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ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรอยุธยาตามมาดวยชวงสั้นๆ ของสมัยธนบุรี ความมั่นคง

ทางการเมืองก็เร่ิมกอตัวมากขึ้นเมื่อเขาสูสมัยรัตนโกสินทร มีสงครามใหญเพียงชวงเริ่มตนของการตั้ง

ราชวงศ คือสงครามเกาทัพซึ่งจบลงดวยชัยชนะของสยาม หลังจากนั้นการศึกสงครามในรูปการชวงชิง

ความเปนใหญของรัฐอาณาจักรแบบจารีตก็ลดลงไป ส่ิงที่เร่ิมมีความสําคัญมากขึ้นคือความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ภายหลังการลมสลายของอาณาจักรอยุธยา ระบบราชการแบบอยุธยาก็เสื่อมลงไปดวย กลไกของ

รัฐในการควบคุมแรงงานไพรไมสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ กําลังไพรเปนฐานสําคัญแหงรายไดของ

รัฐทําใหรัฐขาดรายไดไปไมนอย จึงมีความจําเปนตองใชแรงงานจางนอกระบบไพรมากขึ้นโดยเฉพาะ

แรงงานจีนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดาน เชน การตอเรือ การเดินเรือ การคาขาย รวมทั้งความจําเปน

ที่จะตองซื้อสินคาบางอยางจากตางประเทศ เชน ปน ทําให “เงินตรา” มีความสําคัญมากขึ้น สงผลให

การคากับตางประเทศซึ่งเปนที่มาของเงินตรามีความสําคัญตอการอยูรอดของรัฐชวงตนรัตนโกสินทร 

นอกจากปริมาณการคาที่มากขึ้นแลวประเภทของสินคาสงออกก็เปลี่ยนแปลงไปอยางมากจาก

สมัยอยุธยา กลาวคือประกอบดวยสินคาที่ตองผานกระบวนการผลิตซับซอนมากขึ้นกวาการเก็บของปา

แบบเดิม เชน สินคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตางๆ ทําให “กําลังคน” ซึ่งเปนพลังการผลิตมี

ความสําคัญมากขึ้น กําลังคนและการผลิตสินคาสงออกที่เพิ่มข้ึนนํามาซึ่งแหลงรายไดสําคัญของรัฐอีก

อยางหนึ่งคือ “ภาษีอากร” เกิดระบบเจาภาษีนายอากร เหลานี้แสดงใหเห็นถึงการที่เศรษฐกิจของประเทศ

เร่ิมโนมเอียงไปในทางเศรษฐกิจเพื่อการสงออก มีการผลิตจํานวนไมนอยที่มุงปอนตลาดโลก ยิ่งมีการผลิต

สินคาสงออกมากขึ้น รัฐก็ยิ่งไดประโยชนจากการเก็บภาษีอากรจากผูผลิตและพอคาสงออก  

ไมเพียงเศรษฐกิจสงออกเทานั้นที่ขยายตัว การนําเขาสินคาจากตางประเทศก็ขยายตัวเชนกัน 

โดยเฉพาะสินคาฟุมเฟอย การขยายตัวของเศรษฐกิจทําใหคนจํานวนหนึ่งมีฐานะดีข้ึนและเริ่มบริโภคสินคา

ฟุมเฟอยรวมทั้งวัฒนธรรมจากตางประเทศ กลาวไดวาเศรษฐกิจการคาเติบโตอยางรวดเร็วชวงตนสมัย

รัตนโกสินทร และมีผลตอชีวิตคนจํานวนมาก รวมทั้งเปนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใน

ประเทศไทยซึ่งจะเฟองฟูหลังการทําสนธิสัญญาบาวริง3 
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3 ดู นิธิ เอียวศรีวงศ, “วัฒนธรรมกระฎมพีกับวรรณกรรมตนรัตนโกสินทร,” ใน ปากไกและใบเรือ (กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2538), หนา 

105-216. 



กิจการสุขภาพพลเมืองในการปฏิรูปประเทศสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย  

การเฟองฟูของการคากับตางประเทศนํามาซึ่งการติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 

ทําใหเกิดการถายทอดความรูและวิทยาการใหมๆ เขาสูประเทศ ชนชั้นนําสยามเริ่มมีแนวคิดแบบความจริง

เชิงประจักษที่เนนความเปนเหตุเปนผลและเรื่องทางโลกมากขึ้นกวาอุดมคติทางธรรมตามแบบจารีต4  

รัฐสยามเขาไปสัมพันธกับจักรวรรดินิยมตะวันตกรวมไปถึงระบอบอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต และไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกโดยเปนทั้งแหลงผลิตและแหลงบริโภคสินคาที่

สําคัญ แตอุปสรรคที่สําคัญตอพัฒนาการของทุนนิยมในสยามก็คือระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

แบบจารีต* ที่ไรเสถียรภาพ ขาดความมั่นคงทางการเมือง ไรระเบียบทางสังคมและกฎหมาย ขาดความเปน

เหตุเปนผลในเชิงเศรษฐกิจ ยึดติดกับจารีตประเพณีโบราณ ฯลฯ เปนอุปสรรคทั้งสําหรับชาติมหาอํานาจ

ตะวันตกผูเปนเจาอาณานิคม และสําหรับผูปกครองของรัฐเองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  

ปจจัยเหลานี้นําไปสูความจําเปนที่จะตองปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 เปลี่ยนแปลงไปสู

อํานาจรัฐแบบรวมศูนยและมีอาณาเขตที่แนนอนแบบรัฐสมัยใหม โดยอาศัยกลไกรัฐที่สรางขึ้นใหมคือ

ระบบราชการที่วางอยูบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผลทางโลก เพื่อเปนเครื่องมือในการบังคับใช

กฎหมาย การรักษาความสงบภายใน การเก็บภาษีอากร การจัดการศึกษา การจัดการผลิต การจัดบริการ

สาธารณูปโภค รวมทั้งการสาธารณสุข มีขาราชการผูชํานาญในงานดานตางๆ เปนผูรับผิดชอบในกิจการ

ดานนั้นๆ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแบงเขตการปกครองเปน

มณฑลเทศาภิบาลเพื่อใหสามารถควบคุมดูแลหัวเมืองไดดีข้ึน สวนทางดานของชาติตะวันตกก็มีการเขามา

ลงทุน เรงขยายการเพาะปลูกพืชผลเพื่อการสงออกในตลาดภายนอก โดยใชเนื้อที่เพาะปลูกขนาดใหญ 

เนนพืชผลที่เปนที่ตองการของตลาดโลก รวมไปถึงขยายอุตสาหกรรมเหมืองแร5 

ทั้งหมดนี้ทําใหกําลังคนหรือก็คือพลเมืองของรัฐมีความสําคัญมากขึ้น โดยเปนทั้งกําลังการผลิต

และเปนผูบริโภคในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม รัฐจึงตองเริ่มจัดระบบควบคุมดูแลและพัฒนาพลเมืองใน

ดานตางๆ ทั้งวิถีชีวิต การศึกษา อาชีพ สุขภาพ สาธารณูปโภค การคมนาคม  เพื่อใหการผลิตมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการพัฒนาสุขภาพพลเมืองนั้นจะทําใหอัตราการปวย

และการตายลดลง จึงมีกําลังคนที่จะทําการผลิตมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือที่ผูปกครองนํามาใชในการนี้ก็คือ 

                                                  
 4 ดู ทวีศักด์ิ เผือกสม, “การปรับตัวทางความรู ความจริง และอํานาจของชนชั้นนําสยาม พ.ศ.2325-2411,” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540). 
* หมายถึงระบบมูลนายและไพรในสังกัด ที่จะมีการเกณฑไพรมาทํางานแกสวนกลางตามกําหนดเวลา หรือเมื่อยามเกิดศึกสงคราม 

ไมมีหนาที่การงานตอรัฐที่แนนอน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการปกครองหัวเมืองในรูปแบบของการกินเมือง ซ่ึงสืบทอดมาตั้งแตสมัยกรุงศรี

อยุธยา ทําใหอํานาจและผลประโยชนในหัวเมืองตกอยูกับผูปกครองทองถิ่น อํานาจรัฐสวนกลางไมสามารถเขาไปควบคุมไดโดยตรง. 

 5 ดู ฉลอง สุนทราวาณิชย, “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหลังการเขามาของระบอบอาณา

นิคม,” เอเชียปริทัศน 7, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2531): 53-63. 



ความรูทางการแพทยสมัยใหมที่รับมาจากชาติตะวันตกซึ่งมีอิทธิพลทั้งในดานการเมืองและเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ การแพทยสมัยใหมไดรับการพิจารณาจากชนชั้นนําของรัฐไทยวาเปนสิ่งที่ดี จะนํามาซึ่ง

ประโยชนทั้งในทางพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ชนชั้นนําของรัฐไทยจึงเลือกใชการแพทยสมัยใหมเพื่อเปน

การแพทยหลักของรัฐและพลเมือง 

นอกจากนี้ปญหาเรื่องโรคระบาดในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 ไดกลายเปนปญหาหลักที่คราชีวิตผูคน

จํานวนมาก สงผลเสียตอความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ ยิ่งความเจริญดานการคมนาคมและชุมชน

เมืองมีมากขึ้น แนวโนมของโรคระบาดก็มีความรุนแรงมากขึ้นดวย จําเปนตองอาศัยความรูทางการแพทย

สมัยใหมเพื่อจัดการควบคุม นอกจากนี้ยังมีปจจัยจากภายนอกประเทศเชน ความรวมมือระหวางประเทศ

ทางดานสุขอนามัยและการปองกันโรคระบาดตางๆ ที่กําหนดมาตรฐานในการจัดการปองกันโรคระบาด

โดยใชวิธีการสมัยใหม เชน การกักกันเรือ การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาด ซึ่งภาวะความสะอาดนี้ยัง

เปนสิ่งแสดงความทันสมัย ความเปนอารยะในสายตาของนานาประเทศอีกดวย  

เหลานี้ทําใหการแพทยสมัยใหมสามารถตั้งมั่นในฐานะเปนกลไกสําคัญของรัฐและยังเปนเงื่อนไข

ทําใหการแพทยผูกพันกันอยางแนนแฟนกับอํานาจรัฐ เนื่องจากรัฐจําเปนตองคอยคอบคุม สอดสอง ดูแล 

และรักษาสุขภาพอนามัยของพลเมืองเพื่อไมใหปญหาโรคระบาดหรือโรคภัยไขเจ็บอ่ืนๆ มาบั่นทอนความ

มั่นคงและผลประโยชนทางเศรษฐกิจของรัฐ เกิดองคกรการแพทยสมัยใหมข้ึนในประเทศไทยเพื่อจัดการ

ดูแลสุขภาพของพลเมือง เร่ิมตนจากกรมพยาบาลและโรงพยาบาลศิริราชในสมัยรัชกาลที่ 5 และขยาย

กิจการจนเปนกรมสาธารณสุขและโรงเรียนราชแพทยาลัยในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการดําเนินมาตรการตางๆ 

เชน การจัดใหมีแพทยและยาแผนปจจุบันตามหัวเมือง การเก็บสถิติเกี่ยวกับสุขภาพพลเมืองทั้งการเกิด 

การตาย และการเจ็บปวย การควบคุมปองกันโรคตางๆ ทําใหอํานาจรัฐสามารถสอดแทรกเขาไปอยูในวิถี

ชีวิตของพลเมืองไดมากขึ้น6  

  นอกจากนี้ยังมีความชวยเหลือจากมูลนิธิร็อคกิเฟลเลอรที่เร่ิมจากการเขามาปรับปรุงปญหาทาง

สุขภาพของชาวชนบทที่สงผลเสียตอการผลิต เชน ปญหาโรคพยาธิ เมื่อไดผลเปนที่พอใจแลวก็มาใหความ

ชวยเหลือในดานการผลิตแพทยและพยาบาล ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลคือเปนแพทยปริญญาบัตร 

พยาบาลปริญญาบัตร แตก็มีขอเสียคือผลิตไดชา แตละปมีผูสําเร็จการศึกษานอยมากเมื่อเทียบกับความ

ตองการบุคลากรในดานนี้ 

รัฐสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยมีแนวโนมในการจัดการปญหาสุขภาพพลเมืองโดยใชมาตรการ

ระยะยาว โดยถือหลัก “ปองกันถูกกวาแก”* นํามาซึ่งมาตรการดังเชน การปองกันโรคระบาด การรักษา

                                                  
 6  ทวีศักด์ิ เผือกสม, “วาทกรรมการแพทยสมัยใหมของตะวันตกกับการปกครองของรัฐไทย: ขอสังเกตเบื้องตน,” วารสาร

ธรรมศาสตร 26, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543): หนา 84-85. 

 * เปนหลักการสากลทางการแพทยและสาธารณสุขที่เปนที่ยอมรับกันในวงการสาธารณสุขระหวางประเทศตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 

24-25 ดังที่ไดมีการประชุมดานสุขอนามัยระหวางประเทศ (International Sanitary Conference) ครั้งแรกในปพ.ศ.2394 ที่ประเทศฝรั่งเศส 



ความสะอาด การจัดสุขาภิบาลทองที่ การตั้งแหลงกักกันโรค เปนตน สวนมาตรการที่เปนการรักษานั้นจะ

กระจุกตัวอยูในเขตเมืองหลวง คือ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลอื่นๆ ในกรุงเทพฯ สําหรับเขตหัว

เมืองนั้นจะเนนขยายการปองกันโรคมากกวา และใหทองถิ่นชวยแบงเบาภาระคาใชจายไปจากรัฐดวยเชน

การจัดการสุขาภิบาลก็จะใชรายไดจากทองที่เอง 

 จุดเดนของกิจการสุขภาพพลเมืองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยคือการจัดตั้งหนวยงานเพื่อ

ดําเนินการดานสุขภาพของพลเมืองทั่วประเทศ รวมไปถึงการผลิตบุคลากรทางการแพทยสมัยใหมโดย

ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ ในการดําเนินงานสามารถขยายบริการสุขภาพไปสูพลเมืองสวน

ภูมิภาคไดในระดับหนึ่ง คือ การสุขาภิบาล การควบคุมปองกันโรคระบาด  การรักษาความสะอาดและ

อนามัย การปลูกฝปองกันโรคไขทรพิษ การสุขศึกษา การจําหนายยาแผนปจจุบัน เปนตน แตก็เปนเพียงขั้น

พื้นฐานเทานั้น ยังไมเปนการลงลึกเพื่อแกปญหาสุขภาพตางๆ ที่มีอยูมากในชนบท ซึ่งเปนที่อยูของพลเมือง

สวนใหญของประเทศ นับเปนขอจํากัดที่สําคัญของกิจการสุขภาพพลเมืองในสมัยนี้ คือบริการสุขภาพสวน

ใหญกระจุกตัวอยูในเมืองหลวงและเมืองใหญๆ สวนในชนบทมีเพียงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

กิจการสุขภาพพลเมืองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475   

ตอมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย

มาเปนระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ หลักการของระบอบประชาธิปไตยคือ

อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน รัฐซึ่งถือวาเปน

ตัวแทนของพลเมืองในชุมชนการเมืองเดียวกันจึงจําเปนตองเรงจัดการดูแลพลเมืองในดานตางๆ การ

จัดการดูแลสุขภาพพลเมืองก็เปนหนึ่งในภารกิจที่รัฐใหความสําคัญ เนื่องจากเปนการลดอัตราการเจ็บปวย

และการตายในหมูพลเมืองที่เปนกําลังของประเทศ ทําใหมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพมากขึ้นและ

ยังมีผลในการเพิ่มจํานวนประชากรอีกดวย การดําเนินงานของรัฐหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมีความ

แตกตางจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยรัฐบาลที่ถือวาเปนตัวแทนอํานาจของประชาชนมองวา 

ราษฎรในหัวเมืองไดรับความทุกขยากมามากแลว ควรที่จะไดรับการชวยเหลืออยางเรงดวน นํามาซึ่ง

แนวโนมการใชมาตรการที่เห็นผลรวดเร็ว คือการขยายสถานรักษาพยาบาลสูหัวเมืองในรูปของสุขศาลา 

เพื่อเรงแกไขปญหาสุขภาพของคนในทองที่ 

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 การเมืองเริ่มมีเสถียรภาพเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งแรก

ในพ.ศ.2476 ไดรัฐบาลที่มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรีระหวางพ.ศ.2477-2481 อุดมการณ

หลักของรัฐในสมัยนี้ก็คือการเผยแพรระบอบการปกครองใหมใหเปนที่นิยมในหมูประชาชน รวมทั้งการให

                                                                                                                                                           
เพื่อหาทางปองกันการระบาดของอหิวาตกโรคที่เปนปญหาทั่วยุโรปมาตั้งแตพุทธทศวรรษ 2370 หลังจากนั้นก็ไดจัดการประชุมขึ้นอีกหลายครั้ง

จนตอมาพัฒนาไปเปนองคการอนามัยโลก (WHO) ในปพ.ศ.2491. 



ความสําคัญกับหลักการทางประชาธิปไตย ไดแก สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค เร่ิมมีการกอตัวของ

แนวคิดเรื่องชาติ โดยมองวาความกาวหนาของชาติข้ึนอยูกับพลเมือง เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนินกิจการสุขภาพพลเมือง กลาวคือเปนการสรางความนิยมวารัฐบาลดูแลประชาชนดีกวารัฐบาลใน

ระบอบเกา และยังสงผลในเรื่องการเพิ่มพลเมือง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อความเจริญกาวหนา

ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกคือองคการระหวางประเทศ เชน องคการ

สันนิบาตชาติและสันนิบาตสภากาชาด ที่ตองการใหประเทศตางๆ ใสใจกับปญหาสุขภาพพลเมืองและโรค

ระบาดดวย 

 กิจการสุขภาพพลเมืองในสมัยนี้เนนการกระจายบริการสุขภาพโดยเฉพาะการรักษาพยาบาลสูหัว

เมืองใหกวางขวางขึ้น โดยการสรางสุขศาลาและขยายหนวยอนามัยตางๆ รวมทั้งยกระดับสุขาภิบาลเปน

เทศบาลเพื่อเปาหมายในการวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชนโดยเฉพาะใน

ทองถิ่น กิจการสุขภาพพลเมืองถือเปนงานสวนหนึ่งของเทศบาล และเปนการขับเนนใหเห็นวารัฐบาลใน

ระบอบใหมมีความใสใจปญหาของประชาชน และไดประโยชนทางการผลิตดวย 

การดําเนินการดานสุขภาพไมไดเปนเพียงขั้นพื้นฐานอีกตอไป แตเปนการลงลึกเพื่อแกไขปญหา

ตางๆ ในทางสุขภาพของพลเมือง กิจการหลักๆ  ที่ รัฐบาลดําเนินการก็ คือการขยายสถานพยาบาล

โดยเฉพาะสุขศาลาในหัวเมือง พรอมไปกับการผลิตบุคลากรทางการแพทยชั้นรองคือผูชวยแพทยจํานวน

มาก เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยชั้น 1 นอกจากนี้ยังขยาย

การควบคุมโรคตางๆ ที่เปนปญหาสําคัญ เชน โรคไขจับส่ัน โรคเรื้อน โรคจิต เปนตน รวมทั้งการปรับปรุง

กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายโรคติดตออันตราย เพื่อใหครอบคลุมวิถีชีวิตในทางสุขภาพของพลเมือง

ไดมากขึ้นและสามารถจัดการกับปญหาโรคระบาดไดอยางทันทวงทีมากขึ้น นับวาเปนการขยายกิจการ

สุขภาพพลเมืองที่เกินขั้นพื้นฐานและดูแลสุขภาพอยางครอบคลุมรอบดานมากขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ยังมีผลทําใหพลเมืองมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น

และตองการมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวของกับตน นําไปสูการแสดงความคิดเห็นของ

พลเมืองในเรื่องกิจการบานเมืองผานชองทางตางๆ เชน หนังสือพิมพ จดหมายแสดงความคิดเห็นมายัง

รัฐบาล เปนตน ซึ่งก็มีสวนในการชี้ใหรัฐบาลเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจากมุมมองของพลเมือง และมี

การเสนอแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่บางอยางก็มีผลตอการดําเนินการของรัฐบาล นอกจากนี้ยังมี

สถาบันใหมที่เกิดขึ้นซึ่งถือเปนปากเสียงของพลเมืองโดยเฉพาะ คือสภาผูแทนราษฎรที่ไดพยายาม

ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและเรงรัดใหรัฐบาลดําเนินการแกปญหาตางๆ ในทองถิ่น แสดงใหเห็นวา

แมรัฐบาลจะมีอํานาจในการดําเนินการแกพลเมืองเพื่อใหเกิดประโยชนแกรัฐ แตก็มีการถวงดุลจากฝาย

ตางๆ ที่ทําใหรัฐบาลตองคํานึงถึงประโยชนของพลเมืองดวย 

จุดเดนของกิจการสุขภาพพลเมืองในสมัยรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาคือการเปดโอกาสให

หลายฝายเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการสุขภาพพลเมืองมากขึ้น เชน 



การตั้งคณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทยของประเทศซึ่งสมาชิกประกอบไปดวยแพทย

และผูทรงความรูในทางการแพทยและสาธารณสุข การเปดโอกาสใหราษฎรแสดงความคิดเห็นในกิจการ

ของประเทศ และยังมีบทบาทของส.ส.โดยเฉพาะที่มาจากการเลือกตั้ง ผูคอยตรวจสอบและผลักดันให

รัฐบาลดําเนินการตางๆ เพื่อประโยชนของพลเมืองในทองถิ่นรวมทั้งประโยชนในทางสุขภาพ อยางไรก็ตาม

ขอจํากัดที่สําคัญของกิจการสุขภาพพลเมืองในสมัยนี้ก็คือการขาดแคลนแพทยและบุคลากร แมจะ

พยายามเรงผลิตบุคลากรและสรางสุขศาลาอยางมากแลวแตก็ยังไมเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน ในชวงแรกๆ มีสุขศาลาเพียงจังหวัดละ 1-3 แหงเทานั้น แตปญหานี้ก็จะคอยๆ บรรเทาลงไปเมื่อ

มีการขยายสถานพยาบาลมากขึ้นเรื่อยๆ 

กิจการสุขภาพพลเมืองสมัยรัฐบาลชาตินิยม 

หลังจากสิ้นสุดรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนา ก็เขาสูสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงคราม 

ระหวาง พ.ศ.2481 – 2487 ซึ่งมีนโยบายสําคัญคือชาตินิยม ตองการสรางชาติใหเปนมหาอํานาจ โดย

รัฐบาลนี้เห็นวารากฐานที่สําคัญของความเจริญของชาติก็คือพลเมือง ดังนั้นจึงมีความพยายามพัฒนา

พลเมืองของชาติทั้งในทางปริมาณและคุณภาพในแบบที่รัฐตองการ วิธีการคือเผยแพรรัฐนิยมใหพลเมือง

ปฏิบัติตาม มีจํานวน 12 ฉบับ ครอบคลุมต้ังแตเร่ืองการแตงกาย ภาษา ไปจนถึงกิจวัตรประจําวัน สวนหนึ่ง

เปนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ เชน การรักษาความสะอาด การระวังตนไมใหเปนโรค การสรางรางกายให

แข็งแรง เปาหมายก็เพื่อใหพลเมืองมีสุขภาพที่ดี สามารถประกอบอาชีพเปนกําลังแกชาติได กลาวไดวาใน

สมัยนี้นโยบายการจัดการสุขภาพพลเมืองเปลี่ยนจากการขยายกิจการสุขภาพสูคนหมูมาก มาเปนการ

สรางสุขภาพพลเมืองเปนรายบุคคล และเปนการเนนที่รายละเอียดถึงขั้นวิถีชีวิตและการปฏิบัติตัว ไมได

จํากัดเพียงเรื่องโรคภัยไขเจ็บเทานั้น โดยใชการประชาสัมพันธ ปลุกเราอารมณความรูสึกใหพลเมืองมี

ความรูสึกรวมกันกับรัฐบาล และปฏิบัติในแนวทางที่รัฐบาลตองการ เปาหมายหลักของรัฐบาลจอมพลป.

พิบูลสงครามคือการเพิ่มพลเมืองเพื่อสรางชาติใหเปนมหาอํานาจ โดยมีการดําเนินการในหลายทาง ไดแก 

การเพิ่มการเกิด การลดการตาย และการเสริมสรางรางกาย  

รัฐบาลชาตินิยมพยายามใชวิธีกระตุนเรงเราอารมณความรูสึกรวมของพลเมืองในการสรางชาติ

เพื่อใหพลเมืองไดปฏิบัติตามแนวทางตางๆ ของรัฐบาล มีการใชวิธีโฆษณาชวนเชื่อและประชาสัมพันธ

อยางกวางขวาง มีการเผยแพรวิถีชีวิตที่พลเมืองควรปฏิบัติ ทําใหรัฐบาลสามารถเขาถึงชีวิตประจําวันของ

พลเมืองไดมากขึ้นตั้งแตการกินจนถึงการนอน รวมไปถึงการใชชีวิตในสังคมโดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการ

เพิ่มพลเมือง เชน การแตงงาน การเลือกคูครอง เปนตน  

 อยางไรก็ตามการเขารวมในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเปนพันธมิตรกับญ่ีปุนและประกาศสงคราม

กับฝายอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ในพ.ศ.2485 ทําใหเกิดปญหาเศรษฐกิจระหวางประเทศจากการที่ไม

สามารถคาขายกับอดีตประเทศคูคาสําคัญเชนอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได ทําใหขาดแคลนเครื่องอุปโภค



บริโภค รวมไปถึงเวชภัณฑและยารักษาโรค กอใหเกิดความเสียหายมาก นําไปสูการกอต้ังกระทรวง

สาธารณสุขในพ.ศ.2485 โดยมีจุดมุงหมายหนึ่งที่สําคัญก็คือการผลิตเวชภัณฑตางๆ ข้ึนใชเอง ภาวะ

สงครามที่เกิดขึ้นในชวงนี้มีผลทําใหรัฐบาลใหความสําคัญกับกิจการดานอื่นโดยเฉพาะการทหารมากกวา

การจัดบริการทางสุขภาพแกพลเมือง การขยายบริการทางสุขภาพที่รัฐเขาไปจัดการโดยตรงจึงไมเดนชัด

เทาสมัยรัฐบาลกอนหนา แตเปลี่ยนเปนการสงเสริมใหพลเมืองดูแลและสรางสุขภาพของตนเองเปนหลัก 

จุดเดนของการดําเนินกิจการสุขภาพพลเมืองในสมัยชาตินิยมคือการสงเสริมการสรางรางกายของ

บุคคล เรงเพิ่มอัตราการเกิดและลดอัตราการตายดวยวิธีตางๆ เพื่อเพิ่มจํานวนพลเมือง เชน สงเสริมการ

แตงงานกําเนิดบุตร การควบคุมโรคตางๆ อยางเขมงวดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรฐาน

คุณภาพรางกายของพลเมืองอีกดวย เชน การใชหลัก “พันธุดี” เพื่อใหประชากรรุนตอไปเปนประชากรที่มี

รางกายแข็งแรงและสติปญญาดี ในสมัยนี้การโฆษณาและสุขศึกษากาวหนามากเพื่อโนมนาวใหประชาชน

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐบาลสามารถเขาถึงชีวิตประจําวันของประชาชนไดมากขึ้นตั้งแตการ

กินจนถึงการนอน ขอจํากัดที่สําคัญของกิจการสุขภาพในสมัยนี้ก็คือความเปนชาตินิยมที่เขมขนมาก มี

ลักษณะการดําเนินงานที่คอนไปในทางอํานาจนิยม ควบคุมดูแลชีวิตสวนตัวของประชาชนจนบางครั้งก็

เปนการฝนใจ รวมทั้งภาวะสงครามที่ทําใหเกิดการขาดแคลนเวชภัณฑและเงินทุนที่จะมาบํารุงกิจการดาน

การแพทยและสาธารณสุข จึงตองใชวิธีโฆษณาชวนเชื่อใหประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของรัฐแทน 

นอกจากนี้กิจการบางอยางยังเปนกิจการเฉพาะสมัย เชน การอุปการะลูกไทย การจัดสมรสหมู เมื่อเปลี่ยน

รัฐบาลแลวก็ไมมีการดําเนินการตอ 

กิจการสุขภาพพลเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง ประเทศไทยก็เขาสูสมัยของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการ

เลือกตั้ง ระหวาง พ.ศ.2488 - 2490 มีอุดมการณหลักคือการฟนฟูความเปนประชาธิปไตยซึ่งลดนอยลงไป

ในสมัยรัฐบาลชาตินิยมที่มีลักษณะอํานาจนิยม นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการฟนฟูสภาพสังคมและ

สภาพจิตใจพลเมืองภายหลังสงคราม รวมทั้งยังตองพยายามรักษาเอกราชของชาติจากการที่เปนฝายพาย

แพในสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกระทั่งประสบความสําเร็จในการเจรจากับฝายสัมพันธมิตรและไดเขารวม

องคการสหประชาชาติ รวมไปถึงองคการระหวางประเทศตางๆ เปนการยกฐานะในเวทีโลก และจะนํามา

ซึ่งความชวยเหลืออยางมากในทศวรรษ 2490 

รัฐบาลพลเรือนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความพยายามที่จะขยายกิจการสุขภาพพลเมือง

และสวัสดิการทางสังคมอื่นๆ สูพลเมืองใหเทาเทียมและทั่วถึงตามหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคใน

การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีการวางนโยบายสรางโรงพยาบาลใหครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ แตก็ไม

สามารถดําเนินการไดอยางจริงจังนักเนื่องจากรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ มีการเปลี่ยนรัฐบาลหลายครั้งใน

ชวงเวลา 2 ป และสุดทายก็มีการรัฐประหารในพ.ศ.2490 



หลังการรัฐประหาร จอมพลป.พิบูลสงครามไดกลับมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอีกครั้งระหวาง

พ.ศ.2491 - 2500 ในสมัยนี้สถานการณระหวางประเทศเกิดความขัดแยงระหวางคายโลกเสรีตะวันตกที่มี

สหรัฐอเมริกาเปนผูนํา กับคายคอมมิวนิสตที่มีสหภาพโซเวียตเปนผูนํา รัฐบาลไทยเลือกที่จะอยูฝายโลกเสรี 

นํามาซึ่งความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารอยางมหาศาลจากสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงความ

ชวยเหลือตางๆ จากองคการระหวางประเทศดวย ทําใหกิจการสุขภาพพลเมืองในชวงนี้สัมพันธเปนอยาง

มากกับความชวยเหลือจากตางประเทศ โดยเฉพาะความรูและวิทยาการใหมๆ ในการจัดการกับปญหา

สุขภาพ  

 กิจการสุขภาพพลเมืองยังคงมีเปาหมายหลักคือการลดอัตราการปวยและการตายเพื่อเพิ่มพลเมือง

และประสิทธิภาพในการผลิต แตจะลดลักษณะความเปนชาตินิยมที่ตองการเปนมหาอํานาจลงไป โดย

รัฐบาลยอมรับวาประเทศไทยเปนประเทศกําลังพัฒนาซึ่งตองการความชวยเหลือจากประเทศพัฒนาแลว

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้กิจการสุขภาพพลเมืองยังมีประโยชนในการชวงชิงมวลชนกับ

ฝายคอมมิวนิสต โดยขยายการควบคุมดูแลพลเมืองที่อยูตามทองถิ่นตางๆ ในรูปของการขยายโรงพยาบาล

จนครบทุกจังหวัด และเพิ่มสุขศาลาตามอําเภอและตําบล กิจการสุขภาพพลเมืองสมัยนี้ไดรับอิทธิพลจาก

ปจจัยภายนอกอยางมาก คือความชวยเหลือจากองคการระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการใช

เทคโนโลยีสมัยใหมในการควบคุมปองกันโรคตางๆ ทําใหลดอัตราการปวยและการตายไดอยางมาก 

นอกจากนี้ยังมีความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกาทั้งในดานการทหาร การคมนาคม เศรษฐกิจ และสังคม 

รวมไปถึงกิจการสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยเปนจุดยุทธศาสตรที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใตโดยอยูระหวางจีนซึ่งเปนคอมมิวนิสต กับอินโดจีน และประเทศหมูเกาะตางๆ ทางใต  

กิจการสําคัญที่ไดดําเนินการคือการขยายโรงพยาบาลจนครบทุกจังหวัด และการควบคุมปองกัน

โรคตางๆ ที่เปนปญหาสังคม เชน โรคไขจับส่ัน คุดทะราด วัณโรค โดยไดรับความชวยเหลือและวิทยาการ

จากตางประเทศ ทําใหโรคที่เปนปญหาสังคมมายาวนานเหลานี้ลดลงอยางมาก ความชวยเหลือจาก

ตางประเทศเหลานี้เปนผลมาจากแนวคิดใหมๆ หลายอยางที่กอตัวขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เชน 

แนวคิดสิทธิมนุษยชน แนวคิดที่ประเทศพัฒนาแลวชวยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อประโยชนรวมกัน 

แนวคิดมนุษยธรรม เปนตน 

 อยางไรก็ตามการที่ประเทศไทยไดรับความชวยเหลือและวิทยาการดานสุขภาพจากตางประเทศ 

รวมทั้งการขยายกิจการโรงพยาบาลในภูมิภาค แมวาจะสามารถทําใหพลเมืองจํานวนมากมีโอกาสเขารับ

บริการทางสุขภาพมากขึ้น แตก็ตองแลกกับภาระคาใชจายที่เพิ่มข้ึนในการเขารับบริการ เนื่องจาก

โรงพยาบาลเปนสถาบันการแพทยชั้น 1 พรอมเครื่องมือและบุคลากรชั้น 1 ซึ่งตองมีการลงทุนสูง ทําให

พลเมืองผูใชบริการตองรวมแบกรับภาระการลงทุนนี้ดวย และทําใหบริการทางการแพทยมีลักษณะเชิง

พาณิชยมากขึ้น แตพิจารณาจากสถิติผูเขารับบริการจํานวนมากในทศวรรษ 2490 ก็นับไดวาโรงพยาบาล

เปนที่นิยมของพลเมืองสวนภูมิภาค   



จุดเดนของกิจการสุขภาพพลเมืองในทศวรรษ 2490 คือการที่กิจการเติบโตอยางรวดเร็ว กระทรวง

สาธารณสุขไดรับงบประมาณเพิ่มข้ึนอยางมาก (แมจะยังนอยอยูเมื่อเทียบกับกิจการดานอื่น) และสามารถ

ขยายโรงพยาบาลจนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไดในชวงปลายทศวรรษ 2490 รวมทั้งการไดรับความ

ชวยเหลือจากองคการระหวางประเทศและสหรัฐอเมริกาทําใหการควบคุมโรคตางๆ ที่เคยเปนปญหาของ

ประเทศมาอยางยาวนานประสบความสําเร็จมากขึ้น สามารถลดอัตราการปวยและตายของโรคที่เปน

ปญหาเหลานี้ไดอยางมหาศาล เชน ไขจับส่ัน คุดทะราด วัณโรค เปนตน อีกทั้งการผลิตบุคลากรทางการ

แพทยชั้น 1 หลายประเภทจํานวนมากขึ้นทําใหสามารถสงไปประจําตามโรงพยาบาลและชวยเหลือ

พลเมืองในสวนภูมิภาคไดมาก อยางไรก็ตามขอจํากัดที่สําคัญของกิจการสุขภาพพลเมืองในสมัยนี้ก็คือการ

ที่ตองอิงอยูกับเงินชวยเหลือและเทคโนโลยีจากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยตกอยูในภาวะพึ่งพิง

วิทยาการการแพทยสมัยใหมจากตางประเทศ และทําใหรายจายเพิ่มข้ึนอยางมาก ประชาชนที่เขาใชบริการ

ในโรงพยาบาลตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนโดยเปนคาความรูและเทคโนโลยี รวมทั้งคาบุคลากรชั้น 1 ซึ่ง

โดยรวมแลวสูงกวาสมัยกอนหนานี้ ทําใหการขยายการแพทยและสาธารณสุขของรัฐบาลมีลักษณะเชิง

พาณิชย หวังผลกําไรมากขึ้น และการแพทยและสาธารณสุขก็ยังไมสามารถเขาถึงอยางเทาเทียมในชาว

ชนบทที่รายไดนอย 

สรุป 

 โดยสรุปแลวกลาวไดวากิจการสุขภาพพลเมืองของประเทศตองปรับเปลี่ยนไปตามอุดมการณและ

สถานการณของรัฐบาลแตละสมัย โดยเปนเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาลที่มีจุดประสงคหลักเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอรัฐ แตในฐานะที่พลเมืองก็เปนองคประกอบหนึ่งของรัฐและกิจการสุขภาพก็เปนกิจการที่มีผล

ตอคุณภาพชีวิตในทางรางกายของประชาชนโดยตรง จึงเปนสิ่งที่พลเมืองไดรับประโยชนดวย โดยแลกกับ

การที่ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ และในบางครั้งก็ตองยอมสละอิสรภาพหรือทางเลือกบางอยาง

ในการดําเนินชีวิต หรือการที่ตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนใหเขากับการควบคุมดูแลสุขภาพของรัฐ  

 สําหรับพื้นฐานที่ทําใหรัฐสามารถเขาดําเนินการควบคุมดูแลสุขภาพพลเมืองไดอยางมีความชอบ

ธรรมก็คือความรูทางการแพทยสมัยใหม ซึ่งมีความเปนวิทยาศาสตรและผานการพิสูจนคนความาแลวทั้ง

ในแงของกระบวนการที่ใชอธิบายสาเหตุของโรคและการรักษา รวมไปถึงประสิทธิผลของการรักษา เหลานี้

ทําใหชนชั้นนําของรัฐเลือกที่จะรับการแพทยสมัยใหมของชาติตะวันตกมาเปนการแพทยหลักของรัฐและ

พลเมือง เพื่อนํามาซึ่งประโยชนในทางความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมไปถึงประโยชนแกพลเมืองในทาง

สุขภาพ โดยรัฐใชกลไกและอํานาจรัฐที่มีอยูดําเนินการใหการแพทยสมัยใหมไดแพรหลายเขาไปอยูในวิถี

ชีวิตของพลเมืองโดยเฉพาะในสวนภูมิภาค รวมทั้งคอยๆ เบียดบังการแพทยแบบจารีตที่แพรหลายอยูเดิม

ในพลเมืองใหเสื่อมความนิยมลงโดยอาศัยประสิทธิผลของการแพทยสมัยใหมที่เห็นไดชัดและรวดเร็ว

มากกวา    



 การที่รัฐบาลจัดระบบกิจการสุขภาพพลเมืองสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิต

ของประชาชนอยางมากพอสมควร อยางแรกก็คือการที่ประชาชนมีการเจ็บปวยและการตายจากโรคตางๆ 

ที่เปนปญหามายาวนานนับศตวรรษลดนอยลง รวมทั้งการที่ประชาชนตองเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการที่เคย

พึ่งพาแพทยแผนโบราณและชุมชนของตนมาอยางยาวนาน เปลี่ยนมาพึ่งการแพทยสมัยใหมที่รัฐจัดใหกัน

มากขึ้น ซึ่งก็ตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึนดวย แลกกับการใชบริการความรูและเทคโนโลยีตางๆ ที่ผานการ

พิสูจนทดลองแลววาไดผลในการบําบัดรักษาโรคจริง การที่กิจการแพทยสมัยใหมของรัฐสามารถชวย

ปองกันและรักษาพลเมืองจํานวนมากจากการเจ็บปวยและการตายดวยโรคตางๆ ทําใหการแพทยสมัยใหม

เปนที่นิยมกันในหมูพลเมืองมากพอสมควร สะทอนจากจํานวนผูเขารับบริการในโรงพยาบาลและสุขศาลา

ที่เพิ่มข้ึนทุกป แมจะตองเสียคาใชจายเพิ่มข้ึน จนในเวลาตอมาการแพทยสมัยใหมก็ไดเปนสวนหนึ่งของวิถี

ชีวิตประชาชนพลเมืองแมแตในชนบท ประชาชนตองพึ่งพาแพทยและโรงพยาบาลกันมากขึ้น และบุคลากร

ทางการแพทยก็ไมเคยเพียงพอกับความตองการ งบประมาณที่ตองใชจายในการดูแลสุขภาพของประชาชน

ก็ไมเคยเพียงพอ ประชาชนไมไดรับบริการอยางเทาเทียมและทั่วถึง เหลานี้เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดความ

พยายามฟนฟูการแพทยแผนไทยรวมทั้งการแพทยทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งงานสาธารณสุขมูลฐานที่ตองการ

ใหประชาชนรูจักรักษาตัวเองกอนที่จะมาใหแพทยรักษา ต้ังแตทศวรรษ 2530 จนถึงปจจุบัน เพื่อมาแบง

เบาภาระของการแพทยสมัยใหม 

 ความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของพลเมืองเกิดจากการที่รัฐคอยใชกลไกควบคุมและกลอมเกลา

ตลอดเวลาใหพลเมืองมีการใชชีวิตตามแนวทางของการแพทยสมัยใหม เชน ใหมีการรักษาความสะอาด 

รักษาอนามัย กินอาหารที่ดี ฯลฯ การที่ถูกควบคุมและกลอมเกลาใหปฏิบัติซ้ําๆ เปนเวลานาน ก็ทําให

การแพทยสมัยใหมสามารถฝงตัวเขาไปเปนวิถีชีวิตที่ปกติของพลเมืองไดในระดับหนึ่ง จนกระทั่งกลายเปน

ความเคยชินหรือหลักปฏิบัติทั่วไปโดยปริยายเมื่อเวลาผานไป และจะไมใชส่ิงที่รัฐบาลตองคอยควบคุม

บังคับอีก แตเปนสิ่งที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน และพลเมืองสั่งสอนกันเองโดยเฉพาะในครอบครัว แต

ก็ยังมีขอยกเวนสําหรับบางสิ่งบางอยางที่ยังคงมีอยูแมในสังคมปจจุบันไมวาจะมีการกลอมเกลามากเทาใด 

ก็ไมสามารถจะกําจัดลงไปไดอยางเด็ดขาด เชน การทานอาหารสุกๆ ดิบๆ การบริโภคเนื้อสัตวบางชนิด 

เนื่องจากเปนสิ่งที่สัมพันธกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบานและสภาพของทองที่   


