
การบริหารงานสาธารณสุขในประเทศไทย

พ.ศ.2501-2520



ประเด็นการน าเสนอ

1. กรอบแนวคิดและค าส าคัญ

2. บริบทและอิทธิพลที่มีผลตอ่ประเทศไทย 
พ.ศ.2501-2520

3. “การพัฒนา”กับการบรหิารงานสาธารณสุข

4. การบริหารสาธารณสุขกบัอุดมการณ์สังคม



กรอบแนวคิด

การบริหารงานสาธารณสุขระหว่าง พ.ศ.2501-

2520 ในส่วนของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 

ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบการบริหารงาน

สาธารณสุข มีความสัมพันธ์กับบริบททางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงปัจจัยภายนอก

ประเทศ จึงมีข้อถกเถียงที่มีอิทธิพลต่อการ

บริหารงานสาธารณสุข



ค าส าคัญ

การพัฒนา กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้เกิดความ
ทันสมัย หรือท าให้เกิดความเจริญเติบโตในด้านต่างๆ 

การบริหาร  (Administration) การก าหนด  การ
วางแผน การจัดองค์กร ให้สามารถปฏิบัติงาน และ
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การสาธารณสุข (Public health) กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับร่างกาย และจิตใจของมนุษย์ ที่ เป็นทั้งความ
รับผิดชอบของรัฐและประชาชน เพื่อให้มนุษย์
สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นปกติ



2501 2505 2510 2515 2520

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรันต์
2501-2506

จอมพลถนอม กิตติขจร
2506-2516 นายสัญญา ธรรมศักดิ์

2516-2518

มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
2518-2519

มรว.เสนีย์ ปราโมช
2519-2519

เหตุการณ์ 
14 ต.ค.16

เหตุการณ์ 
6 ต.ค.19

สงครามวียดนาม
2506-2516

วิกฤตการณ์ลาว
2502-2506

USA ตั้งฐานทัพ 2501-2519

สงครามเย็น เสรีนิยม VS คอมมิวนิสต์

บริบทและอทิธิพลที่มีผลต่อประเทศไทย พ.ศ. 2501-2520

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 1 (2504-2508) 

สภาพัฒนา
เศรษฐกิจ

แห่งชาติ 2502



บทบาทองค์กรระหว่างประเทศ

1. องค์การอนามัยโลก WHO 
     “การสาธารณสุขเป็นเครื่องมือชี้วัดการพัฒนา และคุณภาพ
ชีวิตประชากรของประเทศที่เจริญ

2. องค์การบริหารวิเทศสัมพันธ์ USOM
      สนับสนุนงบประมาณงานพัฒนาชนบท และอนามัยท้องถิ่น 
โดยเน้นพื้นที่ ภาคอีสาน และภาคเหนือ เพื่อป้องกันการแทรก
ซึมของคอมมิวนิสต์ เพราะงานสาธารณสุขเป็นสิ่งจ าเป็นพื้นที่
ฐานที่ควรได้รับการพัฒนาของประชาชนชนบท (รวม งปม. ด้าน
สาธารณสุข 54,090 ลบ. ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม 82,327 
ลบ.)

บริบทและอทิธิพลที่มีผลต่อประเทศไทย พ.ศ. 2501-2520



“การพัฒนาอนามัยเป็นงานที่จะน าความผาสุกมาให้ประชาชนได้
โดยตรง...รัฐบาลตระหนักดีว่าความเจริญในทางเศรษฐกิจก็ดี 
ในทางการศึกษาก็ดี หรอืแม้แต่ความเข้มแข็งในการป้องกัน

ประเทศชาตกิ็ดี จะมีขึ้นได้ก็ด้วยการทีพ่ลเมืองของชาติมีร่างกาย
แข็งแรงเป็นปัจจัยส าคัญ”

จอมพลสฤษฎดิ์ ธนะรตัน์ (2505)

โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบท 
(รพช.) 2509 

ซึ่งได้รับงบประมาณจาก USOM 
จัดหน่วยเคลื่อนที่ ประกอบด้วย
แพทย์ สาธารณสุข สัตแพทย ์
พัฒนาการ ศกึษาธิการ กสิกรรม 

ต ารวจให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ทุรกนัดาน  

“การพัฒนา” กับงานสาธารณสุข
• กลไกรัฐในการลดช่องว่างกับ
ประชาชน ไม่รู้สึกถูกทอดทิ้ง รัฐ
ยังคงเอาใจใส่

• การให้คุณค่าประชาชนในฐานะ
แรงงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
และในฐานะตลาดบริโภคสินค้า



การบริหารงานสาธารณสุข

การผลิตแพทย์
2502 โยกมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์จากกระทรวงสาธารณสุข

ไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
2503 พรก.ตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ รร.แพทย์แห่งที่ 3 

ของประเทศ
2507 พรบ.ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2509 พรบ.ตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2510 พรบ.ตั้งมหาวิทยาสงขลานครินท์
2510 ประกาศบังคับแพทย์ท างานใช้ทุน 2 ปี (แพทย์ใช้ทุนรุ่น

แรก 2516)

เป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน เร่งท าการผลิตแพทย์ให้
เพียงพอต่อความต้องการ และขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค



การบริหารงานสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข  
เป็นการบริหารองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ ภายใต้การบริหารงาน
แบบราชการ ท าให้การถ่วงดุลอ านาจการบริหารมีความซับซ้อน

ความเหลื่อมล้ าในโครงสร้างการบริหาร
กรมการแพทย์ (รักษาในโรงพยาบาล) 
กรมอนามัย (ส่งเสริม ป้องกัน สุขอนามัย)

ความซ้ าซ้อนของหน่วยงานอื่นๆที่ให้บริการสาธารณสุข
• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ไม่ขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข
• โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย
• โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
• สภากาชาด
• หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขององค์กรต่างๆ



การบริหารงานสาธารณสุข

ปรับโครงสร้างการบริหารกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อมุ่งประสานงานรักษากับงานอนามัยเข้าด้วยกัน

พ.ศ.2515 
• รวมเป็น “กรมการแพทย์และอนามัย” ภายในมี 23 กรม ได้รับ
งบประมาณร้อยละ 92.5 มีเจ้าหน้าที่ร้อยละ 94.7 ของกระทรวง

• ปรับที่ท าการอนามัยอ าเภอ เป็นโรงพยาบาลอ าเภอ
• งานอนามัยอ าเภอ โอนให้สังกัดส านักงานนายแพทย์ใหญ่

พ.ศ.2517  
• แยก “กรมการแพทย์” และ “กรมอนามัย”
• ปลัดกระทรวงดูงานบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ)

• เปลี่ยนจาก “อนามัยจังหวัด เป็น “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด”



การบริหารสาธารณสุขกับอุดมการณส์ังคม

การตั้งต้นสาธารณสุขมูลฐาน 
• ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยท างานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
เพราะประชาชน คือ ผู้ที่รู้และเข้าใจชุมชนตนเองดีที่สุด 
“ความร่วมมือของชุมชน เพื่อชุมชน”

• 2511-2514 ต้นแบบ อสม.และ ผสส. ที่ อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

• กองทัพภาค 2 น าไปผลิต “หมออาสาหมู่บ้าน” (เพิ่มการ
รักษา) เพื่อท างานในพื้นท่ีภาคอีสาน

• 2520 ประกาศนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 4 


