
สะท้อนย้อนคิดพินิจการสาธารณสุขไทย

ศ. นพ.ธีระ  รามสูต
• ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• ประธาน รพ.นวมินทร์ และ รพ.ในเครือนวมินทร์
• ประธานฝึกอบรมและสอบความรู้แพทย์แขนงสาธารณสุข 

สาขาเวชศาสตร์ปูองกัน สมาคม
เวชศาสตร์ปูองกันแห่งประเทศไทย และแพทยสภา

• ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค, สถาบันเวชศาสตร์ปูองกัน กรมอนามัย และ
มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

• ที่ปรึกษาและอาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล

• อดีตอาจารย์พิเศษ สอนวิชาประวัติศาสตร์สาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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กรอบการอภิปราย “สะท้อนย้อนคิดพินิจการสาธารณสุขไทย”

1. ย้อนคิดเชิงประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทยจากแหล่งหลักฐานข้อมลูปฐมภูมิ
ชั้นต้น (Primary source) และหลักฐานข้อมูลทุติยภูมิชั้นรอง (Secondary 
source) รวมทั้งข้อสังเกตจากประสบการณ์ร่วมงานในกระทรวงสาธารณสุข

2. พินิจการสาธารณสุขไทยตามความส าคัญแง่ต่าง ๆ ทางประวัติศาสตร์
• Critical event (เหตุการณส์ าคัญ ๆ)
• Critical chronology (ช่วงส าคัญของยุคต่าง ๆ)
• Critical persons (บุคคลเกี่ยวข้องทีส่ าคัญ)
• Critical turning points (จุดเปลี่ยนแปลง พลิกผันทีส่ าคัญ)
• Critical lessons (สรุปการสงเคราะห์บทเรียนทีส่ าคญัส าหรับคนรุน่หลงั)
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การแบ่งยุคของการสาธารณสุขไทย ตามการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ยุคที่ 1 : ยุคแรกสมัยกรงุศรีอยุธยาแผน่ดินพระรามาธิบดีทีส่อง ถึงรชักาลที่ 2 

กรุงรัตนโกสินทร์ (ปี 2054-2367) รวม 313 ปี
ยุคที่ 2 : ยุคกรงุรัตนโกสินทร์ รชักาลที่ 3-4 (ปี 2367-2411) รวม 44 ปี
ยุคที่ 3 : ยุครัตนโกสินทร์ รชักาลที่ 5-7 (ปี 2411-2475) รวม 64 ปี
ยุคที่ 4 : ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองและกระทรวงสาธารณสุขยคุแรก 

(ปี 2475-2514) รวม 39 ปี
ยุคที่ 5 : ยุคการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขครั้งส าคัญของต านานความขัดแย้ง

ครั้งส าคัญ เริม่ระบบอุปถัมภ์ และการเมืองในกระทรวงสาธารณสุข 
(ปี 2515-2544) รวม 29 ปี

ยุคที่ 6 : ยุคการสาธารณสุขสองนัครา (ปี 2545-2558) รวม 13 ปี
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1. ยุคแรกสมัยกรุงศรีอยุธยาแผ่นดินพระรามาธิบดีที่สอง ถึงรัชกาลที่ 2 
กรุงรัตนโกสินทร์ (ปี 2054-2367) รวม 313 ปี
สมัยกรุงศรีอยธุยา การแพทย์แผนโบราณกระจัดกระจาย ตามบรรพบุรุษ

ไข้ทรพิษระบาด ผู้คนล้มตายมาก
อหิวาตกโรคระบาด พระบรมราชาที ่5 
   สิ้นพระชนมจ์ากอหิวาตกโรค
แม่น้้าสกปรกสีเขียวเป็นสัญญาณบอกการเกิดโรคระบาด
การสงครามกับพม่า เกิดความอดอยาก และโรคติดต่อ
การแพทย์แผนโบราณ ผสมผสานการแพทย์แผนจีน
   การแพทยแ์ผนอินเดีย (อายุรเวช) ไสยศาสตร์ และ
   โหราศาสตร์
การสาธารณสุขยังไม่เจรญิ มิชชันนารี ยังไม่เข้ามา
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สมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
       (ปี 2325-2352 : 27 ปี)

• การสาธารณสุขยังไม่เกิด
• ใช้การแพทย์แผนโบราณ
• เริ่มจัดตั้ง “กรมหมอโรคพระโอสถ” 

จัดท ายาแผนโบราณใช้ในวงัและทางราชการ
• หมอมี 2 ประเภท   

1) หมอหลวง จัดท ายารักษาราชวงศ์ และราชการ
2) หมอราษฎร (หมอเชลยศักดิ)์ รักษาราษฎร

• เริ่มจัดรวบรวมต ารายาแผนโบราณจารึกไว้ที่ “ศาลาราย” วัดโพธิ์
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สมัยรัชกาลที่ 2 กรุงรัตนโกสินทร์ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
(ปี 2352-2367 : 15 ปี)

• เริ่มรวบรวม คัมภีร์ ต าราแพทย์แผนโบราณท่ีกระจัดกระจายไวท้ี่ “โรงพระโอสถ”
• เชิญผู้ช านาญโรคและสรรพคุณยาแผนโบราณชนิดต่าง ๆ มารวมไว้ด้วยกัน
• เลือกยาดี ๆ ที่บรรพบุรุษหวงแหนเก็บรักษาไว้ให้น ามาทูลเกล้าถวาย
• กรมหมอโรคพระโอสถ หรือ กรมหมอหลวง คัดเลือกยาดี จดทะเบียนเป็นยาต าราหลวง 

ใชป้ระจ าโรงพระโอสถ รักษาราชวงศ์ ข้าราชการ ประชาชน
• ปี 2357 ออกกฎหมายให้มีพนักงานพระโอสถถวาย มีอ านาจค้นหาพระโอสถ 

และสมุนไพรดี ๆ ทั่วทั้งแผ่นดิน ทีใ่ครจะขัดขืนไม่ได้
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ยุคที่สอง : ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3-4 (ปี 2367-2411) รวม 44 ปี 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปี 2367-2384) รวม 17 ปี 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปี 2394-2411) รวม 17 ปี
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รัชสมัย ร.3  เริ่มบูรณะวัดราชโอรสาราช เพื่อจารึกต าราแพทย์และยาแผนโบราณ
ไวใ้นแผ่นศิลา บริเวณเสาระเบียงพระวรวิหาร

 ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพน (วัดโพธิ)์ เพื่อจารึกต ารายาแผนโบราณไว้ในหินอ่อน 
และท่าฤาษีดัดตน ประดับไว้ตามโบสถ์ และศาลาราย

 จัดให้มีต ารายาไว้ในหินอ่อนประดับตามโบสถ์ และศาลาราย
 จัดให้มีต าราแพทย์แผนโบราณ บอกสมุฏฐานของโรค และวิธีรักษา
 จัดให้น าสมุนไพรที่ใช้ปรุงยามาปลูกไว้เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้สุขศึกษา 

การน าสมุนไพรรักษาโรคคนปุวย
 มีกฎหมายห้ามบรรพบุรุษเจ้าของต ารับยาและการแพทย์แผนโบราณ 

ปกปิดเก็บต ารับยาไว้ในตระกูลต้องเปิดเผยสาธารณชนเรียนรู้ 
“นับเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทย”



ในปีที่ 5 ของรัชกาลที่ 3 : ปี 2371

• มิชชันนารีอเมริกันเริ่มท าการแพทย์ตะวันตกเข้ามารักษาผูเ้จ็บปุวย
• เริ่มใช้ระบบการแพทย์ตะวนัตกผสมผสานกับการแพทย์แผนโบราณเป็นครั้งแรก
• เริ่มการปูองกนัการควบคุมโรคติดต่อควบคู่กันไปด้วยเปน็ครั้งแรก 

(การแพทย์เริม่บูรณาการกบัการสาธารณสุข)
• แพทย์มิชชันนารีอเมริกัน นพ.แคนบิช บรดัเลย์ (หมอบรัดเลย)์ เข้ามาปี 2373 

* ริเริ่มการปูองกันโรคติดต่อครั้งแรกในประเทศไทยด้วยการปลูกฝีปูองกันไข้ทรพิษ 
ได้ผลดี

• ปี 2380 โปรดเกล้าฯ ใหห้มอหลวง เรียนวิธีปลูกฝีจากหมอบรัดเลย์ เพื่อขยายการ
ปลูกฝีให้ขา้ราชการและราษฎร
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- กรมหลวงวรศักดิ์ราชสนิท : ต้นตระกูลสนิทวงศ์ เป็นแพทย์ไทยคนแรก 
ที่รับเอาขาฝรั่ง (การแพทย์ตะวันตก) มาใช้รกัษาโรค โดยใช้ยาไทยหุม้ยาฝรั่งไว้ท้าเป็นยา 
Quinin แก้ไข้จับสั่น ได้ผลดีมีชื่อเสียงมาก

- ปี 2392 มิชชันนารีอเมริกัน นพ.ซามลูเอล เรโนลดเ์ฮาล์ (หมอเฮาล)์ น้ายา สลบอีเธอร์
มาใช้ผ่าตัดเป็นครั้งแรก
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รัชสมัย ร.4 : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปี 2394-2411 รวม 17 ปี)
- ขยายการติดต่อกับประเทศตะวันตกมากขึ้น กษัตริย์ไทยไปเยือนต่างประเทศ 

น าความรู้วิทยาการก้าวหน้ากลับมาประยุกต์ใช้มากขึ้น
- การแพทย์ และการสาธารณสุขไทยเริ่มพัฒนามากขึ้น
- แยกการแพทย์แผนโบราณเดิม ออกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน
- มีแพทย์มิชชันนารีอเมริกัน 3 คน มาช่วยสร้างคุณูปการนาน 5 ปี ก่อนกลับไป

คือ นพ.บรัดเลย์ (หมอบรัดเลย์), หมอเฮาล์ และหมอเลน
   เริ่มการรักษาแผนปัจจุบัน และการสูติกรรมสมัยใหม่ 

(แต่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยและนิยมนกั)



ยุคที่ 3 : ยุครัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5-7 
(ปี 2411-2475) รวม 64 ปี

ปี 2423 : ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการสุขาภิบาลเป็นครั้งแรก 
ชื่อ “พระราชบัญญัตธิรรมเนียมคลอง” 
เพื่อรักษาความสะอาดของสองฝั่งคลองใหไ้ดม้าตรฐาน
จากความเชื่อว่า การใช้น้ าสกปรกท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
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ก าเนิด รพ.ศิรริาช : (ระหว่างก่อสร้าง สมเด็จเจ้าฟูาศิริราชกฤษภัณฑ์พระราชโอรสสิ้นพระชนม์ 
จึงให้สร้างเมรุที่ท้องสนามหลวงด้วยไม้สักทอง และโปรดเกล้าให้น าไมส้ัก
มาสร้าง รพ.ศิริราช โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้อีก 56,000 บาท)
 

เปิดให้การรักษาทั้งแบบการแพทยต์ะวันตก
และการแพทย์แผนไทย โดยมี กรมพระยาชัยนาทนเรนทร 
ท าหน้าทีผู่้อ านวยการ
1) ควบคุมกิจการศิริราชพยาบาล
2) จัดให้การศึกษาวิชาการแพทย์
3) ควบคุม รพ. อื่น ๆ
4) จัดการปลูกฝีแก่ประชาชน
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ปี 2528 : ร.5 เสด็จสิงคโปร์จึงด าริน าการจัดตั้ง รพ. ขึ้นบ้าง
ทีก่รุงเทพฯ ที่วังหลังธนบุรี



ปี 2531 : นับเป็นการเริ่มตน้ศักราชใหม่ของการแพทย์ และการสาธารณสุขไทย 
และเป็นต้นก าเนิดของกระทรวงสาธารณสุข จากกรมพยาบาล 
และมีกองแพทย์ เพื่อไปปูองกันโรคระบาด
จัดตั้งกรมพยาบาล เมื่อ 27 ธันวาคม 2531 ขึ้นตรงต่อร่มเกล้า ร.5 
มีกรมเจ้าน้องยาเธอ พระองคเ์จ้าศรเีสาวภางเป็นอธบิดีคนแรก 
ต่อมาปี 2532 ซึ่งย้ายไปสังกัดกระทรวงธรรมการ และเริ่มมีแพทย์ประจ าเมือง
ในบางแหง่ และมีการน ายาต าราหลวงออกจ าหน่ายในราคาถูก และการจัดตั้ง
กองแพทยเ์พือ่ไปปูองกันโรคระบาด 
การตั้งกรมพยาบาลขึ้นก็เพื่อ ให้ควบคุมดูแลกิจการศิริราชพยาบาลสืบแทน
คณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลวงัหน้าซึ่งพันหน้าทั่วไปเมื่อการจัดต้ังเสร็จ
แล้ว กรมพยาบาล ยงัมีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาการแพทย์ ควบคุม รพ. อื่นๆ 

และจัดการปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชน

12



13

ปี 2532 : จัดตั้งโรงเรียนแพทยากร ขึ้นที่ รพ.ศิริราช เปิดหลักสูตร 3 ปี ส าหรับ
การเรียนวชิาแพทย์แผนตะวันตกร่วมกับวิชาแพทย์แผนไทย

ปี 2538 : จัดพิมพ์ “ต าราแพทย์เล่มแรก” ชื่อ “แพทยศาสตรส์งเคราะห”์ 
มีเนื้อหาทั้งการแพทย์ตะวันตกและการแพทย์แผนไทย

ปี 2539 : จัดตั้ง “โรงเรียนผดุงครรภ์” แห่งแรก โดย สมเด็จพระศรพีัชรินทรา
บรมราชินนีาถ พระราชทานพระราชทรพัยส์่วนพระองค์

ปี 2547 : จัดพิมพ์ “ต าราแพทย์ชุดที่สอง” แบ่งเนื้อหาการแพทย์แผนตะวันตก 
พิมพ์ออกมาเป็น 4 เล่ม

ปี 2548 : จัดตั้ง “หน่วยหนองฝ”ี ผลิตหนองฝีใชเ้อง และย้ายไปกับสถานเสาวภา 
ในปี 2465



ปี 2548 : 1. จัดการสุขาภิบาล ทดลองที่อ้าเภอท่าฉลอม สมุทรสาคร

2. จัดใหม้ีการผลิตยาต้าราหลวง
 

3. จัดตั้ง “โอสถศาลา” ส้าหรับเป็นที่เก็บสะสมยา และเวชภัณฑ์ 
เพื่อใช้ในสถานพยาบาลและองค์การต่าง ๆ ของรัฐบาล

 

4. จัดตั้ง “กองแพทย”์ มีหน้าที่ออกไปด้าเนินการป้องกันโรคติดต่อแก่
ประชาชนในชนบท

 

5. จัดใหม้ี “แพทย์ประจ าเมอืง” ซึ่งต่อมาภายหลังพัฒนาเป็น 
“นายแพทยอ์นามัยจังหวัด” และ “นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด”
ในปัจจุบัน
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ปี 2548 : 6. ยุบเลิก กรมพยาบาล (ปี 2431-2448) ให้ รพ. ในกรุงเทพฯ ไปสังกัด
กระทรวงนครบาล โดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นวิริยวรรณปรชีา
เป็นอธบิดีคนสุดท้าย

7. ให้ ศิริราชพยาบาล คงไว้เป็นสาขาของราชแพทยาลยั ย้ายไปสังกัด 
กรมศึกษาธิการ

8. จัดตั้งแผนกพยาบาล ขึน้ ในกรมศึกษาธิการ
9. ย้าย 4 กองเดิม ไปสังกัดกระทรวงธรรมการดังเดิม

15

(1) กองท าพันธ์หนองฝี
(2) กองโอสถศาลา
(3) กองแพทย์ปูองกันโรค
(4) แพทยป์ระจ าเมือง

ปี 2451 : 1. โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขึ้นอยู่กับ กรมพล าภัง



ปี 2451 : 2. จัดพิมพต์ าราการแพทย์ชุดที่สาม อีก 2 เล่ม
คือ (1) ต าราแพทยศาสตร์วรรณา
    (2) ต าราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ 2 เลม่

16

ซึ่งถือเป็น ต ารายาแห่งชาติที่สมบูรณ์เล่มแรก

ซึ่งเป็นรากฐานให้กระทรวงสาธารณสุข ไดใ้ชพ้ัฒนาต่อมาตลอดมาจนทุกวันนี้

ต่อมาปี 2448 : พระยาพิษณปุระสาท (หมอคง) เห็นว่า ต้าราแพทย์ต่างๆ ที่จัดพมิพ์ขึน้ 
ยากแก่ผู้ศึกษา จึงพิมพ์ต้าราเล่มใหม่ชุดที่ 4 ได้แก ่

(1) ต้าราแพทยศาสตรส์งเคราะห์ฉบับหลวง 2 เล่ม
(2) ต้าราแพทยศาสตร์สังเขป 3 เล่ม
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ปี 2451 : 2. มีการตราพระราชบัญญัติการจัดการสุขาภิบาล (หลังจากทดรองจัดตั้ง
สุขาภิบาลต้นแบบต้าบลท่าฉลอม สมุทรสาคร ในปี 2548) เพิ่มขึ้นอีก 
5 จังหวัด คือ นครราชสีมา, จันทบุร,ี นครศรีธรรมราช, ชลบุร,ี นครปฐม

ปี 2455 : กระทรวงมหาดไทยมีโครงการขยายงานการสาธารณสขุอย่างกว้างขวาง
มากขึ้น
ขอพระบรมราชานุญาตจัดตั้งกรมพยาบาล ขึ้นมาใหม่ 
โดยรวมงานป้องกันโรคและการสาธารณสุขที่เคยสังกัด กรมพล าภัง 
เข้าด้วยกัน และแบ่งการบริหารงานกรมพยาบาลใหม่

เริ่มขยายงาน
การสาธารณสุข
กว้างขวางมากขึน้
เป็นคร้ังแรก

กรมพยาบาล/กระทรวงมหาดไทย

แผนกประชากร แผนกปูองกันโรคระบาด แผนกสุขาภิบาล

แผนกการแพทย์
แผนกปัสตุระสภา

(Pasteur Institute)

แผนกโอสถศาลา
รัฐบาล
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รัชกาลที่ 6 : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปี 2468-2477)
ปี 2455 : 1) สร้าง รพ.จฬุาลงกรณ์ โดยทุนพระราชทานส่วนพระองค์ 

ร่วมกับทุนจากสมาคมอณุาโลมแดง สร้างแล้วเสร็จในปี 2457
2) สถาปนาปาสตุรสภา (Pasteur Institute) ขึ้นเพื่อบ้าบัดโรคกลัวน้ า 

(โรคพิษสุนัขบ้า)
3) สร้าง รพ.วชิรพยาบาล

ปี 2556 : มีพระบรมราชโองการสั่งให้เลิกสอนวิชาแพทย์แผนไทย

ปี 2557 : กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้จังหวัดต่าง ๆ จัดให้มีสถานที่ส้าหรับรักษา
ผู้ป่วยไข้ และจ้าหน่ายยาด้วย ชื่อ “โอสถศาลา” 



ปี 2557 : 6) ต่อมางานสาธารณสุขเจริญกา้วหน้ามากขึ้น จึงเปลี่ยนช่ือ 
“สุขศาลา” เป็น “ศูนย์กลางการสาธารณสุข”

ปี 2458 : เปลี่ยนชื่อ “กรมพยาบาล” เป็น “กรมประชาภิบาล”
สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยยกฐานะแผนกต่าง ๆ เดมิขึ้น

กรมประชาภิบาล/กระทรวงมหาดไทย

กองบัญชาการเบด็เสรจ็ กองพยาบาล

กองเวชวัตถุ

โดยได้รับพระบรมราชานุญาต เม่ือ 19 ธันวาคม 2459

ต่อมาจึงถูกยกเลิกในปี 2460

กองสุขาภิบาล

ปี 2461 : 1) ตั้งโรงเรียนการแพทย์ทหารบก (นายร้อยเสนารักษ์)
2) ใหย้กเลิกกรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย  19
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27 พฤศจิกายน 2461 ในรัชสมัย ร.6 ไดม้ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา ให้จัดต้ัง 
กรมสาธารณสุข ในกระทรวงมหาดไทย

1) แต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร 
เป็น อธิบดีกรม สาธารณสุข คนแรก

2) ต่อมาจึงใช้วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกป ี
เป็น “วันคล้ายสถาปนาการสาธารณสุข” ประเทศไทย

3) เพื่อรวมงานสาธารณสุขเข้าเป็นหน่วยงานเดียว ของกระทรวงมหาดไทย
4) แต่มีปัญหาในระยะแรก กิจการสาธารณสุขในชนบท และในกรุงเทพฯ

ซึง่ขึ้นกับกระทรวงนครบาลยังรวมกันไม่ได้เต็มที่

1 ส.ค. 2465 : โปรดเกล้าฯ ให้ยุบกระทรวงนครบาล โอนกิจการมาไว้
กระทรวงมหาดไทย โดยรวมการปกครองทั้งในหัวเมือง และกรุงเทพฯ 
ให้อยูใ่นการดแูลของกระทรวงมหาดไทย 
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กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
1) การสาธารณสุข และการแพทย์ ของกรุงเทพฯ และหัวเมอืงใกล้เคียง 

ใหม้าสังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย จนถึงเมือ่พระราชทาน
รัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475

2) การด้าเนินการส่วนใหญ่ของกรมสาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรค 
และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

3)  ส่วนการบ้าบัดโรคโดยตรงอันได้แก่การสร้างโรงพยาบาล และสถานีอนามัย 
ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่า “โอสถศาลา” มีนโยบายในการสนับสนุนให้พื้นที่
จัดตั้งขึ้นเองเท่านั้น

4) ไดป้รับปรุงส่วนราชการใหมใ่นปี 2469 แบ่งกิจการในกรมสาธารณสุข
ออกเป็น 13 กอง
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28 มิถุนายน 2467 : กรมสาธารณสุข จัดการอบรมแพทย์สาธารณสุข 12 คน 
เป็นครั้งแรก ทีส่ถานเสาวภา
สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงบรรยาย เรื่อง “วิธีปฏิบัติการ
สุขาภิบาล” (Practical Sanitation)

กิจการสาธารณสขุ 3 ชนิด
1) สุขวิทยา (Hygiene) : ความรูท้ี่จะช่วยให้เรารู้จกับ้ารงุร่างกายได้เป็นปกติอยู่ ใหม้ีความเจริญ

แข็งแรงตามธรรมชาติ เช่น นอนเปน็เวลา กนิเปน็เวลา
2) เวชกรรมกันโรคและการปราบโรค (Preventive Medicine) เป็นวิชาแก้ไขรกัษาโรคทีเ่กิดขึน้ในตวั

มนุษย์ โดยทางรักษาเวชกรรมกันโรคนี้ มุ่งจะกันไม่ใหเ้ข้าสู่ร่างกายได้ เชน่ ไข้ทรพิษ
3) สุขาภิบาล (Sanitation) : คือบ้ารุงสถานที่ และควบคุมหนทางออกทางเข้า และสิง่ที่ออกจากและเข้าไป

ในร่างกาย และสถานที่มนุษย์อยู่ อย่าให้เป็นบอ่เกดิ และน้ามาแห่งโรคทั้ง 3 ประการนี้ รวมเรียกว่า 
“สาธารณสุข”

ธาตปุัจจยัในการสาธารณสขุ สมเด็จพระราชบดิาทรงบรรยายมีความส้าคัญว่า 
งานสาธารณสุขนัน้จะท าให้บรรลผุลส าเร็จต้องประกอบด้วยปัจจยั 4 ประการ
คือ ศรัทธา ความรู้ เงิน ความร่วมมือ
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รวมกิจการแพทย์ และสาธารณสขุ ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน เช่น 
กรมสาธารณสุข กรมประชาสงเคราะห์ กองสุขาภิบาล โรงเรียนของกรมพลศึกษา 
แผนกอนามัย สุขาภิบาล ของกรมราชทัณฑ์ กองเภสัชกรรม และโรงงานเภสัชกรรมไทยของกรม
วิทยาศาสตร์ กระทรวงเศรษฐกิจ และกจิการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทีเ่กี่ยวกับการแพทย์

มารวมอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเดียวกัน โดยสถาปนาขึ้นเป็น 
“กระทรวงสาธารณสุข”

ยุคที่ 4 : ยคุการเปลี่ยนแปลงการปกครองและกระทรวงสาธารณสุขยคุแรก 
(ปี 2475 – 2514) รวม 37 ปี

1) ประกาศพระราชกฤษฎีกา สถาปนากรมสาธารณสุข เป็น
กระทรวงการสาธารณสุข ทีว่ังสุโขทัย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 
ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
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14 สิงหาคม 2495  เปลี่ยนช่ือจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงสาธารณสุข
 แบ่งส่วนราชการในสังกัด รวม 7 กรม

1. ส้านักเลขานุการรัฐมนตรี
2. ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. กรมการแพทย์
4. กรมประชาสงเคราะห์
5. กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7. เปลี่ยนชื่อกรมสาธารณสุข เป็น กรมอนามัย  
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ยุคที่ 5 : ยุคของการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขครั้งส าคัญ
ของต านานความขัดแย้ง และเริ่มระบบอปุถัมภ์และการเมือง
ในกระทรวงสาธารณสุข 
(ปี 2515-2544) รวม 20 ปี 

ยุคที่ 6 : ยุคของการสาธารณสุขสองนครา
(ปี 2545-2558) รวม 13 ปี



1. โครงสรา้งกระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้ มี 4 กรม คือ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
กรมอนามัย กรมการแพทย ์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง อธิบดีกรมอนามัย 
ย้ายมาจาก อธิบดี กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปี 2498-2501)
ศ.นพ.ก าธร สุวรรณกิจ อธิบดีกรมอนามัย 
ย้ายมาจากคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
(ปี 2501 – 2510)

26

ข้อสังเกตเชิงประวัติศาสตร์สาธารณสุข และสรุปแนวความคิดทางสาธารณสุข
ทั่วไปของอดีตอธิบดีกรมอนามัยในยุคต้นของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2498-2510
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ข้อคิดเห็นของ ศ.นพ.สวัสดิ์  แดงสว่าง (1)

1. ท่านเล่าประวัติของท่าน
• จบการศึกษาประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์ ราชแพทย์วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• แพทย์ประจ าบ้าน รพ.ศิรริาช
• ได้รับทุนส่วนพระองค์ สมเดจ็พระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี รวม 3 ปี เพือ่ไปศึกษา

จบ Dr. PH. จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins, U.S.A. 
• ศึกษาได้ประกาศนียบัตรเวชศาสตรเ์ขตร้อน กัลกัตตา อินเดีย
• ศึกษาดูงานสาธารสุขในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
• ท างานวิชาการโรคเมืองร้อน ค้นพบสาเหตเุชือ้พยาธิตัวจี๊ดคนแรก
• ริเริ่มการใช้ทีมเคลือ่นที่แบบโครงการช านัญพิเศษ (Vertical/Specialized Public Health Program) 

โดย UNICEF ช่วยยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์, ยา และอุปกรณ์  WHO ช่วยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา และทนุศึกษาดูงาน
เช่น 1) โครงการสงเคราะหแ์ม่และเด็ก

2) โครงการควบคุมพยาธิล าไส้
3) โครงการควบคุมคุดทะราด
4) โครงการควบคุมโรคเรื้อน 
5) โครงการควบคุมวัณโรค 

6) โครงการอนามัยโรคเรื้อน 
7) โครงการกระจายงานสาธารณสุข/อนามัยสู่ภาคต่าง ๆ
8) โครงการสุขาภิบาลและน้ าบาดาลชนบท
9) โครงการพัฒนาอนามัยชนบท ฯลฯ

(1)  ธีระ  รามสูต. โรคเรื้อนระยะบุกเบิก. สัมภาษณ์ ศ.นพ.สวัสดิ์  แดงสว่าง อดีตอธิบดี กรมอนามัย. ราชประชาสมาสัยสารฉบับพิเศษ พ.ศ. 2528, หน้า 45 -53. 



สรุปแนวความคิดทางด้านสาธารณสุขทั่วไป
1. ขณะนั้นโครงสร้าง infrastructure ของระบบบริการสุขภาพจังหวัด ส่วนใหญ่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ 

โดยมี - รพ.จังหวัดเฉพาะจังหวัดใหญ่ และมีแพทย์เพียงเฉลี่ย 3-5 คน ขึ้นกับกรมการแพทย์
- รพ.อ าเภอ (ชุมชน) ยังไม่มีใช้จัดต้ังสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง มีเตียง 10 เตียง แพทย์ 1 คน 

ในอ าเภอขนาดใหญ่ 
- จัดตั้งสถานีอนามัยชั้นสอง ประจ าต าบลขนาดใหญ่ มีพนักงานอนามัย, นางผดุงครรภ์ประจ า
- จัดต้ังส านักงานผดุงครรภ์ประจ าต าบลขนาดเล็ก มีผดุงครรภ์ประจ า  
- มีส านักงานอนามัยอ าเภอ และที่ท าการอนามัยจังหวัด ก ากับดูแลและสนับสนุน ขึ้นกับกรมอนามัย

2. กรมอนามัย นอกจากมีกองด้านอนามัย เช่น กองสุขภาพ, กองโภชนาการ, กองอนามัยแม่และเด็ก, 
กองอนามัยโรงเรียน, กองสุขาภิบาล, กองสุขศึกษา, กอง  อาชีวอนามัย ฯลฯ แล้วงานควบคุมโรคติดต่อ 
ยังรวมในกรมอนามัย คือ (กองเมาตลอดวันหรือชั่วโมง?) (1) กามโรค (2) มาลาเรีย, โรคติดต่อทั่วไป, 

วัณโรค, โรคเรื้อน, โรคเท้าช้าง และ รพ.โรคทรวงอก, รพ.โรคติดต่อ (บ าราศนราดูร), 
รพ.โรคเรื้อนพระประแดง
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3. แนวความคิดการสาธารณสุข ใชเ้ชิงรุกเสริมการขาด health infrastructures 
โดยทีมเคลื่อนที่โครงการช านัญพิเศษ (Vertical/Public Health Program ต่าง 
ๆ) ออกไปด าเนินการให้บริการในพื้นที่หมูบ่้านกันดาร ไกล และมีปัญหาด้าน
สุขภาพเฉพาะ เช่น  

•  ทีมเคลื่อนที่โครงการสงเคราะห์แม่และเดก็
•  ทีมเคลื่อนที่โครงการควบคมุพยาธิล าไส้
•  ทีมเคลื่อนที่โครงการควบคมุคุดทะราด
•  ทีมเคลื่อนที่โครงการควบคมุวัณโรค
•  ทีมเคลื่อนที่โครงการควบคมุโรคเรื้อน
•  ทีมเคลื่อนที่โครงการสขุาภบิาล และน้ าบาดาลชนบท

รวมทั้งโครงการกระจายงานสาธารณสุข/อนามัยสู่ภาคต่าง ๆ
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4. ในขณะนั้นมีแนวความคิดทางสาธารณสุข เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขแบบ
เบ็ดเสร็จ หรือผสมผสานงานส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค และรักษาพยาบาล
เข้าไว้ด้วยกัน ตามสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง และชั้นสอง และส านักงานผดุงครรภ์

5. พยายามเรง่รัดงานพัฒนาอนามัยชนบท ร่วมกับทางเกษตรและมหาดไทยในพื้นที่ 
โดยมีเกษตรอ าเภอร่วมเพิ่มผลผลิตทางอาชีพทีเ่หมาะสมไปด้วยกับการดูแลสุขภาพ 
เพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นวงจรอุบาท (Vicious cycle) การศึกษาต่ า – ยากจน –
เจ็บปุวย – ตายก่อนก าหนดอันควร โดยมีอาชีพและรายได้สูงขึ้น มีการอยู่ดีกินดีมาก
ขึ้น ร่างกายจะได้มีสุขภาพดีขึ้น

6. ท่านอธิบดี ศ.นพ.สวัสดิ์  แดงสว่าง ได้ใหค้ าขวัญ หรือค ากล่าวของนักสาธารณสุขใน
ยุคของท่านไว้ว่า “ความจนท าใหเ้กิดโรค และการเกิดโรคท าใหเ้กิดความจน” 
(Poverty cause disease and disease cause poverty) หรือดังพุทธภาษิตทีว่่า 

“อโรคยา ปรมา ลาภา” (ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ)
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7. งานสาธารณสุขหรืองานอนามัยขณะนั้น ได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศมาก 
เช่น องค์การ UNICEF และองค์การ USOM (United State Operation Mission) 
ของสหรัฐอเมริกา ช่วยบริจาครถยนต์ รถเคลื่อนที่สงเคราะห์แม่และเด็ก, 
รถจักรยนต์ รวมทั้งเครื่องอะไหล่ การซ่อมแซม และผู้ช านาญการซอ่มรถยนต์ 
(Mechanic) เป็นเวลา 3 ปี

8. กรมอนามัยจึงได้ริเริ่มจัดตั้งหน่วยซ่อมบ ารุงรถยนต์ขึ้นพร้อมสถานที่ซ่อมรถยนต์
ทางราชการ ซึ่งพัฒนาต่อมาเป็นกองช่างบ ารุงของกระทรวงสาธารณสุข

9. ท่านอธิบดี ศ. นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง ได้พยายามเนน้ถึงความส าคัญของงาน
เวชศาสตรป์ูองกันให้มากขึน้ ทั้งระหวา่งเป็นอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และอธิบดีกรมอนามัย และพยายามกระตุ้นฝึกอบรมใหแ้พทย์และบคุลากร
สาธารณสุขมีความรูค้วามสามารถทางเวชศาสตร์ปูองกนั และการรู้จกัเสียสละการ

ท างานยากล าบากในพื้นที่
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10. ได้เร่งรัดจัดตั้ง
- โรงเรียนผดุงครรภ์ชัน้สองให้มากขึ้นในภาคต่าง ๆ
- จัดตั้งส านักงานผดุงครรภ์ชั้นสองประจ าต าบล

 - จัดอบรมแพทย์ประจ าต าบล และหมอต าแย
- จัดตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และบัณฑิตวิทยาลัยใน   
  มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์
- ขอทุน USOM ให้แพทย์อนามัย, เจ้าหนา้ที่อนามัย, 
  อาจารย์มหาวิทยาลัยด้านเวชศาสตร์ปูองกันไปศึกษา
  หลักสูตร MPH ต่อต่างประเทศ

11. ได้พยายามจัดรูปแบบงานสาธารณสุขใหเ้ป็นบริการสาธารณสุขแบบเบ็ดเสร็จ
ผสมผสานทั้งส่งเสริม/ปูองกัน, รักษา, ฟื้นฟสูภาพ เท่าที่จะท าได้ 
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12. เร่งรณรงค์โครงการช านัญพิเศษแก้ปัญหาสาธารณสุขทีส่ าคัญ ๆ เป็นเรื่อง ๆ ไป 
เช่น
• โครงการด้านโภชนาการผลติน้ ามันตับปลาฉลาม เพื่อได้วิตามินเอ 

แจกจ่ายแก่เด็กและประชาชน โดยไมค่ิดมูลคา่ ตามสถานีอนามัยทั่วประเทศ 
โดยความช่วยเหลือของ UNICEF

• โครงการกระจายงานสาธารณสขุ/อนามยัสู่ภาคต่าง ๆ
• โครงการสุขาภิบาล และน้ าบาดาลชนบท
• โครงการพัฒนาอนามัยชนบท
• โครงการช านัญพเิศษควบคมุโรคติดต่อที่เป็นปัญหารีบด่วน เช่น คุดทะราด, 

พยาธลิ าไส,้ วัณโรค, โรคเรือ้น 
งานอนามัยโรงเรียน และงานสงเคราะห์แม่และเด็ก ฯลฯ เป็นต้น
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34

ข้อสังเกตเชิงประวัติศาสตรส์าธารณสุข และสรปุการบรหิารงานกรมอนามัย 
ปี 2501-2510
 

ในยุคที่ม ีศ.นพ.ก าธร สุวรรณกิจ เป็นอธิบดี
• ศ. นพ.ก้าธร สุวรรณกิจ ศึกษาจบปริญญา Dr. PH. จากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด 

และเป็นนักวิชาการ เชี่ยวชาญด้านโภชนาการระดับโลก
• ย้ายจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

มาด้ารงต้าแหน่งอธิบดีกรมอนามัยต่อจาก ศ. นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง 
• เจ้าของฉายาอธิบดี “ยึดความถูกต้องอย่างมั่นคงแน่วแน่แบบยอมหักไม่ยอมงอ” 

ตามค้าสอนของท่าน “ถ้าท าถูกต้องดีที่สุดแล้วไมต่้องกลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้น”



ขอขอบคุณ และช่ืนชมทุกท่านครับ
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