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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนจุดเปล่ียนสําคัญของประวัติศาสตรระบบ
สุขภาพไทย การเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือการกําหนดนิยามใหมใหกับคําวา “สุขภาพ” ท่ีขยายอาณาบริเวณของ “ระบบ
สุขภาพ” ออกไปพนจากการแพทยและสาธารณสุขและเปดพ้ืนท่ีใหกับการมีสวนรวมอยางกวางขวาง  
 นอกจากนิยามของสุขภาพจะเปล่ียนไป นิยามของ “การปกครอง” ก็เปล่ียนไปดวย ความเปล่ียนแปลงตั้งแต
ระดับทองถ่ินจนถึงระดับโลกทําใหส่ิงท่ีเรียกวา “การปกครองโดยรัฐ” (Government) ไมสามารถทําหนาท่ีเปนตัวแทนใน
การดูแลรับผิดชอบสังคมไดโดยลําพังอีกตอไป อีกท้ังการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ การเกิดขึ้นของประชาสังคม 
และขบวนการปฏิรูปการเมือง ไดเปดพ้ืนท่ีการมีสวนรวมและทําใหเกิดรูปแบบการกํากับดูแลและจัดการสังคมแบบใหม 
ๆ ท่ีเรียกวา “การอภิบาล” (Governance) เปนส่ิงใหมท่ีเขามามีบทบาทแทนท่ีการปกครองโดยรัฐแบบดั้งเดิม ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงนี้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพดวยเชนกัน  
 ในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพของประเทศไปสูเปาหมาย เปนท่ียอมรับวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” (Health 
System Governance) เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง ซึ่งทําหนาท่ีในการชี้ทิศทางและกํากับดูแลใหระบบ
สุขภาพเคล่ือนตัวไปตามทิศทางที่กําหนด กลไกอภิบาลจึงไดกลายเปนเปาหมายในการพัฒนาและการปฏิรูประบบ
สุขภาพ แตอุปสรรคสําคัญ คือ ความซับซอนของระบบ และความหลากหลายของแนวคิดและการใชถอยคํา เนื่องจาก
ระบบสุขภาพท่ีซับซอน มีการเชื่อมประสานองครวม และมีสวนรวมอยางกวางขวางเปนสังคมท่ีไรศูนยกลาง (Centerless 
Society) การอภิบาลเกิดขึ้นไดโดยทุกจุดจนไมสามารถแยกองคประกอบของกลไกอภิบาลออกจากระบบได   
 งานวิจัยชิ้นนี้เปนความพยายามในการพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือใชในการศึกษาและวิเคราะหส่ิงท่ีเรียกวา 
“กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” โดยพยายามทําศึกษาและทบทวนแนวคิดเรื่อง “การอภิบาล” แยกออกมาใหเห็น
อยางชัดเจน จาก “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเปนเพียงมิติหรือมุมมองหนึ่งของการอภิบาลเทานั้น  โดยพยามยามคนหาคําตอบ
ท่ีสําคัญ 3 ประเด็น ไดแก 

1. กรอบแนวคิดของ “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรเปนอยางไร 
2. กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยในปจจุบันเปนอยางไร และ 
3. การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติท่ีเปนอยู ณ ปจจุบันควรทําอยางไร 

 
กรอบแนวคิด “การอภิบาลระบบสุขภาพ” 
 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ “การอภิบาล” (Governance) และ “ระบบสุขภาพ” (Health System) เพ่ือ
เชื่อมโยงหาความสัมพันธและพัฒนากรอบแนวคิดวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรมีบทบาทหนาท่ีและกระบวนการ
หรือความสัมพันธอยางไร ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา 

- มีผูกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพไวหลายลักษณะ แตขอเสนอขององคการ
อนามัยโลกในรายงานป พ.ศ.2550 มีความครอบคลุมและชัดเจนมากท่ีสุด ซึ่งสามารถประมวลไดเปน
บทบาทหนาท่ีหลัก 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 การอภิบาลท่ีอาศัย
กระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด หรือ การอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) เมื่อทบทวนและ
วิเคราะหแนวคิดท้ัง 3 แบบน้ีพบวา ท้ังหมดอยูบนพ้ืนฐานเดียวกันคือเปนการอภิบาลในสังคมเปนระบบ
ซับซอนและตองอาศัยการมีสวนรวมจากองคประกอบท่ีหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยเห็นวาท้ัง 3 รูปแบบนี้เปน
ดังมุมมองหรือมิติ (Dimension) ของส่ิงเดียวกันท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได และไมสามารถแทนที่
กันได เนื่องจากแมจะมีสวนท่ีเห็นเหมือนกัน แตสวนท่ีเห็นตางกันก็มีความสําคัญ 

 
กลไกอภิบาลระบบสุขภาพ ณ ปจจุบัน 

แมระบบสุขภาพในปจจุบันจะมีลักษณะเปนเครือขายท่ีรัฐบาลไมไดมีอํานาจสูงสุด ไมสามารถควบคุม
เครือขายไดโดยตรงหรือไดอยางเต็มท่ีมากขึ้น อีกท้ังโครงสรางการอภิบาลประกอบดวยท้ังภาครฐั ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม ภายใตระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย รัฐบาลก็ยังคงเปนโครงสรางหลักท่ีตองมีความ
รับผิดชอบ (accountability) ตอสุขภาพของประชาชน กลไกภาครัฐจึงตองเปนแกนกลางในโครงสรางการอภิบาลระบบ
สุขภาพ จึงอาจสรุปไดวาตัวแสดงหลักท่ีทําหนาท่ีเปน “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” นับจนถึงการประกาศใช 
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และกลไกอ่ืนท่ีถูกจัดต้ังขึ้นโดย พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติในปจจุบันมีประเด็นสําคัญดังนี้ 

1. ความสัมพันธฐานะหนวยงานภาครัฐ พบวากลไกเหลานี้มีโครงสรางการบริหาร ระบบงบประมาณและ
บทบาทภารกิจท่ีสัมพันธกันในฐานะหนวยงานภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเปนผูกํากับ
ดูแล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนจุดเชื่อมตอสําคัญท่ีสามารถประสานทิศทางและ
นโยบายของทุกกลไกได  

2. บทบาทของกลไกอภิบาลระบบ บทบัญญัติในกฎหมายไดกําหนดใหกลไกเหลานี้มีอํานาจหนาท่ีหลาย
ประการรวมกัน โดยเฉพาะการประสานงานและสรางความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในสังคมได
กําหนดใหเปนบทบาทหลักอยางหนึ่งของทุกหนวยงาน นอกจากความเหล่ือมซอนของบทบาทตาม
กฎหมายแลว ในทางปฏิบัติภารกิจบางอยางก็จําเปนตองทําถึงแมวาจะซ้ําซอนหรือเปนการ “เหยียบเทา” 
กันก็ตาม จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดท้ังความสมานฉันทและความขัดแยงขึ้นในความสัมพันธ 

3. การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชมุมมองการอภิบาลทั้ง 3 แบบ ไดขยายภาพใหเห็นวา ในเครือขายการ
อภิบาลมีความเครียดเกิดขึ้นอยางมากท่ีกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการเปนหนวยงานเกาแกท่ีไม
สามารถเปล่ียนแปลงโครงสรางและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับบรบิทใหมไดทัน และวัฒนธรรมราชการ 
(Bureaucratic) ท่ีฝงรากอยางเหนี่ยวแนนและตอตานการเปล่ียนแปลง สวนกลไกอื่นซึ่งมีการออกแบบ
ระบบไวรองรับการเปล่ียนแปลงได แตก็ยังมีภาระในการพัฒนาธรรมาภิบาลภายในองคกร โดยเฉพาะ 
สช. และกลไกท่ีเกิดขึ้นใหมยังมีความทาทายท่ีตองพิสูจนตนเองทั้งในดานธรรมาภิบาลของการบริหาร
จัดการและบทบาทในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพไปสูไปหมายท่ีวางเอาไว อีกท้ังกลไกภายนอกที่จะชวย
เสริมสรางธรรมาภิบาลของกลไกในระบบสุขภาพ ก็ยังไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางท่ีควร 

4. นอกจากความสัมพันธในระดับองคกรแลว ความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคลากรระดับตาง ๆ ระหวาง
องคกรก็เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอเครือขายการอภิบาล พบวาในระดับกลางและระดับปฏิบัตินั้นไมมี
ปญหามากนัก เนื่องจากสวนใหญมีความคุนเคยและมีการรวมงานกันอยูเสมอ รวมท้ังมีการขอสนับสนุน
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ทรัพยากรขามองคกรเพ่ือใชในการดําเนินงานดวย แตในระดับบริหารคอนขางมีระยะหางกันรวมถึงยังมี
ความขัดแยงกันท้ังในเชิงความคิดและการทํางาน กระบวนการที่มีสวนในการสรางความสัมพันธ เชน 
การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การอบรมผูบริหารท่ีจัดโดยหลายสถาบัน ก็ไม
สามารถเติมชองวางสวนนี้ไดมากนัก 

5. พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ไดทําใหกลไกอภิบาลสะทอนคิดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และไดสรางเครื่องมือ
และกลไกใหม ๆ ท่ียังตองอาศัยเวลาในการพัฒนา ยังมีความทาทายสําคัญรออยูอีกมาก โดยเฉพาะเร่ือง
การพัฒนากระบวนการใหเกิด “การมีสวนรวม” ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย รวมถึงการผลักดันส่ิงท่ีได
จากเวทีการคิดใหเกิดผลในเวทีการปฏิบัติ 

  
การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ จากปจจุบันสูอนาคต 
 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 ไดกําหนดให “การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลใน
การจัดการระบบสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ จากการวิเคราะหขอมูลจากหลายสวน รวมถึงการเทียบเคียงกับ
ระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักรท่ีมีความคลายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ พบวาแนวทางการพัฒนากลไก
การอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทย มีประเด็นท่ีสําคัญ 3 ประเด็น ไดแก การสรางเอกภาพ ธรรมาภิบาล และ 
การสะทอนคิด  
 
เอกภาพ 
 บริบทของสังคมในปจจุบันท่ีมีความเปนเครือขายท่ีมีชีวิตมากขึ้น ทุกสวนของสังคมบทบาทหนาท่ี มีคุณคา
ความหมายและกํากับดูแลตัวเอง ทําให “เอกภาพ” ในแบบที่ท้ังหมดตองคิดตองทําไปในทิศทางเดียวกันเปนอุดมคติ
แบบเกา หากเปรียบกับวงดนตรี ท่ีเครื่องดนตรีทุกชิ้นก็ไมไดเลนเหมือนกันหมด แตจะตองบรรเลงไปในแบบของตัวเอง 
เอกภาพของวงจะเกิดขึ้นจากการบรรเลงอยางสอดประสาน (harmonized) เขากันเปนบทเพลงที่ไพเราะ แมจะมีการ
เลนตัวโนตซ้ําซอนหรือขัดกันก็เปนการเสริมใหบทเพลงมีจังหวะ ลีลาและความงดงามมากขึ้น  
 องคประกอบในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติก็เชนเดียวกัน แตละกลไกมีการควบคุมจัดการตนเองมี
เปาหมายและพันธกิจของตัวเอง ภารกิจท่ีทําจึงมีสวนท่ีซ้ําซอนกันไดโดยธรรมชาติ เพราะเสนแบงของส่ิงท้ังหลายใน
สังคมไมเคยมีอยูจริง การพัฒนาท่ีสําคัญจึงไมใชการแบงเขตแดนเพ่ือไมใหมีการขามลํ้าเสน แตเปนการทําใหงานท่ี
ซ้ําซอนกันนั้นมีลักษณะ “ซ้ําเสริม” กันใหไดมากท่ีสุด 
  
ธรรมาภิบาล 
 ธรรมาภิบาลเปนท้ังเปาหมาย และเปนแนวทางในการพัฒนาใหองคกรประกอบตาง ๆ รวมถึงภาพรวมของ
กลไกท้ังหมดมีลักษณะท่ีตองเหมาะสม เปนดังขอวินัยท่ีกําหนดวัตรปฏิบัติท่ีถูกท่ีควรเพ่ือใหสังคมอยูรวมกันไดอยาง
สันติและมีสุขภาวะ นอกจากนี้คุณลักษณะสําคัญของธรรมาภิบาลหลายประการยังผลักดันใหกลไกท้ังหลายจะตองมี
การทบทวนปรับเปล่ียนหรือปฏิรูปตัวเองใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนไปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชน
สุขสูงสุดแกสังคมอีกดวย  
 
การสะทอนคิด 
 ในการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ไมเพียงแตจําเปนตองสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลแลว ยัง
จําเปนตองมีกระบวนการ “สะทอนคิด” อยูตลอดเวลา เนื่องจากเสนทางท่ีเลือกในปจจุบันเปนส่ิงท่ีกําหนดความเปนไป
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ในอนาคต อีกท้ังผลที่เกิดจากการเดินตามเสนทางนั้นก็มีความไมแนนอนสูง จึงตองมีการทบทวนอยางตอเนื่องท้ังผล
ของการทําตามแนวทางที่เลือกไวและกระบวนการในการกําหนดเปาหมายและเลือกเสนทาง 
 ในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกําหนดเปาหมายและชี้นําเสนทางของระบบ
สุขภาพ จึงตองมีกระบวนการทบทวนและปฏิรูปเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง แมกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไดดวย
กระบวนการและกลไกเปนจํานวนมาก แตกลไกท่ีเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เปนเคร่ืองมือสําคัญใน
กระบวนการของการอภิบาลสะทอนคิด 
 
ขอเสนอเชิงนโยบาย 

การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ จะตองใหความสําคัญกับอยางนอย 3 มิติของการอภิบาล 
ไดแก มิติของการพัฒนาเครือขายการอภิบาล การพัฒนาธรรมาภิบาลในแตละองคกร และการพัฒนากระบวนการและ
กลไกในการอภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด ซึ่งจากการศึกษาสามารถสังเคราะหขอเสนอแนะไดดังนี้  

 
1. การพัฒนาโครงสรางความสัมพันธในเครือขายการอภิบาล  

(1) ควรมีกระบวนการสรางความเขาใจใหผูท่ีเกี่ยวของตระหนัก ถึงบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรท่ี
เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ ลดการแบงแยกและคลายความยึดมั่นถือ
มั่นในองคกรของตน  

(2) ควรมีกระบวนการกําหนดเปาหมายของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงครวมกัน ควรใชธรรมนูญสุขภาพ
แหงชาติเปนกรอบอางอิงในการดําเนินงาน และอาจใชกระบวนการคนหาภาพอนาคตรวมกัน จัดทํา
แผน หรือกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน ซึ่ง  

(3) หนวยงานกลางควรเพิ่มการกระจายอํานาจ และปฏิรูปโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบริบท
โดยรวมของระบบ เพ่ือใหสามารถทําบทบาทท่ีจําเปนไดอยางเหมาะสม เชน การปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุขใหสามารถทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมไดดีย่ิงขึ้น 

(4) ควรเสริมสรางใหระบบสุขภาพมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง โดยในภาคการเมืองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขควรแสดงบทบาทการนําใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เพ่ือกํากับดูแลใหโครงสรางท้ังหลายที่มีอยูสามารถทําหนาท่ีอยางสอดประสานกัน (Harmony) ท้ังนี้
จําเปนตองมีทีมสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพดวย  

(5) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร โดยการพัฒนาโครงสรางและกลไกการทํางานในประเด็น
ตาง ๆ รวมกันอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนางานดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง  

(6) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรขององคกรตาง ๆ ในทุกระดับใหไดมีโอกาสเรียนรู
รวมกันหรือทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอ และควรมีการจัดกระบวนการเพ่ือพัฒนาใหเกิดเครือขาย
ความสัมพันธท่ีไมเปนทางการเพ่ิมมากขึ้น   

 
2. การพัฒนาธรรมาภิบาลในแตละองคกร 

(1) ทุกองคกรควรพัฒนาใหมีธรรมาภิบาลอยางแทจริง โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการสรรหาหรือ
แตงตั้งโยกยายบุคลากร กระบวนการใชอํานาจของผูบริหารโดยถูกตองชอบธรรม โปรงใส มีสวน
รวม และมีการตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีเพียงพอ 
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(2) แตละองคกรควรมีการทบทวนตนเองและทําการปรับเปล่ียนและปฏิรูประบบและโครงสรางการ
ทํางานอยูเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสนับสนุน
ใหมีกระจายอํานาจในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแตละบทบาทภารกิจ 

(3) ควรมีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทํางาน โดยเฉพาะระบบอุปถัมปและวัฒนธรรมแบบราชการ ท่ี
แทรกซึมอยูในท้ังกระทรวงสาธารณสุขและองคกรท่ีต้ังขึ้นภายหลัง โดยตองเนนการปรับเปล่ียนท่ี
ระดับบุคคลใหมีสวนรวมในการสรางธรรมาภิบาลในองคกร เชน การไมเพิกเฉยตอการใชอํานาจโดย
มิชอบของผูบริหารหรือการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร 

(4) ควรเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกท่ีสนับสนุนพัฒนาธรรมาภิบาลของภาครัฐ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา ส่ือมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ  เปนตน 

 
3. การใชกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิดเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอยางยั่งยืน 

(1) กลไกท่ีเกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเปนรูปธรรมสวนหนึ่งของกระบวนการและ
กลไกท่ีใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอภิบาลระบบโดยอาศัยการ
ตรึกตรองสะทอนคิด มีขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้  

- ควรผลักดันใหทุกฝายใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชน
จากกลไกท่ีเกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เชน การใชกระบวนการการ
จัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ และกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพ่ือ
กําหนดกรอบนโยบายและเปาหมายรวมกันของสังคมไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือ
การใชกลไกของ คสช. ในการจัดต้ังคณะทํางานท่ีเปนกลาง เพ่ือหาทางออกใหกับประเด็น
ปญหาสําคัญ ๆ ซึ่งสามารถนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบาย ออกกฎหมายหรือจัดต้ังองคกร
เพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะตอไปได 

- ผูมีสวนเกี่ยวของควรรวมกันพัฒนาและปรับปรุงแกไขปญหาทางเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
การมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายท่ีมี
อยูเพ่ือใหสามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและผลักดัน
ใหกระบวนการท้ังหลายเกิดผลในทางปฏิบัติ 

(2) ควรสงเสริมใหเกิดกระบวนการในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน 
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการอภิบาลสุขภาพของตนเอง ไดแก กระบวนการนโยบายสาธารณ
อยางมีสวนรวม กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน   
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บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและความพยายามในการปฏิรูปโครงสรางระบบสุขภาพในชวง 2 

ทศวรรษที่ผานมา ไดสรางความทาทายใหม ๆ ใหกับการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะภายหลัง
การจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในป พ.ศ.2535 ไดมีการสรางองคความรูท่ีเปนฐานผลักดันใหเกิดการปฏิรูป
ระบบ โดยมีการจัดต้ังองคกรสุขภาพระดับชาติท่ีสําคัญขึ้นจํานวนหนึ่ง ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (พ.ศ.2544) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (พ.ศ.2545) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
(พ.ศ.2550) เปนตน ซึ่งกลไกเหลานี้ไดเขามามีบทบาทในการอภิบาลระบบสุขภาพรวมกับกระทรวงสาธารณสุข (กอต้ัง
มาต้ังแต พ.ศ.2485) อีกท้ังการเปล่ียนกระบวนทัศนเรื่องสุขภาพใหกวางกวาเรื่องการแพทยและมีความหมายใกลเคียง
กับเรื่องคุณภาพชีวิต (well-being) มากขึ้น ไดทําใหระบบสุขภาพเปนพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีทุกภาคสวนสามารถเขามารวม
เปนเจาของและมีสวนในการอภิบาลได โดยอาศัยกลไกใหมท่ีเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550  

การเกิดขึ้นของกลไกใหมภายใตกรอบโครงสรางเกาและแบบแผนการปฏิบัติแบบเดิม ไดทําใหเกิดความลักล่ัน
ของบทบาทภารกิจและเกิดอุปสรรคในการเชื่อมประสานกันเพ่ือทําหนาท่ีอภิบาลระบบ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการ
ทบทวนสถานการณและหาแนวทางเพื่อพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพใหสามารถทําหนาท่ีในการสนับสนุนและ
ขับเคล่ือนระบบสุขภาพไปสูทิศทางท่ีพึงประสงค  

อยางไรก็ตาม คําวา “การอภิบาล” (governance) ท่ีใชกันอยูในปจจุบัน ก็ยังมีความสับสนทั้งในแงการใชคํา
และการใหความหมาย จึงจําเปนตองทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวของเพ่ือพัฒนากรอบในการวิเคราะห และสังเคราะห
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการศกึษา 

วัตถุประสงคหลักของการวิจัยนี้ไดแก 
(1) เพ่ือทบทวนและพัฒนากรอบแนวคิด “การอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” 
(2) เพ่ือวิเคราะหพัฒนาการและสถานการณปจจุบันของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย

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 มีบาทบาทหนาท่ีอยางไร มีความสัมพันธกันอยางไร 
(3) จะพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยในปจจุบันอยางไร เพ่ือขับเคล่ือนไปสูระบบ

สุขภาพท่ีมีเอกภาพและธรรมาภิบาล 
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4. วิธีการวิจยั 
 การศึกษานี้ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชระยะเวลาประมาณ 12 เดือน (สิงหาคม 2551 – กรกฎาคม 
2551) ซึ่งวิธีการหลักท่ีใชคือการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และการสังเกตแบบมีสวนรวม
ของผูวิจัย ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

(1) การสัมภาษณแบบลึก โดยคัดเลือกแบบเจาะจงผูท่ีมีประสบการณและมีบทบาทในการพัฒนาระบบ
สุขภาพ  ซึ่งประกอบดวยผูบริหารองคกรสุขภาพระดับชาติท้ังในอดีตและปจจุบัน โดยมีประเด็นหลักใน
การสัมภาษณ คือความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียกวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” การวิเคราะหสภาพ
ปจจุบันและปญหาของการอภิบาลระบบสุขภาพ ลักษณะท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะในการพัฒนา  

(2) การสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย ในการทํางาน การประชุมสัมมนา และการสนทนากับบุคคลท่ี
เกี่ยวของ โดยในระหวางการศึกษาผูวิจัยทํางานเปนผูบริหารโรงพยาบาลชุมชน และตอมาไดยายมา
ทํางานอยูในหนวยงานวิจัยในกระทรวงสาธารณสุข และไดเขารวมอยูในคณะทํางานและกระบวนการตาง 
ๆ ท่ีทําใหมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคลากรและองคกรตาง ๆ ท้ังในและนอกภาครัฐจํานวนมาก  

 

5. การวิเคราะหผลและรายงานการวิจยั 
 การนําเสนอจะแบงออกเปน 6 สวน คือ 

บทท่ี 1 ทบทวนแนวคิดเร่ืองการอภิบาล เปนการทบทวนสถานะและพัฒนาการของแนวคิดเรื่อง “การ
อภิบาล” (Governance) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงปญหาดานแนวคิดและการใชคําศัพทท่ีมีความกํากวมและทําใหเกิดความ
สับสน ทบทวนถึงบทบาทของรัฐกับการบริหารกิจการสาธารณะและส่ิงท่ีเรียกวาการอภิบาล และไดปริทัศนกรอบ
แนวคิดการอภิบาลที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ธรรมาภิบาล (Good Governance) เครือขายการอภิบาล (Governance 
Network) และการอภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive Governance) และเชื่อมโยงกับแนวคิดและ
บริบทของสังคมไทยในกระบวนการปฏิรูปสังคมในชวงท่ีผานมา 

บทท่ี 2 ระบบสุขภาพและการอภิบาลระบบสุขภาพ เปนการทบทวนวิธีคิดเรื่องสุขภาพและกรอบแนวคดิ 
“ระบบสุขภาพ” ท่ีสําคัญท่ีใชกันอยูในปจจุบัน เปรียบเทียบกับกระบวนทัศนสุขภาพแบบใหมของไทยที่ไดรับการบัญญัติ
ไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ท่ีทําใหกรอบแนวคิดระบบสุขภาพของไทยแตกตางจากท่ีใชกันโดยท่ัวไป 
รวมท้ังทบทวนแนวคิดและกําหนดกรอบแนวคิดของส่ิงท่ีเรียกวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” วาควรมีบทบาทหนาท่ี
อยางไรและมีกระบวนการหรือความสัมพันธในการอภิบาลอยางไร 

บทท่ี 3 พัฒนาการและโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพไทย เปนการเปรียบเทียบพัฒนาการของ
โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร (สหราชอาณาจักรมีการปกครองแบบรัฐเดียว 
ขนาดประชากรใกลเคียงกับประเทศไทย โดยมีระบบประกันสุขภาพครอบคลุมประชาชนทุกคนและมีการพัฒนาระบบ
สุขภาพมายาวนาน) รวมท้ังไดวิเคราะหโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของไทยท้ังในดานความสัมพันธเชิง
โครงสรางและความสัมพันธในการทําหนาท่ีอภิบาลระบบสุขภาพ 

บทท่ี 4 สถานการณปจจุบันของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ เปนการใชกรอบแนวคิดการอภิบาล
ท้ัง 3 มิติในการวิเคราะหสถานการณในปจจุบันของกลไกที่ทําหนาท่ีอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ และใน บทท่ี 5 
แนวทางเพื่อการพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ ก็ใชกรอบแนวคิดการอภิบาลท้ัง 3 มิติในการ
สังเคราะหขอเสนอในการพัฒนากลไกอภิบาล และไดประมวลเปน บทสรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย ในบทท่ี 6 
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บทที ่๑ ทบทวนแนวคิดเร่ืองการอภิบาล 

 

๑.๑ ความหมายของ การอภิบาล (Governance) 

การใชคาํในภาษาไทยเพ่ือแทนคําวา Governance 

คําวา “ธรรมาภิบาล” มีการใชกนัอยางแพรหลายในประเทศไทยหลังจากเหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจ ในป พ.ศ. 

2540 ท่ีประเทศไทยขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund หรือ IMF) 

ทําใหตองปฏิบัติตามเง่ือนไขในการปรับปรุงระบบการบริหารกิจการบานเมือง โดยใชหลักเกณฑท่ีเรียกวา “Good 

Governance” ซึ่งธนาคารโลกเร่ิมใชกับประเทศตาง ๆ ท่ีรับทุนชวยเหลือต้ังแตชวงป ค.ศ. 1986   

สมบูรณ ศิริประชัย ต้ังขอสังเกตวานักวิชาการไทยมักพยายามทําความเขาใจศัพทคําวา Good Governance 

มากกวาคําวา Governance โดยไดทบทวนการใชคําภาษาไทยเพื่อแทนคํานี้ พบวาในงานวิจัยจํานวนมากนิยมเรียกวา 

“ธรรมาภิบาล” มากท่ีสุด (2552: 63) ศัพทคํานี้มีการอางวาบัญญัติโดย ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล โดยระบุวาเปนการ

สมาสระหวาง “ธรรม” และ “อภิบาล” เพ่ือส่ือความหมายของคําในภาษาอังกฤษวา Good Governance (2552: 3)  

สําหรับคําวา “ธรรมรฐั” นั้นมีการใชครั้งแรกโดย ชัยวัฒน สถาอานันท ซึ่งตอมาธีรยุทธ บุญมี ไดนําเสนอคํานี้

ตอสังคมอีกครั้ง ราชบัณฑิตยสถานก็บัญญัติคําวา "วิธีการปกครองที่ดี"  ขึ้นแตไมไดรับความนิยม นอกจากนี้ยังมีการ

แปลคําวา Good governance เปนอีกหลายคํา คือ “สุประศาสนาการ” โดย ติณ ปรัชญพฤทธิ์ “ธรรมราษฎร” โดย อมรา 

พงศาพิชญ “การกํากับดูแลท่ีดี” โดย วรภัทร โตธนะเกษม และพูลนิจ ปยะอนันต คําวา “ประชารัฐ” โดย สภาพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ “รัฐาภิบาล” โดย ชัยอนันต สมุทวณิช “การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี” โดย

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ “กลไกประชารัฐท่ีดี” โดย อรพินท สพโชคชัย (สมบูรณ 2552: 63, เอ

เจอร 2545: คํานิยม) ซึ่งสมบูรณ ศิริประชัยใหความเหน็วาคําวา Governance ถาจะแปลเปนภาษาไทยใหถูกตอง

นาจะใกลเคียงกับคําวา “อภิบาล” มากท่ีสุด (2552: 3)  

ในการศึกษานี้จึงใชคําวา “การอภิบาล” แทนคําวา Governance และเมื่อมีคําประกอบอื่นก็จะแปลคํานั้นรวม

ไปกับคําวาการอภิบาล เชน Governance Network ใชคําวา “เครือขายการอภิบาล”, Reflexive Governance ใชคําวา 

“การอภิบาลดวยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด” หรือ “การอภิบาลสะทอนคิด” ยกเวน Good Governance ซึ่งมีการ

บัญญัติคําไวจํานวนมากแลว ก็ไดเลือกใชคําท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือคําวา “ธรรมาภิบาล” 

รากศพัท 

 Governance ตามรากศัพทในภาษากรีก ก็คือคํากริยาวา kubern�n ซึ่งหมายถึงการนําทางหรือบังคับ
ทิศทาง (to pilot or steer) เปนคําท่ีเพลโต (Plato) ใชหมายถึงวิธีการในการออกแบบระบบกฎเกณฑ และเปนรากของ
คําวา gubenare ในภาษาลาติน ซึ่งเปนคําท่ีมีความหมายคลายกับ การนําทาง การสรางกฎเกณฑและการกํากับ
ทิศทาง (piloting, rule-making or steering) ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ "Concise Oxford Dictionary" ใหความหมาย
คํานี้วามีความหมายเดียวกับคําวา government จึงเปนการใหความหมายวา governance คือ การปฏิบัติหรือการ
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แสดงออกในการปกครอง หรือหนวยงานหรือบทบาทหนาท่ีในการปกครอง (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 ซึ่งในอดีตเปนบทบาทของผูปกครองหรือรัฐบาลท่ีมีอํานาจ การอภิบาลจึงมีความหมาย
เปล่ียนไปเปนการทําการปกครองโดยใชอํานาจ หรือ เปนการแสดงบทบาทของผูมีอํานาจในการนําหรือการกํากับ
ทิศทางของสังคม จึงมีความหมายเดียวกับการปกครอง (Government) 

ความหมายของการอภิบาลในทางรัฐศาสตร 

ในชวงทศวรรษที่ 1980 นักรัฐศาสตรใชคํานี้ในความหมายที่ตางไปจากเดิม โดยไมไดหมายถึงรัฐบาลเทานั้น
แตรวมเอาตัวแสดงอื่น ๆ ในสังคมเขามาดวยโดยเปนแนวโนมความสัมพันธแบบใหมระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาค
ประชาชน ท่ีจะมีลักษณะเปนเครือขายท่ีมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรรวมกันและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น 
ซึ่ง Anne Kjær ไดประมวลไววา ในสาขาวิชารัฐศาสตร การอภิบาลถูกนิยามแตกตางกันไปใน 3 สาขายอยของ
รฐัศาสตร (Kjær 2004: 3-7) ไดแก  

(1) สาขารัฐประศาสนศาสตรและนโยบายสาธารณะ  
พบวาแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมท่ีเชื่อมั่นในระบบแบบราชการ (bureaucracy) นั้นเริ่มมี

ปญหาและไมสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป มีการนําเสนอแนวคิดเรื่อง การปฎิรูปภาครัฐ โดยการนําแนวคิดและ
วิธีการบริหารของภาคธุรกิจมาใช รวมถึงการกระจายอํานาจ ผลท่ีตามมาคือทําใหระบบการเมืองการปกครองแตก
ออกเปนสวนยอย ๆ จํานวนมาก นักวิชาการจึงเริ่มสังเกตเห็นถึงความหลากหลายของตัวแสดงและองคกรท่ีรวมอยูใน
กระบวนการดําเนินการสูเปาหมายอันเดียวกัน ซึ่งไมสามารถขีดเสนแบงระหวางภาครัฐและเอกชนไดอยางชัดเจน จึง
เกิดคําถามท่ีสําคัญวา จะทําอยางไรจึงจะสามารถบังคับทิศทาง (steer) เครือขายระหวางองคกรเหลานี้ท่ีมีสภาพเปน
องคกรจัดการตนเอง เหลานี้ได  

RAW Rhodes ไดใหความหมายวา การอภิบาลหมายถึงเครือขายระหวางองคกร ท่ีเปนองคกรจัดการตนเอง 
โดยมีลักษณะท่ีมีความพ่ึงพิงกัน (interdependence) มีการแลกเปล่ียนทรัพยากร มีกติกาของเกม (rule of game) และ
มีความเปนอิสระ (autonomy) จากรัฐ (1997: 15) 

(2) สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ  
พบวาเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศตาง ๆ ซึ่งในอดีตมีเขตแดนมีกิจกรรมภายในที่แยกออกกันไดอยาง

ชัดเจน ปจจุบันถูกทาทายดวยการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตนท่ีโลกถูกเชื่อมโยงกันอยางไรพรมแดน มีการจัดต้ังเครือขาย
หรือองคกรระหวางประเทศเพื่อรับมือกับปญหาท่ีกวางขวางกวาเขตแดนของประเทศใดประเทศหนึ่งไมวาจะเปน
เครือขายการเคล่ือนไหว หรือองคกรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติ และองคกรระดับโลก เชน องคการการคาโลก หรือ
การรวมตัวกันของสหภาพยุโรป เปนตน  

James N. Rosenau ไดใหความหมายวา Global Governance ถูกรับรูวารวมเอาระบบของกฎเกณฑในทุก
ระดับของกิจกรรมของมนุษย ต้ังแตภายในครอบครัวจนถึงในองคกรระหวางประเทศ โดยท่ีการดําเนินการตาง ๆ เพ่ือ
บรรลุเปาหมายนั้น เกิดจากการควบคุมในระดับนานาชาติ (Rosenau 1995: 13 อางอิงใน Kjær 2004:3)       

(3) ในสาขาการเมืองเชิงเปรียบเทียบ  
ซึ่งกอนสงครามโลกครั้งท่ีสองนั้นมักจะเปนการศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ระบบการเมืองและการเลือกต้ัง

ระหวางประเทศตาง ๆ แตปจจุบันจะเนนการศึกษาถึงปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐและสังคม รวมถึงกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย (democratization) 
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Goran Hyden ไดใหนิยามวา การอภิบาลคือภาระรับผิดชอบ (stewardship) ของกติกาของเกมทางการเมือง 
โดยหมายถึงมาตรการตาง ๆ ท่ีรวมถึงการกําหนดกติกาในการใชอํานาจ และการยุติความขัดแยงระหวางกติกาตาง ๆ 
(Hyden 1999: 185 อางอิงใน Kjær 2004:3)         
 ซึ่งโดยสรุปแลวการใชคําวาการอภิบาลในทั้ง 3 สาขายอยของรัฐศาสตรนี้ แมจะมีท่ีมาและพัฒนาการแตกตาง
กัน แตก็มีลักษณะรวมกันคือ มีความหมายท่ีเกี่ยวของกับส่ิงท่ีกวางขวางกวารัฐบาล จงึเปนการใหความหมายใหมของ
คําวา รัฐบาล (government) และกระบวนการปกครอง (governing) โดยใหความหมายโดยรวมวา การอภิบาล 
หมายถึง การกําหนด การใชและการเสริมแรงกฎเกณฑหรือกติกาของเกม (setting, application and 
enforcement of the rule of the game) (Kjær 2004: 12) การอภิบาลในความหมายใหม จึงเปนเร่ืองของการ
กําหนดและการควบคุมรักษากติกาของความสัมพันธในสังคม ท่ีไมไดเปนเพียงกฎกติกาท่ีผูมีอํานาจหรือ
รัฐบาลเปนผูกําหนดแตเพียงฝายเดียวอีกตอไป 

การอภิบาล ท่ีถูกใชในหลากความหมาย 

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 เพ่ือสงเสริมกลไกตลาดผสมผสาน (Quasi-market) จนมีผูใชคํา
เปรียบเปรยวา การอภิบาลคือการลดทอนงบประมาณภาครัฐลง 
(2) ใชในฐานะการควบคุมดูแลกิจการ (corporate governance) 
 เปนระบบในการควบคุมดูแลองคกรใดองคกรหนึ่ง ซึ่งทําหนาท่ีกําหนดทิศทาง ควบคุมองคกรใน
ภาพรวม ดูแลกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการของผูบริหารดวย เปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีนอกเหนือจาก
การบริหารท่ีทุกองคกรจําเปนตองมี 
(3) ใชในฐานะการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management: NPM) 
 ซึ่งการจัดการภาครัฐแนวใหมนั้นมีสองความหมาย ความหมายแรกคือแนวความคิดแบบการจัดการ
นิยม (Managerialism) เปนการนําแนวคิดและเครื่องมือของการบริหารจัดการจากภาคธุรกิจมาใชกับภาครัฐ 
และ ความหมายท่ีสองคือแนวความคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจองคกรแบบใหม เปนการนําระบบแรงจูงใจแบบ
ใหมเขามาใชในภาครัฐ เชน ระบบการแขงขัน  
 เรื่อง NPM มีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับการอภิบาล เนื่องจากวิเคราะหการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีเรื่อง การควบคุมกํากับเปนศูนยกลางในการวเิคราะห และคําวาการควบคุมกํากับ หรือ steering นี้ก็เปน
คําท่ีมีความหมายสอดคลองกับคําวา governance โดยการพัฒนาของ NPM ก็คือการเปล่ียนผานโดยลดการ
กํากับดูแลโดยรัฐบาลมาเพ่ิมการปกครองดูแลในรูปแบบการอภิบาลหรือลดการบังคับควบคุม (less rowing) 
มาเปนเพ่ิมการกํากับทิศทาง (more steering) 
(4) ใชในฐานะธรรมาภิบาล (good governance) 
 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐเปนแนวโนมและกระแสที่เกิดขึ้นท่ัวโลก แนวคิดท่ีไดรับ
ความสนใจมากคือเรื่องธรรมาภิบาล (Good governance) ซึ่งธนาคารโลกใชเปนหลักเกณฑขอกําหนดในการ
ใหประเทศตาง ๆ กูเงิน ซึ่งมีแนวคิดเบ้ืองหลังโดย รวมกับ NPM ในการสรางระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม 
(5) ใชในฐานะระบบสังคมแบบเครือขาย (social-cybernatic system) 



14 

 

 เปนการเนนขอจํากัดของการปกครองโดยองคกรสวนกลาง เนื่องจากในปจจุบันนั้นไมมีผูมีอํานาจ
สูงสุดเพียงองคกรเดียวอยางแทจริง เราอยูในสภาพสังคมท่ี N Luhmann (1982) เรียกวา สังคมไรศูนยกลาง 
(the centreless society) (Rhodes 1997: 51) รัฐบาลกลางไมไดมีอํานาจสูงสุดอีกตอไป ระบบการเมืองมี
ความหลากหลาย รัฐบาลทําหนาท่ีจัดการปญหาและกระจายบริการผานบริการผานตัวแสดงตาง ๆ โดยมีการ
จัดการและการลงทุนรวมกัน 
(6) ใชในฐานะเครือขายองคกรจัดการตนเอง (self organization network) 
 เครือขายประกอบขึ้นจากโครงสรางท่ีซับซอนขององคกรท้ังภาครัฐและเอกชน บริการเกิดขึ้นไดท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งรูปแบบเครือขายของการอภิบาล จะเนนการ รักษาชื่อเสียง, 
ความไววางใจ และการถอยท่ีถอยอาศัย  
 

๑.๒ บทบาทรัฐกับการบรหิารกิจการสาธารณะและการอภิบาล 

ตัวแบบอุดมคติของการบริหารกิจการสาธารณะ 

การบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมนั้นมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีเรื่อง ระบบราชการ (bureaucracy) 
ของนักสังคมวิทยาคนสําคัญชาวเยอรมันคือ Max Weber (1864-1920) เขามีพ้ืนฐานแนวคิดเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง
ไปสูความมีเหตุผล (process of rationalization) และเชื่อวาระบบบริหารแบบรวมศูนย ในองคกรขนาดใหญอยางระบบ
ราชการ จะเปนแบบอยางของการเปล่ียนแปลงไปสูหลักเหตุผล (สุเทพ 2540: 33) เขาไดสรางตัวแบบอุดมคติ (ideal 
type) ของระบบราชการขึ้น โดยมีลักษณะโดยสรุปดังนี้ (Ritzer 2003: 32-3) 

(1) เปนชุดของของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีอยางเปนทางการและผูทํางานในหนวยงานน้ันถูกควบคุมพฤติกรรม
ดวยกฎเกณฑตาง ๆ   

(2) แตละหนวยงานมีบทบาทหนาท่ีเฉพาะของตนเอง 
(3) แตละหนวยงานมีบทบาทและอํานาจ(authority) ในการทําหนาท่ีเฉพาะ รวมถึงมีเครื่องมือท่ีใชบังคับให

เกิดงานตามหนาท่ีนั้น 
(4) หนวยงานจัดองคกรแบบลําดับชั้น (hierarchical system) 
(5) พนักงานท่ีทํางานในแตละหนวยงานตองผานการฝกอบรมทางเทคนิคเพ่ือใหมีความสามารถทางเทคนิค

ท่ีเหมาะสมสําหรับแตละหนวยงาน 
(6) พนักงานจะไดรับการสนับสนุนส่ิงตาง ๆ ใหสามารถทํางานได โดยเขาจะไมไดเปนเจาของส่ิงเหลานั้นเอง 
(7) ตําแหนงนั้นเปนของหนวยงาน ผูดํารงตําแหนงไมสามารถจัดสรรเองได 
(8) ส่ิงตาง ๆ ท่ีดําเนินการในระบบราชการ เชน กิจกรรม การตัดสินใจและกฎระเบียบตาง ๆ จะทําเปนลาย

ลักษณอักษร 
Weber ใชตัวแบบนี้ เพ่ือการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางองคกรหรือสังคมตาง ๆ ซึ่งในความเปนจริงไมมี

องคกรใดท่ีมีลักษณะเหลานี้ท้ังหมด 
 อีกสวนหนึ่งท่ีเปนพ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐแบบเดิมนั้นคือ รายงานของ Northcote และ 
Trevelyan ในป 1854 ท่ีบรรยายถึงสภาพการบริการของรัฐในอังกฤษในศตวรรษที่ 19 วาไมมีประสิทธิภาพ เต็มไป
ดวยการคอรัปชั่นและไรความสามารถ ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งจากระบบการคัดเลือกคนเขาทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพ จึงได
เสนอใหมีการปฏิรูปโดยเสนอใหมีการคัดเลือกคนรุนใหมอยางเปนระบบและระมัดระวังกอนใหเขาสูตําแหนงงาน ซึ่ง
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ขอเสนอน้ีเปนการสงสัญญาณเรียกรองใหเลิกลมระบบอุปถัมภหันมาใชระบบที่มีความเปนธรรม มีเหตุผลมากยิ่งขึ้น 
(Miller 2005: 3) 

บทบาทรัฐกบัการบริหารกิจการสาธารณะ 

ในสหรัฐอเมริกา Woodrow Wilson (1856-1924) นักวิชาการทางรัฐศาสตรซึ่งตอมาไดรับการเลือกต้ังเปน
ประธานาธิบดี ไดเขียนบทความชื่อ "The Study of Administration" ในป ค.ศ. 1887 เสนอแนวคิด "แยกการเมืองออก
จากการบริหาร" โดยมีหลักการสําคัญไดแก  

(1) การบริหารควรถูกแยกออกจากการเมือง โดยฝายบริหารทําหนาท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ สวนฝาย
การเมืองทําหนาท่ีกําหนดนโยบายหรือออกกฎหมาย  

(2) ควรแยกขาราชการประจําออกจากขาราชการการเมืองเพ่ือลดการแทรกแซงของการเมือง และ  
(3) ควรเพ่ิมอํานาจใหฝายบริหารสามารถคานอํานาจกับฝายการเมืองได ซึ่งหลักการเหลานี้สอดคลองกับ

แนวคิดของ Weber รายงานฉบับนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของศาสตรท่ีเรียกวา “รัฐประศาสนศาสตร” สมัยใหม  
ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ.1939-1945) ประเทศตาง ๆ เสียหายอยางมากจากสงคราม รัฐบาลจึงเปน

องคกรเดียวท่ีมีกําลังเพียงพอจะฟนฟูประเทศได โดยขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปในทิศทางและ
เปาหมายที่ตองการ จึงมีนักวิชาการกลุมหนึ่งเสนอวา การบริหารควรเปนสวนหนึ่งของการเมือง ซึ่งในป ค.ศ.1946 ใน
หนังสือ Element of Public Administration ซึ่งมี Fritz Morstein-Marx เปนบรรณาธิการคือ ไดใหความเห็นวา 
ผูบริหารงานภาครัฐและฝายนิติบัญญติัลวนแตตองตัดสินใจทางการเมืองและกําหนดนโยบายสาธารณะดวยเสมอ โดย
ไดเสนอวา ปกตินโยบายที่ออกมาจากฝายการเมืองจะเปนเพียงแถลงการณกวาง ๆ ซึ่งฝายบริหารมีหนาท่ีกําหนด
รายละเอียดของนโยบายอีกทีหนึ่ง และ Paul Appleby (1949) ใหความเห็นวาการบริหารเปนกระบวนการหนึ่งของ
กระบวนการทางการเมือง และมองวานักบริหารของรัฐทําหนาท่ีเปนนักการเมืองและบริการประชาชนไปพรอม ๆ กัน 
ย่ิงนักบริหารมีตําแหนงสูงเทาใดย่ิงตองมีลักษณะเปนนักการเมืองมากขึ้น  

ชวงปลายทศวรรษที่ 1960 จนถึงตนทศวรรษ 1970 มีการเกิดเหตุการณรุนแรงในประเทศตาง ๆ เชน ปญหา
สงครามเวียดนาม สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีความหลากหลายและสลับซับซอนมากขึ้น รวมถึงการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจเอกชน รัฐบาลไมสามารถรับมือกับปญหามากมายที่เกิดขึ้นในได แมมีการพัฒนา
กระบวนการนโยบายของรัฐเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอยางตอเนื่อง แตกลับพบวานโยบายจํานวนมากกลับลมเหลว 
(policy failure) จึงกอใหเกิดการเรียกรองใหมีการจัดระเบียบการบรหิารของรัฐเสียใหม (มนูญ 2550: 66)  

จึงเกิดการนําแนวคิด "การบริหารเปนสวนหนึ่งของการเมือง" มาผสมผสานกับแนวคิด "การบริหารเปนสวน
หนึ่งของศาสตรการบริหาร" และ "ทฤษฎีเพ่ือการสอดคลองกับความตองการของสังคม" กลายเปนรัฐประศาสนศาสตร
ในความหมายใหม (New Public Administration) โดยมุงเนนวา ความสามารถในการบริหารกิจการสาธารณะของรัฐ
ควรมุงเนนท่ี “ประสิทธิผล” ในการบริหาร คือเนนท่ีการอยูดีมีสุข ความเสมอภาคและเสรีภาพของประชาชนสวนใหญ 
มากกวามุงเนนท่ี “ประสิทธิภาพ” ท่ีใหความสําคัญกับเรื่องทุนและกําไร (ไชยรัตน 2540:117-132) 
 

ความทาทายใหมในการบริหารโดยรัฐ 

 แตต้ังแตทศวรรษ 1980 เปนตนมามีความทาทายใหมท่ีสําคัญ 4 ประการ (Kjær 2004: 22-4) ท่ีผลักดันให
เกิดความพยายามในการปฏิรูประบบบริหารกิจการสาธารณะโดยภาครัฐ ไดแก 
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(1) รัฐตองรับบทบาทใหมภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง รัฐขยายบริการดานสวัสดิการสังคมตาง ๆ เชน 
การศึกษา สุชภาพ ทําใหคาใชจายเพ่ิมขึ้น และตองเพ่ิมการเรียกเก็บภาษี จึงถูกตรวจสอบและวิพากษใน
เรื่องความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(2) กลุมผลประโยชนตาง ๆ ใชชองทางการเขาถึงอํานาจผานระบบตัวแทนมากขึ้น 
(3) การเพ่ิมขึ้นของระบบเศรษฐกิจและความรวมมือกันระหวางประเทศ และการรวมตัวกันของสหภาพยุโรป  
(4) ความทาทายในการใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด (Utility-maximization) ซึ่งพบวาระบบราชการนั้นกลับ

สรางผลประโยชนของตัวเอง โดยพยายามเพ่ิมงบประมาณ ซึ่งทําใหพวกพองมีโอกาสหารายไดเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 ต้ังแตตนทศวรรษที่ 1980 จึงเริ่มเกิดแนวคิดวา การบริหารจัดการกิจการสาธารณะแบบที่เรียกวา รัฐบาล นั้น
มีปญหาและขอบกพรองมาก เพราะมีการรวมศูนยอํานาจสูง มีการแยกเด็ดขาดระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ทําใหตามไมทันความเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน และยุคหลังสมัยใหมท่ีเสนแบงตาง ๆ มีความพรามัว
มากขึ้น เริ่มมีการพูดถึงความแตกตางระหวาง “รัฐบาล” กับ “การปกครอง” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร ใชคําวา “การ
ปกครอง” ในความหมายเดียวกับคําวา “การอภิบาล”) ซึ่งนักทฤษฎีการปกครองมีความเห็นตรงกันวา รัฐบาลเปนเพียง
ตัวอยางหน่ึงหรือรูปแบบหนึ่งของการปกครองเทานั้น และเห็นวา “การปกครอง [การอภิบาล] คือรูปแบบและกลไกใน
การบริหารจัดการกิจการสาธารณะ ท่ีไมไดใหความสําคัญกับรัฐบาลเพียงอยางเดียว แตใหความสําคัญกับตัวแสดงอื่น ๆ 
ดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงประชาชนหรือพลเมืองธรรมดา” (ไชยรัตน 2545: 103-105)  

ตัวแบบใหมในการบรหิารกิจการสาธารณะ 

เนื่องจากการบริหารกิจการสาธารณะ (public administration) หรือ “การบริหารกิจการภาครัฐ” แบบเดิมไม
สามารถตอบสนองกับบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลงไปได 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) รวมถึงปรับเปล่ียนการดําเนินการภาครัฐใหมีความทันสมัยเชนเดียวกับภาคเอกชน (business-like 
approach) เชน การแยกการกําหนดนโยบายออกจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ (policy-administration split) การปรับ
โครงสราง กฎระเบียบ หรือการถายโอนอํานาจหนาท่ีใหมีความอิสระและคลองตัวในการบริหาร (managerial flexibility) 
โดยการจัดทําสัญญาขาตกลงวาดวยผลงานอยางชัดเจนและการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงานอยางจริงจัง 
 แนวทางปฏิรูปแบบนี้ไดรับความนิยมอยางสูงในชวงมากกวาสองทศวรรษท่ีผานมา 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
แนวคิดนี้เปนอุดมการณทางการเมืองท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของหลักการประชาธิปไตย โดย
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พยายามกระตุนใหประชาชนมีจติสํานึกและความกระตือรือรนในการเขามารวมตัวกันเปนชุมชน ประชาคม หรือองคกร
ประชาสังคม (Civil Society Organization) และถักทอเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย มีการใหความรวมมือ ผูกพันแสดง
ความเอื้ออาทรตอกัน พยายาม ใชศักยภาพและภูมิปญญาของตนในการคิดริเริ่มและเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน 
และสังคม 
 ซึ่งท้ังสองตัวแบบมีความคลายคลึงกันในแงวัตถุประสงคและความพยายามท่ีมุงจะลดขนาดและจํากัดบทบาท
ของรัฐบาล และระบบราชการลง โดยพยายามปรับปรุงแกไขขอบกพรองท่ีเปนอยูและนําเอา "กลไกตลาด" หรือ 
"ชุมชน" และ "องคการประชาสังคม" เขามาทดแทน แตก็มีความแตกตางกันโดยส้ินเชิงท้ังในเรื่องหลักการ คานิยมและ
ขอสมมติพ้ืนฐาน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ ปจเจกชนนิยม (Individualism) และสวนรวมนิยม (Collectivism) รวมถึง
แนวและวิธีการหรือเคร่ืองมือในการปฏิรูป (ทศพร 2549: 24) 

แนวคิดการปฏิรูปการบริหารกิจการสาธารณะกับธรรมาภิบาล 

กระแสแนวคิดหลักสองขั้วท่ีเขามามีอิทธิพลตอการปฏิรูปตามตัวแบบทั้งสองของ B. Guy Peter ซึ่งเรียกไดวา
เปนวิสัยทัศนใหมของการบริหารปกครองบานเมือง (สรุปประเด็นสําคัญในตารางที่ 1) ไดแก (ทศพร 2549: 24-5)  
 1. แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม (New Public Management) 
 มีวัตถุประสงคสองประการคือ ตองการลดขนาดและบทบาทภาครัฐใหเล็กลงหรือใหเหลือนอยท่ีสุด หรือการ
ปรับใหเขาสูการแขงขันในระบบตลาด (Marketization) และตองการเปล่ียนแปลงใหการบริหารราชการแผนดินมีความ
ทันสมัยมากขึ้น (Managerialization) โดยพยายามนําวิธีการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจเขามาประยุกตใช โดยมีขอ
สมมติฐานเบ้ืองตน 2 ประการ คือ ประการแรก ความตองการสินคาสาธารณะจะตองถูกแยกออกจากการจัดหาสินคา
สาธารณะอยางส้ินเชิง (demand must be seperated totally from supply) ประการท่ีสอง คือ จะตองมีการแขงขันใน
กลุมผูจัดหาสินคาสาธารณะ (there must be competition in supply) โดยเชื่อวาหลักท้ังสองจะทําใหรัฐบาลมีความ
เขมแข็งย่ิงขึ้น นําไปสูรูปแบบใหม ๆ เชน การทําสัญญาใหหนวยงานอื่น ๆ ท่ีอยูนอกภาครัฐเปนผูจัดหาบริการให
ประชาชนแทน (สัมฤทธิ์ 2548: 242) ชวยในการลดตนทุนใหตํ่าลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร 
 2. แนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแนวใหม (New Democracy) 
 เห็นถึงปญหาและขอจํากัดของประชาธิปไตยแบบทางออมหรือแบบตัวแทน เชน การรวมมือกันแสวงหา
ผลประโยชนระหวางภาคธุรกิจเอกชนกับภาครัฐ อิทธิพลทางการเมืองของกลุมวิชาชีพ หรือกลุมผูผลักดันผลประโยชน
ทางการเมือง (lobbyists) รวมถึงขอจํากัดของระบบบริหารของรัฐในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน ใน
สภาพการณท่ีมีความซบัซอนมากขึ้น โดยตองการใหระบบบริหารปกครองบานเมืองนั้นยึดหลักนิติธรรม มีความ
เปดเผยโปรงใส การกระจายอํานาจการตัดสนใจและใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ตัวอยางเชน การให
ประชาชนไดมีโอกาสเขามีสวนรวมในการกระบวนการนโยบายสาธารณะมากขึ้น 

ทศพร ศิริสัมพันธ ไดสรุปวา “การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐอันเปนผลมาจากกระแสแนวความคิดท้ังสอง
ขั้วดังกลาวนี้ ตางตองการสรางวิสัยทัศนและจัดระเบียบการบริหารกิจการบานเมือง (governance) เสียใหม โดย
พยายามจํากัดบทบาทและขนาดของภาครัฐลง เพ่ือเปดโอกาสใหกลไกตลาด หรือภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเขา
มามีบทบาทในการดําเนินกิจการตาง ๆ ของรัฐมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไดเสนอคานิยมใหมของตน ซึ่งตอมาไดมีการ
หลอมรวมกันจนกลายเปนหลักการที่นิยมเรียกกันวา ธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good governance) น่ันเอง" (2549: 105) 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ 

 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management) 

ประชาธิปไตยในแนวทางใหม 
(New Democracy) 

วัตถุประสงค การปรับใหเขาสูระบบตลาด 
(marketization) 

การปรับเปล่ียนการทํางานใหมี
ความทันสมัย 
(managerialization) 

การทําใหมีความเปน
ประชาธิปไตย 
(democratization) 
หลักนิติธรรม (rule of law) 

คานิยม การแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ 
คุณภาพ  
ประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล 
ความคุมคาเงิน 

สิทธิและเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและเที่ยงธรรม 
ความถูกตองและยุติธรรม 
การไมเลือกปฏิบัติ 

องคความรู 
ท่ีเกี่ยวของ 

เศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก 
 ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ 
 

การบริหารจัดการสมัยใหม 
 การบริหารแบบมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ (การบริหาร
โดยยึดวัตถุประสงค) 

 การบริหารเชิงกลยุทธ 
 การหริหารคุณภาพ

โดยรวม 

รัฐศาสตร 
 ชุมชนนิยม 

(communitarianism) 
 ประชาธิปไตยแบบ

ปรึกษาหารือ 
(deliberative democracy) 

 ประชาธิปไตยทางตรง 
(direct democracy) 

กลยุทธและ 
เครื่องมือของ 
การปฏิรูป 

การลดขนาดกําลังคน 
(reduction in force) และการ
ตัดทอนงบประมาณ 
(cutbacks) 

การใหอิสระและความคลองตัว
ในการบริหาร (managerial 
flexibility waivers) 

การกระจายอํานาจ 

การแปรสภาพหนวยงาน
ราชการใหเปนรัฐวิสาหกิจ 
(corporatization) 

การแยกสวนหนวยงาน 
(decoupling) และการจัดต้ัง
องคการบริหารงานแบบพิเศษ 
(agencification) 

การมีสวนรวมของประชาชน 

การแปรสภาพกิจการของรัฐให
เปนของเอกชน (privatization) 

การทําสัญญาและขอตกลงวา
ดวยผลงาน (performance 
agreement) 

ประชาพิจารณ (public 
hearing) 
ประชาหารือ (public 
consultation) 
ประชามติ (referendum) 

การทดสอบตลาด (market 
testing) 

การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินงาน (benchmarking) 

การเปดเผยขอมูลขาวสารของ
ทางราชการ (sunshine law) 

การคัดคานเพ่ือเปดใหมีการ
แขงขัน (contestability) 

การวัดผลการดําเนินงาน 
(performance measurement) 

การจางเหมาบริการ มาตรฐานการใหบริการลูกคา
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 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม 
(New Public Management) 

ประชาธิปไตยในแนวทางใหม 
(New Democracy) 

(contracting out) ผูรับบริการ (customer service 
standards) 

การลดการควบคุม 
(deregulation) 

ระบบงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงาน 

การทําใหถูกตองตามกฎหมาย 
(legalization) 

การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน (performance 
audit) 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ทศพร 2549: 25 
 

๑.๓ ธรรมาภิบาล 

ธนาคารโลกกับการสรางวาทกรรม “ธรรมาภิบาล” 

แนวคิดเรื่องการอภิบาลไดรับความสนใจอยางจริงจังในสังคมโลก หลังจากรายงานของของธนาคารโลก  ชื่อ
วา Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth (ค.ศ. 1989) ท่ีรายงานถึงความลมเหลวในการพยายาม
เขาไปชวยพัฒนาประเทศในแถบแอฟริกา โดยระบุวาสาเหตุท่ีทําใหประเทศเหลานี้ไมพัฒนาก็เนื่องมาจาก “การ
ปกครองท่ีไมไดมาตรฐานสากล” จึงไดเสนอวาทกรรมวาดวย “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) โดยหัวใจของวาท
กรรมนี้อยูท่ีการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาสังคม (Civil Society) ท่ีจะทําหนาท่ีตรวจสอบและทําใหรัฐตอง
รับผิดชอบตองานของตน และตองตอบสนองตอความตองการของประชาชน โดยการรณรงคเรื่องการปกครองที่ดี และ
ไดเสนอวาตองมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ รับผิดชอบ/ตอบสนองความตองการได (Accountability), ชอบธรรมทาง
การเมือง/ประชาชนยอมรับ (Legitimacy), โปรงใส (Transparency) และ เปดโอกาสใหมีสวนรวม (Participation) (ไชย
รัตน 2545) ซึ่งภายหลังไดมีการขยายคุณสมบัติอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น 

ในการนําไปใชนั้น แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลไดรับการมองวาทําหนาท่ี “เปนท้ัง "คุณธรรม" (ethics) ในการ
บริหารและเปน "เทคโนโลยี" (technology) ในการบริหารสังคมใหมใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนในสังคมนิยมเสรี
ประชาธิปไตยนั่นเอง" (เอเจอร 2545) แตในอีกแงหนึ่ง การท่ีธนาคารโลกใชขอกําหนดเหลานี้ เปนขอกําหนดในการให
ทุน และมีลักษณะเปนตํารับยาในการแกปญหาเศรษฐกิจท่ีเหมือนกันสําหรับทุกประเทศนั้น เปนเหมือนการพยายาม
สรางขอตกลงรวมของโลก (one world consensus) จึงทําใหเกิดความแคลงใจถึงแรงผลักดันเบ้ืองหลัง และถูกมองวา
เปนสัญลักษณของการกลับมาของลัทธิการลาอาณานิคมหรือจักรวรรดินิยมในรูปแบบใหม (Munshi 2004: 17) แนวคิด
เรื่องธรรมาภิบาลของธนาคารโลกนั้น ถูกนักวิชาการวิพากษวิจารณวาเปนเครื่องมือท่ีธนาคารโลกใชในการแทรกแซง
การพัฒนาของประเทศตาง ๆ และผลักดันใหเปล่ียนแปลงไปสูการเปนทุนนิยมเสรีมากย่ิงขึ้น เปนการเปล่ียนใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจกลายเปนเปาหมายโดยสมบูรณ สวนการเมืองการปกครองถูกยอสวนลงมาเปนเพียงเปาหมายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ (ไชยรัตน 2545) 

ธรรมาภิบาลในหลากมติิ 

ความหมายของธรรมาภิบาลท่ีกําหนดโดยองคกรระหวางประเทศตาง ๆ นั้นมีความแตกตางกัน แตมี
ความเห็นรวมกันคือ มีแนวโนมท่ีธรรมาภิบาลจะมีความโนมเอียงไปในทิศทางท่ีใหความสําคัญกับภาคสวนตาง ๆ ท่ี
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นอกเหนือจากภาครัฐมากย่ิงขึ้น แตการใหความหมายของแตละองคกรนั้นขึ้นอยูกับวาจะเนนใหความสําคัญไปในทาง
ใด หรือมิติใดดังเชน Paul Hirst สรุปความหมายของธรรมาภิบาลท่ีผานมาได 5 มิติ (2000: 14-19 อางถึงใน มนูญ 
2550) ไดแก 

- มิติท่ี 1: การเนนประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเปนหลัก ท่ี
ธนาคารโลกใชเปนเง่ือนไขใหเงินกู มีแนวคิดเนนใหรัฐมีอํานาจจํากัด (limited state) 

- มิติท่ี 2: การสรางกติกาในการปกครองรวมกันในระหวางประเทศ เกิดเปนองคกรระหวางประเทศ มีบทบาท
กําหนด "กติกาโลก" และสงผลใหแนวคิดการจัดการปกครองแบบประชาธิปไตย ขยายไปสูประชาธิปไตย
สากล (cosmopolitan democracy or global democracy) ท่ีใหความสําคัญกับมวลมนุษยชาติ กติกาสากล 
(global order) เครือขาย (network) มากย่ิงขึ้น  

- มิติท่ี 3: แนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาล (Corporate governance) ท่ีใหความสําคัญกับกลุมอื่น ๆ เชน ลูกจาง 
ชุมชน มากขึ้น จากเดิมท่ีมองวาเปนตัวกอกวน แตเปนหลักการท่ีขัดกับหลักการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กฎหมายบัญญัติ (authority) 

- มิติท่ี 4: การบริหารรัฐกิจแนวใหม (new public management) เริ่มในทศวรรษ 1980 ท่ีใหมีการปรับปรุง
บทบาทภาครัฐจากรัฐสวัสดิการ เปนผูสงเสริมสนับสนุนใหประชาชน เอกชนชวยเหลือตนเองมากขึ้น มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ เชน การนําแนวทางการจัดการภาคเอกชนมาใชบริหาร เนนการมอบอํานาจ 
การกํากับดูแลเชิงนโยบายมากกวาการควบคุมหรือชี้นํา การปรับปรุง/ลดกฎระเบียบ แปรรูปภารกิจภาครัฐ
ไปสูเอกชน (privatization) การจางเหมาเอกชน (contract out) 

- มติิท่ี 5: รูปแบบการจัดการปกครองใหมท่ีเกิดจากความลมเหลวของการบริหารแบบราชการ ท่ีไมสามารถ
แกปญหาเศรษฐกิจและสังคมไดในชวง 1970 ทําใหมีการนําเสนอรูปแบบการจัดการปกครองในลักษณะของ
การใชเครือขาย (network) หุนสวน (partnership) และความรวมมือ (deliberative forums) กลุมตาง ๆ มี
สวนรวมมากขึ้น รวมถึงกลุมเคล่ือนไหวระดับรากหญา (grassroot movement), อาจเรียกไดวาการจัดการ
ปกครองแบบเครือขาย (network governance) 
 

อยางไรก็ตามนักวิชาการตั้งขอสังเกตวาคําวา Good governance ถามองในมุมแบบสัญญศาสตร 
(Semiology) กเ็ปนเพียงคําลองลอยหน่ึง ท่ีใครจะฉกฉวยไปใชในโอกาสใดก็ได เชน เปนเหตุผลในการลดทอนบทบาท
ของรัฐ เปนเหตุผลในการปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาประชาธิปไตย หรือการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เปน
ตน (Rhodes 1997) 

แนวคิดธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ในวงวิชาการไทยนอกจากการใชคําและนิยามท่ีแตกตางกันมากของธรรมาภิบาลและตางจากความหมายของ 
Good governance ในวงวิชาการตะวันตกแลว ในการตีความ สวนใหญจะอธิบายถึงองคประกอบของธรรมาภิบาล โดย
มักประกอบดวยหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ความโปรงใส (Transparency) การมีสวนรวม (Participation) และ
ความสํานึกรับผิด (Accountability) มีการเพ่ิมองคประกอบอีก 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 รวมท้ังใหความเห็นวาหลักการของ
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ธรรมรัฐคือ เปนธรรมนิยมไมใชอํานาจนิยม และ ธรรมคือความถูกตองดีงามเปนจุดหมายสูงสุดเสรีภาพไมใชจุดหมาย
สูงสุด เพราะในความเปนจริงจะมีบางคนบางพวกท่ีมีเสรีภาพมากกวาคนอื่นพวกอื่น เกิดเสรีภาพแบบมือใครยาวสาวได
สาวเอา เปนตน (ปรีชา 2542: 117) 

ทัศนะของผูนําในสังคมไทยตอธรรมาภิบาลก็แตกตางกัน เชน นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี
แสดงความเห็นผานการเขียนและพูดในท่ีตาง ๆ โดยแสดงความเห็นวา รัฐตองจํากัดอํานาจลง มีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลและการกระทํามากขึ้น และรัฐตองเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยุติธรรมและเพ่ิมการบริการ
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 อ๊ึงภากรณ (สมบูรณ 2552: 75) 

การใชกฎหมายเพื่อสรางธรรมาภิบาลในประเทศไทย 

ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 ประเทศไทยขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
ซึ่งหนึ่งในขอกําหนดที่ตองดําเนินการคือการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล รัฐบาลจึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ขึ้น โดยมีการกําหนดหลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิ
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
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่งในมาตรา 6 ไดบัญญัติไววา การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชงิภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
ในกฎหมายฉบับนี้ ไดเพ่ิมเติมเอาหลักการของการบริหารรัฐกิจแนวใหม ซึง่รวมเอาหลักการเรื่ององคกรแหง

การเรียนรูและการจัดการความรูเขาไปอีกดวย ซึ่งสถาบันพระปกเกลาไดนําหลักการดังกลาวมาจัดทําเปนทําเปนชุด
ของเคร่ืองชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยใหชื่อหนังสือวา “ทศธรรม ตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” 
โดยนอกจากหลัก 6 ประการท่ีกําหนดไวเดิมแลวยังเพ่ิมเติมอีก 4 ประการคือ หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หลัก
องคกรแหงการเรียนรู หลักการบริหารจัดการและหลักเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  (สถาบันพระปกเกลา 
2549)  
 ในกฎหมายฉบับแรกมีการกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติไวแตไมไดมีการดําเนินการใหเกิดผลอยาง
จริงจัง ซึ่งเปนเพราะไมมี “เจาภาพ” ท่ีแทจริง ในรัฐบาลตอมาจึงไดออกกฎหมายฉบับท่ีสองโดยอางถึงเหตุผลในการ
ปฏิรูประบบราชการ มีสาระสําคัญคือความพยายามสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นจริงในสังคมไทย แตแมจะมีความลึกซึ้ง
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และครอบคลุมประเด็นตาง ๆ มากกวากฎหมายฉบับแรก แตยังไมอาจนําแนวคิดธรรมาภิบาลในทางวิชาการตะวันตก
มาแปรเปนกฎหมายอยางเปนรูปธรรม เพราะธรรมาภิบาลในทางทฤษฎีไมไดหมายถึงการปกครองบานเมืองท่ีดีเทานั้น 
และปญหาสําคัญคือกรอบกฎหมายเหลานี้ยังไมสามารถปฏิรูประบบราชการไทยใหมีลักษณะเขมแข็ง ซื่อสัตยและทํา
ประโยชนเพ่ือประชาชนไดอยางแทจริง (สมบูรณ 2552: 91) 
 นอกจากเหตุผลในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกองทุนการเงินระหวางประเทศแลว กระแสเรียกรองใหมีการ
ปฏิรูปการเมือง การมีสวนรวมของภาคประชาสังคม รวมถึงการปฏิรูประบบราชการ ก็เปนสวนสําคัญในการผลักดัน
เรื่องธรรมาภิบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะผลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดบรรจุเอา
หลักการของธรรมาภิบาลไวในแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ในมาตราที่ 71 ถึง 81 จึงทําใหเกิดการเคล่ือนไหวในการ
พัฒนาเรื่องธรรมาภิบาลอยางกวางขวาง มีการจัดต้ังหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบเรื่องการปฏริูปโดยเฉพาะ เชน การ
จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ในป พ.ศ. 2546 เปนหนวยงานขึ้นตรงกับสํานัก
นายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ยังมีองคกรอ่ืน ๆ ท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมกํากับธรรมาภิบาล เชน สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 

ซึ่งสมบูรณ ศิริประชัย ไดสรุปวา โครงสรางของธรรมาภิบาลจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยกระบวนการทางการเมือง
อยางเขมขนในการเปล่ียนแปลงและมีรัฐท่ีเขมแข็ง (strong state) มีขาราชการท่ีมีความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต และมุง
ทําประโยชนเพ่ือสวนรวม อีกท้ังการเปล่ียนแปลงโครงสรางธรรมาภิบาลไมใชเปนเพียงการเปล่ียนนโยบายชุดหนึ่ง แต
เปนการเปล่ียนโครงสรางสถาบัน จึงตองใชเวลาคอนขางนานกวาท่ีจะสามารถปฏิรูประบบราชการ หรือปฏิรูปวิธีทํางาน
ของภาคเอกชน (2552: 92) 
 

๑.๔ เครือขายการอภิบาล 

ความสัมพนัธใหมในโครงสรางการอภิบาล 

Louise Fréchette รองเลขาธิการสหประชาชาติ ไดกลาวในท่ีประชุมโลกเรื่องการอภิบาล (World Conference 
on Governance) ซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงมนิลาในป พ.ศ. 2542 วา การอภิบาลเปนปฏิสัมพันธระหวางภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคประชาชน (Plumptre 1999: 3) โครงสรางความสัมพันธของการอภิบาลในแตละประเทศมีความแตกตางกัน 
ซึ่ง Tim Plumptre และ John Graham ไดวิเคราะหและนําเสนอภาพตัวอยางของโครงสรางการอภิบาล (governance 
architecture) โดยการสรางแผนภาพเพ่ือแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแสดงในแตละภาคสวนของสังคม ดัง
ภาพที่ 1 ซึ่งแสดงถึงโครงสรางการอภิบาลในสังคมประเทศท่ีพัฒนาแลว (โดยใชตัวอยางประเทศแคนาดา) ท่ีท้ัง
ภาครัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาสังคม มีบทบาทและอํานาจใกลเคียงกัน (ขนาดของแตละวงในแผนภาพ
แสดงถึงขนาดของบทบาทและอํานาจท่ีแตละสวนมีในสังคม) โดยที่แตละภาคมีสวนท่ีทับซอนและเชื่อมโยงถึงกันได 
(พ้ืนท่ีซอนทับกันระหวางแตละวงในแผนภาพ) ในแผนภาพนี้ Plumptre และ Graham ยังเสนอใหมีภาคสวนท่ีส่ีคือ 
“ภาคส่ือสารมวลชน” (Media) โดยเสนอวาเปนสวนประกอบที่สําคัญของโครงสรางการอภิบาลสังคม ท่ีนอกจากทํา
หนาท่ีเชื่อมโยงท้ังสามภาคสวนเขาดวยกันดวยขอมูลแลว ยังมีบทบาทในการสรางความเขาใจของประชาชนตอ
นโยบายสาธารณะอีกดวย (Plumptre 1999: 4) 
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ภาพท่ี 1 โครงสรางของการอภิบาลประเทศแคนาดา 

 
 

ท่ีมา: Plumptre and Graham 1999:4 
 
โครงสรางความสัมพันธแบบนี้สอดคลองกับกระแสการพัฒนาการอภิบาล ซึ่งนักวิชาการดานการปกครอง

อยางเชน RAW Rhodes ก็ใหความสําคัญกับการอภิบาลในแงของแนวโนมความสัมพันธระหวางรัฐกับสังคมใหม ท่ีจะมี
ลักษณะเปนเครือขาย (network) มีหนวยงานองคกรท่ีนอกเหนือจากภาครัฐเขามามีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากร
และมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันมากขึ้น รัฐจะถูกจํากัดบทบาทลง รวมท้ังการกําหนดนโยบายจะมีลักษณะเปนการ
ประสานประโยชนของกลุมตาง ๆ มากขึ้นกวาเดิม (มนูญ 2550)   

อยางไรก็ตาม Plumter และ Graham ไดชี้ใหเห็นวา รูปแบบของโครงสรางการอภิบาลท่ีเหมาะสมกับบริบท
ของแตละประเทศอาจไมเหมือนกัน โดยไดนําเสนอตัวแบบของโครงสรางการอภิบาลในรูปแบบอื่นท่ีแมไมไดรับการ
ยอมรับจากสังคมตะวันตกวามีความเปน “ธรรมาภิบาล” แตก็เปนท่ียอมรับและสอดคลองกับบริบทของสังคมนั้น ๆ เชน 
ในภาพที่ 2 ก. ซึ่งเปนโครงสรางการอภิบาลในประเทศที่มีบทบาทและอิทธิพลของกองทัพซึ่งมีความสัมพันธใกลชิดกับ
ภาคเอกชนเปนหลัก ตัวอยางเชนประเทศปากีสถาน ส่ือมวลชนออนแอและอยูภายใตอิทธิพลของผลประโยชน
ภาคเอกชน การตรวจสอบโดยภาคประชาสังคมมีนอย แตมีฐานท่ีเขมแข็งทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ท่ีทําให
โครงสรางลักษณะนี้เปนท่ียอมรับของประชาชน สวนในภาพท่ี 2 ข. เปนโครงสรางการอภิบาลในประเทศท่ีธุรกิจขนาด
ใหญของรัฐมีบทบาทหลักในสังคม โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางความมั่นคง ปองกันการผูกขาดของภาคเอกชน 
ตัวอยางเชนในประเทศเวียดนาม (Plumptre 1999: 16-17)  
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ภาพท่ี 2 โครงสรางของการอภิบาลแบบอ่ืน ๆ 

 

ก. ข. 
ท่ีมา: Plumptre and Graham 1999:16-17 

 

ในอีกดานหนึ่งการอภิบาลสังคมในประเทศที่พัฒนาแลวอยางแคนาดา (ภาพที่ 1) ก็ตองเผชิญกับคําถามท่ีทา
ทายวารูปแบบนี้ เปนโครงสรางการอภิบาลที่ดีท่ีสุดแลวจริงหรือไม เพราะเปนโครงสรางท่ีภาคเอกชนมีบทบาทสูงและ
เชื่อมโยงกับภาคส่ือสารมวลชนซ่ึงมีอิทธิพลตอสังคมเพ่ิมมากขึ้น (Plumptre 1999: 17-18) ซึ่งในอนาคตอาจเพิ่ม
บทบาทมากขึ้น จนมีอิทธิพลมากกวาภาครัฐและภาคประชาสังคม ดังนั้น โครงสรางการอภิบาลจึงเปนการจัด
ความสัมพันธ ใหบทบาทและอิทธิพลของแตละภาคสวนมีดุลยภาพที่เหมาะสมกับบริบทของแตละสังคม 

แนวคิดเรือ่งเครือขายในการอภิบาล 

การเคล่ือนไหวเพ่ือปฏิรูปใหภาครัฐลดการควบคุมการบริการสาธารณะโดยตรง มาเปนการกํากับดูแลโดยผาน
เครือขายตาง ๆ ในมิติของความสัมพันธของเครือขายสถาบันทางสังคม  ซึ่งสอดคลองกับลักษณะเชิงอุดมคติของ
การอภิบาล ท่ีธีรยุทธ บุญมี เรียกวา “ธรรมรัฐ” โดยใหคําอธิบายวา หมายถึงกระบวนการความสัมพันธ (interactive 
relation) ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนโดยทั่วไป ในการท่ีจะทําใหการบริหารราชการแผนดิน 
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได ซึ่งตางจากในอดีตท่ีเรามีแนวคิดเรื่อง 
"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 ท่ีใหความสําคัญกับการเปนเครือขาย โดยเสนอวาการ
อภิบาลคือเครือขายระหวางองคกรท่ีมีการจัดการตนเอง (self organizing, interorganization network) ซึ่งมีลักษณะ
ของการอภิบาลดังนี้ (1997:53) 

(1) มีการพ่ึงพิงกันระหวางองคกร (interdependent) 
(2) มีการปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง เนื่องจากตองแลกเปล่ียนทรัพยากร และมีการเจรจาตอรองเพ่ือการ

บรรลุเปาหมายรวม 
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(3) มีปฏิสัมพันธกันคลายกับการเลนเกม ท่ีมีรากฐานบนความไววางใจ (trust) ควบคุมโดยกติกาท่ีผานการ
ตอรองและตกลงกันโดยผูท่ีรวมอยูในเครือขาย 

(4) เปนองคกรจัดการตนเอง รัฐไมไดมีอํานาจสูงสุด ไมสามารถควบคุมเครือขายไดโดยตรง หรือไดอยาง
เต็มท่ี 

 เขาใหความเห็นวาการอภิบาลทําใหเกิดความไมชัดเจนในความแตกตางระหวางส่ิงท่ีเรียกวา รัฐ (State) กับ 
ประชาสังคม (Civil society) รัฐกลายเปนการรวมกันของเครือขายระหวางองคกร ท้ังของรัฐบาลและของสังคม 
โดยไมมีผูมีอํานาจสูงสุดท่ีสามารถควบคุมบังคับได ผลลัพธในของการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ ไมไดเกิด
จากการดําเนินการของผูมีอํานาจเทานั้น แตเปนผลที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ แหงมารวมกัน ความทาทายสําคัญของ
หนวยงานภาครัฐคือจะทําอยางไรจึงจะสรางความรวมมือแบบใหม ๆ ได (1997: 57-58)  

ความหมายและรูปแบบของเครือขายการอภบิาล 

การอภิบาลในมิติของเครือขาย จึงถูกใชในสองความหมาย (Rhodes 1997: 57-8) คือ  
(1) ความหมายแรก เปนความหมายที่แคบคือเปนเรื่อง การจัดการเครือขาย โดยมุงเนนการวิเคราะห

เครือขายวาประกอบดวยตัวแสดงอะไรบาง มีความใกลชิดกันแคไหน และถูกจัดการอยางไร ซึ่งการ
อภิบาลของเครือขายท่ีมีการจัดการตนเอง (self-organized) จะรวมเรื่องการชวยเหลือใหเกิดการสนทนา 
(dialogue) และหาขอตกลงรวมภายในเครือขาย ผสานไปกับการทําความเขาใจลักษณะของเครือขาย
เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจรวมกนัท่ีดีขึ้น ในความหมายนี้ การอภิบาลจึงมีความหมายเดียวกับการจัดการ
เครือขาย (network management) 

(2) ความหมายท่ีสอง เกี่ยวของกับกระบวนการท่ีกวางขึ้นในการบริหารจัดการกฎเกณฑตาง ๆ ซึ่งถูก
จัดการผานกระบวนการกําหนดและผลักดันนโยบาย จึงไมไดจาํกัดอยูท่ีการจัดการเครือขายแต
ครอบคลุมถึงกระบวนการเกิดขึ้นของสถาบันตาง ๆ ท่ีอาจมีผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
การอภิบาลในที่นี้จึงเปนการตอบสนองตอการเกิดขึ้นของเครือขาย โดยเกี่ยวกับความรวมมือกันในความ
ซับซอนและความเปนพหุลักษณของระบบชนชั้น ตลาดและเครือขาย ไมใชเครือขายเพียงอยางเดียว  

Rhodes ไดเสนอเรื่องความสัมพันธท่ีเปน การพึ่งพิงกันเชิงอํานาจ (Power dependence) วาเปน
ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐ (เชน รัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถ่ิน) ในแบบที่ท้ังไมไดขึ้นตอกันและไมเปนอิสระ
ตอกัน ตางมีสวนรวมกันเพ่ือไดผลประโยชนจากกัน เปนเกมท่ีซบัซอนท่ีเปล่ียนจากการตอรองระหวางหลายฝาย มา
เปนการรวมมือกัน ส่ิงท่ีสําคัญในเครือขายความสัมพันธนี้คือ พฤติกรรมการเจรจา การโนมนาว การตอรอง และการ
เลนเกมอํานาจ (power game) (1997:9) 
 นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธอีกดานหนึ่งคือ การเปนเครือขายนโยบาย (policy network) เปนการ
เชื่อมโยงกันเปนกลุมขององคกรตาง ๆ ท่ีจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยกันในดานทรัพยากร จากเดิมท่ีนโยบายถูกกาํหนดดวย
หนวยงานรัฐบาลกลาง พัฒนามาขยายครอบคลุมตัวแสดงที่กวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจและภาคประชา
สังคม กระบวนการทางนโยบายทําหนาท่ีเปนตัวเชื่อมประสานสวนยอยตาง ๆ ท่ีกระจัดกระจายเขาดวยกัน เมื่อองคกร
ภาครัฐมีความซับซอน ภารกิจตาง ๆ มีผูเกี่ยวของมากขึ้น ทําใหเกิดเครือขายนโยบายที่กวางขวางมากขึ้น 
 ในการจําแนกประเภทของเครือขายนโยบายนั้นมีผูเสนอไวหลายรูปแบบ ซึ่งหลายแบบเปนการจําแนกเพียง
เพ่ือการอธิบายเทานั้น แต Marsh และ Rhodes ไดเสนอวิธีการจําแนกท่ีสามารถใชในการประเมินไดดวย โดยพิจารณา
เครือขายนโยบายในดานท่ีเปนรูปแบบความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนกับรัฐบาล โดยเปนลักษณะท่ีแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธวาใกลชิดกันเพียงใด จากท่ีมีความใกลชิดกันมากท่ีสุดคือ ชุมชนนโยบาย (policy 
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community) ไปจนถึง ท่ีมีความสัมพันธกันแบบหลวม ๆ คือ เครือขายรายประเด็น (issue network) (Rhodes 1997: 
43) ซึ่งเปรียบเทียบลักษณะไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 2 ประเภทของเครือขายนโยบาย 

มิติ ชุมชนนโยบาย เครือขายประเด็น 
สมาชิกภาพ: 
จํานวนผูเขารวม 

 
มีจํานวนจํากัด และบางกลุมรับรูไดวาถูกกีด
กันออกไป 

 
จํานวนมาก 

ชนิดของผลประโยชน ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ/หรือ
ผลประโยชนของวิชาชีพเปนหลัก 

ครอบคลุมผลประโยชนท่ีเกี่ยวของอยาง
กวางขวาง 

การเชื่อมประสาน: 
ความถ่ีในการปฏิสัมพันธ 

 
ทุกกลุมท่ีเกี่ยวของกับประเด็นนั้นมีการ
ปฏิสัมพันธกันสม่ําเสมอและมีคุณภาพสูง 

 
การติดตอกันมีความถ่ีและความเขมขน
ไมแนนอน 

ความตอเนื่อง ความเปนสมาชิก คุณคาและผลท่ีไดคงท่ี ความสําคัญไมคงท่ี 
การมีความเห็นรวม ผูมีสวนรวมท้ังหมดเห็นคุณคารวมกัน และ

ยอมรับความชอบธรรมของผลลัพธท่ีได 
มีมาตรการในการหาขอตกลง แตก็ยังมี
ความชัดแยงอยูเสมอ 

ทรัพยากร 
การกระจายทรัพยากรใน
เครือขาย 

 
ผูมีสวนรวมในเครือขายท้ังหมดมีทรัพยากร
ของตนเอง ความสัมพันธพ้ืนฐานคือการ
แลกเปล่ียนกัน 

 
ผูเขารวมบางองคกรอาจมีทรัพยากร แตก็
จํากัด ความสัมพันธพ้ืนฐานเปนการ
ปรึกษาหารือกัน 

การกระจายทรัพยากร
ภายในองคกรท่ีเขารวม 

เปนลําดับชั้น ผูนําสามารถสงตอใหสมาชิกได การกระจายทรัพยากรและการกํากับดูแล
สมาชิกมีความหลากหลายและไมคงท่ี 

อํานาจ: สมาชิกมีอํานาจท่ีสมดุลกัน แตบางกลุมก็อาจ
มีอํานาจเหนือกวาไดบาง เปน positive-sum 
game 

มีอํานาจไมเทากัน แสดงใหเห็นโดยการที่
มีทรัพยากรและเขาถึงไดไมเทากัน เปน 
zero-sum game 

ท่ีมา: Rhodes 1997: 44 

เครือขายการอภิบาลภาครัฐ 

แมจะมีตัวแสดงจํานวนมากในเครือขายการอภิบาลแตภาครัฐก็ยังคงเปนผูมีบทบาทหลัก ปจจุบันตัวแสดง
ภาครัฐเองก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ง Rhodes เสนอวา “เครือขายความสัมพันธระหวาง
องคกรภาครัฐ” (Intergovernmental Relationship) หรือ IGR นั้นกวางขวางกวาความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลาง 
และรัฐบาลทองถ่ินมาก โดยครอบคลุมถึงความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐอ่ืน ๆ ดวย (1997:7) 

นักรัฐศาสตรชาวอเมริกัน Deil S. Wright (1988) (อางใน Rhodes 1997:7) ไดใหนิยาม IGR วาเปน 
“พฤติกรรมท่ีเปนแบบแผน มีความพ่ึงพิงกันและพฤติกรรมการตอรองระหวางหนวยงานระดับชาติ ระดับรัฐและระดับ
ทองถ่ิน” ซึ่งในประเทศที่ประกอบดวยหลายรัฐอยางประเทศสหรัฐอเมริกานั้น IGR เปนภาคปฏิบัติการของแนวคิดแบบ
สหพันธรัฐนิยม (Federalism) ซึ่งมีแนวคิดพ้ืนฐานในการจัดความสัมพันธระหวางรัฐบาลกลางกับหนวยงานทองถ่ินท่ีให
ทองถ่ินมีเสรีภาพระดับหนึ่งในการปกครอง จึงมีความสัมพันธในหลายมิติท่ีสําคัญ เชน รัฐธรรมนูญ ระบบการเมือง การ
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ปกครอง ระบบงบประมาณ และระบบการบริหารจัดการ โดยส่ิงท่ีเปนแกนกลางของ IGR ในปจจุบันก็คือระบบ
ความสัมพันธดานงบประมาณ ระหวางองคกรรัฐบาล (Intergovernmental Fiscal Relation) ซึ่งในสหรัฐอเมริกานั้น
ระบบความสัมพันธดานงบประมาณอยูในรูปแบบการจัดสรรเงินชวยเหลือท่ีรัฐบาลกลางใหกับรัฐตาง ๆ และทองถ่ิน 
หรือรัฐจัดสรรใหกับทองถ่ินเปนตน (Kjaer 2004: 120)  

นอกจากเปนการปฏิสัมพันธระหวางรัฐในระดับตาง ๆ แลว ในอีกดานหนึ่ง IGR ยังมีลักษณะท่ีสําคัญท่ีตอง
คํานึงถึง ซึ่งไดแก (Milakovich 2004: 115-7) 

- ผลท่ีตามมาของ IGR ไมสามารถทํานายได และกระบวนการตัดสินใจตาง ๆ ในเครือขายความสัมพันธ
เหลานี้เปนส่ิงท่ีไมเปดเผยตอสาธารณะ ทําใหมีโอกาสเกิดการกระจายทรัพยากรอยางไมเปนธรรมได 

- ความสัมพันธระหวางองคกรขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางบุคคล ดังนั้นการจะเขาใจ IGR ไดนั้น
จะตองเขาใจถึงเรื่องความสัมพันธและพฤติกรรมของมนุษยดวย ซึ่งอาจตองวิเคราะหวาผูมีบทบาท
หนาท่ีในองคกรนั้นคือใคร มีบทบาทในการบริหารจัดการอยางไร เกี่ยวของกับผลประโยชนอะไร 

- IGR ไมไดเปนเพียงแคการติดตอส่ือสารช่ัวครั้งชั่วคราว หรือการทําขอตกลงอยางเปนทางการเทานั้น 
แตเปนความสัมพันธท่ีเกิดจากการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง รวมถึงเปน
ปฏิสัมพันธท่ีมีเปาหมายในการชวยกันแกไขส่ิงท่ีเปนปญหารวมกัน   ซึ่งในสภาพที่แทจริงทุกประเด็น
นโยบาย (policy area) ในมิติหนึ่งจะมีเครือขายความสัมพันธนี้อยูเสมอ และในบางเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจาก
กระบวนการรวมกันไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ หรือการจัดการ
ทางการเงิน อยางไรก็ตามความสัมพันธในเครือขาย IGR นั้นอาจเปน ความรวมมือกัน การแขงขันกัน 
การขัดแยงกัน หรือผสมผสานระหวางท้ังสามแบบก็ได 

- ลักษณะสําคัญอีกอยางหน่ึงของ IGR คือการมีสวนรวมของท้ังภาครัฐและเอกชน, หนวยงานรัฐและ
หนวยงานท่ีไมใชภาครัฐในทุกระดับ ท่ีมีบทบาทในการบริหารจัดการกิจการสาธารณะมากขึ้น รวมท้ังใน
ปจจุบันกิจการท่ีเปนผลประโยชนสวนรวมหลายอยางจะสําเร็จไดก็ตองอาศัยการทํางานขององคกรท่ีไม
ใชภาครัฐดวย ดังนั้นเครือขายความสัมพันธใน IGR จึงครอบคลุมถึงบทบาทสาธารณะขององคกร
เหลานี้ดวย   

 แตเมื่อระบบการทํางานของรัฐมีความซับซอนมากขึ้น มีองคกรใหม ๆ ความสัมพันธใหม ๆ เกิดขึ้นมีการ
กระจายงบประมาณแบบใหม ๆ มีกฎเกณฑใหม ๆ เพ่ิมขึ้น ใหระบบความสัมพันธของ IGR มีความซับซอนมากขึ้น
ดวย (Milakovich 2004: 119) แตในอีกทางหน่ึงนั้นเครือขายความสัมพันธนี้ก็ถูกกระทบดวยความเปล่ียนแปลงอื่น ๆ 
โดยเฉพาะการเติบโตขึ้นของการใหบริการโดยองคกรท้ังท่ีไมหวังกําไร และองคกรธุรกิจ  
 Rhodes เสนอวา IGR ควรเปนเพียงจุดเร่ิมตนเทานั้น แตก็เปนกาวแรกท่ีสําคัญท่ีชวยใหเขาใจวารัฐท่ีเปนหนึ่ง
เดียว (อยางเชนรัฐบาลอังกฤษ) แทจริงแลวไมไดมีศูนยกลางเดียว แตมีลักษณะเปนเครือขายท่ีซับซอนของหนวยงาน
และสถาบันตาง ๆ ในลักษณะท่ีเรียกวาเปน “สังคมไรศูนยกลาง” (centerless society) (1997:8) โครงสรางของ
เครือขายนั้นไมสามารถลดทอนลงเปนเพียงแนวทางใหมในการบริหารจัดการของภาครัฐเทานั้น  

อันตรายท่ีสําคัญจึงเปนการท่ีภาครัฐใชเครือขายเปนเพียงเคร่ืองมือในการจัดการ เน่ืองจากในการมี
สวนรวมของตัวแสดงอื่น มีขอจํากัดท่ีสําคัญคือเร่ืองโอกาสในการเขาถึงขอมูล ซึ่งเปนสิ่งท่ียังถูกภาครัฐจํากัด
ไว (Rhodes 1997:59)    
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๑.๕ การอภบิาลโดยอาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด 

การอภิบาลในฐานะกระบวนการจัดการปญหาของสังคม 

ในสังคมยุคโลกาภิวัตนท่ีโลกถูกยนยอใหเล็กลงดวยการเคล่ือนไหวอยางรวดเร็วของขอมูลขาวสาร รวมท้ังการ
ขนสงคมนาคมท่ีรวดเร็ว ทําใหแตละบุคคลสามารถเลือกทําอะไรไดดวยตนเองมากขึ้นโดยไมจําเปนตองพ่ึงพิง
ผูเชี่ยวชาญ สถาบันหรือโครงสรางสังคมแบบเดิม แตก็ตองเผชิญหนาโดยตรงกับความเส่ียงและส่ิงอันตรายที่เปน
ผลขางเคียงของการพัฒนา ซึ่ง Ulrich Beck นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันเรียกสภาพแบบน้ีวาเปนสังคมเส่ียงภัย (Risk 
Society) โดยเขาไมเห็นดวยกบัแนวคิดหลังสมัยใหม (post-modern) ท่ีบอกแตเพียงวาวิธีคิดแบบเดิมนั้นใชไมได แตก็
ไมไดบอกวาแบบใหมท่ีควรใชคืออะไร แนวคิดหลังสมัยใหมนั้นไมสามารถชวยใหเราเอาชนะความไมแนนอนและความ
กํากวมท่ีดํารงอยูในโลกปจจุบันนี้ได ซึ่ง Beck ไดเสนอวาปจจุบันเรายังอยูในโลกสมัยใหมแตเปน “สมัยใหมท่ีสอง” 
(Second Modernity) ท่ีมี 3 องคประกอบสําคัญคือ สังคมโลกเสี่ยงภัย (Global risk society), การตอบสนองโดยปจเจก
ชน (Individualization) และ โลกาภิวัตน (Globalization) หนุนเสริมกันเปนความทันสมัยท่ีซับซอนและเปนพลวัตร ซึ่ง
ตองอาศัยกระบวนการ “ตรึกตรองสะทอนคิด” พิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมา มีการทบทวนปรับเปล่ียนท้ังเปาหมาย
และวิธีการครั้งแลวครั้งเลา การพัฒนาตองอาศัยการใชเหตุผลและการวิเคราะหวิพากษกันอยางถอนรากถอนโคน เปน
ยุคสมัยใหมแหงการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive Modernity) ท่ีสมาชิกในสังคมแตละคนตองเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดอนาคตของตนเองมากยิ่งขึ้น (Beck 2006)  

Jan-Peter Voß และ Rene Kemp ไดเสนออีกความหมายหนึ่งของการอภิบาลวา “การอภบิาลหมายถึง 
กระบวนการที่สังคมใชระบุปญหาและรับมือกับปญหาน้ัน เปนกระบวนการควบคุมกํากับตัวเอง (Self-
steering) ของสังคม” (Voß and Kemp 2006:8) การอภิบาลจึงไมใชกระบวนการที่วางแผนหรือควบคุมไดดวยตัว
แสดงตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงผูเดียว แตเปนผลลัพธท่ีเกิดจากปฏิสัมพันธของตัวแสดงตางจํานวนมาก 
ซึ่งมีปญหาของตัวเอง มีการกําหนดเปาหมายและแนวทางบรรลุเปาหมายของตัวเอง ดังนั้นจึงครอบคลุมถึงเรื่องความ
ขัดแยงเชิงผลประโยชนและการชวงชิงการอยูเหนือกวาผูอ่ืน จากปฏิสัมพันธเหลานี้ ทําใหเกิดรูปแบบตาง ๆ ขึ้นเชน 
รูปแบบของนโยบายระดับชาติ ระบบการจัดการควบคุมกํากับ รูปแบบการจัดการองคกร และโครงสรางของเครือขาย
ทางสังคม 

กระบวนการรับมือกับปญหาท่ีผานมามักใชระบบเหตุผลซึ่งเปนวิธีคิดแบบผูเชี่ยวชาญ ทําโดยการวิเคราะหพล
วัตรของระบบ กําหนดและคาดการณผลของหลายทางเลือก กําหนดเปาหมายและกระบวนการประเมินผลไวอยาง
ชัดเจนเพ่ือระบุวาทางเลือกใดท่ีดีท่ีสุด แลวดําเนินการดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพรวมกับการใชระบบการควบคุมกํากับ
ท่ีสลับซับซอน ซึ่งการแกปญหาดวยวิธีนี้ตองพยายามขจัดความไมแนนอน ความกํากวมและการรบกวนของอิทธิพลท่ี
ควบคุมไมไดออกไป โดยเลือกเอาบางมิติท่ีชัดเจนออกมาจากความจริงท่ีซับซอน เพ่ือคัดเลือกองคประกอบท่ี
สมเหตุสมผล แลวแสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีเปนเหตุและเปนผลตอเนื่องกันเปนเสนตรง หลังจากนั้นก็กําหนดเปาหมายแลว
กระจายความรับผิดชอบออกไป  

ส่ิงท่ีเกิดขึ้นคือการแกปญหาแบบนี้นําไปสูผลแทรกซอนท่ีไมคาดคิด ย่ิงการแกปญหาหางไกลออกไปจาก
ความจริง ไปอยูในโลกของผูเชี่ยวชาญมากเทาใด ความเกี่ยวพันของส่ิงตาง ๆ ก็จะถูกละเลยมากยิ่งขึ้น ย่ิงมาตรการ
แกปญหาพยายามหลีกเล่ียงความยุงยากและใชเครื่องมือท่ีคิดวามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลกระทบที่ไมคาดคิดก็จะเกิด
รุนแรงขึ้นตาม (Voß and Kemp 2006:5) ซึ่งผลที่ไมคาดคิดเหลานี้มักจะสรางปญหาใหมท่ีมักจะเปนปญหาท่ีรนุแรง
กวาเดิมหรือแกไขยากยิ่งกวาเดิม การแกปญหาจึงเปนส่ิงท่ียุงยากซับซอน ตองมีการขยายความและการรวบรวมสิ่งตาง 
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ๆ เพ่ือแสดงใหเห็นปญหาท่ีมันกอขึ้น ซึ่งถาเปนการรับมือกับปญหาการพัฒนาของสังคม Voß และ Kemp เรียกวาเปน 
“การอภิบาลดวยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด” (reflexive governance) (Voß and Kemp 2006:6) 

การอภิบาลกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การจัดการกับปญหาของสังคมมีเปาหมายเพ่ือใหสังคมอยูรอดไดในระยะยาว เมื่อนํามาใชในดานการพัฒนา
จึงมีเปาหมายในการพัฒนาท่ีย่ังยืน (sustainable development) ซึ่งมีความหมายโดยทั่วไปคือการพัฒนาท่ีไมทําลาย
ฐานเดิม เพ่ือความอยูรอดในระยะยาวของสังคมและระบบนิเวศ หรืออาจกลาวไดอีกอยางหน่ึงวาเปนการอยูรอดในระยะ
ยาวของสังคมและส่ิงแวดลอม  

การพัฒนาในปจจุบันเผชิญกับปญหาท่ีมีลักษณะเฉพาะ 3 ประการ (Voß and Kemp 2006: 11-14) ไดแก 
(1) มีปฏิสัมพันธท่ีไมเปนเน้ือเดียวกนั (Heterogeneous interaction) ปญหาประกอบดวยองคประกอบ

ยอยท่ีหลากหลาย จะอาศัยเพียงความรูของผูเชี่ยวชาญเฉพาะแตละดานไมไดอีกตอไป ความรูแยกสวน
แบบเกาใชไมได เราตองการความรูแบบใหมท่ีเกี่ยวพันกับการเชื่อมโยงและความซับซอน รวมท้ัง
ตองการความรูท่ีจากการสังเคราะหประสบการณและความรูฝงลึก (tacit knowledge) ในตัวนัก
ปฏิบัติการทางสังคมตาง ๆ ดวย 

(2) มีความไมแนนอน (Uncertainty) การเชื่อมโยงขององคประกอบทางสังคม เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 
ทําใหสังคมเปล่ียนสภาพเปนมีความซับซอนและไมแนนอนสูง ไมสามารถวิเคราะหดวยกรอบแนวคิด
แบบเชิงเสนอีกตอไป ปจจัยเล็ก ๆ สามารถสรางผลกระทบท่ีกวางใหญได  

(3) เสนทางท่ีเลือกเปนตัวกําหนดอนาคต (Path dependency) นอกจากความไมแนนอนแลว การ
พัฒนาและการกระทําของมนุษยเปนตัวกําหนดความเปนไปของกระบวนการท่ีจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต 
โครงสรางระบบสังคมหรือส่ิงแวดลอมจะเปนอยางไร ก็ขึ้นอยูกับผูท่ีสรางมันในปจจุบัน ดังนั้นการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนจึงตองการการประเมินผลกระทบในระยะยาวของกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาในปจจุบัน 
รวมถึงการประเมินแนวทางที่ดําเนินการมานั้น ตองทําอยางระมัดระวัง  

เมื่อมีการระบุและวิเคราะหปญหาแลว การดําเนินการตอไปคือการกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายนั้น ดังนั้นในการพัฒนาอยางยั่งยืน Voß และ Kemp ก็ไดเสนอใหพิจารณา
ลักษณะเฉพาะของกระบวนการเหลานี้ ซึ่งไดแก (Voß and Kemp 2006) 

(1) เปาหมายท่ีกํากวมและเคลื่อนตัวไปเร่ือย ๆ   
ในกระบวนการแกปญหาของสังคม ผูคนมีคณุคาท่ียึดถือแตกตางกัน มีความคิดและการตัดสินใจตอปญหา

ตางกัน ดังนั้นเมื่อการพัฒนาวางอยูบนฐานขององคความรูและการตีความท่ีไมแนนอน จึงมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
เวลาท่ีผานไป เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนจึงเปนส่ิงท่ีกํากวมและเปนเปาหมายที่เคล่ือนตัวไปไดเรื่อย ๆ เปาหมายและ
การประเมินผลไมสามารถกําหนดไวลวงหนาไดอยางถาวร แตโดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมเทานั้น ท่ีจําเปนสําหรับ
การประเมินสถานการณเฉพาะอันใดอันหนึ่ง การมีสวนรวมอยางกวางขวางในกระบวนการกําหนดเปาหมายของตัว
แสดงในสังคมท่ีไดรับผลกระทบเปนส่ิงจําเปน เพราะคานิยมและการรับรูตอปญหาของผูมีสวนเก่ียวของเหลานี้ เปนฐาน
สําคัญในการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน  

(2) ยุทธศาสตรและอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงท่ีถูกกระจายออกไป 
การจะขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมในระยะยาว จําเปนจะตองประสานตัวแสดงที่หลากหลาย 

ไปตามยุทธศาสตรรวม (Collective Strategies) ซึ่งลักษณะสําคัญของสังคมปจจุบันคือ การกระจายของบทบาท 
อํานาจหรือ “อิทธิพล” ในการสรางความเปล่ียนแปลงสังคม ท่ีทําใหการควบคุมกํากับสังคมไมสามารถทําไดโดยองคกร
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ใดองคกรหนึ่ง การอภิบาลมีลักษณะเปนเครือขายมากขึ้น การเชื่อมประสานยุทธศาสตรไมสามารถจะถายโอนจากเรื่อง
หนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่งได ตองมีการประสานกันใหมสําหรับปญหาเฉพาะแตละปญหา 

ไมมีสมรรถนะหรือแนวทางการปฏิบัติใดท่ีถูกจัดต้ังขึ้นเพ่ือครอบคลุมการเปล่ียนแปลงกระบวนการอภิบาล 
การปฏิรูปจะเกดิขึ้นอยางควบคุมไมไดจากปฏสัิมพันธประจําวันระหวางผูบริโภค ผูผลิต ผูกําหนดนโยบาย นักวิจัย 
นักขาว และตัวแสดงอื่น ๆ ตัวแสดงท้ังหลายจะปรับแตงการเปล่ียนแปลงของสังคม-ส่ิงแวดลอม ไปตามส่ิงท่ีตนเองให
ความสําคัญ ซึ่งมีท้ังสวนท่ีเห็นรวมกันและขัดแยงกัน และตางก็มีอํานาจจัดการกับทรัพยากรท่ีตนมีเพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร 

การกระจายศักยภาพการควบคุมก็เปนส่ิงท่ีตองคํานึงถึง เพราะในการเชื่อมประสานตัวแสดงท่ีหลากหลาย ไม
สามารถอิงอยูกับการแบงชั้นสถาบันในสังคม แตจะตองเกิดในเครื่องขายท่ีรับรูปญหา ซึ่งผลประโยชนและความรูในเชิง
ปฏิบัติของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหลายจะเชื่อมโยงกันในกระบวนการพัฒนายุทธศาสตรรวมกัน 

ยุทธศาสตรการอภิบาลในฐานะกระบวนการพฒันาอยางยัง่ยืน 

จากลักษณะของปญหาและประเด็นท่ีไดกลาวถึง Vob และ Kemp (2006: 17-20) ไดเสนอองคประกอบเชิง
ยุทธศาสตรของการอภิบาล (ดังสรุปในตารางที่ 3) เพ่ือตอบสนองตอลักษณะเฉพาะของปญหาการพัฒนาในปจจุบัน 
 

ตารางที่ 3 องคประกอบของยุทธศาสตรในการอภิบาลสะทอนคิด 

มุมมอง 
การจัดการ
ปญหา 

การวิเคราะหระบบ 
การกําหนด
เปาหมาย 

การดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตร 

ลักษณะเฉพาะ 
ของปญหา 

การวิวัฒนาการ
รวมกันของ
องคประกอบท่ีไม
เปนเนื้อเดียวกัน 
ในหลายระดับ 
(สังคม, เทคโนโลยี, 
ส่ิงแวดลอม) 

ความไมแนนอน
และการไมตระหนัก
ถึงพลวัตรของการ
ปฏิรูปและ
ผลกระทบของส่ิงท่ี
ดําเนินการ 

การมีผลกําหนด
เสนทางในอนาคต
ของการ
เปล่ียนแปลง
โครงสรางและ
ผลกระทบขนาด
ใหญท่ีมีตอสังคม 

เปาหมายที่ย่ังยืน
ท่ีประนีประนอม
รวมเอาคานิยมท่ี
ท้ังหลาย เปนส่ิง
ท่ีอยูภายใน
กระบวนการ
ปฏิรปู 

ความสามารถใน
การชักนําใหเกิด
การเปล่ียนแปลง
ถูกกระจายไปใน
ระหวางตัวแสดง
ตาง ๆ 

ยุทธศาสตรท่ี
ตองการ 

การสรางองค
ความรูขาม
สาขาวิชา 

การทดลองและการ
ปรับเปล่ียน
ยุทธศาสตรและ
โครงสรางสถาบัน 

การคาดการณ
ผลกระทบเชิงระบบ
ในระยะยาวของ
มาตรการ 

การกําหนด
เปาหมายอยางมี
สวนรวมซ้ําแลว
ซ้ําเลา 

การพัฒนา
ยุทธศาสตร
รวมกัน 

ท่ีมา : Voß และ Kemp 2006: 18 
  

1. การสรางความรูขามสาขาวิชา : เนื่องจากปญหามีความไมเปนเนื้อเดียวกัน ตองการมุมมองท่ีรอบดาน การ
นิยามปญหาและการวิเคราะหปญหาในการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงตองใชองคความรูท่ีผสมผสานตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาชวยกัน  
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2. การปรับเปล่ียนไดของยุทธศาสตรและสถาบันตาง ๆ : เนื่องจากการเปล่ียนแปลงไมสามารถคาดการณได 
ทํานายไมไดลวงหนา ยุทธศาสตรท่ีอาจดีท่ีสุดในปจจุบัน จะตองถูกมองวาเปนเพียง “สมมติฐาน” ท่ีจะตอง
นํามาทดลองปฏิบัติจริง ผลท่ีเกิดขึ้นจะตองนําไปสูการปรับเปล่ียนยุทธศาสตรและโครงสรางสถาบัน 

3. การคาดการณผลกระทบเชิงระบบในระยะยาวของยุทธศาสตร : เนื่องจากระบบสังคม-ส่ิงแวดลอมเปนผลวัตร 
ผลท่ีเกิดขึ้นจึงอาจแยกหางออกจากสาเหตุ ส่ิงท่ีทําในท่ีหนึ่งอาจสงผลกระทบขามเวลาและขอบเขตพ้ืนท่ี จึง
ตองมีการสรางภาพอนาคตที่หลากหลาย ท่ีประสานเอาการรับรูและความคาดหวังของตัวแสดงที่หลากหลาย 
จึงตองมีการคาดการอยางเปนระบบและมีสวนรวมถึงผลทางออมและความเปล่ียนแปลงในระยะยางที่
เชื่อมโยงการปฏิบัติการในปจจุบัน 

4. การกอรูปเปาหมายรวมกันซ้ําแลวซ้ําเลา : ดวยเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนไมสามารถกําหนดไดอยาง
เบ็ดเสร็จในครั้งเดียว แตเปนกระบวนการที่มีการตอรอง การตัดสินใจ รวมถึงการเปล่ียนแปลงคานิยมใหม ๆ 
จึงเปนเปาหมายที่กํากวมและเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลง, ส่ิงสําคัญคือการกําหนดเปาหมายโดยการมีสวนรวม, 
โดยเปาหมายนี้ตองมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับคานิยมและการรับรูปญหาที่เปล่ียนไปใน
กระบวนการปฏิรูป (transformation) 

5. การรวมกันพัฒนายุทธศาสตร : การปฏิรูปของสังคม เปนผลลัพธของการปฏิสัมพันธกันของสังคม ดวยตัว
แสดงท่ีไมมีผูมอํีานาจสูงสุดอยางแทจริง เพ่ือใหเกิดกระบวกสรการปฏริูป กิจกรรมท่ีหลากหลายจึงตองถูกจัด
วางอยูในยุทธศาสตรรวม (Collective strategy) ดังนั้น ยุทธศาสตรจึงตองถูกพัฒนาขึ้นภายในปฏิสัมพันธ
ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเชื่อมโยงความรูในทางปฏิบัติ และทรัพยากรของแตละฝาย และเพ่ือสราง
ความมั่นใจในการสนับสนุนการนํายุทธศาสตรนั้นไปสูการปฏิบัติ 

ประเด็นทาทายของการอภิบาลดวยกระบวนการตรกึตรองสะทอนคดิ 

 ประเด็นทาทายสําคัญของการอภิบาลท่ีอาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด (Voß et al. 2006) ไดแก 
1. คุณภาพและผลลัพธของการอภิบาลแบบนี้จะดีกวาจริงหรือไม เนื่องจากมีปญหาวาผลลัพธท่ีถูกตองคืออะไร 

และการกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจนของการพัฒนาท่ีย่ังยืนอาจไมสามารถทําได เพราะการกําหนดไวลวงหนาอาจ
กลายเปนกําหนดผลของการเรียนรูไวลวงหนาและทําลายจุดแข็งของกระบวนการนี้ ซึ่งการอภิบาลเปน
กระบวนการแสวงหาคําตอบและเรียนรูท่ีเปนปลายเปด มีลักษณะท่ีสําคัญบางสวนคือ 

 การบรรลุปลายทางของสังคม, โดยชวยหลีกเล่ียงผลกระทบที่ไมคาดคิดและปญหาแทรกซอนท่ี
เกิดขึ้น ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกวาการแกปญหาแบบเดิม, โดยไมไดอาศัยการสรางการยอมรับ
คําตอบท่ีกําหนดไวลวงหนาแลว แตเปนการเปดโอกาสใหกับทางเลือกใหม ๆ ท่ีหลากหลาย 

 การเรียนรูเกี่ยวกับเปาหมาย, กระบวนการอภิบาลนี้ชวยใหการตัดสินใจทางการเมืองของผูมีอํานาจ
ทําไดดีขึ้น โดยเปดโอกาสใหเกิดปฏิสัมพันธกันของผูมสีวนเกี่ยวของอยางกวางขวางในการประเมิน
และทบทวนเปาหมายปลายทางซ้ํา ๆ และการทดลองดําเนินการตามยุทธศาสตรท่ีหลากหลายจะ
ชวยเพ่ิมประสบการณท่ีชวยในการประเมินความจําเปนและเปนการคนหาแนวทางใหม ๆ เพ่ือบรรลุ
เปาหมายนั้น 

 คุณภาพในการนิยามปญหา, กระบวนการอภิบาลนี้ทําใหการนิยามปญหาทําไดดีขึ้น โดยการเชื่อม
ประสานมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงตัวแสดงที่มีขีดความสามารถและทรัพยากรจํากัดในการ
นําเสนอความคิดและการรับรูของตัวเองออกสูสาธารณะ  

2. การอภิบาลเกิดขึ้นท่ีใด แนวคิดการอภิบาลนี้เปนความพยายามในการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเคยอยูแยกออกจากกัน
เขามามีปฏิสัมพันธกัน ไมวาจะเปนการแบงแยกองคความรูทางวิชาการกับความรูจากการปฏิบัติโดยใช
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กระบวนการสรางความรูขามสาขาวิชาชีพ, การเชื่อมโยงยุทธศาสตรของตัวแสดงท่ีหลากหลาย รวมถึงการ
เชื่อมโยงระหวางขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีแตกตางกันตั้งแตระดับทองถ่ิน ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติ, การ
อภิบาลจึงไมไดมีขอจํากัดวาจะตองเกิดขึ้นท่ีระดับใด แตเปนการคนหาพ้ืนท่ีท่ีมีมุมมาอง ปจจยัท่ีเกี่ยวของและ
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมสําหรับปญหาเฉพาะนั้น ๆ เชน ปญหาอยางภาวะโลกรอนก็ตองมีการทํางานเชื่อม
ประสานกันในระดับนานาชาติ, การอภิบาลจึงเกิดไดท้ังในระดับมหภาคและจุลภาค 

3. ความขัดแยงของประสิทธิผล (Efficacy Paradox) ดังท่ีกลาวมาแลววาลักษณะสังคมในปจจุบันทําใหในการ
รับมือกับปญหาตองอาศัยการ “เปด” รับส่ิงท่ีแตกตางหลากหลายใหมากท่ีสุด เพ่ือลดผลแทรกซอนท่ีไมพึง
ประสงค แตในความเปนจริงการอภิบาลจะมีประสิทธิภาพไดจําเปนตองมีการลดทอนความซับซอนลงให
เปาหมายและยุทธศาสตรมีความคงทีเพียงพอ เปนการ “ปด” เพ่ือใหไดขอสรุปเบ้ืองตนบางอยางท่ีสามารถ
นําไปปฏิบัติได ซึ่ง Voß และคณะ (2006: 431-5) เสนอวาการอภิบาลควรเปนการผสมผสานระหวางการ 
“เปด” และ “ปด” ไปดวยกัน โดยการ “เปด” รับขอมูลท่ีรอบดานโดยอาศัยการมีสวนรวมอยางกวางขวางตั้งแต
การวิเคราะหปญหา การกําหนดเปาหมายและการพัฒนายุทธศาสตร สวนการ “ปด” อาจมไีดอยางนอยสอง
แนวทางคือ  

 การเปดและปดตอเนื่องกันไป (Sequential opening and closing) คือ “ปด” โดยการมีการกําหนด
ตัวเลือกและจัดลําดับความสําคัญเพ่ือใหไดยุทธศาสตรท่ีใชในการจัดการกับปญหานั้น หลังจาก
ดําเนินการไปแลวก็จะมีการ “เปด” เพ่ือใหมีการทบทวนและพัฒนาตอไปในอนาคต 

 การเปดแลวปดดวยการทดลอง (Exploring Experiment) คือ “ปด” โดยมีการกําหนดตัวเลือกท่ี
หลากหลาย และดําเนินการปฏิบัติในลักษณะทดลองกับยุทธศาสตรท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะทําใหได
เรียนรูผลท่ีเกิดขึ้นจากหลาย ๆ แนวทาง 

 

การอภิบาลในฐานะการรับมือกับปญหาในการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนจึงตองอาศัยการผสมผสาน และสราง
สมดุลระหวางการเปดรับส่ิงท่ีหลากหลายกับการเลือกแนวทางเฉพาะอยางใดอยางหน่ึง ดังนั้นแมจะไมสามารถกําจัดผล
แทรกซอนท่ีไมพึงประสงคไดท้ังหมด แตสามารถหลีกเล่ียงหรือลดทอนลงได โดยมีกระบวนการที่สําคัญคือการ “เปด” 
ใหตัวแสดงที่เกี่ยวของในขอบเขตที่สอดคลองเหมาะสมกับ “ปญหา” นั้น เขามามีสวนรวมใหมากที่สุด  
 

๑.๖ ปริทัศนการอภิบาลกบัการปฏิรูปสังคมไทย 
 

 เมื่อวิเคราะหกรอบแนวคิดการอภิบาล ท่ีไดประมวลมา จะเห็นไดวาท้ัง 3 มิติของการอภิบาล ไดแก ธรรมาภิ
บาล เครือขายการอภิบาล และการอภิบาลสะทอนคิด เปนการอธิบายถึงส่ิงเดียวกันในตางมุมมอง โดยสามารถ
เชื่อมโยงตอเปนเรื่องเดียวกันได เชน หากใหจุดเริ่มตนอยูท่ีการอภิบาลโดยรัฐบาล ก็จะเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีรัฐถูก
เรียกรองใหมีการปรับตัว พัฒนาไปสูลักษณะ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งรวมถึงเปดใหตัวแสดงอื่น ๆ ในสังคมมีสวนรวมมาก
ย่ิงขึ้น อีกท้ังในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกิจการของรัฐและการแกปญหาในสังคม ก็ตองอาศัยตัวแสดงในทุกภาค
สวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทํางานเชื่อมประสานกันเปน “เครือขายการอภิบาล” ซึ่งเครือขายท่ีมี
ความสลับซับซอนมากขึ้นเรื่อย ๆ นี้ก็ตองเผชิญกับปญหาการพัฒนาสังคมท่ียากขึ้นและสลับซับซอนมากย่ิงขึ้น จึงตอง
อาศัยกระบวนการจัดการปญหารวมกัน ต้ังแตการวิเคราะหปญหา การกําหนดเปาหมายและกําหนดยุทธศาสตร 
ภายในกระบวนการ “การอภิบาลท่ีอาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด” 
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 ในประเทศไทยการพัฒนาการอภิบาล เกิดขึ้นควบคูไปกับการเคล่ือนไหวเพ่ือการปฏิรูปการเมือง ท่ีไดทําให
เกิดการเรียกรองใหมีการปฏิรูปการบริหารกิจการภาครัฐใหมีลักษณะท่ีเปน “ธรรมาภิบาล” มากขึ้น ซึ่งแมจะมีความ
ต่ืนตัวของภาครัฐ มีการออกกฎหมายเพื่อผลักดันเรื่องนี้ แตยังไมเปนผลมากนัก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ผูนําการปฏิรูป
สังคมคนสําคัญคนหนึ่ง ซึ่งเห็นวาการพัฒนาธรรมาภิบาลน้ันไมไดเปนเพียงการเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการภาครัฐเทานั้น แตเปนการพัฒนาบทบาทของ “ไตรภาคี” ในการอภิบาลสังคม ซึ่งไดแก ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และภาคสังคม โดยเนนวา ภาครัฐบาลและธุรกิจตองมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดจึงจะตั้งอยูในความ
ถูกตอง และภาคสังคมตองเขมแข็งจึงจะทําใหรัฐบาลและธุรกิจโปรงใส (ประเวศ 2541: 24) “ธรรมาภิบาล” ใน
ความหมายของทานจึงเปนการพัฒนาการปกครองแบบประชาธิปไตยดวย 
 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดชี้ใหเห็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาท่ีผานมา วาเรามองประชาธิปไตยเปนเพียง 
“กลไก” เทานั้น จึงไปเนนท่ีการพัฒนากลไกตาง ๆ ทําใหติดขัด ปญหาของสังคมไทยอยูท่ีการมี “โครงสราง” แบบเผด็จ
การ เปน “โครงสรางทางดิ่ง” ท่ีมีความสัมพันธแบบไมเทาเทียมกันระหวางคนขางบนท่ีมีอํานาจกับคนขางลางท่ีไมมี
อํานาจ ท้ังโครงสรางทางการเมือง ราชการ การศึกษา ธรุกิจหรือศาสนาลวนเปนโครงสรางทางดิ่ง ทําใหเกิดความ
ขัดแยงกันรุนแรง ทานเสนอใหแกไขโครงสรางสังคมเปน “โครงสรางทางราบ” ท่ีใหทุกคนมีศักด์ิศรี มีสิทธิ เสรีภาพท่ีจะ
ทําส่ิงท่ีดี มีการรวมตัวรวมคิดรวมทํากันอยางหลากหลายและเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ซึ่งจะทําใหเกิดพลัง ท้ังพลัง
ทางศีลธรรม พลังทางสังคม พลังทางการเมือง และพลังทางปญญา โดย “พลังทางศีลธรรม” คือการเคารพศักด์ิศรีและ
คุณคาความเปนมนุษยของทุกคนอยางเทาเทียมกัน  “พลังทางสังคม” ในการรวมตัวของผูคนจํานวนมากในการผลักดัน
เรื่องใด ๆ ใหสําเร็จ และ “พลังทางการเมือง” ท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ รวมท้ังเสนอแนะ เรียกรอง หรือ
ตอสู เพ่ือการตัดสินใจทางนโยบายที่เปนประโยชนตอประชาชน และ “พลังทางปญญา” เกิดจากกระบวนการรวมคิด
รวมทําและการเรียนรูรวมกนัในเชิงปฏิบัติ (Interactive learning through action) (ประเวศ 2552: 11-14) การอภิบาล
สังคมจึงเปนการสรางความถูกตอง โดยเปล่ียนจากการปกครองแนวดิ่งมาเปนแนวราบแบบเครือขาย ท่ีมีการทํางาน
และเรียนรูรวมกัน 
 การเติบโตของภาคสังคม หรือ “ประชาสังคม” ในชวงท่ีผานมา ไดทําใหเกิด “พลังทางการเมือง” ของภาค
ประชาชนที่เขมแข็งมากย่ิงขึ้น โดยระบบการเมืองภาคท่ีเปนทางการกลายเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบการเมือง
ท้ังหมดเทานั้น นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ไดชี้ใหเห็นวาในการอภิบาลจําเปนตองมี “กระบวนการถกเถียงเชิงวิธีคิด” 
(Deliberative function) เพ่ือใหการเมืองท้ังสองภาคนี้ไมปะทะขัดแยงกัน สามารถบูรณาการกันไดและเกื้อกูลกันได (โก
มาตร 2548: 214) ซึ่งในการเชื่อมประสานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการรวมกันขับเคล่ือนแกปญหาสังคม โดยเฉพาะ
ปญหายาก ๆ ท่ีตองมีการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรางหรืออาศัยการสรางเจตนารมณทางสังคมรวมกัน ศ.นพ.ประเวศ วะ
สี ไดนําเสนอยุทธศาสตรท่ีเรียกวา “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” ซึ่งมีองคประกอบ 3 ดาน คอื การสรางความรู การ
ขับเคล่ือนพลังทางสังคมและการขับเคล่ือนสถาบันทางการเมือง จึงเปนการเชื่อมโยงการเมืองภาคประชาชนและ
การเมืองภาคท่ีเปนทางการเขาดวยกันโดยมีความรูเปนฐาน เปนกระบวนการอภิบาลท่ีมีการมีสวนรวม มีปฏิสัมพันธ
และมีการเรียนรูรวมกัน ต้ังแตกระบวนการสรางความรู การกําหนดเปาหมาย การพัฒนานายุทธศาสตรและการลงมือ
ปฏิบัติ 
 
 ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา กระบวนการปฏิรูปสังคมไทย มีองคประกอบของแนวคิดการอภิบาลท่ีไดประมวลมาทั้ง
สามมิติ คือ “ธรรมาภิบาล” “เครือขายการอภิบาล” และ “การอภิบาลโดยอาศัยกระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด” ท่ี
สังคมตะวันตกไดกําหนดนิยามขึ้น แตมี่แนวคิดทางปรัชญาและอุดมคติแบบตะวันออกท่ีเปนรากฐานสําคัญ เชน 
แนวคิด “สังคมสมานุภาพ” ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี หรือการสรางสังคมอุดมคติแบบแนวคิด “สันติประชาธรรม” ของ
อาจารยปวย อ๊ึงภากรณ 
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บทที่ ๒ ระบบสุขภาพและการอภิบาลระบบสุขภาพ 

 
 

๒.๑ แนวคิดเรื่องระบบสุขภาพ 

ฐานคติและวิธีคิดเรือ่งสุขภาพและระบบสุขภาพ 

แนวคิดเรื่องระบบสุขภาพประกอบขึ้นจากสองสวนคือ “ระบบวิธีคิด” หรือทฤษฎีเกี่ยวกับโรคและสุขภาพ 
(Disease theory system) และ “ระบบงาน” หรือระบบการดูแลรักษาและแกปญหาสุขภาพ (Health delivery system) 
ซึ่งสัมพันธกันมาก คือถาวิธีคิดเปล่ียน ก็จะทําใหการสรางระบบงานดานสุขภาพเปล่ียนไปดวย (โกมาตร 2548: 180)  
วิธีคิดแบบการแพทยแบบชีวภาพภายใตทฤษฎีเชื้อโรค (germ theory) กลายเปนแนวคิดกระแสหลักของชาติตะวันตก
เนื่องจากพัฒนาการของสังคมและความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และเมื่อการแพทยเปนเคร่ืองมือ
สําคัญอยางหน่ึงในการขยายอิทธิพลไปยังดินแดนตาง ๆ จึงทําใหระบบการแพทยแบบตะวันตกกลายเปนการแพทย
กระแสหลักของโลก   

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จะมีการกอต้ังองคการอนามัยโลกขึ้น (ค.ศ.1946) และมีการกําหนดคํานิยาม
ของสุขภาพ (Health) ไวในธรรมนูญองคการอนามัยโลกวา “สุขภาพ หมายถึงสุขภาวะอันสมบูรณท้ังทางกาย จิต สังคม 
และไมใชเพียงการปราศจากโรคและการเจ็บปวยเทานั้น” ท่ีดูเหมือนจะเปนความพยายามขยายขอบเขตออกไปใหกวาง
กวาวิธีคิดแบบเดิม แตการฟนฟูประเทศท่ีเสียหายจากสงครามของรัฐบาลประเทศตาง ๆ และการตอตานสังคมนิยม
โดยใหความชวยเหลือประเทศโลกที่สาม ก็ยังคงมุงเนนท่ีการจัดบริการสุขภาพ (Health service system) เปนหลัก  

คําประกาศเพ่ือสรางกระแสสาธารณสุขมูลฐานท่ีอัลมา อตา ในป พ.ศ.2518 (ค.ศ. 1975) ไดนํามาสูการ
ต้ังเปาหมาย “สุขภาพดีถวนหนา” ทําใหสุขภาพกลายเปนสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษยอยางชัดเจน ตอมาเมื่อมีการตื่นตวั
เรื่องการสงเสริมใหทุกภาคสวนหันมามีสวนรวมในการปกปองสุขภาพของประชาชน จึงเกิด “กฎบัตรออตตาวา” ในป 
พ.ศ.2529 (ค.ศ.1986) ซึ่งทําใหประชาคมโลกตระหนักมากขึ้นถึงความสําคัญของปจจัยดานส่ิงแวดลอม ท้ังกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผลตอสุขภาพ มากกวาสนใจเพียงองคประกอบทางการแพทยแบบชีวภาพเทานั้น (สุรเกียรติ 
2550)  

แมกระแสแนวคิดเรื่องสุขภาพจะมีการเปล่ียนแปลงไปมาก จนในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกในป พ.ศ.
2542 มีการเสนอใหขยายนิยามสุขภาพขององคการอนามัยโลกใหครอบคลุมดานจิตวิญญาณและความเปนพลวัตรของ
สุขภาวะ เพ่ือใหมีความหมายชัดเจนและเปนองครวมมากขึ้น (วิพุธ 2544:1) แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมไดมีการ
ปรับเปล่ียนแตอยางใด ท้ังนี้อาจเปนเพราะการปรับเปล่ียนนิยามสุขภาพขององคการอนามัยโลกจะสงผลกระทบให
ประเทศตาง ๆ ตองมีการทบทวนวิธีคิดและวิธีทํางานกับส่ิงท่ีเรียกวา “สุขภาพ” ในความหมายใหม รวมถึงองคการ
อนามัยโลกเองก็ตองทบทวนบทบาทภารกิจของตนเองดวย อยางไรก็ตามกระบวนการพัฒนาและปฏริูประบบสุขภาพ
ของประเทศไทยที่มีมาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการเปล่ียนกระบวนทัศน และมุมมองเชิงปรัชญาของระบบสุขภาพ จาก
การจัดบริการอยางท่ัวถึง (Health for All) เปนแนวคิดท่ีใหทุกภาคสวนของสังคมมามีสวนรวม (All for Health) (วิพุธ 
2544: 46) 
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นิยามระบบสุขภาพกับการเปรยีบเทียบระบบสุขภาพระหวางประเทศ 

การนิยามความหมายและกําหนดขอบเขตหรือองคประกอบของระบบสุขภาพ เปนปญหาสําคัญอยางหน่ึงใน
วงวิชาการโดยเฉพาะในการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบระบบสุขภาพระหวางประเทศ มีความพยายามสรางคําอธิบายหลาย
แบบ เชน นิยามดวยกิจกรรม หรือบทบาทหนาท่ี (เชน การใหบริการ การเงินการคลัง) ในการเปรียบเทียบก็มีการใช
ดัชนีตาง ๆ เชน ขีดความสามารถในการใหบริการ (เชน จํานวนเตียง จํานวนแพทย) หรือดัชนีสถานะสุขภาพของ
ประชาชน แตมผีูเปรียบเปรยวาวิธีการเหลานี้เปนเหมือนการเทียบระหวาง “กลวยกับแอปเปล” ท่ีแมจะเปนผลไม
เหมือนกันก็ไมสามาร เนื่องจากแตละประเทศหรือแตละสังคมมีลักษณะเฉพาะของตนเองที่ไมสามารถเปรียบเทียบกัน
ไดดวยตัวเลขดัชนีหรือขอมูลท่ีลดทอนบริบทดานอื่น 
 เพ่ือแกปญหาดังกลาว William C. Hsiao ศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตรและนโยบายสุขภาพแหง
มหาวิทยาลัยฮาวารด ไดเสนอกรอบแนวคิดเพ่ือใชในการเปรียบเทียบระบบสุขภาพระหวางประเทศ โดยพิจารณาวา
ระบบสุขภาพเปนระบบเศรษฐกิจและสังคมอยางหนึ่ง ดังนั้นจึงประกอบดวยชุดของ “การกระทําและการละเวนการ
กระทํา” ของรัฐ ท่ีมีเปาหมายเพ่ือตอบสนองความตองการบางอยางของสังคม และไดทําการศึกษากฎหมาย เอกสาร
นโยบายและรายงานที่เกี่ยวของกับสุขภาพในหลายประเทศ พบวาเปาหมายสูงสุด (Ultimate goals) ของระบบสุขภาพ
ของประเทศตาง ๆ ท้ังท่ีระบุไวอยางชัดแจง (explicit) และแฝงไว (implicit) ในเอกสารเหลานี้ มี 3 ประการ คือ การมี
สถานะสุขภาพดีขึ้น การปองกันความเส่ียงทางการเงิน และสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนหรือผูบริโภค  

การบรรลุเปาหมายเหลานี้จะเกิดขึ้นผสมผสานกันไป โดยมีสองดานท่ีตองพิจารณาคือ ระดับของการบรรลุ
และการกระจายของเปาหมายนั้น จึงมักพบวาการ “กระจาย” อยางท่ัวถึง หรือ “ความเทาเทียม” มักจะถูกระบุเปน
เปาหมายของระบบสุขภาพอยูเสมอ โดยเฉพาะความเทาเทียมในการเขาถึงบริการสุขภาพอยางถวนหนา (Access)  
แต Hsiao เห็นวาแทจริงแลวความเทาเทียมหรือความเปนธรรมเปนเพียงเปาหมายระหวางทาง (Intermediate 
outcome) เทานั้น ซึ่งรวมประเด็นเรื่อง คุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ก็เปนเพียงเปาหมายระหวาง
ทางที่จะตองนําไปสูเปาหมายสูงสุดท้ังสามประการที่กลาวถึงนี้ (Hsiao 2003: 8)  

เขาไดพัฒนากรอบแนวคิดของระบบสุขภาพโดยใหนิยามวา “ระบบสุขภาพถูกนิยามโดยองคประกอบของเหตุ
ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสามารถอธิบายผลลัพธของระบบได ซึ่งองคประกอบเหลานี้สามารถใชเปนเครื่องมือเชิงนโยบายในการ
ปรับเปล่ียนผลลัพธนั้นได”1 โดยเรียกองคประกอบของระบบสวนท่ีเปน “เหตุปจจัย” วาเปนปุมควบคุม (Control Knobs) 
เปนสวนท่ีรัฐสามารถปรับเปล่ียนเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที่ตองการ มี 5 องคประกอบ (ดังภาพท่ี 3) ไดแก  

(1) การเงินการคลังและสถาบันท่ีเกี่ยวของ (Financing and its institutional organization) ประกอบดวย
เครื่องมือหลักท่ีเกี่ยวกับการเงินอยางนอย 4 ประการคือ การไดมา การกระจาย การจัดสัดสวนและการ
จัดระบบองคกรในการกระจายเงิน 

(2) การจัดระบบองคกรหลักในการสงมอบบริการสุขภาพ  (Macro-organization for delivery of health 
care) ซึ่งมี 4 ประเด็นหลัก ไดแก การเลือกระหวางการใชระบบรัฐอยางเดียว (public monopoly) กับ
การใชระบบการแขงขัน  การกระจายอํานาจใหรัฐบาลทองถ่ินจัดบริการของตนเอง 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
แรงจูงใจท้ังกับฝายผูใหบริการและฝายผูบริโภค เพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการบริการและการใชบริการท่ี
เหมาะสม 

(4) การกํากับดูแล (Regulations) ผานเครื่องมือตาง ๆ ไดแก กฎหมาย คําส่ัง ระเบียบขอบังคับ หรือ
แนวทางปฏิบัติ เปนตน ซึ่งตองอาศัยการวางระบบที่ดีและความสามารถของภาครัฐในการสงเสริมหรือ
บังคับใชเครื่องมือเหลานี้ โดยมีเปาหมายหลัก 4 ประการคือ เพ่ือกําหนดกติกาในการดําเนินการ รักษา
ความปลอดภัย สรางความเปนธรรม คุณภาพและประสิทธิภาพ ของบริการสุขภาพและการประกัน
สุขภาพ  

(5) การโนมนาว (Persuasion) เปนเคร่ืองมือสําคัญอีกอยางหน่ึงท่ีชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายของระบบ
สุขภาพ ไดแก การโนมนาวใหประชาชนเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ความคาดหวัง วิถีชีวิตหรือ
พฤติกรรมสุขภาพ โดยผานระบบการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ เปน
ตน และการโนมนาวผูใหบริการ เชน การจัดระบบการศึกษาแพทยเพ่ือเสริมสรางจริยธรรมและอุดมคติ
เพ่ือสังคม 
 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดระบบสุขภาพของ William C. Hsiao 

 

 

ท่ีมา : Hsiao 2003 

กรอบแนวคิดนี้มีเปาหมายเพ่ือใชในดานนโยบายและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร เปนความพยายามสรางกรอบ
เพ่ือแยกแยะองคประกอบของระบบสุขภาพ เพ่ือใหสามารถใชกลไกทางนโยบายบังคับควบคุมไดและสามารถวิเคราะห
เปรียบเทียบระหวางสังคมท่ีมีความแตกตางกัน โดยคํานึงถึงบริบทดานอื่น ๆ ดวยตัวอยางการศึกษาของ Sai Ma และ 
Neeraj Sood (2008) ท่ีใชกรอบแนวคิดนี้ในการวิเคราะหเปรียบเทียบระบบสุขภาพของประเทศจีนกับอินเดีย โดยทํา
การเปรียบเทียบตั้งแตบริบทของประเทศ ประวัติศาสตรระบบสุขภาพ สถานะของเปาหมายสูงสุด เปาหมายระยะกลาง 
และเปรียบเทียบท้ัง 5 องคประกอบ เพ่ือวิเคราะหจุดแข็งจุดออน จึงเปนการวิเคราะหท่ีไมไดมีเปาหมายเพ่ือตัดสินวา
ระบบสุขภาพของประเทศใดดีกวากัน แตเพ่ือคนหาบทเรียนท่ีแตละประเทศสามรถเรียนรูจากกันได 
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ระบบสุขภาพใน World Health Report 2000 

 ในรายงานขององคการอนามัยโลก (World Health Report) ภายใตหัวขอเรื่อง “Health System: Increasing 
Performance” ในป พ.ศ.2543 (WHR2000) ไดใหนิยามระบบสุขภาพไวอยางกวางขวางวา “[ระบบสุขภาพ] ครอบคลุม
ถึงกิจกรรมทุกอยางท่ีมีเปาหมายหลักเพ่ือสงเสริม ฟนฟูและบํารุงรักษาสุขภาพ”2 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมตั้งแตการ
บริการสุขภาพท่ีเปนทางการ การแพทยทางเลือก การใชยาและการดูแลรักษาตนเองที่บาน รวมถึงการควบคุมโรค การ
สงเสริมสุขภาพ และกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีชวยเสริมสรางสุขภาพ เชน การพัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือความปลอดภัยบนทอง
ถนน แตไมครอบคลุมกิจกรรมท่ีไมไดมีเปาหมายหลักดานสุขภาพ เชน เรื่องการศึกษาโดยท่ัวไป แมวาเปาหมายรองจะ
เกี่ยวของก็ตาม แตหากเปนการศึกษาในประเด็นเฉพาะท่ีเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงก็จะรวมอยูในขอบเขตของระบบ
สุขภาพดวย เชน การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสริมความรูดานสุขภาพหรือเตรียมความพรอมในการเปนบุคลากรสุขภาพ
ในอนาคต  
 นิยามนี้ไมไดมนีัยวาสวนประกอบท้ังหลายในระบบสุขภาพจะตองเชื่อมโยงกันหรือมีผูสามารถทําหนาท่ี
ควบคุมกํากับกิจกรรมท้ังหมดได ทุกประเทศจึงมี “ระบบสุขภาพ” ของตนเองแมวากิจกรรมตาง ๆ นั้นจะประกอบดวย
องคกรมากมายที่ไมไดเชื่อมประสานกัน (fragmented) หรือกิจกรรมท้ังหลายจะดําเนินไปอยาง “ไมเปนระบบ” ก็ตาม 
อยางไรก็ตามการดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมแมไมสามารถกําหนดวาระบบหรือกิจกรรมตองเปนอยางไร แตก็มีสวน
อยางมากในการผลักดันใหสวนประกอบยอยท้ังหลายมีการดําเนินการท่ีเหมาะสม (2000:6) (WHO 2000: 6) อยางไรก็
ตามกรอบแนวคิดองคประกอบของระบบสุขภาพท่ีเสนอไวในรายงานฉบับนี้ ก็ยังคงใหความสําคัญกับการใหบริการ 
(delivering service) เปนหลัก 
 กรอบแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพท่ีเสนอโดยองคการอนามัยโลก มีลักษณะเปนการระบุถึงเหตุปจจัย (means) 
และเปาหมายปลายทาง (goals) ของระบบ คลายกับแนวคิดท่ีเสนอโดย W.C. Hsiao โดยในรายงานฉบับนี้เสนอวา
ระบบสุขภาพจะตองมีวัตถุประสงคพ้ืนฐาน 3 ประการ ไดแก ชวยใหสุขภาพของประชากรที่รับผิดชอบดีขึ้น (Health) 
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชน (Responsiveness) และ ปองกันประชาชนจากปญหาคาใชจายท่ีเกิดจากความ
เจ็บปวย (Fair financial contribution) และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ระบบสุขภาพจึงตองมีองคประกอบยอยทํา
หนาท่ีตาง ๆ (functions) ไดแก การสงมอบบริการ การจัดหาทรัพยากร การจัดการดานการเงินการคลัง และมี
องคประกอบดานการควบคุมดูแล (Stewardship หรือ Oversight) ดูแลครอบคลุมองคประกอบอื่นท้ังหมด 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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ภาพท่ี 4 ความสัมพันธระหวางองคประกอบและวัตถุประสงคของระบบสุขภาพ 

 
ท่ีมา : WHO 2000: 25 

 
จากกรอบแนวคิดนี้จึงเห็นไดวา แมสังคมจะมีความต่ืนตัวท่ีจะเขามามีสวนรวมในระบบสุขภาพมากขึ้น 

นับตั้งแตการสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษ 1970 เปนตนมา และขอบขายของระบบสุขภาพขยายออกไปอยาง
กวางขวาง แตการปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งเปนประเด็นใหญท่ีท่ัวโลกใหความสําคัญก็ยังมุงเนนอยูท่ีการพัฒนาการสง
มอบบริการ (delivering service) ซึ่งอาจเนื่องจากความลมเหลวของยุทธศาสตร “สุขภาพดีถวนหนาป พ.ศ. 2543” ท่ี
ทําใหเปาหมาย “สุขภาพดีสําหรับทุกคน” (Health for All) ยังไมเปนจริง ประชาชนจํานวนมากท่ัวโลกยังไมสามารถ
เขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพได 

กรอบแนวคดิระบบสุขภาพแบบใหมขององคการอนามัยโลก 

ในรายงานขององคการอนามัยโลกในป พ.ศ.2543 มีการจัดลําดับระบบสุขภาพของประเทศตาง ๆ ซึ่งไดรับ
การวิพากษวิจารณอยางมากเนื่องจากแตละประเทศมีบริบทท่ีแตกตางกัน รวมท้ังระบบสุขภาพเองก็มีความซับซอน
มากขึ้น ตอมาองคการอนามัยโลกไดทบทวนบทบาทของตนเองในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศตาง ๆ และ
พบวาในการพัฒนานั้นไมมีแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (best practice) ท่ีจะเปนแมแบบหรือพิมพเขียวได  เนื่องจากแตละ
ประเทศมีบริบทท่ีแตกตางกันจึงตองมีแนวทางของตัวเอง แตมีขอสังเกตวาระบบสุขภาพท่ีดีนั้นมีลักษณะรวมกัน
บางอยาง จึงเผยแพรเอกสารชื่อ “Everybody business: strengthening health systems to improve health 
outcomes” ในเอกสารนี้องคการอนามัยโลกกําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือใชในการตอบคําถามวา "อะไรคือระบบสุขภาพ" 
และ "ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดระบบสุขภาพท่ีมีความเขมแข็ง" โดยไดใหนิยามระบบสุขภาพท่ีกวางขวางขึ้นกวา
รายงานในป พ.ศ.2543 วา “ระบบสุขภาพประกอบดวยองคกร ผูคนและกิจกรรมท้ังหมดท่ีมีความมุงหมายหลักในการ
สงเสริม ฟนฟูและรักษาสุขภาพ ซึ่งนอกจากกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสุขภาพโดยตรงแลวยังรวมถึงความพยาม
ยามท่ีสงผลตอปจจัยกําหนดสุขภาพ (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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 ในรายงานฉบับนี้องคการอนามัยโลกไดพัฒนากรอบแนวคิดของระบบสุขภาพข้ึนใหม (ดังภาพที่ 4) โดย
กําหนดใหมีองคประกอบหรือพ้ืนฐาน 6 ประการ ท่ีเรียกวา “System building blocks” ไดแก การสงมอบบริการ 
บุคลากรสุขภาพ สารสนเทศ ผลิตภัณฑทางการแพทย/วัคซีนและเทคโนโลยี การเงินการคลัง และ ภาวะผูนํา/การ
อภิบาล ซึ่งไมไดแตกตางจากท่ีเสนอไวใน WHR2000 มากนัก แตไดเพ่ิมเติมเปาหมาย/ผลลัพธของระบบในลักษณะ
เดียวกับกรอบแนวคิดท่ี W.C. Hsiao พัฒนาขึ้น คือมีการระบุถึงเปาหมายทั้งระยะกลางและเปาหมายปลายทาง แตได
เพ่ิมเติมเรื่องความครอบคลุมของระบบ (Coverage) และความปลอดภัย เปนเปาหมายระยะกลาง และนําเอาประเด็น
เรื่องประสิทธิภาพ (efficiency) ไปเพิ่มเติมเปนเปาหมายปลายทางอีกประการหนึ่ง รวมกับสามเปาหมายที่เคยระบุไว
แลวใน WHR2000  
 

ภาพท่ี 5 กรอบแนวคิดระบบสุขภาพขององคการอนามัยโลก 

 

 
 

ท่ีมา : WHO 2007 
 

 กรอบแนวคิดท่ีองคการอนามัยโลกพัฒนาขึ้นใหมนี้ จึงเปนอีกตัวแบบหนึ่งท่ีทําใหเห็นภาพรวมในเชิงระบบได
ชัดเจน แตยังมีลักษณะท่ีเนนการวิเคราะหระบบเพื่อประโยชนในการพัฒนานโยบาย โดยมี “การบริการสุขภาพ” เปน
ศูนยกลางของระบบ เชนเดียวกับกรอบแนวคิดเดิมท่ีเสนอไวในป พ.ศ.2543 

กรอบแนวคดิระบบสุขภาพของประเทศไทยในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ 

สําหรับประเทศไทยการปรับวิธีคิดเปล่ียนกระบวนทัศนเกี่ยวกับ “สุขภาพ” เปนฐานสําคัญท่ีทําใหกรอบ
แนวคิดของส่ิงท่ีเรียกวา “ระบบสุขภาพ” ของประเทศไทยมีความกวางขวางมากกวาส่ิงท่ีนักวิชาการในตางประเทศหรือ
องคการอนามัยโลกใหความสนใจ ในการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2539 ในหัวขอ “ปฏิรูป
ระบบสุขภาพ ยุทธศาสตรใหมสูการพัฒนาระบบ” ศ.นพ.ประเวศ วะสี ผูนําการปฏิรปูคนสําคัญ ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่อง
นี้ไวในบทนําของหนังสือประกอบการประชุมท่ีชื่อวา “การปฏิรูประบบเพ่ือสุขภาพ” โดยใหความหมายของสุขภาพและ
ระบบสุขภาพไวอยางกวางขวางวา สุขภาพหมายถึง “...ความสุขสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิตและทางสังคม เปน
จุดมุงหมายสูงสุดของการดํารงชีวิตและการพัฒนา ความเชื่อมโยงขององคประกอบตาง ๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพเรียกวา
ระบบสุขภาพ (Health System)” (อางถึงใน อําพลและคณะ 2551a: 404) ซึ่งส่ิงท่ี ศ.นพ.ประเวศ ไดเขียนหรือพูดในท่ี
ตาง ๆ ไดแสดงใหเห็นวาแนวคิดของทานเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียกวา “สุขภาพ” มีความหมายในเชิงอุดมคติท่ีลึกซึ้งกวางขวาง 



40 

 

ครอบคลุมถึงแทบทุกมิติของชีวิตมนุษย เปนเรื่องของ “ความถูกตองท้ังหมด” และ “มีฐานะเปนอุดมการณของมนุษย” 
(ประเวศ 2543) ซึ่งกระบวนทัศนนี้เปนฐานสําคัญของกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศไทย 

จากระบบวิธีคิดเกี่ยวกับสุขภาพท่ีเปล่ียนไปทําใหระบบวิธีทํางานเก่ียวกับสุขภาพและระบบสุขภาพเปล่ียนไป
ดวย ระบบสุขภาพของไทยจึงมีความกวางขวางมากกวาระบบบริการมาก การปฏิรูประบบสุขภาพจึงเปนส่ิงจําเปน ซึ่ง 
ศ.นพ.ประเวศ วะสี กลาววาระบบสุขภาพตองการวิธีคิดใหม จินตนาการใหม และตองการความคิดเชิงระบบ โดยเสนอ
วา “การปฏิรูประบบนั้นคือ การคิดโครงสรางของระบบสุขภาพใหครบ ใหโครงสรางเหลานั้นสัมพันธกัน ระบบจะไดว่ิง
ไปอยางเรียบรอย ไปถึงจุดหมายปลายทางได สรางคุณคาและความสุขใหทุกคนและทุกองคกรท่ีเกี่ยวของ” (ประเวศ 
2543: 10-11) ซึ่งทานไดเสนอตัวอยางองคประกอบของระบบสุขภาพไวอยางกวางขวางถึง 12 องคประกอบ ไดแก (1) 
สังคมไทยมีทิฐิเรื่องสุขภาพถูกตอง (สัมมาทิฐิ) (2) คนไทยทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพและมีทักษะในการสรางสุขภาพ 
(3) เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม (4) ส่ิงแวดลอมดี (5) การเรียนรูและการส่ือสาร (6) ปฏิรูประบบปองกันและ
ควบคุมโรค (7) ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ (8) ต้ังสภาการสุขภาพแหงชาติ (9) ออกพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 
(10) การเมืองกับสุขภาพ (11) การบวนการทางสังคมท่ีเขมแข็ง (12) ศาสนากับสุขภาพ (ประเวศ 2543)  

เอกสารชิ้นสําคัญท่ีไดเสนอกรอบแนวคิดของระบบสุขภาพในอุดมคติและเปนฐานในการผลักดันการปฏิรูป
ระบบสุขภาพของไทยคือ “รายงานสุขภาพประชาชาติ” ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภาในป พ.ศ. 2543 ซึ่งมี 
ศ.นพ.ประสพ รัตนากร ประธานกรรมาธิการเปนประธานคณะทํางาน โดยมี นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์ เปนหัวหนา
คณะทํางาน  
 ในรายงานฉบับนี้ไดเสนอความมุงหมายและเจตนารมณของระบบสุขภาพวา “ระบบสุขภาพแหงชาติตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยทุกคนใหมีสุขภาวะท้ังทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ โดยมุงเนนการสรางสุขภาพ
มากกวาการซอมแซมสุขภาพ สุขภาพดีจึงเปนสิทธิและความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน รัฐมีหนาท่ีในการสราง
นโยบาย และระบบเพ่ือใหเกิดหลักประกันสุขภาพอยางท่ัวถึง และเคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย” (2543: 6) 
และไดเสนอวาระบบสุขภาพควรมีหลักการสําคัญ 6 ประการ ไดแก 

1. เปนระบบสุขภาพเพื่อทุกคนและทุกคนมีหนาท่ีสรางเสริมสุขภาพของตนเอง (Health for all, All for 
Health) 

2. ประชาชนมีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ของสมาชิกในครอบครัว ของชุมชน 
(participatory) 

3. ระบบสุขภาพมีความเสมอภาค โดยคนไทยทุกคนสามารถบรรลุสุขภาพดี เขาถึงบริการโดยเสมอภาคกัน
เมื่อมีความตองการสุขภาพ (equity) 

4. การลงทุน และใชทรัพยากรในระบบสุขภาพ มีประสิทธิภาพ คุมคา และใหผลตอบแทนสุขภาพท่ีดี 
(macroeconomic efficientcy) 

5. ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพียงพอและทั่วถึง เขาถึงสะดวก (equity, 
standards, efficiency, adequacy, wide coverage and accessible) 

6. ระบบสุขภาพมีลักษณะผสมผสาน ท้ังการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟนฟูสมรรถภาพ ท้ังการแพทยแผนปจจุบัน, แผนไทย และแผนอื่น ๆ (integrative) 

 ซึ่งรายงานฉบับนี้ไดเสนอสาระสําคัญของระบบสุขภาพแหงชาติท่ีควรจะเปนไวคอนขางครบถวนซึ่งไดแบง
สาระสําคัญออกเปน 8 หมวด คือ (1) ความมุงหมาย เจตนารมณ และหลักการสําคัญ (2) สิทธิ หนาท่ี ความเสมอภาค
และหลักประกันความมั่นคงดานสุขภาพของประชาชน (3) การสรางสุขภาพและการควบคุมโรค (4) ระบบบริการ (5) 
ทรัพยากรและการลงทุนในระบบสุขภาพ (6) กลไกการตรวจสอบคุณภาพ/คุมครองสุขภาพ (7) การบริหารจัดการขอมูล
และความรูดานสุขภาพ และ (8) บทบาทของรัฐและการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ซึ่งสาระสําคัญบางสวนของรายงาน
ฉบับนี้ไดนํามาสูการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติในเวลาตอมา (อําพล และคณะ 2551a: 405) 
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รายงานฉบับนี้ไดนําไปสูการออก “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ” ในป
เดียวกัน ซึ่งระเบียบฉบับนี้ทําใหประเทศไทยเปนรัฐแรกท่ีกําหนดใหนิยามของคําวาสุขภาพกินความครอบคลุมท้ังสุข
ภาวะรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ (วิพุธ 2544: 1) และทําใหเกิดกระบวนการยกรางกฎหมายโดยการมีสวน
รวมของภาคสวนตาง ๆ อยางกวางขวาง จนสามารถผลักดันออกมาเปน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดในท่ีสุด 
 

ระบบสุขภาพใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 

 นิยามของ “ระบบสุขภาพ” ไดรับการบัญญัติไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 วาหมายถึง “ระบบ
ความสัมพันธท้ังมวลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ” ซึ่งสัมพันธกับนิยามของ “สุขภาพ” ท่ีปญญัติไววาหมายถึง “ภาวะของ
มนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล” โดย “ปญญา” 
หมายถึง “ความรูท่ัว รูเทาทันและความเขาใจอยางแยกไดในเหตุผลแหงความดี ความชั่ว ความมีประโยชนและความมี
โทษ ซึ่งนําไปสูความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟอเผื่อแผ”  จึงมีความหมายท่ีกวางขวางมากกวานิยามสุขภาพขององคการ
อนามัยโลกมาก โดยกระบวนการจัดทํารางพระราชบัญญัติสุขภาพ ไดพยายามจัดวางองคประกอบของระบบสุขภาพให
ครบถวนและสอดคลองกัน โดยเสนอวาควรประกอบดวย 10 ระบบยอย (อําพล 2551: 337) ไดแก 

(1) ระบบนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
(2) ระบบการสรางเสริมสุขภาพ 
(3) ระบบการปองกันและควบคุมโรคและปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ 
(4) ระบบการบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ 
(5) ระบบการสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมปิญญาทองถ่ินดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือกอ่ืนๆ  
(6) ระบบการคุมครองผูบริโภค 
(7) ระบบการสรางและเผยแพรองคความรูดานสุขภาพ 
(8) ระบบเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ 
(9) ระบบการผลิตและการพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข  
(10) ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ 

ท้ัง 10 ระบบยอยนี้มีความเชื่อมโยงประสานกัน โดยมีระบบนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเปนศูนยกลาง โดย
สามารถสรุปเปนแผนภาพไดดังภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 ระบบยอยในระบบสุขภาพไทย 

 

ท่ีมา : อําพลและคณะ 2551b: 337 

หากวิเคราะหโครงสรางระบบสุขภาพไทยตามแนวคิดแบบ “เหตุปจจัยและผลลัพธ” เปรียบเทียบกับกรอบ
แนวคิดของ Hsiao หรือองคการอนามัยโลกแลว จะพบวานอกจากองคประกอบท่ีมีความกวางขวางแลว เปาหมายหรือ
ผลลัพธของระบบสุขภาพไทยนั้นยังกวางไกลกวามาก เนื่องจากเปาหมายปลายทาง (Ultimate goal) ของระบบสุขภาพ
นั้นคือ “ภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณ” ตามนิยามสุขภาพใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ดังนั้นจึงอาจไมเกินเลยไป
นักถาจะกลาววา ความหมายของ “ระบบสุขภาพ” ท่ีประเทศไทยพยายามจะพัฒนาไปใหถึง กับส่ิงท่ีกลาวถึงโดย
นักวิชาการสวนใหญในตางประเทศหรือโดยองคกรระหวางประเทศอยางองคการอนามัยโลก ไมไดเปนส่ิงเดียวกันอีก
ตอไป ดวยอยูบนกระบวนทัศนสุขภาพคนละชุดกัน  

อยางไรก็ตามความหมายของ “ระบบสุขภาพ” ท่ีใชกันอยูในสังคมไทยปจจุบันก็ยังมีความหลากหลาย ท้ังนี้
เพราะการเปล่ียน “กระบวนทัศน” ของสังคมไมไดเกิดขึ้นอยางกาวกระโดด แตคอย ๆ เปล่ียนโดยผานกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของสังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นควบคูไปกับกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพท่ีจะตองดําเนินตอไปอยางไมส้ินสุด  

 
 

๒.๒ การอภบิาลระบบสุขภาพ 

ความหลากหลายและกาํกวมของสิง่ท่ีเรียกวา “การอภิบาล” ในดานสุขภาพ 

แนวคิดเรื่องการอภิบาล (Governance) ท่ีนํามาใชกับประเด็นดานสุขภาพ ก็ไมตางกับดานอื่น ๆ ท่ีมีการใช
กันในแนวคิดท่ีแตกตางหลากหลาย อีกท้ังนอกจากความหมายหรือมิติการอภิบาลตาง ๆ ท่ีไดกลาวไวในบทท่ี 1 ยังมี
การพัฒนากรอบแนวคิดท่ีใชกับประเด็นเฉพาะดานสุขภาพ เชน แนวคิดเรื่อง “การอภิบาลทางคลินิก”4 (Clinical 
                                                            
4 เกรียงศักด์ิ วัชรนุกูลเกียรติ และ ยงยุทธ พงษสุภาพ (2551:41) แปล Clinical Governance วา “ธรรมาภิบาลทาง
คลินิก” 
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Governance) ของประเทศอังกฤษ ท่ีถูกใชเปนเคร่ืองมือในการกําหนดมาตรฐาน ประกันคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ
บริการสุขภาพ โดยมีการตั้งหนวยงานเฉพาะที่ชื่อวา Health Care Commission ขึ้นมาทําหนาท่ีเปนผูควบคุมดูแล 
(เกรียงศักด์ิ 2551: 41) คําวาการอภิบาล (Governance) ก็มักถูกใชในความหมายที่ไมตรงกับความหมายที่แทจริง
เชนกัน งานศึกษาเรื่องการอภิบาลระบบสุขภาพ (Health System Governance) จํานวนมาก มักใชคําวาการอภิบาลใน
ความหมายเดียวกันกับ “ธรรมาภิบาล” ตัวอยางเชน การพัฒนากรอบการประเมินการอภิบาลระบบสุขภาพในประเทศ
กําลังพัฒนา ของ Sameen Siddiqi และคณะ (2008) หรือ การวิเคราะหการปรับเปล่ียนเครือขายการอภิบาลสุขภาพใน
ระดับพ้ืนท่ีในประเทศแคนาดา 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 และระดับทองถ่ิน ซึ่งกรอบ
แนวคิดการอภิบาลระบบสุขภาพท่ี สวรส. ใชในชวงนี้กําหนดขึ้นเพ่ือสนับสนุนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ ไมใช
กรอบแนวคิดท่ีใชเพ่ืออธิบายระบบสุขภาพโดยรวม5 ตอมาในชวงป พ.ศ.2548-2550 สวรส. จึงหันมาเนนเรื่องการ
ปรับตัวขององคกรสุขภาพใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได เพ่ือใหสอดคลองกับระบบสุขภาพโดยรวมที่เปล่ียนไป จึง
เปนการนํากรอบแนวคิด “ธรรมาภิบาล” มาใชอยางชัดเจนย่ิงขึ้น อยางไรก็ตามการใชคําวา “การอภิบาล” และ “ธรร
มาภิบาล” ก็มีการใชปะปนกันทําใหเกิดความกํากวมวา “การอภิบาล” ตามแนวคิดของ สวรส. ท่ีแทจริงเปนอยางไร 

องคประกอบที่เรียกวา “การอภิบาล” ในระบบสุขภาพ 

กรอบแนวคิดระบบสุขภาพท่ี WC Hsiao พัฒนาขึ้น (2003) ไมไดแยกแยะองคประกอบท่ีทําหนาท่ีในการ
อภิบาลออกมาอยางชัดเจนแบบองคประกอบ Stewardship หรือ Leadership/Governance ในแนวคิดขององคการ
อนามัยโลก กรอบแนวคิดระบบสุขภาพของไทยใน พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ก็ไมไดแยกแยะองคประกอบนี้
ไวเชนเดียวกัน ซึ่ง นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ไดใหขอเสนอประเด็นนี้วา “ระบบสุขภาพท่ีดีตองมีระบบและกลไกการ
อภิบาล (governance mechanism) ดูแลระบบสุขภาพเพื่อติดตามประเมินผล ครอบคลุมกํากับ ตลอดจนสงเสริม
สนับสนุน ประสานเชื่อมโยงทุกระบบยอยเขาดวยกัน เพ่ือขับเคล่ือนระบบสุขภาพไปขางหนา” (อําพล 2551) จึงเห็นวา
ระบบสุขภาพนอกจากประกอบดวย 10 ระบบหลักแลวควรมี “ระบบการอภิบาลระบบสุขภาพ” เปนระบบท่ี 11 โดย
ระบบการอภิบาลนี้ประกอบดวยระบบยอยตางๆ ไดแก ระบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ระบบการบริหารจัดการ
ระบบบริการสาธารณสุข ระบบกฎหมายดานสุขภาพ ระบบงบประมาณ และการเงินการคลังดานสุขภาพ ระบบสุขภาพ
ท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกับนานาชาติ เปนตน 

แตหากนําแนวคิดท่ีวา “การอภิบาลเปนเรื่องของการกําหนดและการควบคุมรักษากติกาของความสัมพันธใน
สังคม” มาวิเคราะหองคประกอบขอบระบบสุขภาพของ Hsiao จะพบวาองคประกอบเรื่องการกํากับดูแล (Regulations) 
จะมีความสอดคลองมากท่ีสุด แตโดยรายละเอียดแลวองคประกอบอื่น ๆ ก็มีความเกี่ยวของกับ “การกําหนดและการ
ควบคุมรักษากติกา” ของความสัมพันธในระบบสุขภาพดวยเชนกัน ทุกองคประกอบจึงมีสวนท่ีเกี่ยวของกับการอภิบาล
ระบบสุขภาพท้ังส้ิน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hsiao เองที่ใหองคประกอบเหลานี้ทําหนาท่ีเปน “ปุมควบคมุ” ในการ
ปรับเปล่ียนระบบใหไดผลลัพธอยางท่ีตองการ ในแนวทางเดียวกันหากใชแนวคิดนี้วิเคราะหองคประกอบของระบบ
สุขภาพท่ีระบุไวในกฎหมายสุขภาพแหงชาติของไทยก็จะไดขอสรุปคลายกัน โดยพบวาแม “ระบบนโยบายและ

                                                            
5 จากการสัมภาษณ นพ.วิพุธ พูลเจริญ อดีตผูอํานวยการ สวรส. (27 ก.พ. 2552) 
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ยุทธศาสตรดานสุขภาพ” ดูจะสอดคลองกับการทําหนาอภิบาลระบบมากที่สุด แตในระบบยอยอื่น ๆ ก็มีสวนเก่ียวของ
กับ “การกําหนดและควบคุมรักษากติกา” เชนกัน เพียงแตเปน “กติกา” ในประเด็นเฉพาะของแตละระบบเทานั้น 
อยางไรก็ตามการสรุปเชนนี้ก็ย่ิงทําใหส่ิงท่ีเรียกวา “การอภิบาล” ของระบบสุขภาพมีความคลุมเครือมากเกินไป 

องคการอนามัยโลกใหความสําคัญกับการอภิบาลในฐานะเปนองคประกอบพ้ืนฐานอยางหนึ่งของระบบสุขภาพ
โดยกรอบแนวคิดระบบสุขภาพท่ีนําเสนอในป พ.ศ.2543 ไดกําหนดใหส่ิงท่ีเรียกวา Stewardship เปนองคประกอบท่ี
ดูแลครอบคลุมองคประกอบอื่นท้ังหมด โดยมีภารกิจพ้ืนฐานอยางนอย 3 ประการ (WHO 2000: 122) ไดแก การ
กําหนดนโยบายสุขภาพ (formulating health policy) การโนมนําและการกํากับดูแล (influence and regulation) การ
รวบรวมองคความรูและนําองคความรูไปใชประโยชน (intelligence) และกรอบแนวคิดระบบสุขภาพท่ีองคการอนามัย
โลกพัฒนาขึ้นใหมในป พ.ศ.2550 ไดเปล่ียนจากคําวา Stewardship เปนคําวา “ภาวะผูนําและการอภิบาล” 
(Leadership/Governance) โดยเนนวาเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากของระบบสุขภาพแตเปนส่ิงท่ีมีความ
ซับซอนมากท่ีสุด (WHO 2007: 23) โดยใหความหมายขององคประกอบนี้ไววา เปนการดูแลภาพรวม (overseeing) 
และการชี้ทิศทาง (guiding) ของระบบทั้งหมดไมใชเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับภาครัฐเทานั้น โดยมีเปาหมายเพ่ือ
ปกปองผลประโยชนสาธารณะ แมองคประกอบนี้เกี่ยวของกับบทบาทของรัฐบาลในดานสุขภาพ แตเปนความสัมพันธ
ของรัฐบาลกับตัวแสดงจํานวนมากที่มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน การอภิบาลจึงไมได
เปนบทบาทของหนวยงานรัฐอยางกระทรวงสาธารณะสุขเทานั้น (2007: 23)  

ในการปรับเปล่ียนกรอบแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพครั้งนี้ องคการอนามัยโลกไดประมวลบทบาทหนาท่ี 
(functions) สําคัญขององคประกอบ “ภาวะผูนําและการอภิบาล” ไวจํานวนหนึ่ง ท่ีมีรายละเอียดกวางขวางมากกวา
รายงาน WHR2000 ซึ่งอาจประมวลไดเปน 6 ประการ ไดแก  

(1) การกําหนดนโยบาย (Policy guidance) คอืการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายเชิงเทคนิคท่ีเกี่ยวกับ
สุขภาพ โดยกาํหนดเปาหมาย ทิศทาง และการจัดลําดับความสําคัญของบริการประเภทตาง  ๆ รวมถึง
การกําหนดบทบาทของภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม  

(2) การสังเคราะหและใชความรูและการดูภาพรวม (Intelligence and oversight) คือการหนุนใหเกิด
การสราง การวิเคราะหและการใชองคความรูท่ีเกี่ยวของกับระบบสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการติดตามและ
ประเมินเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางการเมือง ผลกระทบของการปฏิรูปและผลลัพธของนโยบายแตละดาน 

(3) การประสานงานและสรางความรวมมือ (Collaboration and coalition building) ระหวางตัวแสดง
ท้ังในและนอกภาครัฐ รวมท้ังการโนมนาวใหเกดิการดําเนินการกับปจจัยกําหนดสุขภาพท่ีสําคัญและการ
เขาถึงบริการสุขภาพ ตลอดจนการสรางระบบสนับสนุนนโยบายสาธารณะและการรักษาการเชื่อมโยง
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ท่ีเรียกวา ‘joined up government’ 

(4) การกํากับดูแล (Regulation) คือการออกแบบและหนุนใหเกิดความเปนธรรมในการควบคุมและสราง
แรงจูงใจ 

(5) การออกแบบระบบ (System design) หนุนใหเกิดความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและโครงสราง
ตาง ๆ ในระบบสุขภาพ รวมถึงการลดความซ้ําซอนและลดความแตกแยก (fragmentation) ของระบบ  

(6) การมีความรับผิดชอบ (Accountability) คือการหนุนใหตัวแสดงในระบบสุขภาพท้ังหมดมีความสํานึก
รับผิดชอบ มีความโปรงใส ตรวจสอบโดยสาธารณะชนได 

บทบาทภาคประชาสังคมกับการอภิบาลระบบสุขภาพไทย 

 ภาคประชาสังคมในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นนับแตการเกิดขึ้นขององคกรพัฒนานอกภาครัฐ ในชวงป พ.ศ.
2500 เปนตนมา องคกรเหลานี้ไดเขามามีบทบาทในการพัฒนาดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานการแพทยและสาธารณสุข 
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ตอมาในชวงป พ.ศ.2523-2533 ท่ีเศรษฐกิจไทยเฟองฟูและทําใหชนชั้นกลางขยายตัวองคกรภาคธุรกิจก็ไดเริ่มงาน
ใหบริการแกสาธาณะมากขึ้น บทบาทขององคกรภาคประชาสังคมจึงเพ่ิมและหลากหลายมากขึ้น โดยนอกจากการ
ทํางานสาธารณประโยชนและสาธารณกุศลแลว ยังขยายบทบาทไปทํางานปกปองสิทธิ สรางองคความรู เสนอทางเลือก 
และหาทางออกใหกับสังคม (โกมาตร 2548:65-68) โดยเฉพาะในชวงการเคล่ือนไหวขับเคล่ือนการปฏิรูปการเมือง ท่ี
สามารถผลักดันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งไดรับการกลาววาเปนรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” 
ออกมาไดสําเร็จ ซึ่งกระแสการปฏิรูปไดตอเนื่องไปสูการมีสวนรวมในการปฏิรูประบบสุขภาพ ท่ีมีการเริ่มตนอยาง
ชัดเจนโดยการจัดต้ัง คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) และสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (สป
รส.) ในป พ.ศ.2543 
 นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย ไดวิเคราะหกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพในชวง 3 ปแรก (พ.ศ.2543-2546) 
โดยไดชี้ใหเห็นลักษณะเดนท่ีแตกตางจากประเทศอื่น คือ การปฏริูปของไทยเปนกระบวนการที่ เนนการขับเคล่ือนทาง
สังคมและการสานพลัง ซึ่งไดแก พลังทางวิชาการ พลังทางสังคมและพลังทางการเมือง (2548:183) และไดสรุปลักษณะ
สําคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพของไทยไว 2 ดาน (2548:183-186) คือ 

(1) ดานกระบวนการ การปฏิรูปของไทยมีกระบวนการที่เนนการสรางเจตนารมณรวมกันแทนท่ีจะเนนการ
ออกกฎหมาย ไมไดใชกลไกนโยบายแบบเปนทางการ และการขับเคล่ือนโดยภาครัฐเทานั้น แตมีการใช
รูปแบบที่หลากหลาย ท่ีมีการมีสวนรวมอยางกวางขวาง เนนการถกแถลงและการอภิปรายใชเหตุผลใน
เชิงวิธีคิด (Deliberation) ท่ีเปดใหผูคนท่ีเกี่ยวของมา “ถก แถลง พูดคุย” เพ่ือรวมกันหาเหตุผลและ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม โดยเนนท่ีความสามานฉันทและสันติวิธีในการแกปญหา 

(2) ดานเนื่องหาและแนวคิด การปฏิรูปของไทยเปนการปฏิรูปในระดับวิธีคิดของระบบสุขภาพ ซึ่งเปนสวนท่ี 
“ลึกและยาก” มีการมองสุขภาพในหลายมิติ โดยมีการใชการวิจัย ทบทวน และสังเคราะหองคความรู
มากมายในทุกระดับ 

จากการวิเคราะหพัฒนาการของภาคประชาสังคมและการมีสวนรวมในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ นพ.
โกมาตร ไดเสนอวา การอภิบาลระบบสุขภาพจะตองเนน “การเสริมสรางกระบวนการถกเถียงเชิงวิธีคิดของ
ระบบอภิบาลสุขภาพ (Deliberative function of health governance) (2548:210) ท่ีจะชวยใหสามารถระดม
ความเห็นของประชาคม ชมุชน และผูคนท่ีมีความคิดท่ีแตกตางกัน โดยเห็นวา กระบวนการ “สมัชชา” ท่ีระบุไวใน 
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ เปนกระบวนการท่ีทําหนาท่ีเปน Deliberative function นี้ 

กรอบแนวคดิการอภิบาลระบบสุขภาพ 

จากบทเรียนการปฏิรูประบบสุขภาพไทยและขอเสนอเรื่อง Deliberative function ทําใหเห็นไดวาส่ิงท่ีเรียกวา 
“การอภิบาลระบบสุขภาพ” นอกจากจะมี “บทบาทหนาท่ี” ท้ัง 6 ประการตามที่องคการอนามัยโลกไดรวบรวมไวแลว ยัง
ตองมี “กระบวนการ” หรือ “ความสัมพันธ” ท่ีทําใหเกิดการเชื่อมประสานระหวางตัวแสดงท้ังหลายที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะในการอภิบาลระบบสุขภาพของไทยที่มีการเคล่ือนตัวของกระบวนทัศน ทําใหสุขภาพและระบบสุขภาพมี
ความกวางขวางและซับซอนมากขึ้น  

 
ดังนั้นในการพัฒนาโครงสรางเพ่ือทําหนาท่ีอภิบาลระบบสุขภาพ จะตองใหความสําคัญกับอยางนอย 2 ดาน 

คือ บทบาทหนาท่ี และ กระบวนการหรือความสัมพันธ  
1. บทบาทหนาท่ี  

โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพ มีบทบาทหนาท่ีหลัก 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  
ในโครงสรางท่ีซับซอนของระบบสุขภาพในปจจุบัน มีการใหความสําคัญกับประเด็นท่ีแตกตางกันของการ
อภิบาล จึงตองอาศัย “มิติ” ท่ีหลากหลาย 6 ในการทําความเขาใจ วิเคราะห และกําหนดแนวทางการ
พัฒนากระบวนการอภิบาลและความสัมพันธระหวางกลไกท้ังหลายในโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพ 
ไดแก  

(1) เครือขายการอภิบาล (Governance Network)  
(2) ธรรมาภิบาล (Good governance) 
(3) การอภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive governance)  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 ในการศึกษานี้พบวาผูทรงคุณวุฒิ  มีการตีความ “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ในลักษณะท่ีแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
การทบทวนแนวคิดเรื่อง “การอภิบาล” ท่ีมีความหลากหลายทั้งในแงการใชคําและแนวคิด ดังนั้นในการวิเคราะหจึง
จําเปนจะตองกําหนดกรอบใหชัดเจนวา “การอภิบาล” ท่ีกําลังพูดถึงนั้นเปนการอภิบาลใน “มิติ” ใด 
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บทที่ ๓ พัฒนาการและโครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพไทย 

 

๓.๑ พัฒนาการระบบสุขภาพไทยเปรียบเทียบกับสหราชอาณาจักร  

 ในการพัฒนาระบบสุขภาพและกลไกในการอภิบาลระบบของแตละประเทศ นอกจากฐานคติหรือวิธีคิดเรื่อง
สุขภาพแลว เหตุปจจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศยังเปนสวนสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการออกแบบระบบสุขภาพของ
แตละประเทศดวย โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พ.ศ.2482-2488) ตนมาท่ีมหาอํานาจเดิมแถบยุโรปเสียหาย
อยางหนักจากสงครามจึงมุงเนนทําการฟนฟูประเทศ สหรัฐอเมริกาซึ่งร่ํารวยจากการคาอาวุธในชวงสงคราม กลายเปน
มหาอํานาจใหมซึ่งผลักดันใหโลกพัฒนาไปสูความเปนทุนนิยมเสรีเพ่ือทัดทานกับการขยายตัวของสังคมนิยมในยุค
สงครามเย็น 

พัฒนาการและโครงสรางระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักร 

สหราชอาณาจักรในชวงทายของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินเปนเครือขาย
เชื่อมโยงทั่วประเทศ เพ่ือรองรับประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บจากกองทัพเยอรมัน ภายหลังสงครามจึงมีระบบบริการ
สุขภาพภาครัฐท่ีเขมแข็ง ทําใหในป พ.ศ.2491 จึงสามารถปรับเปล่ียนระบบประกันสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนทุก
คนได เกิดระบบที่เรียกวา “บริการสุขภาพแหงชาติ” (National Health Service หรือ NHS) ในยุคแรกขึ้น แตตอมา
ปญหาเศรษฐกิจถดถอยในชวง พ.ศ.2505-2522 ไดทําใหรฐับาลนาง Margaret Thatcher (ค.ศ.1979-1990) ยกเรื่อง
ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพมาเปนประเด็นทางการเมือง และนํามาตรการจัดการมาใชแกปญหา มีการแยก 
NHS ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนผูใหบริการกับผูซื้อบริการ (Purchaser-Provider Split) โดยผูใหบริการภาครัฐ
ท้ังหมดอยูภายใตโครงสรางการจัดการแบบใหมท่ีเรียกวา NHS Trust และสรางกลไกตลาดภายในโดยจัดสรรเงินใหกับ
กลุมแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปซึ่งทําหนาท่ีใหบริการเบ้ืองตนและถือเงินเพ่ือซื้อบริการระดับสูงขึ้นแทนประชาชนที่ขึ้น
ทะเบียนไว (เริ่มตน 11,000 คน ตอมาลดลงเหลือ 5,000 คน)  

ตอมาเมื่อพรรคฝายตรงขามไดเปนรัฐบาลมีนโยบายลดการแขงขันแตเพ่ิมความรวมมือในการจัดการ ในป 
พ.ศ.2542 จึงไดเปล่ียนโครงสรางการซื้อบริการใหมเปน 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 ซึ่งตอมามีการรวมเขาดวยกันจึงเพ่ิมเปนประมาณ 5 
ลานคน) ทําหนาท่ีเชื่อมประสานระหวางนโยบายของรัฐบาลกลางกับการดําเนินงานของ PCT ในแตละพ้ืนท่ี (เกรียง
ศักด์ิ 2551) การปรับเปล่ียนโครงสรางทําใหปจจุบันระบบบริการสุขภาพของอังกฤษมีโครงสรางยอย ๆ เพ่ิมขึ้นจํานวน
มาก จากเดิมเมื่อเกือบรอยปกอน (ค.ศ.1919) ท่ีมีเพียง Department of Health หรือ DH ซึ่งเทียบเทากับกระทรวง
สุขภาพเพียงโครงสรางเดียวซึ่งปจจุบันลดขนาดลงทําหนาท่ีดูแลกํากับดูแลในภาพรวมเปนหลัก โดยโครงสรางเหลานี้
ทํางานเชื่อมประสานกันอยางเปนระบบ 

โครงสรางระบบสุขภาพของสหราชอาณาจักรในปจจุบัน จึงประกอบดวยหนวยงานสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี 
(ดังรายละเอียดในภาคผนวก ก.) ซึ่งไดแก 

(1) หนวยงานสวนกลาง คือ DH ทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบในภาพรวม มีรัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแล มี
ขาราชการประจาํในตําแหนงสูงสุด 2 ตําแหนง คือ Permanent secretary of DH (อาจเทียบไดกับ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขของไทย) ทําหนาท่ีดูแลดานการจัดการภายใน DH และดานนโยบายสุขภาพ
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โดยรวม อีกตําแหนงคือ Chief executive of NHS (อาจเทียบไดกับเลขาธิการสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติของไทย) ทําหนาท่ีดูแลดานการจัดหา จัดการ และควบคุมคุณภาพบริการสุขภาพ โดย
ภายใต DH มหีนวยงานดูแลเฉพาะเรื่องเรียกวา Arm’s Length Bodies (ALBs) ซึ่งมีหลายรูปแบบ มี
จํานวนมากท่ีเปน “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) หนวยงานระดับพ้ืนท่ี ซึ่งสหราชอาณาจักรมีการกระจายอํานาจการบริหารระบบบริการสุขภาพใหกับ
พ้ืนท่ี โดยมี SHA ทําหนาท่ีวางยุทธศาสตรดานสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นท่ีนั้น และเปนผูดูแล 
PCT ซึ่งทําหนาท่ีเปนผูซื้อบริการสุขภาพใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 การพัฒนาระบบสุขภาพในสหราชอาณาจักรมีการใชวิชาการเปนฐานในการผลักดันคอนขางมาก ไมพบการ
เคล่ือนไหวนอกสภาของกลุมประชาชนเพื่อผลักดันนโยบายสุขภาพ เพราะถือวาประชาชนไดใชสิทธิเลือกผูแทนไปทํา
หนาท่ีในสภาผูแทนแลว และมี “สภาสุขภาพชุมชน” ซึ่งเปนองคกรผูบริโภคท่ีประชาชนสามารถแสดงบทบาทไดเต็มท่ี
โดยทําหนาท่ีวางแผนพัฒนา ติดตามและตรวจสอบการใหบริการในแตละพ้ืนท่ี (ศิริวรรณ 2551) นอกจากนั้นการ
เปล่ียนแปลงยังเกิดจากนโยบายท่ีชัดเจนของรัฐบาล โดยใชการประกาศนโยบายและตามดวยการออกกฎหมาย ซึ่ง
ในชวงประมาณ 20 ปท่ีผานมามีการทําแผนแมบทดานสุขภาพ โดยรัฐบาลจะเริ่มตั้งคณะทํางานเพ่ือพัฒนาแผน
นโยบาย แลวใชกลไกรัฐสภาออกกฎหมายท่ีระบุรายละเอียดและกลวิธีปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีแผนแมบท
สุขภาพแหงชาติฉบับแรก คือ “The Health of Nation” (พ.ศ.2535-2540) ฉบับท่ีสอง “Saving lives: Our Healthier 
Nation” (พ.ศ.2542-2548) ซึ่งเพ่ิมความตระหนักในการเปนเจาของรวมกันระหวางชุมชนและรัฐ และแผนฉบับท่ีสามคือ 
“Our Health, Our Care, Our Say” (พ.ศ.2549) ซึ่งมีท่ีมาจากการหารือแผนงานครั้งใหญท่ีสุดโดยการมีสวนรวมของทั้ง
ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม  

การอภิบาลระบบสุขภาพระดับชาติของสหราชอาณาจักร มีรัฐบาลเปนผูรับผิดชอบหลัก โดยมี DH ซึ่ง
เทียบเทากับกระทรวงสุขภาพทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบ มีโครงสรางกํากับดูแลในระดับพ้ืนท่ี และการพัฒนาระบบทํา
โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปจจุบันมีเครื่องมือท่ีสรางการมีสวนรวมอยางชัดเจนมากขึ้น คือการจัดทําแผน
แมบทสุขภาพแหงชาติ อยางไรก็ตามการพิจารณาภาพรวมของระบบสุขภาพท้ังประเทศอาจเห็นเพียงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ แตในระดับชุมชนทองถ่ินการพัฒนาไดผนวกเอาประเด็นดานสุขภาพในมิติอ่ืน ๆ เขาไปดวย เนื่องจาก
บริบทของสังคมยุโรปซึ่งประชาชนมีความตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเองสูง และในกฎหมายสาธารณสุขฉบับ
แรก เมื่อ พ.ศ.2418 ไดกําหนดใหทองถ่ินมีบทบาทดานการสาธารณสุขดวย 

พัฒนาการระบบสุขภาพไทย 

 สําหรับประเทศไทยระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 รัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม ไดใหจัดต้ังกระทรวง
สาธารณสุขขึ้นในป พ.ศ. 2485 เพ่ือใหมีสถานะและขนาดเหมาะสมกับภารกิจการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ขยายตัว
ออกไปอยางรวดเร็ว อีกท้ังนโยบายเพิ่มประชากรเพื่อสรางชาติของจอมพล ป. และการชวยเหลือของสหรัฐอเมริกา
ภายหลังสงครามไดทําใหการแพทยสมัยใหมขยายไปสูภูมิภาคอยางกวางขวาง มีการขยายโครงสรางการบริการ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ แตการเติบโตอยางไมสมดุลและแยกสวนกันของงานรักษาพยาบาลกับงานดาน
ปองกัน จึงมีการปฏิรูปโครงสรางกระทรวงเพ่ือผนวกรวมทั้งสองสวนเขาดวยกันในชวง พ.ศ.2515-2517 ทําใหเกิด
เอกภาพมากขึ้น กระแสการพัฒนาระบบสุขภาพของโลกไดทําใหเกิดแนวคิดการปฏิรูปท่ีผลักดันใหมีการจัดต้ัง
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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขึ้นในป พ.ศ.2535 เพ่ือสรางองคความรูในการปฏิรูประบบของประเทศไทยเอง 
ซึ่งเมื่อผนวกกับการเติบโตของอุดมการณทางการเมืองประชาธิปไตย ไดทําใหเกิดโครงสรางใหมเพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะ
ดานเพ่ิมขึ้น โดยมี สวรส. เปนฐานในการพัฒนา  

กระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพไดรับการวางรากฐานอยางเขมแข็ง โดยการจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) เมื่อป พ.ศ.2535 โดยจัดต้ังเปนองคกรอิสระในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข ดวยแนวคิดในการ
ออกแบบองคกรท่ีวา “ถาองคกรไมอิสระก็ทํางานทางวิชาการไมได แตถาอิสระแยกตัวจากนโยบายก็อาจไมสงผล
กระทบทางนโยบาย” อีกท้ังยังเปน “องคกรอิสระท่ีออกลูกมาเปนองคกรอิสระอ่ืนๆ ได” (ประเวศ 2546: 5) สวรส. จึงได
เปนฐานการพัฒนาองคความรูท่ีนําไปสูการพัฒนาโครงสรางระบบสุขภาพท่ีสําคัญ เชน การนําแนวคิด “การคลังเพ่ือ
สังคม” มาใชโดยเพ่ิมภาษีบุหรี่และสุรารอยละ 2 จัดต้ังเปนกองทุนเพ่ือสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ โดยมีการออก
กฎหมายและจัดต้ังสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นในป พ.ศ.2544 หรือการปรับระบบ
การเงินการคลังเพ่ือสรางหลักประกันใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ โดยใชหลักการแยก
ผูใหบริการกับผูซื้อบริการออกจากกัน (Purchaser-Provider Split) ซึ่งมีการออกกฎหมายและจัดต้ังสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ขึ้นในป พ.ศ.2545 การเกิดขึ้นขององคกรและโครงสรางเหลานี้นอกจากอาศัย
การทํางานเพ่ือรวบรวมสังเคราะหและสรางองคความรูแลว ยังอาศัยองคประกอบท่ีสําคัญอีกสองสวนคือการผลักดัน
โดยขบวนการเคล่ือนไหวเพ่ือการเรียนรูทางสังคมและการเชื่อมโยงกับอํานาจรัฐ ตามยุทธศาสตรท่ีเรียกวา “สามเหล่ียม
เขย้ือนภูเขา”  

ศ.นพ.ประเวศ วะสี เปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งท่ีไดชี้นําใหสังคมไทยเห็นความจําเปนของการปฏิรูประบบ
สุขภาพ โดยการใหความหมายของระบบสุขภาพที่กวางขวางกวาระบบบริการสาธารณสุขและสรางการมีสวนรวมอยาง
กวางขวาง ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 จึงมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติขึ้นในป พ.ศ.2543 โดยมีสํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) 
เปนหนวยงานเลขานุการ เพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพและผลักดันการจัดทํากฎหมายเพ่ือ
เปนแผนแมบทดานสุขภาพของประเทศ โดยมียุทธศาสตรในการปฏิรูปคือการ “บอกวาจะออก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 
แตไมรีบออก ใชการ “จะออก” มาเปนเคร่ืองมือดึงฝายตาง ๆ เขามาทํางานรวมกัน ตอเมื่อทุกฝายเขามาเรียนรูรวมกัน
ในการปฏิบัติเทานั้น จึงจะทําเรื่องยาก ๆ ได ไมใชการใชอํานาจ” ซึ่งทําให พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติเปนกฎหมายฉบับ
แรกท่ีประชาชนมีสวนรวมในการยกรางอยางกวางขวางที่สุด (2546: 25) แมตองใชเวลากวา 7 ปจึงสามารถผลักดันให
มีการออกกฎหมายฉบับนี้ไดสําเร็จ แตกระบวนการออกกฎหมาย ก็ไดทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางความ
เขาใจใหมและปรับเปล่ียนกระบวนทัศนใหมในสังคมไทย ท่ีทําใหแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพถูกขยายใหกวางขวางขึ้นจนมี
ความหมายเดียวกับคําวา “สุขภาวะ” หรือ “คณุภาพชีวิต” (well being)  

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดทําใหเกิดโครงสรางใหมท่ีทําหนาท่ีวางกรอบและแนวทางในการ
กําหนดนโยบายยุทธศาสตรและการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมถึงการสรางการมีสวนรวมของทุกฝาย 
โดยมีโครงสรางหลักคือคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ซึ่งมีองคประกอบจากท้ังภาคการเมือง ภาควิชาการ (ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนองคกรวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ) และภาคประชาสังคมในสัดสวนเทา ๆ กัน เปน
โครงสรางท่ีทําหนาท่ีอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศดวยการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
และมีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เปนหนวยงานเลขานุการ นอกจากนี้ยังมีกลไกการมีสวนรวมท่ี
สําคัญคือกระบวนการสมัชชาสุขภาพท้ังในระดับชาติ ในระดับพ้ืนท่ี และสมัชชาสุขภาพรายประเด็น ซึ่งสมัชชาสุขภาพ
เปนปฏิบัติการทางสังคมท่ีกลาวไดวาเกิดจากแนวคิดประชาสังคมในแนวชุมชนนิยม ตามแนวคิด “สังคมสมานุภาพ” 
ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ท่ีเชื่อวา “สังคมเชนนี้เกิดขึ้นไดดวยการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ผานกระบวนการถัก
ทอความรักของคนในสังคมหรือชุมชน” (กฤติยา 2551: 62) 
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 เมื่อวิเคราะหในภาพรวมจะเห็นไดวา กระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพของไทยแตกตางจากสหราชอาณาจักร 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงที่สําคัญเกิดจากการพัฒนาฐานความรู ขับเคล่ือนผานขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมและใช
โอกาสทางการเมืองในการผลักดัน มีการสรางโครงสรางใหมเพ่ือทําหนาท่ีเฉพาะโดยไมไดปรับเปล่ียนโครงสรางเดิมให
สอดคลองกัน จึงทําใหระบบสุขภาพของไทยในปจจุบัน นอกจากมีความซบัซอนจากการมีสวนรวมมากขึ้นแลว ยังมี
ความลักล่ันของขอบเขตหนาท่ีระหวางโครงสรางท่ีมีอยูในปจจุบันดวย จึงเกิดความสับสนวาโครงสรางใดท่ีทําหนาท่ี
อภิบาลระบบสุขภาพไทย 
 

๓.๒ โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของไทย 

 
กรอบแนวคิดการอภิบาลระบบสุขภาพแสดงใหเห็นวา โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพประกอบขึ้นดวย

เครือขายของตัวแสดงในรูปแบบตาง ๆ ท่ีทํางานเช่ือมโยงกันเปนเครือขายการอภิบาล (Governance Network) ใน
สังคมปจจุบันท่ีมีลักษณะเปนระบบซับซอนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การจัดแบงสังคมออกเปนภาครัฐ ภาคเอกชน
กับภาคประชาสังคม ไมสามารถทําไดชัดเจน กระบวนทัศนสุขภาพท่ีเปล่ียนไป ทําใหขอบเขตของสิ่งท่ีเรียกวา “ระบบ
สุขภาพ” กินความกวางขวางจนครอบคลุมไปแทบทุกสวนของสังคม และปญหาสุขภาพก็มีความซับซอนมากขึ้น 
ตัวอยางเชน ปญหาการเขาถึงยาจําเปนท่ีมีราคาแพงของผูปวยโรคมะเร็งท่ีเชื่อมโยงกับผลประโยชนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดจากด่ืมเหลาท่ีเชื่อมโยงกับผลประโยชนทางการทองเท่ียวในชวงเทศกาล
สงกรานต ปญหาความเจ็บปวยชาวระยองที่เกี่ยวของกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ ปญหาสุขภาพของชาวบาน
ท่ีมีสาเหตุจากเสียงเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
 การอภิบาลระบบสุขภาพ ในมิติของการอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) มีกระบวนการพื้นฐาน
คือการระบุปญหา กําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรและบทบาทหนาท่ีของสวนตาง ๆ ในสังคม “กลไก” ท่ีทําหนาท่ีในการ
อภิบาลระบบสุขภาพจึงมีความจําเพาะในแตละพ้ืนท่ี แตละประเด็นปญหา ดังนั้นหากไมกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีหรือ
ประเด็นใหชัดเจนก็จะไมสามารถระบุไดวามีกลไกอยางไร ส่ิงท่ีเรียกวา “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” ก็ไมมี
ขอบเขตที่ชัดเจน เนื่องจาก “รฐัชาติ” ในปจจุบันมีความกวางขวาง มีรูปแบบการปกครองท่ีแตกตางกันไปตาม
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของแตละประเทศ แตมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันคือมีลักษณะการเชื่อมโยง
กันมากขึ้น ต้ังแตระดับชุมชนทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับระดับนานาชาติดวย เชน 
การเกิดขึ้นของเครือขายระดับภูมิภาค หรือองคกรระดับนานาชาต ิ 

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพภายหลังการประกาศใช พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 

 การพัฒนาระบบสุขภาพไทยโดยเฉพาะการปรับเปล่ียนกระบวนทัศนของสุขภาพจากเรื่องความเจ็บปวยเปน 
“ภาวะความสมบูรณของมนุษย” ทําใหสุขภาพท่ีอาจดูเปนเพียงระบบยอยหนึ่งของสังคม แตกลับมีขอบเขตที่กวางขวาง
เชื่อมโยงกับเกือบทุกสวน จากการพัฒนาและการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทยจนถึงปจจุบัน ไดทําใหระบบ
สุขภาพมีความซับซอนมีตัวแสดงจํานวนมากท่ีเชื่อมประสานกันเปนโครงสรางของ “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพ” ซึ่ง อํา
พล จินดาวัฒนะและคณะ (2550) ไดเสนอวา กลไกอภิบาลในระบบสุขภาพแหงชาติ มีความเชื่อมโยงกันคลายกับท่ี
เสนอในภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 ความเชื่อมโยงของกลไกตาง ๆ ในระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย 

•ใหขอเสนอแนะ
นโยบายและ
ยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ

เครอืขาย
วิชาการ
วิชาชีพ

เครอืขาย
สือ่มวลชน

เครอืขาย
ประชาคม
และภาคี
สขุภาพ

•บรหิารกองทุน
สรางเสรมิ
สขุภาพ

•บรหิารกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ

•ดําเนินงาน
ดานสขุภาพ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

• ธรรมนูญวาดวย
ระบบสุขภาพแหงชาติ

เครือขายอืน่ๆ 

•สรางความรู
เชิงระบบ

• สมัชชาสุขภาพ

รัฐสภา

ครม.สภาท่ีปรึกษา สภาพัฒนฯ

สวรส

กระทรวงสาธารณสุข  
และกระทรวงอื่นๆ 
ท่ีทํางานเก่ียวของ
กับสุขภาพ

สสส.

สปสช.

อปท.หนวยงานสวนภูมิภาคอปท.หนวยงานสวนภูมิภาค

คสช./สช.

พรพ. สพฉ.

 
ท่ีมา : อําพล 2551 (เปนภาพท่ีแกไขเพ่ิมเติมจาก อําพล และคณะ 2550: 343) 

 
ภาพนี้เปนการนําเสนอวา กระทรวงสาธารณสุขยังคงทําหนาท่ีเปนกลไกหลักของระบบสุขภาพ ในฐานะที่เปน

แกนกลางของรัฐท่ีมีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบใหมีการดําเนินงานในดานสาธารณสุข โดยตองทํางานเช่ือมโยงกับ
กระทรวงอื่น ๆ ท่ีมีบทบาทหนาท่ีเกี่ยวของ โดยมีหนวยงานสวนภูมิภาคทําหนาท่ีดําเนินงานดานสุขภาพ ท้ังหมดนี้อยู
ภายใตการควบคุมกํากับของคณะรัฐมนตรี (ครม.) และทํางานเชื่อมประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงที่เกี่ยวของทํางานเชื่อมประสานกับหนวยงานภาครัฐในรูปแบบใหมท่ีไดรับ
การจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย โดยสวนหนึ่งเปนองคกรในกํากับของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สวรส. ซึ่งดูแลการสราง
ความรูเชิงระบบ และ สปสช. ซึ่งทําหนาท่ีหลักในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ สวนอีกสององคกรไดรับการ
จัดต้ังขึ้นใหมในป พ.ศ. 2551 ไดแก สถาบันการแพทยฉุกเฉิน (สพฉ.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(สรพ.) (ในแผนภาพใชชื่อ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ซึ่งเปนชื่อเดิมกอนมีการตรา
กฎหมายของสถาบัน)  อีกสวนหนึ่งเปนหนวยงานอิสระท่ีไมไดอยูภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข แตทํางาน
เชื่อมประสานกับคณะรัฐมนตรี ไดแก สสส. ซึ่งทําหนาท่ีหลักในการบริหารกองทุนสรางเสริมสุขภาพ และโครงสรางใหม
ท่ีเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 คือ คสช./สช. ซึ่งทําหนาท่ีใหขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพ จัดทําธรรมนูญวาดวยสุขภาพแหงชาติและจัดสมัชชาสุขภาพ โดยทํางานประสานกับสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สภาท่ีปรึกษา) และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สภาพัฒนฯ) ท่ี
ดูแลแผนและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลไกภาครัฐเหลานี้ยังทํางานเชื่อมประสานกับองคกรอ่ืน ๆ อีกจํานวนมาก 
ไดแก เครือขายประชาคมและภาคีสุขภาพ (เชน องคกรพัฒนาเอกชน เครือขายระดับพ้ืนท่ีหรือระดับชุมชน), เครือขาย
วิชาการวิชาชีพ (เชน สภาวิชาชีพดานสุขภาพ, สถาบันการศึกษา, องคกรดานวิชาการ), เครือขายส่ือมวลชน และ
เครือขายอ่ืน ๆ  

อยางไรก็ตามโครงสรางของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพซึ่งมีลักษณะเปน “เครือขายการอภิบาล” ในภาพนี้ทํา
ใหเขาใจความสัมพันธของตัวแสดงตาง ๆ ในสวนของภาครัฐและภาคประชาสังคมท่ีซับซอนไดอยางชัดเจนมากขึ้น แต
สวนสําคัญท่ีขาดหายไปคือสวนของภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งมีความสัมพันธและอิทธิพลท่ีสลับซับซอนตอเครือขาย
ความสัมพันธนี้ จนยากจะนํามาเขียนเปนแผนภาพในเชิงรายละเอียดได 

แมการอภิบาลระบบสุขภาพในปจจุบันจึงมีลักษณะเปนเครือขายท่ีรัฐบาลไมไดมีอํานาจสูงสุด ไมสามารถ
ควบคุมเครือขายไดโดยตรงหรือไดอยางเต็มท่ีมากขึ้น โครงสรางการอภิบาลจึงประกอบดวยท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ภายใตระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย รัฐบาลก็ยังคงเปนโครงสรางหลักท่ีตองมีความ
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รับผิดชอบ (accountability) ตอสุขภาพของประชาชน กลไกภาครัฐจึงตองเปนแกนกลางในโครงสรางการอภิบาลระบบ
สุขภาพ  

ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวาตัวแสดงหลักท่ีทําหนาท่ีเปน “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)  

ความสัมพนัธเชิงโครงสรางของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาต ิ

 ในฐานะของกลไกภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีและบทบาทภารกิจในการพิทักษสิทธิดานสุขภาพของประชาชน 
ตามเจตนารมณของรัฐและแนวนโยบายของรัฐบาล องคกรเหลานี้จึงตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกันท้ังตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและในกระบวนการทํางาน  
 กระทรวงสาธารณสุข เปนรูปแบบการจัดองคกรตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน ท่ีกําหนดใหมีกระทรวง 
ทบวง กรม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูบริหารสูงสุดฝายการเมือง และฝายขาราชการประจํามี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูบริหารสูงสุดท่ีแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยมีสํานักงานรัฐมนตรี และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานรองรับ สวน สวสร. สสส. สปสช. และ สช. นั้นเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นโดยมี 
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  

 จากความสัมพันธท่ีกําหนดไวโดยกฎหมายเชนนี้ทําให สวรส. และ สปสช. เปน “หนวยงานในกํากับ” ของ
กระทรวงสาธารณสุข สวน สสส. และ สช. ไมไดเปนหนวยงานในกํากับ 
 อยางไรก็ตามแมรัฐมนตรีวาการจะดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน
กรรมการคนหนึ่ง แตการกํากับดูแลการทํางานของ สวรส. และ สปสช. ตองอาศัยมติของ “คณะกรรมการ” ซึ่งมี
องคประกอบของคณะกรรมการจากหลายภาคสวน อีกท้ังองคกรเหลานี้มีกฎหมายเฉพาะของตนเอง และผูนําของ
องคกรคือผูอํานวยการหรือเลขาธิการ ไดรับการแตงตั้งโดยคณะรัฐมนตรี จึงทําใหองคกรมีอิสระในการทํางานสูง  
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 ความสัมพันธระหวางองคกร มีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ (ดังสรุปในภาพท่ี 9) 
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีโดยตําแหนงในการกํากับดูแลการดําเนินงานของท้ัง 5 

องคกร จึงสามารถเชื่อมประสานการทํางานของทั้ง 5 องคกรใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันได 
2. ผูนําสูงสุดขององคกรไดแก ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูอํานวยการ สวรส. ผูอํานวยการ สสส. เลขาธิการ 

สปสช. และ เลขาธิการ สช. ไดรับการแตงตั้งโดยนายกรัฐมนตรี โดยผานมติคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน จึงอาจพิจารณาไดวามีบทบาทและสถานะในเชิงโครงสราง
ในระดับเดียวกัน 

3. ในการดําเนินงานแตละองคกรมีการจัดต้ังหนวยปฏิบัติงานเฉพาะดาน (คลายกับ ALBs ของสหราช
อาณาจักร) มีหนวยปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค รวมท้ังมีภาคีเครือขายภาคีของตนเองจํานวนมาก ซึ่ง
บางสวนตั้งขึ้นโดยความรวมมือกันระหวางองคกรเหลานี้ ความสัมพันธระหวางองคกรจงึมีความซับซอน
มากกวาความสัมพันธตามโครงสรางการบริหารจัดการ 

 

ภาพท่ี 8 ความสัมพันธของโครงสรางการบริหารในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ 

นายกรฐัมนตรี

ครม.

ปลัด

สธ.

คสช.

สช. สสส. สวรส. สปสช.

ผอ. เลขาธิการผอ.เลขาธิการ

คณะกรรมการ
กองทุนฯ

คณะกรรมการ
สวรส.

คณะกรรมการ
หลักประกันฯ

คณะกรรมการ
บริหาร

รมว.สธ.

คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพฯ

 
เมื่อวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธระหวางองคกรเหลานี้ (กระทรวงสาธารณสุข สช. สสส. สปสช. และ สวรส.) 

พบวา ในความสัมพันธในลักษณะการพ่ึงพิงกันเชิงอํานาจ (Power dependence) นั้น อาจจัดความสัมพันธไดเปน 2 
กลุมคือ กลุมท่ีเปนองคกรในกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 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) กับกลุมท่ีอยู
ในการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไดแก สสส. ซึ่งไดรับงบประมาณจากภาษีบุหรี่และสุรา และ สช. ซึ่งไดรับ
งบประมาณเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

นอกจากเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแลว ยังมีรายไดจากการดําเนินการซึ่งสวนหนึ่งเปนการ
สนับสนุนงบประมาณใหแกกัน ตัวอยางเชน สวรส. รับงบประมาณเพื่อทําโครงการหรือแผนงานวิจัยบางประเด็นจาก
แหลงทุน ไดแก สสส. สปสช. สช. เปนตน หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขของบประมาณจาก สสส. ในการจัดทํา
โครงการ รวมถึงกรณีการจัดกิจกรรมท่ีตองใชงบประมาณจํานวนมากที่จะมีการรวมกันลงทุนของหลายองคกร เปนตน 
ดังนั้นความสัมพันธดานงบประมาณขององคกรเหลานี้จึงมีลักษณะอิงอาศัยและชวยเหลือกัน     
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จากโครงสรางความสัมพันธนี้จะเห็นไดวา ในบริบทของประเทศไทย รัฐบาลเปนหัวใจสําคัญท่ีมีบทบาทในการ
กํากับดูแล รวมถึงเปล่ียนแปลงโครงสรางและแบบแผนการปฏิบัติขององคกรภาครัฐท่ีเชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาล
ระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งหากรัฐบาลมีความเขมแข็งก็จะสามารถชวยใหเกิดดุลยภาพระหวางตัวแสดงตาง ๆ ท้ังภาครัฐ
และภาคสวนอื่นในลักษณะเดียวกับสหราชอาณาจักร ท่ีความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลไดทําใหเกิดการปฏิรูป
โครงสรางองคกรดานสุขภาพอยางตอเนื่อง มีการสรางองคกรใหมและยุบองคกรเดิมอยางสมดุลกัน 

อยางไรก็ตามในความเปนจริง “การกํากับดูแล” ของประธานบอรดก็ไมไดมีอิทธิพลตอองคกรตาง ๆ มากนัก 
ในกระทรวงสาธารณสุขเอง บทบาทของรัฐมนตรีซึ่งเปนฝายการเมือง ก็ไมสามารถควบคุมและชี้นําฝายบริหารไดอยาง
แทจริง ท้ังดวยความออนแอของการเมือง ดุลอํานาจระหวางนักการเมืองกับขาราชการท่ีมีความสัมพันธท่ีซับซอนและ
เชื่อมโยงผลประโยชนระหวางกัน (โกมาตร 2551) รวมท้ังความซับซอนของโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขและความ
เปนวิชาชีพท่ีมักมีวิธีคิดและมีการตัดสินใจโดยอิสระของตนเอง อีกท้ังในปจจุบันหลังจากเกิดองคกรใหมเพ่ิมขึ้น มี
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขจํานวนมาก “สวมหมวกหลายใบ” คือในขณะที่มีตําแหนงอยูในกระทรวงสาธารณสุข 
แตก็ไดไปทํางานใหกับองคกรอ่ืนหรือขอรับทุนจากองคกรอ่ืนเพ่ือมาทํางาน ความสัมพันธในเชิงอํานาจขององคกร
เหลานี้จึงเปนในลักษณะท่ีซับซอน ท้ังไมไดขึ้นตอกัน แตก็ไมเปนอิสระตอกัน เปนความสัมพันธระหวางองคกรรัฐ 
(Intergovernmental Relationship หรือ IGR) ท่ีความสัมพันธระหวางบุคคลมีอิทธิพลตอความสัมพันธระหวางองคกร 

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติกับบทบาทหนาท่ีการอภิบาล 

 เมื่อวิเคราะหการกําหนดบทบาทหนาท่ีในการอภิบาลระบบสุขภาพ ขององคกรในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ
แหงชาติของไทย พบวาในกฎหมายหลักของแตละองคกรไดมีการกําหนดรายละเอียดไว ยกเวนในสวนของกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีกําหนดไวเพียงกวาง ๆ จึงไดนําขอเสนอจากคณะทํางานวิชาการ คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ ท่ี
เสนอไวเมื่อป พ.ศ. 2535 และคณะอนุกรรมการศึกษากลไกระบบสุขภาพแหงชาติและบทบาทโครงสรางกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีเสนอไวเมื่อป พ.ศ.2549 มาเปนขอมูลในการวิเคราะห (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข.) ซึ่งสามารถสรุป
บทบาทหนาท่ีในการอภิบาลไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 4 บทบาทหนาท่ีในการอภิบาลระบบสุขภาพของกลไกระดับชาติดานสุขภาพ 

บทบาทหนาท่ีในการอภิบาลระบบสุขภาพ สธ.(1) สธ.(2) สวรส. สสส. สปสช. คสช. สช. 

1.การกําหนดนโยบาย (Policy guidance) 1.1 (1)    
(1), (2), 

(4) 
 

2.การสังเคราะห ใชความรู และการดู
ภาพรวม (Intelligence and oversight) 

2.3 (2) (1) (4) (2) (5) (3) 

3.การประสานงานและสรางความรวมมือ 
(Collaboration and coalition building) 

1.2, 1.5 (5), (9) 
(2), (3), 

(4) 
(1),(5) (12) (3), (4) (2), (4) 

4.การกํากับดูแล (Regulation) 1.3, 1.4 (3),(4)   (8)   
5.การออกแบบระบบ (System design)        
6.การสํานึกรับผิดชอบ (Accountability)        
หมายเหตุ ตัวเลขท่ีระบุไดแกอํานาจหนาท่ีและบทบาทท่ีควรจะเปนของแตละองคกร/กลไก ไดแก  
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- กระทรางสาธารณสุข-สธ. (1) คือ บทบาทท่ีควรจะเปนตามรายงานของ คณะทํางานวิชาการ คณะกรรมการ
ระบาดวิทยาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และ สธ. (2) คือ บทบาทท่ีควรจะเปนจากรายงานการสังเคราะหบทบาท
หนาท่ีและโครงสรางกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 (อําพลและคณะ 2549) 

- สวรส.- พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (มาตรา 11) 
- สสส.- พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (มาตรา 5) 
- สปสช.- คอื พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 (มาตรา 26) 
- คสช./สช.- คือ พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 (คสช. มาตรา 25 และ สช. มาตรา 27) 

 
 จากตารางจะเห็นไดวาการอภิบาลระบบสุขภาพในแตละบทบาทหนาท่ี ไมไดดําเนินการโดยองคกรใดองคกร
เดียว แตเปนการทํางานรวมกันของหลายองคกร/กลไก ซึ่งอาจวิเคราะหเบ้ืองตนไดดังนี้ 

 
1. การกําหนดนโยบาย  
การกําหนดนโยบายหรือการกําหนดทิศทางของระบบสุขภาพโดยรวม แมเปนบทบาทหนาท่ีหลักของ

กระทรวงสาธารณสุข แตในขณะเดียวกัน คสช.ก็มีบทบาทสําคัญในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
(มาตรา 25(1)) ซึ่งเปนแผนแมบทดานสุขภาพของประเทศ อีกท้ังยังทําหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ (มาตรา 25(2)) รวมท้ังจัดใหมีหรือสงเสริม
สนับสนุน กระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพดวย (มาตรา 25(4)) 

 
2. การสังเคราะห ใชความรูและการดูภาพรวม  
ในบทบาทการสังเคราะห ใชองคความรูและการดูภาพรวม สวรส.มีบทบาทหนาท่ีหลักในการสํารวจ ศึกษา 

วิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผนงานโครงการและมาตรการตาง ๆ ในการพัฒนา
ระบบสุขภาพของประเทศไทย (มาตรา 11(1)) ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุข ก็มีหนาท่ีในการพัฒนาความรูและขอมูล
เพ่ือประกอบการปรับเปล่ียนระบบ (ขอเสนอ 2535 ขอ 2.3) รวมถึงทําหนาท่ีดูแลการสรางและการจัดการความรูดาน
สุขภาพโดยรวมดวย (ขอเสนอ 2549 ขอ (2)) สช.ก็มีหนาท่ีตามกฎหมายในการสํารวจ ศึกษา และวิเคราะหขอมูล และ
สถานการของระบบสุขภาพ (มาตรา 27(3)) โดย คสช. ทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติ และผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ (มาตรา 25(5)) ซึ่งเปนการสราง
ความรูและใชความรูในการดูภาพรวมของระบบสุขภาพ  

ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ไดกาํหนดให สสส.มีหนาท่ีในการศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยท่ี
เกี่ยวกับการสนับสนุนการสรางเสรมิสุขภาพ (มาตรา 5(4)) และ สปสช.ก็ถูกกําหนดให เก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูล
เกี่ยวกับการดําเนินงาน การบริการสาธารณสุข (มาตรา 26(2)) จึงมีหนาท่ีในการสรางและใชความรู และดุภาพรวมของ
ระบบในสองดานหลักของระบบสุขภาพคือ การสรางเสริมสุขภาพกับการบริการสาธารณสุข 

 
3. การประสานงานและสรางความรวมมือ  
บทบาทนี้เปนหนาท่ีของทุกองคกร อาทิเชน 
กระทรวงสาธารณสุข ตามขอเสนอในป 2535 มีหนาท่ี การผนึกกําลังประสานหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐ

และเอกชนทุกสวน ท้ังในภาคสาธารณสุขและนอกภาคสาธารณสุข ท้ังรัฐและเอกชน (ขอ 1.2) และ ใหความชวยเหลือ
สนับสนุนแกหนวยงานอื่นท่ีจําเปนในการแสดงบทบาทสนับสนุนการมีสุขภาพดีของประชาชน โดยเฉพาะหนวยงานท่ี
เปนองคกรภาคเอกชนสาธารณะประโยชน และองคกรประชาชน (ขอ 1.4) หรือในขอเสนอป 2549 เสนอใหกระทรวง
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สาธารณสุขทําหนาท่ี สรางเสริมศักยภาพดานสุขภาพแกองคกรภาคสวนตาง ๆ และประชาชน (ขอ 5) รวมถึง
ประสานงานระหวางประเทศ (ขอ 9) จึงมีบทบาทในการเชื่อมประสานและชวยเหลือสนับสนุนตัวแสดงทั้งหมดในระบบ
สุขภาพ 

สวรส. ทําหนาท่ี ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกําหนดนโยบายการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชในการ
กําหนดนโยบายและแผน (มาตรา 11(2)) และยังทําหนาท่ีสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และสงเสริมความรวมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ 
(มาตรา 11(3)) รวมถึงสนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ (มาตรา 11(4)) ซึ่ง สวรส. ทํางานผานเครือขายการวิจัยหลายรูปแบบ เชน เครือสถาบันการวิจัยภายใต
การดูแลของ สวรส. สถาบันภาคีท่ีมีเครือขายของตัวเอง รวมถึงเครือขายงานวิจัยระบบสุขภาพอกีจํานวนมาก 

สสส. มีบทบาทหลักในการสงเสริมสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชาชนทุกวัย (มาตรา 5(1)) อีกท้ังยัง
ทําหนาท่ีพัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพ (มาตรา 5(5)) จึงตองทํางานผานเครือขายการทํางาน
สรางเสริมสุขภาพจํานวนมาก โดยมีแผนงานโครงการที่หลากหลายในการสนับสนุนสงเสริมและเชื่อมประสานกับ
เครือขายเหลานี้  

สปสช. แมไมไดมีการบัญญัติเรื่องการประสานงานและสรางความรวมมือไวอยางชัดเจนในกฎหมาย แต
อํานาจหนาท่ีในการ “มอบใหองคกรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนทํากิจการที่อยูภายในอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน” (มาตรา 
26(12)) ก็ทําให สปสช.สามารถใชวิธีการ “มอบ” งานเปนชองทางในการประสานงานและสรางความรวมมือ โดย
สนับสนุนงบประมาณใหหนวยงาน/องคกรหรือตัวแสดงอื่นจํานวนมากดําเนินงานดานตาง ๆ ได ซึ่งเมื่อพิจารณาตาม
เจตนารมณของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มีเปาหมาย “ใหประชาชนไดรับบริการท่ีไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง” (ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540) สปสช.จึงมีบทบาท
สําคัญไมเพียงแตการชื้อบริการสุขภาพใหประชาชนเทานั้น แตยังมีภารกิจในการสรางความเขมแข็งของระบบบริการ 
รวมถึงการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนดวย ซึ่ง สปสช.เองก็ไดวิเคราะหตนเองวา มีบทบาทหนาท่ีหลัก 2 
ประการคือสนับสนุนการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาและทําหนาท่ีเปน “หนวยบริหารระบบ” ผานการ
ซื้อบริการ (วิทยา 2550: 133) 

คสช. มบีทบาทหนาท่ีในการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (มาตรา 25(3)) ซึ่ง
เปนกระบวนการในการเชื่อมประสานและสรางความรวมมือระหวางทุกภาคสวนผาน “กระบวนการถกเถียงเชิงวิธีคิด” 
(deliberative function) ของการอภิบาลระบบสุขภาพในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี นอกจากนี้ คสช. ยังทําหนาท่ีจัด
ใหมี หรือสงเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพท่ี “มีสวนรวม” จากทุกฝาย (มาตรา 
25(4)) ซึ่งเปนกระบวนการที่สนับสนุนมิติดานการอภิบาลสะทอนคิดของระบบสุขภาพ  ในขณะท่ี สช. นอกจากทํา
หนาท่ีดําเนินการเพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. (มาตรา 27(4)) แลวยังทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานดาน
นโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และ
ดําเนินการเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ (มาตรา 27(2)) อีกดวย 

นอกจากการกําหนดบทบาทหนาท่ีแลว โครงสรางของ “คณะกรรมการ” ท่ีมีองคประกอบจากหลายภาค
สวนก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดการประสานงานและสรางความรวมมืออยางกวางขวาง โดยเฉพาะ 
“คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ” (คสช.) ท่ีมีองคประกอบจากภาคการเมือง ภาควิชาการและภาคประชาสังคมใน
สัดสวนเทากัน หรือ “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
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กรรมการ ปลัดกระทรวง 7 กระทรวง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
เอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร ผูแทนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข และผูทรงคุณวุฒิ เปนตน  
  

4. การกํากับดูแล 
 กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหนาท่ีหลักในการกํากับดูแลระบบสุขภาพโดยรวม โดยขอเสนอในป 2535 
เสนอใหกระทรวงทําหนาท่ีออกกฎระเบียบและวางมาตรฐานการปฏิบัติ (ขอ 1.3) และตรวจสอบควบคุมและกํากับให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว (ขอ 1.4) ซึ่งขอเสนอในป 2549 เสนอใหกระทรวงทําหนาท่ีกําหนดและกับกับดูแล
มาตรฐานดานสุขภาพ รวมท้ังดูแลการบังคับใชกฎหมายดานสุขภาพ (ขอ (3) และ (4)) ในขณะท่ี สปสช. ก็ทําหนาท่ี
กํากบัดูแลระบบสุขภาพเชนกัน แตเนนในสวนของการกํากับดูแลใหบริการสาธารณสุขมีมาตรฐาน (มาตรา 26(8)) แตก็
ยังไมครอบคลุมถึงมาตรฐานภายใตระบบสิทธิการรักษาอ่ืนนอกเหนือจากระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา เชน 
ประกันสังคม ขาราชการ 
 
 5. การมีความรับผิดชอบ 
 แมไมไดมีการระบุไวอยางชัดเจนในกฎหมาย ทุกองคกรก็จะตองมีความรับผิดชอบ (Accountability) ตอ
บทบาทหนาท่ีของตนเอง แตการทําหนาท่ีในฐานะกลไกอภิบาลระบบสุขภาพคือการหนุนใหตัวแสดงอื่น ๆ มีความ
สํานึกรับผิดชอบ มีความโปรงใส ตรวจสอบโดยสาธารณชนไดนั้น มีการดําเนินการผานความสัมพันธในเครือขายการ
อภิบาล ซึ่งในระหวางองคกรภาครัฐก็มีความสัมพันธกัน (Intergovernmental relationship) ในรูปแบบตาง ๆ เชน 
ความสัมพันธทางโครงสรางอํานาจและดานงบประมาณที่ทําใหตองมีการควบคุมกํากับกันและกัน 
  

6. การออกแบบระบบ 
 เปนบทบาทท่ีไมไดรับการระบุไวใหเปนความรับผิดชอบขององคกรใดองคกรหนึ่ง หากวิเคราะหภาพรวมของ
โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของไทย (ดังท่ีไดวิเคราะหไวในหัวขอกอนหนานี้) จะเห็นไดวา หนาท่ีใน
การหนุนใหเกิดความสอดคลองระหวางยุทธศาสตรและโครงสรางในระบบสุขภาพ ลดความซ้ําซอนและลด
ความแตกแยกของระบบ ควรเปนบทบาทหนาท่ีของรัฐบาล   ดังตัวอยางของสหราชอาณาจักร ท่ีโครงสรางของ
ระบบสุขภาพถูกออกแบบและเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางองคกรท่ีมีอยู มีการจัดต้ัง
โครงสรางใหมพรอมกับการยุบโครงสรางเดิมอยางสมดุลกัน ซึ่งตางจากประเทศไทยท่ีมีโครงสรางใหมเกิดเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วในขณะที่โครงสรางเดิมก็ไมไดรับการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกัน 
 
 ดังนั้นเมื่อวิเคราะหบทบาทหนาท่ีในการอภิบาลระบบ ของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติเหลานี้ พบวามี
บทบาทท่ีเหล่ือมซอนกัน จนอาจทําใหเกิดความ “ซ้ําซอน” ของภารกิจไดงาย แตในขณะเดียวกันก็มีบทบาทท่ีกลไกท่ีมี
อยูยังไมครอบคลุมถึง โดยเฉพาะบทบาทการออกแบบระบบ (system design) จึงทําใหระบบสุขภาพของไทยใน
ปจจุบันมีความซ้ําซอนและแตกแยก (fragmentation) จงึขาดเอกภาพซึ่งตามโครงสรางในปจจุบันบทบาทนี้ควรเปน
บทบาทของรัฐบาล แตดวยขอจํากัดหลายประการจึงทําใหรัฐบาลท่ีผานมายังไมสามารถทําหนาท่ีนี้ได ดังนั้นการปฏิรูป
โครงสรางของระบบสุขภาพไทยจึงเปนบทบาทหนาท่ีของกลไกเหลานี้ท่ีตองใชกระบวนการตาง ๆ ในการอภิบาลเพ่ือ
ผลักดันการปฏิรูปเพ่ือออกแบบระบบสุขภาพท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป 
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บทที่ ๔ สถานการณปจจุบันของ 

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ  

 
 

 การวิเคราะหนี้นํากรอบแนวคิดการอภิบาลท้ัง 3 มิติมาใชในการวิเคราะหสถานการณปจจุบันของกลไก
อภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย โดยอาศัยท้ังขอมูลเอกสาร การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การสนทนากับ
บุคคลท่ีเกี่ยวของและการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัย 

๔.๑ เครือขายการอภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ 

กลไกในระบบสุขภาพของประเทศไทย หากพิจารณาถึงจุดอางอิงสองจุดจะเห็นไดวามีการเปล่ียนแปลงจาก
จุดเดิมท่ีเปนรัฐอยางเดียว มีนิยามสุขภาพก็เปนแบบเดิม ตัวแสดงมีนอย มีระบบความสัมพันธแบบแนวดิ่ง มาถึงจุด
ใหมในปจจุบันท่ีเปนแนวราบมากขึ้น ไมไดมีองคกรเดี่ยว หรือมีแตภาครัฐอยางเดียว แตเปนเครือขายขององคกรและ
กลไกจํานวนมาก มีตัวแสดงท่ีไมคุนเคยเขามามีสวนรวมเพ่ิมขึ้น ระบบจึงไมมีภาพสมบูรณแตเห็นไดเพียงภาพเลา ๆ 
เทานั้น 7 กุญแจสําคัญจึงอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ไมวาทําอะไรก็ตองอาศัยการมีสวนรวม เพราะวาทุกสวนทุก
คนทุกภาค องคกรหรือเครือขาย มีบทบาท อํานาจหนาท่ีของมันเอง ไมตองไปรอใคร ไมมีใครใหญกวาใคร มี
ความสัมพันธหลายทางมาก มีท้ังบทบาทหนาท่ีทางกฎหมายและทางสังคม มีท้ังอํานาจแข็ง อํานาจออน กลยุทธและ
เทคนิคในการรับมือกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป   

กลไกในเครอืขายการอภิบาล 

 เครือขายการอภิบาลระบบสุขภาพในระดับประเทศประกอบขึ้นดวยกลไก สองประเภทคือ กลไกด้ังเดิมและ
กลไกท่ีเกิดขึ้นใหม  แบบดั้งเดิมมีการแบงเปนการปกครอง สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน สวนกลางก็คือ
กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหลักการท่ีเหมือนกัน มีการกําหนดตําแหนงตามลําดับขั้นตั้งแตปลัดกระทรวง อธิบดี 
ผูอํานวยการสํานัก เปนตน สวนกลไกท่ีเกิดขึ้นใหม มีการออกแบบวิธีการบริหารจัดการใหมเปนแบบเฉพาะ ตาม
ลักษณะงานและภารกิจ รวมถึง “วิธีคิด” ของผูกอต้ัง เชน ตองการใหเปนอิสระจากอํานาจรัฐ มากกวากลไกแบบดั้งเดิม 
เมื่อวิเคราะหขอดีขอเสียของทั้งสองแบบ พบวา8  

- กลไกแบบดั้งเดิม เปนระบบที่ไมยืดหยุน เปนระบบอํานาจแข็ง มีอํานาจส่ังการชัดเจน ฝาฝนหรือ
หลีกเล่ียงไมได อํานาจส่ังการและตัดสินใจอยูในมือผูบริหารระดับสูงขึ้นไปท้ังหมด รวมถึงเรื่องการแตงตั้ง
โยกยาย การใหความดีความชอบ และการจัดสรรทรัพยากร กลไกแบบนี้มีขอดีในแงการควบคุมส่ังการท่ี
ตองการผลทันทีทันใด สามารถทําไดรวดเร็ว แตขอเสียคือถาไดผูนําท่ีมีปญหาก็จะนําไปในทางที่เสียหาย
ได ในปจจุบันแมวาจะมีการปฏริูป ใหมีระบบตรวจสอบ มีกฎกติกามากขึ้น รวมถึงมีงบประมาณนอยลง 
แตอํานาจในการบริหารบุคคลกร การเล่ือนลด ปลด ยาย ยังมีอยูเต็มท่ี ทําใหยังสามารถสั่งการชั้นตาง ๆ 
ลงไปได โดยมักไมมีขอโตแยง 

- กลไกแบบใหม มีระบบที่ยืดหยุนกวา มีการกํากับดูแลโดยคณะกรรมการ และเปดกวางใหมีหลายฝายเขา
มามีสวนรวม ผูบริหารกับทีมงานทํางานรวมกันโดยใชหลักการและวิชาการ มากกวาท่ีจะเปนการใช

                                                            
7 จากการสัมภาษณ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ (4 ก.พ. 2552) 
8 จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองคนหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข 
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อํานาจแข็ง การบริหารบุคลากรรวมถึงเรื่องเงินเดือน ไมไดอยูท่ีเลขาธิการหรือผูอํานวยการเพียงผูเดียว 
กลไกแบบนี้เหมาะกับองคกรท่ีเปนงานทางเทคนิค เปนองคกรท่ีไมใหญนัก สายงานไมยาว อาศัยการ
ประชุมปรึกษาหารือกันก็ขับเคล่ือนงานไปได แตอาจยากลําบากในการบริหารจัดการในกรณีฉุกเฉิน หรือ 
ขาดโอกาสบางอยางท่ีจําเปนตองอาศัยพลังหรือภาวะผูนําของผูบริหารในการผลักดันไปในทิศทางท่ีควร
จะเปน  

กระทรวงสาธารณสขุ 

 สถานการณท่ีเปนอยูในปจจุบันนอกจากระบบการบริหารจัดการแลว แนวคิดและวัฒนธรรมองคกรก็มีสวน
สําคัญตอการดําเนินงานขององคกรดวย กระทรวงสาธารณสุขซึ่งทําหนาท่ีดูแลระบบบริการสาธารณสุขประมาณรอยละ 
70-80 ของทั้งหมด แตมีการปรับตัวนอยเนื่องจากมีความเปนอนุรักษนิยมสูง ผูบริหารสวนใหญเมื่อขึ้นมาดํารงตําแหนง
โดยในระดับสูงมีอํานาจมาก มกัจะไมไดเปนตวัของตัวเองแตมีส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมที่ทําใหตองคิดตองปฏบัิติไปใน
แบบหนึ่ง ซึ่งพบวาเมื่อพนจากอํานาจนั้นมาก็จะเปล่ียนไปยอมรับความคิดท่ีกาวหนาไดมากขึ้น โดยเฉพาะในเร่ืองการ
ปฏิรูปและการกระจายอํานาจ เคยมีผูบริหารระดับสูงบางทานพูดถึงเรื่องนี้วาเห็นดวยแตขอใหทานพนตําแหนงไปกอน 
เพราะไมอยากให ส่ิงท่ีผูใหญชวยกันสรางขึ้นมาตองหลุดออกไปจากมือในสมัยของทาน วัฒนธรรมเหลานี้ไมไดเกิดจาก
ตัวบุคคล แตเปนส่ิงท่ีฝงอยูในวิธีคิดวิธีทํางานของผูคนท่ีอยูในระบบ มีการถายทอดตอ ๆ กันมา เมื่อมีความพยายาม
ปรับเปล่ียนวัฒนธรรม ก็ถูกคัดคาน9 แนวคิดเชนนี้สะทอนไดจากความไมคืบหนาของงานกระจายอํานาจของกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีมีเจาหนาท่ีของหนวยงานกระจายอํานาจสะทอนวาผูบริหารมีการเก็บเรื่องคางไว รวมถึงการไม
ดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
 การสรางระบบการมีสวนรวมเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพราะแนวคิดเกาๆ ท่ีวา
กระทรวงสาธารณสุขทําทุกอยาง คงไมสามารถใชไดแลวในปจจุบันท่ีเรื่องราวปญหาสุขภาพตางๆ  มีความซับซอนและ
มีความหลากหลายสูง ตองใหพ้ืนท่ีเปนคนทําเอง กระทรวงสาธารณสุขตองปรับตัวคือ ตองกระจายอํานาจไปทําเรื่อง
ใหญ ๆ ตอนนี้กระทรวงเทอะทะเกินไป ทําเรื่องเล็ก ๆ มากเกินไป 10 
 อยางไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขมีจุดแข็งคือการมีตนทุนทางสังคมสูง มีทรัพยากรมาก และมีเครือขาย
ความสัมพันธกับกระทรวงอื่นและกับหนวยงานรัฐอ่ืน ซึ่งตนทุนเหลานี้เปนส่ิงท่ีสะสมมาอยางยาวนาน จึงมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินการในเรื่องท่ีตองอาศัยความรวมมือของหลายฝาย และเปน “ผูรับผิดชอบ” ของสังคม เชน ในกรณี
ท่ีมีมีปญหาโรคระบาดหรือภัยคุกคามดานสุขภาพเกิดขึ้น 

องคกรอ่ืน ๆ  

สปสช. นอกจากบริหารจัดการเพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนแลว ยังทําหนาท่ีเปนองคกร
ขับเคล่ือนการปฏิรูประบบโดยอาศัยกลไกทางการเงิน ปจจุบันมาดําเนินการเรื่องการพัฒนาระบบมากขึ้น ซึ่งผูบริหาร
ของ สปสช.ใหความเห็นวา แมจะดูเปนการลํ้าเสนกระทรวงสาธารณสุขอยูก็จริงแตก็เปนส่ิงท่ีจําเปนตองทํา11 โดย
ปจจุบันเนนเรื่องการพัฒนาระบบบริการท่ีระดับพ้ืนท่ี สวนการพัฒนาบุคคลากรจะเนนการพัฒนาทักษะ เคยมีความ
พยายามในการการขอความรวมมือในการผลิตบุคลากรการแพทยใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชสถาบันการ
ผลิตของกระทรวงฯ แตยังไมประสบผลสําเร็จ ดังนั้นหนาท่ีของ สปสช.และกระทรวงสาธารณสุขท่ีคาบเกี่ยวกัน

                                                            
9 จากการสนทนากับอดีตผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 
10 จากการสนทนากับ คุณสุทธิพงษ วสุโสภาพล (6 สิงหาคม 2551) 
11 จากการสนทนากับผูบริหารระดับสูงของ สปสช. 
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โดยเฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบบริการสาธารณสุข ไดทําใหเกิดความลักล่ันในบทบาทภารกิจและการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ อยูเสมอ ในขณะที่ สวรส. และ สสส. มีการดําเนินงานมาระยะหนึ่ง ซึ่งไดทําใหเกิดเครือขายใหม ๆ 
เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก สวน สช.นั้งยังอยูในชวงเริ่มตนท่ีตองวางรากฐานตาง ๆ ใหเขมแข็ง 

ความสัมพนัธระหวางกลไกตาง ๆ  

 การปฏิรูประบบสุขภาพของไทยที่ผานมาไดทําใหเกิดความขัดแยงกันคอนขางสูง โดยเฉพาะในสวนของ
ผูบริหารระดับสูง ท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน มีการแตกเปนกกเปนเหลา ทําใหในการเคล่ือนไหวเรื่องสําคัญ ๆ ท่ีตอง
อาศัยภาวะผูนํา อาศัยความรวมมือรวมใจของทุกฝายทําไดอยางยากลําบาก จึงทําใหเสียโอกาส ตัวอยางเชน การ
ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ท่ีแตเดิมคอนขางมีปญหาในเรื่องประสิทธิภาพ (efficiency) ตอมาเมื่อเริ่มดําเนิน
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา มีการจัดต้ัง สปสช. ก็ทําไดเพียงการปฏิรูประบบการเงินเทานั้น ระบบสวนอื่น ๆ 
ไมไดรับการปฏริูป สถานบริการทั้งหลายไมไดปรับตัวท่ีจะรองรับ มีการตอตานการเปล่ียนแปลงอยางกวางขวาง เมื่อ
ผูบริหารระดับสูงไมมีเอกภาพจากขางบนทําใหเสียโอกาส12 มาจนถึงตอนนี้จึงตองตามแกปญหาที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่ง
การขาดเอกภาพและการตองตามแกปญหาเหลานี้ ทําใหเราไมไดมาสนใจกับเรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีแทจริง และไมทัน
กับการเปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งยังมีปญหาท่ีตองพบอีกมาก เชน ปญหาโรคไมติดตอ สุขภาพผูสูงอายุ โรคอุบัติใหม 
โรคระบาด รวมถึงส่ิงท่ีตามมาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและส่ิงแวดลอมของโลก   
 การเกิดขึ้นของ หนวยงาน องคกร และกลไกการทํางานตาง ๆ สวนหนึ่งไดทําใหระบบสุขภาพมีลักษณะ
แบงแยกออกเปนสวนยอย ๆ แมมีบทบาทภารกิจท่ีเหล่ือมซอนกันแตขาดการเชื่อมประสาน ตัวอยางเชน ในการบริหาร
จัดการและพัฒนาระบบกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ นพ.ฑินกร โนรี ผูอํานวยการสํานักวิจัยกําลังคนดานสุขภาพ 
ไดสะทอนโดยเปรียบเทียบวาหนวยงาน ส. ตาง ๆ (หนวยงานที่ต้ังขึ้นใหมท่ีมีอักษรยอตัวแรกคือ ส.เสือ) ทํางาน 
“เหยียบเทา” กับหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข ควรหาแนวทางในการทํางานรวมกัน โดยเสนอวาควรมีกลไกท่ี
ติดตามดูแลเรื่องกําลังคนอยางตอเนื่องและควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศดานกําลังคนแหงชาติ ไมใชของกระทรวง
สาธารณสุขเทานั้น13 ซึ่งปจจุบัน คสช.ไดมีการจัดต้ังกลไกเพื่อทําหนาท่ีติดตามดูแลในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ คือ
คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 
 อีกตัวอยางหน่ึงคือระบบสารสนเทศดานสุขภาพ ท่ีผานมาแตละหนวยงานมีการกําหนดมาตรฐานกําหนดรหัส
ของตัวเอง แมในกระทรวงสาธารณสุขแตละหนวยงานท้ังสํานักงานปลัดฯ หรือ กรมตาง ๆ ก็มีระบบขอมูลท่ีตางกันจน
ยากท่ีจะมาเชื่อมโยงกันได จึงมีการจัดต้ังสํานักพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Health Information Systems 
Development Office-HISO) ขึ้น เปนเครือสถาบันวิจัยของ สวรส. โดยมีภารกิจหนึ่งในการพัฒนาระบบดัชนี้ชี้วัดดาน
สุขภาพระดับชาติ มีการประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน มีการทํากรอบแนวคิดยุทธศาสตรรวมกับสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข หรือ การเชื่อมโยงกับ สช. เพ่ือใหมีการนําระบบไปใชในภาคประชาชน 
รวมถึงมีการประสานกับเครือขายตาง ๆ เพ่ือการจัดทําขอมูลเฉพาะประเด็น เชน เครือขายท่ีทํางานเกี่ยวกับโรคเอดส 
หรืออุบัติเหตุ14  
 นอกจากความสัมพันธระหวางองคกรแลว ยังมีการจัดเวทีเพ่ือใหผูบริหารจากแตละองคกรไดพบกันท้ังรูปแบบ
ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน  

                                                            
12 จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองในกระทรวงสาธารณสุข 
13 นพ.ฑินกร โนรี นําเสนอในการประชุม ณ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (12 ก.ย. 2551) 
14 นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล นําเสนอในการประชุม ณ มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ (12 ก.ย. 2551) 
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- การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการเชิญผูบริหารขององคกรตาง  ๆ มารวมประชุม
ดวยนั้น  พบวามีการเขารวมนอย โดยใหเหตุผลวาสวนหนึ่งเปนเพราะปจจุบันการประชุมมีบรรยากาศที่
ตางไปจากอดีตท่ีเคยเปนเวทีการพูดคุย มีการรับฟงกันมาก ปจจุบันเปนแตเพียงรูปแบบท่ีเปนทางการ 
ตองคอยระมัดระวังตัวในการพูด  

- การอบรมนักบริหารของหนวยงานตาง ๆ เชน กระทรวงสาธารณสขุ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (กพ.) หรือสถาบันพระปกเกลา ท่ีมีการเชิญบุคลากรจากหลายหนวยงานเขารับการอบรม
รวมกัน ดวยมีเปาหมายสวนหนึ่งในการสรางความสัมพันธระหวางผูบริหารจากตางองคกร แตหลายคน
เห็นวาวายังคงใชกระบวนการและวิธีการแบบเดิม แตก็มีปญหาสําคัญคือคนท่ีเขาไปรับการอบรมรวมกัน
มีความหลากหลายนอย จึงกลายเปนกระบวนการถายทอดวิธีคิดแบบเดิม ๆ ท่ีขาดความเขาใจในมุมมอง
ของภาคสวนอื่น ๆ ของสังคม ตัวอยางเชน การอบรมของสถาบันพระปกเกลาท่ีแมมีผูเขารวม ท้ัง
นักการเมือง ขาราชการ ภาคเอกชน แตยังขาดภาคทองถ่ินและประชาสังคม 

 
 ในสวนของผูบริหารระดับกลางหรือเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการในองคกรตาง ๆ นั้น สวนใหญมีความสัมพันธท่ี
ดีตอกันในหลายลักษณะ เชน บุคคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกรท่ีจัดต้ังขึ้นใหมนั้นสวนใหญเคยเปนบุคลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข จึงยังมีความรูจักคุนเคยกับระบบงานและเจาหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข องคกรตาง ๆ 
เหลานี้เปนแหลงสนับสนุนทรัพยากรใหบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสามารถดําเนินงานในภารกิจได เชน 
เจาหนาท่ีของกรม กองหรือโรงพยาบาลที่ของบประมาณจาก สสส. หรือ สปสช. ในการจัดทําโครงการเฉพาะตาง  ๆ 
รวมถึงการมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางองคกร เชน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ หรือการรณรงคตาง ๆ ก็เปน
โอกาสใหบุคลากรไดทํางานรวมกันอีกดวย   

 

๔.๒ ธรรมาภิบาลในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ 

 
ธรรมาภิบาล คือการอภิบาลในสวนท่ีเปนการทําใหเปนองคกรท่ีดี ไมใชบรรลุภารกิจเทานั้น15 ธรรมาภิบาล

เปนท้ังเปาหมายและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ  
กรอบแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลถูกกําหนดขึ้นหลายรูปแบบ ซึ่ง นพ.วิชัย โชควิวัฒน ใหความเห็นวาสําหรับ

ประเทศไทยส่ิงท่ีบัญญัติไวใน พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
นั้นมีความสมบูรณท่ีสุด ท่ีควรนํามาใชเปนกรอบในการวิเคราะหเพ่ือพัฒนาธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพ และเสนอวา
โครงสรางของธรรมาภิบาลระบบสุขภาพนั้น ประกอบดวยโครงสรางท่ีเปนองคกรหลักท่ีมีกระทรวงสาธารณสุขท่ีเปน
แกนกลาง มีองคกรพัฒนาเอกชนและส่ือมวลชนทําหนาท่ีเสริมงานและตรวจสอบดวย และมีองคกรอีกมากมาย เชน 
กพร. กพ. มีกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กรรมการพิทักษคุณธรรม สตง. ปปช. ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม องคกร
วิชาชีพ เปนกลไกธรรมาภิบาลจากภายนอก16 ดังนั้นการวิเคราะหระบบธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพในปจจุบันจึง
แยกออกเปน 3 สวนไดแก ธรรมาภิบาลของเครือขายองคกรหลัก ธรรมาภิบาลในแตละองคกร และองคกรภายนอกที่
สนับสนุนใหธรรมาภิบาลเขมแข็ง 
 

                                                            
15 จากการสัมภาษณ นพ.วิชัย โชควิวัฒน (28 พ.ย. 2551) 
16 จากการสัมภาษณ นพ.วิชัย โชควิวัฒน (28 ม.ค. 2552) 
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ธรรมาภิบาลของเครอืขายองคกรหลัก  

 ธรรมาภิบาลของเครือขายองคกรหลัก นพ.วิชัย โชควิวัฒนใหความเห็นวา การท่ีประกอบดวยหลายองคกร
เปนลักษณะท่ีสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล เพราะถามีแตกระทรวงสาธารณสุขเพียงองคกรเดียว จะมีแนวโนมทําใหเกิด
ความเส่ือมเพราะรวมศูนย ท่ีผานมาองคกรท่ีต้ังขึ้นใหมสามารถทําหนาท่ีของตนเองไดดีพอสมควร เชน สวรส. 
สามารถสรางองคความรูสนับสนุนการปฏิรูประบบสุขภาพไดอยางเปนรูปธรรม เชน การพัฒนาเรื่องหลักประกัน
สุขภาพถวนหนาประสบความสําเร็จไดเพราะองคความรูจาก สวรส. แมวาปจจุบันจะยังไปไมถึงเปาหมายที่ตองการ คือ
ยังมีการแยกเปน 3 กองทุนอยู ซึ่งตามนิยามของธรรมาภิบาลแลวการท่ีมีสามกองทุน ไมไดเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน ไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตอประชาชน ซึ่งจะเกิดไดตองมีความเปนธรรม มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ระบบ
ประกันสังคมทําใหโรงพยาบาลตาง ๆ พยายามลดรายจายเพ่ือใหมีกําไรสูงสุด ในอีกทางหน่ึงระบบสวัสดิการขาราชการ
ก็มีปญหาในเรื่องความคุมคา 
 ในสวนของ สปสช. มีการใชเงินอยางคุมคามากขึ้น มีการปรับปรุงพัฒนาสม่ําเสมอ มีการผลักดันใหเกิด
กองทุนสุขภาพชุมชน ผลักดันใหเกิดระบบสงตอ ระบบการผาตัดท่ีรวดเร็ว สสส. ก็ทําหนาท่ีไดดี บรรลุภารกิจสําคัญได
มาก สวน สช. เปนองคกรท่ีต้ังขึ้นใหมไดทํากระบวนการบางอยางแลวแตยังไมเห็นผลลัพธ ยังมีความทาทายท่ีสําคัญ 
เชน เกิดสมัชชาสุขภาพแลวจะเกิดผลลัพธอยางใดหรือไม จุดนี้มีความสําคัญ เพราะบทบาทตามกฎหมายของคือตอง
ผลักดันใหเปนมติ ครม. และใหมีการนําไปสูการปฏิบัติ ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขยังมีลักษณะรวมศูนยอยูมาก 
ในขณะท่ีเกิดองคกรภายนอกจํานวนมากแตภายในกลับไมกระจายตัว ดังนั้นเรื่องของการปฏิรูปองคกรจงึเปนโจทย
ใหญของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบัน17 

ธรรมาภิบาลภายในแตละองคกร 

 ธรรมาภิบาลในแตละองคกรเปนสวนประกอบที่สําคัญท่ีสงเสริมธรรมาภิบาลของระบบในภาพรวม องคกรท่ี
เกิดขึ้นใหมมีฐานอยูบนการปฏิรูปการเมืองและการปฏิรูประบบสุขภาพ จึงมีการออกแบบท่ีเอ้ือใหเกิดธรรมาภิบาล
ภายในองคกรสูง เชน การมีคณะกรรมการกํากับดูแลการทํางานของผูบริหาร การกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือประเมินผล แตสําหรับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีพัฒนาการของระบบการทํางานและวัฒนธรรมองคกรมาอยาง
ยาวนาน ซึ่งหลายสวนไมสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
 นโยบายการปฏิรูประบบราชการท่ีผานมาทําใหกระทรวงสาธารณสุขตองมีการปรับตัว ผูบริหารเริ่มปรับตัววิธี
คิดแบบ “ฉันเปนอธิบดี ฉันตัดสินใจคนเดียวเลย” มีความเส่ียงเพ่ิมขึ้นจึงมีการสรางระบบการใหความเห็นหรือการ
กล่ันกรอง ซึ่งเปนการเพ่ิมกระบวนการมีสวนรวม แตยังพบไดวาบางคร้ังกระบวนการนี้กลับเปนเพียงแครูปแบบเสริม 
เพ่ือใหเกิดความชอบธรรมของการใชอํานาจเทานั้น โดยที่ผูบริหารยังคงตัดสินใจดวยตนเองอยางเบ็ดเสร็จ ตัวอยางเชน 
การแตงตั้งโยกยายซึ่งเปนอํานาจของผูบริหารโดยตรง สามารถดําเนินการไดหลายวิธี แตวิธีท่ีเปนสากลคือตองมี
คณะกรรมการ มีขอมูล มีกระบวนการกล่ันกรองกอน แตในบางครั้งเปนแตเพียงการแสดง ทําใหเหมือนกับวาใหมี
กระบวนการเทานั้น มีกรรมการก็จริงแตถูกส่ังการไดหมด กรรมการพิจารณาอยางไร ใชหลักเกณฑหรือขอมูลอยางไรก็
ไมไดนํามาเปดเผย สุดทายผูมีอํานาจก็ตัดสินใจและบอกวา “ไดตัดสินใจตามที่บอรด (คณะกรรมการ) เสนอ” จึงเปน
การยืมมือบอรดมาสรางความชอบธรรมใหกับการตัดสินใจท่ีไมชอบธรรมเหมือนเดิม18 
 ในเรื่องการกระบวนการนโยบายภายในกระทรวงสาธารณสุขก็เชนเดียวกัน การแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับ
สุขภาพนั้น มีสองลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนปญหาของแตละพ้ืนท่ีหรือแตละหนวยยอยดําเนินการไดเอง กับอีก
                                                            
17 จากการสัมภาษณ นพ.วิชัย โชควิวัฒน (28 ม.ค. 2552) 
18 จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองในกระทรวงสาธารณสุข 
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ลักษณะหนึ่งคือปญหาท่ีส่ังการโดยนโยบายจากสวนกลาง ซึ่งพบวามีหลายประเด็นปญหาท่ีถูกนํามากําหนดเปน
นโยบายโดยกระบวนการที่ไมมีธรรมาภิบาล ทําใหตองไปทําในเรื่องท่ีไมมีความจําเปนเรงดวนจริง จึงเกิดผลกระทบตอ
การใชทรัพยากร งบประมาณ และพละกําลังไปโดยไมเกิดประโยชนอยางเหมาะสม แตในระบบของกระทรวง
สาธารณสุขนั้นมีจุดแข็งท่ีสําคัญคือ การมีความเปนวิชาชีพคอนขางสูง (highly professionalism) ทําใหผูบริหารในทุก
ระดับมีอัตลักษณ มหีลักการของตนเองที่ทําใหไมสามารถไปควบคุมหรือส่ังการจนผิดทิศผิดทางไดมากนัก19 
 ในองคกรอ่ืน ๆ ก็มีความทาทายในการพัฒนาธรรมาภิบาลภายในองคกรเชนกัน เชน สปสช. ท่ีหลายคนเห็น
วากําลังมีลักษณะคลายกับจะเปนเหมือนกัน “สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” อีกแหงหนึ่ง คือเริ่มมีวัฒนธรรมการ
ทํางานและการใชอํานาจแบบราชการมากขึ้น20 สสส. ก็ถูกจับตามองและตรวจสอบจากสังคมมากขึ้น เนื่องจากการ
สรางเสริมสุขภาพจําเปนตองทํางานกับเครือขายท่ีมีความหลากหลายสูง จึงสนับสนุนงบประมาณใหกับเครือขาย
จํานวนมากในแผนงานโครงการที่หลากหลาย ทําใหมีโอกาสที่จะเกิดการดําเนินงานหรือใชงบประมาณอยางไม
เหมาะสมไดเสมอ 

องคกรภายนอกท่ีสนับสนุนใหธรรมาภิบาลเขมแข็ง 

 ปจจุบันมีกลไกจํานวนมากท่ีมีสวนสนับสนุนใหธรรมาภิบาลขององคกรดานสุขภาพมีความเขมแข็ง ไดแก 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา 
รวมถึงส่ือมวลชน เปนตน แตจากหลายเหตุการณไดสะทอนใหเห็นวากลไกเหลานี้ยังไมสามารถทําหนาท่ีไดอยาง
เหมาะสม เชน กรณีการปฏิรูประบบบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐท่ี กพร. วิเคราะหองคกรตาง ๆ แบบ “ตัดเส้ือ
โหล” ไมไดใหความสําคัญกับความแตกตางและหัวใจของธรรมาภิบาลในแตละองคกร รวมถึงสรางภาระดานงาน
เอกสารมากเกินความจําเปน กรณีทุจริตการจัดซื้อคอมพิวเตอรท่ีมีผูกระทําผิดชัดเจนแต กพ.ไมดําเนินการใด รวมถึง 
ๆ กรณีท่ีนักการเมืองใชอํานาจส่ังปลดผูอํานวยการองคการเภสัชกรรมโดยมิชอบ กพ.ก็ไมดําเนินการใด ๆ กรณีทุจริต
การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินท่ี สตง.ไมไดดําเนินการกับผูกระทําผิด ส่ือมวลชนก็ไมไดลงลึกในประเด็นตาง ๆ เทาท่ีควร 
ไมไดติดตามเพื่อเปดเผยส่ิงท่ีควรใหสาธารณชนไดรับรู เชน กรณีท่ีกองทุนประกันสังคมเพ่ิมเงินจัดสรรใหกับ
โรงพยาบาลประมาณสี่พันลานบาทโดยไมเพ่ิมสิทธิประโยชนใด ๆ ใหกับผูประกันตน 21 
 

๔.๓ ความสัมพันธในมมุมองการอภบิาลสะทอนคิด 

  
 โลกยุคปจจุบันไดทําใหประเทศไทยเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมท่ีมีความเส่ียงภัย มีความเปนปจเจกนิยม 
ในขณะเดียวกันก็มีลักษณะเปนโลกาภิวัตน เชนเดียวกันกับประเทศทั้งหลายในโลก ปจจัยกําหนดสุขภาพมีความ
สลับซับซอนและมีความจําเพาะกับบริบทสูง การกําหนดวาส่ิงใดเปน “ปญหาสุขภาพ” ท่ีจําเปนตองจัดการไมสามารถ
กําหนดเปนมาตรฐานเดียวใชกับท่ัวประเทศไดอีกตอไป ตัวอยางเชน ปญหาสุขภาพของประชาชนรอบสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ก็แตกตางกับท่ีสนามบินดอนเมือง จะคิดรวม ๆ เหมือนกันไมได ส่ิงท่ีเรียกวาการอภิบาลจึงมีบทบาทหนาท่ีและมี

                                                            
19 จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองของกระทรวงสาธารณสุข 
20 จากการสนทนากับบุคลากรสาธารณสุขท้ังท่ีอยูใน สปสช. และในองคกรอ่ืน  
21 จากการสัมภาษณอดีตผูบริหารระดับอธิบดี ในกระทรวงสาธารณสุข 
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ความหมายดังท่ี Jan-Peter Voß และ Rene Kemp (2006) เสนอไววาเปน “กระบวนการที่สังคมใชในการระบุถึงปญหา
และรับมือกับปญหา” เปนกระบวนการของสังคมที่ควบคุมกํากับตัวเอง ท่ีไมไดถูกส่ังการโดยแผนที่คนอื่นกําหนด ไมได
ถูกควบคุมโดยคนกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนปฏิสัมพันธกันของผูคนหรือองคกรจํานวนมากท่ีมีปญหาของตัวเอง มารวม
กันกําหนดเปาหมายและแนวทางบรรลุเปาหมายของตัวเอง  
 ในประเด็นดานสุขภาพก็เชนเดียวกันหากพิจารณาใหเขาใจความจําเพาะของบริบทท้ังหลายแลวจะเห็นไดวา 
กลไกท่ีใชในแตละพ้ืนท่ีแตละประเด็นไมจําเปนตองเหมือนกัน และเมื่อเวลาเปล่ียนไปบริบทก็เปล่ียนไปดวย เชน การ
ตัดสินวางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยในอดีตไดผลหรือไม จะตองวิเคราะหดวยบริบทของสังคมในตอนนั้น 
ถาใชบริบทปจจุบันไปตัดสินจะทําใหเขาใจไมถูกตอง ดังนั้นจะกําหนดประเด็นการวิเคราะหโดยใชเฉพาะคําวา “การ
อภิบาลระบบสุขภาพ” เทานั้นไมได เพราะแตละสวนของระบบสุขภาพ ก็มีการอภิบาลในลักษณะของตัวเอง จึงไมมีสูตร
สําเร็จตายตัว22 เชน การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) พบวาการอภิบาลที่ระดับ
พ้ืนท่ี ระดับกรม ระดับกระทรวง ก็มีความแตกตางกัน  
 การอภิบาลระบบสุขภาพในความหมายนี้จึงเปนกระบวนการท่ีผูคนหรือองคกรท้ังหลายท่ีตางมีปญหาของ
ตัวเอง มารวมกันกําหนดวาอะไรคือ “ปญหา” ท่ีตองใหความสําคัญ รวมกันกําหนดเปาหมายและแนวทางบรรลุ
เปาหมายของตนเองซึ่งเปนกระบวนการในการกําหนดวา “ระบบสุขภาพ” ท่ีผูคนท้ังหลายตองการควรเปนอยางไร ซึ่ง
สอดคลองกบัแนวคิดท่ี สวรส.ใชในวิเคราะหและสรางองคความรูในชวงเริ่มตนแผนงานวิจัยการอภิบาลระบบสุขภาพ ท่ี
อยูบนพ้ืนฐานวาการอภิบาลคือกลไกในการปฏิรูประบบสุขภาพ 
 ในชวงตนของการวิจัยดานการอภิบาล (พ.ศ.2545-2547) สวรส. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการ
กําหนดและกํากับนโยบาย โดยนํากรอบคิดท่ีไดจากกระบวนการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ท่ีเนนเรื่องสมัชชา
สุขภาพ การมีสวนรวมในการวางแผน และการปฏิรูปโรงพยาบาลใหเปนโรงพยาบาลในกาํกับของรัฐ จึงแบงบริบทของ
การอภิบาลออกเปน 4 ระดับคือระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับทองถ่ิน และระดับสถานบริการสุขภาพ แตตอมา (ชวงป 
พ.ศ.2548-2550) สวรส. ไดขยับไปท่ีการปรับตัวขององคกรตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบ โดยเนนท่ีการ
ปรับตัวของกลไกการบริหารจัดการองคกรสุขภาพใหมีความโปรงใสตรวจสอบได สวนการพัฒนาองคความรูเพ่ือ
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 การท่ีปญหารวมถูกกําหนดและ
วิเคราะห การประกอบสรางเปาหมายและการประเมินทางเลือกท่ีเปนคําตอบ และ การเชื่อมประสานยุทธศาสตรในการ
ทํางาน โดยมีการสะทอนคิด (reflexive) ตลอดเวลา นั้นคือมีการรวมกันพิจารณาถึงผลกระทบที่ตามมาท้ังผลจากการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรและผลท่ีเกิดจากโครงสรางและกระบวนการในการกําหนดยุทธศาสตร จึงทําใหมีการปฏิรูป
ท้ังระบบตอเนื่อง 
 จากกรอบแนวคิดนี้กลไกการปฏิรูประบบสุขภาพ จึงทําหนาท่ีเปน “กลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” 
ซึ่งในประเทศไทยมีการเคล่ือนไหวเพ่ือจัดต้ังและพัฒนากลไกน้ีมายาวนาน เชนแนวคิดเรื่องการจัดต้ัง “สภาสุขภาพ

                                                            
22 จากการสัมภาษณ นพ.วิพุธ พูลเจริญ (27 ก.พ. 2552) 
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แหงชาติ” เมื่อประมาณ 30-40 ปกอน จนกระท่ังมีการกําหนดกลไกขึ้นอยางเปนรูปธรรมในป พ.ศ. 2543 ท่ีมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) และ สปรส. ขึ้น มีการสาธิตและทดลองใชกลไกสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
เพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและไตรตรองสะทอนคิดเพ่ือพัฒนาและปฏิรูปวิธีคิดและโครงสรางของระบบสุขภาพอยาง
ตอเนื่อง จนสามารถสรางนวัตกรรมท่ีเปนเคร่ืองมือสําคัญของสังคมในการปฏิรูประบบสุขภาพอยางตอเนื่อง คือ พ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 
 ในกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดเครื่องมือและกลไกที่สําคัญไวหลายประการ โดยมีกลไกหลักท่ีเนนการมีสวนรวม
เพ่ือสานพลังจากทุกภาคสวนในการปฏิรูประบบสุขภาพไดแก การเปดพ้ืนท่ีของ “สุขภาพ” ใหกวางขวางและจัดพ้ืนท่ี
ทางสังคม (Social space) เปน “เวที” ใหตัวแทนจากทุกสวนในสังคมไดแสดงออกและรวมกันถกแถลง (Deliberate) 
เพ่ือกําหนดทิศทางและขับเคล่ือนระบบสุขภาพรวมกัน รวมถึงการจัดต้ัง “คณะกรรมการ” เพ่ือทําหนาท่ีตาง ๆ โดยมี
องคประกอบจากทุกภาคสวน อีกท้ังยังมีเครื่องมือท่ีเรียกวา “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” เปนภาพของ
ระบบสุขภาพท่ีตองการซึ่งทุกฝายไดรวมกันรางขึ้นและรวมกันปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เปนตน 
 ปจจุบัน (จนถึงเดือนมีนาคม 2552) มีกลไกท่ีเกิดขึ้นภายหลังการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้จํานวนมาก เชน 

- คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) มีการประชุมกันอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 2 เดือน ซึ่งท่ีผานมา
จนถึงปจจุบัน คสช. ไดจัดต้ังคณะกรรมการชุดตาง ๆ เพ่ือทํางานเฉพาะ ไดแก คณะกรรมการจัดทํา
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการจัด
สมัชชาสุขภาพ (คจ.สช.) คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
แหงชาติ เปนตน คณะกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยในการ
ประชมุครั้งท่ี 1/2552 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไดมาทําหนาท่ีประธานการประชุมดวย
ตนเอง 

- สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) มี นพ.อําพล จินดาวัฒนะเปนเลขาธิการ และ มี
คณะกรรมการบริหาร (คบ.) ทําหนาท่ีกํากับดูแลโดย คบ. มีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยทุก 2 
เดือน มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน เปนประธานกรรมการ 

- การจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2551 วันท่ี 11-13 ธันวาคม 2551 ณ ศูนยประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมจากทุกภาคสวน มาจากท่ัวประเทศรวมจํานวนประมาณ 
1,500 คน ซึ่งมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติจํานวน 14 ประเด็นจะผานกระบวนการพิจารณาของ คสช. เพ่ือ
เสนอเขาสูคณะรัฐมนตรีตอไป ในการจัดสมัชชาคร้ังนี้ ม ี นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธาน
กรรมการ คจ.สช. 

- การจัดทํา ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.... ท่ีดําเนินการยกรางโดยคณะกรรมการ
ท่ีมี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปนประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการ 6 คณะท่ีมีสวนรวมจากทุกฝาย โดย
ไดนําเขาพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 1 ดวย หลังจากนั้นจะนําเขาสูการพิจารณาของ คสช. 
เพ่ือใหความเห็นชอบ และสงใหกับคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณใหความเห็นชอบและดําเนินการตอไป 
ธรรมนูญนี้เปนการกําหนด เปาหมาย มาตรการกวาง ๆ ของระบบสุขภาพแหงชาติท่ีมองไกลไปจนถึงป 
พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) ในการผลักดันใหธรรมนูญมีผลไปสูการปฏิบัติ จึงตองมีคณะทํางานเพ่ือติดตาม
สนับสนุนและประเมินผล23 ในการประชุม คสช. ครั้งท่ี 1/2552 จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
สนับสนุนและประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญฯ ขึ้น โดยไดแตงตั้งให นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปน
ประธานกรรมการ   

                                                            
23 นพ.อําพล จินดาวัฒนะ นําเสนอในการประชุม คสช. ครั้งท่ี 1/2552 วันท่ี 20 มีนาคม 2552 ณ หองประชุม 1 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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 กลไกท่ีเกิดขึ้นใหมเหลานี้จะเห็นไดวามีการทํางานประสานกันโดยมีคณะการการสุขภาพแหงชาติเปนจุด
เชื่อมตอหลักและเนนกระบวนการมีสวนรวม (ดังภาพท่ี 10) แตกลไกเหลานี้ยังคงมีขอจํากัดและส่ิงทาทายอีกมาก เชน 
ประเด็นเรื่องการมีสวนรวม ซึ่งผูท่ีเขารวมในเวทีหรือกลไกเหลานี้จะตองผานกระบวนการคัดเลือก จึงมีผูต้ังขอสังเกตวา 
บุคคลเหลานี้เปน “ตัวแทน” ท่ีแทจริงหรือไม มีกระบวนการคัดเลือกท่ีเหมาะสมเปนท่ียอมรับจริงหรือไม ขอเสนอหรือ
ความคิดเห็นท่ีนําเสนอนั้นเปนของสวนตัวหรือของกลุมท่ีตนเปนผูแทน มีอิสระในการลงคะแนนเสียงมากนอยแคไหน 
และมีความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีในกลไกเหลานี้มากนอยเพียงใด นอกจากนี้ก็ยังมีความทาทายในเรื่อง “การไมมี
สวนรวม” ของกลุมองคกรหรือเครือขายตาง ๆ ซึ่งจะตองเพ่ิมขึ้นในอนาคต  
 

ภาพท่ี 9 ความสัมพันธของกลไกภายใตระบบสุขภาพภายหลังการประกาศใช  
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 

 

 
ท่ีมา : อําพลและคณะ 2551a: 412 

 
 ดวยความเปนส่ิงใหมจึงยังมีอุปสรรคและความทาทายอีกมาก ดังท่ี นพ.อําพล จินดาวัฒนะ ไดสะทอนวากลไก
เหลานี้เปนเคร่ืองมือท่ีทําใหเกิดการมีสวนรวม เปนโอกาสอันหนึ่งของสังคมซึ่งตองอาศัยความรวมมือกันในการผลักดัน  

“จะหวังใหเฉพาะ คสช. และ สช. เปนผูผลักดันใหสําเร็จคงเปนไปไมได คสช. และ สช. ทําหนาท่ีใน
การเปดพ้ืนท่ีใหทุกฝายไดมารวมกัน ไมมองวาใครเปนศัตรู ถือวาทุกฝายเปนมิตรดวยกัน ดวยการทํา
แบบนี้ ดวยทาทีแบบนี้ มันก็จะคอย ๆ พัฒนาไป... คสช. สช. เพ่ิงเริ่มตน ความเขมแข็งยังไมมี อยาไป
ฝากวาเมื่อมันมีความหวังใหมเกิดขึ้น ทุกคนก็จะฝากความหวังไว จริงๆ แลวมันเกิดไดจากทุกสวน 
การเริ่มตนทําไดทุกท่ี อยาไปฝากความหวังไวอันเดียว... ตองใหเวลา และทุกฝายท่ีเห็นวามันเปน
ประโยชนไดก็ตองมาชวยกันใชชวยกันทํา อยางสมัชชาสุขภาพถาเห็นวามันเปนโอกาสท่ีจะมาสราง
นโยบายดวยกัน ผลักดันดวยกัน เรียนรูดวยกัน ก็ตองเขามาชวยกันทํา แตถายังยืนหางอยูแลวคอยดู
วาจะเจงไหม  จะสําเร็จไหมมันก็ไมใช”24 
 
เมื่อวิเคราะหดวยกรอบแนวคิดเครือขายการอภิบาลพบวา ดานความสัมพันธในการเปนเครือขายนโยบาย 

(policy network) พบวาแตละองคกรมีกระบวนการนโยบายของตนเอง “แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ” ท่ีควรทําหนาท่ี

                                                            
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) ท่ีมีการทํางานรวมกันเปนครั้งคราว โดยไมไดมีความเห็นสอดคลองกันไปใน
ทิศทางเดียว จึงมีบางครั้งท่ีตางหนวยงานทําเรื่องเดียวกัน แตมีแนวทางขัดแยงกัน สรางความยากลําบากใหผูปฏิบัติใน
พ้ืนท่ี และเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวมในกรณีวิกฤตท่ีตองการความเปนเอกภาพทางนโยบายสูง เชน ในกรณี
การควบคุมโรคระบาด 

 
กลไกท่ีเกิดขึ้นใหมจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 มีสถานะและบทบาทที่จะทําใหเกิดการเชื่อมโยงทุก

ภาคสวนในระบบสุขภาพ โดยอาศัยกลไก คสช. สมัชชาสุขภาพ รวมถึงการจัดทํา “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ
แหงชาติ” ซึ่งจะเปนแผนแมบทดานสุขภาพของประเทศ กลไกเหลานี้ทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีโอกาสมากําหนด
ประเด็นปญหาดานสุขภาพของสังคมไทย และกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือจัดการปญหาเหลานั้นรวมกัน จึงเปนรูปธรรมของ
การอภิบาลท่ีอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด (Reflexive governance) ส่ิงท่ีเกิดขึ้นระหวางกระบวนการคือการพัฒนา
ความสัมพันธแบบเครือขายนโยบาย ใหมีความเปนชุมชนนโยบาย (policy community) ท่ีมีการทํางานรวมกันอยาง
สม่ําเสมอและมีเปาหมายหรือคณุคารวมกันมากยิ่งขึ้น แตในปจจุบันก็ยังอยูในชวงเริ่มตนเทานั้น  
 

๔.๔ บทสรปุ 

 
โครงสรางการอภิบาลระบบสุขภาพในปจจุบันมีความสลับซับซอน แมในชุมชนเล็ก ๆ ชุมชนหนึ่งก็ประกอบ

ขึ้นดวยเครือขายความสัมพันธของตัวแสดงจํานวนมาก แตเนื่องจากการอภิบาลสังคมไทยมีศูนยกลางอยูท่ีกลไกภาครัฐ 
ดังนั้นแกนกลางของการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศจึงอยูท่ีรัฐบาลและกลไกหลักท่ีเชื่อมโยงกับรัฐบาล ซึ่งไดแก 
กระทรวงสาธารณสุข สวรส. สสส. สปสช. และ สช. โดยครอบคลุมบทบาทหนาท่ีของ “ภาวะผูนําและการอภิบาล” ท้ัง ๖ 
ประการตามกรอบแนวคิดในรายงานขององคการอนามัยโลกเม่ือป พ.ศ.2550  

แตเนื่องจากท่ีผานมา รัฐบาลไมไดแสดงบทบาทที่ชัดเจนในการอภิบาลระบบสุขภาพ โดยเฉพาะบทบาทใน
การออกแบบระบบ จึงมีการต้ังองคกรใหมขึ้นโดยไมมีการปฏิรูปองคกรท่ีมีอยูเดิมใหสอดคลองกัน ซึ่งแมจะมีการ
บัญญัติบทบาทหนาท่ีไวในกฎหมายของแตละองคกรใหมีหนาท่ีเฉพาะของตนเอง แตในทางปฏิบัติแลวก็จําเปนตองมี
การทํางานท่ีลักล่ันกัน สวนหนึ่งเปนเพราะประเด็นทางสุขภาพมีความซบัซอนและเชื่อมโยงกัน ในการดําเนินการเรื่อง
หนึ่งใหสําเร็จตองอาศัยการทําเรื่องอื่น ๆ ดวย รวมท้ังในแตละเรื่องก็มีวิธีทํางานไดหลายแบบ เชน การสราง
หลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพไดอยางเปนธรรม จําเปนตองมีการพัฒนาระบบบริการใหดี
ขึ้น จึงทําให สปสช. ตองเขามามีสวนในการผลักดันการพัฒนาระบบบริการ แตเนื่องจากหนวยบริการสวนใหญอยู
ภายใตการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขจึงกลายเปนภารกิจท่ีซอนทับกัน เพียงมีสวนตางคือ สปสช.ใชกลไกทาง
การเงินกระตุนใหเกิดการพัฒนา ในขณะท่ีกระทรวงสาธารณสุขใชกลไกการบริหารราชการ 

สภาพความไมเปนเอกภาพของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพ เปนประเด็นสําคัญท่ีมักจะถูกหยิบยกขึ้นมา
วิพากษวาเปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบสุขภาพ และเปนตนเหตุของความลมเหลวหรือความไมมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินนโยบายดานสุขภาพ โดยเฉพาะความสัมพันธระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับองคกรอ่ืน มีความพยายามในการ
เชื่อมประสานกันระหวางองคกร เชน การประชุมรวม การประสานแผนงานหรือทําโครงการรวมกัน ซึ่งพบวาในระดับ
ปฏิบัติการสามารถเชื่อมประสานกันไดคอนขางดี สวนหนึ่งเพราะบุคคลากรจํานวนมากท่ีปฏิบัติงานอยูในองคกรท่ีจัดต้ัง
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ขึ้นใหม เคยเปนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขมากอน จึงมีความรูจักคุนเคยกับบุคลากรและระบบงานของกระทรวง 
แตในระดับบริหารมักมีความสัมพันธกันแตเพียงรูปแบบทางการเทานั้น ปจจัยสําคัญคือการมีฐานวิธีคิดและความรู
ความเขาใจท่ีแตกตางกันระหวางผูนําระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขในปจจุบันกับผูนําระดับสูงขององคกรอ่ืน ๆ 
(สวรส. สสส. สปสช. สช.) ท่ีถูกหลอหลอมมาดวยกันผานกระบวนการขับเคล่ือนเพ่ือปฏิรูประบบสุขภาพ 

แตสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดความไมเปนเอกภาพคือความรูสึกติดยึดกับ “ความเปนองคกร” โดยหลงลืมวา
แทจริงแลวท้ังหมดเปนสวนหนึ่งของกลไกภาครัฐท่ีตองทํางานรวมกัน และแตละองคกรนั้นทําหนาท่ีเปน “กลไกยอย” ท่ี
เสริมใหกลไกของภาครัฐมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น เชน อาจพิจารณาไดวา สวรส. เปนกลไกการสังเคราะหและใช
ความรู, สสส. เปนกลไกการประสานงานและสรางความรวมมือ, คสช./สช. เปนกลไกการกําหนดนโยบาย (โดยการมี
สวนรวม), และกระทรวงสาธารณสุข/สปสช. เปนกลไกกํากับดูแล อีกท้ังความติดยึดกับความเปนองคกรนี้ ทําใหเกิด
ความเขาใจคลาดเคล่ือนไปจากความจริงท่ีวา “องคกร” เปนโครงสรางท่ีเปนเนื้อเดียวกัน โดยเฉพาะคําวา “กระทรวง
สาธารณสุข” นั้นมักถูกใชโดยการเหมารวมทุกสวนเขาดวยกัน ท้ังท่ีความจริงแลวองคประกอบเหลานี้ไมไดมีความเปน
เนื้อเดียวกัน แตประกอบดวยสวนยอยมากมาย ท้ังฝายการเมือง ฝายขาราชการประจํา หนวยงานสวนกลาง หนวยงาน
สวนภูมิภาค และองคกรในกํากับ เปนตน  

ในปจจุบันนอกจากกระทรวงสาธารณสุขท่ีตองเผชิญกับแรงบีบคั้นท่ีทําใหตองแสวงหาแนวทางเพื่อการปฏิรูป
ตนเองแลว องคกรอ่ืน ๆ ก็มีประเด็นทาทายท่ีตองเผชิญในลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน สปสช. ซึ่งใช “กลไกทางการเงิน” 
ในการกํากับดูแลเพ่ือสรางหลักประกันสุขภาพใหประชาชน เริม่ไดรับการสะทอนวาเริ่มมีวัฒนธรรมอํานาจท่ีไมตางจาก
ระบบราชการเดิม, สวน สสส. ซึ่งตองทํางานเช่ือมประสานกับเครือขายจํานวนมาก โดยตองใชแนวทางการทํางานใหม 
ๆ และมีความยืดหยุนสูงจึงมักถูกต้ังคําถามเร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผล, สช. ซึ่งเพ่ิงเริ่มตนยังถูกดูแคลนวาเปน
เพียง “เสือกระดาษ” ท่ีไมสามารถทําอะไรใหเห็นผลไดจริง, และ สวรส. ท่ีออกลูกออกหลานเปนองคกรอ่ืน ๆ จํานวน
มากก็เริ่มถูกต้ังคําถามถึงอัตลักษณของตัวเอง  

อยางไรก็ตามในการแกปญหาสุขภาพท่ีนับวันจะทวีความซับซอนและทาทายมากยิ่งขึ้น ยังตองอาศัย “ภาวะ
ผูนําท่ีเขมแข็ง” อีกดวย ดังเห็นไดจากกรณีการใชมาตรการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (ซีแอล) ในชวง พ.ศ.2549-2551 
เพ่ือชวยใหผูปวยสามารถเขาถึงยาท่ีจําเปนตอชีวิต การดําเนินการครั้งนี้มีอุปสรรคและแรงกดดันท้ังภายในประเทศและ
ในระดับนานาชาต ิ แตสามารถผลักดันจนประสบความสําเร็จไดดวยภาวะผูนําท่ีเขมแข็งของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข และความเปนเอกภาพของเครือขายท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐ ภาคประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียและภาคประชา
สังคม ซึ่งมีการทํางานโดยเชื่อมโยงกันท้ังภายในประเทศและในระดับโลก (กรรณิการ 2550) แตตอมาเมื่อเปล่ียนตัว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกลับประกาศใหทบทวนเรื่องนี้ เพียงเพราะเกรงแรงกดดันจากบริษัทยาและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้นกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพจะทําหนาท่ีไดหรือไม นอกจากขึ้นอยูกบัโครงสรางและ
ความสัมพันธระหวางองคกรแลว ยังขึ้นอยูกับตัวบุคคลท่ีอยูในโครงสรางนั้นอีกดวย  
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บทที่ ๕ แนวทางเพ่ือพัฒนา 

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ  

 
 

 ขอเสนอเหลานี้วิเคราะหและประมวลจากการทบทวนเอกสาร การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ การสนทนา รวม
ประชุม และรวมทํางานกับบุคคลตาง  ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา    

๕.๑ การพัฒนาเครือขายการอภิบาล (Governance Network) 

การสรางความเปนเครอืขายท่ีสอดประสานกนั (Harmonized) 

 กลไกท้ังหลายเปรียบเหมือนอวัยวะในรางกายท่ีตางมีบทบาทหนาท่ีของตนเอง ตางคนตางทํางานแตมี
เปาหมายรวมกันท่ีทําใหรางกายนี้สามารถดํารงชีวิตอยูได ดังนั้นส่ิงสําคัญของการเชื่อมประสานกันเปนเครือขายการ
อภิบาล คือการมีเปาหมายรวม ทุกกลไกจึงตองทบทวนเปาหมายของตนเอง และควรมีโอกาสไดพูดคุยเพ่ือทําความ
เขาใจกัน เปาหมายหลักของแตละกลไกควรสอดคลองกับเปาหมายของระบบสุขภาพ นั่นคือสุขภาวะของประชาชน 
 เมื่อมีเปาหมายรวมกนั แตละกลไกก็ไมจําเปนตองคิดเหมือนกัน ทําเหมือนกัน อาจคิดหรือทํากันไปคนละทาง
แตสามารถตอบสนองตอเปาหมายเหมือนกันก็ได แนวคิดเรื่อง “เอกภาพ” แบบที่ท้ังหมดตองคิดตองทําไปในทิศทาง
เดียวกัน เปนอุดมคติแบบเกา25 เพราะในเครือขายไมไดเปนการมาเชื่อมโยงกันเฉย ๆ แตมีการตอสูมีการแขงขันกัน
ดวย อยางเชนระบบการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐกับเอกชน (public-private mix) ก็ไมไดเปนการรวมกันเทานั้นแต
แขงขันกันดวย แนวคิดในตางประเทศก็สนับสนุนเรื่องนี้ เชน ความเห็นของนักยุทธศาสตรอยาง Michael E. Porter ท่ี
ชวงหลังหันมาสนใจการพัฒนาระบบสุขภาพมากขึ้น ก็มองวาส่ิงท่ีจะทําใหระบบสุขภาพดีขึ้นไดก็คือการแขงขัน หรือใน
ประเทศญี่ปุนก็มีการใชแนวคิดเรื่อง competitive collaboration เปนตน26 แสดงใหเห็นไดวาความแตกตางเปน
ส่ิงจําเปนเชนกัน 
 หากเปรียบเครือขายท้ังหมดวาเปนวงดนตรี ท่ีแตละกลไกเปนเครื่องดนตรีแตละชิ้นท่ีไมเหมือนกัน “เอกภาพ” 
ของวงดนตรี ก็ไมใชการท่ีเครื่องดนตรีทุกชิ้นเลนเหมือนกันหมด แตเปนการบรรเลงใหสอดประสาน (harmonized) เขา
กันเปนบทเพลงท่ีไพเราะ ทําใหท้ังผูฟงและผูเลนมีความสุขได แตถาเลนไมเขาจังหวะ หรือเลนกันคนละเพลง ก็จะมแีต
เสียงท่ีสับสนวุนวายทําใหท้ังผูฟงและผูเลนหนวกหูรําคาญมากกวา จุดนี้เปนจุดสําคัญท่ีผูเขามามีสวนรวมท้ังหลายตอง
เขาใจ เพราะจะมารวมกันดวยความคิดเกาไมไดอีกตอไป จะคดิวาฉันเกงคนเดียว หรือฉันเคยทํามาดีแลว ทํามาไดผล
แลว โดยไมสนใจคนอื่นก็จะเปนการไมเขาใจความจริง ตองเขาใจวาคนอื่นก็เลนไดดีไดเพราะเหมือนกัน หรือดีกวาท่ีเรา
เคยเลน เพราะปจจุบันมีนักดนตรีใหม ๆ ท่ีเกง ๆ เพ่ิมขึ้นอีกมาก กุญแจสําคัญจึงอยูท่ี การเห็นคุณคา และการมีสวน
รวม จะไปคิดวาเขาเลนแปลก ๆ แลวไมสนใจคงไมได เชน ในระดับพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หลายแหง
หันมาสนใจดําเนินการเรื่องการดูแลแมและเด็ก แลวสามารถทําไดดี 27  

                                                            
25 จากการสัมภาษณผูบริหาร สสส. 
26 จากการสัมภาษณอดีตผูบริหาร สวรส. 
27 จากการสัมภาษณผูบริหาร สช. 
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 ในยุคปจจุบันจึงตองการผูทําหนาท่ีคลายกับผูกํากับวงหรือ วาทยกร (conductor) ท่ีสามารถทําใหเครื่องดนตรี
ทุกชิ้นบรรเลงรวมกันไดซึ่งในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพนั้น หนาท่ีนี้ควรเปนบทบาทของรัฐบาล หรือของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขหากจะทําหนาท่ีนี้ไดดีตองปฏิรูปตัวเอง ซึ่งอาจดูตัวอยางไดจากหลายประเทศเชน 
ประเทศอังกฤษ ท่ีมีระบบการจัดการระบบสุขภาพดวยเครือขายของหลายองคกร กระทรวงสุขภาพ (ministry of 
health) ก็ทําหนาท่ีดูแลภาพรวม เปนผูเชื่อมประสาน เปนหลัก สวนบทบาทหนาท่ีอ่ืนก็กระจายออกไป ทําให
กระทรวงฯ มีขนาดเล็กลงมาก (หมายเหตุ เปนการเชื่อมกับประเด็นเรื่องธรรมาภิบาล)  
 ปจจุบันมีเครื่องมือใหมเพ่ิมเติมขึ้นมาคือ “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” ซึ่งจะทําหนาท่ีเปรียบไดดัง
โนตดนตรีชิ้นหนึ่ง ท่ีทุกสวนในสังคมสามารถใชเปนกรอบอางอิง (social reference) เพ่ือใหเกิดการสอดประสานกัน
โดยไมจําเปนตองใชอํานาจรัฐ ซึ่งถามองในลักษณะนี้จะเห็นไดวาเคร่ืองมือนี้มีประโยชนอยางไร และจะไดใชเครื่องมือนี้
ในการพัฒนาเพลงและโนตเพลงใหม ๆ ในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ (หมายเหตุ เปนการเชื่อมกับประเด็นเรื่องการ
อภิบาลสะทอนคิด)  

การสานความสมัพันธภายในเครือขาย 

 ความสัมพันธในเครือขายนอกจากความสัมพันธในเชิงโครงสรางและบทบาทภารกิจขององคกรแลว 
ความสัมพันธระหวางบุคลากรในระดับตาง ๆ ระหวางองคกรก็มีความสําคัญ ในปจจุบันดวยปจจัยหลายประการ เชน 
ปริมาณงาน ระยะหางของสถานที่ รวมถึงความแตกตางทางความคิด ทําใหมีโอกาสพบปะพูดคุยกันนอย  
 ปจจุบันแตละคนมีความเขาใจตางกันมาก เมื่อไมไดมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ก็ย่ิงทําใหไววางใจกันนอยลง จน
อาจทําใหใหมีความรูสึกลึก ๆ เปนศัตรูกันอยู แตถาไดมาใกลกันมากขึ้น จะมคีวามรูสึกไววางใจกันมากขึ้น มีความเปน
พ่ีเปนนองกันมากขึ้น และเมื่อไดเรียนรูรวมกัน ทํางานรวมกัน มันก็จะ “ปรับระดับ” ความเขาใจส่ิงตาง ๆ ไดใกลเคียง
กันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมผูนําท้ังหลาย ควรไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน หรือทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และมีการพบ
กันอยางสม่ําเสมอ (regular forum) อยางนอยก็มีการพบปะรับประทานอาหารรวมกัน มีโอกาสพูดคุยกันบาง28 ถาไมมี
กระบวนการแบบนี้ ผานไปรุนแลวรุนเลาก็ย่ิงแกปญหาความสัมพันธไดลําบากมากขึ้น 
 การจัดกิจกรรมใหมีการพบปะพูดคุย หรือทํางานรวมกันนั้น นพ.อําพล จินดาวัฒนะใหความเห็นวา นาจะเริ่ม
จากการจัดเวทีท่ีทําใหใหเกิดเครือขายของผูนําและบุคลากรระดับตาง  ๆ เชน การจดัเวทีการสนทนาท่ีเชิญผูคน
หลากหลายใหมาพบกันอยางสม่ําเสมอ เชน กลุมรองอธิบดี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรจากองคกร ส. ตาง 
ๆ เครือขายภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มารวมกัน โดยเปนการสนทนาบทฐานของการแลกเปล่ียน
เรียนรู 
 สวนกระบวนการอื่น ๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การจัด
อบรมผูบริหารของหนวยงานองคกรตาง ๆ ท่ีมีเปาหมายอยางหนึ่งในการสานเครือขายระหวางเขารวม ก็เปนส่ิงจําเปน
ท่ีแตละหนวยงานผูรับผิดชอบตองทบทวนเพ่ือพัฒนาใหดีขึ้น  

การขยายเครือขาย 

   ปจจุบันมีตัวแสดงใหม ๆ เขามารวมในเครือขายเพ่ือรวมกันอภิบาลระบบสุขภาพเพ่ิมขึ้น บางสวนเปนกลุมท่ี
ผูคนในวงการสาธารณสุขไมคุนเคย หรือบางสวนเกิดจากการแปลสภาพของกลุมท่ีมีอยูเดิม ตัวแสดงใหม ๆ ท่ีสําคัญ
คือ เครือขายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีมีบทบาทเพ่ิมขึ้นแตยังมีความเขาใจประเด็นดานสุขภาพไมลึกมากนัก และ
กลุมองคกรภาคประชาชน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งจํานวน และคุณภาพ  

                                                            
28 จากการสัมภาษณ นพ.อําพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. (4 ก.พ. 2552) 
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 การเรียนรูเพ่ือขยายเครือขายและประสานกับภาคีใหม ๆ เพ่ิมขึ้นเปนส่ิงจําเปน เพราะปจจยัท่ีเกี่ยวของกับ
สุขภาพเชื่อมโยงกวางขวางกับหลากหลายประเด็น การมีสวนรวมท่ีกวางขวางจึงเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ซึ่งตองการ
ทักษะใหมในการพูดคุยส่ือสารกันใหเขาใจ และ หาวิธีใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน เชนประเด็นเกี่ยวกับสิทธิบัตรยาที่
ตองเกี่ยวของกับบริษัทยาท้ังในประเทศ และบริษัทยาขามชาติ หรือประเด็นเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจท่ีตองเกี่ยวของกับ
หนวยงานและองคกรดานธุรกิจและเศรษฐกิจจํานวนมาก 
 ในการส่ือสารและทํางานกับเครือขายใหม ๆ เหลานี้ บางสวนในกลไกมีทักษะและประสบการณมากกวาสวน
อ่ืน ๆ จึงควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและถายทอดใหแกกันดวย 
 

๕.๒ การพัฒนาธรรมาภิบาล (Good Governance)   

ธรรมาภิบาลของเครอืขายองคกรหลัก 

 การมีองคกรหลักหลายองคกรเปนลักษณะท่ีสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาล แตปจจุบันท่ีมีหนวยงานใหม ๆ มา
ทําหนาท่ีดานตาง ๆ มากขึ้น และมีหลายบทบาทภารกิจท่ีมีสวนซ้ําซอนกับกระทรวงสาธารณสุข ทําใหเกิดคําถามวา
เมื่อมีองคกรใหม ๆ มาทําหนาท่ีเหลานี้ กระทรวงสาธารณสุขควรจะทําหนาท่ีอะไร ซึ่งในประเด็นนี้ นพ.บรรลุ ศิริพานิช 
ใหความเห็นวา  

 “... ถาจะเอาหนาท่ีใหญ กระทรวงสาธารณสุขเปนแตเพียงตัวชี้นําทาง นั่นละใหญท่ีสุดแลว
...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 ควรมีบทบาทชี้นาํทางและกํากับดูแล แตตองทําตัวเองใหเล็ก เพราะปจจุบัน
สังคมมันเปล่ียนไป คนท่ีมีอํานาจนี่นะ ย่ิงตัวโตอํานาจย่ิงต่ํานะ ...คนท่ีมีอํานาจจะไปส่ังคนท่ีไมมี
อํานาจ บางทียาก  คนท่ีไมมีอํานาจแลวไปส่ังคนดวยกัน บางทีมันเชื่องาย เพราะมันไมไดเอาอํานาจ
มาส่ัง29”  

 แนวคิดนี้สอดคลองกับขอเสนอของ คณะทํางานเพ่ือศึกษากลไกในระบบสุขภาพแหงชาติและบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งไดทําการทบทวนเอกสาร สัมภาษณและรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของ
ในชวงป พ.ศ.2549 แลวสรุปเปนขอเสนอบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขท่ีคาดหวังในป พ.ศ. 2550-2555 ไววา 
กระทรวงฯ ควรมีบทบาท 10 ประการ ซึ่งบทบาทหนาท่ีหลักคือ “ดูแลการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
ของประเทศ” มีสาระสําคัญ 6 ประการ (อําพล 2549: 39-40) ไดแก 

(1) เปนเจาภาพหลักจัดใหมีกระบวนการพัฒนาและกําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพแหงชาติ 
(National Health Policy and Strategy) อยางครบวงจรและตอเนื่อง 

(2) นโยบายและยุทธศาสตรท่ีตองกําหนด ไดแก 
- นโยบาย ยุทธศาสตร และทิศทางการลงทุน และการเงินการคลังดานสุขภาพ 

                                                            
29 จากการสัมภาษณ นพ.บรรลุ ศิริพานิช (9 ม.ค. 2552) 
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- นโยบายดานการจัดระบบและการกระจายสถานบริการสุขภาพ 
- นโยบายและยุทธศาสตรดานทรัพยากรดานสุขภาพ ไดแกกําลังคนดานสาธารณสุข ท้ังการผลิต 

การกระจาย การใชและการพัฒนา เปนตน 
- นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
- นโยบายการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ เปนตน 

(3) การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ควรดําเนินการดวยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลาย (เสนตรง, เจรจา
ตอรอง, ถกแถลง ฯลฯ) โดยเชื่อมประสานกับเครือขายภาควิชาการ ประชาสังคม เอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิการมีสวนรวมตลอดกระบวนการ และสอดคลอง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศและนโยบายของรัฐบาลในชวงเวลานั้น ๆ  

(4) เชื่อมประสานกับคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เพ่ือรวมกันพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดาน
สุขภาพอยางมีสวนรวม 

(5) เชื่อมประสานกลไก/ระบบการสรางความรูทุกฝาย ไดแก สวรส., สกว., TDRI, กรมวิชาการ/สถาบัน/
เครือขายวิชาการตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ เพ่ือใหการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรอยูบน
ฐานความรู (Knowledge based) 

(6) มีระบบกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ท้ังของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและองคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ โดยเนนการกํากับ ติดตามประเมินผลเชิงสรางเสริม
ศักยภาพของผูเกี่ยวของทุกฝาย (Empowerment) 

 
 สวนกลไกอื่น ๆ ก็มีบทบาทหนาท่ีของตนเองโดยหลายภารกิจทํารวมกัน หรือสอดประสานกันได บางอยาง
ตองหลาย ๆ คนทําโอกาสสําเร็จจึงจะมีไดมาก ดังท่ีไดกลาวแลวส่ิงท่ีจําเปนจึงไมใชการสรางเอกภาพในอุดมคติแบบ
เกา แตเปนการทําใหสวนตาง  ๆ ในเครือขาย โดยยอมรับและเขาใจกัน ตัวอยางเชน  
 ระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งเปนระบบยอยท่ีสําคัญของระบบสุขภาพ สปสช. ในฐานะผูซื้อ (Purchaser) ตอง
ทําหนาท่ีจัดหาระบบบริการท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเปนธรรมกับประชาชน ดังนั้นนอกจากการซื้อบริการทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพ แลวยังตองพัฒนารูปแบบและเครือขายการดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อใหเกิดการใช
ทรัพยากรดานสุขภาพของประเทศอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคหัวใจ โรคไต 
รวมถึงการพัฒนาและเสริมพลังเครือขายในสวนทองถ่ิน ไดแก การรวมทุนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เปนตน   
 ระบบการสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งเปนงานของหลายกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเปนภารกิจหลักของ สสส. 
ก็มีแนวทางดําเนินการไดหลายรูปแบบ การทําเปนโปรแกรมระดับชาติ (National Program) ก็ยังมีความจําเปน ซึ่งเปน
งานท่ีตองระดมสรรพกําลังหลายฝายมาชวยกัน กระทรวงสาธารณสุขก็ควรทําบทบาทหลักในการเชื่อมประสาน โดย
กรมท้ังหลายควรหนาท่ีดานวิชาการ สวน สสส. ไมไดเนนการทําโปรแกรมแบบนี้ แตทําหนาท่ีเสริมแรง 
(Empowerment) และสนับสนุน (Support) ใหกับภาคประชาสังคมและภาคสวนอื่น ๆ มีการดําเนินงานสรางเสริม
สุขภาพท่ีเหมาะสม30 จึงเปนลักษณะท่ีเสริมกัน  
 

                                                            
30 จากการสัมภาษณ นพ.สุภกร บัวสาย ผูจัดการ สสส. (25 ก.พ. 2552) 
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แนวโนมในอนาคต 

 ภาพของ National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษ เปนภาพหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชเปนตัวแบบ
ใหกับกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคตในหลายแงมุม ซึ่งในภาพรวมมีประเด็นท่ีนาสนใจหลาย
ประเด็น ตัวอยางเชน 

- บทบาทขององคกรท่ีคลายกับกระทรวง คือ Department of Health (DH) มลัีกษณะเปนองคกรขนาดเล็กท่ีทํา
หนาท่ีหลักในการกําหนดทิศทาง กําหนดมาตรฐานและดูแลในภาพรวม สวนภารกิจเฉพาะดาน มีองคกรทํา
หนาท่ีเฉพาะท่ีเรียกวา Special Health Authorities กลุมนี้ถึงแมจะอยูภายใตการดูแล โดยไดรับงบประมาณ
ผาน DH แตมีความเปนอิสระเนื่องจากมีคณะกรรมการ (Board) เปนของตนเอง ซึ่งคลายกับกระทรวง
สาธารณสุขไทยในปจจุบันท่ีมี “องคกรในกํากับ” มาทําหนาท่ีเฉพาะ ไดแก สวรส. สปสช. เปนตน จึงเปน
ทิศทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขควรมีการปรับบทบาทและโครงสราง รวมถึงลดขนาดลง โดยอาจรวมภารกิจ
เฉพาะท้ังหลายเปนกลุมกอนแลวจัดต้ังเปน องคกรในกํากับ ปรับโครงสรางใหมีสมรรถนะในการทํางานสูงขึ้น  

- ประเทศไทยใชแนวคิดรัฐสวัสดิการในการจัดบริการสาธารณสุข โดยมีการแยกผูซื้อและผูขาย (Purchaser-
provider split) แยกการจัดการกองทุน และมีการแบงการบริหารจัดการกองทุนเปนสวนยอย ๆ เชน 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด ท่ีทําหนาท่ีคลาย Primary Care Trusts ของอังกฤษที่แบง
พ้ืนท่ีดูแลประชากร แหงละประมาณ 3 แสนคน และการบริหารจัดการในระดับเขต เชน สปสช.เขต หรือ 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับเขต (คปสข.) มีลักษณะคลายกับ Strategic Health Authorities 
ท่ีดูแลประชากรแหงละประมาณ 2.5 – 7.5 ลานคน จึงมีความเปนไปไดท่ีจะพัฒนาใหกลไกเหลานี้มีระบบการ
ทํางานท่ีมีสวนรวมจากท้ังฝายสถานพยาบาลและประชาชนมากขึ้น รวมท้ังสามารถกระจายอํานาจใหเปน
องคกรท่ีมีความเปนอิสระไดมากขึ้น  

ธรรมาภิบาลภายในองคกร 

 ทุกองคกรในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ จะตองมีการดําเนินการเพ่ือใหธรรมาภิบาลภายในองคกรมีความ
เขมแข็ง ซึ่งรวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสรางและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร แตเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข
เปนองคกรท่ีมีประวัติศาสตรยาวนาน มีโครงสรางและวัฒนธรรมองคกรแบบวัฒนธรรมราชการที่เปล่ียนแปลงไดยาก จึง
จําเปนตองมีการปรับเปล่ียนมากกวาองคกรอ่ืน ท่ีเพ่ิงจัดต้ังขึ้นใหม 
 การปฎิรูปกระทรวงสาธารณสุข 4 ครั้งท่ีผานมานั้น การปฏิรูปครั้งท่ี 3 (พ.ศ.2535) แมมีการปรบัเปล่ียนหลาย
ประการและมีการจัดต้ังหนวยงานใหม ๆ ไดแก สํานักนโยบายและยุทธศาสตร หรือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปน
ตน และ การปฏิรูปครั้งท่ี 4 (พ.ศ.2545) ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจัดกลุมภารกิจและโครงสรางการบริหาร ท้ังสองคร้ังนี้
ก็ไดรับการวิเคราะหวาเปนเพียงการปรับเปล่ียน “เล็กนอย” เทานั้น แมมีความพยายามในการเสนอแนวทางหรือจัดต้ัง
หนวยงานขึ้นมาดูแลเรื่องการปฏิรูป เชน การกระจายอํานาจ หรือการปฏิรูปวัฒนธรรมองคกร แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมมี
การเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรมมากนัก  
 จากสภาพความแข็งตัวและเปล่ียนแปลงไดยากนี้ ทําใหตลอดระยะเวลากวาสิบปท่ีผานมาเกิดความสับสนและ
ความตึงเครียดขึ้นในกระทรวงฯ เนื่องจากมีองคกรและกลไกดานสุขภาพระดับตาง ๆ เกิดขึ้นใหมจํานวนมากทําให
บทบาทภารกิจท่ีเคยรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว ถูกแบงแยกออกไป เชน การเกิดขึ้นของ สปสช. ท่ีทําใหงบประมาณ
สวนใหญซึ่งเปน “อํานาจ” ทางการบริหารท่ีสําคัญถูกเปล่ียนมือ โดยเฉพาะการเกิดกลไกใหมภายใต พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนแรงเคนท่ีทําใหกระทรวงสาธารณสุขสูญเสียอัตลักษณ (Identity) การเปนผูนําดานสุขภาพของ
ประเทศท่ีเคยมีมาต้ังแตอดีต   
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 หลายฝายท้ังภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข มีความท่ีเห็นสอดคลองกันวาจําเปนตองมีการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุขครั้งสําคัญอีกครั้งในระยะเวลาอันใกลนี้ โดยเห็นวากระทรวงสาธารณสุขยังจําเปนตองทําหนาท่ี
ผูนําดานสุขภาพของประเทศตอไป แตจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ ไดแก การกระจายอํานาจ ปรับโครงสราง 
ลดขนาดองคกร ลดอัตรากําลังท่ีซ้ําซอนเกินจําเปน เปนตน กระบวนการปฏิรูปนี้ตองอาศัยการขับเคล่ือนโดยการมีสวน
รวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีผูรับผิดชอบเฉพาะและทํางานอยางตอเนื่อง ภายใตฐานวิชาการ การเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและการขับเคล่ือนของภาคประชาสังคมอยางเขมแข็ง จึงเปนภารกิจท่ียากแตมีความจําเปนอยางยิ่ง  

การปฏริูปกระบวนการทํางาน 

 แมการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขจะยังไมประสบความสําเร็จ แตในกระบวนการทํางานปจจุบันก็ตองมีการ
พัฒนาดวยเชนกัน เชน การใชอํานาจของผูบริหารระดับตาง ๆ ควรมีกระบวนการที่โปรงใสและมีสวนรวมมากขึ้น เชน 
การจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร แทนท่ีจะมีแตผูใตบังคับบัญชาของตนเอง ก็ใหมีคนอื่นท่ีมีสวนเกี่ยวของ เขามาอยูใน
ขบวนการตัดสินใจ ขบวนการใชทรัพยากร ขบวนการแตงตั้งโยกยายบุคคล เปนตน  
 นอกจากนี้ในการตัดสินใจของผูบริหาร ควรอยูบนฐานของขอมูลท่ีเพียงพอ (evidence based) การตัดสินใจ
จํานวนมากท่ีผานมาทําบนขอมูลท่ีจํากัดและไมรอบดาน31 มีกรณีตัวอยางเชน การสรางโรงถลุงเหล็กท่ียังสรางไมได
จนถึงขณะนี้ เพราะในการตัดสินใจ คณะรัฐมนตรีใชขอมูลไมรอบดานเพียงพอ เชน มีแตขอมูลวาสรางโรงงานแลวจะ
สงออกเพ่ิมไดเทาไร เก็บภาษีเพ่ิมไดเทาไร แตขาดขอมูลในเรื่องผลกระทบในอีกดานหนึ่ง เมื่อตัดสินใจประกาศออก
มาแลว ก็สรางไมได เพราะชาวบานในพ้ืนท่ีไมยินยอม ในระบบสุขภาพก็ทํานองเดียวกันตองมีขอมูลรอบดาน เชน 
ระบบการดูแลผูปวยไตวาย ถาไมมีขอมูลเพียงพอคนจํานวนมากจะสนับสนุนใหใชวิธีการฟอกเลือด แตเมื่อมีผูทํา
การศึกษาพบวาถาใชวิธีนี้ท้ังหมดงบประมาณของประเทศที่มีไมสามารถรองรับได สุดทายจึงไดคําตอบออกมาวาใช
วิธีการลางไตทางหนาทองแทน หรือ กรณีการออกมาคัดคานหรือส่ังใหยกเลิกการบังคับใชสิทธิเหนือสิทธิบัตร (ซีแอล) 
สวนใหญกใ็ชเพียงความรูสึกเทานั้น เชน คิดวาทําอยางนี้แลวจะมีคนคาน โดยไมมีความเขาใจผลดีผลเสีย ไมมีขอมูล
เพียงพอ  

การปฏริูปวฒันธรรม 

 นอกจากการปฏริูปองคกรแลว ความคิดความเขาใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพและวัฒนธรรมองคกรเปนส่ิงท่ี
จําเปนตองไดรับการปฏิรูปดวย ไมใชเพียงสวนของขาราชการประจําท่ีตองปรับเปล่ียนความคุนเคยและวัฒนธรรมการ
ทํางานแบบราชการเทานั้น ฝายการเมืองและรัฐบาลก็จําเปนตองทําความเขาใจกับระบบสุขภาพท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เขาใจวาสังคมมีความซับซอนมากขึ้น 
 ธรรมาภิบาลภายในองคกรไมไดเปนเรื่องของผูบริหารหรือของผูบังคับบัญชาเทานั้น แตเปนเรื่องของคนทั้ง
องคกร ท่ีจะตองถูกทําใหเขาใจ และสนับสนุนเรื่องนี้ดวย ถาคนในองคกรท้ังหมดไมเห็นภาพอยางนี้ไปดวยกันก็ไม
สามารถพัฒนาได เพราะบางคร้ังผูใตบังคับบัญชาบางคนกลับเห็นดวยกันการกระทําท่ีไมถูกตอง เพราะวาตัวเองได
ประโยชน แตก็เปนเพียงคนสวนนอยเทานั้น คนสวนใหญยังตองการใหหนวยงานของตนเปนองคกรท่ีดี ดังนั้นการ
ผลักดันใหคนท้ังองคกรมีความเขาใจ และรวมกันผลักดันในเรื่องนี้จึงเปนมาตรการท่ีสําคัญ เพราะคนในองคกรนั้นเอง
จะเปนผูคอยสอดสองดูแลการทํางานของผูบริหาร รวมถึงมีสวนในการเลือกสนับสนุนผูบริหารท่ีดีและไมยอมรับหรือ
ปฏิเสธผูบริหารท่ีไมดีดวย 
 

                                                            
31 จากการสัมภาษณผูบริหารระดับกองในกระทรวงสาธารณสุข 
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การพฒันาองคกรภายนอกท่ีสนับสนุนธรรมาภิบาล 

 นอกจากการปฏริูปและพัฒนาจากภายในแลว ธรรมาภิบาลของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพตองอาศัยการ
ทํางานขององคกรภายนอกมาชวยเสริมดวย จึงเปนบทบาทของรัฐบาลและทุกฝายท่ีเกี่ยวของท่ีตองรวมกันพัฒนากลไก
เหลานี้ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ศาลปกครอง 
รัฐสภา ส่ือมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ  เปนตน  
 

๕.๓ การพัฒนาการอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) 

 
 การอภิบาลสะทอนคิดท่ีอยูในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาตินั้นไมไดจํากัดอยูเฉพาะกลไกท่ีเกิดขึ้น
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 และมีผูเกี่ยวของท่ีรวมอยูในกลไก
เหลานี้เปนจาํนวนมาก  แตในกรอบของระบบสุขภาพแหงชาติ กฎหมายฉบับนี้ไดไดใหเครื่องมือท่ีสําคัญและเปด
โอกาสใหกับสังคมในการพัฒนาระบบสุขภาพไปในทิศทางท่ีทุกคนตองการ 
 จากแนวคิดของการอภิบาลสะทอนคิด ท่ีใหความหมายวาการอภิบาลคือการท่ีสังคมรวมกันเลือกปญหาและ
วางแนวทางในการรับมือกับปญหานั้นรวมกัน จากกรอบแนวคิดนี้สามารถนํามาใชเพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนา
กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติไดดังนี้ 

การมสีวนรวม 

 สวนสําคัญของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต การวิเคราะหระบบ การกําหนดเปาหมายและการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร คือ “การมีสวนรวม” อยางกวางขวางของทุกภาคสวนในสังคม ซึ่งเปนความทาทายใหญ เนื่องจากเมื่อ
กําหนดขอบเขตวาเปน “ระบบสุขภาพแหงชาติ” จึงครอบคลุมถึงผูคนทุกคนทุกกลุมในประเทศไทย การเปนตัวแทน 
การมีสวนรวมหรือไมมีสวนรวม จึงเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําให กลไกและผลผลิตของกลไกเหลานี้ เชน มติสมัชชา
สุขภาพ หรือ ธรรมนูญสุขภาพ มีความชอบธรรมและเปนท่ียอมรับมากนอยเพียงใด  
 ดังนั้นกลไกและเครือขายภาคีท่ีมีอยูในปจจุบัน ตองใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใช
ประโยชนจากกลไกเหลานี้ เชน กระบวนการการจัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ หรือ กระบวนการสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ จะปลอยใหเปนบทบาทของ คสช. หรือ สช. โดยลําพังไมได ดังนั้นทุกฝายตองปรับทัศนะคติ เลิกยึด
ติดกบัความรูสึกเปนของเขาของเรา ซึ่งสะทอนใหเห็นจากการมีสวนรวมในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 1 ท่ีพบวามี
บางกลุมบางหนวยงานท่ีไมใหความสําคัญ 
 ในอีกทางหน่ึงผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหลัก เชน คสช. สช. คณะกรรมการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จะตอง
ปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ขยายเครือขายใหม ๆ รวมถึงการแกปญหาทางเทคนิค เชน 
กระบวนการคัดเลือกกลุม/บุคคลที่เขามาทําหนาท่ีเปนตัวแทน กระบวนการวิเคราะหและสังเคราะห และคัดเลือก
ความเห็น หรือประเด็น กระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การทํางานขององคกร คณะกรรมการ และ
บุคคลตาง ๆ รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายท่ีมีอยูเพ่ือใหสามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ เชน ทักษะการรวบรวมความเห็น การนําเสนอ และการเจรจาตอรอง สําหรับผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ 
เปนตน 

การกําหนดเปาหมายรวมกันซํ้าแลวซํ้าเลา 

 สวนสําคัญของการอภิบาลสะทอนคิดคือการตั้งเปาหมาย ซึ้งตองอาศัยยุทธศาสตรการรวมกันกําหนด
เปาหมายซ้ําแลวซ้ําเลา (Iterative participatory goal formulation) เพราะปญหาในปจจุบันมีความซับซอน มีความไม
แนนอนเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และท่ีสําคัญคือเสนทางท่ีเลือกในปจจุบันจะเปนตัวกําหนดความเปนไปของอนาคต 
(Path dependency) ดังนั้น “เปาหมาย” ท่ีกําหนดขึ้นก็จะเปนเคร่ืองกําหนดความเปนไปในอนาคต จึงตองมี
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกฝายมาชวยกันปรับแตงใหเหมาะสมซ้ําแลวซ้ําเลา ซึ่งสอดคลองกับหลักการท่ีกําหนดไว
สําหรับการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ  
 ในกระบวนการจัดทํา รางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 1 พ.ศ.... แมคณะทํางานพยายาม
รวมรวมขอมูลและความคิดเห็นดวยกระบวนการหลายรูปแบบ เพ่ือใหเปนความเห็นของคนในวงกวางมากท่ีสุด แตก็ไม
มีทางที่จะครอบคลุมความตองการของทุกคนได อีกท้ัง “เปาหมาย” ท่ีกําหนดไวก็เปนการมองไปขางหนาจนถึง พ.ศ. 
2563 ซึ่งกวาจะถึงเวลานั้น ปจจัยตาง ๆ คงจะเปล่ียนแปลงไปอีกมาก ใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 จึง
กําหนดใหตองมีการทบทวนเพ่ือจัดทําฉบับใหมทุก ๆ 5 ป ดังนั้นขอบกพรองของธรรมนูญฯหรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงจึง
สามารถพบได แตก็ไมใชเหตุผลท่ีจะไมยอมรับธรรมนูญฯ และในอีกดานหนึ่งคือเมื่อธรรมนูญฯไดรับการเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลวก็ควรมีกระบวนการทบทวนเพ่ือปรับแกธรรมนูญฯเริ่มตนตามมาทันที เพราะ ณ วันนั้นบริบท
บางอยางก็ไดเปล่ียนไปแลว  

การพฒันายุทธศาสตรรวมกัน 

 นอกจากการมารวมกันวิเคราะหระบบ และกําหนดเปาหมายแลว การพัฒนายุทธศาสตรรวมกัน (Interactive 
strategic development) เปนส่ิงท่ีจําเปนในการดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายที่กําหนด ส่ิงนี้จึงเปนกระบวนการสําคัญ
ท่ี คสช. สช. สมัชชาสุขภาพ รวมถึงกลไกอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของตองใหความสําคัญ ดังขอสรุปสําคัญของสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติครั้งท่ี 1 ท่ีวาจะผลักดันมติสมัชชาท่ีมีมากถึง 14 ประเด็นใหไปสูการปฏิบัติไดอยางไร เพราะหากมีการ
ต้ังเปาหมายแตไมมีการดําเนินการใด ๆ สุดทายสมัชชาสุขภาพแหงชาติก็จะกลายเปนเพียงเวทีแสดงวาทะโดยไมมีผล
ในทางปฏิบัติ และจะคอย ๆ ลดคุณคาลงไปในที่สุด 
 ในสวนของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ การท่ี คสช. ไดจัดต้ังคณะกรรมการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามธรรมนูญฯ ขึ้น โดยมี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เปนประธานกรรมการนั้น เปนกลไกสําคัญท่ี
จะชวยผลักดันใหเกิดการดําเนินการ อยางไรก็ตาม คสช. สช. และคณะกรรมการชุดนี้ก็จําเปนตองใหความสําคัญกับ
กระบวนการพัฒนายุทธศาสตรรวมกันของผูเกี่ยวของทุกฝายเพื่อดําเนินการตามธรรมนูญฯ ดวย 
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บทที่ ๖ บทสรุปและขอเสนอเชิงนโยบาย 

 

๖.๑ บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 การเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 เปนจุดเปล่ียนสําคัญของประวัติศาสตรระบบ
สุขภาพไทย การเปล่ียนแปลงที่สําคัญคือการกําหนดนิยามใหมใหกับคําวา “สุขภาพ” ท่ีขยายอาณาบริเวณของ “ระบบ
สุขภาพ” ออกไปพนจากการแพทยและสาธารณสุขและเปดพ้ืนท่ีใหกับการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงครั้งใหญของโครงสรางอํานาจในระบบสุขภาพไทย บทบาทการควบคุมดูแลสุขภาพท่ีสถาบันการแพทย
และสาธารณสุขยึดกุมไวในชวงเวลานับรอยปถูกสงผานออกไปสูผูคนท้ังหลายทั่วสังคม สุขภาพไมไดเปนเพียงภาวะที่
ปลอดจากความเจ็บไขไดปวย แตกลายเปนอุดมการณของมนุษย 
 นอกจากนิยามของสุขภาพจะเปล่ียนไป นิยามของ “การปกครอง” ก็เปล่ียนไปดวย ความเปล่ียนแปลงตั้งแต
ระดับทองถ่ินจนถึงระดับโลกทําใหส่ิงท่ีเรียกวา “การปกครองโดยรัฐ” (Government) ไมสามารถทําหนาท่ีเปนตัวแทน
ในการดูแลรับผิดชอบสังคมไดโดยลําพังอีกตอไป อีกท้ังการปฏิรูประบบบริหารจดัการภาครัฐ การเกิดขึ้นของประชา
สังคม และขบวนการปฏิรูปการเมือง ไดเปดพ้ืนท่ีการมีสวนรวมและทําใหเกิดรูปแบบการกํากับดูแลและจัดการสังคม
แบบใหม ๆ ท่ีเรียกวา “การอภิบาล” (Governance) เปนส่ิงใหมท่ีเขามามีบทบาทแทนท่ีการปกครองโดยรัฐแบบดั้งเดิม 
ซึ่งการเปล่ียนแปลงนี้เกิดขึ้นในระบบสุขภาพดวยเชนกัน  
 ในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพของประเทศไปสูเปาหมาย เปนท่ียอมรับวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” (Health 
System Governance) เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดอยางหนึ่ง ซึ่งทําหนาท่ีในการชี้ทิศทางและกํากับดูแลใหระบบ
สุขภาพเคล่ือนตัวไปตามทิศทางที่กําหนด กลไกอภิบาลจึงไดกลายเปนเปาหมายในการพัฒนาและการปฏิรูประบบ
สุขภาพ แตอุปสรรคสําคัญ คือ ความซับซอนของระบบ และความหลากหลายของแนวคิดและการใชถอยคํา เนื่องจาก
ระบบสุขภาพท่ีซับซอน มีการเชื่อมประสานองครวม และมีสวนรวมอยางกวางขวางทําใหเกิดสังคมท่ีไรศูนยกลาง 
(Centerless Society) การอภิบาลเกิดขึ้นไดโดยทุกจุด ทําใหในความเปนจริงไมสามารถแยกองคประกอบของกลไก
อภิบาลออกจากระบบได สวนอีกดานหนึ่ง แนวคิดและถอยคําเหลานี้ก็เปนเพียงสัญญะจํานวนหนึ่งลองลอยอยู
ทามกลางสนามความหมาย (Semantic field) อันซับซอน ท่ีใครจะหยิบจับไปใชงานอยางไรก็ได     
 งานวิจัยชิ้นนี้เปนความพยายามในการพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือใชในการศึกษาและวิเคราะหส่ิงท่ีเรียกวา 
“กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” โดยพยายามทําศึกษาและทบทวนแนวคิดเรื่อง “การอภิบาล” แยกออกมาใหเห็น
อยางชัดเจน จากคําสมัยนิยมอยาง “ธรรมาภิบาล” ซึ่งเปนเพียงมิติหรือมุมมองหนึ่งของการอภิบาลเทานั้น  โดย
งานวิจัยนี้พยามยามคนหาคําตอบท่ีสําคัญ 3 ประเด็น ไดแก 

1. กรอบแนวคิดของ “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรเปนอยางไร 
2. กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติของประเทศไทยในปจจุบันเปนอยางไร และ 
3. การพัฒนากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติท่ีเปนอยู ณ ปจจุบันควรทําอยางไร 

กรอบแนวคดิ “การอภบิาลระบบสขุภาพ” 

 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ “การอภิบาล” (Governance) และ “ระบบสุขภาพ” (Health System) เพ่ือ
เชื่อมโยงหาความสัมพันธและพัฒนากรอบแนวคิดวา “การอภิบาลระบบสุขภาพ” ควรมีบทบาทหนาท่ีและกระบวนการ
หรือความสัมพันธอยางไร ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญไดวา 
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- มีผูกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพไวหลายลักษณะ แตขอเสนอขององคการ
อนามัยโลกในรายงานป พ.ศ.2550 (2007) มีความครอบคลุมและชัดเจนมากท่ีสุด ซึ่งสามารถประมวลได
เปนบทบาทหนาท่ีหลัก 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 การอภิบาลท่ีอาศัย
กระบวนการตรึกตรองสะทอนคิด หรือ การอภิบาลสะทอนคิด (Reflexive Governance) เมื่อทบทวนและ
วิเคราะหแนวคิดท้ัง 3 แบบน้ีพบวา ท้ังหมดอยูบนพ้ืนฐานเดียวกันคือเปนการอภิบาลในสังคมเปนระบบ
ซับซอนและตองอาศัยการมีสวนรวมจากองคประกอบท่ีหลากหลาย ซึ่งผูวิจัยเห็นวาท้ัง 3 แนวทางนี้เปน
ดังมุมมองหรือมิติ (Dimension) ของส่ิงเดียวกันท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได และไมสามารถแทนที่
กันได เนื่องจากแมจะมีสวนท่ีเห็นเหมือนกัน แตสวนท่ีเห็นตางกันก็มีความสําคัญ 

กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติในปจจุบัน 

แมระบบสุขภาพในปจจุบันจะมีลักษณะเปนเครือขายท่ีรัฐบาลไมไดมีอํานาจสูงสุด ไมสามารถควบคุม
เครือขายไดโดยตรงหรือไดอยางเต็มท่ีมากขึ้น อีกท้ังโครงสรางการอภิบาลประกอบดวยท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม ภายใตระบบการเมืองการปกครองของประเทศไทย รัฐบาลก็ยังคงเปนโครงสรางหลักท่ีตองมีความ
รับผิดชอบ (accountability) ตอสุขภาพของประชาชน กลไกภาครัฐจึงตองเปนแกนกลางในโครงสรางการอภิบาลระบบ
สุขภาพ จึงอาจสรุปไดวาตัวแสดงหลักท่ีทําหนาท่ีเปน “กลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ” นับจนถึงการประกาศใช 
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) และกลไกอื่นท่ีถูกจัดต้ังขึ้นโดย พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 โดยเฉพาะ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) 
   จากการวิเคราะหความสัมพันธของกลไกเหลานี้ พบวาในฐานะหนวยงานภาครัฐกลไกเหลานี้มีโครงสรางการ
บริหาร ระบบงบประมาณและบทบาทภารกิจท่ีสัมพันธกันในฐานะหนวยงานภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีเปนผูกํากับดูแล และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนจุดเชื่อมตอสําคัญท่ีสามารถประสานทิศทาง
และนโยบายของทุกกลไกได ดังนั้นรัฐบาลจึงเปนหัวใจสําคัญท่ีสามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและแบบ
แผนการปฏิบัติขององคกรภาครัฐท่ีเชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ 
 ในบทบาทของกลไกอภิบาลระบบ บทบัญญัติในกฎหมายไดกําหนดใหกลไกเหลานี้มีอํานาจหนาท่ีหลาย
ประการรวมกัน โดยเฉพาะการประสานงานและสรางความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ ในสังคมไดกําหนดใหเปนบทบาท
หลักอยางหน่ึงของทุกหนวย นอกจากความเหล่ือมซอนของบทบาทตามกฎหมายแลว ในทางปฏิบัติภารกิจบางอยางก็
จําเปนตองทําถึงแมวาจะซ้ําซอน หรือเปนการ “เหยียบเทา” กันก็ตาม จึงเปนสาเหตุสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดท้ังความ
สมานฉันทและความขัดแยงขึ้นในความสัมพันธ 
 การวิเคราะหความสัมพันธโดยใชมุมมองการอภิบาลทั้ง 3 มิติ ไดขยายภาพใหเห็นวา ในเครือขายการอภิบาล
มีความเครียดเกิดขึ้นอยางมากท่ีกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการเปนหนวยงานเกาแกท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลง
โครงสรางและวัฒนธรรมใหสอดคลองกับบริบทใหมไดทัน และวัฒนธรรมราชการ (Bureaucratic) ท่ีฝงรากอยางเหนี่ยว
แนนและตอตานการเปล่ียนแปลง สวนกลไกอื่นซึ่งมีการออกแบบระบบไวรองรับการเปล่ียนแปลงได แตก็ยังมีภาระใน



79 

 

การพัฒนาธรรมาภิบาลภายในองคกร โดยเฉพาะ สช. และกลไกที่เกิดขึ้นใหมยังมีความทาทายท่ีตองพิสูจนตนเองทั้งใน
ดานธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการและบทบาทในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพไปสูไปหมายท่ีวางเอาไว อีกท้ังกลไก
ภายนอกท่ีจะชวยเสริมสรางธรรมาภิบาลของกลไกในระบบสุขภาพ ก็ยังไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางท่ีควร  
 นอกจากความสัมพันธในระดับองคกรแลว ความสัมพันธสวนตัวระหวางบุคลากรระดับตาง ๆ ระหวางองคกร
ก็เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอเครือขายการอภิบาล พบวาในระดับกลางและระดับปฏิบัตินั้นไมมีปญหามากนัก เนื่องจาก
สวนใหญมีความคุนเคยและมีการรวมงานกันอยูเสมอ รวมทั้งมีการขอสนับสนุนทรัพยากรขามองคกรเพ่ือใชในการ
ดําเนินงานดวย แตในระดับบริหารคอนขางมีระยะหางกันรวมถึงยังมีความขัดแยงกันท้ังในเชิงความคิดและการทํางาน
อยูบาง กระบวนการสรางความสัมพันธเชน การประชุมประจาํเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การอบรมผูบริหารท่ี
จัดโดยหลายสถาบัน ก็ไมสามารถเติมชองวางสวนนี้ไดมากนัก 
 พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ไดทําใหกลไกอภิบาลสะทอนคิดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม และไดสรางเครื่องมือและ
กลไกใหม ๆ ท่ียังตองอาศัยเวลาในการพัฒนา ยังมีความทาทายสําคัญรออยูอีกมาก โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
กระบวนการใหเกิด “การมีสวนรวม” ท่ีเปนท่ียอมรับของทุกฝาย รวมถึงการผลักดันส่ิงท่ีไดจากเวทีการคิดใหเกิดผลใน
เวทีการปฏิบัติ 

การพฒันากลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ จากปจจุบันสูอนาคต 

 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 ไดกําหนดให “การสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลใน
การจัดการระบบสุขภาพ” เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ  และจากการวิเคราะหขอมูลจากหลายสวน รวมถึงการ
เทียบเคียงกับระบบสุขภาพของประเทศอังกฤษที่มีความคลายคลึงกับประเทศไทยหลายประการ เมื่อไดสังเคราะหแนว
ทางการพัฒนาพบวามีความสอดคลองกัน โดยพบวาแนวทางการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ
ไทย มีประเด็นท่ีสําคัญ 3 ประเด็น ไดแก การสรางเอกภาพ ธรรมาภิบาล และ การสะทอนคิด  

เอกภาพ 

 บริบทของสังคมในปจจุบันท่ีมีความเปนเครือขายท่ีมีชีวิตมากขึ้น ทุกสวนของสังคมบทบาทหนาท่ี มีคุณคา
ความหมายและกํากับดูแลตัวเอง ทําให “เอกภาพ” ในแบบที่ท้ังหมดตองคิดตองทําไปในทิศทางเดียวกันเปนอุดมคติ
แบบเกา แตควรเปนในลักษณะท่ีเทียบไดกับวงดนตรี ท่ีเครื่องดนตรีทุกชิ้นก็ไมไดเลนเหมือนกันหมด แตจะตองบรรเลง
ไปในแบบของตัวเอง เอกภาพของวงจะเกิดขึ้นจากการบรรเลงอยางสอดประสาน (harmonized) เขากันเปนบทเพลงที่
ไพเราะ แมจะมีการเลนตัวโนตซ้ําซอนหรือขัดกันก็เปนการเสริมใหบทเพลงมีจังหวะ ลีลาและความงดงามมากขึ้น  
 องคประกอบในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติก็เชนเดียวกัน แตละกลไกมีการควบคุมจัดการตนเองมี
เปาหมายและพันธกิจของตัวเอง ภารกิจท่ีทําจึงมีสวนท่ีซ้ําซอนกันไดโดยธรรมชาติ เพราะเสนแบงของส่ิงท้ังหลายใน
สังคมไมเคยมีอยูจริง การพัฒนาท่ีสําคัญจึงไมใชการแบงเขตแดนเพ่ือไมใหมีการขามลํ้าเสน แตเปนการทําใหงานท่ี
ซ้ําซอนกันนั้นมีลักษณะ “ซ้ําเสริม” กันใหไดมากที่สุด 
 แนวทางการสรางเอกภาพในความหมายนี้ในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ มีขอเสนอดังนี้ 

- การมีเปาหมายรวมกันเปนส่ิงสําคัญในการสรางเอกภาพ ทุกกลไกจึงตองทบทวนเปาหมายของตนเอง 
และควรมีโอกาสไดพูดคุยกันอยางจริงจังเพ่ือแลกเปล่ียนและทําความเขาใจกัน  

- รัฐบาล หรือของกระทรวงสาธารณสุข ควรทําหนาท่ีคลายกับผูกํากับวงหรือ วาทยกร (conductor) ซึ่งทํา
หนาท่ีใหเครื่องดนตรีทุกชิ้นบรรเลงเปนบทเพลงที่ไพเราะได  

- ทุกฝายควรใหความสําคัญและใช “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ” เปนกรอบอางอิง (social 
reference) ในการทํางาน ซึ่งจะทําหนาท่ีเปรียบไดดังโนตดนตรีชิ้นหนึ่งท่ีทุกสวนในสังคมสามารถใชได 
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เพ่ือใหเกิดการสอดประสานกันโดยไมจําเปนตองใชอํานาจรัฐ รวมถึงใชเครื่องมือนี้ในการพัฒนาเพลงและ
โนตเพลงใหม ๆ ในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

- กลุมผูนําท้ังหลาย ควรไดมีโอกาสเรียนรูรวมกัน หรือทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และมีการพบกัน
อยางสม่ําเสมอ (regular forum) อยางนอยก็มีการพบปะรับประทานอาหารรวมกัน มีโอกาสพูดคุยกัน
บาง เพ่ือลดชองวางระหวางกัน เชน ชองวางในการรับรูขอมูลและชองวางทางความคิด  

- ควรจัดเวทีเพ่ือสรางเครือขายของผูนําและบุคลากรระดับตาง  ๆ เชน การจัดเวทีการสนทนาท่ีเชิญผูคน
หลากหลายใหมาพบกันอยางสม่ําเสมอ เชน กลุมรองอธิบดี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรจาก
องคกร ส. ตาง ๆ เครือขายภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มารวมกัน โดยเปนการสนทนา
บทฐานของการแลกเปล่ียนเรียนรู 

- ควรพัฒนากระบวนการที่มีอยูในปจจุบัน ใหสามารถมีสวนในการสรางความสัมพันธระหวางกลไกตาง ๆ 
ไดมากขึ้น เชน การประชุมประจําเดือนของกระทรวงสาธารณสุข หรือ การจัดอบรมผูบริหารของ
หนวยงานองคกรตาง ๆ  

- การสานเครือขายขยายวงเปนส่ิงจําเปนในการทําใหกลไกอภิบาลระบบสุขภาพมีเอกภาพมากขึ้น เพราะ
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพเชื่อมโยงกวางขวางกับหลากหลายประเด็น ซึ่งอาศัยการเรียนรูและพัฒนา
ทักษะใหมในการพูดคุยส่ือสารกันใหเขาใจ และ หาวิธีใหม ๆ ในการทํางานรวมกัน โดยมีการแลกเปล่ียน
เรียนรูแลกเปล่ียนประสบการณกัน เชน อาจมีการจดัเวทีเรียนรูการทํางานสานเครือขายสรางเสริม
สุขภาพโดย สสส.หรือการสานเครือขายเพ่ือการขับเคล่ือนนโยบายโดย สช.เปนตน   

ธรรมาภิบาล 

 ธรรมาภิบาลเปนท้ังเปาหมาย และเปนแนวทางในการพัฒนาใหองคกรประกอบตาง ๆ รวมถึงภาพรวมของ
กลไกท้ังหมดมีลักษณะท่ีถูกท่ีควร เปนดังขอวินัยท่ีกําหนดวัตรปฏิบัติท่ีถูกท่ีควรเพ่ือใหสังคมอยูรวมกันไดอยางสันติ
และมีสุขภาวะ นอกจากนี้คุณลักษณะสําคัญของธรรมาภิบาลหลายประการยังผลักดันใหกลไกท้ังหลายจะตองมีการ
ทบทวนปรับเปล่ียนหรือปฏิรูปตัวเองใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทท่ีเปล่ียนไปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดประโยชนสุข
สูงสุดแกสังคมอีกดวย  
 แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ มีขอเสนอดังนี้ 

- ทุกองคกรในกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ จะตองดําเนินการเพื่อใหธรรมาภิบาลภายในองคกรมีความ
เขมแข็ง ซึ่งรวมถึงการปรับเปล่ียนโครงสรางและการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร  

- เนื่องจากบริบทของสังคมและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพมีความซับซอนและเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
กระทรวงสาธารณสุขจึงควรปฏิรูปตนเองใหทําหนาท่ีในการเปนผูชี้นําทิศทางของระบบสุขภาพแหงชาติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรม ไดแก การ
กระจายอํานาจ ปรับโครงสราง ลดขนาดองคกร ลดอัตรากําลังท่ีซ้ําซอนเกินจําเปน เปนตน กระบวนการ
ปฏิรูปนี้ตองอาศัยการขับเคล่ือนโดยการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ มีผูรับผดิชอบเฉพาะและ
ทํางานอยางตอเนื่อง ภายใตฐานวิชาการ การเคล่ือนไหวทางการเมืองและการขับเคล่ือนของภาคประชา
สังคมอยางเขมแข็ง แมเปนภารกิจท่ียุงยากแตมีความจําเปนอยางยิ่ง 

- ควรพัฒนากระบวนการทํางานโดยเฉพาะการใชอํานาจของผูบริหารระดับตาง ๆ ควรมีกระบวนการท่ี
โปรงใสและมีสวนรวมมากขึ้น เชน ในการจัดต้ังคณะกรรมรวมในการตัดสินใจ นอกจากผูใตบังคับบัญชา
แลวควรใหมีบุคคลคนอื่นท่ีมีสวนเกี่ยวของ เขามารวมในขบวนการตัดสินใจ ขบวนการใชทรัพยากร 
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ขบวนการแตงตั้งโยกยายบุคคล รวมท้ังการใชอํานายและการตัดสินใจของผูบริหาร ควรอยูบนฐานของ
ขอมูลท่ีเพียงพอ (evidence based) 

- นอกจากขาราชการประจําท่ีตองปรับเปล่ียนความคุนเคยและวัฒนธรรมการทํางานแบบราชการแลว ฝาย
การเมืองและรัฐบาลก็จําเปนตองทําความเขาใจกับระบบสุขภาพตามความเปนจริงในปจจุบัน ท่ี
เปล่ียนแปลงไป และเขาใจวาสังคมมีความซับซอนมากขึ้น 

- ธรรมาภิบาลภายในองคกรไมไดเปนเรื่องของผูบริหารหรือของผูบังคับบัญชาเทานั้น แตเปนเรื่องของคน
ท้ังองคกร ท่ีจะตองถูกทําใหเขาใจและใหการสนับสนุน  

- ธรรมาภิบาลของกลไกอภิบาลระบบสุขภาพตองอาศัยการทํางานขององคกรภายนอกมาชวยเสริมดวย 
จึงเปนบทบาทของรัฐบาลและทุกฝายท่ีเกี่ยวของท่ีตองรวมกันพัฒนากลไกเหลานี้ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา ส่ือมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ  เปนตน  

การสะทอนคิด 

 ในการพัฒนากลไกการอภิบาลระบบสุขภาพ ไมเพียงแตจําเปนตองสรางเอกภาพและธรรมาภิบาลแลว ยัง
จําเปนตองมีกระบวนการ “สะทอนคิด” อยูตลอดเวลา เนื่องจากเสนทางท่ีเลือกในปจจุบันเปนส่ิงท่ีกําหนดอนาคตความ
เปนไปในอนาคต อีกท้ังผลที่เกิดจากการเดินตามเสนทางนั้นก็มีความไมแนนอนสูง จึงตองมีการทบทวนอยางตอเนื่อง
ท้ังผลของการทําตามแนวทางที่เลือกไวและกระบวนการในการกําหนดเปาหมายและเลือกเสนทาง 
 ในกลไกอภิบาลระบบสุขภาพมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกําหนดเปาหมายและชี้นาํเสนทางของระบบ
สุขภาพ จึงตองมีกระบวนการทบทวนและปฏิรูปเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง แมกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นไดดวย
กระบวนการและกลไกเปนจํานวนมาก แตกลไกท่ีเกิดขึ้นจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เปนเคร่ืองมือสําคัญใน
กระบวนการของ “การอภิบาลสะทอนคิด”  
 มีขอเสนอแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

- กลไกนี้เปนเคร่ืองมือสําคัญของสังคมในการขับเคล่ือนพัฒนาและปฏิรูประบบสุขภาพ ดังนั้นทุกฝายตอง
ปรับทัศนะคติ เลิกยึดติดกับความรูสึกเปนของเขาของเรา กลไกและเครือขายภาคีท่ีมีอยูในปจจุบัน ตอง
ใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชนจากกลไกเหลานี้ เชน กระบวนการการ
จัดทําธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ หรือ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ จะปลอยใหเปนบทบาท
ของ คสช. หรือ สช. โดยลําพังไมได  

- ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบหลัก เชน คสช. สช. คณะกรรมการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จะตองปรับปรุงและ
พัฒนาใหเกิดการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ขยายเครือขายใหม ๆ รวมถึงการแกปญหาทางเทคนิค เชน 
กระบวนการคัดเลือกกลุม/บุคคลที่เขามาทําหนาท่ีเปนตัวแทน กระบวนการวิเคราะหและสังเคราะห และ
คัดเลือกความเห็น หรือประเด็น กระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การทํางานขององคกร 
คณะกรรมการ และบุคคลตาง ๆ รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายท่ีมีอยูเพ่ือให
สามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะการรวบรวมความเห็น การนําเสนอ และการ
เจรจาตอรอง สําหรับผูเขารวมสมัชชาสุขภาพ เปนตน 

- ควรเขาใจธรรมชาติและใหความสนใจกับการจัดทํา ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เนื่องจากเปน
กระบวนการของการกําหนดเปาหมายรวมกันซ้ําแลวซ้ําเลาของผูคนในสังคม (Iterative participatory 
goal formulation) ท่ีแมวาคณะทํางานพยายามทําเปนความเห็นของผูคนอยางกวางขวางก็ไมมีทางที่จะ
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ครอบคลุมความตองการของทุกคนได อีกท้ัง “เปาหมาย” ท่ีกําหนดไวก็เปนการมองไปขางหนานับสิบป
ซึ่งกวาจะถึงเวลานั้น ปจจัยตาง ๆ ก็จะเปล่ียนแปลงไปอีกมากดังนั้นขอบกพรองของธรรมนูญฯหรือส่ิงท่ี
ควรปรับปรุงจึงสามารถพบได แตก็ไมใชเหตุผลท่ีจะไมยอมรับธรรมนูญฯ 

- เมื่อธรรมนูญฯไดรับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวก็ควรมีกระบวนการทบทวนเพื่อปรับแกธรรมนูญฯ
เริ่มตนตามมาทันที เพราะ ณ วันนั้นบรบิทบางอยางก็ไดเปล่ียนไปแลว 

- การพัฒนายุทธศาสตรรวมกัน (Interactive strategic development) เปนส่ิงท่ีจําเปนในการดําเนินการ
เพ่ือบรรลุเปาหมายที่กําหนด จึงเปนกระบวนการสําคัญท่ี คสช. สช. สมัชชาสุขภาพ รวมถึงกลไกอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวของตองใหความสําคัญ เชน ความทาทายในการผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 1 ซึ่งมี
มากถึง 14 ประเด็นใหไปสูการปฏิบัติ เพราะหากมีการตั้งเปาหมายแตไมมีการดําเนินการใด ๆ สุดทาย
สมัชชาสุขภาพแหงชาติก็จะกลายเปนเพียงเวทีแสดงวาทะโดยไมมีผลในทางปฏิบัติ และจะคอย ๆ ลด
คุณคาลงไปในที่สุด 

 

๖.๒ ขอเสนอเชิงนโยบาย 
 

1. การพฒันาโครงสรางความสมัพันธในเครือขายการอภิบาล  

(1) ควรมีกระบวนการสรางความเขาใจใหผูท่ีเกี่ยวของตระหนัก ถึงบทบาทหนาท่ีของแตละองคกรท่ี
เชื่อมโยงกันเปนกลไกอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศ ลดการแบงแยกและคลายความยึดมั่นถือ
มั่นในองคกรของตน  

(2) ควรมีกระบวนการกําหนดเปาหมายของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงครวมกัน ควรใชธรรมนูญสุขภาพ
แหงชาติเปนกรอบอางอิงในการดําเนินงาน และอาจใชกระบวนการคนหาภาพอนาคตรวมกัน จัดทํา
แผน หรือกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน ซึ่ง  

(3) หนวยงานกลางควรเพิ่มการกระจายอํานาจ และปฏิรูปโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับบริบท
โดยรวมของระบบ เพ่ือใหสามารถทําบทบาทท่ีจําเปนไดอยางเหมาะสม เชน การปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุขใหสามารถทําหนาท่ีกํากับดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมไดดีย่ิงขึ้น 

(4) ควรเสริมสรางใหระบบสุขภาพมีภาวะผูนําท่ีเขมแข็ง โดยในภาคการเมืองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขควรแสดงบทบาทการนําใหชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เพ่ือกํากับดูแลใหโครงสรางท้ังหลายที่มีอยูสามารถทําหนาท่ีอยางสอดประสานกัน (Harmony) ท้ังนี้
จําเปนตองมีทีมสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพดวย  

(5) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางองคกร โดยการพัฒนาโครงสรางและกลไกการทํางานในประเด็น
ตาง ๆ รวมกันอยางตอเนื่อง เชน การพัฒนางานดานการสรางเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง  

(6) ควรเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรขององคกรตาง ๆ ในทุกระดับใหไดมีโอกาสเรียนรู
รวมกันหรือทํางานรวมกันอยางสม่ําเสมอ และควรมีการจัดกระบวนการเพ่ือพัฒนาใหเกิดเครือขาย
ความสัมพันธท่ีไมเปนทางการเพ่ิมมากขึ้น   

 



83 

 

2. การพฒันาธรรมาภิบาลในแตละองคกร 

(1) ทุกองคกรควรพัฒนาใหมีธรรมาภิบาลอยางแทจริง โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการสรรหาหรือ
แตงตั้งโยกยายบุคลากร กระบวนการใชอํานาจของผูบริหารโดยถูกตองชอบธรรม โปรงใส มีสวน
รวม และมีการตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีเพียงพอ 

(2) แตละองคกรควรมีการทบทวนตนเองและทําการปรับเปล่ียนและปฏิรูประบบและโครงสรางการ
ทํางานอยูเสมอเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการสนับสนุน
ใหมีกระจายอํานาจในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแตละบทบาทภารกิจ 

(3) ควรมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการทํางาน โดยเฉพาะระบบอุปถัมปและวัฒนธรรมแบบราชการ ท่ี
แทรกซึมอยูในท้ังกระทรวงสาธารณสุขและองคกรท่ีต้ังขึ้นภายหลัง โดยตองเนนการปรับเปล่ียนท่ี
ระดับบุคคลใหมีสวนรวมในการสรางธรรมาภิบาลในองคกร เชน การไมเพิกเฉยตอการใชอํานาจโดย
มิชอบของผูบริหารหรือการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกร 

(4) ควรเสริมสรางความเขมแข็งใหกับกลไกท่ีสนับสนุนพัฒนาธรรมาภิบาลของภาครัฐ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.) ศาลปกครอง รัฐสภา ส่ือมวลชน และองคกรกลางอื่น ๆ  เปนตน 

 

3. การใชกระบวนการตรึกตรองสะทอนคดิเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพอยางยั่งยืน 

(1) กลไกท่ีเกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเปนรูปธรรมสวนหนึ่งของกระบวนการและ
กลไกท่ีใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการอภิบาลระบบโดยอาศัยการ
ตรึกตรองสะทอนคิด มีขอเสนอแนะในการพัฒนา ดังนี้  

- ควรผลักดันใหทุกฝายใหความสําคัญและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและใชประโยชน
จากกลไกท่ีเกิดจาก พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 เชน การใชกระบวนการการจัดทํา
ธรรมนูญระบบสุขภาพแหงชาติ และกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เพ่ือกําหนด
กรอบนโยบายและเปาหมายรวมกันของสังคมไทยในการพัฒนาระบบสุขภาพ หรือการใช
กลไกของ คสช. ในการจัดต้ังคณะทํางานท่ีเปนกลาง เพ่ือหาทางออกใหกับประเด็นปญหา
สําคัญ ๆ ซึ่งสามารถนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบาย ออกกฎหมายหรือจัดต้ังองคกรเพ่ือทํา
หนาท่ีเฉพาะตอไปได 

- ผูมีสวนเกี่ยวของควรรวมกันพัฒนาและปรับปรุงแกไขปญหาทางเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหเกิด
การมีสวนรวมอยางกวางขวาง รวมถึงการเสริมวิธีคิด ความรูและทักษะใหกับเครือขายท่ีมี
อยูเพ่ือใหสามารถใชกลไกเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาและผลักดัน
ใหกระบวนการท้ังหลายเกิดผลในทางปฏิบัติ 

(2) ควรสงเสริมใหเกิดกระบวนการในรูปแบบตาง ๆ ท่ีสนับสนุนใหผูมีสวนไดสวนเสียจากทุกภาคสวน 
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการอภิบาลสุขภาพของตนเอง ไดแก กระบวนการนโยบายสาธารณ
อยางมีสวนรวม กระบวนการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน   
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บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

กรรณิการ กิจติเวชกุล และ อวยพร แตชูตระกูล 
2550 อีกกาวท่ีกลา...ของหมอขี่มาแกลบ นายแพทยมงคล ณ สงขลา กับการทํา CL ของประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน. 

กฤตยา อาชวนิจกุล และ กุลภา วจนสาระ 
2551 บทสํารวจวาทกรรมเรื่องสุขภาวะและการเมืองเร่ืองสมัชชาสุขภาพ. นนทบุรี: สํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 

เกรียงศักด์ิ วัชรนุกูลเกียรติ และ ยงยุทธ พงษสุภาพ 
 2551 บริการปฐมภูมิ จาก...การดูงานระบบบริการของประเทศอังกฤษ สู...การพัฒนาในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ: ชมรมแพทยชนบท. 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 
 2548 ขับเคล่ือนวาระสุขภาพไทย: ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ: บริษัท สรางส่ือ 

จํากัด. 
 2551  อํานาจและคอรรัปชั่น ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุข. นนทบุรี: สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ   
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ  ชาติชาย มุกสง, (บรรณาธิการ) 
 2545 พรมแดนความรู ประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบ
 สาธารณสุข. 
คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา 
 2543 ระบบสุขภาพประชาชาติ: ขอเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540. กรุงเทพฯ: วุฒิสภา. 
คณะทํางานวิชาการ คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ 
 2535 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิรูปโครงสรางกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

ระบาดวิทยาแหงชาติ. 
จรัส สุวรรณมาลา 
 2542 รัฐบาล-ทองถ่ิน ใครควรจัดบริการสาธารณะ. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
ชื่นฤทัย กาญจนวิจิตรา และคณะ 
 2552 สุขภาพคนไทย 2552: เพ่ือสุขภาวะแหงมวลมนุษย หยุดความรุนแรง นครปฐม: สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 
 2545 วาทกรรมกับการพัฒนา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิภาษา. 
ทศพร ศิริสัมพันธ 
 2549 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ การบริหารราชการแนวใหม. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ. 
ธีรยุทธ บุญมี 
 2541 ธรรมรัฐแหงชาติ: ยุทธศาสตรกูหายนะประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพสายธาร. 
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นิธิ เอียวศรีวงศ 
 2545 องคความรูดานประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทย: สถานะ วาระการวิจัย และแนวทาง

การศึกษาในอนาคต. ใน พรมแดนความรู ประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทย. โกมาตร จึงเสถียร
ทรัพย และ ชาติชาย มุกสง, (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

เบ็ญจมาศ ศิริภัทร, และ สุรพล มุละดา 
 2545 "เอ็น จ ีโอ" นักพัฒนาระดับรากหญา พันธุท่ีสังคมขาด (ไม) ได? กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชนทองถ่ิน

พัฒนา. 
ประเวศ วะสี 
 2541 ยุทธศาสตรชาติ เพ่ือสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ สังคมและศีลธรรม.กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน. 

2543 สุขภาพในฐานะอุดมการณของมนุษย. นนทบุรี: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ. 
2546 การปฏิวัติเงียบ: การปฏิรูประบบสุขภาพ. กรุงเทพฯ: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 
2552 สรางสังคมอารยะประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. 

ปรีชา ชางขวัญยืน 
 2542 ธรรมรัฐ-ธรรมราชา. กรุงเทพฯ: โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ปรีดา แตอารักษ, นิภาพรรณ สุขศิริ, ธาราดล สุขศิริ, สมบูรณ ทรัพยพุม 
 2546 ธรรมาภิบาลกับการจัดการดานสุขภาพ: กลุมสนับสนุนและพัฒนาการกระจายอํานาจดานสุขภาพ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสขุ. 
ปาณบดี เอกะจัมปถะ, และ รุจิรา ทวีรัตน 
 2551 นโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพของไทย. ใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550. สุวิทย วิบุลผล

ประเสริฐ, (บรรณาธิการ) นนทบุรี: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 
มนูญ จันทรสมบูรณ 
 2550 วัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผูนําทองถ่ินและประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล. วิทยานิพนธ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
วิชัย โชควิวัฒน 
 2545 การปฏิรูประบบริการสุขภาพคร้ังสําคัญในสังคมไทย ระหวางป พ.ศ.2431-2543 ใน พรมแดนความรู 

ประวัติศาสตรการแพทยและสาธารณสุขไทย. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ ชาติชาย มุกสง, (บรรณาธิการ) 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

วิทยา ตันสุวรรณนนท, (บรรณาธิการ) 
 2550 รายงานประจําป 2549 การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา. นนทบุรี: สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ. 
วิพุธ พูลเจริญ, เดชรัตน สุขกําเนิด, วิภวา ชื่นชิต (บรรณาธิการ), 
 2550 เรียนรูโลก หางไกลโรค: กรณีศึกษาการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในตางประเทศ. 

นนทบุรี: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 
สงวน นิตยารัมภพงศ 
 2550 บนเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา. กรุงเทพฯ: ส.พิจิตร. 
สถาบันพระปกเกลา 
 2549 ทศธรรม: ตัวชี้วัดการบริหารกิจกรรมบานเมืองท่ีดี. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกลา. 
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สมบูรณ ศิริประชัย 
2552  ธรรมาภิบาลภายใตกระแสโลกาภิวัตน: นัยตอประเทศไทย. รัฐศาสตรสาร ปท่ี 30 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2552) : หนา 1-112. 

สัมฤทธิ์  ยศสมศักด์ิ 
 2548 หลักรัฐประศาสนศาสตร: แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ: หจก. เวิรดเทรด ประเทศไทย. 
สุเทพ สุนทรเภสัช 
 2540 ทฤษฎีสังคมวิทยารวมสมัย: พ้ืนฐานแนวความคิดทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรม. เชียงใหม: โกลบอล

วิชั่น. 
สุนีย สุขสวาง 
 2549 ผลการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ในชวงทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ.2540-2549), เอกสาร

ประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ป 2549. กรุงเทพฯ: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ. 
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
 2550 การสาธารณสุขมูลฐานและการสรางเสริมสุขภาพ: จากสากลสูไทย. ใน การสรางเสริมสุขภาพ: 

แนวคิด หลักการ และบทเรียนของไทย. อําพล  จินดาวัฒนะ, (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ: หมอชาวบาน. 
อําพล  จินดาวัฒนะ 
 2550 ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปชีวิตและสังคม (เลม 1). กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
 2551 ระบบสุขภาพแหงชาติ: สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. 
อําพล  จินดาวัฒนะ, และคณะ 
 2549 รายงานการสังเคราะหกลไกในระบบสุขภาพแหงชาติ และบทบาทหนาท่ีโครงสรางกระทรวง

สาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
อําพล  จินดาวัฒนะ, สุรณี พิพัฒนโรจนกมล และ ปานบดี เอกะจัมปกะ 
 2551a การปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติและการกระจายอํานาจดานสุขภาพ. ใน การสาธารณสุขไทย 2548-

2550. สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข. 

อําพล  จินดาวัฒนะ, สุรณี พิพัฒนโรจนกมล, ปานบดี เอกะจัมปกะ และ รุจิรา ทวีรัตน 
 2551b การอภิบาลระบบสุขภาพของประเทศไทย. ใน การสาธารณสุขไทย 2548-2550. สุวิทย วิบุลผล

ประเสริฐ, (บรรณาธิการ) กรุงเทพฯ: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 
เอเจอร แซม 
 2545 ธรรมาภิบาล: การบริหารการปกครองท่ีโปรงใสดวยจริยธรรม. ไชยรัตน ค้ําชู, ประทุมพร วัชรเสถียร

, กุลลดา เกษบุญชู และ ศุภมิตร ปติพัฒน (แปล) กรุงเทพฯ: น้ําฝน. 
 

รานงานการดําเนินงานและเอกสารแผน 

กระทรวงสาธารณสุข 
- แผนพัฒนสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
- รายงานการดําเนินงาน 2536-2539 
- รายงานประจําป 2542-2544, 2545-2546, 2547, 2548, 2549, 2550 
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- แผนพัฒนาการวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2540-2544 
- แผนยุทธศาสตรงานวิจัย 2545-2547, 2548-2550, 2551-2553 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- รายงานประจําป 2549 

เอกสารประกอบการประชุม 

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติครั้งท่ี 1/2552 20 มีนาคม 2552 

กฎหมาย 

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 
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ภาคผนวก ก. 

บทบาทภารกิจและโครงสรางองคกรสุขภาพสหราชอาณาจักร 32
 

 
ประเทศอังกฤษเริ่มมีหนวยงานระดับชาติท่ีดูแลดานสุขภาพ เรียกวา Board of Health ในป ค.ศ.1805 ซึ่ง

พัฒนาตอมาเปนกระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) ในป ค.ศ. 1919 ตอมามีการเคล่ือนไหวเพ่ือปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพ แมจะมีแรงตานในชวงแรกแตก็สามารถผลักดันกฎหมายออกมาไดจนสําเร็จ และเริ่มตน “ระบบ
บริการสุขภาพแหงชาติ” (National Health Service หรือ NHS) ไดในป ค.ศ. 1948 ซึ่งเปนระบบที่ทําใหเกิดระบบ
หลักประกันสุขภาพใหกับประชาชนทกุคน หลังจากนั้นก็มีการปฏิรูประบบเปนระยะดวยเหตุผลสําคัญคือการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง กระทรวงสุขภาพไดรับการปฏิรูปและปรับเปล่ียนจนเปน Department of Health (DH) ในป 
ค.ศ.1988 ดังท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

การเปล่ียนแปลงนโยบายที่สําคัญอยางหน่ึงคือ ใน ค.ศ. 1990 มีการประกาศใชกฎหมายท่ีทําใหมีการแยก
ระหวาง ผูชื้อและผูใหบริการสุขภาพ (Purchaser-Provider Split) จึงทําให NHS แยกออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนผู
ใหบริการกับผูซื้อบริการ ซึ่งหลังจากนั้นมีการปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการเรื่อยมา  
 โครงสรางของ NHS ในปจจุบันสรุปไดดังภาพ โดยในดานซายมือ (วงกลม) คือระบบบริการสุขภาพท่ีสามารถ
แบงออกไดเปนบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ สวนระบบบริหารจัดการอยูในดานขวามือประกอบดวย 3 สวน คือ Primary 
Care Trust, Department of Health และ Strategic Health Authorities ในท่ีนี้จะนําเสนอเฉพาะรายละเอียดสวนท่ีเปน
กลไกการบริหารจัดการ ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 สวนคือ หนวยงานสวนกลางและหนวยงานระดับพ้ืนท่ี 

 

ภาพท่ี 10 ระบบบริการสุขภาพแหงชาติของประเทศอังกฤษ (National Health Service, NHS) 

 

 
  

ท่ีมา : เกรียงศักด์ิ และ ยงยุทธ 2551 
  
 

                                                            
32 เรียบเรียงจาก เกรียงศักด์ิ และ ยงยุทธ 2551 
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(๑) หนวยงานสวนกลาง 

Department of Health หรือ DH 
Department of Health มีนักการเมืองท่ีรับผิดชอบดานสาธารณสุข เรียกวา Secretary of State for Health 

(เทียบเทารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) มีขาราชการประจําท่ีอยูในตําแหนงสูงสุดมี 2 ตําแหนงประกอบดวย  
- Permanent Secretary of DH (ซึ่งเกรียงศักด์ิและยงยุทธ (2551) เห็นวาอาจเทียบไดกับปลัดกระทรวง

สาธารณสุข) ดูแลการบริหารจัดการภายใน DH รับผิดชอบการวางนโยบายและยุทธศาสตร 
- Chief Executive of NHS (ซึ่งเกรียงศักด์ิและยงยุทธ (2551) เห็นวาอาจเทียบไดกับเลขาธิการสํานกังาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ) รับผิดชอบการจัดหา การจัดการ และควบคุมกํากับผลลัพธของบริการ  
ท้ังสองตําแหนงขึ้นตรงตอ Secretary of State for Health (ในชวงป 2000 – 2006 ท้ังสองตําแหนงนี้เปน

บุคคลคนเดียวกัน) มีตําแหนงทางวิชาการซึ่งมี Chief professional officers เปนตําแหนงสูงสุด (มี 7 กลุมวิชาชีพ) ทํา
หนาท่ีผลิตองคความรูและใหขอมูลในฐานะผูเชี่ยวชาญเพ่ือประกอบการวางนโยบายและยุทธศาสตร  

DH มีคณะกรรมการ (Board) ท่ีมี Permanent Secretary เปนประธาน โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีกํากับ
ยุทธศาสตร เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรี โดยภายใต DH มีหนวยงานท่ีดูแลเฉพาะเรื่องเรียกวา 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 ถูกต้ังขึ้นเมื่อรัฐมนตรีตองการคําแนะนํา เชน Commission for 
Patient and Public Involvement in Health ซึ่งตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและได
ยุบเลิกไปในป พ.ศ. 2551 โดยมีการตั้ง Local Involvement Networks ขึ้นในระดับพ้ืนท่ีแทนเพ่ือเปน
ชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

สวนบทบาทหนาท่ีหลักของ DH ไดแก  
(1) กําหนดทิศทางในภาพรวมของ NHS (Setting overall direction);  
(2) กําหนดมาตรฐานบริการ (Ensuring national standards are set);  
(3) ทําใหเกิดความมั่นใจวามีทรัพยากรที่จะนํามาใชใน NHS เพียงพอ (Securing resources);  
(4) ทําการตัดสินใจในกรณีท่ีมีการลงทุนท่ีตองใชเงินจํานวนมาก (Making major investment decisions);  
(5) เพ่ิมทางเลือกใหกับคนไขและผูใชบริการ (Improving choice for patients and users) 

 

(๒) หนวยงานระดับพืน้ท่ี 

Strategic Health Authorities หรือ SHAs 
เปนองคการท่ีทําหนาท่ีในการวางยุทธศาสตรดานสุขภาพของประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หนาท่ีในการวาง

ยุทธศาสตรสําคัญไดแก  
(1) วางแผน พัฒนาและเชื่อมโยงยุทธศาสตรตางๆ ท่ีมุงเนนใหประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดีขึ้น  
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(2) ทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพการใหบริการ และการการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
(3) เปนตัวกลางในการชวยเริ่มตนงานนโยบาย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามเปาหมายของนโยบาย  
(4) ชวยพัฒนา Trusts ตางๆ ใหมีศักยภาพที่จะเปน Foundation trust 
(5) เปนตัวแทนกระทรวงสาธารณสุข ติดตามกํากับการบริหารในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ ทําให

เกิดความมั่นใจวานโยบายที่สําคัญในระดับชาติสามารถผสมผสานกับแผนงานในพื้นท่ี โดยเปนผูรับรอง
แผนที่จะนําไปปฏิบัติในพ้ืนท่ี ซึ่งนําเสนอโดย PCT 

 
Primary Care Trusts หรือ PCTs 

เปนโครงสรางท่ีทําหนาท่ีซื้อบริการ แตละแหงจะมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ PCT Board และ Executive 
committee 

- Primary Care Trust Board (PCT board) เปนโครงสรางการทํางานรวมกันระหวางภาคประชาชนกับ
ผูบริหารระดับสูงของ PCT โดยทําหนาท่ีพิจารณานโยบายและกําหนดทิศทางการดําเนินการของ PCT 
โดยมีภาคประชาชนเชนนักการเมืองทองถ่ินหรือผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีเปนประธาน 

- คณะกรรมการบริหาร (Executive committee) เปนโครงสรางการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารระดบัสูง
ของ PCT กับตัวแทนผูใหบริการในพื้นท่ี มี Chief executive เปนประธาน 

หนาท่ีรับผิดชอบหลักของ PCT ประกอบดวย  
(1) วางแผน และทําใหเกิดความมั่นใจไดวาประชาชนท่ีอยูในความรับผิดชอบ จะไดรับบริการตามความ

จําเปนท่ีตองไดรับ (Planning and securing services) โดยไดรับมอบ จากประชาชนผานรฐั ในการทํา
หนาท่ีเปน “นายหนา” โดยเปนผูถือเงินเพ่ือซื้อบริการแทนประชาชน (Commissioner or purchaser) 
เพ่ือจายเงินใหกับผูใหบริการหรือสถานบริการ ตามขอตกลง (Agreements) ท่ีทํากับผูใหบริการหรือ
สถานบริการนั้นๆ ท้ังท่ีอยูในและนอก NHS (สวนใหญเปนสถานบริการท่ีอยูภายใน NHS) รวมท้ังมี
หนาท่ีดูแลใหผูใหบริการมีจํานวนเพียงพอ; แผนงานของ PCT จะนําไปปฏิบัติได ตองไดรับความ
เห็นชอบจาก SHA กอน 

(2) ประสานเพ่ือใหเกิดความรวมมือกับ Local authorities โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือการพัฒนาบริการเชิงสังคม 
(Social care)  

(3) สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ รวมถึง การลงทุน เครื่องมือ ระบบขาวสาร
และเทคโนโลยี เพ่ือท่ีจะใหมั่นใจไดวาบริการสุขภาพระดับพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา ทันสมัย และมีการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก ข. 

บทบาทภารกิจและโครงสรางการทํางาน 

กลไกภาครัฐในการอภิบาลระบบสุขภาพแหงชาติ 

 

 

 1. กระทรวงสาธารณสขุ 

 
 นับแตกอต้ังในป พ.ศ. 2485 จนถึงปจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการปฏิรูปโครงสราง 4 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เมื่อ 
พ.ศ. 2515, ครัง้ท่ี 2 พ.ศ. 2517, ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2535 และ ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2545  

บทบาทและภารกิจ 

 ในรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปโครงสรางกระทรวงสาธารณสุข จัดทําโดยคณะทํางานวิชาการ 
คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ เมื่อป พ.ศ. 2535 ซึ่งนําไปสูการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขครั้งท่ี 3 ไดเสนอวา
กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทและภารกิจท่ี “ควรจะเปน” ดังนี้ (2535:10-11)  

1. บทบาทในดานการบริหารระบบสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย 
1.1. การวางนโยบายและดําเนินการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศ 
1.2. การผนึกกําลังประสานหนวยงานและองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนทุกสวน ท้ังในภาคสาธารณสุขและ

นอกภาคสาธารณสุข ท้ังรัฐและเอกชน 
1.3. การออกกฎระเบียบและวางมาตรฐานการปฏิบัติ 
1.4. การตรวจสอบ ควบคุม และกํากับใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
1.5. การใหความชวยเหลือสนับสนุนแกหนวยงานอ่ืนท่ีจําเปนในการแสดงบทบาทสนับสนุนการมีสุขภาพ

ดีของประชาชน โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเปนองคกรภาคเอกชนสาธารณะประโยชน และองคกร
ประชาชน 

2. ภารกิจโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 
2.1. การกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนขององคกร 
2.2. การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีจําเปนในการปฏิบัติภารกิจ 
2.3. การพัฒนาความรูและขอมูลเพ่ือประกอบการปรับเปล่ียนระบบและวางแผนตัดสินใจในการ

ดําเนินงาน 
2.4. การใหบริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน 

 ตอมาในการปฏิรูปครั้งท่ี 4 ในป พ.ศ. 2545 อํานาจและหนาท่ีของของกระทรวงสาธารณสุขไดรับการระบุไว
อยางกวาง ๆ ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 42 วา “กระทรวงสาธารณสุขมี
อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของ
ประชาชนและราชการอื่นตามท่ีมี กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการท่ี 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ภารกิจของกระทรวงฯ จึงมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญคือ ใหประชากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
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รางกายและจิตใจ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศ 
(อําพลและคณะ 2551b: 346)   
 ตอมาในป พ.ศ. 2549 สวรส. ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษากลไกในระบบสุขภาพแหงชาติและบทบาทของ
กระทรวงสาธารณสุข ไดขอเสนอบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขท่ีคาดหวังในป พ.ศ. 2550-2555 มี 10 ประการ (อํา
พลและคณะ 2549) โดยแบงไดเปน 3 กลุมคือ  
 บทบาทหนาท่ีหลัก ไดแก 

(1) ดูแลการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ 
บทบาทท่ีสําคัญถัดมา ไดแก 
(2) ดูแลการสรางและการจัดการความรูดานสุขภาพ 
(3) กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานดานสุขภาพ 
(4) ดูแลการบังคับใชกฎหมายดานสุขภาพ 
(5) สรางเสริมศักยภาพดานสุขภาพแกองคกรภาคสวนตาง ๆ และประชาชน 
องคประกอบ ไดแก 
(6) ดูแลการควบคุมปองกันโรคและภัยคุกคามดานสุขภาพ 
(7) ดูแลการเงินการคลังเพ่ือจัดใหมีบริการสุขภาพแกประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุมเปาหมายเฉพาะ 
(8) สรางความมั่นคงและเสถียรภาพของทรัพยากรดานสุขภาพ 
(9) ดําเนินงานดานสุขภาพระหวางประเทศ 
(10) สนองงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ 

 

โครงสรางการทํางาน 

 หลังจากการปฏิรูปครั้งท่ี 4 ในป พ.ศ.2545 กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงสรางการบริหารราชการแบงออกเปน 
2 สวน คือ สวนกลางและสวนภูมิภาค (อําพลและคณะ 2551b) 

1. การบริหารราชการสวนกลาง  
 ประกอบดวย 10 สวนราชการ ไดแกสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง และ 8 กรมซ่ึงแบง
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 ศูนยสุขภาพจิตท่ี 
1-12, สํานักงานควบคุมโรคท่ี 1-12, ศูนยอนามัยท่ี 1-12, และ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1-12 เปนตน   

มีหนวยงานท่ีอยูในการดูแล แตไมไดอยูในกลุมภารกจิใดโดยเฉพาะไดแก 
(1) หนวยงานในกํากับ มี 6 หนวยงาน แบงเปน 

- หนวยงานท่ีมี พ.ร.บ.ของตนแลว ไดแก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ, สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
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- หนวยงานท่ีกําลังอยูระหวางจัดทําพระราชบัญญัติ 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 มีการจัดต้ังศูนยสุขภาพ
ชุมชน ศูนยแพทยชุมชน เพ่ิมขึ้นโดยบางสวนเปนหนวยบริการสังกัดภาคเอกชน และเริ่มมีการถายโอนศูนย
สุขภาพชุมชนบางสวนใหกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน บางสวน ในป พ.ศ.2551 

 

2. สถาบันวจัิยระบบสาธารณสุข 

 ระบบสุขภาพของแตละประเทศมีความจําเพาะขึ้นอยูกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอื่นๆ ดังนั้น
ในการพัฒนาจึงจําเปนตองใชองคความรูเฉพาะท่ีไมสามารถลอกเลียนไดจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งองคการอนามัยโลกเคย
ประกาศไววา ถาไมมีการวิจัยระบบสาธารณสุข (Health System Research) จะไมมีทางบรรลุสุขภาพดีถวนหนาได 
ดังนั้นในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขครั้งท่ี 3 ใน พ.ศ. 2535 จึงไดมีการเสนอใหจัดต้ังองคกรเพ่ือทําหนาท่ีพัฒนา
ระบบวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้น (ในขณะนั้นนิยมใชคําวา “ระบบสาธารณสุข” มากกวา “ระบบสุขภาพ”) 
 ในการเสนอใหจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นั้น มีหลักการสําคัญหนึ่งวา สวรส. ตองการ
นักวิชาการท่ีมีความสามารถสูง ทํางานไดอยางตอเนื่อง มีความเปนกลางและมีอิสระทางวิชาการ เพ่ือใหผลงานวิจัยมี
คุณภาพและมีความนาเชื่อถือในการนําไปใชประกอบเปนนโยบาย จึงเสนอใหจัดต้ังเปนหนวยงานท่ีไมใชสวนราชการ
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการจัดการ สามารถสรางแรงจูงใจอยางตอเนื่องสามารถประกันคุณภาพงานวิชาการได 
(คณะทํางานวิชาการ คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ 2535)   

บทบาทภารกิจ 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงไดรับการจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้คือ “สมควรจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้นเพ่ือ
ทําการศึกษา คนควา และวิจัยการพัฒนากิจการดานสาธารณสุขอยางมีระบบ เพ่ือใหการดําเนินงานสาธารณสุขเปนไป
โดยถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” โดยในมาตรา 11 ไดกําหนด
วัตถุประสงคไวดังนี้ 

(1) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพ่ือวางเปาหมายนโยบายและจัดทําแผนงานโครงการ 
และมาตรการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

(2) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดนโยบายการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมท้ังการนําผลการวิจัยไปใชใน
การกําหนดนโยบายและแผน 
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(3) สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและสงเสริมความรวมมือการ
วิจัยระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมท้ังดําเนินการวิจัยดาน
ระบบสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญตามนโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ 

(4) สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับการเลือก การรับ และ
การถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ เพ่ือใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(5) บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรู และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของรัฐ เอกชน 
และสาธารณสุข 

(6) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(7) กระทําการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสถาบันหรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  

โครงสรางการทํางาน 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนนิติบุคคล มีคณะกรรมการสถาบันฯประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ มีกรรมการโดยตําแหนง 9 ทาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
อีก 7 ทาน ทําหนาท่ีควบคุมดูแลการทํางาน และกําหนดใหมีผูอํานวยการสถาบันหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการสถาบันฯ
แตงตั้งดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อยูในตําแหนงคราวละ 3 ปไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 นอกจากคณะกรรมการอํานวยการสถาบันและตัวสถาบันวิจยัระบบสาธารณสุขแลว ยังมีการจัดรูปแบบและ
กลไกการจัดการงานวิจัย ใน 3 ลักษณะ ไดแก  
1. เครือสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ เปนหนวยงานท่ีเปนองคกรอิสระ (autonomous agency) ภายใตขอบังคับของ 

สวรส. ท่ีเกิดจากการรวมลงทุนกับองคกรอ่ืนปจจุบัน มีจํานวน 7 หนวยงาน ไดแก 
(1) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) 
(2) สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 
(3) สํานักพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Health Information Systems Development Office-

HISO)  
(4) สํานักงานวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 
(5) สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) 
(6) สํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย (สสท.) 
(7) ศูนยสารสนเทศและวิจัยระบบยา (ศสวย.) 

2. สถาบันภาคีวิจัยระบบสุขภาพ เปนการรวมมือกับสถาบันวิชาการที่มีเครือขายของตนเอง มี 3 เครือขายไดแก 
(1) สถานจัดการวิจัยระบบสุขภาพภาคเหนือ มช.  (สวรส.เหนอื) เปนการรวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2) สํานักงานสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สวรส.อีสาน) เปนการรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(3) สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต มอ. (สวรส.ใต) เปนการรวมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.  เครือขายงานวิจัยระบบสุขภาพ เปนการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในประเด็นท่ีมีความสนใจรวมกัน เชน 
(1) แผนงานสรางเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย (สสพ.) เปนความรวมมือกับศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟู

สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 
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(2) แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการส่ือสารสุขภาพสูประชาชน (รสส.)  
(3) แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA-

HPP) 
(4) สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) 
(5) เครือขายวิจัยคลินิกสหสถาบัน (Clinical Research Collaboration Network-CRCN) เปนความรวมมือ

กับกลุมแพทยสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย 
(6) สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) 
(7) ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
(8) โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP) 
(9) ศูนยความารวมมือระดับภูมภิาคเอเชียการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไขหวัดนก (APAIR) 
(10) โครงการจัดการองคความรูเรื่องยาเสพติด (อสต.)  

 

3. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

 การรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ ต้ังแตทศวรรษที่ 2530-2539 มีผลใหคนไทยตระหนักถึงโทษของบุหรี่ตอ
สุขภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการเคล่ือนไหวทางสังคมและการเมืองสามารถผลักดันอยางตอเนื่อง มีการออกกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ พ.ศ.2535 ตอมาในป พ.ศ.2543 มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และ
ตราเปนพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 เพ่ือเก็บภาษีเครื่องด่ืมผสมแอลกอฮอลและ
บุหรี่เพ่ิมอีกรอยละ 2 นํามาจัดต้ังเปนกองทุนสนับสนุนกิจกรรมท่ีหลากหลายในการสรางเสริมสุขภาพ ทําใหกองทุนนี้มี
รายไดประมาณ  2,000 – 2,500 ลานบาทตอป หรือประมาณรอยละ 0.75 ของรายจายดานสุขภาพท้ังหมดของประเทศ 
(สุนีย 2549: 8)    

บทบาทภารกิจ 

 ในมาตราที่ 5 ของไดกําหนดใหมีการจัดต้ังกองทุนเรียกวา “กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ” เปนนิติ
บุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้   

(1) สงเสริมและสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพในประชากรทุกวัยตามนโยบายสุขภาพแหงชาติ 
(2) สรางความตระหนักเรื่องพฤติกรรมการเส่ียงจากการบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอื่นท่ีทําลาย

สุขภาพ และสรางความเชื่อในการสรางเสริมสุขภาพแกประชาชนทุกระดับ 
(3) สนับสนุนการรณรงค ใหลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสารหรือส่ิงอื่นท่ีทําลายสุขภาพ ตลอดจนใหประชาชน

ไดรับรูขอกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(4) ศึกษาวิจัยหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยฝกอบรมหรือดําเนินการใหมีการประชุมเกี่ยวกับการสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ 
(5) พัฒนาความสามารถของชุมชนในการสรางเสริมสุขภาพโดยชุมชนหรือองคกรเอกชนองคกร

สาธารณประโยชน สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(6) สนับสนุนการรณรงคสรางเสริมสุขภาพผานกิจกรรมตาง ๆ ในลักษณะท่ีเปนส่ือเพ่ือใหประชาชนสราง

เสริมสุขภาพใหแข็งแรง ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและลดบริโภคสุรา ยาสูบ หรือสาร หรือส่ิงอื่นท่ี
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  
 ภาคีเครือขายเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีแมไมไดระบุไวในกฎหมาย แตถือเปนผูปฏิบัติงานท่ีแทจริงของ
โครงการและกิจกรรมของ สสส. รวมถึงรวมเรียนรู พัฒนาและรวมลงทุนในบางกรณีดวย เครือขายของ สสส. แบงตาม
ประเด็นตาง  ๆ (พ.ศ.2551) ไดแก บุหรี่  มี  398  ภาคี, แอลกอฮอล  มี  1  ภาคี, อุบัติเหต ุ มี  2  ภาคี, ปจจัยเส่ียง
สุขภาพ  มี 5  ภาคี, สุขภาวะชุมชน  มี 7  ภาคี, การเรียนรูเพ่ือสุขภาวะ  มี 5  ภาคี, สุขภาวะองคกร  มี 5  ภาคี, การ
ออกกําลังกาย  มี 5  ภาค,ี การตลาดเพ่ือสังคม  มี 5  ภาค,ี สนับสนุนโครงการและนวัตกรรม  มี 5  ภาค,ี ระบบบริการ
สุขภาพ  มี 5  ภาคี, กลไกสนับสนุน  มี 5  ภาคี เปนตน 
 

4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

 
 การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข มีฐานสําคัญมาจาก “โครงการอยุธยา” ซึ่งมีการทดลองท่ีสําคัญอยางนอย 
3 ประการคือ (1) การปฏิรูประบบการเงินการคลังโดยใชหลักการเฉล่ียทุกขเฉล่ียสุข โดยใชอัตรา 70 บาทสําหรับการ
ดูแลทุกโรค (2) การปฏิรูประบบการใหบริการ โดยมีการขึ้นทะเบียนสถานบริการประจําครอบครัว และ (3) การปฏิรูป
ระบบความสัมพันธกับชุมชน ใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของสถาบริการมากขึ้น (สงวน 2550: 38-42) มีการจัดต้ัง
โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (Health Care Reform Project) ขึ้นในป พ.ศ. 2539 เปนโครงการความรวมมือ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับประชาคมยุโรป ทําหนาท่ีสรางความรู พัฒนาบุคลากรและผลักดันนโยบายอยาง
ตอเนื่อง จนประสบความสําเร็จในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” มีการตรา
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 ในท่ีสุด 

บทบาทภารกิจ 

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2545 โดยมีเหตุผลการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้วา “โดยมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ได
บัญญัติใหชนชาวไทยยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและผูยากไรมีสิทธิไดรับการ
รักษาพยาบาล จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไมเสียคาใชจายตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และการใหบริการ
สาธารณสุขของรัฐตองเปนไปอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจะตองสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เอกชนมีสวนรวมเทาท่ีจะกระทําได และมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหรัฐตองจัดและ
สงเสริมการสาธารณสุขใหประชาชนไดรับบริการที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง” โดยในมาตรา 26 
กําหนดให สปสช. มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน คณะอนุกรรมการ
ของคณะกรรมการดังกลาว และคณะกรรมการสอบสวน 
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(2) เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข  
(3) จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวยบริการ 
(4) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด  
(5) จายคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขตามท่ีคณะกรรมการกําหนดใหแกหนวยบริการ และ เครือขายหนวย

บริการ ตามมาตรา 46  
(6) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ  
(7) ดําเนินการเพ่ือใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอเปล่ียนหนวยบริการประจํารวมท้ัง

ประชาสัมพันธเพ่ือให ประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ  
(8) กํากับดูแลหนวยบริการและเครือขายบริการในการใหบริการสาธารณสุขใหเปนไปตามมาตรฐานที่

คณะกรรมการกําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน  
(9) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสินตาง ๆ  
(10) กอต้ังสิทธิและทํานิติกรรมสัญญาหรือขอตกลงใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน  
(11) เรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาบริการในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  
(12) มอบใหองคกรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนทํากิจการท่ีอยูภายในอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน  
(13) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการดําเนินงานของคณะกรรมการและ

คณะกรรมการควบคุม คุณภาพ และมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน  
(14) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน

หรือตามท่ี คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมอบหมาย 
 โดยสรุปคือ สปสช. มีบทบาทสําคัญสองประการคือ การสนับสนุนการพัฒนานโยบายหลักประกันสุขภาพถวน
หนา และการเปนหนวยบริหารระบบ (system manager) ผานการซื้อบริการ (วิทยา 2550 :133)   

โครงสรางการทํางาน 

 ในการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีโครงสรางการทํางานประกอบดวย “คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ” มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง 7 กระทรวง 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 คน ผูแทนองคกรเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร 5 
คน ผูแทนผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข 5 คน และผูทรงคุณวุฒิ 7 คน และมี “คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข” ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงาน องคกรท่ีเกี่ยวของ ผูประกอบอาชพี สภาวิชาชีพและ
ผูทรงคุณวุฒิ  
 สปสช. มีเลขาธิการ 1 คน เปนผูบริหารสูงสุด โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนผูแตงตั้งและ
ถอดถอน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน 
 มีการจัดต้ังคณะกรรมการ หนวยงาน และกองทุนในสวนภูมิภาคจํานวนมาก ไดแก คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขต ระดับจังหวัด สปสช.เขต เปนตน 
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5. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาต ิ

  
 แนวคิดการจัดต้ังสภาสาธารณสุขแหงชาติเพ่ือเปนกลไกจัดทํานโยบายดานสาธารณสุข โดยการมีสวนรวม
ของหลาย ๆ ฝายมีมาต้ังแตราว 30 ปกอนแตไมประสบความสําเร็จ แตตอมามีการรับเอาแนวทาง “การสาธารณสุขมูล
ฐาน” เขามาใชในประเทศไทย ทําใหมีการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในดานสุขภาพมากขึ้น และในป พ.ศ. 
2531 มีการจัดสมัชชาสุขภาพไทยครั้งท่ี 1 ขึ้นเพ่ือเปดเวทีคุยกันในเรื่องสุขภาพหลายประเด็น แตหลังจากนั้นก็ไมมีการ
จัดสมัชชาเชนนั้นอีกเลย (อําพล 2550: 37)  
 ในการประชุมวิชาการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขป 2539 ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดเสนอถึงความจําเปน
ในการปฏิรูประบบเพ่ือสุขภาพ โดยใหความหมายของระบบสุขภาพท่ีกวางกวาระบบบริการสาธารณสุข และจําเปนตอง
อาศัยการมีสวนรวมอยางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ตอมาในป 2541 คณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา ไดต้ังคณะทํางานขึ้นจัดทํา “รายงานระบบสุขภาพประชาชาติ” 
เพ่ือเปนขอเสนอในการปฏิรูประบบสุขภาพ จนนําไปสูการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.) 
ขึ้นในป พ.ศ.2543 ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ทําหนาท่ีดูแลการจัดทํา
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ เพ่ือใชเปนกฎหมายแมบทดานสุขภาพและสนับสนุนการปฏิรูปท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ มี
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) เปนหนวยงานเลขานุการ 
 นับแตกอต้ัง สปรส.ดําเนินการผลักดันการปฏิรูปโดยใชกระบวนการผสมผสานทั้งดานวิชาการ การเคล่ือนไหว
ทางสังคมและการเมือง ในป พ.ศ. 2544 ท่ีมีการจัด “ตลาดนัดปฏิรูป (ระบบ) สุขภาพ” ขึ้น มีผูเขารวมมากถึง 3,000 
ภาคี ตอมามีการจัดสมัชชาสุขภาพทุกจังหวัดเพ่ือใหขอเสนอตอราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2545 หลังจากนั้นมีสมัชชาสุขภาพรายพื้นท่ี รายประเด็น และสมัชชาสุขภาพแหงชาติอยางตอเนื่อง 
ทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางกวางขวาง จนสามารถผลักดันใหมีการตรา พ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.2550 ไดสําเร็จในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท  
  

บทบาทภารกิจ 

 การประกาศใชพระราชบัญญัตินี้ มีเหตุผลเนื่องจากสุขภาพนั้นหมายถึงภาวะของมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางกาย 
ทางจิต ทางปญญา และทางสังคมเชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล การวางระบบเพ่ือดูแลแกไขปญหาดานสุขภาพ
จึงตองมีขอบเขตที่กวางขวางกวาการจัดบริการและตองอาศัยการมีสวนรวมเน่ืองจากปจจัยคุกคามสุขภาพมีความ
ยุงยากและสลับซับซอนมากขึ้น จึงควรมีกฎหมายเพื่อ “วางกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายยุทธศาสตรและ
การดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ รวมทั้งมีองคกรและกลไกเพ่ือใหเกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีสวน
รวมจากทุกฝาย” มีการจัดต้ังคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
(สช.) โดย คสช. มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 25 ดังนี้ 

(1) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
(2) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ และติดตามผล

การดําเนินงานตามท่ีไดเสนอแนะหรือใหคําปรกึษาดังกลาวพรอมท้ังเปดเผยใหสาธารณชนทราบดวย 
(ในวรรคทายของมาตรานี้ระบุวา ขอเสนอแนะหรือคําปรึกษาตองสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบ
สุขภาพแหงชาติ และคํานึงถึงขอเสนอแนะของสมัชชาสุขภาพดวย) 
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(3) จัดใหมีสมัชชาสุขภาพแหงชาติและสนับสนุนในการจัดใหมีสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีหรือสมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น 

(4) จัดใหมี หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพเพ่ือให
เกิดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และมีสวนรวมจากทุกฝาย 

(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับระบบสุขภาพแหงชาติและผลกระทบ
ดานสุขภาพท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ 

(6) เสนอแนะหรือใหคําปรึกษาในการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัตินี้ หรือการออกกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(7) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินการของคณะกรรมการบริหารและสํานักงาน 
(8) แตต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี คสช.มอบหมาย 
(9) วางระเบียบวาดวยเบ้ียประชุมท่ีมิใชเบ้ียประชุมของ คสช. และระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง 

และคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
(10) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
 
 สช. เปนนิติบุคคลอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี มีหนาท่ีและอํานาจกําหนดไวในมาตรา 27 ดังนี้ 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช.และคณะกรรมการบริหาร 
(2) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่น ๆ ท้ังภาครัฐและ

เอกชนท่ีดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับนโยบาย 
ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ 

(3) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ รวมท้ังสถานการณของระบบสุขภาพเพ่ือจัดทําเปนรายงานหรือ
เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) ดําเนินการเพ่ือใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ีและ
สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช. 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือ 
คสช.มอบหมาย 

โครงสรางการทํางาน 

 พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 ไดกําหนดใหมี “คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ” โดยนายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรอง
ประธานกรรมการ และกรรมการจากภาคการเมืองอื่น ๆ รวม 13 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพ คณะกรรมการวิชาชีพ และ
ผูทรงคุณวุฒิ รวม 13 คน รวมกับผูแทนองคกรภาคเอกชนท่ีไมแสวงหากําไรอีก 13 คน รวมท้ังส้ิน 39 คน จึงเปน
โครงสรางท่ีมีองคประกอบจากภาคการเมือง ภาควิชาการและภาคประชาสังคมในสัดสวนเทากัน  
 การบริหารจัดการ สช. มีเลขาธิการ 1 คน โดยนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหาร
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. ท้ังในกระบวนการจัดทําธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ 
กระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะพ้ืนท่ี สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น สมัชชาสุขภาพแหงชาติ รวมถึงการดําเนินการ
อ่ืน ๆ ตองอาศัยการทํางานรวมกับเครือขายในทุกภาคสวนอยางกวางขวาง ตัวอยางเชน ในการจัดสมัชชาสุขภาพคร้ัง
แรกในป พ.ศ.2551 (ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550) มีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติจํานวน 37 
คน ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมเครือขายตาง ๆ ถึง 22 คน และมีผูเขารวมประชุมสมัชชาฯ ประกอบดวยผูแทนกลุม
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ ทังภาคการเมือง ภาควิชาการ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม จํานวน 178 กลุมเครือขาย และ
ผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งส้ินจํานวนประมาณ 1,500 คน (ชื่นฤทัยและคณะ 2552: 73) 

 
 
 


