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บทคัดยอ
การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนึ่งในหลายรูปแบบของการ
กระจายอํานาจด านสุ ขภาพของกระทรวงสาธารณสุข นับ ตั้ ง แตป พ.ศ. 2550 จนถึ ง ป จ จุ บั น กระทรวง
สาธารณสุขไดถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวทั้งสิ้น 51 แหง จากจํานวน
9,787 แหงทั่วประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ
และประเมินผลการถ ายโอนหน วยบริ การปฐมภูมิที่ผานมาวามีจุดแข็ง จุดออ นตลอดจนปจ จัยสําเร็จและ
อุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร รวมถึงจัดทําขอเสนอแนะในการจัดบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในอนาคต โดยใชการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห
ขอมูลอัตราการคัดกรองโรคของหนวยบริการปฐมภูมิและขอมูลจากแบบสอบถามที่หนวยบริการปฐมภูมิที่ถาย
โอนเปนผูประเมิน การสัมภาษณเชิงลึกและจัดการสนทนากลุมใน 4 พื้นที่
ผลการศึกษาพบวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีคาเฉลี่ยอัตรา
การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งปากมดลูก นอยกวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ไมถายโอน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.0400, 0.0438 และ 0.0000 ตามลําดับ) สวนอัตราการฝากครรภครั้ง
แรกกอน 12 สัปดาห พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.1974)
ด านงบประมาณ อุ ป กรณท างการแพทย และสถานที่ พ บว าเพี ยงพอต อ การให บ ริ ก าร บางแห ง
ยังประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย การทํางานบางแหงมีบริการทางการแพทยที่เพิ่มมากขึ้น
จากแบบสอบถาม 41 ฉบับ พบวาเจาหนาที่รอ ยละ 75.61 เห็นวาคุณภาพการใหบริการประชาชนในพื้นที่
และการตอบสนองตอปญหาของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น การบริหารงานที่มีสายบังคับบัญชาสั้นเปนทัง้ ขอดีทจี่ ะ
ทําใหบ ริห ารงานได คล อ งตั ว แต ก็ มี ขอ เสียเนื่อ งจากเจาหนาที่กัง วลปญ หาการเมืองทอ งถิ่นสง ผลต อ การ
ปฏิบัติงาน หลังการถายโอนยังคงมีความสัมพันธกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกลชิด แตมีเพียง 19 แหง
ที่ไดรับ การนิเ ทศงานจากหน วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เ ปนประจํา มีเ จาหนาที่ 7 แหงตอ งการยายกลับ
กระทรวงสาธารณสุข และกระบวนการถายโอนที่ ผ านมาพบว าไม มี ส วนร วมจากประชาชนในพื้ นที่ และ
เจาหนาที่สาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน
ในอนาคตหากตองการใหการกระจายอํานาจดานสุขภาพประสบความสําเร็จ รัฐบาลจะตองมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการกระจายอํานาจ โดยกรปรั บปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ บังคับในการบริหารราชการแผนดิน
ใหสอดคลองกับการกระจายอํานาจ กระทรวงสาธารณสุขควรมีการติดตามการทํางานของหนวยบริการปฐม
ภูมิที่ถายโอนไปแลวอยางตอเนื่อง หากพบปญหาในการใหบริการควรมีแนวทางการแกปญหารวมกันอยาง
ชัดเจน สวนหนวยบริการปฐมภูมิที่ยังไมไดถายโอนตองถายโอนไปใหเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
ความพรอมเทานั้น และควรสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการถายโอนหนวยบริการ
คําสําคัญ: การกระจายอํานาจดานสาธารณสุข การถายโอนสถานีอนามัย การอภิบาลระบบสุขภาพ
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Abstract
The devolution of health centers to Local Government Units (LGUs) in Thailand has been
one of the many tools that the Ministry of Public Health (MOPH) used in its healthcare
decentralization policy. Fifty-one out of 9,787 health centers have been devolved since
2007. This study aimed to (1) understand devolution process; (2) evaluate outcomes of the
devolution; (3) analyze strengths, weaknesses, enabling factors, and threats of the
devolution of health centers in Thailand and (4) make policy recommendations on the
provision of primary health care that fits with the Thai context. The study employed
qualitative and quantitative approaches consisting of literature review, data analyses of four
selected quality indicators and self-administered questionnaires by health personnel at
devolved health centers, in-depth interviews and focus-group discussions in four
representative provinces.
The study showed that the rates of screening for diabetes mellitus, hypertension, and
cervical cancer in devolved health centers were lower than those in non-devolved health
centers (p-value = 0.0400, 0.0438, and 0.0000 respectively). The analysis found no
statistically significant result for the rate of early access to antenatal care (p-value = 0.1974).
The findings from 41 questionnaires suggested that budgets, medical supplies and
equipments, and facilities in devolved health centers were sufficient although some health
centers still lacked adequate health personnel. Some devolved health centers could extend
the range of their medical services. 75.61 percent of the respondents reported that quality
of care and responsiveness were improved after the devolution. The short chain of
command between LGUs and devolved health centers could contribute to less bureaucratic
management but might also involve local politics. Although the relationship between
devolved health centers and Public Health Organizations remained close after the
devolution, only 19 devolved health centers reported to have routine audit by Public Health
Organizations. Seven respondents indicated they would prefer to move back to MOPH.
Lastly, it was reported that the devolution process lacked the participation from people and
frontline health personnel.
Successful healthcare decentralization requires clearer devolution policy and supportive
laws and regulations from the government. The MOPH should maintain its roles of
ii

supervision and regulation in all devolved health centers and collectively address any arising
challenges with the LGUs. The devolution of health centers should maintain within the LGUs
with sufficient capacities and people participation must be strongly promoted.
Keyword: decentralization in health care, devolved health center, health system
governance

iii

บทสรุปผูบริหาร
นับตั้ งแตมีก ารประกาศใช รัฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ.2542 รัฐบาลไทยไดเริ่มมีการ
กระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนึ่งในหลายรูปแบบการกระจายอํานาจดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตป พ.ศ.2550
จนถึงปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลว
ทั้งสิ้น 51 แหง จากจํานวน 9,787 แหงทั่วประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินผลการถาย
โอนหนวยบริการปฐมภูมิที่ผานมา 2) ศึกษากระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ 3) ศึกษาจุดแข็งและ
จุดออนตลอดจนปจจัยสําเร็จและอุปสรรคของการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ และ 4) จัดทําขอเสนอแนะใน
การจัดบริการปฐมภูมิในอนาคต โดยใชวิธีการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรม
การวิเคราะหขอมูลอัตราการคัดกรองของหนวยบริการและขอมูลจากแบบสอบถามที่หนวยบริการปฐมภูมิที่
ถายโอนเปนผูประเมิน การสัมภาษณเชิงลึกและจัดการสนทนากลุมใน 4 พื้นที่
ผลการศึกษาที่สําคัญ
1. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด เกณฑ คุณ ภาพและผลงานบริ ก าร (Quality and Outcome
Framework, QOF) ปงบประมาณ 2560 พบวาอัตราการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง และมะเร็งปากมดลูกของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นต่ํากวา
ของหนวยบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราการฝากครรภ
ครั้งแรกกอน 12 สัปดาหไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตดวยขอจํากัดของขอมูล
การแปลผลควรเปนไปดวยความระมัดระวัง
2. ภายหลังการถายโอนภารกิจ บทบาทหนาที่ดานงานสาธารณสุขไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สวนใหญ
ประชาชนเข าถึงบริ การง ายขึ้นเนื่องจากมีเจาหนาที่เพียงพอ มีอุปกรณทางการแพทยและสถานที่
พรอม บางแหงมีบริการเพิ่มมากขึ้น เชน มีแพทยมาประจํา มีนักกายภาพบําบัดมาใหบริการ เปนตน
การทํางานดานชุมชนและงานบริการสังคมตามนโยบายของทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น จากแบบสอบถาม 41 ชุด
เจาหนาที่รอยละ 75.61 เห็นวาคุณภาพการใหบริการและการตอบสนองตอปญหาของประชาชนใน
พื้นที่ดีขึ้น
3. การทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลวภายใตอปท.มีขอดีคือมีสายบังคับบัญชาที่สั้นกวา
เมื่ออยูกับกระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถบริหารจัดการไดรวดเร็วกวา สามารถทํางานในแนวราบได
อยางรอบดานทุกภาคสวนของอปท. มีความเขาใจบริบทของพื้นที่เปนอยางดี และมีความใกลชิดกับ
ประชาชนและเครือขายภาคประชาสังคมตางๆ แตมีขอกังวลเรื่องความไมแนนอนทางการเมืองและ
อิทธิพลของการเมืองทองถิ่นตอการทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิ
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4. ภายหลังจากที่หนวยบริการปฐมภูมิถายโอนแลว ทุกแหงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนทอ งถิ่นปละอยางนอย 1 ลานบาท นอกจากนี้ยังอาจไดรับสนับสนุนโดยตรงจาก
รายไดของอปท. ทําใหมีสถานที่ เครื่องมือแพทย อุปกรณตางๆ เพียงพอ
5. บางแห งสามารถจัดหาบุคลากรสายวิชาชีพเพิ่มเติม มากกวากรอบที่กรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่นหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และ
แพทย แผนไทยแต บ างแหง ยัง ขาดแคลนบุ คลากรวิ ช าชี พ ซึ่ง อปท.ไม ส ามารถจั ดหาบุ ค ลากรได
เนื่อ งจากระเบี ยบขององคก รปกครองสวนทองถิ่นกําหนดใหมีอัตราคาจางไมเ กินรอยละ 40 ของ
รายได และบางพื้นที่ไมสามารถหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามตําแหนงที่ตองการได
6. บุคลากรที่ทํางานในหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนมีความพึงพอใจตอคาตอบแทน สวัสดิการ ภาระ
งานและบรรยากาศการทํางานแตยังมีขอกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูทางวิชาการของบุคลากร
และความกาวหน าในอาชี พที่ ไมชัดเจน จากแบบสอบถามพบวาเจาหนาที่รอ ยละ 17.07 ระบุวา
ตองการยายกลับมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
7. หลังการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิยังมีความสัมพันธที่ดีกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ แตมีเพียง
รอยละ 42.50 ที่ไดรับการนิเทศงานจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่เปนประจํา ในขณะที่อีกรอยละ
10 ไมเคยไดรับการนิเทศงานจากหนวยสาธารณสุขเลย การประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุข
ดานการสงตอผูปวย และการตอบสนองตอปญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุขไดรับความรวมมือเปนอยางดี
8. กระบวนการถายโอนที่ผานมายังไมมีสวนรวมจากเจาหนาที่สาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน และประชาชน
ในพื้นที่ อย างแท จริ ง เจ าหน าที่ ในพื้นที่ไมทราบขอมูลที่จําเปนตอการตัดสินใจถายโอน และมีเสียง
สะทอนถึงความจริงจังและจริงใจของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนนโยบายการถายโอน
9. การถายโอนมีการดําเนินการตามหลักเกณฑตางๆ แตหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาการถายโอนเมื่อ
เริ่มตน ไมส ามารถยืนยันไดวาจะสง ผลดีหลังจากการถายโอนในระยะยาวหรือไม ทั้ง นี้ ขึ้นกับการ
ปรับตัวรวมกันของทั้งอปท.ที่รับโอนและหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนที่ตองปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานใหเขากันไดดวยดี
10. ประชาชนในพื้นที่ไมไดใหความสนใจวารูปแบบการบริหารจัดการหนวยบริการปฐมภูมิจะขึ้นกับสังกัดใด
ประชาชนตองการใหหนวยงานบริการปฐมภูมิเปนสถานพยาบาลที่ประชาชนเขาถึงไดสะดวก บริการ
มีคุณภาพ และเปนมิตร
11. เมื่อถายโอนแลว ปจจัยสําคัญมาก คือ ระบบธรรมาภิบาล ระหวาง อปท. หนวยบริการปฐมภูมิ และ
ประชาชน ตองสรางกรอบความรับผิดชอบ (Accountability) ของอปท.และหนวยบริการปฐมภูมใิ หมี
ความรับผิดชอบตอประชาชน และมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบ การทํางานสาธารณสุขที่มุง
ประโยชนของประชาชนสามารถเปนเกราะปองกันการแทรกแซงทางการเมืองใหกับหนวยบริการปฐม
ภูมิได
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ขอเสนอเชิงนโยบาย
1. กระทรวงสาธารณสุขตองมีการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง ตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ รวมทั้งตองมีกลไกและกระบวนการนําผลการประเมินสงกลับใหอปท.และหนวยบริการ
ปฐมภูมินํากลับไปใชพัฒนาและปรับปรุงการทํางาน และควรสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ประเมินหนวยบริการ กลไกหนึ่งที่ใชได คือ ใหประชาชนเขาเปนสวนหนึ่งคณะทํางานประเมินความ
พรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประเมินผลการทํางานภายหลังการถายโอน
2. สํ า หรั บ หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ ถ า ยโอนแล ว และมี ป ญ หาที่ ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานไม ร าบรื่ น
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขตองรวมกันจัดการปญหาเหลานี้ และควรมีชองทางให
หนวยบริการหรือเจาหนาที่ยายกลับมาอยูกระทรวงสาธารณสุขถาหากประสบปญหาที่รุนแรงจนตอง
ยายสังกัด
3. หนวยบริการปฐมภูมิที่ยังไมไดถายโอน หากที่ใดพรอมทั้ง สองฝายก็ควรดําเนินการถายโอนตอไป
เนื่อ งจากพระราชบั ญ ญัติกํ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอ งคก รปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ยังมีผลบังคับใชอยู และการถายโอนภารกิจมักทําใหหนวยบริการปฐมภูมิไดรับ
ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งดานงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ และกําลังคน แตควรตองมีการปรับปรุง
ดังตอไปนี้
• เพิ่มการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการประเมินความพรอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อใหเกิดการรับรูในวงกวางของชุมชนและ
การมีสวนรวมของประชาชน
• มีขอตกลงรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยในการรวมมือกันพัฒนา
หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกระทรวงสาธารณสุขยังตอง
นิเทศติดตามการทํางานดานสาธารณสุขและสนับสนุนดานวิชาการ สวนกระทรวงมหาดไทยทํา
หนาที่ในการสนับสนุนทรัพยากรในการใหบริการในพื้นที่อยางเพียงพอ โดยตองมีคณะทํางาน
รวมกันในการประเมินการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนประจํา
• ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยตองมีการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการ
แผนดินใหเอื้อตอการทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน แนวทางปฏิบัติกรณีงบประมาณสําหรับจัดบริการสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ที่สปสช. โอนไปใหโรงพยาบาลแมขาย กรอบอัตรากําลังและเงินเดือนของขาราชการที่ถายโอน
ไปพรอมกับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ เปนตน
4. บทเรี ยนจากบางประเทศ เช น ฟ ลิปป นส แสดงใหเ ห็นถึง ปญหาในการติ ดตามและรวบรวมขอมูล
สุขภาพในภาพรวมของประเทศภายหลังการถายโอน ซึ่งประเทศไทยควรระมัดระวังไมใหเกิดปญหา
เชนนี้ขึ้น ดัง นั้น กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหลัก ดานสุขภาพของประเทศ
(National Health Authority) จึงมีหนาที่ในการกําหนดทิศทางการทํางานของระบบสุขภาพ
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การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน และการกํากับติดตามผลการทํางานดานสุขภาพที่สําคัญ ในขณะเดียวกัน
หนวยบริการทุกสังกัดตองมีหนาที่ในการสงขอมูลใหกับกระทรวงสาธารณสุข
5. รูปแบบการทํางานดานสุขภาพรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข
ไมไดมีเ พียงการถายโอนรูปแบบเดียว ในหลายพื้นที่อปท.ใหการสนั บสนุนการทํางานของรพ.สต.
อยางมาก ทํางานไดอยางสอดคลองและเสริมหนุนกันแมไมไดมีการถายโอนภารกิจ กองทุนสุขภาพ
ตําบลเป นอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของการทํางานรวมกัน ดัง นั้น การทํางานรวมกันระหวางทอ งถิ่นและ
สาธารณสุ ขมีไดหลายรูปแบบตามบริบทและความพรอมของพื้นที่ หากทําการขยายวงการทํางาน
รวมกันดวยรูปแบบตางๆ เหลานี้ ก็เทากับเปนการสรางความรวมมือระหวางทองถิ่นกับสาธารณสุขใน
การดําเนินงานเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
6. การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งของการกระจายอํานาจ ยังมีการจัดระบบ
บริการสุขภาพอีกหลายรูปแบบที่เปนการกระจายอํานาจ อยางไรก็ตาม ในขณะที่บริบทของประเทศ
ไทยยังมีแรงหนุนและแรงตานเรื่องการกระจายอํานาจ ประเทศไทยยังไมพรอมกับการถายโอนหนวย
บริการปฐมภูมิภาคบังคับ ควรเปนอยางสมัครใจในพื้นที่ที่พรอมรับถายโอน
7. ประสบการณจากตางประเทศแสดงใหเห็นวานโยบายการกระจายอํานาจไดผลดีก็ตอ เมื่อ ชุม ชน
ในทองถิ่นตองเขมแข็ง หากเปาหมายคือการกระจายอํานาจ ทุกภาคสวนจําเปนตองรวมสรางความ
เขมแข็งใหกับภาคประชาชน ดวยชองทางและวิธีการที่หลากหลายไมเฉพาะเพียงดานสาธารณสุ ข
เทานั้น
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บทสรุปเพื่อสื่อสารตอสาธารณะ

การถ ายโอนหน วยบริ ก ารปฐมภู มิ ไปยัง องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นเปนหนึ่งในหลายรูป แบบของ
การกระจายอํานาจดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุ ข นับตั้งแตป พ.ศ. 2550 จนถึง ปจจุบัน กระทรวง
สาธารณสุขไดถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวทั้งสิ้น 51 แหง จากจํานวน
9,787 แหงทั่วประเทศ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ
และประเมินผลการถ ายโอนหน วยบริ การปฐมภูมิที่ผานมาวามีจุดแข็ง จุดออ นตลอดจนปจ จัยสําเร็จและ
อุปสรรคในการดําเนินงานอยางไร รวมถึงจัดทําขอเสนอแนะในการจัดบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในอนาคต โดยใชการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรม การวิเคราะห
ขอมูลอัตราการคัดกรองโรคของหนวยบริการปฐมภูมิและขอมูลจากแบบสอบถามที่หนวยบริการปฐมภูมิที่
ถายโอนเปนผูประเมิน การสัมภาษณเชิงลึกและจัดการสนทนากลุมใน 4 พื้นที่
หน วยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ ถ ายโอนไปยั ง องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ นมี ค าเฉลี่ย อั ตราการคั ด กรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งปากมดลูก นอยกวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ไมถายโอน อยางมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ส วนอัตราการฝากครรภครั้ ง แรกกอ น 12 สัป ดาห พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตดวยขอจํากัดของขอมูลการแปลผลควรเปนไปดวยความระมัดระวัง ดานงบประมาณ
อุปกรณทางการแพทย และสถานที่พบวาเพียงพอตอการใหบริการ บางแหงสามารถจัดหาบุคลากรสายวิชาชีพ
เพิ่มเติมมากกวากรอบที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด แตบางแหง
ยังขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพซึ่งอปท.ไมสามารถจัดหาบุคลากรได ดานการใหบริก ารบางแหง มีบริการทาง
การแพทยที่เ พิ่ ม มากขึ้ น จากแบบสอบถามพบวาเจาหนาที่ รอ ยละ 75.61 เห็นวาคุ ณภาพการให บ ริ ก าร
ประชาชนในพื้ นที่ และการตอบสนองต อ ป ญ หาของประชาชนในพื้ นที่ ดี ขึ้ น หลัง การถ า ยโอนยัง คงมี
ความสัมพันธกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกลชิดแตขาดการนิเทศงานจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
เปนประจํา การทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลวภายใตอปท.มีขอดีคือมีสายบังคับบัญชาที่สั้น
กวาเมื่ออยูกับกระทรวงสาธารณสุข จึงสามารถบริหารจัดการไดรวดเร็วกวา สามารถทํางานในแนวราบไดอยาง
รอบดานทุกภาคสวนของอปท. มีความเขาใจบริบทของพื้นที่เปนอยางดี และมีความใกลชิดกับประชาชนและ
เครือขายภาคประชาสังคมตางๆ แตมีขอกังวลเรื่องความไมแนนอนทางการเมือ งและอิทธิพลของการเมือ ง
ทองถิ่นตอการทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิ บุคลากรที่ทํางานในหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนมีความ
พึงพอใจตอคาตอบแทน สวัสดิการ ภาระงานและบรรยากาศการทํางานแตยังมีขอกังวลเกี่ยวกับการพัฒนา
องคความรูทางวิชาการของบุคลากรและความกาวหนาในอาชีพที่ไมชัดเจน และยังมีเจาหนาที่ 7 แหง จาก 41 แหง
ตองการยายกลับกระทรวงสาธารณสุข
กระบวนการถายโอนมีการดําเนินการตามหลักเกณฑตางๆ แตหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาการถาย
โอนเมื่อเริ่มตน ไมสามารถยืนยันไดวาจะสงผลดีหลังจากการถายโอนในระยะยาวหรือไม และกระบวนการถาย
โอนที่ผานมาพบวาไมมีสวนรวมจากประชาชนในพื้นที่และเจาหนาที่สาธารณสุขระดับปฏิบัติงาน
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รูปแบบการกระจายอํานาจดานสุขภาพในปจจุบันยังสมควรดําเนินการตอไปอยางสมัครใจทั้งสองฝาย
เนื่องจากประเทศไทยยังไมพรอมกับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิภาคบังคับแตรูปแบบไมจํากัดเฉพาะ
การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิเทานั้น อีกทั้งประชาชนในพื้นที่ไมไดใหความสนใจวารูปแบบการบริหาร
จัดการหนวยบริก ารจะขึ้ นกับ สังกั ดใด ประชาชนตองการใหห นวยงานบริ การที่ประชาชนเขาถึงไดสะดวก
บริการมีคุณภาพ และเปนมิตรตอประชาชน ในอนาคตหากตองการใหการกระจายอํานาจดานสุขภาพประสบ
ความสําเร็ จ รัฐบาลจะตองมีนโยบายที่ชัดเจนในการกระจายอํ านาจ โดยการปรับ ปรุงกฎหมาย ระเบียบ
ขอ บั ง คั บ ในการบริห ารราชการแผนดินใหส อดคล อ งกั บ การกระจายอํานาจ กระทรวงสาธารณสุ ขควรมี
การติดตามการทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปแลวรวมกั บกระทรวงมหาดไทยอยางตอเนื่อ ง
หากพบปญหาในการใหบริการควรมีแนวทางการแกปญหารวมกันอยางชัดเจน ควรสงเสริมใหภาคประชาชน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการถายโอนหนวยบริการ และเพื่อความสําเร็จในระยะยาวทุกภาคสวนจําเปนตอง
รว มสร างความเข ม แข็ ง ให กั บ ภาคประชาชนด ว ยช อ งทางและวิ ธีก ารที่ ห ลากหลายไมเ ฉพาะเพี ย งด า น
สาธารณสุขเทานั้น
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บทที่ 1 บทนําและวิธีการศึกษา
บทที่ หนึ่ งประกอบด วยเนื้อ หา 5 สวน ไดแก หลัก การและเหตุ ผล คําถามการวิจัย วัตถุป ระสงค
ระเบียบวิธีวิจัย และวิธีการศึกษา

1.1 หลักการและเหตุผล
การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดจากหลักคิดการกระจายอํานาจ
ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญัติใหรัฐกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น เพื่อให
ทองถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง ตอมาสภาผูแทนราษฎรจึงไดออกพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหมีการ
กระจายอํ านาจดานการสาธารณสุข การอนามั ยครอบครั วและการรั กษาพยาบาลใหอ งค กรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยมีแผนการดําเนินการถายโอนสถานีอนามัยใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. 2553 แตนับจนถึงปพ.ศ.
2560 มีห นวยบริก ารปฐมภูมิเ พียง 51 แหง จากจํานวน 9,787 แหง ทั่วประเทศ ที่ไดรับ การถายโอนไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น งานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปพ.ศ. 2556 พบวา การสนับสนุน
หน วยบริก ารปฐมภูมิจากทอ งถิ่น สวนใหญยัง “เหมือ นเดิม หรือ ดีขึ้น” คุณภาพการบริก ารประชาชนยัง
ไมแตกตางจากเดิม ซึ่ง ปญหาหลักคือ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ไมชัดเจน ฝายการเมืองไมมีการ
ยืนยันหรือ มีมาตรการที่เ ขมขนเพียงพอในการกระตุนใหเ กิดการขับ เคลื่อน ขณะที่ขาราชการประจําทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคไมไดแสดงความกระตือรือ รนในการกระจายอํานาจรูป แบบใดรูป หนึ่ง งานวิจัย
ดังกลาว สรุปวา 1) การดําเนินการกระจายอํานาจดานสุขภาพในระยะเวลาที่ผานมาจัดวายังไมคืบหนาและ
มีอุปสรรคดาน “ความพรอม” ของทุกฝายที่เกี่ยวของ 2) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในหนวยบริการปฐม
ภูมิอยูในภาวะที่หวั่นไหวเรื่องความมั่นคงและความกาวหนาในหนาที่การงาน รวมถึงการสนับสนุนทางวิชาการ
จากกระทรวงสาธารณสุขภายหลังการถายโอน 3) สถานีอนามัยถายโอนสวนใหญสามารถดําเนินงานไดเชนเดิม
แตพบปญหาดานระเบียบตางๆ และการประสานงานกับหนวยบริการอื่นๆ 4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีศักยภาพในการดําเนินงานดานสุขภาพ ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ
และเทศบาลที่มีการสรางศูนยบริการสาธารณสุขขึ้นมาเอง แตจะมีขอจํากัดเรื่องการประสานงานระหวางพื้นที่
การสงตอ การสงกลับ การสนับสนุนวิชาการและการโยกยายของบุคลากร 5) ความสําเร็จในการถายโอนที่ผานมา
ของแตละแหงขึ้นอยูกับบริบท สถานการณ เงื่อนไข ปจจัยตางๆ ของแตละพื้นที่ รวมทั้งความสัมพันธที่มีตอกัน
ของหนวยบริการปฐมภูมิและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งกอนถายโอนและการอยูรวมกัน 6) เนื่องจากงาน
บริการสาธารณสุขตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะสาขาวิชาชีพ ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสวน
ใหญ มีความพรอมดานงบประมาณสนับสนุน แตขาดองคความรูดานการบริหารการแพทยและการสาธารณสุข
7) มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหงที่พรอมจะดําเนินการดานสาธารณสุข แตเมื่อพบอุปสรรคในการ
ถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานั้นจึงจัดตั้งสถาน
บริการสาธารณสุขของตนเองขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองตอความตองการของประชาชน 8) ปจจุบันแนวนโยบาย
การกระจายอํานาจ เนนไปที่การถายโอนสถานบริการเปนหลัก แตในความเปนจริงแลวการกระจายอํานาจ
ดานสุขภาพยังมีอีกหลายรูปแบบ ซึ่งประเทศไทยมีประสบการณจริงอยูแลว เชน การจัดบริการสุขภาพโดย
สถานบริการของเทศบาลและกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งโรงพยาบาลเปนองคการมหาชน (โรงพยาบาลบานแพว)
3

การจัด การด า นสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล อ ม การสรา งเสริม สุข ภาพแก ป ระชาชนในพื้ นที่ การมีส วนรวมเป น
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ หรือการมี
สวนรวมในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) หลังจากมีการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ
รุนแรกไป 28 แหง ในปพ.ศ. 2551 มีห นวยบริการปฐมภูมิถายโอนไปยังอปท. อีกเปนระยะๆ จนกระทั่ง
ปจจุบันปพ.ศ. 2561 มีหนวยบริการปฐมภูมิถายโอนไปทั้งสิ้นเพียง 51 แหง ดังรายละเอียดในตารางที่ 1.1
และ 1.2
ตารางที่ 1.1 รายชื่อหนวยบริการปฐมภูมทิ ี่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ขอมูล ณ ต.ค. 59)
จังหวัดที่รับโอน
อปท.ที่รับโอน
สอ./รพ.สต.ที่โอน
ปที่ถายโอน
กาญจนบุรี
ทต.วังศาลา อ.ทามวง
สอ.วังศาลา
2551
กาฬสินธุ
ทต.ทุงคลอง อ.คํามวง
สอ.บานเกาเดื่อ
2551
กําแพงเพชร
อบต.วังแขม อ.คลองขลุง
สอ.วังแขม
2551
สอ.บอทอง
2551
อบต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง รพ.สต.คลองปลาสรอย
2555
รพ.สต.เพชรเจริญ
2555
อบต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง
รพ.สต. หินดาต
2559
จันทบุรี
ทต.เกาะขวาง อ.เมือง
สอ.เกาะขวาง
2551
ชลบุรี
ทม.หนองปรือ อ.บางละมุง
รพ.สต.มาบประชัน
2555
เมืองพัทยา อ.บางละมุง
รพ.สต.บานเกาะลาน
2557
เชียงราย
ทต.ทาขาวเปลือก อ.แมจัน
รพ.สต.ทาขาวเปลือก
2557
เชียงใหม
ทต.สุเทพ อ.เมือง
สอ.สุเทพ
2551
ทต.ทาผา อ.แมแจม
สอ.บานปาแดด
2551
ทต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
สอ.บานสันนาเม็ง
2551
อบต.ดอนแกว อ.แมริม
สอ.ดอนแกว
2551
ตาก
อบต.วังหมัน อ.สามเงา
สอ.วังหวาย
2551
ทต.ทาสายลวด อ.แมสอด
รพ.สต.ทาสายลวด
2555
อบต.แมตื่น อ.แมระมาด
รพ.สต.บานคําหวัน
2555
สสช.บานหวยหมาบา
2555
สสช.บานหวยมะพราว
2555
สสช.บานหวยสินา
2555
สสช.บานหวยโปง
2555
สุขศาลาบานเกรมอคี
2555
สุขศาลาบานหวยน้ําเย็น
2555
ทต.แมกุ อ.แมสอด
รพ.สต.แมกุ
2557
รพ.สต.แมกเุ หนือ
2557
นครศรีธรรมราช
ทต.ปากพูน อ.เมือง
สอ.บานศาลาบางปู
2551
สอ.บานปากพูน
2551
4

นาน

อบต.ฝายแกว อ.ภูเพียง

รพ.สต.ฝายแกว
รพ.สต.บานบุปผาราม
สสช.บานดงปาสัก
ปทุมธานี
ทม.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
ศูนยการแพทย (วัดเขียนเขต)
บุรรี ัมย
ทต.หนองแวง อ.ละหานทราย สอ.หนองตาเยา
สอ.หนองหวา
พระนครศรีอยุธยา ทต.บางนมโค อ.เสนา
สอ.บางนมโค
พิษณุโลก
อบต.สมอแข อ.เมือง
รพ.สต.สมอแข
เพชรบุรี
อบต.บานหมอ อ.เมือง
สอ.บานหมอ
ราชบุรี
อบต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง
สอ.โกรกสิงขร
ทต.บานฆอง อ.โพธาราม
สอ.ต.บานฆอง
รพ.สต.บานเกา
ทต.หลุมดิน อ.เมือง
รพ.สต.หลุมดิน
ลพบุรี
ทม.เขาสามยอด อ.เมือง
สอ.เขาสามยอด
อบต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง
รพ.สต.บานเขาสมอคอน
ลําปาง
ทต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา
สอ.ลําปางหลวง
สระแกว
อบต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ
สอ.นาคันหัก
อบต.คลองหินปูน อ.วังน้ําเย็น สอ.คลองตาสูตร
สอ.คลองหินปูน
สมุทรสงคราม
อบต.บานปรก อ.เมือง
สอ.บานปรก
สุราษฎรธานี
ทต.เพชรพะงัน อ.เกาะพะงัน
สอ.บานโฉลกหลํา
อุดรธานี
อบต.นาพู อ.เพ็ญ
สอ.นาพู
อุทัยธานี
ทต.หาดทะนง อ.เมือง
สอ.ต.หาดทะนง
23 แหง
36 แหง
51 แหง
หมายเหตุ สถานบริการสาธารณสุขที่ถายโอน รวม 51 แหง
1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทีถ่ ายโอน 44 แหง
2) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ที่ถายโอน 5 แหง
3) สุขศาลาที่ถายโอน 2 แหง

2555
2555
2555
2551
2551
2551
2551
2555
2551
2551
2551
2555
2555
2551
2555
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551
2551

ตารางที่ 1.2 จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแยกรายป
ปที่ถายโอน (พ.ศ.)
จํานวน (แหง)
2551
28
2555
18
2557
4
2559
1
รวม
51
5

จึง เปนที่ส นใจ วาการถายโอนไปแล ว 51 แหง นั้นมีผ ลของการถายโอนเปนอยางไร ดีขึ้นหรือ ไม
กระบวนการการถา ยโอนมี สว นร ว มหรือ ไม เพื่ อ ให มีข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ เ พี ย งพอ สํา หรับ เป น ขอ เสนอ
ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย การดําเนินการเรื่องการกระจายอํานาจในรูปแบบการถายโอนหนวยบริการ
ปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอไป
1.2 คําถามการวิจัย
1) ผลการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางไร มีจุดแข็ง จุดออน
ปจจัยสําเร็จ และอุปสรรคอะไรบาง
2) กระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิทผี่ านมาเปนอยางไร
3) แนวทางการจัดบริการในพื้นที่ในอนาคตควรเปนอยางไร
1.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อประเมินผลการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมุง เนนผลที่
เกิดขึ้นในดานการบริหารองคกร การบริหารงบประมาณดานสุขภาพ การจัดการปญหาในพื้นที่
ผลกระทบตอเจาหนาที่ ประชาชน และ ชุมชน รวมทั้งแสดงพลวัตรของการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ตอบสนอง (หรือไมตอบสนอง) ตอความตองการของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการถายโอนและการมีสวนรวมในการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทัง้ การจัดการดานความพรอมของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีร่ ับถายโอน
3) เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน ปจจัยความสําเร็จและอุปสรรคของการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยัง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เกี่ยวกับทางเลือกของรูปแบบ ในการจัดการบริการสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ทองถิ่น
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561 รูปแบบการวิจัยเปนการศึกษาเชิง
ปริมาณ (Quantitative Study) และเชิ งคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใชวิธีการศึ กษาทั้ งหมด 4 วิธี
เนื่องจากตองใชหลายวิธีผสมผสานกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ดังไว วิธีการศึกษา ไดแก
1) การทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 4
2) การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากขอมูล Quality and Outcome Framework (QOF) ของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ปพ.ศ. 2560 (1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560) เพื่อตอบ
วัตถุประสงคขอที่ 1
3) การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่สงทางไปรษณียใหหนวยบริการ
ปฐมภูมิที่ถายโอนแลว 51 แหง เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 และ 3
4) การลงพื้นที่ 4 แหง เพื่อเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และการจัดเวทีเสวนา
ระดับจังหวัด เพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 2 3 และ 4
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1.5 วิธีการศึกษา
1) การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของทั้งในประเทศ และตางประเทศ
1.1. เอกสารในประเทศ รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมจากกฎหมาย หนังสือ บทความตีพิมพ และ
รายงานผลการวิจัยในประเทศ เพื่อทําความเขาใจบริบทที่เกี่ยวของ และผลการศึกษาที่เคยมี
มาแลว รวมทั้งการกระจายอํานาจรูปแบบตางๆ
• กฎหมาย หนังสือ และเอกสารราชการที่เ กี่ยวของ สืบ คนจากหลายแหลง ขอมูล อาทิเ ชน
สอบถามผู ที่ มีป ระสบการณทํางานดานการถายโอนสถานีอ นามัยที่ผานมา สืบ คนจาก
หองสมุดและ website ที่เกี่ยวของ ทําการสืบคนชวงเวลาตั้งแตมีการออกพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
จนถึง พ.ศ. 2560
• หนั ง สื อ บทความ และรายงานวิ จัย ทํ า การสื บ คน จากฐานขอ มูล ของสถาบัน วิจั ย ระบบ
สาธารณสุข หองสมุด และ website ที่เกี่ยวของ ระยะเวลาที่สืบคน ตั้งแตพ.ศ. 2542 –
พ.ศ. 2560 โดยใชคําดัชนีวา การกระจายอํานาจ การถายโอนอํานาจ การถายโอนสถานี
อนามัย
1.2. เอกสารตางประเทศ รวบรวมและทบทวนวรรณกรรมจากรายงาน บทความตีพิมพ หรือผลการ
ศึกษาวิ จัยต างประเทศ เพื่อ เปรียบเทียบรูปแบบ กระบวนการ และผลลัพ ธของการกระจาย
อํานาจดานสุขภาพจากประสบการณ ตางประเทศ สื บ ค นเอกสารจากฐานข อ มู ล Pubmed
กําหนดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2550 – 2560) โดยใชคําสืบคนวา decentralization,
devolution, primary care, health center and local government ผนวกกับประเทศ
Canada, New Zealand, Japan, Denmark, Philippines and Indonesia ซึ่งเปนการระบุ
ประเทศแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปนประเทศพัฒนาแลว 4 ประเทศ และประเทศกําลังพัฒนา 2
ประเทศ เนื่องจากตองการศึกษารูปแบบการกระจายอํานาจในประเทศนั้นๆ
2) การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิจากตัวชี้วัด QOF
แหล ง ข อ มู ล ที่ จ ะนํ า มาวิ เ คราะห ได แ ก ข อ มู ล ของสํ านั ก งานหลั ก ประกั น สุข ภาพแห ง ชาติ
เพื่อเปรียบเทียบขอมูลผลการดําเนินงานดานสุขภาพ (Outputs) โดยใชตัวชี้วัดดานสุขภาพปฐมภูมิที่จาย
ตามผลงานบริการ (Quality and Outcome Framework, QOF) ปงบประมาณ 2560 4 ตัวชี้วัด ไดแก
• รอ ยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับ
น้ําตาลในเลือด
• รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
• รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห
• รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป
โดยเปรียบเทียบระหวางกลุมหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
กับหนวยบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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3) การเก็บขอมูลโดยแบบสอบถามที่ตอบดวยตนเอง (Self-Administrative Questionnaire)
จัดทําแบบสอบถามเพื่อใหตอบวัตถุประสงคของการวิจัย และนําไปทดสอบกับหนวยบริการปฐม
ภูมิตัวอยาง โดยผูตอบแบบสอบถาม คือ ผูบริหารหรือตัวแทนเจาหนาที่ของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถาย
โอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงละ 1 ชุด (หนึ่งแบบสอบถามตอหนวยบริการปฐมภูมิหนึ่งแหง)
รวมทั้งสิ้น 51 ชุด ทําการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปยังหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกร
ปกครองสวนทอ งถิ่นทุก แหง จํานวน 51 แหง และให ผูตอบแบบสอบถามส ง กลั บมาตามระยะเวลา
ที่กําหนด โดยจะมีการติดตามดวยโทรศัพทเปนระยะๆ และมีการสัมภาษณทางโทรศัพทเพิ่มเติมในกรณีที่
ผูตอบแบบสอบถามไมสะดวกในการสงแบบสอบถามกลับคืน ดูภาคผนวก 1
4) การลงพื้นที่ 4 แหง เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ
เลือกพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกจากพื้นที่ทมี่ ีหนวยบริการที่ถาย
โอน และหนวยบริการที่ยังไมถายโอนแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเคยแสดงความจํานงอยากรับถายโอน
4 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภาคกลาง-สังคมชนบท, ตะวันตก-สังคมชนบท, ตะวันออก-สังคมเมือง, และ ปริมณฑลสังคมเมือง ดังแสดงในตารางที่ 1.3 โดยทําการศึกษาใน 2 รูปแบบ ไดแก
4.1 การสัมภาษณ
การสัม ภาษณ ใช เ วลาแต ล ะครั้ ง ประมาณ 60 นาที มีก ารบันทึ ก เสีย งและถอดเทปโดย
ขออนุ ญ าตผู ถู ก สั ม ภาษณ ก อ นทุ ก ครั้ ง และไม บัน ทึ ก เสี ย งถ า หากผู ใ หสั ม ภาษณ ไ ม ต อ งการให
บันทึ กเสี ยงการสั ม ภาษณก ระทํ าที่สถานที่ป ฏิบัติง านของผูถูก สัม ภาษณ หรือ เชิ ญมาที่ห น วยงาน
ราชการที่ ใกล เ คี ยงในพื้ นที่ ประเด็ น คํ า ถามสั ม ภาษณ มี ก ารกํ าหนดโครงร างคํ า ถามสํ า หรั บ ให
ผูสัมภาษณใชเปนแนวทางในการสัมภาษณในประเด็น กระบวนการถายโอน ผลลัพธการถายโอนทั้ง
กระบวนการทํางานและผลงาน แรงจูงใจที่ทําใหถายโอนและไมถายโอน บทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในปจจุบัน การจัดบริการสาธารณสุขอนาคต เปนตน (ดูภาคผนวก 2) แตคําถามอาจจะ
ปรับเปลี่ยนใหเขากับบริบทของแตละพื้นที่ รวมถึงบทบาทและหนาที่ของผูถูกสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลใชวิธี Content Analysis โดยการรวบรวมเนื้อหาสาระจากการสัมภาษณ แลวจําแนกเปนกลุม
ตามประเด็ นต างๆตามแนวคิ ดที่ตั้ง ไวลวงหนา (thematic approach) ไดแก ประเด็ นหลั ก และ
ประเด็นรอง ดังนี้
ประเด็นหลักที่ 1 ขอมูลนําเขา (input) มีประเด็นยอยหกดานตามองคประกอบของระบบ
สุขภาพทั้ง 6 องคประกอบ (ระบบธรรมภิบาล การเงินการคลัง กําลังคน ยาวัสดุอุปกรณ ขอมูล และ
การจัดบริการ)
ประเด็นหลักที่ 2 กระบวนการถายโอนหนวยบริการ (process) มีประเด็นยอย ไดแก วิธีการ
ถายโอนเริ่มตนอยางไร ผูดําเนินการหลักคือใคร การมีสวนรวมของหนวยงานตางๆ (เชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อปท. รพ.สต. โรงพยาบาล) เปนอยางไร การมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางไร
ประเด็นหลักที่ 3 ผลการดําเนินงาน (output)
ประเด็นหลักที่ 4 จุดแข็ง จุดออน ปจจัยสําเร็จ และอุปสรรค
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ตารางที1่ .3 ลักษณะพื้นที่เก็บขอมูล
พื้นที่
พื้นที่เก็บขอมูล
พื้นที่ A
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แหง
ภาคกลาง สังคมชนบท หนวยงานสาธารณสุขในระดับอําเภอ 4 แหง
หนวยบริการที่ถายโอน 1 แหง, ไมถายโอน 8 แหง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีร่ ับถายโอน 1 แหง (องคการบริหารสวนตําบล)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยงั ไมรบั ถายโอน 1 แหง (เทศบาลตําบล)
พื้นที่ B
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แหง
ภาคตะวันออก
หนวยงานสาธารณสุขในระดับอําเภอ 4 แหง
สังคมเมืองทองเที่ยว
หนวยบริการที่ถายโอน 1 แหง, ไมถายโอน 11 แหง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีร่ ับถายโอน 2 แหง (รูปแบบพิเศษ 1 แหง และ
เทศบาลเมือง 1 แหง)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยงั ไมรบั ถายโอน 1 แหง (เทศบาลตําบล)
พื้นที่ C
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แหง
ภาคตะวันตก สังคม
หนวยงานสาธารณสุขในระดับอําเภอ 5 แหง
ชนบท
หนวยบริการที่ถายโอน 4 แหง, ไมถายโอน 2 แหง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีร่ ับถายโอน 3 แหง (เทศบาลตําบล 2 แหง และ
องคการบริหารสวนตําบล 1 แหง)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยงั ไมรบั ถายโอน 1 แหง (เทศบาลตําบล)
พื้นที่ D
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แหง
ปริมณฑล สังคมเมือง
หนวยงานสาธารณสุขในระดับอําเภอ 1 แหง
หนวยบริการที่ถายโอน 1 แหง, ที่ไมถายโอน 2 แหง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทีร่ ับถายโอน 1 แหง (เทศบาลเมือง)
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยงั ไมรบั ถายโอน 1 แหง (เทศบาลนคร)
หนวยบริการสาธารณสุขของเทศบาล(ไมไดถายโอน) 1 แหง
4.2 การจัดเวทีเสวนาระดับจังหวัด
เริ่มการเสวนาโดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดภายในจังหวัดนั้นๆ เปนขอมูลนําเขา
สําหรับการจัดเสวนาระดับจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหไดขอเสนอแนะหรือ ทางเลือ กในการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่วาควรเปนอยางไร โดยมีคําถาม 2 คําถามเปน
แนวทางการเสวนาเพื่อใหผูรวมเสวนาเสนอความคิดเห็น ไดแก 1) สวนราชการ ทองถิ่น และชุมชนจะ
มีสวนรวมกันในการพัฒนาการบริการสุขภาพในพื้นที่อยางไรและใครควรมีบทบาทใด 2) หากจะ
ดํ าเนินการตามบทบาทดัง กลาวป จ จั ยใดจะทํ าให ดําเนิ นการได สํ าเร็ จ การวิเ คราะหขอ มูล ใชวิ ธี
Content Analysis ด วยวิธีก ารคลายคลึง กับการวิเ คราะหผ ลการสัม ภาษณ แตป ระเด็นของการ
วิเคราะหแตกตางกัน ประเด็นหลักของการวิเคราะห ไดแก
ประเด็นหลักที่ 1 รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพของสวนราชการภาคสาธารณสุข
ประเด็นหลักที่ 2 รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ประเด็นหลักที่ 3 รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพของทองถิ่นและชุมชน
ประเด็นหลักที่ 4 ปจจัยสูความสําเร็จ
การสัมภาษณและจัดเวทีเสวนากับผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด
ระดับอําเภอ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอน และยังไม
ถายโอน ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 136 คน และจัดเวทีเสวนาระดับจังหวัดมีผูเขารวม 63 คน ตารางที่
1.4
การแสดงผลการศึกษาจะแสดงในภาพรวม โดยไมแสดงขอมูลรายบุคคลที่ทําใหทราบวาเปน
ขอมูลจากทานใด ทั้งนี้เพื่อเปนการรักษาความลับของผูใหขอมูลตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัย
ตารางที่ 1.4 จํานวนผูเขารวมโครงการวิจัยในการลงพื้นที่
ผูเขารวมโครงการวิจัย
พื้นที่ A พื้นที่ B
ผูใหสัมภาษณ
ผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1
1
ผูบริหารระดับอําเภอ
4
4
เจาหนาที่หนวยบริการฯที่ถายโอนแลว
1
4
เจาหนาที่หนวยบริการฯที่ยังไมถายโอน
9
14
ผูบริหาร อปท. ที่ถายโอนแลว
1
4
ผูบริหาร อปท. ที่ยงั ไมถายโอน
1
2
ตัวแทนภาคประชาชน
7
12
รวม
24
41
ผูเขารวมเสวนาระดับจังหวัด
ตัวแทนภาคสาธารณสุข
9
4
ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10
9
ตัวแทนภาคประชาชน
12
6
รวม
31
19

พื้นที่ C

พื้นที่ D

รวม

1
6
8
2
6
2
30
55

1
1
1
2
1
2
8
16

4
15
14
27
12
7
57
136

4
3
6
13

-

17
22
24
63

1.6 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
โครงการศึก ษานี้ได ผานการพิจ ารณาจริยธรรมโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยจาก
สถาบันการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.) ป 2560 ที่สคม. 1017/2560 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
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บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมประกอบดวย 3 ตอน ไดแก ความหมายและรูปแบบของการกระจายอํานาจ
ความเปนมาของการกระจายอํานาจดา นสุ ขภาพในประเทศไทย และการกระจายอํ านาจด านสุ ขภาพ
ในตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยประเทศแคนาดา เดนมารก อินโดนีเซีย ญี่ปุน ฟลิปปนส และนิวซีแลนด

2.1 ความหมายและรูปแบบของการกระจายอํานาจ
เมื่อกลาวถึงการกระจายอํานาจ (Decentralization) มักมีการเขาใจผิดวาเปนการกระจายอํานาจ
อธิปไตย แตความจริงแลวหมายถึงกระบวนการถายโอนอํานาจในการตัดสินใจ ทรัพยากร และการทํางานจาก
รัฐบาลกลางไปยังองคกรอื่นที่ไมใชหนวยงานของรัฐบาลกลาง เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรมหาชน
บริษัทเอกชน เปนตน การกระจายอํานาจเป นเครื่ องมื อในการพั ฒนาการอภิบ าลระบบ (Governance)
อยางหนึ่ง อยางไรก็ตาม ภารกิจที่สําคัญบางประการไมสามารถกระจายอํานาจไปจากรัฐบาลกลางได เชน
การตางประเทศ การปองกันประเทศ1
การกระจายอํานาจอาจแบงไดเปน 2 รู ป แบบคือ การกระจายอํ านาจดานภารกิจ (Functional
Decentralization) ซึ่ งหมายถึง การกระจายหนาที่ความรับ ผิดชอบอย างใดอยางหนึ่ งไปยัง องคกรภาครัฐ
หรือ ไมใชภาครั ฐที่มี ความเชี่ ยวชาญและการกระจายอํานาจตามพื้ นที่ (Geographic Decentralization)
ซึ่งหมายถึงการกระจายอํานาจในดานบริการสาธารณะไปยังองคกรระดับทองถิ่นที่มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ชัดเจน2
เมื่อคํานึงถึงภารกิจของรัฐบาลในดานตางๆ การกระจายอํานาจอาจแบงตามภารกิจไดเปน 3 ดาน
1
ไดแก
1) การกระจายอํานาจดานการบริหาร (Administration Decentralization) เปนการกระจายอํานาจ
ดานการวางแผน การเงิน และการจัดการงานสาธารณะจากรัฐบาลกลางไปยังหนวยงานในทองถิ่น
ทั้งรัฐบาลทองถิ่น หรือองคกรภายใตการกํากับของรัฐ
2) การกระจายอํานาจดานงบประมาน (Fiscal Decentralization) เปนการกระจายอํานาจดานการเงิน
ไปยัง หน วยงานในท องถิ่ นใหส ามารถจั ดการรายได ของตนเองผานการจั ดเก็ บ ภาษี และการเก็บ
คาบริการ
3) การกระจายอํานาจดานการเมือ ง (Political Decentralization) เป นการมอบอํ านาจในด า น
การตัดสินใจงานสาธารณะใหกับประชาชนผานการเลือกตั้งผูแทนเขามาบริหารจัดการ
นอกจากนี้ หากพิจารณาตามระดับของอํานาจ ยังแบงการกระจายอํานาจไดเปน 4 ระดับ ดังนี2,3
้
1) การแบงอํานาจ (De-concentration) เปนการแบงอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง
จากสวนกลางไปยังหนวยงานที่อยูในระดับต่ํากวาภายใตองคกรเดียวกัน หนวยงานในระดับต่ํากวานี้
จะมีอิสระในการบริหารจัดการระดับหนึ่ง แตไมมีสิทธิในการตัดสินใจทางการเมือง การแบงอํานาจ
เปนการกระจายอํานาจในระดับที่ต่ําที่สุด และเปนการกระจายอํานาจจากบนลงลาง เชน การแบง
อํานาจการบริหารงานจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด การกระจาย
อํานาจประเภทนี้เกิดขึ้นทั่วไปในประเทศกําลังพัฒนา
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2) การมอบอํานาจ (Delegation) เปนการมอบอํ านาจการตัดสินใจ การบริหารจัดการของรั ฐไปให
องคกรที่มีความเปนอิสระภายใตการกํากับของรัฐ ผูบริหารขององคกรนั้นจะมีอิสระมากกวาการแบง
อํานาจ สามารถบริหารจัดการไดเปนอิสระภายใตขอบเขตภารกิจที่รัฐมอบไวให รัฐบาลกลางก็ยังมี
อํ า นาจทางกฎหมายในการควบคุ ม กํ ากั บ ในทางอ อ ม เช น การจัด ตั้ ง เป น องค ก ารมหาชนของ
โรงพยาบาลบานแพว เปนตน
3) การโอนอํา นาจ (Devolution) เปนการกระจายอํานาจที่รัฐบาลกลางมอบอํานาจไปใหรัฐบาล
ทองถิ่นที่มีผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในพื้นที่และมีอิสระในการบริหารจัดการ เมื่อมี
การถ า ยโอนอํ า นาจ รั ฐ บาลท อ งถิ่ น จะมี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจทั้ ง ในด า นการบริ ห ารจั ด การ
การกําหนดนโยบาย การออกกฎหมาย การจัดหาและจัดสรรงบประมาณ การโอนอํานาจเปนการ
กระจายอํานาจระดับสูงสุด รัฐบาลกลางมีอํานาจในการควบคุมกํากับอยางจํากัด เชน การถายโอน
สถานีอนามัยไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะเฉพาะของการโอนอํานาจ มี 5 ประการ ไดแก
(1) รัฐบาลทองถิ่นมีอิสระ เปนหนวยงานของรัฐอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลกลางมีอํานาจในการ
สั่งการนอย หรือไมมีอํานาจสั่งการโดยตรง
(2) รัฐบาลทองถิ่นมีพื้นที่รับผิดชอบทางภูมิศาสตรของตนเองชัดเจน ที่มีอํานาจในการบริหาร
จัดการ และใหบริการสาธารณะ
(3) รัฐบาลทองถิ่นมีสถานะและอํานาจในการจัดการทรัพยากรและดําเนินภารกิจของตน
(4) มี ก ารพั ฒ นารั ฐ บาลท อ งถิ่ น ให ป ระชาชนในพื้ น ที่ รั บ รู ว า เป น หน ว ยงานที่ จ ะให บ ริ ก าร
ที่ตอบสนองตอความตองการของตนเอง
(5) มีก ารประสานงานและแลกเปลี่ยนผลประโยชนรวมกันระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาล
ทองถิ่น
4) การแปรรูปกิจการของรัฐ (Privatization) เปนการโอนอํานาจของรัฐไปใหองคกรเอกชนที่แสวงหา
ผลกําไร หรือที่ไมแสวงหากําไรบริหารจัดการแทน โดยรัฐมีหนาที่ควบคุมกํากับการดําเนินงาน เชน
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทยไปเปนบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน)
สําหรับการกระจายอํานาจดานสุขภาพ (Decentralization of Health Care Service) เปนการ
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการ การเงิน การวางแผนดานการใหบริการสุขภาพจากรัฐบาลกลาง หรือ
องคกรของรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลทองถิ่น หนวยงานภายใตการกํากับของรัฐ หรือบริษัท โดยมุงหวังที่จะเพิ่ม
ความเทาเทียม และประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ1

2.2 ความเปนมาของการกระจายอํานาจดานสุขภาพในประเทศไทย
2.2.1 การกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทย
องค กรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยมีประวัติศาสตรก ารกอตั้งมายาวนานนับ ตั้งแตรัชสมั ย
พระบาทสมเด็จ พระจุล จอมเกลาเจาอยูหัวที่ท รงโปรดเกล าฯ ใหตราพระราชกําหนดสุขาภิบ าลกรุง เทพ
ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) 8 ปตอมากระทรวงมหาดไทยก็ไดมีการจัดตั้งสุขาภิบาลทาฉลอมเปนสุขาภิบาลสวน
ภูมิภาคแหงแรกของประเทศไทย และนําไปสูการประกาศใชพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลตามหัวเมือ ง
ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451) ทําใหเกิดสุขาภิบาลตามกฎหมายนี้ทั้งหมด 35 แหง ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เปนระบอบประชาธิปไตยของคณะราษฎรเมื่อพ.ศ. 2475 ไดมีการจัดรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นใหมเปน
เทศบาล โดยการตราพระราชบัญ ญัติ จัด ระเบี ย บเทศบาล พ.ศ. 2476 ส ง ผลใหสุข าภิ บ าลทั้ง 35 แห ง
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เปลี่ ยนเป นเทศบาลไปโดยปริ ย ายถื อ เป น ครั้ ง แรกที่ มีคํ า ว า “เทศบาล” เกิ ด ขึ้ นนั บ เป น จุ ดเริ่ ม ตน ของ
การกระจายอํานาจในประเทศไทย4,5
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติเรื่องการกระจายอํานาจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไวในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78 และหมวดที่ 9 การปกครองสวนทองถิ่น
รวม 9 มาตรา ตั้งแตมาตรา 282 จนถึงมาตรา 290 ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ใหความสําคัญตอการ
กระจายอํ านาจให องค กรปกครองสวนทอ งถิ่น6 ตอ มารัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ยัง
บัญญัติเรื่องนี้ไวในหมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ มาตรา 78 และหมวดที่ 12 การปกครองสวนทองถิ่น
รวม 10 มาตรา ตั้งแตมาตรา 281 จนถึงมาตรา 290 แมในรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2560 ที่ใชในปจจุบันไมได
กลาวถึงการกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นในหมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐก็ตาม แตก็มีบัญญัติเรื่องการปกครอง
สวนทองถิ่นไวในหมวด 14 รวม 6 มาตรา ตั้งแตมาตรา 249 จนถึงมาตรา 254 โดยไดกําหนดอํานาจและ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองดูแล และจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น
มาตรา ๒๕๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น ทัง้ นี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดทีส่ มควรใหเปนหนาที่และอํานาจโดยเฉพาะของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ หรือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการใด ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งตองสอดคลองกับรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
วรรคสี่ และกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนาที่และ
อํานาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรทีเ่ กี่ยวกับหนาที่และอํานาจดังกลาวของสวนราชการใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวย7
พระราชบัญ ญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคก รปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2542
ไดบัญญัติขึ้นตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยมีสาระสําคัญดังตอไปนี8้
1) กําหนดใหมีคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประกอบไปดวย
คณะกรรมการ 36 คน ประกอบดวยขาราชการสวนกลาง 11 คน ตัวแทนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 12 คน และผูทรงคุณวุฒิ 12 คน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีหนาที่จัดทําแผนและ
แผนปฏิบัติการกระจายอํานาจ กําหนดขั้นตอนและหลักเกณฑการถายโอนภารกิจใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และออกกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจ
2) กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวใน
หลายดาน โดยสวนที่เกี่ยวกับดานสาธารณสุขไดกําหนดไวใน มาตรา 16 ขอ 19 โดยระบุใหงานดาน
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล เปนขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3) กําหนดการจัดเก็บภาษีและรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกําหนดใหรัฐบาลสนับสนุ น
งบประมาณอยางเพียงพอใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดบัญญัติไว โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ
35 ภายในป พ.ศ. 2549
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4) กําหนดใหมีแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ โดยมีวัตถุป ระสงคเ พื่อใหการกระจายอํ านาจเป นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดกลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พรอมใหถายโอนภารกิจบริการสาธารณะ
ไปใน 4 ป องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไมพรอมใหถายโอนภายใน 10 ป
การกระจายอํ า นาจในช ว งเวลาที่ ผ านมาพบว า มีป ระเด็น ที่ ป ระสบความสํา เร็ จ และไม ป ระสบ
ความสําเร็จ ในชวง 15 ปแรกของการกระจายอํานาจสามารถทําใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะไดอยาง
ทั่วถึง ประชาชนพึ ง พอใจต อ การทํ างานขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ชวยยกระดับ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ มรากฐาน และมีการดํ าเนินงานมาอยางตอเนื่อง 15 ป แตก็ยังพบวาการถายโอน
ภารกิจ บุคลากร และงบประมาณหยุ ดชะงัก ในชวงหลายปที่ผานมา สงผลใหองคกรปกครองสวนทอ งถิ่น
บริหารจัดการปญหาในพื้นที่ไดอยางจํากัด9 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่พบวาในปง บประมาณ 2560 สัดสวน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดของรัฐบาล คิดเปนรอยละ 29.36 ของรายไดของรัฐบาล แมจะ
เปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวใน พระราชบัญญัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2549 แต ก็ ยั ง เป น สั ด ส ว นที่ น อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ เป า หมายที่ กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ฉบับแรก
ที่กําหนดไวที่รอยละ 35 ภายในป 2549 แมจะมีแนวโนมที่สูงขึ้นกวาปงบประมาณ 2557, 2558 และ 2559
ที่เปนรอยละ 27.37, 27.8 และ 28.16 ตามลําดับ10,11 และการขาดการปรับปรุงแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคก รปกครองส วนท องถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2) และแผนปฏิบัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํ านาจให แกอ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ที่ไดประกาศใชตั้งแตป พ.ศ.2551 ใหสอดคลองกับสถานการณ ซึ่งในปจจุบัน
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (กกถ.) อยูระหวางการจัดทําพรบ.กระจาย
อํานาจและหน าที่อ งค กรปกครองส วนทอ งถิ่ น แผนการกระจายอํานาจใหแกองคก รปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) และแผนปฏิบัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
แผนภูมิที่ 2.1 สัดสวนรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดรัฐบาล
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น12
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ปญหาและอุปสรรคที่ขัดขวางกระบวนการกระจายอํานาจในประเทศไทย ไดแก 1) การขาดความ
ตอเนื่องในระดับนโยบายจากความไมแนนอนทางการเมือง 2) รูปแบบการกระจายอํานาจที่ผิดพลาดในการ
ถายโอนภารกิจ สวนใหญไปใหเ ทศบาลและองค การบริห ารส วนตํ าบลขนาดเล็ กซึ่งไมมีศักยภาพเพียงพอ
3) รัฐบาลยังขาดการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4) นโยบายการถายโอนภารกิจ
ดวยความสมัครใจสงผลใหไมมีการผลักดัน ลงโทษ หรือจูงใจเทาที่ควร9
2.2.2 การกระจายอํานาจดานสุขภาพในประเทศไทย
การกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศไทยเกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2542 ไลเลี่ยกับการเกิด
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แตไมได
เปนการกระจายอํานาจไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐบาลกระจายอํานาจโดยใชรูปแบบของโรงพยาบาล
ในกํากับของรัฐ (Autonomous Hospital) ซึ่งเปนการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารโรงพยาบาลของรัฐใหมีความ
คลองตัวมากขึ้นและยังคงไมแสวงหาผลกําไร โดยเปนไปตามพันธะสัญญาที่รัฐบาลไทยจะตองปฏิบัติตาม
เพื่อใหสามารถกูเงินจากธนาคารระหวางประเทศ13 จึงมีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบานแพว
(องคก ารมหาชน) พ.ศ. 2543 ขึ้น โรงพยาบาลบานแพ วจึงไดแปรรู ปเปนโรงพยาบาลในกํากั บของรัฐและ
บริ หารงานภายใต คณะกรรมการบริห ารโรงพยาบาลที่ประกอบไปดวยตัวแทนจากขาราชการ ประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูทรงคุณวุฒิ โดยมีประธานกรรมการมาจาก
การสรรหาจากผูทรงคุณวุฒิ
การกระจายอํานาจดานสุขภาพไปสูอ งคกรปกครองสวนทองถิ่นไดป รากฏอยูใน พระราชบัญ ญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกอ งคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ขอ 19
โดยระบุใหงานดานการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล เปนขอบเขตอํานาจหนาที่
ขององคก รปกครองสวนท อ งถิ่ น ต อมาเมื่อ ประกาศใชแผนการกระจายอํานาจใหแกอ งคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่1) ไดกํ าหนดภารกิจด านสาธารณสุขที่จะถายโอนไปใหองค กรปกครองสวนทองถิ่ น 2 ดาน
ไดแก 1) การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล 2) การปองกันและควบคุมโรคติดตอ14 กระทรวงสาธารณสุข
จึงถายโอนภารกิจไปใหยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น 11 ภารกิจ จาก 4 กรม15 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2.1
การกระจายอํานาจดานสุขภาพในประเทศไทยมีเปาหมาย ดังนี้
1) มุง ประโยชน สู ง สุดต อ ประชาชน ให อปท. มี ศักยภาพระยะยาวในการตั ดสิ นใจ และดํ าเนิ นการ
แกปญหาสุขภาพใหเกิดผลดียิ่งขึ้นกวากอนการถายโอน และเพื่อใหเกิดระบบบริการสุขภาพที่เสมอ
ภาค มีประสิทธิภาพ และคุณภาพดี และ
2) มุงระบบที่มีสวนรวม โดยการสรางกลไกและกระบวนการที่มีสวนรวมอยางเขมแข็ง ทั้งจากสวนกลาง
สวนภู มิ ภ าค ส วนท อ งถิ่ น และภาคประชาชนในท อ งถิ่ น โดยตัดสิ นใจรวมกัน ดวยกระบวนการ
ปรึกษาหารือบนพื้นฐาน ของความปรารถนาดี ความรัก ความเมตตา และขันติ หลีกเลี่ยงอัตตา และ
ความยึดมั่นในความคิดของ ตนเอง
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ตารางที่ 2.1 ภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขถายโอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปพ.ศ. 2545
หนวยงาน
กรมที่ถายโอนภารกิจ
ภารกิจที่ถายโอน
รับถายโอน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการ การผลิตสื่อและหรือเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กทม./พัทยา
อาหารและยา
ดานอาหารและยา
การเสริมสรางศักยภาพผูบริโภคดานความรูในการบริโภค กทม./พัทยา
และเรียกรองสิทธิอันชอบธรรม
การสรางและขยายเครือขายการมีสวนรวมในการคุมครอง กทม./พัทยา
ผูบริโภคดานสาธารณสุขของผูบริโภคในทองถิ่น
กรมวิทยาศาสตรการแพทย การบริการตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ (การตรวจ กทม./พัทยา
เบื้องตน)
สํานักงานปลัดกระทรวง
สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เทศบาล/อบต.
สาธารณสุข
กรมอนามัย
การแกไขปญหาเด็กน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
เทศบาล/อบต.
การสงเสริมสุขภาพกลุมแมและเด็ก
เทศบาล/อบต.
การสงเสริมสุขภาพเด็กกลุมวัยเรียนและเยาวชน
เทศบาล/อบต.
สงเสริมสุขภาพกลุมวัยทํางาน
เทศบาล/อบต.
สงเสริมสุขภาพเด็กและกลุมวัยผูสูงอายุ
เทศบาล/อบต.
งานสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
เทศบาล/อบต./
กทม./พัทยา
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในปพ.ศ. 2551 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) กําหนดภารกิจดานสาธารณสุขที่จะถายโอนไปให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2 ดาน ไดแก 1) การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคและการรักษาพยาบาล
เบื้องตน 2) การรักษาพยาบาล โดยรายละเอียดในแผนปฏิบัติกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ ที่ 2) ที่ประกาศใช พรอมกั น ไดกํ าหนดใหกระทรวงสาธารณสุขถ ายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอมในระยะแรก และสุดทายหากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมพรอมใหถายโอนไปใหองคการบริหารสวนจังหวัด ดานโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปถาย
โอนไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความประสงคจะรับถายโอน และโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลเฉพาะ
ทางใหก ระทรวงสาธารณสุ ขเป นหน วยดํ าเนิ นการ ด านบทบาทกระทรวงสาธารณสุ ขได กํ าหนดให เ ป น
ผูสนับสนุนดานวิชาการ กําหนดนโยบายและกํากับติดตามประเมินผลการใหบริการของหนวยบริการในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น16 โดยตั้งแตประกาศใชแผนฉบับดังกลาวกระทรวงสาธารณสุขไดถายโอนภารกิจ
สถานีอนามัยไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนสถานีอนามัยจํานวน 44 แหง ศูนยสาธารณสุขชุมชน 5 แหง
และสุขศาลา 2 แหง จากหนวยบริการปฐมภูมิทั้งหมด 9,783 แหง (ขอมูล ณ กุมภาพันธ 2561) ไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 36 แหง ใน 23 จังหวัด โดยมีการถายโอนมากที่สุดจํานวน 28 แหงในพ.ศ. 2551 ตอมา
มีการถายโอนอีก 18 แหงใน พ.ศ. 2555 มีการถายโอนอีก 4 แหงใน พ.ศ. 2557 และอีก 1 แหงใน พ.ศ. 2559
(ดูตาราง 1.1)
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กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําแนวทางการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยกําหนดใหกระบวนการถายโอนดําเนินการในระดับภูมิภาค องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงค
จะขอรับโอนหนวยบริการ ตองไดรับความเห็นชอบจากมติของสภาทองถิ่น และผานประชาพิจารณในพื้นที่
จากนั้นยื่นคํารองและเอกสารเพื่อเสนอตอคณะอนุกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขระดับ
จังหวัด โดยคณะอนุกรรมการดังกลาวมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปน
เลขานุการ และภาคประชาชนเขาไปเปนกรรมการเพียง 2 ตําแหนงจากคณะอนุกรรมการทั้งหมด 12 ตําแหนง
มีหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิในจังหวัด ดําเนินการประเมินผลกอน
และหลังการถายโอน กํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และยังมีอํานาจในการแตงตั้งคณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีตัวแทนจาก
3 ภาคสวนไดแก ฝ ายสาธารณสุ ข 3 คน ฝายองคก รปกครองสวนทองถิ่น 3 คน และผูท รงคุณวุฒิ 3 คน
เพื่อ เป นผู ป ระเมิ นความพร อ มขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ นที่ ขอรับ ถ ายโอนหน วยบริ ก าร และยัง มี
ประเมินผลการดํ าเนิ นงานของหนวยบริก ารที่ถายโอน ในการประเมินความพรอ มของอปท. ใชก รอบการ
ประเมินที่จัดทําโดยกระทรวงสาธารณสุขมี 5 องคประกอบ โดยมี 8 ตัวชี้วัด ประกอบดวยองคประกอบ ดังนี้
ประสบการณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนการเตรียมความพรอมการจัดการดานสาธารณสุข วิธีการ
บริหารและการจัดการสาธารณสุข การจัดสรรรายไดเพื่อการสาธารณสุข และความเห็นของประชาชนและผูมี
สวนเกี่ ยวขอ ง ถาผานการประเมินจึงสง คํารอ งไปใหก ระทรวงสาธารณสุ ขเพื่ อดํ าเนิ นการถ ายโอนภารกิจ
ทรัพยสิน และบุคลากร สวนการประเมินหลังการถายโอนกําหนดใหมีการติดตามทุก 2 เดือนในปแรกของการ
ถายโอนหนวยบริการ

2.3 การกระจายอํานาจดานสุขภาพในตางประเทศ
2.3.1 การกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศแคนาดา
ประเทศแคนาดาจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดสูง ประกอบดวย 10 มลรัฐ และ 3 เขต มีประชากร
36 ลานคน17,18 ระบบสุขภาพของประเทศแคนาดาเปนระบบประกั นสุขภาพภาครัฐ (Universal Public
Insurance Program) ที่ ครอบคลุมประชากรและผู อาศัยที่ถูกกฎหมายทุกคน มีแหลงเงินหลักมาจากภาษี
และมีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจทั้งดานระบบธรรมาภิบาล โครงสรางหนวยงาน และการจัดบริการ
สุขภาพ19 รัฐบาลกลางมี ห น าที่ รวมสมทบงบประมาณรายหัวประชากรใหกับ มลรัฐและเขตที่ป ฏิบัติตาม
พระราชบัญ ญั ติสุ ขภาพแห ง แคนาดา ป ค.ศ. 198420 กํากับ ดูแลความปลอดภัยและประสิท ธิภาพของยา
เครื่อ งมือ แพทย และผลิ ตภั ณ ฑ สุ ขภาพ สนับ สนุ นงบประมาณสําหรับ งานวิจัย ดานสุ ขภาพ บริห ารงาน
สาธารณสุขบางประเภท รวมถึงบริหารจัดการบริการสุขภาพใหกับประชาชนบางกลุม เชน ชนพื้นเมือง ทหาร
ทหารผานศึก ผูลี้ภัย นักโทษในเรือนจําของรัฐบาลกลาง เปนตน19,21
มลรัฐและเขตมีความรับผิดชอบหลักในการจัดสรรงบประมาณ บริหารจัดการ จัดบริการสุขภาพและ
บริการสาธารณสุข รวมถึงการกํากับดูแลผูใหบริการ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงแคนาดา ปค.ศ. 1984
(The Canada Health Act 1984)18,21 โดยทั่วไป มลรัฐหรือเขตจะทําสัญญากับผูใหบริการในภาคเอกชน
ซึ่งสวนใหญเปนแบบไมหวังผลกําไร ในบางมลรัฐหรือเขตจะมีการจัดบริการระดับโรงพยาบาลเอง กระทรวง
สุขภาพของแตละมลรัฐหรือเขตมีหนาที่ตอรองและกําหนดราคา (Fee Schedule และ global budget)
กับแพทยสมาคมของแตละมลรัฐหรือเขตหรือโรงพยาบาล และจายคาตอบแทนโดยตรงกับผูใหบริการโดยวิธี
Fee-for-service และมีการจายแบบอื่น เชน Capitation หรือ Pay-for-performance บางในบางมลรัฐ
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หรือเขต18,19 นอกจากนี้มลรัฐหรือเขตยังมีหนาที่กําหนดชุดสิทธิประโยชนใหกับประชากรของตน โดยบริการ
พื้นฐาน ไดแก บริการทางการแพทยที่จําเปน การตรวจวินิจฉัย บริการระดับโรงพยาบาล และยาสําหรับผูปวย
ใน สวนสิทธิประโยชนอื่นๆ อาจแตกตางกันในแตละรัฐ เชน ยาสําหรับผูปวยนอก การดูแลสุขภาพจิตที่ไมได
ทําโดยแพทย บริการทันตกรรม บริการทางจักษุ การดูแลผูปวยที่บาน และการดูแลผูปวยระยะสุดทาย รวมถึง
บริการสาธารณสุขดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน วัคซีน อีกดวย21 ประเทศแคนาดาไมอนุญาต
ใหเก็บคาบริการสวนตาง (Balance Billing) จากผูปวย และไมกําหนดเพดานสําหรับคาใชจายของบริการ
ที่ไมครอบคลุม บางมลรัฐหรือเขตอาจยกเวนคาใชจายของบริการเหลานี้ใหประชากรบางกลุม เชน ผูสูงอายุ
ผูที่ไดรับความชวยเหลือทางสังคม เปนตน
นอกจากนี้ภาคเอกชนในประเทศแคนาดามีบทบาทหนาที่สําคัญในระบบสุขภาพ ไดแก การจัดบริการ
สุขภาพ การอภิบาลระบบสุขภาพ ผูใหบริการสุขภาพเอกชนจะมีอิสระในการทํางานสูง (High Autonomy)
และกํากับดูแลตนเองภายใตกฎหมายของมลรัฐหรือเขต19 สมาคมสนับสนุนผูปวย กลุมอุตสาหกรรม องคกร
วิชาชีพตางๆ ยังทําหนาที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหกับบุคลากรสุขภาพและกําหนดมาตรฐาน
ในการประกอบวิชาชีพ สวนสถาบันรับ รองคุณภาพแคนาดา (Accreditation Canada) ทําหนาที่รับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลในแบบตามความสมัครใจ19,21
การกระจายอํ านาจด านสุขภาพของแคนาดาสงผลใหมีความเท าเทียมในการเขาถึง บริการสุขภาพ
ระหวางประชากรในแตละมลรัฐ22 แตก็มีความทาทาย คือรัฐบาลกลางไมมีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเชิง
นโยบายเพื่อการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เนื่องจากรัฐบาลกลางตองพึ่งพาเอกชนในการจัดบริการสุขภาพ
ประกอบกับผูใหบริการเอกชนมีอํานาจในการตัดสินใจสูง และกํากับดูแลตนเอง ประกอบกับแพทยสมาคมเปน
ผูตอ รองอั ตราคาตอบแทนสง ผลใหนโยบายควบคุม ค าใช จ ายด านสุ ขภาพ และการประสานงานกันน อ ย
ทั้ง ระหวางผูให บ ริ ก ารด วยกั นและระหวางผู ให บ ริ ก ารกับ ภาครัฐ ทํ าให ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ
ที่สามารถตอบสนองตอความจําเปนทางสุขภาพของประชาชนในทองถิ่นเกิดขึ้นไดยาก
2.3.2 การกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศเดนมารก
ประเทศเดนมารกปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีประชากร
5.7 ลานคน ใชการบริหารราชการแบบกระจายอํานาจทั้งดานการเมือง การเงิน และการบริหารจัดการไปให
หนวยงานในพื้นที่ หนวยงานสาธารณสุขของประเทศเดนมารกมี 3 ระดับ ไดแก ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับเทศบาล การปฏิรูปโครงสรางการบริหารระดับประเทศเมื่อปพ.ศ. 2550 ที่ผานมาทําใหเกิดการรวมศูนย
การทํางานมากขึ้นเนื่องจากลดจํานวนหนวยงานในภูมิภาคจาก 14 แหง เหลือเพียง 5 แหง และลดหนวยงาน
ระดับทองถิ่นจาก 275 แหง เหลือ 98 แหง และมีหนวยงานระดับประเทศที่จัดตั้งเพื่อการกํากับการทํางาน
และออกมาตรฐานการทํางานดานสุขภาพมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในสังกัดเปนหนวยงาน
ในระดับชาติที่ดูภาพรวมของระบบสาธารณสุ ขในประเทศ รวมถึงการกํากับดูแลในดานการจัดการและจัด
เตรียมการใหบริการทางการแพทย สิทธิผูปวย บุคลากรทางการแพทย การผลิตยา การใหวัคซีน และการดูแล
สุขภาพแมและเด็ก เปนตน นอกจากนี้ยังควบคุม กํากับการทํางานของหนวยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่
โดยใชก รอบการทํางานดานการเงินและการกํากั บ ติดตามระดั บชาติ (The Financial and National
Regulatory Framework) ระดับภูมิภาคบริหารงานโดยผูบริหารที่มาจากการเลือกตั้ง รัฐบาลภูมิภาคมีหนาที่
บริหารจัดการโรงพยาบาล ใหบริการทางการแพทย และกํากับดูแลผูใหบริการเอกชนทั้งแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป
และแพทยเฉพาะทาง ระดับเทศบาลมีหนาที่รับผิดชอบงานใหบริการทางการแพทยในชุมชน เชน การสงเสริม
สุขภาพ การเยี่ยมบาน การดูแลผูปวยที่บาน (Nursing Care) การกายภาพบําบัด บริการทันตกรรม การบําบัด
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ยาเสพติด งานอนามัยโรงเรียน เปนตน ดานการบริหารการเงินการคลังในระบบสุขภาพใชระบบการจายเงินที
ละรายการ (Single Payment) โดยรัฐบาลภูมิภาคไดรับเงินในการบริหารจัดการจากภาษีของรัฐบาลกลางและ
การจายเงินสบทบของเทศบาลตามผลงานการใหบริการ สวนเทศบาลไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางและ
ภาษีของตนเอง โดยการจัดสรรจะจัดสรรเป นประจําทุ ก ปโ ดยคณะกรรมการกลางที่ ม าจากทั้ง กระทรวง
สาธารณสุข รัฐบาลภูมิภาค และเทศบาล23,24
2.3.3 การกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศอินโดนีเซียปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข มีประชากร 240
ลานคน สภาพภูมิประเทศเปนหมูเกาะ เริ่มมีการกระจายอํานาจของทุกหนวยงานรัฐตั้งแตปพ.ศ. 2542 เปน
การกระจายอํานาจทางการเมือง และอํานาจทางเศรษฐกิจ โดยการกระจายรายจายและบริการของภาครัฐไป
ยังรัฐบาลระดับจังหวัดและพื้นที่ ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นของตนเอง ไดแก ผูวาราชการ
จังหวัด ผูวาระดับอําเภอ และผูบริหารระดับตําบล นอกจากนี้ยังมีสิทธิเลือกตั้งฝายนิติบัญญัติในพื้นที่ ไดแก
สมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาอําเภอ25,26 การกระจายอํานาจดานสุขภาพของอินโดนีเซียทําสําเร็จในป
พ.ศ. 2544 เปนการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญและรวดเร็วทําใหไมมีการเตรียมความพรอมดานรายละเอียด
เชน หนาที่ ความรับผิดชอบของแตละหนวยงานทําใหเกิดความสับสนในการประสานงานของหนวยงานระดับ
จังหวัดและอําเภอ สงผลใหผลการดําเนินงานในบางตัวชี้วัดลดลง1
อิ นโดนีเ ซีย ใชก ารกระจายอํ านาจแบบโอนอํา นาจ(Devolution)ไปยัง ท อ งที่ก ลาวคื อ กระทรวง
สาธารณสุขมีหนาที่ควบคุมกํากับการทํางาน กํากับการบริหารทรัพยากรและกําลังคนดานสุขภาพ และกํากับ
ดูแลกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ยังดูแลโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิบางแหง นอกจากนี้ยังมีหนวยงานใน
สวนกลางที่รับ ผิดชอบงานสาธารณสุขแตไมขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุ ข ไดแก องค การอาหารและยา
(Food and Drug Control Agency) องคการสวัสดิการสังคม(Social Security Agency) คณะกรรมการ
ประชากรและการวางแผนครอบครัวแหงชาติ (National Population and Family Planning Board)
รัฐบาลทองถิ่นระดับจังหวัดมีโรงพยาบาลเปนของตนเอง และบริหารจัดการโดยผานสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดซึ่งเปนทั้งผูบริหารงาน ประสานงานกับหนวยงานดานสุขภาพอื่นทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด และภูมิภาค
รัฐบาลทองถิ่นระดับอําเภอมีโรงพยาบาลและศูนยบริการปฐมภูมิของตนเอง และบริหารจัดการผานสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ25
จากการศึกษาที่ผานมาการดําเนินงานดานสุขภาพภายหลังการกระจายอํานาจของอินโดนีเซียพบวา
การเขาถึงบริการอนามัยแมและเด็กเพิ่มขึ้นเล็กนอยใน 10 อําเภอ ในเขตชวาตะวันออกและชวากลาง27 แตก็
พบปญหาหลายประการ ไดแก กระทรวงสาธารณสุขสวนกลางขาดอํานาจในการประสานงานกับสวนภูมิภาค
ปญหาขาดความเชื่อมตอดานขอมูลสุขภาพจากระบบรายงานที่แยกสวน และประสบปญหาความครอบคลุม
ของวัคซีนในระดับตําบล และมีความแตกตางกันในระดับภูมิภาค ซึ่งเกิดจากการลดบทบาทของรัฐบาลกลาง
ทั้งการจัดซื้อวัคซีน การกําหนดนโยบาย การติดตามและประมวลผล การควบคุมคุณภาพ25,28 นอกจากนี้ยัง
พบวาสุขภาวะของประชาชนมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ขึ้นอยูกับความสามารถของรัฐบาลทองถิ่ น
และการคอรรัปชั่นในพื้นที26่ จากประสบการณของอินโดนีเซีย จําเปนที่จะตองมีการกําหนดแนวทางการกํากับ
ติดตามใหชัดเจน แบงบทบาทของรัฐบาลทองถิ่นและรัฐบาลกลางใหชัดเจน และมีการประสานงานระหวาง
ทั้งสองหนวยงานที่ดี28
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2.3.4 การกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริยเปนประมุ ข
แบงเขตการปกครองออกเปน 47 จังหวัด แตละจังหวัดจะมีอํานาจการบริหารจัดการตนเอง29 โดยเนนการดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชนเปนหลัก สวนดานอื่ นๆขึ้ นกับ ความตอ งการของแตล ะเขตการปกครอง ซึ่ งการ
ดําเนินงานทั้งหมดจะอยูภายใตการดูแลของรัฐบาลกลาง การดําเนินงานดานสาธารณสุขของประเทศญี่ปุน
มีกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิก ารญี่ปุน เปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ30 แบงการดูแล
ออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับเขตการปกครองจังหวัด และระดับเมือง ดานการบริหารงาน กระทรวง
จะทําหนาที่ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติหรือแนวทางปฏิบัติใหแตละเขตการปกครองนําไปปฏิบัติ ไมวาเปน
เรื่ อ งของบุ คลากรทางการแพทย จํ านวนเตี ยง มาตรฐานการใหบ ริ ก าร จุ ดที่ มุ ง เน นในการดูแ ลผูป ว ย
การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ยกตัวอยางเชน แผนบริการทางการแพทย (Medical Care Plans) ที่เริ่ม
ใชตั้งแตปพ.ศ.2549 มีการปรับปรุงทุก 5 ป โดยเขตการปกครองจะมีตัวแทนเขาไปรวมรางกฏหมายรวมกับ
สมาคมวิชาชีพแพทย พยาบาล
สําหรับ ด านการเงิ นการคลัง ประเทศญี่ปุนมีสิท ธิป ระกันสุขภาพถวนหนาและสิท ธิประกันสัง คม
ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุน จะเปนหนวยงานที่รับภาระดานคาใชจายการรักษาสวน
ที่เกินมา เพื่อใหประชาชนไมไดรับผลกระทบจากการรักษา สําหรับดานขอมูลสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุน จะเปนผูเก็บรวมรวมขอมูลสุขภาพทั้งหมด มาวิเคราะหเพื่อวางแผนการพัฒนา
ตอไป จึงเห็นไดวาการกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศญี่ปุน ไดใหอํานาจในการบริหารจัดการแกการ
ปกครองในระดับทองถิ่น โดยรัฐบาลกลางมีหนาที่สนับ สนุนทรัพ ยากรในสวนที่การปกครองระดับทองถิ่ น
ไมสามารถสนับสนุนไดและควบคุมใหการดูแลสุขภาพประชาชนเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
2.3.5 การกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศฟลิปปนส
ประเทศฟ ลิ ป ป น ส เป น ประเทศที่ ป กครองด ว ยระบอบประชาธิ ป ไตยแบบสาธารณรั ฐ โดยมี
ประธานาธิบดีเปนประมุข แบงเขตการปกครองออกเปน 17 เขต 80 จังหวัด เริ่มมีการกระจายอํานาจตาม
ประมวลกฏหมายรัฐบาลทองถิ่นตั้งแตปพ.ศ.2534 (Local Government Code 1991)31 โดยรัฐบาลทองถิ่น
จะมีอํานาจการบริหารจัดการตนเอง ทั้งในดานงบประมาณและนโยบาย ดานการบริหารงาน ระดับเมืองและ
เทศบาลจะดูแลดานการสงเสริมปองกันโรคเปนหลักใน Barangay Health Stations และ Rural Health
Units ส ว นระดั บ จั ง หวั ด จะดู แ ลโรงพยาบาลอํ า เภอและจั ง หวั ด เป น หลั ก โดยมี ก ระทรวงสาธารณสุ ข
(Department of Health) เปนผูควบคุมใหปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานผานทาง Regional Centres
for Health and Development (CHDs) สําหรับกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบโรงพยาบาลบางสวน
และโรงพยาบาลในระดับที่สูงขึ้นไป คือ ระดับทุตติยภูมิและโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดานบุคลากรจะขึ้นกับ
นโยบายระดับชาติ (Strategic Plan for HRH Development) ซึ่งควบคุมดานการผลิตบุคลากร การจางงาน
การกระจายตัวของบุคลากร ดานทรัพยากรที่สนับสนุน เชน อาคาร อุปกรณการแพทย จะขึ้นกับ Philippine
Health Facility Enhancement Programme (HFEP) ภายใต Health Facilities Development
(NCHFD) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง มุง ใหป ระชาชนไดรับ บริการอยางเทาเทียมและไดคุณภาพ เช น
การกระจายตัวของโรงพยาบาล การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Accreditation)
สําหรับดานการเงินการคลัง ประเทศฟลิปปนสแบงระบบประกันสุขภาพออกเปนประกันสังคม(Social
Health Insurance) ประกันสุขภาพของเอกชนและผูที่มีรายไดนอย (Sponsored Programme) ทั้งหมดอยู
ภายใตการดูแลของ PhilHealth ซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลเรื่องการเบิกจายคารักษาพยาบาล รัฐบาลทองถิ่น
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จะไดรับเงินสนับสนุนคารักษาบางสวนจากรัฐบาลกลางและตองรวมดูแลคาใชจายในการรักษาสําหรับผูที่มี
รายไดนอยดวย แตภายหลังการกระจายอํานาจทําใหคาใชจายดานสงเสริมปองกันโรคลดลง และเพิ่มคาใชจาย
ดานการรักษาพยาบาลมากขึ้น28
สําหรับดานระบบสารสนเทศ พบวายังมีปญหาการเชื่อมตอขอมูลระหวางระดับทองถิ่นและระดับชาติ
รวมถึงขอมูลจากภาคเอกชน เนื่องจากไมมีระบบฐานขอมูลที่ไดมาตรฐาน โดยสรุปคือ ประเทศฟลิปปนสมีการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องของงบประมาณและการกําหนดนโยบายระดับทองถิ่น แตยังมี
ปญหาเรื่องการควบคุมดูแลและการนํานโยบายจากสวนกลางไปใช ทั้ง ในเรื่องของระบบขอมูล การเก็บค า
รักษาพยาบาล การขาดแคลนบุคลากร เปนตน
2.3.6 การกระจายอํานาจดานสุขภาพของประเทศนิวซีแลนด
ประเทศนิวซีแลนด ปกครองแบบประชาธิปไตย มีประชากร 4.49 ลานคน มีระบบประกันสุขภาพถวน
หนาที่รัฐบาลจัดสรรเงินจากภาษี หนวยงานดานสาธารณสุขมี 2 ระดับ ไดแก ระดับประเทศ และระดับพื้นที่
กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในสังกัดเปนผูกํากับการทํางาน วางนโยบาย วางแผนอัตรากําลัง จัดสรร
งบประมาณใหค ณะกรรมการสุ ขภาพระดั บ อํ าเภอซึ่ ง ส วนมากจะเป นงบประมาณด านการรั ก ษา ฟ น ฟู
แตงบประมาณดานงานสาธารณสุขและผูพิการกระทรวงสาธารณสุขยังเปนผูรับผิดชอบ งานดานสาธารณสุข
กระจายอํานาจใหคณะกรรมการสุขภาพระดับอําเภอเปนผูบริหาร มีทั้งหมด 20 แหง โดยสมาชิกมาจากการ
เลือกตั้ง 7 ตําแหนง และมาจากการแตงตั้ง 4 ตําแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุม
กํากับการทํางานของกรรมการไดโดยมีอํานาจถอดถอน หรือแตงตั้งกรรมการได คณะกรรมการชุดนี้บริหาร
งบประมาณดานสาธารณสุข 3 ใน 4 ของประเทศ โดยมีหนาที่เปนทั้งผูใหบริการ ผูจัดสรรงบประมาณดาน
สุขภาพไปใหผูใหบริการภาครัฐ เอกชนหรือองคกรไมแสวงหากําไรในพื้นที่ และวางแผนการใหบริการในพื้นที่
ตามกรอบนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดในแตละป
ในดานการใหบริ การสาธารณสุขทองถิ่นจะมีหนวยบริการทั้ง ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิของตนเอง
สวนหนวยบริก ารปฐมภูมิและงานชุมชนจะรวมมือกับผูใหบริการเอกชนและองคกรไมแสวงหากําไรในการ
จั ด บริ ก าร ด า นการลงทุ น ด า นสุ ข ภาพต อ งทํ า แผนไปขอความเห็ น ชอบจากกระทรวงสุ ข ภาพและ
กระทรวงการคลั ง ประชาชนสามารถเข ามามีสวนรวมในการวางแผน หรื อให คําแนะนํ ากรรมการในดาน
นโยบายได แตอยางไรก็ตามบางพื้นที่กรรมการสุขภาพก็ประสบปญหาการขาดแคลนงบประมาณเนื่องจาก
มีการแบงเขตทั้งหมด 20 เขต แตมีประชากรประมาณ 4 ลานคน นอกจากนี้ยังมีแนวโนมบริหารแบบรวมศูนย
มากขึ้น เชน การจัดตั้งหนวยงาน Health Benefits Limited ขึ้นมาเปนหนวยงานกลางเพื่อเปนฝายสนับสนุน
คณะกรรมการสุขภาพระดับ อําเภอในการจัดซื้อยา อุป กรณ การแพทย และงานดานบริ หารเพื่อลดต นทุน
สงผลใหเปนการลดอํานาจ ในการตัดสินใจของหนวยงานในพื้นที่32–34
สรุป

การกระจายอํานาจดานสุขภาพใน 6 ประเทศที่ได ทําการศึ กษา พบวาเป นการถ ายโอนอํ านาจ
(Devolution) ไปใหห นวยงานในทอ งถิ่น โดยกระจายไปทั้ง อํ านาจการบริ หารจัดการ อํานาจการจั ดสรร
งบประมาณ และอํานาจทางการเมื อง รัฐบาลทองถิ่นจะเปนผูใหบริการหรือจะซื้อบริการบางประเภทจาก
ภาคเอกชน หรือองคกรไมแสวงหากําไร แตกตางกันไปในแตละประเทศแตสิ่งหนึ่งที่คลายกันคือรัฐบาลกลาง
หรื อ กระทรวงสาธารณสุ ขมี อํ า นาจและหน าที่ กํ า กั บ ดู แลการทํ างานของหน ว ยงานสาธารณสุข ทั้ง หมด
ในประเทศ ไมว าจะเปนคุณภาพการใหบ ริ ก าร กํ า หนดตั วชี้ วัดด านสุ ขภาพบางรายการที่ และจั ดระบบ
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สนั บ สนุ น การให บ ริ ก าร เช น อั ต รากํ า ลั ง การจั ด หายาและวั ค ซี น ที่ จํ า เป น การจั ด การข อ มู ล สุ ข ภาพ
การคุมครองผูบริโภค เปนตน ซึ่งการกํากับนี้มีรูปแบบที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ ปญหาที่พบเหมือนกัน
ในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้ง 2 ประเทศ คือ การกระจายอํานาจที่เกิดขึ้นพรอมกันทั่วประเทศอยางรวดเร็ว
สงผลตอการดําเนินงานสาธารณสุข นอกจากนี้ยังประสบปญหาการเชื่อมโยงขอมูลสุขภาพ อํานาจในการกํากับ
ดูแลนโยบายระดับประเทศ สําหรับประเทศไทยการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนการกระจายอํานาจในระดับการถายโอนอํานาจ (Devolution) ที่มอบใหทั้งภารกิจดานการบริหาร
จัดการ ภารกิจ ดานการจั ดการงบประมาณ และอํานาจทางการเมือ ง สอดคลอ งกับหลายประเทศที่มีการ
กระจายอํานาจดานสุขภาพ แตในประเทศไทยยังไมมีการถายโอนหนวยบริการระดับ อื่น เชน โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางไปยังหนวยงานในทองถิ่น จึงควรที่จะมีการพิจารณา
รูปแบบที่จะกระจายอํานาจหนวยงานดังกลาวตอไป
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บทที่ 3 ผลการศึกษา
การรายงานผลการศึกษาในครั้งนี้ แบงเปน 4 ตอน ตอนที่หนึ่ง ผลลัพธของการถายโอน ตอนที่สอง
กระบวนการถายโอน ตอนที่สาม ขอดี ขอ เสีย ปจจัยสําเร็จ และ อุปสรรคของการถายโอน และ ตอนที่สี่
ขอเสนอการจัดบริการสุขภาพในระดับทองถิ่น

ตอนที่หนึง่ ผลของการถายโอน

3.1 ผลการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพโดยใชขอมูลตัวชี้วัด QOF 4 ตัวชี้วัด
The World Health Report 2008: Primary Health Care – now more than ever ของ
องคการอนามัยโลก ไดเนนย้ําการบริการของหนวยบริการปฐมภูมิตองเปนการจัดบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนอยางผสมผสานและบูรณาการ (Comprehensive and integrated response)35
สวนหนึ่งของการบริการเปนการมุงเนนการปองกันโรค เชน การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง การตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นจึงใชขอมูลทุติยภูมิจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งเปน
ขอมูลตามตัวชี้วัดเกณฑคุณภาพและผลงานบริการผลงานบริการ (Quality and Outcome Framework,
QOF) ที่รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เปนผลงานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 – 31 มีนาคม 2560
(เนื่องจากเปนระยะเวลาที่ สปสช. ตองนําผลงานมาจัดสรรเงิน) ทําการคัดเลือกขอมูล 4 ตัวชี้วัดดานการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ไดแก
1) รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ป ไดรับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัดระดับน้ําตาล
ในเลือด (สิทธิประกันสุขภาพแหงชาติ)
2) รอยละของประชากรไทยอายุ 35-74ป ไดรับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (สิทธิประกันสุขภาพ
แหงชาติ)
3) รอยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ป ภายใน 5 ป
(สิทธิประกันสุขภาพแหงชาติ)
4) รอยละของหญิงมีครรภไดรับการฝากครรภครัง้ แรกภายใน 12 สัปดาห (ทุกสิทธิ)
ทํ า การคั ด เลื อ กหน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ คื อ โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล สถานี อ นามั ย
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ศูนยบริการสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไมนับรวมหนวยบริการปฐมภูมทิ อี่ งคกร
ปกครองส วนทอ งถิ่นจัดตั้ง เพื่ อบริการประชาชนในพื้นที่เอง ไดมาทั้งหมด 9,930 แห ง แตทํ าการคัดออก
90 แหง เนื่องจากขอมูลไมส มบูรณทั้ง 4 ตัวชี้วัด คงเหลือหนวยบริการ 9,840 แหง โดยเปนหนวยบริการ
ที่ถายโอนไปยังอปท. แลว 49 แหง (ไมมีขอมูลสุขศาลา 2 แหงที่ถายโอนแลว) และไมไดถายโอน 9,791 แหง
ดูตารางที่ 3.1
จากนั้นทําการคัดเลือกเฉพาะหนวยบริการที่อยูอําเภอเดียวกันกับหนวยบริการที่ถายโอนมาเปนกลุม
ควบคุม เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน จํานวนทั้งหมด 497 แหง จําแนกเปนหนวยบริการที่ไมถายโอน
448 แหง และถายโอน 49 แหง (ไมมีขอมูลของสุขศาลาที่ถายโอน 2 แหง) ดูแผนภูมิที่ 3.1
23

ตารางที่ 3.1 หนวยบริการปฐมภูมิที่นํามาวิเคราะหขอมูล QOF 4 ตัวชี้วัด
ถายโอน (รอยละ)
ไมถายโอน (รอยละ)
รวม
จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ
49 (0.50)
9,791 (99.50)
9,840
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
19 (0.19)
9,726 (99.81)
9,745
สถานีอนามัย
24 (100)
0 (0.00)
24
สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
4 (5.80)
65 (94.20)
69
ศูนยบริการสาธารณสุข
2 (100)
0 (0.00)
2
คาเฉลี่ยอัตราการคัดกรองโรค (คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน)
เบาหวาน
53.58% (28.88)
69.36% (21.19)
69.29% (21.26)
ความดันโลหิตสูง
56.15% (27.32)
70.05% (20.78)
69.98% (20.84)
มะเร็งปากมดลูกสะสม 5 ป
31.81% (18.17)
47.54% (17.16)
47.46% (17.20)
ฝากครรภกอน 12 สัปดาห
47.91% (20.01)
53.70% (19.17)
53.68% (19.18)
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลหนวยบริการปฐมภูมิจากขอมูล QOF ของสปสช. (1 เม.ย. 2559 – 1 มี.ค. 2560)
การเปรียบเทียบดวยสถิติเชิงพรรณา พบวา หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังอปท. ทั้ง 49 แหง
มีคาเฉลี่ยอัตราการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมะเร็งปากมดลูกสะสม 5 ป นอยกวาคาเฉลี่ย
ของหนวยบริการกลุมควบคุม แตมีคาเฉลี่ยอัตราการฝากครรภกอน 12 สัปดาหสูงกวาคาเฉลี่ยของหนวย
บริการกลุมควบคุม ดูตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 4 ตัวชี้วัดระหวางหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนกับหนวยบริการ
ปฐมภูมิในพื้นทีอ่ ําเภอเดียวกันแตไมไดถายโอน
ถายโอน (รอยละ)
ไมถายโอน (รอยละ) รวม
จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ
49 (10.94)
448 (90.14)
497
19 (4.11)
443 (95.89)
462
• รพ.สต.
• สถานีอนามัย

24 (100)

0 (0.00)

24

• สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

4 (44.44)

5 (55.56)

9

• ศูนยบริการสาธารณสุข

2 (100)

0 (0.00)

2

คาเฉลี่ยอัตราการคัดกรองโรค (คาเบี่ยนเบนมาตรฐาน)
เบาหวาน
53.58% (28.88)
63.33% (25.74)
62.36% (26.20)
ความดันโลหิตสูง
56.15% (27.32)
64.77% (24.84)
63.92% (25.19)
มะเร็งปากมดลูกสะสม 5 ป
31.81% (18.17)
42.90% (17.42)
41.80% (17.79)
ฝากครรภกอน 12 สัปดาห
47.91% (20.01)
44.14% (19.37)
44.50% (19.44)
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลหนวยบริการปฐมภูมิจากขอมูล QOF ของสปสช (1 เม.ย. 2559 – 1 มี.ค. 2560)
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แผนภูมิที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการจัดการขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห

จากการพิจารณาการกระจายตัวของขอมูลพบวา ขอมูลอัตราการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
และมะเร็งปากมดลูกสะสม 5 ป ในกลุมประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีการกระจายตัวไมเปน
แบบปกติ (Non-normal Distribution) จึงใชการคํานวณสถิติเชิงอนุมานดวย Wilcoxon ranksum test เพื่อ
เปรียบเทียบอัตราการคัดกรองโรคทั้งสามระหวางหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนกับหนวยบริการปฐมภูมิใน
พื้นที่อําเภอเดี ยวกั นแต ไม ได ถายโอน ผลการวิ เ คราะห พ บวาหนว ยบริก ารปฐมภูมิที่ถ ายโอนไปยัง อปท.
มีคามัธยฐานอัตราการคัดกรองโรคดังกลาวนอยกวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ไมถายโอน โดยมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.0400, 0.0438 และ 0.0000 ตามลําดับ) ดังแสดงในตารางที่ 3.3
ขอมูลอัตราการฝากครรภกอน 12 สัปดาหของหญิงตั้งครรภในพื้นที่ทุกสิทธิการรักษา มีการกระจาย
ตัวแบบปกติ (Normal Distribution) จึง ใชการคํานวณสถิติเ ชิงอนุมานดวย t test พบว า หน วยบริการ
ปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังอปท. มีคาเฉลี่ยอัตราการฝากครรภกอน 12 สัปดาห มากกวาหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่ไมถายโอนในอํ าเภอเดี ยวกั น แตไม มีความแตกต างกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p value = 0.1974)
ดังแสดงในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบคามัธยฐานอัตราการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งปากมดลูก และ
คาเฉลี่ยของอัตราการฝากครรภกอน 12 สัปดาหของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนและไมถายโอน
คาเฉลี่ยอัตราการคัดกรอง
คาสถิติ
ถายโอน
ไมถายโอน
รวม
P value
โรค
เบาหวาน*
Median
55.49
71.73
70.93
0.0400
(Q1-Q3) (31.11-79.20) (53.21 - 81.77) (50.94-81.62)
ความดันโลหิตสูง*
Median
58.54
72.09
71.79
0.0438
(Q1-Q3) (36.20-78.84) (56.02 - 82.20) (52.89-81.93)
มะเร็งปากมดลูกสะสม 5 ป* Median
27.58
40.97
39.96
0.0000
(Q1-Q3) (20.28-37.93) (29.36 - 54.18) (28.18-52.14)
ฝากครรภกอน 12 สัปดาห** Mean
47.91
44.14
44.50
0.1974
(95%CI) (42.16-53.66) (42.34-45.93) (42.79-46.22)
จํานวนหนวยบริการ
49
448
497
ปฐมภูมิ
หมายเหตุ: * Wilcoxon ranksum test, ** t test
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลหนวยบริการปฐมภูมิจากขอมูล QOF ของสปสช (1 เม.ย. 2559 – 1 มี.ค. 2560)
เมื่อทําการศึกษาตอในระดับที่เล็กลง โดยคัดเลือกเฉพาะตําบลที่มีหนวยบริการทั้งถายโอนไปยัง อปท.
และไมถายโอนไปนยัง อปท. ในตําบลเดียวกัน ไดหนวยบริการจํานวนทั้งหมด 34 แหง ในพื้นที่ 12 ตําบล
จําแนกเปนหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอน 14 แหง และไมถายโอน 20 แหง หากภายในตําบลนั้นมีหนวย
บริการปฐมภูมิที่ไมไดถายโอนหลายแหงจะนําคาเฉลี่ยของหนวยบริการปฐมภูมิดังกลาวมาเปรียบเทียบกับ
หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอน ไดผลดังตอไปนี้
• หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอน 2 แหง มีผลงานดีกวา ไดแก Devolved 6 และ 11 (อัตราการตรวจ
คัดกรองตั้งแตสามตัวชี้วัดขึ้นไปของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลวมีคาสูงกวาหนวยบริการปฐม
ภูมิที่ไมถายโอน)
• หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอน 4 แหง มีผลงานใกลเคียงกัน ไดแก Devolved 1, 7, 9 และ 10
(อัตราการตรวจคัดกรองสองตัวชี้วัดมีคาสูงกวาและอีกสองตัวชี้วัดมีคาต่ํากวาที่ไมถายโอน)
• หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอน 8 แหง มีผลงานนอยกวา ไดแก Devolved 2 – 5, 8, 12 – 14 (อัตรา
การตรวจคัดกรองตั้งแตสามตัวชี้วัดขึ้นไปของหนวยบริการที่ถายโอนแลวมีคาต่ํากวาที่ไมถายโอน
ดังแสดงในตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบอัตราการคัดกรองโรคและฝากครรภกอน 12 สัปดาห ระหวางหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่ถายโอน และไมถายโอนในตําบลเดียวกัน
จํานวน
จํานวน
รพ.สต.ถายโอน
4
รพ.สต.
รพ.สต.
(Devolved) /
DM HT PAP ANC
ตําบล
ตัวชี้วัด
ที่ถายโอน
ที่ไมไดถายโอน
ไมถายโอน (Non)
Devolved 1
78.54 77.24 6.06 50.00
2
ก
1
1
Non
60.46 86.02 27.14 37.50
Devolved 2
14.32 14.70 22.99 53.70
1
ข
1
3
Non*
82.98 83.12 31.55 47.70
Devolved 3
22.47 20.89 32.27 34.15
1
ค
1
1
Non
72.42 72.74 45.43 31.03
Devolved 4
11.92 12.81 15.13 66.67
0
ง
2
4
Devolved 5
48.46 48.73 9.32 53.33
0
Non*
77.21 78.49 37.61 73.45
Devolved 6
94.40 93.82 40.30 57.58
4
จ
1
1
Non
92.45 91.78 34.86 50.00
Devolved 7
6.34 43.84 30.56 66.67
2
ฉ
1
1
Non
27.71 31.00 37.44 63.64
Devolved 8
24.03 27.87 35.01 62.50
1
ช
1
1
Non
72.38 70.34 36.17 36.36
Devolved 9
88.44 85.50 60.17 26.67
2
ซ
2
2
Devolved 10
86.55 82.68 65.49 55.56
2
Non*
85.00 81.69 78.44 68.75
Devolved 11
80.96 82.78 33.18 31.58
3
ญ
1
1
Non
72.73 67.62 29.30 52.94
Devolved 12
82.29 82.06 24.29 34.62
0
ฐ
1
3
Non*
82.79 82.58 43.47 44.24
Devolved 13
52.56 58.54 27.16 27.27
1
ฒ
1
1
Non
55.03 59.56 20.26 38.46
Devolved 14
48.34 47.69 22.52 66.67
1
ณ
1
1
Non
73.74 71.64 22.15 67.74
หมายเหตุ: * มีหลายหนวยบริการทีไมถายโอนในตําบล จึงใชคาเฉลี่ย
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลหนวยบริการปฐมภูมิจากขอมูลตัวชี้วัด QOF ของสปสช (1 เม.ย.2559 – 1 มี.ค. 2560)
โดยสรุป จากขอมูลทุติยภูมิ QOF 4 ตัวชี้วัด การตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง
ปากมดลูก และการฝากครรภกอน 12 สัปดาห แสดงใหเห็นวาการบริการปฐมภูมิดานการตรวจคัดกรอง
โรคของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลวไมไดดีกวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ไมไดถายโอน
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3.2 ขอมูลพื้นฐานหนวยบริการปฐมภูมิที่ตอบแบบสอบถาม
ทําการสงแบบสอบถามทางไปรษณียไปใหหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 51 แหง แหงละหนึ่งชุด แบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 5 ประเด็น ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของทั้ง
อปท. และหนวยบริการปฐมภูมิ 2) ความคิดเห็นตอทรัพยากรของหนวยบริการปฐมภูมิ ไดแก งบประมาณที่
ไดรับ อัตรากําลัง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ และครุภัณฑทางการแพทย การพัฒนาวิชาการ วาเพียงพอ
ขาดแคลนหรือมากเกินจําเปน 3) ความเห็นตอกระบวนการ ไดแก การบริหารจัดการและความเปนผูนํา
รูปแบบการใหบริการประชาชนที่เปลี่ยนไป การทํางานรวมกับภาคีเครือขายตางๆ 4) ความเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม เชน ความพึงพอใจของเจาหนาที่ตอการทํางานภายใตองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานตางๆ
ผลลัพธก ารใหบ ริการประชาชน และ 5) ประเด็ นอื่นๆ เชน จุ ดแข็ง จุดออนของการถายโอนสถานบริการ
ปฐมภูมิที่ผานมา และขอเสนอตอการถายโอนในอนาคต (ภาคผนวก 1)
จากจํานวน 51 แหง หนวยบริการปฐมภูมิตอบแบบสอบถามแลวสงกลับมาทั้งหมด 41 แหง คิดเปน
อัตราตอบกลับรอยละ 80.39 โดยแบงเปนศูนยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หรือ
สถานีอ นามัย 40 แหง และสสช. 1 แห ง โดยหนวยบริ ก ารในเขตสุ ขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9 ตอบกลับ
แบบสอบถามมาครบ ในขณะที่หนวยบริการในเขตสุขภาพที่ 2 ตอบกลับมาเพียงรอยละ 50 ตามตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิที่ตอบแบบสอบถามแยกตามแขตบริการสุขภาพ
เขตบริการสุขภาพ จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ รอยละที่ตอบแบบสอบถาม
ที่ถายโอน (แหง)
ที่ตอบแบบสอบถาม (แหง)
1
9
9
100.00
2
12
6
50.00
3
6
5
83.33
4
4
3
75.00
5
7
6
85.71
6
6
6
100.00
7
1
1
100.00
8
1
1
100.00
9
2
2
100.00
11
3
2
66.67
รวม
51
41
80.39
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
ผูตอบแบบสอบถามมีอายุเฉลี่ย 46.05 ป เปนเพศชายรอยละ 46.34 เพศหญิงรอยละ 53.66 โดยรอย
ละ 75.61 ของผูตอบแบบสอบถามเปนผูบริหารในหนวยบริการปฐมภูมิ และสวนใหญ (รอยละ 85.29) มีอายุ
ราชการมากกวา 20 ป และสวนใหญมีระยะเวลาทํางานในหนวยบริการปฐมภูมิปจจุบันมากกวา 10 ป และ
ระหวาง 6-10 ป (รอยละ 34.15 และ 29.27 ตามลําดับ)
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มากกวาครึ่งหนึ่งของหนวยบริการปฐมภูมิ (รอยละ 51.22 หรือ 21 แหง) สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบล โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระยะทางหางจากศาลากลางจังหวัดมากกวา 50 กิโลเมตร ถึงรอยละ
46.34 (19 แหง) (ดูตารางที่ 3.6) มีประชากรในเขตรับผิดชอบของอปท. อยูในชวง 7,001-15,000 คน รอยละ
51.22 (21 แหง) และรายไดขององคก รปกครองสวนทองถิ่นอยูในชวง 20-100 ล านบาท รอ ยละ 75.61
(31 แหง) รายไดมากกวา 100 ลานบาท รอยละ 12.20 (5 แหง)
ตารางที่ 3.6 ขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่หนวยบริการปฐมภูมิสังกัด
ตนสังกัด
จํานวนหนวยบริการ พื้นที่รบั ผิดชอบ
จํานวนประชากร
จํานวนประชากร
ปฐมภูม*ิ (แหง)
เฉลี่ย*
เฉลี่ย** (คน)
นอยสุด-มากสุด**
(ตารางกิโลเมตร)
(คน)
1. องคการ
21
121.25
10,474
8,110 - 15,486
บริหารสวนตําบล
2. เทศบาลตําบล
16
59.80
10,365
4,840 – 23,620
3. เทศบาลเมือง
3
43.42
52,638
31,375 – 73,901
4. อปท.รูปแบบ
1
22.20
115,840
พิเศษ
รวม
32
99.52
16,361
4,840 – 115,840
ที่มา: * นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่สง ไปยังหนวยบริการปฐมภูม,ิ **ขอมูลจากกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
หนวยบริการปฐมภูมิสวนใหญมีระยะทางหางจากโรงพยาบาลแมขายนอยกวา 10 กิโลเมตร คิดเปน
รอยละ 46.34 (19 แหง) รับผิดชอบประชากร 3,001-8,000 คน (เทียบเทารพ.สต.ขนาด M) รอยละ 43.90
(18 แหง) (ตารางที่ 3.7) รับผิดชอบหมูบานนอยกวา 10 แหง รอยละ 75.61 (31 แหง) รับผิดชอบหมูบาน
10-20 แหง รอยละ 24.39 (10 แหง)
ตารางที่ 3.7 แสดงประชากรรับผิดชอบของหนวยบริการปฐมภูมิที่ตอบแบบสอบถาม
ตนสังกัด
จํานวนหนวยบริการ
จํานวนประชากรทีห่ นวยบริการรับผิดชอบ
ปฐมภูม*ิ (แหง)
<3,000 คน
3,001-8,000 คน
>8,000 คน
1. องคการ
21
6
11
4
บริหารสวนตําบล
2. เทศบาลตําบล
16
4
7
5
3. เทศบาลเมือง
3
0
0
3
4. อปท.รูปแบบ
1
1
0
0
พิเศษ
รวม
32
7
15
10
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
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3.3 ผลลัพธการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ
ขอมูลความเห็นเรื่ องทรั พยากร และการดํ าเนินงานจากแบบสอบถามนําเสนอควบคู ไปกับ ผลการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการลงพื้นที่เก็บขอมูล โดยทําการอธิบายตามกรอบระบบสุขภาพที่พึงประสงค
หกองคประกอบ (Six Building Blocks of Health Systems) ขององคการอนามัยโลก (WHO) ไดแก ระบบ
การเงินการคลังดานสุขภาพ (Financing) ระบบการจัดการกําลังคนดานสุขภาพ (Health Workforces) ระบบ
การจัดการยาและเครื่อ งมื อทางการแพทย (Medicines) ระบบการจัดการขอ มูล สุขภาพ (Information)
ระบบการจัดบริการสุขภาพ (Service Delivery) และภาวะผูนําและการอภิบาลระบบ (Leadership and
Governance)36 ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพที่ดี ที่จะสงมอบงานบริการสุขภาพตาม
ความจํ า เป น ของประชาชน ดั ง นั้ น การถ า ยโอนก็ ค วรส ง ผลให ห น ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที ถ า ยโอนแล ว มี
องคประกอบทั้งหกอยางดีดวย
1. ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ (Financing)
หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไดรับเงินจาก 3 แหลง ไดแก (ก) งบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น งบประมาณสวนนี้เปนเงินคาบริหารจัดการรายป เงินเดือนขาราชการทองถิ่น และเงิน
จัดสรรใหตามโครงการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอไป ซึ่งสวนมากจัดสรรใหเปนงบประมาณสําหรับ
กอสรางและจัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย (ข) งบประมาณจากรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดสรร
ตามขอบัญญั ติขององคก รปกครองส วนทอ งถิ่นรายปงบประมาณ งบประมาณสวนนี้จัดสรรใหเปนคาจาง
สําหรับ ลูกจาง ค าใช จายในสํ านั ก งาน ค าสาธารณูป โภค คาวัส ดุอุป กรณตางๆ และ (ค) งบประมาณจาก
สํานักงานหลัก ประกั นสุขภาพแหง ชาติ เปนงบประมาณรายหัวที่จัดสรรใหผานโรงพยาบาลแมขายขึ้นกับ
การตกลงกันภายในอําเภอ และกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดรับจัดสรรตองสมทบเงินในการจัดทําโครงการเพื่อการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
ข อ มู ล ทุ ติย ภูมิ ในตารางที่ 3.8 แสดงให เ ห็ นชั ดเจนว าหนว ยบริก ารปฐมภู มิที่ ถา ยโอนแล วไดรั บ
งบประมาณสนับสนุนจากอปท. เปนจํานวนเม็ดเงินสะสมสูงถึง 726.59 ลานบาท สําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ
จํานวน 28 – 43 แหง ภายในเวลา 10 ป (พ.ศ. 2552-2561) หรือคิดเปนคาเฉลี่ย 1.94 ลานบาทตอหนวย
บริการปฐมภูมิตอป
“เทศบาลเขามีเงินงบประมาณเยอะ...สาธารณูปโภค ถนน น้ํา มันทําไปหมดแลว ก็เอาเงินตัวนี้ไปเท
กับคุณภาพชีวิตคน” [04 06 ผูบริหารระดับอําเภอ]
“ทานนายกสนับสนุน ทุกอยาง งบประมาณ ถาอยากไดอะไรนี้เราทําขออนุมัติ ไมเคยปฏิเสธ”
[03 05 รพ.สต. ถายโอน]
ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม พบวาหนวยบริการปฐมภูมิ 38 แหง (ผูตอบแบบสอบถามไมไดล ง
ขอมูล 3 ชุด) มีสัดสวนรายไดมาจากเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมากที่สุดเฉลี่ยรอยละ
53.83 รองลงมาเป นเงิ นสนั บ สนุ นจากโรงพยาบาลแมขาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสัง กัด กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นตามลําดับ ดูตารางที่ 3.9
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ตารางที่ 3.8 งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุขของสถานี
อนามัยที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนหนวย
เฉลี่ย
จํานวนเงิน
จํานวน
บริการปฐม บาท/หนวยบริการ
ปงบประมาณ
จํานวนจังหวัด
(บาท)
อปท.
ภูมิ
ปฐมภูม/ิ ป
2552
23,441,000
19
24
28
837,179
2553

21,077,000

19

24

28

752,750

2554

50,127,437

19

24

28

1,790,266

2555

56,000,000

19

24

28

2,000,000

2556

78,000,000

22

32

40

1,950,000

2557

70,800,000

22

32

40

1,770,000

2558

124,212,000

22

32

40

3,105,300

2559

117,362,400

23

32

41

2,862,498

2560

43,000,000

23

34

43

1,000,000

2561
142,570,200
23
34
43*
3,315,586
รวม
726,590,037
1,938,358
หมายเหตุ: รพ.สต.หินดาตเพิง่ ถายโอนมาปงบประมาณ2560 ยังไมไดรบั จัดสรรงบประมาณ ที่มา: สํานักงาน
สนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินกิ หมอครอบครัว
ขอมูลจากการสัมภาษณ หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไดรับเงินจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นปละ 1,000,000 บาท ทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรงายขึ้น สามารถนํามาใชเปนเงินบํารุงของ
หนวยบริการฯ เชน การจางบุคลากร จายคาตอบแทนนอกเวลา แตก็ยังมีความกังวลจากรพ.สต.และอปท.
ถึงความแนนอนและยั่งยืนของเงินสนับสนุนกอนนี้วาจะไดรับอยางตอเนื่องประจําทุกปหรือไม ถาหากไมมีการ
จัดสรรเปนประจํ าต อเนื่ อ งทุ ก ปจ ะทํ าให บริห ารงานประสบปญหาได และหากมีก ารถายโอนมายัง อปท.
ทั้ง หมดเกาพั นกวาแห ง กรมส ง เสริ ม การปกครองสวนทอ งถิ่นจะยัง สามารถจายเงินกอ นนี้ใหกับ ทุก แหง
ไดหรือไม
“มีงบของกรมทีส่ นับสนุนมาใหเลยจางได แตอนาคตไมรูจะเปนอยางไร ถาหยุดให เด็กๆ ก็ตกงาน
หมดเลย” [03 04 รพ.สต.ถายโอน]
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ตารางที่ 3.9 สวนรายไดเฉลี่ยของหนวยบริการปฐมภูมิจากแหลงตางๆ
ตนสังกัด

จํานวน
*(แหง)

กองทุน เก็บจาก
งบจากกรม งบจากรพ. กองทุน
สงเสริมการ แมขาย หลักประกัน ประกันสังค ผูรบั บริกา
ร
ม
ปกครองสวน
สุขภาพพื้นที่
ทองถิ่น
18.03% 49.88%
19.13%
6.79%
1.12%
5.05%
งบจาก
อปท.

1. องคการ
19
บริหารสวน
ตําบล
2. เทศบาล
15 12.82% 60.18%
13.90%
8.45%
ตําบล
3. เทศบาล
3
13.20% 34.70%
30.05%
8.68%
เมือง
4. อปท.
1
4%
90%
5%
1%
รูปแบบ
พิเศษ
รวม
38 15.22% 53.83%
17.56%
7.44%
หมายเหตุ* ไมตอบแบบสอบถาม 3 แหง
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ

1.80%

2.85%

1%

12.37%

0%

0%

1.35%

4.60%

2. ระบบจัดการกําลังคนดานสุขภาพ (Health Workforce)
หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลวสวนใหญมีเจาหนาที่มากขึ้น เพียงพอตอความตองการเนื่องจาก
อปท. สามารถจัดสรรตําแหนงไดเอง แตก็ยังมีบางพื้นที่ที่ประสบปญหาขาดแคลนบุคลากร เนื่องจากอปท.
ไมสามารถจางเจาหนาที่เพิ่มไดจากขอจํากัดดานงบประมาณสําหรับจ ายคาตอบแทนของบุคคลากรตองไม
มากกวารอยละ 40 ของรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 บางแหงแมจะเปดรับสมัครแตไมสามารถหาบุคลากรที่เหมาะสมได เนื่องจากไมใชตําแหนง
ขาราชการจึงทําใหขาดความมั่นคงในอาชีพ นอกจากนี้ตําแหนงขาราชการที่ถายโอนมาพรอมหนวยบริการปฐม
ภูมิเปนตําแหนงที่ติดตัวขาราชการ ดังนั้นการโยกยาย เกษียณอายุ หรือลาออกจะสงผลใหหนวยบริการประสบ
ปญหาขาดตําแหนงขาราชการ อปท. ตองกําหนดตําแหนงขึ้นมาใหมและใชเงินของ อปท. ในการจายเงินเดือน
ทั้งนี้มี 1 แหง ใชวิธีก ารจางโรงพยาบาลเอกชนเขามาดําเนินงานดวยอัตราคาจางที่สูงกวาการจางงานของ
ราชการอยางมาก ทํ าให แก ปญ หาการขาดแคลนเจาหนาที่ได และมีแพทยมาประจําอยูตลอด 24 ชั่ วโมง
แตก็ประสบปญหาอัตราการลาออกของเจาหนาที่สูงเนื่องจากความลําบากของพื้นที่ ความกาวหนาในสาย
วิชาชีพ
“ทองถิ่นเนี่ยสะดวกสบายมากในเรื่องของการกําหนดตําแหนง สมมติวาผมอยากไดพยาบาล ผมก็
กําหนดตําแหนงไดเลย” [03 14 ผูบริหารอปท. ถายโอน]
32

“นาคิดวาอนามัยควรจะเพิ่มหมอ จริงๆนะ เพราะทุกวันนี้คนปวยกันเยอะ หิ้วยากันยังกะหิ้วขนมเห็น
แลวทอใจเลย หมอไมพอ ที่นี่อยากไดหมอเพิ่ม” [02 13 ประชาชน พื้นที่ถายโอน]
“ตัวทองถิ่นเองมี พรบ.บริหารงานบุคคลกําหนดไว คาจางคาตอบแทนของทองถิ่นจะมีไดไมเกิน 40%
ทําใหทองถิ่นไมสามารถสรรหาบุคลากร เพิ่มไดทั้งตัวของเทศบาลเอง ถาเทศบาลเองมีงบประมาณตรง
นี้แหลือทานนายกฯ ใหอยูแลวครับ ไมวาจะเปนพยาบาล หรือนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อเอาไป
ปฏิบัติงานได” [02 09 ผูบริหารทองถิ่น ถายโอน]
ผลการวิ เคราะห ขอ มู ล จากแบบสอบถาม พบวาปจ จุบันหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนมีจํานวน
เจาหนาที่เฉลี่ย 12.41 คน/แหง (นอยที่สุด 3 คน ในสังกัดเทศบาลตําบล และจํานวนมากที่สุด 46 คนในสังกัด
อปท. รูปแบบพิเศษ) รูปแบบการจางงานพบวามีขาราชการเฉลี่ย 3.95 คน/แหง หนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน
30 แหง มีขาราชการนอยกวา 5 คน และหนวยบริการปฐมภูมิจํานวน 11 แหงมีขาราชการเทากับหรือมากกวา
5 คน ตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 จํานวนเจาหนาที่ในหนวยบริการปฐมภูมิ
ตนสังกัด
จํานวน จํานวนเจาหนาที่
จํานวน
จํานวนเจาหนาที่ จํานวนเจาหนาที่
(แหง)
เฉลี่ย (คน)
ขาราชการเฉลี่ย นอยที่สุด (คน) มากที่สุด (คน)
(คน)
1. องคการบริหาร
21
11.86
3.67
5
25
สวนตําบล
2. เทศบาลตําบล
16
9.94
3.88
3
32
3. เทศบาลเมือง
3
18.33
7.33
4
35
4. อปท.รูปแบบ
1
46
1
พิเศษ
รวม
41
12.41
3.95
3
46
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
วิชาชีพที่กําหนดวาจําเปนตองมีในหนวยบริการปฐมภูมิ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข
และ ทันตาภิบาล ขอมูลจากแบบสอบถาม พบวา หนวยบริการปฐมภูมิหลายแหงมีบุคลากรนอกเหนือจากทีก่ าํ หนด
ไว เชน มีแพทย/ทันตแพทย 4 แหง เภสัชกร/จพ.เภสัชกรรม 4 แหง นักกายภาพบําบัด/นักกิจกรรมบําบัด 9 แหง
แพทยแผนไทย 20 แหง แพทยแผนจีน 1 แหง นักจิตวิทยา 1 แหง เจาหนาที่เอ็กซเรย 1 แหง เวชกิจฉุกเฉิน 1 แหง
หนวยบริก าร 28 แห งจาก 41 แหง รูสึก วาขาดแคลนบุคลากรสายวิชาชีพ ในขณะที่อีก 18 แห ง
จาก 41 แหง รูสึกวาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุน และมีหนวยบริการ 15 แหง จาก 41 แหง รูสึกวายัง
ขาดแคลนบุคลากรทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน นอกจากนี้ พบวาเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถาม คิดวา
ไดรับการพัฒนาวิชาการที่เพียงพอรอยละ 63.41 (26 แหง) ไมเพียงพอรอยละ 36.59 (15 แหง) (ตารางที่
3.11) ดานอิส ระการทํ างานด านสาธารณสุขสวนใหญ ไดรับ อิส ระอยางเต็ม ที่ แตบ างแหง มีอิส ระนอ ยลง
เนื่องจากตองทํางานตอบสนองนโยบายของผูบริหารทองถิ่นสงผลตอการทํางานของวิชาชีพตนเอง ซึ่งตอ ง
หาทางปรับตัวใหอยูรอด สอดคลองกับผลจากแบบสอบถามที่พบวา สวนใหญเจาหนาที่สาธารณสุขมีอิสระ
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ในการทํางานในพื้นที่ รอยละ 68.29 (28 แหง) มีอิสระปานกลางรอยละ 21.95 (9 แหง) และมีอิสระนอย
รอยละ 7.32 ( 3 แหง)
ตารางที่ 3.11 ความคิดเห็นเรื่องอัตรากําลัง และการพัฒนาความรูวิชาการในหนวยบริการปฐมภูมิ 32 แหง
ภายหลังการถายโอน
ทรัพยากร
ขาดแคลน
เพียงพอ
มากเกินจําเปน
รวม
(แหง)
(แหง)
(แหง)
(แหง)
1. บุคลากรสายวิชาชีพ
68.29%(28)
31.71% (13)
0
41
2. บุคลากรสายสนับสนุน
43.90% (18)
56.10%(23)
0
41
3. การพัฒนาทางวิชาการ
36.59% (15)
63.41%(26)
0
41
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
ผลการสัม ภาษณบุคลากรสุขภาพจากหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลวและยังไมถายโอน และ
เจาหนาที่อ ปท. แสดงความเป นหวงดาน ‘วิชาชีพ’ ทั้งการฝกอบรม เพิ่ม พูนทัก ษะ และการใหคําแนะนํ า
ปรึกษาดานวิชาการ วาการถายโอนไปยังอปท. ในขณะนี้มีขอจํากัดทําไดตามบทบาทหนาที่ของอปท. เทานั้น
ซึ่งไมมีความเขมขนเทากับ กระทรวงสาธารณสุข หรือ สมาคมวิชาชีพตางๆ สวนใหญยัง ไดไปอบรมรวมกั บ
หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แตบางครั้งก็ประสบปญหาวาไมไดรับ หนังสือเชิญ หนังสือเชิญมาช า
หรือติดภารกิจรวมกับทองถิ่น บางแหงมีแผนประชุมประจําปใหเจาหนาที่รายบุคคล
“เรา (อปท.) ก็ทําไดแคนี้ เรารับเขามาก็ดูแลเขาอยางดีเทาที่ทําได แตจะใหเหมือนที่เขาอยูกบั
สาธารณสุข คงไมได เราก็ไมรูงานสาธารณสุขมากนัก” [01 07 อปท. ถายโอนและไมถายโอน]
“เรามีการพัฒนาความรูนะ เวลาอยูใน CUP ก็มีการอบรมใหความรู แตถาไปอยูตรงนั้นก็ไมไดไปนะ
ที่ผานมาดูแลวเหมือนไมมหี นวยงานไหนเชิญไป และบางทีผบู ริหารก็ไมไดใหไป”
[02 05 รพ.สต. ไมถายโอน]
การถายโอนมีผลกระทบตอเจาหนาที่สาธารณสุข ทั้งนี้เจาหนาที่ตองปรับตัวกับวัฒนธรรมการทํางาน
ที่แตกตางออกไป ผูที่สามารถปรับตัวไดและมีความสัมพันธที่ดีกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะ
สามารถทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นได แตบางคนที่ไมสามารถที่จะทํางานรวมกันไดตองยายออก
จากพื้นที่และไมสามารถยายกลับไปกระทรวงสาธารณสุขได สงผลใหหนวยบริการบางแหงไมมีเจาหนาที่ที่ยาย
มาชวงถ ายโอนเหลื อ อยู ในหน วยบริ ก ารเลย และเนื่อ งจากมีความไมแ นนอนทางการเมือ งสูง เจาหนา ที่
สาธารณสุขจึงตองวางตัวเปนกลางเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง บางแหงยังประสบปญหาเกี่ยวกับ
ความไมโปรงใสในการใชจายงบประมาณของผูบริหารอปท. ทําใหมีความลําบากใจในการทํางาน และตองเขา
ชี้แจงตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
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“ฝงสาธารณสุข ทํางานแบบพี่นอง แตฝงอปท. ทํางานแบบเจานายลูกนอง”
[02 07 รพ.สต. ไมถายโอน]
“เราเกี่ยวพันกับนักการเมือง ก็อาจจะมีปญหาบางถาเราเขากับคนกลุมนั้นไมได”
[03 04 รพ.สต. ถายโอน]
“เราไดบริการประชาน นายกฯก็ไดคะแนนเสียงไป ผมไมเดือดรอน” [04 07 รพ.สต. ถายโอน]
“งานของเราจะไปสงเสริมฐานเสียงของเคา win-winทั้งคู เราทํางานของเรา ประชาชนไดประโยชน
นายกฯ ไดผลงาน” [02 05 รพ.สต. ไมถายโอน]
ดานสวัสดิการ แมจะประสบปญหาดานสวัสดิการในชวงแรกที่มีการถายโอน แตปจจุบันสวัสดิการ
ตางๆ ไมแตกตางจากเดิม แตยังมีขอสงสัยในดานความกาวหนาในอาชีพ เชน การปรับตําแหนง ที่ไมทราบ
ขอมูลและไมมีแนวทางที่ชัดเจน
ด า นความพึ ง พอใจในการทํ า งาน จากแบบสอบถามพบว า ผู ต อบแบบสอบถาม 40 คน
จากแบบสอบถาม 41 ชุด (งดแสดงความเห็น 1 ชุด) มีความพึงพอใจในการทํางานปจจุบันเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ปานกลาง (3.78 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 5 คะแนน) โดยพึง พอใจบรรยากาศการทํ า งานมากที่ สุ ด
(3.95 คะแนน) รองลงมาเปนคาตอบแทนที่ไดรับ (3.93 คะแนน) สวัสดิการที่ไดรับ (3.80 คะแนน) ภาระงาน
และความกาวหนาในอาชีพ (3.50 คะแนน) ตามลําดับ ตารางที่3.12 แตก็ยังมีหนวยบริการปฐมภูมิที่ตองการ
ยายกลับมาสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู 7 แหง หรือรอยละ 17.07 โดยเหตุผลที่ตองการยายกลับเนื่องจาก
การเมืองทองถิ่นเขามาแทรกแซงการทํางาน ขาดแคลนกําลังคน และการทํางานไมมีความชัดเจน
ตารางที่ 3.12 ความพึงพอใจของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ปจจัย
ไมพึง
ไมพึง พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ รวม คะแนน
พอใจ
เฉลี่ย
ปาน
มาก
พอใจ
มาก
กลาง
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
1. คาตอบแทนที่ไดรับ
0
1
9
22
8
40
3.93
2. สวัสดิการที่ไดรับ
0
4
7
22
7
40
3.80
3. ภาระงานที่ทํา
2
3
13
17
5
40
3.50
4. บรรยากาศการทํางาน
0
1
10
19
10
40
3.95
5. ความกาวหนาในอาชีพ
2
6
8
18
6
40
3.50
6. ความพึ ง พอใจโดยรวมของ
0
0
7
26
7
40
4.00
เจาหนาที่
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
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3. ระบบการจัดการยาและเครื่องมือทางการแพทย (Medicines)
หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลวในพื้นที่ที่ทําการสัมภาษณทุกแหง แจงวาไดรับสนุนยาเวชภัณฑ
ไมใชยาจากโรงพยาบาลแมขายอยางเพียงพอ ไดรับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารและปรับปรุงสถานที่
ใหม ไดรับเครื่องมือแพทยจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นอยางเพียงพอ แตมีขอสังเกตดานความ
คุมคาของการใขเครื่องมือเนื่องจากบางอุปกรณยังไมจําเปนตองใชในหนวยบริการเนื่องจากไมมีแพทยประจํา
เชน เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง เปนตน
“ที่ถายโอนมาแลว ดีขึ้นเยอะเลย เครื่องมือพรอมหมดเลย เครื่องมืออยางเชนทําฟน คือไดหลาย
อยางครบอะคะ เตียงนอนคนไขสมัยกอนไมคอยมี แตเดี๋ยวนี้ใครมายืมก็มีให ดูแลผูป วยติดเตียงคะ
คือไดงบจากทองถิ่น” [03 19 ประชาชน พื้นที่ถายโอน]
“เครื่อง EKG ตั้งแตอยูมายังไมเคยไดใชเลย ไมรูคนเกาขอมาทําไม” [03 05 รพ.สต. ถายโอน]
สอดคล องกั บแบบสอบถามที่พ บว า ภายหลังการถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนวย
บริการปฐมภูมิสวนใหญมีงบประมาณ ยา เวชภัณฑ ครุภัณฑทางการแพทย และสิ่งกอสรางเพียงพอ แตยังขาด
แคลนบุคลากรสายวิชาชีพ ในขณะที่มี 1 แหงที่มีครุภัณฑการแพทยมากเกินความจําเปน ตารางที่3.13
ตารางที่ 3.13 ความเพียงพอของทรัพยากรในหนวยบริการปฐมภูมิภายหลังการถายโอน
ทรัพยากร
ขาดแคลน
เพียงพอ
มากเกินจําเปน
รวม
(แหง)
(แหง)
(แหง)
(แหง)
1. งบประมาณ
12.20% (5) 87.80% (-36)
0
41
2. ยาและเวชภัณฑ
21.95%(9)
78.05%(32)
0
41
3. ครุภัณฑการแพทย
17.07% (9) 80.49%(31)
2.44%(1)
41
4. สิ่งกอสราง
14.63% (6) 85.37% (35)
0
41
แหลงขอมูล: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
4. ระบบการจัดการขอมูลสุขภาพ (Information system)
หนวยบริ ก ารปฐมภู มิ มี ก ารเก็ บ ข อ มูล ตั วชี้วัดตางๆ แตมีจํ านวนไมม ากเทาตั วชี้วัดของกระทรวง
สาธารณสุข เนื่องจากเจาหนาที่มองวาตัวชี้วัดบางตัวไมจําเปนสําหรับพื้นที่ มักเนนเก็บตัวชี้วัดที่สงผลตอการ
จัด สรรงบประมาณของ สปสช. และตัว ชี้วั ดที่ คปสอ. ใหค วามสํ าคั ญ เทา นั้น สอดคล อ งกับ ขอ มูล จาก
แบบสอบถามพบวา เจาหนาที่ทํางานดานการสง ข อมู ล ตัวชี้ วัดด านสุ ขภาพลดลงร อยละ 39.02(16 แห ง )
ดูตารางที่ 3.14
“ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขหรูหรามากเลยครับ แตถามวาประชาชนไดอะไร มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นจริงหรือ” [04 07 รพ.สต. ถายโอน]
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เจาหน าที่ บ างท านให ความเห็ นวามีสุขภาพจิตดีขึ้นเนื่อ งจากไมตอ งทํางานตามตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุขทั้งหมด และยังไดลงพื้นที่ทํางานรวมกับชุมชนมากขึ้น ซึ่งตรงกับความเห็นของเจาหนาที่หนวย
บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหลายทานที่เห็นวาเจาหนาที่อนามัยตองทํางานตอบตัวชี้วัดจํานวนมาก และ
ตองทําผลงานใหผูบริหารพึงพอใจ มีขอสังเกตจากเจาหนาที่ รพ.สต. ที่ถายโอนบางแหงวาผลงานของ รพ.สต.
ที่ไมถายโอนมีคาสูง ซึ่งอาจเปนคาสูงเกินจริงเนื่องจากตองสงขอมูลเพื่อตอบสนองนโยบายของผูบริหาร
นอกจากนี้เจาหนาที่บางทานของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลว มองวาตนเองไมมีความรูเรื่อง
การจัดการขอมูลสุขภาพ เชน การลงรหัสโรค การใชโปรแกรม แตก็ไมมีโอกาสที่จะพัฒนาความรูดานนี้เหมือน
เจาหนาที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
“อยูสาธารณสุขบางตัวเขาคิดมาใหเราเสร็จ ... ใหเรามาปรับใช ... แตถามาอยูกับทองถิ่นคือเราคิด
ของเราจากตนตอ เราสามารถทํางาน ทําโครงที่ตรงประเด็นกับชาวบานมากกวา...”
[03 12 ผูบริหารอปท. ถายโอน (อดีตเจาหนาที่ รพ.สต.)]
“พี่ไมขุดคนตายขึ้นมาวัดความดัน” [03 06 รพ.สต.ถายโอน]
“มุมมองของพี่ มันเปนตัวเลขที่คุณ (เจาหนาที่กระทรวงสาธารณสุข) นั่ง Make กันเอง”
[03 04 รพ.สต.ถายโอน]
5. ระบบการจัดบริการสุขภาพ (Service Delivery)
จากการสอบถามเจาหนาที่สาธารณสุขทั้งที่ถายโอนแลว และยังไมถายโอนพบวาภายหลังการถายโอน
ภารกิจ บทบาทหนาที่ดานงานสาธารณสุขยังไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยังมีบทบาททั้งการรักษา ปองกันโรค
สงเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ และควบคุมโรค สวนใหญการเขาถึงบริการงายขึ้น เนื่องจากมีเจาหนาที่เพียงพอ
มีอุปกรณทางการแพทยและสถานที่พรอม มีบางพื้นที่ใหบริการไดแยลง เนื่องจากปญหาความไมเขาใจกั น
ระหวางผูบริหารและเจาหนาที่สาธารณสุข และการขาดแคลนอัตรากําลัง
“หนางานไมเปลี่ยน แตภาระงานเปนสองเทาเพราะตองทําเพิ่มจากทั้งตัวชี้วัดกระทรวง และจาก
นโยบาย อบต ตัวไหนไมมีเงินก็ไมทําหรอก” [01 07 รพ.สต. ถายโอน]
บริการที่ดีขึ้นมักเปนการใหบริการรักษาพยาบาล และการสงตอผูปวย โดยมีสหวิชาชีพมาใหบริการ
ผูปวย เชน แพทย ทันตแพทย ทันตาภิบาล แพทยแผนไทย นักกายภาพบําบัด นัก เวชกิจฉุกเฉิน บางพื้นที่
มีการตั้งศูนยลางไตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในพื้นที่
ดานการสงเสริมปองกัน มีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ ในพื้นที่ที่คิดวาทําสะดวกขึ้นเนื่องจาก
มีการประสานงานกับชุมชนไดงายขึ้น จากการมีเครือขายทองถิ่น ผนวกกับเจาหนาที่มีเวลาวางจากการลง
ขอ มูล ที่ล ดลง แต บ างพื้ นที่ ให บ ริ ก ารได แย ล งเนื่อ งจากปจ จัยที่แตกตางกันไปในแตล ะหนวยบริก าร เชน
ขาดแคลนอัตรากําลัง ปญหาการบริหารภายใน หรือการหมุนเวียนของเจาหนาที่ทําใหไมทราบบริบทพื้นที่
มี 1 พื้นที่ ที่มีการหมุนเวียนเจาหนาที่ที่ทํางานดานชุมชนเปนประจําเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ทุรกันดารและการ
จ างงานแบบเอกชน ทําให ง านดานชุ ม ชนและความใกล ชิ ดกั บ ประชาชนในพื้ นที่ ยัง ประสบป ญ หาอสม.
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ที่ใหสัมภาษณเห็นวาตนเองขาดความเขมแข็งและถูกลดบทบาทลง เจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ใหสัมภาษณกป็ ระสบ
ปญหาการทํางานเขาถึงชุมชน
“ดูแลประชาชนในพื้นที่ไดดีกวาเดิม เราเนนทํางานในชุมชนมากกวาเนนตัวเลข”
[03 06 รพ.สต. ถายโอน]
“พอคนเยอะขึ้น มันก็สามารถแบงงานกันได ไมตองรอ แตกอนคนมันนอยออกไปทั้งหมดก็ไมได
คนไขมาแลวไมเจอเราก็โดนวาอีก” [03 03 รพ.สต. ถายโอน]
ดานการควบคุมโรคทําไดไมตางจากเดิม ทําไดดีขึ้นในสวนที่ตองมีการประสานงานกับทองถิ่น เชน
พนยากําจัดยุงลาย ดานการฟนฟูสุขภาพ บางแหงทําไดไมตางจากเดิม บางแหงทําไดมากกวาเดิมเนื่องจาก
มีนักกายภาพบําบัด มีแพทยแผนไทยมาใหบริการผูปวย
“อยางควบคุมโรค เมื่อกอนยังไมถายโอนพอเกิดโรคที เราก็ตองมาประสานทองถิ่นใหไปพนยุง
ขอทราย ซึ่งมันอาจจะไดไมเต็มที่เพราะเขาคิดวาเรามาไดเปนสวนหนึ่งกะเขา คุณอยูสาธารณสุขก็ไป
ขอสาธารณสุขสิ แตเดี๋ยวนี้เรามาอยู เราก็ไดมาอยูใน (กอง) สาธารณสุข เราก็บริหารเอง”
[03 12 ผูบริหารอปท. ถายโอน (อดีตเจาหนาที่ รพ.สต.)]
ขอ มูล จากแบบสอบถามพบวาสอดคลอ งกับ ขอ มูล จากการลงพื้นที่ก ลาวคือ การบันทึก ขอมูลและ
การจัดทํารายงานสุขภาพลดลง ในขณะที่ทํางานดานชุมชน เชน Long term care และงานบริการสังคมตาม
แนวนโยบายของทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น ตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 ความเห็นปริมาณงานตางๆของหนวยบริการปฐมภูมิภายหลังการถายโอนเปรียบเทียบกับกอน
การถายโอน
ปริมาณงานบริการสุขภาพ
ลดลง
เทาเดิม
เพิ่มขึ้น
รวม
(แหง)
(แหง)
(แหง)
(แหง)
1. บริการผูปวยนอก (รวมทันตกรรมและแพทยแผนไทย)
22
7
9
38
2. บริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
11
14
13
38
3. บริการเยี่ยมบาน
6
19
13
38
4. บริการ Long term care
2
11
25
38
5. บริการฟนฟูสภาพ และกายภาพบําบัด
16
12
11
38
6. การบันทึกขอมูล และการจัดทํารายงาน
22
7
9
38
38
7. งานบริการสังคมตามแนวนโยบายทองถิ่น
11
14
13
หมายเหตุ: มีผูไมตอบ 1 แหง และเจาหนาที่ที่ตอบแบบสอบถามไมทราบขอมูลกอนการถายโอน 2 แหง
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
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ขอ มู ล จากแบบสอบถาม 41 ชุด (มีผูไมตอบขอ 4 การมีสวนรวมของชุม ชนฯ จํานวน 1 ชุด)
เรื่องความเห็นตอคุณภาพการใหบริการประชาชน สวนใหญ (31 แหง) เห็นวาคุณภาพการดีขึ้น มีเพียง 6 แหง
เห็นวาคุณภาพเทาเดิม และมีเพียง 2 แหง เห็นวาคุณภาพลดลง การตอบสนองตอปญหาสุขภาพของประชาชน
สวนใหญ (31 แห ง) เห็นวาตอบสนองไดเพิ่มขึ้น การบริห ารจัดการภายในหนวยงาน ส วนใหญ (27 แหง )
เห็นวาจัดการไดเพิ่มขึ้น สวนการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ สวนใหญ (21 แหง)
ใหความเห็นวาเพิ่มขึ้น ตารางที่ 3.15
ตารางที่ 3.15 ความเห็นตอการใหบริการของหนวยบริการปฐมภูมิหลังการถายโอนเปรียบเทียบกับกอนการ
ถายโอน
หัวขอ
ลดลง
เทาเดิม (แหง) เพิ่มขึ้น (แหง)
รวม
(แหง)
(แหง)
1. คุณภาพการใหบริการประชาชนในพื้นที่
9.76% (4) 14.63% (6) 75.61% (31)
41
2. การตอบสนองตอปญหาของประชาชนในพื้นที่
0
24.39% (10) 75.61% (31)
41
3. การบริหารจัดการภายในหนวยบริการ
14.63% (6) 19.51% (8) 65.86% (27)
41
4. การมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหา
2.5% (2) 45.00% (18) 52.50% (21)
40
สาธารณสุขภายในพื้นที*่
หมายเหตุ*: มีผูไมตอบ 1 แหง
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
การสัมภาษณประชาชน มีความเห็นแตกตางกัน บางสวนเห็นวาหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลว
ใหบริการไดดีขึ้นกวาเดิม บางสวนตอบวาไมเห็นความแตกตางกอนและหลังการถายโอน และมีบางสวนที่ตอบ
วา ทํางานได แยล งกวาเดิม แตสวนมากเห็นตรงกันวา มีความสะดวกสบายมากกวาเดิม เนื่องจากมีอาคาร
สถานที่ อุปกรณ และเจาหนาที่ใหบริการที่มากขึ้น ประชาชนสามารถเสนอขอรองเรียนหรือความตองการ
ของชุมชนตอหนวยบริการไดสะดวกขึ้นโดยผานทางผูบริหารทองถิ่นโดยตรง เชน รองเรียนการบริการ หรือ
การของบประมาณทําโครงการ มี 1 พื้นที่ ที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและเห็นวาอปท. ไมมีความพรอม และ
การบริหารจัดการไมดี เชน มีการซอมแซมอาคารแตไมไดจัดสถานที่ใหบริการที่เหมาะสมให การปดสถาน
บริการโดยใหประชาชนยายไปรับบริการที่สถานบริการอื่นใกลเคียง ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย เปนตน
“ที่ผมเห็นมาตั้งแตยังเด็ก เห็นสอ. หลังเล็กขางหลังที่ตอนนีเ้ ปนโรงเรียนเด็กเล็ก แตตอนนี้อยูกับอบต
มีตึก มีลานอเนกประสงค มีตึกกายภาพ มีรถ ambulance มีนักกายภาพมาอยู มันเปนโอกาส สอ.
แตละที่จะเห็นเปนโอกาสหรือเปลา” [01 07 ประชาชน พื้นที่ถายโอน]
“อยากไดอะไรก็ทําโครงการเสนอไป เพราะคนในพื้นที่ยอมรูความตองการของชาวบานไดดีกวาคนใน
กระทรวง” [03 21 ประชาชน พื้นที่ไมถายโอน]
“ในชุมชนเนี่ย ถาบริการไมดี เบอรนายกเขาจะรูก ันทุกคนนะ ประชาชนเนี่ย ถาเราบริการไมดี
ประชาชนก็โทรหานายกโดยตรง” [04 09 ผูบริหารอปท. ถายโอน]
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6. ภาวะผูนําและการอภิบาลระบบ (Leadership and Governance)
ภายหลังจากการถายโอนแลว การบริหารงานของหนวยบริการปฐมภูมิตองขึ้นตรงตออปท. ที่รับถาย
โอน โดยมีนายกอปท. เป นผู บริ ห ารสูง สุด และมีหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่ง แวดลอ มเปนผูกํากับดูแล
การสัมภาษณพบว า การอยูภายใตอปท. ทําใหมีสายบัง คับบัญชาที่สั้นกวาการอยูกับกระทรวงสาธารณสุ ข
การบริหารภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําไดรวดเร็วกวาการรอการตัดสินใจจากผูบ ริหารทีอ่ ยูใ น
สวนกลาง เชน การจางบุคลากร การจัดสรรงบประมาณ
“ทํางานกับกระทรวงมหาดไทยมันรวดเร็ว ทําอะไรก็ได ทํากับกระทรวงสาธารณสุขมันชา มีหลาย
ขั้นตอน” [03 04 รพ.สต. ถายโอน]
“สวนมากที่นี่ ถือวาโชคดี ทานนายกฯไมไดเขามากาวกาย ปลอยใหทํากันไป ทานจะบอกวาทานไมรู
เรื่องการ สาธารณสุข หมอทํากันไปเลย แตจะใหชวยอะไรก็บอก แตนโยบายดานของเทศบาลมีอะไร
เราก็ใหความรวมมือเต็มรอย” [03 03 รพ.สต. ถายโอน]
“วงบริหารมันแคบลง อนามัยขึ้นตรงปลัด/นายกเลย แลวการทํางานก็คือ เราทํางานไดตรงจุดของ
ประชาชน กับตรงจุดที่เราคิดวามันเหมาะสม โดยที่เราเปนคนคิดเองทําเอง แลวเสนอขึ้นมา แตมัน
ตองอยูในกรอบทีเ่ ราทําได แลวมันลดการสัง่ การจากเดิมไปเยอะ”
[03 12 ผูบริหารอปท. ถายโอน (อดีตเจาหนาที่ รพ.สต.)]
อยางไรก็ตาม รพ.สต. ทั้งที่ถายโอนแลวและยังไมถายโอน เห็นตรงกันวา การมีสายบังคับบัญชาที่สั้น
มีขอดีในแงความสะดวกรวดเร็ว แตมีขอกังวลหลายประการ เชน ความไมแนนอนทางการเมืองเนื่องจากนายก
อปท. มาจากการเลือ กตั้ง อํานาจเบ็ ดเสร็ จ อยู ที่ นายกอปท. มีค วามไมมั่นใจในการไดรับ การสนั บ สนุ น
ดานสุขภาพจาก อปท. เนื่องจากขึ้นกับความพรอมของอปท. และความใสใจของนายก อปท.
“แตก็กังวลนะ หากไมใชนายกคนนี้ แลวจะเปนยังไง เขาชี้เปนชี้ตายไดเลยนะ เขาอยูใกล เดินมานิด
เดียวก็ถึงแลว เดี๋ยว เดี๋ยว เขาก็มา ก็กังวลอยูนะ เพราะอํานาจอยูที่คนคนเดียวเลย ไมมีอํานาจ
แนวราบอะไรมาจัดการไดเลย” [01 07 รพ.สต. ถายโอน]
“การเมืองมีความไมแนนอน สี่ป แปดปก็ไป อาจมีคนใหมมา แตเราตองอยูตลอด ขึ้นกับนายกคน
เดียววาสนใจงานสาสุขหรือเปลา หลายที่ทําเรื่องถนน เกษตร ใหเต็มกอน แลวจึงคอยมาทําดาน
สังคม สาสุข การเมืองตองการอะไรที่เห็นเปนรูปธรรม เชน รถไถ รถเกี่ยว ถนน แตงานสาสุขฯ เปน
งานน้ําซึมบอทราย ไมใชเรื่องที่เห็นจะจะ” [01 01 รพ.สต. ไมถายโอน]
สําหรับหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลว มีแคเพียง 1 จังหวัด จากจํานวน 4 จังหวัด ที่เก็บขอมูล
ที่มีการกํากับดูแลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโดยการทํา MOU รวมกัน และลงนิเทศงานเปนประจําทุกป
เพื่อติดตามการทํางานและใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน แตอยางไรก็ตาม อํานาจในการสั่งการหนวย
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บริการปฐมภูมิตองขึ้นกับอํานาจของผูบริหาร อปท. สวนการประสานงานภายในอําเภอนั้น ทําการประสานงาน
ผานที่ประชุม คปสอ. แตการทํางานตองใชความสัมพันธสวนตัวที่ดีตอกันเพื่อทําใหการทํางานราบรื่น
“จังหวัดตองไมทอดทิ้ง รพ.สต. ที่ถายโอนแลว เพราะสุดทายเคาเหลานั้นก็ดูแลคนในชุมชน
เหมือนกัน” [02 16 ผูบริหารระดับจังหวัด]
“ถาไมทําเราก็ไปกํากับเคาไมได จะสงหรือไมสง เราก็จะทําอะไรไมได ขอมูลตรงนั้นก็จะหายไป”
[02 01 ผูบริหารระดับอําเภอ]
ขอมูลจากแบบสอบถาม 40 ชุด (มีผูไมตอบ 1 ชุด) พบวา หนวยบริการปฐมภูมิมีความรวมมือและ
การสนั บสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสัง กัดในระดับดีมากรอยละ 80 (32 แหง) ความสัมพันธ
ระหวางหนวยบริการปฐมภูมิกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูในเกณฑดี รอยละ 72.5 (29 แหง)
สวนความสัมพันธกับหนวยงานสาธารณสุขอยูในเกณฑดี รอยละ 65% (26 แหง) โดยภายหลังการถายโอน
หนวยบริก ารปฐมภู มิ ได รั บการนิ เ ทศงานจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่เปนประจําเพียงรอ ยละ 42.5
(17 แหง ) ในขณะที่ อี ก ร อ ยละ 10 (4 แห ง ) ไม เ คยได รั บ การนิ เ ทศงานจากหน วยสาธารณสุ ข เลย
การประสานงานกับ หนวยงานสาธารณสุขด านการส ง ต อผู ป วย และการตอบสนองตอ ป ญ หาฉุก เฉิ นทาง
สาธารณสุขไดรับความรวมมือเปนอยางดี สวนการจัดทําแผนสุขภาพ การบริการโดยสหสาขาวิชาชีพ การให
คําแนะนําดานวิ ชาการ และการส งข อมู ล ตัวชี้วัดดานสุขภาพมีทั้งพื้นที่ๆมีความรวมมือดีม าก และมีความ
รวมมือบาง ตารางที่ 3.16
ตารางที่ 3.16 แสดงความรวมมือระหวางหนวยบริการที่ถายโอนกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไมมีความ
มีความ มีความรวมมือ
ความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวง
รวมมือ รวมมือบาง
ดีมาก
รวม (แหง)
สาธารณสุข
(แหง)
(แหง)
(แหง)
1. การสงตอผูป วยไปยังหนวยบริการที่ศักยภาพสูงกวา
0
0
100% (40)
40
และการสงกลับมาใหบริการในชุมชน
2. การตอบสนองตอปญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
0
20% (8)
80% (32)
40
พื้นที่ เชน โรคระบาด อุบัติเหตุหมู ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
3. การจัดทําแผนสุขภาพ
7.50% (3) 35% (14) 57.50% (23)
40
4. การใหบริการประชาชนโดยสหสาขาวิชาชีพ
7.50% (3) 40% (16) 52.50% (21)
40
5. การใหคําแนะนําดานวิชาการ
5% (2)
40% (16)
55% (22)
40
6. การสงขอมูลตัวชี้วัดดานสุขภาพ
5% (2)
35% (14)
60% (24)
41
หมายเหตุ: มีผูไมตอบ 1 แหง
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ
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อยางไรก็ตามในมุมมองของประชาชนที่ใหสัมภาษณ ประชาชนอาจไมทราบและไมสนใจโครงสราง
การอภิบาลระบบของหนวยบริการปฐมภูมิ แตประชาชนตองการการบริการที่ดี มีคุณภาพ เขาถึงไดงาย และ
เปนมิตร
โดยสรุ ป พิ จารณาตามหกองค ประกอบของระบบสุข ภาพที่พึงประสงค พบวา หนวยบริการ
ปฐมภูมิที่ถายโอนแลวมีองคประกอบดานกายภาพดีขึ้นอยางชัดเจน เชน อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ
เงินงบประมาณ จํานวนบุคลากร มีมากขึ้น แตก็มีขอสังเกตของการมีประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร
ในขณะนี้ ความไมเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย และขอกังวลเรื่องความเพียงพอของงบประมาณ
หากมีการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิทั้งหมดเกาพันกวาแหงไปยังอปท. สวนองคประกอบที่เปนมิติดาน
สังคมและความสั ม พั นธ นั้น มี ข อห ว งใย เชน ภาวะผูนํา และการอภิบ าลระบบ ซึ่ งขึ้นกั บนายกอปท.
อยางมาก รวมไปถึงวิสัยทัศนดานสุขภาพของผูนําสูงสุด การไดใหความสําคัญตองานดานสุขภาพ วิชาชีพ
ของบุคลากรในหนวยบริการ และความเขาใจการจัดบริการสุขภาพที่ผสมผสานและบูรณาการที่ตอบสนอง
ปญหาในทองถิ่น เปนตน

42

ตอนที่สอง กระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูใหขอมูลเกือบทั้งหมดเห็นวากระบวนการถายโอนที่ผานมา ไมไดเกิดการมีสวนรวมของเจาหนาที่
สาธารณสุขในพื้นที่ เจาหนาที่ของอปท. ทานอื่นๆ นอกจากผูบริหารอปท. ที่ประสงครับโอน และในสวนของ
ประชาชนในพื้นที่ ถึงแมจะมีการทําประชาคม แตเปนการทําประชาคมที่ไมทั่วถึง ประชาชนไดรับขอมูลแต
เพียงวาผูบริหารทองถิ่นตองการรับการถายโอนหนวยบริการ
“คนสวนใหญของคนสวนนอยเห็นดวย ประชาคมจึงผาน” [02 12 ประชาชนพื้นที่ถายโอน]
ที่ผ านมา กระบวนการถายโอนในพื้ นที่ เกิ ดจากผู บ ริ หารอปท. ที่ ส นใจงานด านสาธารณสุ ขเปน
ผูผลักดัน และ ดําเนินการรวมกับสาธารณสุข ซึ่งขาดการสื่อสารที่ดีจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังเจาหนาที่
สาธารณสุข เจาหนาที่มีขอมูลไมเพียงพอ ไมทราบวามีกระบวนการอยางไร และตองทําอยางไรบาง
“พี่เหมือนโดนหลอก (เรื่องการถายโอน) แตเราก็ผิดที่ศึกษาไมดี” [03 06 รพ.สต. ถายโอน]
สอดคลองกับขอมูลจากแบบสอบถามที่พบวา เหตุผลที่หนวยบริการถายโอนไปยังอปท. อันดับหนึง่ คือ
อปท. มีความตั้ ง ใจในการดูแลสุขภาพประชาน รอ ยละ 73.17 รองลงมาเปน หนวยบริก ารปฐมภูมินาจะ
สามารถบริก ารไดดีกวาเดิมรอ ยละ 68.29 สวนที่นอยที่สุดคือประชาชนตอ งการใหเกิดการถายโอน และ
คาตอบแทนบุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมิมากขึ้น รอยละ 12.20 และ 9.76 ตามลําดับ ตารางที่ 3.17
ตารางที่ 3.17 ความเห็นเรื่องเหตุผลทีห่ นวยบริการถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เหตุผล
จํานวน (แหง)
1. อปท.มีความตั้งใจในการดูแลสุขภาพประชาน
30
2. หนวยบริการปฐมภูมินาจะสามารถบริการไดดีกวาเดิม
28
3. หนวยบริการปฐมภูมินาจะมีความยืดหยุนในการทํางานมากกวาเดิม
15
4. เจาหนาที่ในหนวยบริการปฐมภูมมิ ีความกาวหนามากขึ้น
14
5. ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
13
6. ประชาชนตองการใหเกิดการถายโอน
5
7. คาตอบแทนบุคลากรในหนวยบริการปฐมภูมิมากขึ้น
4
8. อื่นๆ เชน ไมชอบการทํางานแบบกระทรวงสาธารณสุข ไมอยากยายที่
7
ทํางานไปไกลบาน
ที่มา: นักวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทีส่ งไปยังหนวยบริการปฐมภูมิ

รอยละ
73.17
68.29
36.59
34.15
31.71
12.20
9.76
17.07

หลังการถายโอน ประสบปญหาความไมพรอมของอปท. ดานกฎระเบียบการทํางาน และคาตอบแทน
ทําใหเ จาหน าที่บางทานเสียประโยชนตอ สวัสดิการที่ควรจะไดรับ เชน การเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพ ย
เป น ต น ท อ งถิ่ น บางแห ง ได ร างวั ล ธรรมาภิบ าลจริง แต ไม มี ศั ก ยภาพในการดู แลหน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ
อยางแทจ ริง เนื่อ งจากมีขอจํากัดดานความเขาใจระบบสุขภาพ และ งานบริการสุขภาพ นอกจากนี้ อปท.
บางแหงยังไมไดจัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้นมาดูแลหนวยบริการที่ถายโอน ทําใหเกิดปญหาติดขัดในการทํางาน
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ระยะแรก ดานกระทรวงสาธารณสุขไมมีการเตรียมพรอมกับหนวยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ เชน สสอ. รพ.
แมขาย หรือ สสจ. ทําใหไมเขาในบทบาทและหนาที่ในการทํางานรวมกัน อีกทั้งเจาหนาที่ยังรูสึกวากระทรวง
สาธารณสุขไมสนใจเหลียวแลหนวยบริการที่ถายโอนไปแลว
“ปรากฏวาไมเปนดังที่เขาพูดเลย พอมาเสร็จ 6 เดือน แรกเงินเดือนก็ไมตงั้ ใหเรา จังหวัดก็บอกถาย
โอนแลวเงินเดือนเบิกใหไมได ทองถิ่นก็ยังไมมีคูมือก็ตงั้ เรื่องเงินเดือนใหเราไมได สหกรณสาธารณสุข
ของจังหวัดก็บงั คับใหออก...งบ CUP ก็ตัด บอกวาเราถายโอนไปแลว สสอ. รพ. ก็บอกเราอยูนอก
ระบบแลวนะ เขาก็ไมสนใจเราเลย ปแรกไขเลือดออกระบาดเขาก็ไมสง ทีม ไมอะไรเลย ตัดเรา
ออกแบบสิ้นเชิง มาทองถิ่นก็ยงั ไมมรี ะบบระเบียบอะไรรองรับ”
[03 12 ผูบริหารอปท. ถายโอน (อดีตเจาหนาที่ รพ.สต.)]
“รุนแรกพอถายโอนปุบสาธารณสุขไมเอา ตัดหางปลอยวัด ไมสนใจเลย มีอะไรไมประสาน ไปประชุม
เหมือนไมมีตัวตน...” [03 05 รพ.สต. ถายโอน]
การสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุขในหนวยบริการปฐมภูมิที่ยังไมถายโอน พบวาสวนใหญไมตองการ
ถายโอนไปอปท. เนื่องจากวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางกัน ความกาวหนาที่ไมชัดเจน ขาดโอกาสพัฒนาความรู
ดานวิชาการ ไมมั่นใจในสวัส ดิการ และไม มั่นใจในระบบธรรมาภิบ าลและผูนําสูงสุดวามีความเขาใจงาน
สาธารณสุขมากเพียงใด จึงตองการอยูแบบมีระยะหางเพื่อมั่นใจวาสามารถทํางานวิชาชีพโดยไมมีการเมือง
ทองถิ่นแทรกแซง
“อยูแบบนี้ดีกวา อยูแบบเวนชองวางไว” [02 05 รพ.สต. ไมถายโอน]
“พี่วาหลักๆ อยูที่วิสัยทัศนผบู ริหารอยางเดียวเลย ถาวิสัยทัศนกวางและเปดรับมากกวานี้ก็นาไป แต
ตอนนี้เลนพรรคเลนพวก พอดีพวกพี่อยูในพื้นทีๆ่ ดูแลวผูบ ริหารไมโอเค มันก็เลยเกิด Conflict”
[01 03 รพ.สต. ไมถายโอน]
ความเห็ นจากผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง เห็นวา กระทรวงสารณสุขไมมีความ
จริงจังและจริงใจในการถายโอนสถานีอนามัย และไมใหเกียรติผูบริหารทองถิ่นมองวาไมมีความรูเพียงพอใน
การที่จะบริหารงานดานสาธารณสุข แมปจจุบันผูบริหารทองถิ่นหลายพื้นที่มีความรู และใหความสนใจดาน
คุณภาพชีวิตประชากรเพิ่มมากขึ้น
“เรียนตรงๆ วา ลืม (เรือ่ งการถายโอนอนามัย) ไปแลว เพราะวาเราเจอความไมจริงใจกับกระทรวง
สาธารณสุข เราก็เลยไมรจู ะใสใจไวทําอะไร” [02 10 ผูบริหารทองถิ่น ถายโอน]
“ตองใหเกียรติซึ่งกันและกัน ก็จะทํางานได แตอยางไรก็ตามดูถูกวาทองถิ่นไมมีศกั ยภาพ ทองถิ่นไมพรอม
โดยเอาเกณฑของสาธารณสุข ซึ่งแยกสวนอยูอะเขาใจไหม ไมไดเปนบูรณาการอยางแทจริงอะ มองแค
ตัวเองเปนหลักอะวาตัวเองเกงทีส่ ุด มีอะไรอยางนี้อะไมได ตองยอมรับซึ่งกันและกัน”
[04 02 ผูบริหารทองถิ่น ถายโอน]
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ขอเสนอเพื่อใหเกิดการถายโอนจากผูใหสัม ภาษณสรุป ไดวา กระทรวงสาธารณสุขควรที่จะชัดเจน
ในนโยบาย และแนวปฏิบัติ มีการกําหนดใหสวัสดิการเหมือนเดิมหรือดีขึ้น เชน ใหทุนเรียนตอ เพิ่มเงินเดือน
มีการกําหนดมาตรการปองกันนักการเมืองทองถิ่นกลั่นแกลงขาราชการ ใหเจาหนาที่สาธารณสุขเดิมใหยาย
กลับมายังกระทรวงสาธารณสุขไดหลังการถายโอน และควรทําความเขาใจกับเจาหนาที่ในทุกระดับตั้งแตกอน
ระหวาง และหลังการถายโอนใหทราบบทบาท หนาที่ และระเบียบปฏิบัติตางๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองมีความพร อมด านการจัดการ การใหบ ริก าร และงบประมาณ อีก ทั้งต องสง เสริ มการพั ฒนาความรูให
เจาหนาที่ ผูบริหารอปท. ตองเขาใจงานสาธารณสุขและมีธรรมาภิบาล
กระทรวงมหาดไทยควรมีระเบียบของตนเองที่เอื้อตอการทํางานสาธารณสุข กระบวนการถายโอนควร
ลดขั้นตอนในการถายโอนลง การเลือกพื้นที่ถายโอนควรจะเริ่มจาก อปท. ที่มีความพรอม เพื่อลดโอกาสความ
ลมเหลวจากความไมพรอมของทรัพยากร
“สมมติวาเปนผมทีเ่ ปนคนตัดสินใจเลือกวาจะถายโอนใคร เปนผม ผมก็จะเลือกจากใหญไปเล็กเพราะ
ในแงของความพรอมงบประมาณ เรือ่ งบุคลากร เรื่องบริหารจัดการเนี่ย เล็กๆมันจะไปทําไดยังไงอะ
บุคลากรก็ไมม”ี [04 02 ผูบริหารอปท. ไมถายโอน]
“ตองตอบปญหาใหไดวาถายโอนไปทําไม กระบวนการตองชัดเจน และวิเคราะหผลดีผลเสียของ
เจาหนาที่ใหชัดเจน ถาพรอมจริงผูบริหารก็สงั่ มาใหถายโอนไดเลย” [02 05 รพ.สต. ไมถายโอน]
“สวัสดิการทีจ่ ะใหตอ งมีความชัดเจน ซึ่งสวัสดิการของขาราชการอปท. จะต่ํากวาขาราชการทั่วไป
แตตอนนี้เคาก็พยายามจะทําใหเทาแตยังไมเทาเพราะยังมีขอ จํากัดหลายๆอยาง...ความคลองตัว
ในการบริหารจัดการและไมยึดติดกับผูบริหารคนเดียวเพือ่ ไมใหเกิดความบิดเบี้ยว การดําเนินการ
ตองเปนไปตามความตองการของประชาชน” [01 03 รพ.สต. ไมถายโอน]
โดยสรุป รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการถายโอนที่ผานมา ไมไดสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นวาไดมี
การสรางกลไกและกระบวนที่มีสวนรวมอยางเขมแข็งของ ทั้งจากสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และ
ภาคประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง ซึ่งเปนการยากในการสรางความเชื่อมั่น (Trust) ทั้งการดําเนินงาน
ในสวนที่มีการถายโอนแลว และ สวนที่จะมีการถายโอนในอนาคตใหเปนไปอยางราบรื่นและตอบสนอง
ความตองการดานสุขภาพของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่สาม จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการถายโอน
1. จุดแข็ง (Strengths)
การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีจุดแข็งเนื่องจากงานสาธารณสุข
เปนบริการสาธารณะตองทําใหเปนของประชาชน เมื่อเปลี่ยนนักการเมืองก็ไมสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ลมเลิกได อีกทั้งงานสาธารณสุขชวยเสริมสามารถสงผลตอภาพลักษณที่ดีของนักการเมืองทองถิ่นไดจึงทําใหมี
โอกาสไดรับการสนับสนุนจากนักการเมือง นอกจากนี้ อปท. มีงบประมาณสนับสนุนใหหนวยบริการปฐมภูมิ
มากกวากระทรวงสาธารณสุขจึงสามารถทําใหสามารถลงทุนในดานสิ่งกอสราง ครุภัณฑทางการแพทยหรือการ
จางบุคลากรไดมากขึ้น ดานการบริหารจัดการมีสายบังคับบัญชาที่สั้นซึ่งเปนทั้งจุดแข็งและจุดออนขึ้นอยูกับ
วิสัยทัศน ภาวะผูนํา และการบริหารจัดการของผูบริหาร ในการใชใหเปนคุณหรือเป นโทษ ดานงานชุมชน
ทองถิ่นมีเครือขายในชุมชนมาก เชน สมาชิกสภาทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ทําใหสามารถทํางานกับชุมชนไดดี
อีกทั้งเจาหนาที่มีเวลาทํางานชุมชนมากขึ้นเนื่องจากไมตองกังวลกับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
2. จุดออน (Weaknesses)
การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิในรูปแบบนี้ก็มีจุดออนเนื่องจากการบริหารงานของทองถิ่นขึน้ อยูก บั
นักการเมืองทองถิ่นเปนสําคัญ ในปจจุบันทองถิ่นบางแหงยัง ขาดระบบการถวงดุลอํานาจที่ดี นักการเมือ ง
ทองถิ่นมีอิทธิพลสูง และบางพื้นที่ประชาชนขาดการมีสวนรวม ตองระมัดระวังไมทําใหการถายโอนเปนการสง
อํานาจทั้ง หมดไปกระจุ ก ที่ นายกอปท. ซึ่ง อยู ใ กล ผู ป ฏิ บั ติ ง านสาธารณสุ ข ด านการจั ดบริ ก ารสาธารณะ
เนื่องจากอปท. ตองบริหารจัดการทุกเรื่องในทองถิ่น จึงยังมีความไมแนนอนเรื่องลําดับความสําคัญของงาน
สาธารณสุขในแตละทองถิ่น อีกทั้ง อปท. บางแหงมีความเขาใจงานดานสาธารณสุขและระบบสุขภาพนอยกวา
กระทรวงสาธารณสุ ข ด านเจ าหน า ที่ ส าธารณสุ ขแมจ ะมีส วัส ดิก ารใกลเ คีย งกั บ การอยู สัง กัด กระทรวง
สาธารณสุข แตหลังการถายโอนยังไมชัดเจนเรื่องความกาวหนาในวิชาชีพ
3. ปจจัยสําเร็จ (Enabling factors)
ความสําเร็จของการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมขึ้นอยูกับหลายปจจัย ปจจัยภายในที่สําคัญคือธรรมาภิบาล
ของหนวยงาน ความเขาใจและให ความสํ าคั ญต อการดํ าเนินงานดานสาธารณสุข และการให อิส ระในการ
ทํางานดานวิชาการตอเจาหนาที่สาธารณสุขของผูบริหาร นอกจากนี้ ความสัมพันธที่ดีระหวางทุกภาคสวน
ในทองถิ่น (ผูบริหารอปท. เจาหนาที่ อปท. เจาหนาที่หนวยบริการปฐมภูมิ หนวยงานสาธารณสุขอื่นๆ และ
ประชาชน) เป นป จ จั ยสํ า คั ญ ที่ ทํ าให ก ารทํางานราบรื่น เกิดการประสานงานที่ดี และตอบสนองปญ หา
สาธารณสุขในทองถิ่นได อีกทั้งความสัมพันธระหวางชุมชนกับเจาหนาที่สาธารณสุขเปนเกราะปองกันปญหา
ทางการเมืองใหเจาหนาที่สาธารณสุข
ด านเจาหนาที่ใ นหนวยบริก ารหากมี ความตั้ ง ใจในการทํ างานสาธารณะ มี ป ระสบการณ ทํ างาน
ในชุมชน และเคยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะสงผลใหการทํางานไดประสบความสําเร็จ เนื่องจากเขาใจ
บริบทของทั้งสองหนวยงานทําใหประสารงานกับหนวยงานสาธารณสุขในอําเภอไดดี ปจจัยภายนอกที่สําคัญ
คือการมีสวนรวมและความเข็มแข็งของประชาชนในทองถิ่นเปนปจจัยสําคัญเนื่องจานักการเมืองทองถิ่นมักให
ความสําคัญกับเสียงของประชาชน และการกํากับติดตามของสาธารณสุขจังหวัดผานการนิเทศงานจะชวยให
การทํางานของหนวยบริการที่ถายโอนเปนไปตามมาตรฐานของสาธารณสุขได
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4. อุปสรรค (Threats)
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอุปสรรคในหลายประเด็นเนื่องจากปญหา ระเบียบ
ราชการและปญหาการตีความการใชเ งินของสํานัก งานตรวจเงินแผนดินทําใหก ารใช จายงบประมาณของ
ทอ งถิ่น ประสบป ญ หา เช น การพิ จ ารณาเรื่ อ งการฉีด วัคซี นโรคพิษ สุนัข บา นอกจากนี้ท อ งถิ่ นบางแห ง
ยังประสบปญหาการจางบุคลากร เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ที่กําหนดอัตราคาจางขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่นไมเ กินรอยละ 40 ของรายไดทองถิ่น ทําใหทอ งถิ่ น
ประสบปญหาการจางบุคคลากรทางการแพทยเนื่องจากมีคาใชจายสูง ทําใหบางแหงตองจางบุคลากรเปน
ลูกจางเทศบาลซึ่งไมมีความมั่นคงทําใหขาดคนมาสมัครในตําแหนงที่สําคัญ เชน พยาบาลวิชาชีพ นอกจากนี้
ตําแหนงขาราชการที่ถายโอนมาจากกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับการยกเวนไมตองคํานวณเปนคาใชจายดาน
บุคคลากรของทองถิ่นเนื่องจากจัดสรรงบประมาณมาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนตําแหนงทีต่ ดิ ตัว
บุคลากรรายนั้น หากมีการโยกยาย เกษียณอายุ หรือเปลี่ยนตําแหนงสงผลใหตําแหนงขาราชการหายไปจาก
หนวยบริการ ทองถิ่นตองกําหนดตําแหนงเองและใชเงินเดือนของทองถิ่นนั้นยิ่งสงผลใหบางหนวยบริการขาด
แคลนบุคลากรสายวิชาชีพ ดานการกํากั บติดตามแมจะมี การกํ ากับ ดูแลจากสํ านักงานสาธารณสุขจั งหวัด
แตไมมีอํานาจในการกํากับติดตามไดทําใหปญหาบางอยางไมไดรับการแกไขจากทองถิ่น
โดยสรุป การถายโอนมีทั้งขอดี และขอเสีย การถายโอนที่ผา นมามีทั้งปจจัย ที่ทํา ใหสําเร็จและ
อุปสรรค ดังนั้นตองระมัดระวังไมใหการถายโอนเปนการสงอํานาจที่เคยอยูไกล (ที่นนทบุรี) ไปกระจุกอยูใน
มือ นายกอปท. ซึ่ ง อยู ใกล ผู ปฏิ บั ติ ม าก ตอ งวางกรอบระบบธรรมาภิ บาลที่ ให ทุ ก ภาคส วน (ทอ งถิ่ น
สาธารณสุข ประชาชน รวมทั้งภาคสวนอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือจากการศึกษานี้ เชน ศึกษา เกษตร คมนาคม)
ได มี ส ว นร ว มอย า งแท จ ริ ง ทั้ ง กรอบความรั บ ผิ ด ชอบระหว า งกั น (Accountability framework)
ความโปรงใสตรวจสอบได (Transparency) และการกํากับดูแล (Monitoring and evaluation) ที่ตอง
สงผลใหการบริการดีขึ้นกวาเดิม ใหประชาชนไดประโยชน มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี และสิ่งสําคัญ
คือ บุคลากรที่ทํางาน ทํางานดวยความภาคภูมิใจและอยูอยางมีความสุข
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ตอนที่สี่ ขอเสนอรูปแบบการจัดบริการสุขภาพในระดับทองถิ่น
ไมมีขอ สรุปวาควรมีก ารถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิตอ ไปหรือ ไม บางสวนเห็นวาหนวยบริการที่
ถายโอนแลวใหบริการไดดีขึ้น แตบ างสวนเห็นวาไมควรถายโอนหนวยบริการไปยังทองถิ่น เนื่องจากความ
แตกตางกันของบริบทในแตละพื้นที่และประสบการณสวนบุคคลของผูใหขอมูล
ประชาชนแมวาจะมีความเห็นแตกตางเรื่องการถายโอนสถานีอนามัยไปใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
แต ส วนใหญเ ห็ น ตรงกั นว า การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพไมว า จะอยู ใ ตสั ง กั ดกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทยก็ ตามควรจะเนนการมีสวนรวมของประชาชน และพั ฒนารูปแบบบริการใหตอบสนอง
ตอปญหาดานสุขภาพของคนทุกกลุม อีกทั้งยังตองเพิ่มการเขาถึงบริการปฐมภูมิในชุมชนเพื่อลดความแออัด
ของโรงพยาบาล
“สิง่ สําคัญระบบบริการที่อยูในพื้นที่ เรื่องของการใกลบานใกลใจ อยากยกระดับใหชัดเจน ระบบปฐมภูมิ
ที่อยูในพื้นที่และระบบบริการใหชัดเจน มันจะไมไปแออัดอยูในโรงพยาบาลระดับอําเภอ”
[01 09 ตัวแทนประชาชนในเวทีเสวนา]
“ฝากทัง้ 2 สวนราชการทางสาธารณสุขและทองถิ่นตองมองถึงประโยชนของประชาชนจริงๆ หากมี
การถายโอน แตการถายโอนตองมีการพูดคุยกันอยางจริงจัง คือ หากชาวบานไมรูก็จะไมเกิดประโยชน
อะไรเลย” [02 17 ตัวแทนประชาชนในเวทีเสวนา]
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเห็นวางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหลากหลายบทบาท
หนาที่ และแตละดานก็ตางมีความเชื่อมโยงกับงานดานสาธารณสุข และทองถิ่นมีความใกลชิดกับประชาชน
ในพื้นที่ดังนั้นทองถิ่นควรมีสวนรวมในการจัดการปญหาดานสุขภาพในพื้นที่ เพื่อที่จะจัดบริการไดตรงกับความ
ตองการของประชาชนและปญ หาสุขภาพในพื้นที่ หลายทานเห็นดวยตอการถายโอนหนวยบริการปฐมภู มิ
โดยตองพิจารณาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตบางทานก็มองวาไมจําเปนตองมีการถายโอน
สถานีอนามัยแต กระทรวงสาธารณสุขตอ งเป ดช องใหทอ งถิ่ นแสดงบทบาทการดูแลสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ และบูรณาการงานของกระทรวงสาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทํางานประสานกันได
“ถากระทรวงสาธารณสุขไมใหก็ตองทําเอง เราหยุดไมไดเรือ่ งการดูแลประชาชน”
[02 15 อปท. รับถายโอน]
“อบต. ที่มีความพรอมก็ตองเปนลักษณะของเครือขาย มันไมสําคัญวาตองโอนมานะคะ ถาทัศนคติมัน
ยังไมเชื่อมั่นในทองถิ่นก็ไมตองถายโอน แตตองทํางานในลักษณะของเครือขาย”
[04 02 อปท. ไมไดรับถายโอน]
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ยังไมถายโอนแมมีบางทานที่เห็นดวยกับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมไิ ปยัง
ทองถิ่น แตสวนใหญยังไมพรอมที่จะถายโอนภารกิจสถานีอนามัยไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจาก
กังวลดานการทํางานและสวัสดิการในอนาคต และยังไมทราบความจําเปนในการถายโอนดังกลาว แตในหลาย
พื้นที่มองเห็นวารูปแบบการใหบริการปจจุบัน และการทํากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ทําใหทองถิ่น
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เริ่มเขามามีบทบาทในภารกิจดานสงเสริมสุขภาพ และเปนระยะหางที่ดีในการปฏิสัมพันธกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
“ตอนนี้ไมวาจะถายโอนหรือไมถายโอนสวนใหญเจาหนาทีส่ าธารณสุขกับอปท. คอนขางจะ
ประสานกันไดดีกวาแตกอน ฉะนั้นการรวมมือกันก็จะเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ” [02 05 รพ.สต. ไมถายโอน]
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ถายโอนแลวมีความคิดเห็นที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประสบการณที่เคยพบ
ในการทํางานที่ ผานมา แต ทั้ ง หมดมี ความเห็นตรงกันวาการจะถายโอนหนวยบริก ารปฐมภูมิจําเปนตอ ง
พิจารณาตามบริบทของพื้นที่ ไมควรที่จะถายโอนไปหมดพรอมกันเนื่องจากทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยบริการมีความพรอมที่แตกตางกันไป
“มันขึ้นอยูกับบริบทพื้นที่ ตองใหอปท. พรอมและเขาใจ และ (เจาหนาทีส่ าธารณสุข) ตัดสินใจเอง
(วาจะถายโอนหรือไม)” [03 06 รพ.สต. ถายโอน]
“จะเปนของสาธารณสุขหรือทองถิ่นก็ได ถาใหบริการประชาชนไดครบถวน ถาผูบริหารสนับสนุน”
[03 05 รพ.สต. ถายโอน]
ผูบริหารฝายสาธารณสุขทั้งระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ แมจะมีความเห็นแตกตาง
กันในเรื่องการถายโอนสถานีอนามัย แตหลายทานมองวาการกระจายอํานาจดานสุขภาพเปนสิ่งที่จําเปน และ
ทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการดูแลประชาชนในพื้นที่ จําเปนตองมีการกระจายอํานาจของกระทรวงสาธารณสุข
ออกไปมใหหนวยงานในพื้นที แตก็ยังมีความกังวลใจเรื่องการเชื่อมโยงกันของระบบสุขภาพ จําเปนตองมีการ
วางบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขใหสามารถที่จะควบคุมกํากับนโยบายสุขภาพของประเทศได และตองมี
ระบบขอมูลดานสุขภาพที่เชื่อมโยงกันระหวางหนวยบริการในพื้นที่ และระดับนโยบายในกระทรวงสาธารณสุข
“ถาทองถิ่นพรอม เจาหนาทีม่ ีความกาวหนามากขึ้น ทํางานตามภารกิจเดิม ประชาชนไดประโยชน
ก็ควรใหเขาไป แตถาไปแลวอยูไมไดตองมีชองใหเขากลับ ไมอยางนั้นประชาชนตายหมด”
[03 22 ผูบริหารระดับจังหวัด]
“สมมติบางที่ไมใหความรวมมือ ก็จะขาดการติดตอระบบ เครือขายมันจะขาดหมด คือมันขาด
เครือขายที่ขึ้นไปศูนยกลาง กระทรวง กรม กอง จะหายไปหมดเลย มันจะอยูท ี่เมืองใคร เมืองมัน
เทศบาลใครของมัน ใครจะไปบังคับเขา” [04 06 ผูบริหารระดับอําเภอ]
เจาหนาที่สาธารณสุขที่ถายโอน ตอบแบบสอบถามเรื่องขอเสนอตอผูกําหนดนโยบายเรื่องการถายโอน
หนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไวในหลายประเด็น ไดแก
1) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยควรรวมกันแกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการ
ทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิถายโอน โดยเฉพาะเรื่องความกาวหนาของเจาหนา และกรอบ
อัตรากําลังสายวิชาชีพ
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2) กระทรวงสาธารณสุขตองมีความจริงใจและมีนโยบายที่ชัดเจนในการถายโอน และตองมีการนิเทศ
ติดตามการทํางานของหนวยบริการที่ถายโอน
3) กระทรวงมหาดไทยตองทําความเขาใจเรื่องการถายโอนใหแกเจาหนาที่ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกระดับ และสรางกลไกปองกันการแทรกแซงการทํางานจากผูบริหารทองถิ่น
4) ไมควรมีการบังคับใหหนวยบริการปฐมภูมิทั้งหมดถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะ
ทองถิ่นหลายๆแหงยังไมมีความพรอมในการดําเนินงานดานสาธารณสุข แตหากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีความพรอมก็สามารถดําเนินการไดดีกวากระทรวงสาธารณสุข
5) ควรมีแนวทางการทํางานหรือตัวชี้วัดสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเฉพาะ
ผูเ ขารวมเสวนาหลายทานเห็นวาการกระจายอํานาจด านสาธารณสุ ขไมควรที่จ ะพิ จารณาเฉพาะ
การถายโอนสถานีอนามัยไปใหองคก รปกครองสวนทองถิ่น แตควรที่จ ะพิจ ารณาในภาพรวมของ
การกระจายอํานาจทั้ง หมด เนื่ อ งจากวามองการถายโอนสถานีอ นามัยเปนแคเ ครื่อ งมือ หนึ่ง ใน
การกระจายอํ านาจดา นสุข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ขควรที่ จ ะปรั บ บทบาทของตนเองเพื่ อ ให
ตอบสนองต อ ป ญ หาสุ ขภาพในป จ จุบันซึ่ง งานดานสาธารณสุขมูล ฐานและรูปแบบการใหบ ริก าร
ในปจจุบันไมสามารถตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนได และควรที่จะรวมมือ
กับภาคสวนอื่นๆ ในการจัดการปญหาสุขภาพดังกลาว จากบทเรียนการถายโอนสถานีอนามัยที่ผาน
มาพบวา
1) การกระจายอํานาจดานสาธารณสุขควรทีจ่ ะยึดหลักการของการกระจายอํานาจทัง้ 3 ขอ ไดแก
การบริหารจัดการที่ยืดหยุน (Flexible management) การตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชน (Responsiveness) และการมีสวนรวมของภาคประชาชน (People Participation)
2) ควรเปดโอกาสใหภาคสวนอืน่ สามารถมีสวนเกีย่ วของกับงานดานสุขภาพไดมากขึ้น ทัง้ องคกรปกครองสวน
ทองถิน่ องคกรไมแสวงหาผลกําไร ภาคเอกชนที่แสวงหาผลกําไร ภาคประชาชน และควรมีการทํางาน
รวมกันอยางบูรณาการ เชน คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ศูนยผสู ูงอายุขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คลินิกโรคเอดสขององคกรไมแสวงหาผลกําไร กองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ เปนตน
3) ควรมีการวางบทบาทของผูมสี วนเกี่ยวของกับงานดานสุขภาพใหชัดเจน วาภารกิจใดที่ควรจะใหใคร
เปนผูรบั ผิดชอบ แตกระทรวงสาธารณสุขอยางนอยควรจะมีบทบาทเปนผูกํากับติดตามนโยบายใน
ระดับประเทศ
4) กระจายอํานาจไปใหหนวยงานที่เปนนิติบุคคลที่มีความพรอม ไมจํากัดขอบเขตขอบการกระจาย
อํานาจแคหนวยบริการปฐมภูมิแตควรรวมถึงภารกิจอื่นดวย โดยจะตองมีอิสระในการบริหารจัดการ
มีทรัพยากรทั้ง บุคลากร อุปกรณ และงบประมาณที่เพียงพอที่จะดูแลตนเองไดระดับหนึ่ง และมีความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร (Economy scale) โดยไมตองทําพรอมกันทั่วประเทศแตใหทําอยางคอยเปน
คอยไป ขึ้นกับความพรอมของพื้นที่
5) กระทรวงสาธารณสุขควรจะมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสม เชน การจัดการอัตรากําลังดานสุขภาพ
การควบคุณคุณภาพการใหบริการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย การกํากับติดตาม
โดยหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เปนตน
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6) ควรมีระบบขอมูลดานสุขภาพ ทีส่ ามารถเชื่อมโยงไดจากบนไปลาง และจากลางขึ้นบน มีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่จําเปนสําหรับหนวยบริการในระดับตางๆและมีปริมาณตัวชี้วัดที่เหมาะสม
7) หากมีการถายโอนหนวยบริการไมวาจะระดับใด ควรมีระบบการติดตามการทํางาน และเปดโอกาส
ใหถายโอนกลับคืนมากระทรวงสาธารณสุขหากไมประสบความสําเร็จ
โดยสรุ ป การถ า ยโอนไปแล วในขณะนี้ มีทั้งที่ประสบความสํา เร็จและไมประสบความสํา เร็ จ
ในส วนที่ประสบความสํา เร็จตองดําเนินการตอเนื่องและหาทางพัฒนาใหดียิ่งๆขึ้นไป สวนที่ไมประสบ
ความสําเร็จตองการความรวมมือจากอปท. และสาธารณสุขรวมกันพัฒนาระบบการบริการใหเหมาะสม
หรือวางระบบรองรับการถายโอนกลับถาหากจําเปน ไมมีขอสรุปเรื่องการถายโอนหนวยบริการปฐมภู มิ
ที่เหลือ แตอยางไรก็ตามการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขเปนสิ่งที่สําคัญที่ควรดําเนินการตอ และไมควร
ที่จะมองแคการถายโอนสถานีอนามัยซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งในหลายองคประกอบของระบบสาธารณสุ ข
แตควรมองทั้งระบบสุขภาพใหรอบดาน คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน ประโยชนที่จะเกิดขึ้นต อ
ประชาชน และผูทํางานทํางานอยางมีศักดิ์ศรีและเปนสุข
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บทที่ 4 ขอจํากัดของการศีกษา สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.1 ขอจํากัดของการศึกษา
ขอ มูล ตัวชี้วัด QOF ที่นํามาศึก ษาเป นข อมู ล ภาคตัดขวางเฉพาะที่ ส ปสช.นํ ามาใช ในการจั ดสรร
งบประมาณปพ.ศ. 2560 เทานั้น ทําใหไมสามารถวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไมสามารถเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยบริการปฐมภูมิกอนและหลังการถายโอนได ขอมูลตัวชี้วัด
QOF ที่นํามาศึกษาเลือกใชเพียง 4 ตัวชี้วัดที่วัดผลการทํางานดานการตรวจคัดกรองโรค ทั้งนี้ เพื่อมุงเนนงาน
บริการปฐมภูมิ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคที่ปองกันได (Preventable Diseases) โรคที่ตรวจพบไดเร็วจะชวยลด
การสูญ เสีย ไดม าก เชน โรคมะเร็ง ปากมดลูก และเปนภาระโรค (Burden of Disease) ลําดับ ตน ๆ
ของประเทศ แตยังไมไดศึกษาเชิงลึกตอ เนื่อง เชน เมื่อตรวจคัดกรองเจอผูปวยแลว มีการรักษาหรือสงต อ
หรือ ไมอ ยางไร ผลการรั กษาหรื อ การควบคุม โรคไดผลหรือ ไม อยางไร นอกจากนี้ ยัง ไมไดนําขอ มูล การ
ใหบริการดานอื่นมาวิเคราะหอยางรอบดาน เชน การใหบริการผูปวยนอก การใหบริการวัคซีน การใหบริการ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสังคมอื่นๆ เชน การดูแลผูปวยในระยะยาว (Long Term Care) ซึ่งหนวยบริการ
ปฐมภูมิหลายหนวยงานภายหลังจากการถายโอนแลวไดทําการพัฒนาการใหบริการตางๆ เพิ่มขึ้น
ดานความนาเชื่อถือของขอมูลนั้น QOF เปนขอมูลที่หนวยบริการปฐมภูมิสงไปยัง สปสช.เพื่อจัดสรร
งบประมาณ ขอมูลอาจมีความครบถวนและเชื่อถือได หากหนวยบริการปฐมภูมิจัดเก็บและสงตามความเปน
จริง แตขอมูลอาจมีความไมถูกตองและไมนาเชื่อถือ หากหนวยบริการปฐมภูมิจัดเก็บและสงขอมูลตามผลของ
คาตอบแทนแตเพียงอยางเดียว เชน ขอมูลที่สูงเกินความเปนจริงเพราะหวังผลตอรายไดของหนวยบริการ หรือ
ขอมูลที่ต่ํากวาความเปนจริงเพราะไมสนใจรายได เนื่องจากหนวยบริการปฐมภูมิมีรายไดอยางเพียงพอแลว
แตอยางไรก็ตาม ในขณะนี้ ไมมีผูใดทราบวาขอมูล QOF มีลักษณะของขอมูลเปนอยางไร ครบถวน ถูกตอง
และเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด นอกจากนี้การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ รพ.สต. ที่ถายโอน และ
ไมถายโอนในพื้ นที่ แม จ ะพยายามคุ ม ป จ จั ยดานพื้นที่ แตก็มีบ ริบ ทบางอยางที่ไมส ามารถควบคุม ได เช น
นโยบายผูบริหาร การผลัดเปลี่ยนเจาหนาที่ เปนตน
ดังนั้น การใชขอมูล QOF เฉพาะขอมูลการตรวจคัดกรองโรคจากการศึกษาครั้งนี้ ตองเขาใจบริบท
ดังกลาว และตองใชขอมูลดวยความรอบคอบและระมัดระวัง
กระทรวงสาธารณสุขมีการเก็บขอมูล Health Data ของสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
รวมทั้งหนวยบริการปฐมภูมิดวย ในอนาคตควรทําการศึกษาโดยใชขอมูลจากฐานขอมูล Health Data Center
ของกระทรวงสาธารณสุขเปนขอมูลอีกแหลงหนึ่ง เพื่อใหไดความชัดเจนของผลการดําเนินงานมากขึ้น และหาก
เปนไปไดควรทําการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการถายโอน
แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ การตอบกลับ จํ านวน 41 แห ง ไม ค รบทั้ ง 51 แห ง และเป นการตอบ
แบบสอบถามดวยตนเอง ซึ่งเปนความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเพียงผูเดียว ไมใชความเห็นของบุคลากร
ทุกคนในหนวยบริการปฐมภูมิ อีกทั้งเปนการสอบถามเพียงหนวยบริการที่ถายโอนฯแตไมมีการเปรียบเทียบกับ
หนวยบริการอื่นในพื้นที่เ ดียวกัน จึง ทําใหไมสามารถอนุมานวาผลลัพธที่ไดเ กี่ยวของกับ การถายโอนหนวย
บริการหรือไม
ดวยขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากรของการศึกษา ทําใหลงพื้นที่ได 4 แหง ซึ่งมีหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่ถายโอนแลว 8 แหง คิดเปนรอยละ 16 ของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนทั้งหมด 51 แหง โดยทั้ง 8 แหง
เปนหนวยบริการปฐมภูมิในเขตภาคกลาง ตะวันออก และ ตะวันตก โดยไมไดศึก ษาหนวยบริการปฐมภู มิ
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ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และภาคใต การศึ กษาครั้ง นี้ จึง ไม สามารถเป นตั วแทนของหนวย
บริการปฐมภูมิที่ถายโอนทั้งหมดได อีกทั้งแตละพื้นที่ มีบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและบริบทดาน
สุขภาพที่แตกตางกัน และไมไดศึกษาในมุมมองของประชาชนวาประชาชนมีความพึงพอใจหรือไดอะไรจากการ
ถายโอน
การศึกษานี้ทําการศึกษาเฉพาะการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังอปท. ไมไดทําการศึกษาใน
ประเด็นการถายโอนภารกิจอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องสุขภาพ เชน ภาคการศึกษา สาธารณูปโภค จึงไมสามารถ
นําไปใชในการแปลผลเรื่องการกระจายอํานาจโดยรวมได
4.2 สรุปผลการวิจัย
ภายหลังจากที่หนวยบริการปฐมภูมิถายโอนแลว ทุกแหงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นปละอยางนอย 1 ลานบาท นอกจากนี้ยังอาจไดรับสนับสนุนโดยตรงจากรายไดของ
อปท. ทําใหมี ส ถานที่ เครื่ องมื อแพทย อุป กรณตางๆ เพียงพอ บางแหงสามารถจางบุคลากรสายวิชาชีพ
เพิ่มเติมมากกวากรอบที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นหรือกระทรวงสาธารณสุขกําหนด เชน แพทย
ทันตแพทย เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย แตบางแหงยังมีความขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพ
ซึ่งอปท. ยังไมสามารถหาบุคลากรมาทดแทนเจาหนาที่เดิมที่เปลี่ยนสายงานหรือยายไดดวยหลายสาเหตุ
บุคลากรที่ทํางานในหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนมีความพึงพอใจในการทํางานทั้งเรื่องคาตอบแทนที่
ไดรั บ สวั สดิ การที่ไดรับ ภาระงานที่ทํา และบรรยากาศการทํางาน เนื่ องจากสวนใหญ มีจํ านวนเจ าหนาที่
เพิ่มขึ้น มีคนแบงเบาภาระการทํางาน การทําเอกสารตัวชี้วัดตางๆ ลดลง แตยังมีขอกังวลเกี่ยวกับการพัฒนา
องคความรูทางวิชาการของบุคลากรที่อาจไมไดมากเทากับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แตอยางไรก็ตาม การศึกษาขอมูลตัวชี้วัด QOF ภาคตัดขวางปพ.ศ. 2560 พบวาการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสู ง มะเร็ง ปากมดลูก และการฝากครรภครั้งแรกกอ น 12 สัปดาห ของหนวย
บริ ก ารปฐมภู มิ ที่ ถ า ยโอนไปยั ง องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไม ไ ด มี ผ ลงานดี ก ว า (หลายแห ง แย ก ว า )
หนวยบริการปฐมภูมิสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แตดวยขอจํากัดของขอมูลการแปลผลควรเปนไปดวยความ
ระมัดระวัง
กระบวนการถายโอนที่ผานมา มีเสียงสะทอนจากเจาหนาที่ของหนวยบริการที่ถายโอน และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถึงความจริงจังและจริงใจของกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนการถายโอน
ถึงแมการถายโอนมีก ารดําเนินการตามหลักเกณฑตางๆอยางเปนระบบ แตหลักเกณฑที่ใชในการพิจารณา
การถายโอนเมื่อเริ่ มตน ไม สามารถยื นยันผลการถ ายโอนได วาจะสง ผลดีห ลังจากการถ ายโอนในระยะยาว
หรือไม ทั้งนี้ ขึ้นกับการปรับตัวรวมกันของทั้งอปท. ที่รับโอนและหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนที่ตองปรับ
วัฒนธรรมการทํางานใหเขากันไดดวยดี
อปท. มีจุดแข็งหลายประการ ทั้งการทํางานดวยสายบังคับบัญชาที่สั้นกระชับรวดเร็ว การทํางานใน
แนวราบอยางรอบดานทุก ภาคสวนของทองถิ่น เช น ความเป นอยูของประชาชน สาธารณูปโภค คมนาคม
เกษตร แรงงาน ศึกษา สังคม และดานสุขภาพ ซึ่งตองสรางความมั่นใจวาสุขภาพไดรับความสําคัญในลําดับ
ตนๆของอปท. นอกจากนี้ อปท. มี ความเข าใจบริบ ทของทอ งถิ่นเปนอยางดี ความใกลชิดประชาชนและ
เครือขายตางๆ ในขณะที่หนวยบริการปฐมภูมิที่เคยอยูกับกระทรวงสาธารณสุขมายาวนานมีจุดแข็งของความรู
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ความเขาใจดานสาธารณสุขและสุขภาพในแนวลึกอยางลึกซึ้งโดยเฉพาะสายงานวิชาชีพสาธารณสุขซึ่งเปน
วิชาชีพที่มีประชาชนใหความเชื่อถือและใหเกียรติ
เมื่อถายโอนแลว ปจจัยสําคัญมาก คือ ระบบธรรมาภิบาล ระหวาง อปท. หนวยบริการปฐมภูมิ และ
ประชาชน ตองสรางกรอบความรับผิดชอบ (Accountability) ของอปท. และหนวยบริการปฐมภูมิใหมีความ
รับผิดชอบตอประชาชน (ไมใชหนวยบริการปฐมภูมิขึ้นตรงและตอบสนองตอผูบริหารอปท.เทานั้น) และตองมี
ความโปรงใส ใหประชาชนตรวจสอบไดอยางสะดวกและรวดเร็ว การทํางานสาธารณสุขที่มุงประโยชนของ
ประชาชนเปนเกราะปองกันปญหาทางการเมืองใหแกหนวยบริการปฐมภูมิได
ภายหลังการถายโอนคณะกรรมการสงเสริมการถายโอนภารกิจสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นระดับจังหวัด ควรทําการประเมินผลการถายโอน เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ (ที่ผานมา พบวาไมมีการ
ประเมินอยางเป นระบบ) ควรทํ าการประเมินการปฏิบัติง านขององคก รและของบุคคล ประเมินผลการ
ใหบริการแกป ระชาชนตามกลุ มเป าหมาย และ ประเมินผลความพึง พอใจของทั้งบุคลากรและประชาชน
เปนตน พรอมทั้งการมีกลไกนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของอปท. ที่รับโอน
และหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลว
การสนั บสนุนดานวิชาการและการกํ ากั บติดตามของกระทรวงสาธารณสุขเปนปจจัยสําคัญที่ตอ ง
มีภายหลัง จากการถ ายโอนแล ว การกํา กับ ติ ด ตามของสาธารณสุ ข จั ง หวั ดผ านการนิ เ ทศงานจะช ว ยให
การทํางานของหนวยบริ การที่ถายโอนเป นไปตามมาตรฐานของสาธารณสุ ขได อี กประการทีสํ าคัญ ไดแก
การกําหนดทิศทางและการกํากั บติ ดตามงานสาธารณสุ ขในภาพรวมของประเทศ การกําหนดทิศทางของ
ประเทศ เชน การจัดการโรคที่ปองกันได แตอาจไมใชความสนใจของอปท. ที่จะทํา ยกตัวอยางเชน การตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก การลดปจจัยเสี่ยงของโรคไมติดตอเรื้อรัง เชน งดสุรา งดบุหรี่ เปนตน ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขตองกําหนดเปนทิศทางของประเทศและกําหนดใหห นวยงานบริการปฐมภูมิทุกแหงดําเนินการ
การรวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จําเปนที่หนวยบริการปฐมภูมิทุกแหงไมวาจะสังกัดหนวยงานใดก็ตองจัดสงใหแก
กระทรวงสาธารณสุข
ถึงแมเปนการลงพื้นที่เพียง 4 แหง ประชาชนในพื้นที่ไมไดใหความสนใจวารูปแบบการบริหารจัดการ
หนวยบริการปฐมภูมิจะขึ้นกับสังกัดใด อปท. หรือ กระทรวงสาธารณสุข หรือ หนวยงานใด ประชาชนตองการ
ใหหนวยงานบริการปฐมภูมิเปนสถานพยาบาลที่ประชาชนเขาถึงไดสะดวก บริการมีคุณภาพ และเปนมิตร
และยังสะทอนใหเห็นวาการทําใหมีประชาชนมีสุขภาพที่ดี ไมไดขึ้นกับหนวยบริการปฐมภูมิเพียงอยางเดียว
แตขึ้นกับปจจัยกําหนดสุขภาพที่มาจากหลายภาคสวน (Social Determinants of Health) ซึ่งตองการจัดการ
อยางรอบดาน
4.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.3.1 หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปแลว
กระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทั่วประเทศกวา 9,780 แหง ไดรับการถาย
โอนไปแลว 44 แหง รวมการถายโอนสถานบริการสาธารณสุขชุมชนและสุขศาลาดวยรวมทั้งสิ้น 51 แห ง
ที่ผานมา หลังการถายโอน ไมไดมีการประเมินการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานหลังการถายโอนอยางเปน
รูปธรรม เปนการประจํา สม่ําเสมอ และตอเนื่อง มีการประเมินผลหลังการถายโอนจากหนวยงานตางๆ เชน
สวรส. มหาวิท ยาลัยต างๆ แบบกระจั ดกระจาย ตามวาระและโอกาสที่นัก วิจัยและแหลงทุ นใหความสนใจ
ดังนั้น ตองมีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานอยางเปนประจํา ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
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รวมทั้งตองมีกลไกและกระบวนการนําผลการประเมินสงกลับใหอปท. และหนวยบริการปฐมภูมินํากลับไปใช
พัฒนาและปรับปรุงการทํางานตอไป
กลไกหนึ่งที่ใชได คือ คณะทํางานประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประเมินผล
การทํางานภายหลังการถายโอนที่เ คยมีโ ครงสรางอยู แลว (โดยไดรับ แตงตั้งจากคณะอนุกรรมการสง เสริ ม
การถายโอนภารกิ จสาธารณสุ ขใหแก อปท. ระดับจัง หวัดโดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน) ควรตอ ง
พิจารณาปรับเปลี่ยนองคประกอบของคณะทํางานจากเดิมที่มีองคประกอบ 3 ฝาย ไดแก อปท. สาธารณสุข
และผูท รงคุ ณวุฒิ ฝายละ 3 คน ควรตองเพิ่ม ใหเ ป น 4 ฝาย โดยใหมีภาคประชาชน 3 คน เขาไปเปน
คณะทํางานดวย
สํ า หรั บ หน ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ ที่ ถ า ยโอนแล ว และมี ป ญ หาอุ ป สรรคดํ า เนิ น งานได ไ ม ร าบรื่ น
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุ ขคงต อ งร วมมื อ กั นจั ดการป ญ หาเหล านี้ เนื่ อ งจากป จ จุ บั น
เจาหนาที่ตอ งจั ดการป ญ หาต างๆดวยตนเอง หากปญ หาเขาขั้นวิก ฤติ และหนวยบริก ารปฐมภูมิมีความ
ประสงคตองการโอนกลับมายังกระทรวงสาธารณสุขควรมีแนวทางใหดําเนินการรวมกันระหวาง 2 กระทรวง
4.3.2 หนวยบริการปฐมภูมิที่ยังไมไดถายโอน
ยังมีห นวยบริการปฐมภูมิอีกจํานวนมากในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไมไดถายโอน หากที่ใด
พรอมทั้งสองฝายก็ควรดําเนินการถายโอนตอไป ตามบริบทของแตละพื้นที่ เนื่องดวยพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ยังมีผลบังคับใชอยู อีกทั้ง
หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนแลว สวนใหญไดรับทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งดานงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ
และกําลัง คน ถึงแมก ารบริการตรวจคัดกรองโรคจะไดผ ลไมดีกวาหนวยบริการปฐมภูมิในสัง กัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบกั บ ไม มี ขอ มู ล ว า หน วยบริก ารปฐมภู มิ ที่ ถายโอนไม ส ามารถจั ดบริ ก ารสาธารณสุ ข
ได รูปแบบการถายโอนรพ.สต. ในปจจุบันจึงยังสามารถดําเนินการได แตควรตองมีการปรับปรุง ดังตอไปนี้
• เพิ่มการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ หลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอนสถานีอนามัยที่มี 5 องคประกอบ 8 ตัวชี้วัด37 นั้นเปนหลักเกณฑ
ที่ดีควรนําใชตอไป แตองคประกอบของคณะทํางานประเมินความพรอมระดับจังหวัดควรตองเพิ่มใหมี
ภาคประชาชนเขาไปมีสวนรวมดวย เพื่อใหเกิดการรับรูในวงกวางของชุมชนและการมีสวนรวมของ
ประชาชน
• มีขอตกลงรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยในการรวมมือกันพัฒนา
หนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกระทรวงสาธารณสุขยังตอง
นิเทศติดตามการทํางานดานสาธารณสุขและสงเสริมการทํางานดานวิชาการใหแกหนวยบริการถาย
โอนตอไปเหมือนกับหนวยบริการปฐมภูมิในสังกัด สวนกระทรวงมหาดไทยทําหนาที่ในการสนับสนุน
งบประมาณ บุ คลากร ครุ ภัณฑ และสิ่งกอ สรางในการใหบ ริก ารในพื้นที่อ ยางเพียงพอ โดยตอ งมี
คณะทํางานประเมินการปฏิบัติง านและประเมินผลการปฏิบัติง านเพื่อ นําผลการประเมินมาใชใน
การพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิอยางเปนการประจํา
• มีการปรับปรุงแกไขระเบียบบริหารราชการแผนดินใหเอื้อตอการทํางานของหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ความไมชัดเจนของแนวทางปฏิบัติกรณีเงินสําหรับ
จัดบริการสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพที่สปสช.โอนไปใหโรงพยาบาลแมขาย ยังมีบางแหง
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ไมสามารถโอนเงินไปใหหนวยปฐมภูมิที่ถายโอนไปองคกรปกครองสวนทองถิ่นได เนื่องจากอางว า
ระเบียบเงินบํารุงของกระทรวงสาธารณสุขไมสามารถจายใหกับหนวยบริการนอกสังกัดได หรือปญหา
เรื่องกรอบอัตรากําลังของขาราชการที่ถายโอนไปพรอมกับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิตําแหนง
และเงินเดือนจะยายตามตัว หากมีการยาย เปลี่ยนสายงาน ลาออกหรือเกษียณอายุราชการจะทําให
หนวยบริการปฐมภูมินั้นขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ซึ่งตองจางจากรายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทดแทน เปนตน
4.3.3 การทํางานรวมกันระหวางทองถิ่นและสาธารณสุข
บทเรียนจากบางประเทศ เชน ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ภายหลังการถายโอน มีปญหาอยางมาก
เรื่อ งข อ มู ล ในภาพรวมของประเทศ ประเทศไทยจึง ต อ งเรี ยนรู จ ากบทเรี ยนดัง กลา ว ดัง นั้น กระทรวง
สาธารณสุข ตองมีบทบาทเปน National Health Authority ในการกําหนดทิศทางการทํางานของประเทศ
การรวบรวมขอมูลพื้นฐาน และการกํากับติดตามผลการทํางานดานสุขภาพที่สําคัญ โดยเฉพาะการปองกันโรค
ที่จําเปน ในขณะเดียวกัน หนวยบริการตองมีหนาที่สงขอมูลใหกับกระทรวงสาธารณสุข
รูปแบบการทํางานดานสุขภาพระหวางทองถิ่นและสาธารณสุขไมไดมีเพียงการถายโอนอยางเดียว
ในหลายพื้นที่อปท. ใหการสนับสนุนการทํางานของรพ.สต. อยางมาก ทํางานไดอยางสอดคลองและเสริมหนุน
กัน หลายพื้นที่มีกองทุนสุขภาพตําบลซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการลงขันรวมกัน
ดังนั้น การทํางานรวมกันระหวางทองถิ่นและสาธารณสุขมีไดหลายรูปแบบ ไมจําเปนวาหนวยบริการ
ปฐมภูมิตองถูกโอนไปเปนของอปท. เทานั้น ยังมีการทํางานรวมกัน ทั้งแนวดิ่ง (การทํางานสุขภาพตามนโยบาย
ระดับประเทศ รวมทั้งการสงขอมูล) และแนวราบ (การรวมกันทํางานแตไมไดเปนเจาของ) คงเปนลักษณะตาม
บริบทและความพรอมของพื้นที่ หากทําการขยายวงการทํางานรวมกันดวยรูปแบบตางๆเหลานี้ ก็เทากับเปน
การสรางความรวมมือระหวางทองถิ่นกับสาธารณสุขในการดําเนินงานเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น
ขณะนี้การถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังอปท. ถือเปนการถายโอนแบบสมัครใจตามบริบทและ
ความพรอมของแตละพื้นที่ อีกทั้งมีตัวอยางใหเห็นวาการถายโอนไปเมื่อยังไมพรอมและความสัมพันธที่ไมดี
ระหว างหน วยบริการปฐมภูมิและองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอใหประสบปญ หาในการทํางานได ดังนั้ น
ประเทศไทยยังไมพรอมกับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิภาคบังคับ แตควรใหเกิ ดการถายโอนหนวย
บริการปฐมภูมิที่พรอม ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่พรอมเพื่อบรรยากาศการทํางานที่ดีรวมกันในพื้นที่
4.3.4 เปาหมายการกระจายอํานาจ
ในปจจุบันบริบทของประเทศไทยยังมีแรงหนุนและแรงตานเรื่องการกระจายอํานาจ แรงตานการกระจาย
อํานาจ เชน ขอมูลดานลบของการกระจายอํานาจ ขอมูลการทุจริต การเมืองทองถิ่นที่ไมโปรงใส เสถียรภาพ
ทางการเมืองในระดับประเทศ แรงหนุนการกระจายอํานาจ เชน กระแสสากลของการกระจายอํานาจทั้งจาก
ประเทศตางๆ และองคกรระหวางประเทศ กระแสการปฏิรูปประเทศดวยแรงหนุนจากภาคประชาสังคม38
ถาหากยังมีแรงหนุนและแรงตานดังกลาว กระทรวงสาธารณสุขควรที่จะดําเนินการถายโอนหนวยบริการตอไป
อยางมีเงื่อนไขดังที่ไดกลาวถึงในขอ 4.3.2 แตถาหากแรงตานดานการกระจายอํานาจลดลง และแรงหนุนการ
กระจายอํานาจมีม ากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขควรที่จะพัฒนารูป แบบการกระจายอํานาจในลัก ษณะอื่น
คูขนานกันไปไมจํากัดเพียงแตการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิเทานั้น เนื่องจากการถายโอนหนวยบริการ
ปฐมภูมิเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งของการกระจายอํานาจ ยังมีการจัดระบบบริการสุขภาพอีกหลายรูปแบบที่เปน
การกระจายอํานาจ โดยมีเปาหมายใหเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอปญหาของ
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ประชาชนในพื้นที่อยา งแทจริง นอกจากนี้ป ระสบการณจ ากตางประเทศ เห็นไดวานโยบายการกระจาย
อํานาจไดผ ลดี ก็ตอ เมื่ อ ชุม ชนท องถิ่ นต องเขม แข็ง 39 ทุก ภาคสวนจําเปนตอ งสรางการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนอยางแทจริง ดวยหลายชองทางและดวยวิธีการที่หลากหลายไมเฉพาะเพียงดานสาธารณสุขเทานั้น
แตจําเปนตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในทุกดาน เพื่อใหการกระจายอํานาจประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตองการ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 แบบสอบถาม
แบบสอบถามหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “การประเมินการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น: สังเคราะหบทเรียนจากพื้นที่ 51 แหงและทางเลือกเชิงนโยบาย” สรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานและความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนึ่ง
แบบสอบถามตอหนึ่งรพ.สต. แบบสอบถามนี้แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของหนวยบริการปฐมภูมิ
ตอนที่ 4 การดําเนินงานของหนวยบริการปฐมภูมิภายหลังการถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
[ ] ชาย
[ ] หญิง
2. อายุ
..................... ป
3. ลักษณะงานในหนวยบริการปฐมภูมิ
[ ] ผูบริหารหนวยบริการปฐมภูมิ
[ ] ผูปฏิบัติงานโดยตรงตอผูปวย
[ ] ผูปฏิบัติงานสนับสนุนบริการ
[ ] อื่นๆ (ระบุ)................................................
4. สถานภาพการจางงานในปจจุบัน
[ ] ขาราชการตั้งแตกอนถายโอน
[ ] ขาราชการภายหลังถายโอน
[ ] ลูกจางประจํา
[ ] พนักงานราชการ
[ ] ลูกจางชั่วคราว
[ ] อื่นๆ (ระบุ)................................................
5. อายุการทํางานดานสาธารณสุข
[ ] < 10 ป [ ] 10-20 ป
[ ] 20-30 ป
[ ] > 30 ป
6. ระยะเวลาการทํางานในหนวยบริการแหงนี้
[ ] < 3 ป [ ] 3–5 ป
[ ] 6-10 ป
[ ] > 10 ป
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
7. ประเภทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
[ ] องคการบริหารสวนตําบล
[ ] เทศบาลตําบล
[ ] เทศบาลเมือง
[ ] เทศบาลนคร
[ ] องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ
8. ระยะหางของอปท.จากศาลากลางจังหวัด
[ ] < 10 กิโลเมตร
[ ] 11-30 กิโลเมตร
[ ] 31-50 กิโลเมตร
[ ] > 50 กิโลเมตร
9. พื้นที่รับผิดชอบ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
………………………… ตารางกิโลเมตร
10. สภาพภูมิประเทศสวนใหญ
[ ] ที่ราบทั่วไป
[ ] ที่ราบลุมแมน้ํา
[ ] ที่ราบสูง
[ ] ภูเขา
11. จํานวนประชากรที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

[ ] เกาะ
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[ ] < 5,000 คน
[ ] 5,000-7,000 คน
[ ] 7,001-15,000 คน
[ ] 15,001-50,000 คน
[ ] > 50,000 คน
12. รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมเงินอุดหนุน)
[ ] < 20 ลานบาท
[ ] 20-50 ลานบาท
[ ] 51-100 ลานบาท
[ ] > 100 ลานบาท
[ ] ไมทราบ
13. สัดสวนงบประมาณดานสาธารณสุขตอรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
[ ] < 5%
[ ] 5-10%
[ ] 11-15%
[ ] 16-20%
[ ] >20%
[ ] ไมทราบ
14. ระยะเวลาการมีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น (ถาไมมีขามไปตอบขอ 16) ………………….. ป
15. สัดสวนเงินสมทบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
[ ] 30%
[ ] 31-40%
[ ] 41-50%
[ ] 51-60%
[ ] >60%
16. จํานวนเจาหนาที่ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (รวมผูอํานวยการกอง)
[ ] 1-5 คน [ ] 5-10 คน
[ ] 10-15 คน [ ] >15 คน
17. จํานวนหนวยบริการสาธารณสุขที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
[ ] 1 แหง [ ] 2 แหง
[ ] 3 แหง
[ ] > 3 แหง
18. นโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชัดเจนตอเรื่องการดําเนินงานดานสุขภาพ
[ ] ไมมี
[ ] มีแตไมชัดเจน [ ] มีอยางชัดเจน
ตอนที่ 3 ขอมูลทั่วไปของหนวยบริการปฐมภูมิ
19. ชื่อ .........................................................................................
ประเภทสถานบริการ [ ] สถานีอนามัย/รพ.สต. [ ] ศูนยสาธารณสุขชุมชน/สุขศาลา [ ] อื่นๆ ระบุ ......................
ตําบล...............................................................................................
อําเภอ..............................................................................................
จังหวัด.............................................................................................
20. ระยะทางจากหนวยบริการปฐมภูมิถึงโรงพยาบาลแมขาย
[ ] < 10 กิโลเมตร
[ ] 11-30 กิโลเมตร
[ ] 31-50 กิโลเมตร
[ ] > 50 กิโลเมตร
21. จํานวนประชากรทีห่ นวยบริการปฐมภูมิรับผิดชอบ
[ ] < 3,000 คน
[ ] 3,001-8,000 คน
[ ] > 8,000 คน
22. จํานวนหมูบานหรือชุมชนที่หนวยบริการปฐมภูมิรับผิดชอบ
[ ] < 10 หมูบาน
[ ] 10-20 หมูบาน
[ ] > 20 หมูบาน
23. หนวยบริการปฐมภูมิถายโอนมาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อ พ.ศ.............................
24. เหตุผลที่หนวยบริการของทานถายโอนภารกิจไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
[ ] อปท.มีความตั้งใจในการดูแลสุขภาพประชาชน [ ] ประชาชนตองการใหถายโอน
[ ] สามารถใหบริการประชาชนไดดีขึ้นกวาเดิม
[ ] มีความยืดหยุนในการทํางานมากกวาเดิม
[ ] คาตอบแทนดีขึ้นกวาเดิม
[ ] เพื่อความกาวหนาในอาชีพของเจาหนาที่
[ ] ปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหารกระทรวง
[ ] อื่นๆ (ระบุ)...................................................................
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25. จํานวนเจาหนาที่แยกตามวิชาชีพ (รวมผูบริหาร)
- แพทย/ทันตแพทย
............................ คน
- เภสัชกร
............................ คน
- พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค
............................ คน
- นักวิชาการสาธารณสุข
............................ คน
- นักกายภาพบําบัด/นักกิจกรรมบําบัด ............................ คน
- แพทยแผนไทย
............................ คน
- จพ.ทันตสาธารณสุข
............................ คน
- จพ.เภสัชกรรม
............................ คน
- จพ.สาธารณสุข
............................ คน
- ผูชวยเหลือคนไข
............................ คน
- ผูชวยแพทยแผนไทย
............................ คน
- อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................................
26. จํานวนเจาหนาที่แยกตามลักษณะการจางงาน (รวมผูบริหาร)
- ขาราชการ
............................ คน
- ลูกจางประจํา
............................ คน
- พนักงานราชการ
............................ คน
- ลูกจางชั่วคราวรายเดือน
............................ คน
- ลูกจางชั่วคราวรายวัน
............................ คน
- อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................................
27. จํานวนเจาหนาที่ในหนวยบริการกอนการถายโอน ............................ คน
28. จํานวนเจาหนาที่ๆยายมาสังกัด อปท. พรอมการถายโอนสถานบริการ ............................ คน
29. จํานวนเจาหนาที่ๆยายสังกัดมาและปจจุบันยังทํางานอยูในหนวยบริการที่ถายโอน ............................ คน
ตอนที่ 4 การดําเนินงานของหนวยบริการปฐมภูมิภายหลังการถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
30. งบประมาณที่หนวยบริการของทานไดรับมาจากแหลงใดบาง และเปนสัดสวนเทาไรของงบประมาณทั้งหมด
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น
............................ %
- กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
............................ %
- โรงพยาบาลแมขาย/คปสอ.
............................ %
- กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
............................ %
- กองทุนประกันสังคม
............................ %
- คารักษาพยาบาลที่เก็บจากผูรับบริการ
............................ %
- อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................................
31. งบประมาณที่ไดรับในปจจุบันเทียบกับกอนถายโอนภารกิจ
[ ] มากขึ้น
[ ] เทาเดิม
[ ] ลดลง

63

32. อัตรากําลังในปจจุบันเมื่อเทียบกับกอนถายโอน
[ ] มากขึ้นและเพียงพอในการใหบริการ
[ ] มากขึ้นแตยังไมเพียงพอในการใหบริการ
[ ] เทาเดิม
[ ] ลดลงแตเพียงพอในการใหบริการ
[ ] ลดลงและไมเพียงพอในการใหบริการ
33. รูปแบบการจัดหายาและเวชภัณฑมิใชยา
[ ] ไดรับจากโรงพยาบาลแมขายโดยไมคิดคาใชจาย [ ] ไดรับจากโรงพยาบาลแมขายโดยคิดคาใชจาย
[ ] จัดหาเองโดยรพ.สต. หรือ อปท.
[ ] อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................
34. หากทานจัดหายาและเวชภัณฑไมใชยาเอง ทานพบปญหาการบริหารจัดการหรือไม
[ ] ไมพบ
[ ] พบแตสามารถจัดการได
[ ] พบปญหา (ระบุ)......................................................................
35. ทานคิดวาทรัพยากรที่มีอยูเพียงพอตอการใหบริการหรือไม
มากเกิน
ทรัพยากร
ขาดแคลน
เพียงพอ
จําเปน
35.1 งบประมาณ
35.2 ยาและเวชภัณฑไมใชยา
35.3 ครุภัณฑทางการแพทย
35.4 สิ่งกอสราง
35.5 บุคลากรสายวิชาชีพ
35.6 บุคลากรสายสนับสนุน
35.7 การพัฒนาวิชาการของบุคลากร
33. สัดสวนการใหบริการสุขภาพแกประชาชนของหนวยงานของทาน กอนและหลังการถายโอน
กอนการถายโอน 1 ป ระบุ ป
ป พ.ศ. 2560
การบริการสุขภาพ
.....................
• ใหบริการผูปวยนอก
............................ %
............................ %
• ใหบริการสงเสริมสุขภาพและ
............................ %
............................ %
ปองกันโรค
• เยี่ยมบาน
............................ %
............................ %
• Long term care
............................ %
............................ %
• การบันทึกขอมูลสุขภาพ จัดทํา
............................ %
............................ %
รายงานตางๆ
• งานอื่นๆ ระบุ..............................
............................ %
............................ %
• งานอื่นๆ ระบุ..............................
............................ %
............................ %
• งานอื่นๆ ระบุ..............................
............................ %
............................ %
รวม
100 %
100 %
หมายเหตุ : ใหเทียบการทํางานทั้งหมดในหนวยงานของทานเปน 100% และประมาณการสัดสวนการทํางานดานตางๆเปนเทาไร
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37. ภายหลังการถายโอน รพ.สต. มีงานบริการหรือบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งดีขึ้น และลดลงอยางไร กรุณายกตัวอยางสาม
ตัวอยาง เชน มีนักกายภาพมาประจําที่ รพ.สต. มีรถพยาบาลใหบริการผูปวย เปนตน
บริการที่ดีขึ้น
ตัวอยางที่หนึ่ง ..............................................................................................................................................................
ตัวอยางที่สอง ..............................................................................................................................................................
ตัวอยางที่สาม ..............................................................................................................................................................
บริการที่ลดลง
ตัวอยางที่หนึ่ง ..............................................................................................................................................................
ตัวอยางที่สอง ..............................................................................................................................................................
ตัวอยางที่สาม ..............................................................................................................................................................
38. บทบาทการใหบริการในปจจุบันเทียบกับกอนถายโอน
[ ] ใหบริการประชาชนไดมากขึ้น [ ] ใหบริการประชาชนไดเทาเดิม
[ ] ใหบริการประชาชนไดนอยลง
39. คุณภาพการใหบริการประชาชนในพื้นที่ในปจจุบันเทียบกับกอนถายโอน
[ ] ดีกวาเดิม ระบุ................................................................................................................................................................
[ ] เหมือนเดิม
[ ] ลดลง
ระบุ................................................................................................................................................................
40. การตอบสนองตอปญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ในปจจุบันเทียบกับกอนถายโอน
[ ] ดีกวาเดิม ระบุ................................................................................................................................................................
[ ] เหมือนเดิม
[ ] ลดลง
ระบุ................................................................................................................................................................
41. การบริหารจัดการภายในหนวยงานในปจจุบันเทียบกับกอนถายโอน
[ ] ดีกวาเดิม ระบุ................................................................................................................................................................
[ ] เหมือนเดิม
[ ] แยลง
ระบุ................................................................................................................................................................
42. ความรวมมือของชุมชนในการดําเนินงานดานสุขภาพในพื้นที่ในปจจุบันเทียบกับกอนถายโอน
[ ] ดีกวาเดิม ระบุ................................................................................................................................................................
[ ] เหมือนเดิม
[ ] แยลง
ระบุ................................................................................................................................................................
43. ความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด
[ ] ไมมีความรวมมือ
[ ] มีความรวมมือบาง
[ ] มีความรวมมือดีมาก
44. ความสัมพันธกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตนสังกัด
[ ] ความสัมพันธดี
[ ] ไมมีปญหาแตไมเปนเนื้อเดียวกัน
[ ] พบปญหาในการทํางาน ระบุ..............................................................................................................................
45. อิสระในการทํางานดานสาธารณสุขในพื้นที่เปนอยางไร
[ ] มาก ผูบริหารใหอิสระเต็มที่ในการกําหนดนโยบายดานสุขภาพ
[ ] ปานกลาง ผูบริหารใหอิสระปานกลางในการกําหนดนโยบายดานสุขภาพ
[ ] นอย ผูบริหารมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายดานสุขภาพ
46. ความสัมพันธกับหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่
[ ] ความสัมพันธดี
[ ] ไมมีปญหาแตไมเปนเนื้อเดียวกัน
[ ] พบปญหาในการทํางาน ระบุ..............................................................................................................................
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47. หนวยบริการของทานมีความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพช. รพท. สสอ. สสจ.) เปนอยางไร
ไมมีความ
มีความ
มีความ
ความรวมมือกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
รวมมือ
รวมมือบาง รวมมือดีมาก
47.1 การสงตอผูปวยไปยังหนวยบริการที่ศักยภาพสูงกวา และการ
สงกลับมาใหบริการในชุมชน
47.2 การตอบสนองตอปญหาฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่ เชน โรค
ระบาด อุบัติเหตุหมู ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
47.3 การจัดทําแผนสุขภาพ
47.4 การใหบริการประชาชนโดยสหสาขาวิชาชีพ
47.5 การใหคําแนะนําดานวิชาการ
47.7 การสงขอมูลตัวชี้วัดดานสุขภาพ
47.8 อื่นๆ ระบุ..................................
48. ภายหลังการถายโอนภารกิจ หนวยบริการของทานไดรับการนิเทศงานจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ หรือโรงพยาบาลแมขายหรือไม อยางไร
[ ] ไมเคยไดรับการนิเทศ
[ ] ไดรับการนิเทศแคชวงแรกที่ถายโอน
[ ] ไดรับการนิเทศงานเปนประจํา ปละ_____________ครั้ง
49. ในความเห็นของทาน ทานพึงพอใจการทํางานในปจจุบันเพียงใด
พึง
ไมพึง
ไมพึง
พอใจ
พึงพอใจ
ความพึงพอใจของเจาหนาที
พอใจ
พึงพอใจ
พอใจ
ปาน
มาก
มาก
กลาง
49.1 รายไดที่ไดรับ
49.2 สวัสดิการที่ไดรับ
49.3 ภาระงาน
49.4 บรรยากาศการทํางาน
49.5 ความกาวหนาในอาชีพ
49.6 ความพึงพอใจโดยรวมของการทํางานในรพ.สต. แหงนี้
50. ถาหากเปนไปได ทานตองการใหหนวยงานของทานยายกลับไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือไม เพราะเหตุใด
[ ] ไมตองการ
[ ] ตองการ
เหตุผล ..........................................................................................................................................................................................
51. ทานคิดวาจุดแข็ง จุดออนของหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นคืออะไร
จุดแข็ง
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

จุดออน
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.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
52. ขอเสนอแนะตอผูบริหารที่กําหนดนโยบายระดับประเทศเรื่องการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิไปยังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในอนาคต
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
หากทานมีคําถามใดเกี่ยวกับการสํารวจนี้กรุณาติดตอผูรับผิดชอบโครงการ
1. นพ.อานนท กุลธรรมานุสรณ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท 087-508-9458 หรือ email: Anond@ihpp.thaigov.net
2. นพ.นิธิวัชร แสงเรือง
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท 086-655-1982 หรือ email: Nithiwat@ihpp.thaigov.net

ขอขอบคุณในความรวมมือกรอกแบบสํารวจเปนอยางยิ่ง
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ภาคผนวก 2 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ
Interview Guideline
แนวคําถามสําหรับสัมภาษณหนวยบริการปฐมภูมิที่ถายโอนไปยังอปท.แลว

ประเด็นทีต่ องการขอมูล
1. เหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกที่จะถาย
โอนหนวยบริการปฐมภูมิ

o
o

2. กระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐม
ภูมิที่ผานมา

o
o
o

3. กระบวนการทํางานในพื้นที่ภายหลังจาก
การถายโอนหนวยบริการแลว

o
o
o
o
o

o
o
o
4. ผลลัพธของการถายโอนภารกิจ

o
o

o
5. ความคิดเห็นตอการจัดบริการ
สาธารณสุขในระดับทองถิ่น

o
o

คําถาม
เหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกที่จะถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิคืออะไร
กอนการถายโอน ทางเจาหนาที่รพ.สต. มีความคาดหวังอยางไรกับการถาย
โอน
ขั้นตอนการถายโอนเปนอยางไร
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการถายโอนนานเทาใด ถาใชระยะเวลานาน อะไร
คืออุปสรรค
ใครเปนคนขับเคลื่อนใหเกิดการถายโอนในพื้นที่ของทาน และชุมชนหรือ
ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทอยางไรในการถายโอนการประสานงานจาก
อปท. และหนวยงานสาธารณสุขอื่นในชวงการถายโอนเปนอยางไร
กระบวนการถายโอนมีปญหาและอุปสรรคอยางไร
การจัดทําแผนสาธารณสุขในปที่ผานมาเปนอยางไร ใครมีบทบาทในการ
จัดทําแผนบาง และมีบทบาทอยางไร
การจัดการทรัพยากรทั้งงบประมาณ ยา เวชภัณฑ ครุภัณฑ เปนอยางไร
เมื่อเทียบกับอดีตที่ผานมา
นโยบายของ อปท. มีผลตอการดําเนินงานดานสุขภาพในหนวยบริการของ
ทานอยางไร
การประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
อยางไร
 การพัฒนาวิชาการ
 การจัดการปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เชน การสงตอผูปวย การ
จัดการภาวะฉุกเฉิน การจัดการโรคระบาด
 การสงขอมูลตัวชี้วัดดานสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการจัดการปญหาสุขภาพของพื้นที่อยางไร
เมื่อเทียบกับกอนการถายโอน
หลังจากการถายโอนภารกิจ มีการเปลี่ยนผูบริหาร อปท. หรือไม ถามีการ
เปลี่ยน มีปญหาและอุปสรรคใดหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานกองทุนสุขภาพตําบลของ สปสช. เปนอยางไร (ใครมีบทบาท
โครงการที่ทําเปนอยางไร ประชาชนมีสวนรวมแคไหน)
จุดเดนและโอกาสพัฒนาของการถายโอนภารกิจไปยัง อปท. ที่ผานมาเปน
อยางไร
ทานคิดวาการทํางานในปจจุบันสามารถตอบสนองตอปญหาสาธารณสุข
และความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดเปนอยางไร เมื่อเทียบกับกอน
การถายโอน
ทานคิดวาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ของทานเปนอยางไร เมื่อเทียบกับ
กอนการถายโอน
ทานคิดวารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในปจจุบันเปน
อยางไร
ทานคิดวาการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในอนาคต ควรเปนอยางไร
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o อะไรคือสิ่งที่ทานอยากจะสื่อสารไปยังผูบริหาร หรือผูวางนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ

แนวคําถามสําหรับสัมภาษณองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ

ประเด็นทีต่ องการขอมูล
1. เหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกที่จะรับ
ถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ

คําถาม
o เหตุผลหรือแรงจูงใจในการเลือกที่จะรับถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ คือ
อะไร
o กอนการถายโอน ทางผูบริหารอปท. มีความคาดหวัง หรือตั้งเปาหมายใน
การดูแลสุขภาพประชาชนอยางไร

2. กระบวนการถายโอนหนวยบริการปฐม
ภูมิที่ผานมา

o ขั้นตอนการถายโอนทั้งการเตรียมเอกสาร เตรียมความพรอม และขั้นตอน
การประเมินเปนอยางไร
o ใครเปนคนขับเคลื่อนใหเกิดการถายโอนในพื้นที่ของทาน และชุมชนหรือ
ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทอยางไรในการถายโอนระยะเวลาทั้งหมดที่ใชใน
การถายโอนฯนานเทาใด ถาใชระยะเวลานาน อะไรคืออุปสรรค
o การประสานงานกับหนวยงานสาธารณสุขในชวงการถายโอนเปนอยางไร
o กระบวนการถายโอนมีปญหาและอุปสรรคอยางไร
o นโยบายหลักของ อปท. ของทานคืออะไร เกี่ยวกับภารกิจดานสุขภาพ
อยางไร
o ในปที่ผานมางบประมาณที่จัดสรรใหหนวยบริการที่ทานรับผิดชอบเปน
สัดสวนเทาไรของงบประมาณทั้งหมด
o ทานมีการกํากับติดตามการทํางานของหนวยบริการที่ทานรับผิดชอบ
อยางไร
o การประสานงานระหวางหนวยงานสาธารณสุขอื่นๆเปนอยางไร
o ประชาชนในพื้นที่มีบทบาทในการจัดการปญหาสุขภาพของพื้นที่อยางไร
o การบริหารงานกองทุนสุขภาพตําบลของ สปสช. เปนอยางไร (ใครมีบทบาท
โครงการที่ทําเปนอยางไร ประชาชนมีสวนรวมแคไหน)
o จุดเดนและโอกาสพัฒนาของการรับถายโอนสถานีอนามัย ที่ผานมาเปน
อยางไร
o ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจตอการทํางานดานสาธารณสุขของทาน
อยางไร
o ทานคิดวารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในปจจุบันเปน
อยางไร
o ทานคิดวาการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในอนาคต ควรเปนอยางไร
o อะไรคือสิ่งที่ทานอยากจะสื่อสารไปยังผูบริหาร หรือผูวางนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ

3. กระบวนการทํางานในพื้นที่ที่ถายโอน
หนวยบริการปฐมภูมิแลว

4. ผลลัพธของการถายโอนภารกิจ

5. ความคิดเห็นตอการจัดบริการ
สาธารณสุขในระดับทองถิ่น

แนวคําถามสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิที่ยังไมไดถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นทีต่ องการขอมูล
1. เหตุผลที่ยังไมถายโอนภารกิจ

2. ความคาดหวังจากการถายโอนภารกิจ

คําถาม
o ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหยังไมไดถายโอนภารกิจ
o ขอเสนอแนะเพื่อลดอุปสรรคและทําใหการถายโอนภารกิจประสบ
ความสําเร็จ
o
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3. ความคิดเห็นตอการจัดบริการ
สาธารณสุขในระดับทองถิ่น

o จากประสบการณที่ผานมา ทานคิดวา อปท ในพื้นที่ของทานพรอมที่จะรับ
ถายโอนสถานีอนามัยหรือไม เพราะเหตุใด
o ถา อปท. ในพื้นที่ของทานไดรับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ ทานคิด
วาการดูแลสุขภาพประชาชนจะเปนอยางไร
o ทานคิดวารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในปจจุบันเปน
อยางไร
o การบริหารงานกองทุนสุขภาพตําบลของ สปสช. เปนอยางไร (ใครมีบทบาท
โครงการที่ทําเปนอยางไร ประชาชนมีสวนรวมแคไหน)
o ทานคิดวาการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในอนาคต ควรเปนอยางไร
o อะไรคือสิ่งที่ทานอยากจะสื่อสารไปยังผูบริหาร หรือผูวางนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ

แนวคําถามสําหรับ อปท. ที่ยังไมไดรับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ

ประเด็นทีต่ องการขอมูล
1. เหตุผลที่ยังไมรับถายโอนภารกิจ

2. ความคาดหวังจากการรับถายโอนภารกิจ

3. ความคิดเห็นตอการจัดบริการ
สาธารณสุขในระดับทองถิ่น

คําถาม
o ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหยังไมไดรับถายโอนภารกิจ
o ขอเสนอแนะเพื่อลดอุปสรรคและทําใหการถายโอนภารกิจประสบ
ความสําเร็จ
o
o จากประสบการณที่ผานมา ทานคิดวา อปท ของทานพรอมที่จะรับถายโอน
สถานีอนามัยหรือไม เพราะเหตุใด
o ถา อปท. ของทานไดรับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ ทานคิดวาการ
ดูแลสุขภาพประชาชนจะเปนอยางไร
o ทานคิดวารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในปจจุบันเปน
อยางไร
o การบริหารงานกองทุนสุขภาพตําบลของ สปสช. เปนอยางไร (ใครมีบทบาท
โครงการที่ทําเปนอยางไร ประชาชนมีสวนรวมแคไหน)
o ทานคิดวาการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในอนาคต ควรเปนอยางไร
o อะไรคือสิ่งที่ทานอยากจะสื่อสารไปยังผูบริหาร หรือผูวางนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ

แนวคําถามสําหรับผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน และ สาธารณสุขอําเภอ

ประเด็นทีต่ องการขอมูล
1. การประสานงานกับหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ผลลัพธของการถายโอนภารกิจ
3. ความคาดหวังจากการถายโอนหนวย
บริการปฐมภูมิ

4. ความคิดเห็นตอการจัดบริการ

คําถาม
o หนวยงานของทานมีการทํางานรวมกับหนวยบริการที่ถายโอนอยางไรบาง
o มีปญหาอุปสรรคในการประสานงานกับหนวยบริการที่ถายโอนแลวอยางไร
บาง
o จุดเดนและโอกาสพัฒนาของการถายโอนภารกิจไปยัง อปท. ที่ผานมาเปน
อยางไร
o
o จากประสบการณที่ผานมา ทานคิดวา อปท ในพื้นที่ของทานพรอมที่จะรับ
ถายโอนสถานีอนามัยหรือไม เพราะเหตุใด
o ถา อปท. ในพื้นที่ของทานไดรับการถายโอนหนวยบริการปฐมภูมิ ทานคิด
วาการดูแลสุขภาพประชาชนจะเปนอยางไร
o ทานคิดวารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในปจจุบันเปน
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สาธารณสุขในระดับทองถิ่น

อยางไร
o ทานคิดวาการจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในอนาคต ควรเปนอยางไร
o อะไรคือสิ่งที่ทานอยากจะสื่อสารไปยังผูบริหาร หรือผูวางนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขและมหาดไทยเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจ

แนวคําถามสําหรับผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเด็นทีต่ องการขอมูล
1. การประสานงานกับหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่ถายโอนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. ผลลัพธของการถายโอนภารกิจ
3. ความคิดเห็นตอการจัดบริการ
สาธารณสุขในระดับทองถิ่น

o
o
o
o

ประเด็นทีต่ องการขอมูล
1. บทบาทของ อปท. ในปจจุบัน

คําถาม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการกํากับดูแลและการทํางานรวมกับหนวย
บริการที่ถายโอนอยางไรบาง มีปญหาอุปสรรคอยางไร
จุดเดนและโอกาสพัฒนาของการถายโอนภารกิจไปยัง อปท. ที่ผานมาเปน
อยางไร
ในอนาคตบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดควรจะเปนอยางไร
สวนราชการ ทองถิ่น และชุมชนจะมีสวนรวมกันในการพัฒนาการบริการ
สุขภาพในพื้นที่อยางไร ใครควรมีบทบาทใด

แนวคําถามสําหรับตัวแทนภาคประชาชน

2. ผลลัพธของการถายโอนภารกิจ

o
o
o
o

4. ความคิดเห็นตอการจัดบริการ
สาธารณสุขในระดับทองถิ่นในอนาคต

o

คําถาม
ในปจจุบันการทํางานของ อปท. ในพื้นที่ของทานเปนอยางไร
อปท ของทานมีบทบาทอยางไรในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
ในปจจุบันบริการปฐมภูมิในพื้นที่ของทานเปนอยางไร และ เมื่อเทียบกับ
กอนถายโอนสถานีอนามัยแตกตางกันอยางไร
ประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมอยางไรในการจัดการกองทุนสุขภาพตําบล
(สปสช)
การจัดบริการสาธารณสุขระดับทองถิ่นในอนาคต ควรเปนอยางไร
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