดการตัดสิ นใจ และ การดําเนินการและการตัดสิ นใจนั้นเกิดจากชุ มชน. นอกจากนี้ยงั ต้องการ
๙๗

Ministry of Local Government 2009. Local Government Statistical Overview
http://www.localcouncils.govt.nz/lgip.NSF/wpg_url/About-Local-Government-Local-Government-Statistical-OverviewIndex [accessed August 2009].
๙๘
Ministry of Social Development. The Statistical Report. Wellington (NewZealand): Ministry of Social Development; 2008.
๙๙

Local Government New Zealand. Submission to Public Health Advisory Committee on the ‚Emerging Issues for Public
Health in New Zealand: Discussion Paper‛. New Zealand: Local Government New Zealand; 2004.
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ให้รัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุ นให้เกิดสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทั้ง
ในปัจจุบนั และอนาคต.
การควบคุมการทิ้งขยะ
และของเสี ย

การควบคุมเสี ยง

การออกใบอนุญาต
สร้างตึกและความ
ปลอดภัยจากอัคคีภยั

การพัฒนาเศรษฐกิจ

คุณภาพนํ้าและอากาศ

การส่งเสริ มด้าน
สาธารณสุข

วัตถุอนั ตราย

การจัดการในกรณี
ฉุกเฉิ น

หน่วยงานท้องถิ่น

การควบคุมการขาย
บริ การทางเพศ

การเข้าถึงถนนและที่
จอดรถ

บริ การชลประทาน
และนํ้าเสี ย

การออกใบอนุญาตสถานที่
เล่นการพนัน

การออกกฎหมายประกอบ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่กา้ วร้าว,
การรบกวน และ สาธารณสุข

ความปลอดภัยเรื่ อง
โภชนาการ
การพัฒนาชุมชน

การควบคุมสุนขั

การวางแผนในการ
บริ หารจัดการ
ทรัพยากร

การออกใบอนุญาตควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์

รูปที่ ๔: บทบาทหน้ าที่ของรัฐบาลท้ องถิ่นในด้านสาธารณสุ ข(๑๙)

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ ยงั ได้กาํ หนดให้รัฐบาลท้องถิ่นมี แผนชุ มชนระยะยาว (Long-term Council
Community Plans หรื อ LTCCP). โดยแผนนี้ จะต้องมีการกําหนด “ผลลัพธ์ของชุมชน” (Community outcome)
ที่ชุมชนต้องการให้มีการสนับสนุ นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ ึน และ สิ่ งที่ทางรัฐบาล
ท้องถิ่นจะทําเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อนั นี้ในช่วงเวลาของแผน.
บทบาทหน้าที่อื่นๆของรัฐบาลท้องถิ่นที่กฎหมายกําหนดก็คือ การให้รัฐบาลท้องถิ่นมีบทบาทในเรื่ อง
การสนับสนุ นความร่ วมมือกันทางสาธารณสุ ขระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกัน
ด้านสุ ขภาพและทําให้เกิดการพัฒนาสาธารณสุ ขอย่างยัง่ ยืน. การแบ่งหน้าที่ระหว่างส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่น
เป็ นไปตามกรอบแนวคิด Risk-Specialization Model (รู ปที่ ๕). โดยกิจกรรมใดที่ตอ้ งใช้ความรู ้เฉพาะทางมาก
และเป็ นกิจกรรมที่มีความเสี่ ยงสู งก็ให้เป็ นหน้าที่ของส่ วนกลาง ในขณะที่กิจกรรมในลักษณะอื่นๆอาจให้เป็ น
ของส่ วนท้องถิ่นได้.(๑๙)
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ความเสี่ ยงตํ่า/
ความถี่สูง
หน่วยงาน
ท้องถิ่น
DHB/PH
U

ความเสี่ ยงสู ง/
ความถี่ต่าํ

กระทรวงสุขภาพ

ทักษะหลัก/พื้นฐาน
ทักษะเฉพาะทาง
รูปที่ ๕: Risk-specialization model(๑๙)
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริ มสุ ขภาพ
-โครงสร้างพื้นฐาน
ในนิวซี แลนด์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งครอบคลุมในเรื่ องของ โครงสร้างองค์กรและ
การบริ หารจัดการ, และระบบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมายนั้น โดยส่ วนใหญ่แล้วดําเนินการ
โดยรัฐบาลกลางหรื อได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง.
การจัด โครงสร้ า งองค์ก รและการบริ หารจัด การมี ส่ ว นทํา ให้ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี
ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น. โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ได้มี ก ารแยกส่ วนของการกํา หนดนโยบาย, การจัดซื้ อจัดจ้า ง
(Purchaser), และ การให้บริ การ (Provider) ออกจากกัน โดยมีกระทรวงสุ ขภาพเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย, องค์กร
ดูแลกองทุนสุ ขภาพ (Health Funding Authority) เป็ นผูซ้ ้ื อ, และ ผูใ้ ห้บริ การซึ่ งมีท้ งั ผูใ้ ห้บริ การภาครั ฐและ
ภาคเอกชน และยังรวมไปถึ ง องค์กรชุ มชนต่างๆอีกด้วย. การแยกส่ วนนี้ ทําให้เกิดผลดี คือ มีขอ้ มูลในเรื่ องการ
จัดซื้ อจัดจ้างที่ดีข้ ึน, มีการเน้นในเรื่ องผลลัพธ์ทางด้านสุ ขภาพมากขึ้น และ มีการตั้งและพัฒนาองค์กรต่างๆของ
เผ่าเมารี เพื่อมาเป็ นผูซ้ ้ื อและผูใ้ ห้บริ การ. อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อมาได้มีการนําเอา Health Funding Authority
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มารวมกับกระทรวงสุ ขภาพอีกครั้ง เพราะมีความกังวลว่าอาจจะเกิดความขัดแย้งกัน.(๑๐๐)
ในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มีการพัฒนากรอบนโยบายเป้ าหมายด้านสุ ขภาพ (Health
Goals Framework) และได้มีการออกกฎหมายเพื่อกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมาตรฐานในเรื่ องการสร้าง
เสริ มสุ ขภาพในด้านต่างๆ เช่นเรื่ องคุณภาพนํ้าและอากาศ, เรื่ องแอลกอฮอล์และยาสู บ ฯลฯ. กรอบนโยบายฯได้
ให้ความสําคัญในการพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตร์ และจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ จึงได้กาํ หนดเป้ าหมาย
ด้านสุ ขภาพแบบกว้างๆ ทําให้แต่ละชุ มชนสามารถเลื อกและจัดลําดับความสําคัญตามความต้องการของแต่ละ
ชุมชน และตามทรัพยากรและความรู ้ความสามารถที่มีอยู.่ (๑๐๑)
-การพัฒนาความสามารถ
ประเทศนิ วซี แลนด์ได้มีการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถดําเนิ นการใน
เรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล. โดยมีการพัฒนาหลักสู ตรเฉพาะด้านในเรื่ องต่างๆเช่ น ด้าน
สุ ขภาพสิ่ งแวดล้อม (Environmental Health), ด้านสุ ขภาพจิต, และ ด้านเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ.(๑๐๒) อย่างไรก็ตาม
Wise & Signal(๒๐) ได้มีความเห็นว่า การพัฒนาในเรื่ องนี้ ยงั ไม่เพียงพอสําหรับชุ มชนเผ่าเมารี ซึ่ งยังขาดแคลน
บุคลากรและความสามารถในเรื่ องนี้เป็ นอย่างมาก.
ในเรื่ องการวิจยั และการประเมิน ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านสุ ขภาพ และเน้น
ในเรื่ องการใช้หลักฐานทางวิชาการในการกําหนดนโยบายมากขึ้นจึงทําให้ตอ้ งเพิ่มการลงทุนในการวิจยั และ
พัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะสามารถวิจยั และประเมินนโยบายและโครงการต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ.(๑๐๓)
-การลงทุน
จากการศึกษาของ Durham(๑๐๔) พบว่ามีเพียงร้อยละ ๒ ของงบประมาณสุ ขภาพที่มาจากภาษี
อากรที่จดั สรรให้กบั การพัฒนานโยบายและการให้บริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น. ส่ วน
๑๐๐

Wise, M. & Signal, L. () Health promotion development in Australia and New Zealand. Health Promotion International
2000; 15(3): 237-248.
๑๐๑
Ministry of Health. Strengthening Public Health Action: A Strategic Direction to improve, Promote and Protect Public
Health. Wellington: Ministry of Health; 1997.
๑๐๒
Commonwealth Department of Health and Family Services. Review of the public health education and research program
specialty programs consultancy brief. Canberra: Commonwealth Department of Health and Family Services; 1997.
๑๐๓
King, L. Hawe, P. & Wise, M. From research into practice in health promotion: A review of the literature on
dissemination. Sydney: Nationnal Centre for Health Promotion; 1995.
๑๐๔
Durham, G. Public health in New Zealand. Paper presented to the Australian National Public Health Partnership,
Melbourne; 1998.
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ใหญ่นาํ งบประมาณไปพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานและดําเนิ นการโครงการต่างๆ. นิ วซี แลนด์มีองค์กรที่เรี ยกว่า
Health Sponsorship Council ที่ต้ งั ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๐ ซึ่ งสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยเน้นการโฆษณา
ในงานกีฬาและวัฒนธรรม การส่ งเสริ มการงดบุหรี่ และการขับรถอย่างปลอดภัย.(๑๐๕)
ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากําไร(NGO) และประชาสังคมเริ่ มมีความสําคัญมากขึ้นในการลงทุน
ในเรื่ องนี้ และเนื่องจากทรัพยากรและงบประมาณที่อาจจะจํากัดมากขึ้น จะทําให้บทบาทของ NGO เหล่านี้มี
สู งขึ้น.
-การร่ วมมือกันระหว่างภาคส่ วน
Wise & Signal(๒๐) ได้ให้ความเห็นว่า การร่ วมมือกันระหว่างภาคส่ วนมีส่วนทําให้การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างมากในนิ วซี แลนด์ ซึ่ งโดยพื้นฐานแล้ว ประเทศนี้ มีวฒั นธรรมในการ
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่ วมอยูแ่ ล้ว. ในระดับท้องถิ่น การพัฒนาชุ มชนและนโยบายการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ส่ วน
ใหญ่จะมีการทําประชาวิจารณ์ ซึ่ งถื อเป็ นกฎหมายข้อบังคับ ที่นโยบายหรื อโครงการของกระทรวงจะต้องผ่าน
กระบวนการนี้ก่อน นอกจากนี้ ยังจะต้องมีการทําประเมินความต้องการของชุมชนด้วย (Needs Assessment).
การร่ วมมือกันระหว่างภาคส่ วนอื่นๆที่นอกเหนื อจากภาคสุ ขภาพนั้น นิ วซี แลนด์มีโครงการ
ต่างๆ เช่ น Strengthening Families Initiative ซึ่ งเป็ นการร่ วมมื อกันระหว่างภาคสุ ข ภาพ การศึ กษา และ
สวัสดิการ เพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัว , และ Action for Health and Independence ซึ่ งเป็ นการร่ วมมือกัน
ระหว่างภาคสุ ขภาพและภาคสวัสดิการคนพิการ.(๑๐๖) โดยความร่ วมมืออาจเป็ นในแบบระยะสั้นหรื อระยะยาว
และจะเน้นในเรื่ องการส่ งเสริ มการร่ วมมือและการเข้าใจกันในระหว่างภาคส่ วน.(๑๐๗)
๒.๖.๔ บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
Ottawa Charter ถือเป็ นจุดเริ่ มของการขับเคลื่อนการสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับนานาชาติ และเป็ น
แม่แบบของการสร้างเสริ มสุ ขภาพในหลายๆประเทศ เช่น เม็กซิ โก, สวีเดน และ นิวซีแลนด์.
ประเทศเม็กซิโกยึดแนวทางของ Ottawa Charter มีการประเมินสถานะของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยดู

๑๐๕

Clarkson, J. Corti, B. Pikora, T. Jalleh, G & Donovan, R. Organisational survey 1992-1997. Volume 1: Methodology and
Executive Summary. Dept of Public Health & Graduate School of Management, University of Western Australia; 1998.
๑๐๖
Signal, L. Durham, G. & Linton, M. Action to improve the health of New Zealanders. New Zealand Public Health Report
1998; 5: 65-67.
๑๐๗
Harris, E. Wise, M. Hawe, P. Finlay, P. & Nutbeam, D. Working together, intersectoral action for health. Canberra:
Department of Human Services and Health; 1995.
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จากองค์ประกอบในการสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้ง ๖ อย่าง คือ Community Action, Healthy Environment, Healthy
Policy, Personal Skills & Empowerment, Health Services Reorientation, และ Evidence & Evaluation ซึ่ งพบว่า
เม็กซิ โกยังขาดในเรื่ องสองอย่างหลัง. นอกจากนี้เม็กซิ โกยังมีแผนการสร้างเสริ มสุ ขภาพระดับประเทศ ที่เรี ยกว่า
Health Promotion Operation Model (MOPS) มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาในเรื่ องการขาดแคลนในเรื่ องระบบ
สารสนเทศหรื อทางกําลังคน โดยเห็นว่า การพบกันระหว่างประชาชนและบุคลากรสุ ขภาพนั้นมีค่ามากที่สุดใน
การให้ความรู้และฝึ กให้ประชาชนรักษาสุ ขภาพของตนเอง.
ประเทศสวีเดนถือเป็ นรัฐสวัสดิการ การสร้างเสริ มสุ ขภาพในสวีเดนมีพ้ืนฐานมาจาก Ottawa Charter
โดยได้ให้ความสําคัญในเรื่ อง การจํากัดความของกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพ, ทรัพยากรและการลงทุนทางด้าน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ, การมีส่วนร่ วมของชุ มชนและภาคส่ วนอื่นๆ และ การวิจยั และประเมินผลโครงการ. ที่
สําคัญคือ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ มีการร่ างแผนสาธารณสุ ขฉบับใหม่ โดยมีจุดประสงค์ ๑๑ ข้อ ซึ่ งคํานึ งถึ งแต่เรื่ อง
Determinants of health เท่านั้น และได้มีการแบ่งออกเป็ นระดับต่างๆ คือระดับการใช้ชีวิตและพฤติกรรมด้าน
สุ ขภาพ, และระดับโครงสร้างทางสังคมและความเป็ นอยู.่ โดยทั้งหมดนี้ มีเป้ าหมายรวมเพียงอย่างเดียวคือ “การ
ให้มีเงื่อนไขทางสังคมที่ดีต่อสุ ขภาพอย่างเท่าเทียมกันระหว่างประชากรทั้งหมด.‛
นิวซี แลนด์ถือว่าเป็ นประเทศที่ร่ าํ รวยและเป็ นประเทศที่พฒั นาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพ. จะเห็ นได้จากวิวฒั นาการในเรื่ องนี้ ได้มี ก ารขับ เคลื่ อนอย่างเป็ นรู ป ธรรม ตั้ง แต่ก่ อนเปลี่ ย น
สหัสวรรษ. มีการยึดถื อแนวทางของ Ottawa Charter และได้ให้ความสําคัญกับเรื่ อง การพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐาน, การพัฒนาความสามารถของบุคลากร, การลงทุนทางด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการร่ วมมือกัน
ระหว่า งภาคส่ วน. นอกจากนี้ ในเรื่ องการกระจายอํา นาจทางด้า นสุ ข ภาพ ก็ ไ ด้มี ค วามก้า วหน้า ในเรื่ อ งนี้
ค่อนข้างมากโดยมีท้ งั District Health Board ที่ดูแลเรื่ องสุ ขภาพ และรัฐบาลท้องถิ่นที่ดูแลเรื่ องการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพโดยเฉพาะ. กฏหมาย Local Government Act ปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ได้ระบุอย่างชัดเจนในเรื่ องบทบาทและ
หน้ า ที่ ข องรั ฐ บาลท้อ งถิ่ น ในเรื่ อ งนี้ และยัง ได้มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่ ร ะหว่ า งส่ ว นกลางกับ ท้อ งถิ่ น ตาม riskspecialization model ด้วย.
ในประเทศทั้งสาม ได้มีการให้ความสําคัญในเรื่ องการมีส่วนร่ วมและการพัฒนาความสามารถ
(capacity development) ในการให้บริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพขององค์กรท้องถิ่ น ซึ่ งต้องอาศัยการทํางานและ
ประสานงานในด้านต่างๆอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ. ดังนั้นการถ่ายโอนภารกิจด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพจึงมีความ
จําเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของอปท.และชุมชน เพื่อให้การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิผล.
การพัฒนาศักยภาพของอปท.ในการรับภาระงานให้บริ การสร้างเสริ มสุ ขภาพอาจศึกษาบทเรี ยน
จากประเทศสวีเดน ที่สรุ ปการพัฒนาในเรื่ องนี้ เป็ น “บันได ๙ ขั้นสู่ ความเข้มแข็งของท้องถิ่ นในการสร้างเสริ ม
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สุ ขภาพ.” เริ่ มจากการปลูกฝังในเรื่ องสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพในผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชนทุก
ระดับ เพื่ อให้ป ระชาชนตระหนัก ถึ ง ความสํา คัญในเรื่ องการสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพ หลังจากนั้นจึ ง มี ก ารพัฒนา
นโยบาย, บุคลากร และระบบต่างๆเพื่อให้เอื้อต่อการรับภาระหน้าที่ในการให้บริ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ, และ
สุ ดท้าย ต้องมีการเก็บข้อมูลและประเมินผลเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้เพื่อจะพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป.
แผนชุมชนระยะยาว หรื อ Long-Term Council Community Plan (LTCCP) ถือว่าเป็ นเครื่ องมือ
หนึ่ งในการให้ชุมชนได้มีส่วนร่ วมอย่างเป็ นทางการในการกําหนดนโยบายสุ ขภาพของท้องถิ่นของตนเอง. ซึ่ ง
จะต้อ งมี ก ารกํา หนดผลลัพ ธ์ ที่ ชุ ม ชนต้อ งการให้ มี ก ารสนับ สนุ น และองค์ก ารท้อ งถิ่ น จะต้อ งมี แ ผนการ
ดํา เนิ นงานเพื่ อแก้ปัญหานี้ โดยจะต้องมี ก ารกํา หนดระยะเวลาของแผนด้วย. การออกกฎหมายรับรองให้มี
แผนปฏิ บตั ิการในลักษณะนี้ จะทําให้ชุมชนตื่นตัวในเรื่ องการดู แลรักษาสุ ขภาพของตนเอง ทําให้การพัฒนา
นโยบายสาธารณะมีคุณภาพมากขึ้น ตรงจุดมากขึ้นเนื่องจากเป็ นปั ญหาที่คนในพื้นที่ได้หยิบยกขึ้นมาเอง.
นอกจากนี้ การพัฒนาเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพในเม็กซิ โกตามแผน MOPS โดยใช้แนวคิด
ทางด้าน Social Marketing ก็เป็ นแนวคิดที่น่าสนใจ. เป็ นการนําหลักการทางด้านการตลาด คือ Product, Place,
Pricing และ Promotion (4Ps)มาใช้ โดยเปลี่ยนเป้ าหมายจากการทํากําไรทางการค้ามาเป็ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ให้แก่สังคมโดยรวม. โดยมีการวิเคราะห์, วางแผน, การนําไปปฏิบตั ิ และ การประเมินโครงการ ที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความคิดริ เริ่ ม โดยคํานึงถึงเรื่ องต่างๆ เช่น สิ่ งที่ตอ้ งการให้กลุ่มเป้ าหมายทํา, การให้ความรู้, สื่ อที่จะถ่ายทอด
ความรู้ ฯลฯ. การอาศัยหลักการทางธุ รกิจนี้ อาจเป็ นทางเลือกหนึ่งในการชักจูงให้ประชาชนหันมาสนใจเรื่ อง
สุ ขภาพของตนเองมากขึ้นได้.
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บทที่ ๓ ผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๓.๑ ข้ อเสนอบทบาทหน้ าที่และภารกิจของอปท.ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพในพืน้ ที่
ข้อเสนอต่อไปนี้ เป็ นข้อเสนอของผูว้ จิ ยั สังเคราะห์จากการทบทวนข้อมูลในประเทศไทย ประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ และการทบทวนบทบาทของสถานีอนามัย ๒๒ แห่ง ในบทที่ ๒ และการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ใน
อบต.๔ แห่ง แล้วสังเคราะห์ เรี ยบเรี ยงให้สอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย เป็ นข้อเสนอเรื่ อง ภารกิจของรัฐ
และท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ, กรอบในการประเมินความเข็มแข็งของท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
, และข้อเสนอทางเลือกการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพและการบริ หารจัดการสถานพยาบาลภาครัฐภายใต้บริ บท
การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๓.๑.๑ ภารกิจของรัฐและท้องถิ่นในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
จากการทบทวนแผนการกระจายอํานาจฯพ.ศ.๒๕๔๔ และแผนงานด้านสร้างเสริ มสุ ขภาพของจังหวัด
ต่างๆ สามารถจัดแบ่งเป็ นกลุ่มงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพของออตตาวา ชาร์ เตอร์
ได้ ๑๘ งานกับอีก ๓ กลไก แบ่งเป็ น
 การส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนรายบุคคล ๖ งาน
 การสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชน ๔ งาน
 การจัดการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ ๖ งาน
 การคุม้ ครองสิ ทธิ ๒ งาน
 กลไกการผลักดันนโยบายสาธารณะอื่นๆ เพื่อสุ ขภาพ
 กลไกการสื่ อสารสาธารณะเพื่อสุ ขภาพและการจัดการข้อมูลด้านสุ ขภาพ
 กลไกการใช้หลักฐานทางวิชาการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ และได้สรุ ปบทบาทของรัฐ ท้องถิ่น และประชาชนไว้ในตารางที่ ๓
ก. การส่ งเสริ มสุ ขภาพของประชาชนรายบุคคล
เป็ นการบริ หารจัด การปั จจัย ต่ อ สุ ข ภาพของประชาชนรายบุ ค คลมี จุด มุ่ ง หมายในการระบุ ถึ ง ปั จจัย ที่ มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุ ขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้ น โดยจําแนก
ประชากรออกตาม อายุ เพศ วัฒนธรรม และสถานการณ์ทาํ งาน ที่ครอบคลุม การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตและป้ องกัน
ปั ญหาสุ ข ภาพจิ ตในกลุ่ มเป้ าหมาย* การแก้ไขปั ญหาเด็ กนํ้า หนักตํ่า กว่า เกณฑ์* งานทันตสาธารณสุ ข * งาน
โภชนาการ* และงานวางแผนครอบครั วและพัฒนาประชากร* รวมถึ ง การพัฒนาบุ คลากรและชุ มชนและ
ปฏิบตั ิการเพื่อเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อด้วย* ประกอบด้วย ๖ งาน คือ
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๑. การส่ งเสริ มสุ ขภาพ อสม.
๒.การส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก*
๓. การส่ งเสริ มสุ ขภาพเด็กวัยเรี ยนและเยาวชน*
๔.การดูแลผูพ้ ิการและผูด้ อ้ ยโอกาส*
๕.การส่ งเสริ มสุ ขภาพวัยแรงงานรวมถึง งานพัฒนาอาชีวอนามัยและอาชีวเวชกรรม*
๖.การส่ งเสริ มสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ*
ข. การสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการวางแผน สร้างกิจกรรมและระดมทรัพยากร ประกอบด้วย ๔ งาน
๑.การบริ หารจัดการกองทุนสุ ขภาพในพื้นที่
๒.การมีส่วนร่ วมของกองทุนชุมชนอื่นๆที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓.การส่ งเสริ มกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๔.งานส่ งเสริ มการออกกําลังกายเพื่อสุ ขภาพ*
ค. การจัดการให้เกิ ดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุ ขภาพ เป็ นการจัดการให้เกิ ดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทาง
สังคมที่ถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย สําหรับพักอาศัย เรี ยนรู ้ และทํางาน นอกจากนี้จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่กระตุน้
ให้คนรู้จกั รักษาสุ ขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวติ อีกด้วย ประกอบด้วย ๖ งาน
๑. การจัดหาและพัฒนานํ้าสะอาด*
๒. การเกษตรเพื่อสุ ขภาพและอาหารปลอดภัย
๓. งานสุ ขาภิบาลอาหารและงานสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม*
๔. งานเฝ้ าระวังและคุม้ ครองสุ ขภาพจากมลพิษทาง นํ้า และอากาศ *
๕. การป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุจราจร
๖. การควบคุมการผลิต จําหน่าย และบริ โภค สุ ราและยาสู บ
ง.การคุม้ ครองสิ ทธิ ประกอบด้วย ๒ งาน
๑. การคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคล ให้เข้าถึงหลักประกันสุ ขภาพ
๒. การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสุ ขภาพ รวมถึง
-การผลิตสื่ อและหรื อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารด้านอาหารและยา*
-การเสริ มสร้างศักยภาพผูบ้ ริ โภคด้านความรู้ในการบริ โภคและเรี ยกร้องสิ ทธิอนั ชอบธรรม*
-การสร้างและขยายเครื อข่ายการมีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ขของผูบ้ ริ โภคใน
ท้องถิ่น*
-ตรวจสอบติดตามคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องสําอางและวัตถุ
อันตรายในสถานที่จาํ หน่ายตามที่ระบุใน พ.ร.บ.แต่ละประเภท*
๘๓

จ.กลไกการผลักดันนโยบายสาธารณะอื่นๆ เพื่อสุ ขภาพ ควรมุ่งเน้นไปเพื่อสร้างความเป็ นธรรมอันเนื่องมาจาก
ปั จจัยกําหนดสุ ขภาพ และสร้างความรับผิดชอบต่อการกระทําที่ทาํ ให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ฉ.กลไกการสื่ อสารสาธารณะเพื่อสุ ขภาพและการจัดการข้อมูลด้านสุ ขภาพ
ช.กลไกการใช้ หลักฐานทางวิชาการในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ หมายรวมถึง การประเมินวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ อง
ประสิ ทธิ ผลของโครงการ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และข้อมูลอื่นๆที่ทาํ ให้เกิดความรู้ที่นาํ มาใช้ในการตัดสิ นใจได้
หมายเหตุ: * เป็ นภารกิจเดิมของกระทรวงสาธารณสุ ขที่ตอ้ งถ่ายโอนให้ทอ้ งถิ่นในแผนพ.ศ.๒๕๔๔
ตารางที่ ๗ ข้ อเสนอบทบาทของรัฐ ท้ องถิ่น และประชาชนในการสร้ างเสริมสุ ขภาพในประเทศไทย
ประเด็น
ในการสร้ างเสริม
สุ ขภาพ
ภาพรวมระบบ
สุขภาพ

ก.การส่งเสริ ม
สุขภาพของ
ประชาชนรายบุคคล

ข. การสร้างความมี
ส่วนร่ วมของชุมชน

บทบาทของรัฐ ท้ องถิน่ และประชาชนในการสร้ างเสริมสุขภาพ
รัฐส่ วนกลาง/ส่ วนภูมภิ าค

องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่

ภาคประชาชน

-กสธ.เป็ นหน่วยงานหลักในการกําหนด
นโยบาย
-สช.สร้างกลไกนโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่ วม
-สปสช.เป็ นผูซ้ ้ือบริ การสุขภาพ
-สสส. สนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ
ภาคประชาชน
-สวรส. วิเคราะห์ประเมินประสิ ทธิผลงาน
ส่งเสริ มสุขภาพเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ
- กสธ.จัดทําโครงการระดับชาติ สร้างกลไก
แรงจูงใจ
- สปสช.จัดสรรงบบริ การสุขภาพ รวมทั้ง
งบส่งเสริ มป้ องกันโรค (PP) ให้สถาน
บริ การ
-สปสช.จัดสรรงบส่งเสริ มป้ องกันโรคใน
ชุมชน (PP com) ให้ในรู ปแบบกองทุน
สุขภาพตําบล

-จัดให้มีบริ การสาธารณะ โดย
ผูใ้ ห้บริ การอาจมาจากรัฐหรื อ
เอกชนก็ได้
-จัดการดูแลสิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น
-จัดกระบวนการนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมี
ส่วนร่ วม

ดูแลสุขภาพตนเอง
ครอบครัว และร่ วม
วางแผนและ
ตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรของ
ท้องถิ่น

-สถานีอนามัย แนะนําทักษะ
ทางสุขภาพรายบุคคล/กลุ่ม
และการอบรมในระดับชุมชน
-เป็ นภารกิจของ รพสต.

อสม. ร่ วมในการ
ดูแลสาธารณสุขมูล
ฐาน

- บริ หารกองทุนสุขภาพตําบล
- อปท. จัดสรรให้หมู่บา้ น
ชุมชนแห่งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ทําโครงการตามแผนของ
หมู่บา้ น

-ชุมชนเป็ นกรรมการ
กองทุนสุขภาพตําบล
-วางแผนและ
ดําเนินการโครงการ
ระดับหมู่บา้ น
-ขับเคลื่อนสังคมและ
ภาคประชาชน

-สสส.มีบทบาทสนับสนุนการสร้างเสริ ม
สุขภาพ นอกระบบบริ การสุขภาพ

๘๔

ประเด็น
ในการสร้ างเสริม
สุ ขภาพ
ค. การจัดการให้เกิด
สิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อ
สุขภาพ
ง. การคุม้ ครองสิ ทธิ

จ.กลไกการผลักดัน
นโยบายสาธารณะ
อื่นๆ เพื่อสุขภาพ

บทบาทของรัฐ ท้ องถิน่ และประชาชนในการสร้ างเสริมสุขภาพ
รัฐส่ วนกลาง/ส่ วนภูมภิ าค

องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่

-สธ.และกรมวิชาการ จัดทําแนวทางการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม
-สช.สร้างกลไก แนวทางการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ
-สปสช.ให้หลักประกันสุขภาพกับทุกคน
-กสธ.จัดทําแนวทางคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค

ภาคประชาชน

-จัดการสิ่ งแวดล้อม

-สอดส่องดูแล
สิ่ งแวดล้อมรอบบ้าน
และชุมชน

สอดส่องการละเมิดสิ ทธิ และ
ให้ความคุม้ ครองผูด้ อ้ ยโอกาส

ประชาชนรู ้สิทธิและ
ปกป้ องสิ ทธิคนใน
ชุมชน
ร่ วมในกระบวนการ

-สช. จัดกลไก และแนวทางการทําแผน
สุขภาพในระดับพื้นที่

เป็ นแกนประสานการจัดทํา
นโยบายสาธารณะอย่างมีส่วน
ร่ วม หรื อ จัดทําแผนสุขภาพ
จังหวัด/ แผนสุขภาพตําบล
ฉ.กลไกการสื่ อสาร -สสส. ทําการตลาดเพื่อสังคม ส่งเสริ มการมี เป็ นหน่วยจัดเก็บข้อมูลที่จุด
สาธารณะเพื่อสุขภาพ พฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพ
บริ การ
และการจัดการข้อมูล -กสธ.จัดระบบข้อมูลด้านสุขภาพ, สสจ.
ด้านสุขภาพ
สนับสนุนข้อมูลให้ทอ้ งถิ่น
ช. กลไกการใช้
สวรส.จัดให้มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและวิจยั
ใช้หลักฐานทางวิชาการในการ
หลักฐานทางวิชาการ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจที่ระดับต่างๆ จัดทําแผนสุขภาพ
ในการสร้างเสริ ม
สสจ.สนับสนุนข้อมูลให้ทอ้ งถิ่น
สุขภาพ

การมอบภารกิจจากหน่วยงานรัฐส่ วนกลาง/ส่ วนภูมิภาค ให้ทอ้ งถิ่น อาจอาศัยหลัก ๒ อย่างคือ ๑) ความ
เสี่ ยงตํ่าหรื อความถี่สูง และ ๒)ใช้ทกั ษะพื้นฐาน หรื อเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง รายละเอียดดูในตารางที่ ๘
ตารางที่ ๘ การแบ่ งภารกิจตามการกระจายอานาจให้ หน่ วยงานรัฐแต่ ละระดับ
หน่ วยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.)

พืน้ ที่
ทีร่ ับผิดชอบ
ทัว่ ประเทศ

การจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
จัดทําเป็ นนโยบายระดับชาติ สร้างกลไกแรงจูงใจ
ประเมินความก้าวหน้าในการสร้างเสริ มสุขภาพ ใน ๖ ด้าน ดังนี้
๑) นโยบายสุขภาพ ๒) สภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ๓) การมีส่วนร่ วมของชุมชน
๔) ทักษะชีวติ และพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ๕) การปรับทัศนะคติเกี่ยวกับ

๘๕

หน่ วยงาน
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)

องค์การบริ หารส่วน
จังหวัด (อบจ.)

สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ(สสอ.)
เทศบาล

องค์การบริ หารส่วน
ตําบล (อบต.)

พืน้ ที่
ทีร่ ับผิดชอบ

การจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ

บริ การสุขภาพ ๖) การใช้หลักฐานทางวิชาการและการประเมินผล
จังหวัด
๑. ประสานงานเพื่อให้เกิดการประเมินสภาพปั ญหาปัจจัยกําหนดสุขภาพ และ
จัดทําแผนสุขภาพจังหวัดร่ วมกัน
๒. สื่ อสารสาธารณะเพื่อพัฒนาทักษะส่วนบุคคลในเรื่ องสุขภาพและการใช้ชีวติ (ที่
จําเพาะกับบริ บทของจังหวัด)
๓.จัดระบบข้อมูลด้านสุขภาพ สนับสนุนข้อมูลให้ทอ้ งถิน่ ในการประเมินผลและ
ตัดสิ นใจ
๔ กํากับมาตรฐานการบริ การสาธารณะด้านสุขภาพและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพ
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในอําเภอ
จังหวัดหรื อ
1. สร้างกลไกนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับจังหวัดที่มีส่วนร่ วมจาก
ระหว่างท้องถิ่น ท้องถิ่นระดับต้น (Build healthy public policy),
2. สร้างกลไกเพื่อจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพในระดับจังหวัด (Create
supportive environment for health)
อําเภอ
ร่ วมกับโรงพยาบาลชุมชนในรู ปแบบคณะกรรมการ คปสอ. หรื อ CUB Board ใน
การจัดการระบบข้อมูล การบัญชีและการสนับสนุน สอ. และอบต. รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ในอําเภอ
ท้องถิ่นเขตเมือง -จัดให้มีบริ การสาธารณะในเทศบาล ๑๘ งาน
การส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนรายบุคคล ๖ งาน (อาจจัดโดยผูใ้ ห้บริ การสุขภาพ
อื่น)
การสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชน ๔ งาน
การจัดการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ๕ งาน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ๒ งาน
-เป็ นแกนประสานจัดทํานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม หรื อ จัดทําแผนสุขภาพ
เทศบาล
ท้องถิ่นเขต
-จัดให้มีบริ การสาธารณะในเขต ๑๘ งาน
ชนบท ตําบล
การส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนรายบุคคล ๖ งาน (อาจจัดโดยผูใ้ ห้บริ การ
สุขภาพอื่น)
การสร้างความมีส่วนร่ วมของชุมชน ๔ งาน
การจัดการให้เกิดสิ่ งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ๕ งาน
การคุม้ ครองสิ ทธิ ๒ งาน
-เป็ นแกนประสานจัดทํานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม หรื อ จัดทําแผนสุขภาพ

๘๖

หน่ วยงาน
สถานีอนามัย.,
โรงพยาบาลส่ง
เสริ มสุขภาพตําบล.,
PCU
โรงพยาบาลชุมชน

พืน้ ที่
ทีร่ ับผิดชอบ
ตําบล

อําเภอ

การจัดการการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ตําบล
เป็ นผูใ้ ห้บริ การ การส่งเสริ มสุขภาพของประชาชนรายบุคคล อาจสังกัดอบต.หรื อ
CUB

เป็ นพี่เลี้ยงสนับสนุนสอ./รพ.สต./PCU ในรู ปแบบ CUB Board ด้านกําลังคนและ
เวชภัณฑ์

๓.๑.๒ การบริหารจัดการทีส่ ่ วนกลาง
หน่วยงานที่ส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุ ข,
สํา นัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้วนหน้า , สํา นัก งานกองทุ นสนับ สนุ น การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ, สํานัก งาน
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ และ สถาบันวิจยั ระบบสุ ขภาพ แม้จะได้เสนอหน้าที่หลักๆของแต่ละหน่วยงาน
ไว้แล้ว ดังนี้
-กระทรวงสาธารณสุ ข (กสธ.)เป็ นหน่วยงานหลักในการกําหนดนโยบาย และกําหนดมาตรฐานของ
บริ การสาธารณะ
-สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติ (สช.)สร้างกลไกนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่ วม และ
ประเมินความก้าวหน้าของการสร้างเสริ มสุ ขภาพทั้งระบบ
-สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็ นผูซ้ ้ื อบริ การสุ ขภาพ ในส่ วนของบริ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของประชากรรายบุคคล และกําหนดมาตรฐานของบริ การ
-สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพภาค
ประชาชน
-สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) วิเคราะห์ประเมินประสิ ทธิ ผลงานส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อใช้ใน
การตัดสิ นใจ
แต่ยงั มีความจําเป็ นต้องมีเจ้าภาพในการดูแลรับผิดชอบโครงสร้ างของระบบ ซึ่ งประกอบด้วย ระบบ
ข้อมูลข่าวสาร, ระบบการพัฒนากําลังคนทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่ นและภาคประชาชน ซึ่ งในปั จจุ บนั หน่ วยงาน
ข้างต้น ดํา เนิ นการในส่ วนที่ ตนเกี่ ยวข้องตามความถนัดและความสนใจ ขาดการประสาน แลกเปลี่ ยน และ
ประเมินผลร่ วมกัน สิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในช่วง สิ บปี ที่ผา่ นมา เกิดทุนทางปั ญญาในพื้นที่ต่างๆ แต่การต่อยอดทุนทาง
ปั ญญาในระดับประเทศยังไม่เป็ นเอกภาพ
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กระทรวงสาธารณสุ ข ควรใช้โครงข่ายของ สสจ. และ สสอ. ในการจัดระบบข้อมูล ข่าวสารสุ ขภาพ
ระบบรายงานการเฝ้ าระวังปัจจัยเสี่ ยง ที่ทุกฝ่ ายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
สสส. ควรรับหน้าที่ เป็ นแกนในการพัฒนากําลังคน ภาคท้องถิ่ นและภาคประชาชน บันทึกปั ญญาใน
ท้องถิ่นให้เป็ นความรู ้เชิงประจักษ์ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ระหว่างท้องถิ่น
และ สช.ควรมีคณะกรรมการประเมินความก้าวหน้าด้านการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ประสานการทํางาน
หน่วยงานส่ วนกลางทุกส่ วน รวมทั้งกรมการปกครองส่ วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยด้วย
๓.๒ ข้ อค้ นพบความสามารถของท้ องถิ่นและข้ อเสนอการประเมินสมรรถนะและพัฒนาอบต.ในการสร้ างเสริม
สุ ขภาพ
ในบทนี้ นัก วิจ ัย ศึ ก ษาศัก ยภาพของท้อ งถิ่ น ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพโดยการเก็ บ ข้อ มู ล ในพื้ น ที่
สั ม ภาษณ์ และสนทนากลุ่ ม ร่ ว มกับ ใช้อ งค์ค วามรู ้ จ ากการทบทวนประสบการณ์ จ ากต่ า งประเทศ นํา มา
สังเคราะห์เป็ นข้อเสนอเพื่อการพัฒนาศักยภาพอบต.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
๓.๒.๑ ข้ อค้ นพบความสามารถของท้ องถิ่นสาหรับการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
นักวิจยั ได้ทบทวนประสบการณ์ จากต่างประเทศที่มีการกระจายอํานาจและมีระบบสุ ขภาพที่กา้ วหน้า
พบว่ามีการทํา “ขั้นบันได 9 ขั้นในการพัฒนาความสามารถของท้องถิ่ นสําหรับการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ‛ ๑๐๘ ที่
ผูว้ ิจยั ทบทวนไว้ในบทการกระจายอํานาจด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพในต่างประเทศ ซึ่ งน่ าจะนํามาประยุกต์ใช้
กับประเทศไทยได้ จากแนวคิดนี้ น่าจะนํามาประยุกต์โดยแบ่งเป็ น ๓ กลุ่มของศักยภาพ คือ
ก. ความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
เป็ นการปลูกฝั งในเรื่ องคุณค่ าของสุ ขภาพและการสร้ างเสริ มสุ ขภาพในผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสี ยในชุ มชน
ทุกระดับ ทั้งประชาชนและผู้นาชุ มชน เนื่ องจากการพัฒนาและผลักดันนโยบายจําเป็ นที่จะต้องมีส่วนร่ วมจาก
ชุ มชนในการให้นโยบายตอบสนองต่อความต้องการและแก้ปัญหาของชุ มชนอย่างมีประสิ ทธิ ผลและตรงจุ ด
และนอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารและนักการเมืองที่เป็ นผูน้ าํ ของชุ มชน ยังต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของนโยบายเพื่อช่วย
ผลักดันนโยบายอีกทางหนึ่ ง และ นําไปดําเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล โดยการปลูกฝั งใน
เรื่ องนี้ อาจทําได้โดยการให้ความรู ้ในเรื่ องของประโยชน์ของการสร้ างเสริ มสุ ขภาพแก่ประชาชนและผูบ้ ริ หาร,
จัดกิจกรรมต่างๆในการสร้างเสริ มสุ ขภาพให้ชุมชนและผูน้ าํ เข้ามามีส่วนร่ วม เท่าที่สามารถทําได้ ฯลฯ
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ข. ศักยภาพในการจัดกระบวนการพัฒนานโยบาย และการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ กลไก
สามารถพัฒนานโยบาย, บุคลากร และ ปัจจัยอืน่ ๆในชุ มชน ให้ เอือ้ ต่ อการรับภาระหน้ าทีใ่ นการให้ บริการ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพ โดยสามารถจัดกระบวนการในการระบุปัญหาของชุ มชน และแล้วจึ งจะสามารถกําหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ และนโยบายของท้องถิ่นต่อไป รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กร (Institutional Capacity Development) ในเรื่ องของโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบและกลไก และ พัฒนาใน
เรื่ องความสามารถของบุคลากร เพื่อทําให้ชุมชนสามารถรองรับภาระหน้าที่ในการให้บริ การแก่ประชาชนได้
อย่างตรงจุดและมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล ทั้งนี้ การพัฒนาความสามารถทําได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้๑๐๙
การพัฒนาแบบ “ล่ างขึน้ บน” (Bottom-up organizational approach) เป็ นการพัฒนาเรื่ องความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิ ค ของบุ ค ลากรในองค์ก รเพื่อให้ส ามารถรองรั บกิ จกรรมเฉพาะต่ า งๆ เช่ น การวางแผน, การ
ดําเนินการ และการประเมินผล เพื่อที่จะทําให้องค์กรสามารถทําสิ่ งเหล่านี้ ได้เองโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาที่ปรึ กษาจาก
ภายนอก โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กรนั้น จะต้องเป็ นในลักษณะการพัฒนาให้มีความหลากหลายในเรื่ อง
ของทักษะพื้นฐานต่างๆ (Broadening general skills) และการพัฒนาทักษะเฉพาะทาง (Specialization) เพื่อให้
สามารถรั บมื อกับภาระหน้าที่ ในเรื่ องการให้บริ การสุ ขภาพได้อย่างเพียงพอเหมาะสม การพัฒนาในเรื่ องนี้ มี
ความจําเป็ นที่จะต้องเป็ นการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและมีทิศทางชัดเจนเพื่อให้มีการพัฒนาที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิผล
การพัฒนาแบบ “บนลงล่ าง” (Top-down organizational approach) เป็ นการพัฒนาที่ตวั ระบบและ
กระบวนการในการบริ หารจัดการ ซึ่ งรวมไปถึงกระบวนการการตัดสิ นใจและการบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆ
ซึ่ งจะต้องอาศัยการประสานงานและการวางแผนที่ดี นอกจากนี้ จะต้องมี ระบบที่ให้ความสําคัญกับเรื่ องการ
รับรองคุณภาพ (Quality assurance) และการประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และการพัฒนา โดย
การพัฒนาในเรื่ องระบบและกระบวนการ มีความจําเป็ นที่จะต้องพัฒนาในทุกระดับโดยเฉพาะในชุมชน เพื่อให้
องค์กรท้องถิ่นมีความยืดหยุน่ ในการตอบสนองต่อปั ญหาสุ ขภาพของประชาชน
การพัฒ นาแบบโดยอาศั ย ความร่ วมมื อ ระหว่ า งภาคี (Partnership) โดยเป็ นการแลกเปลี่ ย นความรู้
ระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาจุดด้อยของตนจากการเรี ยนรู ้ จากอีกองค์กรหนึ่ งที่มีความเชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ตอ้ งการ
จะพัฒนา ซึ่งอาจสามารถทําได้โดยการไปศึกษาดูงาน และ การจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) เป็ นต้น
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การพัฒนาที่ชุมชน (Community organizational approach) โดยการทําให้ประชาชนตระหนัก , มีความรู้
และ พัฒนาทักษะ เพื่อที่แก้ปัญหาและพัฒนาตนเองโดยใช้ความสามารถของตนและระบบต่างๆที่มีอยู่ ซึ่ งการ
พัฒนาชุ มชนจะทําให้ คนในชุ มชนเข้าใจเรื่ องกระบวนการตัดสิ นใจ ได้ดีข้ ึน, การติดต่อสื่ อสารในระดับต่างทํา
ได้สะดวกขึ้ นและมี ประสิ ทธิ ผล, และทําให้ชุมชนมี ความมัน่ ใจในการบริ หารจัดการกิ จกรรมในชุ มชนของ
ตนเอง
ค. ศักยภาพในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
มีการเก็บข้ อมูล, การรับรองคุณภาพ, การกากับดูแล, และ การประเมินผล เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และเป็ น
ข้อมูลให้กบั ประชาชนและผูบ้ ริ หารเพื่อให้ทราบถึงประสิ ทธิ ภาพ, ประสิ ทธิผล และ ความพึงพอใจของโครงการ
และนโยบายที่ได้ดาํ เนิ นการไปแล้ว โดยการที่ ทอ้ งถิ่ นที่จะมีศกั ยภาพในเรื่ องนี้ ได้น้ นั ผูน้ าํ และชุ มชนต้องเห็น
คุณค่าของการสร้างเสริ มสุ ขภาพ และผ่านกระบวนการพัฒนานโยบายและแผนสุ ขภาพมาแล้ว โดยนอกจากการ
พัฒนาบุคลากรแล้ว ยังมีความจําเป็ นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปั จจัยอื่นๆ เช่น การมีระบบสารสนเทศ
ที่ดี และการมีระบบกลไกการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพและคล่องตัว
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว นักวิจยั เข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ ๔ อบต.ที่มีความก้าวหน้าแตกต่างกัน เพื่อ
วิเคราะห์วา่ อบต.มีศกั ยภาพในประเด็นทั้ง ๓ นี้ อย่างไร และศักยภาพของอบต.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ พัฒนา
มาได้อย่างไร ทั้งนี้ ผลการศึกษาเพียง ๔ อบต. มีขอ้ จํากัดยังไม่สามารถเป็ น ข้อเสนอแนวทางของ อปท. ทั้ง ๓
ระดับได้ (อบจ., เทศบาล ,อบต.)
ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาในอบต.ที่มีความก้าวหน้าในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในระดับต่างๆกัน ๔ แห่งดังนี้
๑. องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
๒. องค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทนง อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
๓. องค์การบริ หารส่ วนตําบลบุ่งคล้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
๔. องค์การบริ หารส่ วนตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อบต.บ้านปรก ถูกเลือกเป็ นกรณี ศึกษาเนื่ องจากมีจุดเด่นในการวางรากฐานความคิดเรื่ องสาธารณสุ ข
และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ การทํา กิ จกรรมในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ เ ป็ นรู ป ธรรม และผูบ้ ริ ห ารมี ค วาม
ตระหนักถึ งเรื่ องสุ ขภาพ เป็ นตัวอย่างและบทเรี ยนในขั้นแรกคือ ขั้นของการปรับแนวคิดในเรื่ องสุ ขภาพ การ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ และการดําเนินกิจกรรม
อบต.หาดทนง เป็ น อบต.ขนาดเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ มีการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารมีความตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพ ถึงแม้จะเป็ นพื้นที่ขนาดเล็ก แต่
ก็สามารถดําเนินงานและมีกิจกรรมที่ส่งเสริ ม ฟื้ นฟู ป้ องกัน ได้ตามบริ บทของขนาดพื้นที่ และจํานวนประชากร
ได้เป็ นอย่างดี เป็ นตัวอย่างและบทเรี ยนในขั้นที่หนึ่ง และเริ่ มมีแผนสุ ขภาพระดับตําบลในแผนพัฒนาตําบล
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อบต.บุ่ ง คล้า มี จุ ด เด่ น ในการนํา แนวคิ ด สามเหลี่ ย มเขยื้ อ นภู เ ขามาเป็ นฐานคิ ด ในการพัฒ นาจน
กลายเป็ นนโยบายด้านสุ ขภาพของพื้นที่ ที่สามารถนํามาปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นตัวอย่างและบทเรี ยนในขั้นที่สอง คือ
การพัฒนานโยบายสาธารณะ ศักยภาพของชุมชน และปัจจัยอื่นๆในชุมชน
อบต.ดอนแก้ว เป็ น อบต.ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่มีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาล และมีความโดดเด่นในกิจกรรมการจัดการขยะในชุ มชน และสามารถสรุ ปบทเรี ยนถ่ายทอดความรู ้ให้กบั ที่
อื่นได้ เป็ นตัวอย่างและบทเรี ยนในขั้นที่สามคือมีศกั ยภาพในการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
รายละเอียดบริ บทของแต่ละ อบต.อยูใ่ นภาคผนวก ๔.๑
ศักยภาพ ของอบต.บ้ านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
อบต.มีกิจกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรม แต่เป็ นรู ปแบบของกิ จกรรมกลุ่มระยะสั้น ใน
ลักษณะของโครงการหรื อชมรม ยังไม่ปรากฏว่ามีแผนสุ ขภาพตําบลในลักษณะที่เป็ นนโยบายสาธารณะด้าน
ควบคุ ม ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ สุ ข ภาพ เจ้า หน้า ที่ ส ถานี อ นามัย ได้รั บ การถ่ า ยโอนมาสั ง กัด อบต.แล้ว เจ้า พนัก งาน
สาธารณสุ ขใช้วธิ ี การชักชวนอาสาสมัครเป็ นทีมมาร่ วมช่วยงานลงพื้นที่หมู่บา้ น ทํางานแบบบูรณาการอย่างเป็ น
รู ปธรรม ร่ วมกับ นายกอบต.และปลัดอบต. สามารถสร้ างความตระหนัก เรื่ องสุ ขภาพ และวางรากฐานและ
เสริ มสร้างความเข้าใจในเรื่ องของสาธารณสุ ขของคนในชุมชน ผูบ้ ริ หารและผูน้ าํ ระดับนักการเมืองได้ดี
ปลัดอบต.มี ความเข้าใจและสนับสนุ นงานสาธารณสุ ขดี ส่ วนนายกอบต.ก็ให้ความสําคัญกับบริ การ
สาธารณะและตอบสนองต่อชุมชนดี
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขมีความรู้ และได้ใช้ เครื่ องมือการวิเคราะห์ SWOT เครื่ องมือในการพัฒ นา
กระบวนการทํางานเป็ นทีมด้วยการสร้างการมีส่วนร่ วมด้วยแนวคิด ร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมประเมิน ศักยภาพของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขส่ วนหนึ่ งมาจากการแนะนําของหัวหน้าสถานี อนามัย อีกส่ วนมาจากการศึกษาระดับ
ปริ ญญาหลักสู ตรสาธารณสุ ขชุมชน จากวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง รวมถึงความรู้ดา้ นการบริ หารจัดการองค์การ

ศักยภาพ ของอบต.หาดทนง อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อบต.หาดทนง เป็ น อบต.ขนาดเล็กที่ ได้ถ่ายโอนภารกิ จการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ มี การจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารมีความตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพ พื้นที่ขนาดเล็ก
นายก อบต. มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุ มชน และให้ความสําคัญในงานด้านสาธารณสุ ขเพราะเคยเป็ น
อสม. มาก่อน มีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่ วม แต่เนื่องจากพื้นที่ใกล้เมือง คนในชุ มชนไปทํางานใน
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เมือง จึงไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ทาํ โดยประชาชน ลักษณะของกิจกรรมจึงเป็ นการให้บริ การตรวจรักษา การรณรงค์
ป้ องกันยาเสพติ ด การดู แลสุ ขภาพตาประชาชน การป้ องกันโรคเอดส์ มากกว่าการสร้ างเสริ มสุ ขภาพที่ เป็ น
ลักษณะโครงการหรื อกิจกรรม แต่ก็มีกิจกรรมที่ดาํ เนิ นการอยูก่ บั ผูส้ ู งอายุบา้ ง เช่น สนับสนุ นเรื่ องการออกกําลัง
กาย เป็ นต้น
ศักยภาพของอบต.บุ่งคล้ า อาเภอหล่ มสั ก จังหวัดเพชรบูรณ์
มีการนําแนวคิดสามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขามาเป็ นฐานคิดก่อให้เกิ ดกระบวนการที่จะทําให้ทุกภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงเรื่ องสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยมีผอู ้ าํ นวยการโรงพยาบาลหล่มสัก
และ สาธารณสุ ขอําเภอ เป็ นผูจ้ ุดประกายความคิด พัฒนาจนกลายเป็ นนโยบายด้านสุ ขภาพของพื้นที่ ที่สามารถ
นํามาปฏิบตั ิได้จริ ง มีการจัดตั้งโรงพยาบาลตําบลก็มีเงื่อนไขในการจัดตั้งโดยจะต้องให้มีส่วนท้องถิ่นเข้าร่ วม มี
ภาคประชาชน มีโรงพยาบาล ตามแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
ในขณะที่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นพัฒนาไปมาก มีโรงพยาบาลตําบล แต่การสร้างเสริ มสุ ขภาพได้รับ
ความสําคัญในอันดับรองลงมา แม้นายก อบต. จะเห็นว่าเรื่ องของสุ ขภาวะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกับทุกเรื่ องไม่ใช่
เฉพาะเรื่ องสุ ขภาพ รวมถึงชี วิตความเป็ นอยูแ่ ละสิ่ งแวดล้อม ด้วย แต่ ‛ปั จจุบนั ภารกิจของ อบต. ค่อนข้างเยอะ
ทั้งเรื่ องของการถ่ายโอนและเรื่ องกระจายอํานาจ เรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพจึงยังเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งค่อยๆ ทําไปที
ละเรื่ อง‛
เนื่องจากเป็ นพื้นที่ที่สอ.ยังไม่ได้มีการถ่ายโอน อบต. บุ่งคล้าจึงยังคงลักษณะการทํางานของรู ปแบบเก่า
คือ สอ.ดูแลเรื่ องสุ ขภาพทั้งหมด และ อบต.สนับสนุนในเรื่ องของงบประมาณ การจัดการ แต่มีเป้ าหมายเดียวกัน
คือเพื่อประชาชน ในส่ วนของข้อมูลด้านสุ ขภาพนั้น มี การคืนข้อมูลให้กบั ชุ มชนทุ กปี โดยเก็บตัวเลขทําสถิ ติ
เช่น อัตราตาย แสดงเป็ นภาพรวมของตําบล โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขเป็ นผูว้ เิ คราะห์เอง
โดยสรุ ป ภาวะการนําในการพัฒนามาจากโรงพยาบาลเป็ นหลัก และใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม สร้ าง
ความยัง่ ยืนในการพัฒนา แต่ ค งลัก ษณะเด่ นของการรั ก ษาพยาบาลและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพรายบุ ค คลมากกว่า
นโยบายสาธารณะอื่น
ศักยภาพของอบต.ดอนแก้ว อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
อบต.ดอนแก้ว เป็ น อบต.ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีความโดดเด่นในกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน
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อบต.ดอนแก้วได้ใช้กระบวนการทําประชาคม การประชุ มสัญจร เวทีชาวบ้าน สร้างตระหนักร่ วมกัน
แล้วจัดทําแผน ด้วยเป็ นชุ มชนที่อยู่ในเขตเมือง ประชาชนมีการศึกษา ทุกคนให้ความสําคัญในการดู แลรักษา
สุ ขภาพตนเองเป็ นอย่างดี แต่ความเป็ นเขตเมืองเรื่ องสิ่ งแวดล้อมจึงเป็ นปั ญหาที่อยูใ่ นระดับต้นๆ
สุ ขภาพในแนวคิดของนายก อบต.คือ เรื่ องของสุ ขภาวะ การจัดสุ ขภาวะที่เกี่ยวกับคน ครอบครัว และ
ชุ มชน จะเป็ นปั จจัยในการกําหนดเรื่ องสุ ขภาพ และด้วยการศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาซึ่ งปั จจุบนั
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้านการบริ หารการเกษตร ด้วยครอบครัวเป็ นครอบครัวเกษตรกร แต่นายกก็
สามารถบูรณาการวิชาความรู ้ที่ได้ศึกษา รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่กว้างขวาง จึงสามารถนําเรื่ องเกษตร มาจัดการปั ญหาใน
ชุ ม ชนในเรื่ องสิ่ ง แวดล้อมและมลพิ ษที่ มี ผ ลต่ อสุ ข ภาพในเรื่ องบ่อแก๊ สชี วภาพจากขี้ หมู โดยมี ภาคี จากกรม
ส่ งเสริ มการเกษตรมาให้การสนับสนุ น นอกจากนี้ บุคคลที่มีส่วนสําคัญของ อบต.ดอนแก้ว คือ ปลัด อบต.ปลัด
ที่ กาํ ลังศึ กษาระดับปริ ญญาเอก เจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆ ในส่ วนการคลัง ส่ วนโยธา ส่ วนธุ รการ โดยที มงานฝ่ าย
ข้าราชการประจําที่มีอุดมการณ์ ในการทํางานไปในทางเดี ยวกัน ทําให้สามารถดําเนิ นงานตามนโยบาย พัฒนา
ชุมชนและการบริ หารงานอย่างโปร่ งใส
การดําเนินงานจัดการขยะ สามารถกําหนดเป็ นแผนงานที่มีความต่อเนื่องในระยะยาว เกิดจากการพัฒนา
ความสามารถและวิธีการ 3 เรื่ องที่สาํ คัญคือ
๑. การหาภาคีจากชุ มชน คือ วัดและโรงเรี ยน โดยร่ วมกับวัดในการรณรงค์เรื่ องการจัดเก็บขยะ ในวัน
พระมีการเทศน์เรื่ องการเก็บขยะ ร่ วมกับโรงเรี ยนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นกั เรี ยน เก็บ คัด แยกขยะ โดยมีกิจกรรม
ร่ วมกับชาวบ้าน
๒.การสร้างวิทยากรชุมชน ในการดําเนิ นกิจกรรมในระดับหมู่บา้ น โดยการพัฒนาทักษะ อบต. แกนนํา
ชุมชน ในการกระตุน้ และเป็ นผูน้ าํ มีการแบ่งสายการดําเนิ นงาน และจัดประชุ มหมุนเวียนตามชุ มชนต่างๆ เป็ น
เวทีสัญจร
๓. การทําสื่ อประชาสัมพันธ์ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจของประชาชน ไม่วา่ จะเป็ น
แผ่นพับ ใบปลิว ป้ าย วารสาร หนังสื อพิมพ์รายวันประจําจังหวัด และมีการออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่างๆ ทางสถานีวทิ ยุทอ้ งถิ่น
นอกจากทั้งปลัดอบต.และนายกอบต.ที่มีการศึกษาต่อเนื่ องตลอดเวลา อบต.ยังให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาทักษะให้กบั แกนนําชุ มชน ให้เป็ นวิทยากรชุ มชน รวมทั้งอาสาสมัครที่สนใจช่วยเหลือชุ มชน โดยมีการ
พัฒนาทักษะ เจ้าหน้าที่อบต. และแกนนําชุมชน โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งได้รับการสนับสนุ น
จากองค์กรพัฒนาเอกชน คือ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Alternative Development
Association: SADA)
๙๓

จากความสํ า เร็ จ ของการยึ ด หลัก ความโปร่ ง ใสและการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นและในทุ ก
กระบวนการทํางาน นําไปสู่ องค์กรต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็ น องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจําปี 2546-2547 จากนโยบายด้านสุ ขภาพเป็ น
การเชื่ อมโยงแนวคิด สุ ขภาพและคุณภาพชี วิต ให้เป็ นเรื่ องเดี ยวกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องพฤติ กรรม สิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ความเป็ นอยู่ การเจ็บป่ วย นําไปสู่ การจัดการสุ ขภาพแบบบูรณาการ โดย
เริ่ มจากหาแกนนํา หาพื้นที่นาํ ร่ อง พัฒนาองค์ความรู ้ท้ งั จากภายในและการศึกษาดูงานจากภายนอก และสร้ าง
เครื อข่าย ขยายสู่ พ้นื ที่อื่นในลักษณะของการเป็ นพี่เลี้ยง
นอกจากนี้ อบต.ดอนแก้ว ได้สร้ างกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทํางาน
ของ อบต. เพื่อเป็ นหลักประกันให้เกิดการทํางานอย่างโปร่ งใส โดยมีการเชิ ญชวนให้ประชาชนมารับฟั งการ
ประชุ มสภา อบต. เพื่อติดตามการทํางานของ อบต. ในส่ วนของโครงการต่างๆ ที่มีการดําเนิ นงาน และเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนร่ วมเป็ นคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจัดซื้ อ จัดจ้าง ตรวจรับพัสดุและตรวจงานจ้าง ซึ่ ง
เป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมรู ้เห็นและตรวจสอบการทํางานของ อบต. ทําให้สมาชิก อบต. ทุก
คนต้องระมัดระวังในการปฏิบตั ิงาน ไม่เกิดการทุจริ ตได้
โดยสรุ ปศักยภาพของอบต.ดอนแก้ว สัง่ สมมาจากความสามารถในการเรี ยนรู้ของคนในองค์กร ที่มีการ
แสวงหาความรู ้ตลอดเวลา และมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้ได้จริ ง เห็นได้จากการสําเร็ จจนได้รับปริ ญญาขั้นสู ง
ตลอดจนกระบวนการทํางานที่เปิ ดโอกาสให้มีการตรวจสอบและเรี ยนรู้จากชุมชนได้ตลอดเวลา
๓.๒.๒ กรอบในการประเมินสมรรถนะและพัฒนาอบต.ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
จากการที่ทดลองใช้กรอบการประเมินศักยภาพของอบต.ในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่อบต.ระดับต่างๆกัน
๔ แห่ง ชี้ให้เห็นว่า บันไดสู่ ความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการสร้างเสริ มสุ ขภาพ สามารถนํามาเป็ นเครื่ องมือกํากับ
แนวทางให้ทอ้ งถิ่นได้พฒั นาความเข็มแข็งในการสร้างเสริ มสุ ขภาพในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งได้ปรับปรุ งและ
ออกแบบเป็ นตัวอย่างในตารางที่ ๙

๙๔

ตารางที่ ๙ แบบประเมินความเข้ มแข็งของท้องถิ่นในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ผู้ประเมินตนเอง ให้ ทาเครื่องหมาย ในทุกช่ องทีม่ ีการดาเนินการ หากไม่ มีการดาเนินการให้ เว้นไว้
ศักยภาพของอบต.ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
ด้ านที่ ๑. ความตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๑.๑. กิจกรรมให้ คนในชุมชนได้ เห็นปัญหาสุ ขภาพที่คานึงถึงปัจจัย
ทางสั งคมที่กาหนดสุ ขภาพ
-มีการให้ขอ้ มูล ผ่านประชาคมที่สร้างความตระหนักในปัญหาสุ ข
ภาวะ
-มี ก ารพัฒ นาการทํา งานเป็ นที ม ด้ว ยการกระตุ ้น ให้ ค นในชุ ม ชน
ร่ วมกันคิด และร่ วมกันลงมือทํากิจกรรม ด้วยตนเอง
๑.๒: การจัดโครงการหรือทากิจกรรมในการสร้ างเสริมสุ ขภาพที่เป็ น
รู ปธรรม
-มีกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรม เช่นการออกกําลังกาย
-มีกลุ่มชมรมเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ที่เกิดจากประชาชน
๑.๓. การตระหนักถึงเรื่องสุ ขภาพในระดับนักการเมืองและผู้บริหาร
-มีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างข้าราชการประจําและนักการเมือง และ
ประชาชนอาสาสมัคร
-มีการตั้งกองทุนสุ ขภาพระดับพื้นที่ร่วมกับ สปสช.
-มีระเบียบข้อบังคับในการอยูร่ ่ วมกันในชุมชน โดยประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมในการออกกฎระเบียบ ควบคู่กบั การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักให้กบั ประชาชน
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มีอย่างยัง่ ยืน
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มี
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ด้ านที่ ๒ ศักยภาพในการจัดกระบวนการพัฒนานโยบาย และการพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานของระบบ กลไก
มี
มีอย่างมีส่วนร่ วม มีอย่างยัง่ ยืน
๒.๑. มีการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ขนึ้ มาแล้ ว
-มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ ให้เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
-มีกระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณสําหรับ นโยบายสาธารณะ
ให้เอื้อต่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ อย่างมีส่วนร่ วม

๙๕

๒.๒ มีการจัดการสิ่ งแวดล้ อมให้ เอือ้ ต่ อสุ ขภาพ
-มีการใช้ผลการประเมินผลกระทบทางด้านสุ ขภาพ มาประกอบการ
พิจารณา และมีกระบวนการประเมินตนเองอย่างมีส่วนร่ วม
-มีขอ้ บังคับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อย่าง
สมดุลและยังยื
่ น
-มีการเชื่อมโยงการบูร ณาการจัด ระบบและแก้ไขป ญั หาสุข ภาพ
และจัดการสิง่ แวดล้อมระหว่างท้องถิน่ ทีม่ พี น้ื ทีต่ ่อเนื่องถึงกัน หรือมี
ลักษณะภูมนิ ิเวศเดียวกันเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการสุขภาพ
และสิง่ แวดล้อม
๒.๓ บุคลากรมีการพัฒนาความสามารถอย่ างต่ อเนื่อง เรียนรู้ ได้
-มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชน
เพื่อการดูแลสุ ขภาพทุกวัยร่ วมกัน
-อบรมและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุ ข และอาสาสมัครสาธารณสุ ข
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากพื้นที่อื่น การอบรม หรื อ
การดูงาน
-มีการจัดตั้งกองทุนการศึกษา และส่ งบุคลากรในท้องถิ่นไปศึกษาต่อ
ในสาขาที่ทอ้ งถิ่นต้องการ จัดบรรจุเมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้ว
ด้ านที่ ๓ ศักยภาพในการพัฒนาอย่ างเป็ นระบบ
๓.๑ มีการเก็บข้ อมูลและเอกสารอย่ างเป็ นระบบ
-มีขอ้ มูลกิจกรรมขององค์กรและเครื อข่าย อย่างต่อเนื่อง
-มีการพัฒนาระบบข้อมูลสุ ขภาพของประชาชน อย่างต่อเนื่อง
๓.๒ ได้ รับการรับรองคุณภาพและ ถ่ ายทอดบทเรียนได้
-ได้รับรางวัลคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านสุ ขภาพ
- สรุ ปบทเรี ยน และถ่ายทอดบทเรี ยนให้กบั ผูม้ าเรี ยนรู ้ได้
๓.๓ การประเมินโครงการหรือกิจกรรมสร้ างเสริมสุ ขภาพ
-มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการหรื อกิจกรรมเป็ นประจํา
อย่างต่อเนื่อง
-มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมภายในชุมชนอย่างเป็ นระบบ
-มีรายงาน หรื อสรุ ปคืนข้อมูลสู่ ชุมชน

๙๖
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๓.๒ ทางเลือกการกระจายอานาจด้ านสุ ขภาพและการบริ หารจัดการสถานพยาบาลภาครัฐภายใต้ บริบทการ
กระจายอานาจให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๓.๒.๑ บทนา
การกระจายอํานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น เป็ นยุทธศาสตร์ หนึ่ งในการบริ หารจัดการบ้านเมืองของรัฐ ในระบบ
ประชาธิ ปไตย โดยมุ่งลดบทบาทของรั ฐส่ วนกลางลงเหลื อภารกิ จหลักเท่าที่ ตอ้ งทํา เท่าที่ จาํ เป็ น และให้
ประชาชนได้มีส่วนในการบริ หารงานชุ มชนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของประชาชนมากขึ้น การกระจายอํานาจสู่
ท้องถิ่ น จึ งเป็ นการจัดความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่างส่ วนกลางกับส่ วนท้องถิ่ น ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
บ้านเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปในสภาวะที่สังคมมีกลุ่มที่หลากหลาย มีความต้องการ และความคาดหวังจากรัฐที่
เพิ่มขึ้น และแตกต่างกัน ขัดแย้งกัน ในขณะที่รัฐเองก็มีขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จาํ กัด ในการตอบสนอง
ปั ญหา ความต้องการ ที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทนั ต่อเหตุการณ์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ใน
บริ บทของการกระจายอํานาจในประเทศไทยนั้น มี คาํ ถามมากมายถึงข้อดีขอ้ เสี ย ของรู ปแบบในการกระจาย
อํานาจสู่ ทอ้ งถิ่นด้านการจัดบริ การสุ ขภาพ ที่จะต้องร่ วมกันตัดสิ นใจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการจัดบริ การ
สุ ขภาพของประเทศ ดังนั้น นักวิจยั จึงได้มีการทบทวน รวมรวบ นําเสนอ ข้อดี และข้อเสี ยแบบต่างๆ เพื่อให้
พิจารณาโดยสรุ ปรู ปแบบที่ มีความเป็ นไปได้ ให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องต่างๆ ได้ศึกษาและทําความเข้าใจในบริ บทของ
รู ปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
๓.๒.๒ รู ปแบบการกระจายอานาจที่ถูกนาเสนอโดยนักวิชาการในประเทศ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าได้มีการประเมินรู ปแบบการกระจายอํานาจ(เมื่อปี ๒๕๕๐)110 ซึ่ ง
จําแนกเป็ น องค์การมหาชน, องค์การนิติบุคคลระดับจังหวัด และ การโอนสถานพยาบาลไปสังกัด อปท.ในแต่
ละระดับ ตามในซึ่ งในแต่ละรู ปแบบนั้นได้ถูกสรุ ปและมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ให้สถานพยาบาลสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละระดับ เป็ นการถ่ายโอนหน่วยบริ การ
สาธารณสุ ขของกระทรวงสาธารณสุ ขไปสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละระดับ โดยเป็ นการเปลี่ยน
สังกัดของหน่ วยบริ การสาธารณสุ ขไปสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นแทน และเปลี่ ยนฐานะราชการส่ วน
ภูมิภาคเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น และ หน่วยบริ การสาธารณสุ ขได้รับงบประมาณมาจาก อปท. ที่หน่วย
บริ การสาธารณสุ ขสังกัดอยู่ ในส่ วนของการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารงานบุคคลส่ วน
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ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาํ หนดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น ทําหน้าที่ใน
การกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางการรั กษาระบบคุ ณธรรมและกํา กับ ดู แลการบริ หารงานบุ คคลของ
พนักงานส่ วนท้องถิ่นทุกประเภท
๒. สถานพยาบาลเป็ นองค์กรมหาชน เป็ นรู ปแบบหนึ่ งขององค์กรภาครัฐ ซึ่ งมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคล ไม่
เป็ นส่ วนราชการ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.องค์การมหาชน พ.ศ.๒๕๔๒ มีลกั ษณะความอิสระ คล่องตัวสู งในการ
ดําเนินงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ไม่มุ่งแสวงหากําไรเป็ นหลัก หากเป็ นองค์การมหาชนเป็ นรายสถานพยาบาล จะมี
ปั ญหาเรื่ องการจัดหาทรั พยากร และการส่ งต่อของการให้บริ การ และความหลากหลายในการบริ หารงาน
ทรัพยากรบุคคล
๓. องค์ก ารมหาชน ระดับจังหวัด รู ปแบบนี้ เป็ นการนําหน่ วยบริ การสาธารณสุ ขทั้งจังหวัด ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลชุมชน จัดตั้งขึ้นโดยมีสถานะเป็ นนิติบุคคล ในลักษณะองค์การ
มหาชน ที่อยูใ่ นเขตร่ วมกันมีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน มีฐานะเป็ นองค์การของรัฐ เป็ นนิ ติบุคคล แต่ไม่เป็ นส่ วน
ราชการ โดยจะมีโครงสร้างองค์การเหมือนรู ปแบบองค์การมหาชน มีคณะกรรมการบริ หาร และผูอ้ าํ นวยการใน
การบริ หารตามนโยบายของคณะกรรมการบริ หาร สามารถออกระเบียบทางการเงินงบประมาณ และระเบียบ
การบริ หารงานทรัพยากรบุคคล ของตนเองได้
นอกจากนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ‚การกระจายอํานาจด้านสาธารณสุ ขไปสู่ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น‛ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ ได้มีขอ้ สรุ ปให้ศึกษาถึงข้อดีขอ้ เสี ยและความเป็ นไปได้ เพื่อนําไปเป็ น
รู ปแบบการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพในระดับจังหวัด โดยมีแนวทางรู ปแบบการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพสู่
ท้องถิ่น ๕ รู ปแบบ และนักวิจยั ได้สรุ ปเป็ นคําสําคัญ ดังนี้
๑. สถานีอนามัยสู่ อบต. หรื อเทศบาลตําบล (ถ่ายโอนแบบแยกส่ วน) เป็ นการกระจายอํานาจฯ สู่ องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล (อบต.) หรื อเทศบาลตําบล (ทต.) ตามรู ปแบบเดิมที่กาํ หนดในแผนปฏิบตั ิการกําหนดขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒
๒. เครื อข่ายสถานี อนามัยบางส่ วนหรื อทั้งหมดถ่ายโอนให้ อบจ. (ถ่ายโอนสถานบริ การปฐมภูมิแบบ
พวงจังหวัด) เป็ นการกระจายอํานาจฯ โดยรวมกลุ่มสถานี อนามัยทั้งจังหวัด หรื อสถานี อนามัยบางอําเภอ หรื อ
บางกลุ่ ม และถ่ ายโอนไปให้องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) โดยมี คณะกรรมการบริ หารสถานี อนามัย
(Board) ในระดับจังหวัดมีนายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ และมีนกั บริ หารมืออาชี พ
ด้านสาธารณสุ ขมาเป็ นผูบ้ ริ หาร / จัดการภายใต้นโยบายของคณะกรรมการ (Board) และมีคณะกรรมการมาจาก
หลายภาคส่ วน
๓. ถ่ายโอนพวงบริ การไปสู่ อบจ. เป็ นการกระจายอํานาจฯ โดยสถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชน
(รพช.) หรื อโรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) รวมกลุ่มกันเป็ นเครื อข่ายบริ การ หรื อพวงบริ การแล้วมีการรวมกันของ
๙๘

เครื อข่ายบริ การ หรื อพวงบริ การไปขึ้นต่อคณะกรรมการบริ หาร (Board) ในระดับจังหวัด โดยมีนายกองค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัดเป็ นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการซึ่ งประกอบมาจากหลายภาคส่ วน
๔. มอบอํานาจให้องค์กรมหาชนบริ หารพวงสถานพยาบาลแต่ละระดับ เป็ นการกระจายอํานาจฯ โดย
สถานี อนามัย หลายแห่ งรวมกันเป็ นกลุ่ ม หรื อสถานี อนามัย และโรงพยาบาลชุ มชนร่ วมเป็ นเครื อข่ ายหลาย
เครื อข่ า ยแล้วกลุ่ ม หรื อกลุ่ ม เครื อข่ า ยบริ ก าร ไปขึ้ นต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร (Board) ของหน่ วยงานรั ฐซึ่ ง
พัฒนาขึ้นในรู ปแบบใหม่เป็ น องค์กรมหาชน (Autonomous) หรื อหน่วยบริ การรู ปแบบพิเศษ (Service Delivery
Unit: SDU)
๕. รู ปแบบอื่นๆ เป็ นการกระจายอํานาจในรู ปแบบที่สอดคล้อง และเป็ นไปตามปรัชญาการกระจาย
อํานาจ ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ (ถ้าเหตุและปั จจัยในเวลานั้นกําหนดเช่นนี้ หรื อมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจฯ)
ซึ่ งเมื่ อนํามารวมกับรู ปแบบการกระจายอํา นาจในต่างประเทศที่ ได้ทบทวน สามารถนํามาสรุ ปเป็ น
ทางเลือกการกระจายอํานาจในรู ปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ตามแผนผัง
Decentralization
(การมอบอานาจต่ อ
องค์กรใต้ บังคับบัญชา)

Decentralization
(การกระจายอานาจ)

โอนสถานีอนามัยให้ องค์ การบริหารส่ วนตาบล
โอนสถานีอนามัยให้ องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด
(การกระจายอานาจ)
โอนสถานีอนามัยและโรงพยาบาล (CUP)ให้องค์การ
บริ หารส่ วนจังหวัด โดยมี คณะกรรมการเป็ นผูบ้ ริ หาร

Decentralization
(การกระจายอานาจ)

เครือข่ ายสถานีอนามัย หรือ สถานีอนามัยละโรงพยาบาล (CUP)
บริหารภายใต้ Board ที่เป็ นองค์การมหาชน

Delegation
(การมอบอานาจ
ให้ กบั องค์กร
ภายใต้ กากับ)

มี Board ที่เป็ นองค์ การมหาชนที่กากับดูแลสถานีอนามัยและ
โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ให้ สถานพยาบาลเป็ นองค์ การมหาชน (คล้าย รพ.บ้ านแพ้ว)

โดยในรู ปแบบที่มอบอํานาจให้กบั องค์กรมหาชนนั้น อาจเป็ นในลักษณะขององค์กรมหาชนระดับพื้นที่ที่บริ หาร
จัดการสถานพยาบาลในระดับพื้นที่ หรื อ เป็ นลักษณะองค์การมหาชนระดับชาติที่กาํ กับดูแลสถานี อนามัยและ
๙๙

โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ นอกเหนื อจากนี้ อาจมีรูปแบบที่ให้สถานพยาบาลกลายเป็ นองค์การมหาชนและออก
นอกระบบ คล้ายโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
๓.๒.๓ ข้ อดีและข้ อจากัดของรู ปแบบการกระจายอานาจ
จากการทบทวนและรวบรวมรู ปแบบต่างๆทั้งที่ได้มีการเสนอจากงานวิจยั ในประเทศและจากรู ปแบบที่
มีอยูแ่ ล้วในต่างประเทศ (ดังที่ได้ทาํ การทบทวนไว้แล้วในบทที่ ๒) สามารถสรุ ปข้อดีและข้อเสี ยได้เป็ นตาราง
ดังนี้

๑๐๐

ตารางที่ ๑๐ รู ปแบบการกระจายอานาจด้ านสุ ขภาพทีถ่ ูกเสนอโดยนักวิชาการในประเทศ
รู ปแบบ
ให้สถานพยาบาลสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละ
ระดับ

ลักษณะของรู ปแบบ
เป็ นการเปลี่ยนสังกัดของ
หน่วยบริ การสาธารณสุ ข
ไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นแทน และ
เปลี่ยนฐานะราชการส่ วน
ภูมิภาคเป็ นราชการบริ หาร
ส่ วนท้องถิ่น

สถานพยาบาลเป็ นองค์กร
มหาชน

เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ
องค์กรภาครัฐ ซึ่ งมีสถานะ
เป็ นนิติบุคคล ไม่เป็ นส่ วน

ข้ อดี
1) สอดคล้องกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจาย
อํานาจ ที่ส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
อํานาจหน้าที่ในการดูแล และจัดทําบริ การสาธารณะ
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนต่างๆ ได้ดี
2) โครงสร้างการบริ หารขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง เป็ นการ
สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทและมีโอกาส
ร่ วมตัดสิ นใจ หรื อตรวจสอบผลการดําเนินงานของการ
บริ การสาธารณะได้
3) กระทรวงสาธารณสุ ขปรับเปลี่ยนบทบาทเป็ นผู ้
กําหนดมาตรฐาน ผูก้ าํ กับดูแลและเสนอแนะ
สนับสนุนทางวิชาการ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถตัดสิ นใจ และ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์ในการจัดบริ การได้มากที่สุด
1) เป็ นหน่วยงานของรัฐที่ดาํ เนิ นงานตามเจตนารมณ์
ทางด้านการกระจายอํานาจและการสร้างการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน

๑๐๑

ข้ อเสี ย
1) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละระดับมี
อิสระ ไม่ได้ข้ ึนต่อกัน จึงทําให้คณะกรรมการที่
จัดตั้งขึ้นไม่ได้มีอาํ นาจที่แท้จริ งในการแก้ไขปัญหา
การบริ หารงาน
2) มีความยุง่ ยาก และใช้ทรัพยากรมาก ประกอบกับ
ต้องการบุคลากรที่ใช้ความรู ้ ความเชี่ยวชาญทาง
เทคนิคการแพทย์สูง
3) ขีดความสามารถหรื อศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่และในแต่ละระดับ
มีไม่เท่ากัน
4) ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่นในบาง
พื้นที่ เนื่องจากปั ญหาการเมืองของท้องถิ่นบางพื้นที่
มีความรุ นแรง และอาจส่ งผลทําให้เกิดปัญหาการ
แทรกแซงทางการเมืองของท้องถิ่นในหน่วยบริ การ
สาธารณสุ ขได้
1) คุณสมบัติ และความรู ้ความสามารถของคณะ
กรรมการบริ หารและผูอ้ าํ นวยการและองค์การ
มหาชนเป็ นปัจจัยสําคัญของความสําเร็ จ จึงต้องมี

รู ปแบบ

องค์การมหาชน ระดับจังหวัด

ลักษณะของรู ปแบบ
ราชการ จัดตั้งขึ้นตาม
พ.ร.บ.องค์การมหาชน
พ.ศ.2542 มีลกั ษณะความ
อิสระ คล่องตัวสูงในการ
ดําเนินงาน โดยมี
วัตถุประสงค์ไม่มุ่งแสวงหา
กําไรเป็ นหลัก

ข้ อดี
2) มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งหน่วยงาน อํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริ หารอย่างชัดเจน รวมทั้งความ
อิสระคล่องตัวในการกําหนดระบบการบริ หารต่างๆ
ของตนเองได้
3) สามารถดําเนินการให้บริ การสาธารณสุ ขได้อย่างมี
คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น อัน
เนื่องมาจากความเป็ นอิสระคล่องตัวในการกําหนด
ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบบริ หารงาน
ทรัพยากรบุคคล
4) สามารถพึ่งพาตัวเองทางด้านการเงิน การคลังได้
โดยสามารถลดการพึ่งพาด้านงบประมาณจากภาครัฐ
ได้
5) ลดขนาดกําลังคนของภาครัฐได้อย่างชัดเจน
รู ปแบบนี้เป็ นการนําหน่วย 1) เป็ นการรวมหน่วยงานบริ การสาธารณสุ ขทุกระดับ
บริ การสาธารณสุ ขทั้ง
ไว้เป็ นองค์การเดียว เป็ นการดูแลสุ ขภาพเชิงบูรณาการ
จังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาล ในระดับพื้นที่เดียวกัน
ศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
2) การบริ หารจัดการมีเอกภาพมากขึ้น และช่วยแก้ไข
โรงพยาบาลชุมชน จัดตั้ง ปัญหาข้อจํากัดของรู ปแบบองค์การมหาชนแบบเดี่ยว
ขึ้นโดยมีสถานะเป็ นนิติ
การระดมการใช้ทรัพยากรร่ วมกันได้ในระดับจังหวัด
บุคคล ในลักษณะองค์การ เพราะอยูใ่ นสังกัดองค์การเดียวกัน
มหาชน ที่อยูใ่ นเขตร่ วมกัน 3) ระบบงบประมาณและการบริ หารมีความอิสระ

๑๐๒

ข้ อเสี ย
การคัดเลือกที่ดี
2) หากพื้นที่ที่จดั ตั้งหน่วยบริ การสาธารณสุขเป็ น
องค์การมหาชน เป็ นพื้นที่ที่มีขอ้ จํากัดทางด้าน
เศรษฐกิจ อาจส่ งผลให้องค์การมหาชนนั้นมีปัญหา
การพึ่งพา ตนเองทางด้านรายได้
3) การเป็ นองค์การมหาชนในพื้นที่ จะมีปัญหาเรื่ อง
การจัดหาทรัพยากร และการส่ งต่อของการให้บริ การ
4) ต้องมีระบบการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลกลาง
ที่จะกําหนดมาตรฐานหรื อเกณฑ์กลางในการ
บริ หารงานบุคคลด้านต่างๆ

1) องค์การมีขนาดใหญ่ หากบริ หารจัดการไม่ดี จะ
ทําให้เป็ นอุปสรรคในการให้บริ การสาธารณสุ ขได้
2) การโยกย้ายบุคลากรยังมีขอ้ จํากัด เพราะสามารถ
โยกย้ายภายในจังหวัด เทียบกับรู ปแบบปัจจุบนั ที่
กระทรวงสาธารณสุ ขรวมศูนย์ดูแลเอง จะทําให้
สามารถโยกย้ายได้ทวั่ ประเทศ
3) ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ อาจมีการ
แย่งชิงทรัพยากรระหว่างจังหวัด

รู ปแบบ

ลักษณะของรู ปแบบ
มีการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
มีฐานะเป็ นองค์การของรัฐ
เป็ นนิติบุคคล แต่ไม่เป็ น
ส่ วนราชการ โดยจะมี
โครงสร้างองค์การเหมือน
รู ปแบบองค์การมหาชน

ข้ อดี
คล่องตัว เพราะสามารถวางระบบการบริ หารของ
หน่วยงานเองได้
4) ตัวแทน อปท. และภาคประชาชนสามารถเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการบริ หารได้เช่นเดียวกับองค์การมหาชน

ข้ อเสี ย

ตารางที่ ๑๑ รู ปแบบการกระจายอานาจระบบสุ ขภาพในต่ างประเทศ
รู ปแบบ
การมอบอํานาจต่อ
องค์กรใต้บงั คับ
บัญชาของ
โปรตุเกส
(Deconcentration)

ลักษณะของรู ปแบบ
ข้ อดี
มอบหน้าที่ให้เทศบาลจัดบริ การสุ ขภาพ 1) มีสถานะทางสุ ขภาพโดยรวมที่ดีข้ ึน
แบบปฐมภูมิ ให้ครอบคลุมประชากรใน 2) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การได้ดีข้ ึน
ประเทศอย่างทัว่ ถึง แต่ หน้าที่ความ
3) ประชาชนเข้าถึงบริ การที่ได้มาตรฐาน
รับผิดชอบต่างๆในเรื่ อง วางแผน, การเงิน
การคลัง, และ การตรวจสอบประเมินผล
เป็ นหน้าที่ของส่ วนกลางที่จะต้อง
รับผิดชอบ

๑๐๓

ข้ อเสี ย
1)การวางแผนและตัดสิ นใจที่เป็ นแบบรวมอํานาจทําให้
ท้องถิ่นไม่มีความเป็ นอิสระในการที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านสุ ขภาพชองพื้นที่ ซึ่ งอาจแตกต่างกัน
โดยสิ้ นเชิง
2) การจัดบริ การสาธารณะไม่สามารถที่จะปรับตัวเพื่อ
ให้บริ การกับชุมชนที่มีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นได้
3) การจัดสรรงบประมาณเป็ นลักษณะการจัดสรรตามที่
เคยทําในอดีต (Historic Budgeting) ซึ่ งไม่ได้เป็ นการ
จัดสรรตามสภาวะทางสังคม ประชากร หรื อ ตามการเกิด
ของโรค จึงทําให้เกิดการจัดสรรที่ไม่เหมาะสม เพราะ

รู ปแบบ

การถ่ายโอนของ
สเปน

ลักษณะของรู ปแบบ

เป็ นการถ่ายโอน การให้บริ การสุ ขภาพ
และ สถานพยาบาลให้กบั องค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยที่องค์การ
ดังกล่าวมีสิทธิ ขาดในการบริ หาร
สถานพยาบาล และได้รับงบสนับสนุน
เป็ นก้อนแบบไม่เฉพาะเจาะจง

ข้ อดี

ข้ อเสี ย
งบประมาณที่จดั ไว้ไม่เพียงพอสําหรับความต้องการด้าน
สุ ขภาพของชุมชน
4) ทรัพยากรกระจายอยูใ่ นเมืองใหญ่มาก ทําให้เกิดความ
เหลื่อมลํ้าระหว่างชุนชนเมืองและชุมชนชนบท
1) เนื่องจากมีการกระจายอํานาจทางด้านการเมืองและ 1) การกระจายอํานาจในสเปนได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
การคลัง จึงทําให้เกิดมีการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน ทั้งระหว่างรัฐบาลกลางและชุมชน และระหว่าง
มากขึ้นโดย รัฐบาลถูกตรวจสอบมากขึ้นจากประชาชน นักการเมืองเอง
ซึ่ งก็เกิดขึ้นเนื่องจากทางชุมชนสามารถสร้างแรงกดดัน 2) สหภาพแรงงานมีอาํ นาจมากขึ้นในการต่อรองหรื อ
ทางการเมืองกับทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ และภาค
บังคับให้ทางรัฐบาลแคว้นต้องเพิ่มเงินเดือนให้กบั
ประชาชนมีแนวโน้มที่จะกดดันรัฐบาลท้องถิ่นให้
เจ้าหน้าที่มากเกินไปจนไม่เหมาะสม
พัฒนาบริ การสุ ขภาพให้ทดั เทียมกับพื้นที่ใกล้เคียง
2) กระบวนการถ่ายโอนได้ทาํ ให้เกิดความชัดเจนใน
เรื่ องหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลแต่ละระดับ เช่น
มีการจัดทําระเบียบในรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละชุมชน
เพื่อรับประกันสิ ทธิ ของประชาชนต่อการได้รับบริ การ
สุ ขภาพ
3) ทางรัฐบาลท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาหารู ปแบบที่
เหมาะสมในการจูงใจบุคลากรทางด้านสุ ขภาพ
4) ภายหลังการถ่ายโอน ได้มีการพัฒนาระบบการ
ให้บริ การสุ ขภาพและทําให้ทนั สมัย โดยประชาชน
มากกว่าครึ่ งเชื่อว่า การกระจายอํานาจทําให้รัฐบาล

๑๐๔

รู ปแบบ

การมอบอํานาจให้
สถานพยาบาลเป็ น
องค์กรมหาชน
ของอิตาลี (คล้าย
โรงพยาบาลบ้าน
แพ้ว)

การมอบอํานาจให้
คณะกรรมการ
สุ ขภาพท้องถิ่นซึ่ ง
เป็ นองค์การอิสระ
ของเม็กซิ โก
111

ลักษณะของรู ปแบบ

ข้ อดี
ท้องถิ่นมีความสามารถมากขึ้นในการตอบสนองต่อ
ความต้องการและให้บริ การประชาชน
ให้สถานบริ การแต่ละแห่ง รวมไปถึง
1) มีการแข่งขันกันระหว่างผูใ้ ห้บริ การของรัฐและ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็ นหน่วยงาน
เอกชน และ ระหว่างผูใ้ ห้บริ การของรัฐด้วยกันเอง111 ซึ่ ง
อิสระ (Autonomous Bodies) คล้ายกับ
ทําให้ตอ้ งมีการพัฒนาคุณภาพของบริ การและ
ลักษณะของโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่เป็ น ความสามารถอื่นๆขององค์กร เพื่อให้องค์กรมี
องค์การมหาชน ซึ่ งทําให้องค์กรเหล่านี้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ความเป็ นอิสระทางการเงินการคลังและมี 2) มีการบัญญัติคาํ จํากัดความของ “ระดับการให้บริ การ
อิสระในการตัดสิ นใจโดยมีจุดมุ่งหมายใน สุ ขภาพที่จาํ เป็ น” (Essential Levels of Health Care
การทําให้เกิดการแข่งขันภายใต้การจัดการ Provision หรื อ ELHC) ซึ่ งรัฐบาลส่ วนภูมิภาคจะเป็ นผู ้
(Managed Competition )
กําหนด และถือเป็ นสิ ทธิ ทางสังคมของพลเมือง โดย
รัฐบาลกลางมีหน้าที่รับรองและประเมินผลว่าได้
มาตรฐานหรื อไม่ หากทางรัฐบาลภูมิภาคถูกประเมิน
โดยรัฐบาลกลางว่าไม่ถึงเกณฑ์ อาจทําให้สูญเสี ยอิสระ
ในการที่บริ หารจัดการ การให้บริ การสุ ขภาพชัว่ คราว
คณะกรรมการสุ ขภาพท้องถิ่น ได้รับการ 1) รัฐบาลท้องถิ่นและคณะกรรมการสุ ขภาพท้องถิ่นมี
มอบหมายอํานาจให้ดูแลในเรื่ องการ
อํานาจในการตัดสิ นใจและมีอิสระมากขึ้นทําให้ทาํ งาน
ให้บริ การสาธารณะต่างๆ โดยอาจมี
ได้คล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ
โครงสร้างการทํางานแบบสภาหรื อ
องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่ งแต่ละที่ต่างก็

Taroni (2000), Devolving responsibility for funding and delivering health care in Italy, Euro Observer,2(1): 1-2

๑๐๕

ข้ อเสี ย

1) ความล่าช้าในการส่ งงบประมาณ
2) มีความต้องการการสนับสนุนทางด้านการบริ หาร
จัดการสําหรับการให้บริ การสุ ขภาพใหม่ๆ
3) ความมัน่ คงในหน้าที่การงานของเจ้าหน้าที่ดา้ น
สุ ขภาพ

รู ปแบบ

ลักษณะของรู ปแบบ
มีคณะกรรมการ, แหล่งเงินทุน และ
สถานะทางกฎหมาย ของตนเอง
การมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ การสุ ขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการ
(NHS) ถูกมอบหมายให้ บริ หารจัดการ
บริ การสุ ขภาพ
โรงพยาบาล โดย องค์กรนี้มีอิสระในการ
แห่งชาติ (NHS) บริ หารจัดการ และ การเงินการคลัง
ของสหราช
อาณาจักร

ข้ อดี

ข้ อเสี ย

1) NHS มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจและบริ หาร
จัดการแบบเด็ดขาดทําให้สามารถบริ หารจัดการได้อย่าง
คล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพ
2) ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้ นในบริ การบางประเภท
ในการเลื อกผูใ้ ห้บริ การที่ มีคุณภาพของรัฐหรื อเอกชน
และยังเป็ นการลดระยะเวลาที่ ผปู ้ ่ วยต้องรอเพื่อรับการ
รักษาเนื่องจากมีจาํ นวนผูใ้ ห้บริ การมากขึ้น
3) ในระบบ Internal Market ผูใ้ ห้บริ การต้องแข่งขัน ทํา
ให้บริ การมีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาสุ ขภาพ
ของประชาชนอย่างตรงจุด

1) สั ญ ญาระหว่ า งผู ้ซ้ื อ และผู ้ข ายที่ ท ํา ขึ้ นมาไม่ ไ ด้
เสริ มสร้างให้เกิดความรับผิดชอบและการตรวจสอบของผู ้
ให้ บ ริ การ และ สั ญ ญาที่ ท ํา ขึ้ นโดยผู ้ซ้ื อ มิ ไ ด้ร ะบุ ถึ ง
รายละเอียดของคุณภาพการบริ การที่ชดั เจน
2) มีปัญหาในเรื่ องของความเหลื่อมลํ้าระหว่างพื้นที่ ซึ่ ง
อาจเกิดขึ้นเนื่ องจาก ผูใ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ งมี
ความสามารถที่ไม่ท่ากัน

๑๐๖

๓.๒.๔ สรุ ป
รู ป แบบของการกระจายอํา นาจการบริ หารจัดการระบบสุ ขภาพได้ถู ก รวบรวมไว้ใ นเอกสารนี้ ทั้ง
รู ป แบบที่ ถูก เสนอขึ้ นโดยนักวิชาการในประเทศและระบบที่ ได้มี การนําไปปฏิ บตั ิ จริ ง ในต่า งประเทศ โดย
ประสบการณ์ ใ นต่า งประเทศได้มี การวิเคราะห์ ถึงจุ ดเด่ นและจุ ดด้อยของแต่ละระบบ เอกสารนี้ ไ ด้รวบรวม
ทางเลือกต่างๆและข้อดีขอ้ เสี ยของแต่ละทางเลื อกเพื่อให้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจว่าทางชุ มชนและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องต้องการกระจายอํานาจในรู ปแบบใด
แนวโน้มในต่างประเทศที่มีระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า และ มีการแยกผูซ้ ้ื อบริ การและผูใ้ ห้บริ การ
ออกจากกันแล้ว สถานพยาบาลที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การในระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าอาจเป็ นสถานพยาบาลของรัฐ
ท้องถิ่ น, เอกชน หรื อ เป็ นองค์การมหาชนก็ได้ ซึ่ งประเด็นสําคัญอยู่ที่ การบริ หารกองทุนในการซื้ อบริ การ ที่
จะต้องออกแบบให้เกิ ดความสมดุลย์ทางอํานาจระหว่าง ผูซ้ ้ื อบริ การ (สปสช), ผูร้ ับบริ การ (ประชาชน), และผู้
ให้บริ การ(สถานบริ การในพื้นที่) ดังนั้นรู ปแบบคณะกรรมการบริ หารกองทุนสุ ขภาพในพื้นที่ (ในระดับใหญ่
ก ว่ า ตํ า บ ล ) น่ า จ ะ เ ป็ น ท า ง อ อ ก ข อ ง ก า ร ป ฏิ รู ป ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น อ น า ค ต

๑๐๗

บทที่ ๔ ภาคผนวก
๔.๑ กรณีศึกษา การสร้ างศักยภาพของอบต.ในการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๔.๑.๑ กรณีที่ ๑ องค์ การบริหารส่ วนตาบลบ้ านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เอกสารนี้มีวตั ถุประสงค์ในการถอดบทเรี ยน การพัฒนาศักยภาพขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นในการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพโดยคณะนักวิจยั ได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เป็ นเอกสารจากงานวิจยั อื่น สื่ ออินเทอร์ เนต และ
เอกสารที่ เ จ้า หน้า ที่ ใ นพื้ น ที่ ไ ด้ร วบรวมไว้ รวมทั้ง การเก็ บ ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ที่ พ้ื น ที่ อบต. และสถานบริ ก าร
สาธารณสุ ขในเขต โดยการสังเกตและสัมภาษณ์ อบต.บ้านปรก ถูกเลือกเป็ นกรณี ศึกษาเนื่ องจากมีจุดเด่นในการ
วางรากฐานความคิดเรื่ องสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การทํากิจกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ น
รู ปธรรม และผูบ้ ริ หารมีความตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพ เป็ นตัวอย่างและบทเรี ยนในขั้นแรกคือ ขั้นของการปรับ
แนวคิดในเรื่ องสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพ และการดําเนินกิจกรรม
รายงานนี้ ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็ นข้อมูลทัว่ ไป และตอนที่ ๒ เป็ นผลการวิเคราะห์ การ
ถอดบทเรี ยน

๑๐๘

ตอนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.๑ข้ อมูลประชากร
ที่ต้ งั และอาณาเขต
ตั้งอยูห่ มู่ที่ ๓ ตําบลบ้านปรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อยูท่ างทิศเหนื อของจังหวัดสมุทรสงคราม อยู่
ห่ างจากอําเภอเมืองประมาณ ๔.๕ กิ โลเมตร รับผิดชอบพื้นที่ ๒ ตําบล ประมาณ ๑๗.๔๔ ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศใต้
แม่น้ าํ แม่กลองตลอดแนว
ทิศตะวันออก ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ตําบลบางช้าง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ทวั่ ไปเป็ นที่ ราบลุ่ม ลักษณะเป็ นร่ องสวน มีแม่น้ าํ และลําคลองเล็กๆ กระจายล้อมรอบอยู่ทวั่ ไป
พื้นที่รอบนอกทางทิศใต้ ติดกับแม่น้ าํ แม่กลอง ทําให้มีความชุ่มชื้นอยูเ่ สมอ เหมาะในการเกษตรกรรม
ประชากร
มีประชากรทั้งสิ้ น ๘,๒๑๕ คน แยกเป็ นชาย ๓,๙๐๕ คน หญิง ๔,๓๑๐ คน มีจาํ นวน ๒,๖๑๒
ครัวเรื อน ๒,๕๙๐ หลังคาเรื อน ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑,๓๗๔ คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชี พ ทําสวนผลไม้และรับจ้าง มีหน่วยธุ รกิจในเขต แบ่งเป็ น รี สอร์ ท ๑๓ แห่ ง ปั๊ มนํ้ามัน ๑ แห่ ง และ
โรงงานอุตสาหกรรม ๔ แห่ง ประชากรมีรายได้เฉลี่ย/หัว คนละ ๒๘,๐๐๐ บาท/ปี
สภาพสังคม
ประชากรส่ วนใหญ่นบั ถื อศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙.๖ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๐.๔ ประชากรอายุ ๑๕ ปี
ขึ้นไป ในพื้นที่รับผิดชอบมีระดับการศึกษา ๒,๑๙๑ คน โรงเรี ยนในพื้นที่รับผิดชอบมี ๒ โรงเรี ยน เป็ นโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพผ่านเกณฑ์ระดับทองและเงิ น จากสํานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข มี
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ๔ แห่ ง วัด/สํานักสงฆ์ ๔ แห่ ง ตํารวจชุ มชน ๑ แห่ ง ศูนย์อปพร.ตําบลบ้านปรก ๑ แห่ ง การ
คมนาคมภายในสามารถใช้รถใช้ถนนได้สะดวก มีการตัดถนนผ่านหมู่บา้ นหลายสาย
๑. ข้ อมูลของ อบต.
อบต.บ้านปรก เป็ น อบต. ขนาดเล็ก มีจาํ นวนหมู่บา้ นในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บา้ น ๑๑ หมู่
ได้แก่หมู่ที่ ๑ – ๑๑

๑๐๙

ศักยภาพของ อบต.
จํานวนบุคคลากร รวมทั้งสิ้ น ๒๗ คน
ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบล ๑๗ คน
ตําแหน่งในส่ วนการคลัง
๖ คน
ตําแหน่งในส่ วนโยธา
๔ คน
รายได้ขององค์การ ปี งบประมาณ 2552
รายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลจัดเก็บเอง
๖๓๘,๓๕๖.๗๐ บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
๑๑,๔๒๓,๖๔๗.๔๑ บาท
เงินอุดหนุ นทัว่ ไป
๙,๑๗๗,๔๑๒.๔๑ บาท
เงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ
๑๓,๓๓๓,๓๑๘.๑๔ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด
๒๑๑,๕๒๒.๐๐ บาท
รายได้ทรัพย์สิน
๑๘๖,๖๙๙.๓๓ บาท
ค่าธรรมเนียม
๑๖๖,๕๗๖.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้ น
๓๕,๑๓๗,๕๒๑.๗๖ บาท
นโยบายทัว่ ไป (ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗-ปัจจุบัน)
ด้านสาธารณูปโภค
๑.พัฒนาตําบลบ้านปรกให้มีการขุดลอกคลองสาธารณะ
๒.พัฒนาด้านการติดตั้งไฟฟ้ า
๓.พัฒนาด้านถนนสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งตําบล
ด้านสวัสดิการและสังคม
๑.ส่ งเสริ มให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเอื้ออาทร
๒.ส่ งเสริ มการประกอบอาชี พและฝึ กอาชีพให้ประชาชนอย่างทัว่ ถึง
๓.ส่ งเสริ มให้มีโครงการครอบครัวตัวอย่าง ครอบครัวดีเด่นของตําบล
๔.ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีโครงการเบี้ยยังชีพสําหรับคนชรา
ด้านสิ่ งแวดล้อม
การบริ หารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิ ทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๑.ส่ งเสริ มให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึ งการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์ ตามลําคลอง ซึ่ งปั จจุบนั มี
นักท่องเที่ยวมาชมหิ่ งห้อย ในพื้นที่ตาํ บลบ้านปรกกันมาก และการจัดที่พกั อาศัยให้กบั นักท่องเที่ยว
๑๑๐

๒.ประสานงานกับจังหวัดสมุทรสงคราม ในการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการจัดทําพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว เช่น ท่าเทียบเรื อสําหรับนักท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บริ เวณเขื่อนวัดช่องลม การสํารวจ
ทําโครงการสร้างทางเท้า ทางจักรยาน ด้านริ มแม่น้ าํ แม่กลองของตําบลบ้านปรก ต่อเชื่ อมกับเทศบาลตําบล
อัมพวา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนในพื้นที่ตาํ บลบ้านปรก ให้มีคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา
๒.ส่ งเสริ มให้เยาวชนเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุ ขภาพร่ างกายและห่างไกลยาเสพติด
๓.ส่ งเสริ มให้มีประเพณี ในวันสําคัญทางศาสนา เช่น ประเพณี ลอยกระทง ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา
๔.สนับสนุนและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาศูนย์ศึกษาของเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน
๕.ส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสิ นค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๖.ส่ งเสริ มและพัฒนาให้มีการอนุ รักษ์สัตว์เลี้ยงพื้นบ้านสายพันธุ์ดี เช่น ไก่ชน
ด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการบริ หารจัดการ
๑.การบริ หารจัดการทีดี และโปร่ งใส กระจายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกพื้นฐาน
๒.ส่ งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ด้านการประสานงานภาครัฐ
๑.ให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านปรกเป็ นต้นแบบแห่งการพัฒนาและรองรับภารกิจถ่ายโอนของรัฐบาล
๒.พัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลบ้านปรก ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสงคราม
นโยบายด้ านสาธารณสุ ข
 ประชาชนได้รับบริ การสาธารณสุ ขทัว่ ถึงครอบคลุม
 ส่ งเสริ มให้มีหน่วยบริ การปฐมภูมิที่มีคุณภาพและทันสมัย
 ประชาชนได้รับการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดการปั จจัยแวดล้อมต่างๆ
 ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
 ส่ งเสริ มให้มีการบริ โภคอาหารและผลไม้ปลอดสารพิษ
ผลงานเป็ นทีย่ อมรับ
ระดับองค์กร
 อบต.บริ หารจัดการที่ดีประจําปี ๒๕๔๘,๒๕๕๐,๒๕๕๑ และปี ๒๕๕๒
 อบต.ผ่านการประเมินสถานที่ทาํ งานน่าอยู่ น่าทํางาน ระดับทองปี ๒๕๔๙
๑๑๑

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ระดับองค์กรขนาดเล็ก จากเขตจากสํานักงานป้ องกันควบคุมโรค เขต
๖,๗ จังหวัดราชบุรี ประกวดเพื่อหัวใจดี มีหุ่นสวย รวยพลัง
 ได้รับรางวัลในการประชุมวันหัวใจโลก วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙
 นวัตกรรมดีเด่น(ชมเชย)เรื่ องสร้างบุญด้วยรอยยิม้
 กองทุนหลักประกันสุ ขภาพได้รับเชิ ญจากสวรส. ร่ วมแสดงผลงานมหกรรมสุ ขภาพเมืองทองธานี
 ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศชนะที่1ระดับเขต โครงการบูรณงานสุ ขภาพจิตและจิตเวช
 ได้รับโล่พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ผลงานดีเด่นอันดับ ๒ สาธารณสุ ข
ไทยหัวใจเป็ นมนุษย์ ๙ กันยายน ๒๕๕๒
ระดับบุคคล
 ชนะเลิศการประกวด อสม สาขา โรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๔๙
 ชนะเลิศการประกวด อสม. สาขา เอดส์ ปี ๒๕๕๒
 ชนะเลิศการประกวด อสม. สาขา ยาเสพติด ปี ๒๕๕๒
ผลงานก่อให้เกิดความยัง่ ยืนต่องานชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม
 บุคลากรมีคุณภาพด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ส่ งผลให้เกิดครู ข
- มีทีมสุ ขภาพที่มีจิตอาสาสร้างบุญด้วยรอยยิม้
- ชมรมผูส้ ู งอายุ กิจกรรมธรรมะสัญจร
 ขยายเครื อข่าย
- เพื่อนช่วยเพื่อน ชมรมสงเคราะห์ศพผูเ้ สี ยชีวติ
 เป็ นที่ศึกษาดูงาน
 เป็ นวิทยากรหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น
กิจกรรมโครงการการดําเนิ นงานในปี ต่อไป
๑.โครงการปลูกผักไร้สารพิษ
๒.โครงการนวดแผนไทย อบสมุนไพร
๓. สร้างบุญด้วยรอยยิม้ กับทีมสุ ขภาพปี ที่ 3
๔. โปรแกรมหมออนามัยกับสุ ขภาพไฮเทคพัฒนารู ปแบบการจัดเก็บข้อมูลโรคเรื้ อรั้ง
๕.ชมรมผูส้ ู งอายุสถานีอนามัยตําบลบ้านปรก กับสัจจะความดี ปี 2553
๖.โครงการดูแลผูพ้ ิการ
๗.โครงการคนบ้านปรกสานใยรักร่ วมใจต้านภัยยาเสพติด
๑๑๒

๘.โครงการ ๖ อ.กับหมออนามัยสัญจรปี ที่ ๒
๑.๓ ข้ อมูลสถานีอนามัย
สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บา้ น ๒ แห่ง
- สถานีอนามัยตําบลบ้านปรก หมู่ ๓
- สถานีอนามัยบ้านแก้วฟ้ า หมู่ ๑๐

บุคลากรประจําสถานีอนามัย
นักวิชาการสาธารณสุ ข
๒ คน
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
๒ คน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ๑ คน
สัดส่ วนบุคลากร : ประชากร
๑ : ๕๒๕
จํานวนอาสาสมัคร
อาสาสมัครสาธารณสุ ข( อสม.) ๒๖ คน
ชมรมผูส้ ู งอายุ
๓๘๙ คน
ชมรมสร้างสุ ขภาพ
๑๔๐ คน
แกนนําครอบครัว (กสค.)
๖๗๗ คน
การดําเนิ นการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุ ขให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้ว
หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมอบต.ในการจัดการด้านสาธารณสุ ข
๑.การดําเนิ นการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุ ข แบ่งเป็ น ๓ ส่ วนเกี่ยวข้อง
๑.๑ องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นตําบลบ้านปรก
๑๑๓

๑.๑.๑ มีส่วนร่ วมส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุ ขตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗
๑.๑.๒ มีผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุ ขด้านการควบคุม ป้ องกันโรค,ส่ งเสริ มสุ ขภาพ,
รักษาพยาบาล,ฟื้ นฟูสภาพ
- การดําเนิ นการจัดซื้ อเครื่ องพ่นยุง สนับสนุนนํ้ายาเคมี ทรายฆ่าลูกนํ้า ค่าพ่นยุง จัดซื้ อวัคซี นและ
ยาคุม ในการป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
- ออกหน่วยร่ วมกับสถานีอนามัยในการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง
๑.๑.๓ มีแผนงานโครงการกิจกรรมในการจัดการด้านสาธารณสุ ข
- จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกวิธีแก่เจ้าหน้าที่อบต.ในพื้นที่
- จัดทีมอปพร.ร่ วมกับอสม.ในการเยีย่ มผูพ้ ิการผูส้ ู งอายุเพื่อ ฟื้ นฟูสภาพจิตใจ
- ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์งานโรคติดต่อเช่นเรื่ องไข้เลือดออก,ไข้หวัดนกและงานโรคไม่
ติดต่อเช่นเรื่ องเบาหวาน ความดัน หัวใจ มะเร็ ง ทางเสี ยงตามสาย
๑.๒ มีการส่ งเสริ มสนับสนุนด้านทรัพย์สิน
- สร้างห้องนํ้าจํานวน 2 ห้องแก่สถานีอนามัยตําบลบ้านปรก
- จัดซื้ อวัสดุแก่ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 49,000บาท
- ด้านบริ การออกหน่วยร่ วมกับสถานีอนามัยในการให้บริ การตรวจเบาหวาน วัดความดันโลหิ ต
สู ง
๒.ประชาชนในพื้นที่
๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่ วมในการจัดการด้านสาธารณสุ ขของอบต.
เป็ นคณะกรรมการในกองทุนประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่นในการพิจารณาโครงการต่างๆ
๒.๒ ในการออกประชาคมในพื้นที่ประชาชนมีความเห็นต่อความพร้อมในการจัดการด้านสาธารณสุ ขของ
อบต.ร้อยละ ๘๐
๓.สถานีอนามัยตําบลบ้านปรก
๓.๑ สมัครใจ ๑๐๐ % เข้าร่ วมโครงการ
๓.๒ มีการสํารวจทรัพย์สินทั้งหมด
๓.๓ เข้ารับการประชุมอบรมเรื่ องถ่ายโอนที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.อยุธยา
๓.๔ รับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการถ่ายโอน
๓.๕ รับทราบสิ ทธิ ที่พึงมีและตําแหน่งหน้าที่

๑๑๔

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ ศักยภาพของ อบต.ในด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๒.๑ การปรับแนวคิดในเรื่องสุ ขภาพและการสร้ างเสริมสุ ขภาพ และดาเนินกิจกรรม
อบต.ในความหมายของนักพัฒนาในท้องถิ่นที่บา้ นปรก (ปลัด อบต.) หมายถึง การกระจายความเจริ ญ
ไปครอบคลุ มทุกจุ ดของตําบลที่เป็ นนอกเขตเทศบาล เพื่อให้ความเจริ ญทัดเทียมกัน เหมือนกับมีการกระจาย
อํานาจ ลักษณะเมืองมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง ๑๐ ปี เดิมเป็ นสุ ขาภิบาล พอมี อบต.ขึ้นมาก็มีงบประมาณมาขยาย
เหมื อนกับมี การกระจายอํานาจไปครอบคลุ มทุ กจุ ดของตําบล ดังคํากล่ าวของปลัด อบต.ที่ ว่า‛ถ้าไม่มี อบต.
ประเทศไทยก็ไม่มีความเจริ ญทัว่ ถึงเหมือนทุกวันนี้ โดยเฉพาะตําบลที่อยูช่ ายแดน‛ และ ‚ตอนนี้ เรื่ องประชาชน
รายได้นอ้ ยไม่ใช่ปัญหาของความเจริ ญของท้องถิ่นเพราะ อบต.ได้รับเงินสนับสนุนจากการอุดหนุนของรัฐบาล
เพราะฉะนั้นความเจริ ญค่อนข้างจะทัดเทียมกัน‛
๒.๑.๑ วางรากฐานความคิดเรื่ องสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สถานีอนามัยบ้านปรกและ อบต.บ้านปรก ได้ให้ความสําคัญในการสร้างระบบการดูแลสุ ขภาพปฐมภูมิ
โดยใช้เรื่ องของสุ ขภาพ สังคม บูรณาการกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุ มชน เป็ นลักษณะของการสร้ างระบบ
การดูแลสุ ขภาพที่ใกล้ชิดกับครอบครัวและชุ มชนให้เป็ นระบบที่เข้าใจมิติทางสังคมวัฒนธรรมของชุ มชน ใส่ ใจ
กับปั ญหา โดยมี เจ้าหน้าที่ มี ความรู ้ ที่ ถูกต้องในการดําเนิ นงานเป็ นแกนนํา ในเรื่ องของการวางรากฐานและ
เสริ มสร้างความเข้าใจในเรื่ องของสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ โดยอาศัยการทํางานจากระบบบริ การที่
ทํางานสุ ขภาพในชุมชนเป็ นสําคัญ
๒.๑.๒ การทํากิจกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรม
จะเป็ นรู ปแบบของกิจกรรมกลุ่มระยะสั้น ในลักษณะของโครงการหรื อชมรม เช่น การพัฒนาทักษะการ
ตรวจมะเร็ งเต้านมด้วยตนเอง กระเป๋ าเยี่ยมบ้านสําหรับหญิงหลังคลอด และสร้างบุญด้วยรอยยิ้มกับทีมสุ ขภาพ
โดยการกําหนดโครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆ จะต้องเกิ ดมีการพูดคุ ยกันก่อนเกี่ ยวกับปั ญหาสุ ขภาพของคนใน
ชุ ม ชน อาศัย การเล่ า เรื่ องและรั บ อาสาสมัครเข้า ร่ วมทํา งานและแต่ ง ตั้งคณะกรรมการในการดํา เนิ นงานใน
กิ จกรรมนั้นๆ โดยอาศัยความสนใจร่ วมกันของประชาชน จะเป็ นลักษณะของการทํางานแบบบูรณาการแต่มี
ผูน้ าํ ชุมชน นายก อบต. ปลัด อบต. หัวหน้าสถานี อนามัยเป็ นแกนนํา โดยในการลงชุ มชนจะไม่ได้ทาํ งานเดียว
แต่จะทํางานให้ครอบคลุ ม และเชื่ อมโยงกันในทุกโครงการและกิ จกรรมที่ มีอยู่ อีกทั้งจะใช้โอกาสในการลง
พื้นที่ แจกยาผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ โดยไม่ตอ้ งไปรับที่สถานี อนามัย ในส่ วนของการให้ความรู ้ อาสาสมัครก็จะแบ่ง
งานกันทํา รับผิดชอบไปในแต่ละเรื่ อง เช่ น เรื่ องการตรวจมะเร็ งเต้านม การดูแลลูกนํ้ายุงลาย การวัดความดัน
การตรวจเบาหวาน ไช้หวัด๒๐๐๙ โดยในกิจกรรมทั้งหมดเจ้าหน้าที่จะเป็ นพี่เลี้ยงให้อาสาสมัครเป็ นคนทํา และ
จะต้องทํางานหมุนกันไปเพื่อให้ทุกคนทํางานเป็ นหมดทุกด้าน เพื่อที่เวลาใครไม่ว่างก็สามารถทําแทนกันได้
๑๑๕

นอกจากด้านสุ ขภาพแล้วทางนายก อบต.และปลัด อบต.ก็จะค้นหาปั ญหาของชุ มชน ผลตอบรับของประชาชน
ค่อนข้างดี ที่เห็ นภาพการทํางานเป็ นทีมและการทํางานแบบบูรณาการอย่างป็ นรู ปธรรม ช่ วยให้คนในชุ มชนมี
ความตระหนักเรื่ องสุ ขภาพมากขึ้น
๒.๑.๓ การตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพในระดับนักการเมือง และผูบ้ ริ หาร
นายชนะ อินทรโชติ อายุ 48 ปี เป็ นผูใ้ หญ่บา้ นตั้งแต่อายุ ๓๕ ดํารงตําแหน่ง ๑ ปี แล้วเป็ นกํานัน ระหว่าง
นั้นก็ดาํ รงตําแหน่ งประธาน อบต. จึงได้ดูแล อบต. มาตั้งแต่เริ่ มต้นประกอบกับรู ้พ้ืนที่จากการเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น
และกํานันมาก่อน รู ้ ปัญหา รู ้ทุกข์สุขของชาวบ้าน เป็ นช่วงที่งานปกครองกับงานบริ หารเป็ นคนเดี ยวกัน ทําให้
ทํางานสะดวก หลังจากแยกเป็ น อบต. ก็ลาออกจากกํานันมาสมัครนายก อบต. แล้วทํางานมาอย่างต่อเนื่ องจากที่
เดิมเคยทํามาตลอด ปั จจุบนั ประกอบอาชี พผูร้ ับเหมาทําหมู่บา้ นจัดสรร และทําธุ รกิจขายเครื่ องใช้ไฟฟ้ าด้วย ใน
การทํางานของนายก อบต.มองเห็นความสําคัญของทุกภาคส่ วน และได้ทาํ งานมาโดยตลอด ก่อนที่จะได้รับการ
เลือกตั้ง จึงเป็ นส่ วนที่ประชาชนรับรู ้และให้การยอมรับที่ตวั บุคคลมากกว่านโยบายการหาเสี ยงมองเรื่ องการอยูด่ ี
มีสุขของคนในชุมชน อยูอ่ ย่างปลอดภัย มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ก็มีทางกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นผูด้ ูแล
ลูกบ้านแต่ละหมู่ ด้วยความที่นายก อบต.ก็เคยดํารงตําแหน่งกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นมาก่อน จึงทําให้ทาํ งานกันง่ายขึ้น
เพราะทราบดีวา่ หน้าที่ของกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นเป็ นยังไง ต้องให้ความสําคัญกับกํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นการทํางาน
ร่ วมกันมากกว่าทําตามคําสั่ง และทาง อบต.สนับสนุ นเรื่ องงบประมาณอย่างเต็มที่ ถ้าเป็ นเรื่ องที่เป็ นประโยชน์
ต่อชุ มชน ดังคํากล่าวของปลัด อบต. ที่วา่ ‚ไม่ได้คาํ นึ งถึงการเสี ยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะคํานึ งถึงการบริ การ
สาธารณะมากกว่า‛
๒.๒ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ศักยภาพของชุ มชน และปัจจัยอืน่ ๆในชุ มชน
๒.๒.๑ การพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
ทาง อบต.บ้านปรก ได้นาํ กระบวนการ SWOT Analysis มาใช้แต่ยงั เป็ นในลักษณะของโครงการและ
กิจกรรม ยังไม่เกิดในระดับนโยบายสาธารณะ ซึ่ง SWOT Analysis ได้ถูกถ่ายทอดโดยคุณพรทิพย์ มิ่งมณเฑียร
หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านปรก ที่ได้จากการนําวิชาความรู ้ที่ได้จากการศึกษาต่อพิ่มเติมในด้านสาธารณสุ ขชุมชน
ดังนี้
การกาหนดกลยุทธ์
โดยการสร้างพันธมิตร กับเครื อข่าย กับคนในชุมชน คือพัฒนาจากภายในก่อน แล้วก็รุกไปข้างหน้า
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่ดีข้ ึน โดยทาง อบต. ได้มีการกําหนด ๒ กลยุทธ์ ในเรื่ องของการส่ งเสริ มและพัฒนา
ดังนี้
๑๑๖

กลยุทธ์ ที่ ๑ ส่ งเสริ มการสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนเชิงรุ กแบบบูรณาการ
โครงการรองรับ
๑. โครงการชุมชนสานใยรักผูส้ ู งวัยอบอุ่นใจ
๒. โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพแม่และเด็ก
๓. โครงการคนบ้านปรกยิม้ สดใส ใส่ ใจสุ ขภาพช่องปาก
๔. โครงการสร้างบุญด้วยรอยยิม้
๕. โครงการคนไทยไร้พุง
กลยุทธ์ ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
โครงการรองรับ
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการแผนที่ยทุ ธศาสตร์ เพื่อการจัดการสุ ขภาพตําบลบ้านปรก ปี ๒๕๕๒ (เป็ น
โครงการของจังหวัดที่ให้ อบต.สนับสนุน)ในเรื่ องของการสร้างระบบการดูแลสุ ขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง ได้
ผสมศาสตร์ สุขภาพเข้ากับศิลปะความเข้าใจในมนุษย์ เพื่อสร้างระบบการดูแลสุ ขภาพที่ใกล้ชิดกับครอบครัว
และชุมชน ให้เป็ นระบบที่ เข้าใจ ใส่ ใจ อุ่นใจ ภูมิใจ ร่ วมใจ และใกล้ชิด ตามหลักแนวคิดการเข้าถึงชุมชนของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ใช้ บันได ๕ ขั้น ของยศนัย เครื่องทิพย์
ประกอบด้วย
๑) ท้าทายปัญหา
จะนําคุณธรรมจริ ยธรรมสู่ การปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมในชุมชนได้อย่างไร เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเองด้านสุ ขภาพอย่างยัง่ ยืนได้
ตอบประเด็นท้าทาย
ต้องใช้กระบวนการเสริ มสร้างพลังอํานาจแก่ประชาชนในชุมชน โดยกระตุน้ ให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค
๒) ศึกษาบริ บท
วิถีชีวติ ของประชาชนเรี ยบง่าย สนใจเรื่ องทํามาหากินมากกว่าเรื่ องสุ ขภาพ
จุดแข็ง : สถานีอนามัยถ่ายโอนสู่ อบต. แกนนําชุมชนให้ความร่ วมมือ
จุดอ่อน : ประชาชนไม่ค่อยสนใจเรื่ องสุ ขภาพ
โอกาส : นโยบายสร้างสุ ขภาพเชิงรุ ก ๖ อ.
อุปสรรค : โรคเรื้ อรัง / โรคระบาด
๓) กําหนดกลยุทธ์
๑๑๗

การใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส
๔) จุดประกายความคิด
สร้างทีมสุ ขภาพทํางานโดยหัวใจ ความเป็ นมนุษย์ ให้เป็ นระบบที่ เข้าใจ ใส่ ใจ อุ่นใจ ภูมิใจ ร่ วมใจ และใกล้ชิด
๕) เกาะติดทบทวน
ใช้ วงล้ อ PDCA เป็ นเครื่องมือในการพัฒนา กระบวนการทางานเป็ นทีม

ร่ วมคิด

ร่ วมทา
พอเพียง
ยั่งยืน

ร่ วมประเมิน

ร่ วมรับผล

๒.๒.๒ การพัฒนาบริ บทและสภาพแวดล้อมโดยการพัฒนาเรื่ องความสามารถและวิธีการ
อบต.บ้านปรก มีประชากรแฝงค่อนข้างมาก ก็จะมีประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ แต่ถา้ มองในส่ วนราชการ
ส่ วนท้องถิ่ นอาจเป็ นโทษ เพราะจะต้องดู แลในเรื่ องของสาธารณสุ ข ต้องดู แลทางด้านการกําจัดขยะ การใช้
สารเคมี บ้านปรกมีประชากรประมาณ ๘,๐๐๐ คน ประชากรแฝง ๒,๐๐๐ คน แต่ไม่ได้นาํ ไปคํานวณ จะต้องดูแล
เรื่ องขยะปริ มาณมากขึ้น แต่เงิ นบริ หารจัดการเท่าเดิ ม แต่ทาง อบต. ไม่ได้คาํ นึ งถึ งการเสี ยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
เพราะคํานึ งถึงการบริ การสาธารณะมากกว่า ซึ่ ง อบต.ก็มีการจัดเก็บรายได้จากภาษี ๓ ส่ วน คือ ภาษีบาํ รุ งท้องที่
ภาษีโรงเรื อน ภาษีป้าย โดยทางคณะกรรมการกระจายอํานาจให้เงินตามตัวแปร ๒ ตัว คือ คนกับขนาดของพื้นที่
เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ห่างไกลก็จะได้เงินมากกว่าพื้นที่ที่อยูใ่ กล้เมือง
๒.๒.๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ โดยการพัฒนาความสามารถ

๑๑๘

เรื่ องการสนับสนุ นศักยภาพ สร้างองค์ความรู ้ ให้กบั บุคลากร ทางนายก อบต.ให้การสนับสนุนเพราะมี
ความคิดว่า อบต.ไม่ได้เป็ นหน่วยงานที่เรี ยนรู ้ได้เอง การไปอบรม ดูงานจากหน่วยงานต่างๆ หรื อมหาวิทยาลัยก็
เป็ นการพัฒนาบุคลากรของ อบต. แต่ตอ้ งดูเฉพาะเรื่ องที่มีความสําคัญกับการพัฒนาองค์ความรู ้ ให้กบั บุคลากร
อย่างแท้จริ ง อีกทั้งองค์ความรู ้จากภายนอกยังเป็ นแรงกระตุน้ ให้นกั วิชาการสาธารณสุ ขศึกษาเล่าเรี ยนเพิ่มเติมใน
การพัฒนาตนเองให้เท่าทันกับองค์ความรู้ที่ตอ้ งนํามาใช้ดา้ นสาธารณสุ ขชุมชน จึงได้นาํ SWOT, Empowerment
การบริ หารจัดการองค์การ ที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมมาใช้ในการทํางานร่ วมกับชุมชน
๓.การเก็บข้อมูล การรับรองคุณภาพ การกํากับและประเมินผล
๓.๓.๑ การเก็บบันทึกข้อมูลเอกสารอย่างเป็ นระบบ
เนื่องด้วยการดําเนินงานของ อบต.บ้านปรก จะเป็ นลักษณะของโครงการและกิจกรรมในทางปฏิบตั ิเป็ น
ส่ วนใหญ่ การเก็บบันทึ กข้อมูลจึงมีความสําคัญอย่างมาก ตั้งแต่การเขี ยนโครงการ การดําเนิ นงาน จนสิ้ นสุ ด
โครงการ เพื่อเป็ นหลักฐานและเพื่อการประเมินผลเพื่อต่อยอดโครงการหรื อกิ จกรรมนั้นๆ ต่อไป อีกทั้งทาง
อบต.บ้านปรก มี ก ารถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ท้ งั ในและนอกหน่ วยงาน ในลักษณะของตัวอย่า งของ
โครงการและกิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรมที่ประสบความสําเร็ จ จึงให้ความสําคัญในเรื่ องของการเก็บบันทึกข้อมูล
เอกสาร สถิติ ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลให้กบั ผูท้ ี่สนใจ และมาศึกษาดูงานได้เป็ นอย่างดี
๓.๓.๒ การรับรองคุณภาพและการเรี ยนรู้แนวคิดขององค์กร
ข้อดี ของการทํา โครงการและกิ จกรรมของชุ มชน ถึ งแม้จะไม่ไ ด้พฒั นาไปถึ ง เชิ งนโยบาย แต่ค วาม
หลากหลายในกิจกรรม ก็ทาํ ให้หลายๆ โครงการได้รับเลือกให้เป็ น Best Practice ทั้งในระดับจังหวัด ก่อให้เกิด
วิทยากรชุมชน ไปจนถึงเวทีวชิ าการระดับประเทศ

๑๑๙

๔.๑.๒ กรณีที่ ๒ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลหาดทนง อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
อบต.หาดทนง เป็ น อบต.ขนาดเล็กที่ ได้ถ่ายโอนภารกิ จการกระจายอํานาจด้านสุ ขภาพ มี การจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารมีความตระหนักถึ งเรื่ องสุ ขภาพ ถึ งแม้จะเป็ นพื้นที่ ขนาดเล็ก แต่ก็
สามารถดําเนิ นงานและมีกิจกรรมที่ส่งเสริ ม ฟื้ นฟู ป้ องกัน ได้ตามบริ บทของขนาดพื้นที่ และจํานวนประชากร
ได้เป็ นอย่างดี คณะวิจยั จึงได้เลื อกพื้นที่ เพื่อทําการศึ กษา โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ร่ วมกับการศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิจยั อื่น สื่ ออินเทอร์ เนต และเอกสารที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รวบรวมไว้
รายงานนี้ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็ นข้อมูลทัว่ ไป และตอนที่ ๒ เป็ นผลการวิเคราะห์การ
ถอดบทเรี ยน

ตอนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.๑ ข้ อมูลประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจและสั งคม
อบต.หาดทนงเป็ นส่ วนหนึ่งของอําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ต่อมาได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่
มาขึ้นอยูก่ บั จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีแม่น้ าํ เจ้าพระยาเป็ นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดอุทยั ธานี และจังหวัดชัยนาท
เมื่อก่อนยังไม่มีการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เวลาหน้าแล้งนํ้าในแม่น้ าํ เจ้าพระยาจะตื้นเขินเป็ นช่วงๆ
โดยเฉพาะบริ เวณหมู่บา้ นริ มฝั่งเจ้าพระยาในปั จจุบนั สมัยก่อนไม่มีถนน การคมนาคมใช้ทางเรื อและมีเกาะกลาง
แม่น้ าํ เรี ยกว่าเกาะตาเหลือก ช่องทางเดินเรื อแคบ เวลามีผคู ้ นสัญจรไปมาจะถูกโจรผูร้ ้ายปล้นจนเป็ นที่หวาดกลัว
คนที่จะผ่านช่องทางนี้ได้จะต้องมีความกล้าหาญ ชาวบ้านจึงเรี ยกบริ เวณนี้วา่ ‚หาดทนง‛ จนถึงปัจจุบนั

๑๒๐

ตําบลหาดทนงมี ๖ หมู่บา้ น อยูห่ ่ างจากตัวเมือง ๑๐ กิ โลเมตร ประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พด้าน
เกษตร ทํานา สวนผลไม้ เลี้ยงปลา ค้าขาย รับจ้าง สิ นค้า OTOP คือ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ มีด ปุ๋ ย เครื่ องจักรสาน
และมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์บา้ นปื น มีโรงแรมระดับ ๕ ดาว ท่องเที่ยวเชิ งเกษตรชมสวนส้ม
โอ สวนมะไฟ
ประชากร มีจาํ นวนครัวเรื อน ๕๑๑ หลังคาเรื อน จํานวนประชากร ๒,๐๔๓ คน แยกเป็ นชาย ๙๖๑ คน
หญิง ๑,๐๘๒ คน แต่จากการสํารวจของ อบต. พบว่ามีประชากรอยูจ่ ริ งในพื้นที่ ๑,๓๙๘ คน เพราะส่ วนใหญ่จะ
ไปประกอบอาชีพที่อื่นและไปศึกษาต่อในต่างพื้นที่
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดกับ ตําบลนํ้าทรง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้
ติดกับ ตําบลเกาะเทโพ อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลท่าฉนวน อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี
การเดิ นทางติ ดต่อระหว่างชาวบ้านในตําบลหาดทนงกับตัวเมื องอุ ทยั ธานี สามารถเดิ นทางได้อย่า ง
สะดวกมีถนนลาดยางเชื่ อมต่อจนถึงตัวจังหวัด ซึ่ งระยะทางจากจังหวัดอุทยั ธานีถึงตําบลหาดทนงมีระยะทาง
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ซึ่ งมีรถประจําทางวิง่ ผ่านเส้นทางตลอดทั้งวัน แต่ยงั มีประชากรส่ วนหนึ่ งในพื้นที่ที่ยงั ใช้
การเดินทางทางนํ้าเพื่อไปทํางานหรื อทําการติดต่อซื้ อขายกับพื้นที่ใกล้เคียง ลักษณะการตั้งบ้านเรื อน จะเป็ นการ
ตั้งบ้านเรื อนแบบเป็ นกลุ่มเครื อญาติ ปลูกบ้านอยูใ่ นบริ เวณเดียวกัน อยูแ่ บบพี่แบบน้อง
๑.๒ ข้ อมูลของ อบต.
อบต.หาดทนง ยกฐานะมาจากสภาตําบลหาดทนง ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยในเรื่ องของการ
จัดตั้งเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบล เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ที่ทาํ การของ อบต.หาดทนงตั้งอยูใ่ นบริ เวณ
วัดสะพานหิน
อบต.หาดทนง จัดว่าเป็ น อบต.ขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น มีหมู่บา้ นในการดูแลทั้งหมด 6 หมู่บา้ น
๑.๓ ข้ อมูลของสถานีอนามัย
อบต.หาดทนง มีสถานีอนามัย 1 แห่ ง คือสถานี อนามัยหาดทนง ซึ่ งในปั จจุบนั ได้ทาํ การถ่ายโอนมาอยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต.มีบุคลากรที่ให้บริ การประชาชนประจําสถานีอนามัย ๒ คน ในส่ วนของ อสม.มี
กระจายอยูท่ ้ งั ๖ หมู่บา้ น จํานวน ๔๘ คน ทําหน้าที่ในการประสานงานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือผูป้ ่ วย
และให้ความรู้ในเรื่ องของสุ ขภาพ
ปั จจุบนั ได้จดั สรรงบประมาณการจัดซื้ อที่ดินบริ เวณติดกับวัดสะพานหิ นเนื้ อที่ ๑ ไร่ เพื่อก่อสร้างสถานี
อนามัยหลังใหม่ เนื่องจากพื้นที่เดิมมีความคับแคบ
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สถานี อนามัยหาดทนงมี กิจกรรมการนัดตรวจสุ ขภาพ บริ การตรวจเลื อด วัดความดัน ตรวจเบาหวาน
โดยประสานงานกับแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดอุ ทยั ธานี ในการตรวจและจ่ายยาให้ผูป้ ่ วยเรื้ อรั งที่ ไม่สามารถ
เดินทางไปรับบริ การที่โรงพยาบาลได้ในทุกเดือน โดยใช้พ้ืนที่ของ อบต.ที่อยูใ่ นบริ เวณวัด ในการตรวจสุ ขภาพ
ประชาชนในชุ มชน โดยการเจ็บป่ วยของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการทํางาน เกษตรกรรม
การอักเสบของกล้ามเนื้ อ โรคจากสารเคมี เพราะเป็ นพื้นที่ที่ยงั มีการใช้สารเคมีในการเกษตรอยู่ แต่ก็มีการสุ่ ม
ตรวจหาสารเคมีในเลือดเป็ นระยะ
การถ่ายโอนสถานีอนามัยอยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของ อบต. ในส่ วนของแผนงานทางด้านสาธารณสุ ข
เจ้าหน้าที่ประจําสถานี อนามัยได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการวางแผนงานที่จะทํา มีการประชาคมถามความต้องการ
ของประชาชนก่อน ซึ่งประชาชนก็มีความยินดีที่จะให้สถานีอนามัยมาอยูก่ บั ทาง อบต. มีการตั้งกรอบอัตรากําลัง
ในส่ วนงานด้านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งตั้งงบประมาณในส่ วนงานด้านสาธารณสุ ขไว้รองรับก่อนที่
จะมีการถ่ายโอน ทําให้ไม่มีปัญหาในเรื่ องของงบประมาณที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนของบุคลากรที่ทาํ การโอนย้าย
มา
การดําเนินงานหลังจากรับการถ่ายโอน
- อบต.จัดให้มีการเพิ่มอุปกรณ์ และเครื่ องมือแพทย์ ในการบริ การให้มากขึ้ นเพื่อช่ วยเหลื อเจ้าหน้าที่
อนามัย มีการนําอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อพปร.) เข้ามาช่วยในการพ่นยาป้ องกันไข้เลือดออก ตรวจ
คัดกรองเบาหวาน วัดความดัน และมีรถของ อบต.เพื่อใช้บริ การผูป้ ่ วยฉุกเฉิน
- การเปิ ดให้บริ การประชาชน ให้บริ การพิ่มในวันเสาร์ -อาทิตย์
- จ้างเจ้าหน้าที่มาทํางานด้านเอกสารโดยเฉพาะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขเพิ่มงานในส่ วนของ
สิ่ งแวดล้อม
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ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ ศักยภาพของ อบต.ในด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๒.๑ การปรับแนวคิดในเรื่องสุ ขภาพและการสร้ างเสริมสุ ขภาพ และดาเนินกิจกรรม
๒.๑.๑ วางรากฐานความคิดเรื่ องสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
เนื่องด้วยนายก อบต. มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน และให้ความสําคัญในงานด้านสาธารณสุ ขเพราะ
เคยเป็ น อสม. มาก่อน จึงมองเห็นความสําคัญของสุ ขภาพของประชาชนในพื้นที่วา่ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งดําเนิ นการเป็ น
อันดับแรกๆ เริ่ มจากในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่ วม เจ้าหน้าที่ประจําสถานี อนามัยจะต้องเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนเพื่อให้เรื่ องของสุ ขภาพเชื่ อมโยงกับทุกๆเรื่ องในการดําเนิ นชี วิตของประชาชน แต่ดว้ ย
พื้นที่เป็ นตําบลขนาดเล็กมีเพียง ๖ หมู่บา้ น อีกทั้งเป็ นชุ มชนที่อยูไ่ ม่ไกลจากเขตเมือง ประชาชนส่ วนใหญ่จะไป
ประกอบอาชี พที่อื่นและไปศึกษาต่อในต่างพื้นที่ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จะเป็ นเกษตรกรวัยกลางคน และวัย
สู งอายุ แนวคิดเรื่ องสาธารณสุ ข และการสร้างเสริ มสุ ขภาพจึงเป็ นในลักษณะของการให้บริ การตรวจรักษา การ
อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชนในพื้นที่จะประสบความสําเร็ จมากกว่าการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นลักษณะ
โครงการหรื อกิจกรรม แต่ก็มีกิจกรรมที่ดาํ เนินการอยูก่ บั ผูส้ ู งอายุ เช่น สนับสนุนเรื่ องการออกกําลังกาย เป็ นต้น
๒.๑.๒ การทํากิจกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรม
อบต.หาดทนง มีกิจกรรมการนัดตรวจสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน มีการบริ การตรวจเลือด วัดความ
ดัน ตรวจเบาหวาน มีการประสานงานกับแพทย์โรงพยาบาลจังหวัดอุทยั ธานี ในการตรวจและจ่ายยาในทุกเดือน
มีการจัดรถบริ การรับส่ งผูป้ ่ วยกรณี ฉุกเฉิ นตลอด 24 ชัว่ โมง โดยให้ อปพร.และสมาชิก อบต.ที่เป็ นอาสาสมัคร
ผลัดเวรในการให้บริ การ แต่ดว้ ยเจ้าหน้าที่อยูป่ ระจําสถานีอนามัยมีนอ้ ย จึงเป็ นงานที่เน้นเรื่ องให้การรักษาผูป้ ่ วย
มากกว่างานเชิ งรุ กในการลงชุ มชน จึงไม่มีกิจกรรมที่ ทาํ โดยประชาชน จะเป็ นลักษณะของกิ จกรรมที่เกิ ดจาก
เจ้าหน้าที่มากกว่า
๒.๑.๓ การตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพในระดับนักการเมือง และผูบ้ ริ หาร
ปั จจุบนั มีนายม้วน เขียวอุบล ดํารงตําแหน่งนายก อบต. ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีวิสัยทัศน์ในการทํางาน และ
ผ่านการทํางานมาหลายหน้าที่ คือ ผูใ้ หญ่บา้ น กํานัน และ อสม. ทําให้ผา่ นงานและมีความเข้าใจและตระหนักถึง
เรื่ องสุ ขภาพของชุ มชนในพื้นที่วา่ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งดําเนิ นการเป็ นอันดับแรกๆ และเป็ นคนพื้นที่โดยกําเนิ ดรู ้สภาพ
ปัญหา แต่ดว้ ยพื้นเพเป็ นเกษตรกรและปั จจุบนั ก็ทาํ การเกษตร มุมมองในเรื่ องของสุ ขภาพของนายก อบต.เห็นว่า
เรื่ องสุ ขภาพเป็ นเรื่ องที่มีความสําคัญและเกี่ ยวข้องกับชี วิต แต่มีความสลับซับซ้อน และต้องอาศัยความรู ้ ความ
เชี่ ยวชาญ ทางเทคนิ ควิชาการเฉพาะด้าน และด้วยเจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขมีน้อย จึงมีแนวความคิดในการ
ประสานงานกับแพทย์จากโรงพยาบาลอุทยั ธานี มาตรวจรักษาเดื อนละครั้ง โดยทาง อบต.ให้การสนับสนุนใน
เรื่ องของค่าใช้จ่าย มีการบริ การรถรับส่ งกรณี ฉุกเฉิ นบริ การประชาชน ๒๔ ชัว่ โมง นายก อบต.มีความคาดหวัง
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ว่าในอนาคตจะมีความยัง่ ยืนในเรื่ องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพได้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องนโยบายการ
ดูแลสุ ขภาพในพื้นที่ ‚ผมจะทํางานให้สิ่งที่เกิ ดขึ้นมานั้นยังก่อให้เกิ ดประโยชน์กบั ประชาชนในชุ มชน ทําให้
ชาวบ้านพอใจ เพราะถึงแม้วา่ ผมจะไม่ได้เป็ น นายก อบต.ต่อ แต่ผมก็ยงั เป็ นชาวบ้านหาดทนง คนที่มาทํางานต่อ
ก็ตอ้ งสื บทอดนโยบายนี้อีกต่อไป‛
๒.๒ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ศักยภาพของชุ มชน และปัจจัยอืน่ ๆในชุ มชน
๒.๒.๑ การพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
ในส่ วนของการพัฒนานโยบายนั้น มีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่ วม โดยความร่ วมมือกัน
ของทุ ก ภาคส่ วนในตํา บล เช่ น อบต. สถานี อ นามัย โรงเรี ย นวัด สะพานหิ น โรงเรี ย นวัด หาดทนง กํา นัน
ผูใ้ หญ่บา้ น และส่ วนราชการอื่นี่เกี่ยวข้อง ผูป้ ระกอบการในพื้นที่ และประชาชน เข้ามาร่ วมในการทําแผนพัฒนา
ตําบล ซึ่ งในส่ วนของสุ ขภาพของประชาชนก็จะอยูใ่ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมที่มีคุณภาพ โดยมีการจัดสรร
งบประมาณบรรจุเข้าในแผนพัฒนาดังนี้
๑.การป้ องกันและระวังโรค
๒.การสนับสนุนศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน
๓.การสนับสนุนงานสถานีอนามัย
๔.การรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
๕.การอุดหนุนผูส้ ู งอายุ
๖.การดูแลสุ ขภาพตาประชาชน
๗.การป้ องกันโรคเอดส์
นอกจากนี้ยงั มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่ออกกําลังกาย มีการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างลานกีฬา
๒.๒.๒ การพัฒนาบริ บทและสภาพแวดล้อมโดยการพัฒนาเรื่ องความสามารถและวิธีการ
ด้วยพื้นที่ขนาดเล็ก ประกอบกับประชากรที่อยู่อาศัยก็มีน้อย อีกทั้งเป็ นพื้นที่ทาํ เกษตรกรรมจึงไม่พบ
ปั ญหาเรื่ องของสภาพแวดล้อม ส่ วน ในเรื่ องของการพัฒนาบริ บท พัฒนาความสามารถและวิธีการ ก็เป็ นไปใน
ลักษณะแบบค่อยเป็ นค่อยไปตามบริ บทของพื้นที่ ที่ไม่ได้มีปัญหาเร่ งด่วนที่ตอ้ งแก้ไข
๒.๒.๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ โดยการพัฒนาความสามารถ
มีแนวคิดการพัฒนาคน โดยการสร้างการมีส่วนร่ วมในการทํางานของชุ มชนค้นหาผูท้ ี่มีจิตอาสา ในการ
ทําแผนพัฒนาตําบล มาร่ วมสร้างระบบการทํางาน อีกทั้งข้าราชการประจําก็มีบทบาทในเรื่ องของการทํางานสู ง
ในการดําเนิ นงาน ทาง อบต.ให้การสนับสนุ นในเรื่ องของการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในเรื่ องของการ
๑๒๔

อบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยงั สามารถเป็ นวิทยากรชุ มชนในการสร้ าง
ทักษะความรู ้ในด้านต่างๆ ให้กบั ประชาชนได้
๓.การเก็บข้ อมูล การรับรองคุณภาพ การกากับและประเมินผล
๓.๓.๑ การเก็บบันทึกข้อมูลเอกสารอย่างเป็ นระบบ
การเก็บบันทึกข้อมูลเอกสารมีความสําคัญมากกับ อบต.หาดทนง มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่สําหรับทํางานใน
ด้านการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดา้ นสาธารณสุ ขได้ปฏิบตั ิงานด้านการรักษาอย่างเต็มที่ เพื่อลดภาระ
งานและสามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓.๓.๒ การรับรองคุณภาพและการเรี ยนรู้แนวคิดขององค์กร
จากการทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่ วมของ อบต. แสดงให้เห็ นว่าสามารถที่จะกําหนดทิศทางใน
การทํางานได้ดว้ ยตนเอง เกิดการมีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมดูแลสุ ขภาพของคนในชุมชน การประสานความ
ร่ วมมือในการทํางานกับทาง สสอ. สสจ. และโรงพยาบาลประจําจังหวัด อาจจะเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีที่จะก่อให้เกิด
นโยบายด้านสุ ขภาพได้ในอนาคตในการลดจํานวนผูป้ ่ วยที่ไปรักษาที่โรงพยาบาล และถือเป็ นการทํางานที่ได้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กร และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุ ด
3.3.3 การสอดส่ องดูแลและการประเมิน
ยังไม่มีการตรวจสอบและการประเมินอย่างชัดเจน

๑๒๕

๔.๑.๓ กรณีที่ ๓ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลบุ่งคล้ า อาเภอหล่ มสั ก จังหวัดเพชรบูรณ์
อบต.บุ่ ง คล้า เป็ นอี ก หนึ่ ง กรณี ศึ ก ษาที่ ค ณะวิ จ ัย เลื อ กลงพื้ น ที่ เ นื่ อ งจากมี จุ ด เด่ น ในการนํา แนวคิ ด
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขามาเป็ นฐานคิดในการพัฒนาจนกลายเป็ นนโยบายด้านสุ ขภาพของพื้นที่ ที่สามารถนํามา
ปฏิบตั ิได้จริ ง เป็ นตัวอย่างและบทเรี ยนในขั้นที่สอง คือ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ศักยภาพของชุ มชน และ
ปั จจัยอื่นๆในชุมชน โดยคณะวิจยั ได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ร่ วมกับการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจยั อื่น สื่ ออินเทอร์ เนต และเอกสารที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รวบรวมไว้
รายงานนี้ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็ นข้อมูลทัว่ ไป และตอนที่ ๒ เป็ นผลการวิเคราะห์การ
ถอดบทเรี ยน

ตอนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.๑ ข้ อมูลประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจและสั งคม
บ้านบุ่งคล้า เรี ยกตามลักษณะของพื้นที่ต้ งั ของหมู่บา้ น เนื่องจากบริ เวณหมู่บา้ นเป็ นที่ราบลุ่ม มีน้ าํ ท่วม
ขังเป็ นหนองนํ้าขนาดใหญ่จึงเรี ยกว่า "บุ่ง" ในหนองนํ้ามีพืชชนิดหนึ่งเรี ยกว่า "ต้นคล้า" มีลกั ษณะลําต้นกลม
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ นิ้ว สู งประมาณ ๑ เมตร เปลือกของต้นคล้านําไปใช้ลกั ษณะเดียวกับไม้ตอก แต่
เหนียวและทนทานกว่า จากเหตุท้ งั ๒ ประการ จึงเรี ยกว่า "บุ่งคล้า"
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนื อ ติดกับ ต.บุ่งนํ้าเต้า, ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

๑๒๖

ตําบลบุ่งคล้า มี พ้ืนที่ประมาณ ๕๒.๒ ตารางกิ โลเมตร เป็ นชุ มชนขนาดกลางห่ างจากอําเภอหล่มสัก
ประมาณ ๒๓ กิ โลเมตร ประกอบด้วย ๑๔ หมู่บา้ น มี จาํ นวนครั วเรื อนทั้งหมด ๑,๕๙๕ ครัวเรื อน ประชากร
ประมาณ ๘,๑๓๖ คน แยกเป็ นชาย ๔,๐๔๐ คน หญิง ๔,๐๙๖ คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบลุ่ม ลักษณะเป็ นดิน
ร่ วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกร ๗๐% อาชี พรับจ้าง ๒๐%
ค้า ขายและรั บ ราชการ ๑๐% ในด้า นสาธารณู ปโภค การคมนาคมภายในหมู่ บ ้า นค่ อนข้า งสะดวก เป็ น
ถนนลาดยางหรื อคอนกรี ต มีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ๔ แห่ง ระดับอาชีวศึกษา ๑ แห่ ง สถานี อนามัย ๒ แห่ ง
ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ น ๕ แห่ง โรงสี ๗ แห่ง
นอกจากนี้ การรวมกลุ่มกิจกรรมของคนในชุมชน ตําบลบุ่งคล้ามีกลุ่มออมทรัพย์ท้ งั หมด ๑๔ กลุ่ม มี
กลุ่มอาชีพ ๒ กลุ่ม มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐาน ๑๑๐ คน และมีผผู ้ า่ นการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
ป้ องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ๑๑๐ คน
๑.๒ ข้ อมูลของ อบต.
อบต.บุ่งคล้า ตั้งอยูใ่ นพื้นที่หมู่ ๑๓ บ้านโนนแดง ถือเป็ น อบต.ขนาดเล็ก การจัดโครงสร้างการบริ หาร
แยกเป้ น ๒ ส่ วน คือ ฝ่ ายบริ หาร ได้แก่ นายก อบต. และบุคลากรในสํานักปลัด อบต. และส่ วนที่เป็ นสภา อบต.
ประกอบด้วย ประธานสภา อบต. รองประธานสภา และสมาชิก อบต.ในส่ วนของการบริ หารจัดการงบประมาณ
มี ก ารดํา เนิ นการใน ๒ ลัก ษณะคื อ เป็ นงบดําเนิ นการของ อบต.เอง ในด้านการศึ ก ษา ด้านการบํารุ งรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณสุ ข งบดําเนิ นการอีกส่ วน
เป็ นการอุดหนุนกิจกรรมโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน องค์กรชุมชนในพื้นที่ เพื่อดําเนินการตามกิจกรรม
นโยบายทัว่ ไป พ.ศ.๒๕๒๕
๑.ยุทธศาสตร์ ดา้ นการศึกษา กีฬา ศาสนา และประเพณี วัฒนธรรม
๑.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาก่อนปฐมวัย
๑.๒ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ธรรมะประชาคม
๑.๓ จัดให้มีโครงการเข้าค่ายสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมในเด็กและประชาชนทัว่ ไป โดยประสานความ
ร่ วมมือกับโรงเรี ยนและวัด
๑.๔ ส่ งเสริ มและสนับสนุนสื่ อการเรี ยนการสอนให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษา
๑.๕ ขยาย และเพิ่มหอกระจายข่าว อบต. ให้ครอบคลุมทั้งตําบล พร้อมนําข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน มาประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและสมํ่าเสมอ
๑.๖ สื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสอนเด็กนักเรี ยน
๑.๗ สนับสนุนอาหารเสริ ม (นม) และอาหารกลางวัน
๑.๘ ส่ งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น งานสงกรานต์ เข้าพรรษา ลอยกระทง
๑๒๗

๑.๙ อุดหนุนชมรมกีฬาตําบลบุ่งคล้า
๑.๑๐ จัดซื้ ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บา้ นยืม
๑.๑๑ ก่อสร้างลานวัฒนธรรม
๒.ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคนและสังคม
๒.๑ ส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมตํารวจบ้าน ศูนย์ อปพร.
๒.๒ จัดสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์
๓.ยุทธศาสตร์ ดา้ นเศรษฐกิจ
๓.๑ จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร ก่อสร้างฝาย และประตูเปิ ดปิ ด บังคับนํ้า
๓.๒ นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน พึ่งตนเอง ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
๔.ยุทธศาสตร์ ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม
๔.๒ นํ้าอุปโภคบริ โภค
๔.๓ ไฟฟ้ า
๕.ด้านสาธารณสุ ข
๕.๑ อุดหนุนกองทุนสุ ขภาพตําบลบุ่งคล้า
๕.๒ อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ อบต.บุ่งคล้า
๕.๓ ก่อสร้างสวนสุ ขภาพ พร้อมเครื่ องออกกําลังกาย
๕.๔ ส่ งเสริ ม สนับสนุน โครงการเกี่ยวกับการสร้างสุ ขภาวะที่ดี
๕.๕ จัดซื้ อชุดและอุปกรณ์การป้ องกันการติดเชื้อ
๕.๖ จัดซื้ อทรายเคลือบสารและนํ้ายาเคมีกาํ จัดยุงลาย
๕.๗ จัดซื้ อวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
๕.๘ ส่ งเสริ มสนับสนุ นการป้ องกันโรคระบาดต่างๆ ที่อาจจะเกิ ดขึ้น เช่ น ไข้หวัดใหญ่2009 ไข้หวัด
นก ฯลฯ
๖.ด้านสิ่ งแวดล้อม
๖.๑ จัดตั้งและสนับสนุนกองทุนธนาคารขยะ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่ วม
๖.๒ ก่อสร้างฝายแม้ว บนพื้นที่ตน้ นํ้า ปลูกป่ า และอบรมให้ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อม
๖.๓ จัดซื้ อเตาเผาขยะปลอดมลพิษ
๖.๔ ส่ งเสริ มสนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานในหมู่บา้ น
๖.๕ ส่ งเสริ มการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้ องกันการพังทลายของดิน และบํารุ งดิน
๑๒๘

๗.ยุทธศาสตร์ ดา้ นป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.๑ ปรับปรุ งซ่อมแซม คันดินแม่น้ าํ ป่ าสัก
๗.๒ จัดซื้ อรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์
๗.๓ จัดซื้ อรถยนต์ตรวจการณ์
๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริ หาร
๘.๑ กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
๘.๒ จัดประชาคมตําบลและหมู่บา้ น
๘.๓ ปรับปรุ งต่อเติมศาลาธรรมประชาคม
๑.๓ ข้ อมูลของโรงพยาบาลตาบล (โรงพยาบาล 2 บาท)

โรงพยาบาล ๒ บาท เกิดขึ้นจากกระบวนการขยายผลในการให้บริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาลหล่มสัก
โดยใช้สถานีอนามัยในฐานะเป็ นหน่วยบริ การปฐมภูมิ ถือเป็ นเงื่อนไขพิเศษของการให้บริ การสุ ขภาพ ที่ยกฐานะ
สถานีอนามัยเป็ นโรงพยาบาลตําบลโดยอาศัยแนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา อําเภอหล่มสักมี ๒๒ ตําบล และได้
ยกฐานะสถานี อนามัยทั้งหมด โดยตําบลบุ่งคล้ามีสถานี อนามัย ๒ แห่ ง ก็ได้ยกฐานะเป็ นโรงพยาบาลตําบล คือ
สาขาหนองคัน และสาขาหัวนา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารให้เหมาะสมกับการบริ การ เพิ่มบุคลากรทาง
การแพทย์โดยโรงพยาบาลหล่มสักได้ส่งพยาบาลวิชาชีพมาร่ วมทํางานพื้นที่ต้ งั แต่ปี ๒๕๔๖ได้รับการสนับสนุน
ด้านเวชภัณฑ์ ยา จากโรงพยาบาลหล่มสักเพิ่มขึ้น อีกทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงนอน
อีกองค์ประกอบหนึ่ งที่สําคัญคือ ด้านเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ตําบลบุ่งคล้ามีอาสาสมัครสาธารณสุ ข
มูล ฐาน (อสม.) ทั้ง สิ้ น ๖๓ คน มี ส่วนร่ วมในการดํา เนิ นงานกับ อบต.และโรงพยาบาลตําบล ในเรื่ องของ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานนั้นประกอบด้วย ตัวแทนแต่ละหมู่บา้ นที่ประชาชนเลือกมาหมู่ละ ๕
คน รวมผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นคณะกรรมการระดับหมู่บา้ น และเลื อกคณะกรรมการระดับหมู่บา้ น หมู่บา้ นละ ๓ คน
๑๒๙

มาเป็ นคณะกรรมการระดับตําบลรวมผูใ้ หญ่บา้ น รวมมีคณะกรรมการระดับตําบลทั้งสิ้ น ๔๒ คน และเลือกจาก
๔๒ คน มา ๑๐ คนเพื่ อ เป็ นคณะกรรมการบริ ห าร โดยมี ป ระธาน รองประธาน กรรมการ เหรั ญญิ ก และ
เลขานุ การ โดยตําแหน่งเลขานุ การนั้น จะกําหนดไว้ตายตัวว่าจะต้องเป็ นหัวหน้าสถานี อนามัย เป็ นปลัด อบต.
เพื่อความถูกต้องในเรื่ องของสุ ขภาพและงบประมาณ
ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ ศักยภาพของ อบต.ในด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๒.๑ การปรับแนวคิดในเรื่องสุ ขภาพและการสร้ างเสริมสุ ขภาพ และดาเนินกิจกรรม
๒.๑.๑ วางรากฐานความคิดเรื่ องสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ด้วยศัก ยภาพของบุ ค ลากรในพื้ น ที่ ที่ เห็ นปั ญหาและให้ค วามสํา คัญกับ การทํา งานแบบมี ส่ วนร่ ว ม
รวมถึ งการใช้หลักคิดของสามเหลี่ย มเขยื้อนภูเขา ก่อให้เกิ ดกระบวนการที่ จะทําให้ทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องมี
ความตระหนัก ถึ ง เรื่ องสาธารณสุ ข และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ โดยมี ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลหล่ ม สั ก คื อ
นายแพทย์พงษ์พิศ วงษ์มณี และคุณเกสร วงษ์มณี สาธารณสุ ขอําเภอ เป็ นผูจ้ ุดประกายความคิด จากปั ญหาความ
แออัดของการไปรับบริ การที่โรงพยาบาลหล่มสัก จึงเกิดแนวความคิดที่จะให้มีพยาบาลวิชาชี พประจําอยูท่ ี่สถานี
อนามัย เพราะการรักษาในเบื้องต้นพยาบาลวิชาชี พสามารถให้การรักษาได้โดยประชาชนไม่ตอ้ งเดินทางไปรับ
การรั ก ษาที่ โ รงพยาบาลหล่ ม สั ก เพราะตํา บลบุ่ ง คล้า ห่ า งจากโรงพยาบาลประจํา อํา เภอไป ประมาณ ๓๐
กิ โลเมตร ไม่มีรถโดยสารประจําทาง เวลาที่ประชาชนจะต้องเข้าไปตรวจหรื อรั บการรั กษา บางกรณี ตอ้ งอด
อาหาร อดนํ้า เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรคในวันรุ่ งขึ้น ก็ตอ้ งเดินทางเพื่อไปรอคิวแต่เช้า ซึ่ งกว่าจะได้ตรวจก็ใช้เวลา
ในการรอนาน สร้างความลําบากในการเดินทางและการรั บการรักษาของประชาชน ในการจัดตั้งโรงพยาบาล
ตําบลก็มีเงื่อนไขในการจัดตั้งโดยจะต้องให้มีส่วนท้องถิ่ นเข้าร่ วม มีภาคประชาชน มีโรงพยาบาล ตามแนวคิด
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
๒.๑.๒ การทํากิจกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรม เพื่อเริ่ มหาโครงสร้างที่เหมาะสม
เรื่ องการสร้ างเสริ มสุ ขภาพนั้น ตอนที่เป็ นสถานี อนามัยจะเป็ นการทํางานในลักษณะการทํางานเชิ งรับ
แต่พอเปลี่ยนมาเป็ นโรงพยาบาลตําบล มีพยาบาลวิชาชี พเข้ามาจะเป็ นการทํางานเชิ งรุ กมากขึ้น มีการเยี่ยมบ้าน
ในกรณี ผูป้ ่ วยเรื้ อรั ง ก็ จะต้องสามารถดู แลตัวเองที่ บา้ นได้ ไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ องการทําแผลหรื อกายภาพบําบัด
นอกจากนี้ ยงั มีกิจกรรมเรื่ องในเรื่ องของการเข้าค่ายของกลุ่มเสี่ ยง คือ กลุ่มเบาหวาน ความดัน โดยลักษณะของ
การเข้าค่ายก็จะทําเป็ นฐานกิจกรรม ให้ความรู ้ในเรื่ องต่างๆ เรื่ องยา เรื่ องสมุนไพร เรื่ องการดูแลสุ ขภาพ ความรู ้
เรื่ องอาหาร เรื่ องการออกกําลังกาย ปรับเปลี่ยนเรื่ อง ปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปตามกลุ่มเป้ าหมาย เสริ มสร้างเรื่ อง
การดูแลตัวเองเพื่อจะลดภาวะที่จะต้องเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลอําเภอซึ่ งการเดิ นทางลําบากและ
ค่ อ นข้า งไกล ประชาชนจึ ง ค่ อ นข้า งให้ ค วามสํ า คัญ กับ การเสริ ม สร้ า งและให้ ค วามรู ้ จ ากกิ จ กรรมเข้า ค่ า ย
นอกจากนี้พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลตําบลจะต้องหมุนเวียนไปให้ความรู ้ในส่ วนของวิทยุชุมชน
๑๓๐

๒.๑.๓ การตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพในระดับนักการเมือง และผูบ้ ริ หาร
นายชัยฤทธิ์ สิ งห์ ทอง นายก อบต.บุ่งคล้า ปั จจุบนั อายุ ๓๖ ปี จบการศึกษาปริ ญญาตรี ด้านการเงิ น
ทํางานธนาคาร ก่อนที่สมัครเป็ นสมาชิก อบต. และได้รับเลือกให้เป็ นประธาน อบต.๒ ปี ก่อนที่จะปรับตําแหน่ง
เป็ นนายก อบต. หลังจากหมดวาระในสมัยแรก ก็ได้รับการคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งจนถึงปั จจุบนั ๘ ปี สําหรับ
การสร้างเสริ มสุ ขภาพในมุมมองของนายก อบต. คือเรื่ องของสุ ขภาวะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันกับทุกเรื่ องไม่ใช่เฉพาะ
เรื่ องสุ ขภาพ แต่รวมถึ งชี วิตความเป็ นอยู่และสิ่ งแวดล้อม เรื่ องสร้ างเสริ มสุ ขภาพไม่ได้เป็ นประเด็นในการหา
เสี ยง เพราะสมัยนั้นยังไม่มีการแข่งขัน ไม่ตอ้ งหาเสี ยง และตั้งแต่เป็ นสมาชิ ก อบต. ก็ได้ร่วมดําเนิ นการในเรื่ อง
ของสุ ข ภาพและได้มี ผ ลงานที่ ท าํ มาตั้ง แต่ ต้น อยู่แ ล้ว ในเรื่ อ งของการพัฒ นาสาธารณู ป โภคต่ า งๆ ให้ ก าร
สนับสนุนการทํากิจกรรมของประชาชนอย่างเต็มที่ ปั จจุบนั ภารกิจของ อบต. ค่อนข้างเยอะ ทั้งเรื่ องของการถ่าย
โอนและเรื่ องกระจายอํานาจ เรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพจึงยังเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งค่อยๆ ทําไปทีละเรื่ อง ในส่ วนของ
เงินจาก สปสช.ที่ได้รับการสนับสนุ นมาในเรื่ องของส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื้ นฟู ๔๐ บาทรายหัวก็จะไปทําในเรื่ อง
ของการส่ งเสริ ม เพราะงบประมาณในส่ วนนี้ มีกรอบในการใช้เงิ น มีกฎระเบียบ ชัดเจน แต่ไม่ได้ไปรวมกับ
กองทุนสุ ขภาพของตําบล (๒ บาท) เพราะในเรื่ องของกองทุนสุ ขภาพยังไม่มีกรอบในการใช้เงิน แต่มีระเบียบ
ของ อบต. แต่ในเรื่ องของกิจกรรมจะเชื่ อมต่อกัน กองทุนหลักประกันสุ ขภาพจะเป็ นเรื่ องของส่ งเสริ ม ป้ องกัน
ซึ่ งจะมีแผนและโครงการที่ตอ้ งทํา แนวคิดในเรื่ องของการพัฒนาในเรื่ องของการสร้างเสริ มของนายกก็คือได้มา
จากการอบรม และมีผจู้ ุดประเด็นจากโรงพยาบาลอําเภอ สาธารณสุ ขอําเภอ และบุคลากรที่ทาํ งานร่ วม ทําให้เกิด
บรรยากาศในการพัฒนาสร้างแนวร่ วม แต่ช่วงแรกก็มีท้ งั ผูท้ ี่สนใจและไม่สนใจ แต่ประชาชนจะเป็ นผูท้ ี่กระตุน้
เองโดยธรรมชาติ ก็ถือเป็ นการแข่งขันที่ดีของท้องถิ่นเช่นกัน ทําให้พฒั นาไปตามๆ กัน

๑๓๑

๒.๒ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ศักยภาพของชุ มชน และปัจจัยอืน่ ๆในชุ มชน
๒.๒.๑ การพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
กระบวนการพัฒนาของกองทุนสุ ขภาพตาบลบุ่งคล้ า
รพ.หล่มสัก / สสอ. จัดบริ การสุขภาพในพื ้นที่
รพ.หล่มสัก / สสอ. ขยายผลการจัดบริ การสุขภาพในพื ้นที่
จัดตังกองทุ
้
นสุขภาพ

2544

2545

2546

ผู้นา (กานัน นายก อบต.)
เห็นด้ วยกับแนวคิด
รพ. / สสอ.
รพ.
ตาบล
ประชาชน

2547

เก็บเงินจากชาวบ้ าน

ประชาคม
ข้ อสรุป

2548

2549

อบต.ให้ การสนับสนุนเงิน

การเงินของกองทุน
สุขภาพ

ศึกษานดูงานนอกพื ้นที่
ขยายความคิดสูผ่ ้ นู า
ชุมชนอื่นๆ และประชาชน

อบต.

อบต.กาหนดในแผนงาน

การปรับปรุง สอ.หนองคัน
การปรับปรุง สอ. หัวนา
การให้ ทนุ นักเรี ยนพยาบาล
จ้ างเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล
สร้ างศาลาเอนกประสงค์
ซื ้อเตียงทาฟั น

ประชาชนร่ วมจ่าย 20 บาท/คน/ปี
อบต. ให้ การอุดหนุนงบประมาณ
รพ./สสอ. สนับสนุนบุคลากร วัสดุการแพทย์ ยา
จัดทาระเบียบกองทุน
สรรหากรรมการ

จากวิวฒั นาการของกองทุ นสุ ขภาพตําบลบุ่งคล้า ได้เกิ ดนโยบายด้านสุ ขภาพของชุ มชนนําไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิจริ ง ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานบริ การสุ ขภาพสาธารณสุ ขจากสถานี อนามัยเป็ นโรงพยาบาล
ตําบล เพื่อให้บริ การสาธารณสุ ขเทียบเท่ากับโรงพยาบาลอําเภอ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่
สะดวกและรวดเร็ ว ให้คุ ณ ภาพชี วิตของประชาชนดี ข้ ึ น และเพื่ อให้เกิ ด การมี ส่ วนร่ วมของภาครั ฐบาลคื อ
๑๑๒

โครงการศึกษา ตัวแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุ ขภาพระดับชุมชนระหว่างกองทุนของภาครัฐ องค์การบริ หารส่ วนตําบล
และกองทุนสุขภาพชุมชน

๑๓๒

โรงพยาบาลหล่มสัก ภาคองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ที่มีกระบวนการของการมีส่วนร่ วม
อย่ า งเข้ม แข็ ง โดยการทํา ประชาคมหมู่ บ ้า น แลกเปลี่ ย นเรี ยนรู ้ ร่ ว มกัน ถึ ง ปั ญ หาจนถึ ง แนวทางแก้ ไ ข
แนวความคิดเรื่ องการจัดตั้งกองทุนสุ ขภาพ เป็ นกลไกของชุ มชนที่จะทําให้สามารถดูแลสุ ขภาพประชาชน ที่มี
เป้ าหมายของการบริ การสุ ขภาพ การพัฒนาศักยภาพของสถานที่ โดยการปรับปรุ งสถานีอนามัยให้มีความพร้อม
ในการตรวจรักษาโรค ถือได้วา่ อบต. บุ่งคล้า ยังคงลักษณะการทํางานของรู ปแบบเก่าคือ สอ.ดูแลเรื่ องสุ ขภาพ
ทั้งหมด และ อบต.สนับสนุ นในเรื่ องของงบประมาณ การจัดการ แต่มีเป้ าหมายเดี ยวกันคือเพื่อประชาชน และ
ปั จจุบนั นี้ มีการดําเนิ นงานในรู ปแบบของโรงพยาบาลตําบลทั้งอําเภอหล่มสักแล้วถื อเป็ นแนวทางของการดูแล
สุ ขภาพที่สามารถตอบสนองปั ญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
๒.๒.๒ การพัฒนาบริ บทและสภาพแวดล้อมโดยการพัฒนาเรื่ องความสามารถและวิธีการ
ด้วยพื้นที่ยงั เป็ นเขตชนบทจึงยังไม่มีปัญหาในเรื่ องของสุ ขาภิบาลมากนัก เช่น เรื่ องมลพิษ หรื อนํ้าเสี ย
แต่ยงั มีเรื่ องของการใช้สารเคมีจากการเกษตร เพราะเป็ นพื้นที่ที่ทาํ การเกษตร ทําไร่ ยาสู บซึ่ งมีการแข่งขันสู ง
๒.๒.๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ โดยการพัฒนาความสามารถ
จะเป็ นในลักษณะของการทําโครงการ การทําประชาคมโดยหยิบยกปั ญหาของชุ มชนเรื่ องที่จ ะส่ งผล
กระทบกับสุ ขภาพมาชี้ ประเด็นและขอความเห็ นต่อประชาชน และนําเสนอแนวทางแก้ไขที่ เป็ นรู ปธรรม ที่
น่าสนใจก็คือ มีการคืนข้อมูลให้กบั ชุ มชนทุกปี โดยเก็บตัวเลขทําสถิ ติ แสดงเป็ นภาพรวมของตําบล และด้วย
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสถานี อนามัยจบปริ ญญาโท ถึงแม้วา่ จะไม่มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลลง
มา ทางสถานีอนามัยเองก็สามารถที่จะทําการวิเคราะห์ขอ้ งมูลต่างๆ คืนให้แก่ชุมชนได้ ด้วยกระบวนการที่มองที่
ปั ญหาก่อนแล้วค่อยแก้ข้ ึนมาเรื่ อยๆ โดยช่วงแรกก็เริ มจากการทําประชาคมทุกตําบล อีกทั้งมีการสอนและอบรม
อสม. ของทุกตําบล ในเรื่ องของเครื่ องมือ ๗ ชิ้น แผนที่ยุทธศาสตร์ ที่มีเจ้าหน้าที่ไปอบรมมาแล้วนํามาถ่ายทอด
อี ก ทั้ง ผูน้ ํา ชุ ม ชน ได้แก่ กํา นัน นายก อบต. ผูใ้ หญ่ บ ้าน เป็ นกลุ่ ม คนสํา คัญที่ ช่ วยขับ เคลื่ อน ให้เกิ ดแนวคิ ด
สามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขา เป็ นการกระตุน้ ให้ทุกคนเกิ ดความตระหนักว่าเป็ นหน้าที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและ
ชุมชน ในการทําประชาคมกับชุ มชนไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยงั มีแนวคิดในเรื่ องของการสร้างคนให้กบั ชุ มชน
คือ การให้ทุนแก่เยาวชนในตําบลบุ่งคล้าไปเรี ยนในสาขาวิชาชีพพยาบาล โดยได้มีการศึกษาดูงานจากการให้ทุน
นักเรี ยนพยาบาลของ ตําบลนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น โดยแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้คนในพื้นที่ไปศึกษาเล่าเรี ยน
แล้วกลับมาทํางานในพื้นที่ และจะทําให้คนทํางานอยูไ่ ด้นานเพราะเป็ นคนในพื้นที่ โดยการสนับสนุ นของ อบต.
คือการประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษา การขอโควตา ให้นกั เรี ยนโดยไม่ตอ้ งสอบเข้า แต่ผา่ นกระบวนการ
คัดเลือกของชุ มชน และมีคุณสมบัติตามที่กาํ หนด นักเรี ยนที่มีสิทธิ์ สมัครเข้าร่ วมโครงการจะต้องเป็ นบุตรของ
๑๓๓

ผูเ้ ข้าร่ วมกองทุนสุ ขภาพ ทั้งนี้ทางตําบลใช้วธิ ี การประชาคมเพื่อคัดเลือกเมื่อผ่านการคัดเลือกจากชุ มชน ก็จะต้อง
ไปศึกษาดูงานและร่ วมทํางานที่โรงพยาบาลหล่มสัก หลังจากที่เข้าเรี ยนแล้วเพื่อเป็ นการเสริ มวิชาความรู ้ให้กบั
นักเรี ยน ช่ วงปิ ดภาคเรี ยน นักเรี ยนพยาบาลจะต้องมาร่ วมงานกับเจ้าหน้าที่ สถานี อนามัยในพื้นที่ ของตัวเอง
หลังจากจบการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิ บตั ิงานในพื้นที่ โดยทาง อบต. ได้มีการวางแผนที่จะจ้างงานโดย
อบต. แต่ให้ปฏิบตั ิงานที่สถานีอนามัย
๓.การเก็บข้ อมูล การรับรองคุณภาพ การกากับและประเมินผล
๓.๓.๑ การเก็บบันทึกข้อมูลเอกสารอย่างเป็ นระบบ
ในส่ วนของข้อมูลด้านสุ ขภาพนั้น มีการคืนข้อมูลให้กบั ชุ มชนทุกปี โดยเก็บตัวเลขทําสถิ ติ เช่น อัตรา
ตายของคนในชุ มชนเกิ ดจากอะไรมากที่ สุ ด แสดงเป็ นภาพรวมของตํา บล โดยเจ้าหน้าที่ส าธารณสุ ขเป็ นผู้
วิเคราะห์เอง เพราะทราบข้อมูลได้โดยตรงจากการได้ลงพื้นที่ การเยี่ยมบ้าน ที่ บุ่งคล้าจะเป็ นการทํางานแบบ
รวบรวมและวิเคราะห์จากพื้นที่ได้เองแล้วส่ งไปอําเภอ ไม่ใช่ ให้ทางอําเภอวิเคราะห์ลงมาให้ โดยใช้หลักการ
ทํางานด้วยการมีขอ้ มูลก่อน และตามด้วยการกระตุน้ โดยการเสนอทางเลื อก โดยผ่านการทําประชาคม และทุก
ครั้งของการทําประชาคมจะมีการทําบันทึกการประชุม มีการเซ็นเข้าร่ วมประชุม มีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓.๓.๒ การรับรองคุณภาพและการเรี ยนรู้แนวคิดขององค์กร
ความสํ า เร็ จ ของกองทุ น สุ ข ภาพของบุ่ ง คล้า ยัง ถื อ เป็ นต้นแบบที่ ไ ด้ไ ปนํา เสนอ ให้ ก ับ สํา นัก งาน
หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ในการจัดสรรงบประมาณ เป็ นแหล่งศึกษาดูงานจนก่อให้เกิดวิทยากรชุ มชน ถื อ
เป็ นกรณี ศึก ษาของ รู ปแบบการมี ส่ วนร่ วมในระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับชุ มชน ๑๑๓ ระหว่างภาครั ฐ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลและกองทุนสุ ขภาพชุ มชน ตามแนวทางของพระราชบัญญัติประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕ ที่กาํ หนดให้สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้การสนับสนุ นและกําหนดกฎเกณฑ์ให้
องค์กรชุมชน ดําเนินงานและบริ หารจัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม
และความต้องการ โดยส่ งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมเพื่อสร้างหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติให้แก่บุคคลใน
พื้นที่ ส่ งผลให้สาํ นักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติประสานความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและ
องค์กรชุมชนร่ วมมือกันพัฒนารู ปแบบการดําเนินงานเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว

๑๑๓

โรงพยาบาล 2 บาท ชุมชนบุง่ คล้ า จริงที่ไม่ไกลเกินฝั น, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

๑๓๔

๓.๓.๓ การสอดส่ องดูแลและการประเมิน
เนื่องด้วยเป็ นพื้นที่ที่ยงั ไม่ได้มีการถ่ายโอน ถึงแม้วา่ การทํางานจะเป็ นการทํางานร่ วมกันมาตั้งแต่ตน้ แต่
ในส่ วนของสุ ขภาพหน่วยงานหรื อองค์กรด้านสาธารณสุ ขที่เป็ นต้นสังกัดก็จะเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุ น สอดส่ อง
ดู แล ส่ วนของโรงพยาบาลก็จะดู แลในเรื่ องของบุ คลากร เรื่ องยา แต่ใ นส่ วนของท้องถิ่ นเองก็มีระเบี ยบของ
กรมการปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในส่ วนของกองทุ นสุ ขภาพตําบลนั้น เพื่ อให้ป ระชาชนมี ส่ วนร่ วม และเพื่ อ
ป้ องกันการทุจริ ต ก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหมู่บา้ น ในการสอดส่ องดูแลและร่ วมประเมินผล โดยมี
ตัวแทนจาก อสม. อบต. และประชาชน ร่ วมเป็ นคณะกรรมการ จาก ๑๔ หมู่บา้ น แล้วเลือกจาก ๔๒ คนที่เป็ น
คณะกรรมการ มาเป็ นคณะกรรมการบริ หารอีก มีประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขา โดยในตําแหน่งเลขาจะ
กําหนดไว้ตายตัวว่าจะต้องเป็ นหัวหน้าสถานี อนามัย เป็ นปลัด อบต. เพื่อความถูกต้องในเรื่ องของสุ ขภาพและ
งบประมาณ

๑๓๕

๔.๑.๔ กรณีที่ ๔ องค์ การบริหารส่ วนตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่
อบต.ดอนแก้ว เป็ น อบต.ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีความโดดเด่นในกิจกรรมการจัดการขยะในชุ มชน คณะวิจยั จึงได้เลือกพื้นที่เพื่อทําการศึกษา
โดยใช้วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ร่ ว มกับ การศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสารงานวิจ ัย อื่ น สื่ อ
อินเตอร์เน็ต และเอกสารที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้รวบรวมไว้
รายงานนี้ประกอบด้วย ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็ นข้อมูลทัว่ ไป และตอนที่ ๒ เป็ นผลการวิเคราะห์การ
ถอดบทเรี ยน

ตอนที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้ อมูลประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจและสั งคม
ชุ ม ชนตํา บลดอนแก้วตั้ง อยู่ด้า นทิ ศ ใต้ของอํา เภอแม่ ริม แบ่ ง เขตการปกครองออกเป็ น ๑๐ หมู่ บ ้า น
จํานวน ๕,๕๐๗ ครัวเรื อน ประชากรทั้งสิ้ น ๑๔,๒๗๗ คน และอัตราความหนาน่าเฉลี่ย ๓๔,๙๕๓ คนต่อตาราง
กิ โลเมตร นับถื อศาสนาพุทธร้ อยละ ๙๘ ของประชากรทั้งหมด และที่เหลื อร้ อยละ ๒ นับถือศาสนาคริ สต์
ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมาเป็ นอาชีพค้าขาย รับราชการและเกษตรกร
อาณาเขตตําบล :
ทิศเหนื อ ติดกับ ต.แม่สา อ.แม่ริม
ทิศใต้ ติดกับ ต.ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก และ ต.ป่ าตัน อ.เมือง
ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ าํ ปิ ง ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม และ ต.สันผีเสื้ อ อ.เมือง
ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย ต.สุ เทพ อ.เมือง

๑๓๖

การตั้งบ้านเรื อนเป็ นชุมชนใหญ่ แบบถาวรไม่เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ตั้งอยูบ่ ริ เวณสองฝั่งถนนเชี ยงใหม่-ฝาง
โดยส่ วนใหญ่จะมีชุมชนหนาแน่นทางฝั่ งด้านทิศตะวันออก ส่ วนด้านทิศตะวันตกจะเป็ นที่ต้ งั ของศูนย์ราชการ
และเขตอุทยานแห่งชาติ สุ เทพ-ปุย รวมพื้นที่ที่ประชากรอาศัยอยูจ่ ริ ง ๘ ตารางกิโลเมตร
การศึกษา ใน ต.ดอนแก้ว จัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา
องค์กรธุ รกิจที่สําคัญในเขตปกครองประกอบด้วย โรงแรม ๑ แห่ ง ปั๊ มนํ้ามันและก๊าซ ๑ แห่ ง โรงงาน
อุตสาหกรรม ๑ แห่ง โรงงานบรรจุแก๊ส ๓ แห่ง นอกจากนี้ มีการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ประเภทต่างๆ ๒๒ กลุ่ม และ
การรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน ๘ กลุ่ม
๑.๒ ข้ อมูลของ อบต.
อบต.ดอนแก้ว อยูใ่ นเขตการปกครองของอําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกฐานะจากสภา
ตําบลดอนแก้วตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ เป็ น อบต.ชั้น ๔ ต่อมาในปี
๒๕๔๐ ได้รับการเลื่อนระดับเป็ น อบต.ชั้น ๓ หรื อชั้นกลาง
พื้นที่ในเขตปกครองมีท้ งั หมด ๓๔,๙๕๓ ตารางกิโลเมตร เป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัยของราษฎรหรื อเขตชุมชน
๑ ใน ๔ ของพื้นที่ท้ งั หมด พื้นที่ที่เหลือ ๓ ใน ๔ เป็ นเขตทหาร ศูนย์ราชการ เขตอุทยาน ประกอบด้วยหมู่บา้ น
๑๐ หมู่บา้ น
แนวทางการบริ หารงาน ภายใต้การนําของนายก อบต.และคณะมีวสิ ัยทัศน์การบริ หารชุมชนเป็ น
‚ชุมชนน่าอยู่ สิ่ งแวดล้อมไม่เป็ นพิษ เศรษฐกิจดี คนมีคุณธรรม ประชาชนมีส่วนร่ วม‛ และกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ทั้งสิ้ น ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
๑.ยุทศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
๒.ยุทศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๔.ยุทศาสตร์ การพัฒนาด้านแหล่งนํ้า
๕.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุ ข
๖.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
๗.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๘.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สําหรับคําขวัญของ อบต.ดอนแก้ว คือ สร้างท้องถิ่นให้กา้ วหน้า พัฒนาคนให้กา้ วไกล ความสุ ขของ
ประชาชนยิง่ ใหญ่ คือ หัวใจ ‚อบต.ดอนแก้ว‛

๑๓๗

๑.๓ ข้ อมูลของสถานีอนามัย
โครงสร้างของสถานี อนามัยก่อนการถ่ายโอน ลักษณะการทํางานจะเน้นงานรักษาเป็ นงานหลัก การใช้
บริ การมีท้ งั ประชาชนในพื้นที่และประชาชนข้างเคียง ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รักษาอาการทัว่ ไป และการ
ปฐมพยาบาล การทํา งานร่ ว มกับ อบต. มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ในเรื่ อ งโครงการ กิ จ กรรมต่ า งๆ และ
ดําเนิ นการร่ วมกันมาโดยตลอด แต่ดว้ ยสถานี อนามัยตั้งอยูฝ่ ั่งตรงข้ามกับแหล่งชุ มชน ประชาชนบางส่ วนจะไม่
สะดวกในการข้ามไปรั บ บริ การ โดยเฉพาะผูส้ ู ง อายุ เนื่ องด้วยสภาพของชุ มชนดอนแก้ว เป็ นชุ มชนเมื อง มี
ผลกระทบจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนเป็ นเมืองมากขึ้น เพื่อให้รับกับสถานการณ์ปัญหา ดังนั้น การถ่ายโอนสถานี
อนามัยจะทําให้ระบบการให้บริ การด้านสุ ขภาวะสามารถดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
การเตรี ยมความพร้อมในการถ่ายโอน
- มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
- เตรี ยมความพร้อมด้านบุคลากร โดยให้หวั หน้าสถานี อนามัยขึ้นมาเป็ นหัวหน้าฝ่ ายงานสาธารณสุ ข
เพราะมีประสบการณ์และเข้าใจในระบบ
- เตรี ยมความพร้อมด้านระบบงาน เจ้าหน้าที่ของ อบต. ซึ่ งได้ทาํ งานร่ วมกันกับสถานีอนามัยมาโดย
ตลอด จึงเข้าใจในระบบงานของสถานีอนามัยค่อนข้างมาก
- เตรี ยมความพร้อมด้านแผนงาน โดยจะต้องให้แผนของสถานีอนามัยที่มีอยูม่ าผนวกกับแผน อบต.
- เตรี ยมความพร้อมด้านงบประมาณ มีการอบรม ปรับระบบการเงินการคลัง ให้ความรู ้กบั เจ้าหน้าที่
การเงินเพิ่มเติม
- เตรี ยมความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์
กิจกรรมและการให้บริ การด้านสุ ขภาพที่น่าสนใจ
อบต.มีศูนย์การแพทย์ ดูแลงานด้านสาธารณสุ ขตําบล เพื่อให้บริ การประชาชน ในส่ วน
ของสถานี อนามัย ตั้งอยูใ่ นพื้นที่ของ อบต. และยังเปิ ดให้บริ การนวดแผนไทย ซึ่ งมีประชาชนไปใช้บริ การอยู่
ตลอด
๑๓๘

ตอนที่ ๒ การวิเคราะห์ ศักยภาพของ อบต.ในด้ านการสร้ างเสริมสุ ขภาพ
๒.๑ การปรับแนวคิดในเรื่องสุ ขภาพและการสร้ างเสริมสุ ขภาพ และดาเนินกิจกรรม
๒.๑.๑ วางรากฐานความคิดเรื่ องสาธารณสุ ขและการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ด้วยเป็ นชุ มชนที่ อยู่ในเขตเมื อง ประชาชนมี การศึกษา แนวคิ ดเรื่ องสาธารณสุ ขเป็ นเรื่ องที่ทุกคนให้
ความสําคัญในการดูแลรักษาสุ ขภาพตนเองเป็ นอย่างดี แต่ความเป็ นเขตเมืองเรื่ องสิ่ งแวดล้อมจึงเป็ นปั ญหาที่อยู่
ในระดับต้นๆ โดยเฉพาะเรื่ องขยะจึงเป็ นเรื่ องที่ อบต.ดอนแก้วให้ความสําคัญ จนกลายเป็ นจุดเด่นในเรื่ องของ
การจัดระบบการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี ด้วยการดําเนิ นงานที่มุ่งเป้ าหมายภายใต้วิสัยทัศน์การบริ หารชุ มชน
เป็ น ‚ชุมชนน่าอยู่ สิ่ งแวดล้อมไม่เป็ นพิษ เศรษฐกิจดี คนมีคุณธรรม ประชาชนมีส่วนร่ วม‛ โดยสถานการณ์ของ
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในชุ มชนเองทําให้ประชาชนให้ความสําคัญ และ อบต.ก็เป็ นผูท้ ี่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ไม่ให้เกิ ดมลพิษ โดย อบต.ได้วางรากฐาน
ภายใต้การดําเนิ นงานที่ก่อให้เกิ ดเป็ นรู ปธรรมภายใต้วิสัยทัศน์การบริ หารชุ มชน ที่จะพัฒนาและสนับสนุ นให้
เกิดการปฏิบตั ิที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน จนเกิดเป็ นระบบการทํางานแบบมีส่วนร่ วม
๒.๑. ๒ การทํากิจกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาพที่เป็ นรู ปธรรม
เรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพนั้น อบต.ดอนแก้วได้ใช้แผนพัฒนาและข้อมูลในการกําหนดทิศทางสุ ขภาพ
จากการทําประชาคม การประชุ มสัญจร เวทีชาวบ้าน รวมทั้งข้อมูลจากคนในชุ มชนที่มาร่ วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่สะท้อนจากความต้องการของชุ มชน สถานการณ์ ของชุ มชน โดยระบบการทํางานแบบมีส่วนร่ วมกับภาคี ที่
เกี่ยวข้องกับปั ญหา เช่น
- ปัญหายาเสพติดของเยาวชน อบต. ก็ได้ร่วมกับโรงเรี ยนและวัดจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มเรื่ องดนตรี และ
กีฬา
- ปั ญหามลพิษจากกลิ่ นขี้ หมู อบต. ก็ได้ส นับสนุ นโครงการชี วภาพจากขี้ หมู โดยหารื อร่ วมกัน
ระหว่ า งผู ้นํา หมู่ บ ้า น เกษตรตํา บล และเจ้า ของฟาร์ ม เลี้ ย งหมู เ พื่ อ ลดความขัด แย้ง และสร้ า ง
ประโยชน์ ร่ ว มกัน จนได้ข ้อ ตกลงให้ ส ร้ า งบ่ อ แก๊ ส ชี ว ภาพจากขี้ ห มู อี ก ทั้ง ได้รั บ งบประมาณ
สนับ สนุ น จากกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ถื อ เป็ นการเปลี่ ย นวิ ก ฤตให้ เ ป็ นโอกาส ประชาชนได้
ประโยชน์จากการมีแก๊สหุ งต้มใช้ และสามารถแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งภายในชุมชนได้
- การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่ งเป็ นปั ญหาด้านสาธารณสุ ขที่สาํ คัญมากปั ญหาหนึ่ งการไม่มีที่กาํ จัด
ขยะ หรื อควันไฟจากการเผาขยะสร้างมลพิษในอากาศ และขยะมูลฝอยถูกทิ้งลงในแม่น้ าํ ถึงแม้ว่า
อบต.จะมีแผนงานด้านการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อมชุ มชน แต่การดําเนิ นการของ อบต.ฝ่ ายเดียว
๑๓๙

ก็ไม่เป็ นผล เพราะกิ จกรรมการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ จํากัดอยู่เฉพาะสมาชิ ก อบต.จึ งเกิ ดการ
ปรับปรุ งวิธีการทํางานโดยเน้นหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อสร้ างความเข้าใจในระดับ
หมู่บา้ น โดยระดมสมาชิก อบต. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นเข้าร่ วมโครงการ จัดตั้งแกนนําเป็ นเครื อข่ายการ
ทํางาน เพื่อสร้างวิทยากรชุมชน ในการลงไปพบปะชาวบ้าน

๒.๑.๓ การตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพในระดับนักการเมือง และผูบ้ ริ หาร
การทํางานของ อบต.ดอนแก้ว ประสบความสําเร็ จเพราะมีปัจจัยสนับสนุนที่สาํ คัญ คือ นายก อบต. และ
คณะทํางานที่มีคุณภาพและอุ ดมการณ์ เดี ยวกัน ทั้งฝ่ ายการเมืองและข้าราชการประจํา เป็ นพลังขับเคลื่ อนการ
ทํางาน นายก อบต. คนปั จจุบนั นายนพดล ณ เชี ยงใหม่ เป็ นคนในท้องถิ่นโดยกําเนิ ด จึงมีพ้ืนฐานความรู ้เรื่ อง
งานประเพณี พ้นื บ้าน และสามารถเข้าใจปั ญหาและวัฒนธรรมของคนในชุ มชนได้เป็ นอย่างดี มีส่วนช่วยในการ
จัดกิ จกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมของชุ มชน บทเรี ยนและประสบการณ์ มีส่วนสําคัญในการบริ หารงาน
ของนายก อบต. เรื่ องสุ ขภาพในแนวคิดของนายก อบต.คื อ เรื่ องของสุ ขภาวะ การจัดสุ ขภาวะที่ เกี่ ยวกับคน
ครอบครัว และชุมชน จะเป็ นปั จจัยในการกําหนดเรื่ องสุ ขภาพ และด้วยการศึกษาหาความรู ้เพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา
ปั จจุบนั สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ด้านการบริ หารการเกษตร ด้วยครอบครัวเป็ นครอบครัวเกษตรกร แต่
นายกก็สามารถบูรณาการวิชาความรู ้ ที่ได้ศึกษา รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่กว้างขวาง จึงสามารถนําเรื่ องเกษตร มาจัดการ
ปั ญหาในชุ มชนในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและมลพิษที่มีผลต่อสุ ขภาพในเรื่ องบ่อแก๊สชี วภาพจากขี้หมู โดยมีภาคีจาก
กรมส่ งเสริ มการเกษตรมาให้การสนับสนุ น นอกจากนี้ บุคคลที่มีส่วนสําคัญของ อบต.ดอนแก้ว คือ ปลัด อบต.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในส่ วนการคลัง ส่ วนโยธา ส่ วนธุ รการ โดยทีมงานฝ่ ายข้าราชการประจําที่มีอุดมการในการ
ทํางานไปในทางเดียวกัน ทําให้สามารถดําเนินงานตามนโยบาย พัฒนาชุมชนและการบริ หารงานอย่างโปร่ งใส
๒.๒ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ศักยภาพของชุ มชน และปัจจัยอืน่ ๆในชุ มชน
๒.๒.๑ การพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์
ด้วยพื้นที่เป็ นเขตเมือง ปั ญหาเรื่ องสภาพแวดล้อมจึงมีความสําคัญ การจัดทําโครงการกิจกรรมไปจนถึง
นโยบายของชุ มชนเรื่ องสภาพแวดล้อมจึงส่ งผลดี ต่อชุ มชนและ อบต.หลายด้าน ทั้งผลดีต่อชุ มชนโดยตรง เกิ ด
การทํางานแบบมีส่วนร่ วม จนเกิดผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจ โดยสามารถนํารายได้จากการขายขยะมาทํากิจกรรม
สาธารณะ หลักการทํางานแบบมี ส่วนร่ วม การวางแผนงานเพื่อให้โครงการมี ความยัง่ ยืนจนสามารถทําให้
โครงการประสบความสําเร็ จ ของ อบต.ดอนแก้ว เกิดจากกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการ คือ
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สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษาสิ่ งแวดล้อม
- คนในชุมชนไม่รู้วธิ ี การจัดการที่ถูกต้อง
- ลักษณะการจัดการขยะไม่ถูกวิธี
กลยุทธ์
- สร้างทีมงาน วิทยากรชุมชน
- เยีย่ มชาวบ้าน เพื่อให้ทราบปัญหาและสาเหตุ
กระบวนการทํางาน
- คัดเลือกพื้นที่นาํ ร่ องในการพัฒนา
- ร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหา
- ฝึ กอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในการแยกขยะ พาไปศึกษาดูงานเรื่ องคัดแยกขยะ
ผลของการดําเนินงาน
- ประชาชนตระหนักในปั ญหา เกิดจิตสํานึกร่ วม
- ประชาชนรู้วธิ ีการบริ หารจัดการขยะได้ดว้ ยตนเอง
- ขยายพื้นที่ดาํ เนินงานจนครบทั้งตําบล
๒.๒.๒ การพัฒนาบริ บทและสภาพแวดล้อมโดยการพัฒนาเรื่ องความสามารถและวิธีการ
ผลสําเร็ จของ การทําโครงการของ อบต.ดอนแก้ว โดยเฉพาะเรื่ องการกําจัดขยะมูลฝอยได้ไม่ใช่ เป็ น
เพียงกิจกรรมที่ทาํ ตามกระแส แต่ได้กาํ หนดเป็ นแผนงานที่มีความต่อเนื่ องในระยะยาว เกิดจากการพัฒนาเรื่ อง
ความสามารถและวิธีการ ๓ เรื่ องที่สาํ คัญคือ
- การหาภาคีจากชุ มชน คือ วัดและโรงเรี ยน โดยร่ วมกับวัดในการรณรงค์เรื่ องการจัดเก็บขยะ ในวัน
พระมีการเทศน์เรื่ องการเก็บขยะ ร่ วมกับโรงเรี ยนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นกั เรี ยน เก็บ คัด แยกขยะ โดยมีกิจกรรม
ร่ วมกับชาวบ้าน
- การสร้างวิทยากรชุ มชน ในการดําเนิ นกิจกรรมในระดับหมู่บา้ น โดยการพัฒนาทักษะ อบต. แกนนํา
ชุมชน ในการกระตุน้ และเป็ นผูน้ าํ มีการแบ่งสายการดําเนิ นงาน และจัดประชุ มหมุนเวียนตามชุ มชนต่างๆ เป็ น
เวทีสัญจร
- การทําสื่ อประชาสัมพันธ์ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยกระตุน้ ความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็ น
แผ่นพับ ใบปลิว ป้ าย วารสาร หนังสื อพิมพ์รายวันประจําจังหวัด และมีการออกอากาศประชาสัมพันธ์โครงการ
ต่างๆ ทางสถานีวทิ ยุทอ้ งถิ่น
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ปัจจุบนั อบต.ดอนแก้วได้จดั ตั้งศูนย์รับซื้ อขยะของตําบลดอนแก้ว เพื่อรับซื้ อขยะจาก 10 หมู่บา้ น และมี
โรงเรื อนคัดขยะขึ้นในพื้นที่
๒.๒.๓ การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นมืออาชีพ โดยการพัฒนาความสามารถ
อบต.ดอนแก้วมีแนวคิ ดการพัฒนาคน โดยค้นหาผูน้ าํ ที่มีจิตอาสา ในการขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบ
สุ ขภาพชุ มชนจนเกิดเป็ นผูน้ าํ ในการเปลี่ยนแปลง เป็ นวิทยากรชุ มชน มาสร้างระบบการทํางาน สร้างเครื อข่าย
ขยายต่อชุมชนอื่นๆ ในตําบล โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะให้กบั แกนนําชุ มชน ให้เป็ นวิทยากรชุ มชน
รวมทั้งอาสาสมัครที่สนใจช่วยเหลือชุมชน โดยมีการพัฒนาทักษะ อบต. และแกนนําชุ มชน โดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือ ซึ่ งได้รับการสนับสนุ นจากองค์กรพัฒนาเอกชน คือ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Alternative Development Association: SADA)
๓.การเก็บข้ อมูล การรับรองคุณภาพ การกากับและประเมินผล
๓.๓.๑ การเก็บบันทึกข้อมูลเอกสารอย่างเป็ นระบบ
อบต.ดอนแก้ว ยึดหลักการทํางานแบบ ‚อบต.รู้อะไร ประชาชนรู้ดว้ ย‛ มีการเก็บบันทึกข้อมูลเอกสาร
อย่างเป็ นระบบ มีการบริ การข้อมูลข่าวสาร โดยถ่ายสําเนาเรื่ องที่ประชาชนเขียนคําร้อง ให้บริ การยืมเอกสารที่มี
ผูส้ นใจร้องขอ จัดทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์ประจําทุกหมู่บา้ น มีการเผยแพร่ ขอ้ บังคับตําบล งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี แผนพัฒนาตําบลประจําปี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
๓.๓.๒ การรับรองคุณภาพและการเรี ยนรู้แนวคิดขององค์กร
จากความสํ า เร็ จ ของการยึ ด หลัก ความโปร่ ง ใสและการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นและในทุ ก
กระบวนการทํางาน นําไปสู่ องค์กรต้นแบบตามหลักธรรมาภิบาล ที่ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็ น องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจําปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ จากนโยบายด้านสุ ขภาพ
เป็ นการเชื่อมโยงแนวคิด สุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ให้เป็ นเรื่ องเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องพฤติกรรม สิ่ งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ความเป็ นอยู่ การเจ็บป่ วย นําไปสู่ การจัดการสุ ขภาพแบบบูรณาการ โดย
เริ่ มจากหาแกนนํา หาพื้นที่นาํ ร่ อง พัฒนาองค์ความรู ้ท้ งั จากภายในและการศึกษาดูงานจากภายนอก และสร้าง
เครื อข่าย ขยายสู่ พ้นื ที่อื่นในลักษณะของการเป็ นพี่เลี้ยง
๓.๓.๓ การสอดส่ องดูแลและการประเมิน
อบต.ดอนแก้ว ได้สร้างกระบวนการให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทํางานของ อบต. เพื่อ
เป็ นหลักประกันให้เกิดการทํางานอย่างโปร่ งใส โดยมีการเชิ ญชวนให้ประชาชนมารับฟังการประชุมสภา อบต.
เพื่อติดตามการทํางานของ อบต. ในส่ วนของโครงการต่างๆ ที่มีการดําเนินงาน และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนร่ วม
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เป็ นคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจัดซื้ อ จัดจ้าง ตรวจรับพัสดุและตรวจงานจ้าง ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ทาํ ให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมรู ้เห็นและตรวจสอบการทํางานของ อบต. ทําให้สมาชิก อบต. ทุกคนต้องระมัดระวังในการ
ปฏิบตั ิงาน ไม่เกิดการทุจริ ตได้
๔.๒ นวัตกรรมสุ ขภาพ ๒๒ โครงการ
ผลสาเร็จของโครงการด้ านส่ งเสริมสุ ขภาพ จากตัวอย่างกรณี ศึกษา ๒๒ โครงการ จากการศึกษาข้อมูล
ของคณะวิจยั จากเอกสาร หนังสื อ และข้อมูลจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดรายกรณี ต่อไปนี้
๐๑.โครงการหมู่บ้านจัดการสุ ขภาพโดยใช้ กระบวนการสภาประชาชน
สถานีอนามัย ต.โคกสลุด อ. จ. พิษณุโลก ประชากร ๒,๕๒๗ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในหมู่บา้ นไม่ถูกสุ ขลักษณะ มีการทิง้ ขยะในบริ เวณบ้านและในแม่น้ าํ ลําคลอง
บริ เวณบ้านมี คอกสัตว์ส่งกลิ่ นเหม็นรบกวน เป็ นแหล่ งเพาะพันธุ์แมลงวันและสัตว์นาํ โรค ครัวเรื อนร้ อยละ
๕๓.๓๕ ไม่ถูกสุ ขลักษณะ ปั ญหาดังกล่าวเคยได้รับการแก้ไขแล้วแต่การแก้ไขปั ญหาเป็ นการเสนอปั ญหาจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เป็ นการแก้ปัญหาที่ยงั ขาดความร่ วมมือจากประชาชน ขาดความตระหนักในการแก้ปัญหา
ยังขาดความร่ วมมือจากภาคี องค์กรในท้องถิ่นทําให้การพัฒนางานสาธารณสุ ขไม่ยงั่ ยืน การจัดการสุ ขภาพให้
ประชาชนอยูอ่ ย่างเป็ นสุ ขได้น้ นั จําเป็ นต้องเสริ มสร้ างและสานพลังจากทุฝ่ายในสังคมเข้าร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วม
รับผิดชอบ และรับประโยชน์ร่วมกันโดยมีจุดหมายคือประชาชนมีสุขภาวะ
จึงเกิดกระบวนการสภาประชาชน เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ งที่จะส่ งเสริ มให้หมู่บา้ นมีการจัดการสุ ขภาพได้
อย่า งเป็ นระบบ มี ส่ ว นร่ วมจากประชาชน ภาคี และองค์ก รในท้อ งถิ่ น รู ป แบบของสภาประชาชน มี
คณะทํา งานที่ ไ ด้จ ากการเลื อกตั้ง โดยประชาชนแบบประชาธิ ป ไตย ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการกํา หนด
กฎระเบียบต่างๆ มีคณะที่ปรึ กษาได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข องค์การบริ หารส่ วนตําบล ครู พระภิกษุ
และผูท้ รงคุ ณวุฒิ สภาประชาชนดําเนิ นงานโดย มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด
หมู่ที่ 2
บ้านย่านยาว ตําบลโคกสลุด มีความพร้ อมด้านทุนทางสังคมได้แก่ ธนาคารหมู่บา้ น กองทุนหมู่บา้ น กอง
ทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บา้ นผูผ้ ลิตสิ นค้าหนึ่ งผลิตภัณฑ์หนึ่ งตําบล มีคณะทํางานใน
หมู่บา้ นได้แก่ ผูน้ าํ หมู่บา้ นอาสาสมัครสาธารณสุ ข สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบล กลุ่มชมรมผูส้ ู งอายุ กลุ่ม
ชมรมแม่บา้ น ครู และมีวดั ย่านยาวเป็ นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ส่งเสริ มจริ ยธรรม
ซึ่ งจะส่ ง เสริ มให้หมู่บา้ นสามารถจัดการสุ ขภาพได้ เป็ นหมู่บ ้านต้นแบบ สามารถถ่ ายทอดกระบวนการสู่
หมู่บา้ นอื่นได้ต่อไป
๑๔๓

ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
สามารถนําผลของการใช้กระบวนการสภาประชาชนในการจัดการสุ ขภาพไปเผยแพร่ เป็ นหมู่บา้ น
ต้นแบบสู่ หมู่บา้ นอื่นได้
ทีม่ าของข้ อมูล นางอุดมพร สิ นชิต หนึ่งในโครงการ การพัฒนานวัตกรรมบริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ (Primary Care
Unit Innovation)

๐๒.โครงการชุ มชนต้ นแบบในการลดปริมาณการใช้ สารเคมีและขยะโดยใช้ ไส้ เดือนดิน (ไส้ เดือนดิน กลยุทธ์
เปลีย่ น ขยะ ให้ เป็ นทองคา)
สถานีอนามัยตําบลเปื อ อ.เชียงกลาง จ.น่าน ประชากร ๒,๕๐๗
คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก เงินบํารุ งสถานีอนามัยตําบลเปื อ เทศบาล ต.เชียงกลาง
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๔๙
ลักษณะกิจกรรม
ผลกระทบจากปั ญหา ขยะล้นเมือง ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของสถานี อนามัยเปื อ จํานวน ๑๐ หมู่บา้ น
นั้น เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะ เนื่ องจากเป็ นชุ มชนใหญ่ และเป็ นชุ มชนกึ่งเมือง ประชาชนใน
หมู่บา้ นส่ วนหนึ่ งย้ายมาจากต่างพื้นที่ทาํ ให้ความสัมพันธ์ระดับเครื อญาติมีน้อยลง การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ของ
หมู่บา้ นไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะปั ญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและปั ญหา ขยะ
เครื่ องมื อ ในการแก้ ปั ญ หาก็ คื อ ปั ญ หาการใช้ ส ารเคมี ก ํา จัด ศัต รู พื ช และปั ญ หา ขยะ โดยนํ า
แนวความคิ ด นี้ มาจากท่ า นอาจารย์ ดร.อาณั ติ ตัน โช มหาวิ ท ยาลัย แม่ โ จ้ โดยมี หั ว หน้ า สถานี อ นามัย
นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลเชียงกลาง ปลัดเทศบาลตําบลเชียงกลาง และเกษตรอําเภอเชียงกลาง ทุกฝ่ ายเห็น
ความเป็ นไปได้จึงได้สนับสนุ นงบประมาณให้กบั ทางสถานี อนามัยส่ วนหนึ่ งได้ศึกษาทดลอง เป็ นต้นแบบเพื่อ
ถ่ายทอดให้กบั ประชาชน
ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการทดลองของสถานี อนามัย ขณะนี้ มีโรงเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไส้เดือนดิน
ต้นแบบและเพาะเลี้ยงด้วยขยะ ที่มีแม่พนั ธุ์พร้อมสําหรับการขยายผลมากว่า ๕๐,๐๐๐ ตัว มีโรงเรื อนและแปลง
สาธิตการปลูกพืชผักปลอดสารเคมีโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนดิน ๑๐๐ % จํานวน ๑ แห่ ง มีเครื อข่ายกลุ่มปลูก
ผักปลอดสารพิษในพื้นที่ ๑ กลุ่ม สมาชิ กจํานวน ๑๖ ราย และมีโอกาสได้เข้าร่ วมเรี ยนรู ้ จากสถาบันการศึกษา
และสถาบัน ต่ า งๆ เช่ น วิท ยาลัย การสาธารณสุ ข จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิทยาลัย , สถาบัน การบรรจุ ภ ัณฑ์เพื่ อ
สิ่ งแวดล้อม เข้ามาเติ มเต็มในส่ วนที่ เรายังไม่มี เช่ น การจัดตั้งธนาคารขยะชุ มชน ทั้งนี้ เพื่ อให้ครบวงจรของ
กระบวนการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม
ในการแก้ไขปั ญหาขยะและสารเคมี องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นได้ใช้ความพยายามสู งมากที่จะแก้ไข
ปั ญหา ระดมทั้งทุนมหาศาล อัตรากําลังคน และรู ปแบบการทํางานต่างๆอย่างมากมาย แต่ก็ไม่สามารถลดขนาด
๑๔๔

ของปัญหาลงได้เลย ทางสถานีอนามัยเปื อ ได้ อาสาเข้ ามาร่ วมงานกับภาคีเครือข่ าย ได้คิดรู ปแบบและแนวทางใน
การแก้ไขปั ญหาที่เป็ นไปได้ โดยใช้ไส้เดือนดินเป็ นตัวช่วยจุดประกาย สร้างกระแส อีกทั้ง เป็ นกิจกรรมที่ง่ายต่อ
การนําไปปฏิบตั ิ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชน จึงได้จดั ทําโครงการนวัตกรรมนี้ข้ ึน
ความสาเร็จจากการดาเนินงาน
๑.เกิดเครื อข่ายแนวร่ วมในการลดปริ มาณสารเคมีและขยะชุมชน
๒.เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชน ในการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓.เกิดทางเลือกใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ขยะโดยใช้ไส้เดือนดิน
ทีม่ าของข้ อมูล นายปรี ดา วารี นักวิชาการสาธารณสุ ข ๕ หนึ่งในโครงการ การพัฒนานวัตกรรมบริ การสุ ขภาพ
ปฐมภูมิ (Primary Care Unit Innovation)
๐๓.โครงการการใช้ พลังชุ มชนสร้ างกระแสสาธารณะ ลด หวาน มัน เค็ม ออกกาลังกาย และไม่ รับมรดกโรค
(เบาหวาน ความดันสู ง หัวใจ)
สถานีอนามัยตําบลนํ้าเกี๋ยน กิ่งอําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประชากร ๒,๘๑๔ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก อบต.นํ้าเกี๋ยน , กองทุนหลักประกันสุ ขภาพ ต.นํ้าเกี๋ยน
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
การดําเนินงานแก้ไขปั ญหาโรคเรื้ อรัง เป็ นการดําเนินงานในภาคส่ วนที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และ อสม.
เป็ นแกนหลักในการขับเคลื่อน จึงเป็ นกระบวนการเชิงการให้บริ การด้านการรักษาโรคและการป้ องกันโรค แต่
ยังขาดการขับเคลื่อนในเชิงสังคม หรื อมีบา้ ง แต่ก็ยงั ไม่มีพลังเพียงพอ ที่จะขับเคลื่อนสังคม/ชุ มชน ให้เกิดความ
ตระหนักและเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงการนี้ จึงต้องการใช้ พลังของชุ มชนขับเคลื่อนแก้ไขปั ญหาในเรื่ องของ
เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง โรคหัวใจ เป็ นเรื่ องของคนหมู่มาก เพราะความเป็ นเครื อญาติ และเป็ นเรื่ องที่
กระทบต่อความเป็ นอยู่ของครอบครั ว ต่อชุ มชน เพราะเกี่ ยวกับอาหาร การกิ น และการออกกําลังกาย แล้ว
นําไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชี วิตประจําวัน ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม และสนใจการออกกําลังกาย กัน
มากขึ้น จึงนับว่าโครงการนี้จะเป็ นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่นาํ ไปสู่ การลดปั ญหาโรคเรื้ อรังได้
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.ขยายผลด้านแนวคิด ในการใช้พลังชุมชนเป็ นแกนหลักของชุมชนในการขับเคลื่อน
๒.ขยายผลด้านกระบวนการ สร้างกระแสชุมชน การทํางานอย่างมีส่วนร่ วม
ทีม่ าของข้ อมูล นายปรี ดา วารี นักวิชาการสาธารณสุ ข ๗ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริ การ
สุ ขภาพปฐมภูมิ (พื้นที่ภาคเหนือ)
๑๔๕

๐๔.โครงการภาคีรวมใจต้ านภัยบุหรี่
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลําพูน ประชากร ๖,๘๖๖ คน
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
จากการประชาคมเพื่อ หาปั ญหาสาธารณสุ ขในหมู่ บ้ าน ชาวบ้า นให้ค วามสําคัญกับภัยบุ หรี่ มี ความ
ต้องการแก้ไขปั ญหานี้ เป็ นอย่างยิ่งทั้งผูท้ ี่ สูบบุ หรี่ และผูไ้ ม่สูบบุ หรี่ เพราะกลัวเยาวชนซึ่ งเป็ นลู กหลานจะเอา
แบบอย่างที่ไม่เหมาะสม แต่เนื่ องจากเป็ นปั ญหาที่แก้ไขยากเพราะเป็ นเรื่ องของการเสพติด ทางสถานี อนามัย
ตะเคียนปม จึงทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับภาคีเครื อข่าย อันประกอบด้วย องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลตะเคียนปม โรงเรี ยน 4 แห่ ง วัด 4 แห่ ง ผูน้ าํ ชุ มชนและอาสาสมัครสาธารณสุ ข เพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวของชุมชน โดยให้ผสู ้ ู บบุหรี่ มีแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่ ในที่น้ ี ภาคีเครื อข่าย
ให้ยุวชนต้านภัยบุหรี่ ซ่ ึ งเป็ นลูกหลานของตนเป็ นแรงจูงใจ เป็ นการ "ทําเพื่อลูกเพื่อหลาน" และเมื่อผูส้ ู บบุหรี่ มี
แรงจูงใจที่จะเลิกสู บบุหรี่ แล้ว การทํากระบวนการกลุ่มน่าจะทําให้เกิดแรงกระตุน้ ในการเลิกบุหรี่ ได้อีกทางหนึ่ ง
และเป็ นการง่ายต่อการติดตาม ประเมินผล และเมื่อมีพลังเด็กและเยาวชนมาร่ วมดําเนิ นการย่อมทําให้ชุมชนเห็น
ถึ งพลัง ดัง นั้นจึ ง จัดทํา โครงการ "ภาคี รวมใจขจัดภัยบุ หรี่ " โดยมี ยุวชนต้านภัยบุ หรี่ และขบวนการกลุ่ มเป็ น
แรงจูงใจและแรงกระตุน้ มีชุมชนเป็ นกําลังในการเลิกบุหรี่ ได้อย่างถาวร
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑. สร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่
๒. ป้ องกันเยาวชนไม่ให้เสพติดบุหรี่
๓. ช่วยผูท้ ี่เสพติดบุหรี่ ให้เลิกสู บบุหรี่
๔. คุม้ ครองผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ไม่ให้ได้รับควันบุหรี่
ทีม่ าของข้ อมูล นางจินตนา บุญยืน เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน ๕ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
บริ การสุ ขภาพปฐมภูมิ (พื้นที่ภาคเหนื อ)

๑๔๖

๐๕.โครงการหมู่บ้านจัดการสุ ขภาพ
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนบ้านเขาดิน ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
ประชากร ๖,๔๙๖
คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
เสริ มสร้างให้แกนนําเครื อข่ายมีทกั ษะ การจัดการระบบสุ ขภาพในหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นกลวิธีหนึ่ งที่จะทําให้
ชุมชนได้เรี ยนรู ้สุขภาพของคนในชุมชน เริ่ มต้นจากการสร้างผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง โดยการปรับทัศนคติและ
บทบาท สร้ างจิตสํา นึ ก ศรัทธา ความรัก ความสามัคคี เสริ มสร้ างและพัฒนาผูน้ ําให้มี ศัก ยภาพในการ
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ประชาชนสามารถจัดการสุ ขภาพด้วยตนเอง อย่างเป็ นที่ยอมรับของสังคม ด้วยการสร้าง
ความเป็ นผูน้ าํ ที่มีผลงานสู ง สร้างมาตรฐาน แนวปฏิบตั ิ และให้ความสําคัญต่อกระบวนการ เสริ มสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งของโครงสร้างชุ มชนที่เอื้อต่อการจัดการระบบสุ ขภาพภาคประชาชน ผ่านตามกระบวนการการ
เรี ย นรู ้ ต่ า งๆอย่า งเป็ นระบบ ตามโครงสร้ า งของชุ ม ชน ทํา ให้เกิ ด เวที ป ระชาคมสุ ข ภาพ ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้
สังเคราะห์บทเรี ยนและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เรื่ องสุ ขภาพชุมชน จากประสบการณ์จริ ง สร้างกิจกรรมให้เกิดความ
เคยชิน ส่ งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพไปในทางที่ถูกต้อง เกิดการดูแลสุ ขภาพโดยโครงการของชุ ม
ด้วยชุ มชน เพื่อชุ มชนของตนเอง กลุ่มผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลง มีเข้าใจในความสําคัญ ในบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตน มีบทบาทในการเฝ้ าระวังภาวะสุ ขภาพ วิเคราะห์ขอ้ มูลสุ ขภาพของคนในครัวเรื อน
รวมทั้งเป็ นต้นแบบการดูแลสุ ขภาพของครอบครัว ประสานระหว่างบุคคลในครอบครัวกับชุ มชน ในการร่ วม
กิจกรรมของชุมชน และปฏิบตั ิต่อสภาวะแวดล้อมอย่างเหมาะสม องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีบทบาทเป็ น
ผูน้ าํ การเปลี่ ยนแปลงด้วยการรั บ กลัน่ กรอง วางแผน สร้ า งเครื อข่ายสุ ขภาพ ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุ น
โครงการสุ ขภาพของชุ มชน ให้หลักประกันความจําเป็ นพื้นฐาน รวมทั้งการประกันสุ ขภาพตามนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนร่ วมมือร่ วมใจในการดําเนินงานตามกรอบแนวคิด ประชาชนและชุ มชน มีบทบาทในการดูแล
สุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมถึงสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ทําให้ลดปั ญหาสุ ขภาพ
ของคนในชุ มชนตลอดจนลดอัตราป่ วยตายในกลุ่ มโรคไม่ติดต่อลงได้ เกิ ดการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองแบบ
ยัง่ ยืน ต่อไป
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.แกนนําเครื อข่ายมีทกั ษะในการเป็ นวิทยากรกระบวนการในการค้นหาปั ญหาชุมชน ซึ่ งสามารถ
นําไปใช้กบั งานอื่นๆ ที่ตอ้ งใช้ประชาคมหมู่บา้ นได้
๑๔๗

๒.เป็ นหมู่บา้ นนําร่ องที่เป็ นรู ปแบบการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดการสุ ขภาพชุมชน และเครื อข่าย
๓.เกิดการทํางานอย่างเป็ นระบบ โดยชุมชนเรี ยนรู ้การสร้างระบบด้วยชุมชนเอง
ทีม่ าของข้ อมูล นางสิ รินทิพย์ เจนติยานุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ๖ โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริ การ
สุ ขภาพปฐมภูมิ (พื้นที่ภาคเหนือ)
๐๖.โครงการหลักสู ตรการจัดการขยะพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้ อม
สถานีอนามัยบ้านทุ่งครก อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ประชากร ๔,๐๔๗ คน
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
ใช้การเรี ยนการสอนเป็ นสื่ อในการดําเนินการแก้ปัญหาขยะในชุมชน โดยเน้นเด็กนักเรี ยน
เนื่องจากเด็กจะเป็ นผูข้ บั เคลื่อนสู่ อนาคต เป็ นการสร้างหลักสู ตร (Curriculum development) และการนําหลักสู ตรไป
ใช้ (Implementation of curriculum) เพื่อแก้ปัญหาสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน โดยมีกระบวนการดําเนินงาน
ดังนี้
๑. การทําประชาคมในหมู่บา้ น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสุ ขภาพในชุ มชน และจัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหา (Problem identification)
๒. ประเมินความต้องการของชุมชน พบว่ามีความต้องการแก้ไขปั ญหาขยะของชุมชน (Need assessment)
๓. กําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร (Goal and objectives)
๔. การเขียนหลักสู ตร โดยใช้สื่อการสอนที่มีอยูแ่ ล้วให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหาในพื้นที่ เช่นธนาคาร
ขยะ, การทําปุ๋ ยหมัก, การทําอุปกรณ์ต่าง ๆ จากขยะ เป็ นต้น (Educational strategies)
๕. การนําหลักสู ตรไปใช้ในโรงเรี ยนนําร่ อง (Implementation) มีโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา ๓ โรงเรี ยน
นําร่ องในการนําหลักสู ตรไปใช้ โดยหลักสู ตรการจัดการขยะพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ๘ กิจกรรมการ
สอนดังนี้
๑. อะไรคือสิ่ งที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
๒. ขยะมีทุกหนทุกแห่ง เพื่อให้รู้ที่เกิดของขยะในชุมชน
๓. อัตราของการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถแยกขยะแห้ง ขยะเปี ยก ทราบความเร็ วช้าการย่อยสลาย
๔. การทําปุ๋ ยจากขยะ
๕. การทํากระดาษ เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถทํากระดาษรี ไซเคิลได้
๖. การทําสมุดบันทึกจากระดาษที่เหลือใช้
๑๔๘

๗. การรณรงค์เรื่ องไม่ทิ้งขยะในชุมชน
๘. การแข่งขันวาดภาพโปสเตอร์ เกี่ยวกับการจัดการขยะ
หลักสู ตรการจัดการขยะพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการตามหลักของการสร้าง หลักสู ตร สามารถนําไปใช้
สอนเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และเพิม่ ทักษะในการจัดการขยะ
ให้กบั นักเรี ยน ในอนาคตควรมีการประเมินหลักสู ตร หากประเมินแล้วดี ก็ควรบรรจุเข้าในวิชาเรี ยนของเด็ก
นักเรี ยนในระดับประถมศึกษาต่อไป
๑. มีการร่ วมกันกําหนดนโยบายและจัดทําแผนของศูนย์สุขภาพชุมชน โดย
- คณะกรรมการสุ ขภาพศูนย์สุขภาพชุมชน
- ทีมสุ ขภาพ
- ชมรมสร้างสุ ขภาพต่างๆในพื้นที่โดยใช้ขอ้ มูลสถานะสุ ขภาพ และปั ญหาสาธารณสุ ขมาเป็ นข้อมูลใน
การจัดทําแผนและทําประชาคมร่ วมกันระหว่าง องค์กรท้องถิ่น ประชาชน ศสช.
๒. ในแต่ละแผนงานจะมีคณะทํางานรับผิดชอบ ซึ่ งประกอบด้วย ประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
๓. ดูแลสถานีอนามัยเครื อข่าย โดย
- พยาบาลวิชาชีพออกเยีย่ มบ้านดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกับเจ้าหน้าที่สอ.เครื อข่าย
- พยาบาลวิชาชีพออกปฏิบตั ิงานที่สอ.เครื อข่าย 1วัน / สัปดาห์
๔. มีการประสานแผนกับสอ.เครื อข่าย
๕. มีการประชุมโซน เดือนละ 1 ครั้ง
๖. มีการประชุม PCU ๒ เดือน / ครั้ง
๗. ประชุมพยาบาล PCU เดือนละ ๑ ครั้ง โดยCUP โพทะเล-บึงนาราง และพยาบาล PCU จะนํามาถ่ายทอด
ความรู้ ในการประชุมโซน / ประชุม PCU
๘. เป็ นพี่เลี้ยงและที่ปรึ กษาให้กบั PCU ที่กาํ ลังพัฒนา และสอ.ที่จะประเมินเป็ นสอ. คุณภาพ
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
เด็กนักเรี ยนได้ช่วยในการแก้ไขปั ญหาขยะมูลฝอย และสัตว์นาํ โรคชนิ ดต่างๆ ในชุ มชนยังมี ความรู ้
ความเข้า ใจ ตระหนักและมี จิตสํานึ กในการกําจัดขยะเกิ ดจิ ตสํานึ กในการกําจัดขยะอย่างถู ก วิธี ทั้งยังได้ท าํ
กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตนเองและชุ มชน ซึ่ งก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้งเกิดความร่ วมมือกันขององค์กรต่างๆ ใน
ชุมชนเพื่อแก้ไขปั ญหาขยะในชุมชนอย่างบูรณาการ

๑๔๙

๐๗.โครงการพัฒนารู ปแบบและขยายเครือข่ าย จดหมาย แทนความห่ วงใย จากหมออนามัย ถึงชาวบ้ าน และ
พัฒนาเครือข่ ายทีมสุ ขภาพ
สถานีอนามัยบ้านนาทราย ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ประชากร ๔,๕๖๑
คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
การใช้จดหมายติดตามกลุ่มเป้ าหมายเพื่อมารับบริ การตรวจคัดกรองโรค เพื่อเป็ นการสร้างความตื่นตัว
และสร้างแรงจูงใจ ให้กลุ่มเป้ าหมายมารับบริ การมากยิง่ ขึ้น โดยการใช้จดหมายแทนความห่วงใย จากหมอ
อนามัย ถึงชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นการดําเนินการร่ วมระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น (อสม.) ผูน้ าํ ชุมชน และจากกลุ่มเป้ าหมายที่มารับบริ การตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ด้วย และจากการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมาได้รับความสนใจจากฝ่ ายต่าง ๆ ในชุมชนมากขึ้น และมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึน ( ในเชิง
ปริ มาณ )
จากผลการดําเนิ นงานการตรวจคัดกรอง และค้นหาผูป้ ่ วยใหม่ของโรคมะเร็ งเต้านมและมะเร็ งปากมดลูก ,
โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ที่ผา่ นมา พบว่า ในปี ๒๕๔๖
กลุ่มเป้ าหมายมารับบริ การ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งปากมดลูก ร้อยละ 31.74 พบผูม้ ีอาการผิดปกติและมีการส่ ง
ต่อ จํา นวน ๑ ราย ในปี ๒๕๔๗ กลุ่ มเป้ าหมายมารั บ บริ การ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งปากมดลู ก ร้ อยละ
๓๔.๓๓ พบผูม้ ีอาการผิดปกติและมีการส่ งต่อ จํานวน ๑ ราย ,โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ร้ อยละ
๒๖.๙๔ พบผูม้ ีอาการผิดปกติและมีการส่ งต่อ จํานวน ๕ ราย ในปี ๒๕๔๘ กลุ่มเป้ าหมายมารับบริ การ ตรวจ
คัด กรองโรคมะเร็ ง ปากมดลู ก ร้ อ ยละ ๕๒ .๑๑ พบผู้มี อ าการผิ ด ปกติ แ ละมี ก ารส่ ง ต่ อ จํา นวน ๖ ราย ,
โรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ร้อยละ ๕๘.๔๔ พบผูม้ ีอาการผิดปกติและมีการส่ งต่อ จํานวน ๑๔ ราย
และในปี ๒๕๔๙ กลุ่ มเป้ าหมายมารั บบริ การ ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งเต้านม ร้ อยละ ๘๗.๙๐ พบผูม้ ีอาการ
ผิดปกติและมีการส่ งต่อ จํานวน ๒ ราย , และมะเร็ งปากมดลูก ร้อยละ ๖๐.๗๕ พบผูม้ ีอาการผิดปกติและมีการ
ส่ งต่อ จํานวน ๑ ราย ,โรคเบาหวาน ร้อยละ ๗๗.๗๕ พบผูม้ ีอาการผิดปกติและมี การส่ งต่อ จํานวน ๓ ราย
และความดันโลหิ ตสู ง ร้ อยละ ๘๗.๗๒ พบผูม้ ีอาการผิดปกติและมี การส่ งต่อ จํานวน ๘ ราย จากผลการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมา จะเห็นว่า กลุ่มเป้ าหมายมารับบริ การตรวจคัดกรองเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกัน มีการ
พบผูม้ ีอาการผิดปกติ เพิม่ มากขึ้นด้วย

๑๕๐

ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑. กลุ่มเป้ าหมายมารับบริ การเพิ่มมากขึ้น
๒.กลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้มากขึ้น และนําไปใช้ในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
๓.สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานบริ การสุ ขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายโรคอื่น ๆ ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ดได้
๐๘.โครงการโครงการศูนย์ บริการผู้สูงอายุชุมชน ( Day Care Center )
สถานีอนามัยตําบลออนเหนื อ กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ประชากร ๓,๕๐๓ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๔๙
ลักษณะกิจกรรม
สถานีอนามัยตําบลออนเหนื อ ได้ร่วมกับโครงการเอชไอวี/เอดส์และผูส้ ู งอายุในเขตภาคเหนือ ซึ่ งการ
รวบรวมข้อมูลผูส้ ู งอายุที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ในตําบลออนเหนือ จํานวน ๑๐ หมู่บา้ น พบว่า ผูส้ ู งอายุใน
ตําบลออนเหนือที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ท้ งั โดยตรงคือเป็ นผูป้ ่ วยเอดส์ และทางอ้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ ๒๖ ราย
 จํานวนผูป้ ่ วยเอดส์ที่เป็ นผูส้ ู งอายุ ๑ ราย
 จํานวนผูส้ ู งอายุที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ๙๖ ราย
 ผูส้ ู งอายุให้การดูแลผูป้ ่ วยเอดส์ ๑๒ ราย
 ผูส้ ู งอายุให้การดูแลหลานที่พอ่ แม่เสี ยชีวติ จากเอดส์ ๑๕ ราย
 ผูส้ ู งอายุตอ้ งอยูต่ ามลําพังเนื่องจากคู่สมรสหรื อบุตรหลานเสี ยชีวติ จากเอดส์ ๑๖ ราย
จากการดําเนิ นงาน พบว่า ผูส้ ู งอายุตอ้ งเผชิ ญกับปั ญหาหลายด้าน คือ ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิ จ ด้าน
สุ ข ภาพร่ า งกาย ด้า นจิ ต ใจ และด้า นสั ง คม และผูส้ ู ง อายุมี ค วามต้อ งการ ความช่ วยเหลื อ สนับ สนุ น ด้า น
เศรษฐกิ จ ความช่ วยเหลื อด้านบริ การการรั กษาพยาบาล ความต้องการกลุ่ มสนับสนุ นช่ วยเหลื อ ความ
ต้องการสนับสนุนทางด้านจิตใจ ซึ่ งกิจกรรมโครงการเอชไอวี/เอดส์และผูส้ ู งอายุภาคเหนือ ในพื้นที่ตาํ บลออน
เหนื อได้ดาํ เนิ นกิ จกรรมเพื่อแก้ไขปั ญหา โดยความร่ วมมื อกันหลายฝ่ าย ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนา
สาธารณสุ ขตําบลออนเหนื อ องค์การบริ หารส่ วนตําบลออนเหนื อ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น
คณะสงฆ์ตาํ บลออนเหนื อ และกลุ่มองค์กรชุ มชน โดยสถานี อนามัยตําบลออนเหนื อเป็ นแกนในการประสาน
ความร่ วมมือ กิจกรรมที่ได้ดาํ เนิ นงาน ได้แก่ การส่ งเสริ มรายได้และลดค่าใช้จ่าย เช่น รวมกลุ่มอาชี พนํ้ายาล้าง
๑๕๑

จาน อาชี พทํายาหม่องนํ้า กลุ่มผลิ ตนํ้าชี วภาพ กลุ่มปลูกผักสวนครัวรั้วกิ นได้ เป็ นต้น กิ จกรรมติดตามเยี่ยม
บ้านผูส้ ู งอายุที่ได้รับผลกระทบ และจัดประชุมพบกลุ่มผูต้ ิดเชื้อ เดือนละ 1 ครั้ง ให้ความรู ้เรื่ องการรับยา การดูแล
สุ ขภาพ
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
การพัฒนาความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทําศูนย์บริ การผูส้ ู งอายุชุมชน (Day Care
Center) จึงเป็ นแรงบันดาลใจที่สถานีอนามัยตําบลออนเหนือต้องการริ เริ่ มโครงการเพื่อต่อยอดจากกิจกรรมของ
ผูส้ ู งอายุที่ได้ดาํ เนิ นการอยูแ่ ล้ว ให้เป็ นรู ปธรรมและมีความชัดเจนสามารถเป็ นต้นแบบสําหรับการดูแลผูส้ ู งอายุ
ในชุมชนอื่นๆ ต่อไป
๐๙.โครงการสื บสานภูมิปัญญาผักพืน้ บ้ าน
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนบ้ านทุ่งข่ วง ต.ทุ่งกว๋ าว อ.เมืองปาน จ.ลาปาง
ประชากร ๙,๒๔๙ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน(สพช.)
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๔๘
ลักษณะกิจกรรม
สําหรับพื้นที่ตาํ บลทุ่งกว๋ าวนั้น ทางศูนย์สุขภาพชุ มชนทุ่งข่วงได้เห็นว่าการแก้ไขปั ญหาโรคหัวใจและ
หลอดเลื อดในพื้นที่ ยังเน้นเรื่ องของการค้นหาคัดกรอง และการรักษาผูป้ ่ วย ซึ่ งทําได้ดีมาแล้วระดับหนึ่ ง แต่
กิจกรรมการสร้างเสริ มสุ ขภาพในชุมชนยังไม่เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนและกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดาํ เนิ นการมาแล้วนั้น
ยังขาดการมี ส่วนร่ วมของประชาชนอย่างแท้จริ ง จึ งเห็ นว่า การส่ งเสริ มให้ประชาชนได้หันมาดูสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพตนเอง โดยการมีส่วนร่ วมและใช้ภูมิปัญญาของชุ มชนเอง จะทําให้การสร้ างเสริ มสุ ขภาพนั้นยัง่ ยืนใน
ระยะยาว ชุ ม ชนมี ภูมิ ปั ญญาที่ มี อยู่ม ากมายหลายเรื่ อ ง ยัง ขาดการรวบรวม ขาดการนํา มาใช้ป ระโยชน์ ใ น
ชีวติ ประจําวัน และขาดการถ่ายทอด โดยเฉพาะภูมิปัญญาเรื่ องผักพื้นบ้าน ที่มีอยูใ่ นผูร้ ู ้ ผูส้ ู งอายุ หมอเมืองไม่กี่
คน และกําลังจะหายไปพร้ อมกับวิถีที่เปลี่ ยนไป ที่ เดิ มที เคยเน้นการบริ โภคผักพื้นบ้านเป็ นหลัก องค์ความรู ้
เหล่ านี้ หากได้นาํ มารวบรวม จะช่ วยให้คนรุ่ นหลังได้เรี ยนรู ้ ได้สืบทอด และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใน
ชุมชน จะเป็ นการสร้างกระแส กระตุน้ เตือนให้ประชาชนได้หนั มาให้ความใส่ ใจกับปลูกและบริ โภคผักพื้นบ้าน
กันมากขึ้น ซึ่ งนอกจากจะช่วยลดความภาวะเสี่ ยงในการที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ยังช่วยลดการ
ได้รับสารเคมีปนเปื้ อนจากผัก จากอาหารสําเร็ จรู ป ที่มีขายตามท้องตลาด นอกจากนี้ มีกิจกรรมการจัดบริ การ
นวด อบ ประคบด้วยสมุนไพรในสถานบริ การ การรวมกลุ่มของหมอเมือง(หมอพื้นบ้าน)จากหมู่บา้ นต่างๆ

๑๕๒

เป็ นชมรมหมอเมืองตําบลทุ่งกว๋ าว ดําเนิ นกิจกรรมรวบรวมองค์ความรู ้ดา้ นสมุนไพรในท้องถิ่น ในรู ปแบบของ
การจัดสวนสาธิตสมุนไพร และในรู ปแบบเอกสาร เพื่อใช้เป็ นแหล่งเผยแพร่ เรี ยนรู ้สมุนไพรของชุมชน
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.ประชาชนที่ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้มีความรู ้นาํ ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน และถ่ายทอดความรู ้ให้กบั เพื่อนบ้าน
๒.ผลจากการสร้ างกระแสทําให้ประชาชนหันมาสนใจปลูกผักกันมากขึ้น เพิ่มการบริ โภคผักพื้นบ้าน ลดการ
สัมผัสสารเคมี
๓.เจ้าหน้าที่เกิ ดการเรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับชาวบ้าน และขยายผลการเรี ยนรู ้การทํางานสู่ เครื อข่ายแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ในระดับต่างๆ
๑๐.โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ( Emergency Medieal Service System ) บนพืน้ ทีส่ ู ง โดยการ
มีส่วนร่ วมของชุ มชน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชิ นี ตําบลโป่ งสา อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประชากร ๒,๙๒๗ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๔๙
ลักษณะกิจกรรม
ประชาชนได้ระดมเงินทุนเพื่อนช่วยเพื่อนยามยาก ครอบครัวละ ๓๐ บาท รวมแล้วจํานวนสองหมื่นบาท
และระดมทุนเพิ่ม โดยเก็บครอบครัวละ ๑๐ บาทต่อปี เป็ นกองทุนเงินหมุนเวียนสําหรับประชาชนนําไปใช้ใน
การส่ งตัวไปยังโรงพยาบาลเพราะค่าใช้จ่ายในการเดิ นทาง เช่ น ค่าอาหารที่พกั ญาติค่าจ้างเหมารถจากหมู่บา้ น
มายังศูนย์สุขภาพชุ มชนหรื อเดินทางไปยังโรงพยาบาลโดยเปิ ดให้กยู้ ืมครั้งละ ๑,๐๐๐- ๑,๕๐๐ บาทและส่ งคืน
ภายใน 1 เดื อน ซึ่ งเงิ นกองทุนยังมี ไม่มากพอที่ จะให้ระยะเวลาคืนเงิ นนานกว่านี้ ซึ่ งเป็ นปั ญหาหนึ่ งที่ยงั ต้อง
ปรับปรุ ง ประชาชนส่ วนใหญ่ฐานะยากจนร้ อยละ ๘๐ และสิ่ งที่ยงั ขาดแคลน คือ บุคลากรหรื ออาสาสมัครที่มี
ความรู ้ในการกูช้ ีพการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานอุปกรณ์ช่วยชีวติ ระบบการส่ งต่อไปยังหน่วยบริ การปฐมภูมิที่มี
ประสิ ทธิ ภาพเพราะแต่ละหมู่บา้ นใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๑ ชัว่ โมงครึ่ งเป็ นอย่างน้อยและการเดินทางไป
ยังโรงพยาบาลชุมชนใช้เวลา ๒ ชัว่ โมงครึ่ ง เมื่อเกิดกรณี ฉุกเฉิ นอาจได้รับอันตรายหากไม่มีระบบการแพทย์ที่มี
ความพร้อม
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชน ผูน้ าํ และองค์กรต่างๆ ในชุ มชนซึ่ งตระหนักในปั ญหาและ
พร้ อมจะร่ วมมื อในการดู แลสุ ขภาพประชาชนของตนเองโดยพัฒนาศักยภาพของชุ มชนเพื่อพัฒนาเครื อข่าย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น(Emergency Medical Sercice System ) ขึ้นในพื้นที่ตาํ บลโป่ งสาซึ่ งเป็ นพื้นที่สูง อาจมีความ
๑๕๓

แตกต่างในเรื่ องพื้นที่การคมนาคนและระบบการสื่ อสาร ถึ งแม้การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นอาจมีหลาย
ส่ วนที่สามารถมาอบรมอาสาสมัครกูช้ ีพให้ แต่นนั่ ยังไม่ใช่การแก้ปัญหาระบบทั้งหมดในชนบทเพราะระบบทุก
อย่างที่ เกิ ดขึ้ นในชุ มชนและมี มานานหากนํามาพัฒนาให้สอดคล้องจะทําให้เกิ ดความยัง่ ยืนได้ ประกอบกับ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเองรายได้จากการเก็บภาษีมีนอ้ ยปี ละ 2,000บาทแต่ละปี ต้องอาศัยเงินอุดหนุ นประจําปี
ดังนั้นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ โป่ งสาร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นและประชาชนตําบลโป่ งสาได้
เล็งเห็นความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงได้จดั ทําโครงการพัฒนาระบบบริ การแพทย์ฉุกเฉิ น โดยชุมชน
( Emergency Medical Sercice System) บนพื้นที่สูงตําบลโป่ งสา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุ ด จากระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินโดยประชาชนมีส่วนร่ วมในการดูแลระบบ
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.ประชาชนได้รับบริ การการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
๒.ประชาชนได้รับความปลอดภัย
๓.ประชาชนได้รับความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพตนเองและวิธีช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างถูกต้อง
๑๑.โครงการครอบครัวอบอุ่นเริ่มต้ นชี วติ ใหม่ ห่างไกลแอลกอฮอล์
สถานีอนามัยหนองผักบุง้ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ประชากร ๘,๖๕๒ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๔๘
ลักษณะกิจกรรม
สถานการณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในปี ๒๕๔๘ พบว่าประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นจํานวน ๔๒.๒๒%ดื่ม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตําบลนายมในเขตรับผิดชอบสถานีอนามัยหนองผักบุง้ จํานวน ๙ หมู่บา้ นพบว่าในช่วง 3ปี
ย้อนหลัง(ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๙)ประชาชนในพื้นที่มีพฤติกรรมในการดื่ มสุ ราเพิ่มขึ้นมาตลอดและในปี ๒๕๔๙
พบว่าประชากรในพื้นที่ดื่มสุ ราถึง ๗๐ %ต่อครอบครัวในชุ มชน จากการสํารวจสภาพปั ญหาในการดื่มสุ ราของ
ประชาชนกลุ่มอายุ ๑๐ – ๕๙ ปี ในเขตรับผิดชอบ จํานวน ๒๕๕ คนพบว่าเกิดปั ญหาครอบครัวไม่มีความสุ ข
122ราย สุ ขภาพจิต ๔๘ราย ภาวะเครี ยด ๔๒ ราย ซึ มเศร้า ๔๒ราย และฆ่าตัวตายสําเร็ จ (จากการดื่ มสุ ราพบ ๑
ราย) จากปั ญหาดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องได้
ดังนั้นตําบลนายมจึงได้จดั ทําโครงการดังกล่าวเพื่อเป็ นโครงการหมู่บา้ นต้นแบบขึ้น จํานวน 2หมู่บา้ น
เพื่อเป็ นต้นแบบของการขยายเครื อข่ายให้กบั หมู่บา้ นอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี อนามัยหนองผักบุง้ ให้
มีมาตรการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนในกลุ่มเสี่ ยงและติดสุ รา โดยการสร้างเครื อข่ายกลุ่มผูล้ ดเหล้าขึ้น
๑๕๔

ในชุ มชน และสามารถเป็ นบุคคลตัวอย่างที่ดีให้กบั เยาวชนในชุ มชนและสามารถให้คาํ ปรึ กษาช่ วยเหลื อด้าน
ทักษะในการมีพฤติกรรมเลิกสุ ราเบื้องต้นด้วยตนเอง เพื่อให้ปัญหาในพื้นที่พร้อมกับการดื่มสุ ราให้มีปริ มาณที่
ลดน้อยลง
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.มีเครื อข่ายลดเหล้าในชุมชนจํานวน 2 หมู่บา้ น
๒.มีร้านค้าร่ วมเครื อข่ายลดเหล้า 10 ร้าน
๓.ประชาชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสุ รามากขึ้น
๑๒.โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานบ้ านโนนเหล็ก อาเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนโนนเหล็ก อ.เมือง จ.อุทยั ธานี
ประชากร ๑,๔๐๔ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๔๙
ลักษณะกิจกรรม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูป้ ่ วยโรคเบาหวานตําบลโนนเหล็ก ปี ๒๕๔๗ พบว่าผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถ
ควบคุมนํ้าตาลได้ สาเหตุจากยังไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการบริ โภคอาหาร การออกกําลังกายและ
การรับประทานยา รวมทั้งการมาตรวจตามนัด สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสาเหตุสําคัญที่ตอ้ งรี บแก้ไขเพื่อให้ผปู ้ ่ วย
เบาหวานสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดได้ ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนและสามารถดูแล
ตนเองเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ลดการสู ญเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และลดจํานวนผูป้ ่ วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ ยงในที่สุด
อีกประการหนึ่ งจากการที่ผปู ้ ่ วยในคลิ นิกโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุ มชนโนน
เหล็กมีแนวโน้มเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี
ดังนั้นในวันที่มีคลิ นิกโรคเรื้ อรังจะมีผปู ้ ่ วยมารับบริ การเป็ นจํานวน
มากในขณะที่บุคคลากรที่ให้บริ การมีจาํ นวนจํากัด ทําให้ผปู ้ ่ วยต้องเสี ยเวลาในการรอคอยมาก
และการ
พบปะพูดคุ ย ระหว่างผูป้ ่ วยและที ม สุ ขภาพทําได้ไม่ดีเท่า ที่ ควรทําให้การให้การดู แลเชิ งลึ กแบบองค์รวมไม่
เกิดขึ้น หากมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันในกลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานที่มีประสบการณ์เรื่ องการดูแลตนเองเป็ น
อย่างดี และทีมสุ ขภาพมีเวลาพบกับผูป้ ่ วยมากขึ้นก็จะช่ วยเรื่ องการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมได้ ประกอบกับใน
ตําบลมีชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลโนนเหล็ก และ มีกิจกรรมต่อเนื่องเป็ นประจําทุกเดือน สมาชิกชมรมบางส่ วนเป็ น
ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้ หากจัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เกิดการเรี ยนรู ้ ในเรื่ องการปฏิ บตั ิตนน่าจะมีผลให้ผปู ้ ่ วยควบคุมระดับนํ้าตาลได้ดีข้ ึน และสมาชิ กที่สุขภาพดีจะ
เป็ นต้นแบบเรื่ องการปฏิบตั ิตนแลกเปลี่ยนเกิดการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง จากสถานการณ์ปัญหาและ
๑๕๕

การดําเนินงานในการดูแลผูป้ ่ วยโรคเบาหวานของศูนย์สุขภาพชุ มชนโนนเหล็กดังกล่าวข้างต้นที่มีทุนของผูป้ ่ วย
ที่ ส ามารถควบคุ มนํ้า ตาลได้ดีก ลุ่ มหนึ่ ง และการสร้ า งอาสาสมัค รขึ้ นมาทําหน้า ที่ ใ นการค้นหากลุ่ ม เสี่ ย ง ที่
สามารถนํามาจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกัน นอกจากจะทําให้ลดปั ญหาเรื่ องภาวะแทรกซ้อนและค่าใช้จ่ายใน
การรั กษาพยาบาลและการเดิ นทางของผูป้ ่ วยและเศรษฐกิ จของคนในครอบครั วแล้ว สิ่ ง สํา คัญคื อเป็ นการ
ส่ งเสริ มให้มีการรับรู ้ปัญหาร่ วมกันของชุมชนและนํามาสู่ การแก้ปัญหาในระดับบุคคล ครอบครัวและชุ มชน
ได้ จึงต้องการขยายความครอบคลุมของการดําเนินงานออกไปให้มากขึ้น และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ในแต่ละหมู่บา้ น ตลอดจนถึ งการส่ งเสริ มบทบาทของชมรมผูส้ ู งอายุในการสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ อง
ภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วยโรคเบาหวานอันจะนําไปสู่ การดํารงชีวติ ที่เป็ นสุ ขของผูป้ ่ วย
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.การเจาะเลือดโดยอาสาสมัครได้ช่วยให้เกิดรับรู ้ปัญหาร่ วมกันของชุ มชน และส่ งเสริ มเรื่ องการดูแลตนเองได้
ดี
๒2.การคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ่ ม เสี่ ย งครอบคลุ ม มากยิ่ง ขึ้ นส่ ง ผลให้ก ารค้นหาโรคในระยะเริ่ ม แรกมี
ประสิ ทธิผล และลดระยะเวลารอคอยที่สถานบริ การ
๓.ลดปั ญหาเรื่ องการขาดยาขาดนัด กรณี ผปู้ ่ วยและญาติติดภาระในวันที่แพทย์นดั สามารถให้เจาะเลือดที่บา้ น
ล่วงหน้าแล้วนําผลเลือดมารับยาได้
๑๓.โครงการส่ งเสริมแพทย์ ทางเลือกเพื่อการสร้ างสุ ขภาพแบบพอเพียง ตาบลนิคมพัฒนา กิง่ อาเภอมะนัง
จังหวัดสตูล
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีนิคมพัฒนา ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล ประชากร ๖,๕๑๓ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๔๙
ลักษณะกิจกรรม
จากการศึกษาสภาวะสุ ขภาพของประชาชนตําบลนิคมพัฒนา กิ่งอําเภอมะนัง จังหวัดสตูล ย้อนหลัง ๕ ปี
คือ ปี พ.ศ ๒๕๔๕ ถึง ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ส่ วนใหญ่เป็ นการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพที่ไม่
ดีหรื อสามารถป้ องกันได้ อาทิ โรคระบบทางเดินหายใจ,ระบบย่อยอาหาร,ระบบกล้ามเนื้ อและระบบผิวหนัง มี
อัตราป่ วยรวมกันคิดเป็ นร้อยละของการเจ็บป่ วยทั้งหมดของประชาชน
ดังนั้นทางสถานี อนามัยเฉลิ มพระเกี ยรติฯนิ คมพัฒนาและกลุ่มเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้องได้มีการจัดเสวนา
กลุ่มขึ้นเมื่อเดื อนกันยายน ๒๕๔๙ ที่ผา่ นมา มีผลสรุ ปว่าการดําเนิ นการแก้ปํญหาดังกล่าวแนวทางของสุ ขภาพ
๑๕๖

แบบพอเพียงน่าจะเป็ นแนวคิดหลักที่น่าจะนํามาประยุกต์ใช้ได้มากที่สุดในการพัฒนาระบบสุ ขภาพของชุ มชน
จึงมีมติร่วมกันว่า ‚แพทย์ทางเลือก ‛ จะเป็ นยุทธศาสตร์ และ นวัตกรรมที่สําคัญที่จะต้องผลักดันเป็ นนโยบาย
สาธารณะเพื่อการพัฒนาระบบสุ ขภาพของชุ มชนในตําบลนิ คมพัฒนาต่อไป โดยพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญา
การแพทย์ทางเลื อกให้เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งของระบบสุ ขภาพ และองค์ความรู ้ ที่เกิ ดขึ้ นประชาชนสามารถ
นําไปใช้ได้อย่างสะดวกและอย่า งเข้าถึ ง บริ ก าร ส่ ง เสริ มให้กิจกรรมตามแนวทางภูมิ ปัญญาแพทย์ท างเลื อก
สามารถรองรับการให้บริ การทางสุ ขภาพควบคู่ไปกับระบบสุ ขภาพที่มีอยูเ่ ดิม อันจะนําไปสู่ การพึ่งพาตนเองทาง
สุ ขภาพภายใต้แนวคิดสุ ขภาพแบบพอเพียงต่อไป
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
การเป็ นศูนย์เรี ยนรู้และบริ การสุ ขภาพแบบแพทย์ทางเลือก ที่รองรับการให้บริ การแก่ประชาชน
๑๔.โครงการชุ มชนผักปลอดสารพิษบ้ านทุ่งเสม็ด
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนกําแพง ต.กําแพง อ.ละงู จ.สตูล
สั งกัด อบต.ทุ่งเสม็ด ประชากร ๑๒,๒๘๕
คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สวรส.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
อําเภอละงู มีพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ทาํ การเกษตรกรรม สวนยางพารา และปลูกพืชผัก เพื่อเลี้ ยงคนในอําเภอ
และพื้ นที่ ที่ ปลู กผัก ส่ วนใหญ่อยู่ที่ หมู่ ๑๑ บ้านทุ่ง เสม็ด ตํา บลกําแพง อํา เภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่ ง เป็ นที่ ดิน
สาธารณะแต่อนุญาตให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทาํ กินเป็ นของตนเองเข้าทํากินในพื้นที่ได้ ลักษณะที่ดินเป็ นพื้นที่ราบ
และเนินเขา ประชาชนมี ๒๑๒ ครอบครัว มีอาชีพปลูกผัก ๓๐ ครอบครัว และปลูกมาเป็ นเวลาช้านาน และได้ใช้
ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ใส่ ยาฆ่าแมลงมาตลอด มีแม่คา้ ในหมู่บา้ น ๕ คน นําผักไปขายในตลาดสดประจําอําเภอทุกวัน ในใจ
ของเกษตรกรรู ้ วา่ ยาฆ่าแมลงอันตราย แต่ก็ตอ้ งใช้เพราะเมื่อผักมีแมลงเจาะไม่สวยงาม ผักจะขายไม่ได้ ไม่สวย
จึงจําเป็ นต้องใช้ยาฆ่าแมลง ทั้งฉี ดยาเองและจ้างเพื่อน จนเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙ มีหมออนามัยเข้ามา
สํารวจ และมาเจาะเลือดพวกที่ปลูกผักมานานๆ และพวกที่ปลูกผักเริ่ มรู ้สึกตัวเองว่ามีอาการไม่ค่อยปกติ จึงมา
เจาะเลือดตรวจสารพิษตกค้างในเลือดกับหมออนามัย ๒๑ คน จากเกษตรกร ๔๐ คน ผลปรากฎว่าพบสารตกค้าง
ในทุกคน โดยแบ่งเป็ น พบในปริ มาณปลอดภัยจํานวน ๙ คน พบในปริ มาณที่มีความเสี่ ยงจํานวน ๑๐ คน และ
พบในปริ มาณที่ไม่ปลอดภัยจํานวน ๒ คน ด้วยข้อมูลข้างต้น เกษตรกรจึงเห็นความสําคัญ และมีความต้องการที่
จะปลูกผักปลอด สารพิษ แต่ยงั ขาดความรู ้ ความเข้าใจ และอยากไปดูให้เห็นกับตาที่เขาทํากัน จึงมาปรึ กษาหมอ
อนามัย ให้ช่วยผลักดันชุ มชนปลอดสารพิษ ให้เกิ ดขึ้ นให้ได้ เพื่ อเกษตรกรและประชาชนชาวอําเภอละงู ได้
๑๕๗

บริ โภคผักปลอดสารพิษ มีสุขภาพดี ไม่มีโรค จนเกิ ดความร่ วมมือ ร่ วมรับผิดชอบระหว่างภาคีเครื อข่าย และมี
การดําเนินงานแบบบูรณาการ หยุดการใช้สารเคมีปราบศัตรู พืช โดยหันมาใช้การเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรี ย ์
แทน
เกษตรกรเห็นความสําคัญของการปลูกผักปลอดสารพิษ เกิดการเรี ยนรู ้วธิ ี ปลูกผักปลอดสารพิษที่ถูกวิธี ตลอดจน
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับขบวนการขนส่ งที่ปราศจากการปนเปื้ อน
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
ชุมชนบ้านทุ่งเสม็ด มีการปลูกผักปลอดสารพิษอย่างยัง่ ยืน เกษตรกรลดการใช้สารเคมี ตรวจเลือดไม่พบสาร
ตกค้าง
๑๕. โครงการมหัศจรรย์ จิ๋ว สร้ างบ้ านในฝัน ชุ มชนปลอดขยะ
สภาชาวบ้ าน ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชากร ๑,๑๔๓ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
จากการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนามของนักศึกษาพยาบาลในช่วงเดือนกรกฎาคมถึ งกันยายน ๒๕๔๙ ในพื้นที่
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งในอําเภอท่าข้าม อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็ นหมู่บา้ นไทย
พุทธและมุสลิม ชาวบ้านมีอาชีพทําสวนยางเป็ นหลัก มีอาชีพรองคือ การค้าขายและทํางานโรงงาน เป็ นชุมชนที่
มีบา้ นเรื อนหนาแน่น แออัด เป็ นหย่อม ๆ บริ เวณรอบบ้านมีขยะ เช่ น ถุ งพลาสติก เปลื อกผลไม้ ซองขนมตาม
ถนนและคูระบายนํ้า และจากการสัมภาษณ์ประชาชนในหมู่บา้ น ได้ขอ้ มูลว่าประชาชนส่ วนใหญ่ยงั มีพฤติกรรม
ทิ้งขยะไม่เป็ นที่ ขาดความตระหนักถึงพิษภัยของขยะ ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการขยะ และได้จดั ทําโครงการ
หมู่บา้ นปลอดขยะขึ้น โดยความร่ วมมือของนักศึกษาพยาบาลกับกลุ่มเยาวชนของหมู่บา้ นหนองบัว ซึ่ งได้มีการ
ตั้งชื่อกลุ่มด้วยตนเองว่ากลุ่มมหัศจรรย์จิ๋ว มีจาํ นวนสมาชิ กกลุ่ม ๓๐ คน สมาชิ กกลุ่ม มีอายุอยูใ่ นช่วง ๒ – ๑๔ ปี
ได้กาํ หนดโครงสร้างกลุ่ม แต่งตั้งคณะกรรมการ การกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และจัดกิจกรรม
ลดขยะด้วยการแยกขยะ นําขยะที่นาํ ไปใช้ใหม่ได้ไปขาย และนําเงินที่ได้จากการขายขยะตั้งเป็ นกองทุนขยะ โดย
ครั้ งแรกนําเงิ นที่ ขายได้ท้ งั หมดตั้งเป็ นกองทุ นขยะ ในการขายขยะครั้ งต่อไปได้แบ่ง รายได้จากการขายขยะ
ออกเป็ น ๒ ส่ วนเท่า ๆ กัน ส่ วนหนึ่งเอาเข้ากองทุนขยะ อีกส่ วนให้กบั ผูข้ ายขยะ เงินกองทุนขยะจะมีผใู ้ หญ่ที่เด็ก
ๆ ไว้ใจ เป็ นผูน้ าํ ไปฝากกับสถาบันการเงิน ปั จจุบนั เงินกองทุนมีจาํ นวน ๗๐๐ บาท กิจกรรมสอนการทํานํ้าหมัก
EM จากขยะในครัวเรื อนให้กบั สมาชิ กกลุ่มและผูป้ กครอง ประกวดบ้านสะอาด เริ่ มจากการประกวดวาดภาพ
๑๕๘

บ้านในฝัน แล้วเลือกภาพที่ชนะ ๔ อันดับแรก มาเป็ นบ้านต้นแบบ โดยเยาวชนในกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ดู แลบ้านสะอาดต้นแบบด้วย ตัดสิ นบ้า นสะอาดด้วยเกณฑ์ที่ก าํ หนดขึ้ นจากภาพวาดบ้า นในฝั น และเป็ นที่
ยอมรับของกลุ่มสมาชิ ก และเพื่อการพัฒนาเยาวชนแบบบูรณาการทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา
ให้เหมาะกับพัฒนาการตามวัยและการพัฒนามีความยัง่ ยืน จึงได้ผสมผสานกิจกรรมสันทนาการ การสร้างสรรค์
งานศิลปะ การกี ฬา วิชาการด้านภาษาอังกฤษ และคณิ ตศาสตร์ ในกิ จกรรมกลุ่มด้วย แม้ว่าเป้ าหมายหลักของ
โครงการ คือ เพื่อลดขยะช่วยให้บา้ นเรื อนและหมู่บา้ นน่าอยู่ และปลอดภัย ช่วยให้คนในชุมชนมีความสุ ข
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.ลดปริ มาณขยะในชุมชน
๒.พัฒนาศักยภาพกลุ่มมหัศจรรย์จิ๋วในการลดขยะในครัวเรื อนและชุมชนโดยการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนา
ในชุมช
๑๖.โครงการอาสาสมัครสาธารณสุ ขห่ วงใยใส่ ใจผู้สูงอายุ โดยมาตรฐาน ๕ อ.
ศุนย์ สุขภาพชุ มชน ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
สั งกัด อบต.คลองรี ประชากร ๓,๖๕๘ คน
ได้ รับการสนับสนุนจาก สปสช.
ข้ อมูลทีไ่ ด้ พ.ศ.๒๕๕๐
ลักษณะกิจกรรม
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานกลางปี ของศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลคลองรี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๙ ) พบว่า
มีผสู้ ู งอายุ ๖๕๙ คน มีฐานะยากจน ๓๙๕ คน, ผูส้ ู งอายุอยู่กนั ตามลําพัง ๔๘ คน ,ผูส้ ู งอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้ อรัง
๖๔ คน ,ผูส้ ู งอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ๑๙ คน มีเพียง ๑๖๓ คน ที่มีผดู้ ูแลที่ดี ปัจจัย สําคัญที่ผูส้ ู งอายุ ทุกกลุ่มที่มี
ปั ญหาด้านสุ ขภาพ ในตําบลคลองรี เกิ ดจากขาดการดู แลเอาใจใส่ ที่ดี ผูส้ ู งอายุไม่สามารถปฏิ บตั ิตวั เพื่อการมี
สุ ขภาพที่ดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจได้ การแก้ปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็ นต้อง ให้มีผดู ้ ูแลที่ มีความรู ้ความเข้าใจ และ
เสี ยสละเวลาในการติดตามเยี่ยมบ้านผูส้ ู งอายุ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อคอยแนะนํา และช่ วยเหลือให้ผสู ้ ู งอายุสามารถ
ปฏิ บตั ิ ตวั ได้ถูกต้อง ครบทุ กด้าน จากการประชุ มหารื อ กับ คณะทํางานพัฒนาศูนย์สุขภาพตําบลคลองรี และ
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น( อสม.)ตําบลคลองรี เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือผูส้ ู งอายุในตําบลคลอง
รี ทุกคนมีความเห็นชอบด้วยกัน ว่า ให้อสม. ในแต่ละเขตรับผิดชอบ เอาใจใส่ ดูแล ผูส้ ู งอายุ โดยใช้มาตรฐาน ๕
อ. ซึ่ งประกอบด้วย อาหาร อารมณ์ , อากาศ , อุจจาระ,และออกกําลังกาย ซึ่ งแตกย่อยเป็ น ข้อควรปฏิ บตั ิตวั
ผูส้ ู งอายุ 19 ข้อ เป็ นเกณฑ์ประเมินและติดตาม ให้เกิดการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง เพื่อการสุ ขภาพที่ดี ของผูส้ ู งอายุ

๑๕๙

เพื่อ ให้ผสู ้ ู งอายุทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลทางด้านสุ ขภาพ ตามมาตรฐาน เดียวกันและเท่าเทียมกัน ในตําบลคลองรี
โดยอาสาสมัครสาธารณสุ ข ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑.ผูส้ ู งอายุทุกคนได้รับการดูแล เท่าเทียมกัน
๒.อสม. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุ ให้มีความรู ้และเกิดการปฏิบตั ิตวั ที่ดี
และถูกต้อง ส่ งผลให้ผอู ้ ายุมีสุขภาพดีท้ งั กายและใจ
๑๗.โครงการประสานทุก(หน้ า)พัฒนาทุกงาน
สถานีอนามัยบ้านห้วยคต อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
ลักษณะกิจกรรม ประสานงานหรื อพัฒนางาน ทุกหน้า คือ ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น สมาชิ ก อ.บ.ต.และภรรยา
,อ.ส.ม.และภรรยา ผูน้ าํ ชุมชนและภรรยา, ตํารวจสายตรวจทุกคนในพื้นที่ คณะครู ทุกคน แพทย์ประจําตําบล ครู
พี่เลี้ยงศูนย์และบุคคลสําคัญในชุมชน
ขั้นที่ ๑. ออกประชุ ม อ.ส.ม.ทุ ก เดื อน ทุ กหมู่ บา้ นเพื่อสร้ างความสนิ ทสนม รับฟั งแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นทุกเรื่ องทั้งงานสาธารณสุ ขและที่ไม่ใช่งานสาธารณสุ ขรวมทั้งปั ญหาส่ วนตัว
ขั้นที่ ๒. รับสมัคร อ.ส.ม.เพิ่ม โดยวิธีการเฟ้ นหา ชักจูง และได้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ น อ.ส.ม.
- สมาชิก อ.บ.ต.ทุกหมู่ เป็ น อ.ส.ม.
- ภรรยาผูน้ าํ ชุ มชนทุกคนเป็ น อ.ส.ม.(แต่ใช้บตั รผูน้ าํ ชุมชน)
- บุคคลสําคัญในหมู่บา้ นเป็ น อ.ส.ม.
- ครู พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็กเป็ น อ.ส.ม.
- แกนนําออกกําลังกาย(ครู ฝึก)เป็ น อ.ส.ม
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑. งานเมืองไทยแข็งแรงดําเนินไปได้ดว้ ยดี และผ่านเกณฑ์
๒. มีชมรมสร้างสุ ขภาพ ระดับ ๓ ,๒ ,๑ ทุกหมู่บา้ น รวม ๑๓ชมรม
๓. มีชมรมสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ลําไม้พองแบบประยุกต์ลานหน้าอนามัยทุกวัน เป็ นตัวอย่างประชาชน
๔. โล่ห์รางวัลชนะเลิศ อ.ส.ม. สาขาการออกกําลังกายระดับอําเภอ
๕. รางวัลรองชนะเลิศ อ.ส.ม. สาขาการแพทย์แผนไทยระดับอําเภอ
๖. โล่ห์ตาํ บลชนะเลิศร่ วมมหกรรมสร้างสุ ขภาพระดับจังหวัด
๗. ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดแอร์โรบิด ในมหกรรมสุ ขภาพระดับอําเภอ ปี 2547
๘. ถ้วยรางวัลประกวดแอร์โรบิดระดับโรงเรี ยน (PCU) ส่ งประกวด ๓ ทีม ได้รางวัล ที่ ๑, ๒, ๓
๑๖๐

๙. มีผนู ้ าํ การออกกําลังกายที่เข้มแข็งสามารถเป็ นวิทยากรทั้งในและนอกระดับตําบลอําเภอทั้งหมด๔
คน
๑๐. มีเครื อข่ายชมรมผูส้ ู งอายุที่เข้มแข็งสามารถจัดงานกิจกรรม การประกวด แข่งขันกีฬาระดับPCU ทุก
ปี
๑๑. ชมรม to be no one ในโรงเรี ยน มีการจัดประกวดแอร์ โรบิด ในเครื อข่าย PCU ด้วยกัน
๑๒. ศูนย์เด็กเล็กชนะการประกวดระดับจังหวัด(ติดหนึ่งในห้า)
ทีม่ าของข้ อมูล สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิจิต
๑๘.โครงการร่ วมกันกาหนดนโยบายและจัดทาแผนของศูนย์ สุขภาพชุ มชน
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนท่าเสา ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ลักษณะกิจกรรม ๑. มีการร่ วมกันกําหนดนโยบายและจัดทําแผนของศูนย์สุขภาพชุมชน โดย
- คณะกรรมการสุ ขภาพศูนย์สุขภาพชุมชน
- ทีมสุ ขภาพ
- ชมรมสร้างสุ ขภาพต่างๆในพื้นที่ โดยใช้ขอ้ มูลสถานะสุ ขภาพ และ
ปั ญหาสาธารณสุ ขมาเป็ นข้อมูลในการจัดทําแผนและทําประชาคมร่ วมกันระหว่า ง องค์ก ร
ท้องถิ่น ประชาชน ศสช.
๒. องค์กรท้องถิ่น(เทศบาล, อบต.) สนับสนุนงบประมาณ
ปี ๒๕๔๘ จํานวน
๗๐๖,๐๐๐
บาท
ปี ๒๕๔๙ จํานวน
๑,๒๗๔,๐๐๐
บาท
๓. ในแต่ละแผนงานจะมี คณะทํางานรับผิดชอบ ซึ่ งประกอบด้วย ประชาชน และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข
๔. ดูแลสถานีอนามัยเครื อข่าย โดย
- พยาบาลวิชาชีพออกเยีย่ มบ้านดูแลผูป้ ่ วยร่ วมกับเจ้าหน้าที่สอ.
เครื อข่าย
- พยาบาลวิชาชีพออกปฏิบตั ิงานที่สอ.เครื อข่าย ๑วัน / สัปดาห์
๕. มีการประสานแผนกับสอ.เครื อข่าย
๖. มีการประชุมโซน เดือนละ ๑ ครั้ง
๗. มีการประชุม PCU 2 เดือน / ครั้ง
๘. ประชุมพยาบาล PCU เดือนละ ๑ ครั้ง โดยCUP โพทะเล-บึงนาราง และพยาบาล PCU จะนํามา
ถ่ายทอดความรู ้ ในการประชุมโซน / ประชุม PCU
๑๖๑

๙. เป็ นพี่เลี้ยงและที่ปรึ กษาให้กบั PCU ที่กาํ ลังพัฒนา และสอ.ที่จะประเมินเป็ นสอ.คุณภาพ
ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
๑. ศูนย์สุขภาพชุมชน ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน
๒. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรท้องถิ่นเพื่อมาแก้ไขปั ญหาสาธารณสุขในพื้นที่
๓. สามารถเป็ นพี่เลี้ยงและที่ปรึ กษาให้กบั PCU อื่น และสอ.คุณภาพ
๔. ใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ในการจัดเก็บข้อมูล
ทีม่ าของข้ อมูล สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิจิต
๑๙.โครงการพหุพาคีร่วมพัฒนางานสาธารณสุ ข
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนป่ ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร
ลักษณะกิจกรรม การจัดงานมหกรรมสร้างสุ ขภาพ ภายใต้ชื่อ ‚โครงการศูนย์สุขภาพชุมชนตําบลป่ ามะคาบ
รวมใจ สู่ เมืองไทยแข็งแรง‛ ประจําปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๔๘ โดยจัดเป็ นปี ที่ ๓ แล้ว โดย
การจัดงานได้รับ ความร่ วมมือจากทุกหน่วยราชการ,องค์กรชุ มชนและประชาชนในพื้นที่อย่างดียงิ่ มีข้ นั ตอน
การจัดงานดังนี้
๑.ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ศสช.ป่ ามะคาบ
๒.ชี้ แจงโครงการในที่ประชุ ม อบต. โดยเชิ ญทุกหน่วยงานในตําบลเข้าร่ วมปรึ กษาหารื อและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
 กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก อบต.
 คณะครู ทุกโรงเรี ยน
 ตํารวจ, อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน.
 อสม. ชมรมผูส้ ู งอายุ
 ผูป้ ระสานงาน สสส.
 ประชาชนผูท้ รงคุณวุฒิ
๓.ดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
๔.การประเมินผลโครงการโดยทุกหน่วยงานร่ วมประเมินโครงการ แลกเปลี่ยนความคิด หาปั ญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้นในปี ต่อไป

๑๖๒

ความสําเร็ จจากการดําเนินงาน
ทุกหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่ วมมือร่ วมใจจัดงานขึ้น เพื่อให้เกิ ดกระแสของการสร้ างสุ ขภาพ
อีกทั้งยังเป็ นการแสดงถึง ความสามัคคี ความเป็ นหนึ่งเดียวกันของคนในตําบลป่ ามะคาบ
ทีม่ าของข้ อมูล สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิจิต
๒๐.โครงการขีดความสามารถศักยภาพ “คน”ในชุ มชน
สถานีอนามัยตําบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ลักษณะกิจกรรม
ผูน้ าํ ชุมชน ทีมงาน ชุ มชนมีศกั ยภาพด้านการพัฒนา มีเวทีเรี ยนรู ้ร่วมกับชาวบ้าน อสม. ผูน้ าํ ชุมชน และ
อบต. มีศกั ยภาพใกล้เคียงกัน เพราะตําแหน่งทางการเมืองส่ วนใหญ่จะพัฒนามาจาก อสม.
ผลักดันให้เกิดขบวนการจัดทําแผนภาคประชาชนโดยใช้ส่วนราชการต่างๆเป็ น Farcilitator จัดทําแผนงานชุมชน
และแผนงานจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลจากการทําประชาคม ผลักดันให้เกิ ดกลุ่ มเกษตรปลอดสารพิษใน
ชุมชน และมีการขยายเครื อข่าย
มีการประชุมประจําเดือนในหมู่บา้ น
กลุ่มเกษตรชีวภาพ ม.3 บ้านเขาดิน และ ม.8 บ้านนิคม ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
คณะกรรมการสุ ขภาพระดับตําบลเขาเจ็ดลูก
ความสาเร็จจากการดาเนินงาน
มีแผนงานชุ มชนชัดเจน ทั้งส่ วนได้รับสนับสนุ นจากสาธารณสุ ข จากองค์การบริ หารส่ วนตําบลเขาเจ็ด
ลูก ตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๔๔ ในช่วงปี แรกๆจะได้แผนงานชุมชนจาก กสต. และในปี ๒๕๔๗ จนถึงปั จจุบนั
เป็ นแผนงานที่ ได้จากการร่ วมกันจัดทําประชาคมในแต่ละหมู่บา้ น โดยตัวแทนชุ มชนได้คดั เลื อกผูท้ ี่ จะเป็ น
Facilitator ให้เป็ นตัวแทนนําในแต่ละยุทธศาสตร์ เช่นยุทธศาสตร์ ดา้ นพัฒนาสาธารณสุ ข จะให้เจ้าหน้าที่สาธรณ
สุ ขเป็ น Facilitator ซึ่งทําให้
๑.แผนงานที่ได้แต่ละยุทธศาสตร์ เป็ นไปตามความต้องการของชุ มชน ตรงประเด็น นําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
และสามารถติดตามผลได้จากผูท้ ี่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ ดา้ นนั้นๆ
๒.เมื่อแผนงานบรรลุ ผล การประสานงานด้านต่างๆ จะทําให้เจ้าหน้าที่ทาํ งานได้ง่าย เช่ นการรณรงค์
กําจัดแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ทุกครัวเรื อน ทําให้ไม่พบผูป้ ่ วยไข้เลือดออก ในตําบลเขาเจ็ดลูก
๓.การเยีย่ มบ้านได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี ชุมชนส่ วนใหญ่ให้ความร่ วมมือ ทําให้เกิดความเข้าใจอันดี
ระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมากขึ้น
ตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๔๓ เริ่ มจากการพัฒนาคนในชุมชน ให้ร่วมกันระดมความคิด ทําให้เกิด
๑๖๓

๑.คณะกรรมการสุ ขภาพระดับตําบล
๒.มีเวทีสาํ หรับรับ-ส่ งข้อมูลเป็ นประจําอย่างต่อเนื่ อง เช่นผลักดันให้ประชาชนได้รับรู ้ข่าวสารทุกเดือน
จากการประชุมในหมู่บา้ น
๓. ขยายแนวความคิดเรื่ องสุ ขภาวะ ให้ชุมชนได้รับทราบ
๔.ฝึ ก คน ให้รู้จกั คิดอย่างเป็ นระบบบนรากฐานความเป็ นจริ ง และพัฒนาไปสู่ การนําไปปฏิบตั ิ
๕.จากการดําเนินการอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ชุมชนสามารถมองปั ญหาได้ และร่ วมกันแก้ปัญหาแบบบูรณา
การ ซึ่ งส่ วนใหญ่แผนงานด้านสาธารณสุ ข จะเป็ นในลักษณะสร้างสุ ขภาพมากกว่าซ่อมสุ ขภาพ ดังนี้
แผนงานปี ๒๕๔๙
๑. แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผูน้ าํ เน้นการสร้างคุณภาพ
๒. สนับสนุนกิจกรรมออกกําลังกาย
๓. รณรงค์การกําจัดลูกนํ้ายุงลาย
๔. รณรงค์แก้ปัญหาโรคเอดส์ และช่วยเหลือผูป้ ่ วย
๕. รณรงค์โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ
๖. สนับสนุนอุปกรณ์/วัสดุตรวจสารพิษในกระแสเลือด
๗. สื่ อ/เอกสาร/แผ่นพับ
๘. เฝ้ าระวังผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
๙. เตาเผาขยะในหมู่บา้ น
ทีม่ าของข้ อมูล สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิจิต
๒๑.โครงการ ๒ ปี ทีร่ อคอย
ศูนย์ สุขภาพชุ มชนวังทรายพูน ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
กิจกรรม - ประเมินตนเองตามคู่มือประเมินรับรองมาตรฐาน ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อหาส่ วนขาด
- จัดกิจกรรมและเก็บข้อมูลกิจกรรมตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนทุกองค์ประกอบ
- รั บ การตรวจประเมิ น รั บ รองมาตรฐานศู น ย์สุ ข ภาพชุ ม ชน จากคณะกรรมการประเมิ น ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ยังไม่ผา่ นการประเมิน
- คณะกรรมการศูนย์สุขภาพชุ มชนนําโดยผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลวังทรายพูนได้ร่วมกันประชุ ม
วางแผนการทําให้ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลวังทรายพูนผ่านเกณฑ์ในการประเมินครั้งที่ ๓
โดยนําส่ วนขาดจากการประเมินครั้งที่ ๒ มาพัฒนาดังนี้
๑. ระดมบุคลากรของ โรงพยาบาลวังทรายพูนช่วยกันสํารวจ Family folder และนํามาใช้ จนครบ ๑๐๐ %
๑๖๔

๒. ร่ วมกันทําCommunity Folder และนํามาใช้
๓. ดําเนินการนวัตกรรม Mobile clinic ในโครงการหมออนามัยร่ วมใจ คลีนิคอบอุ่น โดยเริ่ มส่ งผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ต ไปรับยาต่อที่ สอ.หนองยาง และประเมินความพึงพอใจ
๔. ดําเนิ นการวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ที่มาโรงพยาบาลวังทรายพูนซึ่ งทําให้เราสามารถผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนได้ (ยังไม่เป็ นทางการ)
ความสาเร็จจากการดาเนินงาน
- ผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ สนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
- ทีมงานมุ่งมัน่
- ชุมชนให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
- ศูนย์สุขภาพชุมชนของเราผ่านเกณฑ์
ทีม่ าของข้ อมูล สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิจิตร
๒๒.ศูนย์ สุขภาพชุ มชนต.สานักขุนเณร กิง่ อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
ลักษณะกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริ การทุกกลุ่มอายุ เจ้าหน้าที่ทนั ตสาธารณสุ ขจะตรวจ
ฟันให้ความรู ้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสํานักขุนเณร จะมีหมู่บา้ นรับผิดชอบทุก
คน ยกเว้น เจ้าหน้าที่ทนั ตสาธารณสุ ขซึ่ งดูภาพรวมของกิ่งอําเภอดงเจริ ญ หลักเกณฑ์ในการแบ่งหมู่บา้ นจะใช้
จํานวนครัวเรื อน จํานวนประชากร จํานวนโรงเรี ยน เป็ นหลัก เฉลี่ยประชากรพันสามร้อยคนต่อเจ้าหน้าที่หนึ่ง
คน ทํางานแบบูรณาการทุกอย่างในหมู่บา้ นที่ตนเองดูแล งานอนามัยโรงเรี ยนซึ่งมีการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยน ฉีด
วัคซี น จะออกดําเนิ นงานเป็ นทีม เจ้าหน้าที่จะมีการประชุมกันทุกเดือน หาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน โดยเฉพาะ
นโยบายซึ่ งเร่ งด่วน เช่น Healthy Thailand
ส่ วนการประสานงานกับองค์กรชุ มชน เจ้าหน้าที่ ที่ดูแลหมู่ก็จะเข้าไปประชุ มร่ วมกับผูใ้ หญ่บา้ นแต่
ไม่ได้เข้าร่ วมทุกครั้ง แต่ถา้ มีเรื่ องขอความช่วยเหลือ หัวหน้างานก็จะเข้าไปประสานงานเป็ นครั้งคราวกับนายก
เทศบาล หรื อปลัด ซึ่ งก็ ไ ด้รับความช่ วยเหลื อทุ ก ครั้ ง โดยเฉพาะงบประมาณขอจัดทํา โครงการ ส่ วนการ
ประสานงานกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลค่อนข้างดีมาก
ความสาเร็จจากการดาเนินงาน
๑. ทีมงานในตัวสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสํานักขุนเณร เข้มแข็งทํางานไปในแนวทางเดียวกัน
และมีการประชุมพูดคุยกันทุกเดือน
๒. การที่แผนงานโครงการที่ของบสนับสนุนจาก อบต. / เทศบาล ได้รับทุกโครงการ
๓. อบต. / เทศบาล เริ่ มมองเห็นความสําคัญของงานสาธารณสุ ข
ทีม่ าของข้ อมูล สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิจิตร
๑๖๕

