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นโยบายการกระจายอาํนาจสูองคกรปกครองสวนทองถิน่ 
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- องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จะมีบทบาทสําคัญมากขึ้นในการใหบริการสาธารณสุขในพื้นที่               
ในขณะที่บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขจะลดลงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป 

- การกระจายอํานาจสูทองถิ่นสงผลตอระบบสุขภาพของประเทศใน 4 มิติ  ไดแก (1) ดานกฎหมาย 
ซึ่งในดานสาธารณสุขยังมีนอย (2) ดานการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งขณะนี้ยังขาดทิศทางและ
แนวทางดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน (3) ดานการคลังสุขภาพ ซึ่ง อปท.จะไดรับงบประมาณดาน
นี้มากขึ้น แตอาจขาดประสบการณในดานการจัดการทางสุขภาพ (4) การบริหารจัดการทั่วไป                 
ซึ่งอาจมีขอบเขตพื้นท่ีจัดบริการท่ีไมสอดคลองกันและมีปญหาการทับซอนของพื้นท่ี 

- แมวาอาจทําใหการตอบสนองความตองการของทองถิ่นมีประสิทธิผลสูงขึ้น  แตมีผลกระทบดานการ
คลังจากความเสี่ยงตอการสูญเสียงบประมาณเพื่อใชในกิจกรรมสาธารณสุขในภาพรวมของระบบ 
การบั่นทอนประสิทธิภาพในการใชงบประมาณเนื่องจากขาดประสิทธิภาพเนื่องจากขนาด  และความ
ไมเหมาะสมของการใชเงินทําใหเกิดการทํางานที่ซํ้าซอนและมีการแขงขันในการใหบริการที่ไม
จําเปน นอกจากนี้อาจสงผลตอความเปนธรรมในการสรางหลักประกันสุขภาพอันเนื่องจาก
ความสามารถและศักยภาพของ อปท.แตละพื้นท่ีที่ไมเทากัน 

 
บทนาํ 
 ระบบสุขภาพประเทศไทยปฏิรูปรวดเร็วมากหลังป พ.ศ. 2542 ดวยปจจัยผลักดันสําคัญ          
3 ประการ คือโครงการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และ พรบ.สุขภาพแหงชาติ การปฎิรูปสรางการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอระบบสุขภาพ
ประเทศไทยอยางมาก ซึ่งสมควรศึกษาทบทวนผลกระทบของปจจัยท้ัง 3 นั้น บทความนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพื่อทบทวนนโยบายการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) และ พรบ.สุขภาพแหงชาติที่สงผลใหเกิดการสนับสนุนการมีสวนรวมและการแสดงบทบาทของ
ประชาชนและ อปท.ดานสาธารณสุข จนกระทบตอการกําหนดนโยบายและโครงสรางการบริหารหนวย
บริการในระบบสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข โดยการศึกษาเนนถึงสถานการณปจจุบันและแนวโนมใน
ระยะ 10 ปหรือมากกวา ที่จะสงผลกระทบตอคานิยมสําคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
โดยเฉพาะการเขาถึงบริการ ความเปนธรรมทางสุขภาพ ประสิทธิภาพ และ คุณภาพของบริการสุขภาพ 
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การนําเสนอการทบทวนจะแยกประเด็นตางๆออก เริ่มจากปจจัยของการผลักดันใหเกิดการกระจาย
อํานาจดานสาธารณสุขในประเทศไทย ผลกระทบของการกระจายอํานาจตอระบบสุขภาพเดิมและ
เปลี่ยนแปลงไป บทบาทหนาที่และชองวางแนวโนมการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขสูทองถิ่นปจจุบัน
ซ่ึงเกิดจากการเปรียบเทียบกับกลุมประเทศนอรดิกท่ีพัฒนาและกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาเหมือน
ประเทศไทย บทบาทพรบ.สุขภาพแหงชาติกับนโยบายสุขภาพที่กระทบตอระบบประกันสุขภาพ 
แนวโนมทางเลือกการกระจายอํานาจและผลกระทบตอคานิยมระบบประกันสุขภาพถวนหนา สุดทายเปน
ขอเสนอแนะการปรับตัวของทั้ง สปสช.และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหเกิดการสรางระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนาที่ดีในอนาคต 
 
ปจจัยท่ีกอใหเกิดการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขประเทศไทย 
 พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
กําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขถายโอนภารกิจไปสู อปท.ท้ัง 5 รูปแบบ (แทจริงแลวหมายถึง อบจ. 
เทศบาล 3 ระดับ และ อบต.เปนหลัก มากกวา กทม.และเมืองพัทยา) ตามความพรอมทั้ง 2 ฝายแต
ภายในป พ.ศ. 2549(1)  การเปลี่ยนจากรูปแบบการแบงอํานาจ (deconcentration) ไปสูการคลายอํานาจ
(devolution)(2,3) อปท.จะมีบทบาทดานสาธารณสุขที่สําคัญมากขึ้นในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะลดลง
และเปลี่ยนแปลงไป แสดงใหเห็นชัดวาปจจัยทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหเกิดการกระจาย
อํานาจในประเทศไทย ตรงกันขามเมืองที่เปลี่ยนแปลงและไมม่ันคงสามารถทําใหการกระจายอํานาจ
ชะงักงันและเกิดผลเสียตอระบบสุขภาพไดโดยเฉพาะหากนําการกระจายอํานาจไปใชในทางท่ีไมถูกไม
ควร เชน เพื่อการรวมศูนยอํานาจมากขึ้น เปนตน(4) ชัดเจนวาการกระจายอํานาจมีความไวทางการเมือง
อยางยิ่ง(5,6) ประเทศไทยเองการเคลื่อนไหวของการกระจายอํานาจเกิดขึ้นรวดเร็วแตเงียบลงจาก
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาและนโยบายการปกครองดวยผูวาราชการจังหวัดที่เปนผูมีอํานาจ
สูงสุดในจังหวัด (CEO)(7) และชะงักอีกครั้งเม่ือเกิดปฏิวัติเดือนกันยายน พ.ศ.2549 การกระจายอํานาจ 
จึงดําเนินการตามกฎหมายอยางตอเนื่องโดยไมมีทิศทางชัดเจน 
 
ผลกระทบจากการกระจายอํานาจสูทองถิ่นตอระบบสุขภาพไทย 
 การกระจายอํานาจดานสาธารณสุขมีผลกระทบใหเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพไทยสําคัญๆ               
4 มิติ ไดแก ดานกฎหมาย การปฏิรูประบบราชการ การคลังสาธารณสุข และการจัดการท่ัวไป การ
เปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการมาตั้งแตป 2542-ปจจุบัน 
 ดานกฎหมาย 
 การกระจายอํานาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ทํานองเดียวกันก็มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายและระเบียบตางๆ แตกฎหมายท่ีเกิดใหมและเปลี่ยนแปลงสวนใหญเก่ียวของกับ อปท. 
กฎหมายสุขภาพที่เก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงนอยมาก ยังอาศัยกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติเดิม เชน พรบ.สาธารณสุขพ.ศ.2535 เปนตน กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระดับการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของอปท. เชน พรบ.องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ เปนตน
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(8) เห็นไดวาในอนาคตการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายสําหรับการถายโอนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
ไปสูอปท.มีความจําเปนเรงดวน โดยเฉพาะกฎหมายระเบียบตางๆสําหรับใหองคกรดําเนินการ และเปน
เครื่องมือเพื่อการจัดการที่สอดรับกันทั้งระบบกับนโยบายการกระจายอํานาจ 
 
 การปฏิรปูระบบราชการ 
 การกระจายอํานาจสูอปท.กอใหเกิดการปฏิรูประบบราชการทั้งสวนกลางและทองถิ่น การปฏิรูป
ขึ้นกับรูปแบบการถายโอนภารกิจ หากกระทรวงสาธารณสุขตัดสินใจถายโอนสถานีอนามัยใหแก อปท. 
(แมปจจุบันเปนเพียงการทดลอง) ซึ่งไดแก อบต.เปนสวนใหญและเทศบาลตําบลบางแหง(9) สถานี
อนามัยท่ีโอนไป อบต.และเทศบาลตําบลจะเปลี่ยนแปลงจากระบบราชการสวนภูมิภาคไปสูราชการสวน
ทองถิ่น ซ่ึงเปนระบบราชการที่แตกตางดวยระเบียบและสายบังคับบัญชาและตัดขาดจากเดิม อปท.ตอง
จัดโครงสรางองคกรและกําหนดแนวทางปฏิบัติใหมหลังการถายโอน การตัดขาดของสายบังคับบัญชา
ไปสูระบบใหมอาจกระทบตอท้ังคุณภาพบุคลากร บริการ และระบบประกันสุขภาพ เพราะตองกําหนด
แนวทางใหมทั้ง สปสช.กับ อปท. เพราะการถายโอนมีผลลัพธตามมามากกวาเพียงการสรางสวนรวม
แบบทั่วไปอยางกรณีกองทุนตําบลเทาน้ัน (10) ขณะเดียวกันระบบราชการเดิมก็ตองมีการปฏิรูปใหมท้ัง
สวนกลางและภูมิภาค เพื่อกําหนดบทบาทหนาท่ีโดยเฉพาะระดับเดียวกับทองถิ่นท่ีมีการถายโอนสถานี
อนามัยไปให อปท.หรือที่กําลังจะถายโอน ปญหาสําคัญคือท้ังกระทรวงสาธารณสุข อปท.และ สปสช. 
เองยังขาดแนวทางดําเนินงานที่เปนรูปธรรมชัดเจน ยอมกระทบระบบประกันสุขภาพอยางเลี่ยงไมไดและ
ขาดทิศทางที่ชัดเจน  
 
 ดานการคลังสุขภาพ 
 หลังการถายโอนสถานบริการ เชน สถานีอนามัย เปนตน ไปสู อปท.จะมีผลกระทบอยางมากตอ
การคลังสุขภาพ ตั้งแตการเก็บรวบรวมเงินรายได (revenue collection) การรวมเงินสูกองทุน (fund 
pooling) และการซ้ือบริการ (purchasing health care)(11)  แหลงเงินระบบประกันสุขภาพหลังการ
กระจายอํานาจยังคงมาจากคาหัวท่ี สปสช.จัดสรรตามผูลงทะเบียน แตจะมีเงินทองถิ่นที่ อปท.สนับสนุน
รวม แต อปท.สวนใหญก็อาศัยงบประมาณสวนกลางมากกวาเงินทองถิ่นจัดหาเอง ดังนั้นงบประมาณ
ระบบประกันสุขภาพยังคงมาจากภาษีสวนกลางจัดสรรใหเปนหลัก ความอิสระการเงินของ อปท. มีท้ัง
ขอดีและขอดอยตอการคลังและงบประมาณในระบบประกันสุขภาพ เพราะถาหาก อปท.นํางบประมาณ
คาหัวไปเปลี่ยนแปลงเปนคาใชจายภาคสวนอื่นๆนอกเหนือสุขภาพ เชน กอสรางถนน เปนตน ยอม
กระทบความม่ันคงทางการเงินของระบบประกันแนนอน การกําหนดเง่ือนไขของเงินงบประมาณคาหัว
และสัดสวนงบประมาณทองถิ่นดานสุขภาพเปนส่ิงจําเปนในระยะแรกนี้(12) กองทุนประกันสุขภาพเดิม
ดําเนินการโดย สปสช.สาขาจังหวัดเปนหลัก บางสวนและอาจมากขึ้นท่ีจะเปลี่ยนเปนกองทุนของ อปท.
ดําเนินการแทน การที่เกิดกองทุนจํานวนมากและเล็กเกินจําเปนไมเปนการประหยัดตอขนาด กรณีมี
กองทุนมากมายจะส้ินเปลืองคาบริหารจัดการ สภาพกองทุนจะแยลงหากบริหารจัดการโดย อปท.ท่ีมี
ความรูและประสบการณดานประกันสุขภาพนอยหรือไมมีเลยจะเกิดผลเสียตอระบบประกันสุขภาพ การ
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รวมกองทุนใหมีขนาดพอเหมาะเปนเร่ืองท่ีตองคิดถึงปจจัยตางๆ และเปนสิ่งดี ดังท่ีประเทศตางๆได
ดําเนินการเพื่อลดความสิ้นเปลืองและสรางความม่ันคง(13) การซ้ือบริการเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูป
การคลังสุขภาพเพราะเปนบทบาทหลักของ สปสช. เม่ือบทบาทการซื้อบริการถายโอนไปสู อปท. การซื้อ
บริการแทนประชาชนจึงเปนเร่ืองสําคัญที่ อปท.ตองเรียนรู การขาดประสบการณจะทําใหเกิดความสับสน
และคุณภาพบริการที่ไดไมสามารถรับประกันได เปนเรื่องท่ี สปสช.ตองสนับสนุนโดยรวมมือกับกระทรวง
สาธารณสุขพัฒนา อปท. ตอเนื่อง (14,15) 
 

การบริหารจัดการท่ัวไป 
 บทบาทกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารระบบสุขภาพหลังการกระจายอํานาจตอง
เปลี่ยนแปลงจากเดิมจากที่เปนผูจัดบริการรายใหญ มาเปนผูกําหนดนโยบายและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ อปท. โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนผูนิเทศกํากับการบริการและฝกหัดเจาหนาท่ีผู
ใหบริการ อปท.จะทําหนาท่ีจัดการระบบบริการ การบริหารงบประมาณและบุคลากรที่ถายโอน เพื่อให
เกิดการบริการเชนเดิมที่กอนถายโอนมา ส่ิงที่เปนปญหาสําคัญและเกิดขึ้นหลังการถายโอน คือ ขอบเขต
พื้นท่ีจัดบริการไมสอดคลองกันและเกิดปญหาการทับซอนและรอยตอของการบริการที่ อปท.อยูพื้นที่
ติดกัน กระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ตองจัดการปญหาเหลานี้เพื่อใหระบบประกันสุขภาพสามารถ
ดําเนินการไดไมเกิดผลเสีย และไมกระทบการเขาถึงบริการประชาชนผูมีสิทธิ์ เม่ือหนวยบริการ
สาธารณสุข เชน สถานีอนามัย ถายโอนไปสู อปท.อาจทําใหเกิดการแยกประชาชนเดิมไปอยูคนละพื้นที่ 
ทําใหเกิดการใชบริการขามพื้นที่ของ อปท. ซึ่งสรางความไมเทาเทียมและขาดความเปนธรรมทาง
สุขภาพ ศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท.ตั้งแตป2542-ปจจุบัน พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว ศักยภาพสูง
มากข้ึนท้ังดานการคลังและบริหารจัดการทั่วไป เพราะผูบริหาร อปท .ปจจุบันเปนผู มีความรู
ความสามารถสูงขึ้น มีระดับการศึกษาท่ีสูง มีหลาย อปท.ที่ผูบริหารจบปริญญาโทและเอก นักการเมือง
ทองถิ่นมาจากผูมีประสบการณบริหาร หลายคนมาจากนักการเมืองอาชีพระดับประเทศ ขณะเดียวกัน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีจํานวนมากขึ้นและมีคุณภาพเพราะมีประสบการณและชํานาญในบทบาทดาน
ตางๆรวมท้ังดานสาธารณสุข บุคลากรจากภาคสวนอื่นๆ แยงกันโอนยายไปสูทองถิ่นมากขึ้นเพราะ
ตองการมาอยูในเขตเมืองที่เจริญและ อปท.สรางแรงจูงใจเรื่องสวัสดิการ เชน โบนัส การเดินทางดูงาน 
เปนตน เปนปญหาของการไหลของสมองภายใน ซึ่งยอมกระทบการจัดบริการระยะสั้นและยาวที่ขาด
บุคลากรในชนบท เปนประเด็นสําคัญท่ีกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอื่นๆ ที่ผลิตบุคลากรตอง
ประเมินผลกระทบดังกลาวในระยะสั้นกลางและยาว 
  
บทบาทหนาท่ีและชองวางภารกิจดานสาธารณสุขสําหรับถายโอนสูทองถ่ิน 
 บทบาทหนาที่ดานสาธารณสุขหลังจากถายโอนทั้งของ อปท.และกระทรวงสาธารณสุข
จําเปนตองกําหนดขอบเขตใหชัดเจนกวาปจจุบัน (ซึ่งตองพิจารณาบทบาทภาครัฐอื่นๆ และเอกชนไป
พรอมๆกัน) จากประสบการณตางประเทศ อปท.มีบทบาทกวางขวางมาก ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบบทบาทดานสาธารณสุขประเทศไทย กลุมนอรดิกและประเทศกําลังพัฒนา 

 

บทบาท ประเทศไทย กลุมนอรดิก อื่นๆ 
 อบจ. เทศบาล 

นคร/เมือง 
เทศบาล 
ตําบล 

อบต. กสธ. เดนมารก นอรเวย สวีเดน ฟลิปปนส 
ไนจีเรียฯ 

นโยบาย + + + + ++++ ++++ ++++ ++++ + 
บริการสาธารณสุข +++ +++ +++ +++ ++++ +++ +++ +++ +++ 
บริการบุคคล - + - - ++++ +++ +++ +++ + 

สวัสดิการสุขภาพสังคม - - - - ++ +++ +++ +++ + 
อดุหนุนเงิน + ++ + + ++++ ++++ ++++ ++++ + 

เจาของสถานบริการ - + - - +++ ++++ ++++ ++++ + 
ควบคุมกํากับ - - - - +++ +++ +++ +++ - 
ซ้ือบริการ - - - - - ++ ++ ++ - 

+ นอย      ++มีบาง       +++มคีอนขางมาก         ++++ มีมาก 
 วินัย ลีสมิทธิ์  และศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทัย, 2546 

 
 จากตารางที่1 พบวาชองวางของบทบาทดานสาธารณสุขระหวาง อปท.กับกระทรวงสาธารณสุข
มีมาก และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาในกลุมนอรดิก เห็นชัดวา อปท.ไทยสามารถจะพัฒนา
บทบาทไดอยางมากในอนาคต และกอใหเกิดผลดีตอระบบประกันสุขภาพ โดยจะทําใหเกิดครบวงจรของ
ระบบบริการท่ีจําเปน ถาหาก อปท.สามารถพัฒนาและแสดงบทบาทดานสาธารณสุขไดอยางมี
ประสิทธิผลครบสมบูรณยอมทําใหระบบประกันสุขภาพสมบูรณทั้งดานความครอบคลุม เปนธรรม สราง
ประสิทธิภาพ และเกิดคุณภาพตามที่ตองการ  
 ทางเลือกของการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขมีสวนสําคัญตอการกําหนดทิศทางการพัฒนา
บทบาท อปท. อยางมาก (โรงพยาบาลอาจแยกตัวออกเปนองคอิสระในกํากับรัฐซึ่งเปนการกระจาย
อํานาจคนละรูปแบบกับถายโอนสูทองถิ่น) ทางเลือกปจจุบันถายโอนแบบแยกสวนเพราะทดลองถายโอน
สถานีอนามัย 22 แหงไปให อบต. และเทศบาล ซึ่งมีขอดีกวาถายโอนแบบทั้งเครือขายสถานบริการ            
ดวยการถายโอนแยกสวนเกิดไดงาย คอยๆเปลี่ยนแปลง เลือกเฉพาะ อปท.และสถานบริการที่พรอม             
ลดปญหาการตอตาน แตขอเสียที่เกิดคือทําใหการจัดบริการแตกแยก สรางความไมเปนธรรมและเกิด
รูปธรรมเครือขายบริการที่ไมชัดเจน(16)  
 
พระราชบัญญติสุขภาพแหงชาติกับการประกันสุขภาพถวนหนา 
 พรบ.สุขภาพแหงชาติเปนกฎหมายเชิงนโยบายที่กําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานดานสุขภาพของ
ประชาชนมีสวนสําคัญท่ีจะสรางระบบประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และมีคุณภาพ หลาย
ประเด็นที่กลาวไวใน พรบ.เก่ียวของกับคานิยมที่ระบบประกันสุขภาพถวนหนาพึงมีและตองสรางใหเกิด
รูปธรรม เชน สิทธิอันชอบธรรมของผูรับและจัดบริการ การกําหนดความตองการดานสุขภาพที่ประชาชน
พึงไดรับ เปนตน ประเด็นเหลานี้จะชวยเสริมจุดเดนและลดจุดออนของการกระจายอํานาจ การกระจาย
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อํานาจอาจกอใหเกิดผลเลวรายลงเม่ือขาดทิศทางการจัดบริการท่ีจําเปน เพราะ อปท.มีอิสระมากใน
การดําเนินการอาจจัดบริการที่ไมจําเปน ไมคุมคาและซ้ําซอนกัน แตพรบ.สุขภาพแหงชาติจะเสริมความ
เทาเทียมประชาชนใหไดรับบริการตามความจําเปนเทาเทียมและเปนธรรมเม่ือการบริการน้ันตอบสนอง
ความตองการที่แทจริงของประชาชนตาม พรบ.สุขภาพแหงชาติกําหนดใหมีสมัชชาสุขภาพสําหรับกําหนด
นโยบายที่ตองการเปนระยะๆ(17) ดังน้ันการกระจายอํานาจ พรบ.สุขภาพและระบบประกันสุขภาพถวนหนา  
มีความสัมพันธที่สําคัญในการสรางคานิยมที่ดีในระบบประกันสุขภาพไทย  
 
แนวโนมการกระจายอํานาจสูทองถิ่นในอนาคตและผลกระทบตอคานิยมระบบประกันสุขภาพ 
 บทเรียนตางประเทศชี้ชัดวาการถายโอนภารกิจดานสุขภาพสู อปท.ใชเวลานานมาก การ
คาดคะเนชวงเวลา 10 ปอาจส้ันไป เชน สวีเดนใชเวลาเกือบ 100ป(18) แนวโนมประเทศไทยคงตองมอง
ไกลออกไปมากกวาตามที่กระทรวงสาธารณสุขทดลองถายโอนสถานีอนามัยแก อปท.สามารถสรุป
ทางเลือกดังภาพที่ 1 และตารางท่ี 2 ขางลาง 
 

ภาพท่ี 1 แนวโนมการกระจายอํานาจสูทองถิ่นแบบแยกสวนท่ีทดลองดําเนินการ 
อบจ.  เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง 
 เทศบาลเมือง

เทศบาลตําบล 
 เทศบาล

ตําบล/อบต. 
       

รพ.ศูนย
รพ.ทั่วไป 

รพ.กํากับรัฐ รพ.ศูนย   รพ.
ทั่วไป 

รพ.กํากับรัฐ รพ.ชุมชน  สอ. 

 สงตอ  สงตอ  สงตอ  

 
บริการปฐมภูมิทั้งรกัษาพยาบาล สงเสริมสุขภาพ ปองกนัโรค ฟนฟูสภาพ สวัสดิการสังคม ส่ิงแวดลอม อื่นๆฯ 

  
 จากทางเลือกดังกลาวพบวาสถานีอนามัยจะคอยๆ ถูกถายโอนไปสู อบต.และเทศบาลท่ีพรอม 
(ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประเมินโดยเกณฑตัวชี้วัดที่สรางขึ้นในคูมือ) รพ.ชุมชน รพ.ทั่วไปและ รพ.
ศูนยมีทางเลือก 2 ทาง คือ อาจจะออกนอกระบบราชการเปนองคอิสระในกํากับรัฐ ซ่ึงเปนรูปแบบการ
มอบอํานาจ (delegation) หรือถายโอนไปใหเทศบาลท่ีพรอมรับ สวน อบจ.เองมีบทบาทสําคัญที่ตองดูแล
ท้ังพื้นท่ีจังหวัด จึงมีความเหมาะสมท่ีจะดูแลบริการปฐมภูมิโดยรวมเพ่ือใหเกิดความครอบคลุมและเปน
ธรรม แตขณะเดียวกัน รพ.ท่ัวไปและ รพ.ศูนยอาจถายโอนให อบจ.ที่พรอมดําเนินการได โดยระบบสง
ตอท่ีมีประสิทธิภาพเช่ือมโยงทั้งระบบเปนเครือขายเดียวกัน 
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ตารางที่  2  บทบาทองคกรปกครองทองถิ่นตามทางเลือกแบบแยกสวน 

บทบาทดานสาธารณสุข อบจ. เทศบาล อบต. สธ. 

การกําหนดนโยบายการบริการดานสุขภาพ ++ ++ ++ ++ 
การบริการข้ันปฐมภูมิโดยการรักษาพยาบาลเวชปฏิบตัิท่ัวไป - ++ ++ + 
การสงเสริมสุขภาพ เชน อนามัยโรงเรียนและการเยี่ยมบาน ++ + + - 
การปองกันโรคทั้งโรคติดตอและไมตดิตอ ++ + + + 
การฟนฟูสมรรถภาพ ++ + + + 
การรักษาพยาบาลขั้นทุติยภูมแิละตตยิภมูิโดยแพทยเฉพาะทาง - + + ++ 
การดแูลพิเศษสําหรับโรคเรื้อรังและการเจ็บปวยระยะยาว ++ + + + 
บริการสวัสดิการสังคมแกผูสมควรเกื้อกูล ++ ++ ++ - 
เปนเจาของสถานีอนามยั - ++ ++ - 
เปนเจาของโรงพยาบาลทางกาย + ++ ++ + 
เปนเจาของโรงพยาบาลทางจิตเวช - + + ++ 
ควบคุมภาคเอกชนโดยการกํากบัดแูลการจัดบรกิาร + + + ++ 
ซ้ือบริการจากเอกชนและองคกรไมแสวงกําไร ++ ++ ++ + 
จายคาบริการทางแพทยคืนแกสถานบริการ ++ ++ ++ + 
สมทบการคลังดานการลงทุนสิ่งกอสราง + + + ++ 

 - ไมมีบทบาท     + มีบทบาทนอย       ++ มีบทบาทมาก 

 
 ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นไดวาแมการถายโอนจะแยกสวนเพื่อใหเกิดความงายและคลองตัวกับการ
กระจายอํานาจ บทบาทหนาที่ของ อปท.แตละระดับและรูปแบบ และกระทรวงสาธารณสุขเองก็ไม
สามารถแยกจากกันได มีบทบาทบางสวนคลายกันและซํ้าซอนบางเพียงแตกตางกันดานเนื้อหาความ
เขมขน เห็นชัดวานโยบายการบริการนั้นจําเปนตองเกิดสอดคลองกัน การบริการขั้นปฐมภูมินั้น อบต.
และเทศบาลจําเปนตองใหบริการในพื้นท่ีรับผิดชอบ แตระยะยาว อบจ.สมควรดูแลท้ังระบบเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมและครอบคลุม การดูแลสุขภาพที่คาใชจายสูงเชนบริการตติยภูมิ โรคเรื้อรัง และการ
ลงทุนดานเครื่องมือกอสราง เปนตน สมควรใหกระทรวงสาธารณสุขเปนผูดูแลรวมกับ อปท.ที่เขมแข็ง
ทางการคลังและขนาดใหญพอ เชน เทศบาลนครหรือ อบจ. การบริการสวัสดิการสังคมเปนเร่ืองทีท่องถิน่
ตองดูแลเพราะอยูใกลชิดประชาชน อปท.ทุกรูปแบบทําหนาที่ซ้ือบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน 
เทศบาลและ อบต.ที่มีศักยภาพสามารถดูแลบริหารจัดการสถานบริการซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพและ
การพัฒนา หาก อปท.มีศักยภาพทางการบริหารและการเงินมากขึ้น ซึ่งแนวโนมก็มีการพัฒนามากขึ้น
ดวย เพราะขอกําหนดของ พรบ.เร่ืองงบประมาณ อปท.ที่กําหนดไวถึง 35% ของงบประมาณประเทศ 
(แมปจจุบันจะไมถึง 35% ก็มีจํานวนมากกวาเดิม) และการที่มีสถาบันท่ีมีชื่อเสียงที่เก่ียวของเขามาดูแล 
เชน สถาบันพระปกเกลา เปนตน สถานบริการที่ศักยภาพสูงไมวา รพ.ชุมชน รพ.ท่ัวไป รพ.ศูนยของ
กระทรวงสาธารณสุขมีทางเลือกไปสูการเปนองคกรอิสระในกํากับรัฐอีกทางเลือกหนึ่งที่เปนไปได องคกร
อิสระสามารถสรางเครือขายบริการที่มีการแขงขันไดดีเชนกัน  ขณะดียวกัน อปท.ท่ีมีทรัพยากรและ
ความพรอมอาจจะสรางหรือซื้อสถานบริการไวจัดบริการซ่ึงปจจุบันมีเกิดขึ้นหลายจังหวัด แตระยะยาว
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การแขงขันกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนอาจไมเกิดผลดีเพราะทําให ซํ้าซอนขาด
ประสิทธิภาพ ปจจุบันการบริการที่แออัดตาม รพ.ท่ัวไปและรพ.ศูนย การท่ี อปท.จัดสรางหรือซ้ือไว
จัดบริการ อาจเปนการแบงเบาภาระที่สามารถสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถาหากมีการดูแลและ
จัดการใหเกิดเครือขายบริการท่ีไมซ้ําซอน สปสช.และกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานท่ีมีความสําคัญ
ในการดูแลสิ่งเหลานี้ การถายโอนภาระกิจดานสาธารณสุขท่ีกลาวในตารางท่ี 2 ไมสามารถดําเนินการ 
ทันทีพรอมกัน ดังนั้นผลกระทบดานบวกและลบเปนสิ่งที่เกิดขึ้นแนนอน ซึ่งจําปนตองอาศัยกลไกสําคัญ
ท้ังระดับประเทศและทองถิ่นเขามาแกไขพรอมๆกัน ผลกระทบดังกลาวท่ีชัดเจนพอสรุปไดดังน้ี 
 
 ความเปนธรรมดานสุขภาพ 
 การกระจายอํานาจสูทองถิ่นกระทบความเทาเทียมและเปนธรรมทางสุขภาพ ท้ัง 2 ดาน คือ 
ขณะท่ีทําใหเกิดความเทาเทียมขึ้น เชนประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบไดรับบริการที่เทาเทียมครอบคลุม
แตจะทําใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางพื้นที่ใกลเคียงและหางไกล ส่ิงเหลานี้อาจเกิดจากหลายปจจัย 
ไดแก ความไมเทาเทียมดานวิสัยทัศนการพัฒนาดานสาธารณสุขของผูบริหารทองถิ่น ฐานะการเงิน และ
ศักยภาพดานการบริหาร เปนเรื่องสําคัญท่ี อปท.ระดับสูงขึ้นไปโดยเฉพาะ อบจ.ซ่ึงมีบทบาทประสาน 
อปท.ตางๆ ในจังหวัด และสวนกลางท้ังกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช.ตองเขามาดูแลแกไข เพื่อใหเกิด
ความเทาเทียมตั้งแตความครอบคลุมบริการ การเขาถึงบริการและคุณภาพบริการ รวมทั้งการสงตอที่
เหมาะสมและเชื่อมโยง ความเปนธรรมมีการศึกษาและวัดหลายมิติ เชน การจัดสรรและกระจาย
งบประมาณที่เปนธรรม(19) การใชบริการและเขาถึงบริการ(20,21) 
 ประสิทธิภาพการบริการ 
 การแขงขันบริการเปนส่ิงที่ดี การที่อปท.มีสวนรวมขยายเครือขายบริการทําใหเกิดการแขงขัน 
และสรางทางเลือกแกประชาชน โดยเฉพาะ อปท.ที่การคลังเขมแข็งงบประมาณมากสามารถลดภาระการ
ลงทุนท่ีสวนกลางและ สปสช. แตทั้งหมดตองการนโยบายที่ไมสรางความซ้ําซอนของการแขงขันจนขาด
ประสิทธิภาพ บทบาทสวนน้ีตองอาศัยกระทรวงสาธารณสุขและสวนกลางท่ีจะกําหนดแนวทางการพฒันา 
มิฉะน้ันจะเกิดสถานบริการตติยภูมิที่ทับซอนและขาดประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพมีการวัดโดย
ตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร เชน ตนทุนตอประสิทธิผล (cost-effectiveness) เปนตน (22)  อาจใชวัด
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรเชนบุคลากร (23) 
 คุณภาพบริการ 
 ผลกระทบของการกระจายอํานาจตอคุณภาพบริการเปนเรื่องโตเถียงเสมอ เนื่องจากความเชื่อวา
การกระจายอํานาจจะทําใหบริการใกลชิดประชาชนและตอบสนองความตองการที่แทจริงของประชาชน 
สําคัญท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบใหเกิดคุณภาพที่ดีเพราะนักการเมืองทองถิ่นตองการคะแนนเสียง 
จึงมีการวัดคุณภาพบริการทั้งผลลัพธบริการ(output)และผลกระทบ(outcome) ท้ังทางตรงและทางออม 

(24,25)  อยางไรก็ตามไมมีผลพิสูจนชัดเจนวาคุณภาพบริการน้ันดีขึ้นหรือเลวลงเพราะปจจัยการกระจาย
อํานาจเพียงประการเดียว 
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การปรับตัวของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
 การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความซับซอนของระบบประกันสุขภาพ             
ท่ีไมไดมีเพียง สปสช.ท่ีเปนผูซ้ือรายใหญและกระทรวงสาธารณสุขผูจัดบริการรายใหญเทานั้น ทั้งการซื้อ
และจัดบริการมีอปท.ที่ศักยภาพสูงมารวมในการซ้ือและจัดบริการ หรือแมแตการเปนผูจัดการระบบ การ
เปนผูมีสวนรวมและพรอมดวยศักยภาพที่มีแนวโนมจะพัฒนาสูงขึ้นเร่ือยๆ ทั้งดานการเงินและการจดัการ 
และความยืดหยุนของอํานาจบริหารท่ีมากกวา เปนท้ังโอกาสและการส่ิงคุกคามแกทั้ง สปสช.และ
กระทรวงสาธารณสุขสําหรับการสรางระบบประกันสุขภาพและการจัดบริการที่ดี เปนเร่ืองที่ตองตัดสินใจ
วาจะดําเนินการอยางไรใหเกิดการอภิบาลระบบไดอยางราบรื่น เพราะทั้ง 3 องคกรอยูภายใตโครงสราง
การกระจายอํานาจท่ีแตกตางกัน การประสานงานภายใตระบบราชการท่ีอาศัยอํานาจบริหารและการออก
คําส่ังไมสามารถดําเนินการได แตจําเปนตองใชการสรางเครือขายความรวมมือภายใตนโยบายสุขภาพ
ของ พรบ.สุขภาพแหงชาติ และจัดการดวยความรูความเขาใจของปญญาท่ีมี 
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