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28 แห่ง 28 ประสบการณ์



 7 แหง ทีส่ามารถดาํเนินบทบาทท ัง้สามไดอยางเต็มที ่อยาง
นอยสองแหง สามารถมีแพทยใหบรกิารประจาํ เปิดคลนิิก
นอกเวลา ขยายบรกิารดานทนัตสขุภาพ 

 12แหง (รวม 7 แหงแรก) มีบรกิารนวดแผนไทย และ 
กายภาพบาํบดั บางแหง มีโครงการเชงิรุก เพือ่ตอบโจทยใน
พื้นที ่และมุงไปยงักลุมเป าหมายตางๆ ในชุมชนหลาย
โครงการ 

 ท ัง้หมดไดรบัการสนบัสนุนจากทองถิน่อยางเต็มที ่หนึ่งแหง 
กาวเขาสูการเป็นโรงพยาบาลชุมชน



 16 แหง ลกัษณะงาน ไมตางจากบทบาทสถานีอนามยัท ั่วไป และไม
แตกตางอยางชดัเจน จากกอนและหลงัถายโอน คอื งานรกัษาใน
สถานีอนามยั งานเชงิรุกกบักลุมเป าหมายตางๆ ทีเ่พิม่เตมิเขามา คอื 
การทาํงานตามนโยบายของทองถิน่ทีต่องรวมกบัสวนงานอืน่ๆ ของ
เทศบาล/อบต 

 เกือบท ัง้หมดยงัยดึงานและเป าหมายตามกระทรวงสาธารณสขุ (โดย
สมคัรใจ) สงรายงาน ขอมูล ใหกบัอาํเภอ โดยมีเหตผุลท ัง้ในทางสงัคม 
(ไมตองการถูกกดดนั เพราะพื้นทีไ่มถงึเป า) เหตผุลทางวชิาการ 
(เพือ่ใหทดัเทยีม รพสต ในพื้นทีข่างเคยีง จะไดไมตกกระแส) และ
เหตผุลดานทรพัยากร (เงนิ สปสช)  



 25 แหงจาก 28 แหง ไดรบัการสนบัสนุนดานอตัรากาํลงั 
จากทองถิน่ โดยสวนใหญ เป็นตาํแหนงฝ ายสนบัสนุน 
(ผูชวยเจาหนาทีฯ่ ดานการเงนิ การบนัทกึขอมูล เจาหนาที่
ธรุการ คนสวน แมบาน) 

 4 แหง ทีม่ีจาํนวนเจาหนาทีร่วมกนัท ัง้หมด (ท ัง้ทีถ่ายโอน
และทองถิน่จาง) มากกวา 10 คน 

 4 แหง ทีย่งัคงมีเจาหนาทีท่าํงานคนเดยีว
 3 แหง มีการบรรจุ จนท ลงครบ ทกุตาํแหนง 
 ประมาณ 59 ตาํแหนง ยงัวางอยู สวนใหญคอื ทนัตาภบิาล 
และ เจาพนกังานสาธารณสขุชุมชน



 ปญัหาการบรหิารงานบุคคล การเทยีบตาํแหนง การ
พจิารณาข ัน้ ความดคีวามชอบ และการไดรบัโบนสั ใน
ภาพรวม ยงัคงมีปญัหาไมตางจากเดมิมากนกั 
 แตกตาง และขาดตวามชดัเจน ขึน้กบัการตคีวาม ตางระดบั ตาง
พื้นที ่ ทาํใหเกดิความลาชา และนําไปสูการเสยีสทิธปิระโยชน ที่
ควรได

 แมจะยงัคงอยู แตก็มีการปรบัตวั ปรบัใจ ปรบัความ
คาดหวงั ยอมรบักบัปญัหา ชวยตวัเอง และชวยเหลือกนัมาก
ขึน้ 



 การสนบัสนุนจาก CUP และความสมัพนัธกบับานเดมิ 
แตกตางหลากหลาย ไมมีทีใ่ด ทีค่วามสมัพนัธดขีึน้ สวนมาก
คงเดมิ หรือหางเหนิขึน้ 
 วชิาการ ไมทอดทิง้ แตตองใขวควา ขวนขวาย 
 ทรพัยากร ตองตอสู
 การตดิตามขาวสาร ความเคลือ่นไหว ตองเดนิเขาหา
 ความสมัพนัธเดมิ และ ความใจกวางของผูบรหิาร CUP คอื
เงือ่นไขสาํคญั

 นโยบาย/ความเขาใจ ของผูบรหิารทองถิน่ ในการให
ความสาํคญั จดัสรรงบประมาณ ใหโอกาส เป็นเรือ่งสาํคญั

 บางพื้นที ่CUP แบงแยกชดัเจน (เป็นของทองถิน่ มใิชของ
เรา) ลดหรือตดัการสนบัสนุน (คน เงนิ วชิาการ) สรางความ
ไมเป็นธรรม ตอประชาชน





 ความสมัพนัธ ระหวาง จนท สาธารณสขุ กบั ผูบรหิารและ
การเมืองทองถิน่ แตกตางกนัมาก มีต ัง้แต สมัพนัธทีด่ ีเป็น
ทมีงานทีเ่ขมแข็ง จนถงึอยูรวมกนัไดด ีและ การเป็นฝ าย
ตรงขามทางการเมือง 

 บรรยากาศและบรบิททางการเมืองในทองถิน่ บุคลกิภาพ 
การปรบัตวั และ ความคาดหวงัตอชีวติและการทาํงานของ 
จนท 

 ผูบรหิารทองถิน่ ปลดั ทีม่ีพื้นฐานสาธารณสขุ เป็นปจัจยัเชงิ
บวก

 ความไมแนนอนทางการเมืองและผลกระทบ ยงัมีอยูท ัง้บวก
และลบ 





 ภาพรวมสถานการณและความสาํเร็จ ของสถานีอนามยัถาย
โอนท ัง้ 28 แหง หลากหลาย แตกตาง แทบจะไมเหมือนกนั
เลย แมวาหลายแหงจะยงัคงมีปญัหาการบรหิารเดมิๆ แต
สวนใหญกาวรุดไปขางหนา การปรบัตวัไดท ัง้ฝ ายเจาหนาที่
และผูบรหิารทองถิน่ เริม่ชดัเจนขึน้ 

 ภาพความสาํเร็จตามอดุมคต ิคอื การตอบโจทยสขุภาพของ
ทองถิน่ ทีต่รงจุด มีประสทิธภิาพ รวดเร็ว ทรพัยากรพรอม 
และ มีความสนุก ทาทายใหมๆ  สาํหรบัคนทาํงาน มองเห็น
ไดชดัเจน ในหลายพื้นทีม่ากขึน้



 กรมการปกครองสวนทองถิน่ และ กระทรวงสาธารณสขุ 
ควรถือเป็นหนาทีแ่ละความรบัผดิชอบสาํคญั ในการรวมกนั
สรางนโยบายหรือกลไกพเิศษ ทีจ่ะใหมีการบรรจุคนลงใน
ตาํแหนงทีว่างของสถานีอนามยัถายโอน โดยเร็วทีส่ดุ และ
อยางจรงิจงั 
 เชน การสาํรวจจาํนวนอตัราทีว่าง และ ความตองการของทองถิน่ 
พรอมท ัง้ประกาศรบัสมคัรในสวนกลาง โดยใหความสาํคญักบัการ
เลือกบรรจุนกัเรียนทนุกระทรวงสาธารณสขุ ทีย่งัไมไดรบัการ
บรรจุเป็นขาราชการ หรือ ขาราชการในกระทรวงสาธารณสขุ ทีม่ี
คณุสมบตัเิหมาะสมตรงตามตาํแหนงวาง และมีความประสงคจะ
กลบัภูมลิาํเนา หรือ ทาํงานกบั องคการปกครองสวนทองถิน่ กอน 
เป็นตน 



 กรมการปกครองสวนทองถิน่ฯ ควรเป็นเจาภาพ ในการสราง
ระบบหรือกลไกเพิม่เตมิ ทีจ่ะชวยใหการใชระเบียบการ
บรหิารงานบุคคล และการเงนิ ตางๆ มีความชดัเจน เป็นลาย
ลกัษณอกัษร สามารถเขาถงึได เพือ่ลดปญัหาการตคีวามที่
แตกตางกนัของผูปฏบิตัริะดบัตางๆ อนัเป็นทีม่าของความ
ลาชา การเสยีโอกาส และความไมเป็นธรรม 
 รวบรวมปญัหาการบรหิารงานบุคคล และการเงนิ ตางๆ ทีเ่คย
ประสบมา และแนวทางการตคีวามหรือหาทางออก (ซึง่มีการ
แลกเปลีย่น รวบรวมอยูแลวในการประชุมประจาํปีของสถานี
อนามยัถายโอน ทีจ่ดัโดยสาํนกัยทุธศาสตร กระทรวงสาธารณสขุ) 

 พมิพเป็นคูมืออางองิ สาํหรบัแจก หรือใสในเว็บไซด ของกรมฯ 
และของกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ใหผูทีเ่กีย่วของสามารถเขาถงึ
ได 



 กอนการถายโอนสถานบรกิารสาธารณสขุ คร ัง้ใหม ควรให
ความสาํคญัมากๆกบัการเตรียมการเพือ่สรางความพรอมท ัง้กบั
ทองถิน่ และ เจาหนาทีส่ถานีอนามยัและอืน่ๆทีเ่กีย่วของ โดยควรจะ 
 หนึ่ง มกีารสรางคูมอืหรือแนวปฏบิตักิลาง (Standard of Practice- SOP) ที่

ระบบุทบาทหนาที ่และสิง่ทีค่วรทาํ อยางชดัเจน ของ อปท ในการรบัโอนสถาน
บรกิาร โดยเฉพาะ การบรหิารงานบคุคล และงบประมาณ  

 สอง การทาํคูมอื หรือ/และการจดัประชุม/อบรม ใหกบัเจาหนาทีส่าธารณสขุทีจ่ะ
ถายโอน ใหเขาใจ และเตรียมพรอม เพือ่การทาํงานกบัองคกรทีม่รีะบบและ
วฒันธรรมทีแ่ตกตางกนั 

 สาม การสรางคูมอื/การฝึกอบรม สาํหรบั บคุลากร/ผูบรหิารของ อปท โดยเฉพาะ 
ปลดัฯ รองนายก หวัหนาสวนงานตางๆ เพือ่เรียนรูการอยูรวมกบัองคกรใหมทีจ่ะ
เขามา 

 สี ่สิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุคอื การถายโอนควรเป็นกระบวนการ ทีต่องใหเวลาในการ
เรียนรู และทาํความเขาใจ ของท ัง้ผูทีจ่ะถายโอน และ ทองถิน่ทีร่บัโอน ไมควร
เป็นกระบวนการทีเ่รงรดั 



 สปสช และกระทรวงสาธารณสขุ ตองกาํหนดนโยบายที่
ชดัเจน ทีร่ะบุให CUP มีหนาทีค่วามรบัผดิชอบ ในการ
สนบัสนุนทรพัยากร ความรูทางวชิาการ และการตดิตาม
ดแูล ดานมาตรฐานบรกิาร/ทางวชิาการ แกสถานีอนามยั
ถายโอน ท ัง้ดวยเหตผุลทางวชิาการ และเหตผุลดานความ
เป็นธรรมทางสงัคมในการจดัสรรและกระจายทรพัยากร



 ความไมตอเนื่อง และความผนัผวน คาดการณยาก ของการเมือง
ในทองถิน่ ยงัคงเป็นปจัจยัลบ ทีท่าํใหสถานีอนามยั ทีส่นใจแตถาย
โอนไปทาํงานกบัทองถิน่ ลงัเลหรือเปลีย่นใจ ซึง่เป็นเรือ่งทีต่อง
อาศยัเวลาระยะยาว ในการกาวผาน 

 ทกุฝ ายทีเ่กีย่วของกบัการกระจายอาํนาจสูทองถิน่ ควรให
ความสาํคญักบัการสรางความเขาใจใหกบัทกุฝ ายในสงัคม 
 เชน กบัเจาหนาทีส่าธารณสขุ (ในการเรียนรูการทาํงาน การวางตวั ใน
บรบิทวฒันธรรมการมอืงทองถิน่ ทีค่วรวางตวัเป็นกลาง ใชวชิาการนํา 
และ ยดึประชาขนเป็นหลกั) 

 นกัการเมอืงทองถิน่ (ในการมองเห็นสขุภาพของประชาชน เป็น
เป าหมายสดุทายของการทาํงานการเมอืง) 

 สาธารณะโดยเฉพาะสือ่ (ในการมองเห็นแนวโนมดานบวกของการ
พฒันาทางการเมอืงทองถิน่ อนัเนื่องมาจากคณุสมบตัขิองนกัการเมอืงทีม่ี
คณุภาพมากขึน้ ประชาชนในทองถิน่ ทีม่กีารเรียนรู และเตบิโตทางทาง
เมอืงมากขึน้)



 เกณฑการคดัเลือกพื้นทีท่ีจ่ะมกีารถายโอนในระยะตอไป ควร
พจิารณาเกณฑในการเลือกพื้นที่ๆ มากกวา การไดรบัรางวลัธรรมภิ
บาลดเีดนเป็นหลกั แตควรใหความสาํคญัเกณฑอืน่
 ความเห็นของเจาหนาทีใ่นสถานบรกิารทีจ่ะถายโอน 
 ขนาดพื้นที/่จาํนวนหมูบานหรือประชากรรบัผดิชอบ 
 ความพรอมในเชงิงบประมาณของทองถิน่ 
 ความรู ความเขาใจ และความสนใจของผูบรหิารทองถิน่ตอการพฒันา
งานดานสขุภาพ ฯลฯ

 ไมควรเลอืกทีม่ปีระชากรรบัผดิชอบนอย อยูหางไกลเกนิไป (เป็นเหตผุล
หนึ่งทีท่าํให หาบคุลากรถายโอนหรือโอนยายยาก) หรือมศีกัยภาพในการ
พึง่ตวัเองในดานทรพัยากรไดนอย 

 สถานบรกิารทีจ่ะถายโอน ควรมกีารจดัการใหมเีจาหนาทีบ่รรรจเุต็ม
กรอบกอนหรือทนัททีีถ่ายโอน เพือ่ใหสามารถขบัเคลือ่นงานไดทนัที



 ปญัหาและอปุสรรค แมยงัคงอยู แตภาพรวมมแีนวโนมดขีึน้ เจาหนาทีถ่าย
โอน และ ผูบรหิารทองถิน่ มกีารปรบัความคดิ ปรบัตวั ในการอยูรวมกนั
มากขึน้ และมพีื้นที่ๆ  แสดงวา การถายโอน คอืทางเลือกทีด่สีาํหรบัระบบ
สขุภาพเพือ่ทองถิน่

 สญัญานเชงินโยบายทีไ่มชดัเจนจากระดบับน คอืปจัจยัเชงิบรบิทสาํคญัทีท่าํ
ให 4-5 ปีทีผ่านมา ไมราบรืน่ คอื ทาํใหเกดิผล ผานทางพฤตกิรรมเชงิ
คดัคาน ของผูบรหิารระดบัจงัหวดัและอาํเภอ ทีช่ดัทีส่ดุคอืดวยการตดัขาด
หรือลดการสนบัสนุนทางวชิาการ และ งบประมาณ ของ CUP ในหลาย
พื้นที่

 ทางออก คอื ความชดัเจนเชงินโยบาย และการระดมสรรพกาํลงั เพือ่ชวยให
สถานีอนามยัถายโอน ในภาพรวม สามารถกาวผานอปุสรรค สูความสาํเร็จ
ได (เชน การเรงบรรจอุตัราทีว่างใหเต็มโดยเร็ว การสรางระบบและกลไก
แกปญัหาการบรหิารทีค่างคา) จะเป็นยทุธศาสตรทีส่าํคญั ความม ั่นใจ และ
กลาทีจ่ะตดัสนิใจถายโอนมากขึน้  



ปฏบิตักิาร- ปญัหาหรือไม ขึน้กบั
บรบิทการเมอืงทองถิน่ สถานะการเงนิ การคลงั 

ระบบบรหิาร 

ทกัษะ/ประสบการณการ
วางตวั การบรหิารจดัการ /

วชิาการ

ระเบยีบ กฎเกณฑ- ยงัมปีญัหา
จาํนวน และโครงสราง

กรอบอตัรา   สวสัดกิาร ความชดัเจนของอนาคต

นโยบาย
สญัญานไฟเขยีว สธ กลไก/เจาภาพ สนบัสนุนการ

ถายโอน


