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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตรระบบ
สุขภาพไทย การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการกําหนดนิยามใหมใหกับคําวา “สุขภาพ” ที่ขยายอาณาบริเวณของ “ระบบ
สุขภาพ” ออกไปพนจากการแพทยและสาธารณสุขและเปดพื้นที่ใหกับการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
นอกจากนิยามของสุขภาพจะเปลี่ยนไป นิยามของ “การปกครอง” ก็เปลี่ยนไปดวย ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต
ระดับทองถิ่นจนถึงระดับโลกทําใหสิ่งที่เรียกวา “การปกครองโดยรัฐ” (Government) ไมสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนใน
การดูแลรับผิดชอบสังคมไดโดยลําพังอีกตอไป อีกทั้งการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ การเกิดขึ้นของประชาสังคม
และขบวนการปฏิรูปการเมือง ไดเปดพื้นที่การมีสวนรวมและทําใหเกิดรูปแบบการกํากับดูแลและจัดการสังคมแบบใหม
ๆ ที่เรียกวา “การอภิบาล” (Governance) เปนสิ่งใหมที่เขามามีบทบาทแทนที่การปกครองโดยรัฐแบบดั้งเดิม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพดวยเชนกัน
ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไปสูเปาหมาย เปนที่ยอมรับวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” (Health
System Governance) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ในการชี้ทิศทางและกํากับดูแลใหระบบ
สุขภาพเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่กําหนด
กลไกอภิบาลจึงไดกลายเปนเปาหมายในการพัฒนาและการปฏิรูประบบ
สุขภาพ แตอุปสรรคสําคัญ คือ ความซับซอนของระบบ และความหลากหลายของแนวคิดและการใชถอ ยคํา เนื่องจาก
ระบบสุขภาพที่ซับซอน มีการเชื่อมประสานองครวม และมีสวนรวมอยางกวางขวางเปนสังคมที่ไรศูนยกลาง (Centerless
Society) การอภิบาลเกิดขึ้นไดโดยทุกจุดจนไมสามารถแยกองคประกอบของกลไกอภิบาลออกจากระบบได
งานวิจัยชิ้นนี้เปนความพยายามในการพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อใชในการศึกษาและวิเคราะหสิ่งที่เรียกวา
“กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” โดยพยายามทําศึกษาและทบทวนแนวคิดเรื่อง “การอภิบาล” แยกออกมาใหเห็น
อยางชัดเจน จาก “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเปนเพียงมิติหรือมุมมองหนึ่งของการอภิบาลเทานั้น โดยพยามยามคนหาคําตอบ
ที่สําคัญ 3 ประเด็น ไดแก
1. กรอบแนวคิดของ “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรเปนอยางไร
2. กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยในปจจุบันเปนอยางไร และ
3. การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติที่เปนอยู ณ ปจจุบันควรทําอยางไร
กรอบแนวคิด “การอภิบาลระบบสุขภาพ”
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ “การอภิบาล” (Governance) และ “ระบบสุขภาพ” (Health System) เพื่อ
เชื่อมโยงหาความสัมพันธและพัฒนากรอบแนวคิดวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรมีบทบาทหนาที่และกระบวนการ
หรือความสัมพันธอยางไร ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา
- มีผูกลาวถึงบทบาทหนาที่ของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพไวหลายลักษณะ
แตขอเสนอขององคการ
อนามัยโลกในรายงานป พ.ศ.2550 มีความครอบคลุมและชัดเจนมากที่สุด ซึ่งสามารถประมวลไดเปน
บทบาทหนาที่หลัก 6 ประการ ของการอภิบาลระบบสุขภาพ ไดแก การกําหนดนโยบาย (Policy
guidance) การสังเคราะหและใชความรูและการดูภาพรวม (Intelligence and oversight) การ
ประสานงานและสรางความรวมมือ (Collaboration and coalition building) การกํากับดูแล (Regulation)
การออกแบบระบบ (System design) และ การมีความรับผิดชอบ (Accountability)
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ในเอกสารและความเห็นของผูเกี่ยวของมักกลาวถึงการอภิบาลใน 3 รูปแบบไดแก การเปนเครือขายการ
อภิบาล (Governance Network), ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ การอภิบาลที่อาศัย
กระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด หรือ การอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) เมื่อทบทวนและ
วิเคราะหแนวคิดทั้ง 3 แบบนี้พบวา ทั้งหมดอยูบนพื้นฐานเดียวกันคือเปนการอภิบาลในสังคมเปนระบบ
ซับซอนและตองอาศัยการมีสวนรวมจากองคประกอบที่หลากหลาย ซึ่งผูวิจัยเห็นวาทั้ง 3 รูปแบบนี้เปน
ดังมุมมองหรือมิติ (Dimension) ของสิ่งเดียวกันที่ไมสามารถแยกออกจากกันได และไมสามารถแทนที่
กันได เนื่องจากแมจะมีสวนที่เห็นเหมือนกัน แตสวนที่เห็นตางกันก็มีความสําคัญ

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพ ณ ปจจุบัน
แมระบบสุขภาพในปจจุบันจะมีลักษณะเปนเครือขายที่รัฐบาลไมไดมีอํานาจสูงสุด
ไมสามารถควบคุม
เครือขายไดโดยตรงหรือไดอยางเต็มที่มากขึ้น อีกทั้งโครงสรางการอภิบาลประกอบดวยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม ภายใตระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย รัฐบาลก็ยังคงเปนโครงสรางหลักที่ตองมีความ
รับผิดชอบ (accountability) ตอสุขภาพของประชาชน กลไกภาครัฐจึงตองเปนแกนกลางในโครงสรางการอภิบาลระบบ
สุขภาพ จึงอาจสรุปไดวาตัวแสดงหลักที่ทําหนาที่เปน “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” นับจนถึงการประกาศใช
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และกลไกอื่นที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติในปจจุบันมีประเด็นสําคัญดังนี้
1. ความสัมพันธฐานะหนวยงานภาครัฐ พบวากลไกเหลานี้มีโครงสรางการบริหาร ระบบงบประมาณและ
บทบาทภารกิจที่สัมพันธกันในฐานะหนวยงานภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเปนผูกํากับ
ดูแล
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนจุดเชื่อมตอสําคัญที่สามารถประสานทิศทางและ
นโยบายของทุกกลไกได
2. บทบาทของกลไกอภิบาลระบบ บทบัญญัติในกฎหมายไดกําหนดใหกลไกเหลานี้มีอํานาจหนาที่หลาย
ประการรวมกัน โดยเฉพาะการประสานงานและสรางความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในสังคมได
กําหนดใหเปนบทบาทหลักอยางหนึ่งของทุกหนวยงาน
นอกจากความเหลื่อมซอนของบทบาทตาม
กฎหมายแลว ในทางปฏิบัติภารกิจบางอยางก็จําเปนตองทําถึงแมวาจะซ้ําซอนหรือเปนการ “เหยียบเทา”
กันก็ตาม จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดทั้งความสมานฉันทและความขัดแยงขึ้นในความสัมพันธ
3. การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชมุมมองการอภิบาลทั้ง 3 แบบ ไดขยายภาพใหเห็นวา ในเครือขายการ
อภิบาลมีความเครียดเกิดขึ้นอยางมากที่กระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการเปนหนวยงานเกาแกที่ไม
สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับบริบทใหมไดทัน และวัฒนธรรมราชการ
(Bureaucratic) ที่ฝงรากอยางเหนี่ยวแนนและตอตานการเปลี่ยนแปลง สวนกลไกอื่นซึ่งมีการออกแบบ
ระบบไวรองรับการเปลี่ยนแปลงได แตก็ยังมีภาระในการพัฒนาธรรมาภิบาลภายในองคกร โดยเฉพาะ
สช. และกลไกที่เกิดขึ้นใหมยังมีความทาทายที่ตองพิสูจนตนเองทั้งในดานธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการและบทบาทในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปสูไปหมายที่วางเอาไว อีกทั้งกลไกภายนอกที่จะชวย
เสริมสรางธรรมาภิบาลของกลไกในระบบสุขภาพ ก็ยังไมสามารถทําหนาที่ไดอยางที่ควร
4. นอกจากความสัมพันธในระดับองคกรแลว ความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคลากรระดับตาง ๆ ระหวาง
องคกรก็เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอเครือขายการอภิบาล
พบวาในระดับกลางและระดับปฏิบัตินั้นไมมี
ปญหามากนัก เนื่องจากสวนใหญมีความคุนเคยและมีการรวมงานกันอยูเสมอ รวมทั้งมีการขอสนับสนุน
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ทรัพยากรขามองคกรเพื่อใชในการดําเนินงานดวย แตในระดับบริหารคอนขางมีระยะหางกันรวมถึงยังมี
ความขัดแยงกันทั้งในเชิงความคิดและการทํางาน กระบวนการที่มีสวนในการสรางความสัมพันธ เชน
การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การอบรมผูบริหารที่จัดโดยหลายสถาบัน ก็ไม
สามารถเติมชองวางสวนนี้ไดมากนัก
5. พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ไดทําใหกลไกอภิบาลสะทอนคิดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และไดสรางเครื่องมือ
และกลไกใหม ๆ ที่ยังตองอาศัยเวลาในการพัฒนา ยังมีความทาทายสําคัญรออยูอีกมาก โดยเฉพาะเรื่อง
การพัฒนากระบวนการใหเกิด “การมีสวนรวม” ที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย รวมถึงการผลักดันสิ่งที่ได
จากเวทีการคิดใหเกิดผลในเวทีการปฏิบัติ
การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ จากปจจุบันสูอนาคต
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 ไดกําหนดให “การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลใน
การจัดการระบบสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรที่สําคัญ จากการวิเคราะหขอมูลจากหลายสวน รวมถึงการเทียบเคียงกับ
ระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักรที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ พบวาแนวทางการพัฒนากลไก
การอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทย มีประเด็นที่สําคัญ 3 ประเด็น ไดแก การสรางเอกภาพ ธรรมาภิบาล และ
การสะทอนคิด
เอกภาพ
บริบทของสังคมในปจจุบันที่มีความเปนเครือขายที่มีชีวิตมากขึ้น ทุกสวนของสังคมบทบาทหนาที่ มีคุณคา
ความหมายและกํากับดูแลตัวเอง ทําให “เอกภาพ” ในแบบที่ทั้งหมดตองคิดตองทําไปในทิศทางเดียวกันเปนอุดมคติ
แบบเกา หากเปรียบกับวงดนตรี ที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นก็ไมไดเลนเหมือนกันหมด แตจะตองบรรเลงไปในแบบของตัวเอง
เอกภาพของวงจะเกิดขึ้นจากการบรรเลงอยางสอดประสาน (harmonized) เขากันเปนบทเพลงที่ไพเราะ แมจะมีการ
เลนตัวโนตซ้ําซอนหรือขัดกันก็เปนการเสริมใหบทเพลงมีจังหวะ ลีลาและความงดงามมากขึ้น
องคประกอบในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติก็เชนเดียวกัน แตละกลไกมีการควบคุมจัดการตนเองมี
เปาหมายและพันธกิจของตัวเอง ภารกิจที่ทําจึงมีสวนที่ซ้ําซอนกันไดโดยธรรมชาติ เพราะเสนแบงของสิ่งทั้งหลายใน
สังคมไมเคยมีอยูจริง การพัฒนาที่สําคัญจึงไมใชการแบงเขตแดนเพื่อไมใหมีการขามล้ําเสน แตเปนการทําใหงานที่
ซ้ําซอนกันนั้นมีลักษณะ “ซ้ําเสริม” กันใหไดมากที่สุด
ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลเปนทั้งเปาหมาย และเปนแนวทางในการพัฒนาใหองคกรประกอบตาง ๆ รวมถึงภาพรวมของ
กลไกทั้งหมดมีลักษณะที่ตองเหมาะสม เปนดังขอวินัยที่กําหนดวัตรปฏิบัติที่ถูกที่ควรเพื่อใหสังคมอยูรวมกันไดอยาง
สันติและมีสุขภาวะ นอกจากนี้คุณลักษณะสําคัญของธรรมาภิบาลหลายประการยังผลักดันใหกลไกทั้งหลายจะตองมี
การทบทวนปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปตัวเองใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชน
สุขสูงสุดแกสังคมอีกดวย
การสะทอนคิด
ในการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ไมเพียงแตจําเปนตองสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลแลว ยัง
จําเปนตองมีกระบวนการ “สะทอนคิด” อยูตลอดเวลา เนื่องจากเสนทางที่เลือกในปจจุบันเปนสิ่งที่กําหนดความเปนไป
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ในอนาคต อีกทั้งผลที่เกิดจากการเดินตามเสนทางนั้นก็มีความไมแนนอนสูง จึงตองมีการทบทวนอยางตอเนื่องทั้งผล
ของการทําตามแนวทางที่เลือกไวและกระบวนการในการกําหนดเปาหมายและเลือกเสนทาง
ในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายและชี้นําเสนทางของระบบ
สุขภาพ
จึงตองมีกระบวนการทบทวนและปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
แมกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไดดวย
กระบวนการและกลไกเปนจํานวนมาก แตกลไกที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เปนเครื่องมือสําคัญใน
กระบวนการของการอภิบาลสะทอนคิด
ขอเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ จะตองใหความสําคัญกับอยางนอย 3 มิติของการอภิบาล
ไดแก มิติของการพัฒนาเครือขายการอภิบาล การพัฒนาธรรมาภิบาลในแตละองคกร และการพัฒนากระบวนการและ
กลไกในการอภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด ซึ่งจากการศึกษาสามารถสังเคราะหขอเสนอแนะไดดังนี้
1. การพัฒนาโครงสรางความสัมพันธในเครือขายการอภิบาล
(1) ควรมีกระบวนการสรางความเขาใจใหผูที่เกี่ยวของตระหนัก ถึงบทบาทหนาที่ของแตละองคกรที่
เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ ลดการแบงแยกและคลายความยึดมั่นถือ
มั่นในองคกรของตน
(2) ควรมีกระบวนการกําหนดเปาหมายของระบบสุขภาพที่พึงประสงครวมกัน ควรใชธรรมนูญสุขภาพ
แหงชาติเปนกรอบอางอิงในการดําเนินงาน และอาจใชกระบวนการคนหาภาพอนาคตรวมกัน จัดทํา
แผน หรือกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน ซึ่ง
(3) หนวยงานกลางควรเพิ่มการกระจายอํานาจ
และปฏิรูปโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบริบท
โดยรวมของระบบ เพื่อใหสามารถทําบทบาทที่จําเปนไดอยางเหมาะสม เชน การปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุขใหสามารถทําหนาที่กํากับดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมไดดียิ่งขึ้น
(4) ควรเสริมสรางใหระบบสุขภาพมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง
โดยในภาคการเมืองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขควรแสดงบทบาทการนําใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อกํากับดูแลใหโครงสรางทั้งหลายที่มีอยูสามารถทําหนาที่อยางสอดประสานกัน (Harmony) ทั้งนี้
จําเปนตองมีทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพดวย
(5) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร โดยการพัฒนาโครงสรางและกลไกการทํางานในประเด็น
ตาง ๆ รวมกันอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนางานดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง
(6) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรขององคกรตาง ๆ ในทุกระดับใหไดมีโอกาสเรียนรู
รวมกันหรือทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอ และควรมีการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขาย
ความสัมพันธที่ไมเปนทางการเพิ่มมากขึ้น
2. การพัฒนาธรรมาภิบาลในแตละองคกร
(1) ทุกองคกรควรพัฒนาใหมีธรรมาภิบาลอยางแทจริง โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการสรรหาหรือ
แตงตั้งโยกยายบุคลากร กระบวนการใชอํานาจของผูบริหารโดยถูกตองชอบธรรม โปรงใส มีสวน
รวม และมีการตัดสินใจโดยใชขอมูลที่เพียงพอ
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(2) แตละองคกรควรมีการทบทวนตนเองและทําการปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบและโครงสรางการ
ทํางานอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสนับสนุน
ใหมีกระจายอํานาจในรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละบทบาทภารกิจ
(3) ควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดยเฉพาะระบบอุปถัมปและวัฒนธรรมแบบราชการ ที่
แทรกซึมอยูในทั้งกระทรวงสาธารณสุขและองคกรที่ตั้งขึ้นภายหลัง โดยตองเนนการปรับเปลี่ยนที่
ระดับบุคคลใหมีสวนรวมในการสรางธรรมาภิบาลในองคกร เชน การไมเพิกเฉยตอการใชอํานาจโดย
มิชอบของผูบริหารหรือการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร
(4) ควรเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกที่สนับสนุนพัฒนาธรรมาภิบาลของภาครัฐ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา สื่อมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ เปนตน
3. การใชกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอยางยั่งยืน
(1) กลไกที่เกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเปนรูปธรรมสวนหนึ่งของกระบวนการและ
กลไกที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอภิบาลระบบโดยอาศัยการ
ตรึกตรองสะทอนคิด มีขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้
- ควรผลักดันใหทุกฝายใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชน
จากกลไกที่เกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เชน การใชกระบวนการการ
จัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ และกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อ
กําหนดกรอบนโยบายและเปาหมายรวมกันของสังคมไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือ
การใชกลไกของ คสช. ในการจัดตั้งคณะทํางานที่เปนกลาง เพื่อหาทางออกใหกับประเด็น
ปญหาสําคัญ ๆ ซึ่งสามารถนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบาย ออกกฎหมายหรือจัดตั้งองคกร
เพื่อทําหนาที่เฉพาะตอไปได
- ผูมีสวนเกี่ยวของควรรวมกันพัฒนาและปรับปรุงแกไขปญหาทางเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายที่มี
อยูเพื่อใหสามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและผลักดัน
ใหกระบวนการทั้งหลายเกิดผลในทางปฏิบัติ
(2) ควรสงเสริมใหเกิดกระบวนการในรูปแบบตาง ๆ ที่สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการอภิบาลสุขภาพของตนเอง ไดแก กระบวนการนโยบายสาธารณ
อยางมีสวนรวม กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน
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บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและความพยายามในการปฏิรูปโครงสรางระบบสุขภาพในชวง
2
ทศวรรษที่ผานมา ไดสรางความทาทายใหม ๆ ใหกับการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลัง
การจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในป พ.ศ.2535 ไดมีการสรางองคความรูที่เปนฐานผลักดันใหเกิดการปฏิรูป
ระบบ โดยมีการจัดตั้งองคกรสุขภาพระดับชาติที่สําคัญขึ้นจํานวนหนึ่ง ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (พ.ศ.2544) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (พ.ศ.2545) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(พ.ศ.2550) เปนตน ซึ่งกลไกเหลานี้ไดเขามามีบทบาทในการอภิบาลระบบสุขภาพรวมกับกระทรวงสาธารณสุข (กอตั้ง
มาตั้งแต พ.ศ.2485) อีกทั้งการเปลี่ยนกระบวนทัศนเรื่องสุขภาพใหกวางกวาเรื่องการแพทยและมีความหมายใกลเคียง
กับเรื่องคุณภาพชีวิต (well-being) มากขึ้น ไดทําใหระบบสุขภาพเปนพื้นที่ทางสังคมที่ทุกภาคสวนสามารถเขามารวม
เปนเจาของและมีสวนในการอภิบาลได โดยอาศัยกลไกใหมที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
การเกิดขึ้นของกลไกใหมภายใตกรอบโครงสรางเกาและแบบแผนการปฏิบัติแบบเดิม ไดทําใหเกิดความลักลั่น
ของบทบาทภารกิจและเกิดอุปสรรคในการเชื่อมประสานกันเพื่อทําหนาที่อภิบาลระบบ
ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ
ทบทวนสถานการณและหาแนวทางเพื่อพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพใหสามารถทําหนาที่ในการสนับสนุนและ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปสูทิศทางที่พึงประสงค
อยางไรก็ตาม คําวา “การอภิบาล” (governance) ที่ใชกันอยูในปจจุบัน ก็ยังมีความสับสนทั้งในแงการใชคํา
และการใหความหมาย จึงจําเปนตองทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนากรอบในการวิเคราะห และสังเคราะห
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้ไดแก
(1) เพื่อทบทวนและพัฒนากรอบแนวคิด “การอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ”
(2) เพื่อวิเคราะหพัฒนาการและสถานการณปจจุบันของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย
หลังการประกาศใช พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และสังเคราะหขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา

3. คําถามในการวิจัย
การวิจัยนี้มีคําถามหลัก 3 ประการ ไดแก
(1) กรอบแนวคิด “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรเปนอยางไร
(2) กลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทย ณ ปจจุบันภายหลังการประกาศ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2550 มีองคกร/กลไก ใดอยูบาง มีบาทบาทหนาที่อยางไร มีความสัมพันธกันอยางไร
(3) จะพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยในปจจุบันอยางไร เพื่อขับเคลื่อนไปสูระบบ
สุขภาพที่มีเอกภาพและธรรมาภิบาล
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4. วิธีการวิจยั
การศึกษานี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชระยะเวลาประมาณ 12 เดือน (สิงหาคม 2551 – กรกฎาคม
2551) ซึ่งวิธีการหลักที่ใชคือการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และการสังเกตแบบมีสวนรวม
ของผูวิจัย ซึ่งมีแนวทางดังนี้
(1) การสัมภาษณแบบลึก
โดยคัดเลือกแบบเจาะจงผูที่มีประสบการณและมีบทบาทในการพัฒนาระบบ
สุขภาพ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารองคกรสุขภาพระดับชาติทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยมีประเด็นหลักใน
การสัมภาษณ คือความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” การวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันและปญหาของการอภิบาลระบบสุขภาพ ลักษณะที่ควรจะเปนและขอเสนอแนะในการพัฒนา
(2) การสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย ในการทํางาน การประชุมสัมมนา และการสนทนากับบุคคลที่
เกี่ยวของ โดยในระหวางการศึกษาผูวิจัยทํางานเปนผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน และตอมาไดยายมา
ทํางานอยูในหนวยงานวิจัยในกระทรวงสาธารณสุข และไดเขารวมอยูในคณะทํางานและกระบวนการตาง
ๆ ที่ทําใหมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคลากรและองคกรตาง ๆ ทั้งในและนอกภาครัฐจํานวนมาก

5. การวิเคราะหผลและรายงานการวิจยั
การนําเสนอจะแบงออกเปน 6 สวน คือ
บทที่ 1 ทบทวนแนวคิดเรื่องการอภิบาล เปนการทบทวนสถานะและพัฒนาการของแนวคิดเรื่อง “การ
อภิบาล” (Governance) เพื่อแสดงใหเห็นถึงปญหาดานแนวคิดและการใชคําศัพทที่มีความกํากวมและทําใหเกิดความ
สับสน ทบทวนถึงบทบาทของรัฐกับการบริหารกิจการสาธารณะและสิ่งที่เรียกวาการอภิบาล และไดปริทัศนกรอบ
แนวคิดการอภิบาลที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ธรรมาภิบาล (Good Governance) เครือขายการอภิบาล (Governance
Network) และการอภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive Governance) และเชื่อมโยงกับแนวคิดและ
บริบทของสังคมไทยในกระบวนการปฏิรูปสังคมในชวงที่ผานมา
บทที่ 2 ระบบสุขภาพและการอภิบาลระบบสุขภาพ เปนการทบทวนวิธีคิดเรื่องสุขภาพและกรอบแนวคิด
“ระบบสุขภาพ” ที่สําคัญที่ใชกันอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับกระบวนทัศนสุขภาพแบบใหมของไทยที่ไดรับการบัญญัติ
ไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่ทําใหกรอบแนวคิดระบบสุขภาพของไทยแตกตางจากที่ใชกันโดยทั่วไป
รวมทั้งทบทวนแนวคิดและกําหนดกรอบแนวคิดของสิ่งที่เรียกวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” วาควรมีบทบาทหนาที่
อยางไรและมีกระบวนการหรือความสัมพันธในการอภิบาลอยางไร
บทที่ 3 พัฒนาการและโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพไทย เปนการเปรียบเทียบพัฒนาการของ
โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักรมีการปกครองแบบรัฐเดียว
ขนาดประชากรใกลเคียงกับประเทศไทย โดยมีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและมีการพัฒนาระบบ
สุขภาพมายาวนาน) รวมทั้งไดวิเคราะหโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของไทยทั้งในดานความสัมพันธเชิง
โครงสรางและความสัมพันธในการทําหนาที่อภิบาลระบบสุขภาพ
บทที่ 4 สถานการณปจจุบันของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ เปนการใชกรอบแนวคิดการอภิบาล
ทั้ง 3 มิติในการวิเคราะหสถานการณในปจจุบันของกลไกที่ทําหนาที่อภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ และใน บทที่ 5
แนวทางเพื่อการพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ ก็ใชกรอบแนวคิดการอภิบาลทั้ง 3 มิติในการ
สังเคราะหขอเสนอในการพัฒนากลไกอภิบาล และไดประมวลเปน บทสรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย ในบทที่ 6
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บทที่ ๑ ทบทวนแนวคิดเรื่องการอภิบาล
๑.๑ ความหมายของ การอภิบาล (Governance)
การใชคาํ ในภาษาไทยเพื่อแทนคําวา Governance
คําวา “ธรรมาภิบาล” มีการใชกนั อยางแพรหลายในประเทศไทยหลังจากเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจ ในป พ.ศ.
2540 ที่ประเทศไทยขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF)
ทําใหตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปรับปรุงระบบการบริหารกิจการบานเมือง โดยใชหลักเกณฑที่เรียกวา “Good
Governance” ซึ่งธนาคารโลกเริ่มใชกับประเทศตาง ๆ ที่รับทุนชวยเหลือตั้งแตชวงป ค.ศ. 1986
สมบูรณ ศิริประชัย ตั้งขอสังเกตวานักวิชาการไทยมักพยายามทําความเขาใจศัพทคําวา Good Governance
มากกวาคําวา Governance โดยไดทบทวนการใชคําภาษาไทยเพื่อแทนคํานี้ พบวาในงานวิจัยจํานวนมากนิยมเรียกวา
“ธรรมาภิบาล” มากที่สุด (2552: 63) ศัพทคํานี้มีการอางวาบัญญัติโดย ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล โดยระบุวาเปนการ
สมาสระหวาง “ธรรม” และ “อภิบาล” เพื่อสื่อความหมายของคําในภาษาอังกฤษวา Good Governance (2552: 3)
สําหรับคําวา “ธรรมรัฐ” นั้นมีการใชครั้งแรกโดย ชัยวัฒน สถาอานันท ซึ่งตอมาธีรยุทธ บุญมี ไดนําเสนอคํานี้
ตอสังคมอีกครั้ง ราชบัณฑิตยสถานก็บัญญัติคําวา "วิธีการปกครองที่ดี" ขึ้นแตไมไดรับความนิยม นอกจากนี้ยังมีการ
แปลคําวา Good governance เปนอีกหลายคํา คือ “สุประศาสนาการ” โดย ติณ ปรัชญพฤทธิ์ “ธรรมราษฎร” โดย อมรา
พงศาพิชญ “การกํากับดูแลที่ดี” โดย วรภัทร โตธนะเกษม และพูลนิจ ปยะอนันต คําวา “ประชารัฐ” โดย สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “รัฐาภิบาล” โดย ชัยอนันต สมุทวณิช “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี” โดย
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ “กลไกประชารัฐที่ดี” โดย อรพินท สพโชคชัย (สมบูรณ 2552: 63, เอ
เจอร 2545: คํานิยม) ซึ่งสมบูรณ ศิริประชัยใหความเห็นวาคําวา Governance ถาจะแปลเปนภาษาไทยใหถูกตอง
นาจะใกลเคียงกับคําวา “อภิบาล” มากที่สุด (2552: 3)
ในการศึกษานี้จึงใชคําวา “การอภิบาล” แทนคําวา Governance และเมื่อมีคําประกอบอื่นก็จะแปลคํานั้นรวม
ไปกับคําวาการอภิบาล เชน Governance Network ใชคําวา “เครือขายการอภิบาล”, Reflexive Governance ใชคําวา
“การอภิบาลดวยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด” หรือ “การอภิบาลสะทอนคิด” ยกเวน Good Governance ซึ่งมีการ
บัญญัติคําไวจํานวนมากแลว ก็ไดเลือกใชคําที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือคําวา “ธรรมาภิบาล”

รากศัพท
Governance ตามรากศัพทในภาษากรีก ก็คือคํากริยาวา kubern n ซึ่งหมายถึงการนําทางหรือบังคับ
ทิศทาง (to pilot or steer) เปนคําที่เพลโต (Plato) ใชหมายถึงวิธีการในการออกแบบระบบกฎเกณฑ และเปนรากของ
คําวา gubenare ในภาษาลาติน ซึ่งเปนคําที่มีความหมายคลายกับ การนําทาง การสรางกฎเกณฑและการกํากับ
ทิศทาง (piloting, rule-making or steering) ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ "Concise Oxford Dictionary" ใหความหมาย
คํานี้วามีความหมายเดียวกับคําวา government จึงเปนการใหความหมายวา governance คือ การปฏิบัติหรือการ
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แสดงออกในการปกครอง หรือหนวยงานหรือบทบาทหนาที่ในการปกครอง (the act or manner of governing; the
office or function of governing) โดยที่กิริยา “ปกครอง” (to govern) คือการควบคุมบังคับโดยการใชอํานาจ
(authority) อิทธิพลหรือเปนการทําหนาของรัฐบาล (Kjær 2004: 3)
จึงอาจสรุปไดวา การอภิบาล (Governance) ในความหมายดั้งเดิมจึงหมายถึง การนําหรือกํากับทิศทางโดย
อาศัยการกําหนดกฎกติกา ซึ่งในอดีตเปนบทบาทของผูปกครองหรือรัฐบาลที่มีอํานาจ การอภิบาลจึงมีความหมาย
เปลี่ยนไปเปนการทําการปกครองโดยใชอํานาจ หรือ เปนการแสดงบทบาทของผูมีอํานาจในการนําหรือการกํากับ
ทิศทางของสังคม จึงมีความหมายเดียวกับการปกครอง (Government)

ความหมายของการอภิบาลในทางรัฐศาสตร
ในชวงทศวรรษที่ 1980 นักรัฐศาสตรใชคํานี้ในความหมายที่ตางไปจากเดิม โดยไมไดหมายถึงรัฐบาลเทานั้น
แตรวมเอาตัวแสดงอื่น ๆ ในสังคมเขามาดวยโดยเปนแนวโนมความสัมพันธแบบใหมระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาค
ประชาชน ที่จะมีลักษณะเปนเครือขายที่มีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรรวมกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น
ซึ่ง Anne Kjær ไดประมวลไววา ในสาขาวิชารัฐศาสตร การอภิบาลถูกนิยามแตกตางกันไปใน 3 สาขายอยของ
รัฐศาสตร (Kjær 2004: 3-7) ไดแก
(1) สาขารัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ
พบวาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมที่เชื่อมั่นในระบบแบบราชการ (bureaucracy) นั้นเริ่มมี
ปญหาและไมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป มีการนําเสนอแนวคิดเรื่อง การปฎิรูปภาครัฐ โดยการนําแนวคิดและ
วิธีการบริหารของภาคธุรกิจมาใช รวมถึงการกระจายอํานาจ ผลที่ตามมาคือทําใหระบบการเมืองการปกครองแตก
ออกเปนสวนยอย ๆ จํานวนมาก นักวิชาการจึงเริ่มสังเกตเห็นถึงความหลากหลายของตัวแสดงและองคกรที่รวมอยูใน
กระบวนการดําเนินการสูเปาหมายอันเดียวกัน ซึ่งไมสามารถขีดเสนแบงระหวางภาครัฐและเอกชนไดอยางชัดเจน จึง
เกิดคําถามที่สําคัญวา จะทําอยางไรจึงจะสามารถบังคับทิศทาง (steer) เครือขายระหวางองคกรเหลานี้ที่มีสภาพเปน
องคกรจัดการตนเอง เหลานี้ได
RAW Rhodes ไดใหความหมายวา การอภิบาลหมายถึงเครือขายระหวางองคกร ที่เปนองคกรจัดการตนเอง
โดยมีลักษณะที่มีความพึ่งพิงกัน (interdependence) มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากร มีกติกาของเกม (rule of game) และ
มีความเปนอิสระ (autonomy) จากรัฐ (1997: 15)
(2) สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ
พบวาเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ ซึ่งในอดีตมีเขตแดนมีกิจกรรมภายในที่แยกออกกันไดอยาง
ชัดเจน ปจจุบันถูกทาทายดวยการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตนที่โลกถูกเชื่อมโยงกันอยางไรพรมแดน มีการจัดตั้งเครือขาย
หรือองคกรระหวางประเทศเพื่อรับมือกับปญหาที่กวางขวางกวาเขตแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งไมวาจะเปน
เครือขายการเคลื่อนไหว หรือองคกรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติ และองคกรระดับโลก เชน องคการการคาโลก หรือ
การรวมตัวกันของสหภาพยุโรป เปนตน
James N. Rosenau ไดใหความหมายวา Global Governance ถูกรับรูวารวมเอาระบบของกฎเกณฑในทุก
ระดับของกิจกรรมของมนุษย ตั้งแตภายในครอบครัวจนถึงในองคกรระหวางประเทศ โดยที่การดําเนินการตาง ๆ เพื่อ
บรรลุเปาหมายนั้น เกิดจากการควบคุมในระดับนานาชาติ (Rosenau 1995: 13 อางอิงใน Kjær 2004:3)
(3) ในสาขาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ
ซึ่งกอนสงครามโลกครั้งที่สองนั้นมักจะเปนการศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ระบบการเมืองและการเลือกตั้ง
ระหวางประเทศตาง ๆ แตปจจุบันจะเนนการศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐและสังคม รวมถึงกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย (democratization)
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Goran Hyden ไดใหนิยามวา การอภิบาลคือภาระรับผิดชอบ (stewardship) ของกติกาของเกมทางการเมือง
โดยหมายถึงมาตรการตาง ๆ ที่รวมถึงการกําหนดกติกาในการใชอํานาจ และการยุติความขัดแยงระหวางกติกาตาง ๆ
(Hyden 1999: 185 อางอิงใน Kjær 2004:3)
ซึ่งโดยสรุปแลวการใชคําวาการอภิบาลในทั้ง 3 สาขายอยของรัฐศาสตรนี้ แมจะมีที่มาและพัฒนาการแตกตาง
กัน แตก็มีลักษณะรวมกันคือ มีความหมายที่เกี่ยวของกับสิ่งที่กวางขวางกวารัฐบาล จึงเปนการใหความหมายใหมของ
คําวา รัฐบาล (government) และกระบวนการปกครอง (governing) โดยใหความหมายโดยรวมวา การอภิบาล
หมายถึง การกําหนด การใชและการเสริมแรงกฎเกณฑหรือกติกาของเกม (setting, application and
enforcement of the rule of the game) (Kjær 2004: 12) การอภิบาลในความหมายใหม จึงเปนเรื่องของการ
กําหนดและการควบคุมรักษากติกาของความสัมพันธในสังคม
ที่ไมไดเปนเพียงกฎกติกาที่ผูมีอํานาจหรือ
รัฐบาลเปนผูกําหนดแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป

การอภิบาล ที่ถูกใชในหลากความหมาย
ในความหมายใหม การอภิบาลไมไดถูกใชในความหมายเดียวกับการปกครอง (government) อีกตอไป ซึ่ง
R.A.W. Rhodes ไดรวบรวมวาปจจุบัน การอภิบาล ถูกใชอยางนอยใน 6 แบบ (1997: 47-52) ไดแก
(1) ใชในฐานะการลดบทบาทของรัฐ (minimal state)
เปนความพยายามในการเพิ่มบทบาทของภาคสวนอื่นในสังคมในกระบวนการปกครอง โดยเฉพาะ
การลดบทบาทในดานการแทรกแซงตลาด เพื่อสงเสริมกลไกตลาดผสมผสาน (Quasi-market) จนมีผูใชคํา
เปรียบเปรยวา การอภิบาลคือการลดทอนงบประมาณภาครัฐลง
(2) ใชในฐานะการควบคุมดูแลกิจการ (corporate governance)
เปนระบบในการควบคุมดูแลองคกรใดองคกรหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่กําหนดทิศทาง ควบคุมองคกรใน
ภาพรวม ดูแลกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการของผูบริหารดวย เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่นอกเหนือจาก
การบริหารที่ทุกองคกรจําเปนตองมี
(3) ใชในฐานะการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM)
ซึ่งการจัดการภาครัฐแนวใหมนั้นมีสองความหมาย ความหมายแรกคือแนวความคิดแบบการจัดการ
นิยม (Managerialism) เปนการนําแนวคิดและเครื่องมือของการบริหารจัดการจากภาคธุรกิจมาใชกับภาครัฐ
และ ความหมายที่สองคือแนวความคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจองคกรแบบใหม เปนการนําระบบแรงจูงใจแบบ
ใหมเขามาใชในภาครัฐ เชน ระบบการแขงขัน
เรื่อง NPM มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับการอภิบาล เนื่องจากวิเคราะหการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีเรื่อง การควบคุมกํากับเปนศูนยกลางในการวิเคราะห และคําวาการควบคุมกํากับ หรือ steering นี้ก็เปน
คําที่มีความหมายสอดคลองกับคําวา governance โดยการพัฒนาของ NPM ก็คือการเปลี่ยนผานโดยลดการ
กํากับดูแลโดยรัฐบาลมาเพิ่มการปกครองดูแลในรูปแบบการอภิบาลหรือลดการบังคับควบคุม (less rowing)
มาเปนเพิ่มการกํากับทิศทาง (more steering)
(4) ใชในฐานะธรรมาภิบาล (good governance)
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐเปนแนวโนมและกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก แนวคิดที่ไดรับ
ความสนใจมากคือเรื่องธรรมาภิบาล (Good governance) ซึ่งธนาคารโลกใชเปนหลักเกณฑขอกําหนดในการ
ใหประเทศตาง ๆ กูเงิน ซึ่งมีแนวคิดเบื้องหลังโดย รวมกับ NPM ในการสรางระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม
(5) ใชในฐานะระบบสังคมแบบเครือขาย (social-cybernatic system)
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เปนการเนนขอจํากัดของการปกครองโดยองคกรสวนกลาง เนื่องจากในปจจุบันนั้นไมมีผูมีอํานาจ
สูงสุดเพียงองคกรเดียวอยางแทจริง เราอยูในสภาพสังคมที่ N Luhmann (1982) เรียกวา สังคมไรศูนยกลาง
(the centreless society) (Rhodes 1997: 51) รัฐบาลกลางไมไดมีอํานาจสูงสุดอีกตอไป ระบบการเมืองมี
ความหลากหลาย รัฐบาลทําหนาที่จัดการปญหาและกระจายบริการผานบริการผานตัวแสดงตาง ๆ โดยมีการ
จัดการและการลงทุนรวมกัน
(6) ใชในฐานะเครือขายองคกรจัดการตนเอง (self organization network)
เครือขายประกอบขึ้นจากโครงสรางที่ซับซอนขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชน บริการเกิดขึ้นไดทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งรูปแบบเครือขายของการอภิบาล จะเนนการ รักษาชื่อเสียง,
ความไววางใจ และการถอยที่ถอยอาศัย

๑.๒ บทบาทรัฐกับการบริหารกิจการสาธารณะและการอภิบาล
ตัวแบบอุดมคติของการบริหารกิจการสาธารณะ
การบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมนั้นมีพื้นฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีเรื่อง ระบบราชการ (bureaucracy)
ของนักสังคมวิทยาคนสําคัญชาวเยอรมันคือ Max Weber (1864-1920) เขามีพื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ไปสูความมีเหตุผล (process of rationalization) และเชื่อวาระบบบริหารแบบรวมศูนย ในองคกรขนาดใหญอยางระบบ
ราชการ จะเปนแบบอยางของการเปลี่ยนแปลงไปสูหลักเหตุผล (สุเทพ 2540: 33) เขาไดสรางตัวแบบอุดมคติ (ideal
type) ของระบบราชการขึ้น โดยมีลักษณะโดยสรุปดังนี้ (Ritzer 2003: 32-3)
(1) เปนชุดของของหนวยงานที่มีหนาที่อยางเปนทางการและผูทํางานในหนวยงานนั้นถูกควบคุมพฤติกรรม
ดวยกฎเกณฑตาง ๆ
(2) แตละหนวยงานมีบทบาทหนาที่เฉพาะของตนเอง
(3) แตละหนวยงานมีบทบาทและอํานาจ(authority) ในการทําหนาที่เฉพาะ รวมถึงมีเครื่องมือที่ใชบังคับให
เกิดงานตามหนาที่นั้น
(4) หนวยงานจัดองคกรแบบลําดับชั้น (hierarchical system)
(5) พนักงานที่ทํางานในแตละหนวยงานตองผานการฝกอบรมทางเทคนิคเพื่อใหมีความสามารถทางเทคนิค
ที่เหมาะสมสําหรับแตละหนวยงาน
(6) พนักงานจะไดรับการสนับสนุนสิ่งตาง ๆ ใหสามารถทํางานได โดยเขาจะไมไดเปนเจาของสิ่งเหลานั้นเอง
(7) ตําแหนงนั้นเปนของหนวยงาน ผูดํารงตําแหนงไมสามารถจัดสรรเองได
(8) สิ่งตาง ๆ ที่ดําเนินการในระบบราชการ เชน กิจกรรม การตัดสินใจและกฎระเบียบตาง ๆ จะทําเปนลาย
ลักษณอักษร
Weber ใชตัวแบบนี้ เพื่อการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางองคกรหรือสังคมตาง ๆ ซึ่งในความเปนจริงไมมี
องคกรใดที่มีลกั ษณะเหลานี้ทั้งหมด
อีกสวนหนึ่งที่เปนพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐแบบเดิมนั้นคือ รายงานของ Northcote และ
Trevelyan ในป 1854 ที่บรรยายถึงสภาพการบริการของรัฐในอังกฤษในศตวรรษที่ 19 วาไมมีประสิทธิภาพ เต็มไป
ดวยการคอรัปชั่นและไรความสามารถ ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งจากระบบการคัดเลือกคนเขาทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ จึงได
เสนอใหมีการปฏิรูปโดยเสนอใหมีการคัดเลือกคนรุนใหมอยางเปนระบบและระมัดระวังกอนใหเขาสูตําแหนงงาน ซึ่ง
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ขอเสนอนี้เปนการสงสัญญาณเรียกรองใหเลิกลมระบบอุปถัมภหันมาใชระบบที่มีความเปนธรรม
(Miller 2005: 3)

มีเหตุผลมากยิ่งขึ้น

บทบาทรัฐกับการบริหารกิจการสาธารณะ
ในสหรัฐอเมริกา Woodrow Wilson (1856-1924) นักวิชาการทางรัฐศาสตรซึ่งตอมาไดรับการเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดี ไดเขียนบทความชื่อ "The Study of Administration" ในป ค.ศ. 1887 เสนอแนวคิด "แยกการเมืองออก
จากการบริหาร" โดยมีหลักการสําคัญไดแก
(1) การบริหารควรถูกแยกออกจากการเมือง โดยฝายบริหารทําหนาที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ สวนฝาย
การเมืองทําหนาที่กําหนดนโยบายหรือออกกฎหมาย
(2) ควรแยกขาราชการประจําออกจากขาราชการการเมืองเพื่อลดการแทรกแซงของการเมือง และ
(3) ควรเพิ่มอํานาจใหฝายบริหารสามารถคานอํานาจกับฝายการเมืองได ซึ่งหลักการเหลานี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ Weber รายงานฉบับนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของศาสตรที่เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตร” สมัยใหม
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1939-1945) ประเทศตาง ๆ เสียหายอยางมากจากสงคราม รัฐบาลจึงเปน
องคกรเดียวที่มีกําลังเพียงพอจะฟนฟูประเทศได
โดยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางและ
เปาหมายที่ตองการ จึงมีนักวิชาการกลุมหนึ่งเสนอวา การบริหารควรเปนสวนหนึ่งของการเมือง ซึ่งในป ค.ศ.1946 ใน
หนังสือ Element of Public Administration ซึ่งมี Fritz Morstein-Marx เปนบรรณาธิการคือ ไดใหความเห็นวา
ผูบริหารงานภาครัฐและฝายนิติบัญญัติลวนแตตองตัดสินใจทางการเมืองและกําหนดนโยบายสาธารณะดวยเสมอ โดย
ไดเสนอวา ปกตินโยบายที่ออกมาจากฝายการเมืองจะเปนเพียงแถลงการณกวาง ๆ ซึ่งฝายบริหารมีหนาที่กําหนด
รายละเอียดของนโยบายอีกทีหนึ่ง และ Paul Appleby (1949) ใหความเห็นวาการบริหารเปนกระบวนการหนึ่งของ
กระบวนการทางการเมือง และมองวานักบริหารของรัฐทําหนาที่เปนนักการเมืองและบริการประชาชนไปพรอม ๆ กัน
ยิ่งนักบริหารมีตําแหนงสูงเทาใดยิ่งตองมีลักษณะเปนนักการเมืองมากขึ้น
ชวงปลายทศวรรษที่ 1960 จนถึงตนทศวรรษ 1970 มีการเกิดเหตุการณรุนแรงในประเทศตาง ๆ เชน ปญหา
สงครามเวียดนาม สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีความหลากหลายและสลับซับซอนมากขึ้น รวมถึงการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจเอกชน รัฐบาลไมสามารถรับมือกับปญหามากมายที่เกิดขึ้นในได แมมีการพัฒนา
กระบวนการนโยบายของรัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางตอเนื่อง
แตกลับพบวานโยบายจํานวนมากกลับลมเหลว
(policy failure) จึงกอใหเกิดการเรียกรองใหมีการจัดระเบียบการบริหารของรัฐเสียใหม (มนูญ 2550: 66)
จึงเกิดการนําแนวคิด "การบริหารเปนสวนหนึ่งของการเมือง" มาผสมผสานกับแนวคิด "การบริหารเปนสวน
หนึ่งของศาสตรการบริหาร" และ "ทฤษฎีเพื่อการสอดคลองกับความตองการของสังคม" กลายเปนรัฐประศาสนศาสตร
ในความหมายใหม (New Public Administration) โดยมุงเนนวา ความสามารถในการบริหารกิจการสาธารณะของรัฐ
ควรมุงเนนที่ “ประสิทธิผล” ในการบริหาร คือเนนที่การอยูดีมีสุข ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชนสวนใหญ
มากกวามุงเนนที่ “ประสิทธิภาพ” ที่ใหความสําคัญกับเรื่องทุนและกําไร (ไชยรัตน 2540:117-132)

ความทาทายใหมในการบริหารโดยรัฐ
แตตั้งแตทศวรรษ 1980 เปนตนมามีความทาทายใหมที่สําคัญ 4 ประการ (Kjær 2004: 22-4) ที่ผลักดันให
เกิดความพยายามในการปฏิรูประบบบริหารกิจการสาธารณะโดยภาครัฐ ไดแก
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(1) รัฐตองรับบทบาทใหมภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐขยายบริการดานสวัสดิการสังคมตาง ๆ เชน
การศึกษา สุชภาพ ทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้น และตองเพิ่มการเรียกเก็บภาษี จึงถูกตรวจสอบและวิพากษใน
เรื่องความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(2) กลุมผลประโยชนตาง ๆ ใชชองทางการเขาถึงอํานาจผานระบบตัวแทนมากขึ้น
(3) การเพิ่มขึ้นของระบบเศรษฐกิจและความรวมมือกันระหวางประเทศ และการรวมตัวกันของสหภาพยุโรป
(4) ความทาทายในการใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด (Utility-maximization) ซึ่งพบวาระบบราชการนั้นกลับ
สรางผลประโยชนของตัวเอง โดยพยายามเพิ่มงบประมาณ ซึ่งทําใหพวกพองมีโอกาสหารายไดเพิ่มมาก
ขึ้น
ตั้งแตตนทศวรรษที่ 1980 จึงเริ่มเกิดแนวคิดวา การบริหารจัดการกิจการสาธารณะแบบที่เรียกวา รัฐบาล นั้น
มีปญหาและขอบกพรองมาก เพราะมีการรวมศูนยอํานาจสูง มีการแยกเด็ดขาดระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ทําใหตามไมทันความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน และยุคหลังสมัยใหมที่เสนแบงตาง ๆ มีความพรามัว
มากขึ้น เริ่มมีการพูดถึงความแตกตางระหวาง “รัฐบาล” กับ “การปกครอง” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ใชคําวา “การ
ปกครอง” ในความหมายเดียวกับคําวา “การอภิบาล”) ซึ่งนักทฤษฎีการปกครองมีความเห็นตรงกันวา รัฐบาลเปนเพียง
ตัวอยางหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งของการปกครองเทานั้น และเห็นวา “การปกครอง [การอภิบาล] คือรูปแบบและกลไกใน
การบริหารจัดการกิจการสาธารณะ ที่ไมไดใหความสําคัญกับรัฐบาลเพียงอยางเดียว แตใหความสําคัญกับตัวแสดงอื่น ๆ
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนหรือพลเมืองธรรมดา” (ไชยรัตน 2545: 103-105)

ตัวแบบใหมในการบริหารกิจการสาธารณะ
เนื่องจากการบริหารกิจการสาธารณะ (public administration) หรือ “การบริหารกิจการภาครัฐ” แบบเดิมไม
สามารถตอบสนองกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได จึงมีผูเสนอแนวทางใหมๆ ในการปฏิรปู ซึ่ง B. Guy Peter ได
สรุปและจําแนกตัวแบบทางเลือกหรือวิสัยทัศนใหมของการปฏิรูปการบริหารกิจการภาครัฐวา ประกอบดวยอยางนอย
สองตัวแบบใหญ ๆ คือ ตัวแบบระบบตลาด (Market model) และตัวแบบประชารัฐ (Paticipatory State) (ทศพร 2549:
20-4)
1. ตัวแบบระบบตลาด (Market model) เปนแนวคิดมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิค และ
ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ผสมผสานเขากับทฤษฎีเศรษฐศาสตรสถาบันแนวใหม (New
Institutional Economy) และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) โดยเสนอใหลดขนาดและ
จํากัดบทบาทของภาครัฐลง ลดการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและสังคม การแปรสภาพกิจการของรัฐเปนเอกชน
(Privatization) รวมถึงปรับเปลี่ยนการดําเนินการภาครัฐใหมีความทันสมัยเชนเดียวกับภาคเอกชน (business-like
approach) เชน การแยกการกําหนดนโยบายออกจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ (policy-administration split) การปรับ
โครงสราง กฎระเบียบ หรือการถายโอนอํานาจหนาที่ใหมีความอิสระและคลองตัวในการบริหาร (managerial flexibility)
โดยการจัดทําสัญญาขาตกลงวาดวยผลงานอยางชัดเจนและการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานอยางจริงจัง
แนวทางปฏิรูปแบบนี้ไดรับความนิยมอยางสูงในชวงมากกวาสองทศวรรษที่ผานมา โดยเริ่มตนมาจากในสมัย
รัฐบาลของ Margaret Thatcher ของอังกฤษ ใน ค.ศ. 1979 ประธานาธิบดี Ronald Reagan ของสหรัฐอเมริกา ในป
ค.ศ.1980 นายกรัฐมนตรี Brain Mulroney ของแคนาดา ในป ค.ศ.1984
2.ตัวแบบประชารัฐ (Participatory State) แนวคิดนี้ไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีรัฐศาสตรเชิงสังคมวิทยา
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองแบบมีสวนรวมหรือประชารัฐ ผสมผสานกับวิถีประชาธิปไตยแบบรากหญา โดยพยายาม
ใหประชาชนและองคกรประชาสังคมไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริหารปกครองบานเมืองโดยตรงมากขึ้น ซึ่ง
แนวคิดนี้เปนอุดมการณทางการเมืองที่สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของหลักการประชาธิปไตย
โดย
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พยายามกระตุนใหประชาชนมีจติ สํานึกและความกระตือรือรนในการเขามารวมตัวกันเปนชุมชน ประชาคม หรือองคกร
ประชาสังคม (Civil Society Organization) และถักทอเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย มีการใหความรวมมือ ผูกพันแสดง
ความเอื้ออาทรตอกัน พยายาม ใชศักยภาพและภูมิปญญาของตนในการคิดริเริ่มและเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน
และสังคม
ซึ่งทั้งสองตัวแบบมีความคลายคลึงกันในแงวัตถุประสงคและความพยายามที่มุงจะลดขนาดและจํากัดบทบาท
ของรัฐบาล และระบบราชการลง โดยพยายามปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่เปนอยูและนําเอา "กลไกตลาด" หรือ
"ชุมชน" และ "องคการประชาสังคม" เขามาทดแทน แตก็มีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิงทั้งในเรื่องหลักการ คานิยมและ
ขอสมมติพื้นฐาน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ ปจเจกชนนิยม (Individualism) และสวนรวมนิยม (Collectivism) รวมถึง
แนวและวิธีการหรือเครื่องมือในการปฏิรูป (ทศพร 2549: 24)

แนวคิดการปฏิรูปการบริหารกิจการสาธารณะกับธรรมาภิบาล
กระแสแนวคิดหลักสองขั้วที่เขามามีอิทธิพลตอการปฏิรูปตามตัวแบบทั้งสองของ B. Guy Peter ซึ่งเรียกไดวา
เปนวิสัยทัศนใหมของการบริหารปกครองบานเมือง (สรุปประเด็นสําคัญในตารางที่ 1) ไดแก (ทศพร 2549: 24-5)
1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management)
มีวัตถุประสงคสองประการคือ ตองการลดขนาดและบทบาทภาครัฐใหเล็กลงหรือใหเหลือนอยที่สุด หรือการ
ปรับใหเขาสูการแขงขันในระบบตลาด (Marketization) และตองการเปลี่ยนแปลงใหการบริหารราชการแผนดินมีความ
ทันสมัยมากขึ้น (Managerialization) โดยพยายามนําวิธีการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจเขามาประยุกตใช โดยมีขอ
สมมติฐานเบื้องตน 2 ประการ คือ ประการแรก ความตองการสินคาสาธารณะจะตองถูกแยกออกจากการจัดหาสินคา
สาธารณะอยางสิ้นเชิง (demand must be seperated totally from supply) ประการที่สอง คือ จะตองมีการแขงขันใน
กลุมผูจัดหาสินคาสาธารณะ (there must be competition in supply) โดยเชื่อวาหลักทั้งสองจะทําใหรัฐบาลมีความ
เขมแข็งยิ่งขึ้น นําไปสูรูปแบบใหม ๆ เชน การทําสัญญาใหหนวยงานอื่น ๆ ที่อยูนอกภาครัฐเปนผูจัดหาบริการให
ประชาชนแทน (สัมฤทธิ์ 2548: 242) ชวยในการลดตนทุนใหต่ําลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
2. แนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแนวใหม (New Democracy)
เห็นถึงปญหาและขอจํากัดของประชาธิปไตยแบบทางออมหรือแบบตัวแทน เชน การรวมมือกันแสวงหา
ผลประโยชนระหวางภาคธุรกิจเอกชนกับภาครัฐ อิทธิพลทางการเมืองของกลุมวิชาชีพ หรือกลุมผูผลักดันผลประโยชน
ทางการเมือง (lobbyists) รวมถึงขอจํากัดของระบบบริหารของรัฐในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน ใน
สภาพการณที่มีความซับซอนมากขึ้น โดยตองการใหระบบบริหารปกครองบานเมืองนั้นยึดหลักนิติธรรม มีความ
เปดเผยโปรงใส การกระจายอํานาจการตัดสนใจและใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ตัวอยางเชน การให
ประชาชนไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในการกระบวนการนโยบายสาธารณะมากขึ้น
ทศพร ศิริสัมพันธ ไดสรุปวา “การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐอันเปนผลมาจากกระแสแนวความคิดทั้งสอง
ขั้วดังกลาวนี้ ตางตองการสรางวิสัยทัศนและจัดระเบียบการบริหารกิจการบานเมือง (governance) เสียใหม โดย
พยายามจํากัดบทบาทและขนาดของภาครัฐลง เพื่อเปดโอกาสใหกลไกตลาด หรือภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขา
มามีบทบาทในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไดเสนอคานิยมใหมของตน ซึ่งตอมาไดมีการ
หลอมรวมกันจนกลายเปนหลักการที่นิยมเรียกกันวา ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good governance) นั่นเอง" (2549: 105)
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ

วัตถุประสงค

คานิยม

องคความรู
ที่เกี่ยวของ

กลยุทธและ
เครื่องมือของ
การปฏิรูป

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม
ประชาธิปไตยในแนวทางใหม
(New Public Management)
(New Democracy)
การปรับใหเขาสูระบบตลาด
การปรับเปลี่ยนการทํางานใหมี การทําใหมีความเปน
(marketization)
ความทันสมัย
ประชาธิปไตย
(managerialization)
(democratization)
หลักนิติธรรม (rule of law)
สิทธิและเสรีภาพ
การแขงขันที่มีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์
ความเสมอภาคและเที่ยงธรรม
คุณภาพ
ความถูกตองและยุติธรรม
ประสิทธิภาพ
การไมเลือกปฏิบัติ
ประสิทธิผล
ความคุมคาเงิน
เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก
การบริหารจัดการสมัยใหม
รัฐศาสตร
 ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ  การบริหารแบบมุงเนน
 ชุมชนนิยม
ผลสัมฤทธิ์ (การบริหาร
(communitarianism)
โดยยึดวัตถุประสงค)
 ประชาธิปไตยแบบ
 การบริหารเชิงกลยุทธ
ปรึกษาหารือ
(deliberative democracy)
 การหริหารคุณภาพ
โดยรวม
 ประชาธิปไตยทางตรง
(direct democracy)
การใหอิสระและความคลองตัว การกระจายอํานาจ
การลดขนาดกําลังคน
(reduction in force) และการ ในการบริหาร (managerial
flexibility waivers)
ตัดทอนงบประมาณ
(cutbacks)
การมีสวนรวมของประชาชน
การแปรสภาพหนวยงาน
การแยกสวนหนวยงาน
ราชการใหเปนรัฐวิสาหกิจ
(decoupling) และการจัดตั้ง
(corporatization)
องคการบริหารงานแบบพิเศษ
(agencification)
การแปรสภาพกิจการของรัฐให การทําสัญญาและขอตกลงวา ประชาพิจารณ (public
เปนของเอกชน (privatization) ดวยผลงาน (performance
hearing)
agreement)
ประชาหารือ (public
consultation)
ประชามติ (referendum)
การทดสอบตลาด (market
การเทียบเคียงผลการ
การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
testing)
ดําเนินงาน (benchmarking)
ทางราชการ (sunshine law)
การคัดคานเพื่อเปดใหมีการ
การวัดผลการดําเนินงาน
แขงขัน (contestability)
(performance measurement)
การจางเหมาบริการ
มาตรฐานการใหบริการลูกคา
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การบริหารงานภาครัฐแนวใหม
(New Public Management)
(contracting out)
ผูรับบริการ (customer service
standards)
การลดการควบคุม
ระบบงบประมาณแบบมุงเนน
(deregulation)
ผลงาน
การทําใหถูกตองตามกฎหมาย การตรวจสอบผลการ
(legalization)
ดําเนินงาน (performance
audit)
ที่มา: ดัดแปลงจาก ทศพร 2549: 25

ประชาธิปไตยในแนวทางใหม
(New Democracy)

๑.๓ ธรรมาภิบาล
ธนาคารโลกกับการสรางวาทกรรม “ธรรมาภิบาล”
แนวคิดเรื่องการอภิบาลไดรับความสนใจอยางจริงจังในสังคมโลก หลังจากรายงานของของธนาคารโลก ชื่อ
วา Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth (ค.ศ. 1989) ที่รายงานถึงความลมเหลวในการพยายาม
เขาไปชวยพัฒนาประเทศในแถบแอฟริกา โดยระบุวาสาเหตุที่ทําใหประเทศเหลานี้ไมพัฒนาก็เนื่องมาจาก “การ
ปกครองที่ไมไดมาตรฐานสากล” จึงไดเสนอวาทกรรมวาดวย “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) โดยหัวใจของวาท
กรรมนี้อยูที่การเสริมสรางความเขมแข็งของประชาสังคม (Civil Society) ที่จะทําหนาที่ตรวจสอบและทําใหรัฐตอง
รับผิดชอบตองานของตน และตองตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยการรณรงคเรื่องการปกครองที่ดี และ
ไดเสนอวาตองมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ รับผิดชอบ/ตอบสนองความตองการได (Accountability), ชอบธรรมทาง
การเมือง/ประชาชนยอมรับ (Legitimacy), โปรงใส (Transparency) และ เปดโอกาสใหมีสวนรวม (Participation) (ไชย
รัตน 2545) ซึ่งภายหลังไดมีการขยายคุณสมบัติอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ในการนําไปใชนั้น แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลไดรับการมองวาทําหนาที่ “เปนทั้ง "คุณธรรม" (ethics) ในการ
บริหารและเปน "เทคโนโลยี" (technology) ในการบริหารสังคมใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนในสังคมนิยมเสรี
ประชาธิปไตยนั่นเอง" (เอเจอร 2545) แตในอีกแงหนึ่ง การที่ธนาคารโลกใชขอกําหนดเหลานี้ เปนขอกําหนดในการให
ทุน และมีลักษณะเปนตํารับยาในการแกปญหาเศรษฐกิจที่เหมือนกันสําหรับทุกประเทศนั้น เปนเหมือนการพยายาม
สรางขอตกลงรวมของโลก (one world consensus) จึงทําใหเกิดความแคลงใจถึงแรงผลักดันเบื้องหลัง และถูกมองวา
เปนสัญลักษณของการกลับมาของลัทธิการลาอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมในรูปแบบใหม (Munshi 2004: 17) แนวคิด
เรื่องธรรมาภิบาลของธนาคารโลกนั้น ถูกนักวิชาการวิพากษวิจารณวาเปนเครื่องมือที่ธนาคารโลกใชในการแทรกแซง
การพัฒนาของประเทศตาง ๆ และผลักดันใหเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนทุนนิยมเสรีมากยิ่งขึ้น เปนการเปลี่ยนใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจกลายเปนเปาหมายโดยสมบูรณ สวนการเมืองการปกครองถูกยอสวนลงมาเปนเพียงเปาหมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (ไชยรัตน 2545)

ธรรมาภิบาลในหลากมิติ
ความหมายของธรรมาภิบาลที่กําหนดโดยองคกรระหวางประเทศตาง ๆ นั้นมีความแตกตางกัน แตมี
ความเห็นรวมกันคือ มีแนวโนมที่ธรรมาภิบาลจะมีความโนมเอียงไปในทิศทางที่ใหความสําคัญกับภาคสวนตาง ๆ ที่
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นอกเหนือจากภาครัฐมากยิ่งขึ้น แตการใหความหมายของแตละองคกรนั้นขึ้นอยูกับวาจะเนนใหความสําคัญไปในทาง
ใด หรือมิติใดดังเชน Paul Hirst สรุปความหมายของธรรมาภิบาลที่ผานมาได 5 มิติ (2000: 14-19 อางถึงใน มนูญ
2550) ไดแก
- มิติที่ 1: การเนนประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ที่
ธนาคารโลกใชเปนเงื่อนไขใหเงินกู มีแนวคิดเนนใหรัฐมีอํานาจจํากัด (limited state)
- มิติที่ 2: การสรางกติกาในการปกครองรวมกันในระหวางประเทศ เกิดเปนองคกรระหวางประเทศ มีบทบาท
กําหนด "กติกาโลก" และสงผลใหแนวคิดการจัดการปกครองแบบประชาธิปไตย ขยายไปสูประชาธิปไตย
สากล (cosmopolitan democracy or global democracy) ที่ใหความสําคัญกับมวลมนุษยชาติ กติกาสากล
(global order) เครือขาย (network) มากยิ่งขึ้น
- มิติที่ 3: แนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล (Corporate governance) ที่ใหความสําคัญกับกลุมอื่น ๆ เชน ลูกจาง
ชุมชน มากขึ้น จากเดิมที่มองวาเปนตัวกอกวน แตเปนหลักการที่ขัดกับหลักการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ที่
กฎหมายบัญญัติ (authority)
- มิติที่ 4: การบริหารรัฐกิจแนวใหม (new public management) เริ่มในทศวรรษ 1980 ที่ใหมีการปรับปรุง
บทบาทภาครัฐจากรัฐสวัสดิการ เปนผูสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน เอกชนชวยเหลือตนเองมากขึ้น มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ เชน การนําแนวทางการจัดการภาคเอกชนมาใชบริหาร เนนการมอบอํานาจ
การกํากับดูแลเชิงนโยบายมากกวาการควบคุมหรือชี้นํา การปรับปรุง/ลดกฎระเบียบ แปรรูปภารกิจภาครัฐ
ไปสูเอกชน (privatization) การจางเหมาเอกชน (contract out)
- มิติที่ 5: รูปแบบการจัดการปกครองใหมที่เกิดจากความลมเหลวของการบริหารแบบราชการ ที่ไมสามารถ
แกปญหาเศรษฐกิจและสังคมไดในชวง 1970 ทําใหมีการนําเสนอรูปแบบการจัดการปกครองในลักษณะของ
การใชเครือขาย (network) หุนสวน (partnership) และความรวมมือ (deliberative forums) กลุมตาง ๆ มี
สวนรวมมากขึ้น รวมถึงกลุมเคลื่อนไหวระดับรากหญา (grassroot movement), อาจเรียกไดวาการจัดการ
ปกครองแบบเครือขาย (network governance)
อยางไรก็ตามนักวิชาการตั้งขอสังเกตวาคําวา Good governance ถามองในมุมแบบสัญญศาสตร
(Semiology) ก็เปนเพียงคําลองลอยหนึ่ง ที่ใครจะฉกฉวยไปใชในโอกาสใดก็ได เชน เปนเหตุผลในการลดทอนบทบาท
ของรัฐ เปนเหตุผลในการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาประชาธิปไตย หรือการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เปน
ตน (Rhodes 1997)

แนวคิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ในวงวิชาการไทยนอกจากการใชคําและนิยามที่แตกตางกันมากของธรรมาภิบาลและตางจากความหมายของ
Good governance ในวงวิชาการตะวันตกแลว ในการตีความ สวนใหญจะอธิบายถึงองคประกอบของธรรมาภิบาล โดย
มักประกอบดวยหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) การมีสวนรวม (Participation) และ
ความสํานึกรับผิด (Accountability) มีการเพิ่มองคประกอบอีก 2 ตัวคือคุณธรรม (Ethics) และความคุมคา (Cost
Recovery) ซึ่งทําใหเกิดความสับสนกับความหมายที่แทจริงของธรรมาภิบาล (สมบูรณ 2552: 67)
แนวคิดเรื่อง Good governance ในชวงแรกที่ไดรับการนําเสนอในประเทศไทยนั้น เปนลักษณะเชิงอุดมคติ
อาทิเชน แนวคิดเรื่อง “ธรรมรัฐ” ของที่ธีรยุทธ บุญมี หรือแนวคิดเรื่อง “ธรรมรัฐ-ธรรมราชา” ซึง่ ปรีชา ชางขวัญยืน ได
ยกเอาหลักการปกครองโดยธรรมหรือธรรมในการปกครอง เชน หลักจักกวัตติวัตร ทศพิธราชธรรม เปนตนมาเปน
เครื่องมือหรือแนวทางปฏิบัติในการปกครองเพื่อประโยชนสุขของคนทุกหมูเหลา รวมทั้งใหความเห็นวาหลักการของ
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ธรรมรัฐคือ เปนธรรมนิยมไมใชอํานาจนิยม และ ธรรมคือความถูกตองดีงามเปนจุดหมายสูงสุดเสรีภาพไมใชจุดหมาย
สูงสุด เพราะในความเปนจริงจะมีบางคนบางพวกที่มีเสรีภาพมากกวาคนอื่นพวกอื่น เกิดเสรีภาพแบบมือใครยาวสาวได
สาวเอา เปนตน (ปรีชา 2542: 117)
ทัศนะของผูนําในสังคมไทยตอธรรมาภิบาลก็แตกตางกัน เชน นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี
แสดงความเห็นผานการเขียนและพูดในที่ตาง ๆ โดยแสดงความเห็นวา รัฐตองจํากัดอํานาจลง มีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลและการกระทํามากขึ้น และรัฐตองเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยุติธรรมและเพิ่มการบริการ
สังคม “ธรรมรัฐ” ของนายอานันทจึงเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการจัดการมากกวาการเมือง โดยไมวารูปแบบการปกครอง
อยางไรจะเปนอยางไร ถามีองคประกอบเหลานี้ก็จะมีความเปนธรรมรัฐ สวนทัศนะของ นพ.ประเวศ วะสี คอนขาง
แตกตางออกไป โดย “ธรรมรัฐ” ในแบบของทาน “ไมอาจแยกออกจากการปกครองประชาธิปไตย” (เนนโดย
ผูเขียน) และความคิดของทานยังมีความซับซอนและจําเปนตองทําความเขาใจควบคูกับขอเสนอใหใชแนวคิดแบบพุทธ
ศาสนาใหเขามามีบทบาทตอ “ธรรมรัฐ” และสังคม และเสนอใหสรางสังคมอุดมคติแบบแนวคิด “สันติประชาธรรม” ของ
อาจารยปวย อึ๊งภากรณ (สมบูรณ 2552: 75)

การใชกฎหมายเพื่อสรางธรรมาภิบาลในประเทศไทย
ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ประเทศไทยขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ซึ่งหนึ่งในขอกําหนดที่ตองดําเนินการคือการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล รัฐบาลจึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยมีการกําหนดหลักการพื้นฐานของธรรมาภิ
บาลไว 6 ประการคือ หลักนิติธรรม (Rule of law) หลักคุณธรรม (Integrity) หลักความโปรงใส (Transparent) หลัก
ความมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุมคา (Efficient Service)
ตอมาในป พ.ศ.2546 ไดยกเลิกระเบียบฉบับนี้ และประกาศใช พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งในมาตรา 6 ไดบัญญัติไววา การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การ
บริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
ในกฎหมายฉบับนี้ ไดเพิ่มเติมเอาหลักการของการบริหารรัฐกิจแนวใหม ซึง่ รวมเอาหลักการเรื่ององคกรแหง
การเรียนรูและการจัดการความรูเขาไปอีกดวย ซึ่งสถาบันพระปกเกลาไดนําหลักการดังกลาวมาจัดทําเปนทําเปนชุด
ของเครื่องชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหชื่อหนังสือวา “ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี”
โดยนอกจากหลัก 6 ประการที่กําหนดไวเดิมแลวยังเพิ่มเติมอีก 4 ประการคือ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลัก
องคกรแหงการเรียนรู หลักการบริหารจัดการและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(สถาบันพระปกเกลา
2549)
ในกฎหมายฉบับแรกมีการกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติไวแตไมไดมีการดําเนินการใหเกิดผลอยาง
จริงจัง ซึ่งเปนเพราะไมมี “เจาภาพ” ที่แทจริง ในรัฐบาลตอมาจึงไดออกกฎหมายฉบับที่สองโดยอางถึงเหตุผลในการ
ปฏิรูประบบราชการ มีสาระสําคัญคือความพยายามสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย แตแมจะมีความลึกซึ้ง
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และครอบคลุมประเด็นตาง ๆ มากกวากฎหมายฉบับแรก แตยังไมอาจนําแนวคิดธรรมาภิบาลในทางวิชาการตะวันตก
มาแปรเปนกฎหมายอยางเปนรูปธรรม เพราะธรรมาภิบาลในทางทฤษฎีไมไดหมายถึงการปกครองบานเมืองที่ดีเทานั้น
และปญหาสําคัญคือกรอบกฎหมายเหลานี้ยังไมสามารถปฏิรูประบบราชการไทยใหมีลักษณะเขมแข็ง ซื่อสัตยและทํา
ประโยชนเพื่อประชาชนไดอยางแทจริง (สมบูรณ 2552: 91)
นอกจากเหตุผลในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว กระแสเรียกรองใหมีการ
ปฏิรูปการเมือง การมีสวนรวมของภาคประชาสังคม รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ ก็เปนสวนสําคัญในการผลักดัน
เรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดบรรจุเอา
หลักการของธรรมาภิบาลไวในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ในมาตราที่ 71 ถึง 81 จึงทําใหเกิดการเคลื่อนไหวในการ
พัฒนาเรื่องธรรมาภิบาลอยางกวางขวาง มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบเรื่องการปฏิรูปโดยเฉพาะ เชน การ
จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในป พ.ศ. 2546 เปนหนวยงานขึ้นตรงกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีองคกรอื่น ๆ ที่ทําหนาที่ในการควบคุมกํากับธรรมาภิบาล เชน สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
ซึ่งสมบูรณ ศิริประชัย ไดสรุปวา โครงสรางของธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยกระบวนการทางการเมือง
อยางเขมขนในการเปลี่ยนแปลงและมีรัฐที่เขมแข็ง (strong state) มีขาราชการที่มีความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมุง
ทําประโยชนเพื่อสวนรวม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางธรรมาภิบาลไมใชเปนเพียงการเปลี่ยนนโยบายชุดหนึ่ง แต
เปนการเปลี่ยนโครงสรางสถาบัน จึงตองใชเวลาคอนขางนานกวาที่จะสามารถปฏิรูประบบราชการ หรือปฏิรูปวิธีทํางาน
ของภาคเอกชน (2552: 92)

๑.๔ เครือขายการอภิบาล
ความสัมพันธใหมในโครงสรางการอภิบาล
Louise Fréchette รองเลขาธิการสหประชาชาติ ไดกลาวในที่ประชุมโลกเรื่องการอภิบาล (World Conference
on Governance) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมนิลาในป พ.ศ. 2542 วา การอภิบาลเปนปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน (Plumptre 1999: 3) โครงสรางความสัมพันธของการอภิบาลในแตละประเทศมีความแตกตางกัน
ซึ่ง Tim Plumptre และ John Graham ไดวิเคราะหและนําเสนอภาพตัวอยางของโครงสรางการอภิบาล (governance
architecture) โดยการสรางแผนภาพเพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแสดงในแตละภาคสวนของสังคม ดัง
ภาพที่ 1 ซึ่งแสดงถึงโครงสรางการอภิบาลในสังคมประเทศที่พัฒนาแลว (โดยใชตัวอยางประเทศแคนาดา) ที่ทั้ง
ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม มีบทบาทและอํานาจใกลเคียงกัน (ขนาดของแตละวงในแผนภาพ
แสดงถึงขนาดของบทบาทและอํานาจที่แตละสวนมีในสังคม) โดยที่แตละภาคมีสวนที่ทับซอนและเชื่อมโยงถึงกันได
(พื้นที่ซอนทับกันระหวางแตละวงในแผนภาพ) ในแผนภาพนี้ Plumptre และ Graham ยังเสนอใหมีภาคสวนที่สี่คือ
“ภาคสื่อสารมวลชน” (Media) โดยเสนอวาเปนสวนประกอบที่สาํ คัญของโครงสรางการอภิบาลสังคม ที่นอกจากทํา
หนาที่เชื่อมโยงทั้งสามภาคสวนเขาดวยกันดวยขอมูลแลว
ยังมีบทบาทในการสรางความเขาใจของประชาชนตอ
นโยบายสาธารณะอีกดวย (Plumptre 1999: 4)
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ภาพที่ 1 โครงสรางของการอภิบาลประเทศแคนาดา

ที่มา: Plumptre and Graham 1999:4
โครงสรางความสัมพันธแบบนี้สอดคลองกับกระแสการพัฒนาการอภิบาล
ซึ่งนักวิชาการดานการปกครอง
อยางเชน RAW Rhodes ก็ใหความสําคัญกับการอภิบาลในแงของแนวโนมความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคมใหม ที่จะมี
ลักษณะเปนเครือขาย (network) มีหนวยงานองคกรที่นอกเหนือจากภาครัฐเขามามีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากร
และมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น รัฐจะถูกจํากัดบทบาทลง รวมทั้งการกําหนดนโยบายจะมีลักษณะเปนการ
ประสานประโยชนของกลุมตาง ๆ มากขึ้นกวาเดิม (มนูญ 2550)
อยางไรก็ตาม Plumter และ Graham ไดชี้ใหเห็นวา รูปแบบของโครงสรางการอภิบาลที่เหมาะสมกับบริบท
ของแตละประเทศอาจไมเหมือนกัน โดยไดนําเสนอตัวแบบของโครงสรางการอภิบาลในรูปแบบอื่นที่แมไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคมตะวันตกวามีความเปน “ธรรมาภิบาล” แตก็เปนที่ยอมรับและสอดคลองกับบริบทของสังคมนั้น ๆ เชน
ในภาพที่ 2 ก. ซึ่งเปนโครงสรางการอภิบาลในประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลของกองทัพซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ภาคเอกชนเปนหลัก
ตัวอยางเชนประเทศปากีสถาน
สื่อมวลชนออนแอและอยูภายใตอิทธิพลของผลประโยชน
ภาคเอกชน การตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมมีนอย แตมีฐานที่เขมแข็งทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ที่ทําให
โครงสรางลักษณะนี้เปนที่ยอมรับของประชาชน สวนในภาพที่ 2 ข. เปนโครงสรางการอภิบาลในประเทศที่ธุรกิจขนาด
ใหญของรัฐมีบทบาทหลักในสังคม
โดยมีเปาหมายเพื่อสรางความมั่นคง
ปองกันการผูกขาดของภาคเอกชน
ตัวอยางเชนในประเทศเวียดนาม (Plumptre 1999: 16-17)
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ภาพที่ 2 โครงสรางของการอภิบาลแบบอืน่ ๆ

ก.

ข.
ที่มา: Plumptre and Graham 1999:16-17

ในอีกดานหนึ่งการอภิบาลสังคมในประเทศที่พัฒนาแลวอยางแคนาดา (ภาพที่ 1) ก็ตองเผชิญกับคําถามที่ทา
ทายวารูปแบบนี้ เปนโครงสรางการอภิบาลที่ดีที่สุดแลวจริงหรือไม เพราะเปนโครงสรางที่ภาคเอกชนมีบทบาทสูงและ
เชื่อมโยงกับภาคสื่อสารมวลชนซึ่งมีอิทธิพลตอสังคมเพิ่มมากขึ้น (Plumptre 1999: 17-18) ซึ่งในอนาคตอาจเพิ่ม
บทบาทมากขึ้น จนมีอิทธิพลมากกวาภาครัฐและภาคประชาสังคม ดังนั้น โครงสรางการอภิบาลจึงเปนการจัด
ความสัมพันธ ใหบทบาทและอิทธิพลของแตละภาคสวนมีดุลยภาพที่เหมาะสมกับบริบทของแตละสังคม

แนวคิดเรือ่ งเครือขายในการอภิบาล
การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปใหภาครัฐลดการควบคุมการบริการสาธารณะโดยตรง มาเปนการกํากับดูแลโดยผาน
เครือขายตาง ๆ ในมิติของความสัมพันธของเครือขายสถาบันทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับลักษณะเชิงอุดมคติของ
การอภิบาล ที่ธีรยุทธ บุญมี เรียกวา “ธรรมรัฐ” โดยใหคําอธิบายวา หมายถึงกระบวนการความสัมพันธ (interactive
relation) ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ในการที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดิน
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได ซึ่งตางจากในอดีตที่เรามีแนวคิดเรื่อง
"การปกครอง" คือรัฐบาลเปนศูนยกลางอํานาจในการกําหนดนโยบาย แบงเสนชัดระหวางผูมีและไมมีอํานาจ แตธรรม
รัฐแหงชาติคือการยกระดับกระบวนความสัมพันธรวมมือของสวนตาง ๆ ในสังคม อันไดแก ก. ภาครัฐ ภาคสังคม และ
เอกชน ข.สถาบันสําคัญ ๆ ของประเทศ และ ค.ระดับตาง ๆ ของประเทศ คือ ชุมชน ประชาคม ภูมิภาคและระดับชาติ
ใหมามีลักษณะเปนรูปธรรม มีพลัง ธรรมรัฐเปน "ภาวะอุดมคติ" เปนรูปแบบของการระดมปญญา (think tank) มากกวา
รูปแบบแหงอํานาจ (ธีรยุทธ 2541: 17)
ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับแนวคิดของ RAW Rhodes ที่ใหความสําคัญกับการเปนเครือขาย โดยเสนอวาการ
อภิบาลคือเครือขายระหวางองคกรที่มีการจัดการตนเอง (self organizing, interorganization network) ซึ่งมีลักษณะ
ของการอภิบาลดังนี้ (1997:53)
(1) มีการพึ่งพิงกันระหวางองคกร (interdependent)
(2) มีการปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เนื่องจากตองแลกเปลี่ยนทรัพยากร และมีการเจรจาตอรองเพื่อการ
บรรลุเปาหมายรวม
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(3) มีปฏิสัมพันธกันคลายกับการเลนเกม ที่มีรากฐานบนความไววางใจ (trust) ควบคุมโดยกติกาที่ผานการ
ตอรองและตกลงกันโดยผูที่รวมอยูในเครือขาย
(4) เปนองคกรจัดการตนเอง รัฐไมไดมีอํานาจสูงสุด ไมสามารถควบคุมเครือขายไดโดยตรง หรือไดอยาง
เต็มที่
เขาใหความเห็นวาการอภิบาลทําใหเกิดความไมชัดเจนในความแตกตางระหวางสิ่งที่เรียกวา รัฐ (State) กับ
ประชาสังคม (Civil society) รัฐกลายเปนการรวมกันของเครือขายระหวางองคกร ทั้งของรัฐบาลและของสังคม
โดยไมมีผูมีอํานาจสูงสุดที่สามารถควบคุมบังคับได ผลลัพธในของการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ ไมไดเกิด
จากการดําเนินการของผูมีอํานาจเทานั้น แตเปนผลที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ แหงมารวมกัน ความทาทายสําคัญของ
หนวยงานภาครัฐคือจะทําอยางไรจึงจะสรางความรวมมือแบบใหม ๆ ได (1997: 57-58)

ความหมายและรูปแบบของเครือขายการอภิบาล
การอภิบาลในมิติของเครือขาย จึงถูกใชในสองความหมาย (Rhodes 1997: 57-8) คือ
(1) ความหมายแรก เปนความหมายที่แคบคือเปนเรื่อง การจัดการเครือขาย โดยมุงเนนการวิเคราะห
เครือขายวาประกอบดวยตัวแสดงอะไรบาง มีความใกลชิดกันแคไหน และถูกจัดการอยางไร ซึ่งการ
อภิบาลของเครือขายที่มีการจัดการตนเอง (self-organized) จะรวมเรื่องการชวยเหลือใหเกิดการสนทนา
(dialogue) และหาขอตกลงรวมภายในเครือขาย ผสานไปกับการทําความเขาใจลักษณะของเครือขาย
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจรวมกันที่ดีขึ้น ในความหมายนี้ การอภิบาลจึงมีความหมายเดียวกับการจัดการ
เครือขาย (network management)
(2) ความหมายที่สอง เกี่ยวของกับกระบวนการที่กวางขึ้นในการบริหารจัดการกฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งถูก
จัดการผานกระบวนการกําหนดและผลักดันนโยบาย
จึงไมไดจาํ กัดอยูที่การจัดการเครือขายแต
ครอบคลุมถึงกระบวนการเกิดขึ้นของสถาบันตาง ๆ ที่อาจมีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
การอภิบาลในที่นี้จึงเปนการตอบสนองตอการเกิดขึ้นของเครือขาย โดยเกี่ยวกับความรวมมือกันในความ
ซับซอนและความเปนพหุลักษณของระบบชนชั้น ตลาดและเครือขาย ไมใชเครือขายเพียงอยางเดียว
Rhodes ไดเสนอเรื่องความสัมพันธที่เปน การพึ่งพิงกันเชิงอํานาจ (Power dependence) วาเปน
ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐ (เชน รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่น) ในแบบที่ทั้งไมไดขึ้นตอกันและไมเปนอิสระ
ตอกัน ตางมีสวนรวมกันเพื่อไดผลประโยชนจากกัน เปนเกมที่ซบั ซอนที่เปลี่ยนจากการตอรองระหวางหลายฝาย มา
เปนการรวมมือกัน สิ่งที่สําคัญในเครือขายความสัมพันธนี้คือ พฤติกรรมการเจรจา การโนมนาว การตอรอง และการ
เลนเกมอํานาจ (power game) (1997:9)
นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธอีกดานหนึ่งคือ การเปนเครือขายนโยบาย (policy network) เปนการ
เชื่อมโยงกันเปนกลุมขององคกรตาง ๆ ที่จําเปนตองพึ่งพาอาศัยกันในดานทรัพยากร จากเดิมที่นโยบายถูกกําหนดดวย
หนวยงานรัฐบาลกลาง พัฒนามาขยายครอบคลุมตัวแสดงที่กวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจและภาคประชา
สังคม กระบวนการทางนโยบายทําหนาที่เปนตัวเชื่อมประสานสวนยอยตาง ๆ ที่กระจัดกระจายเขาดวยกัน เมื่อองคกร
ภาครัฐมีความซับซอน ภารกิจตาง ๆ มีผูเกี่ยวของมากขึ้น ทําใหเกิดเครือขายนโยบายที่กวางขวางมากขึ้น
ในการจําแนกประเภทของเครือขายนโยบายนั้นมีผูเสนอไวหลายรูปแบบ ซึ่งหลายแบบเปนการจําแนกเพียง
เพื่อการอธิบายเทานั้น แต Marsh และ Rhodes ไดเสนอวิธีการจําแนกที่สามารถใชในการประเมินไดดวย โดยพิจารณา
เครือขายนโยบายในดานที่เปนรูปแบบความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนกับรัฐบาล โดยเปนลักษณะที่แตกตางกัน
ขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธวาใกลชิดกันเพียงใด จากที่มีความใกลชิดกันมากที่สุดคือ ชุมชนนโยบาย (policy
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community) ไปจนถึง ที่มีความสัมพันธกันแบบหลวม ๆ คือ เครือขายรายประเด็น (issue network) (Rhodes 1997:
43) ซึ่งเปรียบเทียบลักษณะไดดังตาราง
ตารางที่ 2 ประเภทของเครือขายนโยบาย
มิติ
สมาชิกภาพ:
จํานวนผูเขารวม
ชนิดของผลประโยชน
การเชื่อมประสาน:
ความถี่ในการปฏิสัมพันธ
ความตอเนื่อง
การมีความเห็นรวม
ทรัพยากร
การกระจายทรัพยากรใน
เครือขาย
การกระจายทรัพยากร
ภายในองคกรที่เขารวม
อํานาจ:

ชุมชนนโยบาย

เครือขายประเด็น

มีจํานวนจํากัด และบางกลุมรับรูไดวาถูกกีด
กันออกไป
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ/หรือ
ผลประโยชนของวิชาชีพเปนหลัก

ครอบคลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของอยาง
กวางขวาง

ทุกกลุมที่เกี่ยวของกับประเด็นนั้นมีการ
ปฏิสัมพันธกันสม่ําเสมอและมีคุณภาพสูง
ความเปนสมาชิก คุณคาและผลที่ไดคงที่
ผูมีสวนรวมทั้งหมดเห็นคุณคารวมกัน และ
ยอมรับความชอบธรรมของผลลัพธที่ได

การติดตอกันมีความถี่และความเขมขน
ไมแนนอน
ความสําคัญไมคงที่
มีมาตรการในการหาขอตกลง แตก็ยังมี
ความชัดแยงอยูเสมอ

ผูมีสวนรวมในเครือขายทั้งหมดมีทรัพยากร
ของตนเอง ความสัมพันธพื้นฐานคือการ
แลกเปลี่ยนกัน
เปนลําดับชั้น ผูนําสามารถสงตอใหสมาชิกได

ผูเขารวมบางองคกรอาจมีทรัพยากร แตก็
จํากัด ความสัมพันธพื้นฐานเปนการ
ปรึกษาหารือกัน
การกระจายทรัพยากรและการกํากับดูแล
สมาชิกมีความหลากหลายและไมคงที่
มีอํานาจไมเทากัน แสดงใหเห็นโดยการที่
มีทรัพยากรและเขาถึงไดไมเทากัน เปน
zero-sum game

สมาชิกมีอํานาจที่สมดุลกัน แตบางกลุมก็อาจ
มีอํานาจเหนือกวาไดบาง เปน positive-sum
game

จํานวนมาก

ที่มา: Rhodes 1997: 44

เครือขายการอภิบาลภาครัฐ
แมจะมีตัวแสดงจํานวนมากในเครือขายการอภิบาลแตภาครัฐก็ยังคงเปนผูมีบทบาทหลัก ปจจุบันตัวแสดง
ภาครัฐเองก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ง Rhodes เสนอวา “เครือขายความสัมพันธระหวาง
องคกรภาครัฐ” (Intergovernmental Relationship) หรือ IGR นั้นกวางขวางกวาความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลทองถิ่นมาก โดยครอบคลุมถึงความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐอื่น ๆ ดวย (1997:7)
นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน Deil S. Wright (1988) (อางใน Rhodes 1997:7) ไดใหนิยาม IGR วาเปน
“พฤติกรรมที่เปนแบบแผน มีความพึ่งพิงกันและพฤติกรรมการตอรองระหวางหนวยงานระดับชาติ ระดับรัฐและระดับ
ทองถิ่น” ซึ่งในประเทศที่ประกอบดวยหลายรัฐอยางประเทศสหรัฐอเมริกานั้น IGR เปนภาคปฏิบัติการของแนวคิดแบบ
สหพันธรัฐนิยม (Federalism) ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานในการจัดความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางกับหนวยงานทองถิ่นที่ให
ทองถิ่นมีเสรีภาพระดับหนึ่งในการปกครอง จึงมีความสัมพันธในหลายมิติที่สําคัญ เชน รัฐธรรมนูญ ระบบการเมือง การ
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ปกครอง ระบบงบประมาณ และระบบการบริหารจัดการ โดยสิ่งที่เปนแกนกลางของ IGR ในปจจุบันก็คือระบบ
ความสัมพันธดานงบประมาณ ระหวางองคกรรัฐบาล (Intergovernmental Fiscal Relation) ซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้น
ระบบความสัมพันธดานงบประมาณอยูในรูปแบบการจัดสรรเงินชวยเหลือที่รัฐบาลกลางใหกับรัฐตาง ๆ และทองถิ่น
หรือรัฐจัดสรรใหกับทองถิ่นเปนตน (Kjaer 2004: 120)
นอกจากเปนการปฏิสัมพันธระหวางรัฐในระดับตาง ๆ แลว ในอีกดานหนึ่ง IGR ยังมีลักษณะที่สําคัญที่ตอง
คํานึงถึง ซึ่งไดแก (Milakovich 2004: 115-7)
- ผลที่ตามมาของ IGR ไมสามารถทํานายได และกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ในเครือขายความสัมพันธ
เหลานี้เปนสิ่งที่ไมเปดเผยตอสาธารณะ ทําใหมีโอกาสเกิดการกระจายทรัพยากรอยางไมเปนธรรมได
- ความสัมพันธระหวางองคกรขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนั้นการจะเขาใจ IGR ไดนั้น
ซึ่งอาจตองวิเคราะหวาผูมีบทบาท
จะตองเขาใจถึงเรื่องความสัมพันธและพฤติกรรมของมนุษยดว ย
หนาที่ในองคกรนั้นคือใคร มีบทบาทในการบริหารจัดการอยางไร เกี่ยวของกับผลประโยชนอะไร
- IGR ไมไดเปนเพียงแคการติดตอสื่อสารชั่วครั้งชั่วคราว หรือการทําขอตกลงอยางเปนทางการเทานั้น
แตเปนความสัมพันธที่เกิดจากการติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง รวมถึงเปน
ปฏิสัมพันธที่มีเปาหมายในการชวยกันแกไขสิ่งที่เปนปญหารวมกัน ซึ่งในสภาพที่แทจริงทุกประเด็น
นโยบาย (policy area) ในมิติหนึ่งจะมีเครือขายความสัมพันธนี้อยูเสมอ และในบางเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจาก
กระบวนการรวมกันไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ หรือการจัดการ
ทางการเงิน อยางไรก็ตามความสัมพันธในเครือขาย IGR นั้นอาจเปน ความรวมมือกัน การแขงขันกัน
การขัดแยงกัน หรือผสมผสานระหวางทั้งสามแบบก็ได
- ลักษณะสําคัญอีกอยางหนึ่งของ IGR คือการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐและเอกชน, หนวยงานรัฐและ
หนวยงานที่ไมใชภาครัฐในทุกระดับ ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะมากขึ้น รวมทั้งใน
ปจจุบันกิจการที่เปนผลประโยชนสวนรวมหลายอยางจะสําเร็จไดก็ตองอาศัยการทํางานขององคกรที่ไม
ใชภาครัฐดวย ดังนั้นเครือขายความสัมพันธใน IGR จึงครอบคลุมถึงบทบาทสาธารณะขององคกร
เหลานี้ดวย
แตเมื่อระบบการทํางานของรัฐมีความซับซอนมากขึ้น มีองคกรใหม ๆ ความสัมพันธใหม ๆ เกิดขึ้นมีการ
กระจายงบประมาณแบบใหม ๆ มีกฎเกณฑใหม ๆ เพิ่มขึ้น ใหระบบความสัมพันธของ IGR มีความซับซอนมากขึ้น
ดวย (Milakovich 2004: 119) แตในอีกทางหนึ่งนั้นเครือขายความสัมพันธนี้ก็ถูกกระทบดวยความเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
โดยเฉพาะการเติบโตขึ้นของการใหบริการโดยองคกรทั้งที่ไมหวังกําไร และองคกรธุรกิจ
Rhodes เสนอวา IGR ควรเปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น แตก็เปนกาวแรกที่สําคัญที่ชวยใหเขาใจวารัฐที่เปนหนึ่ง
เดียว (อยางเชนรัฐบาลอังกฤษ) แทจริงแลวไมไดมีศูนยกลางเดียว แตมีลักษณะเปนเครือขายที่ซับซอนของหนวยงาน
และสถาบันตาง ๆ ในลักษณะที่เรียกวาเปน “สังคมไรศูนยกลาง” (centerless society) (1997:8) โครงสรางของ
เครือขายนั้นไมสามารถลดทอนลงเปนเพียงแนวทางใหมในการบริหารจัดการของภาครัฐเทานั้น
อันตรายที่สําคัญจึงเปนการที่ภาครัฐใชเครือขายเปนเพียงเครื่องมือในการจัดการ เนื่องจากในการมี
สวนรวมของตัวแสดงอื่น มีขอจํากัดที่สําคัญคือเรื่องโอกาสในการเขาถึงขอมูล ซึ่งเปนสิ่งที่ยังถูกภาครัฐจํากัด
ไว (Rhodes 1997:59)
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๑.๕ การอภิบาลโดยอาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด
การอภิบาลในฐานะกระบวนการจัดการปญหาของสังคม
ในสังคมยุคโลกาภิวัตนที่โลกถูกยนยอใหเล็กลงดวยการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วของขอมูลขาวสาร รวมทั้งการ
ขนสงคมนาคมที่รวดเร็ว
ทําใหแตละบุคคลสามารถเลือกทําอะไรไดดวยตนเองมากขึ้นโดยไมจําเปนตองพึ่งพิง
ผูเชี่ยวชาญ สถาบันหรือโครงสรางสังคมแบบเดิม แตก็ตองเผชิญหนาโดยตรงกับความเสี่ยงและสิ่งอันตรายที่เปน
ผลขางเคียงของการพัฒนา ซึ่ง Ulrich Beck นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเรียกสภาพแบบนี้วาเปนสังคมเสี่ยงภัย (Risk
Society) โดยเขาไมเห็นดวยกับแนวคิดหลังสมัยใหม (post-modern) ที่บอกแตเพียงวาวิธีคิดแบบเดิมนั้นใชไมได แตก็
ไมไดบอกวาแบบใหมที่ควรใชคืออะไร แนวคิดหลังสมัยใหมนั้นไมสามารถชวยใหเราเอาชนะความไมแนนอนและความ
กํากวมที่ดํารงอยูในโลกปจจุบันนี้ได ซึ่ง Beck ไดเสนอวาปจจุบันเรายังอยูในโลกสมัยใหมแตเปน “สมัยใหมที่สอง”
(Second Modernity) ที่มี 3 องคประกอบสําคัญคือ สังคมโลกเสี่ยงภัย (Global risk society), การตอบสนองโดยปจเจก
ชน (Individualization) และ โลกาภิวัตน (Globalization) หนุนเสริมกันเปนความทันสมัยที่ซับซอนและเปนพลวัตร ซึ่ง
ตองอาศัยกระบวนการ “ตรึกตรองสะทอนคิด” พิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมา มีการทบทวนปรับเปลี่ยนทั้งเปาหมาย
และวิธีการครั้งแลวครั้งเลา การพัฒนาตองอาศัยการใชเหตุผลและการวิเคราะหวิพากษกันอยางถอนรากถอนโคน เปน
ยุคสมัยใหมแหงการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive Modernity) ที่สมาชิกในสังคมแตละคนตองเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดอนาคตของตนเองมากยิ่งขึ้น (Beck 2006)
Jan-Peter Voß และ Rene Kemp ไดเสนออีกความหมายหนึ่งของการอภิบาลวา “การอภิบาลหมายถึง
กระบวนการที่สังคมใชระบุปญหาและรับมือกับปญหานั้น เปนกระบวนการควบคุมกํากับตัวเอง (Selfsteering) ของสังคม” (Voß and Kemp 2006:8) การอภิบาลจึงไมใชกระบวนการที่วางแผนหรือควบคุมไดดวยตัว
แสดงตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงผูเดียว แตเปนผลลัพธที่เกิดจากปฏิสัมพันธของตัวแสดงตางจํานวนมาก
ซึ่งมีปญหาของตัวเอง มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางบรรลุเปาหมายของตัวเอง ดังนั้นจึงครอบคลุมถึงเรื่องความ
ขัดแยงเชิงผลประโยชนและการชวงชิงการอยูเหนือกวาผูอื่น จากปฏิสัมพันธเหลานี้ ทําใหเกิดรูปแบบตาง ๆ ขึ้นเชน
รูปแบบของนโยบายระดับชาติ ระบบการจัดการควบคุมกํากับ รูปแบบการจัดการองคกร และโครงสรางของเครือขาย
ทางสังคม
กระบวนการรับมือกับปญหาที่ผานมามักใชระบบเหตุผลซึ่งเปนวิธีคิดแบบผูเชี่ยวชาญ ทําโดยการวิเคราะหพล
วัตรของระบบ กําหนดและคาดการณผลของหลายทางเลือก กําหนดเปาหมายและกระบวนการประเมินผลไวอยาง
ชัดเจนเพื่อระบุวาทางเลือกใดที่ดีที่สุด แลวดําเนินการดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพรวมกับการใชระบบการควบคุมกํากับ
ที่สลับซับซอน ซึ่งการแกปญหาดวยวิธีนี้ตองพยายามขจัดความไมแนนอน ความกํากวมและการรบกวนของอิทธิพลที่
ควบคุมไมไดออกไป
โดยเลือกเอาบางมิติที่ชัดเจนออกมาจากความจริงที่ซับซอน
เพื่อคัดเลือกองคประกอบที่
สมเหตุสมผล แลวแสดงใหเห็นถึงสิ่งที่เปนเหตุและเปนผลตอเนื่องกันเปนเสนตรง หลังจากนั้นก็กําหนดเปาหมายแลว
กระจายความรับผิดชอบออกไป
สิ่งที่เกิดขึ้นคือการแกปญหาแบบนี้นําไปสูผลแทรกซอนที่ไมคาดคิด
ยิ่งการแกปญหาหางไกลออกไปจาก
ความจริง ไปอยูในโลกของผูเชี่ยวชาญมากเทาใด ความเกี่ยวพันของสิ่งตาง ๆ ก็จะถูกละเลยมากยิ่งขึ้น ยิ่งมาตรการ
แกปญหาพยายามหลีกเลี่ยงความยุงยากและใชเครื่องมือที่คิดวามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกระทบที่ไมคาดคิดก็จะเกิด
รุนแรงขึ้นตาม (Voß and Kemp 2006:5) ซึ่งผลที่ไมคาดคิดเหลานี้มักจะสรางปญหาใหมที่มักจะเปนปญหาที่รนุ แรง
กวาเดิมหรือแกไขยากยิ่งกวาเดิม การแกปญหาจึงเปนสิ่งที่ยุงยากซับซอน ตองมีการขยายความและการรวบรวมสิ่งตาง
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ๆ เพื่อแสดงใหเห็นปญหาที่มันกอขึ้น ซึ่งถาเปนการรับมือกับปญหาการพัฒนาของสังคม Voß และ Kemp เรียกวาเปน
“การอภิบาลดวยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด” (reflexive governance) (Voß and Kemp 2006:6)

การอภิบาลกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
การจัดการกับปญหาของสังคมมีเปาหมายเพื่อใหสังคมอยูรอดไดในระยะยาว เมื่อนํามาใชในดานการพัฒนา
จึงมีเปาหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development) ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปคือการพัฒนาที่ไมทําลาย
ฐานเดิม เพื่อความอยูรอดในระยะยาวของสังคมและระบบนิเวศ หรืออาจกลาวไดอีกอยางหนึ่งวาเปนการอยูรอดในระยะ
ยาวของสังคมและสิ่งแวดลอม
การพัฒนาในปจจุบันเผชิญกับปญหาที่มีลักษณะเฉพาะ 3 ประการ (Voß and Kemp 2006: 11-14) ไดแก
(1) มีปฏิสัมพันธที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน (Heterogeneous interaction) ปญหาประกอบดวยองคประกอบ
ยอยที่หลากหลาย จะอาศัยเพียงความรูของผูเชี่ยวชาญเฉพาะแตละดานไมไดอีกตอไป ความรูแยกสวน
แบบเกาใชไมได เราตองการความรูแบบใหมที่เกี่ยวพันกับการเชื่อมโยงและความซับซอน รวมทั้ง
ตองการความรูที่จากการสังเคราะหประสบการณและความรูฝงลึก (tacit knowledge) ในตัวนัก
ปฏิบัติการทางสังคมตาง ๆ ดวย
(2) มีความไมแนนอน (Uncertainty) การเชื่อมโยงขององคประกอบทางสังคม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
ทําใหสังคมเปลี่ยนสภาพเปนมีความซับซอนและไมแนนอนสูง ไมสามารถวิเคราะหดวยกรอบแนวคิด
แบบเชิงเสนอีกตอไป ปจจัยเล็ก ๆ สามารถสรางผลกระทบที่กวางใหญได
(3) เสนทางที่เลือกเปนตัวกําหนดอนาคต (Path dependency) นอกจากความไมแนนอนแลว การ
พัฒนาและการกระทําของมนุษยเปนตัวกําหนดความเปนไปของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต
โครงสรางระบบสังคมหรือสิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร ก็ขึ้นอยูกับผูที่สรางมันในปจจุบัน ดังนั้นการพัฒนา
ที่ยั่งยืนจึงตองการการประเมินผลกระทบในระยะยาวของกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในปจจุบัน
รวมถึงการประเมินแนวทางที่ดําเนินการมานั้น ตองทําอยางระมัดระวัง
เมื่อมีการระบุและวิเคราะหปญหาแลว การดําเนินการตอไปคือการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น ดังนั้นในการพัฒนาอยางยั่งยืน Voß และ Kemp ก็ไดเสนอใหพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของกระบวนการเหลานี้ ซึ่งไดแก (Voß and Kemp 2006)
(1) เปาหมายที่กํากวมและเคลื่อนตัวไปเรื่อย ๆ
ในกระบวนการแกปญหาของสังคม ผูคนมีคณ
ุ คาที่ยึดถือแตกตางกัน มีความคิดและการตัดสินใจตอปญหา
ตางกัน ดังนั้นเมื่อการพัฒนาวางอยูบนฐานขององคความรูและการตีความที่ไมแนนอน จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เวลาที่ผานไป เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเปนสิ่งที่กํากวมและเปนเปาหมายที่เคลื่อนตัวไปไดเรื่อย ๆ เปาหมายและ
การประเมินผลไมสามารถกําหนดไวลวงหนาไดอยางถาวร แตโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมเทานั้น ที่จําเปนสําหรับ
การประเมินสถานการณเฉพาะอันใดอันหนึ่ง การมีสวนรวมอยางกวางขวางในกระบวนการกําหนดเปาหมายของตัว
แสดงในสังคมที่ไดรับผลกระทบเปนสิ่งจําเปน เพราะคานิยมและการรับรูตอปญหาของผูมีสวนเกี่ยวของเหลานี้ เปนฐาน
สําคัญในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน
(2) ยุทธศาสตรและอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงที่ถูกกระจายออกไป
การจะขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในระยะยาว จําเปนจะตองประสานตัวแสดงที่หลากหลาย
ไปตามยุทธศาสตรรวม (Collective Strategies) ซึ่งลักษณะสําคัญของสังคมปจจุบันคือ การกระจายของบทบาท
อํานาจหรือ “อิทธิพล” ในการสรางความเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ทําใหการควบคุมกํากับสังคมไมสามารถทําไดโดยองคกร
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ใดองคกรหนึ่ง การอภิบาลมีลักษณะเปนเครือขายมากขึ้น การเชื่อมประสานยุทธศาสตรไมสามารถจะถายโอนจากเรื่อง
หนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่งได ตองมีการประสานกันใหมสําหรับปญหาเฉพาะแตละปญหา
ไมมีสมรรถนะหรือแนวทางการปฏิบัติใดที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอภิบาล
การปฏิรูปจะเกิดขึ้นอยางควบคุมไมไดจากปฏิสัมพันธประจําวันระหวางผูบริโภค ผูผลิต ผูก ําหนดนโยบาย นักวิจัย
นักขาว และตัวแสดงอื่น ๆ ตัวแสดงทั้งหลายจะปรับแตงการเปลี่ยนแปลงของสังคม-สิ่งแวดลอม ไปตามสิ่งที่ตนเองให
ความสําคัญ ซึ่งมีทั้งสวนที่เห็นรวมกันและขัดแยงกัน และตางก็มีอํานาจจัดการกับทรัพยากรที่ตนมีเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร
การกระจายศักยภาพการควบคุมก็เปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง เพราะในการเชื่อมประสานตัวแสดงที่หลากหลาย ไม
สามารถอิงอยูกับการแบงชั้นสถาบันในสังคม แตจะตองเกิดในเครื่องขายที่รับรูปญหา ซึ่งผลประโยชนและความรูในเชิง
ปฏิบัติของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลายจะเชื่อมโยงกันในกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรรวมกัน

ยุทธศาสตรการอภิบาลในฐานะกระบวนการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
จากลักษณะของปญหาและประเด็นที่ไดกลาวถึง Vob และ Kemp (2006: 17-20) ไดเสนอองคประกอบเชิง
ยุทธศาสตรของการอภิบาล (ดังสรุปในตารางที่ 3) เพื่อตอบสนองตอลักษณะเฉพาะของปญหาการพัฒนาในปจจุบัน
ตารางที่ 3 องคประกอบของยุทธศาสตรในการอภิบาลสะทอนคิด
มุมมอง
การจัดการ
ปญหา
การวิวัฒนาการ
รวมกันของ
องคประกอบที่ไม
ลักษณะเฉพาะ
เปนเนื้อเดียวกัน
ของปญหา
ในหลายระดับ
(สังคม, เทคโนโลยี,
สิ่งแวดลอม)
การสรางองค
ยุทธศาสตรที่ ความรูขาม
ตองการ
สาขาวิชา

การวิเคราะหระบบ
การมีผลกําหนด
เสนทางในอนาคต
ของการ
เปลี่ยนแปลง
โครงสรางและ
ผลกระทบขนาด
ใหญที่มีตอสังคม
การทดลองและการ การคาดการณ
ผลกระทบเชิงระบบ
ปรับเปลี่ยน
ในระยะยาวของ
ยุทธศาสตรและ
โครงสรางสถาบัน มาตรการ
ความไมแนนอน
และการไมตระหนัก
ถึงพลวัตรของการ
ปฏิรูปและ
ผลกระทบของสิ่งที่
ดําเนินการ

การกําหนด
เปาหมาย

การดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร

เปาหมายที่ยั่งยืน
ที่ประนีประนอม
รวมเอาคานิยมที่
ทั้งหลาย เปนสิ่ง
ที่อยูภายใน
กระบวนการ
ปฏิรปู
การกําหนด
เปาหมายอยางมี
สวนรวมซ้ําแลว
ซ้ําเลา

ความสามารถใน
การชักนําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง
ถูกกระจายไปใน
ระหวางตัวแสดง
ตาง ๆ
การพัฒนา
ยุทธศาสตร
รวมกัน

ที่มา : Voß และ Kemp 2006: 18
1. การสรางความรูขามสาขาวิชา : เนื่องจากปญหามีความไมเปนเนื้อเดียวกัน ตองการมุมมองที่รอบดาน การ
นิยามปญหาและการวิเคราะหปญหาในการพัฒนาอยางยั่งยืน
จึงตองใชองคความรูที่ผสมผสานตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาชวยกัน
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2. การปรับเปลี่ยนไดของยุทธศาสตรและสถาบันตาง ๆ : เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไมสามารถคาดการณได
ทํานายไมไดลวงหนา ยุทธศาสตรที่อาจดีที่สุดในปจจุบัน จะตองถูกมองวาเปนเพียง “สมมติฐาน” ที่จะตอง
นํามาทดลองปฏิบัติจริง ผลที่เกิดขึ้นจะตองนําไปสูการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและโครงสรางสถาบัน
3. การคาดการณผลกระทบเชิงระบบในระยะยาวของยุทธศาสตร : เนื่องจากระบบสังคม-สิ่งแวดลอมเปนผลวัตร
ผลที่เกิดขึ้นจึงอาจแยกหางออกจากสาเหตุ สิ่งที่ทําในที่หนึ่งอาจสงผลกระทบขามเวลาและขอบเขตพื้นที่ จึง
ตองมีการสรางภาพอนาคตที่หลากหลาย ที่ประสานเอาการรับรูและความคาดหวังของตัวแสดงที่หลากหลาย
จึงตองมีการคาดการอยางเปนระบบและมีสวนรวมถึงผลทางออมและความเปลี่ยนแปลงในระยะยางที่
เชื่อมโยงการปฏิบัติการในปจจุบัน
4. การกอรูปเปาหมายรวมกันซ้ําแลวซ้ําเลา : ดวยเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนไมสามารถกําหนดไดอยาง
เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว แตเปนกระบวนการที่มีการตอรอง การตัดสินใจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคานิยมใหม ๆ
จึงเปนเปาหมายที่กํากวมและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง, สิ่งสําคัญคือการกําหนดเปาหมายโดยการมีสวนรวม,
โดยเปาหมายนี้ตองมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับคานิยมและการรับรูปญหาที่เปลี่ยนไปใน
กระบวนการปฏิรูป (transformation)
5. การรวมกันพัฒนายุทธศาสตร : การปฏิรูปของสังคม เปนผลลัพธของการปฏิสัมพันธกันของสังคม ดวยตัว
แสดงที่ไมมีผูมอี ํานาจสูงสุดอยางแทจริง เพื่อใหเกิดกระบวกสรการปฏิรูป กิจกรรมที่หลากหลายจึงตองถูกจัด
วางอยูในยุทธศาสตรรวม (Collective strategy) ดังนั้น ยุทธศาสตรจึงตองถูกพัฒนาขึ้นภายในปฏิสัมพันธ
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเชื่อมโยงความรูในทางปฏิบัติ และทรัพยากรของแตละฝาย และเพื่อสราง
ความมั่นใจในการสนับสนุนการนํายุทธศาสตรนั้นไปสูการปฏิบัติ

ประเด็นทาทายของการอภิบาลดวยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด
ประเด็นทาทายสําคัญของการอภิบาลที่อาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด (Voß et al. 2006) ไดแก
1. คุณภาพและผลลัพธของการอภิบาลแบบนี้จะดีกวาจริงหรือไม เนื่องจากมีปญหาวาผลลัพธที่ถูกตองคืออะไร
และการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนของการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจไมสามารถทําได เพราะการกําหนดไวลวงหนาอาจ
กลายเปนกําหนดผลของการเรียนรูไวลวงหนาและทําลายจุดแข็งของกระบวนการนี้
ซึ่งการอภิบาลเปน
กระบวนการแสวงหาคําตอบและเรียนรูที่เปนปลายเปด มีลักษณะที่สําคัญบางสวนคือ
 การบรรลุปลายทางของสังคม,
โดยชวยหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมคาดคิดและปญหาแทรกซอนที่
เกิดขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาการแกปญหาแบบเดิม, โดยไมไดอาศัยการสรางการยอมรับ
คําตอบที่กําหนดไวลวงหนาแลว แตเปนการเปดโอกาสใหกับทางเลือกใหม ๆ ที่หลากหลาย
 การเรียนรูเกี่ยวกับเปาหมาย, กระบวนการอภิบาลนี้ชวยใหการตัดสินใจทางการเมืองของผูมีอํานาจ
ทําไดดีขึ้น โดยเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธกันของผูมสี วนเกี่ยวของอยางกวางขวางในการประเมิน
และทบทวนเปาหมายปลายทางซ้ํา ๆ และการทดลองดําเนินการตามยุทธศาสตรที่หลากหลายจะ
ชวยเพิ่มประสบการณที่ชวยในการประเมินความจําเปนและเปนการคนหาแนวทางใหม ๆ เพื่อบรรลุ
เปาหมายนั้น
 คุณภาพในการนิยามปญหา, กระบวนการอภิบาลนี้ทําใหการนิยามปญหาทําไดดีขึ้น โดยการเชื่อม
ประสานมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงตัวแสดงที่มีขีดความสามารถและทรัพยากรจํากัดในการ
นําเสนอความคิดและการรับรูของตัวเองออกสูสาธารณะ
2. การอภิบาลเกิดขึ้นที่ใด แนวคิดการอภิบาลนี้เปนความพยายามในการเชื่อมโยงสิ่งที่เคยอยูแยกออกจากกัน
เขามามีปฏิสัมพันธกัน
ไมวาจะเปนการแบงแยกองคความรูทางวิชาการกับความรูจากการปฏิบัติโดยใช
31

กระบวนการสรางความรูขามสาขาวิชาชีพ, การเชื่อมโยงยุทธศาสตรของตัวแสดงที่หลากหลาย รวมถึงการ
เชื่อมโยงระหวางขอบเขตพื้นที่ที่แตกตางกันตั้งแตระดับทองถิ่น ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ, การ
อภิบาลจึงไมไดมีขอจํากัดวาจะตองเกิดขึ้นที่ระดับใด แตเปนการคนหาพื้นที่ที่มีมุมมาอง ปจจัยที่เกี่ยวของและ
ทรัพยากรที่เหมาะสมสําหรับปญหาเฉพาะนั้น ๆ เชน ปญหาอยางภาวะโลกรอนก็ตองมีการทํางานเชื่อม
ประสานกันในระดับนานาชาติ, การอภิบาลจึงเกิดไดทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
3. ความขัดแยงของประสิทธิผล (Efficacy Paradox) ดังที่กลาวมาแลววาลักษณะสังคมในปจจุบันทําใหในการ
รับมือกับปญหาตองอาศัยการ “เปด” รับสิ่งที่แตกตางหลากหลายใหมากที่สุด เพื่อลดผลแทรกซอนที่ไมพึง
ประสงค
แตในความเปนจริงการอภิบาลจะมีประสิทธิภาพไดจําเปนตองมีการลดทอนความซับซอนลงให
เปาหมายและยุทธศาสตรมีความคงทีเพียงพอ เปนการ “ปด” เพื่อใหไดขอสรุปเบื้องตนบางอยางที่สามารถ
นําไปปฏิบัติได ซึ่ง Voß และคณะ (2006: 431-5) เสนอวาการอภิบาลควรเปนการผสมผสานระหวางการ
“เปด” และ “ปด” ไปดวยกัน โดยการ “เปด” รับขอมูลที่รอบดานโดยอาศัยการมีสวนรวมอยางกวางขวางตั้งแต
การวิเคราะหปญหา การกําหนดเปาหมายและการพัฒนายุทธศาสตร สวนการ “ปด” อาจมีไดอยางนอยสอง
แนวทางคือ
 การเปดและปดตอเนื่องกันไป (Sequential opening and closing) คือ “ปด” โดยการมีการกําหนด
ตัวเลือกและจัดลําดับความสําคัญเพื่อใหไดยุทธศาสตรที่ใชในการจัดการกับปญหานั้น
หลังจาก
ดําเนินการไปแลวก็จะมีการ “เปด” เพื่อใหมีการทบทวนและพัฒนาตอไปในอนาคต
 การเปดแลวปดดวยการทดลอง (Exploring Experiment) คือ “ปด” โดยมีการกําหนดตัวเลือกที่
หลากหลาย และดําเนินการปฏิบัติในลักษณะทดลองกับยุทธศาสตรที่แตกตางกัน ซึ่งจะทําใหได
เรียนรูผลที่เกิดขึ้นจากหลาย ๆ แนวทาง
การอภิบาลในฐานะการรับมือกับปญหาในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนจึงตองอาศัยการผสมผสาน และสราง
สมดุลระหวางการเปดรับสิ่งที่หลากหลายกับการเลือกแนวทางเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นแมจะไมสามารถกําจัดผล
แทรกซอนที่ไมพึงประสงคไดทั้งหมด แตสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดทอนลงได โดยมีกระบวนการที่สําคัญคือการ “เปด”
ใหตัวแสดงที่เกี่ยวของในขอบเขตที่สอดคลองเหมาะสมกับ “ปญหา” นั้น เขามามีสวนรวมใหมากที่สุด

๑.๖ ปริทัศนการอภิบาลกับการปฏิรูปสังคมไทย
เมื่อวิเคราะหกรอบแนวคิดการอภิบาล ที่ไดประมวลมา จะเห็นไดวาทั้ง 3 มิติของการอภิบาล ไดแก ธรรมาภิ
บาล เครือขายการอภิบาล และการอภิบาลสะทอนคิด เปนการอธิบายถึงสิ่งเดียวกันในตางมุมมอง โดยสามารถ
เชื่อมโยงตอเปนเรื่องเดียวกันได เชน หากใหจุดเริ่มตนอยูที่การอภิบาลโดยรัฐบาล ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่รัฐถูก
เรียกรองใหมีการปรับตัว พัฒนาไปสูลักษณะ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งรวมถึงเปดใหตัวแสดงอื่น ๆ ในสังคมมีสวนรวมมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการของรัฐและการแกปญหาในสังคม ก็ตองอาศัยตัวแสดงในทุกภาค
สวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทํางานเชื่อมประสานกันเปน “เครือขายการอภิบาล” ซึ่งเครือขายที่มี
ความสลับซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ นี้ก็ตองเผชิญกับปญหาการพัฒนาสังคมที่ยากขึ้นและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงตอง
อาศัยกระบวนการจัดการปญหารวมกัน ตั้งแตการวิเคราะหปญหา การกําหนดเปาหมายและกําหนดยุทธศาสตร
ภายในกระบวนการ “การอภิบาลที่อาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด”
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ในประเทศไทยการพัฒนาการอภิบาล เกิดขึ้นควบคูไปกับการเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูปการเมือง ที่ไดทําให
เกิดการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการบริหารกิจการภาครัฐใหมีลักษณะที่เปน “ธรรมาภิบาล” มากขึ้น ซึ่งแมจะมีความ
ตื่นตัวของภาครัฐ มีการออกกฎหมายเพื่อผลักดันเรื่องนี้ แตยังไมเปนผลมากนัก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ผูนําการปฏิรูป
สังคมคนสําคัญคนหนึ่ง ซึ่งเห็นวาการพัฒนาธรรมาภิบาลนั้นไมไดเปนเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการภาครัฐเทานั้น แตเปนการพัฒนาบทบาทของ “ไตรภาคี” ในการอภิบาลสังคม ซึ่งไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคสังคม โดยเนนวา ภาครัฐบาลและธุรกิจตองมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดจึงจะตั้งอยูในความ
ถูกตอง และภาคสังคมตองเขมแข็งจึงจะทําใหรัฐบาลและธุรกิจโปรงใส (ประเวศ 2541: 24) “ธรรมาภิบาล” ใน
ความหมายของทานจึงเปนการพัฒนาการปกครองแบบประชาธิปไตยดวย
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดชี้ใหเห็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาที่ผานมา วาเรามองประชาธิปไตยเปนเพียง
“กลไก” เทานั้น จึงไปเนนที่การพัฒนากลไกตาง ๆ ทําใหติดขัด ปญหาของสังคมไทยอยูที่การมี “โครงสราง” แบบเผด็จ
การ เปน “โครงสรางทางดิ่ง” ที่มีความสัมพันธแบบไมเทาเทียมกันระหวางคนขางบนที่มีอํานาจกับคนขางลางที่ไมมี
อํานาจ ทั้งโครงสรางทางการเมือง ราชการ การศึกษา ธุรกิจหรือศาสนาลวนเปนโครงสรางทางดิ่ง ทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันรุนแรง ทานเสนอใหแกไขโครงสรางสังคมเปน “โครงสรางทางราบ” ที่ใหทุกคนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิ เสรีภาพที่จะ
ทําสิ่งที่ดี มีการรวมตัวรวมคิดรวมทํากันอยางหลากหลายและเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ซึ่งจะทําใหเกิดพลัง ทั้งพลัง
ทางศีลธรรม พลังทางสังคม พลังทางการเมือง และพลังทางปญญา โดย “พลังทางศีลธรรม” คือการเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณคาความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกัน “พลังทางสังคม” ในการรวมตัวของผูคนจํานวนมากในการผลักดัน
เรื่องใด ๆ ใหสําเร็จ และ “พลังทางการเมือง” ที่ทําหนาที่ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมทั้งเสนอแนะ เรียกรอง หรือ
ตอสู เพื่อการตัดสินใจทางนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน และ “พลังทางปญญา” เกิดจากกระบวนการรวมคิด
รวมทําและการเรียนรูรวมกันในเชิงปฏิบัติ (Interactive learning through action) (ประเวศ 2552: 11-14) การอภิบาล
สังคมจึงเปนการสรางความถูกตอง โดยเปลี่ยนจากการปกครองแนวดิ่งมาเปนแนวราบแบบเครือขาย ที่มีการทํางาน
และเรียนรูรวมกัน
การเติบโตของภาคสังคม หรือ “ประชาสังคม” ในชวงที่ผานมา ไดทําใหเกิด “พลังทางการเมือง” ของภาค
ประชาชนที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น
โดยระบบการเมืองภาคที่เปนทางการกลายเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบการเมือง
ทั้งหมดเทานั้น นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ไดชี้ใหเห็นวาในการอภิบาลจําเปนตองมี “กระบวนการถกเถียงเชิงวิธีคิด”
(Deliberative function) เพื่อใหการเมืองทั้งสองภาคนี้ไมปะทะขัดแยงกัน สามารถบูรณาการกันไดและเกื้อกูลกันได (โก
มาตร 2548: 214) ซึ่งในการเชื่อมประสานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการรวมกันขับเคลื่อนแกปญหาสังคม โดยเฉพาะ
ปญหายาก ๆ ที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางหรืออาศัยการสรางเจตนารมณทางสังคมรวมกัน ศ.นพ.ประเวศ วะ
สี ไดนําเสนอยุทธศาสตรที่เรียกวา “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ซึ่งมีองคประกอบ 3 ดาน คือ การสรางความรู การ
ขับเคลื่อนพลังทางสังคมและการขับเคลื่อนสถาบันทางการเมือง
จึงเปนการเชื่อมโยงการเมืองภาคประชาชนและ
การเมืองภาคที่เปนทางการเขาดวยกันโดยมีความรูเปนฐาน เปนกระบวนการอภิบาลที่มีการมีสวนรวม มีปฏิสัมพันธ
และมีการเรียนรูรวมกัน ตั้งแตกระบวนการสรางความรู การกําหนดเปาหมาย การพัฒนานายุทธศาสตรและการลงมือ
ปฏิบัติ
ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา กระบวนการปฏิรูปสังคมไทย มีองคประกอบของแนวคิดการอภิบาลที่ไดประมวลมาทั้ง
สามมิติ คือ “ธรรมาภิบาล” “เครือขายการอภิบาล” และ “การอภิบาลโดยอาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด” ที่
สังคมตะวันตกไดกําหนดนิยามขึ้น แตมี่แนวคิดทางปรัชญาและอุดมคติแบบตะวันออกที่เปนรากฐานสําคัญ เชน
แนวคิด “สังคมสมานุภาพ” ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี หรือการสรางสังคมอุดมคติแบบแนวคิด “สันติประชาธรรม” ของ
อาจารยปวย อึ๊งภากรณ
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บทที่ ๒ ระบบสุขภาพและการอภิบาลระบบสุขภาพ

๒.๑ แนวคิดเรื่องระบบสุขภาพ
ฐานคติและวิธีคิดเรือ่ งสุขภาพและระบบสุขภาพ
แนวคิดเรื่องระบบสุขภาพประกอบขึ้นจากสองสวนคือ “ระบบวิธีคิด” หรือทฤษฎีเกี่ยวกับโรคและสุขภาพ
(Disease theory system) และ “ระบบงาน” หรือระบบการดูแลรักษาและแกปญหาสุขภาพ (Health delivery system)
ซึ่งสัมพันธกันมาก คือถาวิธีคิดเปลี่ยน ก็จะทําใหการสรางระบบงานดานสุขภาพเปลี่ยนไปดวย (โกมาตร 2548: 180)
วิธีคิดแบบการแพทยแบบชีวภาพภายใตทฤษฎีเชื้อโรค (germ theory) กลายเปนแนวคิดกระแสหลักของชาติตะวันตก
เนื่องจากพัฒนาการของสังคมและความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และเมื่อการแพทยเปนเครื่องมือ
สําคัญอยางหนึ่งในการขยายอิทธิพลไปยังดินแดนตาง ๆ จึงทําใหระบบการแพทยแบบตะวันตกกลายเปนการแพทย
กระแสหลักของโลก
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จะมีการกอตั้งองคการอนามัยโลกขึ้น (ค.ศ.1946) และมีการกําหนดคํานิยาม
ของสุขภาพ (Health) ไวในธรรมนูญองคการอนามัยโลกวา “สุขภาพ หมายถึงสุขภาวะอันสมบูรณทั้งทางกาย จิต สังคม
และไมใชเพียงการปราศจากโรคและการเจ็บปวยเทานั้น” ที่ดูเหมือนจะเปนความพยายามขยายขอบเขตออกไปใหกวาง
กวาวิธีคิดแบบเดิม แตการฟนฟูประเทศที่เสียหายจากสงครามของรัฐบาลประเทศตาง ๆ และการตอตานสังคมนิยม
โดยใหความชวยเหลือประเทศโลกที่สาม ก็ยังคงมุงเนนที่การจัดบริการสุขภาพ (Health service system) เปนหลัก
คําประกาศเพื่อสรางกระแสสาธารณสุขมูลฐานที่อัลมา อตา ในป พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) ไดนํามาสูการ
ตั้งเปาหมาย “สุขภาพดีถวนหนา” ทําใหสุขภาพกลายเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยอยางชัดเจน ตอมาเมื่อมีการตื่นตัว
เรื่องการสงเสริมใหทุกภาคสวนหันมามีสวนรวมในการปกปองสุขภาพของประชาชน จึงเกิด “กฎบัตรออตตาวา” ในป
พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986) ซึ่งทําใหประชาคมโลกตระหนักมากขึ้นถึงความสําคัญของปจจัยดานสิ่งแวดลอม ทั้งกายภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอสุขภาพ มากกวาสนใจเพียงองคประกอบทางการแพทยแบบชีวภาพเทานั้น (สุรเกียรติ
2550)
แมกระแสแนวคิดเรื่องสุขภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จนในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกในป พ.ศ.
2542 มีการเสนอใหขยายนิยามสุขภาพขององคการอนามัยโลกใหครอบคลุมดานจิตวิญญาณและความเปนพลวัตรของ
สุขภาวะ เพื่อใหมีความหมายชัดเจนและเปนองครวมมากขึ้น (วิพุธ 2544:1) แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมไดมีการ
ปรับเปลี่ยนแตอยางใด
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปรับเปลี่ยนนิยามสุขภาพขององคการอนามัยโลกจะสงผลกระทบให
ประเทศตาง ๆ ตองมีการทบทวนวิธีคิดและวิธีทํางานกับสิ่งที่เรียกวา “สุขภาพ” ในความหมายใหม รวมถึงองคการ
อนามัยโลกเองก็ตองทบทวนบทบาทภารกิจของตนเองดวย อยางไรก็ตามกระบวนการพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพ
ของประเทศไทยที่มีมาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน และมุมมองเชิงปรัชญาของระบบสุขภาพ จาก
การจัดบริการอยางทั่วถึง (Health for All) เปนแนวคิดที่ใหทุกภาคสวนของสังคมมามีสวนรวม (All for Health) (วิพุธ
2544: 46)
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นิยามระบบสุขภาพกับการเปรียบเทียบระบบสุขภาพระหวางประเทศ
การนิยามความหมายและกําหนดขอบเขตหรือองคประกอบของระบบสุขภาพ เปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งใน
วงวิชาการโดยเฉพาะในการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระบบสุขภาพระหวางประเทศ มีความพยายามสรางคําอธิบายหลาย
แบบ เชน นิยามดวยกิจกรรม หรือบทบาทหนาที่ (เชน การใหบริการ การเงินการคลัง) ในการเปรียบเทียบก็มีการใช
ดัชนีตาง ๆ เชน ขีดความสามารถในการใหบริการ (เชน จํานวนเตียง จํานวนแพทย) หรือดัชนีสถานะสุขภาพของ
ประชาชน แตมผี ูเปรียบเปรยวาวิธีการเหลานี้เปนเหมือนการเทียบระหวาง “กลวยกับแอปเปล” ที่แมจะเปนผลไม
เหมือนกันก็ไมสามาร เนื่องจากแตละประเทศหรือแตละสังคมมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่ไมสามารถเปรียบเทียบกัน
ไดดวยตัวเลขดัชนีหรือขอมูลที่ลดทอนบริบทดานอื่น
เพื่อแกปญหาดังกลาว William C. Hsiao ศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตรและนโยบายสุขภาพแหง
มหาวิทยาลัยฮาวารด ไดเสนอกรอบแนวคิดเพื่อใชในการเปรียบเทียบระบบสุขภาพระหวางประเทศ โดยพิจารณาวา
ระบบสุขภาพเปนระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางหนึ่ง ดังนั้นจึงประกอบดวยชุดของ “การกระทําและการละเวนการ
กระทํา” ของรัฐ ที่มีเปาหมายเพื่อตอบสนองความตองการบางอยางของสังคม และไดทําการศึกษากฎหมาย เอกสาร
นโยบายและรายงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพในหลายประเทศ พบวาเปาหมายสูงสุด (Ultimate goals) ของระบบสุขภาพ
ของประเทศตาง ๆ ทั้งที่ระบุไวอยางชัดแจง (explicit) และแฝงไว (implicit) ในเอกสารเหลานี้ มี 3 ประการ คือ การมี
สถานะสุขภาพดีขึ้น การปองกันความเสี่ยงทางการเงิน และสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนหรือผูบริโภค
การบรรลุเปาหมายเหลานี้จะเกิดขึ้นผสมผสานกันไป โดยมีสองดานที่ตองพิจารณาคือ ระดับของการบรรลุ
และการกระจายของเปาหมายนั้น จึงมักพบวาการ “กระจาย” อยางทั่วถึง หรือ “ความเทาเทียม” มักจะถูกระบุเปน
เปาหมายของระบบสุขภาพอยูเสมอ โดยเฉพาะความเทาเทียมในการเขาถึงบริการสุขภาพอยางถวนหนา (Access)
แต Hsiao เห็นวาแทจริงแลวความเทาเทียมหรือความเปนธรรมเปนเพียงเปาหมายระหวางทาง (Intermediate
outcome) เทานั้น ซึ่งรวมประเด็นเรื่อง คุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ก็เปนเพียงเปาหมายระหวาง
ทางที่จะตองนําไปสูเปาหมายสูงสุดทั้งสามประการที่กลาวถึงนี้ (Hsiao 2003: 8)
เขาไดพัฒนากรอบแนวคิดของระบบสุขภาพโดยใหนิยามวา “ระบบสุขภาพถูกนิยามโดยองคประกอบของเหตุ
ปจจัยพื้นฐานที่สามารถอธิบายผลลัพธของระบบได ซึ่งองคประกอบเหลานี้สามารถใชเปนเครื่องมือเชิงนโยบายในการ
ปรับเปลี่ยนผลลัพธนั้นได”1 โดยเรียกองคประกอบของระบบสวนที่เปน “เหตุปจจัย” วาเปนปุมควบคุม (Control Knobs)
เปนสวนที่รัฐสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ มี 5 องคประกอบ (ดังภาพที่ 3) ไดแก
(1) การเงินการคลังและสถาบันที่เกี่ยวของ (Financing and its institutional organization) ประกอบดวย
เครื่องมือหลักที่เกี่ยวกับการเงินอยางนอย 4 ประการคือ การไดมา การกระจาย การจัดสัดสวนและการ
จัดระบบองคกรในการกระจายเงิน
(2) การจัดระบบองคกรหลักในการสงมอบบริการสุขภาพ (Macro-organization for delivery of health
care) ซึ่งมี 4 ประเด็นหลัก ไดแก การเลือกระหวางการใชระบบรัฐอยางเดียว (public monopoly) กับ
การใชระบบการแขงขัน การกระจายอํานาจใหรัฐบาลทองถิ่นจัดบริการของตนเอง การประสานระหวาง
การใหบริการระดับตาง ๆ และรูปแบบในการเปนเจาของสถานบริการ

1

แปลจาก “A health system is defined by those principal casual components that can explain the system’s
outcomes. These components can be utilized as policy instruments to alter the outcomes.” (Hsiao 2003:5)
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(3) การจายคาตอบแทนและโครงสรางแรงจูงใจ (Payments/incentive structure) เปนระบบการสราง
แรงจูงใจทั้งกับฝายผูใหบริการและฝายผูบริโภค เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการบริการและการใชบริการที่
เหมาะสม
(4) การกํากับดูแล (Regulations) ผานเครื่องมือตาง ๆ ไดแก กฎหมาย คําสัง่ ระเบียบขอบังคับ หรือ
แนวทางปฏิบัติ เปนตน ซึ่งตองอาศัยการวางระบบที่ดีและความสามารถของภาครัฐในการสงเสริมหรือ
บังคับใชเครื่องมือเหลานี้ โดยมีเปาหมายหลัก 4 ประการคือ เพื่อกําหนดกติกาในการดําเนินการ รักษา
ความปลอดภัย สรางความเปนธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพ ของบริการสุขภาพและการประกัน
สุขภาพ
(5) การโนมนาว (Persuasion) เปนเครื่องมือสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายของระบบ
สุขภาพ ไดแก การโนมนาวใหประชาชนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ความคาดหวัง วิถีชีวิตหรือ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยผานระบบการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ เปน
ตน และการโนมนาวผูใหบริการ เชน การจัดระบบการศึกษาแพทยเพื่อเสริมสรางจริยธรรมและอุดมคติ
เพื่อสังคม
ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดระบบสุขภาพของ William C. Hsiao

ที่มา : Hsiao 2003
กรอบแนวคิดนี้มีเปาหมายเพื่อใชในดานนโยบายและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร เปนความพยายามสรางกรอบ
เพื่อแยกแยะองคประกอบของระบบสุขภาพ เพื่อใหสามารถใชกลไกทางนโยบายบังคับควบคุมไดและสามารถวิเคราะห
เปรียบเทียบระหวางสังคมที่มีความแตกตางกัน โดยคํานึงถึงบริบทดานอื่น ๆ ดวยตัวอยางการศึกษาของ Sai Ma และ
Neeraj Sood (2008) ที่ใชกรอบแนวคิดนี้ในการวิเคราะหเปรียบเทียบระบบสุขภาพของประเทศจีนกับอินเดีย โดยทํา
การเปรียบเทียบตั้งแตบริบทของประเทศ ประวัตศิ าสตรระบบสุขภาพ สถานะของเปาหมายสูงสุด เปาหมายระยะกลาง
และเปรียบเทียบทั้ง 5 องคประกอบ เพื่อวิเคราะหจุดแข็งจุดออน จึงเปนการวิเคราะหที่ไมไดมีเปาหมายเพื่อตัดสินวา
ระบบสุขภาพของประเทศใดดีกวากัน แตเพื่อคนหาบทเรียนที่แตละประเทศสามรถเรียนรูจากกันได

36

ระบบสุขภาพใน World Health Report 2000
ในรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health Report) ภายใตหัวขอเรื่อง “Health System: Increasing
Performance” ในป พ.ศ.2543 (WHR2000) ไดใหนิยามระบบสุขภาพไวอยางกวางขวางวา “[ระบบสุขภาพ] ครอบคลุม
2
ถึงกิจกรรมทุกอยางที่มีเปาหมายหลักเพื่อสงเสริม ฟนฟูและบํารุงรักษาสุขภาพ” ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแตการ
บริการสุขภาพที่เปนทางการ การแพทยทางเลือก การใชยาและการดูแลรักษาตนเองที่บาน รวมถึงการควบคุมโรค การ
สงเสริมสุขภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชวยเสริมสรางสุขภาพ เชน การพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อความปลอดภัยบนทอง
ถนน แตไมครอบคลุมกิจกรรมที่ไมไดมีเปาหมายหลักดานสุขภาพ เชน เรื่องการศึกษาโดยทั่วไป แมวาเปาหมายรองจะ
เกี่ยวของก็ตาม
แตหากเปนการศึกษาในประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงก็จะรวมอยูในขอบเขตของระบบ
สุขภาพดวย เชน การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมความรูดานสุขภาพหรือเตรียมความพรอมในการเปนบุคลากรสุขภาพ
ในอนาคต
นิยามนี้ไมไดมนี ัยวาสวนประกอบทั้งหลายในระบบสุขภาพจะตองเชื่อมโยงกันหรือมีผูสามารถทําหนาที่
ควบคุมกํากับกิจกรรมทั้งหมดได ทุกประเทศจึงมี “ระบบสุขภาพ” ของตนเองแมวากิจกรรมตาง ๆ นั้นจะประกอบดวย
องคกรมากมายที่ไมไดเชื่อมประสานกัน (fragmented) หรือกิจกรรมทั้งหลายจะดําเนินไปอยาง “ไมเปนระบบ” ก็ตาม
อยางไรก็ตามการดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมแมไมสามารถกําหนดวาระบบหรือกิจกรรมตองเปนอยางไร แตก็มีสวน
อยางมากในการผลักดันใหสวนประกอบยอยทั้งหลายมีการดําเนินการที่เหมาะสม (2000:6) (WHO 2000: 6) อยางไรก็
ตามกรอบแนวคิดองคประกอบของระบบสุขภาพที่เสนอไวในรายงานฉบับนี้ ก็ยังคงใหความสําคัญกับการใหบริการ
(delivering service) เปนหลัก
กรอบแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพที่เสนอโดยองคการอนามัยโลก มีลักษณะเปนการระบุถึงเหตุปจจัย (means)
และเปาหมายปลายทาง (goals) ของระบบ คลายกับแนวคิดที่เสนอโดย W.C. Hsiao โดยในรายงานฉบับนี้เสนอวา
ระบบสุขภาพจะตองมีวัตถุประสงคพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก ชวยใหสุขภาพของประชากรที่รับผิดชอบดีขึ้น (Health)
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชน (Responsiveness) และ ปองกันประชาชนจากปญหาคาใชจายที่เกิดจากความ
เจ็บปวย (Fair financial contribution) และเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ระบบสุขภาพจึงตองมีองคประกอบยอยทํา
หนาที่ตาง ๆ (functions) ไดแก การสงมอบบริการ การจัดหาทรัพยากร การจัดการดานการเงินการคลัง และมี
องคประกอบดานการควบคุมดูแล (Stewardship หรือ Oversight) ดูแลครอบคลุมองคประกอบอื่นทั้งหมด รวมถึง
ครอบคลุมถึงการตอบสนองความคาดหวังของประชาชน (ดังในภาพที่ 4)

2

แปลจาก “[Health system] include all the activities whose primary purpose is to promote, restore or maintain
health.” (WHO 2000:5)
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางองคประกอบและวัตถุประสงคของระบบสุขภาพ

ที่มา : WHO 2000: 25
จากกรอบแนวคิดนี้จึงเห็นไดวา
แมสังคมจะมีความตื่นตัวที่จะเขามามีสวนรวมในระบบสุขภาพมากขึ้น
นับตั้งแตการสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษ 1970 เปนตนมา และขอบขายของระบบสุขภาพขยายออกไปอยาง
กวางขวาง แตการปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งเปนประเด็นใหญที่ทั่วโลกใหความสําคัญก็ยังมุงเนนอยูที่การพัฒนาการสง
มอบบริการ (delivering service) ซึ่งอาจเนื่องจากความลมเหลวของยุทธศาสตร “สุขภาพดีถวนหนาป พ.ศ. 2543” ที่
ทําใหเปาหมาย “สุขภาพดีสําหรับทุกคน” (Health for All) ยังไมเปนจริง ประชาชนจํานวนมากทั่วโลกยังไมสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได

กรอบแนวคิดระบบสุขภาพแบบใหมขององคการอนามัยโลก
ในรายงานขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ.2543 มีการจัดลําดับระบบสุขภาพของประเทศตาง ๆ ซึ่งไดรับ
การวิพากษวิจารณอยางมากเนื่องจากแตละประเทศมีบริบทที่แตกตางกัน รวมทั้งระบบสุขภาพเองก็มีความซับซอน
มากขึ้น ตอมาองคการอนามัยโลกไดทบทวนบทบาทของตนเองในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศตาง ๆ และ
พบวาในการพัฒนานั้นไมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practice) ที่จะเปนแมแบบหรือพิมพเขียวได เนื่องจากแตละ
ประเทศมีบริบทที่แตกตางกันจึงตองมีแนวทางของตัวเอง
แตมีขอสังเกตวาระบบสุขภาพที่ดีนั้นมีลักษณะรวมกัน
บางอยาง จึงเผยแพรเอกสารชื่อ “Everybody business: strengthening health systems to improve health
outcomes” ในเอกสารนี้องคการอนามัยโลกกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชในการตอบคําถามวา "อะไรคือระบบสุขภาพ"
และ "ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดระบบสุขภาพที่มีความเขมแข็ง" โดยไดใหนิยามระบบสุขภาพที่กวางขวางขึ้นกวา
รายงานในป พ.ศ.2543 วา “ระบบสุขภาพประกอบดวยองคกร ผูคนและกิจกรรมทั้งหมดที่มีความมุงหมายหลักในการ
สงเสริม ฟนฟูและรักษาสุขภาพ ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพโดยตรงแลวยังรวมถึงความพยาม
ยามที่สงผลตอปจจัยกําหนดสุขภาพ (determinants of health) ดวย” 3 (WHO 2007)

3

แปลจาก “A health system consists of all organizations, people and actions whose primary intent is to
promote, restore or maintain health. This includes efforts to influence determinants of health as well as more
direct health-improving activities.” (WHO 2007:2)
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ในรายงานฉบับนี้องคการอนามัยโลกไดพัฒนากรอบแนวคิดของระบบสุขภาพขึ้นใหม (ดังภาพที่ 4) โดย
กําหนดใหมีองคประกอบหรือพื้นฐาน 6 ประการ ที่เรียกวา “System building blocks” ไดแก การสงมอบบริการ
บุคลากรสุขภาพ สารสนเทศ ผลิตภัณฑทางการแพทย/วัคซีนและเทคโนโลยี การเงินการคลัง และ ภาวะผูนํา/การ
อภิบาล ซึ่งไมไดแตกตางจากที่เสนอไวใน WHR2000 มากนัก แตไดเพิ่มเติมเปาหมาย/ผลลัพธของระบบในลักษณะ
เดียวกับกรอบแนวคิดที่ W.C. Hsiao พัฒนาขึ้น คือมีการระบุถึงเปาหมายทั้งระยะกลางและเปาหมายปลายทาง แตได
เพิ่มเติมเรื่องความครอบคลุมของระบบ (Coverage) และความปลอดภัย เปนเปาหมายระยะกลาง และนําเอาประเด็น
เรื่องประสิทธิภาพ (efficiency) ไปเพิ่มเติมเปนเปาหมายปลายทางอีกประการหนึ่ง รวมกับสามเปาหมายที่เคยระบุไว
แลวใน WHR2000
ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก

ที่มา : WHO 2007
กรอบแนวคิดที่องคการอนามัยโลกพัฒนาขึ้นใหมนี้ จึงเปนอีกตัวแบบหนึ่งที่ทําใหเห็นภาพรวมในเชิงระบบได
ชัดเจน แตยังมีลักษณะที่เนนการวิเคราะหระบบเพื่อประโยชนในการพัฒนานโยบาย โดยมี “การบริการสุขภาพ” เปน
ศูนยกลางของระบบ เชนเดียวกับกรอบแนวคิดเดิมที่เสนอไวในป พ.ศ.2543

กรอบแนวคิดระบบสุขภาพของประเทศไทยในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ
สําหรับประเทศไทยการปรับวิธีคิดเปลี่ยนกระบวนทัศนเกี่ยวกับ “สุขภาพ” เปนฐานสําคัญที่ทําใหกรอบ
แนวคิดของสิ่งที่เรียกวา “ระบบสุขภาพ” ของประเทศไทยมีความกวางขวางมากกวาสิ่งที่นักวิชาการในตางประเทศหรือ
องคการอนามัยโลกใหความสนใจ ในการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2539 ในหัวขอ “ปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ยุทธศาสตรใหมสูการพัฒนาระบบ” ศ.นพ.ประเวศ วะสี ผูนําการปฏิรปู คนสําคัญ ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง
นี้ไวในบทนําของหนังสือประกอบการประชุมที่ชื่อวา “การปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพ” โดยใหความหมายของสุขภาพและ
ระบบสุขภาพไวอยางกวางขวางวา สุขภาพหมายถึง “...ความสุขสมบูรณทั้งทางกาย ทางจิตและทางสังคม เปน
จุดมุงหมายสูงสุดของการดํารงชีวิตและการพัฒนา ความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพเรียกวา
ระบบสุขภาพ (Health System)” (อางถึงใน อําพลและคณะ 2551a: 404) ซึ่งสิ่งที่ ศ.นพ.ประเวศ ไดเขียนหรือพูดในที่
ตาง ๆ ไดแสดงใหเห็นวาแนวคิดของทานเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา “สุขภาพ” มีความหมายในเชิงอุดมคติที่ลึกซึ้งกวางขวาง
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ครอบคลุมถึงแทบทุกมิติของชีวิตมนุษย เปนเรื่องของ “ความถูกตองทั้งหมด” และ “มีฐานะเปนอุดมการณของมนุษย”
(ประเวศ 2543) ซึ่งกระบวนทัศนนี้เปนฐานสําคัญของกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย
จากระบบวิธีคิดเกี่ยวกับสุขภาพที่เปลี่ยนไปทําใหระบบวิธีทํางานเกี่ยวกับสุขภาพและระบบสุขภาพเปลี่ยนไป
ดวย ระบบสุขภาพของไทยจึงมีความกวางขวางมากกวาระบบบริการมาก การปฏิรูประบบสุขภาพจึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่ง
ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลาววาระบบสุขภาพตองการวิธีคิดใหม จินตนาการใหม และตองการความคิดเชิงระบบ โดยเสนอ
วา “การปฏิรูประบบนั้นคือ การคิดโครงสรางของระบบสุขภาพใหครบ ใหโครงสรางเหลานั้นสัมพันธกัน ระบบจะไดวิ่ง
ไปอยางเรียบรอย ไปถึงจุดหมายปลายทางได สรางคุณคาและความสุขใหทุกคนและทุกองคกรที่เกี่ยวของ” (ประเวศ
2543: 10-11) ซึ่งทานไดเสนอตัวอยางองคประกอบของระบบสุขภาพไวอยางกวางขวางถึง 12 องคประกอบ ไดแก (1)
สังคมไทยมีทิฐิเรื่องสุขภาพถูกตอง (สัมมาทิฐิ) (2) คนไทยทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพและมีทักษะในการสรางสุขภาพ
(3) เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม (4) สิ่งแวดลอมดี (5) การเรียนรูและการสื่อสาร (6) ปฏิรูประบบปองกันและ
ควบคุมโรค (7) ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ (8) ตั้งสภาการสุขภาพแหงชาติ (9) ออกพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
(10) การเมืองกับสุขภาพ (11) การบวนการทางสังคมที่เขมแข็ง (12) ศาสนากับสุขภาพ (ประเวศ 2543)
เอกสารชิ้นสําคัญที่ไดเสนอกรอบแนวคิดของระบบสุขภาพในอุดมคติและเปนฐานในการผลักดันการปฏิรูป
ระบบสุขภาพของไทยคือ “รายงานสุขภาพประชาชาติ” ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาในป พ.ศ. 2543 ซึ่งมี
ศ.นพ.ประสพ รัตนากร ประธานกรรมาธิการเปนประธานคณะทํางาน โดยมี นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เปนหัวหนา
คณะทํางาน
ในรายงานฉบับนี้ไดเสนอความมุงหมายและเจตนารมณของระบบสุขภาพวา
“ระบบสุขภาพแหงชาติตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนใหมีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมุงเนนการสรางสุขภาพ
มากกวาการซอมแซมสุขภาพ สุขภาพดีจึงเปนสิทธิและความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน รัฐมีหนาที่ในการสราง
นโยบาย และระบบเพื่อใหเกิดหลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึง และเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” (2543: 6)
และไดเสนอวาระบบสุขภาพควรมีหลักการสําคัญ 6 ประการ ไดแก
1. เปนระบบสุขภาพเพื่อทุกคนและทุกคนมีหนาที่สรางเสริมสุขภาพของตนเอง (Health for all, All for
Health)
2. ประชาชนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง
ของสมาชิกในครอบครัว
ของชุมชน
(participatory)
3. ระบบสุขภาพมีความเสมอภาค โดยคนไทยทุกคนสามารถบรรลุสุขภาพดี เขาถึงบริการโดยเสมอภาคกัน
เมื่อมีความตองการสุขภาพ (equity)
4. การลงทุน และใชทรัพยากรในระบบสุขภาพ มีประสิทธิภาพ คุมคา และใหผลตอบแทนสุขภาพที่ดี
(macroeconomic efficientcy)
5. ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพียงพอและทั่วถึง เขาถึงสะดวก (equity,
standards, efficiency, adequacy, wide coverage and accessible)
6. ระบบสุขภาพมีลักษณะผสมผสาน ทั้งการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งการแพทยแผนปจจุบัน, แผนไทย และแผนอื่น ๆ (integrative)
ซึ่งรายงานฉบับนี้ไดเสนอสาระสําคัญของระบบสุขภาพแหงชาติที่ควรจะเปนไวคอนขางครบถวนซึ่งไดแบง
สาระสําคัญออกเปน 8 หมวด คือ (1) ความมุง หมาย เจตนารมณ และหลักการสําคัญ (2) สิทธิ หนาที่ ความเสมอภาค
และหลักประกันความมั่นคงดานสุขภาพของประชาชน (3) การสรางสุขภาพและการควบคุมโรค (4) ระบบบริการ (5)
ทรัพยากรและการลงทุนในระบบสุขภาพ (6) กลไกการตรวจสอบคุณภาพ/คุมครองสุขภาพ (7) การบริหารจัดการขอมูล
และความรูดานสุขภาพ และ (8) บทบาทของรัฐและการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ซึ่งสาระสําคัญบางสวนของรายงาน
ฉบับนี้ไดนํามาสูการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติในเวลาตอมา (อําพล และคณะ 2551a: 405)
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รายงานฉบับนี้ไดนําไปสูการออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ” ในป
เดียวกัน ซึ่งระเบียบฉบับนี้ทําใหประเทศไทยเปนรัฐแรกที่กําหนดใหนิยามของคําวาสุขภาพกินความครอบคลุมทั้งสุข
ภาวะรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (วิพุธ 2544: 1) และทําใหเกิดกระบวนการยกรางกฎหมายโดยการมีสวน
รวมของภาคสวนตาง ๆ อยางกวางขวาง จนสามารถผลักดันออกมาเปน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดในที่สุด

ระบบสุขภาพใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
นิยามของ “ระบบสุขภาพ” ไดรับการบัญญัติไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 วาหมายถึง “ระบบ
ความสัมพันธทั้งมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ” ซึ่งสัมพันธกับนิยามของ “สุขภาพ” ที่ปญญัติไววาหมายถึง “ภาวะของ
มนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล” โดย “ปญญา”
หมายถึง “ความรูทั่ว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี ความชั่ว ความมีประโยชนและความมี
โทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟอเผื่อแผ” จึงมีความหมายที่กวางขวางมากกวานิยามสุขภาพขององคการ
อนามัยโลกมาก โดยกระบวนการจัดทํารางพระราชบัญญัติสุขภาพ ไดพยายามจัดวางองคประกอบของระบบสุขภาพให
ครบถวนและสอดคลองกัน โดยเสนอวาควรประกอบดวย 10 ระบบยอย (อําพล 2551: 337) ไดแก
(1) ระบบนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
(2) ระบบการสรางเสริมสุขภาพ
(3) ระบบการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยที่คุกคามสุขภาพ
(4) ระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ
(5) ระบบการสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมปิ ญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ
(6) ระบบการคุมครองผูบริโภค
(7) ระบบการสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ
(8) ระบบเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ
(9) ระบบการผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข
(10) ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
ทั้ง 10 ระบบยอยนี้มีความเชื่อมโยงประสานกัน โดยมีระบบนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเปนศูนยกลาง โดย
สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ระบบยอยในระบบสุขภาพไทย

ที่มา : อําพลและคณะ 2551b: 337
หากวิเคราะหโครงสรางระบบสุขภาพไทยตามแนวคิดแบบ “เหตุปจจัยและผลลัพธ” เปรียบเทียบกับกรอบ
แนวคิดของ Hsiao หรือองคการอนามัยโลกแลว จะพบวานอกจากองคประกอบที่มีความกวางขวางแลว เปาหมายหรือ
ผลลัพธของระบบสุขภาพไทยนั้นยังกวางไกลกวามาก เนื่องจากเปาหมายปลายทาง (Ultimate goal) ของระบบสุขภาพ
นั้นคือ “ภาวะของมนุษยที่สมบูรณ” ตามนิยามสุขภาพใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ดังนั้นจึงอาจไมเกินเลยไป
นักถาจะกลาววา ความหมายของ “ระบบสุขภาพ” ที่ประเทศไทยพยายามจะพัฒนาไปใหถึง กับสิ่งที่กลาวถึงโดย
นักวิชาการสวนใหญในตางประเทศหรือโดยองคกรระหวางประเทศอยางองคการอนามัยโลก ไมไดเปนสิ่งเดียวกันอีก
ตอไป ดวยอยูบนกระบวนทัศนสุขภาพคนละชุดกัน
อยางไรก็ตามความหมายของ “ระบบสุขภาพ” ที่ใชกันอยูในสังคมไทยปจจุบันก็ยังมีความหลากหลาย ทั้งนี้
เพราะการเปลี่ยน “กระบวนทัศน” ของสังคมไมไดเกิดขึ้นอยางกาวกระโดด แตคอย ๆ เปลี่ยนโดยผานกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคูไปกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพที่จะตองดําเนินตอไปอยางไมสิ้นสุด

๒.๒ การอภิบาลระบบสุขภาพ
ความหลากหลายและกํากวมของสิง่ ที่เรียกวา “การอภิบาล” ในดานสุขภาพ
แนวคิดเรื่องการอภิบาล (Governance) ที่นํามาใชกับประเด็นดานสุขภาพ ก็ไมตางกับดานอื่น ๆ ที่มีการใช
กันในแนวคิดที่แตกตางหลากหลาย อีกทั้งนอกจากความหมายหรือมิติการอภิบาลตาง ๆ ที่ไดกลาวไวในบทที่ 1 ยังมี
4
การพัฒนากรอบแนวคิดที่ใชกับประเด็นเฉพาะดานสุขภาพ เชน แนวคิดเรื่อง “การอภิบาลทางคลินิก” (Clinical
4

เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ และ ยงยุทธ พงษสุภาพ (2551:41) แปล Clinical Governance วา “ธรรมาภิบาลทาง
คลินิก”
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Governance) ของประเทศอังกฤษ ที่ถูกใชเปนเครื่องมือในการกําหนดมาตรฐาน ประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ
บริการสุขภาพ โดยมีการตั้งหนวยงานเฉพาะที่ชื่อวา Health Care Commission ขึ้นมาทําหนาที่เปนผูควบคุมดูแล
(เกรียงศักดิ์ 2551: 41) คําวาการอภิบาล (Governance) ก็มักถูกใชในความหมายที่ไมตรงกับความหมายที่แทจริง
เชนกัน งานศึกษาเรื่องการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health System Governance) จํานวนมาก มักใชคําวาการอภิบาลใน
ความหมายเดียวกันกับ “ธรรมาภิบาล” ตัวอยางเชน การพัฒนากรอบการประเมินการอภิบาลระบบสุขภาพในประเทศ
กําลังพัฒนา ของ Sameen Siddiqi และคณะ (2008) หรือ การวิเคราะหการปรับเปลี่ยนเครือขายการอภิบาลสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ในประเทศแคนาดา ของ Steve Elson (2006)
ในประเทศไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองคความรูและสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพในประเทศไทย มีการกําหนดแผนการวิจัยเรื่องการอภิบาลตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปน
ตนมา ในชวงแรกไดใชแนวคิดจากกระบวนการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ (เริ่มตนอยางเปนทางการในป พ.ศ.
2543) โดยเนนประเด็นเกี่ยวกับการกําหนดและกํากับนโยบาย เชน การมีสวนรวมในการวางแผน กระบวนการสมัชชา
สุขภาพ โดยแบงการอภิบาลระบบสุขภาพออกเปนหลายระดับ เชน ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น ซึ่งกรอบ
แนวคิดการอภิบาลระบบสุขภาพที่ สวรส. ใชในชวงนี้กําหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ ไมใช
5
กรอบแนวคิดที่ใชเพื่ออธิบายระบบสุขภาพโดยรวม ตอมาในชวงป พ.ศ.2548-2550 สวรส. จึงหันมาเนนเรื่องการ
ปรับตัวขององคกรสุขภาพใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได เพื่อใหสอดคลองกับระบบสุขภาพโดยรวมที่เปลี่ยนไป จึง
เปนการนํากรอบแนวคิด “ธรรมาภิบาล” มาใชอยางชัดเจนยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามการใชคําวา “การอภิบาล” และ “ธรร
มาภิบาล” ก็มีการใชปะปนกันทําใหเกิดความกํากวมวา “การอภิบาล” ตามแนวคิดของ สวรส. ที่แทจริงเปนอยางไร

องคประกอบที่เรียกวา “การอภิบาล” ในระบบสุขภาพ
กรอบแนวคิดระบบสุขภาพที่ WC Hsiao พัฒนาขึ้น (2003) ไมไดแยกแยะองคประกอบที่ทําหนาที่ในการ
อภิบาลออกมาอยางชัดเจนแบบองคประกอบ Stewardship หรือ Leadership/Governance ในแนวคิดขององคการ
อนามัยโลก กรอบแนวคิดระบบสุขภาพของไทยใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ก็ไมไดแยกแยะองคประกอบนี้
ไวเชนเดียวกัน ซึ่ง นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ไดใหขอเสนอประเด็นนี้วา “ระบบสุขภาพที่ดีตองมีระบบและกลไกการ
อภิบาล (governance mechanism) ดูแลระบบสุขภาพเพื่อติดตามประเมินผล ครอบคลุมกํากับ ตลอดจนสงเสริม
สนับสนุน ประสานเชื่อมโยงทุกระบบยอยเขาดวยกัน เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปขางหนา” (อําพล 2551) จึงเห็นวา
ระบบสุขภาพนอกจากประกอบดวย 10 ระบบหลักแลวควรมี “ระบบการอภิบาลระบบสุขภาพ” เปนระบบที่ 11 โดย
ระบบการอภิบาลนี้ประกอบดวยระบบยอยตางๆ ไดแก ระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการ
ระบบบริการสาธารณสุข ระบบกฎหมายดานสุขภาพ ระบบงบประมาณ และการเงินการคลังดานสุขภาพ ระบบสุขภาพ
ที่สัมพันธเชื่อมโยงกับนานาชาติ เปนตน
แตหากนําแนวคิดที่วา “การอภิบาลเปนเรื่องของการกําหนดและการควบคุมรักษากติกาของความสัมพันธใน
สังคม” มาวิเคราะหองคประกอบขอบระบบสุขภาพของ Hsiao จะพบวาองคประกอบเรื่องการกํากับดูแล (Regulations)
จะมีความสอดคลองมากที่สุด แตโดยรายละเอียดแลวองคประกอบอื่น ๆ ก็มีความเกี่ยวของกับ “การกําหนดและการ
ควบคุมรักษากติกา” ของความสัมพันธในระบบสุขภาพดวยเชนกัน ทุกองคประกอบจึงมีสวนที่เกี่ยวของกับการอภิบาล
ระบบสุขภาพทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hsiao เองที่ใหองคประกอบเหลานี้ทําหนาที่เปน “ปุมควบคุม” ในการ
ปรับเปลี่ยนระบบใหไดผลลัพธอยางที่ตองการ
ในแนวทางเดียวกันหากใชแนวคิดนี้วิเคราะหองคประกอบของระบบ
สุขภาพที่ระบุไวในกฎหมายสุขภาพแหงชาติของไทยก็จะไดขอสรุปคลายกัน โดยพบวาแม “ระบบนโยบายและ
5

จากการสัมภาษณ นพ.วิพุธ พูลเจริญ อดีตผูอํานวยการ สวรส. (27 ก.พ. 2552)
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ยุทธศาสตรดานสุขภาพ” ดูจะสอดคลองกับการทําหนาอภิบาลระบบมากที่สุด แตในระบบยอยอื่น ๆ ก็มีสวนเกี่ยวของ
กับ “การกําหนดและควบคุมรักษากติกา” เชนกัน เพียงแตเปน “กติกา” ในประเด็นเฉพาะของแตละระบบเทานั้น
อยางไรก็ตามการสรุปเชนนี้ก็ยิ่งทําใหสิ่งที่เรียกวา “การอภิบาล” ของระบบสุขภาพมีความคลุมเครือมากเกินไป
องคการอนามัยโลกใหความสําคัญกับการอภิบาลในฐานะเปนองคประกอบพื้นฐานอยางหนึ่งของระบบสุขภาพ
โดยกรอบแนวคิดระบบสุขภาพที่นําเสนอในป พ.ศ.2543 ไดกําหนดใหสิ่งที่เรียกวา Stewardship เปนองคประกอบที่
ดูแลครอบคลุมองคประกอบอื่นทั้งหมด โดยมีภารกิจพื้นฐานอยางนอย 3 ประการ (WHO 2000: 122) ไดแก การ
กําหนดนโยบายสุขภาพ (formulating health policy) การโนมนําและการกํากับดูแล (influence and regulation) การ
รวบรวมองคความรูและนําองคความรูไปใชประโยชน (intelligence) และกรอบแนวคิดระบบสุขภาพที่องคการอนามัย
โลกพัฒนาขึ้นใหมในป พ.ศ.2550 ไดเปลี่ยนจากคําวา Stewardship เปนคําวา “ภาวะผูนําและการอภิบาล”
(Leadership/Governance)
โดยเนนวาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญมากของระบบสุขภาพแตเปนสิ่งที่มีความ
ซับซอนมากที่สุด (WHO 2007: 23) โดยใหความหมายขององคประกอบนี้ไววา เปนการดูแลภาพรวม (overseeing)
และการชี้ทิศทาง (guiding) ของระบบทั้งหมดไมใชเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับภาครัฐเทานั้น โดยมีเปาหมายเพื่อ
ปกปองผลประโยชนสาธารณะ แมองคประกอบนี้เกี่ยวของกับบทบาทของรัฐบาลในดานสุขภาพ แตเปนความสัมพันธ
ของรัฐบาลกับตัวแสดงจํานวนมากที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน การอภิบาลจึงไมได
เปนบทบาทของหนวยงานรัฐอยางกระทรวงสาธารณะสุขเทานั้น (2007: 23)
ในการปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพครั้งนี้
องคการอนามัยโลกไดประมวลบทบาทหนาที่
(functions) สําคัญขององคประกอบ “ภาวะผูนําและการอภิบาล” ไวจํานวนหนึ่ง ที่มีรายละเอียดกวางขวางมากกวา
รายงาน WHR2000 ซึ่งอาจประมวลไดเปน 6 ประการ ไดแก
(1) การกําหนดนโยบาย (Policy guidance) คือการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และการจัดลําดับความสําคัญของบริการประเภทตาง ๆ รวมถึง
การกําหนดบทบาทของภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
(2) การสังเคราะหและใชความรูและการดูภาพรวม (Intelligence and oversight) คือการหนุนใหเกิด
การสราง การวิเคราะหและการใชองคความรูที่เกี่ยวของกับระบบสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการติดตามและ
ประเมินเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางการเมือง ผลกระทบของการปฏิรูปและผลลัพธของนโยบายแตละดาน
(3) การประสานงานและสรางความรวมมือ (Collaboration and coalition building) ระหวางตัวแสดง
ทั้งในและนอกภาครัฐ รวมทั้งการโนมนาวใหเกิดการดําเนินการกับปจจัยกําหนดสุขภาพที่สําคัญและการ
เขาถึงบริการสุขภาพ ตลอดจนการสรางระบบสนับสนุนนโยบายสาธารณะและการรักษาการเชื่อมโยง
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ที่เรียกวา ‘joined up government’
(4) การกํากับดูแล (Regulation) คือการออกแบบและหนุนใหเกิดความเปนธรรมในการควบคุมและสราง
แรงจูงใจ
(5) การออกแบบระบบ (System design) หนุนใหเกิดความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและโครงสราง
ตาง ๆ ในระบบสุขภาพ รวมถึงการลดความซ้ําซอนและลดความแตกแยก (fragmentation) ของระบบ
(6) การมีความรับผิดชอบ (Accountability) คือการหนุนใหตัวแสดงในระบบสุขภาพทั้งหมดมีความสํานึก
รับผิดชอบ มีความโปรงใส ตรวจสอบโดยสาธารณะชนได

บทบาทภาคประชาสังคมกับการอภิบาลระบบสุขภาพไทย
ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นนับแตการเกิดขึ้นขององคกรพัฒนานอกภาครัฐ ในชวงป พ.ศ.
2500 เปนตนมา องคกรเหลานี้ไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการแพทยและสาธารณสุข
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ตอมาในชวงป พ.ศ.2523-2533 ที่เศรษฐกิจไทยเฟองฟูและทําใหชนชั้นกลางขยายตัวองคกรภาคธุรกิจก็ไดเริ่มงาน
ใหบริการแกสาธาณะมากขึ้น บทบาทขององคกรภาคประชาสังคมจึงเพิ่มและหลากหลายมากขึ้น โดยนอกจากการ
ทํางานสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลแลว ยังขยายบทบาทไปทํางานปกปองสิทธิ สรางองคความรู เสนอทางเลือก
และหาทางออกใหกับสังคม (โกมาตร 2548:65-68) โดยเฉพาะในชวงการเคลื่อนไหวขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง ที่
สามารถผลักดันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดรับการกลาววาเปนรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน”
ออกมาไดสําเร็จ ซึ่งกระแสการปฏิรูปไดตอเนื่องไปสูการมีสวนรวมในการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่มีการเริ่มตนอยาง
ชัดเจนโดยการจัดตั้ง คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) และสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (สป
รส.) ในป พ.ศ.2543
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ไดวิเคราะหกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในชวง 3 ปแรก (พ.ศ.2543-2546)
โดยไดชี้ใหเห็นลักษณะเดนที่แตกตางจากประเทศอื่น คือ การปฏิรูปของไทยเปนกระบวนการที่ เนนการขับเคลื่อนทาง
สังคมและการสานพลัง ซึ่งไดแก พลังทางวิชาการ พลังทางสังคมและพลังทางการเมือง (2548:183) และไดสรุปลักษณะ
สําคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพของไทยไว 2 ดาน (2548:183-186) คือ
(1) ดานกระบวนการ การปฏิรูปของไทยมีกระบวนการที่เนนการสรางเจตนารมณรวมกันแทนที่จะเนนการ
ออกกฎหมาย ไมไดใชกลไกนโยบายแบบเปนทางการ และการขับเคลื่อนโดยภาครัฐเทานั้น แตมีการใช
รูปแบบที่หลากหลาย ที่มีการมีสวนรวมอยางกวางขวาง เนนการถกแถลงและการอภิปรายใชเหตุผลใน
เชิงวิธีคิด (Deliberation) ที่เปดใหผูคนที่เกี่ยวของมา “ถก แถลง พูดคุย” เพื่อรวมกันหาเหตุผลและ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม โดยเนนที่ความสามานฉันทและสันติวิธีในการแกปญหา
(2) ดานเนื่องหาและแนวคิด การปฏิรูปของไทยเปนการปฏิรูปในระดับวิธีคิดของระบบสุขภาพ ซึ่งเปนสวนที่
“ลึกและยาก” มีการมองสุขภาพในหลายมิติ โดยมีการใชการวิจัย ทบทวน และสังเคราะหองคความรู
มากมายในทุกระดับ
จากการวิเคราะหพัฒนาการของภาคประชาสังคมและการมีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ นพ.
โกมาตร ไดเสนอวา การอภิบาลระบบสุขภาพจะตองเนน “การเสริมสรางกระบวนการถกเถียงเชิงวิธีคิดของ
ระบบอภิบาลสุขภาพ (Deliberative function of health governance) (2548:210) ที่จะชวยใหสามารถระดม
ความเห็นของประชาคม ชุมชน และผูคนที่มีความคิดที่แตกตางกัน โดยเห็นวา กระบวนการ “สมัชชา” ที่ระบุไวใน
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ เปนกระบวนการที่ทําหนาที่เปน Deliberative function นี้

กรอบแนวคิดการอภิบาลระบบสุขภาพ
จากบทเรียนการปฏิรูประบบสุขภาพไทยและขอเสนอเรื่อง Deliberative function ทําใหเห็นไดวาสิ่งที่เรียกวา
“การอภิบาลระบบสุขภาพ” นอกจากจะมี “บทบาทหนาที่” ทั้ง 6 ประการตามที่องคการอนามัยโลกไดรวบรวมไวแลว ยัง
ตองมี “กระบวนการ” หรือ “ความสัมพันธ” ที่ทําใหเกิดการเชื่อมประสานระหวางตัวแสดงทั้งหลายที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะในการอภิบาลระบบสุขภาพของไทยที่มีการเคลื่อนตัวของกระบวนทัศน ทําใหสุขภาพและระบบสุขภาพมี
ความกวางขวางและซับซอนมากขึ้น
ดังนั้นในการพัฒนาโครงสรางเพื่อทําหนาที่อภิบาลระบบสุขภาพ จะตองใหความสําคัญกับอยางนอย 2 ดาน
คือ บทบาทหนาที่ และ กระบวนการหรือความสัมพันธ
1. บทบาทหนาที่
โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพ มีบทบาทหนาที่หลัก 6 ประการ ไดแก
(1) การกําหนดนโยบาย (Policy guidance)
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(2) การสังเคราะหและใชความรูและการดูภาพรวม (Intelligence and oversight)
(3) การประสานงานและสรางความรวมมือ (Collaboration and coalition building)
(4) การกํากับดูแล (Regulation)
(5) การออกแบบระบบ (System design)
(6) การมีความรับผิดชอบ (Accountability)
2. กระบวนการและความสัมพันธ
ในโครงสรางที่ซับซอนของระบบสุขภาพในปจจุบัน มีการใหความสําคัญกับประเด็นที่แตกตางกันของการ
6
อภิบาล จึงตองอาศัย “มิติ” ที่หลากหลาย ในการทําความเขาใจ วิเคราะห และกําหนดแนวทางการ
พัฒนากระบวนการอภิบาลและความสัมพันธระหวางกลไกทั้งหลายในโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพ
ไดแก
(1) เครือขายการอภิบาล (Governance Network)
(2) ธรรมาภิบาล (Good governance)
(3) การอภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive governance)

6

ในการศึกษานี้พบวาผูทรงคุณวุฒิ มีการตีความ “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ในลักษณะที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การทบทวนแนวคิดเรื่อง “การอภิบาล” ที่มีความหลากหลายทั้งในแงการใชคําและแนวคิด ดังนั้นในการวิเคราะหจึง
จําเปนจะตองกําหนดกรอบใหชัดเจนวา “การอภิบาล” ที่กําลังพูดถึงนั้นเปนการอภิบาลใน “มิติ” ใด
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บทที่ ๓ พัฒนาการและโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพไทย
๓.๑ พัฒนาการระบบสุขภาพไทยเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักร
ในการพัฒนาระบบสุขภาพและกลไกในการอภิบาลระบบของแตละประเทศ นอกจากฐานคติหรือวิธีคิดเรื่อง
สุขภาพแลว เหตุปจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศยังเปนสวนสําคัญที่มีอิทธิพลตอการออกแบบระบบสุขภาพของ
แตละประเทศดวย โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2482-2488) ตนมาที่มหาอํานาจเดิมแถบยุโรปเสียหาย
อยางหนักจากสงครามจึงมุงเนนทําการฟนฟูประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งร่ํารวยจากการคาอาวุธในชวงสงคราม กลายเปน
มหาอํานาจใหมซึ่งผลักดันใหโลกพัฒนาไปสูความเปนทุนนิยมเสรีเพื่อทัดทานกับการขยายตัวของสังคมนิยมในยุค
สงครามเย็น

พัฒนาการและโครงสรางระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรในชวงทายของสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนเครือขาย
เชื่อมโยงทั่วประเทศ เพื่อรองรับประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บจากกองทัพเยอรมัน ภายหลังสงครามจึงมีระบบบริการ
สุขภาพภาครัฐที่เขมแข็ง ทําใหในป พ.ศ.2491 จึงสามารถปรับเปลี่ยนระบบประกันสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนทุก
คนได เกิดระบบที่เรียกวา “บริการสุขภาพแหงชาติ” (National Health Service หรือ NHS) ในยุคแรกขึ้น แตตอมา
ปญหาเศรษฐกิจถดถอยในชวง พ.ศ.2505-2522 ไดทําใหรฐั บาลนาง Margaret Thatcher (ค.ศ.1979-1990) ยกเรื่อง
ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพมาเปนประเด็นทางการเมือง และนํามาตรการจัดการมาใชแกปญหา มีการแยก
NHS ออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนผูใหบริการกับผูซื้อบริการ (Purchaser-Provider Split) โดยผูใหบริการภาครัฐ
ทั้งหมดอยูภายใตโครงสรางการจัดการแบบใหมที่เรียกวา NHS Trust และสรางกลไกตลาดภายในโดยจัดสรรเงินใหกับ
กลุมแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปซึ่งทําหนาที่ใหบริการเบื้องตนและถือเงินเพื่อซื้อบริการระดับสูงขึ้นแทนประชาชนที่ขึ้น
ทะเบียนไว (เริ่มตน 11,000 คน ตอมาลดลงเหลือ 5,000 คน)
ตอมาเมื่อพรรคฝายตรงขามไดเปนรัฐบาลมีนโยบายลดการแขงขันแตเพิ่มความรวมมือในการจัดการ ในป
พ.ศ.2542 จึงไดเปลี่ยนโครงสรางการซื้อบริการใหมเปน Primary Care Trust หรือ PCT (ดูแลประชากร 150,000 –
300,000 คน) กลไกตลาดภายในจึงหมดไปโดยปริยายและตอมาในป พ.ศ.2545 ไดสรางโครงสรางใหมชื่อวา Strategic
Health Authority หรือ SHA (ดูแลประชากรประมาณ 1.5 ลานคน ซึ่งตอมามีการรวมเขาดวยกันจึงเพิ่มเปนประมาณ 5
ลานคน) ทําหนาที่เชื่อมประสานระหวางนโยบายของรัฐบาลกลางกับการดําเนินงานของ PCT ในแตละพื้นที่ (เกรียง
ศักดิ์ 2551) การปรับเปลี่ยนโครงสรางทําใหปจจุบันระบบบริการสุขภาพของอังกฤษมีโครงสรางยอย ๆ เพิ่มขึ้นจํานวน
มาก จากเดิมเมื่อเกือบรอยปกอน (ค.ศ.1919) ที่มีเพียง Department of Health หรือ DH ซึ่งเทียบเทากับกระทรวง
สุขภาพเพียงโครงสรางเดียวซึ่งปจจุบันลดขนาดลงทําหนาที่ดูแลกํากับดูแลในภาพรวมเปนหลัก โดยโครงสรางเหลานี้
ทํางานเชื่อมประสานกันอยางเปนระบบ
โครงสรางระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักรในปจจุบัน จึงประกอบดวยหนวยงานสวนกลางและระดับพื้นที่
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก.) ซึ่งไดแก
(1) หนวยงานสวนกลาง คือ DH ทําหนาที่กํากับดูแลระบบในภาพรวม มีรัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแล มี
ขาราชการประจําในตําแหนงสูงสุด 2 ตําแหนง คือ Permanent secretary of DH (อาจเทียบไดกับ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขของไทย) ทําหนาที่ดูแลดานการจัดการภายใน DH และดานนโยบายสุขภาพ
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โดยรวม อีกตําแหนงคือ Chief executive of NHS (อาจเทียบไดกับเลขาธิการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติของไทย) ทําหนาที่ดูแลดานการจัดหา จัดการ และควบคุมคุณภาพบริการสุขภาพ โดย
ภายใต DH มีหนวยงานดูแลเฉพาะเรื่องเรียกวา Arm’s Length Bodies (ALBs) ซึ่งมีหลายรูปแบบ มี
จํานวนมากที่เปน “หนวยงานในกํากับดูแล” โดยไดรับงบประมาณจาก DH แตมีความเปนอิสระ
เนื่องจากมีคณะกรรมการบริหาร (Board) ของตัวเอง (คลายกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สปสช.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ของไทยที่อยูในกํากับดูแลของกระทรวง
สาธารณสุข) เชน Health Protection Agency, Information Center for Health and Social Care
(2) หนวยงานระดับพื้นที่
ซึ่งสหราชอาณาจักรมีการกระจายอํานาจการบริหารระบบบริการสุขภาพใหกับ
พื้นที่ โดยมี SHA ทําหนาที่วางยุทธศาสตรดานสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่นั้น และเปนผูดูแล
PCT ซึ่งทําหนาที่เปนผูซื้อบริการสุขภาพใหกับประชาชนในพื้นที่
การพัฒนาระบบสุขภาพในสหราชอาณาจักรมีการใชวิชาการเปนฐานในการผลักดันคอนขางมาก ไมพบการ
เคลื่อนไหวนอกสภาของกลุมประชาชนเพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพ เพราะถือวาประชาชนไดใชสิทธิเลือกผูแทนไปทํา
หนาที่ในสภาผูแทนแลว และมี “สภาสุขภาพชุมชน” ซึ่งเปนองคกรผูบริโภคที่ประชาชนสามารถแสดงบทบาทไดเต็มที่
โดยทําหนาที่วางแผนพัฒนา ติดตามและตรวจสอบการใหบริการในแตละพื้นที่ (ศิริวรรณ 2551) นอกจากนั้นการ
เปลี่ยนแปลงยังเกิดจากนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาล โดยใชการประกาศนโยบายและตามดวยการออกกฎหมาย ซึ่ง
ในชวงประมาณ 20 ปที่ผานมามีการทําแผนแมบทดานสุขภาพ โดยรัฐบาลจะเริ่มตั้งคณะทํางานเพื่อพัฒนาแผน
นโยบาย แลวใชกลไกรัฐสภาออกกฎหมายที่ระบุรายละเอียดและกลวิธีปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนแมบท
สุขภาพแหงชาติฉบับแรก คือ “The Health of Nation” (พ.ศ.2535-2540) ฉบับที่สอง “Saving lives: Our Healthier
Nation” (พ.ศ.2542-2548) ซึ่งเพิ่มความตระหนักในการเปนเจาของรวมกันระหวางชุมชนและรัฐ และแผนฉบับที่สามคือ
“Our Health, Our Care, Our Say” (พ.ศ.2549) ซึ่งมีที่มาจากการหารือแผนงานครั้งใหญที่สุดโดยการมีสวนรวมของทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม
การอภิบาลระบบสุขภาพระดับชาติของสหราชอาณาจักร มีรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบหลัก โดยมี DH ซึ่ง
เทียบเทากับกระทรวงสุขภาพทําหนาที่กํากับดูแลระบบ มีโครงสรางกํากับดูแลในระดับพื้นที่ และการพัฒนาระบบทํา
โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปจจุบันมีเครื่องมือที่สรางการมีสวนรวมอยางชัดเจนมากขึ้น คือการจัดทําแผน
แมบทสุขภาพแหงชาติ อยางไรก็ตามการพิจารณาภาพรวมของระบบสุขภาพทั้งประเทศอาจเห็นเพียงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ แตในระดับชุมชนทองถิ่นการพัฒนาไดผนวกเอาประเด็นดานสุขภาพในมิติอ่นื ๆ เขาไปดวย เนื่องจาก
บริบทของสังคมยุโรปซึ่งประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ของตนเองสูง และในกฎหมายสาธารณสุขฉบับ
แรก เมื่อ พ.ศ.2418 ไดกําหนดใหทองถิ่นมีบทบาทดานการสาธารณสุขดวย

พัฒนาการระบบสุขภาพไทย
สําหรับประเทศไทยระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม ไดใหจัดตั้งกระทรวง
สาธารณสุขขึ้นในป พ.ศ. 2485 เพื่อใหมีสถานะและขนาดเหมาะสมกับภารกิจการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ขยายตัว
ออกไปอยางรวดเร็ว อีกทั้งนโยบายเพิ่มประชากรเพื่อสรางชาติของจอมพล ป. และการชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา
ภายหลังสงครามไดทําใหการแพทยสมัยใหมขยายไปสูภูมิภาคอยางกวางขวาง
มีการขยายโครงสรางการบริการ
ครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ แตการเติบโตอยางไมสมดุลและแยกสวนกันของงานรักษาพยาบาลกับงานดาน
ปองกัน จึงมีการปฏิรูปโครงสรางกระทรวงเพื่อผนวกรวมทั้งสองสวนเขาดวยกันในชวง พ.ศ.2515-2517 ทําใหเกิด
เอกภาพมากขึ้น
กระแสการพัฒนาระบบสุขภาพของโลกไดทําใหเกิดแนวคิดการปฏิรูปที่ผลักดันใหมีการจัดตั้ง
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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขึ้นในป พ.ศ.2535 เพื่อสรางองคความรูในการปฏิรูประบบของประเทศไทยเอง
ซึ่งเมื่อผนวกกับการเติบโตของอุดมการณทางการเมืองประชาธิปไตย ไดทําใหเกิดโครงสรางใหมเพื่อทําหนาที่เฉพาะ
ดานเพิ่มขึ้น โดยมี สวรส. เปนฐานในการพัฒนา
กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพไดรับการวางรากฐานอยางเขมแข็ง
โดยการจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) เมื่อป พ.ศ.2535 โดยจัดตั้งเปนองคกรอิสระในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข ดวยแนวคิดในการ
ออกแบบองคกรที่วา “ถาองคกรไมอิสระก็ทํางานทางวิชาการไมได แตถาอิสระแยกตัวจากนโยบายก็อาจไมสงผล
กระทบทางนโยบาย” อีกทั้งยังเปน “องคกรอิสระที่ออกลูกมาเปนองคกรอิสระอื่นๆ ได” (ประเวศ 2546: 5) สวรส. จึงได
เปนฐานการพัฒนาองคความรูที่นําไปสูการพัฒนาโครงสรางระบบสุขภาพที่สําคัญ เชน การนําแนวคิด “การคลังเพื่อ
สังคม” มาใชโดยเพิ่มภาษีบุหรี่และสุรารอยละ 2 จัดตั้งเปนกองทุนเพื่อสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีการออก
กฎหมายและจัดตั้งสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นในป พ.ศ.2544 หรือการปรับระบบ
การเงินการคลังเพื่อสรางหลักประกันใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยใชหลักการแยก
ผูใหบริการกับผูซื้อบริการออกจากกัน (Purchaser-Provider Split) ซึ่งมีการออกกฎหมายและจัดตั้งสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ขึ้นในป พ.ศ.2545 การเกิดขึ้นขององคกรและโครงสรางเหลานี้นอกจากอาศัย
การทํางานเพื่อรวบรวมสังเคราะหและสรางองคความรูแลว ยังอาศัยองคประกอบที่สําคัญอีกสองสวนคือการผลักดัน
โดยขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรูทางสังคมและการเชื่อมโยงกับอํานาจรัฐ ตามยุทธศาสตรที่เรียกวา “สามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขา”
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ไดชี้นําใหสังคมไทยเห็นความจําเปนของการปฏิรูประบบ
สุขภาพ โดยการใหความหมายของระบบสุขภาพที่กวางขวางกวาระบบบริการสาธารณสุขและสรางการมีสวนรวมอยาง
กวางขวาง ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จึงมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติขึ้นในป พ.ศ.2543 โดยมีสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.)
เปนหนวยงานเลขานุการ เพื่อทําหนาที่สนับสนุนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพและผลักดันการจัดทํากฎหมายเพื่อ
เปนแผนแมบทดานสุขภาพของประเทศ โดยมียุทธศาสตรในการปฏิรูปคือการ “บอกวาจะออก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
แตไมรีบออก ใชการ “จะออก” มาเปนเครื่องมือดึงฝายตาง ๆ เขามาทํางานรวมกัน ตอเมื่อทุกฝายเขามาเรียนรูรวมกัน
ในการปฏิบัติเทานั้น จึงจะทําเรื่องยาก ๆ ได ไมใชการใชอํานาจ” ซึ่งทําให พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติเปนกฎหมายฉบับ
แรกที่ประชาชนมีสวนรวมในการยกรางอยางกวางขวางที่สุด (2546: 25) แมตองใชเวลากวา 7 ปจึงสามารถผลักดันให
มีการออกกฎหมายฉบับนี้ไดสําเร็จ แตกระบวนการออกกฎหมาย ก็ไดทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางความ
เขาใจใหมและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในสังคมไทย ที่ทําใหแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพถูกขยายใหกวางขวางขึ้นจนมี
ความหมายเดียวกับคําวา “สุขภาวะ” หรือ “คุณภาพชีวิต” (well being)
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดทําใหเกิดโครงสรางใหมที่ทําหนาที่วางกรอบและแนวทางในการ
กําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ
รวมถึงการสรางการมีสวนรวมของทุกฝาย
โดยมีโครงสรางหลักคือคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมีองคประกอบจากทั้งภาคการเมือง ภาควิชาการ (ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคกรวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ) และภาคประชาสังคมในสัดสวนเทา ๆ กัน เปน
โครงสรางที่ทําหนาที่อภิบาลระบบสุขภาพของประเทศดวยการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
และมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยงานเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีกลไกการมีสวนรวมที่
สําคัญคือกระบวนการสมัชชาสุขภาพทั้งในระดับชาติ ในระดับพื้นที่ และสมัชชาสุขภาพรายประเด็น ซึ่งสมัชชาสุขภาพ
เปนปฏิบัติการทางสังคมที่กลาวไดวาเกิดจากแนวคิดประชาสังคมในแนวชุมชนนิยม ตามแนวคิด “สังคมสมานุภาพ”
ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่เชื่อวา “สังคมเชนนี้เกิดขึ้นไดดวยการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ผานกระบวนการถัก
ทอความรักของคนในสังคมหรือชุมชน” (กฤติยา 2551: 62)
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เมื่อวิเคราะหในภาพรวมจะเห็นไดวา กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยแตกตางจากสหราชอาณาจักร
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเกิดจากการพัฒนาฐานความรู ขับเคลื่อนผานขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและใช
โอกาสทางการเมืองในการผลักดัน มีการสรางโครงสรางใหมเพื่อทําหนาที่เฉพาะโดยไมไดปรับเปลี่ยนโครงสรางเดิมให
สอดคลองกัน จึงทําใหระบบสุขภาพของไทยในปจจุบัน นอกจากมีความซับซอนจากการมีสวนรวมมากขึ้นแลว ยังมี
ความลักลั่นของขอบเขตหนาที่ระหวางโครงสรางที่มีอยูในปจจุบันดวย จึงเกิดความสับสนวาโครงสรางใดที่ทําหนาที่
อภิบาลระบบสุขภาพไทย

๓.๒ โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของไทย
กรอบแนวคิดการอภิบาลระบบสุขภาพแสดงใหเห็นวา โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพประกอบขึ้นดวย
เครือขายของตัวแสดงในรูปแบบตาง ๆ ที่ทํางานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายการอภิบาล (Governance Network) ใน
สังคมปจจุบันที่มีลักษณะเปนระบบซับซอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดแบงสังคมออกเปนภาครัฐ ภาคเอกชน
กับภาคประชาสังคม ไมสามารถทําไดชัดเจน กระบวนทัศนสุขภาพที่เปลี่ยนไป ทําใหขอบเขตของสิ่งที่เรียกวา “ระบบ
สุขภาพ” กินความกวางขวางจนครอบคลุมไปแทบทุกสวนของสังคม และปญหาสุขภาพก็มีความซับซอนมากขึ้น
ตัวอยางเชน ปญหาการเขาถึงยาจําเปนที่มีราคาแพงของผูปวยโรคมะเร็งที่เชื่อมโยงกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดจากดื่มเหลาที่เชื่อมโยงกับผลประโยชนทางการทองเที่ยวในชวงเทศกาล
สงกรานต ปญหาความเจ็บปวยชาวระยองที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ ปญหาสุขภาพของชาวบาน
ที่มีสาเหตุจากเสียงเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ
การอภิบาลระบบสุขภาพ ในมิติของการอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) มีกระบวนการพื้นฐาน
คือการระบุปญหา กําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรและบทบาทหนาที่ของสวนตาง ๆ ในสังคม “กลไก” ที่ทําหนาที่ในการ
อภิบาลระบบสุขภาพจึงมีความจําเพาะในแตละพื้นที่ แตละประเด็นปญหา ดังนั้นหากไมกําหนดขอบเขตของพื้นที่หรือ
ประเด็นใหชัดเจนก็จะไมสามารถระบุไดวามีกลไกอยางไร สิ่งที่เรียกวา “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” ก็ไมมี
ขอบเขตที่ชัดเจน เนื่องจาก “รัฐชาติ” ในปจจุบันมีความกวางขวาง มีรูปแบบการปกครองที่แตกตางกันไปตาม
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแตละประเทศ แตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันคือมีลักษณะการเชื่อมโยง
กันมากขึ้น ตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับระดับนานาชาติดวย เชน
การเกิดขึ้นของเครือขายระดับภูมิภาค หรือองคกรระดับนานาชาติ

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพภายหลังการประกาศใช พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
การพัฒนาระบบสุขภาพไทยโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของสุขภาพจากเรื่องความเจ็บปวยเปน
“ภาวะความสมบูรณของมนุษย” ทําใหสุขภาพที่อาจดูเปนเพียงระบบยอยหนึ่งของสังคม แตกลับมีขอบเขตที่กวางขวาง
เชื่อมโยงกับเกือบทุกสวน จากการพัฒนาและการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยจนถึงปจจุบัน ไดทําใหระบบ
สุขภาพมีความซับซอนมีตัวแสดงจํานวนมากที่เชื่อมประสานกันเปนโครงสรางของ “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพ” ซึ่ง อํา
พล จินดาวัฒนะและคณะ (2550) ไดเสนอวา กลไกอภิบาลในระบบสุขภาพแหงชาติ มีความเชื่อมโยงกันคลายกับที่
เสนอในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ความเชื่อมโยงของกลไกตาง ๆ ในระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย
รัฐสภา
สภาพัฒนฯ

สภาที่ปรึกษา
•ใหขอเสนอแนะ
นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ

คสช./สช.

กระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงอื่นๆ
ที่ทํางานเกี่ยวของ
กับสุขภาพ

• ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ
• สมัชชาสุขภาพ

•สรางความรู
เชิงระบบ

ครม.

สวรส
พรพ.

สสส.
สปสช.
สพฉ.

•บริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

•ดําเนินงาน
ดานสุขภาพ
เครือขาย
ประชาคม
และภาคี
สุขภาพ

•บริหารกองทุน
สรางเสริม
สุขภาพ

เครือขาย
วิชาการ
วิชาชีพ

หนวยงานส
วนภูมิภาค
อปท.

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เครือขาย
สือ
่ มวลชน

เครือขายอืน
่ ๆ

ที่มา : อําพล 2551 (เปนภาพที่แกไขเพิ่มเติมจาก อําพล และคณะ 2550: 343)
ภาพนี้เปนการนําเสนอวา กระทรวงสาธารณสุขยังคงทําหนาที่เปนกลไกหลักของระบบสุขภาพ ในฐานะที่เปน
แกนกลางของรัฐที่มีบทบาทหนาที่รับผิดชอบใหมีการดําเนินงานในดานสาธารณสุข
โดยตองทํางานเชื่อมโยงกับ
กระทรวงอื่น ๆ ที่มีบทบาทหนาที่เกี่ยวของ โดยมีหนวยงานสวนภูมิภาคทําหนาที่ดําเนินงานดานสุขภาพ ทั้งหมดนี้อยู
ภายใตการควบคุมกํากับของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และทํางานเชื่อมประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวของทํางานเชื่อมประสานกับหนวยงานภาครัฐในรูปแบบใหมที่ไดรับ
การจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยสวนหนึ่งเปนองคกรในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สวรส. ซึ่งดูแลการสราง
ความรูเชิงระบบ และ สปสช. ซึ่งทําหนาที่หลักในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ สวนอีกสององคกรไดรับการ
จัดตั้งขึ้นใหมในป พ.ศ. 2551 ไดแก สถาบันการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(สรพ.) (ในแผนภาพใชชื่อ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งเปนชื่อเดิมกอนมีการตรา
กฎหมายของสถาบัน) อีกสวนหนึ่งเปนหนวยงานอิสระที่ไมไดอยูภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข แตทํางาน
เชื่อมประสานกับคณะรัฐมนตรี ไดแก สสส. ซึ่งทําหนาที่หลักในการบริหารกองทุนสรางเสริมสุขภาพ และโครงสรางใหม
ที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 คือ คสช./สช. ซึ่งทําหนาที่ใหขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ จัดทําธรรมนูญวาดวยสุขภาพแหงชาติและจัดสมัชชาสุขภาพ โดยทํางานประสานกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สภาที่ปรึกษา) และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) ที่
ดูแลแผนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลไกภาครัฐเหลานี้ยังทํางานเชื่อมประสานกับองคกรอื่น ๆ อีกจํานวนมาก
ไดแก เครือขายประชาคมและภาคีสุขภาพ (เชน องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายระดับพื้นที่หรือระดับชุมชน), เครือขาย
วิชาการวิชาชีพ (เชน สภาวิชาชีพดานสุขภาพ, สถาบันการศึกษา, องคกรดานวิชาการ), เครือขายสื่อมวลชน และ
เครือขายอื่น ๆ
อยางไรก็ตามโครงสรางของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพซึ่งมีลักษณะเปน “เครือขายการอภิบาล” ในภาพนี้ทํา
ใหเขาใจความสัมพันธของตัวแสดงตาง ๆ ในสวนของภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ซับซอนไดอยางชัดเจนมากขึ้น แต
สวนสําคัญที่ขาดหายไปคือสวนของภาคธุรกิจเอกชน
ซึ่งมีความสัมพันธและอิทธิพลที่สลับซับซอนตอเครือขาย
ความสัมพันธนี้ จนยากจะนํามาเขียนเปนแผนภาพในเชิงรายละเอียดได
แมการอภิบาลระบบสุขภาพในปจจุบันจึงมีลักษณะเปนเครือขายที่รัฐบาลไมไดมีอํานาจสูงสุด
ไมสามารถ
ควบคุมเครือขายไดโดยตรงหรือไดอยางเต็มที่มากขึ้น โครงสรางการอภิบาลจึงประกอบดวยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ภายใตระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย รัฐบาลก็ยังคงเปนโครงสรางหลักที่ตองมีความ
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รับผิดชอบ (accountability) ตอสุขภาพของประชาชน กลไกภาครัฐจึงตองเปนแกนกลางในโครงสรางการอภิบาลระบบ
สุขภาพ
ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาตัวแสดงหลักที่ทําหนาที่เปน “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” นับจนถึงการ
ประกาศใช พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดแก
- กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2486)
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. (พ.ศ.2535)
- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หรือ สสส. (พ.ศ.2544)
- สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ สปสช. (พ.ศ.2545) และ
- สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ หรือ สช. (พ.ศ.2550)

ความสัมพันธเชิงโครงสรางของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ
ในฐานะของกลไกภาครัฐที่มีอํานาจหนาที่และบทบาทภารกิจในการพิทักษสิทธิดานสุขภาพของประชาชน
ตามเจตนารมณของรัฐและแนวนโยบายของรัฐบาล องคกรเหลานี้จึงตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกันทั้งตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและในกระบวนการทํางาน
กระทรวงสาธารณสุข เปนรูปแบบการจัดองคกรตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ที่กําหนดใหมีกระทรวง
ทบวง กรม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูบริหารสูงสุดฝายการเมือง และฝายขาราชการประจํามี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูบริหารสูงสุดที่แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยมีสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานรองรับ สวน สวสร. สสส. สปสช. และ สช. นั้นเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
พ.ร.บ.ของตนเอง มี “คณะกรรมการ” เปนผูกํากับดูแล สวนการบริหารงานมี “ผูอํานวยการ” หรือ “เลขาธิการ” เปน
ผูบริหารสูงสุด
ความสัมพันธของโครงสรางการบริหารระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับองคกรเหลานี้ สามารถวิเคราะหได
โดยผานบทบาทของรัฐมนตรีวาการ และปลัดกระทรวง ดังนี้
1. บทบาทของฝายการเมือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนกรรมการโดยตําแหนงใน
“คณะกรรมการ” ขององคกรเหลานี้ใน 2 ลักษณะ คือ
- เปนประธานคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- เปนรองประธานคณะกรรมการ
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการ
ไดแก
คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
2. บทบาทของฝายบริหารหรือฝายขาราชการประจํา ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนกรรมการโดยตําแหนง
ของ คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สวน
ในคณะกรรมการบริหารของ สช. จะมีผูแทนของกระทรวงสาธารณสุขรวมเปนกรรมการโดยตําแหนงอยู
ดวย 1 คน
จากความสัมพันธที่กําหนดไวโดยกฎหมายเชนนี้ทําให สวรส. และ สปสช. เปน “หนวยงานในกํากับ” ของ
กระทรวงสาธารณสุข สวน สสส. และ สช. ไมไดเปนหนวยงานในกํากับ
อยางไรก็ตามแมรัฐมนตรีวาการจะดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
กรรมการคนหนึ่ง แตการกํากับดูแลการทํางานของ สวรส. และ สปสช. ตองอาศัยมติของ “คณะกรรมการ” ซึ่งมี
องคประกอบของคณะกรรมการจากหลายภาคสวน อีกทั้งองคกรเหลานี้มีกฎหมายเฉพาะของตนเอง และผูนําของ
องคกรคือผูอํานวยการหรือเลขาธิการ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี จึงทําใหองคกรมีอิสระในการทํางานสูง
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ความสัมพันธระหวางองคกร มีลักษณะที่สําคัญดังนี้ (ดังสรุปในภาพที่ 9)
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่โดยตําแหนงในการกํากับดูแลการดําเนินงานของทั้ง
5
องคกร จึงสามารถเชื่อมประสานการทํางานของทั้ง 5 องคกรใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันได
2. ผูนําสูงสุดขององคกรไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการ สวรส. ผูอํานวยการ สสส. เลขาธิการ
สปสช. และ เลขาธิการ สช. ไดรับการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยผานมติคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน จึงอาจพิจารณาไดวามีบทบาทและสถานะในเชิงโครงสราง
ในระดับเดียวกัน
3. ในการดําเนินงานแตละองคกรมีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติงานเฉพาะดาน (คลายกับ ALBs ของสหราช
อาณาจักร) มีหนวยปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค รวมทั้งมีภาคีเครือขายภาคีของตนเองจํานวนมาก ซึ่ง
บางสวนตั้งขึ้นโดยความรวมมือกันระหวางองคกรเหลานี้ ความสัมพันธระหวางองคกรจึงมีความซับซอน
มากกวาความสัมพันธตามโครงสรางการบริหารจัดการ
ภาพที่ 8 ความสัมพันธของโครงสรางการบริหารในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ
นายกรัฐมนตรี

ครม.

คสช.
รมว.สธ.
คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
กองทุนฯ

คณะกรรมการ
สวรส.

คณะกรรมการ
หลักประกันฯ
คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพฯ

เลขาธิการ

สช.

ผอ.

สสส.

ปลัด

สธ.

ผอ.

สวรส.

เลขาธิการ

สปสช.

เมื่อวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางองคกรเหลานี้ (กระทรวงสาธารณสุข สช. สสส. สปสช. และ สวรส.)
พบวา ในความสัมพันธในลักษณะการพึ่งพิงกันเชิงอํานาจ (Power dependence) นั้น อาจจัดความสัมพันธไดเปน 2
กลุมคือ กลุมที่เปนองคกรในกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สปสช.
และ สวรส. ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณผานกระทรวงสาธารณสุข โดยในป พ.ศ.2550 งบประมาณของ สปสช. เปน
รอยละ 52.5 และ สวรส. เปนรอยละ 0.1 ของงบประมาณรวมทั้งกระทรวง (อําพลและคณะ 2551b: 366) กับกลุมที่อยู
ในการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไดแก สสส. ซึ่งไดรับงบประมาณจากภาษีบุหรี่และสุรา และ สช. ซึ่งไดรับ
งบประมาณเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
นอกจากเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแลว ยังมีรายไดจากการดําเนินการซึ่งสวนหนึ่งเปนการ
สนับสนุนงบประมาณใหแกกัน ตัวอยางเชน สวรส. รับงบประมาณเพื่อทําโครงการหรือแผนงานวิจัยบางประเด็นจาก
แหลงทุน ไดแก สสส. สปสช. สช. เปนตน หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขของบประมาณจาก สสส. ในการจัดทํา
โครงการ รวมถึงกรณีการจัดกิจกรรมที่ตองใชงบประมาณจํานวนมากที่จะมีการรวมกันลงทุนของหลายองคกร เปนตน
ดังนั้นความสัมพันธดานงบประมาณขององคกรเหลานี้จึงมีลักษณะอิงอาศัยและชวยเหลือกัน
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จากโครงสรางความสัมพันธนี้จะเห็นไดวา ในบริบทของประเทศไทย รัฐบาลเปนหัวใจสําคัญที่มีบทบาทในการ
กํากับดูแล รวมถึงเปลี่ยนแปลงโครงสรางและแบบแผนการปฏิบัติขององคกรภาครัฐที่เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาล
ระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งหากรัฐบาลมีความเขมแข็งก็จะสามารถชวยใหเกิดดุลยภาพระหวางตัวแสดงตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคสวนอื่นในลักษณะเดียวกับสหราชอาณาจักร
ที่ความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลไดทําใหเกิดการปฏิรูป
โครงสรางองคกรดานสุขภาพอยางตอเนื่อง มีการสรางองคกรใหมและยุบองคกรเดิมอยางสมดุลกัน
อยางไรก็ตามในความเปนจริง “การกํากับดูแล” ของประธานบอรดก็ไมไดมีอิทธิพลตอองคกรตาง ๆ มากนัก
ในกระทรวงสาธารณสุขเอง บทบาทของรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายการเมือง ก็ไมสามารถควบคุมและชี้นําฝายบริหารไดอยาง
แทจริง ทั้งดวยความออนแอของการเมือง ดุลอํานาจระหวางนักการเมืองกับขาราชการที่มีความสัมพันธที่ซับซอนและ
เชื่อมโยงผลประโยชนระหวางกัน (โกมาตร 2551) รวมทั้งความซับซอนของโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขและความ
เปนวิชาชีพที่มักมีวิธีคิดและมีการตัดสินใจโดยอิสระของตนเอง อีกทั้งในปจจุบันหลังจากเกิดองคกรใหมเพิ่มขึ้น มี
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขจํานวนมาก “สวมหมวกหลายใบ” คือในขณะที่มีตําแหนงอยูในกระทรวงสาธารณสุข
แตก็ไดไปทํางานใหกับองคกรอื่นหรือขอรับทุนจากองคกรอื่นเพื่อมาทํางาน
ความสัมพันธในเชิงอํานาจขององคกร
เหลานี้จึงเปนในลักษณะที่ซับซอน ทั้งไมไดขึ้นตอกัน แตก็ไมเปนอิสระตอกัน เปนความสัมพันธระหวางองคกรรัฐ
(Intergovernmental Relationship หรือ IGR) ที่ความสัมพันธระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางองคกร

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติกับบทบาทหนาที่การอภิบาล
เมื่อวิเคราะหการกําหนดบทบาทหนาที่ในการอภิบาลระบบสุขภาพ ขององคกรในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ
แหงชาติของไทย พบวาในกฎหมายหลักของแตละองคกรไดมีการกําหนดรายละเอียดไว ยกเวนในสวนของกระทรวง
สาธารณสุข ที่กําหนดไวเพียงกวาง ๆ จึงไดนําขอเสนอจากคณะทํางานวิชาการ คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ ที่
เสนอไวเมื่อป พ.ศ. 2535 และคณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแหงชาติและบทบาทโครงสรางกระทรวง
สาธารณสุข ที่เสนอไวเมื่อป พ.ศ.2549 มาเปนขอมูลในการวิเคราะห (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.) ซึ่งสามารถสรุป
บทบาทหนาที่ในการอภิบาลไดดังตาราง
ตารางที่ 4 บทบาทหนาที่ในการอภิบาลระบบสุขภาพของกลไกระดับชาติดานสุขภาพ
บทบาทหนาที่ในการอภิบาลระบบสุขภาพ

สธ.(1)

สธ.(2)

1.การกําหนดนโยบาย (Policy guidance)

1.1

(1)

สวรส.

สสส.

สปสช.

2.การสังเคราะห ใชความรู และการดู
2.3
(2)
(1)
(4)
(2)
ภาพรวม (Intelligence and oversight)
3.การประสานงานและสรางความรวมมือ
(2), (3),
1.2, 1.5 (5), (9)
(1),(5)
(12)
(Collaboration and coalition building)
(4)
4.การกํากับดูแล (Regulation)
1.3, 1.4 (3),(4)
(8)
5.การออกแบบระบบ (System design)
6.การสํานึกรับผิดชอบ (Accountability)
หมายเหตุ ตัวเลขที่ระบุไดแกอํานาจหนาที่และบทบาทที่ควรจะเปนของแตละองคกร/กลไก ไดแก

คสช.
(1), (2),
(4)

สช.

(5)

(3)

(3), (4)

(2), (4)
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กระทรางสาธารณสุข-สธ. (1) คือ บทบาทที่ควรจะเปนตามรายงานของ คณะทํางานวิชาการ คณะกรรมการ
ระบาดวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ สธ. (2) คือ บทบาทที่ควรจะเปนจากรายงานการสังเคราะหบทบาท
หนาที่และโครงสรางกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 (อําพลและคณะ 2549)
สวรส.- พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (มาตรา 11)
สสส.- พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (มาตรา 5)
สปสช.- คือ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 (มาตรา 26)
คสช./สช.- คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 (คสช. มาตรา 25 และ สช. มาตรา 27)

จากตารางจะเห็นไดวาการอภิบาลระบบสุขภาพในแตละบทบาทหนาที่ ไมไดดําเนินการโดยองคกรใดองคกร
เดียว แตเปนการทํางานรวมกันของหลายองคกร/กลไก ซึ่งอาจวิเคราะหเบื้องตนไดดังนี้
1. การกําหนดนโยบาย
การกําหนดนโยบายหรือการกําหนดทิศทางของระบบสุขภาพโดยรวม
แมเปนบทบาทหนาที่หลักของ
กระทรวงสาธารณสุข แตในขณะเดียวกัน คสช.ก็มีบทบาทสําคัญในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
(มาตรา 25(1)) ซึ่งเปนแผนแมบทดานสุขภาพของประเทศ อีกทั้งยังทําหนาที่เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ (มาตรา 25(2)) รวมทั้งจัดใหมีหรือสงเสริม
สนับสนุน กระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพดวย (มาตรา 25(4))
2. การสังเคราะห ใชความรูและการดูภาพรวม
ในบทบาทการสังเคราะห ใชองคความรูและการดูภาพรวม สวรส.มีบทบาทหนาที่หลักในการสํารวจ ศึกษา
วิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพื่อวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผนงานโครงการและมาตรการตาง ๆ ในการพัฒนา
ระบบสุขภาพของประเทศไทย (มาตรา 11(1)) ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุข ก็มีหนาที่ในการพัฒนาความรูและขอมูล
เพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนระบบ (ขอเสนอ 2535 ขอ 2.3) รวมถึงทําหนาที่ดูแลการสรางและการจัดการความรูดาน
สุขภาพโดยรวมดวย (ขอเสนอ 2549 ขอ (2)) สช.ก็มีหนาที่ตามกฎหมายในการสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหขอมูล และ
สถานการของระบบสุขภาพ (มาตรา 27(3)) โดย คสช. ทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติ และผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ (มาตรา 25(5)) ซึ่งเปนการสราง
ความรูและใชความรูในการดูภาพรวมของระบบสุขภาพ
ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ไดกาํ หนดให
สสส.มีหนาที่ในการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยที่
เกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (มาตรา 5(4)) และ สปสช.ก็ถูกกําหนดให เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงาน การบริการสาธารณสุข (มาตรา 26(2)) จึงมีหนาที่ในการสรางและใชความรู และดุภาพรวมของ
ระบบในสองดานหลักของระบบสุขภาพคือ การสรางเสริมสุขภาพกับการบริการสาธารณสุข
3. การประสานงานและสรางความรวมมือ
บทบาทนี้เปนหนาที่ของทุกองคกร อาทิเชน
กระทรวงสาธารณสุข ตามขอเสนอในป 2535 มีหนาที่ การผนึกกําลังประสานหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐ
และเอกชนทุกสวน ทั้งในภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุข ทั้งรัฐและเอกชน (ขอ 1.2) และ ใหความชวยเหลือ
สนับสนุนแกหนวยงานอื่นที่จําเปนในการแสดงบทบาทสนับสนุนการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยเฉพาะหนวยงานที่
เปนองคกรภาคเอกชนสาธารณะประโยชน และองคกรประชาชน (ขอ 1.4) หรือในขอเสนอป 2549 เสนอใหกระทรวง
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สาธารณสุขทําหนาที่ สรางเสริมศักยภาพดานสุขภาพแกองคกรภาคสวนตาง ๆ และประชาชน (ขอ 5) รวมถึง
ประสานงานระหวางประเทศ (ขอ 9) จึงมีบทบาทในการเชื่อมประสานและชวยเหลือสนับสนุนตัวแสดงทั้งหมดในระบบ
สุขภาพ
สวรส. ทําหนาที่ ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชในการ
กําหนดนโยบายและแผน (มาตรา 11(2)) และยังทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และสงเสริมความรวมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ
(มาตรา 11(3)) รวมถึงสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ (มาตรา 11(4)) ซึ่ง สวรส. ทํางานผานเครือขายการวิจัยหลายรูปแบบ เชน เครือสถาบันการวิจัยภายใต
การดูแลของ สวรส. สถาบันภาคีที่มีเครือขายของตัวเอง รวมถึงเครือขายงานวิจัยระบบสุขภาพอีกจํานวนมาก
สสส. มีบทบาทหลักในการสงเสริมสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชาชนทุกวัย (มาตรา 5(1)) อีกทั้งยัง
ทําหนาที่พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ (มาตรา 5(5)) จึงตองทํางานผานเครือขายการทํางาน
สรางเสริมสุขภาพจํานวนมาก
โดยมีแผนงานโครงการที่หลากหลายในการสนับสนุนสงเสริมและเชื่อมประสานกับ
เครือขายเหลานี้
สปสช. แมไมไดมีการบัญญัติเรื่องการประสานงานและสรางความรวมมือไวอยางชัดเจนในกฎหมาย แต
อํานาจหนาที่ในการ “มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน” (มาตรา
26(12)) ก็ทําให สปสช.สามารถใชวิธีการ “มอบ” งานเปนชองทางในการประสานงานและสรางความรวมมือ โดย
สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงาน/องคกรหรือตัวแสดงอื่นจํานวนมากดําเนินงานดานตาง ๆ ได ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
เจตนารมณของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มีเปาหมาย “ใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” (ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540) สปสช.จึงมีบทบาท
สําคัญไมเพียงแตการชื้อบริการสุขภาพใหประชาชนเทานั้น แตยังมีภารกิจในการสรางความเขมแข็งของระบบบริการ
รวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนดวย ซึ่ง สปสช.เองก็ไดวิเคราะหตนเองวา มีบทบาทหนาที่หลัก 2
ประการคือสนับสนุนการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาและทําหนาที่เปน “หนวยบริหารระบบ” ผานการ
ซื้อบริการ (วิทยา 2550: 133)
คสช. มีบทบาทหนาที่ในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (มาตรา 25(3)) ซึ่ง
เปนกระบวนการในการเชื่อมประสานและสรางความรวมมือระหวางทุกภาคสวนผาน “กระบวนการถกเถียงเชิงวิธีคิด”
(deliberative function) ของการอภิบาลระบบสุขภาพในระดับประเทศและระดับพื้นที่ นอกจากนี้ คสช. ยังทําหนาที่จัด
ใหมี หรือสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพที่ “มีสวนรวม” จากทุกฝาย (มาตรา
25(4)) ซึ่งเปนกระบวนการที่สนับสนุนมิติดานการอภิบาลสะทอนคิดของระบบสุขภาพ ในขณะที่ สช. นอกจากทํา
หนาที่ดําเนินการเพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. (มาตรา 27(4)) แลวยังทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานดาน
นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และ
ดําเนินการเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ (มาตรา 27(2)) อีกดวย
นอกจากการกําหนดบทบาทหนาที่แลว โครงสรางของ “คณะกรรมการ” ที่มีองคประกอบจากหลายภาค
สวนก็มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดการประสานงานและสรางความรวมมืออยางกวางขวาง
โดยเฉพาะ
“คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ” (คสช.) ที่มีองคประกอบจากภาคการเมือง ภาควิชาการและภาคประชาสังคมใน
สัดสวนเทากัน หรือ “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
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กรรมการ ปลัดกระทรวง 7 กระทรวง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนองคกร
เอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร ผูแทนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข และผูทรงคุณวุฒิ เปนตน
4. การกํากับดูแล
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหนาที่หลักในการกํากับดูแลระบบสุขภาพโดยรวม โดยขอเสนอในป 2535
เสนอใหกระทรวงทําหนาที่ออกกฎระเบียบและวางมาตรฐานการปฏิบัติ (ขอ 1.3) และตรวจสอบควบคุมและกํากับให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว (ขอ 1.4) ซึ่งขอเสนอในป 2549 เสนอใหกระทรวงทําหนาที่กําหนดและกับกับดูแล
มาตรฐานดานสุขภาพ รวมทั้งดูแลการบังคับใชกฎหมายดานสุขภาพ (ขอ (3) และ (4)) ในขณะที่ สปสช. ก็ทําหนาที่
กํากับดูแลระบบสุขภาพเชนกัน แตเนนในสวนของการกํากับดูแลใหบริการสาธารณสุขมีมาตรฐาน (มาตรา 26(8)) แตก็
ยังไมครอบคลุมถึงมาตรฐานภายใตระบบสิทธิการรักษาอื่นนอกเหนือจากระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
เชน
ประกันสังคม ขาราชการ
5. การมีความรับผิดชอบ
แมไมไดมีการระบุไวอยางชัดเจนในกฎหมาย ทุกองคกรก็จะตองมีความรับผิดชอบ (Accountability) ตอ
บทบาทหนาที่ของตนเอง แตการทําหนาที่ในฐานะกลไกอภิบาลระบบสุขภาพคือการหนุนใหตัวแสดงอื่น ๆ มีความ
สํานึกรับผิดชอบ มีความโปรงใส ตรวจสอบโดยสาธารณชนไดนั้น มีการดําเนินการผานความสัมพันธในเครือขายการ
อภิบาล ซึ่งในระหวางองคกรภาครัฐก็มีความสัมพันธกัน (Intergovernmental relationship) ในรูปแบบตาง ๆ เชน
ความสัมพันธทางโครงสรางอํานาจและดานงบประมาณที่ทําใหตองมีการควบคุมกํากับกันและกัน
6. การออกแบบระบบ
เปนบทบาทที่ไมไดรับการระบุไวใหเปนความรับผิดชอบขององคกรใดองคกรหนึ่ง หากวิเคราะหภาพรวมของ
โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของไทย (ดังที่ไดวิเคราะหไวในหัวขอกอนหนานี้) จะเห็นไดวา หนาที่ใน
การหนุนใหเกิดความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและโครงสรางในระบบสุขภาพ ลดความซ้ําซอนและลด
ความแตกแยกของระบบ ควรเปนบทบาทหนาที่ของรัฐบาล ดังตัวอยางของสหราชอาณาจักร ที่โครงสรางของ
ระบบสุขภาพถูกออกแบบและเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางองคกรที่มีอยู
มีการจัดตั้ง
โครงสรางใหมพรอมกับการยุบโครงสรางเดิมอยางสมดุลกัน ซึ่งตางจากประเทศไทยที่มีโครงสรางใหมเกิดเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วในขณะที่โครงสรางเดิมก็ไมไดรับการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกัน
ดังนั้นเมื่อวิเคราะหบทบาทหนาที่ในการอภิบาลระบบ ของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติเหลานี้ พบวามี
บทบาทที่เหลื่อมซอนกัน จนอาจทําใหเกิดความ “ซ้ําซอน” ของภารกิจไดงาย แตในขณะเดียวกันก็มีบทบาทที่กลไกที่มี
อยูยังไมครอบคลุมถึง โดยเฉพาะบทบาทการออกแบบระบบ (system design) จึงทําใหระบบสุขภาพของไทยใน
ปจจุบันมีความซ้ําซอนและแตกแยก (fragmentation) จึงขาดเอกภาพซึ่งตามโครงสรางในปจจุบันบทบาทนี้ควรเปน
บทบาทของรัฐบาล แตดวยขอจํากัดหลายประการจึงทําใหรัฐบาลที่ผานมายังไมสามารถทําหนาที่นี้ได ดังนั้นการปฏิรูป
โครงสรางของระบบสุขภาพไทยจึงเปนบทบาทหนาที่ของกลไกเหลานี้ที่ตองใชกระบวนการตาง ๆ ในการอภิบาลเพื่อ
ผลักดันการปฏิรูปเพื่อออกแบบระบบสุขภาพที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป
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บทที่ ๔ สถานการณปจจุบนั ของ
กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ
การวิเคราะหนี้นํากรอบแนวคิดการอภิบาลทั้ง 3 มิติมาใชในการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของกลไก
อภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย โดยอาศัยทั้งขอมูลเอกสาร การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การสนทนากับ
บุคคลที่เกี่ยวของและการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย

๔.๑ เครือขายการอภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ
กลไกในระบบสุขภาพของประเทศไทย หากพิจารณาถึงจุดอางอิงสองจุดจะเห็นไดวามีการเปลี่ยนแปลงจาก
จุดเดิมที่เปนรัฐอยางเดียว มีนิยามสุขภาพก็เปนแบบเดิม ตัวแสดงมีนอย มีระบบความสัมพันธแบบแนวดิ่ง มาถึงจุด
ใหมในปจจุบันที่เปนแนวราบมากขึ้น ไมไดมีองคกรเดี่ยว หรือมีแตภาครัฐอยางเดียว แตเปนเครือขายขององคกรและ
กลไกจํานวนมาก มีตัวแสดงที่ไมคุนเคยเขามามีสว นรวมเพิ่มขึ้น ระบบจึงไมมีภาพสมบูรณแตเห็นไดเพียงภาพเลา ๆ
เทานั้น 7 กุญแจสําคัญจึงอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวม ไมวาทําอะไรก็ตองอาศัยการมีสวนรวม เพราะวาทุกสวนทุก
คนทุกภาค องคกรหรือเครือขาย มีบทบาท อํานาจหนาที่ของมันเอง ไมตองไปรอใคร ไมมีใครใหญกวาใคร มี
ความสัมพันธหลายทางมาก มีทั้งบทบาทหนาที่ทางกฎหมายและทางสังคม มีทั้งอํานาจแข็ง อํานาจออน กลยุทธและ
เทคนิคในการรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนไป

กลไกในเครือขายการอภิบาล
เครือขายการอภิบาลระบบสุขภาพในระดับประเทศประกอบขึ้นดวยกลไก สองประเภทคือ กลไกดั้งเดิมและ
กลไกที่เกิดขึ้นใหม แบบดั้งเดิมมีการแบงเปนการปกครอง สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น สวนกลางก็คือ
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหลักการที่เหมือนกัน มีการกําหนดตําแหนงตามลําดับขั้นตั้งแตปลัดกระทรวง อธิบดี
ผูอํานวยการสํานัก เปนตน สวนกลไกที่เกิดขึ้นใหม มีการออกแบบวิธีการบริหารจัดการใหมเปนแบบเฉพาะ ตาม
ลักษณะงานและภารกิจ รวมถึง “วิธีคิด” ของผูกอตั้ง เชน ตองการใหเปนอิสระจากอํานาจรัฐ มากกวากลไกแบบดั้งเดิม
8
เมื่อวิเคราะหขอดีขอเสียของทั้งสองแบบ พบวา
- กลไกแบบดั้งเดิม เปนระบบที่ไมยืดหยุน เปนระบบอํานาจแข็ง มีอํานาจสั่งการชัดเจน ฝาฝนหรือ
หลีกเลี่ยงไมได อํานาจสั่งการและตัดสินใจอยูในมือผูบริหารระดับสูงขึ้นไปทั้งหมด รวมถึงเรื่องการแตงตั้ง
โยกยาย การใหความดีความชอบ และการจัดสรรทรัพยากร กลไกแบบนี้มีขอดีในแงการควบคุมสั่งการที่
ตองการผลทันทีทันใด สามารถทําไดรวดเร็ว แตขอเสียคือถาไดผูนําที่มีปญหาก็จะนําไปในทางที่เสียหาย
ได ในปจจุบันแมวาจะมีการปฏิรูป ใหมีระบบตรวจสอบ มีกฎกติกามากขึ้น รวมถึงมีงบประมาณนอยลง
แตอํานาจในการบริหารบุคคลกร การเลื่อนลด ปลด ยาย ยังมีอยูเต็มที่ ทําใหยังสามารถสั่งการชั้นตาง ๆ
ลงไปได โดยมักไมมีขอโตแยง
- กลไกแบบใหม มีระบบที่ยืดหยุนกวา มีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการ และเปดกวางใหมีหลายฝายเขา
มามีสวนรวม ผูบริหารกับทีมงานทํางานรวมกันโดยใชหลักการและวิชาการ มากกวาที่จะเปนการใช
7
8

จากการสัมภาษณ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ (4 ก.พ. 2552)
จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองคนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข
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อํานาจแข็ง การบริหารบุคลากรรวมถึงเรื่องเงินเดือน ไมไดอยูที่เลขาธิการหรือผูอํานวยการเพียงผูเดียว
กลไกแบบนี้เหมาะกับองคกรที่เปนงานทางเทคนิค เปนองคกรที่ไมใหญนัก สายงานไมยาว อาศัยการ
ประชุมปรึกษาหารือกันก็ขับเคลื่อนงานไปได แตอาจยากลําบากในการบริหารจัดการในกรณีฉุกเฉิน หรือ
ขาดโอกาสบางอยางที่จําเปนตองอาศัยพลังหรือภาวะผูนําของผูบริหารในการผลักดันไปในทิศทางที่ควร
จะเปน

กระทรวงสาธารณสุข
สถานการณที่เปนอยูในปจจุบันนอกจากระบบการบริหารจัดการแลว แนวคิดและวัฒนธรรมองคกรก็มีสวน
สําคัญตอการดําเนินงานขององคกรดวย กระทรวงสาธารณสุขซึ่งทําหนาที่ดูแลระบบบริการสาธารณสุขประมาณรอยละ
70-80 ของทั้งหมด แตมีการปรับตัวนอยเนื่องจากมีความเปนอนุรักษนิยมสูง ผูบริหารสวนใหญเมื่อขึ้นมาดํารงตําแหนง
โดยในระดับสูงมีอํานาจมาก มักจะไมไดเปนตัวของตัวเองแตมีสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมที่ทําใหตองคิดตองปฏิบัติไปใน
แบบหนึ่ง ซึ่งพบวาเมื่อพนจากอํานาจนั้นมาก็จะเปลี่ยนไปยอมรับความคิดที่กาวหนาไดมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการ
ปฏิรูปและการกระจายอํานาจ เคยมีผูบริหารระดับสูงบางทานพูดถึงเรื่องนี้วาเห็นดวยแตขอใหทานพนตําแหนงไปกอน
เพราะไมอยากให สิ่งที่ผูใหญชวยกันสรางขึ้นมาตองหลุดออกไปจากมือในสมัยของทาน วัฒนธรรมเหลานี้ไมไดเกิดจาก
ตัวบุคคล แตเปนสิ่งที่ฝงอยูในวิธีคิดวิธีทาํ งานของผูคนที่อยูในระบบ มีการถายทอดตอ ๆ กันมา เมื่อมีความพยายาม
9
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ก็ถูกคัดคาน แนวคิดเชนนี้สะทอนไดจากความไมคืบหนาของงานกระจายอํานาจของกระทรวง
สาธารณสุข
ที่มีเจาหนาที่ของหนวยงานกระจายอํานาจสะทอนวาผูบริหารมีการเก็บเรื่องคางไว
รวมถึงการไม
ดําเนินการตามมติที่ประชุม
การสรางระบบการมีสวนรวมเปนสิ่งที่สําคัญมากในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพราะแนวคิดเกาๆ ที่วา
กระทรวงสาธารณสุขทําทุกอยาง คงไมสามารถใชไดแลวในปจจุบันที่เรื่องราวปญหาสุขภาพตางๆ มีความซับซอนและ
มีความหลากหลายสูง ตองใหพื้นที่เปนคนทําเอง กระทรวงสาธารณสุขตองปรับตัวคือ ตองกระจายอํานาจไปทําเรื่อง
ใหญ ๆ ตอนนี้กระทรวงเทอะทะเกินไป ทําเรื่องเล็ก ๆ มากเกินไป 10
อยางไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขมีจุดแข็งคือการมีตนทุนทางสังคมสูง มีทรัพยากรมาก และมีเครือขาย
ความสัมพันธกับกระทรวงอื่นและกับหนวยงานรัฐอื่น ซึ่งตนทุนเหลานี้เปนสิ่งที่สะสมมาอยางยาวนาน จึงมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินการในเรื่องที่ตองอาศัยความรวมมือของหลายฝาย และเปน “ผูรับผิดชอบ” ของสังคม เชน ในกรณี
ที่มีมีปญหาโรคระบาดหรือภัยคุกคามดานสุขภาพเกิดขึ้น

องคกรอื่น ๆ
สปสช. นอกจากบริหารจัดการเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนแลว ยังทําหนาที่เปนองคกร
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบโดยอาศัยกลไกทางการเงิน ปจจุบันมาดําเนินการเรื่องการพัฒนาระบบมากขึ้น ซึ่งผูบริหาร
11
ของ สปสช.ใหความเห็นวา แมจะดูเปนการล้ําเสนกระทรวงสาธารณสุขอยูก็จริงแตก็เปนสิ่งที่จําเปนตองทํา โดย
ปจจุบันเนนเรื่องการพัฒนาระบบบริการที่ระดับพื้นที่ สวนการพัฒนาบุคคลากรจะเนนการพัฒนาทักษะ เคยมีความ
พยายามในการการขอความรวมมือในการผลิตบุคลากรการแพทยใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชสถาบันการ
ผลิตของกระทรวงฯ แตยังไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้นหนาที่ของ สปสช.และกระทรวงสาธารณสุขที่คาบเกี่ยวกัน
9

จากการสนทนากับอดีตผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข
จากการสนทนากับ คุณสุทธิพงษ วสุโสภาพล (6 สิงหาคม 2551)
11
จากการสนทนากับผูบริหารระดับสูงของ สปสช.
10
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โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับระบบบริการสาธารณสุข
ไดทําใหเกิดความลักลั่นในบทบาทภารกิจและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ ในขณะที่ สวรส. และ สสส. มีการดําเนินงานมาระยะหนึ่ง ซึ่งไดทําใหเกิดเครือขายใหม ๆ
เพิ่มขึ้นจํานวนมาก สวน สช.นั้งยังอยูในชวงเริ่มตนที่ตองวางรากฐานตาง ๆ ใหเขมแข็ง

ความสัมพันธระหวางกลไกตาง ๆ
การปฏิรูประบบสุขภาพของไทยที่ผานมาไดทําใหเกิดความขัดแยงกันคอนขางสูง
โดยเฉพาะในสวนของ
ผูบริหารระดับสูง ที่มีความคิดเห็นแตกตางกัน มีการแตกเปนกกเปนเหลา ทําใหในการเคลื่อนไหวเรื่องสําคัญ ๆ ที่ตอง
อาศัยภาวะผูนํา อาศัยความรวมมือรวมใจของทุกฝายทําไดอยางยากลําบาก จึงทําใหเสียโอกาส ตัวอยางเชน การ
ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ที่แตเดิมคอนขางมีปญหาในเรื่องประสิทธิภาพ (efficiency) ตอมาเมื่อเริ่มดําเนิน
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีการจัดตั้ง สปสช. ก็ทําไดเพียงการปฏิรูประบบการเงินเทานั้น ระบบสวนอื่น ๆ
ไมไดรับการปฏิรูป สถานบริการทั้งหลายไมไดปรับตัวที่จะรองรับ มีการตอตานการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวาง เมื่อ
12
ผูบริหารระดับสูงไมมีเอกภาพจากขางบนทําใหเสียโอกาส มาจนถึงตอนนี้จึงตองตามแกปญหาที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่ง
การขาดเอกภาพและการตองตามแกปญหาเหลานี้ ทําใหเราไมไดมาสนใจกับเรื่องที่มีความสําคัญที่แทจริง และไมทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งยังมีปญหาที่ตองพบอีกมาก เชน ปญหาโรคไมติดตอ สุขภาพผูสูงอายุ โรคอุบัติใหม
โรคระบาด รวมถึงสิ่งที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดลอมของโลก
การเกิดขึ้นของ หนวยงาน องคกร และกลไกการทํางานตาง ๆ สวนหนึ่งไดทําใหระบบสุขภาพมีลักษณะ
แบงแยกออกเปนสวนยอย ๆ แมมีบทบาทภารกิจที่เหลื่อมซอนกันแตขาดการเชื่อมประสาน ตัวอยางเชน ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ นพ.ฑินกร โนรี ผูอ ํานวยการสํานักวิจัยกําลังคนดานสุขภาพ
ไดสะทอนโดยเปรียบเทียบวาหนวยงาน ส. ตาง ๆ (หนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมที่มีอักษรยอตัวแรกคือ ส.เสือ) ทํางาน
“เหยียบเทา” กับหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข ควรหาแนวทางในการทํางานรวมกัน โดยเสนอวาควรมีกลไกที่
ติดตามดูแลเรื่องกําลังคนอยางตอเนื่องและควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานกําลังคนแหงชาติ ไมใชของกระทรวง
13
สาธารณสุขเทานั้น
ซึ่งปจจุบัน คสช.ไดมีการจัดตั้งกลไกเพื่อทําหนาที่ติดตามดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะ คือ
คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
อีกตัวอยางหนึ่งคือระบบสารสนเทศดานสุขภาพ ที่ผานมาแตละหนวยงานมีการกําหนดมาตรฐานกําหนดรหัส
ของตัวเอง แมในกระทรวงสาธารณสุขแตละหนวยงานทั้งสํานักงานปลัดฯ หรือ กรมตาง ๆ ก็มีระบบขอมูลที่ตางกันจน
ยากที่จะมาเชื่อมโยงกันได จึงมีการจัดตั้งสํานักพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Health Information Systems
Development Office-HISO) ขึ้น เปนเครือสถาบันวิจัยของ สวรส. โดยมีภารกิจหนึ่งในการพัฒนาระบบดัชนี้ชี้วัดดาน
สุขภาพระดับชาติ มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน มีการทํากรอบแนวคิดยุทธศาสตรรวมกับสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข หรือ การเชื่อมโยงกับ สช. เพื่อใหมีการนําระบบไปใชในภาคประชาชน
รวมถึงมีการประสานกับเครือขายตาง ๆ เพื่อการจัดทําขอมูลเฉพาะประเด็น เชน เครือขายที่ทํางานเกี่ยวกับโรคเอดส
14
หรืออุบัติเหตุ
นอกจากความสัมพันธระหวางองคกรแลว ยังมีการจัดเวทีเพื่อใหผูบริหารจากแตละองคกรไดพบกันทั้งรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน

12

จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองในกระทรวงสาธารณสุข
นพ.ฑินกร โนรี นําเสนอในการประชุม ณ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (12 ก.ย. 2551)
14
นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล นําเสนอในการประชุม ณ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (12 ก.ย. 2551)
13
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การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการเชิญผูบริหารขององคกรตาง ๆ มารวมประชุม
ดวยนั้น พบวามีการเขารวมนอย โดยใหเหตุผลวาสวนหนึ่งเปนเพราะปจจุบันการประชุมมีบรรยากาศที่
ตางไปจากอดีตที่เคยเปนเวทีการพูดคุย มีการรับฟงกันมาก ปจจุบันเปนแตเพียงรูปแบบที่เปนทางการ
ตองคอยระมัดระวังตัวในการพูด
การอบรมนักบริหารของหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (กพ.) หรือสถาบันพระปกเกลา ที่มีการเชิญบุคลากรจากหลายหนวยงานเขารับการอบรม
รวมกัน ดวยมีเปาหมายสวนหนึ่งในการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารจากตางองคกร แตหลายคน
เห็นวาวายังคงใชกระบวนการและวิธีการแบบเดิม แตก็มีปญหาสําคัญคือคนที่เขาไปรับการอบรมรวมกัน
มีความหลากหลายนอย จึงกลายเปนกระบวนการถายทอดวิธีคิดแบบเดิม ๆ ที่ขาดความเขาใจในมุมมอง
ของภาคสวนอื่น ๆ ของสังคม ตัวอยางเชน การอบรมของสถาบันพระปกเกลาที่แมมีผูเขารวม ทั้ง
นักการเมือง ขาราชการ ภาคเอกชน แตยังขาดภาคทองถิ่นและประชาสังคม

ในสวนของผูบริหารระดับกลางหรือเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการในองคกรตาง ๆ นั้น สวนใหญมีความสัมพันธที่
ดีตอกันในหลายลักษณะ เชน บุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหมนั้นสวนใหญเคยเปนบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข จึงยังมีความรูจักคุนเคยกับระบบงานและเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข องคกรตาง ๆ
เหลานี้เปนแหลงสนับสนุนทรัพยากรใหบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสามารถดําเนินงานในภารกิจได
เชน
เจาหนาที่ของกรม กองหรือโรงพยาบาลที่ของบประมาณจาก สสส. หรือ สปสช. ในการจัดทําโครงการเฉพาะตาง ๆ
รวมถึงการมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางองคกร เชน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือการรณรงคตาง ๆ ก็เปน
โอกาสใหบุคลากรไดทํางานรวมกันอีกดวย

๔.๒ ธรรมาภิบาลในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ
15

ธรรมาภิบาล คือการอภิบาลในสวนที่เปนการทําใหเปนองคกรที่ดี ไมใชบรรลุภารกิจเทานั้น ธรรมาภิบาล
เปนทั้งเปาหมายและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
กรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลถูกกําหนดขึ้นหลายรูปแบบ ซึ่ง นพ.วิชัย โชควิวัฒน ใหความเห็นวาสําหรับ
ประเทศไทยสิ่งที่บัญญัติไวใน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
นั้นมีความสมบูรณที่สุด ที่ควรนํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหเพื่อพัฒนาธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพ และเสนอวา
โครงสรางของธรรมาภิบาลระบบสุขภาพนั้น ประกอบดวยโครงสรางที่เปนองคกรหลักที่มีกระทรวงสาธารณสุขที่เปน
แกนกลาง มีองคกรพัฒนาเอกชนและสื่อมวลชนทําหนาที่เสริมงานและตรวจสอบดวย และมีองคกรอีกมากมาย เชน
กพร. กพ. มีกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กรรมการพิทักษคุณธรรม สตง. ปปช. ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม องคกร
16
วิชาชีพ เปนกลไกธรรมาภิบาลจากภายนอก ดังนั้นการวิเคราะหระบบธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพในปจจุบันจึง
แยกออกเปน 3 สวนไดแก ธรรมาภิบาลของเครือขายองคกรหลัก ธรรมาภิบาลในแตละองคกร และองคกรภายนอกที่
สนับสนุนใหธรรมาภิบาลเขมแข็ง

15
16
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ธรรมาภิบาลของเครือขายองคกรหลัก
ธรรมาภิบาลของเครือขายองคกรหลัก นพ.วิชัย โชควิวัฒนใหความเห็นวา การที่ประกอบดวยหลายองคกร
เปนลักษณะที่สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เพราะถามีแตกระทรวงสาธารณสุขเพียงองคกรเดียว จะมีแนวโนมทําใหเกิด
ความเสื่อมเพราะรวมศูนย ที่ผานมาองคกรที่ตั้งขึ้นใหมสามารถทําหนาที่ของตนเองไดดีพอสมควร เชน สวรส.
สามารถสรางองคความรูสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพไดอยางเปนรูปธรรม เชน การพัฒนาเรื่องหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาประสบความสําเร็จไดเพราะองคความรูจาก สวรส. แมวาปจจุบันจะยังไปไมถึงเปาหมายที่ตองการ คือ
ยังมีการแยกเปน 3 กองทุนอยู ซึ่งตามนิยามของธรรมาภิบาลแลวการที่มีสามกองทุน ไมไดเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน ไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตอประชาชน ซึ่งจะเกิดไดตองมีความเปนธรรม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ระบบ
ประกันสังคมทําใหโรงพยาบาลตาง ๆ พยายามลดรายจายเพื่อใหมีกําไรสูงสุด ในอีกทางหนึ่งระบบสวัสดิการขาราชการ
ก็มีปญหาในเรื่องความคุมคา
ในสวนของ สปสช. มีการใชเงินอยางคุมคามากขึ้น มีการปรับปรุงพัฒนาสม่ําเสมอ มีการผลักดันใหเกิด
กองทุนสุขภาพชุมชน ผลักดันใหเกิดระบบสงตอ ระบบการผาตัดที่รวดเร็ว สสส. ก็ทําหนาที่ไดดี บรรลุภารกิจสําคัญได
มาก สวน สช. เปนองคกรที่ตั้งขึ้นใหมไดทํากระบวนการบางอยางแลวแตยังไมเห็นผลลัพธ ยังมีความทาทายที่สําคัญ
เชน เกิดสมัชชาสุขภาพแลวจะเกิดผลลัพธอยางใดหรือไม จุดนี้มีความสําคัญ เพราะบทบาทตามกฎหมายของคือตอง
ผลักดันใหเปนมติ ครม. และใหมีการนําไปสูการปฏิบัติ ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยังมีลักษณะรวมศูนยอยูมาก
ในขณะที่เกิดองคกรภายนอกจํานวนมากแตภายในกลับไมกระจายตัว ดังนั้นเรื่องของการปฏิรูปองคกรจึงเปนโจทย
ใหญของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน17

ธรรมาภิบาลภายในแตละองคกร
ธรรมาภิบาลในแตละองคกรเปนสวนประกอบที่สําคัญที่สงเสริมธรรมาภิบาลของระบบในภาพรวม องคกรที่
เกิดขึ้นใหมมีฐานอยูบนการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบสุขภาพ
จึงมีการออกแบบที่เอื้อใหเกิดธรรมาภิบาล
ภายในองคกรสูง เชน การมีคณะกรรมการกํากับดูแลการทํางานของผูบริหาร การกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือประเมินผล
แตสําหรับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีพัฒนาการของระบบการทํางานและวัฒนธรรมองคกรมาอยาง
ยาวนาน ซึ่งหลายสวนไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
นโยบายการปฏิรูประบบราชการที่ผานมาทําใหกระทรวงสาธารณสุขตองมีการปรับตัว ผูบริหารเริ่มปรับตัววิธี
คิดแบบ “ฉันเปนอธิบดี ฉันตัดสินใจคนเดียวเลย” มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจึงมีการสรางระบบการใหความเห็นหรือการ
กลั่นกรอง ซึ่งเปนการเพิ่มกระบวนการมีสวนรวม แตยังพบไดวาบางครั้งกระบวนการนี้กลับเปนเพียงแครูปแบบเสริม
เพื่อใหเกิดความชอบธรรมของการใชอํานาจเทานั้น โดยที่ผูบริหารยังคงตัดสินใจดวยตนเองอยางเบ็ดเสร็จ ตัวอยางเชน
การแตงตั้งโยกยายซึ่งเปนอํานาจของผูบริหารโดยตรง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตวิธีที่เปนสากลคือตองมี
คณะกรรมการ มีขอมูล มีกระบวนการกลั่นกรองกอน แตในบางครั้งเปนแตเพียงการแสดง ทําใหเหมือนกับวาใหมี
กระบวนการเทานั้น มีกรรมการก็จริงแตถูกสั่งการไดหมด กรรมการพิจารณาอยางไร ใชหลักเกณฑหรือขอมูลอยางไรก็
ไมไดนํามาเปดเผย สุดทายผูมีอํานาจก็ตัดสินใจและบอกวา “ไดตัดสินใจตามที่บอรด (คณะกรรมการ) เสนอ” จึงเปน
การยืมมือบอรดมาสรางความชอบธรรมใหกับการตัดสินใจที่ไมชอบธรรมเหมือนเดิม18
ในเรื่องการกระบวนการนโยบายภายในกระทรวงสาธารณสุขก็เชนเดียวกัน
การแกปญหาที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพนั้น มีสองลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนปญหาของแตละพื้นที่หรือแตละหนวยยอยดําเนินการไดเอง กับอีก
17
18
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ลักษณะหนึ่งคือปญหาที่สั่งการโดยนโยบายจากสวนกลาง
ซึ่งพบวามีหลายประเด็นปญหาที่ถูกนํามากําหนดเปน
นโยบายโดยกระบวนการที่ไมมีธรรมาภิบาล ทําใหตองไปทําในเรื่องที่ไมมีความจําเปนเรงดวนจริง จึงเกิดผลกระทบตอ
การใชทรัพยากร งบประมาณ และพละกําลังไปโดยไมเกิดประโยชนอยางเหมาะสม แตในระบบของกระทรวง
สาธารณสุขนั้นมีจุดแข็งที่สําคัญคือ การมีความเปนวิชาชีพคอนขางสูง (highly professionalism) ทําใหผูบริหารในทุก
ระดับมีอัตลักษณ มีหลักการของตนเองที่ทําใหไมสามารถไปควบคุมหรือสั่งการจนผิดทิศผิดทางไดมากนัก19
ในองคกรอื่น ๆ ก็มีความทาทายในการพัฒนาธรรมาภิบาลภายในองคกรเชนกัน เชน สปสช. ที่หลายคนเห็น
วากําลังมีลักษณะคลายกับจะเปนเหมือนกัน “สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” อีกแหงหนึ่ง คือเริ่มมีวัฒนธรรมการ
20
ทํางานและการใชอํานาจแบบราชการมากขึ้น สสส. ก็ถูกจับตามองและตรวจสอบจากสังคมมากขึ้น เนื่องจากการ
สรางเสริมสุขภาพจําเปนตองทํางานกับเครือขายที่มีความหลากหลายสูง
จึงสนับสนุนงบประมาณใหกับเครือขาย
จํานวนมากในแผนงานโครงการที่หลากหลาย
ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดการดําเนินงานหรือใชงบประมาณอยางไม
เหมาะสมไดเสมอ

องคกรภายนอกทีส่ นับสนุนใหธรรมาภิบาลเขมแข็ง
ปจจุบันมีกลไกจํานวนมากที่มีสวนสนับสนุนใหธรรมาภิบาลขององคกรดานสุขภาพมีความเขมแข็ง
ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา
รวมถึงสื่อมวลชน เปนตน แตจากหลายเหตุการณไดสะทอนใหเห็นวากลไกเหลานี้ยังไมสามารถทําหนาที่ไดอยาง
เหมาะสม เชน กรณีการปฏิรูประบบบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐที่ กพร. วิเคราะหองคกรตาง ๆ แบบ “ตัดเสื้อ
โหล” ไมไดใหความสําคัญกับความแตกตางและหัวใจของธรรมาภิบาลในแตละองคกร รวมถึงสรางภาระดานงาน
เอกสารมากเกินความจําเปน กรณีทุจริตการจัดซื้อคอมพิวเตอรที่มีผูกระทําผิดชัดเจนแต กพ.ไมดําเนินการใด รวมถึง
ๆ กรณีที่นักการเมืองใชอํานาจสั่งปลดผูอํานวยการองคการเภสัชกรรมโดยมิชอบ กพ.ก็ไมดาํ เนินการใด ๆ กรณีทุจริต
การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินที่ สตง.ไมไดดําเนินการกับผูกระทําผิด สื่อมวลชนก็ไมไดลงลึกในประเด็นตาง ๆ เทาที่ควร
ไมไดติดตามเพื่อเปดเผยสิ่งที่ควรใหสาธารณชนไดรับรู
เชน
กรณีที่กองทุนประกันสังคมเพิ่มเงินจัดสรรใหกับ
โรงพยาบาลประมาณสี่พันลานบาทโดยไมเพิ่มสิทธิประโยชนใด ๆ ใหกับผูประกันตน 21

๔.๓ ความสัมพันธในมุมมองการอภิบาลสะทอนคิด
โลกยุคปจจุบันไดทําใหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมที่มีความเสี่ยงภัย มีความเปนปจเจกนิยม
ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเปนโลกาภิวัตน เชนเดียวกันกับประเทศทั้งหลายในโลก ปจจัยกําหนดสุขภาพมีความ
สลับซับซอนและมีความจําเพาะกับบริบทสูง การกําหนดวาสิ่งใดเปน “ปญหาสุขภาพ” ที่จําเปนตองจัดการไมสามารถ
กําหนดเปนมาตรฐานเดียวใชกับทั่วประเทศไดอีกตอไป ตัวอยางเชน ปญหาสุขภาพของประชาชนรอบสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ก็แตกตางกับที่สนามบินดอนเมือง จะคิดรวม ๆ เหมือนกันไมได สิ่งที่เรียกวาการอภิบาลจึงมีบทบาทหนาที่และมี
19

จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองของกระทรวงสาธารณสุข
จากการสนทนากับบุคลากรสาธารณสุขทั้งที่อยูใน สปสช. และในองคกรอื่น
21
จากการสัมภาษณอดีตผูบริหารระดับอธิบดี ในกระทรวงสาธารณสุข
20
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ความหมายดังที่ Jan-Peter Voß และ Rene Kemp (2006) เสนอไววาเปน “กระบวนการที่สังคมใชในการระบุถึงปญหา
และรับมือกับปญหา” เปนกระบวนการของสังคมที่ควบคุมกํากับตัวเอง ที่ไมไดถูกสั่งการโดยแผนที่คนอื่นกําหนด ไมได
ถูกควบคุมโดยคนกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนปฏิสัมพันธกันของผูคนหรือองคกรจํานวนมากที่มีปญหาของตัวเอง มารวม
กันกําหนดเปาหมายและแนวทางบรรลุเปาหมายของตัวเอง
ในประเด็นดานสุขภาพก็เชนเดียวกันหากพิจารณาใหเขาใจความจําเพาะของบริบททั้งหลายแลวจะเห็นไดวา
กลไกที่ใชในแตละพื้นที่แตละประเด็นไมจําเปนตองเหมือนกัน และเมื่อเวลาเปลี่ยนไปบริบทก็เปลี่ยนไปดวย เชน การ
ตัดสินวางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยในอดีตไดผลหรือไม จะตองวิเคราะหดวยบริบทของสังคมในตอนนั้น
ถาใชบริบทปจจุบันไปตัดสินจะทําใหเขาใจไมถูกตอง ดังนั้นจะกําหนดประเด็นการวิเคราะหโดยใชเฉพาะคําวา “การ
อภิบาลระบบสุขภาพ” เทานั้นไมได เพราะแตละสวนของระบบสุขภาพ ก็มีการอภิบาลในลักษณะของตัวเอง จึงไมมีสูตร
22
สําเร็จตายตัว เชน การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) พบวาการอภิบาลที่ระดับ
พื้นที่ ระดับกรม ระดับกระทรวง ก็มีความแตกตางกัน
การอภิบาลระบบสุขภาพในความหมายนี้จึงเปนกระบวนการที่ผูคนหรือองคกรทั้งหลายที่ตางมีปญหาของ
ตัวเอง มารวมกันกําหนดวาอะไรคือ “ปญหา” ที่ตองใหความสําคัญ รวมกันกําหนดเปาหมายและแนวทางบรรลุ
เปาหมายของตนเองซึ่งเปนกระบวนการในการกําหนดวา “ระบบสุขภาพ” ที่ผูคนทั้งหลายตองการควรเปนอยางไร ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดที่ สวรส.ใชในวิเคราะหและสรางองคความรูในชวงเริ่มตนแผนงานวิจัยการอภิบาลระบบสุขภาพ ที่
อยูบนพื้นฐานวาการอภิบาลคือกลไกในการปฏิรูประบบสุขภาพ
ในชวงตนของการวิจัยดานการอภิบาล (พ.ศ.2545-2547) สวรส. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการ
กําหนดและกํากับนโยบาย โดยนํากรอบคิดที่ไดจากกระบวนการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ที่เนนเรื่องสมัชชา
สุขภาพ การมีสวนรวมในการวางแผน และการปฏิรูปโรงพยาบาลใหเปนโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ จึงแบงบริบทของ
การอภิบาลออกเปน 4 ระดับคือระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับสถานบริการสุขภาพ แตตอมา (ชวงป
พ.ศ.2548-2550) สวรส. ไดขยับไปที่การปรับตัวขององคกรตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบ โดยเนนที่การ
ปรับตัวของกลไกการบริหารจัดการองคกรสุขภาพใหมีความโปรงใสตรวจสอบได
สวนการพัฒนาองคความรูเพื่อ
สนับสนุนการปฏิรูประบบก็ยังคงมีการทํางานอยางตอเนื่องโดยองคกรลูก คือ สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ (สปรส.) กรอบแนวคิดการอภิบาลระบบสุขภาพของ สวรส. จึงครอบคลุมถึงเรื่อง “ธรรมาภิบาล” อยาง
เปนรูปธรรมมากขึ้น แตมีสวนทําใหคนจํานวนหนึ่งเขาใจผิดวา การอภิบาล (Governance) กับธรรมาภิบาล (Good
Governance) มีความหมายเหมือนกัน

การอภิบาลสะทอนคิดกับ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
การอภิบาลในกรอบแนวคิดของการอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) หมายถึงกระบวนการที่
สังคมใชในการระบุถึงปญหาและรับมือกับปญหา ประกอบดวยกระบวนการ 3 สวนคือ การที่ปญหารวมถูกกําหนดและ
วิเคราะห การประกอบสรางเปาหมายและการประเมินทางเลือกที่เปนคําตอบ และ การเชื่อมประสานยุทธศาสตรในการ
ทํางาน โดยมีการสะทอนคิด (reflexive) ตลอดเวลา นั้นคือมีการรวมกันพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาทั้งผลจากการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรและผลที่เกิดจากโครงสรางและกระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร จึงทําใหมีการปฏิรูป
ทั้งระบบตอเนื่อง
จากกรอบแนวคิดนี้กลไกการปฏิรูประบบสุขภาพ จึงทําหนาที่เปน “กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ”
ซึ่งในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งและพัฒนากลไกนี้มายาวนาน เชนแนวคิดเรื่องการจัดตั้ง “สภาสุขภาพ
22

จากการสัมภาษณ นพ.วิพุธ พูลเจริญ (27 ก.พ. 2552)
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แหงชาติ” เมื่อประมาณ 30-40 ปกอน จนกระทั่งมีการกําหนดกลไกขึ้นอยางเปนรูปธรรมในป พ.ศ. 2543 ที่มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) และ สปรส. ขึ้น มีการสาธิตและทดลองใชกลไกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและไตรตรองสะทอนคิดเพื่อพัฒนาและปฏิรูปวิธีคิดและโครงสรางของระบบสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง จนสามารถสรางนวัตกรรมที่เปนเครื่องมือสําคัญของสังคมในการปฏิรูประบบสุขภาพอยางตอเนื่อง คือ พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550
ในกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดเครื่องมือและกลไกที่สําคัญไวหลายประการ โดยมีกลไกหลักที่เนนการมีสวนรวม
เพื่อสานพลังจากทุกภาคสวนในการปฏิรูประบบสุขภาพไดแก การเปดพื้นที่ของ “สุขภาพ” ใหกวางขวางและจัดพื้นที่
ทางสังคม (Social space) เปน “เวที” ใหตัวแทนจากทุกสวนในสังคมไดแสดงออกและรวมกันถกแถลง (Deliberate)
เพื่อกําหนดทิศทางและขับเคลื่อนระบบสุขภาพรวมกัน รวมถึงการจัดตั้ง “คณะกรรมการ” เพื่อทําหนาที่ตาง ๆ โดยมี
องคประกอบจากทุกภาคสวน อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่เรียกวา “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” เปนภาพของ
ระบบสุขภาพที่ตองการซึ่งทุกฝายไดรวมกันรางขึ้นและรวมกันปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เปนตน
ปจจุบัน (จนถึงเดือนมีนาคม 2552) มีกลไกที่เกิดขึ้นภายหลังการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้จํานวนมาก เชน
- คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) มีการประชุมกันอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 2 เดือน ซึ่งที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน คสช. ไดจัดตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพื่อทํางานเฉพาะ ไดแก คณะกรรมการจัดทํา
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพ (คจ.สช.) คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
แหงชาติ เปนตน คณะกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดมาทําหนาที่ประธานการประชุมดวย
ตนเอง
- สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) มี นพ.อําพล จินดาวัฒนะเปนเลขาธิการ และ มี
คณะกรรมการบริหาร (คบ.) ทําหนาที่กํากับดูแลโดย คบ. มีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 2
เดือน มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธานกรรมการ
- การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551 วันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ณ ศูนยประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมจากทุกภาคสวน มาจากทั่วประเทศรวมจํานวนประมาณ
1,500 คน ซึ่งมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติจํานวน 14 ประเด็นจะผานกระบวนการพิจารณาของ คสช. เพื่อ
เสนอเขาสูคณะรัฐมนตรีตอไป ในการจัดสมัชชาครั้งนี้ มี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน
กรรมการ คจ.สช.
- การจัดทํา ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.... ที่ดําเนินการยกรางโดยคณะกรรมการ
ที่มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปนประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการ 6 คณะที่มีสวนรวมจากทุกฝาย โดย
ไดนําเขาพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1 ดวย หลังจากนั้นจะนําเขาสูการพิจารณาของ คสช.
เพื่อใหความเห็นชอบ
และสงใหกับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณใหความเห็นชอบและดําเนินการตอไป
ธรรมนูญนี้เปนการกําหนด เปาหมาย มาตรการกวาง ๆ ของระบบสุขภาพแหงชาติที่มองไกลไปจนถึงป
พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) ในการผลักดันใหธรรมนูญมีผลไปสูการปฏิบัติ จึงตองมีคณะทํางานเพื่อติดตาม
23
สนับสนุนและประเมินผล ในการประชุม คสช. ครั้งที่ 1/2552 จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญฯ ขึ้น โดยไดแตงตั้งให นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปน
ประธานกรรมการ
23

นพ.อําพล จินดาวัฒนะ นําเสนอในการประชุม คสช. ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 20 มีนาคม 2552 ณ หองประชุม 1
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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กลไกที่เกิดขึ้นใหมเหลานี้จะเห็นไดวามีการทํางานประสานกันโดยมีคณะการการสุขภาพแหงชาติเปนจุด
เชื่อมตอหลักและเนนกระบวนการมีสวนรวม (ดังภาพที่ 10) แตกลไกเหลานี้ยังคงมีขอจํากัดและสิ่งทาทายอีกมาก เชน
ประเด็นเรื่องการมีสวนรวม ซึ่งผูที่เขารวมในเวทีหรือกลไกเหลานี้จะตองผานกระบวนการคัดเลือก จึงมีผูตั้งขอสังเกตวา
บุคคลเหลานี้เปน “ตัวแทน” ที่แทจริงหรือไม มีกระบวนการคัดเลือกที่เหมาะสมเปนที่ยอมรับจริงหรือไม ขอเสนอหรือ
ความคิดเห็นที่นําเสนอนั้นเปนของสวนตัวหรือของกลุมที่ตนเปนผูแทน มีอิสระในการลงคะแนนเสียงมากนอยแคไหน
และมีความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ในกลไกเหลานี้มากนอยเพียงใด นอกจากนี้ก็ยังมีความทาทายในเรื่อง “การไมมี
สวนรวม” ของกลุมองคกรหรือเครือขายตาง ๆ ซึ่งจะตองเพิ่มขึ้นในอนาคต
ภาพที่ 9 ความสัมพันธของกลไกภายใตระบบสุขภาพภายหลังการประกาศใช
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550

ที่มา : อําพลและคณะ 2551a: 412
ดวยความเปนสิ่งใหมจึงยังมีอุปสรรคและความทาทายอีกมาก ดังที่ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ไดสะทอนวากลไก
เหลานี้เปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม เปนโอกาสอันหนึ่งของสังคมซึ่งตองอาศัยความรวมมือกันในการผลักดัน
“จะหวังใหเฉพาะ คสช. และ สช. เปนผูผลักดันใหสําเร็จคงเปนไปไมได คสช. และ สช. ทําหนาที่ใน
การเปดพื้นที่ใหทุกฝายไดมารวมกัน ไมมองวาใครเปนศัตรู ถือวาทุกฝายเปนมิตรดวยกัน ดวยการทํา
แบบนี้ ดวยทาทีแบบนี้ มันก็จะคอย ๆ พัฒนาไป... คสช. สช. เพิ่งเริ่มตน ความเขมแข็งยังไมมี อยาไป
ฝากวาเมื่อมันมีความหวังใหมเกิดขึ้น ทุกคนก็จะฝากความหวังไว จริงๆ แลวมันเกิดไดจากทุกสวน
การเริ่มตนทําไดทกุ ที่ อยาไปฝากความหวังไวอันเดียว... ตองใหเวลา และทุกฝายที่เห็นวามันเปน
ประโยชนไดก็ตองมาชวยกันใชชวยกันทํา อยางสมัชชาสุขภาพถาเห็นวามันเปนโอกาสที่จะมาสราง
นโยบายดวยกัน ผลักดันดวยกัน เรียนรูดวยกัน ก็ตองเขามาชวยกันทํา แตถายังยืนหางอยูแลวคอยดู
วาจะเจงไหม จะสําเร็จไหมมันก็ไมใช”24
เมื่อวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดเครือขายการอภิบาลพบวา ดานความสัมพันธในการเปนเครือขายนโยบาย
(policy network) พบวาแตละองคกรมีกระบวนการนโยบายของตนเอง “แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ” ที่ควรทําหนาที่
24

จากการสัมภาษณ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ (4 ก.พ. 2552)
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เปนแผนแมบทใหกับทุกองคกร ก็ไมไดรับการใหความสําคัญและมีการนําไปใชประโยชนไมมากนัก เวทีการประชุมรวม
ก็เปนเพียงรูปแบบทางการที่ไมทําใหเกิดการเชื่อมโยงกันไดจริง การเชื่อมประสานมักใชเครือขายความสัมพันธสวน
บุคคลของบุคลากรระดับตาง ๆ โดยมีการทํางานรวมกันระหวางองคกรเปนเรื่อง ๆ ไป จึงมีความสัมพันธในลักษณะ
เครือขายรายประเด็น (issue network) ที่มีการทํางานรวมกันเปนครั้งคราว โดยไมไดมีความเห็นสอดคลองกันไปใน
ทิศทางเดียว จึงมีบางครั้งที่ตางหนวยงานทําเรื่องเดียวกัน แตมีแนวทางขัดแยงกัน สรางความยากลําบากใหผูปฏิบัติใน
พื้นที่ และเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวมในกรณีวิกฤตที่ตองการความเปนเอกภาพทางนโยบายสูง เชน ในกรณี
การควบคุมโรคระบาด
กลไกที่เกิดขึ้นใหมจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มีสถานะและบทบาทที่จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงทุก
ภาคสวนในระบบสุขภาพ โดยอาศัยกลไก คสช. สมัชชาสุขภาพ รวมถึงการจัดทํา “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ” ซึ่งจะเปนแผนแมบทดานสุขภาพของประเทศ กลไกเหลานี้ทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีโอกาสมากําหนด
ประเด็นปญหาดานสุขภาพของสังคมไทย และกําหนดยุทธศาสตรเพื่อจัดการปญหาเหลานั้นรวมกัน จึงเปนรูปธรรมของ
การอภิบาลที่อาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive governance) สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการคือการพัฒนา
ความสัมพันธแบบเครือขายนโยบาย ใหมีความเปนชุมชนนโยบาย (policy community) ที่มีการทํางานรวมกันอยาง
สม่ําเสมอและมีเปาหมายหรือคุณคารวมกันมากยิ่งขึ้น แตในปจจุบันก็ยังอยูในชวงเริ่มตนเทานั้น

๔.๔ บทสรุป
โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพในปจจุบันมีความสลับซับซอน แมในชุมชนเล็ก ๆ ชุมชนหนึ่งก็ประกอบ
ขึ้นดวยเครือขายความสัมพันธของตัวแสดงจํานวนมาก แตเนื่องจากการอภิบาลสังคมไทยมีศูนยกลางอยูที่กลไกภาครัฐ
ดังนั้นแกนกลางของการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศจึงอยูที่รัฐบาลและกลไกหลักที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล ซึ่งไดแก
กระทรวงสาธารณสุข สวรส. สสส. สปสช. และ สช. โดยครอบคลุมบทบาทหนาที่ของ “ภาวะผูนําและการอภิบาล” ทั้ง ๖
ประการตามกรอบแนวคิดในรายงานขององคการอนามัยโลกเมื่อป พ.ศ.2550
แตเนื่องจากที่ผานมา รัฐบาลไมไดแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการอภิบาลระบบสุขภาพ โดยเฉพาะบทบาทใน
การออกแบบระบบ จึงมีการตั้งองคกรใหมขึ้นโดยไมมีการปฏิรูปองคกรที่มีอยูเดิมใหสอดคลองกัน ซึ่งแมจะมีการ
บัญญัติบทบาทหนาที่ไวในกฎหมายของแตละองคกรใหมีหนาที่เฉพาะของตนเอง แตในทางปฏิบัติแลวก็จําเปนตองมี
การทํางานที่ลักลั่นกัน สวนหนึ่งเปนเพราะประเด็นทางสุขภาพมีความซับซอนและเชื่อมโยงกัน ในการดําเนินการเรื่อง
หนึ่งใหสําเร็จตองอาศัยการทําเรื่องอื่น ๆ ดวย รวมทั้งในแตละเรื่องก็มีวิธีทํางานไดหลายแบบ เชน การสราง
หลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพไดอยางเปนธรรม จําเปนตองมีการพัฒนาระบบบริการใหดี
ขึ้น จึงทําให สปสช. ตองเขามามีสวนในการผลักดันการพัฒนาระบบบริการ แตเนื่องจากหนวยบริการสวนใหญอยู
ภายใตการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขจึงกลายเปนภารกิจที่ซอนทับกัน เพียงมีสวนตางคือ สปสช.ใชกลไกทาง
การเงินกระตุนใหเกิดการพัฒนา ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขใชกลไกการบริหารราชการ
สภาพความไมเปนเอกภาพของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ
เปนประเด็นสําคัญที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมา
วิพากษวาเปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบสุขภาพ และเปนตนเหตุของความลมเหลวหรือความไมมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินนโยบายดานสุขภาพ โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับองคกรอื่น มีความพยายามในการ
เชื่อมประสานกันระหวางองคกร เชน การประชุมรวม การประสานแผนงานหรือทําโครงการรวมกัน ซึ่งพบวาในระดับ
ปฏิบัติการสามารถเชื่อมประสานกันไดคอนขางดี สวนหนึ่งเพราะบุคคลากรจํานวนมากที่ปฏิบัติงานอยูในองคกรที่จัดตั้ง
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ขึ้นใหม เคยเปนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมากอน จึงมีความรูจักคุนเคยกับบุคลากรและระบบงานของกระทรวง
แตในระดับบริหารมักมีความสัมพันธกันแตเพียงรูปแบบทางการเทานั้น
ปจจัยสําคัญคือการมีฐานวิธีคิดและความรู
ความเขาใจที่แตกตางกันระหวางผูนําระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบันกับผูนําระดับสูงขององคกรอื่น
ๆ
(สวรส. สสส. สปสช. สช.) ที่ถูกหลอหลอมมาดวยกันผานกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพ
แตสวนสําคัญที่ทําใหเกิดความไมเปนเอกภาพคือความรูสึกติดยึดกับ “ความเปนองคกร” โดยหลงลืมวา
แทจริงแลวทั้งหมดเปนสวนหนึ่งของกลไกภาครัฐที่ตองทํางานรวมกัน และแตละองคกรนั้นทําหนาที่เปน “กลไกยอย” ที่
เสริมใหกลไกของภาครัฐมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เชน อาจพิจารณาไดวา สวรส. เปนกลไกการสังเคราะหและใช
ความรู, สสส. เปนกลไกการประสานงานและสรางความรวมมือ, คสช./สช. เปนกลไกการกําหนดนโยบาย (โดยการมี
สวนรวม), และกระทรวงสาธารณสุข/สปสช. เปนกลไกกํากับดูแล อีกทั้งความติดยึดกับความเปนองคกรนี้ ทําใหเกิด
ความเขาใจคลาดเคลื่อนไปจากความจริงที่วา “องคกร” เปนโครงสรางที่เปนเนื้อเดียวกัน โดยเฉพาะคําวา “กระทรวง
สาธารณสุข” นั้นมักถูกใชโดยการเหมารวมทุกสวนเขาดวยกัน ทั้งที่ความจริงแลวองคประกอบเหลานี้ไมไดมีความเปน
เนื้อเดียวกัน แตประกอบดวยสวนยอยมากมาย ทั้งฝายการเมือง ฝายขาราชการประจํา หนวยงานสวนกลาง หนวยงาน
สวนภูมิภาค และองคกรในกํากับ เปนตน
ในปจจุบันนอกจากกระทรวงสาธารณสุขที่ตองเผชิญกับแรงบีบคั้นที่ทําใหตองแสวงหาแนวทางเพื่อการปฏิรูป
ตนเองแลว องคกรอื่น ๆ ก็มีประเด็นทาทายที่ตองเผชิญในลักษณะที่แตกตางกัน เชน สปสช. ซึ่งใช “กลไกทางการเงิน”
ในการกํากับดูแลเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพใหประชาชน เริม่ ไดรับการสะทอนวาเริ่มมีวัฒนธรรมอํานาจที่ไมตางจาก
ระบบราชการเดิม, สวน สสส. ซึ่งตองทํางานเชื่อมประสานกับเครือขายจํานวนมาก โดยตองใชแนวทางการทํางานใหม
ๆ และมีความยืดหยุนสูงจึงมักถูกตั้งคําถามเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล, สช. ซึ่งเพิ่งเริ่มตนยังถูกดูแคลนวาเปน
เพียง “เสือกระดาษ” ที่ไมสามารถทําอะไรใหเห็นผลไดจริง, และ สวรส. ที่ออกลูกออกหลานเปนองคกรอื่น ๆ จํานวน
มากก็เริ่มถูกตั้งคําถามถึงอัตลักษณของตัวเอง
อยางไรก็ตามในการแกปญหาสุขภาพที่นับวันจะทวีความซับซอนและทาทายมากยิ่งขึ้น ยังตองอาศัย “ภาวะ
ผูนําที่เขมแข็ง” อีกดวย ดังเห็นไดจากกรณีการใชมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (ซีแอล) ในชวง พ.ศ.2549-2551
เพื่อชวยใหผูปวยสามารถเขาถึงยาที่จําเปนตอชีวิต การดําเนินการครั้งนี้มีอุปสรรคและแรงกดดันทั้งภายในประเทศและ
ในระดับนานาชาติ แตสามารถผลักดันจนประสบความสําเร็จไดดวยภาวะผูนําที่เขมแข็งของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข และความเปนเอกภาพของเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียและภาคประชา
สังคม ซึ่งมีการทํางานโดยเชื่อมโยงกันทั้งภายในประเทศและในระดับโลก (กรรณิการ 2550) แตตอมาเมื่อเปลี่ยนตัว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกลับประกาศใหทบทวนเรื่องนี้
เพียงเพราะเกรงแรงกดดันจากบริษัทยาและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพจะทําหนาที่ไดหรือไม นอกจากขึ้นอยูกบั โครงสรางและ
ความสัมพันธระหวางองคกรแลว ยังขึ้นอยูกับตัวบุคคลที่อยูในโครงสรางนั้นอีกดวย
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บทที่ ๕ แนวทางเพือ่ พัฒนา
กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ
ขอเสนอเหลานี้วิเคราะหและประมวลจากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การสนทนา รวม
ประชุม และรวมทํางานกับบุคคลตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา

๕.๑ การพัฒนาเครือขายการอภิบาล (Governance Network)
การสรางความเปนเครือขายที่สอดประสานกัน (Harmonized)
กลไกทั้งหลายเปรียบเหมือนอวัยวะในรางกายที่ตางมีบทบาทหนาที่ของตนเอง
ตางคนตางทํางานแตมี
เปาหมายรวมกันที่ทําใหรางกายนี้สามารถดํารงชีวิตอยูได ดังนั้นสิ่งสําคัญของการเชื่อมประสานกันเปนเครือขายการ
อภิบาล คือการมีเปาหมายรวม ทุกกลไกจึงตองทบทวนเปาหมายของตนเอง และควรมีโอกาสไดพูดคุยเพื่อทําความ
เขาใจกัน เปาหมายหลักของแตละกลไกควรสอดคลองกับเปาหมายของระบบสุขภาพ นั่นคือสุขภาวะของประชาชน
เมื่อมีเปาหมายรวมกัน แตละกลไกก็ไมจําเปนตองคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกัน อาจคิดหรือทํากันไปคนละทาง
แตสามารถตอบสนองตอเปาหมายเหมือนกันก็ได แนวคิดเรื่อง “เอกภาพ” แบบที่ทั้งหมดตองคิดตองทําไปในทิศทาง
เดียวกัน เปนอุดมคติแบบเกา25 เพราะในเครือขายไมไดเปนการมาเชื่อมโยงกันเฉย ๆ แตมีการตอสูมีการแขงขันกัน
ดวย อยางเชนระบบการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับเอกชน (public-private mix) ก็ไมไดเปนการรวมกันเทานั้นแต
แขงขันกันดวย แนวคิดในตางประเทศก็สนับสนุนเรื่องนี้ เชน ความเห็นของนักยุทธศาสตรอยาง Michael E. Porter ที่
ชวงหลังหันมาสนใจการพัฒนาระบบสุขภาพมากขึ้น ก็มองวาสิ่งที่จะทําใหระบบสุขภาพดีขึ้นไดก็คือการแขงขัน หรือใน
26
ประเทศญี่ปุนก็มีการใชแนวคิดเรื่อง competitive collaboration เปนตน แสดงใหเห็นไดวาความแตกตางเปน
สิ่งจําเปนเชนกัน
หากเปรียบเครือขายทั้งหมดวาเปนวงดนตรี ที่แตละกลไกเปนเครื่องดนตรีแตละชิ้นที่ไมเหมือนกัน “เอกภาพ”
ของวงดนตรี ก็ไมใชการที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นเลนเหมือนกันหมด แตเปนการบรรเลงใหสอดประสาน (harmonized) เขา
กันเปนบทเพลงที่ไพเราะ ทําใหทั้งผูฟงและผูเลนมีความสุขได แตถาเลนไมเขาจังหวะ หรือเลนกันคนละเพลง ก็จะมีแต
เสียงที่สับสนวุนวายทําใหทั้งผูฟงและผูเลนหนวกหูรําคาญมากกวา จุดนี้เปนจุดสําคัญที่ผูเขามามีสวนรวมทั้งหลายตอง
เขาใจ เพราะจะมารวมกันดวยความคิดเกาไมไดอีกตอไป จะคิดวาฉันเกงคนเดียว หรือฉันเคยทํามาดีแลว ทํามาไดผล
แลว โดยไมสนใจคนอื่นก็จะเปนการไมเขาใจความจริง ตองเขาใจวาคนอื่นก็เลนไดดีไดเพราะเหมือนกัน หรือดีกวาที่เรา
เคยเลน เพราะปจจุบันมีนักดนตรีใหม ๆ ที่เกง ๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก กุญแจสําคัญจึงอยูที่ การเห็นคุณคา และการมีสวน
รวม จะไปคิดวาเขาเลนแปลก ๆ แลวไมสนใจคงไมได เชน ในระดับพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หลายแหง
หันมาสนใจดําเนินการเรื่องการดูแลแมและเด็ก แลวสามารถทําไดดี 27

25

จากการสัมภาษณผูบริหาร สสส.
จากการสัมภาษณอดีตผูบริหาร สวรส.
27
จากการสัมภาษณผูบริหาร สช.
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ในยุคปจจุบันจึงตองการผูทําหนาที่คลายกับผูกํากับวงหรือ วาทยกร (conductor) ที่สามารถทําใหเครื่องดนตรี
ทุกชิ้นบรรเลงรวมกันไดซึ่งในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพนั้น หนาที่นี้ควรเปนบทบาทของรัฐบาล หรือของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขหากจะทําหนาที่นี้ไดดีตองปฏิรูปตัวเอง ซึ่งอาจดูตัวอยางไดจากหลายประเทศเชน
ประเทศอังกฤษ ที่มีระบบการจัดการระบบสุขภาพดวยเครือขายของหลายองคกร กระทรวงสุขภาพ (ministry of
health) ก็ทําหนาที่ดูแลภาพรวม เปนผูเชื่อมประสาน เปนหลัก สวนบทบาทหนาที่อื่นก็กระจายออกไป ทําให
กระทรวงฯ มีขนาดเล็กลงมาก (หมายเหตุ เปนการเชื่อมกับประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล)
ปจจุบันมีเครื่องมือใหมเพิ่มเติมขึ้นมาคือ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” ซึ่งจะทําหนาที่เปรียบไดดัง
โนตดนตรีชิ้นหนึ่ง ที่ทุกสวนในสังคมสามารถใชเปนกรอบอางอิง (social reference) เพื่อใหเกิดการสอดประสานกัน
โดยไมจําเปนตองใชอํานาจรัฐ ซึ่งถามองในลักษณะนี้จะเห็นไดวาเครื่องมือนี้มีประโยชนอยางไร และจะไดใชเครื่องมือนี้
ในการพัฒนาเพลงและโนตเพลงใหม ๆ ในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (หมายเหตุ เปนการเชื่อมกับประเด็นเรื่องการ
อภิบาลสะทอนคิด)

การสานความสัมพันธภายในเครือขาย
ความสัมพันธในเครือขายนอกจากความสัมพันธในเชิงโครงสรางและบทบาทภารกิจขององคกรแลว
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในระดับตาง ๆ ระหวางองคกรก็มีความสําคัญ ในปจจุบันดวยปจจัยหลายประการ เชน
ปริมาณงาน ระยะหางของสถานที่ รวมถึงความแตกตางทางความคิด ทําใหมีโอกาสพบปะพูดคุยกันนอย
ปจจุบันแตละคนมีความเขาใจตางกันมาก เมื่อไมไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ก็ยิ่งทําใหไววางใจกันนอยลง จน
อาจทําใหใหมีความรูสึกลึก ๆ เปนศัตรูกันอยู แตถาไดมาใกลกันมากขึ้น จะมีความรูสึกไววางใจกันมากขึ้น มีความเปน
พี่เปนนองกันมากขึ้น และเมื่อไดเรียนรูรวมกัน ทํางานรวมกัน มันก็จะ “ปรับระดับ” ความเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดใกลเคียง
กันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูนําทั้งหลาย ควรไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน หรือทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และมีการพบ
28
กันอยางสม่ําเสมอ (regular forum) อยางนอยก็มีการพบปะรับประทานอาหารรวมกัน มีโอกาสพูดคุยกันบาง ถาไมมี
กระบวนการแบบนี้ ผานไปรุนแลวรุนเลาก็ยิ่งแกปญหาความสัมพันธไดลําบากมากขึ้น
การจัดกิจกรรมใหมีการพบปะพูดคุย หรือทํางานรวมกันนั้น นพ.อําพล จินดาวัฒนะใหความเห็นวา นาจะเริ่ม
จากการจัดเวทีที่ทําใหใหเกิดเครือขายของผูนําและบุคลากรระดับตาง ๆ เชน การจัดเวทีการสนทนาที่เชิญผูคน
หลากหลายใหมาพบกันอยางสม่ําเสมอ เชน กลุมรองอธิบดี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรจากองคกร ส. ตาง
ๆ เครือขายภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มารวมกัน โดยเปนการสนทนาบทฐานของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
สวนกระบวนการอื่น ๆ ที่มีอยูในปจจุบัน เชน การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การจัด
อบรมผูบริหารของหนวยงานองคกรตาง ๆ ที่มีเปาหมายอยางหนึ่งในการสานเครือขายระหวางเขารวม ก็เปนสิ่งจําเปน
ที่แตละหนวยงานผูรับผิดชอบตองทบทวนเพื่อพัฒนาใหดีขึ้น

การขยายเครือขาย
ปจจุบันมีตัวแสดงใหม ๆ เขามารวมในเครือขายเพื่อรวมกันอภิบาลระบบสุขภาพเพิ่มขึ้น บางสวนเปนกลุมที่
ผูคนในวงการสาธารณสุขไมคุนเคย หรือบางสวนเกิดจากการแปลสภาพของกลุมที่มีอยูเดิม ตัวแสดงใหม ๆ ที่สําคัญ
คือ เครือขายองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นแตยังมีความเขาใจประเด็นดานสุขภาพไมลึกมากนัก และ
กลุมองคกรภาคประชาชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจํานวน และคุณภาพ
28
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การเรียนรูเพื่อขยายเครือขายและประสานกับภาคีใหม ๆ เพิ่มขึ้นเปนสิ่งจําเปน เพราะปจจัยที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพเชื่อมโยงกวางขวางกับหลากหลายประเด็น การมีสวนรวมที่กวางขวางจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งตองการ
ทักษะใหมในการพูดคุยสื่อสารกันใหเขาใจ และ หาวิธีใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน เชนประเด็นเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาที่
ตองเกี่ยวของกับบริษัทยาทั้งในประเทศ และบริษัทยาขามชาติ หรือประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ตองเกี่ยวของกับ
หนวยงานและองคกรดานธุรกิจและเศรษฐกิจจํานวนมาก
ในการสื่อสารและทํางานกับเครือขายใหม ๆ เหลานี้ บางสวนในกลไกมีทักษะและประสบการณมากกวาสวน
อื่น ๆ จึงควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดใหแกกันดวย

๕.๒ การพัฒนาธรรมาภิบาล (Good Governance)
ธรรมาภิบาลของเครือขายองคกรหลัก
การมีองคกรหลักหลายองคกรเปนลักษณะที่สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล แตปจจุบันที่มีหนวยงานใหม ๆ มา
ทําหนาที่ดานตาง ๆ มากขึ้น และมีหลายบทบาทภารกิจที่มีสวนซ้ําซอนกับกระทรวงสาธารณสุข ทําใหเกิดคําถามวา
เมื่อมีองคกรใหม ๆ มาทําหนาที่เหลานี้ กระทรวงสาธารณสุขควรจะทําหนาที่อะไร ซึ่งในประเด็นนี้ นพ.บรรลุ ศิริพานิช
ใหความเห็นวา
“... ถาจะเอาหนาที่ใหญ กระทรวงสาธารณสุขเปนแตเพียงตัวชี้นําทาง นั่นละใหญที่สุดแลว
...ซึ่งโดยหลักการ การจะชี้นําทางไดมันตองฉลาดและตองมองเห็นการณไกล ๆ และก็ชี้แนะให
ดวงตาเห็นธรรมได ถากระทรวงสาธารณสุขคิดอยางนี้โอย สบาย ฉันไมตองใหญโตอะไร เล็ก ๆ ก็ได
เขาเอาเงินไป ก็ดีสิ ทําใหมันดีก็แลวกัน สปสช. เอาเงินไป หัวละเทาไร ๆ ก็ดีสิ อยาไปอิจฉาเลย เอ็ง
ก็ทําใหมันดีก็แลวกัน กติกาของเอ็งใหดีก็แลวกัน สวรส. ก็ไปวางแผนทําวิจัยออกมา เอ็งก็วิจัยดี ๆ
หาเรื่องวิจัยใหดีนะ อยาไปวิจัยสักแตทําใหมันเสร็จ ๆ ไป วิจัยของ สวรส. ทําแลวไปขึ้นหิ้งเฉย ๆ
ไมไดใชประโยชนอะไรก็มี...
กระทรวงฯ ควรมีบทบาทชี้นาํ ทางและกํากับดูแล แตตองทําตัวเองใหเล็ก เพราะปจจุบัน
สังคมมันเปลี่ยนไป คนที่มีอํานาจนี่นะ ยิ่งตัวโตอํานาจยิ่งต่ํานะ ...คนที่มีอํานาจจะไปสั่งคนที่ไมมี
อํานาจ บางทียาก คนที่ไมมีอํานาจแลวไปสั่งคนดวยกัน บางทีมันเชื่องาย เพราะมันไมไดเอาอํานาจ
มาสั่ง29”
แนวคิดนี้สอดคลองกับขอเสนอของ
คณะทํางานเพื่อศึกษากลไกในระบบสุขภาพแหงชาติและบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดทําการทบทวนเอกสาร สัมภาษณและรับฟงความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของ
ในชวงป พ.ศ.2549 แลวสรุปเปนขอเสนอบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่คาดหวังในป พ.ศ. 2550-2555 ไววา
กระทรวงฯ ควรมีบทบาท 10 ประการ ซึ่งบทบาทหนาที่หลักคือ “ดูแลการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
ของประเทศ” มีสาระสําคัญ 6 ประการ (อําพล 2549: 39-40) ไดแก
(1) เปนเจาภาพหลักจัดใหมีกระบวนการพัฒนาและกําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพแหงชาติ
(National Health Policy and Strategy) อยางครบวงจรและตอเนื่อง
(2) นโยบายและยุทธศาสตรที่ตองกําหนด ไดแก
- นโยบาย ยุทธศาสตร และทิศทางการลงทุน และการเงินการคลังดานสุขภาพ
29
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-

(3)

(4)
(5)

(6)

นโยบายดานการจัดระบบและการกระจายสถานบริการสุขภาพ
นโยบายและยุทธศาสตรดานทรัพยากรดานสุขภาพ ไดแกกําลังคนดานสาธารณสุข ทั้งการผลิต
การกระจาย การใชและการพัฒนา เปนตน
- นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
- นโยบายการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ เปนตน
การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ควรดําเนินการดวยรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย (เสนตรง, เจรจา
ตอรอง, ถกแถลง ฯลฯ) โดยเชื่อมประสานกับเครือขายภาควิชาการ ประชาสังคม เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิการมีสวนรวมตลอดกระบวนการ และสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาลในชวงเวลานั้น ๆ
เชื่อมประสานกับคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เพื่อรวมกันพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพอยางมีสวนรวม
เชื่อมประสานกลไก/ระบบการสรางความรูทุกฝาย ไดแก สวรส., สกว., TDRI, กรมวิชาการ/สถาบัน/
เครือขายวิชาการตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรอยูบน
ฐานความรู (Knowledge based)
มีระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ทั้งของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและองคกรอื่นที่เกี่ยวของ โดยเนนการกํากับ ติดตามประเมินผลเชิงสรางเสริม
ศักยภาพของผูเกี่ยวของทุกฝาย (Empowerment)

สวนกลไกอื่น ๆ ก็มีบทบาทหนาที่ของตนเองโดยหลายภารกิจทํารวมกัน หรือสอดประสานกันได บางอยาง
ตองหลาย ๆ คนทําโอกาสสําเร็จจึงจะมีไดมาก ดังที่ไดกลาวแลวสิ่งที่จําเปนจึงไมใชการสรางเอกภาพในอุดมคติแบบ
เกา แตเปนการทําใหสวนตาง ๆ ในเครือขาย โดยยอมรับและเขาใจกัน ตัวอยางเชน
ระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งเปนระบบยอยที่สําคัญของระบบสุขภาพ สปสช. ในฐานะผูซื้อ (Purchaser) ตอง
ทําหนาที่จัดหาระบบบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับประชาชน ดังนั้นนอกจากการซื้อบริการทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ แลวยังตองพัฒนารูปแบบและเครือขายการดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรดานสุขภาพของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคหัวใจ โรคไต
รวมถึงการพัฒนาและเสริมพลังเครือขายในสวนทองถิ่น ไดแก การรวมทุนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เปนตน
ระบบการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งเปนงานของหลายกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเปนภารกิจหลักของ สสส.
ก็มีแนวทางดําเนินการไดหลายรูปแบบ การทําเปนโปรแกรมระดับชาติ (National Program) ก็ยังมีความจําเปน ซึ่งเปน
งานที่ตองระดมสรรพกําลังหลายฝายมาชวยกัน กระทรวงสาธารณสุขก็ควรทําบทบาทหลักในการเชื่อมประสาน โดย
กรมทั้งหลายควรหนาที่ดานวิชาการ สวน สสส. ไมไดเนนการทําโปรแกรมแบบนี้ แตทําหนาที่เสริมแรง
(Empowerment) และสนับสนุน (Support) ใหกับภาคประชาสังคมและภาคสวนอื่น ๆ มีการดําเนินงานสรางเสริม
30
สุขภาพที่เหมาะสม จึงเปนลักษณะที่เสริมกัน
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แนวโนมในอนาคต
ภาพของ National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษ เปนภาพหนึ่งที่สามารถนํามาใชเปนตัวแบบ
ใหกับกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตในหลายแงมุม ซึ่งในภาพรวมมีประเด็นที่นาสนใจหลาย
ประเด็น ตัวอยางเชน
- บทบาทขององคกรที่คลายกับกระทรวง คือ Department of Health (DH) มีลักษณะเปนองคกรขนาดเล็กที่ทํา
หนาที่หลักในการกําหนดทิศทาง กําหนดมาตรฐานและดูแลในภาพรวม สวนภารกิจเฉพาะดาน มีองคกรทํา
หนาที่เฉพาะที่เรียกวา Special Health Authorities กลุมนี้ถึงแมจะอยูภายใตการดูแล โดยไดรับงบประมาณ
ผาน DH แตมีความเปนอิสระเนื่องจากมีคณะกรรมการ (Board) เปนของตนเอง ซึ่งคลายกับกระทรวง
สาธารณสุขไทยในปจจุบันที่มี “องคกรในกํากับ” มาทําหนาที่เฉพาะ ไดแก สวรส. สปสช. เปนตน จึงเปน
ทิศทางที่กระทรวงสาธารณสุขควรมีการปรับบทบาทและโครงสราง รวมถึงลดขนาดลง โดยอาจรวมภารกิจ
เฉพาะทั้งหลายเปนกลุมกอนแลวจัดตั้งเปน องคกรในกํากับ ปรับโครงสรางใหมีสมรรถนะในการทํางานสูงขึ้น
- ประเทศไทยใชแนวคิดรัฐสวัสดิการในการจัดบริการสาธารณสุข โดยมีการแยกผูซื้อและผูขาย (Purchaserprovider split) แยกการจัดการกองทุน และมีการแบงการบริหารจัดการกองทุนเปนสวนยอย ๆ เชน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ที่ทําหนาที่คลาย Primary Care Trusts ของอังกฤษที่แบง
พื้นที่ดูแลประชากร แหงละประมาณ 3 แสนคน และการบริหารจัดการในระดับเขต เชน สปสช.เขต หรือ
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับเขต (คปสข.) มีลักษณะคลายกับ Strategic Health Authorities
ที่ดูแลประชากรแหงละประมาณ 2.5 – 7.5 ลานคน จึงมีความเปนไปไดที่จะพัฒนาใหกลไกเหลานี้มีระบบการ
ทํางานที่มีสวนรวมจากทั้งฝายสถานพยาบาลและประชาชนมากขึ้น
รวมทั้งสามารถกระจายอํานาจใหเปน
องคกรที่มีความเปนอิสระไดมากขึ้น

ธรรมาภิบาลภายในองคกร
ทุกองคกรในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ จะตองมีการดําเนินการเพื่อใหธรรมาภิบาลภายในองคกรมีความ
เขมแข็ง ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร แตเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
เปนองคกรที่มีประวัติศาสตรยาวนาน มีโครงสรางและวัฒนธรรมองคกรแบบวัฒนธรรมราชการที่เปลี่ยนแปลงไดยาก จึง
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนมากกวาองคกรอื่น ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม
การปฎิรูปกระทรวงสาธารณสุข 4 ครั้งที่ผานมานั้น การปฏิรูปครั้งที่ 3 (พ.ศ.2535) แมมีการปรับเปลี่ยนหลาย
ประการและมีการจัดตั้งหนวยงานใหม ๆ ไดแก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปน
ตน และ การปฏิรูปครั้งที่ 4 (พ.ศ.2545) ที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกลุมภารกิจและโครงสรางการบริหาร ทั้งสองครั้งนี้
ก็ไดรับการวิเคราะหวาเปนเพียงการปรับเปลี่ยน “เล็กนอย” เทานั้น แมมีความพยายามในการเสนอแนวทางหรือจัดตั้ง
หนวยงานขึ้นมาดูแลเรื่องการปฏิรูป เชน การกระจายอํานาจ หรือการปฏิรูปวัฒนธรรมองคกร แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมี
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมมากนัก
จากสภาพความแข็งตัวและเปลี่ยนแปลงไดยากนี้ ทําใหตลอดระยะเวลากวาสิบปที่ผานมาเกิดความสับสนและ
ความตึงเครียดขึ้นในกระทรวงฯ เนื่องจากมีองคกรและกลไกดานสุขภาพระดับตาง ๆ เกิดขึ้นใหมจํานวนมากทําให
บทบาทภารกิจที่เคยรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว ถูกแบงแยกออกไป เชน การเกิดขึ้นของ สปสช. ที่ทําใหงบประมาณ
สวนใหญซึ่งเปน “อํานาจ” ทางการบริหารที่สําคัญถูกเปลี่ยนมือ โดยเฉพาะการเกิดกลไกใหมภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนแรงเคนที่ทําใหกระทรวงสาธารณสุขสูญเสียอัตลักษณ (Identity) การเปนผูนําดานสุขภาพของ
ประเทศที่เคยมีมาตั้งแตอดีต
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หลายฝายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข มีความที่เห็นสอดคลองกันวาจําเปนตองมีการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุขครั้งสําคัญอีกครั้งในระยะเวลาอันใกลนี้ โดยเห็นวากระทรวงสาธารณสุขยังจําเปนตองทําหนาที่
ผูนําดานสุขภาพของประเทศตอไป แตจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ไดแก การกระจายอํานาจ ปรับโครงสราง
ลดขนาดองคกร ลดอัตรากําลังที่ซ้ําซอนเกินจําเปน เปนตน กระบวนการปฏิรูปนี้ตองอาศัยการขับเคลื่อนโดยการมีสว น
รวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ มีผูรับผิดชอบเฉพาะและทํางานอยางตอเนื่อง ภายใตฐานวิชาการ การเคลื่อนไหวทาง
การเมืองและการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมอยางเขมแข็ง จึงเปนภารกิจที่ยากแตมีความจําเปนอยางยิ่ง

การปฏิรูปกระบวนการทํางาน
แมการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขจะยังไมประสบความสําเร็จ แตในกระบวนการทํางานปจจุบันก็ตองมีการ
พัฒนาดวยเชนกัน เชน การใชอํานาจของผูบริหารระดับตาง ๆ ควรมีกระบวนการที่โปรงใสและมีสวนรวมมากขึ้น เชน
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร แทนที่จะมีแตผูใตบังคับบัญชาของตนเอง ก็ใหมีคนอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ เขามาอยูใน
ขบวนการตัดสินใจ ขบวนการใชทรัพยากร ขบวนการแตงตั้งโยกยายบุคคล เปนตน
นอกจากนี้ในการตัดสินใจของผูบริหาร ควรอยูบนฐานของขอมูลที่เพียงพอ (evidence based) การตัดสินใจ
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จํานวนมากที่ผานมาทําบนขอมูลที่จํากัดและไมรอบดาน มีกรณีตัวอยางเชน การสรางโรงถลุงเหล็กที่ยังสรางไมได
จนถึงขณะนี้ เพราะในการตัดสินใจ คณะรัฐมนตรีใชขอมูลไมรอบดานเพียงพอ เชน มีแตขอ มูลวาสรางโรงงานแลวจะ
สงออกเพิ่มไดเทาไร เก็บภาษีเพิ่มไดเทาไร แตขาดขอมูลในเรื่องผลกระทบในอีกดานหนึ่ง เมื่อตัดสินใจประกาศออก
มาแลว ก็สรางไมได เพราะชาวบานในพื้นที่ไมยินยอม ในระบบสุขภาพก็ทํานองเดียวกันตองมีขอมูลรอบดาน เชน
ระบบการดูแลผูปวยไตวาย ถาไมมีขอมูลเพียงพอคนจํานวนมากจะสนับสนุนใหใชวิธีการฟอกเลือด แตเมื่อมีผูทํา
การศึกษาพบวาถาใชวิธีนี้ทั้งหมดงบประมาณของประเทศที่มีไมสามารถรองรับได สุดทายจึงไดคําตอบออกมาวาใช
วิธีการลางไตทางหนาทองแทน หรือ กรณีการออกมาคัดคานหรือสั่งใหยกเลิกการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร (ซีแอล)
สวนใหญกใ็ ชเพียงความรูสึกเทานั้น เชน คิดวาทําอยางนี้แลวจะมีคนคาน โดยไมมีความเขาใจผลดีผลเสีย ไมมีขอมูล
เพียงพอ

การปฏิรูปวัฒนธรรม
นอกจากการปฏิรูปองคกรแลว
ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและวัฒนธรรมองคกรเปนสิ่งที่
จําเปนตองไดรับการปฏิรูปดวย ไมใชเพียงสวนของขาราชการประจําที่ตองปรับเปลี่ยนความคุนเคยและวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบราชการเทานั้น
ฝายการเมืองและรัฐบาลก็จําเปนตองทําความเขาใจกับระบบสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
เขาใจวาสังคมมีความซับซอนมากขึ้น
ธรรมาภิบาลภายในองคกรไมไดเปนเรื่องของผูบริหารหรือของผูบังคับบัญชาเทานั้น แตเปนเรื่องของคนทั้ง
องคกร ที่จะตองถูกทําใหเขาใจ และสนับสนุนเรื่องนี้ดวย ถาคนในองคกรทั้งหมดไมเห็นภาพอยางนี้ไปดวยกันก็ไม
สามารถพัฒนาได เพราะบางครั้งผูใตบังคับบัญชาบางคนกลับเห็นดวยกันการกระทําที่ไมถูกตอง เพราะวาตัวเองได
ประโยชน แตก็เปนเพียงคนสวนนอยเทานั้น คนสวนใหญยังตองการใหหนวยงานของตนเปนองคกรที่ดี ดังนั้นการ
ผลักดันใหคนทั้งองคกรมีความเขาใจ และรวมกันผลักดันในเรื่องนี้จึงเปนมาตรการที่สําคัญ เพราะคนในองคกรนั้นเอง
จะเปนผูคอยสอดสองดูแลการทํางานของผูบริหาร รวมถึงมีสวนในการเลือกสนับสนุนผูบริหารที่ดีและไมยอมรับหรือ
ปฏิเสธผูบริหารที่ไมดีดวย
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จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองในกระทรวงสาธารณสุข
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การพัฒนาองคกรภายนอกทีส่ นับสนุนธรรมาภิบาล
นอกจากการปฏิรูปและพัฒนาจากภายในแลว
ธรรมาภิบาลของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพตองอาศัยการ
ทํางานขององคกรภายนอกมาชวยเสริมดวย จึงเปนบทบาทของรัฐบาลและทุกฝายที่เกี่ยวของที่ตองรวมกันพัฒนากลไก
เหลานี้ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ศาลปกครอง
รัฐสภา สื่อมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ เปนตน

๕.๓ การพัฒนาการอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance)
การอภิบาลสะทอนคิดที่อยูในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาตินั้นไมไดจํากัดอยูเฉพาะกลไกที่เกิดขึ้น
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เทานั้น แตยังมีรูปแบบและกระบวนการอื่น ๆ อีกมาก อาทิเชน กระบวนการ
นโยบายสาธารณะอยางมีสวนรวม (Participatory Public Policy Process) หรือ การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
(Health Impact Assessment, HIA) ซึ่งมีระบบ มีกระบวนการ เฉพาะของตนเอง และมีผูเกี่ยวของที่รวมอยูในกลไก
เหลานี้เปนจํานวนมาก
แตในกรอบของระบบสุขภาพแหงชาติ กฎหมายฉบับนี้ไดไดใหเครื่องมือที่สําคัญและเปด
โอกาสใหกับสังคมในการพัฒนาระบบสุขภาพไปในทิศทางที่ทุกคนตองการ
จากแนวคิดของการอภิบาลสะทอนคิด ที่ใหความหมายวาการอภิบาลคือการที่สังคมรวมกันเลือกปญหาและ
วางแนวทางในการรับมือกับปญหานั้นรวมกัน จากกรอบแนวคิดนี้สามารถนํามาใชเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนา
กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติไดดังนี้

การมีสวนรวม
สวนสําคัญของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต การวิเคราะหระบบ การกําหนดเปาหมายและการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร คือ “การมีสวนรวม” อยางกวางขวางของทุกภาคสวนในสังคม ซึ่งเปนความทาทายใหญ เนื่องจากเมื่อ
กําหนดขอบเขตวาเปน “ระบบสุขภาพแหงชาติ” จึงครอบคลุมถึงผูคนทุกคนทุกกลุมในประเทศไทย การเปนตัวแทน
การมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวม จึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให กลไกและผลผลิตของกลไกเหลานี้ เชน มติสมัชชา
สุขภาพ หรือ ธรรมนูญสุขภาพ มีความชอบธรรมและเปนที่ยอมรับมากนอยเพียงใด
ดังนั้นกลไกและเครือขายภาคีที่มีอยูในปจจุบัน ตองใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใช
ประโยชนจากกลไกเหลานี้ เชน กระบวนการการจัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ หรือ กระบวนการสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ จะปลอยใหเปนบทบาทของ คสช. หรือ สช. โดยลําพังไมได ดังนั้นทุกฝายตองปรับทัศนะคติ เลิกยึด
ติดกับความรูสึกเปนของเขาของเรา ซึ่งสะทอนใหเห็นจากการมีสวนรวมในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1 ที่พบวามี
บางกลุมบางหนวยงานที่ไมใหความสําคัญ
ในอีกทางหนึ่งผูมีหนาที่รับผิดชอบหลัก เชน คสช. สช. คณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตอง
ปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ขยายเครือขายใหม ๆ รวมถึงการแกปญหาทางเทคนิค เชน
กระบวนการคัดเลือกกลุม/บุคคลที่เขามาทําหนาที่เปนตัวแทน กระบวนการวิเคราะหและสังเคราะห และคัดเลือก
ความเห็น หรือประเด็น กระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การทํางานขององคกร คณะกรรมการ และ
บุคคลตาง ๆ รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายที่มีอยูเพื่อใหสามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ เชน ทักษะการรวบรวมความเห็น การนําเสนอ และการเจรจาตอรอง สําหรับผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ
เปนตน

การกําหนดเปาหมายรวมกันซ้าํ แลวซ้ําเลา
สวนสําคัญของการอภิบาลสะทอนคิดคือการตั้งเปาหมาย
ซึ้งตองอาศัยยุทธศาสตรการรวมกันกําหนด
เปาหมายซ้ําแลวซ้ําเลา (Iterative participatory goal formulation) เพราะปญหาในปจจุบันมีความซับซอน มีความไม
แนนอนเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และที่สําคัญคือเสนทางที่เลือกในปจจุบันจะเปนตัวกําหนดความเปนไปของอนาคต
(Path dependency) ดังนั้น “เปาหมาย” ที่กําหนดขึ้นก็จะเปนเครื่องกําหนดความเปนไปในอนาคต จึงตองมี
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝายมาชวยกันปรับแตงใหเหมาะสมซ้ําแลวซ้ําเลา ซึ่งสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไว
สําหรับการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ
ในกระบวนการจัดทํา รางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.... แมคณะทํางานพยายาม
รวมรวมขอมูลและความคิดเห็นดวยกระบวนการหลายรูปแบบ เพื่อใหเปนความเห็นของคนในวงกวางมากที่สุด แตก็ไม
มีทางที่จะครอบคลุมความตองการของทุกคนได อีกทั้ง “เปาหมาย” ที่กําหนดไวก็เปนการมองไปขางหนาจนถึง พ.ศ.
2563 ซึ่งกวาจะถึงเวลานั้น ปจจัยตาง ๆ คงจะเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก ใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 จึง
กําหนดใหตองมีการทบทวนเพื่อจัดทําฉบับใหมทุก ๆ 5 ป ดังนั้นขอบกพรองของธรรมนูญฯหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงจึง
สามารถพบได แตก็ไมใชเหตุผลที่จะไมยอมรับธรรมนูญฯ และในอีกดานหนึ่งคือเมื่อธรรมนูญฯไดรับการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลวก็ควรมีกระบวนการทบทวนเพื่อปรับแกธรรมนูญฯเริ่มตนตามมาทันที เพราะ ณ วันนั้นบริบท
บางอยางก็ไดเปลี่ยนไปแลว

การพัฒนายุทธศาสตรรวมกัน
นอกจากการมารวมกันวิเคราะหระบบ และกําหนดเปาหมายแลว การพัฒนายุทธศาสตรรวมกัน (Interactive
strategic development) เปนสิ่งที่จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด สิ่งนี้จึงเปนกระบวนการสําคัญ
ที่ คสช. สช. สมัชชาสุขภาพ รวมถึงกลไกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญ ดังขอสรุปสําคัญของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งที่ 1 ที่วาจะผลักดันมติสมัชชาที่มีมากถึง 14 ประเด็นใหไปสูการปฏิบัติไดอยางไร เพราะหากมีการ
ตั้งเปาหมายแตไมมีการดําเนินการใด ๆ สุดทายสมัชชาสุขภาพแหงชาติก็จะกลายเปนเพียงเวทีแสดงวาทะโดยไมมีผล
ในทางปฏิบัติ และจะคอย ๆ ลดคุณคาลงไปในที่สุด
ในสวนของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ การที่ คสช. ไดจัดตั้งคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญฯ ขึ้น โดยมี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปนประธานกรรมการนั้น เปนกลไกสําคัญที่
จะชวยผลักดันใหเกิดการดําเนินการ อยางไรก็ตาม คสช. สช. และคณะกรรมการชุดนี้ก็จําเปนตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อดําเนินการตามธรรมนูญฯ ดวย
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บทที่ ๖ บทสรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย
๖.๑ บทสรุปและขอเสนอแนะ
การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตรระบบ
สุขภาพไทย การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคือการกําหนดนิยามใหมใหกับคําวา “สุขภาพ” ที่ขยายอาณาบริเวณของ “ระบบ
สุขภาพ” ออกไปพนจากการแพทยและสาธารณสุขและเปดพื้นที่ใหกับการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญของโครงสรางอํานาจในระบบสุขภาพไทย บทบาทการควบคุมดูแลสุขภาพที่สถาบันการแพทย
และสาธารณสุขยึดกุมไวในชวงเวลานับรอยปถูกสงผานออกไปสูผูคนทั้งหลายทั่วสังคม สุขภาพไมไดเปนเพียงภาวะที่
ปลอดจากความเจ็บไขไดปวย แตกลายเปนอุดมการณของมนุษย
นอกจากนิยามของสุขภาพจะเปลี่ยนไป นิยามของ “การปกครอง” ก็เปลี่ยนไปดวย ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต
ระดับทองถิ่นจนถึงระดับโลกทําใหสิ่งที่เรียกวา “การปกครองโดยรัฐ” (Government) ไมสามารถทําหนาที่เปนตัวแทน
ในการดูแลรับผิดชอบสังคมไดโดยลําพังอีกตอไป อีกทั้งการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ การเกิดขึ้นของประชา
สังคม และขบวนการปฏิรูปการเมือง ไดเปดพื้นที่การมีสวนรวมและทําใหเกิดรูปแบบการกํากับดูแลและจัดการสังคม
แบบใหม ๆ ที่เรียกวา “การอภิบาล” (Governance) เปนสิ่งใหมที่เขามามีบทบาทแทนที่การปกครองโดยรัฐแบบดั้งเดิม
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพดวยเชนกัน
ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไปสูเปาหมาย เปนที่ยอมรับวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” (Health
System Governance) เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ซึ่งทําหนาที่ในการชี้ทิศทางและกํากับดูแลใหระบบ
สุขภาพเคลื่อนตัวไปตามทิศทางที่กําหนด
กลไกอภิบาลจึงไดกลายเปนเปาหมายในการพัฒนาและการปฏิรูประบบ
สุขภาพ แตอุปสรรคสําคัญ คือ ความซับซอนของระบบ และความหลากหลายของแนวคิดและการใชถอยคํา เนื่องจาก
ระบบสุขภาพที่ซับซอน มีการเชื่อมประสานองครวม และมีสวนรวมอยางกวางขวางทําใหเกิดสังคมที่ไรศูนยกลาง
(Centerless Society) การอภิบาลเกิดขึ้นไดโดยทุกจุด ทําใหในความเปนจริงไมสามารถแยกองคประกอบของกลไก
อภิบาลออกจากระบบได
สวนอีกดานหนึ่ง
แนวคิดและถอยคําเหลานี้ก็เปนเพียงสัญญะจํานวนหนึ่งลองลอยอยู
ทามกลางสนามความหมาย (Semantic field) อันซับซอน ที่ใครจะหยิบจับไปใชงานอยางไรก็ได
งานวิจัยชิ้นนี้เปนความพยายามในการพัฒนากรอบแนวคิดเพื่อใชในการศึกษาและวิเคราะหสิ่งที่เรียกวา
“กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” โดยพยายามทําศึกษาและทบทวนแนวคิดเรื่อง “การอภิบาล” แยกออกมาใหเห็น
อยางชัดเจน จากคําสมัยนิยมอยาง “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเปนเพียงมิติหรือมุมมองหนึ่งของการอภิบาลเทานั้น โดย
งานวิจัยนี้พยามยามคนหาคําตอบที่สําคัญ 3 ประเด็น ไดแก
1. กรอบแนวคิดของ “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรเปนอยางไร
2. กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยในปจจุบันเปนอยางไร และ
3. การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติที่เปนอยู ณ ปจจุบันควรทําอยางไร

กรอบแนวคิด “การอภิบาลระบบสุขภาพ”
งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ “การอภิบาล” (Governance) และ “ระบบสุขภาพ” (Health System) เพื่อ
เชื่อมโยงหาความสัมพันธและพัฒนากรอบแนวคิดวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรมีบทบาทหนาที่และกระบวนการ
หรือความสัมพันธอยางไร ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา
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มีผูกลาวถึงบทบาทหนาที่ของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพไวหลายลักษณะ
แตขอเสนอขององคการ
อนามัยโลกในรายงานป พ.ศ.2550 (2007) มีความครอบคลุมและชัดเจนมากที่สุด ซึ่งสามารถประมวลได
เปนบทบาทหนาที่หลัก 6 ประการ ของการอภิบาลระบบสุขภาพ ไดแก การกําหนดนโยบาย (Policy
guidance) การสังเคราะหและใชความรูและการดูภาพรวม (Intelligence and oversight) การ
ประสานงานและสรางความรวมมือ (Collaboration and coalition building) การกํากับดูแล (Regulation)
การออกแบบระบบ (System design) และ การมีความรับผิดชอบ (Accountability)
ในเอกสารและความเห็นของผูเกี่ยวของมักกลาวถึงการอภิบาลใน 3 แนวทางไดแก การเปนเครือขายการ
อภิบาล (Governance Network), ธรรมาภิบาล (Good Governance) และ การอภิบาลที่อาศัย
กระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด หรือ การอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) เมื่อทบทวนและ
วิเคราะหแนวคิดทั้ง 3 แบบนี้พบวา ทั้งหมดอยูบนพื้นฐานเดียวกันคือเปนการอภิบาลในสังคมเปนระบบ
ซับซอนและตองอาศัยการมีสวนรวมจากองคประกอบที่หลากหลาย ซึ่งผูวิจัยเห็นวาทั้ง 3 แนวทางนี้เปน
ดังมุมมองหรือมิติ (Dimension) ของสิ่งเดียวกันที่ไมสามารถแยกออกจากกันได และไมสามารถแทนที่
กันได เนื่องจากแมจะมีสวนที่เห็นเหมือนกัน แตสวนที่เห็นตางกันก็มีความสําคัญ

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติในปจจุบัน
แมระบบสุขภาพในปจจุบันจะมีลักษณะเปนเครือขายที่รัฐบาลไมไดมีอํานาจสูงสุด
ไมสามารถควบคุม
เครือขายไดโดยตรงหรือไดอยางเต็มที่มากขึ้น อีกทั้งโครงสรางการอภิบาลประกอบดวยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม ภายใตระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย รัฐบาลก็ยังคงเปนโครงสรางหลักที่ตองมีความ
รับผิดชอบ (accountability) ตอสุขภาพของประชาชน กลไกภาครัฐจึงตองเปนแกนกลางในโครงสรางการอภิบาลระบบ
สุขภาพ จึงอาจสรุปไดวาตัวแสดงหลักที่ทําหนาที่เปน “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” นับจนถึงการประกาศใช
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และกลไกอื่นที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.)
จากการวิเคราะหความสัมพันธของกลไกเหลานี้ พบวาในฐานะหนวยงานภาครัฐกลไกเหลานี้มีโครงสรางการ
บริหาร
ระบบงบประมาณและบทบาทภารกิจที่สัมพันธกันในฐานะหนวยงานภาครัฐ
โดยมีนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนจุดเชื่อมตอสําคัญที่สามารถประสานทิศทาง
และนโยบายของทุกกลไกได ดังนั้นรัฐบาลจึงเปนหัวใจสําคัญที่สามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและแบบ
แผนการปฏิบัติขององคกรภาครัฐที่เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ
ในบทบาทของกลไกอภิบาลระบบ
บทบัญญัติในกฎหมายไดกําหนดใหกลไกเหลานี้มีอํานาจหนาที่หลาย
ประการรวมกัน โดยเฉพาะการประสานงานและสรางความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในสังคมไดกําหนดใหเปนบทบาท
หลักอยางหนึ่งของทุกหนวย นอกจากความเหลื่อมซอนของบทบาทตามกฎหมายแลว ในทางปฏิบัติภารกิจบางอยางก็
จําเปนตองทําถึงแมวาจะซ้ําซอน หรือเปนการ “เหยียบเทา” กันก็ตาม จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดทั้งความ
สมานฉันทและความขัดแยงขึ้นในความสัมพันธ
การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชมุมมองการอภิบาลทั้ง 3 มิติ ไดขยายภาพใหเห็นวา ในเครือขายการอภิบาล
มีความเครียดเกิดขึ้นอยางมากที่กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากการเปนหนวยงานเกาแกที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลง
โครงสรางและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับบริบทใหมไดทัน และวัฒนธรรมราชการ (Bureaucratic) ที่ฝงรากอยางเหนี่ยว
แนนและตอตานการเปลี่ยนแปลง สวนกลไกอื่นซึ่งมีการออกแบบระบบไวรองรับการเปลี่ยนแปลงได แตก็ยังมีภาระใน
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การพัฒนาธรรมาภิบาลภายในองคกร โดยเฉพาะ สช. และกลไกที่เกิดขึ้นใหมยังมีความทาทายที่ตองพิสูจนตนเองทั้งใน
ดานธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการและบทบาทในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพไปสูไปหมายที่วางเอาไว อีกทั้งกลไก
ภายนอกที่จะชวยเสริมสรางธรรมาภิบาลของกลไกในระบบสุขภาพ ก็ยังไมสามารถทําหนาที่ไดอยางที่ควร
นอกจากความสัมพันธในระดับองคกรแลว ความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคลากรระดับตาง ๆ ระหวางองคกร
ก็เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอเครือขายการอภิบาล พบวาในระดับกลางและระดับปฏิบัตินั้นไมมีปญหามากนัก เนื่องจาก
สวนใหญมีความคุนเคยและมีการรวมงานกันอยูเสมอ
รวมทั้งมีการขอสนับสนุนทรัพยากรขามองคกรเพื่อใชในการ
ดําเนินงานดวย แตในระดับบริหารคอนขางมีระยะหางกันรวมถึงยังมีความขัดแยงกันทั้งในเชิงความคิดและการทํางาน
อยูบาง กระบวนการสรางความสัมพันธเชน การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การอบรมผูบริหารที่
จัดโดยหลายสถาบัน ก็ไมสามารถเติมชองวางสวนนี้ไดมากนัก
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ไดทําใหกลไกอภิบาลสะทอนคิดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และไดสรางเครื่องมือและ
กลไกใหม ๆ ที่ยังตองอาศัยเวลาในการพัฒนา ยังมีความทาทายสําคัญรออยูอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
กระบวนการใหเกิด “การมีสวนรวม” ที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย รวมถึงการผลักดันสิ่งที่ไดจากเวทีการคิดใหเกิดผลใน
เวทีการปฏิบตั ิ

การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ จากปจจุบันสูอนาคต
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.2550-2554 ไดกําหนดให “การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลใน
การจัดการระบบสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรที่สําคัญ
และจากการวิเคราะหขอมูลจากหลายสวน
รวมถึงการ
เทียบเคียงกับระบบสุขภาพของประเทศอังกฤษที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ เมื่อไดสังเคราะหแนว
ทางการพัฒนาพบวามีความสอดคลองกัน โดยพบวาแนวทางการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ
ไทย มีประเด็นที่สําคัญ 3 ประเด็น ไดแก การสรางเอกภาพ ธรรมาภิบาล และ การสะทอนคิด

เอกภาพ
บริบทของสังคมในปจจุบันที่มีความเปนเครือขายที่มีชีวิตมากขึ้น ทุกสวนของสังคมบทบาทหนาที่ มีคุณคา
ความหมายและกํากับดูแลตัวเอง ทําให “เอกภาพ” ในแบบที่ทั้งหมดตองคิดตองทําไปในทิศทางเดียวกันเปนอุดมคติ
แบบเกา แตควรเปนในลักษณะที่เทียบไดกับวงดนตรี ที่เครื่องดนตรีทุกชิ้นก็ไมไดเลนเหมือนกันหมด แตจะตองบรรเลง
ไปในแบบของตัวเอง เอกภาพของวงจะเกิดขึ้นจากการบรรเลงอยางสอดประสาน (harmonized) เขากันเปนบทเพลงที่
ไพเราะ แมจะมีการเลนตัวโนตซ้ําซอนหรือขัดกันก็เปนการเสริมใหบทเพลงมีจังหวะ ลีลาและความงดงามมากขึ้น
องคประกอบในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติก็เชนเดียวกัน แตละกลไกมีการควบคุมจัดการตนเองมี
เปาหมายและพันธกิจของตัวเอง ภารกิจที่ทําจึงมีสวนที่ซ้ําซอนกันไดโดยธรรมชาติ เพราะเสนแบงของสิ่งทั้งหลายใน
สังคมไมเคยมีอยูจริง การพัฒนาที่สําคัญจึงไมใชการแบงเขตแดนเพื่อไมใหมีการขามล้ําเสน แตเปนการทําใหงานที่
ซ้ําซอนกันนั้นมีลักษณะ “ซ้ําเสริม” กันใหไดมากที่สุด
แนวทางการสรางเอกภาพในความหมายนี้ในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ มีขอเสนอดังนี้
- การมีเปาหมายรวมกันเปนสิ่งสําคัญในการสรางเอกภาพ ทุกกลไกจึงตองทบทวนเปาหมายของตนเอง
และควรมีโอกาสไดพูดคุยกันอยางจริงจังเพื่อแลกเปลี่ยนและทําความเขาใจกัน
- รัฐบาล หรือของกระทรวงสาธารณสุข ควรทําหนาที่คลายกับผูกํากับวงหรือ วาทยกร (conductor) ซึ่งทํา
หนาที่ใหเครื่องดนตรีทุกชิ้นบรรเลงเปนบทเพลงที่ไพเราะได
- ทุกฝายควรใหความสําคัญและใช “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” เปนกรอบอางอิง (social
reference) ในการทํางาน ซึ่งจะทําหนาที่เปรียบไดดังโนตดนตรีชิ้นหนึ่งที่ทุกสวนในสังคมสามารถใชได
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เพื่อใหเกิดการสอดประสานกันโดยไมจําเปนตองใชอํานาจรัฐ รวมถึงใชเครื่องมือนี้ในการพัฒนาเพลงและ
โนตเพลงใหม ๆ ในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
กลุมผูนําทั้งหลาย ควรไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน หรือทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และมีการพบกัน
อยางสม่ําเสมอ (regular forum) อยางนอยก็มีการพบปะรับประทานอาหารรวมกัน มีโอกาสพูดคุยกัน
บาง เพื่อลดชองวางระหวางกัน เชน ชองวางในการรับรูขอมูลและชองวางทางความคิด
ควรจัดเวทีเพื่อสรางเครือขายของผูนําและบุคลากรระดับตาง ๆ เชน การจัดเวทีการสนทนาที่เชิญผูคน
หลากหลายใหมาพบกันอยางสม่ําเสมอ เชน กลุมรองอธิบดี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรจาก
องคกร ส. ตาง ๆ เครือขายภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น มารวมกัน โดยเปนการสนทนา
บทฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ควรพัฒนากระบวนการที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถมีสวนในการสรางความสัมพันธระหวางกลไกตาง ๆ
ไดมากขึ้น เชน การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การจัดอบรมผูบริหารของ
หนวยงานองคกรตาง ๆ
การสานเครือขายขยายวงเปนสิ่งจําเปนในการทําใหกลไกอภิบาลระบบสุขภาพมีเอกภาพมากขึ้น เพราะ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพเชื่อมโยงกวางขวางกับหลากหลายประเด็น ซึ่งอาศัยการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะใหมในการพูดคุยสื่อสารกันใหเขาใจ และ หาวิธีใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณกัน เชน อาจมีการจัดเวทีเรียนรูการทํางานสานเครือขายสรางเสริม
สุขภาพโดย สสส.หรือการสานเครือขายเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายโดย สช.เปนตน

ธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาลเปนทั้งเปาหมาย และเปนแนวทางในการพัฒนาใหองคกรประกอบตาง ๆ รวมถึงภาพรวมของ
กลไกทั้งหมดมีลักษณะที่ถูกที่ควร เปนดังขอวินัยที่กําหนดวัตรปฏิบัติที่ถูกที่ควรเพื่อใหสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติ
และมีสุขภาวะ นอกจากนี้คุณลักษณะสําคัญของธรรมาภิบาลหลายประการยังผลักดันใหกลไกทั้งหลายจะตองมีการ
ทบทวนปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปตัวเองใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
สูงสุดแกสังคมอีกดวย
แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ มีขอเสนอดังนี้
- ทุกองคกรในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ จะตองดําเนินการเพื่อใหธรรมาภิบาลภายในองคกรมีความ
เขมแข็ง ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสรางและการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
- เนื่องจากบริบทของสังคมและปจจัยที่เกี่ยวของกับสุขภาพมีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
กระทรวงสาธารณสุขจึงควรปฏิรูปตนเองใหทําหนาที่ในการเปนผูชี้นําทิศทางของระบบสุขภาพแหงชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรม ไดแก การ
กระจายอํานาจ ปรับโครงสราง ลดขนาดองคกร ลดอัตรากําลังที่ซ้ําซอนเกินจําเปน เปนตน กระบวนการ
ปฏิรูปนี้ตองอาศัยการขับเคลื่อนโดยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
มีผูรับผิดชอบเฉพาะและ
ทํางานอยางตอเนื่อง ภายใตฐานวิชาการ การเคลื่อนไหวทางการเมืองและการขับเคลื่อนของภาคประชา
สังคมอยางเขมแข็ง แมเปนภารกิจที่ยุงยากแตมีความจําเปนอยางยิ่ง
- ควรพัฒนากระบวนการทํางานโดยเฉพาะการใชอํานาจของผูบริหารระดับตาง ๆ ควรมีกระบวนการที่
โปรงใสและมีสวนรวมมากขึ้น เชน ในการจัดตั้งคณะกรรมรวมในการตัดสินใจ นอกจากผูใตบังคับบัญชา
แลวควรใหมีบุคคลคนอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ เขามารวมในขบวนการตัดสินใจ ขบวนการใชทรัพยากร
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ขบวนการแตงตั้งโยกยายบุคคล รวมทั้งการใชอํานายและการตัดสินใจของผูบริหาร ควรอยูบนฐานของ
ขอมูลที่เพียงพอ (evidence based)
นอกจากขาราชการประจําที่ตองปรับเปลี่ยนความคุนเคยและวัฒนธรรมการทํางานแบบราชการแลว ฝาย
การเมืองและรัฐบาลก็จําเปนตองทําความเขาใจกับระบบสุขภาพตามความเปนจริงในปจจุบัน
ที่
เปลี่ยนแปลงไป และเขาใจวาสังคมมีความซับซอนมากขึ้น
ธรรมาภิบาลภายในองคกรไมไดเปนเรื่องของผูบริหารหรือของผูบังคับบัญชาเทานั้น แตเปนเรื่องของคน
ทั้งองคกร ที่จะตองถูกทําใหเขาใจและใหการสนับสนุน
ธรรมาภิบาลของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพตองอาศัยการทํางานขององคกรภายนอกมาชวยเสริมดวย
จึงเปนบทบาทของรัฐบาลและทุกฝายที่เกี่ยวของที่ตองรวมกันพัฒนากลไกเหลานี้ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา สื่อมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ เปนตน

การสะทอนคิด
ในการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ไมเพียงแตจําเปนตองสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลแลว ยัง
จําเปนตองมีกระบวนการ “สะทอนคิด” อยูตลอดเวลา เนื่องจากเสนทางที่เลือกในปจจุบันเปนสิ่งที่กําหนดอนาคตความ
เปนไปในอนาคต อีกทั้งผลที่เกิดจากการเดินตามเสนทางนั้นก็มีความไมแนนอนสูง จึงตองมีการทบทวนอยางตอเนื่อง
ทั้งผลของการทําตามแนวทางที่เลือกไวและกระบวนการในการกําหนดเปาหมายและเลือกเสนทาง
ในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพมีบทบาทหนาที่สําคัญในการกําหนดเปาหมายและชี้นาํ เสนทางของระบบ
สุขภาพ
จึงตองมีกระบวนการทบทวนและปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
แมกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไดดวย
กระบวนการและกลไกเปนจํานวนมาก แตกลไกที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เปนเครื่องมือสําคัญใน
กระบวนการของ “การอภิบาลสะทอนคิด”
มีขอเสนอแนวทางในการพัฒนา ดังนี้
- กลไกนี้เปนเครื่องมือสําคัญของสังคมในการขับเคลื่อนพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพ ดังนั้นทุกฝายตอง
ปรับทัศนะคติ เลิกยึดติดกับความรูสึกเปนของเขาของเรา กลไกและเครือขายภาคีที่มีอยูในปจจุบัน ตอง
ใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชนจากกลไกเหลานี้ เชน กระบวนการการ
จัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ หรือ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จะปลอยใหเปนบทบาท
ของ คสช. หรือ สช. โดยลําพังไมได
- ผูมีหนาที่รับผิดชอบหลัก เชน คสช. สช. คณะกรรมการและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองปรับปรุงและ
พัฒนาใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ขยายเครือขายใหม ๆ รวมถึงการแกปญหาทางเทคนิค เชน
กระบวนการคัดเลือกกลุม/บุคคลที่เขามาทําหนาที่เปนตัวแทน กระบวนการวิเคราะหและสังเคราะห และ
คัดเลือกความเห็น หรือประเด็น กระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การทํางานขององคกร
คณะกรรมการ และบุคคลตาง ๆ รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายที่มีอยูเพื่อให
สามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะการรวบรวมความเห็น การนําเสนอ และการ
เจรจาตอรอง สําหรับผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ เปนตน
- ควรเขาใจธรรมชาติและใหความสนใจกับการจัดทํา ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เนื่องจากเปน
กระบวนการของการกําหนดเปาหมายรวมกันซ้ําแลวซ้ําเลาของผูคนในสังคม (Iterative participatory
goal formulation) ที่แมวาคณะทํางานพยายามทําเปนความเห็นของผูคนอยางกวางขวางก็ไมมีทางที่จะ
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ครอบคลุมความตองการของทุกคนได อีกทั้ง “เปาหมาย” ที่กําหนดไวก็เปนการมองไปขางหนานับสิบป
ซึ่งกวาจะถึงเวลานั้น ปจจัยตาง ๆ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกมากดังนั้นขอบกพรองของธรรมนูญฯหรือสิ่งที่
ควรปรับปรุงจึงสามารถพบได แตก็ไมใชเหตุผลที่จะไมยอมรับธรรมนูญฯ
เมื่อธรรมนูญฯไดรับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวก็ควรมีกระบวนการทบทวนเพื่อปรับแกธรรมนูญฯ
เริ่มตนตามมาทันที เพราะ ณ วันนั้นบริบทบางอยางก็ไดเปลี่ยนไปแลว
การพัฒนายุทธศาสตรรวมกัน (Interactive strategic development) เปนสิ่งที่จําเปนในการดําเนินการ
เพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนด จึงเปนกระบวนการสําคัญที่ คสช. สช. สมัชชาสุขภาพ รวมถึงกลไกอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญ เชน ความทาทายในการผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ 1 ซึ่งมี
มากถึง 14 ประเด็นใหไปสูการปฏิบัติ เพราะหากมีการตั้งเปาหมายแตไมมีการดําเนินการใด ๆ สุดทาย
สมัชชาสุขภาพแหงชาติก็จะกลายเปนเพียงเวทีแสดงวาทะโดยไมมีผลในทางปฏิบัติ และจะคอย ๆ ลด
คุณคาลงไปในที่สุด

๖.๒ ขอเสนอเชิงนโยบาย
1.

การพัฒนาโครงสรางความสัมพันธในเครือขายการอภิบาล
(1) ควรมีกระบวนการสรางความเขาใจใหผูที่เกี่ยวของตระหนัก ถึงบทบาทหนาที่ของแตละองคกรที่
เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ ลดการแบงแยกและคลายความยึดมั่นถือ
มั่นในองคกรของตน
(2) ควรมีกระบวนการกําหนดเปาหมายของระบบสุขภาพที่พึงประสงครวมกัน ควรใชธรรมนูญสุขภาพ
แหงชาติเปนกรอบอางอิงในการดําเนินงาน และอาจใชกระบวนการคนหาภาพอนาคตรวมกัน จัดทํา
แผน หรือกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน ซึ่ง
(3) หนวยงานกลางควรเพิ่มการกระจายอํานาจ
และปฏิรูปโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบริบท
โดยรวมของระบบ เพื่อใหสามารถทําบทบาทที่จําเปนไดอยางเหมาะสม เชน การปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุขใหสามารถทําหนาที่กํากับดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมไดดียิ่งขึ้น
(4) ควรเสริมสรางใหระบบสุขภาพมีภาวะผูนําที่เขมแข็ง
โดยในภาคการเมืองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขควรแสดงบทบาทการนําใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อกํากับดูแลใหโครงสรางทั้งหลายที่มีอยูสามารถทําหนาที่อยางสอดประสานกัน (Harmony) ทั้งนี้
จําเปนตองมีทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพดวย
(5) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร โดยการพัฒนาโครงสรางและกลไกการทํางานในประเด็น
ตาง ๆ รวมกันอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนางานดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง
(6) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรขององคกรตาง ๆ ในทุกระดับใหไดมีโอกาสเรียนรู
รวมกันหรือทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอ และควรมีการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขาย
ความสัมพันธที่ไมเปนทางการเพิ่มมากขึ้น
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2.

การพัฒนาธรรมาภิบาลในแตละองคกร
(1) ทุกองคกรควรพัฒนาใหมีธรรมาภิบาลอยางแทจริง โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการสรรหาหรือ
แตงตั้งโยกยายบุคลากร กระบวนการใชอํานาจของผูบริหารโดยถูกตองชอบธรรม โปรงใส มีสวน
รวม และมีการตัดสินใจโดยใชขอมูลที่เพียงพอ
(2) แตละองคกรควรมีการทบทวนตนเองและทําการปรับเปลี่ยนและปฏิรูประบบและโครงสรางการ
ทํางานอยูเสมอเพื่อใหสอดคลองกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสนับสนุน
ใหมีกระจายอํานาจในรูปแบบที่เหมาะสมกับแตละบทบาทภารกิจ
(3) ควรมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดยเฉพาะระบบอุปถัมปและวัฒนธรรมแบบราชการ ที่
แทรกซึมอยูในทั้งกระทรวงสาธารณสุขและองคกรที่ตั้งขึ้นภายหลัง โดยตองเนนการปรับเปลี่ยนที่
ระดับบุคคลใหมีสวนรวมในการสรางธรรมาภิบาลในองคกร เชน การไมเพิกเฉยตอการใชอํานาจโดย
มิชอบของผูบริหารหรือการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร
(4) ควรเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกที่สนับสนุนพัฒนาธรรมาภิบาลของภาครัฐ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา สื่อมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ เปนตน

3.

การใชกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอยางยั่งยืน
(1) กลไกที่เกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเปนรูปธรรมสวนหนึ่งของกระบวนการและ
กลไกที่ใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอภิบาลระบบโดยอาศัยการ
ตรึกตรองสะทอนคิด มีขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้
- ควรผลักดันใหทุกฝายใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชน
จากกลไกที่เกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เชน การใชกระบวนการการจัดทํา
ธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ และกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพื่อกําหนด
กรอบนโยบายและเปาหมายรวมกันของสังคมไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือการใช
กลไกของ คสช. ในการจัดตั้งคณะทํางานที่เปนกลาง เพื่อหาทางออกใหกับประเด็นปญหา
สําคัญ ๆ ซึ่งสามารถนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบาย ออกกฎหมายหรือจัดตั้งองคกรเพื่อทํา
หนาที่เฉพาะตอไปได
- ผูมีสวนเกี่ยวของควรรวมกันพัฒนาและปรับปรุงแกไขปญหาทางเทคนิคตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายที่มี
อยูเพื่อใหสามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและผลักดัน
ใหกระบวนการทั้งหลายเกิดผลในทางปฏิบัติ
(2) ควรสงเสริมใหเกิดกระบวนการในรูปแบบตาง ๆ ที่สนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการอภิบาลสุขภาพของตนเอง ไดแก กระบวนการนโยบายสาธารณ
อยางมีสวนรวม กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน
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ภาคผนวก ก.
บทบาทภารกิจและโครงสรางองคกรสุขภาพสหราชอาณาจักร 32
ประเทศอังกฤษเริ่มมีหนวยงานระดับชาติที่ดูแลดานสุขภาพ เรียกวา Board of Health ในป ค.ศ.1805 ซึ่ง
พัฒนาตอมาเปนกระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) ในป ค.ศ. 1919 ตอมามีการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพ แมจะมีแรงตานในชวงแรกแตก็สามารถผลักดันกฎหมายออกมาไดจนสําเร็จ และเริ่มตน “ระบบ
บริการสุขภาพแหงชาติ” (National Health Service หรือ NHS) ไดในป ค.ศ. 1948 ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเกิดระบบ
หลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนทุกคน
หลังจากนั้นก็มีการปฏิรูประบบเปนระยะดวยเหตุผลสําคัญคือการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง กระทรวงสุขภาพไดรับการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนจนเปน Department of Health (DH) ในป
ค.ศ.1988 ดังที่เปนอยูในปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สําคัญอยางหนึ่งคือ ใน ค.ศ. 1990 มีการประกาศใชกฎหมายที่ทําใหมีการแยก
ระหวาง ผูชื้อและผูใหบริการสุขภาพ (Purchaser-Provider Split) จึงทําให NHS แยกออกเปน 2 สวน คือ สวนที่เปนผู
ใหบริการกับผูซื้อบริการ ซึ่งหลังจากนั้นมีการปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการเรื่อยมา
โครงสรางของ NHS ในปจจุบันสรุปไดดังภาพ โดยในดานซายมือ (วงกลม) คือระบบบริการสุขภาพที่สามารถ
แบงออกไดเปนบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ สวนระบบบริหารจัดการอยูในดานขวามือประกอบดวย 3 สวน คือ Primary
Care Trust, Department of Health และ Strategic Health Authorities ในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะรายละเอียดสวนที่เปน
กลไกการบริหารจัดการ ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 สวนคือ หนวยงานสวนกลางและหนวยงานระดับพื้นที่
ภาพที่ 10 ระบบบริการสุขภาพแหงชาติของประเทศอังกฤษ (National Health Service, NHS)

ที่มา : เกรียงศักดิ์ และ ยงยุทธ 2551

32

เรียบเรียงจาก เกรียงศักดิ์ และ ยงยุทธ 2551
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(๑) หนวยงานสวนกลาง
Department of Health หรือ DH
Department of Health มีนักการเมืองที่รับผิดชอบดานสาธารณสุข เรียกวา Secretary of State for Health
(เทียบเทารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) มีขาราชการประจําที่อยูในตําแหนงสูงสุดมี 2 ตําแหนงประกอบดวย
- Permanent Secretary of DH (ซึ่งเกรียงศักดิ์และยงยุทธ (2551) เห็นวาอาจเทียบไดกับปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) ดูแลการบริหารจัดการภายใน DH รับผิดชอบการวางนโยบายและยุทธศาสตร
- Chief Executive of NHS (ซึ่งเกรียงศักดิ์และยงยุทธ (2551) เห็นวาอาจเทียบไดกับเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ) รับผิดชอบการจัดหา การจัดการ และควบคุมกํากับผลลัพธของบริการ
ทั้งสองตําแหนงขึ้นตรงตอ Secretary of State for Health (ในชวงป 2000 – 2006 ทั้งสองตําแหนงนี้เปน
บุคคลคนเดียวกัน) มีตําแหนงทางวิชาการซึ่งมี Chief professional officers เปนตําแหนงสูงสุด (มี 7 กลุมวิชาชีพ) ทํา
หนาที่ผลิตองคความรูและใหขอมูลในฐานะผูเชี่ยวชาญเพื่อประกอบการวางนโยบายและยุทธศาสตร
DH มีคณะกรรมการ (Board) ที่มี Permanent Secretary เปนประธาน โดยคณะกรรมการมีหนาที่กํากับ
ยุทธศาสตร เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรี โดยภายใต DH มีหนวยงานที่ดูแลเฉพาะเรื่องเรียกวา Arm’s Length
Bodies (ALBs) แบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ
(1) Executive agencies เชน Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) ดูแล
เรื่องยาและเครื่องมือทางการแพทยใหปลอดภัยตอประชาชน
(2) Special Health Authorities กลุมนี้ถึงแมจะอยูภายใตการดูแล โดยไดรับงบประมาณผาน DH แตมีความ
เปนอิสระเนื่องจากมีคณะกรรมการ (Board) เปนของตนเอง เชน Health Protection Agency,
Information Center for Health and Social Care, National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE), Postgraduate Medical Education and Training Board
(3) Non-departmental public bodies ถูกตั้งขึ้นเมื่อรัฐมนตรีตองการคําแนะนํา เชน Commission for
Patient and Public Involvement in Health ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและได
ยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2551 โดยมีการตั้ง Local Involvement Networks ขึ้นในระดับพื้นที่แทนเพื่อเปน
ชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
สวนบทบาทหนาที่หลักของ DH ไดแก
(1) กําหนดทิศทางในภาพรวมของ NHS (Setting overall direction);
(2) กําหนดมาตรฐานบริการ (Ensuring national standards are set);
(3) ทําใหเกิดความมั่นใจวามีทรัพยากรที่จะนํามาใชใน NHS เพียงพอ (Securing resources);
(4) ทําการตัดสินใจในกรณีที่มีการลงทุนที่ตองใชเงินจํานวนมาก (Making major investment decisions);
(5) เพิ่มทางเลือกใหกับคนไขและผูใชบริการ (Improving choice for patients and users)

(๒) หนวยงานระดับพืน้ ที่
Strategic Health Authorities หรือ SHAs
เปนองคการที่ทําหนาที่ในการวางยุทธศาสตรดานสุขภาพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ หนาที่ในการวาง
ยุทธศาสตรสําคัญไดแก
(1) วางแผน พัฒนาและเชื่อมโยงยุทธศาสตรตางๆ ที่มุงเนนใหประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีขึ้น
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(2)
(3)
(4)
(5)

ทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพการใหบริการ และการการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปนตัวกลางในการชวยเริ่มตนงานนโยบาย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามเปาหมายของนโยบาย
ชวยพัฒนา Trusts ตางๆ ใหมีศักยภาพที่จะเปน Foundation trust
เปนตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข ติดตามกํากับการบริหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ ทําให
เกิดความมั่นใจวานโยบายที่สําคัญในระดับชาติสามารถผสมผสานกับแผนงานในพื้นที่ โดยเปนผูรับรอง
แผนที่จะนําไปปฏิบัตใิ นพื้นที่ ซึ่งนําเสนอโดย PCT

Primary Care Trusts หรือ PCTs
เปนโครงสรางที่ทําหนาที่ซื้อบริการ แตละแหงจะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ PCT Board และ Executive
committee
- Primary Care Trust Board (PCT board) เปนโครงสรางการทํางานรวมกันระหวางภาคประชาชนกับ
ผูบริหารระดับสูงของ PCT โดยทําหนาที่พิจารณานโยบายและกําหนดทิศทางการดําเนินการของ PCT
โดยมีภาคประชาชนเชนนักการเมืองทองถิ่นหรือผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่เปนประธาน
- คณะกรรมการบริหาร (Executive committee) เปนโครงสรางการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารระดับสูง
ของ PCT กับตัวแทนผูใหบริการในพื้นที่ มี Chief executive เปนประธาน
หนาที่รับผิดชอบหลักของ PCT ประกอบดวย
(1) วางแผน และทําใหเกิดความมั่นใจไดวาประชาชนที่อยูในความรับผิดชอบ จะไดรับบริการตามความ
จําเปนที่ตองไดรับ (Planning and securing services) โดยไดรับมอบ จากประชาชนผานรัฐ ในการทํา
หนาที่เปน “นายหนา” โดยเปนผูถือเงินเพื่อซื้อบริการแทนประชาชน (Commissioner or purchaser)
เพื่อจายเงินใหกับผูใหบริการหรือสถานบริการ ตามขอตกลง (Agreements) ที่ทํากับผูใหบริการหรือ
สถานบริการนั้นๆ ทั้งที่อยูในและนอก NHS (สวนใหญเปนสถานบริการที่อยูภายใน NHS) รวมทั้งมี
หนาที่ดูแลใหผูใหบริการมีจํานวนเพียงพอ; แผนงานของ PCT จะนําไปปฏิบัติได ตองไดรับความ
เห็นชอบจาก SHA กอน
(2) ประสานเพื่อใหเกิดความรวมมือกับ Local authorities โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อการพัฒนาบริการเชิงสังคม
(Social care)
(3) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ที่ใหบริการ รวมถึง การลงทุน เครื่องมือ ระบบขาวสาร
และเทคโนโลยี เพื่อที่จะใหมั่นใจไดวาบริการสุขภาพระดับพื้นที่ไดรับการพัฒนา ทันสมัย และมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
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ภาคผนวก ข.
บทบาทภารกิจและโครงสรางการทํางาน
กลไกภาครัฐในการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ

1. กระทรวงสาธารณสุข
นับแตกอตั้งในป พ.ศ. 2485 จนถึงปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการปฏิรูปโครงสราง 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อ
พ.ศ. 2515, ครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2517, ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2535 และ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2545

บทบาทและภารกิจ
ในรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปโครงสรางกระทรวงสาธารณสุข
จัดทําโดยคณะทํางานวิชาการ
คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2535 ซึ่งนําไปสูการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 3 ไดเสนอวา
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทและภารกิจที่ “ควรจะเปน” ดังนี้ (2535:10-11)
1. บทบาทในดานการบริหารระบบสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย
1.1. การวางนโยบายและดําเนินการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ
1.2. การผนึกกําลังประสานหนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสวน ทั้งในภาคสาธารณสุขและ
นอกภาคสาธารณสุข ทั้งรัฐและเอกชน
1.3. การออกกฎระเบียบและวางมาตรฐานการปฏิบัติ
1.4. การตรวจสอบ ควบคุม และกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว
1.5. การใหความชวยเหลือสนับสนุนแกหนวยงานอื่นที่จําเปนในการแสดงบทบาทสนับสนุนการมีสุขภาพ
ดีของประชาชน โดยเฉพาะหนวยงานที่เปนองคกรภาคเอกชนสาธารณะประโยชน และองคกร
ประชาชน
2. ภารกิจโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย
2.1. การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนขององคกร
2.2. การบริหารจัดการทรัพยากรที่จําเปนในการปฏิบัติภารกิจ
2.3. การพัฒนาความรูและขอมูลเพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนระบบและวางแผนตัดสินใจในการ
ดําเนินงาน
2.4. การใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน
ตอมาในการปฏิรูปครั้งที่ 4 ในป พ.ศ. 2545 อํานาจและหนาที่ของของกระทรวงสาธารณสุขไดรับการระบุไว
อยางกวาง ๆ ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 42 วา “กระทรวงสาธารณสุขมี
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของ
ประชาชนและราชการอื่นตามที่มี กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการที่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ภารกิจของกระทรวงฯ จึงมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ ใหประชากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
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รางกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ
(อําพลและคณะ 2551b: 346)
ตอมาในป พ.ศ. 2549 สวรส. ไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษากลไกในระบบสุขภาพแหงชาติและบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ไดขอเสนอบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่คาดหวังในป พ.ศ. 2550-2555 มี 10 ประการ (อํา
พลและคณะ 2549) โดยแบงไดเปน 3 กลุมคือ
บทบาทหนาที่หลัก ไดแก
(1) ดูแลการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ
บทบาทที่สําคัญถัดมา ไดแก
(2) ดูแลการสรางและการจัดการความรูดานสุขภาพ
(3) กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานดานสุขภาพ
(4) ดูแลการบังคับใชกฎหมายดานสุขภาพ
(5) สรางเสริมศักยภาพดานสุขภาพแกองคกรภาคสวนตาง ๆ และประชาชน
องคประกอบ ไดแก
(6) ดูแลการควบคุมปองกันโรคและภัยคุกคามดานสุขภาพ
(7) ดูแลการเงินการคลังเพื่อจัดใหมีบริการสุขภาพแกประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุมเปาหมายเฉพาะ
(8) สรางความมั่นคงและเสถียรภาพของทรัพยากรดานสุขภาพ
(9) ดําเนินงานดานสุขภาพระหวางประเทศ
(10) สนองงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของกับสุขภาพ

โครงสรางการทํางาน
หลังจากการปฏิรูปครั้งที่ 4 ในป พ.ศ.2545 กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงสรางการบริหารราชการแบงออกเปน
2 สวน คือ สวนกลางและสวนภูมิภาค (อําพลและคณะ 2551b)
1. การบริหารราชการสวนกลาง
ประกอบดวย 10 สวนราชการ ไดแกสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง และ 8 กรมซึ่งแบง
ออกเปน 3 กลุมภารกิจ คือ
(1) กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย มี 3 กรมคือ กรมการแพทย, กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก และ กรมสุขภาพจิต
(2) กลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข มี 2 กรมคือ กรมควบคุมโรค และ กรมอนามัย
(3) กลุมภารกิจดานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ มี 3 กรมคือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งนอกจากหนวยงานในสวนกลางแลวกรมตาง ๆ ยังมีหนวยงานที่อยูในภูมิภาคดวย ไดแก ศูนยสุขภาพจิตที่
1-12, สํานักงานควบคุมโรคที่ 1-12, ศูนยอนามัยที่ 1-12, และ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1-12 เปนตน
มีหนวยงานที่อยูในการดูแล แตไมไดอยูในกลุมภารกิจใดโดยเฉพาะไดแก
(1) หนวยงานในกํากับ มี 6 หนวยงาน แบงเปน
- หนวยงานที่มี พ.ร.บ.ของตนแลว ไดแก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
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- หนวยงานที่กําลังอยูระหวางจัดทําพระราชบัญญัติ ไดแก สถาบันพระบรมราชชนก (อยู
ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข (อยู
ภายใตกรมวิทยาศาสตรการแพทย), สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (อยู
ภายใต สวรส.)
(2) รัฐวิสาหกิจ มี 1 หนวยงานคือ องคการเภสัชกรรม
(3) องคการมหาชน ตาม พ.ร.บ.องคการมหาชน พ.ศ.2542 มี 1 คือ โรงพยาบาลบานแพว จังหวัด
สมุทรสาคร
2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค
ไดแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (75 จังหวัด) โรงพยาบาลในสังกัด (โรงพยาบาลศูนย/
โรงพยาบาลทั่วไป 95 แหง, โรงพยาบาลชุมชน 730 แหง) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/กิ่งอําเภอ (796/81
แหง) และสถานีอนามัย (9,762 แหง) นับแตมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีการจัดตั้งศูนยสุขภาพ
ชุมชน ศูนยแพทยชุมชน เพิ่มขึ้นโดยบางสวนเปนหนวยบริการสังกัดภาคเอกชน และเริ่มมีการถายโอนศูนย
สุขภาพชุมชนบางสวนใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่น บางสวน ในป พ.ศ.2551
2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ระบบสุขภาพของแตละประเทศมีความจําเพาะขึ้นอยูกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอื่นๆ ดังนั้น
ในการพัฒนาจึงจําเปนตองใชองคความรูเฉพาะที่ไมสามารถลอกเลียนไดจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งองคการอนามัยโลกเคย
ประกาศไววา ถาไมมีการวิจัยระบบสาธารณสุข (Health System Research) จะไมมีทางบรรลุสุขภาพดีถวนหนาได
ดังนั้นในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขครั้งที่ 3 ใน พ.ศ. 2535 จึงไดมีการเสนอใหจัดตั้งองคกรเพื่อทําหนาที่พัฒนา
ระบบวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้น (ในขณะนั้นนิยมใชคําวา “ระบบสาธารณสุข” มากกวา “ระบบสุขภาพ”)
ในการเสนอใหจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นั้น มีหลักการสําคัญหนึ่งวา สวรส. ตองการ
นักวิชาการที่มีความสามารถสูง ทํางานไดอยางตอเนื่อง มีความเปนกลางและมีอิสระทางวิชาการ เพื่อใหผลงานวิจัยมี
คุณภาพและมีความนาเชื่อถือในการนําไปใชประกอบเปนนโยบาย จึงเสนอใหจัดตั้งเปนหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการจัดการ
สามารถสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่องสามารถประกันคุณภาพงานวิชาการได
(คณะทํางานวิชาการ คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ 2535)

บทบาทภารกิจ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ.2535
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้คือ
“สมควรจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้นเพื่อ
ทําการศึกษา คนควา และวิจัยการพัฒนากิจการดานสาธารณสุขอยางมีระบบ เพื่อใหการดําเนินงานสาธารณสุขเปนไป
โดยถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” โดยในมาตรา 11 ไดกําหนด
วัตถุประสงคไวดังนี้
(1) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพื่อวางเปาหมายนโยบายและจัดทําแผนงานโครงการ
และมาตรการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
(2) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชใน
การกําหนดนโยบายและแผน
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(3) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและสงเสริมความรวมมือการ
วิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งดําเนินการวิจัยดาน
ระบบสาธารณสุขที่มีความสําคัญตามนโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ
(4) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก
การรับ
และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเลือก การรับ และ
การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ
เพื่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม
(5) บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของรัฐ เอกชน
และสาธารณสุข
(6) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
(7) กระทําการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสถาบันหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด

โครงสรางการทํางาน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการสถาบันฯประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง 9 ทาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีก 7 ทาน ทําหนาที่ควบคุมดูแลการทํางาน และกําหนดใหมีผูอํานวยการสถาบันหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการสถาบันฯ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อยูในตําแหนงคราวละ 3 ปไมเกินสองวาระติดตอกัน
นอกจากคณะกรรมการอํานวยการสถาบันและตัวสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขแลว ยังมีการจัดรูปแบบและ
กลไกการจัดการงานวิจัย ใน 3 ลักษณะ ไดแก
1. เครือสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ เปนหนวยงานที่เปนองคกรอิสระ (autonomous agency) ภายใตขอบังคับของ
สวรส. ที่เกิดจากการรวมลงทุนกับองคกรอื่นปจจุบัน มีจํานวน 7 หนวยงาน ไดแก
(1) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
(2) สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
(3) สํานักพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Health Information Systems Development OfficeHISO)
(4) สํานักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
(5) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
(6) สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.)
(7) ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.)
2. สถาบันภาคีวิจัยระบบสุขภาพ เปนการรวมมือกับสถาบันวิชาการที่มีเครือขายของตนเอง มี 3 เครือขายไดแก
(1) สถานจัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ มช. (สวรส.เหนือ) เปนการรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(2) สํานักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส.อีสาน) เปนการรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
(3) สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มอ. (สวรส.ใต) เปนการรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. เครือขายงานวิจัยระบบสุขภาพ เปนการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในประเด็นที่มีความสนใจรวมกัน เชน
(1) แผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) เปนความรวมมือกับศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
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(2) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพสูประชาชน (รสส.)
(3) แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIAHPP)
(4) สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
(5) เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network-CRCN) เปนความรวมมือ
กับกลุมแพทยสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย
(6) สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
(7) ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.)
(8) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)
(9) ศูนยความารวมมือระดับภูมภิ าคเอเชียการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไขหวัดนก (APAIR)
(10) โครงการจัดการองคความรูเรื่องยาเสพติด (อสต.)
3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
การรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ตั้งแตทศวรรษที่ 2530-2539 มีผลใหคนไทยตระหนักถึงโทษของบุหรี่ตอ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองสามารถผลักดันอยางตอเนื่อง มีการออกกฎหมาย
ที่เกี่ยวของหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2535 ตอมาในป พ.ศ.2543 มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ
ตราเปนพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เพื่อเก็บภาษีเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลและ
บุหรี่เพิ่มอีกรอยละ 2 นํามาจัดตั้งเปนกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่หลากหลายในการสรางเสริมสุขภาพ ทําใหกองทุนนี้มี
รายไดประมาณ 2,000 – 2,500 ลานบาทตอป หรือประมาณรอยละ 0.75 ของรายจายดานสุขภาพทั้งหมดของประเทศ
(สุนีย 2549: 8)

บทบาทภารกิจ
ในมาตราที่ 5 ของไดกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนเรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” เปนนิติ
บุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ
(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเสี่ยงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลาย
สุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ
(3) สนับสนุนการรณรงค ใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือสิ่งอื่นที่ทําลายสุขภาพ ตลอดจนใหประชาชน
ไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยฝกอบรมหรือดําเนินการใหมีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ
(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชนหรือองคกรเอกชนองคกร
สาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
(6) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะที่เปนสื่อเพื่อใหประชาชนสราง
เสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือสิ่งอื่นที่
ทําลายสุขภาพ
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โครงสรางการทํางาน
ในการบริหารจัดการมี “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เปน
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง กรรมการโดยตําแหนง 10 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 8
คน ใหมีผูจัดการกองทุนหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการฯ เปนผูแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ติดตอกันไดไมเกิด 2
วาระ และใหมีคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวน 7 คน แตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี
ภาคีเครือขายเปนองคประกอบที่สําคัญที่แมไมไดระบุไวในกฎหมาย
แตถือเปนผูปฏิบัติงานที่แทจริงของ
โครงการและกิจกรรมของ สสส. รวมถึงรวมเรียนรู พัฒนาและรวมลงทุนในบางกรณีดวย เครือขายของ สสส. แบงตาม
ประเด็นตาง ๆ (พ.ศ.2551) ไดแก บุหรี่ มี 398 ภาคี, แอลกอฮอล มี 1 ภาคี, อุบัติเหตุ มี 2 ภาคี, ปจจัยเสี่ยง
สุขภาพ มี 5 ภาคี, สุขภาวะชุมชน มี 7 ภาคี, การเรียนรูเพื่อสุขภาวะ มี 5 ภาคี, สุขภาวะองคกร มี 5 ภาคี, การ
ออกกําลังกาย มี 5 ภาคี, การตลาดเพื่อสังคม มี 5 ภาคี, สนับสนุนโครงการและนวัตกรรม มี 5 ภาคี, ระบบบริการ
สุขภาพ มี 5 ภาคี, กลไกสนับสนุน มี 5 ภาคี เปนตน
4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข มีฐานสําคัญมาจาก “โครงการอยุธยา” ซึ่งมีการทดลองที่สําคัญอยางนอย
3 ประการคือ (1) การปฏิรูประบบการเงินการคลังโดยใชหลักการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุข โดยใชอัตรา 70 บาทสําหรับการ
ดูแลทุกโรค (2) การปฏิรูประบบการใหบริการ โดยมีการขึ้นทะเบียนสถานบริการประจําครอบครัว และ (3) การปฏิรูป
ระบบความสัมพันธกับชุมชน ใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของสถาบริการมากขึ้น (สงวน 2550: 38-42) มีการจัดตั้ง
โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Health Care Reform Project) ขึ้นในป พ.ศ. 2539 เปนโครงการความรวมมือ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับประชาคมยุโรป ทําหนาที่สรางความรู พัฒนาบุคลากรและผลักดันนโยบายอยาง
ตอเนื่อง จนประสบความสําเร็จในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” มีการตรา
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ในที่สุด

บทบาทภารกิจ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้วา “โดยมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ได
บัญญัติใหชนชาวไทยยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาล จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการใหบริการ
สาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชนมีสวนรวมเทาที่จะกระทําได และมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหรัฐตองจัดและ
สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางทั่วถึง” โดยในมาตรา 26
กําหนดให สปสช. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน
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(2)
(3)
(4)
(5)

เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข
จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ
บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
จายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกําหนดใหแกหนวยบริการ และ เครือขายหนวย
บริการ ตามมาตรา 46
(6) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
(7) ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา
และการขอเปลี่ยนหนวยบริการประจํารวมทั้ง
ประชาสัมพันธเพื่อให ประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ
(8) กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายบริการในการใหบริการสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน
(9) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสินตาง ๆ
(10) กอตั้งสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
(11) เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(12) มอบใหองคกรอื่นหรือบุคคลอื่นทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
(13) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการควบคุม คุณภาพ และมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน
(14) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน
หรือตามที่ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย
โดยสรุปคือ สปสช. มีบทบาทสําคัญสองประการคือ การสนับสนุนการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนา และการเปนหนวยบริหารระบบ (system manager) ผานการซื้อบริการ (วิทยา 2550 :133)

โครงสรางการทํางาน
ในการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีโครงสรางการทํางานประกอบดวย “คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง 7 กระทรวง
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 คน ผูแทนองคกรเอกชนที่ไมแสวงหาผลกําไร 5
คน ผูแทนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข 5 คน และผูทรงคุณวุฒิ 7 คน และมี “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข” ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ ผูประกอบอาชีพ สภาวิชาชีพและ
ผูทรงคุณวุฒิ
สปสช. มีเลขาธิการ 1 คน เปนผูบริหารสูงสุด โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูแตงตั้งและ
ถอดถอน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หนวยงาน และกองทุนในสวนภูมิภาคจํานวนมาก ไดแก คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขต ระดับจังหวัด สปสช.เขต เปนตน
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5. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
แนวคิดการจัดตั้งสภาสาธารณสุขแหงชาติเพื่อเปนกลไกจัดทํานโยบายดานสาธารณสุข โดยการมีสวนรวม
ของหลาย ๆ ฝายมีมาตั้งแตราว 30 ปกอนแตไมประสบความสําเร็จ แตตอมามีการรับเอาแนวทาง “การสาธารณสุขมูล
ฐาน” เขามาใชในประเทศไทย ทําใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานสุขภาพมากขึ้น และในป พ.ศ.
2531 มีการจัดสมัชชาสุขภาพไทยครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเปดเวทีคุยกันในเรื่องสุขภาพหลายประเด็น แตหลังจากนั้นก็ไมมีการ
จัดสมัชชาเชนนั้นอีกเลย (อําพล 2550: 37)
ในการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขป 2539 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดเสนอถึงความจําเปน
ในการปฏิรูประบบเพื่อสุขภาพ โดยใหความหมายของระบบสุขภาพที่กวางกวาระบบบริการสาธารณสุข และจําเปนตอง
อาศัยการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตอมาในป 2541 คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ไดตั้งคณะทํางานขึ้นจัดทํา “รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ”
เพื่อเปนขอเสนอในการปฏิรูประบบสุขภาพ จนนําไปสูการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.)
ขึ้นในป พ.ศ.2543 ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําหนาที่ดูแลการจัดทํา
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ เพื่อใชเปนกฎหมายแมบทดานสุขภาพและสนับสนุนการปฏิรูปที่เกี่ยวของอื่น ๆ มี
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) เปนหนวยงานเลขานุการ
นับแตกอ ตั้ง สปรส.ดําเนินการผลักดันการปฏิรูปโดยใชกระบวนการผสมผสานทั้งดานวิชาการ การเคลื่อนไหว
ทางสังคมและการเมือง ในป พ.ศ. 2544 ที่มีการจัด “ตลาดนัดปฏิรูป (ระบบ) สุขภาพ” ขึ้น มีผูเขารวมมากถึง 3,000
ภาคี ตอมามีการจัดสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัดเพื่อใหขอเสนอตอราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2545 หลังจากนั้นมีสมัชชาสุขภาพรายพื้นที่ รายประเด็น และสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางตอเนื่อง
ทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางกวางขวาง จนสามารถผลักดันใหมีการตรา พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2550 ไดสําเร็จในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท

บทบาทภารกิจ
การประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ มีเหตุผลเนื่องจากสุขภาพนั้นหมายถึงภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย
ทางจิต ทางปญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบเพื่อดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพ
จึงตองมีขอบเขตที่กวางขวางกวาการจัดบริการและตองอาศัยการมีสวนรวมเนื่องจากปจจัยคุกคามสุขภาพมีความ
ยุงยากและสลับซับซอนมากขึ้น จึงควรมีกฎหมายเพื่อ “วางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและ
การดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคกรและกลไกเพื่อใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวน
รวมจากทุกฝาย” มีการจัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(สช.) โดย คสช. มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวตามมาตรา 25 ดังนี้
(1) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
(2) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ และติดตามผล
การดําเนินงานตามที่ไดเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาดังกลาวพรอมทั้งเปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย
(ในวรรคทายของมาตรานี้ระบุวา
ขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาตองสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพดวย)
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(3) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่หรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น
(4) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพื่อให
เกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย
(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบ
ดานสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ
(6) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้
หรือการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้
(7) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและสํานักงาน
(8) แตตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ คสช.มอบหมาย
(9) วางระเบียบวาดวยเบี้ยประชุมที่มิใชเบี้ยประชุมของ คสช. และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
และคาใชจายอื่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
(10) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
สช. เปนนิติบุคคลอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี มีหนาที่และอํานาจกําหนดไวในมาตรา 27 ดังนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช.และคณะกรรมการบริหาร
(2) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย
ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ
(3) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ รวมทั้งสถานการณของระบบสุขภาพเพื่อจัดทําเปนรายงานหรือ
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ดําเนินการเพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(5) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
คสช.มอบหมาย

โครงสรางการทํางาน
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ” โดยนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรอง
ประธานกรรมการ และกรรมการจากภาคการเมืองอื่น ๆ รวม 13 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพ และ
ผูทรงคุณวุฒิ รวม 13 คน รวมกับผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไรอีก 13 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน จึงเปน
โครงสรางที่มีองคประกอบจากภาคการเมือง ภาควิชาการและภาคประชาสังคมในสัดสวนเทากัน
การบริหารจัดการ สช. มีเลขาธิการ 1 คน โดยนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
คัดเลือกและคสช.ใหความเห็นชอบแลว เลขาธิการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ตอเนื่องไดไมเกิน 2 วาระ และ
กําหนดใหมี “คณะกรรมการบริหาร” แตงตั้งโดย คสช. ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหารแตงตั้งจากกรรมการ
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คสช. มีผูแทนกระทรวงสาธารณสุข 1 คน และผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 5 คน มีเลขาธิการ สช. เปนกรรมการบริหารและ
เลขานุการ
แมไมไดระบุไวในกฎหมาย แตในการดําเนินงานของ สช. ทั้งในกระบวนการจัดทําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมถึงการดําเนินการ
อื่น ๆ ตองอาศัยการทํางานรวมกับเครือขายในทุกภาคสวนอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน ในการจัดสมัชชาสุขภาพครั้ง
แรกในป พ.ศ.2551 (ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550) มีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติจํานวน 37
คน ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมเครือขายตาง ๆ ถึง 22 คน และมีผูเขารวมประชุมสมัชชาฯ ประกอบดวยผูแทนกลุม
ตาง ๆ ทั่วประเทศ ทังภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จํานวน 178 กลุมเครือขาย และ
ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 1,500 คน (ชื่นฤทัยและคณะ 2552: 73)
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