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 งานสาธารณสุขชุมชนเปนบทหนึ่งของประวัติศาสตรระบบสุขภาพไทยท่ีนาสนใจดวยเหตุผล

สำคัญอยางนอย ๓ ประการดวยกันคือ ประการแรก การบุกเบิกงานสาธารณสุขในชนบทเปนภาพ

สะทอนการขยายบทบาทของรัฐไทยออกไปสูชุมชนทองถ่ิน จึงเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตรการ

สถาปนาอำนาจรัฐที่ทำใหรัฐราชการไทยมีบทบาทในการจัดการกับชีวิตและรางกายของประชากร

โดยตรงอยางท่ีไมเคยมีมากอน  

  

 »ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ การดำเนินงานสาธารณสุขในระดับชุมชนทองถิ่นเปนรูปธรรมการเผชิญหนา

ระหวางวัฒนธรรมทางการแพทยสมัยใหม วัฒนธรรมราชการและวัฒนธรรมทองถ่ิน ที่สำคัญคือ

เปนการเผชิญหนาท่ีสัมพันธเก่ียวโยงกับชีวิต ความเจ็บปวยและความตาย จึงเปนประวัติศาสตรของ

การตอสู ตอรองและตอตานทางวัฒนธรรมท่ีนาศึกษาทำความเขาใจเปนอยางย่ิง 

  

 »ÃÐ¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ งานสาธารณสุขชุมชนสะทอนถึงการตอรอง/ตอสูในทางการเมืองของแนวคิดใน

การพัฒนาสุขภาพอนามัยซึ่งมีความขัดแยงแตกตางภายในภาคการแพทยการสาธารณสุขไทย ระหวาง

แนวคิดที่ตองการสรางระบบการแพทยสมัยใหมท่ีเทาเทียมมาตรฐานชั้นสูงสุดของการแพทยแบบตะวัน

ตก ซึ่งเนนการสรางโรงพยาบาลขนาดใหญและศูนยกลางทางการแพทยที่ทันสมัยในเขตเมือง กับอีก

แนวคิดหน่ึงท่ีตองการระบบบริการทางการแพทยที่เปนธรรม เทาเทียมและกระจายไปสูชุมชนทองถ่ิน

โดยเฉพาะในชนบทท่ีหางไกลอยางท่ัวถึง เปนความขัดแยงทางแนวคิดที่ยังดำรงอยูและจำเปนตอง

ทำความเขาใจผานการคล่ีคลายทางประวัติศาสตร 

 

 การรวบรวมประสบการณและความทรงจำของบุคคลที่มีบทบาทในการบุกเบิกงานสาธารณสุขใน

ชนบทผานการสัมมนาผูรูเห็นเปนอีกวิธีการหน่ึงที่ชวยใหเราเห็นถึงการปะทะ/ประสานของอำนาจ 

วัฒนธรรมและการคลี่คลายของแนวคิดการพัฒนาท่ียังคงดำเนินไปอยูในการเมืองเร่ืองสุขภาพและการ

แพทยในปจจุบัน ผูอานจะเห็นอยางชัดเจนวาเร่ืองราวจากประวัติศาสตรบอกเลาท่ีรวบรวมผาน

กระบวนการสัมมนาผูรูเห็นน้ีสามารถเสริมและเพ่ิมเติมใหกับขอมูลเอกสารทางประวัติศาสตรและชวย

ใหเราเขาใจความเปนมาและความเปนอยูของงานสาธารณสุขไทยไดชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

 การสัมมนาผูรูเห็นทางประวัติศาสตรเปนกิจกรรมหนึ่งของหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑระบบ

สุขภาพไทยและสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ นอกเหนือจากการสัมมนาที่ไดรับความรวมมือเปนอยางดี

จากผูรูเห็นท่ีเขารวมแบงปนประสบการณอยางกระตือรือรนแลว การดำเนินการเพ่ือใหไดรายงานการ

สัมมนาท่ีสมบูรณฉบับนี้ยังไดรับความรวมมืออยางดีเย่ียมจากอาจารยทวีศักด์ิ เผือกสม ที่ทำหนาท่ี

ตรวจสอบความถูกตองและจัดทำเอกสารอางอิงใหเปนตนฉบับในการจัดพิมพ ขอขอบคุณเปนอยางย่ิง

สำหรับความทุมเทและใสใจในรายละเอียด นอกจากน้ี ขอขอบคุณ คุณวีรวรรณ เสถียรกาล  

คุณประคอง แกวนัย และคุณปารณัฐ สุขสุทธ์ิ ที่ไดดำเนินการจนรายงานฉบับนี้สำเร็จเปนรูปเลมอยาง

สมบูรณ 

 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 

ผูอำนวยการหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย 

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
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 ชื่อของผูใหขอมูล, ใน ชื่อเอกสาร, ชื่อการสัมมนาผูรูเห็นและวันท่ีจัดสัมมนา, สำนักวิจัยสังคมและ

สุขภาพ, ปที่ตีพิมพ, ที่อยูของเว็บไซตของการสัมมนาที่แสดงไวบนระบบอินเทอรเน็ต [ถามี], เลขหนาท่ี

แสดงอยูบนหัวกระดาษของเอกสารท่ีใชอางอิง. 

 

ตัวอยางเชน  

 

 ความทรงจำของนายแพทยบรรลุ ศิริพานิช เก่ียวกับสภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม 

ควรเขียนระบบอางอิงดังน้ี 

 

 นายแพทยบรรลุ ศิริพานิช, ใน สาธารณสุขชุมชน: ประวัติศาสตรและความทรงจำ, การสัมมนา 

ผูรูเห็นประวัติศาสตรระบบสุขภาพไทย ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑, สำนักวิจัยสังคม

และสุขภาพ, ๒๕๕๒, หนา **.  

 

สำหรับระบบการอางอิงแบบฮาวารด  ใหใช (ชื่อเอกสาร, ปที่พิมพ, เลขหนา) แทรกเขาไปในเน้ือหาของ

เอกสาร  และใหเขียนรายการอางอิงในบรรณานุกรมดังน้ี 

 

 ชื่อเอกสาร, ชื่อการสัมมนาผูรูเห็นและวันท่ีจัดสัมมนา, สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ปที่ตีพิมพ, ที่

อยูของเว็บไซตของการสัมมนาที่แสดงไวบนระบบอินเทอรเน็ต [ถามี]. 

 

ตัวอยางเชน 

 

 สาธารณสุขชุมชน: ประวัติศาสตรและความทรงจำ, การสัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตรระบบ

สุขภาพไทย ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑, สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, ๒๕๕๒, 

url: www.shi.or.th 
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๑ การเลือกใชคำวา “ระบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพไทย” วางคูกันโดยใชเคร่ืองหมาย / คั่นกลางน้ัน มีเปาหมายเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความแตกตาง ไมลงรอยเทียบกันไดสนิท หรือมีความหมายแทนกัน
ไดระหวางคำ ๒ คำน้ี รวมถึงการตอสูขัดแยงเชิงกรอบคิดในชวงระยะแหงการเปลี่ยนผานสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยเมื่อยางเขาสูยุคแหงการปฏิรูปตั้งแตปลายทศวรรษ ๒๕๓๐ เปนตนมา  โดย
คำวาระบบสาธารณสุขหมายถึงระบบการแพทยและการดูแลสุขภาพในกรอบคิดของการปองกันและการดูแลสุขภาพอนามัยของประชากรในฐานะบริการสาธารณะท่ีรัฐตองรับผิดชอบ  สวนคำวา
ระบบสุขภาพหมายถึงระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีความหมายกวางครอบคลุมไปถึงบทบาทของภาคประชาชนในการจัดการกับสุขภาพพลานามัยของตัวเอง  อันตกผลึกอยูในพระราชบัญญัติสุขภาพแหง
ชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งกำหนดนิยามวาระบบสุขภาพหมายถึงระบบความสัมพันธทั้งมวลที่เก่ียวของกับสุขภาพ 

๒ ดูการสำรวจสถานภาพการวิจัยดานประวัติศาสตรวิทยาศาสตร การแพทยและเทคโนโลยีไทยในประวัติศาสตรนิพนธไทยได ในงานวิจัยของ ฉลอง สุนทราวาณิชย  และสุวิมล รุงเจริญ, “สถานภาพของ
ความรูทางประวัติศาสตรของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทย” (โครงการประมวลความรูเพ่ือการพัฒนาการวิจัยประวัติศาสตรไทย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๑). 

๓ หลักการและเหตุผลใน “โครงการสัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตรระบบสุขภาพไทย”  ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ กระทรวงสาธารณสุข 

¤Ó¹Ó  
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ขณะท่ีระบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพไทย กำลังกาวเดิน

ผานชวงเวลาสำคัญแหงการปฏิรูปครั้งมโหฬารในชวง ๓ 

ทศวรรษท่ีผานมา แตการคนควาวิจัยดานประวัติศาสตร

การแพทยและระบบสาธารณสุขไทยก็มีอยูคอนขางจำกัด 

ทั้งงานสวนใหญมุงเนนไปที่การแพทยสมัยใหมยุคแรกโดย

เฉพาะในชวงปฏิรูปประเทศของพระบาทสมเด็จพระ 

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๙ 

จนถึงชวงหลังสิ้นสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เปนหลัก๒ ความยาก

ลำบากประการแรกสุดตอการทำความเขาใจปรากฏการณ

อันสำคัญย่ิงยวดตอสังคมไทยดังกลาว คือ การขาดแคลน

ขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุขอยางเปน

ระบบ จนกระทั่งหอจดหมายเหตุแหงชาติก็ยังปราศจาก

เอกสารในหมวดกระทรวงสาธารณสุขใหคนควาไดอยาง

เปนเอกเทศ และเอกสารสวนใหญทีส่ามารถ เปดใหนักวิจัย

คนควาไดก็สิ้นสุดลงในราวปก่ึงพุทธกาล  

  

“สวนหน่ึงเปนเพราะขอจำกัดดานหลักฐานหรือ

ขอมูลทางดานเอกสารที่จะใชศึกษาเปนสิ่งที่

คนหาไดยากมาก ท้ังนี้กระทรวงสาธารณสุขเปน

กระทรวงเดียวท่ีไมมีเอกสารทางราชการหรือ

เอกสารชั้นตนเก็บรักษาไวอยางเปนระบบในหอ

จดหมายเหตุแหงชาติหรือท่ีอ่ืนใดสำหรับการ

คนควาของนักประวัติศาสตร อีกท้ังการยายท่ีทำ 

การกระทรวงสาธารณสุขจากวังเทวะเวสมมายัง

สถานท่ีใหมท่ีนนทบุรี ยังไดทำใหเอกสารตางๆ 

สูญเสียและสูญหายไปอยางประมาณคาไมได 

นอกจากน้ัน เอกสารดานการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

สาธารณะดานสุขภาพและการปฏิรูปตางๆ ท่ีอยู

นอกกระทรวงสาธารณสุขก็ไมมีการเก็บรวบรวมไว

เปนระบบเชนเดียวกัน” ๓ 

 ผลก็คือ ดูเหมือนวานักประวัติศาสตรสวนใหญไม

คอยใหความสนใจตอประเด็นเร่ืองประวัติศาสตรการแพทย

และการปฏิรูประบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพไทยท่ีกำลัง

ดำเนินไปอยางคึกคัก งานวิจัยทางดานประวัติศาสตรการ

แพทยและสาธารณสุขในประเทศไทยท่ีมุงพิจารณาใน

กรอบของชวงเวลาหลังจากน้ันจึงมีอยูนอยช้ินมาก เชน 

วิทยานิพนธของวิวรรณ เอกรินทรากุล เร่ือง “การบริหาร

งานสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๒๐”๔ และ 

วิทยานิพนธของมนฤทัย ไชยวิเศษ เร่ือง “ประวัติศาสตร

สังคมไทย: สวมและเคร่ืองสุขภัณฑในประเทศไทย (พ.ศ. 

๒๔๔๐ - ๒๕๔๐)”๕ เปนตน นอกจากน้ันสวนใหญคืองาน

วิจัยท่ีแมจะสัมพันธกับการดูแลสุขภาพอนามัยหรืออิทธิพล

ทางความคิดของการแพทยตอสังคมการเมืองและ

วัฒนธรรม แตก็ไมไดเก่ียวกับประวัติศาสตรการแพทยหรือ

การสาธารณสุขโดยตรง เชน วิทยานิพนธของชาติชาย มุก

สง เร่ือง “น้ำตาลกับวัฒนธรรมการบริโภครสหวานในสังคม

ไทย พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๓๙”๖ หรือวิทยานิพนธเก่ียวกับ

วัฒนธรรมการโฆษณาแนวคิดดานสุขอนามัยในประเทศ

ไทยในชวงทศวรรษ ๑๙๔๐ ถึงตนทศวรรษ ๑๙๘๐ ของ

วิลลา วิลัยทอง เร่ือง “A Cultural History of Hygiene 

Advertising in Thailand, ๑๙๔๐s-early ๑๙๘๐s” 

เปนตน๗ 

 

 ความขาดแคลนระบบเอกสารทำใหผูสนใจและ

นกัเรียนประวัตศิาสตรบางคนทีม่คีวามสนใจในประวตัศิาสตร 

การแพทยและระบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพไทยอยูบาง

ข



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ตองเสาะแสวงเอาจากเอกสารสาธารณะอ่ืนๆ ที่สามารถ

เขาถึงได เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ชีวประวัติ ฯลฯ ซึ่งมี

อยูกระจัดกระจายไมเปนระบบ สำนกัวิจยัสังคมและสุขภาพ 

ไดเล็งเห็นถึงปญหาและความสำคัญของกระบวนการ

ปฏิรูประบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพดังกลาว จึงได

ดำเนินโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ 

ระบบระบบสุขภาพไทย โดยไดรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) เพ่ือเปน

แหลงรวบรวมและทำนุบำรุงรักษาเอกสารท่ีมีคุณคาทาง

ประวัติศาสตร และเพ่ือใหเปนแหลงขอมูลวิชาการ

สนับสนุนการศึกษา วิจัย คนควาเพ่ือการพัฒนาระบบ

สาธารณสุข/ระบบสุขภาพไทย นอกเหนือจากการเก็บ

รวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ เพ่ือจัดต้ังหอจดหมายเหตุ

แลว โครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุฯ ยังไดริเร่ิมใหมีการจัด

สัมมนาผูรูเห็น (Witness Seminar) ขึ้นเพ่ือบันทึกความทรง

จำของบรรดาผูที่มีบทบาทสำคัญและมีสวนรวมในการบุก

เบิกและพัฒนาระบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพไทยต้ังแต

กระบวนการกำหนดนโยบาย การขยายตัวของระบบการ

แพทยและระบบสาธารณสุขออกไปยังชุมชน ตลอดจน

ประสบการณของผูคนในสังคมท่ีเปนสวนหน่ึงในชวงระยะ

เวลาแหงความเปลี่ยนแปลงตางๆ ของระบบสาธารณสุข/

ระบบสุขภาพไทย เพ่ือใหเปนเอกสารอางอิงสำหรับการ

คนควาวิจัยเก่ียวกับประวัติศาสตรระบบสาธารณสุข/ระบบ

สุขภาพไทย 

 

 สัมมนาผูรูเห็น (Witness Seminar) คือ วิธีการ

สรางและจารึกขอมูลของเหตุการณหรือพัฒนาการทาง

ประวัติศาสตรซึ่งไดเกิดขึ้นในชวงขณะเวลาท่ีผูคนซึ่งมีสวน

รวมอยูในเหตุการณนั้นๆ ยังคงมีชีวิตอยู อันอาจเรียกให

หรูหราไดวาเปนความทรงจำที่ยังมีชีวิต (living memory) 

หรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา ประวัติศาสตรบอกเลา (oral 

history) โดยใหผูมีบทบาทสำคัญในเหตุการณใดเหตุการณ

หน่ึงไดมาพบปะกันบนโตะสัมมนา เพ่ืออภิปราย ถกเถียง 

และแลกเปลี่ยนขอมูลความทรงจำของตนเกี่ยวกับเหตุ

การณนัน้ๆ อนัไดกำหนดหัวขอหรอืประเด็นเน้ือหาไว สมัมนา 

ผูรู เ ห็นจึงเปนเสมือนการสัมภาษณกลุมคณะบุคคลที่

เก่ียวของกับเหตุการณนั้น ๆ โดยมีนักวิชาการผูเชี่ยวชาญ

ในเร่ืองนั้นเปนผูดำเนินการควบคุมประเด็นการสนทนา 

พรอมทั้งใหมีการบันทึกเสียงและภาพเอาไวและใหมีการ

ถอดเสียงบันทึกขอมูลเหลาน้ันไวอยางเปนระบบ โดยมีการ

ทำคำอธิบายเพ่ิมเตมิและใสรายการอางองิ สำหรับประโยชน 

ในการคนควาศึกษาของนักวิจัยตอไป๘  

 

 การสัมมนาผูรูเห็นไดรับการพัฒนาข้ึนอยางเปน

ระบบโดยสถาบันประวัติศาสตรอังกฤษรวมสมัย (Institute 

of Contemporary British History – ICBH) ซึ่งกอตั้งขึ้น

เม่ือ ค.ศ. ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) และตอมาในปจจุบันได

พัฒนาเปนศูนยประวัติศาสตรอังกฤษรวมสมัย (Centre for 

Contemporary British History) ซึ่งเนนการรวบรวมบันทึก

ความทรงจำเก่ียวกับประวัติศาสตรอังกฤษรวมสมัยในรูป

แบบของประวัติศาสตรบอกเลา โดยเชื้อเชิญใหคนที่มี

บทบาทเก่ียวของมารวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความทรงจำ 

เพ่ือผลิตหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตรรวมสมัยท่ียังอยู

ในหวงความทรงจำของผูที่เก่ียวของ การสัมมนาผูรูเห็นของ

สถาบันประวัติศาสตรอังกฤษรวมสมัยจึงไดรับการยอมรับ

นับถือในหมูนักประวัติศาสตรและนักสังคมศาสตรใน

ปจจุบันวาเปนรูปแบบใหมๆ ของประวัติศาสตรบอกเลาอัน

มีคุณูปการอยางใหญหลวง ทั้งยังพิสูจนใหเห็นไดวามี

ประโยชนย่ิงกวาการสัมภาษณแบบตัวตอตัว เน่ืองจากชวย

กระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนและปฏิสัมพันธระหวาง

๔ วิวรรณ เอกรินทรากุล, “การบริหารงานสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๒๐” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 
๕ มนฤทัย ไชยวิเศษ, “ประวัติศาสตรสังคมไทย: สวมและเคร่ืองสุขภัณฑในประเทศไทย (พ.ศ.๒๔๔๐-๒๕๔๐)” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒). 
๖ ชาติชาย มุกสง, “น้ำตาลกับวัฒนธรรมการบริโภครสหวานในสังคมไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๙” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). 
๗ Villa Vilaithong, “A Cultural History of Hygiene Advertising in Thailand, ๑๙๔๐s-early ๑๙๘๐s” (Ph.D. thesis, National University of Australia, ๒๐๐๖). 
๘ ดูคำอธิบายเหลาน้ีไดในเว็บไซตของศูนยประวัติศาสตรอังกฤษรวมสมัย www.ccbh.ac.uk/witnessseminars.php 
๙ ตอมาใน ค.ศ. ๑๙๙๙ ไดเปลี่ยนเปนศูนยกองทุนเวลคัมเพ่ือการศึกษาประวัติศาสตรการแพทย (Wellcome Trust Centre for the History of Medicine) ณ University College London – UCL  
๑๐ กรุณาดูคำนำใน Public Health in the ๑๙๘๐s and ๑๙๙๐s: Decline and Rise? Witness Seminar on ๑๒ October ๒๐๐๔, Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL, 

London, edited by V. Berridge, D.A. Christie and E.M. Tansey, Volume ๒๖, ๒๐๐๖. 
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ประจักษพยานผูรูเห็นเหลาน้ันข้ึนในระหวางการอภิปราย 

กระท่ังทำใหวิธีการสัมมนาผูรูเห็นน้ีไดถูกนำไปใชอยาง

กวางขวางในสถาบันอื่นๆ ทั้งในอังกฤษและประเทศอ่ืนๆ 

 

 ทางดานประวัตศิาสตรการแพทยน้ัน ใน ค.ศ. ๑๙๙๐ 

(พ.ศ. ๒๕๓๓) กองทุนเวลคัม (Wellcome Trust) ไดกอตั้ง

กลุมศึกษาประวัติศาสตรการแพทยในคริสตศตวรรษที่ ๒๐ 

ขึ้นโดยใหอยูในสังกัดหนวยวิชาการของสถาบันเวลคัมเพ่ือ

ประวัติศาสตรการแพทย (Wellcome Institute for the 

History of Medicine)๙ เพ่ือนำเอาบรรดาแพทย นัก

วิทยาศาสตร นักประวัติศาสตร และผูที่สนใจใน

ประวัติศาสตรการแพทยรวมสมัยมาทำงานศึกษาคนควา

วิจัยเก่ียวกับพัฒนาการของการแพทยในศตวรรษท่ีเพ่ิงผาน

พนไป และไดเลือกเอารูปแบบของการสัมมนาผูรูเห็นซึ่งได

ริเร่ิมขึ้นโดยสถาบันประวัติศาสตรอังกฤษรวมสมัยเปนแม

แบบ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการปฏิสัมพันธระหวางกลุมนักวิชา

การตางๆ หลากหลายสาขาเหลาน้ี โดยเล็งเห็นถึงคุณูปการ

ที่จะบังเกิดขึ้นจากการทำงานรวมกัน และเพ่ือกระตุนให

เกิดการสรางสรรคเอกสารในรูปแบบเอกสารจดหมายเหตุ 

(archival sources) สำหรับใชคนควาวิจัยตอไปขางหนา 

ในการประชุมกันแตละครั้งของกองทุนเวลคัมเพื่อการ

ศึกษาประวัติศาสตรการแพทยน้ันจะมีการบันทึกเสียงไว

ทั้งหมด กอนจะทำเปนเอกสารบันทึกการสัมมนา มีการสง

เอกสารท่ีถอดคำพูดน้ีไปใหผูรวมสัมมนาไดอาน เพ่ือให

ตรวจสอบในสวนท่ีตัวเองอภิปรายแลกเปล่ียน จากน้ันจึง

เพ่ิมเติมขอมูลและการอางอิงใหสมบูรณ ใหพรอมดำเนิน

การจัดพิมพเผยแพรสำหรับการคนควาวิจัยตอไปได๑๐ 

  

 สำหรับการสัมมนาผูรู เห็นประวัติศาสตรระบบ

สุขภาพไทย ครั้งท่ี ๑ เ ร่ือง งานสาธารณสุขชุมชน: 

ประวัติศาสตรและความทรงจำ นี้ สำนักวิจัยสังคมและ

สุขภาพไดจัดข้ึนเม่ือวันท่ี ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ 

หองประชุม ๘๐๑ อาคาร ๘ ชั้น ๘ กรมวิทยาศาสตรการ

แพทย กระทรวงสาธารณสุข โดยไดเชิญนายแพทยรุน

อาวุโสและผูมีบทบาทสำคัญในระบบสาธารณสุขยุคแรก 

ดังรายช่ือและประวัติยอในนามานุกรมทายเอกสาร ซึ่งเคย

มีบทบาทสำคัญท้ังในดานการกำหนดนโยบายและการ

ออกไปทำงานบุกเบิกงานสาธารณสุขชุมชนในพื้นท่ีตางๆ 

ของสังคมไทย  

 

 การสมัมนาแบงเปนสองชวงดวยกัน โดยในชวงเชา 

ตั้งแตเวลา ๐๙.๑๕ - ๑๒.๓๐ น. เปนการสัมมนาในหัวขอ 

“ประวัติศาสตรและความทรงจำ: งานสาธารณสุขชุมชน 

จากยุคบุกเบิกถึงสิ้นแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที ่๕” 

ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย 

และในชวงบาย เวลา ๑๔.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. ไดแบงการ

สัมมนาออกเปนหองยอยสองหองดวยกัน โดยในหองยอย 

ที่ ๑ ไดสัมมนาในประเด็นเรื่อง “พัฒนาการระบบบริการ

สุขภาพในชนบท” ดำเนินการอภิปรายโดย นายแพทย 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และในหองยอยท่ี ๒ ไดเนนใน

ประเด็นเร่ือง “งานพัฒนาสขุภาพชุมชนและงานสาธารณสุข 

มูลฐาน” ดำเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร. ทวีทอง หงษวิวัฒน 

  

 ผู เ ข า ร วมการ สัมมนาประกอบด วย ผู รู เ ห็น

ประวัติศาสตรสาธารณสุขชุมชน ผูสังเกตการณ และ        

ผู เขารวมการสัมมนาประกอบดวย ศาสตราจารย 

นายแพทยเสม พร้ิมพวงแกว, ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

นายแพทยประเวศ วะสี, ศาสตราจารยนายแพทยอารี  

วัลยะเสวี, นายแพทยไพโรจน นิงสานนท, นายแพทยบรรลุ 

ศิริพานิช, ศาสตราจารยพิเศษนายแพทยไพจิตร ปวะบุตร, 

นายแพทยมงคล ณ สงขลา, นายแพทยอุทัย สุดสุข, 

นายแพทยกวี ไชยศิริ, นายแพทยชูชัย ศุภวงศ, 

๑๑ ผูสังเกตการณ ไดแก พญ.จุรี นิงสานนท, พญ.กรรณิการ ตันประเสริฐ, นางสาววิกัลย พงศพนิตานนท, นายแพทยอุกฤษฎ มิลินทรางกูร, นางสาวสุนีย สุขสวาง, นายธันวา วงศเสง่ียม, นายนภนาท   
อนุพงศพัฒน, นายชาติชาย มุกสง, นางสาวนิลุบล คุณวัฒน, นางสาวกฤษณกมล บุณยธาดา, นางสาวสุกัญญา ภัทะรวิมล, นางประภาพร โพธ์ิทอง, นางสุวรรณา มานะโรจนานนท, นายสมบูรณ  
ทรพัยพุม, นางณัชชา  ธรรมเสนห, นายศิรพิงษ เอ่ียมเจรญิ, นางสาวธัญญา ทวีวงศ, นางสาวก่ิงกมล ครฑุชืน่,  นางรำไพ  แกววิเชยีร, นางจรวยพร จงึเสถียรทรพัย  โดยมผีูจดั คอื นางวีรวรรณ  เสถียรกาล, 
นายประคอง แกวนัย, นางสาวภาวิณี สวัสดิมานนท, นางสาวธนวรรณ สาระรัมย, นางสาวธวัลกร อินอุตร, นางสาวคณิศร เต็งรัง และมีบรรณาธิการเปนผูรวมสังเกตการณ 

๑๒ ดูตำราพ้ืนฐานเก่ียวกับวิธีการทางประวัติศาสตรในงานของ นิธิ เอียวศรีวงศและและอาคม พัฒิยะ, หลักฐานประวัติศาสตรในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๒๕) 
๑๓ ดูการวิพากษแมบทของประวัติศาสตรชาติใน นิธิ เอียวศรีวงศ, “๒๐๐ ปของการศึกษาประวัติศาสตรไทยและทางขางหนา,” กรุงแตก, พระเจาตากฯ และประวัติศาสตรไทย: วาดวยประวัติศาสตรและ

ประวัติศาสตรนิพนธ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๓๘), ๑ - ๔๑ และ ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตรไทยแบบราชาชาตินยิม,” ศิลปวัฒนธรรม, ปที่ ๒๓, ฉบับที่ ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๔๔): ๕๖ - ๖๕. 

ง



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

นายแพทยสมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์, นายแพทยสุรเกียรติ 

อาชานานุภาพ, นายพูลทรพัย ปยะอนันต, รองศาสตราจารย 

ดร.เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ, ดร.สุมล ปวิตรานนท, 

นายระเดน หัสดี, ดร.เมธี จันทจารุภรณ ๑๑  

 

 เอกสารสัมมนาผูรูเห็นฉบับนี้แบงออกเปน ๓ บท 

โดยในบทแรกนำมาจากการสัมมนาในชวงเชาซึ่งพูดถึง

ภาพของสาธารณสุขชุมชนในยุคบุกเบิกเปนตนมา ในบทท่ี 

๒ กลาวถึงพัฒนาการของระบบบริการสุขภาพในชนบทใน

ยุคแรกเริ่มเมื่อมีการขยายบริการสุขภาพออกไปสูระดับ

ชุมชนและประสบการณของแพทยยุคแรกท่ีเขาไปทำงาน

ประจำอยูตามโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลประจำ

อำเภอซึ่งเรียกกันตอมาวาโรงพยาบาลชุมชน สวนในบทท่ี 

๓ กลาวถึงงานพัฒนาสุขภาพชุมชนและงานสาธารณสุข

มูลฐาน ในการบรรณาธิการน้ัน บรรณาธิการพยายามแกไข

เน้ือหาใหนอยท่ีสุด คือใหพออานเขาใจได การแทรกเน้ือ

ความหรือคำอธิบายจะทำอยูในเครื่อง […] เพ่ือรักษาเน้ือ

ความเดิมที่มาจากการถอดเสียงการสัมมนา สวนการ

อธิบายเพ่ิมเติมของผูเขารวมสัมมนา จะใสไวในเชิงอรรถ

เปนหลัก หรือแทรกเพ่ิมในเครื่องหมาย [...] เชนเดียวกันใน

กรณีที่ทำใหความหรือรูปประโยคมีความชัดเจนขึ้น หรือมี

ความจำเปนตอความเขาใจเน้ือความ  

 

 อยางไรก็ตาม เอกสารช้ินน้ีไมไดเปนคำอธิบาย

ทางประวัติศาสตรโดยตัวมันเอง แตมีเปาหมายเพ่ือผลิต

หลักฐานจากคำบอกเลาของผูรูเห็นหรือผูมีสวนเก่ียวของ

กับเหตุการณโดยมีการเก็บบันทึกหลักฐานท้ังในรูปบันทึก

เสียงและการถอดเสียง ซึ่งผูคนควาสามารถเขามาขอใช

บริการไดตอไปในฐานะเอกสารชั้นตนหรือขอมูลดิบที่ใครก็

สามารถหยิบไปใชไดในงานวิจัยตามสาขาวิชาของตน แต

ไมใชในฐานะงานเขียนทางประวัติศาสตรที่ตองมีกระบวน 

การวิพากษหลักฐาน ตลอดจนการวิเคราะหตีความและ

สรางชุดคำอธิบายของขอมูลตางๆ ใหสอดคลองกับหลัก

ฐานแวดลอมอื่นๆ อยางเปนเหตุเปนผล ซึ่งนัก

ประวัติศาสตรมัก เ รียกกันจนติดปากวา วิ ธีการทาง

ประวัติศาสตร๑๒ ความพยายามท่ีจะเก็บรวบรวมเอกสาร

และหลักฐานตางๆ เก่ียวกับพัฒนาการของระบบ

สาธารณสุข/ระบบสุขภาพในประเทศไทย ตลอดจนการจัด

ใหมีโครงการสัมมนาผูรู เ ห็นและการจัดพิมพเอกสาร

สัมมนาผูรูเห็น จึงนาจะกอใหเกิดบรรยากาศอันคึกคักใน

การวิจัยดานประวัติศาสตร เน่ืองจากเปดใหเห็นขอมูลหรือ

แงมุมใหมๆ ดานการแพทยและระบบสาธารณสุข/ระบบ

สุขภาพในประเทศไทย และเทากับเปนการเช้ือเชิญใหเกิด

การตั้งคำถามในการวิจัยใหมๆ ดานประวัติศาสตรการ

แพทยและระบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพในประเทศไทย

ในหลากหลายแงมุม ไมเพียงแตกระบวนการกำหนด

นโยบายหรือความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในสวนของผูมี

บทบาทในการปฏิบัติงานเทาน้ัน แตนาจะรวมถึงผลกระทบ

ตอสังคมและผูคนในระดับลาง รวมถึงวิธีคิด ญาณวิทยา 

วาทกรรม และการครอบงำของการแพทยและระบบ

สาธารณสุข/ระบบสขุภาพในสังคมไทยท่ีดำรงอยูในปจจบุนั  

 

 อยางไรก็ตาม นอกจากการรวบรวมและจัดระบบ

เอกสารเพื่อใหสะดวกตอการคนควาวิจัยตอไปแลว การ

พยายามเปดกวางใหมีการคนหาโครงเรื่องหรือกรอบความ

คิดใหมๆ ในการอธิบายก็นาจะมีสวนสำคัญชวยใหการวิจัย

ดานประวัติศาสตรการแพทยและระบบสาธารณสุข/ระบบ

สุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนมีชีวิตชีวาและมีพลังในการอธิบาย หลุด

พนจากจากการครอบงำทางความคิดสำเร็จรูปของใครหรือ

สำนักใดเพียงหน่ึงเดียว ดังกรณีงานวิจัยใหมๆ บางชิ้น เชน 

กรณีวิทยานิพนธของชาติชาย มุกสง และวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกของวิลลา วิลัยทอง เปนตน ไดแสดงใหเห็นถึง

สีสันและทิศทางใหมๆ ในการวิจัยประวัติศาสตรการแพทย

และระบบสาธารณสุข/ระบบสุขภาพในวงวิชาการไทย 

เน่ืองจากมีโครงเรื่องท่ีแตกตางอยางส้ินเชิงจากคำอธิบาย

กอนหนาน้ีที่มักผูกอยูกับโครงเร่ืองแมบทของประวัติศาสตร

ชาติ๑๓ ซึ่งเนนการยกยองเชิดชูบทบาทของชนชั้นนำย่ิงกวา

มุงทำความเขาใจความเปนจริงทางประวัติศาสตรอยาง

รอบดาน หรือพยายามทำความเขาใจตอปจจัยและพลัง

อื่นๆ ที่มีสวนสำคัญตอการเปล่ียนแปลง กระท่ังกลาวไดวา 

๑๔ ดูวาทกรรมความเปนชาติกระแสหลักในงานวิจัยของสายชล สัตยานุรักษ เรื่อง ความเปล่ียนแปลงในการสรางชาติไทยและความเปนไทย โดยหลวงวิจิตรวาทการ (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕) และ 
 คึกฤทธ์ิกับประดิษฐกรรม “ความเปนไทย”, ๒ เลม (กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐) 
๑๕ ดู David Arnold (ed.), Imperial Medicine and Indigenous Societies (Manchester and New York: Manchester University Press, ๑๙๘๘). 
๑๖ Reynaldo C. Ileto, “Outlines of a Nonlinear Emplotment of Philippine History,” in The Politics of Culture in the Shadow of Capital, edited by Lisa Lowe and David Lloyd (Durham & 

London: Duke University Press, ๑๙๙๗), ๑๑๐. 
๑๗ ดูการอภิปรายเก่ียวกับเรื่องนี้โดยพิสดารไดใน Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-body of a Nation (Honolulu: Hawaii University Press, ๑๙๙๔). 
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การสรางโครงเร่ืองใหมท่ีมุงพิจารณาปจจัยหรือแงมุมอื่นๆ 

คือการดิ้นรนใหหลุดพนจากกรงขังทางความคิดของโครง

เร่ืองแมบทของประวัติศาสตรชาติ๑๓ และสะทอนใหเห็นการ

คลี่คลายของปมเรื่องสำนึกความเปนชาติที่เร่ิมมีนิยามเปด

กวางหรือเปดใหมีจินตภาพท่ีแตกตางหลากหลายออกไป

จากในวาทกรรมความเปนชาติกระแสหลัก๑๔  

 

 หากพิจารณาถึงบทบาทของการแพทยสมัยใหม

ในดินแดนอาณานิคมหลายแหง การแพทยคือพ้ืนท่ีของ

การปะทะและเปนเครื่องมือทางอำนาจของจักรวรรดินิยม๑๕ 

ดังนั้นประวัติศาสตรแหงความรุงเรืองและความสำเร็จของ

วิทยาศาสตรการแพทยในการพิชิตการระบาดของโรค

อหิวาตในฟลิปปนสเมื่อชวงตนคริสตศตวรรษที่ ๒๐ จึงไม

ไดเปนเพียงแคประวัติศาสตรของ “ชัยชนะแหงความเปน

เหตุผลและวิทยาศาสตรที่มีตอความเชื่อในเรื่องเหนือ

ธรรมชาติและความงมงายดันทุรังของชาวฟลิปปนส” แต

คือเครื่องมือของจักรวรรดินิยมอเมริกาในการสยบการตอ

ตานและควบคุมดินแดนอาณานิคมที่เพ่ิงถูกพิชิตใหหมอบ

เช่ืองอยูภายใตอำนาจ โดยทำใหชนชั้นนำตามหัวเมือง

ตางๆ ถูกกลืนเขาเปนสวนหน่ึงของจักรวรรดิในการตอตาน

โรคระบาด และสลายกลุมกำลังตอตานใหกลายเปนสวน

ประกอบสำคัญในการจัดต้ังรัฐอาณานิคมของสหรัฐฯ ขึ้น

ในฟลิปปนส๑๖ ในทวงทำนองเดียวกันนั้น การแพทยก็เปน

เครื่องมือที่สำคัญไมนอยกวากันในการเปล่ียนรัฐแบบจารีต

ที่เคยผูกพันกันอยูอยางหลวมๆ ใหกลายเปนรัฐไทยที่มี

อาณาเขตดินแดนและอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนเหลา

นั้นโดยสมบูรณตามคติของรัฐสมัยใหม๑๗ จนกลาวไดวา 

การแพทยเปนกลไกสำคัญในการกอรูปรัฐไทยสมัยใหม 

ทำใหความคิดเร่ืองประชากรปรากฏชัดขึ้นมาในจินตภาพ

และเปนเคร่ืองมือทำใหประชากรกลายเปนพลังการผลิต

สำคัญในการสรางความเปนชาติ๑๘  

 

 ประชากรจึงกลายเปนเปาหมายสูงสุดของการ

ปกครอง วิธีการและหนทางตางๆ ของรัฐไมวาจะโดยตรง

หรือโดยออม โดยรูตัวหรือไมรูตัวน้ัน ทั้งหมดลวนแตเปนไป

เพ่ือเปาหมายสุดทายอยูที่ความผาสุก ความม่ังคั่ง สภาพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น และการมีชีวิตที่ยืนยาวแข็งแรงของประชากร 

เพ่ือจะนำไปใชในการพัฒนาประเทศไดตอไป๑๙ ทั้งหมดน้ี

จึงเปนเร่ืองของอรรถประโยชนในเชิงการผลิตของรางกาย 

เพราะการเปนพลังในการผลิตทำใหรางกายถูกครอบคลุม

อยูดวยความสัมพันธเชิงอำนาจและการครอบงำ และ

ความเปนพลังการผลิตของรางกายจะเปนไปไดหรือจะถูก

นำไปใชไดก็ตอเม่ือมันตองถูกทำใหเช่ืองลงดวยระบบการ

ควบคุม ดังนั้นรางกายจะกลายเปนพลังที่มีอรรถประโยชน

ขึ้ น ม า ได ก็ ต อ เ มื่ อ ร า ง ก าย น้ั น ท้ั ง เ ป น ร า ง ก าย ท่ี มี

ประสิทธิภาพในการผลิตและเปนรางกายท่ีสยบระยอบตอ

อำนาจ หรือรางกายน้ันจะตองถูกทำใหเช่ืองลงเสียกอน 

เพราะเรือนรางท่ีถูกทำใหเชื่องลงแลวเทาน้ันจึงจะเปนเรือน

รางท่ีถูกสยบ ใชงาน เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงขัดเกลาได

ตามความปรารถนา๒๐ เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายดังกลาว 

“การแพทยจึงเปนภารกิจหลักอันหน่ึงของชาติ”๒๑ ดังที่

หมอมเจาสกลวรรณ วรรณกร (อธิบดีกรมสาธารณสุข

ระหวาง พ.ศ.๒๔๖๙-๒๔๗๔) เคยนำเสนอไวอยางคมคาย

วา “[การสาธารณสุข คือ] วิธีการอันทรงประสิทธิภาพท่ีสุด

ในการสรางความม่ังคั่งใหแกชาติ”๒๒ 

 

 การกำหนดโครงเร่ืองใหมๆ ในงานวิจัยดาน

ประวัติศาสตรการแพทยและระบบสาธารณสุข/ระบบ

สุขภาพไทย เพ่ือใหหลุดพนจากกรอบคิดของโครงเรื่อง

แมบทแหงประวัติศาสตรชาติ และเพ่ือใหเกิดจินตภาพหรือ

คำถามใหมๆ จึงอาจมีความสำคัญในระดับเดียวกับการ

ทุมเทพลังใหแกการเก็บรวบรวมขอมูลอันไพศาล เพราะ

ความจริงยอมมีหลายดานและการควบคุมกำหนดความ

จริงยอมเปนอนิจจัง  

๑๘ ดูการอภิปรายเร่ืองนี้ในงานของทวีศักด์ิ เผือกสม, เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตรการแพทยสมัยใหมในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), ๑๗๖ -
๙๙ และวิทยานิพนธของ กองสกล กวินรวีกุล เร่ือง “การสรางรางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๗” (วิทยานิพนธสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขา
มานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕). 

๑๙ Michel Foucault, “Governmentality,” in Power: Essential Works of Foucault ๑๙๕๔ - ๑๙๘๔, Volume ๓, edited by James D. Faubian (London: Penguin Books, ๒๐๐๑), ๒๑๖ - ๗. 
๒๐ Michel Foucault, Discipline and Punish: the Birth of the Prison, translated by Alan Sheridan (London: Penguin Books, ๑๙๗๗), ๒๕-๖ and ๑๓๖. 
๒๑ Michel Foucault, The Birth of Clinic: an Archaeology of Medical Perception, translated by A. Sheridan (London: Routledge, ๑๙๗๓), ๑๙. 
๒๒ Sakol Voravarn, “Public Health and Medical Service” in Siam: General and Medical Features (Bangkok: Bangkok Time Press, for the Far Eastern Association of Tropical Medicine, 

๑๙๓๐), ๑๘๒ and ๒๐๔. 
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๑ ดูรายละเอียดของพัฒนาการทางการแพทยและสาธารณสุขในชวงน้ีไดในงานของ เพ็ญศรี กวีวงศประเสริฐ, “บทบาทของรัฐตอปญหาสุขภาพของประชาชน (พ.ศ. ๒๓๒๕ – หลังการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕)” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๘); ยุวดี ตปนียากร, “วิวัฒนาการของการแพทยไทยต้ังแตสมัยเร่ิมตน 
จนถึงสิ้นสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๑); สุกิจ ดานยุทธศิลป, “การสาธารณสุข
แบบสมัยใหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๖๘)” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๔); สุรีรัตน 
สวัสดี, “บทบาทของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ตอการแพทยและการสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๖๘)” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๑); Wariya Siwasariyanon, “The Transfer of Medical Technology from the First World to the Third World: A Case Study of the Rockefeller Foundation’s 
Role in a Thai Medical School (๑๙๒๓-๑๙๓๕)” (Ph.D. Dissertation, American Studies, University of Hawaii, ๑๙๘๔) เปนตน 

๒ ดูงานวิจัยของประสิทธ พงษอุดม เรื่อง “มิชชันนารีอเมริกันกับการสรางชุมชนชาวคริสตในลานนาชวงสมัยของการปรับเปลี่ยนทางสังคม พ.ศ.๒๔๑๐-๒๔๗๖” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) เปนตน 

๓ สันติ ตั้งรพีพากร, ชีวิตที่ลำบากเปนชีวิตที่เจริญ: ชีวประวัติศาสตราจารยนายแพทยเสม พร้ิงพวงแกว นายแพทยนักสูผูอุทิศตนเพ่ือวางรากฐานทางการแพทยและสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ
สายธาร, ๒๕๔๔), ๘๕ - ๗. 
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ในชวงกอนหนาน้ัน ตั้งแตการปฏิรูประบบราชการ

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ระบบ

การแพทยและสาธารณสุขของไทยมีพัฒนาการในหลาย

ดาน ตั้งแตเริ่มมีการจัดต้ังโรงศิริราชพยาบาลข้ึนเม่ือ พ.ศ. 

๒๔๒๙ การจางฝรั่งชาวตะวันตกชาติตางๆ เขามาทำงาน

ดานการดูแลรักษาและการปองกันโรค การจัดต้ังโรงเรียน

แพทยที่ริเ ร่ิมใหมีการสอนวิทยาการดานแพทยศาสตร 

“แบบตะวันตก” ขึ้น การจัดใหมีระบบสุขาภิบาลเพ่ือรองรับ

การขยายตัวของเมืองท่ีกำลังเติบโต การจัดต้ังกรม

พยาบาลเพ่ือจัดการเร่ืองการสรางโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๑ ตลอดจนถึงการปรับปรุงโรงเรียนแพทย

ใหทันสมัยแบบตะวันตกโดยการสนับสนุนของมูลนิธิร็อคกี้

เฟลเลอร ในชวงสมัยรัชกาลท่ี ๖ ฯลฯ อยางไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลเปนดานหลัก การขยายระบบบริการ

สาธารณสุขออกไปยังหัวเมืองนั้นยังไมไดทำอยางเต็มที่ 

เน่ืองจากเง่ือนไขตางๆ ตั้งแตการขาดแคลนงบประมาณ

จนถึงการขาดแคลนแพทยที่จะออกไปประจำการ๑  

 

ความสนใจของรัฐในการสรางโรงพยาบาลในชวง

แรกนี้จึงจำกัดอยูเฉพาะในปริมณฑลกรุงเทพฯ เทาน้ัน ดัง

จะเห็นไดจากกรณีเมื่อมีการเรียกรองใหสรางโรงพยาบาล

ตามหัวเมือง รัฐบาลก็ไมไดแสดงความสนใจ ทั้งยังถือวา

เปนผลประโยชนและหนาท่ีรับผิดชอบของเอกชนหรือของ

ทองถ่ินเอง โรงพยาบาลและแพทยสมัยใหมแบบตะวันตก

ทีอ่อกไปทำงานอยูตามหัวเมืองสวนใหญจงึเปนโรงพยาบาล

ของคณะมิชชั่นนารีที่ออกไปต้ังคณะเผยแพรศาสนาและ

จัดตั้งโรงพยาบาลใหบริการแกประชาชนเพ่ือเปนการดึงดูด

ใหผูคนหันมานับถือศาสนา เชน โรงพยาบาลมิชชันนารีใน

จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๔๒๓), โรงพยาบาลแมคคอรมิคใน

จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. ๒๔๓๑), โรงพยาบาลแวนแซ

นวูนรดในจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๔๒๘), โรงพยาบาลศรี

ธรรมราชระลึกในจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. ๒๔๔๖) 

เปนตน๒ 

 

นโยบายด านสาธารณสุขที่ มุ งดูแลสุขภาพ

พลานามัยของพลเมืองตามหัวเมืองตางๆ เกิดข้ึนอยาง

จริงจั งภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๗๗ ซึ่งกำหนดใหมีการจัดตั้งเทศบาล

ขึ้นท่ัวประเทศแทนสุขาภิบาล และมีการกำหนดใหกรม

สาธารณสุขจัดทำโครงการสรางโรงพยาบาลข้ึนท่ัวทุก

จังหวัด โดยในข้ันตนกำหนดใหสรางข้ึนตามชายแดน เพ่ือ 

“แสดงเกียรติภูมิของชาติไทยแกประเทศเพ่ือนบานท่ีเปน

อาณานิคมของชาติตะวันตก” โดยถือวาเปนนโยบาย “อวด

ธง” และไดมีการสรางโรงพยาบาลบางแหงข้ึนตามนโยบาย

ดังกลาว คือ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลเชียง

รายประชานุเคราะห๓  อยางไรก็ตาม จนกระท่ังเม่ือมีการต้ัง

กระทรวงสาธารณสุขข้ึนใน พ.ศ. ๒๔๘๕ แลว ก็ยังมีโรง

พยาบาลท่ัวท้ังประเทศอยูเพียงไมก่ีจังหวัด กลาวคือ กรม

การแพทย ซึ่งมีหนาท่ีควบคุมดูแลโรงพยาบาล นอกจากโรง

๑



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

พยาบาลโรคจิต โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลวชิระ

แลว ก็มีโรงพยาบาลบำบัดโรคทั่วไปอยูในสังกัดอยูอีกเพียง 

๒๓ แหง คือ โรงพยาบาลอุบลราชธานี, โรงพยาบาล

หนองคาย, โรงพยาบาลนครพนม, โรงพยาบาลปตตานี, 

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห, โรงพยาบาลจันทบุรี, 

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลปราจีนบุรี, โรง

พยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลนครเชียงใหม, 

โรงพยาบาลนราธิวาส, โรงพยาบาลระนอง, โรงพยาบาล

รอยเอ็ด, โรงพยาบาลตาก, โรงพยาบาลพระตะบอง, โรง

พยาบาลสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดลานชาง, โรงพยาบาล

อาทิตยทิพอาภา จังหวัดนาน, โรงพยาบาลพหลโยธิน 

จังหวัดแพร, โรงพยาบาลทับเท่ียง จังหวัดตรัง, โรงพยาบาล

ศรีธรรมราชระลึก จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลเสรี

เริงฤทธ์ิ จังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลนครเชียงตุง๔   

 

รัฐบาลชวงหลังสงครามของนายปรีดี พนมยงค ซึ่ง

มีอำนาจอยูในชวงระยะเวลาเพียงไมก่ีเดือนใน พ.ศ. 

๒๔๘๙ จึงมีนโยบาย “จัดสรางโรงพยาบาลข้ึนใหมใหมีให

ทั่วถึงกันทุกจังหวัด” โดยกำหนดใหสรางโรงพยาบาล

ประเภทบำบัดโรคท่ัวไปใหครบทุกจังหวัด และจัดสรางโรง

พยาบาลบำบัดเฉพาะโรคข้ึนบางแหงตามความจำเปนเพ่ือ

แกปญหาเฉพาะหนา๕  โดยขณะน้ันยังมีจังหวัดท่ียังไมมีโรง

พยาบาลเลยอีก ๓๗ จังหวัด๖  กระทรวงการสาธารณสุขมี

ความเห็นวา โรงพยาบาลประจำจังหวัดท่ีจะจัดสรางข้ึน

เหลาน้ีควรจัดสรางเปนโรงพยาบาลขนาดกลางท่ีมีเตียงรับ

ผูปวยไวบำบัดภายในไดอยางนอยเพียง ๕๐ เตียงกอน 

และเห็นวายังไมควรจัดสรางโรงพยาบาลขนาดเล็ก (มีเตียง

อยางนอย ๒๕ เตียง) ประจำอำเภอในขณะน้ัน แตหาก

อำเภอใดที่มีชุมนุมชนหนาแนนก็ใหคอยคิดขยายสุขศาลา

ชั้น ๑ หรือชั้น ๒ ซึ่งมีประจำอำเภออยูแลวเปนโรงพยาบาล

ขนาดเล็กข้ึนตอไปในอนาคต นอกจากน้ี กระทรวงการ

สาธารณสุขยังเห็นวา ควรโอนโรงพยาบาลในสวนท่ีเปนของ

เทศบาลใหมาเปนของรัฐบาลเสียท้ังหมด๗  เพราะเกือบทุก

แหง “อยูในสภาพเส่ือมโทรม ชวยประชาชนไดไมเต็มที่ 

ขยายงานไมออก เทศบาลใดม่ันคงสามารถจะรับคืนไป

ดูแลใหเจริญตอไปได จึ่งคอยมอบคืนใหในโอกาศหนา”๘  

 

กระน้ัน เมื่อดำเนินมาถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ ประเทศ

ไทยก็ยังมีอยูอีก ๑๔ จังหวัดที่ยังไมมีโรงพยาบาลในสังกัด

กรมการแพทยท่ีเปดรับบำบัดโรคท่ัวไป คือ กระบ่ี, 

กาญจนบุรี, กำแพงเพ็ชร, ขอนแกน, ชัยนาท, ชัยภูมิ, 

ชุมพร, ตราด, นครนายก, นครศรีธรรมราช, บุรีรัมย, 

ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ, พังงา, พัทลุง, พิจิตร, เพชรบุรี, 

เพ็ชรบูรณ, มหาสารคาม, แมฮองสอน, ยะลา, ระยอง, 

ราชบุรี, ลพบุรี, ลำพูน, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สตูล, 

สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, 

สิงหบุรี, สุโขทัย, สุราษฎรธานี, สุรินทร, อางทอง, อุดรธานี, 

อุตรดิตถ, อุทัยธานี๙  

 

ÀÒ¾¢Í§¤ÇÒÁ·Ã§¨Óในชวงแรกๆ เมื่อเร่ิมมีการ

ขยายตัวของระบบสาธารณสุขออกไปสูชุมชนตามหัวเมือง

ตางๆ ดังท่ีปรากฏอยูในเอกสารสัมมนาผูรูเห็นชิ้นน้ี จึงดำรง

อยูในบริบทของสภาพการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชวงเวลาน้ี ทั้งบางคนยังมีบทบาทในพัฒนาการดังกลาวมา

ตั้งแตกอนชวงสงคราม คือ บทบาทของนายแพทยเสม พร้ิง

พวงแกว โดยเฉพาะในการบุกเบิกสรางโรงพยาบาลข้ึนใน

จังหวัดเชียงรายตามนโยบาย “อวดธง” ของรัฐบาลจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม อยางไรก็ตาม ภาพท่ีเห็นไดชัดเจนน้ันคือ

การพัฒนาของระบบสาธารณสุขในชวงหลังสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ เม่ือประเทศไดเขารวมเปนมหามิตรกับสหรัฐฯ ใน

การตอตานการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสตในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต โดยยอมใหสหรัฐฯ เขามาต้ังฐานทัพเพ่ือ

สงทหารเขาไปรบหรือสงเคร่ืองบินไปทิ้งระเบิดในอินโดจีน 

แลกกับการไดรับเงินชวยเหลือตางๆ ในการพัฒนาประเทศ

จำนวนมหาศาล เชน การขยายระบบการศึกษาและการต้ัง

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบ

๔ “ผลการปฏิบัติงานในดานการบำบัดโรค” เอกสารแนบใน พระยาบริรักษเวชชการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ืองผลการปฏิบัติงานในดานสาธารณสุข, ๑๐ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗/๓๑.  ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒  รัฐบาลตองคืนโรงพยาบาลนครเชียงตุงแกเจาของเดิม (มิชชั่นนารี) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘, คืนโรงพยาบาลสุรศักด์ิ
มนตรี จังหวัดลานชางกับโรงพยาบาลพระตะบองใหรัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนใน พ.ศ. ๒๔๘๙, และคืนโรงพยาบาลของมิชชานารีจำนวน ๖ แหง (คือ โรงพยาบาลอาทิตยทิพอาภา จังหวัดนาน, โรง
พยาบาลพหลโยธิน จังหวัดแพร, โรงพยาบาลทับเท่ียง จังหวัดตรัง, โรงพยาบาลศรีธรรมราชระลึก จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลเสรีเริงฤทธ์ิ จังหวัดลำปาง) ใหเจาของเดิม 

๕ บันทึกหลักการณบูรณะการโรงพยาบาล ของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข,  ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๙, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑. ๒๗.๒/๘ 
๖ บัญชีรายนามโรงพยาบาลของกรมการแพทย, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๘ 
๗ โรงพยาบาลเทศบาล ๑๖ แหง คือ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลวชิระ, โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม,  โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา, โรง

พยาบาลเทศบาลเมืองชลบุรี, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครปฐม, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองราชบุรี, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองตรัง, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองภูเก็ต, โรงพยาบาลเทศบาลเมือง
นครราชสีมา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสงขลา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, และโรงพยาบาลเทศบาล(โรค
ติดตอ)ธนบุรี 

๘ พระยาสุนทรพิพิธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง นายกรัฐมนตรี เร่ืองการบูรณะการโรงพยาบาล, ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๘ 
๙ นายแพทยแสง สุทธิพงส รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, เร่ืองการปองกันโรคและการสรางโรงพยาบาล, ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๐, หจช. มท. 

๐๒๐๑.๒.๑.๑๐/๗ 

๒
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เศรษฐกิจที่เบนเข็มมุงไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม 

การตัดถนนผานไปยังพ้ืนท่ีที่อยูภายใตอิทธิพลของกองทัพ

ปลดแอกประชาชนแหงประเทศไทย ฯลฯ๑๐  รวมทั้งความ

ชวยเหลือดานการแพทยและสาธารณสุข ผานองคกรอยาง 

USOM (United States Operations Mission หรือหนวย

ปฏิบัติการของสหรัฐฯ) อันเปนหนวยงานในสังกัด USAID 

(United States Agency for International Development 

หรือหนวยงานเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐฯ) 

และ USIS (United States Information Service หรือ

หนวยงานประชาสัมพันธ เ พ่ือ เผยแพรข าวสารและ

วัฒนธรรมของสหรัฐฯ) อันเปนหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ 

ที่ประจำอยูในประเทศไทย๑๑  ความชวยเหลือดังกลาวได

นำไปสูการพัฒนาระบบสาธารณสุขในหลายดาน เชน 

หนวยแพทยเคล่ือนที่ การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆ 

การจัดทำส่ือเผยแพรความรูในเร่ืองสุขภาพอนามัยและเพศ

ศึกษา รวมทั้งการสรางโรงพยาบาลจนครบท้ัง ๗๒ จังหวัด

ภายใตความชวยเหลือของ USOM๑๒ ฯลฯ อยางไรก็ตาม 

องคกรท่ีจะมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาของระบบ

สาธารณสุขในภูมิภาคหรือหัวเมืองจังหวัดตางๆ อยางกวาง

ขวางและเปนจุดเนนสำคัญอยางหน่ึงในการสัมมนาครั้งน้ี 

คือ องคกรอนามัยโลก หรือ WHO (World Health 

Organization) ซึ่งการใหความชวยเหลือตางๆ ทำใหเกิด

๑๐ ดู ผาสุก พงษไพจิตรและคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (กรุงเทพฯ: ซิลคเวอรมบุค, ๒๕๓๙), ๔๖๕ - ๙ และดู Benedict Anderson, “Withdrawal Symptoms: Social and 
Cultural Aspects of the October ๖ Coup,” Bulletin of Concerned Asian Scholars, Vol. ๙, No.๓ (๑๙๗๗). 

๑๑ กรุณาดู Thomas Lobe, United States National Security Policy and AID to the Thailand Police (Monograph Series in World Affairs, University of Denver, ๑๙๗๗). 
๑๒ ชัยยนต ประดิษฐศิลป, เศรษฐศาสตรการเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๒), ๖๑. 

นวัตกรรมสำคัญในระบบสาธารณสุขไทย คือ การจัดทำ

แผนพัฒนาสาธารณสุขและการจัดทำโครงการตางๆ อันนำ

ไปสูโครงการสาธารณสุขมูลฐาน   

 

ความทรงจำเก่ียวกับประสบการณตางๆ ที่ยังพร่ัง

พรูออกมาสวนใหญในการสัมมนาจึงเปนภาพความทรงจำ

ที่สัมพันธอยางแนบแนนกับการขยายตัวของระบบ

สาธารณสุขออกไปยังชนบทหัวเมืองตางๆ อันเกิดขึ้นในชวง

ที่มีการขยายตัวของโรงพยาบาลไปยังจังหวัดตางๆ จนครบ

ทุกจังหวัด กอนจะขยายลงไปจนถึงระดับโรงพยาบาล

อำเภอในชวงตนทศวรรษที่ ๒๕๒๐ โดยมีแพทยหลายทาน

เปนผูบุกเบิกในชวงต้ังโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาล

อำเภอเหลาน้ันขึ้น ทั้งยังเดินคูขนานไปกับกระบวนการจัด

ทำโครงการสาธารณสุขมูลฐาน จนอาจกลาวไดวาระบบ

สาธารณสุขในสั งคมไทยไดคลี่ คลายขยายตัวจาก

ศูนยกลางในเมืองหลวงลงไปจนถึงระดับชุมชนหมูบาน

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ กอนระบบสาธารณสุขไทย

จะเดินเขาสูอีกหนาหน่ึงในประวัติศาสตร คือ ยุคแหงการ

ปฏิรูประบบสุขภาพซ่ึงมุงไปสูการดูแลสุขภาพในจิตสำนึก

ของพลเมืองในระดับปจเจกของประชากร โดยมีเปาหมาย

สูงสุดเพ่ือทำใหประชากรเปนพลังการผลิตท่ีมีศักยภาพของ

ประเทศ ภายใตคำขวัญ “สุขภาพดีถวนหนา”  

 

 

 

๓



สาธารณ
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สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.â¡ÁÒμÃ ¨Ö§àÊ¶ÕÂÃ·ÃÑ¾Â �ñ : ขออนญุาตเร่ิมการสนทนา 

ของเราเลย โดยผมจะขอชี้แจงเรื่องความเปนมาสัก

เล็กนอยนะครับ และขอใชโอกาสน้ีอธิบายท่ีมาท่ีไป

ของงานท่ีเราจัดขึ้นดวยนะครับ  

 

  กิจกรรมท่ีเราเรียกช่ือวา “การสัมมนาผูรูเห็น” เปน 

การนำเอาระเบียบวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตรมา

จากทางประเทศอังกฤษ ซึ่งไดพัฒนาวิธีการศึกษา

ประวัติศาสตรรวมสมัยน้ีขึ้น โดยในภาษาอังกฤษเรียก

วา “Witness Seminar” วัตถุประสงคหลักก็คือ จะ

รวบรวมประวัติศาสตรที่เปนความทรงจำของผูอยูรวม

เหตุการณหรือรวมรูเห็นสิ่งท่ีเกิดข้ึน ที่ยังอยูในชวง

ชีวิตของคนท่ีไดรวมในงานตางๆ เหลาน้ันอยู กิจกรรม

นี้ เปนสวนหน่ึงของการจัดต้ังสิ่ง ท่ี เราเรียกวาหอ

จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑระบบสุขภาพไทย ซึ่งผม

จะขออนญุาตช้ีแจงเรือ่งหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ 

สักเล็กนอยนะครับ เพ่ือจะไดเห็นวาประวัติศาสตรการ

สาธารณสุข สุขภาพไทยจะมีการดำเนินการอะไร 

และการสัมมนาผูรู เ ห็นน้ีจะเปนสวนหน่ึงของหอ

จดหมายเหตุนี้อยางไรบางนะครับ  

 

  โครงการจดัต้ังหอจดหมายเหตุฯน้ีไดรบัการสนบัสนนุ 

จากกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการ 

สุขภาพแหงชาติ หรือ สช. ทาง สช. ไดจัดสรรพื้นท่ีชั้น 

๑ ในตึกหลังใหมท่ีกำลังสรางข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีประมาณ 

๓๐๐ ตารางเมตร จัดเปนพ้ืนท่ีจัดแสดงพิพิธภัณฑ

ประวัติศาสตรการแพทยการสาธารณสุขและสุขภาพ

ไทย โดยจะมีการนำเอาเอกสารสำคัญๆ อันเปนสวน

หน่ึงของหอจดหมายเหตุไปจัดแสดงดวย เพราะฉะน้ัน 

หอจดหมายเหตุจึงไดกำหนดวัตถุประสงคขึ้น ๔ ขอ 

 
¢ŒÍáÃ¡¡ç¤×Í อยากจะรวบรวมและทำนุบำรุง

เอกสารหลักฐานทางประวัตศิาสตร

ที่เก่ียวของกับระบบสุขภาพไทย

ไวใหเปนระบบ 

 

ÍÑ¹·ÕèÊÍ§ อยากจะใหเปนแหลงขอมูลทาง

วิชาการ เพ่ือจะไดเปนแหลง

ศกึษาเรียนรู  

 

ÍÑ¹·ÕèÊÒÁ เพ่ือสงเสริมการวิจัย คนควา ให

เขาใจมิติทางประวัติศาสตรและ

มิติทางสังคมของสุขภาพและ

การแพทย  

 

ÍÑ¹ÊØ´·ŒÒÂ¡ç¤×Í เพ่ือปลกูฝงสำนึกดานประวัตศิาสตร 

ซึง่จะใหเกิดความภาคภูมใิจ และ

ความศรัทธาในการทำงานและ

การ พัฒนาระบบ สุขภาพใน

อนาคต ซึ่งอันน้ีก็เปนไปตาม

คำขวัญท่ีคุณพอเสม๒ ไดใหไว

ตลอดวา ใหเห็นอดีตเพ่ือที่จะเห็น

อนาคตไดชัดเจนข้ึน๓ 

  

  เปาหมายหลักก็มีอยู ๕ ขอคือ พัฒนาระบบงานท่ี

รองรับการเก็บขอมูลจดหมายเหตุใหทันกับสถานท่ี 

ซึ่งปจจุบันกำลังกอสรางและจะแลวเสร็จภายใน

ประมาณอีก ๘๐๐ วันตอจากน้ี กิจกรรมที่จะดำเนิน

การไปลวงหนาก็จะเปนไปเพ่ือสิ่งนั้น และก็ใหมีการ

รวบรวมเอกสารสำคัญเพียงพอท่ีจะใหบริการดานการ

ศึกษาคนควาได พรอมกับใหมีวัตถุหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรสุขภาพพรอมที่จะแสดง รวมท้ังมีการ

พัฒนาวิธีการและเน้ือหาการสัมมนาผูรูเห็น อยางท่ีได

จัดขึ้นในวันน้ีเปนครั้งแรก และประการสุดทายก็คือ

พัฒนาส่ือเอกสารดานประวัติศาสตรสุขภาพเพ่ือเผย

แพรตอไปในอนาคตดวย  

 

  การดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุนี้อาศัยความ

รวมมือจากหลายฝาย และไดมีคณะกรรมการอำนวย

การข้ึนมาคณะหน่ึง ซึ่งไดมีการประชุมกันไปแลวและ

ไดใหขอเสนอแนะในการจัดการหลายๆ อยาง ใน

ปจจุบันก็กำลังดำเนินการไป โดยสถานท่ีเก็บเอกสาร

๑ นายแพทย ดร.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  ปจจุบันดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 
๒ หมายถึง ศาสตราจารยนายแพทยเสม  พร้ิงพวงแกว 
๓ เปนคติพจนที่นำมาจากคำกลาวของเซอรวินสตัน เชอรชิลล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่บอกวา “The longer you can look backward, the further you look forward” ดู “คำนำ” ในหนังสือเรื่อง 

เกียรติประวัติแพทยไทยฝากไวใหคนรุนหลัง: ชีวิตและงานของศาสตราจารยนายแพทยเสม พริ้งพวงแกว บรรณาธิการโดย สันติสุข โสภณสิริ (กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.), ๒๕๔๙).  
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ก็ไดพัฒนาข้ึนมาจนเรียบรอย และไดเวียนเร่ืองราวให

กับบุคคลและองคกรตางๆ วาเอกสารประวัติศาสตร

ตางๆ ซึ่งเราก็สูญเสียเอกสารเหลาน้ีไปมากเม่ือครั้งท่ี

กระทรวงสาธารณสุขยายจากวังเทวะเวสมมาท่ี

กระทรวงสาธารณสุขใหม๔ มีการท้ิงเอกสารท่ีเห็นวา

ไมจำเปนไปเปนจำนวนมาก รวมท้ังเอกสารตางๆ ก็

ไมไดถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ ครั้นเม่ือมาสืบหากันก็

มักหากันไมคอยเห็น เพราะฉะน้ันก็คิดวาการจัดตั้ง

หอจดหมายเหตุอันน้ีขึ้นก็จะชวยใหเร่ืองราวเหลาน้ีถูก

เก็บรวบรวมเปนระบบข้ึนในระยะยาว  

 

  นอกเหนือจากหอจดหมายเหตุหลักซึ่งจะรวบรวม

เอกสารจากหนวยงานตางๆ แลว ก็ยังมีการรวบรวม

เอกสารสวนบุคคลนะครับ ซึ่งในระบบของหอ

จดหมายเหตุเรียกวาเปน “personal paper” [เอกสาร

สวนบุคคล] หรือเปน “personal collection” [ชุดแฟม

เอกสารสวนบุคคล] ซึ่งทานท้ังหลายท่ีเขามารวม

ประชุมสัมมนาคราวนี้ก็จะเปนบุคคลที่เราจะตองขอ

อนุญาตรบกวนวา มีเอกสารสวนบุคคลตางๆ ที่เก่ียว

กับพัฒนาการของระบบสุขภาพไทย โดยจะมีการเก็บ

รวบรวมข้ึน จะไดประมวลกันเขามาเก็บไว ในตางประเทศ 

ก็จะมีเปนคอลเลคชั่นของบุคคลไปเลย เชน สมมติวา

มีเอกสารของอาจารยไพโรจน นิงสานนท ตั้งแตสมุด

นัดหมาย ลายมือ จดหมายถึงใครตอใคร หรือวาสมุด

บันทึกสวนตัว หรืออะไรตางๆ เหลาน้ี ก็จะถือวาเปน

เอกสารประวัติศาสตรซึ่งจะสามารถเอามารวบรวม

เอาไวดวย ในตัวเอกสารท่ีแจกในกระเปาก็จะมีหลัก

เกณฑการรวบรวมเอกสารสวนบุคคลอยูดวย ซึ่งหลัง

จากการดำเนินการในวันนี้แลว ก็จะมีทีมงานของผม

ติดตอไปยังทุกทาน เพ่ือจะขออนุญาตดูวามีเอกสาร

สวนใดบางท่ีจะเอามาเก็บรักษาไว ซึ่งการเอามาเก็บ

รกัษาไวท่ีหอจดหมายเหตุก็จะมปีระโยชนอยู ๓ ประการ  

 

  »ÃÐ¡ÒÃáÃ¡¤×Í การเก็บจะเก็บตลอดไป ไมมี 

“discharge” [จำหนายออกจากบัญชีหรือทำลาย] ทิ้ง 

ประการท่ีสองก็คือ การเก็บจะเก็บเพ่ือไมใหมันเส่ือม 

ก็จะมีการรักษาอุณหภูมิ รักษาเร่ืองความชื้น และก็ไม

ใหถูกแสงซ่ึงอาจจะทำลายตัววัสดุได และจะมีการ

ทำนุบำรุงรักษาดวย ประการสุดทายก็คือ มีการจัด

บริการใหมาใชประโยชน หมายความวา ถาหาก

เอกสารเหลาน้ีไปเก็บอยูเปนสวนบุคคล นักวิจัยก็จะ

เขาไมถึง เพราะฉะน้ันในสวนน้ีก็จะมีการทำระบบท่ี

รองรับจดหมายเหตุของบุคคลขึ้นมาดวย ระหวางน้ี

ขณะท่ีตัวอาคารกำลังกอสรางอยูก็จะไดดำเนินการส่ิง

เหลาน้ีลวงหนาไปกอนเลย เพ่ือที่จะรวบรวมขึ้นมา

สำหรับการจัดทำสวนจัดแสดงท่ีอาคารใหมที่กำลัง

กอสรางอยูนั้น สิ่งที่จะรวบรวมนั้นนอกจากเอกสารท่ี

เปนลายลักษณ ก็ยังมีวัตถุ จดหมายเหตุอื่นๆ ไมวาจะ

เปนภาพถาย สไลด ภาพยนตร วีดีโอ แผนท่ี แผนผัง 

ธง สื่อสัญลักษณอื่นๆ หรือแมแตขาวของเคร่ืองใช ก็

สามารถรวบรวมเพ่ือใชจัดแสดงใหคนไดเห็นวา 

พัฒนาการของการสุขภาพไทยต้ังแตอดีตจนถึง

ปจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นบาง แลวก็สามารถปลูกฝงเด็ก

รุนใหมๆ ไดเห็นภารกิจการทำงานในอดีตที่ผานมาได

ดวย  

 

  ตัวอยางของบุคคลท่ีมีคุณูปการตอระบบสุขภาพ

ไทย ซึ่งเราต้ังใจวาจะรวบรวมเอามา ก็มีทั้งในสวน

บุคลากรทางการแพทยในระบบราชการ ไลเรื่อยไปถึง

หมอพื้นบานที่คิดวามีบทบาทสำคัญในการดูแล

สุขภาพของคนในทองถิ่นนะครับ เราไดริเริ่มเรื่องนี้ขึ้น

ในชวงประมาณปเศษท่ีผานมา แตก็เปนการริเร่ิมที่ชา

พอสมควรนะครับ อยางนอยคนในรายช่ือนี้ ๒ รายช่ือ 

คือ อาจารยหมอดำรงค๕ และคุณหมอสงวน๖ ก็ไดเสีย

ชีวิตไปกอนที่เราจะเร่ิมมีการประชุมครั้งน้ีขึ้น 

  

  การรวบรวมเอกสารสำคัญของหนวยงานตางๆ 

เอกสารที่รวบรวมก็มีทั้งท่ีเปนทางการและก็ไมเปน

ทางการนะครับ ก็จะรวบรวมเพื่อที่จะใหเปนแหลง

คนควาไดในอนาคต ขาวของเคร่ืองใชอุปกรณการ

แพทย เคร่ืองมือทางการแพทยแผนโบราณ รวมถึง

เร่ืองการเตรียมตัวที่จะออกแบบพิพิธภัณฑสุขภาพ

๔ กระทรวงสาธารณสุขกอต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕  โดยใชอาคารภายในกระทรวงมหาดไทยเปนท่ีทำการอยูราว ๒ เดือน แลวจึงยายไปอยูวังสุโขทัยอีกประมาณ ๘ ป  จากน้ันในวันท่ี ๑๔ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงไดยายท่ีทำการของกระทรวงฯ มาต้ังอยู ณ วังเทวะเวสม  ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๓๓  กรมบางกรมในกระทรวงสาธารณสุขไดเร่ิมทยอยยายไปต้ังอยู ณ ที่ทำการกระทรวงฯ 
แหงใหม ณ ถนนติวานนท จังหวัดนนทบุรี  และมีพิธีเปดท่ีทำการแหงใหมนี้อยางเปนทางการในวันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕ หมายถึง  นายแพทยดำรงค  บุญยืน  อดีตอธิบดีกรมอนามัย ไดถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็งตอมน้ำเหลือง เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ ขณะอายุ ๖๘ ป  
๖ หมายถึง นายแพทยสงวน  นิตยารัมภพงศ  เลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ (สปสช.) ซึ่งถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็งปอด ขณะดำรงตำแหนงเลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ สมัยท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๗



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ไทยท่ีจัดแสดงก็จะดำเนินการในชวง ๓ ป นับจากน้ี

ไป สื่ออื่นๆ ที่เราจะพัฒนาข้ึนก็คือ ในสวนท่ีไดจาก

การสัมมนาผูรูเห็น ซึ่งครั้งนี้เปนการจัดขึ้นครั้งแรกนะ

ครับ ก็ตั้งใจวาจะจัดท้ังหมด ๖ ครั้งดวยกัน ตั้งแตใน

ระดับประเทศไปจนกระท่ังถึงการสัมมนาผูรูเห็นใน

ระดับชาวบาน โดยเรามีแผนท่ีจะไปเก็บขอมูลเรื่อง

ประวัติศาสตรความเจ็บปวยของคนในทองถ่ิน ยก

ตัวอยางเชนวา สมัยกอนบางพ้ืนท่ีเมื่อมีโรคระบาด

เกิดขึ้นก็ตองอพยพผูคนไปตั้งถ่ินฐานในท่ีใหม เขา

เผชิญกับวิกฤตเร่ืองโรคระบาดยังไง เขาอยูรอดมาได

ยังไง เขามีประสบการณยังไงบาง สิ่งเหลาน้ีจะ

สะทอนคุณคาของการพัฒนาสาธารณสุขในชวงตอๆ 

มา ที่ไดชวยทุเลาเบาบางความทุกขของประชาชน

เหลาน้ีใหกับคนไดเห็นดวย 

  

  ในสวนของการสัมมนาผูรูเห็นในวันน้ีก็จะมีการ

บันทึกวีดีโอตลอดงาน โดยเรามีทีมงานท่ีจะบันทึก

และก็จะนำไปเปนวัตถุในการศึกษาคนควาตอไปใน

อนาคตดวย มีการอัดเสียงซึ่งเสียงเหลาน้ีก็จะสามารถ

ใชบนสื่ออินเทอรเน็ต ซึ่งเราจะทำเปนฐานขอมูลใหคน

เขาถึงได และเอกสารจากการสัมมนาก็จะไดถอดและ

เรียบเรียงข้ึนเปนส่ิงพิมพเพ่ือเผยแพรตอไปดวยใน

อนาคต ซึ่งระเบียบวิธีในการทำน้ัน ทางประเทศ

อังกฤษไดพัฒนาจนมีแบบแผนที่ชัดเจน เชนวา เม่ือ

เราสนทนากันในหองสัมมนาผูรูเห็นอยางน้ีมีการพูด

พาดพิงไปถึงใคร ในบางกรณีท่ีผูอานรุนหลังๆ ก็อาจ

จะไมรูจัก วาชื่อคนน้ันคนน้ีที่พูดถึงเปนใคร นักวิชา

การก็ตองทำการอางอิงไปยังแหลงอางอิงอื่นท่ีผูศึกษา

วิจัยจะไดไปศึกษาคนควาตอหรือวาใส “foot note” 

[เชิงอรรถ] เพ่ือบอกวาท่ีพูดถึงน้ันมีความเปนมา

อยางไร เปนตน เพราะฉะน้ันก็คิดวาจะสามารถทำให

เราไดขอมูล โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลในสวนท่ีไมมี

การจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร เพราะฉะน้ันในวัน

นี้ก็อยากจะช้ีแจงกับผูเขารวมการสัมมนาทุกทานวา 

เร่ืองราวท่ีพูดคุยก็จะเปนลักษณะที่พูดคุยแบบไมเปน

ทางการ จะเนนความทรงจำที่คิดวาไมมีการจดบันทึก

เปนลายลักษณอักษร ถาหากวามีการบันทึกไวเปน

ลายลักษณอักษรก็ขอใหไดพูดถึงวา มีหนังสือเลมนั้น

เลมนี้ที่สำคัญ ซึ่งในประสบการณของประเทศอังกฤษ

นั้นก็บอกวา นอกจากการไดขอมูลจากการสัมมนาผูรู

เห็นซึ่งเปนขอมูลความทรงจำและไมมีการบันทึกเปน

ลายลักษณอักษรแลว การพูดคุยกันในลักษณะน้ียัง

จะชวยบอกไดดวยวา หนังสือหรือเอกสารตางๆ ที่มี

อยูนั้นชิ้นใดบางท่ีมีความสำคัญมากกวาชิ้นอื่นๆ หรือ

ชิ้นใดบางท่ีมีการใชประโยชนอางอิงกันในยุคสมัย

ของการทำงาน เน่ืองจากเอกสารก็จะมีมาก และ

เอกสารบางชิ้นก็อาจจะมีคุณคาทางประวัติศาสตรที่

แตกตางกันตามแตการถูกใชประโยชน เพราะฉะน้ัน

ในตางประเทศก็จะพูดถึงวา การสัมมนาผูรูเห็นก็จะมี

สวนชวยใหประวัติศาสตรที่เปนลายลักษณอักษรมี

ชีวิตชีวาข้ึน และก็ไดรูวาอะไรที่อยูฉากหลังของการ

สนทนา มีพัฒนาความเปนมาอยางไร เพราะหลาย

เร่ืองท่ีเกิดข้ึนในพัฒนาการ เกิดข้ึนจากความไมเปน

ทางการ และความไมเปนทางการน้ันก็มักจะไมมีการ

จดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เพราะฉะน้ันในวันน้ี

ที่จะมีการสัมมนาก็อยากจะขอเช้ือเชิญใหผูเขารวม

ทุกทาน อาจารยทุกทาน ไดพูดถึงเร่ืองของความเปน

มาเก่ียวกับการพัฒนาการสาธารณสุขในชนบท ตาม

ความทรงจำที่คิดวาไมมีการจดบันทึกไว และก็ถา

หากไมมีการพูดหรือรวบรวมไวในตอนน้ีตอไปก็อาจ

จะหาไมได สวนถาเปนขอมูลความรูอื่นๆ ที่เปนเร่ืองที่

นาสนใจ เราก็จะมีทีมของเราไปสัมภาษณแตละทาน

ท่ีบานนะครับ อาจตองใชเวลาเปนวัน ก็คือใหเลาใน

เร่ืองอื่นๆ ที่คิดวาสำคัญท่ีควรจะจดบันทึกไว เปน

กิจกรรมเสริมข้ึนมา เพ่ือที่จะไดขอมูลเพ่ิมเติมในสวน

ที่เวลาจำกัดในการสัมมนาไมสามารถท่ีจะไปถึงได 

๗ หมายถึงแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕ - ๒๕๒๙)  แผนพัฒนาการสาธารณสุข เปนแผนกลยุทธในการพัฒนาสาธารณสุขระดับชาติ ที่หนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนใชเปน
แนวทางในการดำเนินการพัฒนาสาธารณสุข เพ่ือใหการพัฒนาสาธารณสุขดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และสงผลประโยชนแกประชาชนอยางเสมอภาคและเปนธรรม   แผนพัฒนาการสาธารณสุขมา
ถือกำเนิดข้ึนพรอมกับกำหนดใหมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเร่ิมประกาศใชเปนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔ ในสมัยรัฐบาลของจอมพลสฤษฏ์ิ ธนะรัชต  ดู บทความ “วิวัฒนาการของ
นโยบายและแผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทย,” ใน กระทรวงสาธารณสุข, ๔๕ ป กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๐); คณะอนุกรรมการ
วางแผนพัฒนาการสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 
๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนักขาวพาณิชย  กรมพาณิชยสัมพันธ, ๒๕๒๔); สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมพัฒนาสังคม  สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร และมหาวิทยาลัยเกริก, สถานภาพของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในอดีต – ปจจุบัน ชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑-๗ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๙)  
(กรุงเทพฯ: บริษัท เดอะเบสท กราฟค ดีไซน  จำกัด, ๒๕๓๙) และดูบริบททางเมืองเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใน ทักษ เฉลิมเตียรณ, การเมืองระบบพอขุนอุปถัมภแบบเผด็จการ, 
แปลโดยพรรณี ฉัตรพลรักษและ ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๖), ๒๙๑-๓๐๘. 

๘ คือโครงการท่ีแยกออกมาเฉพาะสวนเพ่ือปองกันและดูแลรักษาโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งแมจะมีหนวยกระจายไปตามภูมิภาค แตการควบคุมบังคับบัญชารวมศูนยอยูที่สวนกลาง ตัวอยางเชน 
โครงการดูแลเรื่อง โรคมาลาเรีย โรคคุดทะราด หรือโรคเทาชาง.   

๘
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เพราะฉะน้ันวันน้ีประเด็นที่ไดตั้งไวก็เปนประเด็น

ที่ทางคณะกรรมการอำนวยการหอจดหมายเหตุได

เสนอไวนะครับวา ใหเรามองถึงเร่ืองบนเสนทางสู

สุขภาพดีทั่วหนาของไทย วามีเร่ืองอะไรบาง โดยการ

สัมมนาในวันน้ีจะแบงออกเปน ๒ ชวงดวยกันนะครับ 

  

  ชวงแรกในตอนเชาก็จะเปนการพูดคุยของผูบุก

เบิกรุนแรก ซึ่งทำงานดานสุขภาพในชนบทมา เรา

กำหนดชวงเวลาต้ังแตยุคบุกเบิกจนกระท่ังถึงสิ้น

แผนฯ ๕๗ เปนเบ้ืองตนวา จะประมาณถึงสิ้นแผนฯ ๕ 

ในตอนเชาจะเปนวงในซ่ึงจะเปนอาจารยผูใหญที่มี

บทบาทสำคัญในการผลักดันเร่ืองเหลาน้ี ไดชวยกัน

เลาถึงความทรงจำตางๆ ที่คิดวาไมไดมีการจดบันทึก

ไว หรือเปนเร่ืองท่ีไมเปนทางการแตวามีความสำคัญ

ที่จะเขาใจประวัติศาสตรความเปนมา  

 

  สวนในตอนบายก็จะมีการแบงออกเปน ๒ กลุม

ยอย รายช่ือกลุมยอยก็มีอยูในเอกสาร แตถาหากวา

ทานใดคิดวากลุมที่จัดไวใหไมเหมาะก็สามารถท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนได โดยในตอนบายแบงออกเปนสองกลุม

ดวยกัน  

 

  ¡ÅØ‹Á·Õè ñ เปนกลุมที่พูดถึงการพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ เชน อาจจะตั้งแตโอสถศาลาจนกระท่ังถึง

สถานีอนามัย โรงพยาบาลอำเภอ ในชวงแผนฯ ๕  

  

  Ê‹Ç¹¡ÅØ‹Á·Õè ò พูดถึงการพัฒนาสุขภาพเชิงรุกใน

ชุมชน เชน งานในชุมชนที่ตอเน่ืองมาจนเปนงาน

สาธารณสุขมลูฐาน ซึง่กอนหนาท่ีจะมงีานสาธารณสขุ

มูลฐานก็มีงานเชิงรุกในชุมชนตางๆ อยูบาง อาจจะ

เปนงานท่ีเรียกวาเปน “vertical program”๘ บาง 

เหลาน้ันก็อยากจะใหมกีารเลาถึงความเปนมา ผมกไ็ด

ทดลองรวบรวมเปนคลายๆ กับเสนทางประวัติศาสตร 

ใหชื่อวาเปน บนเสนทางสูสุขภาพดีถวนหนาของไทย 

จะเห็นไดวา พัฒนาการของระบบบริการสุขภาพสมัย

ใหมเร่ิมปรากฏมีตั้งแตในคำประกาศของคณะราษฎร

ที่จะใหราษฎรทั่วท้ังประเทศไดรับการดูแลที่ทั่วถึง๙ 

แลวก็มีพัฒนาการตอมา คือ มีโครงการวัดโบสถ๑๐ มี

แผนควบคุมโรคตางๆ เชน พยาธิปากขอ มาลาเรีย

ตาง ๆ เหลาน้ีก็เกิดข้ึนมาเปนระยะ มีโครงการทดลอง

ตางๆ เชน โครงการสารภี โครงการบานไผ เร่ิมสราง

สถานีอนามัยข้ึน มีโครงการลำปาง โครงการสะเมิง 

โครงการโนนไทย มกีารรับเอาแผนแนวคิดสาธารณสุข 

มูลฐานเขาประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๒๑๑๒ ซึ่งเปนป

แรกของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบบัที ่๔ [พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔]๑๓ แลวก็มาเกิด สสม. 

[สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมลูฐาน] ขึน้

ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเปนความคิดท่ีไดมาจากท้ัง

องคการอนามัยโลก ผานประสบการณของจีนซึ่งมี

หมอเทาเปลา สวนของไทยก็ผานประสบการณการทำ

อาสาสมัครมาลาเรีย เปนตน มีโครงการบัตรสุขภาพ

เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ตอมาก็เกิดทศวรรษการ

พัฒนาสถานีอนามัยข้ึนแลวก็ตอเน่ืองมาเรื่อยจน

กระท่ังมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา และก็

ในที่สุดก็เกิดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้น และก็มาเกิดนโยบายหลัก

๙ หมายถึง คำประกาศของคณะราษฎร  ซึ่งเปนการรวมกลุมกันของทหาร ตำรวจ และขาราชการพลเรือน ทำการเปล่ียนแปลงการปกครองของสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  ซึ่งในเชาวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  ณ ลานพระบรมรูปทรงมา ไดมีการอานประกาศคณะราษฏร ฉบับที่ ๑  อันมีความตอนหน่ึงกลาวถึงหลัก ๖ 
ประการ ของคณะราษฏร ไดแก 

  ๑)  จะตองรักษาความเปนเอกราชท้ังหลาย เชน เอกราชในการเมือง ในทางศาล ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ของประเทศไวใหมั่นคง 
  ๒)  จะตองรักษาความปลอดภัยใหประเทศ ใหการประทุษรายตอกันลดนอยลงใหมาก 
  ๓)  จะตองบำรุงความสุขสมบูรณของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหมจะหางานใหราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแหงชาติ ไมปลอยใหราษฎรอดอยาก 
  ๔)  จะตองใหราษฎรไดมีสิทธิเสมอภาคกัน (ไมใชใหพวกเจามีสิทธิย่ิงกวาราษฎรเชนท่ีเปนอยู) 
  ๕)  จะตองใหราษฎรไดมีเสรีภาพ มีความเปนอิสสระ เมื่อเสรีภาพน้ีไมขัดตอหลัก ๔ ประการ ดังกลาวขางตน 
  ๖)  จะตองใหการศึกษาอยางเต็มที่แกราษฎร 
 ดูประกาศคณะราษฎรฉบับเต็มไดใน ชาญวิทย เกษตรศิริ, ๒๔๗๕ การปฏิวัติสยาม, พิมพคร้ังที่ ๒ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๓) และดูงานศึกษา

ประวัติศาสตรการเปล่ียนแปลงการปกครองเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๕ ฉบับที่ดีที่สุดในโลกใน นครินทร เมฆไตรรัตน, การปฏิวัติสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
รวมกับฝายส่ิงพิมพ โครงการ ๖๐ ปประชาธิปไตย, ๒๕๓๕). 

๑๐ หมายถึง โครงการสงเสริมบริการอนามัยชนบท ริเร่ิมโดยนายแพทย สมบูรณ วัชโรทัย ที่อำเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๑) ซึ่งเปนโครงการท่ีพยายามพัฒนา “ขีดความสามารถใน
การใหบริการของสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล (ซึ่งก็คือศูนยการแพทยและอนามัย และสถานีผดุงครรภ)” ดู ทวีศักดิ์ เผือกสม, เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัติศาสตรการแพทย
สมัยใหมในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐), ๒๔๙ - ๒๕๐. 

๑๑ โครงการสงเสริมบริการอนามัยชนบท จังหวัดพิษณุโลก, โครงการบานไผ จังหวัดขอนแกน, โครงการสะเดา จังหวัดสงขลา, โครงการสารภี-โครงการสะเมิง จังหวัดเชียงใหม, โครงการศึกษาวิเคราะห
ระบบงานเพ่ือการวางแผนระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี, โครงการลำปาง จังหวัดลำปาง, และ โครงการโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  เปนโครงการทดลองท่ีสำคัญ อันนำไปสูการเกิด “แผนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน” ในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๔  

๑๒ ดูพัฒนาการของโครงการสาธารณสุขมูลฐานใน ทวีศักด์ิ เผือกสม, เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม, ๒๔๗ - ๒๕๔.  
๑๓ ดู กระทรวงสาธารณสุข, โครงการพัฒนาการสาธารณสุข  ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนักขาวพาณิชย กรมพาณิชย

สัมพันธ,  ๒๕๑๙). 

๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ประกันสุขภาพถวนหนาข้ึนดวยในป พ.ศ. ๒๕๔๔ 

และก็ตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน  

 

  ผมคิดวาโครงความคิดในลักษณะน้ีจะชวยใหเรา

เห็นวามันมีพัฒนาการ แตวาเร่ืองราวเหลาน้ีก็จะมี

เบ้ืองหลังท่ีเปนความทรงจำท่ีมันไมไดปรากฏอยูใน

เอกสาร ถึงแมวาจะไปคนเจอโครงการสารภี โครงการ

บานไผ โครงการลำปาง โครงการสะเมิง อะไรก็แลว

แต ก็จะไมเห็นเบื้องหลังของความคิด แรงผลักดันท่ี

เปนแรงบันดาลใจจากคนรุนพอ รุนพ่ีที่เคยไปบุกเบิก

งานใหกับเรามา ผมไปเปนหมออยูทีโ่รงพยาบาลอำเภอ 

ชุมพวง๑๔ ก็ไปออกหนวยถึงตำบลกระเบื้องนอก ซึ่ง

อยูไกลสุดของอำเภอชุมพวง ไปถึงท่ีนั้นชาวบานก็พูด

ถึงนายแพทยคนหน่ึงคือ นายแพทย มงคล ณ สงขลา 

ซึ่งชาวบานก็บอกวาข่ีมามาตรวจชาวบานแถวน้ัน ผม

คดิวาสิง่ท่ีรุนพอรุนพ่ีไปบกุเบิกเอาไวตองมแีรงบนัดาลใจ 

ที่ย่ิงใหญอยูเบ้ืองหลัง แรงบันดาลใจเหลาน้ีก็ไมเคย

ถูกจดบันทึกไวในเอกสารวิชาการหรือเอกสารท่ีเปน

ทางการ ในวันน้ีในตอนบายเราจึงแบงออกเปนสองหอง 

เพ่ือใหผูที่ปฏิบัติและผูที่อยูในแวดวงในระดับตางๆ 

กันไดพูดคุย แลกเปล่ียนความทรงจำตางๆ กันดวย 

 

  สวนการท่ีจะไดขอมูลเพ่ิมเติมอื่นๆ อีก ก็อยากจะ

ขออนุญาตท่ีจะไดไปสัมภาษณ หรือไปพบ เพ่ือขอทั้ง

เอกสารสวนบุคคล ซึง่เอกสารสวนบุคคลทีจ่ะไดรวบรวม 

ขึ้นมา เราก็จะขออนุญาตเขาไปทำรายการกอน โดย

รายการท่ีทำข้ึนก็จะขออนุญาตเจาของเอกสารวา 

เอกสารไหนบางท่ีจะมอบใหมาเก็บไวท่ีหอจดหมายเหต ุ

สวนเอกสารบางช้ินก็อาจจะมีความหมายสำหรับตัว

บุคคลหรือวาเปนเอกสารสวนตัวก็จะขอแยกเอาไว 

แลวก็ใหสวนบุคคลนั้นเก็บรักษาเอาไวเอง ทั้งหมดนี้ก็

จะเปนเร่ืองราวท่ีเราไดดำเนินการ ซึ่งคิดวาภายใน  

 ๒ - ๓ ปจากน้ี ก็นาจะมีความเปนรูปรางมากข้ึน และ

ก็ น า จ ะ เ ป น ท่ี ท า ง ท ำ ใ ห ค น รุ น ห ลั ง ไ ด เ ห็ น

ประวัติศาสตรความเปนมาการสาธารณสุขและระบบ

สุขภาพไทยไดชัดเจนย่ิงข้ึนครับ  

 

  ผมคงจะขออนุญาตชี้แจงความเปนมาเพียงเทาน้ี

ครับ หลังจากน้ีไปก็ขอใหเขาสูกระบวนการพูดคุยโดย

อยากจะขอเร่ิมที่คุณพอเสมไดพูดถึงเร่ืองราวท่ีมันเกิด

ขึ้นในยุคของการพัฒนาสาธารณสุขในช้ันตน ผมได

ทราบวาคุณพอเสมบอกวา ถาจะเขาใจเร่ืองประวัติศาสตร 

การสาธารณสุข ก็ตองไปเขาใจประวตัศิาสตรของมนษุย 

๔ พันปกอน ในสวนของ ๔ พันปกอนน้ีคณุพอเสมกไ็ด

ทำเปนเอกสารมาแจก๑๕ เราดวยนะครับ แตอยากจะ

ขออนุญาตใหคุณพอเสมไดเนนลงไปที่งานบุกเบิก

การสาธารณสุขในยุคแรกท่ีคุณพอไดไปริเร่ิมขึ้นและ

ก็ไดไปพัฒนามาจนกระทั่งมาเปนพ้ืนฐานใหกับพวก

เราในรุนหลัง กอนการเลิกสัมมนาในตอนเชาก็จะขอ

อนุญาตถายรูปรวมกันกอนรับประทานอาหาร ซึ่งก็จะ

มีการถายรูปดานหนาของเวทีแลวหลังจากน้ันก็จะ

เปนการพักรับประทานอาหาร บางทานอาจจะอยูได

เพียงคร่ึงวันตอนเชา ตอนบายเราก็จะยังมีกิจกรรมตอ

นะครับ เพราะฉะน้ันท้ังหมดก็จะเปนเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน

ในอีก ๒-๓ ปขางหนา และเราก็หวังวาหอจดหมายเหตุ 

ก็จะมีความย่ังยืน เปนที่ทางที่เก็บรักษาความทรงจำ

และเอกสารสำคัญไมใหมันสูญหายไป กอนท่ีจะมา

เปนวันน้ีเราก็ไดไปศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุหลาย

แหงดวยกันครับ และก็คิดวาภายในส้ินปนี้ก็จะไปขอ

ความรวมมือจากมหาวิทยาลัยลอนดอน๑๖ เน่ืองจากท่ี

ลอนดอนมีสถาบันชื่อวา “Wellcome Institute” ซึ่งได

ทำเร่ืองเหลาน้ีเยอะ ผมก็ไดพบกับผูอำนวยการของท่ี

นั้นชื่อ โปรเฟสเซอร ฮาโรลด คุก๑๗ ซึ่งทานก็มีความ

กรุณามากครับ บอกวาเร่ืองการสัมมนาผูรูเห็นน้ันเปน

เร่ืองที่ไมเคยเกิดข้ึนในประเทศโลกท่ีสาม๑๘ จะมีบางก็

ถูกถายทอดไปยังอเมริกา ออสเตรเลีย ตางๆ เหลาน้ีก็

๑๔ ตั้งอยูในจังหวัดนครราชสีมา 
๑๕ เอกสาร ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว เรื่อง “โครงการสัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตรระบบสุขภาพไทย”  มีความสังเขป กลาวถึงพัฒนาการของมนุษยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร  

ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแต ๕๐๐ ปที่แลวมา   โรงพยาบาลแหงแรกของโลก  แพทยคนแรกๆ ของโลก  ประวัติการแพทยจีนโบราณ  ประวัติการแพทยอินเดียโบราณ   
ประวัติศาสตรไทยตามท่ีกลาวไวในหนังสือของคุณลิขิต  ฮุนตระกูล พ.ศ. ๒๔๙๔  ประวัติศาสตรสาธารณสุขไทยสมัยรัตนโกสินทร  แนวคิดสุขภาพดีถวนหนาเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๓  การเปล่ียนแปลงสวน
ราชการในกระทรวงสาธารณสุข  อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเน้ือหาสวนใหญของเอกสารช้ินน้ีไมไดเก่ียวของโดยตรงกับความทรงจำเร่ืองพัฒนาการของระบบสาธารณสุขไทยท่ีนายแพทยเสมมีสวนรวม
โดยตรง บรรณาธิการจึงขออนุญาตไมนำมาตีพิมพในหนังสือเลมนี้ 

๑๖ หมายถึง UCL - University College London  เพราะ Wellcome Trust Centre for the History of Medicine อยูในสังกัดของ UCL 
๑๗ Professor Harold  Cook คือผูอำนวยการของ The Wellcome Trust Centre for the History of Medicine แหง University College London 
๑๘ ประเทศโลกท่ีสาม หมายถึงประเทศท่ียังดอยการพัฒนา  ซึ่งแตกตางจากโลกตะวันตกท่ีแบงออกเปนโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต   การกำหนดประเภทดวยคำเรียกเชนนี้เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

ในชวงสงครามเย็น โดยเฉพาะเม่ือสหรัฐฯ ใชนโยบายการพัฒนาเปนเคร่ืองสำคัญในการแยงชิงมวลชนกับการเคล่ือนไหวของขบวนการคอมมิวนิสตในประเทศตางๆ ในเอเชีย ละตินอเมริกา และ
แอฟริกาท่ีสวนมากเพ่ิงหลุดพนจากการตกเปนอาณานิคมของตะวันตกมาไมนาน ดูการวิเคราะหที่แหลมคมทางทฤษฎีเก่ียวกับประเด็นเหลาน้ีไดใน ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมกับการพัฒนา 
(กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๒). 
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มีการทำ เขาก็มีความยินดีมากวาประเทศไทยจะได

ทดลองทำเร่ืองนี้ขึ้น ทีแรกก็คิดวาจะไปดูงานของเขา

มากอนแลวก็คอยมารเิร่ิม แตพอนัดหมายกันไปจงัหวะ 

ก็ไมลงตัวกัน ก็ไดปรึกษาทานวา เราจะลุยกันดูเอง

กอนหาประสบการณของเรากอน แลวเอาประสบการณ 

ของเราน้ีแหละไปแลกเปล่ียนกับเขา เพราะวาบางที

ทฤษฎีของเขาก็อาจจะใชไมไดกับของเราก็ไดนะครับ 

เพราะฉะน้ันในวันนี้ก็ขออนุญาตเร่ืองการพูดคุย โดย

ผมขอจะกราบเรียนเชิญคุณพอเสม ไดพูดถึงเร่ืองของ

ประสบการณท่ีผานมา เพ่ือที่ลูกหลานในอนาคตจะ

ไดศึกษาเปนบทเรียน กราบเรียนเชิญคุณพอครับ 

 

È.¹¾.àÊÁ ¾ÃÔé§¾Ç§á¡ŒÇ : ขอบคุณท่ีใหคนแกไดโอกาส ไม

อยางง้ันมันอยูที่บานมันเหงามาก นั่งอยูคนเดียว อาน

หนังสือพิมพก็อานไมคอยไหว เพราะหนังสือพิมพมัน

อานแลวไมรูวาเขาเขียนวาอะไรบาง ไหนๆ โอกาสน้ี

ไดมาอยางน้ีก็ขอบคุณมาก แลวก็รูตัววาตัวเองมัน

เพอเกง เพราะฉะน้ันเลยเขียนมาเปนเรื่องแลว ขอให

เปดดูที่ผมสงไปใหวามีเรื่องราวอะไร๑๙ และก็เห็นจะ

ไมตองพูดอะไรมาก พูดก็ไมคอยไดเรื่อง พูดก็เลอะๆ 

เขียนจดหมายก็เลอะๆ เลยตองทำเอกสารอยางน้ีมา 

ก็อยากจะขอเชิญใหคุณอาจารยประเวศ ซึ่งเปนผูที่จะ

ตองรับผิดชอบบานเมืองดานการแพทยของบานเรา

ตอไป ก็ขอเชิญอาจารยประเวศ 

 

นพ.โกมาตร : คุณพอเริ่มเลาในเรื่องประสบการณสวนตัว

ก็ไดครับคุณพอครับ เร่ืองท่ีไดไปริเร่ิมทำข้ึนและมี

ความคิดความอานยังไง สมัยโนนมันคงจะทำงานได

ยากลำบากสักนิดใชไหมครับคุณพอ เห็นวาคุณพอไป

ทำคลอดคนท่ีบึงบอระเพ็ดเหรอครับคุณพอ 

 

È.¹¾.àÊÁ : ขอขอบคุณครับ ก็เร่ืองมันยาวครับ ผมอยาก

จะขอเรียนวาอยางน้ีนะครับ ตามอายุท่ีผมผานมานะ 

อายุสิบขวบอาบน้ำบหนาว อายุซาวขวบกอดสาวบ

เบื่อ อายุสามสิบต่ืนเมื่อกอนไก อายุสี่สิบมือไขวหนา

ผากคนึง อายุหาสิบไปไกลบถึงทอดหุย อายุหกสิบ

เปาขลุยบคอยดัง อายุเจ็ดสิบตีฆังบคอยเหงง อายุ

แปดสิบเฮงบข้ึน เรงยังไงก็ไมขึ้นนะ อายุเกาสิบขี้ไหล

บฮูตัว อายุรอยหน่ึงก็บอกวาฮักษาก็ตายบฮักษาก็

ตาย เพราะฉะน้ันขอเชิญอาจารยประเวศตอดีกวา 

 

นพ.บรรลุ ศิริพานิช : อาจารยครับ อายุ ๘๐ อะไรนะครับ 

ฟงไมทัน  

 

È.¹¾.àÊÁ : เฮง... เรงไมขึ้นแลว บอกใหทำอะไรใหเร็วก็ไม

เร็วแลว 

 

È.¹¾.»ÃÐàÇÈ ÇÐÊÕ : ผมอาจจะลองอยางนี้ จะไดเปนตัว

กระตุนทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายมีบทบาทเยอะ 

โดยเลาสภาพท่ีผมเห็นตอนเด็กๆ อยูเมืองกาญจน 

[กาญจนบุรี] ผมเกิดป พ.ศ. ๒๔๗๔ ทีนี้กวาจะจำ

ความไดก็อายุหกขวบเจ็ดขวบ ก็จะเห็นสภาพของ

เร่ืองการสาธารณสุขท่ีนั้น และก็ตอมามันเกิดอะไรข้ึน 

ประเด๋ียวทานท้ังหลายจะมีสวนไดทำใหมันเกิด ตอน

นั้นท่ีเมืองกาญจนไมมีหมอสักคนท้ังจังหวัด โรคภัยไข

เจ็บมีเยอะ ผมอยูโรงเรียนประชาบาลท่ีอยูในปา ผม

ไมไดอยูในเมือง นักเรียนสักคร่ึงหน่ึงเปนคุดทะราด 

คือคร่ึงหน่ึงของเพ่ือนนักเรียน เราไมไดใสรองเทามา 

ก็เขาเรียกวาเปนหนอ ที่เมืองกาญจน มันเปนกอนที่

เทา พอเดินแลวก็เจ็บ พอเดินแลวก็ปวด เขาเรียก 

 คุดทะราดเหยียบกรวด ชาวบานก็เจ็บปวยตางๆ เปน

ฝกันเยอะ สมัยน้ีไมคอยเห็น และก็ปวดฟน ปวดฟนก็

ไมมียาอะไร พาราเซตามอล แอสไพรินอะไรไมมี เขา

ก็บอกใหเอาไพลมาตำกับเกลือแลวอม ผมก็อมนะแต

มันไมคอยหายปวดหรอก แลวท่ีเปนฝเน่ียเขาบอกให

เอาใบบัวบกไปลนไฟแลวก็ปด มันก็ปดไปยังง้ัน เปน

คางทูมเขาก็เขียนเสือกัน๒๐ แลวชาวบานก็จะกลัวมาก

เร่ืองเปนไสติ่ง เพราะถาพูดถึงใครเปนไสติ่งก็จะตาย

หมด จะกลัวกันมากเลย ผมเปนนักเรียนไดขาวลุง

นาค บอกวาลุงนาคเปนไสติ่ง อื้อฮือ... คนก็เรียกวา

หมดหวัง ไมมีหวังจะรักษาอะไร แลวก็ตายนะครับ 

๑๙ ดูเชิงอรรถท่ี ๑๕. 
๒๐ เปนความเช่ือของชาวบาน ถาหากเปนโรคคางทูม หมอซินแสจะรักษาโดยเขียนตัวอักษรจีนท่ีมีความหมายวา “เสือ” บนแกม  สวนชาวบานก็อาจจะเขียนภาพเสือไวท่ีแกม ดวยเช่ือกันวาจะทำใหหาย

จากโรค 
๒๑ ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ กรมแพทยสุขาภิบาลทหารบกไดเปลี่ยนช่ือเปนกรมแพทยทหารบกและต้ังโรงเรียนเสนารักษขึ้น โดยรับผูที่มีความรูตั้งแตชั้นมัธยมปที่ ๖ หลักสูตรการศึกษา ๓ ป  ใชหลักสูตรเดียวกับ

หลักสูตรวิชาพยาบาลแหงโรงพยาบาลศิริราช  ใชเวลาฝกทาราบ ฝกการใชเปล และฝกราชการสนามตางๆ แทนวิชาผดุงครรภ และยังไดวางระเบียบการฝกพลเสนารักษ แนวสอนวิชาตางๆ สำหรับฝก
พลเสนารักษและนักเรียนนายสิบเสนารักษขึ้น  ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๘๒  กรมแพทยทหารบกไดขยายระยะเวลาหลักสูตรการเรียนแพทยออกเปน ๔ ป  โดยเม่ือสำเร็จแลว จะตองไดรับการฝกเปนแพทย
ประจำบานอีก ๖ เดือน จึงจะไดรับพระราชทานยศเปนวาท่ีรอยตรี สามารถข้ึนทะเบียนโรคศิลปะ เปนแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึง สาขาเวชกรรม โดยเปดการศึกษารุนแรกเม่ือ ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๘๓ 
ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี   ดูประวัติโรงเรียนเสนารักษ กรมการแพทยทหารบก ไดใน url: http://www.rta.mi.th 

๑๑
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แลวก็เปนมาลาเรีย ผมเองก็เปนตอนอายุเจ็ดขวบ

สมัยอยูเมืองกาญจน ก็เปนมาลาเรียกัน ก็อาศัยหมอ

ที่เขาเรียกวาหมอเสนารักษ๒๑ หมอเสนารักษเปนนาย

สิบ พวกนายสิบก็รักษาโรคชาวบาน  

 

  ตอนน้ันไมรู แตตอนหลังไดมาอานหนังสือ ซึ่ง 

ประเด๋ียวทานอาจารยจะทราบดี มาอานหนังสือเจอ

วา ชวงรัฐบาลพหลฯ๒๒ มีผูแทนเสนอข้ึนในสภาฯ วา

ราษฎรเจ็บปวยไมมีหมอรักษา ขอใหเกณฑชาวบาน

มาเปนทหารเสนารักษ แลวปลดประจำการกลับไปอยู

ในพ้ืนท่ีจะไดชวย ตอนผมเด็กๆ ผมไดอาศัยหมอ

เสนารักษ แตวาไมรูหรอก ตอนน้ันไมรูวาเปนนโยบาย 

มีคนเสนอในสภาผูแทนฯ อันน้ีอาจจะไปคนดู ยาผม

อายุ ๘๐ กวา ก็ไมไดเปนอะไรมากนะ ทองเดิน เห็น

ทองเดินหนอย แลวก็มีหมอแบบหมอเสนารักษบอก

วาใหทานไปตามสบายเถอะ ปลอยใหทานไปตาม

สบายก็ได ยาก็นอนเงียบๆ แลวก็ตาย อายุ ๘๐ กวา 

แตเวลายาปวดทอง ยาจะปวดมาก ก็จะบอกใหผม

เด็กๆ ไปตามหมอ หมอก็คือนายสิบที่วามาดูที่บาน 

ปวดทอง ปวดทองบอย แตไมรูวาเปนอะไร เปน 

“cramp” [ตะคริว] เปนอะไรไมรู จะทรมานมากเวลา

ยาปวดทองแตละที สภาพก็เปนอยางน้ันมาเร่ือยๆ 

แลวตอนหลังก็มีสิ่งที่เขาเรียกวาสุขศาลา๒๓ เกิดขึ้นใน

เมือง ที่เมืองกาญจน มีสุขศาลาเปนหลังเล็กๆ ก็มี

หมอมาประจำอยู แตเปนหมอประเภทอะไรก็ไมทราบ 

เขาเรียกขุนขจร ยังจำได มีขุนขจรมาอยูที่นั้น มาอยูที่

สุขศาลา แลวก็ตอมาเมื่อผมโตขึ้นมาหนอย จึงมีหมอ

ที่เขาเรียนแพทยที่ลพบุรี๒๔ เปนรอยตรี ๒ คน คนหน่ึง

ชื่อ รอยตรีประชุม นามสกุลอะไรผมจำไมไดแลว มา

อยูที่นั้น ที่ๆ ผมอยูที่กองผสมสัตวท่ีแควนอย๒๕ ตอน

หลังทานยายไปอยูที่จังหวัดตาก ที่แมสอด คนน้ีกิน

เหลาเกง ผมเคยไปเจออีกทีที่แมสอด แลวก็มีหมอ

เกษม พังคานนท อีกคนหน่ึง ทั้งคูเรียนแพทยท่ีลพบุรี 

ก็ไดชวยประชาชนเยอะมากเลย ผมจำไดตอนผมเปน

ไขมาลาเรีย สิบเอกบำรุงฉีดยา “acuprine” ตัวเหลือง

เลยตอนนั้น สภาพมันจะเปนอยางน้ัน ที่เปนดิพธีเรีย 

[diphtheria-โรคคอตีบ] ไมตองพูดถึง เปนคอตีบก็

ตาย หายใจไมออกอยางง้ัน ทีนี้ตอนหลังเทาท่ีเรารู

จากสภาพ... ประเด๋ียวทานท้ังหลายจะไดเติมได ทาน

อาจารยจะพูดวาเออมันทำอะไรกัน ที่ผมเลาเร่ืองตอน

เด็กข้ึนมาเน่ีย ตอนหลังก็มีโรงพยาบาล มีโรงพยาบาล

จังหวัดเกิดข้ึน เขาเรียกวาโรงพยาบาลพหลพล

พยุหเสนา เพราะวาพันเอกพระยาพหลฯ เน่ีย ทานไป

เปนทหารอยูเมืองกาญจน และก็ไปไดภรรยาท่ีนั่น 

ภรรยาทาน ชื่อ พิพิศ คนแรก เปนญาติกับยา ตอนผม

เด็กๆ ยาก็คุยวานายกรัฐมนตรีเงินเดือน ๓๐๐ กวา 

ผมก็เอะ ยาไปรูไดอยางไร ยาไมรูหนังสือไมรูอะไร 

ที่แทคุณหญิงพิพิศ ภรรยาพระยาพหลฯ เวลาไปเมือง

กาญจนก็ไปคุยกับยา ก็ไปคุยใหยาฟงวานายก

รัฐมนตรีเงินเดือนสามรอย ผมก็แปลกใจวายาไปรูได

อยางไร โรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรีชื่อโรง

พยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพราะวาพระยาพหลฯ 

ไปอยูที่นั่น ก็มีโรงพยาบาลเกิดข้ึน หลังจากน้ัน เด๋ียวก็

คงจะไดฟงเพราะวาทานท้ังหลายจะเก่ียวของเยอะ 

วาโรคคุดทะราดก็หมดไป ดิพธีเรียก็หมดไป โปลิโอ

เมื่อกอนเยอะมากเลย เมื่อกอนตอนผมเรียนแพทยที่

๒๒ พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (แนบ พหลโยธิน) หัวหนาคณะราษฎร  ขึ้นดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีในชวง พ.ศ. ๒๔๗๖ - ๘๐ 
๒๓ โครงการอนามัยในหัวเมือง ซึ่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการพิจารณาการสาธารณสุขและการแพทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดกำหนดใหมีสถานท่ีสำหรับ “การแพทยและการสาธารณสุขซึ่ง

จัดทำในจังหวัดตางๆ นอกจากอำเภอช้ันในของจังหวัดพระนครและธนบุรี” โดยกำหนดใหทุกจังหวัดมีคณะกรรมการอนามัย เพ่ือชวยเหลือกรมการจังหวัดในการสงเสริมและประสานการแพทยและ
การสาธารณสุขในจังหวัด  นอกจากกำหนดใหทุกจังหวัดมี “สาธารณสุขจังหวัด” เพ่ือคอยควบคุมกิจการดานสาธารณสุขภายในจังหวัดแลว  โครงการอนามัยในหัวเมืองยังไดกำหนดใหแตละจังหวัดมี
หนวยอนามัยอยางใดอยางหน่ึงในรูปแบบหนวยอนามัย ๖ ประเภท คือ โรงพยาบาลช้ันท่ี ๑  โรงพยาบาลช้ันท่ี ๒ โรงพยาบาลช้ันท่ี ๓ สุขศาลาช้ันท่ี ๑ สุขศาลาช้ันท่ี ๒ และหนวยอนามัยเคล่ือนท่ี  

 โรงพยาบาลช้ันท่ี ๑ คือโรงพยาบาลท่ีมีเตียงประมาณ ๒๐๐ เตียง และ “บริบูรณดวยเคร่ืองอุปกรณทุกอยาง รวมท้ังเคร่ืองเอกซเรยและลาบอราตอรี และทำการรักษาโรคท่ัวไป”  โดยมีเจาหนาท่ี คือ 
แพทย ๘ คน, เภสัชกร ๒ คน, พยาบาล ๔๐ คน, พนักงานพัสดุ ๑ คน, เสมียน ๓ คน, คนงาน ๒๔ คน และคนครัว ๘ คน,” และกำหนดใหโรงพยาบาลเหลาน้ีทำหนาท่ีเปน “โรงเรียนอบรมผูชวยแพทย 
อนามัย พยาบาล และสารวัตรสุขาภิบาล” (ตามโครงการฯ แลวจะกำหนดใหมีโรงพยาบาลช้ัน ๑ จำนวน ๔ หนวย คือ ที่ลำปางประจำภาคเหนือ, ที่นครสวรรคประจำภาคกลาง, ที่นครราชสีมาประจำ
ภาคอีสาน, ที่สงขลาภาคใต) 

 โรงพยาบาลช้ันท่ี ๒ คือโรงพยาบาลท่ี “ตั้งขึ้นในจังหวัดหางไกล หรือที่ทางคมนาคมติดตอกับโรงพยาบาลช้ันท่ี ๑ ไมสะดวก และต้ังอยูในยานกลางระหวางจังหวัดใกลเคียงท่ีมีโรงพยาบาลช้ันท่ี ๓” 
และเปนโรงพยาบาลท่ีมีเตียงประมาณ ๑๐๐ เตียง, “มีเคร่ืองอุปกรณพรอมดวยเคร่ืองเอกซเรยและลาบอราตอรี,” มีแพทย ๔ คน, เภสัชกร ๑ คน, พยาบาล ๒๐ คน, พนักงานพัสดุ ๑ คน, เสมียน ๒ 
คน, คนงาน ๑๒, และคนครัว ๔ คน 

 โรงพยาบาลช้ันท่ี ๓ หรือโรงพยาบาลท่ี “ตั้งอยูในเมืองหรือที่ชุมนุมชนซึ่งไมมีโรงพยาบาล ชั้นท่ี ๑ หรือชั้นท่ี ๒,” โดยมีเตียงประมาณ ๕๐ เตียง, มีแพทย ๓ คน, พยาบาล ๑๐ คน, เสมียน ๑ คน, คนงาน 
๘ คน และคนครัว ๓ คน 

 สุขศาลาช้ันท่ี ๑ หรือสถานพยาบาลซ่ึง “ตั้งอยูในทองที่ซึ่งหางไกลจากโรงพยาบาล”  โดยมีเจาหนาท่ีอยางนอยแพทย ๑ คน, อนามัยพยาบาล ๒ คน, สารวัตรสุขาภิบาล ๒ คน, คนงาน ๒ คน 
 สุขศาลาช้ันท่ี ๒ หรือสถานพยาบาลซ่ึง “ตั้งอยูในทองท่ีซึ่งไมมีสุขศาลาช้ันท่ี ๑” โดยใหอยูในความควบคุมของสุขศาลาช้ันที่ ๑ หรือของโรงพยาบาล,  และใหมีเจาหนาอยางนอย คือ ผูชวยแพทย ๑ 

คน, อนามัยพยาบาล ๑ คน, สารวัตรสุขาภิบาล ๑ คน, คนงาน ๑ คน. 
 อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากยังไมไดมีการต้ังหนวยอนามัยประจำทองที่ใหทั่วถึง จึงควรมีหนวยอนามัยเคลื่อนท่ีออกทำการปองกันและบำบัดโรค และทำการสุขศึกษาตามทองที่บางแหง, โดยใหมีเจา

หนาท่ีของหนวยอนามัยเคล่ือนที่ตามอัตราสุขศาลาช้ันท่ี ๑  และ “สำหรับหมูบานท่ีไมมีหนวยอนามัยต้ังอยูนั้น ควรจัดใหมีหีบเวชชภัณฑเพ่ือใชในการปฐมพยาบาล  หีบเวชชภัณฑนี้ควรมอบไวกับครู
โรงเรียน หรือกำนันผูใหญบาน หรือผูที่สมควรซึ่งไดรับคำช้ีแจงถึงวิธีและกรณีอันพึงใชในการปฐมพยาบาล” 

 ดูรายละเอียดใน ทวีศักด์ิ เผือกสม, เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม, ๒๓๖ - ๘.  
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ศิริราชเนี่ย ก็มีเรือนชื่อดิพธีเรีย อาจารยยังจำได พ่ี

ไพโรจนคงจำได เรียนกอนผม มีเด็กเจาะ [คอ] กัน  

ย้ัวเย้ียเลย หนาเรือนดิพธีเรีย แลวก็ตอนโปลิโอระบาด 

แรกๆ เน่ีย ตองเอาปอดเหล็กมาต้ังท่ีเตียงเพราะ

หายใจไมออก ทีนี้ถามาดูอยางน้ีนะ สภาพมัน

เปลี่ยนแปลงไปเยอะ ดิพธีเรียก็หายไป โปลิโอก็หมด

ไป คุดทะราดไมมี ขนาดผมกลับมาจากนอกใหมๆ ไป

เรียนเมืองนอกมา ไปตรวจเลือดที่อีสาน โรคเรื้อนเต็ม

ไปหมดเลย บางหมูบาน จะเรียกวาท้ังหมูบานเปนโรค

เรื้อน เรียกวาหมูบานโรคเรื้อน เด๋ียวน้ีก็หายไปเกือบ

หมดไมมีแลว เพราะฉะนั้นการท่ีเร่ืองตางๆ มันพัฒนา

ขึ้นมานั้น สำหรับความเห็นผมแลวมันมหาศาล ได

เห็นความเปล่ียนแปลงตรงน้ี ก็นึกถึงเห็นคุณคาของ

หมออนามัยท่ีทำงานตางๆ แลวก็แพทยรุนบุกเบิกท่ี

ทำงานตางๆ มากมายเหลือเกิน เปลี่ยนจากท่ีผมเห็น

ตอนเด็กๆ เด๋ียวน้ีเปนไสติง่ก็ไมมใีครตายแลว ดพิธีเรีย 

ก็ไมมีคนเปน คุดทะราดก็หมดไปแลว อะไรตออะไร

ตางๆ เน่ีย แลวก็ตอนหลังผมมารูเห็นความพยายาม

ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีทำงานหนัก ที่จะทำงาน

พวกน้ี แลวก็มาเรียนทราบจากทานอาจารยเสมและ

ทานอ่ืนๆ อีกในชวงท่ีเกิดโรงพยาบาลจังหวัดขึ้นจน

ครบทุกจังหวัด เกิดอยางรวดเร็วมากในชวงเวลาไมก่ี

ปชวงท่ีจอมพล ป. เปนนายก๒๖ จอมพล ป. ทานชอบ

อาจารยหลวงนิตย๒๗ ซึ่งเปนอธิบดีกรมการแพทย 

และทานคุณหมอเสม ซึ่งชวยทานอาจารยหลวงนิตย

อยู ความท่ีจอมพล ป. ชอบอาจารยหลวงนิตย ถึงกับ

ตั้งชื่อลูกคนหน่ึง ชื่อนิตย จำไดไหม คนท่ีเคยเปนปลัด

กระทรวงการตางประเทศ ชื่อ นิตย พิบูลสงคราม ที่นี้ 

เทาท่ีผมทราบ จอมพล ป. ก็คอยถามอาจารยหลวง

นิตย สวนทานไปชอบอาจารยเสมยังไงเด๋ียวใหทาน

เลาเอง ทานอาจารยเสมอยูเชียงราย [จอมพล ป.] 

ชวนใหมาตั้งโรงพยาบาล ทานนายก คือ จอมพล ป. 

ถามวาคุณหลวงอยากใหผมทำอะไรบาง ที่นี้ทั้งสอง

ทานก็ใชเปนโอกาสต้ังโรงพยาบาลจังหวัดข้ึนจนครบ

ทุกจังหวัดในเวลารวดเร็วมาก๒๘ แลวก็ตอมาในเรื่อง

สถานีอนามัย เร่ืองโรงพยาบาลอำเภอครบทุกอำเภอ 

ผมคิดวาโครงสรางเราเต็มหมดเลย โรงพยาบาล

ประจำจงัหวัดทกุจงัหวัด โรงพยาบาลอำเภอทุกอำเภอ 

สถานีอนามัยอีก เปนโครงสรางมหาศาลท่ีเกิดขึ้น 

เสร็จแลวก็มี อสม. [อาสาสมัครสาธารณสุข] ยังไมนับ

พวกอะไรท่ีมันเกิดข้ึนอีก ผมถึงอยากเรียกมันวา มัน

เปนมหากาพย มหากาพยแหงวงการสาธารณสุขไทย 

มันมีตัวละครท่ีเก่ียวของมากมาย มันนาทำมหากาพย

มากเลย ผมพูดน่ีเพ่ือปลุกเราใหอาจารยทานอยาก

เลาวาอะไรท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ี

ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีผมพูดน่ัน  

 

¹¾.ºÃÃÅØ ÈÔÃÔ¾Ò¹Ôª : ผมขออนุญาต ผมดูแลว นอกจาก

อาจารยเสมแลว ก็คงมีผมแกกวาเพ่ือน รองจาก

อาจารยเสม เพราะฉะน้ันผมก็ขอตามลำดับ  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ ๘๐ นี่เรงไมขึ้นแลวนะครับ  

 

¹¾.ºÃÃÅØ : ผม ๘๓ ถึงถามวาแปดสิบนั่นอะไรนะ แปดสิบ

นี่เรงไมขึ้น หรืออะไรเรงไมขึ้น ผมไมไดเตรียมมาพูด

เปนเร่ืองเปนราว ผมอยากจะเลาตามรอยหมอประเวศ 

๒๔ หมายถึงหมอทหารซึ่งจบหลักสูตรแพทยของกรมแพทยทหารบก ซึ่งจัดต้ังขึ้นสำหรับใชในความจำเปนของราชการทหาร โดยเปดการสอนข้ึน ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี    
๒๕ ปจจุบันคือ กองการสัตวและเกษตรกรรมท่ี ๑ กรมการสัตวทหารบก ตั้งอยูในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เดิมมีชื่อวา ที่ทำการผสมสัตวเขาปะกง มีภารกิจในการผลิตเสบียงสัตวและผสมสัตว ตั้ง

ขึ้นเม่ือวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ บริเวณพุคา (เขาปะกง)   
 ป พ.ศ. ๒๔๗๙ กรมจเรทหารมามีนโยบายท่ีจะผสมมาข้ึนเองจึงเปดกองผสมมาข้ึนอีกกองหน่ึงในบริเวณท่ีตั้งปจจุบัน  
 ป พ.ศ. ๒๔๘๐ มีการรวมกิจการของกองเสบียงสัตวและกองผสมมาเปนหนวยเดียวกันยกฐานะเปนแผนก ๔ กรมเกียกกายทหารบก  
 ป พ.ศ. ๒๔๙๖ เปลี่ยนจากกองผสมสัตวกาญจนบุรีเปนแผนกผสมสัตวกาญจนบุรี ขึ้นตรงกับกรมการสัตวทหารบก  
 ป พ.ศ. ๒๕๐๙ เปลี่ยนเปนแผนกผสมสัตวที่ ๑ ขึ้นตรงกับ กองการผสมสัตว กรมการสัตวทหารบก  
 ป พ.ศ. ๒๕๒๘ ปรับเปน กองการสัตวและเกษตรกรรมท่ี ๑ มาจวบจนถึงปจจุบันน้ี มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยประมาณ ๔๙,๖๘๓ ไร 
๒๖ จอมพล ป.พิบลูสงคราม (หลวงพิบลูสงคราม หรอืแปลก ขตีะสงัคะ) สมาชกิคนสำคญัของคณะราษฎร ขึน้ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรยีาวนานราว ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๕ และ พ.ศ. ๒๔๙๐-

๒๕๐๐)  ปจจบุนัมงีานศึกษาเก่ียวกับชวิีตและบทบาทของจอมพล ป. ออกมาจำนวนมาก   งานท่ีถือวาใหภาพอยางกวางๆ และรอบดานของจอมพล ป. ตัง้แตการข้ึนมามอีำนาจทางการเมือง และ นโยบาย
การปกครองตางๆ โดยเฉพาะในชวงท่ีดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก ซึ่งเปลี่ยนโฉมหนาประเทศไทยอยางมากมาย คือ เทียมจันทร  อ่ำแหวว, “บทบาททางการเมืองการปกครองของจอมพล      
ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๔๘๗)” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, ๒๕๒๑)  และงานศึกษาเก่ียวกับจอมพล          
ป. พิบูลสงครามที่สำคัญอีกเลมหนึ่ง คือ Kobkua Suwannathat-Pian, Thailand’s Durable Primier: Phibun Through Three Decades, ๑๙๓๒–๑๙๕๗ (Kuala Lumpur: Oxford University 
Press, ๑๙๙๕). 

๒๗ หมายถึง พันโทนายแพทยนิตย เวชชวิศิษฏ อดีตอธิบดีกรมการแพทย พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๐๑ 
๒๘ แมวารัฐบาลของคณะราษฎรจะมีนโยบายสรางโรงพยาบาลใหครบทุกจังหวัด  แตในชั้นแรกกำหนดใหจัดตั้งขึ้นตามจังหวัดชายแดน  ในชวงหลังสงครามรัฐบาลของนายปรีดี พนมยงคที่มีอำนาจอยูใน

ชวงส้ันๆ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ มีนโยบายท่ีจะ “จัดสรางโรงพยาบาลข้ึนใหมใหมีใหทั่วถึงกันทุกจังหวัด” โดยกำหนดใหสรางโรงพยาบาลประเภทบำบัดโรคทั่วไปใหครบทุกจังหวัด และจัดสรางโรงพยาบาล
บำบัดเฉพาะโรคข้ึนบางแหงตามความจำเปน “เพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา” (ดู บันทึกหลักการณบูรณะการโรงพยาบาล ของกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๙, หจช. (๒)  
สร ๐๒๐๑. ๒๗.๒/๘)  โดยในขณะน้ันยังมีจังหวัดท่ียังไมมีโรงพยาบาลเลยอีก ๓๗ จังหวัด คือ (ก)โรงพยาบาลบำบัดโรคทั่วไป ๑๖ แหง คือ โรงพยาบาลนครเชียงใหม, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห, โรงพยาบาลจันทบุรี, โรงพยาบาลนครพนม, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลนราธิวาส, โรงพยาบาลตาก, โรงพยาบาลปราจีนบุรี, โรงพยาบาลปตตานี, โรงพยาบาลพระตะบอง,            
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลระนอง, โรงพยาบาลรอยเอ็ด, โรงพยาบาลสุรศักดิมนตรี ลานชาง, โรงพยาบาลอุบลราชธานี; (ข)โรงพยาบาลโรคจิตต  
๔ แหง คือ โรงพยาบาลโรคจิตตธนบุรี, โรงพยาบาลโรคจิตต นนทบุรี, โรงพยาบาลโรคจิตตลำปาง, และโรงพยาบาลโรคจิตตสุราษฎรธานี; (ค)โรงพยาบาลวรรณโรค ๑ แหง คือ โรงพยาบาลวรรณโรค

๑๓



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ผมเรยีกคุณหมอประเวศ ไมเรยีกอาจารยประเวศ เพราะ

คุณหมอประเวศอายุนอยกวาผม ๕ ป ผมรุน ๕๕ คุณ

หมอประเวศรุน ๖๐ จากศิริราช ผมเกิดบานนอกเกิดท่ี

จงัหวัดรอยเอ็ด คณุหมอประเวศเกิดท่ีจงัหวัดกาญจนบุร ี

แตผมโชคดีหนอยท่ีเกิดในเมือง แตวาในเมืองสมัยน้ัน

มันไมเหมือนสมัยน้ี มันเปนเมืองเล็กๆ จะเลาชวงหน่ึง

ใหฟงเพ่ือจะไดเขาใจการรักษาพยาบาล ตอนน้ันผม

อายุประมาณสัก... จำไมไดวาอายุเทาไหร แตอยู ม.๑ 

ตอนนั้นมี ป.๑ ถึง ป.๔ แลวก็ขึ้น ม.๑ ผมก็อยู ม.๑ 

ไมรูวาอายุเทาไหร บังเอิญบานผมเปนบานใหญ เปน

บานครอบครัวขยาย อยูดวยกันหลายๆ คน พอ

แมตายหมด พ่ีนองอยูดวยกัน เปนบานหลังใหญ 

เผอิญผมเปนคนสุดทาย พอแมมีลูก ๑๐ คน ผมเปน

คนท่ี ๑๐ คนท่ี ๑ ก็อยูดวยกัน เปนบานหลังใหญ คน

ที่หน่ึงท่ีสองก็มีครอบครัว ก็อยูดวยกันหมด  

 

  แลวมีคราวหน่ึงผมก็ปวย ปวยดวยกัน ๓ คน ที่

อยากเลาใหฟงเพราะวาเปนเร่ืองประหลาด ผูปวย ๓ 

คน ผมมีศักด์ิเปนลูกของพอแมสายตรง สวนอีก ๒ 

คน เปนหลาน ๓ ฝาย ตัวผมน่ีเขาไปเชิญหมอซินแส

ในตลาดมารักษา สวนอีกคนหน่ึงน้ันเขาไปเชิญหมอท่ี

โอสถศาลา แตกอนเรียกโอสถศาลา เชิญหมอโอสถ

ศาลามารักษา สวนอีกคนไปเชิญหมอบานมารักษา 

ทั้ง ๓ คน มีหมอ ๓ ชนิด สวนผมท่ีเขาไปเชิญคุณหมอ

ซินแสมารักษา ก็คลายๆ ผมมีศักด์ิสูงหนอย เปนลูก

คนสุดทอง แลวก็ไปเชิญหมอจีน หมอแมะมา เขาก็

มาแมะๆ เสร็จเรียบรอยก็เขียนใบส่ังยา แลวก็ไปซื้อ

ยาแลวมาตม ตมใสน้ำสองถวยตมใหเหลืออยูถวย

หนึ่ง ก็กินยาตม สวนอีกคนซ่ึงเปนหลาน หลานคนนี้

พอแมเขาไดเรียนหนังสือเขาไปเชิญหมอโอสถศาลา

มารักษา หมอโอสถศาลาก็มา ผมก็นอนอยู ทั้ง ๓ คน

นอนอยูดวยกัน หมอแมะเมื่อมาแมะกับผมแลวก็ไป 

สวนอีกสองคนก็ไมไดดูแล สวนหมออีกคนหน่ึงมาก็

มาดูคนท่ีสอง นอนเรียงกันสามคนน้ีแหละ หมอจาก

โอสถศาลาที่มานั้น ผมก็จำไมไดวาเปนหมอปริญญา

หรือเปลา เขาก็เอาปรอทวัด เมื่อวัดเสร็จเรียบรอยแลว

ก็ใหกินยาขวด ยาน้ำขวดหน่ึง อันน้ีคือหมอโอสถ

ศาลา สวนอีกคนหน่ึงก็ไปเชิญหมอบาน หมอบานมา

ก็มาดูมาถาม เสร็จเรียบรอยแลวก็ฝนยา เอารวมยา

มา รวมยาอยางน้ี เอามาฝนใสในหิน เอามาฝนๆ แลว

ก็เอาน้ำใสขันรองหิน เสร็จแลวก็เปา วาคาถาเปา เปา

จากหัวจนถึงเทา เปาแลวก็ยังทำกระทงไปไหวผี สาม

คนก็รักษามาอยางน้ีเร่ือยเลย ถาผมจะเลาใหมันสั้น

ขึ้น ก็คือหายท้ังสามคนน้ันแหละ แตวานาน กวาจะ

หายก็เกือบเดือน  

  

  ตัวผมเองนั้นจำตัวเองได คือ เสนผมนี้หลนหมด

เลย แลวก็ตองหัดเดินใหม เปนไขสูงเลย ผมเมื่อมา

เรียนแพทยเลยรูวา ออ...เราเปนไทฟอยด เปน

ไทฟอยดทั้งสามคนเลย แลวก็รักษากันท้ังสามคน 

กลาง นนทบุรี; (ง)โรงพยาบาลโรคเร้ือน ๒ แหง คือ โรงพยาบาลโรคเร้ือนพระประแดง และโรงพยาบาลโรคเร้ือนขอนแกน; (จ)โรงพยาบาลเทศบาล ๑๖ แหง คือ โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลวชิระ, 
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม,  โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองพระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองชลบุรี, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครปฐม, โรง
พยาบาลเทศบาลเมืองราชบุรี, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองตรัง, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองภูเก็ต, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครราชสีมา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสงขลา, โรงพยาบาลเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, และโรงพยาบาลเทศบาล(โรคติดตอ)ธนบุรี; (ฉ)โรงพยาบาลท่ีอยูในความครอบครอง (ซึ่งยึดมาจากชนชาติศัตรูใน
ชวงสงคราม) ๙ แหง คือ โรงพยาบาลแมคคอรมิค เชียงใหม, โรงพยาบาลแวนแซนวูรด ลำปาง, โรงพยาบาลโอเวอรบรูค เชียงราย, โรงพยาบาลมิชชันนารี นาน, โรงพยาบาลเทศบาลมิชชันนารี แพร, 
โรงพยาบาลมิชชันนารี ตรัง, โรงพยาบาลโรคเร้ือน เชียงใหม, โรงพยาบาลโรคเร้ือน นครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลศรีธรรมราชพยาบาลท่ีระลึก (ดู บัญชีรายนามโรงพยาบาลของกรมการแพทย, หจช. 
(๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๘) 

 กระทรวงการสาธารณสุขมีความเห็นวา โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่จะจัดสรางข้ึนเหลาน้ีควรจัดสรางเปนโรงพยาบาลขนาดกลางท่ีมีเตียงรับผูปวยไวบำบัดภายในไดอยางนอยเพียง ๕๐ เตียงกอน 
และเห็นวายังไมควรจัดสรางโรงพยาบาลขนาดเล็ก (มีเตียงอยางนอย ๒๕ เตียง) ประจำอำเภอในขณะนั้น  แตหากอำเภอใดท่ีมีชุมนุมชนหนาแนนก็ใหคอยคิดขยายสุขศาลาชั้น ๑ หรือชั้น ๒ ซึ่งมี
ประจำอำเภออยูแลวเปนโรงพยาบาลขนาดเล็กข้ึนตอไปในอนาคต  นอกจากน้ี  กระทรวงการสาธารณสุขเห็นวา ควรโอนโรงพยาบาลในสวนท่ีเปนของเทศบาลใหมาเปนของรัฐบาลเสียท้ังหมด  เพราะ 
“เกือบทั้ง ๑๕ แหงอยูในสภาพเส่ือมโทรม ชวยประชาชนไดไมเต็มที่ ขยายงานไมออก เทศบาลใดมั่นคงสามารถจะรับคืนไปดูแลใหเจริญตอไปได จึ่งคอยมอบคืนใหในโอกาศหนา” (ดู พระยาสุนทร
พิพิธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง นายกรัฐมนตรี เร่ืองการบูรณะการโรงพยาบาล, ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๙, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๘)  

 การเสนอใหโอนโรงพยาบาลท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล (ซึ่งโอนไปภายหลัง พรบ.สาธารณสุข หลังพ.ศ. ๒๔๗๕) ทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองเน่ืองจาก “ทรุดโทรมและเสื่อมสมรรถภาพลงโดย
ทั่วๆ ไป...สมควรท่ีจะโอนโรงพยาบาลตางๆ ซึ่งอยูในความควบคุมของเทศบาลทุกแหงมาอยูในความควบคุมของกระทรวงการสาธารณสุข เพ่ือแกไขปรับปรุงและฟนฟูงานใหดีย่ิงข้ึน สมเปนโรง
พยาบาลท่ีจะชวยบำบัดความเจ็บไขไดอยางเต็มที่ตอไป” ไดถูกกระทรวงสาธารณสุขนำกลับมาเสนอตอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังใน พ.ศ.๒๔๙๐  โรงพยาบาลและสุขศาลาของเทศบาลที่ถูกเสนอวาจะถูก
โอนไปยังกระทรวงการสาธารณสุข คือ โรงพยาบาลโรคติดตอเทศบาลนครกรุงเทพ, โรงพยาบาลกลางเทศบาลนครกรุงเทพ, โรงพยาบาลวชิระเทศบาลนครกรุงเทพ, โรงพยาบาลเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครปฐม, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครราชสีมา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองภูเก็ต, 
โรงพยาบาลเทศบาลเมืองราชบุรี, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองลำปาง, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองสงขลา, โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา, สุขศาลาเทศบาลเมืองกาฬสินธ, สุขศาลาเทศบาล
เมืองชัยภูมิ, สุขศาลาเทศบาลเมืองแมฮองสอน, สุขศาลาเทศบาลเมืองลำพูน, สุขศาลาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ, สุขศาลาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, สุขศาลาเทศบาลเมืองอุทัยธานี  

 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้เมื่อวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ และมีมติ “ใหกระทรวงการสาธารณสุขไปทำความตกลงกันกับกระทรวงมหาดไทยกอน”  หลังจากน้ัน จึงมีหนังสือจาก
กระทรวงสาธารณสุขถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวา “กระทรวงการสาธารณสุขไดติดตอทำความตกลงไปยังกระทรวงมหาดไทยแลว เปนอันตกลงกันวา โดยเฉพาะการขอรับโอนโรงพยาบาลของ
เทศบาลท้ังในกรุงเทพฯ และหัวเมืองไปใหกระทรวงการสาธารณสุขจัดทำเปนการช่ัวคราว เมื่อจัดทำดีแลวจะไดโอนคืนใหแกเทศบาลภายหลัง  การโอนโรงพยาบาลมาจัดทำ กระทรวงการสาธารณสุข
จะตองรับโอนทั้งสิทธิและหนาท่ีที่เทศบาลเคยมีอยูทั้งหมด และกระทรวงการสาธารณสุขจะตองรับโอนพนักงานเทศบาลแหงโรงพยาบาลท่ีไดรับโอนมาบรรจุทางกระทรวงสาธารณสุขดวย เพ่ือเปนการ
ชวยเหลือพนักงาน  แตในการโอนกิจการของโรงพยาบาลเทศบาลดังกลาว  ทางเทศบาลไมไดใหเงินคาใชจายตลอดจนเงินเดือนของพนักงานเจาหนาท่ีมาดวย”  จึงเสนอใหคณะรัฐมนตรีรับหลักการ.  
อยางไรก็ตาม แมคณะรัฐมนตรีจะรับหลักการในเรื่องนี้  แตปญหาในเรื่องการออกพระราชบัญญัติการโอน การโอนพนักงานมานั้นจะไดรับบรรจุเปนขาราชการดวยหรือไม เปนตน ไดกลายเปนเรื่องที่
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สามหมอก็หายท้ังสามคน แตวามันประหลาด มัน

ตลกอยูที่วา มานั่งคิดน้ีดู ผมทรมานมากเพราะมันกิน

ยาขม ตมยากินยาขม โอย..เบื่อเลย สวนอีกคนรักษา

หมอโอสถศาลา สบายไดกินยาน้ำเปนขวด กินตาม

เวลา สวนอีกคนหน่ึงก็สบาย คือหมอก็มาเปา กินยา

น้ำขัน ก็อยูอยางน้ีรักษากันเดือนหน่ึงหายหมด ที่จริง

พอมาเรียนแพทย จึงรูวา ออเราหายเอง  

 

  ผมยังจำไดนะ หมอจีนสั่งหามไมใหกินหลายอยาง 

อยางหน่ึงคือไมใหกินมะเฟอง ผมจำได แลวบังเอิญ

วาบานนอก เวลาปวดทองก็ตองไปสวม สวมมันก็อยู

ไกลๆ แตกอนน้ีไมมีหรอกสวมในบาน แลวก็มีตน   

มะเฟองอยูขางสวมที่บาน ตนมะเฟองออกลูกสวยเลย 

ผมน้ำลายไหลเลยอยากกินมะเฟอง แตหมอจีนหาม

ไมใหกินมะเฟอง ไมรูเขาหามยังไง ผมก็ทนไมไหว 

หามก็หาม ไปบิดมะเฟองมากิน เอ... มานั่งดูมันก็ไม

เปนไร ก็แอบกินเลย  

 

  แตวาหมอชาวบานคนท่ีฝนยาเขาใหกินกับขาวยัง

ไงรูไหม คือ หมอจีนใหกินขาวตม หมอโอสถศาลากิน

อะไรก็ไดไมวา สวนหมอไทยขออยางเดียวตองกิน

ปลา ปลาดุกปง แลวก็กินกลวยน้ำวา บานผมเรียก

กลวยอีออง คือกลวยน้ำวา ก็กินอยางน้ีมาเร่ือย ก็หาย

ทั้งสามคน แตมีขอสังเกตอยูวาหมอที่มารักษา เขาไม

เห็นทะเลาะกันเลยนะ ตางคนตางก็รักษากันไป ตาง

วากันไป ขอสังเกตท่ีวา หมอจีนท่ีรักษาผมนั้นรูสึกเสีย

เงินมาก ผมจำไมไดแลววาเสียเงินเทาไหร แตรูสึกจะ

เสียเงินมาก สวนหมอโอสถศาลาก็เสียเงินแตไมมาก 

แตหมอพื้นบานน้ีเสียเงินนอย ไมไดเสียอะไรเลย 

บางทีผมนอนอยู ผมมีศักดิ์เปนลูกคนโตผมก็มีสิทธ์ิ 

เวลาหมอชาวบานท่ีฝนยามารักษาอีกคนหน่ึง ผม

นอนอยูผมก็เห็นเขาเปานะ ผมก็ไปบอกเปาใหผมบาง

ซิ เขาก็เปาให เวลาเปามันเปาแรงนะครับเปาต้ังแต

หัวลงไป หว้ือ.... รูสึกมันเย็นดีเหมือนกัน มันเย็นดี นี่

เลาเร่ืองแตกอนนี้ใหฟงนะ มีอีกอยางหน่ึงก็คือวา 

หมอชาวบานน้ีใหกินจ้ิงจกนะ จิ้งจกท่ีอยูตามฝา ไปตี

มาปงใหกิน ไมวา ไมวา ก็กิน คือมันแลวแตหมอสั่ง 

แตวาท้ังหมดท้ังสามคนก็หาย นี่เลาเร่ืองตอนท่ีเปน

เด็กๆ ใหฟง 

   

  แตกลับมาถึงอีกเร่ืองหน่ึงท่ีคุณหมอโกมาตรพูดถึง

เร่ืองวาจะเก็บเอกสารในจดหมายเหตุ ผมก็นั่งคิด ฟง

ดูเม่ือกี้ก็นั่งคิด ผมเปนคนชอบบันทึก ผมบันทึกของ

ผมเร่ือย ผมเร่ิมบันทึกต้ังแตผมเปนนักเรียนแพทย ผม

ก็บันทึกต้ังแตปที่ ๑ ไปชอบผูหญิงก็บันทึก ดังนั้นผม

จึงสงสัยจะไปเก็บเอกสารของผมมาไมไดมั้ง เพราะ

มันมีเร่ืองสวนตัว จริงๆ นะ คือผมโกรธใคร ผมก็มา

บันทึกนะ ผมชอบใคร ผมก็มาบันทึกของผม ทีนี้ถา

เผื่อเอาไอนั้นมาเก็บในหอสมุด มันจะเขาทีหรือ ผม

ปรึกษานะ แตอีกประการหน่ึงท่ีผมสนใจก็คือวา สมุด

ตองถกเถียงกันยืดเย้ือกวา ๒ ป จึงสามารถทำการโอนได และในท่ีสุดก็มีโรงพยาบาลเพียง ๖ แหงและสุขศาลาเพียง ๔ แหงเทาน้ันท่ีอยูในสังกัดเทศบาลท่ียอมโอนมาอยูในกระทรวงสาธารณสุข คือ โรง
พยาบาลของเทศบาลเมืองนครราชสีมา, โรงพยาบาลของเทศบาลเมืองนครสวรรค, โรงพยาบาลของเทศบาลเมืองภูเก็ต, โรงพยาบาลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลของเทศบาลเมือง
ลำปาง, โรงพยาบาลของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, สุขศาลาของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ, สุขศาลาของเทศบาลเมืองอุทัยธานี, สุขศาลาของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ, และสุขศาลาของเทศบาลเมือง
ตรัง  (ดูเอกสารเก่ียวกับเรื่องนี้ในแฟม หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๒๒ และดูความเห็นเก่ียวกับสถานภาพของโรงพยาบาลในความดูแลของเทศบาลใน Ben Eiseman, “As I See It,” (สำเนาคำแปลช่ือ 
“เทาท่ีขาพเจาเห็นมา”), หจช. (๒) สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๓๒) 

 นโยบายการจัดสรางโรงพยาบาลใหครบทุกจังหวัดของรัฐบาลปรีดีปรากฏออกมาเปนรูปธรรมใน “โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและสุขศาลา  กระทรวงสาธารณสุข” ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งมีเปาหมายท่ีจะ
ขยายการจัดตั้งโรงพยาบาลตามจังหวัดและสุขศาลาตามทองที่ใหแพรหลาย “เพ่ือสงเสริมชวยเหลือใหประชาชนตามทองถ่ินตางๆ ไดรับการบำบัดและปองกันโรคโดยท่ัวถึงย่ิงข้ึน”  อยางไรก็ตาม  
เน่ืองจากการจัดตั้งโรงพยาบาลหรือสุขศาลานั้นจำเปนตองใชเงินจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลไมสามารถรองรับได,  แตการสรางโรงพยาบาลใหมีทุกจังหวัดเปนสิ่งจำเปนเพราะ “สงครามที่เพ่ิงผานไปไดทำให
เกิดโรคภัยไขเจ็บนานาชนิดอยางแพรหลาย ทำใหประชาชนพลเมืองไดรับความทุกขยากจากโรคภัยไขเจ็บ และ “การท่ีจะทิ้งใหราษฎรตองผจญกับโรคภัยอยูเชนน้ียอมเปนการตัดทอนกำลังของ
ประเทศชาติใหเส่ือมลงเปนลำดับ” กระทรวงสาธารณสุขมีความเห็นวา “สมควรและจำเปนท่ีพวกเราจะตองรวมมือกันเพ่ือจัดการบรรเทาภัยพิบัติของชาติในประการน้ีใหลุลวงไปเปนข้ันๆ ตามลำดับ 
โดยจะร้ังรอไวมิไดแลว”  และเสนอใหคณะกรมการจังหวัด กรมการอำเภอ ชวยกันพิจารณาเร่ืองการจัดตั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัดและสุขศาลาประจำอำเภอหรือก่ิงอำเภอ กลาวคือ  

  “๑) โรงพยาบาลประจำจังหวัด ถาจังหวัดใดยังไมมีก็สมควรรบีจัดใหมีขึ้นหรือที่มีอยูแลว  แตสถานท่ียังไมกวางขวางพอแกการ ก็สมควรจัดการตอเติมใหกวางขวางพอควรแกการ 
   ๒) สุขศาลาประจำอำเภอและก่ิงอำเภอ ปรากฏวามีอยูทั่วถึงแลว  แตที่ประจำตามตำบลยังมีอยูนอยแหงเต็มที  แทจริงมีชุมนุมชนใหญๆ อยูอีกมากท่ีควรมีสุขศาลาประจำแตยังไมมี  จึ่ง 

     ควรพิจารณาจัดต้ังสุขศาลาข้ึนด่ังท่ีเรียกวา ‘สุขศาลาประจำตำบล’  แตมิไดหมายวาจะตองจัดตั้งขึ้นใหครบทุกตำบลมิได  ควรมุงหมายจัดตั้งขึ้นในตำบลท่ีเปนชุมนุมชนใหญๆ และ 
     สวนตำบลท่ีติดตอใกลเคียงกันก็ยอมจะอาศัยใชรวมกันได” 

 นอกจากน้ี กระทรวงสาธารณสุขยังไดเสนอใหแตละจังหวัดชวยกันจัดต้ัง “องคการกุศลสาธารณสุข” เพ่ือชวยสะสมทุนสำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลและสุขศาลา โดย “อาศัยความต้ังใจรวมมือของทองถ่ิน
เปนสำคัญ”  กลาวคือ เสนอใหแตละจังหวัดหรืออำเภอเปนฝายจัดการสะสมทุนรอน เพ่ือสมทบกับสวนท่ีรัฐบาลจะชวยเหลือใหเพียงพอแกการท่ีจะจัดตั้งขึ้น โดยไมตองรอแตงบประมาณแผนดิน  โดย
ใหมีการจัดตั้งองคการกุศลข้ึนเปนประจำสำหรับทำการหาเงินไวเปนทุนตามแบบ “องคการกุศลสาธารณสุข” ซึ่งกระทรวงการสาธารณสุขจะจัดตั้งขึ้นในสวนกลางองคการหน่ึง สำหรับหาทุนสะสมไว
ชวยเหลือจังหวัดตางๆ ตามความจำเปน และใหตางจังหวัดตางจัดต้ังขึ้นเปนประจำสำหรับจังหวัดน้ันๆ  แตละจังหวัดๆ เปนสวนของจังหวัดโดยตรง  องคการกุศลสาธารณสุขท่ีวาน้ีควรจะประกอบดวย
บุคคลที่กระทรวงหรือจังหวัดแตละจังหวัดจะพิจารณาเช้ือเชิญ แตงตั้งใหเปนกรรมการ เพ่ือทำหนาท่ีใหคำปรึกษาในการจัดหาเงินทุนสะสมโดยวิธีการตางๆ  ตลอดจนการพิจารณาจัดสรางสถานท่ีและ 
“สอดสองอุปถัมภบำรุงกิจการ” ของโรงพยาบาลหรือสุขศาลาในทองถ่ินนั้นๆ  โดยใหเชิญฝายขาราชการ พอคา คหบดีผูมีทรัพยมีศรัทธา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกสภาอ่ืนๆ ตลอดจนพระ
สงฆ เปนตน ใหเปนกรรมการ โดยไมใหมีการเลือกชาติ ชั้น วรรณะ เพศ และใหถือเอาผูมีจิตตใจศรัทธาเปนหลัก (พระยาสุนทรพิพิธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง คณะกรมการจังหวัดทุก
จังหวัด, เร่ืองการจัดตั้งโรงพยาบาลและสุขศาลา, ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๙, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๘; พระยาสุนทรพิพิธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง นายกรัฐมนตร,ี เร่ืองนโยบาย
การสรางโรงพยาบาลและสุขศาลา, ๓๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๔๘๙, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๘; และดูระเบียบการองคการกุศลสาธารณสุข, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๒/๘) 
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สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

บันทึกของผมมันสูงขนาดน้ีไดละ ผมลองไปดูเลม

แรกๆ กระดาษมันเปอยแลวนะ แลวสีที่เขียนไวก็ชัก

จะเลือนๆ หมดแลว เวลาจะเปดออกมามันก็ตอง

คอยๆ เปด พอผมไปเปดดูครั้งสุดทาย ผมก็มาน่ังคิด

ของผมคนเดียวนะ ถาผมตายแลว ลูกเตามันคงเอา

ไปขายเจกแนๆ เลย ไมมีปญหา แลวถาคุณเอามา

เก็บที่นี้แลวถาใครมาเปด เอะ ผมดาคนโนนคนน้ี มัน

ก็แยซิ อยางน้ีจะเอายังไง สุดทายมันก็อยางท่ีคุณ

หมอประเวศวา มันเปนมหากาพย มันเขียนไดหมด 

ผมไปชอบใคร ผมไมชอบใคร ไปจีบใครยังไง ผม

เขียนของผมไวหมด แลวจะเอามาจดหมายเหตุมันไม

สมควร อยางน้ีมันจะไดหรือ 

  

  ไหนๆ คุยแลว ผมขอเพ่ิมเติมอีกนิด ผมเห็นความ

สำคัญของการจดบันทึก เพราะผมบันทึกของผมมา

เร่ือย พอผมอายุมากเขาๆ ความบันทึกน้ีก็หางออกๆ 

เพราะรูสึกวา แตกอนนี้เหตุการณตางเปลี่ยนแปลงไม

คอยเร็วนะ พอมาถึงเดียวน้ีเหตุการณมันเปล่ียนเร็ว 

มันเร็วมาก บันทึกไมคอยไหว เชาตั้งนายกเย็นปลด

ละ มันบันทึกไมได คือแตกอนเหตุการณมันชัดเจน 

ไมคอยเปล่ียนเร็ว พอมาถึงสมัยน้ีเหตุการณเปล่ียน

เร็ว เพราะฉะน้ันอาทิตยหน่ึงบันทึกทีหน่ึง เดือนหน่ึง

บันทึกทีหน่ึงบางทีตอนทายๆ มาน้ีประมาณ ๔-๕ 

เดือน ถึงจะบันทึก เพราะวาเหตุการณมันเปลี่ยน 

บันทึกปุบ เด๋ียวมาเปล่ียนละ แตยังไงก็ตามผมเห็นวา 

บันทึกน้ีดี ผมเปนผูอำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีมา

เมื่อป ๒๔๙๕ จนถึงป ๒๕๑๖ ผมอยูนานนะ มีผูวา

ราชการจังหวัด ๘ - ๙ คน ผมเห็นความสำคัญของ

บันทึก ผมเลยทำ ผมใชคำวา “ปูม” ปอ-สระอู-มอ คือ

ผมเห็นเรือเขามีปูมเรือ เขามีบันทึกของเขาเปนปูมเรือ 

ผมก็เลยดัดจริตเขียนวา “ปูมโรงพยาบาลสระบุรี” ผม

ทำไวอยางดีเลยนะ สมุดก็ทำดี กระดาษก็อยางดี 

เพราะผมดูของผมที่ผมเขียนของผมเอง กระดาษมัน

ไมคอยดี ผมเร่ิมเอากระดาษดีๆ แลวเขียนดวย 

“อินเดียนอ้ิงค” [Indian Ink] คำวา “อินเดียนอิ้งค”๒๙ 

คนสมัยใหมจะเขาใจหรือเปลาไมทราบนะ ผมเขียน 

แลวผมก็แชงไวในน้ันดวยนะ คือผมบันทึกไวแลวก็

แชงวา ผูอำนวยการโรงพยาบาลตอไปจะตองมา

บันทึกนะ ถาไมมาบันทึกมันจะเปนอยางงั้นๆ ผมแชง

ไว แตตอนทายๆ นะ ก็ไมมีคนมาบันทึก ไอคำแชง

ของผมคงไมมีประโยชนอะไร แตยังไงก็ตาม ที่เลา

เร่ืองนี้ใหฟงก็เพราะวา พวกเราไมชอบบันทึกจริงๆ 

ทั้งๆ ที่สั่งไวแลววา ผูอำนวยการปหน่ึงตองบันทึกที

หน่ึงนะ ก็ไมคอยบันทึก เพราะวาเขามีงานเยอะหรือ

ยังไงไมทราบ ไอนั้นเปนเร่ืองบันทึกนะครับ  

 

  เมื่อตะก้ีนี้พูดถึงเร่ืองจอมพลแปลก ผมบันทึกไว ที่

นาสนใจคือ อยางท่ีคุณหมอประเวศพูดวา แตกอนน้ี

โรงพยาบาลจังหวัดมีไมทุกจังหวัดหรอกก็ใช ตอนท่ี

ผมไปเปนผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามป 

๒๔๙๔ โรงพยาบาลจังหวัดยังมีไมครบทุกจังหวัดนะ 

มีเยอะแยะเลยท่ีไมมีโรงพยาบาล๓๐ ทีนี้จอมพลแปลก

เปนนายกรัฐมนตรี ถาใครเปนนักเรียนสมัยจอมพล

แปลกน้ีจะเขาใจนะ ตอนน้ันหนังสือพิมพออกมาน้ี 

เขาจะเขียน “เชื่อผูนำชาติพนภัย” จะเขียนไวเลย “เชื่อ

ผูนำชาติพนภัย ผูนำไปทางไหนเราไปทางน้ัน” ตอง

เช่ือผูนำหมด แลวจอมพลแปลกนี้ เขามาทำลัทธิ

ชาตินิยม คอนขางจะแรง ผมตองเปนยุวชนนะ๓๑ 

๒๙ หมึกสีดำชนิดหน่ึง มีคุณสมบัติกันน้ำไดและสีเขมชัด 
๓๐ ในหนังสือจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขถึงรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ระบุวาในขณะน้ันยังไมมีโรงพยาบาลท่ีอยูในสังกัดกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ที่

เปดรับบำบัดโรคทั่วไปอีก ๔๑ จังหวัด คือ กระบ่ี กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแกน ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร ตราด นครนายก นครศรีธรรมราช บุรีรัมย ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พังงา พัทลุง พิจิตร 
เพชรบุรี เพชรบูรณ มหาสารคาม แมฮองสอน ยะลา ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุครสาคร สระบุรี สิงหบุรี สุโขทัย สุราษฎรธานี สุรินทร 
อางทอง อุดรธานี อุตรดิตถ อุทัยธานี, ดู ทวีศักด์ิ เผือกสม, เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม, ๒๖๐-๑. 

 ภาวะขาดแคลนโรงพยาบาลตามหัวเมืองตางจังหวัดทำใหรัฐบาลหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ พยายามผลักดันใหทองถ่ินชวยกันจัดหาทุนเพ่ือสรางโรงพยาบาลประจำจังหวัดของรัฐบาล  แตก็ไมไดกอให
เกิดผลในทางปฏิบัติไดมากนัก  เพราะในท่ีสุดแลวสามารถจัดสรางโรงพยาบาลประจำจังหวัดขึ้นโดยการชวยกันจัดหาทุนของประชาชนในทองถ่ินเองไดเพียง ๒ แหง คือ โรงพยาบาลสุโขทัย และโรง
พยาบาลชลบุรี (พ.ศ.๒๔๙๑)  นอกจากน้ี  ปรากฏวาโรงพยาบาลประจำจังหวัดท่ีถูกจัดตั้ง/จัดสรางข้ึนภายหลังจากน้ันถาไมใชเปนการโอนสุขศาลาช้ันหน่ึงของกรมสาธารณสุขมาดำเนินการยกฐานะ
ขึ้นเปนโรงพยาบาล (พ.ศ.๒๔๙๒: โรงพยาบาลสมุทรสงคราม, โรงพยาบาลยะลา, โรงพยาบาลศรีสะเกษ, และโรงพยาบาลสะตูล)  ก็เปนโรงพยาบาลท่ีไดรับงบประมาณจัดสรางจากรัฐบาลเองท้ังสิ้น 
(ดู “ผลการปฏิบัติงานในดานการบำบัดโรค” เอกสารแนบใน พระยาบริรักษเวชชการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี เร่ืองผลการปฏิบัติงานในดานสาธารณสุข, 
๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๓, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗/๓๑)  กลาวคือใน พ.ศ.๒๔๙๒ กระทรวงสาธารณสุขไดงบสรางโรงพยาบาลเพ่ิม ๖ แหง คือ โรงพยาบาลเพชรบุรี, โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาล
มหาสารคาม, โรงพยาบาลสุรินทร, โรงพยาบาลขอนแกน, โรงพยาบาลอุตตรดิตถ; และใน พ.ศ.๒๔๙๓ ไดงบสรางโรงพยาบาลเพ่ิมอีก ๔ แหง คอื โรงพยาบาลกระบ่ี, โรงพยาบาลชัยภูมิ, โรงพยาบาล
ตราด, และโรงพยาบาลอำเภอโพธาราม ราชบุรี  แมกระท่ังใน พ.ศ.๒๔๙๓ จะยังไมมีโรงพยาบาลครบในทุกจังหวัด  แตกลาวไดวาสถานการณเก่ียวกับการขาดแคลนสถานพยาบาลในประเทศไทยได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากสภาพกอนหนาน้ัน กลาวคือ มีโรงพยาบาล ๒๔ แหง, สุขศาลาช้ัน ๑ จำนวน ๑๐๒ แหง, สุขศาลาช้ัน ๒ จำนวน ๔๔๕ แหง, แผนกสาธารณสุข ๗๑ แหง (ดู “บัญชโีรง
พยาบาลและสุขศาลาท่ีเปดวงเงินเช่ือ” เอกสารแนบใน พระยาบริรักษเวชชการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ืองขอเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนเวชภัณฑ, ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๓, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗.๓/๓) 

๓๑ หมายถึง ยุวชนทหาร  รัฐบาลไดกอต้ังขึ้นหนวยยุวชนทหาร ข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๙ โดยมีกระทรวงกลาโหมเปนผูรับผิดชอบฝกวิชาทหารใหแกนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเกิดเปนกองกำลังก่ึงทหารข้ึน  
ซึ่งเช่ือวาเปนนโยบายท่ีกระทำตามอยางการฝกยุวชนนาซีของเยอรมนีและอิตาลี.  ดูรายละเอียดในเก่ียวกับการเปนยุวชนทหารของนายแพทยบรรลุ ศิริพานิช และบรรยากาศในยุคชาตินิยมของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามไดใน  สันติสุข โสภณสิริ, ลูกผูชายช่ือบรรลุ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิแพทยชนบท, ๒๕๔๘), ๙-๑๙. 
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นักเรียนต้ังแต ม.๑ ขึ้นมาจนถึง ม.๓ เปนลูกเสือ จาก 

ม.๓ ขึ้นมาถึง ม.๖ เปนยุวชน แลวพอมาเขา

มหาวิทยาลัยก็เปนยุวชนนายทหาร ผมเปนยุวชน

ตลอดเลย พอมาเขาเปนนิสิตจุฬาฯ ก็เปนยุวชนนาย

ทหาร ตองรักชาติ ตองเชื่อถือผูนำ ทนีี้เมื่อผูนำไปทาง

ไหน เอาทางน้ันเลย แลวตอนนั้นสงครามอินโดจีน

ดวย๓๒ จำไดไหม สงครามอินโดจีน ย่ิงปลุกเราความ

รักชาติขึ้นมา ผมก็เปนยุวชนนายทหารตอนน้ันเปน

ยุวชนทหารมา จังหวัดรอยเอ็ดมันมีมา ก็เลยตองไป

หัดขี่มา ถือปนหัดขี่มา เร่ืองนี้ก็ไมสำคัญ  

 

  จะเลาเร่ืองจอมพลแปลก แลวมาเก่ียวกับคุณ

หลวงนิตย๓๓ คือจอมพลแปลกเนี่ยทานเปนนายก

รัฐมนตรี ทานชอบคุณหลวงนิตยซึ่งเปนหมอ ที่ชอบ

กันเพราะอะไรรูไหม เพราะชอบเลนไพ ไพตองนะ ผม

รูดี เพราะวาเขาเลนไพตองกัน เลนไปเลนมาคุณหลวง

นิตยก็บอกจอมพลแปลกใหสรางโรงพยาบาลมากข้ึน 

ตอนนั้นอาจารยเสมอยูที่เชียงราย มันแปลกอยูอยาง

หน่ึงท่ีวา จอมพลแปลกเน่ียเขาชาตินิยมมาก เขา

อยากใหประเทศไทยเปนประเทศมหาอำนาจ การท่ี

จะเปนประเทศมหาอำนาจน้ันจะตองมีพลเมืองเยอะๆ 

จอมพลแปลกก็คิดวา ประเทศเราตอนน้ันมีประชากร

ประมาณสิบกวาลาน ผมจำได ตอนเปนนักเรียนดู

เหมือนจะมี ๗ - ๘ ลานเทาน้ันเอง ที่จำไดเชนน้ีก็

เพราะวาตอนอยูตางจังหวัดเขามีงานฉลองรัฐธรรมนูญ

นะ แลวโรงเรียนจะมาออกราน เขาทำคนหัวลานแลว

ก็เขียนเลขเจ็ดวามีคนเจ็ดลาน แตกอนน้ีมีคนนอย 

จอมพลแปลกนี้ชาตินิยมอยากจะใหประเทศเปน

ประเทศมหาอำนาจ เปนประเทศมหาอำนาจตองมี

พลเมืองมาก ที่นี้จะมีพลเมืองมากนั้นตองเกิดแลวไม

ตาย เพราะเกิดแลวมันตายเยอะ ตอนนั้นถาเกิดแลว

ไมตายก็ตองสรางโรงพยาบาลหญิงสิ ตอนน้ัน

อาจารยเสมอยูเชียงราย คุณหมอหลวงนิตยฯ กับ

จอมพลแปลกคิดกันเร่ืองอยากจะใหมีพลเมืองมาก๓๔ 

  

  ผมจำไดเลยตอนนั้นนะ ขาราชการวันพุธ แตตอน

นั้นผมยังไมเปนขาราชการ ขาราชการวันพุธ เขาให

หยุดเพ่ือไปรำวง ใหรำวงเพ่ือที่จะใหแตงงานกัน เพ่ือ

จะไดมีประชากรมากๆ ผมจำไดก็เพราะพ่ีสาวผม พ่ี

สาวผมเปนคนท่ี ๑ ผมเปนคนที่สิบ ๑๐ เพราะฉะน้ัน

มันหางกันยาวนะ พ่ีสาวผมไดรับรางวัลมีลูกมาก ถา

ใครมีลูกมากไดสิทธิหลายอยางนะ หน่ึงข้ึนรถไฟก็ครึ่ง

ราคา สองถาเกิดมีอะไรเขาก็ใหสิทธิ อยากจะใหคนมี

ลูกมากๆ ถาอยากใหคนมีลูกมากๆ๓๕ ก็ตองทำโรง

พยาบาลแมและเด็ก โรงพยาบาลหญิง และโรง

พยาบาลหญิงพอทำเสร็จก็เชิญอาจารยเสมมาเปนผู

อำนวยการโรงพยาบาลหญิง อยากใหคนคลอดไม

ตาย อยากใหมีคนมากๆ  

  

  ผมก็นั่งคิดดูนะ พอมาเปนหมอเขา เอ... คนมัน

มากเขามากเขา คิดๆ ดูแลวเราเปนหมอน้ีมันเปน

เหย่ือของผูมีอำนาจนะ เขาอยากใหทำอะไรก็ทำ เขา

อยากใหมีลูกมากก็เรงๆ ใหมีลูกมาก พอมีลูกมากเขา

ก็กลัวอีก พวกหมอชักกลัวแลวตอนนี้ เพราะวามีลูก

มาก ก็จะวางแผนครอบครัว ตอนนั้นผมเปนหมอแลว 

ผมเปนหมอผมก็อยากจะวางแผน เอ มีลูกมากมันไม

ไหว แตรัฐบาลตอนนั้นเร่ือยมาจนถึงจอมพลประภาส 

ใชไหม จอมพลประภาส จอมพลสฤษฎิ์ เราก็ไปบอก

วาตองวางแผนครอบครัว ตองวางแผนครอบครัว 

จอมพลประภาสบอกไมตองวางแผนครอบครัวหรอก 

เพราะแกบอกวา จุลินทรียหรือแบคทีเรียถามันอยู

ดวยกันมากมันก็กินกันหมด มันไมมากหรอก มัน

วางแผนของมันเองใชไหม ผมยังจำได ไมตอง

วางแผน คนมันมากมันฆากันเอง ตายเองไมตอง

วางแผน มันไมมากหรอก แตเราก็พยายามไปบอก

นักการเมืองวา ตองวางแผนครอบครัว ตอนน้ัน

สุดทายฝายเรา ฝายหมอชนะ จนสุดทายมีการ

วางแผนครอบครัว๓๖ ที่ผมคิดเร่ืองน้ีก็เพราะวา เราน้ี

มันเบเขานะ เขาบอกใหทำอะไรก็ทำ เขาบอกใหเพ่ิมก็

๓๒ สงครามอินโดจีน ณ ที่นี้หมายถึงสงครามท่ีไทยประกาศสงครามกับฝรั่งเศสอยางเปนทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ในระหวางการเกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เพ่ือเรียกรองเอาดินแดนท่ีเคยเสีย
ไปในชวงวิกฤติการณ ร.ศ.๑๑๒ สมัยรัชกาลที่ ๕ คืนกลับมา ดูรายละเอียดไดใน ชาลี เอี่ยมกระสินธุ, ศึกอินโดจีน: กรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส พ.ศ.๒๔๘๓ (กรุงเทพฯ: บริษัทตนออแกรมม่ี, 
๒๕๔๐) และกรณี ร.ศ.๑๒๒ ดู Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation (Honolulu: University of Hawaii Press, ๑๙๙๔).  

๓๓ หมายถึง พันโทนายแพทยนิตย เวชชวิศิษฏ อดีตอธิบดีกรมการแพทย พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๐๑ 
๓๔ ดู ทวีศักด์ิ เผือกสม, เช้ือโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม, ๑๗๖-๑๙๙. 
๓๕ ดูเร่ืองการรณรงคใหมีลูกมากสมัย จอมพล ป. พิบูลสงครามใน กองสกล กวินรวีกุล, “การสรางรางกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม” (วิทยานิพนธสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหา

บัณฑิต สาขามานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๕). 
๓๖ ดู ชัยยนต ประดิษฐศิลป, เศรษฐศาสตรการเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๒). 

๑๗



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

เพ่ิม พอเพ่ิมเสร็จแลวเขาบอก เอย..คนมันจะมาก เอา

วางแผน ก็วางแผน แลวทีนี้ยังไง พวกหมอนั้นก็เปน

เบเขา ไมใชเปนนายเขา เขาใหทำอะไรก็ทำไปเรื่อย 

ดวยความท่ี...ไมรูจะพูดยังไง 

 

  มีอีกตอนหน่ึงที่ผมคิดวานาสนใจ ตอนน้ันผมเปน

นักเรียนแพทยอยูชั้นปที่ ๑ เปนตอนที่ในหลวงถูก

กระสุนปน ในหลวงรัชกาลท่ี ๘ สวรรคต ตอนน้ันเราก็

ตกใจหมดเลยนะ ความรูสึกคนไทยน้ีแปลก พอบอก

วาพระเจาแผนดินสวรรคตก็ตกใจ จะอยูยังไง พอเขา

เรียนช่ัวโมง “Anatomy” [กายวิภาคศาสตร] อาจารย

หมอสุด๓๗ มาเลาใหฟง บอกวาไดเขาไปชันสูตร

ในหลวงวา ลูกกระสุนปนตอนเขาน้ันมันเล็กตอนออก

มันใหญ แลวก็มีรอยของปากกระบอกปนจออยู ตอน

นั้นผมเปนนักเรียนแพทยไมคอยรูเร่ืองอะไรเลย แต

รูสึกวาจะตองรูเร่ืองนี้ แตสุดทายก็ไมรู จนปจจุบันน้ี

หมอที่เขาไปดูในหลวงตอนน้ันก็มีอาจารยหมอสุด 

อาจารยหมออวย๓๘ ไมไดเขาไป อาจารยหลวงนิตย

เขาก็เคยไปเปนท่ีปรกึษา และอีกคนอาจารยหมอฝน๓๙ 

แตโดยสรุปแลวนักเรียนแพทยตอนน้ันนะ มาน่ังคิด 

บังเอิญผมไปดูหนัง นักเรียนแพทยอยูที่ศิริราชไมมี 

“entertainment” อะไร ก็เลยตองมาดูหนังเฉลิมกรุง 

ขามฝากมาก็นั่งสามลอมาเฉลิมกรุง มาดูหนังท่ีเฉลิม

กรุง ธรรมดาเฉลิมกรุงเวลาจะฉายหนังน้ี ไมรูเด๋ียวน้ี

เขาทำอยางน้ันหรือเปลา ฉายหนังมันตองฉายสีตางๆ 

ใชไหม ฉายสีโนนสีน้ีสวย พอไฟดับมืดลงมาในศาลา

เฉลิมกรุง มันมีคนตะโกนเลย “หลวงประดิษฐฯ ฆา

ในหลวง” มีคนตะโกน ผมก็เอะใครตะโกน แตโดย

สรุปก็คือ ชวงน้ันจิตใจไมคอยดีเลย ท่ีเลาใหฟงอยางน้ี

ก็เหมือนกับชวงน้ีนะจิตใจก็ไมคอยดีเลย เหมือนกับ

แตกอนนั้นเลย 

  

  ผมเลาไมปะติดปะตอนะคิดยังไงก็เลาใหฟง ตาม

ที่เลาเร่ืองน้ีก็เพราะวา หลวงนิตยสนิทกับจอมพล ป. 

จะเอาอะไรก็ได เพราะฉะน้ันกิจการบานเมืองนั้น

สำคัญท่ีผูมีอำนาจจริงๆ นะ จอมพล ป. นั้นผมวาทาน

เปนคนมีอารมณโรแมนติก ทานชอบไปลพบุรีแลวก็

ผานมาท่ีพระพุทธบาท แลวผานก็มาสระบุรี พอมา

พุทธบาททานก็มาสรางโรงพยาบาลพุทธบาท แลวพอ

มาสระบุรี เห็นท่ีเขาลูกหน่ึงท่ีอยูตรงนั้น ทานเปน

ทหารทานก็คิดแตเร่ืองปองกัน ทานบอกตรงน้ีเปน

ชัยภูมิสำคัญท่ีจะตอสูก็ใหกองทหารอยูตรงนั้น เวลา

ทานเขาสระบุรี เห็นไหมมีกองทหารอยูตรงน้ัน นี้มัน

เปนเรื่องของผูมีอำนาจในตอนนั้นนะครับ ผมคิดวา

ผมคอแหงแลว ผมใหคนอื่นพูดดีกวา 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เชิญครับ อยางไรก็ไดครับ ไมตองเรียงก็ได

ครับ ใครคิดวาอยากจะชวยเสริมประวัติศาสตรความ

ทรงจำในสวนไหน ไมตองลำดับเวลาก็ไดครับ เด๋ียวก็

จะเอาไปเรียบเรียงกันขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับ คุณพอเสม

ครับ สมัยท่ีไปบุกเบิกโรงพยาบาลเชียงราย ไปทำงาน

กันยังไงครับสมัยน้ัน คงจะหางไกลการคมนาคมพอ

สมควรนะครับ 

 

È.¹¾.àÊÁ : ผมเปนคนเกิดกรุงเทพฯ เกิดท่ีถนนรองเมือง 

ซอย ๔ แลวในซอยท่ีผมอยูก็มีหมอสำคัญอยู ๔-๕ 

ทานดวยกัน มีคุณพระชาญวิธีเวชช๔๐ มีพระเชฎฐ    

ไวทยาการ๔๑ มีพระบรรจงพยาบาล๔๒ แลวก็เลยทำให

เด็กๆ ในซอยอยากจะเปนแพทย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อยูในซอยเดียวกันเลยหรือครับ 

  

È.¹¾.àÊÁ : ไมใชครับ มันมี ๔ ซอย ถนนรองเมือง ซอย ๑ 

ซอย ๒ ซอย ๓ ซอย ๔ ผมอยูซอย ๔ พระชาญฯ ทาน

๓๗ หมายถึงนายแพทย สุด แสงวิเชียร  ตอมาในภายหลังนายแพทยสุดไดตีพิมพหนังสือเรื่อง เม่ือขาพเจาเขาไปเก่ียวของกับกรณีสวรรคต (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพบี.พี.พี.เอส, ๒๕๒๙) และบุตรของนาย
แพทยสุด คือ สรรใจ แสงวิเชียร ก็ไดเขียนหนังสือเก่ียวกับเรื่องนี้ออกมาเลมหนึ่งรวมกับ วิมลพรรณ ปตธวัชชัย เร่ือง กรณีสวรรคต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ (กรุงเทพฯ: แหลงพิมพเรือใบ, ๒๕๑๗). 

๓๘ หมายถึง ศาสตราจารยนายแพทย อวย เกตุสิงห 
๓๙ หมายถึง ศาสตราจารยนายแพทย ฝน แสงสิงแกว 
๔๐ พระชาญวิธีเวชช หรือนายแพทยนายแพทยแสง สุทธิพงศ อดีตอธิบดีกรมสาธารณสุข และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
๔๑ พระเชฏฐไวทยาการ หรือนายแพทยชู ศีตะจิตต สำเร็จการศึกษาแพทยจากศิริราชเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ กอนจะจบปริญญาเอกทางสาธารณสุขศาสตรจากมหาวิทยาลัยจอฮนส ฮอพกินส เคยดํารงตําแหนง

หัวหนากองโรคระบาด อดีตอธิบดีกรมสาธารณสุข และตอมาข้ึนดำรงตำแหนงเปนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
๔๒ พระบรรจงพยาบาล เคยมาดํารงตําแหนงเลขาธิการประกอบโรคศิลป 
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อยูซอย ๑ พระบรรจงพยาบาลก็อยูนั่น พระเชฎฐ     

ไวทยาการ อยูซอยเดียวกับผม เราก็เลยอยากจะเปน

แพทย เพราะฉะน้ันเม่ือผมสำเร็จแพทยศาสตรแลว 

ผมก็บอกตัวเองวา เราเกิดกรุงเทพฯ เห็นแตกรุงเทพฯ 

ที่อื่นไมเคยเห็นเลย แลวมันเกิดมาทำไมอยางน้ี ไม

ยุติธรรม อะไรก็มี สมัยผมเกิดมานั้นไมมีไฟฟา ไมมี

ประปา ไมมีถนน ไปไหนก็ใชเทาน้ีแหละเดิน ธรรมดา 

ผมเดินจากถนนรองเมืองไปศิริราช เดินทุกวันอยาง

นั้นเวลาไปเรียนหนังสือ เพราะวาไมมีรถอะไรว่ิงไปที่

ตรงกับที่เราตองการ ผมก็อาสาไปที่บานนอก  

 

  ตอนน้ันมันเกิดเปล่ียนการปกครอง ๒๔๗๕ หลัก

ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาบอก หนึ่งตองมี

อาหารกินใหได ขอนี้สำคัญมาก อันท่ีสองตองมีงาน

ทำ อันท่ีสามตองมีการศึกษา อันท่ีสี่ตองมีการรักษา

พยาบาล อันท่ีหาถึงจะมาพูดเร่ืองเสรีภาพ๔๓ มาใน

ปจจุบันนี้ มันเอาเสรีภาพมาเปนที่หนึ่งทีเดียว ขาว

ปลาอาหารมีกิน ไมมีกินไมสำคัญขอใหมีเสรีภาพ

อยางเดียว อันน้ีแหละครับนองๆ ทั้งหลายขอใหคิดดู

นะ หลักของการเปล่ียนแปลงการปกครองวันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน หลักเขาดีมากๆ แลวคนท่ีจะทำการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองตอนน้ันก็มี ๓ ป. [คือ] หน่ึง 

ป. แปลก สอง ป. ปรีดี สาม ป. ประยูร ภมรมนตรี๔๔ 

[ซึ่งเคยเปน] รัฐมนตรีของเราคนหนึ่ง๔๕ เด็กสามคนนี้

ไปเรียนท่ีเมืองนอกไดทุน ก็ไปอยูที่ประเทศฝร่ังเศส 

พระองคเจาจรูญฯ๔๖ เปน “Ambassador” 

[เอกอัครราชทูต] แลวก็ลุงผมเปนคนบันทึกให

พระองคเจาจรูญ ทานก็เขียนจดหมายมาถึงรัชกาลท่ี 

๖ วามีเด็กสามคนน้ีตองระวังมากนะ เด็กสามคนช่ือ 

ป. มันจำงายจำนะใหระวัง แลวก็ตองระวังจริงๆ อยาง

ที่วาดวย เหตุการณมันก็จะเกิดข้ึนตอนน้ันนะ ความ

จริง เขาอยากจะทำวันท่ี เปดสะพานขามแมน้ำ

เจาพระยา คือวันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๗๕ เขามาฉุกคิด

วา ตอนนั้นเหมือนรัชกาลที่ ๗ จะไปเปดมันก็ตองมี

ทหารมีอะไรคอยดูแลอยู มนัตองเสียเลือดเน้ือแนนอน 

เขาก็เลยเปล่ียนมาเปนวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ที่

เขาเปล่ียนเพราะเหตุอยางวาน้ี ทีนี้ในการท่ีเขาเปล่ียน 

ทั้งสามคนเขามีความเห็นวา เขาควรพยายามท่ีจะทำ

อยางไรหนอ ใหทุกอยางมันอยารุนแรง อยาตองมีเสีย

เลือดเสียเน้ือกัน เขาก็ไดคิดเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๕ เขามี

การเปล่ียนการปกครองในประเทศไทย๔๗  

 

  ตอนน้ีผมก็บอกวา เอ... ผมเกิดในกรุงเทพฯ มีพ่ี

ชายนองชาย อะไรตางๆ เหลาน้ีอยูที่นี่ทั้งน้ัน ผมควร

จะออกไปรับราชการบานนอกดีกวา ตอนน้ันถาผมเขา

ทหารบก เขาใหผมเรยีนสองปผมยงัเรียนวิทยาศาสตร 

รุนแรกอยู ให [เรียน] สองปแลวใหเปนรอยตรี ถาผม

เขาทหารเรือ เขาใหผมสี่ปถึงจะไดเรือตรีนะ เมื่อ

เขาไปดู คนท่ีพาผมขามฟากไปอยากใหผมไปอยู

ทหารเรือ เขาน่ังเรือจากทาราชวรดิษฐขามฟากไปฝง

ธนฯ เขาช้ีใหผมดูวาน้ีพวกน้ีเร่ิมใหม เงินเดือน ๑๖๐ 

บาท ทหารบก ๘๐ บาท ทหารเรือ ๑๑๐ บาทเรียนส่ีป 

แตนี่มันเร่ิมมาใหมให ๑๖๐ บาท เรามันก็นึกวา เรา

มันยากจนกันไมไดร่ำรวย เงินเดือน ๑๖๐ บาท คง

สบายแนก็เลยอาสาสมัครไปเรียนท่ีนั้น เขาคัดเลือก

ทั้งหมดดวยกัน ๖๐๐ คน แลวก็สอบได ๖๐ คน ใหมา

เรียนแพทย พอเรียนสำเร็จขึ้นมาผมก็อยากไปบาน

นอก ก็ผมเห็นแตกรุงเทพฯเทาน้ัน เห็นแตคนน้ันคนน้ี 

บานนอกมันก็เปนสิ่งท่ีนาจะออกไปเหมือนกัน  

 

  ผมก็บอกเขา เขาก็บอกกรมสาธารณสุข กรม

สาธารณสุขเกิดข้ึนเม่ือป ๒๔๕๙-๖๐ ที่ทานท้ังหลาย

อานมันอยูในน้ีทั้งหมด มีรายละเอียด เพราะผมพูด

แลวบางที เสียอยางเดียวพอมันข้ึนเวทีมันไมอยากลง

ไง คนเขาเบ่ือหนาผม พูดอะไรก็ไมรูเลอะเทอะเปรอะ

เปอน ผมก็สมัครไป เขาก็ใหไปอยูสมุทรสงคราม ไป

๔๓ ดูรายละเอียดในเชิงอรรถท่ี ๙   
๔๔ ทั้ง ๓ คน คือหนึ่งในบรรดาสมาชิกผูริเร่ิมกอการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ในชวงท่ีเปนนักเรียนไทยอยูในฝรั่งเศส และไดพบปะรวมกลุมกับนักเรียนไทยท่ีศึกษาอยูในยุโรปคนอื่นๆ ในชวง

ปดภาคเรียนท่ีกรุงปารีส  ดูรายละเอียดใน เบนจามิน เอ. บัทสัน, อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชยในสยาม, กาญจนี ละอองศรี และยุพา ชุมจันทร บรรณาธิการแปล (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำรา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๓). 

๔๕ พลโท ประยูร  ภมรมนตรี  ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ชวงระหวางวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๗ – ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๐๐ ในรัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
๔๖ พระวรวงศเธอ พระองคเจาจรูญศักด์ิกฤษดากร  ทรงรับราชการในตำแหนงท่ีสำคัญตางๆ ขอกระทรวงตางประเทศ อาทิเชน  อัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส  มาดริด ลิสบอน และ อัครราชทูตพิเศษผูมี

อำนาจเต็มประจำกรุงปารีส สิ้นพระชนมเมื่อวันท่ี ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ กรุงปารีส   ในขณะท่ีดำรงเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศฝร่ังเศสน้ัน ก็ไดเปนผูดูแลนักเรียนไทยดวย   
๔๗ การวางแผนกอการเปล่ียนแปลงการปกครองซ่ึงนำโดย ร.อ.เหล็ง ศรีจันทร ดังกลาวรูจักกันในชื่อวา “กบฏ ร.ศ. ๑๓๐” ดูรายละเอียดในงานศึกษาท่ี ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ รับประกันวา “ดีที่สุดเลมหน่ึง

เก่ียวกับ ร.ศ. ๑๓๐ ไมวาจะในภาษาใดๆ ในโลกน้ีก็ตาม” ของอัจฉราพร กมุทพิสมัย, กบฏ ร.ศ. ๑๓๐: กบฏเพ่ือประชาธิปไตยแนวคิดทหารใหม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพอมรินทรวิชาการ, ๒๕๔๐). 

๑๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ปราบอหิวาต อยู ๒ ป ก็ไดเห็นวิธีการท่ีคนบานนอก

เขากินน้ำ เขากินกันยังไง คนท่ีแมกลองจะกินน้ำตอง

เข็นเรือไปที่อัมพวา แลวไปลมน้ำจืดจากอัมพวามา

กิน เน่ียอันตรายอยางหน่ึง ซึ่งพวกเราไมไดเห็น  

  

  อันท่ีสองก็คือการไปสวม สมัยกอนไมมีท่ีสำหรับ

ทำสวม ทุกคนเรียกวาไปสวม เพราะฉะน้ันสวมของ

เราก็คือประมิดนั้นเอง เขามีตามตลาดกับตามวัด เขา

จะทำท่ีนั่งสูงขึ้นแลวใหคนข้ึนไปนั่งขางบน เสร็จแลวก็

ถายลงมา มันก็เปนเร่ืองของอาหารหมู อาหารหมา 

อาหารแมลงวัน แตเราก็ขึ้นไปอยูบนยอดนั้น อยาให

เห็น เร่ืองสวมอยางเดียวมันจะกินเวลาเปนชั่วโมง มัน

ไมใชเร่ืองงายๆ แลวตอนน้ันเขาก็ใหผมปราบอหิวาตฯ 

ผมก็ไปปราบอหิวาต เขาใหลังผมใบหน่ึง กรม

สาธารณสุขใหลังไปใบหนึ่ง ในนั้นก็มีน้ำเกลืออยูสอง

สามขวด มียาเอสเซนเชียล [essensial oil] ให แลว

เขาก็ใหผมไปสมุทรสงคราม ผมก็ไปสมุทรสงคราม 

นั่งรถราง รถไฟราง จากโรงพยาบาลโรคจิตเด๋ียว มัน

เปนสถานีรถไฟ ไปลงสมุทรสาคร ที่นั้นก็มีพ่ี รุนพ่ีเปน

แพทยรุนหน่ึงอยูที่นั้น เปนพ่ีชายทานปลัดกระทรวง

หน่ึงท่ีมีชื่อเสียง แลวก็ขามฟากไป ไปอยูที่แมกลอง พ่ี

ที่แมกลองเขาก็ใหเราน่ังเรือเขาคลองไปถึงอัมพวา ไป

ถึงอัมพวาเขาก็บอกวา “เอา... คุณหมอมาทำไม” 

“เขาใหมาสรางโรงพยาบาลเอกเทศ” “คุณหมอพูดวา

ไงนะ” ผมก็บอกวา “กรมสาธารณสุขเขาใหผมมา 

สรางโรงพยาบาลเอกเทศ”๔๘ นายอำเภอก็บอกวา 

“คุณหมอ ผมไมเคยไดยินชื่อคำวาโรงพยาบาล

เอกเทศ แตวาผมมีศาลาเกาๆ อยู คุณหมออาศัย

ศาลาน้ันไดนะ” 

  

  ผมก็ไปเปดทำงานท่ีศาลาน้ัน วันแรกก็ไมมีคนมา 

วันท่ีสองไมมา วันท่ีสาม ที่สี่ ที่หา ไมมา วันท่ีเจ็ดท่ี

แปดก็มีคนหามมา ผมก็ดีใจ โอมีคนไข เขาหามไปฝง 

ไมใชมาใหผมรักษา ตอมาเขาหามมาอีกเหมือนกัน 

เขาเห็นวาไอน้ีไปไมรอดแลว ไหนๆ จะตายลองให

หมอดูซิ มันไมไหวจริงไหม เขาก็ใหลองดูซิ เขาใหลง

มาผมก็คลำชีพจรไมได ก็พยายามแทง เคราะหดีมัน

เขาเสนเลือด แลวก็ใหน้ำเกลือ ใหน้ำเกลือไปสองขวด 

คนไขมันลืมตามาขอน้ำกิน โอโฮ เทาน้ันแหละญาติๆ 

มันนึกวาผมเปนเทวดาแลว ตะก้ีมันตายแลวทำไม

ทำได นี่แหละ มันเปนเร่ืองท่ีแปลกประหลาดท่ีมันไป

เจออยางน้ี แลวตอนสุดทายมา ศาลาท่ีทานใหผมไป

รักษานั้นเปนท่ีประสูติของรัชกาลที่ ๒ มีสวนพิธีอยูที่

อัมพวาเด๋ียวน้ี ที่ทานประสูติจริงๆ คือที่โรงพยาบาล

เอกเทศของผมแหละ นี้เปนเรื่องที่พิเศษพิสดาร เสร็จ

เรียบรอย น้ำเกลือมันก็หมด เพราะมันถายมากัน

มากๆ เขาใหผมปองกันอยาใหขยายจากกาญจนบุรี

เขามากรุงเทพฯ เปนอันขาด ตองไมใหมันผานเขามา 

ผมก็พยายามทำจนในท่ีสุดก็ตองทำน้ำเกลือเอง ตอง

เอาโทรศัพทถึงโรงพยาบาลศิริราชวา ผมรักษาคน

เดียวไมไหว คนไขมันมหาศาล เพราะไอคนท่ีผมรักษา

มันเปนนักเลงใหญของสมุทรสงครามเขา เพราะ

สมุทรสงคราม เวลาไปไหนมาไหนตองถือดาบนะ 

ดาบมอืหนึ่งหรือสองมือ ถาคุณไมถือดาบนะเขาถือวา

เธอเปนนักเลง เขาอยากลองดีวาเธอเปนยังไงบาง 

  

  นี่แหละชีวิตจริงท่ีไปอยูบานนอก มันลำบากขนาด

นี้ เสร็จเรียบรอยแลวเราก็พยายามท่ีจะชวยคนไขให

ไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได น้ำเกลือมันหมด ผมก็ตอง

ทำดวยวิธีที่เขาทำตมเหลาเถ่ือน ก็เอาน้ำฝนมากลั่น

เขาแลวก็มาทำเปนน้ำเกลือรักษาคนไข ตอนแรกมาที่

ศิริราชขอใหสงพวกหมอกับพยาบาลไป เขาก็สงขึ้นไป

ใหผม ที่นี้ตองทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เด็กท่ีไปอยู

กับผมที่นั้น วันหน่ึงเขาก็มาบอกผมวา “พ่ีครับ ผมไป

นั่งท่ีปลายนา ผมเห็นควายมันย้ิมกับผม” พอควายย้ิม 

เราก็รูแลววา”ไอน้ีไมไหวแลว” มันอยูไมไหวกับเรา

แลว ตองใหมันกลับมา นี่มันเปนชีวิตท่ีเดือดรอน ตอง

ทำ อีกอยางหน่ึงคือวิธีที่เขากินน้ำ เขาทำไง เขาเอา

เรือไปลมมา ในคลองน้ำมันเค็ม ขึ้นไปที่อัมพวาเอาน้ำ

เรือนั้นมา ไอน้ำเรือนั้นมันก็มีเชื้ออหิวาตอยูดวย

แนนอน อันท่ีสองสมัยน้ัน ที่ผมเรียนมาหาท่ีถาย เขาก็

ทำเปนท่ีศาลาสูง ผมก็ปนข้ึนไปแลวก็ถาย มันก็เลย

๔๘ โรงพยาบาลเอกเทศ เปนการสรางสถานพยาบาทท่ีทำหนาท่ีแยกผูที่ติดเช้ือออกจากประชาชนอ่ืนๆ และรักษาพยาบาลใหหายจากการติดเช้ือ  กรมสาธารณสุขตั้งโรงพยาบาลเอกเทศข้ึนเพ่ือพยายาม
กักกันการระบาดของอหิวาตกโรคเอาไวไมใหแพรระบาดไปท่ัวประเทศได  ดูงานเขียนของศาสตราจารยนายแพทยเสม  พร้ิงพวงแกว เก่ียวกับแนวคิดและการดำเนินการในการสรางโรงพยาบาล
เอกเทศเพ่ือปราบอหิวาตกโรคไดในบทความเรื่อง “โรงพยาบาลเอกเทศกับการปราบอหิวาตในตางจังหวัด” ใน เกียรติประวัติแพทยไทยฝากไวใหคนรุนหลัง: ชีวิตและงานของศาสตราจารยนายแพทย
เสม พร้ิงพวงแกว, ๕๐-๕๘. 
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กลายเปนประมิดอุจจาระเต็มไปหมด ซึ่งเขาไมถือวา

ตอนนั้นมันสำคัญ ตอมามีผูคุมละครแสดงเปนผูวา

ราชการจังหวัดสวรรคโลก ทานไปเห็นในสวนท่ีทาน

อยูนั้น มันมีแผนปูนตรงกลางมีรูเจาะหางๆ ๔ อัน 

แลวมีที่น้ำไหล ทานก็บอกวาอันน้ีเปนท่ีถายของคน

สมัยสุโขทัย เราก็เชื่อกันมา แลวก็ทำสวมซึมมาจาก

อันน้ีแหละ จากวิธีนี้แหละซึ่งวิธีนี้มันหายาก ตอนหลัง

พอผมมาดูแลเหตุการณหลังสงครามโลก มาดู

เหตุการณที่กาญจนบุรี ผมไปเห็นท่ีพระสิงห ไปที่ศาล

เสาของพระสิงหไปเห็นสวมแบบนี้เต็ม ผมเลยไมเชื่อ

วาไอนี้เปนท่ีสำหรับฐานสวม ก็ไปศึกษา ปรากฏวาไอ

นี้มันใสศิวะลึงคตรงกลางแลวเอาน้ำไปราดศิวลึงคก็

ไหล ผูวาราชการฯเห็นมันไมมีศิวลึงค มีแตรู ก็เลยมา

ทำสวมบริเวณน้ันดวยวิธีนี้ มันก็ลำบากยากเย็นมา

แลว แลวก็มารูตอนหลังวาสวมมี ๓ วิธีสมัยผม วิธี

หน่ึงไปนั่งขางบนแลวก็ถายลงมา วิธีที่สองก็คือเกิดมี

ถังข้ึนมาก็ใชถัง วิธีที่สามก็คือ ขุดดิน เพราะฉะน้ันคน

เรียนสุขาภิบาลตองรูเรื่องอยางน้ี เร่ืองทำสวมทำอะไร

ตางๆ เหลาน้ี วามันมายังไงไปยังไงนะ๔๙ เพราะฉะน้ัน 

เวลาผมพูดมันเพอไมลงตรงไหน ทีนี้ขอใหเอาคนอ่ืน

ตอเลย 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : คุณพอครับ ยังไปไมถึงเชียงรายเลยครับ 

 

È.¹¾. àÊÁ : ยังไมไปอยูเชียงรายตอนน้ัน แตไปอยู

นครสวรรคกอน พออหิวาตเสร็จ เขาก็ใหไปอยู

นครสวรรค เขาสรางโรงพยาบาลนครสวรรคขึ้นมา 

แลวก็ใหเราเปนคนดูแล ก็มีคนเบ่ือวาโรงพยาบาล

นครสวรรคมันอยูหางจากปากน้ำโพมาก ทำไมไปทำ

อยางน้ัน ทำไมไมสรางในเมือง เราก็บอกท่ีนั้นไมไกล

เทาไหรนะ อยูที่นั้นผมทำงานตลอดวัน ก็เขาใหอยู

บานติดกับโรงพยาบาล พอเสร็จจากโรงพยาบาลแลว

ผมก็มาทำใหโรงพยาบาลเองเหมือนกัน วันหน่ึงก็มี

กระเปาของฝร่ังท่ีเดินทางจากพิษณุโลกมานครสวรรค 

กระเปามันหาย ตอนเย็นผมดูคนไข ผมก็บอกเมื่อคืน

นี้มันมีกระเปาของฝร่ังเขาหาย ผมก็พูดเทาน้ันนะ พอ

รุงเชาก็มีกระเปามาวางไวที่ๆ ผมดูแลคนไข คนท้ัง

หลายเลยบอกวา ผมนี้เปนนักเลง ไมงั้นกระเปามัน

กลับมาไมได ËÁÍªÒÇºŒÒ¹๕๐ เขาเอาไปลงวา มีคน

กลาวหาวาหมอเสมน้ีเปนนักเลง จากน้ันก็ไปเชียงราย 

เชียงรายก็ลำบากมาก  

 

¤Ó¶ÒÁ¨Ò¡Ç§ÊÑÁÁ¹Ò : เคยถีบขโมยท่ีมาปลนโรงพยาบาล

เชียงรายไมใชเหรอครับ 

 

È.¹¾.àÊÁ : ออที่มาปลนตอนนั้นสงครามมันเสร็จแลว๕๑ 

นึกดูนะ เขาคงเอาใจกองทัพญ่ีปุน เขายายทหาร

ทั้งหมด ๒ แสนนายข้ึนไปอยูทางเหนือเลย๕๒ ก็มีทาน

แมทัพเสรีเริงฤทธ์ิ ผูนำชัยนำทัพเขาปราบซิฟลิส เอา

ทหารเขาไปอยูที่นั้น ๒ แสนคน ที่ทำสวมทำอะไรก็

ไมมี เร่ืองก็วาวุน เสร็จแลวพอสงครามเสร็จ ตางคน

ตางมา เหมือนผมขึ้นไป ตางคนก็คอยเดินทางไป ขึ้น

รถบาง เดินบาง นั่งเกวียนบาง ขี่มาบาง กวาจะถึง

เชียงราย พอจะกลับมาใหกลับมาเองไมมีการดูแล

๔๙ ดูประวัติศาสตรสวมในสังคมไทยใน มนฤทัย ไชยวิเศษ, “ประวัติศาสตรสังคมไทย: สวมและเคร่ืองสุขภัณฑในประเทศไทย (พ.ศ.๒๔๔๐-๒๕๔๐)” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๒). 

๕๐ นิตยสาร หมอชาวบาน 
๕๑ หมายถึงสงครามโลกคร้ังที่ ๒  ในชวงสงครามรัฐบาลไทยประกาศเปนพันธมิตรกับญ่ีปุน ทั้งยังไดปลุกระดมความรูสึกชาตินิยมอยางหนัก จนถึงกับจัดสงกองทัพไปยึดครองเชียงตุงเพ่ือแผขยายมหา

อาณาจักรไทย  ดูรายละเอียดใน ชนิดา พรหมพยัคฆ เผือกสม, การเมืองในประวัติศาสตรธงชาติไทย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ มติชน, ๒๕๔๖), ๑๘๗-๒๐๓.  
๕๒ หลังจากรัฐบาลจอมพล ป. ไดลงนามยอมใหญ่ีปุนเดินทัพผานไทยแลวก็ไดยายกองทหารสวนใหญขึ้นไปอยูในภาคเหนือ โดยมีศูนยปฏิบัติการกองทัพอยูที่เชียงราย 
๕๓ เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๗๗ ซึ่งกำหนดใหมีการจัดตั้งเทศบาลข้ึนท่ัวประเทศแทนสุขาภิบาล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็ไดมีคำสั่งใหกรมสาธารณสุขจัด

ทำโครงการสรางโรงพยาบาลข้ึนท่ัวทุกจังหวัด โดยในข้ันตนกำหนดใหสรางข้ึนตามชายแดน เพ่ือ “แสดงเกียรติภูมิของชาติไทยแกประเทศเพ่ือนบานท่ีเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก” โดยถือวาเปน
นโยบาย “อวดธง” ซึ่งไดมีการสรางโรงพยาบาลบางแหงข้ึนตามนโยบายดังกลาว คือ โรงพยาบาลประจำจังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดนครพนม และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห  ดู สันติ ตั้งรพีพากร, ชีวิตท่ีลำบากเปนชีวิตท่ีเจริญ: ชีวประวัติศาสตราจารยนายแพทยเสม พร้ิงพวงแกว นายแพทยนักสูผูอุทิศตนเพ่ือวางรากฐานทางการแพทยและสาธารณสุข (กรุงเทพฯ: 
สำนักพิมพสายธาร, ๒๕๔๔), ๘๕-๗   

 อยางไรก็ตาม  มีการต้ังกระทรวงสาธารณสุขขึ้นใน พ.ศ.๒๔๘๕  ก็ยังมีโรงพยาบาลท่ัวท้ังประเทศอยูเพียงไมก่ีจังหวัด,  กรมการแพทย (ซึ่งมีหนาท่ีควบคุมดูแลโรงพยาบาล) มีกองอยูในสังกัด ๕ กอง 
(คือ สำนักงานเลขานุการกรม, กองโรงพยาบาลสวนภูมิภาค, กองโรงพยาบาลโรคจิตต, โรงพยาบาลกลาง, และโรงพยาบาลวชิระ) และมีโรงพยาบาลบำบัดโรคท่ัวไปอยูในสังกัดอยูอีกเพียง ๒๓ แหง 
คือ โรงพยาบาลอุบลราชธานี, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลนครพนม, โรงพยาบาลปตตานี, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห, โรงพยาบาลจันทบุรี, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, โรง
พยาบาลปราจีนบุรี, โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, โรงพยาบาลนครเชียงใหม, โรงพยาบาลนราธิวาส, โรงพยาบาลระนอง, โรงพยาบาลรอยเอ็ด, โรงพยาบาลตาก, โรงพยาบาลพระตะบอง, โรง
พยาบาลสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดลานชาง, โรงพยาบาลอาทิตยทิพอาภา จังหวัดนาน, โรงพยาบาลพหลโยธิน จังหวัดแพร, โรงพยาบาลทับเท่ียง จังหวัดตรัง, โรงพยาบาลศรีธรรมราชระลึก จังหวัด
นครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลเสรีเริงฤทธ์ิ จังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลนครเชียงตุง  ภายหลังสงคราม  รัฐบาลตองคืนโรงพยาบาลนครเชียงตุงแกเจาของเดิม (มิชชั่นนารี) เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๘, คืนโรง
พยาบาลสุรศักด์ิมนตรี จังหวัดลานชางกับโรงพยาบาลพระตะบองใหรัฐบาลฝร่ังเศสในอินโดจีนใน พ.ศ. ๒๔๘๙ และคืนโรงพยาบาลของมิชชานารีจำนวน ๖ แหง (คือ โรงพยาบาลอาทิตยทิพอาภา 
จังหวัดนาน, โรงพยาบาลพหลโยธิน จังหวัดแพร, โรงพยาบาลทับเท่ียง จังหวัดตรัง, โรงพยาบาลศรีธรรมราชระลึก จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลเสรีเริงฤทธ์ิ จังหวัดลำปาง) ใหเจาของเดิม (ดู 
“ผลการปฏิบัติงานในดานการบำบัดโรค” เอกสารแนบใน พระยาบริรักษเวชชการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการสาธารณสุข ถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เร่ืองผลการปฏิบัติงานในดานสาธารณสุข, ๑๐ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๓, หจช. (๒)สร ๐๒๐๑.๒๗/๓๑)  

๒๑



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

เอาใจใส อันนี้คือความผิดพลาด มันไมมีสตางคอะไร 

แลวทีนี้ ผมเปนโรงพยาบาลแหงเดียวทางเหนือที่ไม

เก็บสตางคไป เพราะวาโรงพยาบาลเชียงราย        

ประชานุเคราะหมันเกิดขึ้นหลังจากที่ เปล่ียนการ

ปกครอง รัฐบาลเขาไปสรางโรงพยาบาลประจำแหง

อุบล หนองคาย นครพนม อยูบนแมน้ำแมโขง เพ่ือให

เห็นวาเราสนใจในเร่ืองเก่ียวกับสุขภาพของคนไทย 

เรา๕๓ พอไปถึงเชียงรายเงินหมด ตอนนั้นเขาเปล่ียน

การปกครอง เอาเงินลอตเตอร่ีมาสรางโรงพยาบาล ๓ 

แหง พอมาถึงเชียงรายเงินหมด ผูวาราชการจังหวัด

เคยเปนผูวาราชการจังหวัดทางอีสาน เขาบอกวาหมอ

จะทำไง จะสรางโรงพยาบาลได ผมก็มานึกวา เรามี

ประชากร ตอนนั้นเชียงรายกับพะเยามันอยูในจังหวัด

เดียวกัน มีประชากรแปดแสนคน ผมก็ถามวาขอ

คนละ ๑๐ บาทไดไหม ไมมี เขาบอกมีคนละบาทได 

ผมบอกคนละบาทก็เอา ก็มีชาวบานออกมาสรางโรง

พยาบาล คาแรงผมก็ไมตอง เพราะชาวบานเปนชาง 

อยาไปดูถูกชาวบานเปนอันขาด มันเปนชางฝมือ

อยางดีทีเดียว ที่มันสรางนครวัดได ไมใชไปหาชาง

ที่ไหนมา มันเอาชาวบานสรางนครวัด ชัยวรมันท่ี ๗ 

เม่ือป พ.ศ. ๑๗๗๗ สรางโรงพยาบาลขึ้น ๑๐๒ แหง 

จากนครวัดถึงพิมาย๕๔ แลวท่ีมันสรางดวยไมนั้นไม

เหลือ เหลือแหงเดียวขณะน้ีที่พิมาย นั่นคือโรง

พยาบาลท่ีสรางเม่ือป ๑๗๗๗ ในสมัยของชัยวรมัน 

ชัยวรมันมองเห็นความตายวา ตอไปนี้ประเทศไทยจะ

มาแลว มันจะเปนใหญในแผนดิน เห็นมันเอาชะลอม

สงน้ำมาใหเรากินได แตหารูไมวาชะลอมที่ใสน้ำได

นั้นเอาไปใสยางแลว น้ำจึงอยูได ฉะน้ันก็เลยคิดวา 

ตอไปนี้คนไทยจะเปนใหญในแผนดิน ก็ยกลูกสาวให

ขุนผาเมือง ขุนผาเมืองพอเปล่ียนการปกครองท่ีนั่น 

ขุนผาเมืองก็เขาสุโขทัยได๕๕ พอขุนบางกลางทาวท่ี

รัชกาลท่ี ๔ เขียนวาขุนบางกลางทาว ที่จริงไมใชคือ

ขุนบางกลางหาว คนไทยน้ีชอบน้ำสะอาดมาก ก็เลย

ตองเอาน้ำกลางหาวมาทำอะไรข้ึนมา ทีนี้ตอมาเมื่อ

สรางโรงพยาบาลเสร็จเรียบรอยแลว ผมก็ไมเอาเงิน

คืนใหกระทรวงการคลัง ไมคืนให ปแรกไมเปนไร ปที่ 

๒ ปที่ ๓ เจาคุณเสนาบดี๕๖ ขึ้นไป ที่เปนชื่อซอย

สุขุมวิทอยูเด๋ียวน้ี ขึ้นไปทานบอกวา คุณหมอเปน

ขาราชการรูนะวาตองสงเงินใหกระทรวงการคลัง 

ทำไมคุณหมอไมสงคุณหมอมีอำนาจพิเศษยังไงบาง 

ผมก็บอกวาทานเจาคุณครับ โรงพยาบาลผมนี้รัฐบาล

ไมเคยออกสักบาทหน่ึง ถารัฐบาลไมชวยหาเงินให

แลวจะเอาเงินไปใหกระทรวงการคลังเพราะเหตุใด 

เจาคุณไชยทานก็ตอบไมได ตอมาสามเดือนออกคำ

สั่งวา เงินทุกบาททุกสตางคที่โรงพยาบาลหาไดให

เปนทุนสะสมใหโรงพยาบาลจนกระท่ังถึงวันน้ี  

 

  เพราะฉะน้ันเม่ือเวลาเขาใหทหารกลับ ผมเปนแหง

เดียวท่ีมีเงินอยูในโรงพยาบาล มันก็จะปลนผม จะ

ปลนโรงพยาบาล ผมก็ยอมที่จะตอง... ผมก็บอก

ตกลง มันก็จะฆากันดวยวิธีนั้น เผอิญผมมีคนไขที่เปน

ทหาร เขาบอกเขาจะมาชวย แลวก็ผูวาราชการ

จังหวัดมีปนพาราเบลลัม [parabellum gun]๕๗ ก็จะ

มาชวยผม เพราะฉะน้ันในคืนน้ันมันก็แตก เพราะเห็น

วาผมมีลูกศิษยลูกหาท่ัวไปหมด ก็คอยบอกวามันมา

แลวครับ อยูหองน้ี ผมก็เขาไปหามัน ก็เจอ บอกวาท่ี

มือถือมีอะไรใหปลดมา มันก็ปลดลูกระเบิดมือ ๒ อัน

ลงที่พ้ืน ผมก็เลยเอาเขามาในโรงพยาบาล ผมมีปน

อยู ก็นั่งคุยกับเขาแลวเอาปนวางไว เขาก็บอก คุณ

หมออยาเอาปากกระบอกปนมาทางผมไดไหม มัน

๕๔ ดู อมรา ศรีสุชาติ, “อาโรคยสาล (โรงพยาบาล): ปราสาทหิน” ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน (กรุงเทพฯ: ธนาคารไทยพาณิชย, ๒๕๔๒); รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, “อโรคยศาล: ความรูทั่วไปและ
ขอสังเกตเบ้ืองตน,”  วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๗); กฤช เหลือลมัย, “อโรคยาศาลในอีสาน,” วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๗); วิชญดา ทองแดงและศรัณย ทองปาน, 
“๓๐ อโรคยศาล: โรงพยาบาลขอมในมุมมองชาวบาน,” วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๗); ธาดา สุทธิธรรม, “ภูมิที่ตั้งอโรคยศาลา: ความสัมพันธกับบริบททางผังเมือง,” วารสารเมือง
โบราณ ปที่ ๓๐ ฉบับที่ ๓ (๒๕๔๗) 

๕๕ เน้ือหาในสวนท่ีเก่ียวกับพอขุนบางกลางหาวน้ี ตนเคาเร่ืองมาจากเร่ืองพระรวงเมืองสุโขทัย ที่ปรากฏอยูในหนังสือ พงศาวดารเหนือ  
๕๖ หมายถึง เจาคุณไชยยศสมบัต ิรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยน้ัน 
๕๗ ปนพกส้ันระบบอัตโนมัติ  ซึ่งทหารเยอรมันนิยมใชในชวงสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒  ถือวามีความทันสมัยมากกวาปนพกลูกโมแบบเกา ที่ทหารฝายพันธมิตรใช 
๕๘ หมายถึงนายแพทย ไพโรจน นิงสานนท 
๕๙ หมายถึง มูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร (Rockefeller Foundation)  ซึ่งกอต้ังโดย จอหน เดวิสัน ร็อคก้ีเฟลเลอร (John Davison Rockefeller) นักธุรกิจน้ำมันชาวอเมริกัน ในป พ.ศ. ๒๔๕๖ เพ่ือสรางความกินดี

อยูดีใหกับผูคนท้ังหลายในโลก  แมวาจะมีงานศึกษาที่แสดงใหเห็นวาการจัดตั้งมูลนิธิดังกลาวมีเปาหมายทางการเมืองและเศรษฐกิจแอบแฝงอยูดวย, ดูการวิเคราะหบทบาทของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร
ในประเทศไทยไดใน Wariya Siwasariyanon, “The Transfer of Medical Technology from the First World to the Third World: A Case Study of the Rockefeller Foundation’s Role in a Thai 
Medical School (๑๙๒๓-๑๙๓๕)” (Unpublished Doctoral Dissertation, American Studies, University of Hawaii, ๑๙๘๔). 

๖๐ ในชวงท่ีเดินทางเขามาในประเทศไทยน้ัน วิคเตอร ไฮเซอร (Victor G. Heiser) ดำรงตำแหนง ผูอำนวยการภาคตะวันออก ใน คณะกรรมการสุขภาพนานาชาติ (International Health Board) อันเปน
หนวยงานหน่ึงของมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร. บันทึกการเดินทางไปยังประเทศตางๆ ของวิคเตอร ไฮเซอร ดู Victor G. Heise, An American Doctor’s Odyssey (New York: W.W. Norton & Co., ๑๙๓๖). 

๒๒
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เสียว วาง้ันนะ เขารูวาผมเปนแพทยประจำคุกท่ี

เชียงรายดวย แลวถาเขาติดคุกแลวถาเขาไมดีกับผม

แลว มันตายงายๆ ในคุก พอกอนแคนี้นะ เร่ืองน้ัน

เด๋ียวเอาใหม เด๋ียวคอยคุยใหม  

 

  È.¹¾.»ÃÐàÇÈ : ผมคิดวาพ่ีไพโรจน๕๘ อยูตรงจุด

หัวเล้ียวหัวตออันหน่ึงซึ่งนาจะใหทานคุยตรงน้ีครับ 

แตผมยอนไปนิดหน่ึง ตอนท่ีร็อกก้ีเฟลเลอร๕๙ คิดจะ

มาชวยเมืองไทย แตจริงๆ แลวมันมีเร่ืองมากอน ทาน

อาจารยเคยเลาไววามีหมอร็อกก้ีเฟลเลอร ชื่อวิคเตอร 

ไฮเซอร [Victor G. Heiser]๖๐ เขาเดินทางรอบโลก 

เท่ียวแวะเย่ียมที่นั้นท่ีนี้ แลวก็มาเขาเฝารัชกาลท่ี ๖ 

ตอนนั้นมีโรงเรียนแพทย ทานเรียกวาเปนโรงเรียน

แพทยของทานรัชกาลท่ี ๖ ที่ศิริราช๖๑ ดอกเตอร      

ไฮเซอรก็ไปเขาเฝาฯ รัชกาลท่ี ๖ รัชกาลท่ี ๖ ก็ภูมิใจ

มากในโรงเรียนแพทยของทาน ก็บอกดอกเตอร       

ไฮเซอร วา “What do you think of my medical 

school?” [ทานคิดอยางไรกับโรงเรียนแพทยของ

ขาพเจา?] ดอกเตอร ไฮเซอรบอก อยาใหพูดเลย ไม

อยากพูดเลย รัชกาลท่ี ๖ บอกใหพูดมา เขาก็ไมอยาก

พูดตอหนาคนอ่ืน บอกใหคนอ่ืนออกหมด เหลือกัน

เพียง ๒ คน คือรัชกาลที่ ๖ กับมิสเตอรไฮเซอร มิส   

เตอรไฮเซอร บอก “Your Majesty, your medical 

school is the worst in the world.” [ฝาพระบาท 

โรงเรียนแพทยของพระองคนั้นแยที่สุดในโลกทีเดียว] 

หลังจากน้ันรัชกาลท่ี ๖ ก็ตกใจ เลยเกิดเจรจากันข้ึน 

วาร็อคก้ีเฟลเลอรจะเขามาชวย๖๒  

 

  ทีนี้ตอนจะมาชวยก็ “debate” [ถกเถียง] กัน

มากวาจะชวยทำอะไร อันน้ีอยูใน “archives” [หอ

จดหมายเหตุ] ของร็อคก้ีเฟลเลอร๖๓ ตอนหลังมีคนไป

คนแลวเอามาเขียน ก็ “debate” ระหวางสมเด็จ    

พระราชบิดา๖๔ กับหมอมเจาสกลวรรณากร๖๕ ซึ่งเปน

เจากรมสาธารณสุข ไมใชแพทยนะหมอมเจาสกลฯ 

เน่ีย “debate” กันวา สมเด็จพระราชบิดามีความคิด

วาควรจะทำการแพทยชั้นหน่ึง คุณภาพช้ันเย่ียมแลว

มันจะไดเปนทุกอยางท่ัวประเทศ ทานสกลฯ มองวา

ควรจะทำบุคลากรแบบหมออนามัยท่ัวไป “debate” 

กันมาก๖๖  

 

  แตเสร็จแลวทางสมเด็จพระราชบิดาก็รับดูแล

ตัดสินใจทำเร่ืองแพทย โรงเรียนแพทยที่ศิริราช แตวา

กระทรวงไมรูยังไงตรงนี้ ซึ่งผมคิดวาเปนนโยบาย

สำคัญ เด๋ียวฟงพ่ีไพโรจน เพราะคิดวาเปนแนวคิดที่

แจวมากเลย ทำเร่ืองผดุงครรภกับพนักงานอนามัย 

ผมคิดวาเปนจุดสำคัญเลยท่ีไดไปชวย แลวเปนหมอ

แนวหนาท่ีควบคุมโรคตางๆ ที่ผมพูดเมื่อตอนตน แลว

พ่ี ไพโรจน เปนผู อำนวยการกองฝก ท่ีผลิตพวก

ผดุงครรภกับพนักงานอนามัยอยูนาน ทานจะอยูตรง

รอยตอตรงนี้ ทานจะรูวามันมายังไง แลวตอนตั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีหาดใหญ กับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนน้ี ก็ตั้งขึ้นพรอมกัน มีโรงเรียน

แพทย ๒ แหง ตั้งข้ึนยังไมมีใครเปนคณบดี เขาก็มา

ชวนพ่ีไพโรจนใหไปเปนคณบดี แลวผมก็หามพ่ี

ไพโรจนไววา พ่ีอยาไปเลย พ่ีทำผดุงครรภกับพนักงาน

อนามัยทำประโยชนไดมากเลย พ่ีไปอยูนั้น อกีก่ีปไมรู

ไดแพทยมา ๓๐ คน ก็ไมรูวามันจะทำอะไรไดบาง 

อะไรอยางน้ีนะ พ่ีไพโรจนลืมหรือยัง แลวก็ทันเห็น

เร่ืองที่วาโรคภัยไขเจ็บเยอะแลว ตรงน้ีมันข้ึนมาน้ันมัน

สามารถควบคุมโรคอะไรตางๆ ได ผมวาพ่ีนาจะคุย 

“concept” [แนวคิด] ผดุงครรภมันเกิดอะไรยังไงบาง 

เพราะผมคิดวามันสำคัญเหลือเกินตรงน้ี 

 

๖๑ โรงเรียนแพทยสมัยใหมตั้งขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ โรงศิริราชพยาบาล เรียกกันภายหลังวา “ศิริราชแพทยากร” หรือ “โรงเรียนแพทยากร”   และตอมาใน พ.ศ. ๒๔๔๓ ได
เปล่ียนช่ือเปน “ราชแพทยาลัย” (Royal Medical College) จนกระท่ัง พ.ศ.๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ใหรวมโรงเรียนขาราชการพลเรือนเขากับราชแพทยาลัย 
แลวสถาปนาเปนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ดูเพ่ิมเติมใน  วิกัลย พงศพนิตานนท (บรรณาธิการ), ปฐมศตวรรษแหงการศึกษาแพทยศาสตร (กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล, ๒๕๓๓). 

๖๒ ดร. วิคเตอร ไฮเซอร ไดทำการสำรวจราชแพทยาลัย แลวก็เขียนรายงานเสนอไปยังมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร เมื่อ ค.ศ. ๑๙๑๕ (พ.ศ. ๒๔๕๘) โดยสรุปภาพรวมวาราชแพทยาลัยน้ันมีสภาพเหมือนกับ
โรงเรียนแพทยชั้นต่ำ (the poorer grade medical school) ในสหรัฐฯ  ดูรายงานฉบับนี้ไดใน หจช. RAC /๓๔ RG ๑.๑-๖๑๗-๙-๖๓ Victor G. Heiser (Director for the East), “Report on Medical 
Education in Siam”. 

๖๓ เอกสารในหอจดหมายเหตุของมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอรที่เก่ียวของกับประเทศไทยสวนหน่ึง ในปจจุบันไดรับการทำสำเนามาไวใหบริการท่ีหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร และหอจดหมายของโรง
พยาบาลศิริราช  

๖๔ คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งขณะน้ันทรงดำรงพระยศ สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร ขณะน้ันทรงรับผิดชอบดูแลงาน
ดานแพทยศาสตรศึกษาของคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล 

๖๕ หมายถึง หมอมเจาสกลวรรณากร วรวรรณ ซึ่งขณะน้ันดำรงตำแหนงอธิบดีกรมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๖๖ ดูการอภิปรายอยางละเอียดถึงการถกเถียงเร่ืองการผลิตแพทยชั้น ๑ และช้ัน ๒ นี้ไดใน Wariya Siwasariyanon, “The Transfer of Medical Technology from the First World to the Third World: A 

Case Study of the Rockefeller Foundation’s Role in a Thai Medical School (๑๙๒๓-๑๙๓๕),” Chapter V and Chapter VI และดูทวีศักด์ิ เผือกสม, เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม, ๑๔๖-
๑๕๖. 

๒๓



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.ä¾âÃ¨¹� ¹Ô§ÊÒ¹¹·� : เอาเร่ืองโบราณมาพูด จำไมคอย

ไดแลว เพราะวาในขณะน้ันเจาหนาท่ีการแพทย

สาธารณสุขของเรานอยมาก โดยเฉพาะการแพทย

นอยมากเลย การสาธารณสุขน้ีก็เปนเร่ืองของชาว

บานมารวมกันทำ ชวยกัน แลวการแพทยตอนนั้นมัน

มีทั้ง ๓ การแพทย คือ การแพทยปจจุบัน การแพทย

จีน การแพทยไทย เพราะฉะน้ัน ๓ อยางน้ี ใจเราใน

ขณะน้ันวาการแพทยทั้งหลายนาจะมาประสานกัน

แลวก็ลงในจุดประชาชน ลงในจุดพ้ืนท่ีที่ประชาชนอยู

หนาแนนหรือเบาบางอะไรก็แลวแต เพ่ือใหลงบริการ

ใหเขา โรคภัยไขเจ็บนอยลงมีกำลังกายกำลังใจที่จะ

ทำงาน ใจในขณะน้ันคิดนะครับ เพราะฉะน้ันเร่ืองการ

แพทยปจจุบันเราไมตองพูดถึงละ ซึ่งก็อำนวยการโดย

อาจารยหลายทานท่ีคุยกันอยูนี้  

 

  รองลงมาอีก อันหน่ึงคือการแพทยแผนไทย 

บังเอิญวาผมเกิดมาจากแพทยแผนไทย คุณตาผมน้ัน

คือหมอเพชรหมอพลอย แลวก็มีคุณปูคุณอะไรอีก

หลายคน แลวในขณะเดียวกันเพ่ือนคุณพอผมก็เปน

หมอจีน เพราะฉะน้ันเราไดรับรูเร่ืองหลายอันในเร่ืองน้ี 

เราคิดวาถูกท่ีสุดในระยะน้ันนาจะเปนแพทยแผนไทย 

แลวก็ชวยบริการหลายๆดานใหประชาชนใหมี

รางกายแข็งแรง โรคภัยไขเจ็บลดนอยลง เรามาคิด

อยางน้ัน เพราะฉะน้ันการแพทยแผนไทยเกิดข้ึนน้ัน 

เราก็คิดวา กอนน้ันเขาไมเรียกการแพทยแผนไทยนะ

ครับ เขาเรียกการแพทยโบราณ แพทยแผนโบราณ 

เราก็บอก ผมไมพูดถึงนะแพทยแผนโบราณ ผมไม

เห็นดวยตองพูดแพทยแผนไทยนะครับ เจาะจงเลย 

แลวก็บังเอิญท่ีบานน่ีหมอเพชรหมอพลอย บาน

สี่พระยาน่ี ทุกคนก็รูนะครับวาคุณตาผมทำอะไรบาง 

เราก็เอาอันน้ีมาผูกพันจนกระท่ังเกิดแพทยแผนไทย

ขึ้นท่ีอภัยภูเบศร ก็หมอที่เสียชีวิตไปแลวนะครับที่ทำ

เร่ืองนี้ คือ หมอเพ็ญนภา๖๗ เปนคนดึงมารวมกัน  

 

  เราก็มาคิดตอไปวา ถึงแมจะเอาแพทยแผนไทย

เขามาแลว แตแพทยแผนปจจุบันยังมีแพทย ผู

เช่ียวชาญรออยูตลอด มันก็ลงไมถึง ลงไมถึงชาวบาน 

เพราะฉะน้ันเราจะทำยังไงก็ที่ เกาเขามีแพทยกับ

พยาบาลแลว เราก็คิดวานาจะมีผดุงครรภและพนัก

งานอนามัยท่ีจะมาชวย ผดุงครรภนี้เกิดกอนแพทย 

พยาบาล แลวก็มาผดุงครรภแลวถึงจะมาพนักงาน

อนามัย๖๘ พอผดุงครรภแลวเราก็บอกวา ผดุงครรภ

อยางเดียวก็คงจะอยูในกรอบเทาน้ัน มันลงลึกไมได ก็

มีการผดุงครรภ การทำคลอดเทาน้ัน มันเขาไป

สุขาภิบาลอะไรตออะไรไมไดเลย เราก็เลยวาเอา  

พนักงานอนามัยอีกพวกหน่ึงเถอะ ก็ทำโรงเรียน   

พนักงานอนามัยข้ึนมา เพ่ือที่จะดำเนินการออกขาง

นอกไป วางฐานใหหมด  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ สมัยท่ีเร่ิมคิดเร่ืองผดุงครรภนี้

สมคบคิดอยูกับใครครับอาจารย 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ตอนน้ันมีผดุงครรภกอนผมนะครับ ซึ่งเปน

รุนคุณอาคุณนาผม เพราะคุณนาผมเปนพยาบาล

ผดุงครรภ แตพนักงานอนามัยก็มีเรา ๓ คน ที่เรียกวา

เถียงกันทะเลาะกันอยูเร่ือย คือ อมร๖๙ วินิจ๗๐ และผม 

คงรูจักนะครับ ก็มาคิดกันวาควรจะทำพนักงานข้ึนมา

ใหมสักคนหน่ึง เปนพนักงานอนามัย แลวก็มีผูชวย

๖๗ หมายถึงแพทยหญิงเพ็ญนภา ทรัพยเจริญ เสียชีวิตดวยโรคมะเร็งถุงน้ำดีเมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๑ 
๖๘ ภายหลังท่ีรัชกาลท่ี ๗ ทรงโปรดเกลาฯ ใหสถาปนากรมสาธารณสุขขึ้นในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๑ แลวก็ใหการสงเคราะหแมและเด็กมีฐานะเปนกิจการอยางหน่ึงของกรมสาธารณสุข

ใน พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยกำหนดใหมีตำแหนง “นางสงเคราะหสุขาภิบาล” (ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และไดยกฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาลใน พ.ศ. ๒๔๗๘ ตำแหนงนาง
สงเคราะหสุขาภิบาลไดเปลี่ยนเปน “นางสงเคราะหเทศบาล” แทน)   ตอมาใน พ.ศ. ๒๔๗๔ กรมสาธารณสุขไดจัดตั้งโรงเรียนอบรมผดุงครรภชั้นสองขึ้นในวชิรพยาบาล ซึ่งนับเปนโรงเรียนผดุงครรภแหง
แรกของประเทศไทย  โดยเปดรับนักเรียนปละ ๒๐ คน มีระยะเวลาการศึกษา ๑ ป  เมื่อจบการศึกษาแลวจะไดรับประกาศนียบัตรผดุงครรภชั้น ๒  ผูเขาอบรมนั้นคัดเลือกสงมาจากอำเภอตางๆ จากท่ัว
ประเทศ  และเม่ือจบการศึกษาแลวกรมสาธารณสุขก็จัดสงกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมเพ่ือชวยเหลือในการคลอดบุตร และมารดาทารกสงเคราะห ตลอดจนงานสาธารณสุขอื่นๆ เชน การปลูกฝ และการ
ฉีดวัคซีน เปนตน  หลังจากน้ันใน พ.ศ. ๒๔๘๑ กิจการสงเคราะหแมและเด็กไดขยายตัวข้ึน โดยมีตำแหนง “นางผดุงครรภ ชั้น ๒” เพ่ิมขึ้น  สวนตำแหนง “นางสงเคราะหเทศบาล” ก็เปลี่ยนช่ือเปน “นาง
สงเคราะห” หรือพยาบาลอนามัย   หลังจากน้ันใน พ.ศ. ๒๔๘๒ กิจการสงเคราะหแมและเด็กก็ไดรับการยกฐานะข้ึนเปน “แผนกสงเคราะหแมและเด็ก” และเปล่ียนเปน “กองสงเคราะหแมและเด็ก” ขึ้น
กับกรมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขใน พ.ศ. ๒๔๘๕   ในระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๓-๙๕ กรมสาธารณสุขไดจัดตั้งหนวยสงเคราะหแมและเด็กเคลื่อนที่ขึ้นจำนวน ๑๐ หนวย โดยมีหนวยรถยนต ๙ 
หนวย และหนวยเรือยนต ๑ หนวย  โดยคร่ึงหน่ึงไดรับความชวยเหลือจากองคการสงเคราะหเด็กแหงประเทศไทย (UNAC) และใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ก็ไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา วิชาผดุงครรภ เปน ๑ 
ป ๖ เดือน โดยรับผูสมัครที่พ้ืนความรูสำเร็จชั้นมัธยมปที่ ๓ หรือเทียบเทา ป. ๗ และมีอายุระหวาง ๑๙–๒๕ ป  และใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดจัดใหมีการอบรมผูตรวจการนางสงเคราะห มีระยะเวลา ๖ เดือน 
ณ โรงเรียนผดุงครรภวชิรพยาบาล  โดยผูเขารับการอบรมรุนแรก มีจำนวน ๘ คน และเม่ือสำเร็จการศึกษาแลวไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานยังจังหวัดตางๆ เพ่ือใหคำแนะนำ และควบคุมการปฏิบัติ
งานของเจาหนาท่ีอนามัยและผูมีหนาท่ีเก่ียวของในดานการอนามัยแมและเด็ก คือ พยาบาลอนามัย ผดุงครรภ เปนตน  การอบรมเชนน้ีไดจัดทำข้ึนอีกคร้ังในปตอมา  แตหลังจากน้ันต้ังแต พ.ศ. ๒๔๙๗ 
เปนตนมาก็เปลี่ยนเปนการใหทุนการศึกษาวิชาพยาบาลผดุงครรภและอนามัย ปละ ๕๐ ทุน เพ่ือผลิตพยาบาลอนามัย ออกประจำปฏิบัติงาน ณ สถานีอนามัยในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ  ตอมาการ
อบรมผูตรวจการนางสงเคราะหก็ไดถูกนำกลับมาดำเนินการอีกคร้ังตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๐๘ เปนตนมา โดยคัดเลือกพยาบาลอนามัยจากจังหวัดตางๆ เขารับการอบรมปละ ๑ รุนๆ ละ ๘๐ คน โดยมี
วัตถุประสงคใหผูที่จบการอบรมชวยแบงเบาภาระของพยาบาลอนามัยผูนิเทศงานจากสวนกลาง  ดูขอมูลประวัติสำนักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดท่ี http://
hp.anamai.moph.go.th/about.php 

๖๙ นายแพทยอมร  นนทสุต อดีตอธิบดีกรมอนามัย  และปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๗๐ นายแพทยวินิจ  อัศวเสนา อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ของพนักงานอนามัยท่ีจะมาทำงานทำท้ังดานท่ัวไป 

การปองกันโรคท่ัวไปแลวก็ดานสุขาภิบาล เพราะ

ฉะน้ันก็ทำอันน้ีขึ้นมา อันนี้ผมวามันไดประโยชน 

เพราะวาพอลงไป เราใชเขาไมใชเฉพาะสุขาภิบาล

เทาน้ัน อยางอ่ืนไดอีกหลายอันท่ีใหเขาทำ เพราะ

ฉะน้ันขณะน้ีเจาหนาท่ี ๒ ประเภทน้ีไปทำลงลึกมาก 

แลวผมอยากจะขอเรียนวาพอลงไปลึกแลวเราก็ไป

สรางสถานีอนามัยข้ึนมา เกิดสถานีอนามัยชั้น ๑ ชั้น 

๒ อะไรก็แลวแตข้ึนเพ่ือใหพวกน้ีอยู ฉะน้ันเม่ือพวกน้ี

อยูเราก็แทรกเขาไป เอาผดุงครรภแทรกเขาไป ก็

บริการไดทั้งหมด ไมใชเฉพาะสุขาภิบาลอยางเดียว มี

ทั้งผดุงครรภและการรักษาพยาบาลข้ันแรกๆ ก็ทำได  

 

  จนกระท่ังเม่ือเราสรางอะไรเสร็จ มีพนักงาน

อนามัย มีสถานีอนามัยแลว วันหน่ึงพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเสด็จมา แลวทรงรับสั่งวา หมอที่ทำอยู

นี่ดีแลว แตไมพอหรอกนะ ที่มีพนักงานผดุงครรภ 

พนักงานอนามัยน่ีไมพอ หมอตองชวยชาวบานเขาอีก 

เพราะทานบอกวาแคนี้ไมพอ นาจะทำหนวยเคล่ือนท่ี 

คำวาหนวยเคล่ือนที่เกิดจากตอนน้ัน ควรจะทำหนวย

เคลื่อนที่และเอาเจาหนาท่ีไปวางจุดใหดี มันจะได

ทำใหเปนกลุมเปนกอน ใหมี “area” [พ้ืนท่ี] มากข้ึน

ใหชาวบานไดรับมากข้ึน ถาพนักงานอนามัยอยูใน

สถานีอนามัยมันก็อยูเทาน้ีแหละ เพราะฉะน้ันตรงน้ีก็

เกิดขึ้นมา ผมขอเรียนวาพอทานรับสั่ง ทานก็บอกวา

เอาเงินไป ๒๒,๐๐๐ บาท ตอนน้ันอยูกรมอนามัยและ

ไปทำหนวยเคล่ือนท่ี ทานใหเงินเลย ๒๒,๐๐๐ บาท 

ใหไปทำหนวยเคล่ือนท่ี กรมอนามัยจึงไปสรางหนวย

เคลื่อนที่นี้ขึ้นมา๗๑ เพราะฉะน้ันเด๋ียวน้ีหนวยเคล่ือนท่ี

มันจะมากเกินแลวขณะน้ี แตวาอยางไรก็ตาม ก็เปน

ประโยชนมาก นอกจากเราเอาวิชาการแทเขาไป เสร็จ

แลวเราเอาหนวยเสริมเขาไปเพ่ือใหบริการเทาท่ีเจา

หนาท่ีทำได ไมลงลึกนัก ในขณะเดียวกันคือเรื่อง

แพทยจีน ผมเกิดมาแพทยไทย แตคุณพอผมเปนเช้ือ

จีน พอไมสบายอะไรก็เรียกหมอจีน “ตั้งอ๊ิกชอ” อยูที่สี่

ก๊ักพระยาสี นั่นแหละเปนหมอจีน เพราะฉะน้ันเราก็

เห็นวาท้ัง ๓ แพทยเหมาะท่ีจะทำงาน แตบังเอิญเรา

มุงเร่ืองแพทยแผนไทยและแพทยแผนโบราณให

กระจายมากข้ึน แพทยแผนจีนน่ีเราก็ไมอยากจะไป

ดึงเขามามากนัก เขาอาสาท่ีจะมาชวย เราก็ไมอยาก

ดึงเขามา แตแพทยแผนจีนเขาก็ “offer” [เสนอตัว] 

และเขาเกงทางดานกระดูก อันนี้ผม “test” [ทดสอบ] 

ดู คุณนาทำสวนหมากท่ีสี่พระยา เราก็มีคุณนากับตัว

เรา ถาคุณยายเราตองการหมากก็บอกไพโรจนไปขึ้น

หมาก ก็ตองปนข้ึนไป บางทีก็ใชบันได บังเอิญนาตก

ตนหมากลงมาท่ีดิน แลวก็ตกน้ำ แตไมมีใครเห็น เรา

ก็บังเอิญคุณยายใชใหไปปนตนหมากก็เจอใครรอง

ฮือๆ อยู ก็เจอนาอยูในน้ำ ดึงข้ึนมา เห็นกระดูกหอย

เลย ขาแขนหอย ก็ไมรูวาจะทำอยางไร ตอนน้ันโต

แลว แตยังไมไดเขาโรงเรียนแพทย ก็ไปบอกคุณพอ 

คุณพอเรียกแพทยจีน เราแปลกใจมาก มาถึงก็จับ

และมัด แลวก็กินยา และแกดีขึ้นจนกระท่ังเด๋ียวน้ี ตอ

มาแกไปตายตอนรถคว่ำ แตวาตกตนไมไมตาย ตรงนี้

ผมแปลกใจมาก ผมถึงบอกวา เราคิดวาขณะน้ีแพทย

แผนไทยน้ันดี แลวก็มาแพทยแผนปจจุบัน และมา

เจอแพทยแผนจีน ผมคิดวาถาเราเอา ๓ แพทยมา

รวมกัน และใครเกงทางไหนเอาทางน้ัน รวมกันแลว

มันก็จะดีสำหรับความคิดผมและเวลาอบรม มันก็

ออกมาอยาไปคำนึงวาตองมีดีกรี ดอกเตอรดีกรี 

มาสเตอรดีกรี ซึ่งผมเฉยๆ ในใจผมนั้น เราทำอยางไร

ใหกวางท่ีสดุเทาท่ีกวางได เราสนับสนนุชวยประชาชน 

ใหดีที่สุด เราตองการอยางน้ัน สวนจะลึกไปไหมน้ัน

อีกเร่ืองหน่ึง ถาเรารวมกันทำได มีพวกนองๆ หลาย

คน และมีพวกแพทยแผนไทยมาบอกวา เราจะทำ

อยางไรท่ีจะขยายเร่ืองนี้ เพราะการสาธารณสุขจะพ่ึง

อันใดอันหนึ่งไมได สำหรับใจผมตองตัวเขาเอง และ 

เร่ืองที่เขาสนใจทุกอยาง ที่จะดูแลสุขภาพของเขาใหดี 

บางคนชอบแพทยแผนจีน บางคนชอบแพทยแผน

ไทย อยาไปเจาะจงแพทยแผนปจจุบัน อันน้ีผมไม

เห็นดวย ถารวมกันได เราเอาแพทยแผนโบราณเขา

๗๑ ในบทท่ี ๒ เร่ืองระบบบริการสุขภาพน้ัน นายแพทยไพโรจน ระบุวาหนวยแพทยเคล่ือนที่เกิดขึ้นครั้งแรกในชวง พ.ศ. ๒๔๙๖-๗ 
๗๒ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑๓ ของไทย  เปนรัฐบาลในระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙  ออกนโยบาย “เงินผัน” หรือการผันเงินงบประมาณลงไป

ในชนบท สรางโครงการตางๆ เชนทำถนน ขดุคลอง สรางสะพาน  รวมทั้งมีนโยบายชวยเหลือคนยากจนดวยการรักษาพยาบาลฟรี  เรียนฟรี  ขึ้นรถเมลฟรี  ดูภาพรวมในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ใน 
ผาสุก พงษไพจิตร และ คริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (เชียงใหม : ซิลคเวอรมบุคส, ๒๕๓๙), ๕๑๔-๕๑๖. 

๒๕



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

มารวมกันได และถาจำเปนจริงๆ ก็ลองดูวาในชุมชน

ไหนมีคนเยอะก็ลองเอาตรงน้ีเขามา ถาเราทำตรงน้ีได

ผมวาถูกก็ถูก กระจายก็ไดดี สำหรับใจผมนะครับ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : สมัยผมไปเก็บขอมูลทำวิจัยอยูที่สุรินทร ที่

นั่นมีสถานีอนามัย เขาบอกวาสมัยโนนทางการก็บอก

ใหคหบดีบริจาคท่ีดิน และใครบริจาคท่ีดินก็ใหเอาลูก

มาเรียนเปนผดุงครรภ และกลับไปประจำอยูในทอง

ถ่ินของตัวเอง ซึ่งก็ทำไดในระดับหนึ่ง ตอมาภายหลัง

ในชวงนโยบายรักษาพยาบาลฟรีของรัฐบาลของทาน

คึกฤทธ์ิ๗๒ ทำใหความตองการทางการแพทยเพ่ิมมาก

ขึ้น ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นั้น ก็เร่ิมที่จะมีการขยายระบบบริการสุขภาพเขาไป

ในชนบทมากข้ึน ผมอยากจะฟงเร่ืองราวของจากคุณ

พูลทรัพย ซึ่งเปนคนดูแลการเงินอยูที่สำนักงบ

ประมาณ และเปนกำลังสำคัญในการผลักดันใหบริการ 

สุขภาพขยายตัวไปในชนบทไดกวางขวาง ไมทราบวา

คิดอะไรอยางไรในตอนนั้นจึงทำการมีผลกระทบกวาง

ขวางกับสังคมตอมาอยางมาก 

 
¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � »�ÂÐÍ¹Ñ¹μ : ผมรับงาน๗๓ ของกระทรวง

สาธารณสุขประมาณปลายป ๒๕๒๒ ตั้งแตป ๒๕๒๒ 

ถึง ๒๕๒๔ ตองขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดพา

ผมไปดูงานตางๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในตาง

จังหวัด ผมเห็นแลวรูสึกเห็นใจแพทยมาก เห็นปญหา

ของสาธารณสุขในชนบท และเผอิญผมเรียนทาง

เศรษฐศาสตรมา ทางเศรษฐศาสตรที่เราเรียนเนนทาง

เรื่องของการกระจายรายได เมื่อไปเห็นแลวท่ีสำคัญก็

คือ เร่ืองโรงพยาบาลอำเภอ ๑๐ เตียง แตมีหมอคน

เดียว บางแหงไมมี[หมอ] เมื่อมีหมอคนเดียวก็ปรากฏ

วาตองทำเองทุกอยางหมด และก็เปนหน้ีคายา บาง

แหงติดหน้ีตั้งหลายๆ ลาน ถึงหกเจ็ดลานก็มี บางคน

ยังจบมาใหมๆ จบมาปสองปก็เปนหน้ีตั้งหลายลาน

แลว เพราะวาคนเกาทำมาดวย เมื่อเปนเชนน้ีแลวก็มี

ปญหาตอไปวา หมอก็ไมอยากไป หรือไปอยูก็อยาก

รีบกลับ เพราะฉะน้ันสาธารณสุขก็ย่ิงแยไปใหญ  

 

  àÃ×èÍ§·Õè ò นอกจากเร่ืองยาก็ยังมีเร่ืองเก่ียวกับ

ปญหาของหมอท่ีไมสามารถสงตอคนไขไดเพราะวา

ชวงน้ันมีแตมอเตอรไซค โรงพยาบาล ๑๐ เตียงน้ัน มี

แตมอเตอรไซค ก็ไปเห็นปญหาในตอนน้ันราวป 

๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ พอผมไปเห็นถาเราไมแก โอกาสท่ี

เราจะทำใหหมอไปอยูในชนบทนั้นเปนไปไมไดแน ผม

ก็เลยใชระบบของการกระจายทางงบประมาณ คือ  

ผันเงินงบประมาณ ผมจึงเรียนมาทางกระทรวง

สาธารณสุข ทางสำนักงานปลัด (สป.) ตอนนั้นคุณ

หมออุทัย๗๔ เปนผูอำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค 

หลังจากน้ันก็ไดคุยกันวา ถามีเงินอะไรที่สามารถผัน

มาไดใหแจงมาที่ผม ตอนนั้นเปนซี ๗ แตมีบทบาท

เยอะมาก เพราะดูงบประมาณทัง้กระทรวงสาธารณสุข 

เราก็เห็นวาถาทำมาเราจะรีบตอบสนองโดยเร็ว คือ  

 

 »ÃÐ¡ÒÃáÃ¡ เพ่ือที่จะใหแพทยอยูใหได สราง

ประสิทธิภาพของสาธารณสุขในชนบท โดยใชวิธีการ

ทางด านงบประมาณรวมกับยุทธศาสตรทาง

สาธารณสุขท่ีไปสูชนบท ถาทำเร่ืองมาเราก็จะรีบ

เปล่ียนแปลงเงินไมวาเงินท่ีไหนท่ีมีอยู เราก็จะ

เปล่ียนแปลงไปเปนเงินคายาเพ่ือลดหน้ีของเขา เขาก็

จะไดไมตองยุง กังวลเร่ืองของการเปนหน้ี จะไดรักษา

คน[ไขไดเต็มที่]  

 

 »ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ ทำอยางไรถึงจะสรางความเปนอยูที่ดี

ขึ้นและทำใหหมอสะดวกย่ิงขึ้น เพ่ือใหมีกำลังใจที่จะ

อยูในชนบท ก็บอกวาขอใหโอนเงินมาเถอะในการซ้ือ

รถปคอัพ เพราะวาในสมัยน้ันถาใหผมข่ีมอเตอรไซค 

ผมก็ขี่ไมได และถาเราลองมานึกถึงใจเรา ถาเราเปน

หมอท่ีไปอยูแบบนั้นอยูไมไดแน คนอยูไดตอง[มีใจ

สู]เหลือเกิน เราคิดถึง[ตัวเขา]ตัวเรา เพราะฉะน้ันเม่ือ

ขอโอนเงินมาจะใหเปล่ียนเปนรถปคอัพทันที เพ่ือให

เขาสามารถออกไปสูโลกภายนอกไดสะดวก เพราะ

สมัยกอนถนนไมคอยจะดี โคลนก็เยอะแยะ เพราะ

ฉะน้ันข่ีออกมาขางนอกลำบากมาก ก็ขอโอนเงินมา

๗๓ หมายถึงไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข - พูลทรัพย 
๗๔ หมายถึงนายแพทยอุทัย สุดสุข 
๗๕ ดูรายละเอียดใน คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕  (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙)  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนักขาวพาณิชย  กรมพาณิชยสัมพันธ, ๒๕๒๔) และ สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมพัฒนา
สังคม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, และมหาวิทยาลัยเกริก, สถานภาพของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในอดีต-ปจจุบัน ชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑-๗ 
(พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๓๙) (กรุงเทพฯ: บริษัทเดอะ เบสท กราฟค ดีไซน จำกัด, ๒๕๓๙). 

๒๖
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เพ่ือ[ซื้อรถปคอัพ]ใหเขาสามารถไปไหนได และยัง

สามารถสงตอคนไขได นอกจากน้ันแลว ผมยังมี

ความประทับใจวาหมอในชนบทน้ัน หมอเขามีคน

เดียว แตวามีเตียงคนไข ๑๐ เตียง แลวเลือดก็ไมมี 

หากเผอิญคนไขมาเลือดกรุปเดียวกับหมอ หมอก็

บริจาคเลือดเอง ผมเห็นอยางน้ีแลวผมประทับใจเรื่อง

นี้มาก ผมคิดวาตองทำอะไรใหมากท่ีสุดเทาท่ีทำไดใน

การท่ีจะสรางศักยภาพและใหหมออยูในชนบทใหได 

ตอนน้ันซี ๗ เองนะครับ  

 

  หลังจากน้ันก็ไดมีการทำแผนสาธารณสุขแผนที่ ๕ 

ตั้งแต ๒๕๒๕-๒๕๒๙๗๕ รูสึกวาทำต้ังแตป ๒๕๒๔ 

เพ่ือจะใชป ๒๕๒๕-๒๕๒๙ ในชวงน้ันทางกระทรวง

สาธารณสุข [มีความสามารถในการวางแผนไดดีมาก 

อีกท้ังมีผูใหญที่ดีมีความสามารถและมีจุดหมาย

กระจายการพัฒนางานสาธารณสุขไปสูภูมิภาคและ

ชนบทอยางจริงจัง นอกเหนือจากการพัฒนาการ

รักษาพยาบาลในกรุงเทพฯ - พูลทรัพย] นอกจากน้ันมี

อีกเรื่องหน่ึง คือเร่ืองสาธารณสุขมูลฐาน๗๖ ไดไปดูก็

ปรากฏวามีปญหา คือ หลักการดีมากแตวิธีการ

ปฏิบัติมีปญหา เพราะสมัยกอนเงินก็จำกัด มีกระเปา

ยาแลวก็ใหเงินไปพันบาท๗๗ รูสึกวาตอนน้ัน อสม. 

[อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน] หมูบานหน่ึง

มีอยูคนเดียว รูสึกวาตอนนั้นยังไมมี ผสส. [ผูสื่อขาว

สารสาธารณสุข]๗๘ ตอนน้ันก็ใหไปหนึ่งพันบาทซ้ือยา

ใสกระเปา ก็ไมไดแจกฟรีเพราะวาเงินไมมี๗๙ ถาคน

ไหนพอจายไดก็จาย จายอยางถูกๆ ไมก่ีบาท ๒-๓ 

บาท แตปรากฏวาพอไปดูงานมีปญหาผมไปกับคุณ

หมออุทัย ตอนนั้นกองสาธารณสุขมูลฐานยังไมมี 

ปรากฏวาบางแหงเงินเกือบหมดเพราะวาแจกฟรีหมด 

คนมีเงินก็ไมเก็บ คนไมมีเงินก็ไมเก็บ เราก็คิดวาเชนน้ี

เราคงหางบประมาณไมไหว ก็กลัวสาธารณสุข

มูลฐานจะลมสลาย ก็เลยมาน่ังคุยใหความรูแก อสม. 

ทั้งหลายวาตองวางตามเกณฑของเรา คือ ถาใครพอมี

เงินก็ใหเขาชวยบาง เพ่ือจะไดชวยคนอ่ืน และในสวน

ที่ขาดเราจะมีงบประมาณ[เสริม]ให เชน จะใหเปน

เกณฑพันบาทจะขาดไปรอยสองรอยเราก็ตั้งงบ

ประมาณเสริมใหเพ่ือที่จะดูแลคนชนบทในระดับลาง

ได เปน “primary health care” [การสาธารณสุข

มูลฐาน] เพ่ือชวยสนับสนุน “basic health care” 

[การดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน] “secondary health 

care” [การดูแลสุขภาพ และ “tertiary health care”] 

การดูแลสุขภาพ ตอไป ถาไมเชนน้ันทำไมได พวกเรา

เห็นปญหา เราไดแกไขไปในลักษณะท่ีเปนปญหา

เฉพาะหนา๘๐  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ: ที่เร่ิมทำตอนท่ียังไมเปนแผนราบร่ืนดี หรือวา

มีอุปสรรคในการนำแนวความคิดตางๆ เหลาน้ีไปใส

ในระบบ  

 

¾ÙÅ·ÃÑ¾Â : ก็มี เพราะวาตอนน้ัน การท่ีจะผันเงินจากการ

กอสราง คือสมัยกอนจะเปนงบประมาณกอสรางเยอะ 

ในการที่จะผันเงินการกอสรางจาก “hardware” มาสู 

“software” เหลาน้ีลำบากมาก เพราะคนจะเห็นแต

กอสราง มีแนวความคิดเร่ือง “software” นอยมาก 

โดยเฉพาะท่ีทำงานผมก็เปนเชนกัน เพราะฉะน้ัน

ประสบความยากลำบากพอสมควรทีเดียว นอกจาก

นั้นยังมีปญหาวา ตอนท่ีเราทำงบประมาณ เราเห็น

ปญหาในสาธารณสุขมีปญหามาก๘๑ แตในกรุงเทพฯ 

การกอสรางมีมากมายเหลือเกิน เราเคยพูดกันเลนๆ 

วาแถวอนุสาวรียฯ แผนดินทรุดเยอะเพราะวาสรางกัน

จัง โรงพยาบาลเยอะแยะเลย ผมคิดวาจะทำอยางไร 

เพราะงบประมาณมีจำกัด ถาเราจะเพ่ิม[งบประมาณ] 

ก็จะเพ่ิมไดนิดเดียว และไมสามารถกระจาย

๗๖ กระทรวงสาธารณสุขไดเร่ิมดำเนินการสาธารณสุขมูลฐานตั้งแตแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๕) โดยเนนการฝกอบรม ครูฝกสาธารณสุขมูลฐาน และการอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข ไดแก ผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) ใหครอบคลุมรอยละ ๕๐ ของหมูบานในชนบท และสนับสนุนยา และเวชภัณฑประจำหมูบาน  

 ตอมาในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) กระทรวงสาธารณสุขไดขยายการอบรม ผสส. และ อสม. ใหครอบคลุม ๑๐๐ เปอรเซ็นต ทุกพ้ืนท่ีในเขตชนบท โดยใหมีการดำเนิน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ครอบคลุมองคประกอบสำคัญ ๘ ประการ อันไดแก การใหสุขศึกษา การโภชนาการ การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การใหการรักษาพยาบาลโรคงายๆ ที่พบบอยในทองถ่ินการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและการจัดหาน้ำสะอาด การจัดหายาท่ีจำเปนไวใชในหมูบาน การอนามัยแมและเด็ก การวางแผนครอบครัว การควบคุมโรคประจำทองถ่ิน 

๗๗ เพ่ือเปนเงินหมุนเวียนซ้ือยาใสกระเปา - พูลทรัพย 
๗๘ ผูสื่อขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) จะเปนผูทำหนาท่ีเปนศูนยกลางของการส่ือสารขอมูลทางดานสาธารณสุขระหวางเจาหนาท่ีสาธารณสุขกับชาวบาน และสามารถใหความชวยเหลือและความสะดวก

แกเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการใหบริการสุขภาพตางๆ แกชาวบาน  และจะทำใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขของรัฐสามารถรับรูและแกปญหาสุขภาพของชาวบานไดตรงจุดมากย่ิงขึ้น   
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) คือ ผสส. ที่ไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมในการใหบริการดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐาน หรือสามารถใหการรักษาอาการเจ็บปวยแบบพ้ืนฐานใหแกชาวบานโดยคิด

คาบริการเพียงเล็กนอยเทาน้ัน.  ดูรายละเอียดไดใน ทวีทอง หงษวิวัฒน และคณะ, “โครงการสาธารณสุขมูลฐาน,” (โครงการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมโครงการสำหรับแผนพัฒนาชนบทยากจน ดำเนินการ
โดยสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย เสนอตอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๒๔) และดูทวีศักด์ิ   เผือกสม, เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม, ๒๔๗-๒๕๔.  

๗๙ หมายถึงในตอนแรกน้ันยังไมไดจายยาฟรีใหแกผูปวยในหมูบาน  เพราะเงินงบประมาณยังไมพอ - พูลทรัพย 
๘๐ ในภายหลังคุณพูลทรัพยขยายความเพ่ิมเติมวาหมายถึง การแกไขปญหาในเชิงระบบเปนองครวมโดยบูรณาการดานแผนและงบประมาณ  มิใชการดูแลแตสิ่งท่ีเปนปญหาเฉพาะหนา - พูลทรัพย 
๘๑ หมายถึงงบประมาณดานสาธารณสุขในภูมิภาคและชนบทมีปญหามาก - พูลทรัพย 

๒๗



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

สาธารณสขุไดเรว็เทาท่ีควร ก็เลยบอกวาจะตองคลายๆ 

กับผันเงินงบประมาณจากสวนกลางไปสูชนบท ชะลอ

การกอสรางในกรุงเทพฯ ไวบาง จากท่ีสรางมากมาย 

เพ่ือผันเงินไปสูชนบท  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เรียกวาเปล่ียนความคิดสวนกระแสหลักเลย

นะครับ 

 

¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � : ครับ เปลี่ยนความคิดสวนกระแสหลักเลย 

เพราะผมมองเห็นวา ถาหากเราไมเปล่ียนอยางน้ี คน

ก็แหเขากรุงเทพฯหมด พวกชาวชนบทก็จะแหมา

รักษากรุงเทพฯ เพราะบริการสาธารณสุขไมเพียงพอ 

และผมไดอานเอกสารของกระทรวงสาธารณสุข

ที่ทำการศึกษาพบวา คนตางจังหวัดมารักษาท่ี

กรุงเทพฯ บางทีตองขายควาย บางทีตองขายท่ี 

เปนตน ในขณะท่ีเขาก็ยากจนจะแยอยูแลวและตอง

เปนหนี้สินอีก ถาเราทำอยางนี้ได๘๒ ก็จะสามารถ

ชวย[พัฒนางาน]ภาคสาธารณสุข แลวก็ชวยใหเขาไม

เปนหน้ีและชวยเขาใหมีชีวิตอยูไดพอสมควร นี่ก็เปน

เร่ืองของการกระจาย[การสาธารณสุข] 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ชวงน้ันงบประมาณในเมืองก็ชะลอลงมาก 

 

¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � : ไมชะลอครับ เพราะเราแคลดเร่ืองของการ

กอสราง และซื้อเครื่องมือที่แพงๆ ใหนอยลง  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เห็นอาจารยอารี๘๓ บอกวาเวลาเจอคุณ    

พูลทรัพยนี่ตัวสั่นเลยครับ เพราะกลัวจะถูกตัดงบ 

 

¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � : เพราะการสรางโรงพยาบาลรามาธิบดีสมัยน้ัน

ตองสรางใชเงินมหาศาลเลย เปนงบประมาณสูงมาก 

เพราะผมเองไมใหความสำคัญเร่ืองการกอสรางมาก

เกินไป ให[กอสราง]เทาท่ีจำเปน แตจะเนนเร่ือง

คุณภาพของการรักษามากกวา ตอนน้ันเม่ือเราลด

เรื่องของการกอสราง ลดเรื่องของวัตถุลง ก็สามารถ

ผันไปชวยเร่ืองของทางดานการรักษา เร่ืองของการ

ปองกันสงเสริมสุขภาพ และตอนท่ีทำน้ัน ผมกับคุณ

หมอไพโรจนก็ไดคุยกันเร่ือย วาเราทำอยางไรถึงจะ

ปรับสัดสวนในเร่ืองของงบ “promotive - preventive” 

[เชิงการสงเสริมและการปองกัน] ใหเพ่ิมขึ้นตลอด

เวลา เพราะสมัยกอน “curative” [เชิงการรักษา] นั้นมี

สดัสวนท่ีสงูมากในงบประมาณของกระทรวงสาธารณสขุ 

ซึ่งเราก็มามองแลววาในเรื่อง “curative” นั้น ตอให

เราเนนมากๆ เทาไหรก็ไมพอ ถาหาก “promotive - 

preventive” ไมมาชวย ก็พยายามทำเร่ืองนี้ แตที่ไดมี

ผลมากที่สุดคือแผนสาธารณสุขฉบับที่ ๕ เพราะจาก

การท่ีพวกเราเร่ิมตนทำยุทธศาสตรเหลาน้ี โดยเปน

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขรวมกับยุทธศาสตรทาง

ดานงบประมาณ มาเปนปาทองโก โดยไดมารวมทำ

แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ ๕ ผมมานั่ง [ทำ

แผนและงบประมาณรวมกันโดย] ใกลชิดท่ีกระทรวง

สาธารณสุข ชวยกันทำตลอดเวลา เพราะเห็นวาถา

แผนไมดียุทธศาสตรไมดี งบประมาณท่ีจะใชไมเกิด

ประสิทธิภาพ[และประสิทธิผล] ผมไมเอางบประมาณ

มาเปนอำนาจ๘๔ ผมอยากจะเห็นวาใหมียุทธศาสตรที่

ดี หลักท่ีดี แลวเราจะ[จัดทำงบประมาณ]เสริมอยาง

สุดหัวใจ คิดเชนน้ี ก็เลยมารวมทำสาธารณสุข  

 

  เผอิญในชวงน้ันผมไปเรียนท่ีเมืองนอกกลับมา ผม

ไปเรียนปริญญาโทดาน “Public Administration” 

[การบริหารรัฐกิจ] ก็ไดมีการพูดถึงระบบงบประมาณ

แบบ “Planning, Programming, Budgeting” ตอน

นัน้ในตำรามี และยกตัวอยางกรณีโรเบิรต  แมค็นามารา 

[Robert McNamara]๘๕ ซึ่งเปนรัฐมนตรีกลาโหม แต

มาจากภาคธุรกิจ เขาก็ใชระบบงบประมาณแบบ 

“Planning, Programming, Budgeting” มาทำงบ

ประมาณของกระทรวงกลาโหม โดยทำงบประมาณ

กลาโหมใหเกิดประโยชนโดยสูงสุด โดยมองทางเลือก

ตางๆ ในการใชงบประมาณของเขา เมื่อผมไดเรียนรู

ทางน้ันกลับมา ก็ไมมีโมเดล [model] ใหเห็นเลยวา

ทำอยางไร แตรูวาเปนอยางน้ี เผอิญเมื่อกลับมาและ

๘๒ หมายถึงการกระจายบริการสาธารณสุขไปสูชนบท - พูลทรัพย 
๘๓ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอารี วัลยะเสวี 
๘๔ หมายถึงเอาแตจัดงบประมาณ โดยไมรวมจัดทำแผน - พูลทรัพย 
๘๕ โรเบิรต แม็คนามารา รัฐมนตรีกลาโหมคนท่ี ๘ ของสหรัฐฯ ในชวงระหวาง ๒๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๑ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ ค.ศ.๑๙๖๘ ในสมัยของประธานาธิบดีจอหน เอฟ. เคนเนด้ี (John F. 

Kennedy) และประธานาธิบดีลินดอน บี. จอหนสัน (Lyndon B. Johnson) 
๘๖ หมายถึงโดยการประยุกตระบบงบประมาณแบบ “Planing, Programming, Budgeting” กับหลักการและแนวคิดแบบเศรษฐศาสตรสาธารณสุข – พูลทรัพย 

๒๘
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เมื่อทำแผนฯฉบับที่ ๕ ทางสาธารณสุขก็ยอดเย่ียมท่ีมี

ยุทธศาสตรที่คอนขางดีมากเลยท่ีเนนในเร่ือง (๑) ทาง

ดานการปองกัน และ (๒) การกระจายไปสูชนบท รวม

กับยุทธศาสตรหลายๆ อยางท่ีสนับสนุนในเร่ืองน้ี ผม

ก็มารวมแลวก็มาใสแนวคิดเ ร่ืองเศรษฐศาสตร

สาธารณสุข๘๖ และอีก ๖-๗ ปตอมาเศรษฐศาสตร

สาธารณสุข หรือ “Health Economic” เขามามี

บทบาทมาก แตระยะหลังเละไปหมด ไมสนใจ ใชเงิน

อยางมหาศาลโดยไมไดประโยชนเทาท่ีควร  

 

  เผอิญผมเรียนดานเศรษฐศาสตร แตไมไดเรียน

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข แต “concept” [แนวคิด] ก็

คลายกัน ผมก็ไดใชแนวคิดทางดานสาธารณสุขมา

จับ [ในภาวะท่ีเรามีงบประมาณจำกัด – พูลทรัพย] 

อยางเชนเร่ือง “marginal utility” อรรถประโยชน

สุดทาย คือ เมื่อใชเงินเพ่ิมขึ้นน้ัน อรรถประโยชน

สุดทายจะตองคุมกวาท่ีเราจายเพ่ิม หรือเร่ือง 

“economies of scale” คือขนาดของการผลิตท่ี

ประหยัด ผมนำมาใชกับโรงพยาบาล อยางเชนวาใน

กรณีโรงพยาบาลอำเภอ ๑๐ เตียง ถาหากจะขยายจะ

ตองใชใหเกิดประสิทธิภาพเพราะลงทุนไปเยอะแยะ 

จะใชใหเกิดประประโยชนสูงสุดไดอยางไร ก็หมาย 

ความวา ถาสมมุติวา ๑๐ เตียง ๓๐ หรือ ๖๐ เตียง ถา

ไมมีคนไขมากกวารอยเปอรเซ็นต เกิน ๒ ป เราจะไม

ใหขยาย[เตียง]เพราะวาจะได “save” [ออมไว] ไปทำ

อยางอื่น [ไมใช] พอ [อัตราการครองเตียง] สัก ๙๐ 

เปอรเซ็นต ก็สรางแลวขยาย [จำนวนเตียง] แลว [ใน

ขณะท่ี] หมอก็ไมมี พยาบาลก็ไมมี ที่เปดใหมก็ยังหา

หมอไมได โดยหลักทางดานเศรษฐศาสตร ควรตองมี

คนไขเกินรอยเปอรเซ็นตสัก ๒ ป เพ่ือใหแนใจ เพราะ

บางทีมันเปล่ียนได เพราะพอสรางท่ีอื่นเสร็จ๘๗ บางที

มีการดึงคนไข พอ ๒ ป ก็ขยายไดอยางน้ีเปนตน นี่คือ

หลักของ “economies of scale” และหลักของ

อรรถประโยชนสุดทาย เมื่อเราเพ่ิมเงิน ผลประโยชน

ตองไดคุม  

 

  ที่นี้การทำแผนพัฒนาสาธารณสุขฯ ฉบับที่ ๕ มัน

จะตองประมาณการงบประมาณ ๕ ป [ใหสอดคลอง

กับแผน] เม่ือเราทำแผนแลวผมถือหลักเลยวา แผน

นั้นตองเปนแผนที่ปฏิบัติไดจริง การจะทำใหแผน

ปฏิบัติไดก็คือ แผนกับงบประมาณตองติดกันเปนปา

ทองโกเลย เพราะฉะน้ันจึงมาทำแผนรวมกันต้ังแต

แรก กอนหนาน้ันเวลากันงบประมาณก็ตองเผ่ือๆ ไว๘๘ 

กอนมารวมสัมมนาไดไปคนหาของเกามาดู แฟมป 

๒๖-๒๗ ยังอยู เพราะทำดวยความรักและดวยความ

จริงใจและทำใหมันดี ผมก็เก็บไว เพราะวาเปนสิ่งท่ีมี

คุณคา  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ขออนุญาตเอามาไวที่หอจดหมายเหตุดวย

นะครับ 

 

¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � : บางอัน๘๙ ก็เลือนๆ ไปแลว ตอนที่จัดทำงบ

ประมาณ ๕ ปลวงหนาน้ันไดคิดอยางหนักวา แตวา

จะทำอยางไรใหงบประมาณ ๕ ป เปนงบประมาณท่ี

ใกลความเปนจริงท่ีสุด เพราะไมอยางน้ัน เวลาเขียน

งบประมาณมันทำไมได เราก็จะถูกตอวาๆ ตั้งงบ

ประมาณบอกวาจะใชเทาน้ีแลวทำไมไมใหเทาน้ี เราก็

จะไดทำเปนกรอบไว ก็คิด model [แมแบบ] โดย

ทำการ “projection” [ประมาณการลวงหนา] งบ

ประมาณ ๕ ป ของประเทศกอน วาจากภาวะ

เศรษฐกิจแบบนี้ ซึ่ง model นี้ไมมีที่ไหนมี ผมคิดเอง 

วางบประมาณอีก ๕ ป ขางหนา[ของประเทศ]นั้น งบ

ประมาณจะเปนอยางไรในแตละป [ในระยะแผน

พัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๙) 

แลวประมาณการลวงหนาสำหรับงบประมาณ      

กระทรวงสาธารณสข - พูลทรัพย]  

 

  »ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ ก็ดู “percentage share” [สัดสวน

รอยละ] ของ [งบประมาณสาธารณสุข] แตละปวา

ควรจะเปนเทาไร และเผ่ือไวหนอยหน่ึง ใหมีความเปน

ไปได และเอายอดวงเงินน้ันเปนภาพ “macro” [งบ

๘๗ หมายถึงโรงพยาบาลหรือขยายเตียงในจุดท่ีไมหางกันมาก - พูลทรัพย 
๘๘ คุณพูลทรัพยอธิบายเพ่ิมเติมวา เมื่อกอนเวลาทำงบประมาณมักจะขาดแนวทางท่ีชัดเจน  แตเมื่อไดรวมทำแผนและจัดทำงบประมาณ ประมาณการลวงหนาควบคูไปดวย ก็จะเกิดการบูรณาการ 
๘๙ หมายถึงตัวเลขบางตัวและบางขอความ - พูลทรัพย 

๒๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ประมาณรวมของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ

มหภาค] และก็มากำหนดภาพ “micro” [งบประมาณ

แยกตามหนวยงานตางๆ ในกระทรวงในระดับจลุภาค] 

ทางดานสาธารณสุขอีกคร้ังวา ถาจะทำงบประมาณน้ี 

ยุทธศาสตรอยางน้ีจะตองมีเปาหมายประมาณเทาไร 

ปหน่ึงโรงพยาบาลอำเภอ ๑๐ เตียง จะมีสักก่ีแหง โรง

พยาบาล ๓๐ เตียงจะมีสักก่ีแหง  

 

 »ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁ เมื่อไลดูอยางน้ีแลว ผมก็ทำ[ประมาณ

การ]งบประมาณ ๕ ป ทั้งกระทรวง และประมาณการ

งบประมาณ ๕ ป ของทุกกรม ทั้ง ๕-๖ กรม แตตอนท่ี

ทำงบประมาณ ๕ ปนั้น เรายึดหลักวาเร่ือง 

“promotive-preventive” ตองมีความสำคัญสูงสุด 

อยางเชน[การประมาณการ]งบประมาณปแรกของ

แผนฯ เชน ประมาณการป ๒๕๒๕ งบประมาณเพ่ิม

ประมาณ ๑๕ เปอรเซ็นต เราก็จะให อยางเชนของ 

สป. [สำนักงานปลัดกระทรวง] ๑๕.๕ เปอรเซ็นต 

เพราะมันมีงบผูกพันและยังปรับอะไรไมได แตวาของ 

อย. [สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา] นั้นให

เยอะ [โดยจัดงบประมาณการงบประมาณ] ให ๑๖.๕ 

เปอรเซ็นต เพราะวาเนน “promotive-preventive” 

อยางน้ีเปนตน เพราะเราจะดูทั้งหลักการเนน 

“promotive-preventive” มาจัด “priority” [ลำดับ

ความสำคัญกอนหลัง] และสองเนนวา ความสำคัญ

เปนอยางไร [หากมีลำดับความสำคัญต่ำแต] เรายัง

ลบไมได๙๐ แตถาปตอไปไมมีงบผูกพันปหนาก็จะ 

[ปรับลดยอดของหนวยงานและ/หรืองานของโครงการ

ที่มีความสำคัญต่ำ – พูลทรัพย] เพ่ือจะไดเนน 

“promotive-preventive” มากข้ึน  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ในระดับประเทศที่ทำชวงแผนฯ ๔๙๑ แผนฯ 

๕ จะเปนชวงของงานสาธารณสุขในระดับชุมชน และ

ตัวแผนมีเปาหมายชัดเจนวาเปนแผนเพื่อที่จะพัฒนา

ชนบท มีเปาหมายหลักอยูที่ชนบทยากจน ผมคิดวา

ตรงน้ันอาจจะมีอาจารย หรือวาคุณมงคล หรือ

อาจารยอุทัย ชวยเสริม แตตอนน้ีขอเรียนเชิญอาจารย

อารี วาอาจารยอยากจะเลาความทรงจำสวนตัวเก่ียว

กับเรื่องประสบการณที่อาจารยไปบุกเบิกเ ร่ือง

โภชนาการในชนบท เปนชวงท่ีทำใหงานในชนบทมี

ความชัดเจนข้ึน  

 

È.¹¾.ÍÒÃÕ ÇÑÅÂÐàÊÇÕ : ผมตั้งแตเร่ิมเปนนักเรียนมัธยมมาก็
มีชีวิตอยูในกรุงเทพฯ ตลอด และยอมรับวาไดพบชีวิต

ที่นอกเหนือไปจากกรุงเทพฯ นอยมาก แตผมไดไป

เรียนรูในรูปที่วา ขางบานผมมีขุนโอสถ ก็ไดมาเรียนรู

จากทานขุนโอสถในลักษณะคอนขางท่ีจะเปนแพทย

แผนโบราณมา นั่นก็ทำใหรูสึกดึงใจผมตั้งแตเปน

นักเรียน วาครอบครัวผมเปนครอบครัวใหญ ผมเปน

คนแรกคนโต ยังมีที่เหลืออีก ๙ คน มีสองแม ก็ทำให

สอนผมวา เราตองชวยดูแลญาติ ถาเราดูแลญาติเรา

ไมได รูสึกเปนลักษณะท่ีวานองๆ เราคงแยไมรูวาจะ

ไปตามหาใคร เร่ืองน้ันเร่ืองน้ีตางๆ ตรงน้ีไมไดพูด 

“expose” ตัวเองกับสวนภูมิภาค แตเราเห็น “need” 

ความตองการของนองของเรา นี่เปนจุดเร่ิมตนท่ีผม

สนใจทางดานแพทยเพ่ือที่จะดูแลญาติพ่ีนองกอน 

เพราะเราเห็นเลยวาถามันขาดมันยุงยากมาก เพราะ

ผมก็ไมไดไปเห็นอะไร แตความจริงแลวก็มีความรูพอ

สมควร เพราะมีญาติแตคร้ังโบราณท่ีจังหวัดปทุมธานี

มาหาเปนครั้งเปนคราว ที่เอยมาก็อยากใหรูสึกวา เรา

เขาใจปญหาสุขภาพในมุมมองเหลาน้ี  

  

  ทีนี้เม่ือผมมาเริ่มเปนนักศึกษาแพทยและมาเรียน

อยูที่ศิริราช พอเร่ิมสอบเขามาได ผมเขียนไวดวยวา ผู

ที่ผมรูจัก ๒ ทานแรก คือ ทานอาจารยเสมกับทาน

อาจารยหมอชลวิชช๙๒ ตอนนั้นเทาท่ีผมทราบก็คือวา

หมอทั้ง ๒ ทานไดรับทุนไปตางประเทศ ก็เลยใหความ

สนใจทางดาน “Surgery” [ศัลยกรรม] และทานมา

สนใจทำงาน “Anatomy” อาจารยทั้ง ๒ ทาน มาตั้ง

แตไกโหและกวาจะกลับก็โอโฮ... ผมเปนนักเรียน

แพทยใหม ตอนนั้นเร่ิมโรงเรียนแพทย มาคิดวาเรา

ไหวหรือเปลาน่ี ตรงน้ีเปนจุดท่ีกระตุนผมมาก 

อาจารยชลวิชชมารูจักอีกคร้ังก็เม่ือผมไปทำงานรวม

๙๐ เพราะเปนงบผูกพัน - พูลทรัพย 
๙๑ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน กระทรวงสาธารณสุข, โครงการพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนักขาว

พาณิชย กรมพาณิชยสัมพันธ, ๒๕๑๙)   
๙๒ นายแพทยชลวิชช ชุติกร ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลอุบลราชธานีอยูราว ๓๐ ป กอนจะมาดำรงตำแหนงรองอธิบดีกรมการแพทย และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
๙๓ หลังจากที่บัณฑิตแพทยสำเร็จการศึกษาออกมาและไดเพ่ิมพูนทักษะตามจำนวนปที่แพทยสภาเปนผูกำหนดแลว สามารถสมัครเพ่ืออบรมเปนแพทยประจำบาน (Resident) และเมื่อจบหลักสูตรการ

อบรมและสามารถสอบใบรับรองจากราชวิทยาลัยแพทยตางๆ ไดแลว จึงจะเปนแพทยเฉพาะทางไดตอไป 

๓๐
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งานอยูดวยท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ทานเปนผูอำนวย

การอยูตอนน้ัน และเปนคนหน่ึงที่กระตุนเร่ืองนิ่วใน

กระเพาะเบา ผมไดเรียนรูคอนขางมาก 

 

  พูดถึง “preventive-promotive” นั้นเกิดมาต้ังแต 

[ตอนท่ีประจำบาน]๙๓ ตั้งแตอยูที่ศิริราช อยูในทาง 

“Pediatrics” [กุมารเวชศาสตร] เร่ืองที่พบมากคือ (๑) 

พวก “malnutrition” [ทุพโภชนาการ] ตอนนั้นก็ไป

เรียนรูเร่ือง “Poliomyelitis” [โรคโปลิโอ] ดวย แตที่ไป

เรียนมากคือ “malnutrition ผมมาเห็นภาพก็รูสึกวา

ปลอยไวไมได เพราะมันมี “effect” [ผลกระทบ] 

นอกจากไมสมบูรณแข็งแรงแลว ที่สำคัญท่ีสุดคือ 

“brain development” [พัฒนาการของสมอง] อะไร

ตางๆ คอืเขาจะเปนคนท่ีไมพรอมในการม ี “intelligent” 

[สติปญญา] ตางๆตอไป แลวจะเปนผูใหญไดอยางไร 

อันน้ีเปนจุดเร่ิมตน ทำใหผมเกิดความต่ืนตัวในแงของ 

“preventive-promotive” ตรงนีม้นักระตุนเรา 

  

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ก็แสดงวาประสบการณในทางคลินิกพา

อาจารยไปหาชาวบาน 

 

È.¹¾.ÍÒÃÕ : ใช ก็ไปปญหาชาวบาน และอีกเร่ืองที่กระตุน

มากคือเรื่องนิ่ว ก็ไดทำงานเร่ืองนี้กับ สก็อต ฮอลสเตด 

[Scott Halstead]๙๔ โดยดู “factor” [ปจจัย] ที่ทำให

เกิดน่ิวหรือ “formative of calculi” นี่ก็มาเรียนรูหลาย

อยางระหวางตอนน้ัน คือไปเรียนรูความตองการของ

คนในตางจังหวัด  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เร่ืองน่ิวก็มาโยงเร่ืองอาหารของชาวบาน ใช

ไหมครับอาจารย 

 

È.¹¾.ÍÒÃÕ : เราสามารถ “prove” [พิสูจน] สาเหตุสำคัญท่ี

เรา “prove” ไดเลย ก็คืออาหารท่ีรับประทาน และส่ิง

ที่ตอนน้ันท่ีเรารูวามันขาด สิ่งท่ีเรา “test” [ทดสอบ] 

ได คือเรื่องของสารบางอยางโดยเฉพาะ คือ ฟอสเฟต 

[phosphate] ถาเขาไดรับฟอสเฟตเพียงพอ 

“crystallization” [การตกผลึก] มันจะไมเกิดตรงนี้ มัน

จะเกิดยากข้ึน นี่เปนลักษณะการ “preventive-

promotive”  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยก็ไดริเร่ิมแผนงานโภชนาการท่ีมีงาน

วิจัยหลายพ้ืนท่ีในประเทศไทยไวและทำใหเปนพ้ืน

ฐานของงานดานโภชนาการตอมา 

 

È.¹¾.ÍÒÃÕ : ใช จากตรงน้ีนำไปสูเร่ืองของ “malnutrition” 

[ทุพโภชนาการ] ทำใหเกิด “intellectual” [สติปญญา] 

ที่สมองไมพัฒนาเทาท่ีควร ต่ำกวาธรรมดา อันน้ีเปน 

“linkage” [ความเช่ือมโยงกัน] ที่ผมใหความสนใจ

มาก ในระหวางน้ันก็โชคดีท่ีไดไปเรียนรูในตาง

ประเทศ ตอนน้ันไปเปนเรสิเดนท [Medical Resident] 

ที่ University of Pensylvania ทางดานน้ี และไดพบ

กับพอลกอก้ี หวัหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร ซึ่งเปนผูที่

เกงมากทางดานน้ี ผมก็ไดไปเรียนรูกับเขาดวย ทาง

ดานเร่ืองอาหาร เร่ืองโภชนาการตางๆ คงไมตองพูดท่ีนี ้

และเอาไวทหีลังดีกวา 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ครับ ก็พอไดโครงๆ วาริเร่ิมเร่ืองตางๆ เหลาน้ี 

 

È.¹¾.»ÃÐàÇÈ : แมแตในโรงพยาบาลขนาดใหญ การเห็น

คนไขก็สะทอนใหเห็น “public health” [การ

สาธารณสุข] ไดดังที่อาจารยเลา และก็มีขอเสนอวา

ครูแพทยถาไดไปเติม “field work” [งานภาคสนาม] 

ก็จะดี ก็จะทำใหเขาใจข้ึน ผมเองเขาใจเร่ืองผดุงครรภ 

เรียกวาผมเปน “superspecialist” ก็ได เพราะผมเปน

อายุรแพทยก็เปน “specialize” แลวก็ “specialize” 

ทางฮีมาโต [Haematology-โลหิตวิทยา] และ 

“specialize” ทางธาลัสซีเมีย [Thalassemia] อีก แต

ผมไปสำรวจ ธาลัสซีเมียในหมูบานท่ัวประเทศ และท่ี

นครชัยศรีนั้น เวลาไปสำรวจไปเจอผดุงครรภที่ชื่อ

แสวง หมอแหวงน้ันมีคนรักแกมาก และแกทำคลอด

ปลูกฝ ฉีดยา รักษาปวดหัวตัวรอน และใชบานเปน

ที่ทำการเร่ืองผดุงครรภ สวนฐานะทางเศรษฐกิจ ชาว

๓๑

๙๔ สก็อต ฮอลสเตด (Scott Halstead) เกิดในครอบครัวมิชชั่นนารีในเมืองลัคเนาว ประเทศอินเดีย  เม่ือจบการศึกษาดานแพทยศาสตรแลว ก็เขารับราชการทหารในกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งทำใหไดเขามาต้ัง
หองทดลองดานไวรัสในกรุงเทพฯ และเร่ิมเกิดความสนใจเร่ืองไขเลือดออกตอมาตลอดช่ัวชีวิต  ฮอลสเตดเคยดำรงตำแหนงศาสตราจารยดานจุลชีววิทยา (microbiology) ของคณะแพทยที่
มหาวิทยาลัยฮาวายและเคยเปนเจาหนาที่ของมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร ซึ่งทำใหไดริเริ่มโครงการวัคซีนสำหรับเด็กข้ึน  นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงโดงดังจากทฤษฎีการติดเชื้อ ๒ ครั้งของโรคไขเลือดออก 
(dengue haemorrhagic fever) 



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

บานก็ใหไกใหขาวและก็นับถือเปนคนมีเกียรติ มัน

ฝงใจผมมาเร่ือยในเร่ืองผดุงครรภ ตอมาก็มาคิดเร่ือง

ของพยาบาลของชุมชน และไปสำรวจในพ้ืนท่ี ผมเห็น

มีขอเสนอแนะวาคนเปน “clinician” [ผูเชี่ยวชาญใน

การรักษาเฉพาะทาง] ควรจะไปทำงาน “fieldwork”  

 

นพ.โกมาตร : เรามีเวลาจำกัดนิดหนึ่ง ตอนนี้ก็เลยเวลา

เท่ียงแลว ผมยังอยากไดฟงอาจารยอุทัย อาจารย

ไพจิตร และพ่ีมงคล อยางนอยปูพ้ืนไวนิดหน่ึง แลว

ตอนบายจะไดลงไปคุยในกลุมเพ่ิม เพียงแตอยากให

ตอภาพขางบนเชื่อมโยงไปจนถึงพ้ืนท่ีที่ เปนภาค

ปฏิบัติในโครงการตางๆ ในพ้ืนท่ีได  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ ÊØ´ÊØ¢ : กอนอ่ืนก็ขอชมเชยคุณหมอโกมาตรที่มี

ความริเ ร่ิมทำเร่ืองนี้ โดยวิธีการใหมสุดท่ีเรียกวา 

“Witness Seminar” ก็คงจะเปนวิธีการท่ีใชประโยชน

ในเร่ืองอื่นๆ ไดดวย 

  

  สำหรับเร่ืองของการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน

นั้น เมื่อไดรับโจทยจากคุณหมอโกมาตร ผมก็

พยายาม คิดว าอะ ไ รจะ เ ข าหลั ก เ กณฑ ท่ี เ ป น

สาธารณสุขชุมชน ผมก็คิดวานาจะเปน ๓ ภาคใหญ 

ภาคแรกก็คือสาธารณสุขชุมชนโดยประชาชน คือ

ประชาชนชวยตัวเอง และ อสม. ผสส. ชวย ตรงนั้นเรา

ก็นาจะศึกษาใหลึกลงไปวามันเกิดขึ้นอยางไรบาง 

รวมท้ังหมอพ้ืนบานอะไรตออะไรท่ีพ่ีไพโรจนพูดถึงก็

นาจะลงลึกนะครับ 

  

  ÀÒ¤·Õè ò ก็คือสาธารณสุขชุมชนโดยภาครัฐ คือ

เจาหนาท่ีตางๆ เพราะในอดีตนั้นสวนใหญรัฐก็จะเปน

ผูใหบริการ โดยประชาชนเปนผูรับ แตตอนหลังเราก็

ตองเปล่ียน “concept” วาท่ีจริงแลวประชาชนก็ตอง

เปล่ียนเปน “actor” [ผูกระทำการ] และเราเปน 

“supporter” [ผูสนบัสนุน] ทำนองน้ัน  

 

   áÅÐÊ‹ Ç¹ÀÒ¤·Õè ó ก็คือพวก “support” 

[สนับสนุน] ทั้งหลาย ถาจะเรียกในสมัยน้ีคือ

ยุทธศาสตรซัพพอรต หรือ “supporting strategy” ซึ่ง

ก็คือเร่ืองของการบริหารจัดการท่ีมาจากผูบริหารท้ัง

หลาย รวมทั้งจากนโยบายดวย นี่ก็เปนเร่ืองสำคัญ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีทานอาจารยพูลทรัพยพูดถึงเร่ือง

งบประมาณที่มา “support” กลยุทธของสาธารณสุข

และไดผลดีดวย ก็เปนตัวอยางท่ีดี ถา “support” ดี 

ทุกอยางก็จะดี  

  

  ในขณะเดียวกัน ในสมัยน้ันท่ีทำงานรวมกับทาง

สำนักงบประมาณ๙๕ รวมกับ ก.พ.๙๖ รวมกับกรมบัญชี

กลาง๙๗ และรวมกบัสภาพัฒนฯ๙๘ สมยัอาจารยอมร๙๙ 

ก็เปนอันหน่ึงอันเดียวกันเลย ถึงกับแลกตัวคนกันเลย 

มีหมอคนหน่ึงไปอยูสภาพัฒนฯ๑๐๐ และมีเจาหนาท่ี

คนหน่ึงอยากใหมาอยูกับเรา๑๐๑ แตวาอยูไมไดในเชิง 

“organization” [การจัดองคกร] แตก็ประสานกัน

อยางใกลชิด เชน ตรงน้ีเปนตัวอยางของการผลักดัน

นโยบายตางๆ แผนตางๆ ดานสาธารณสุขในภาพรวม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในสาธารณสุขชุมชน ถาไมมีการ

ผลักดันแรงๆ อยางน้ีทอน้ำก็จะไปไมถึงหมูบาน  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ ทำไมตอนนั้นมันถึงไดเกาะ

เก่ียวกันมาเยอะขนาดน้ัน อยางเชน สภาพัฒน ความ

จริงเราเชิญสภาพัฒน คือ พ่ีณรงค นิตยาพร กับคุณ

โกมล ชอบชื่นชม มาดวยและอยากจะไดฟงวาทำไม

ถึงผสมโรงกันไดเปนเน้ือเดียวกัน พากันทำงาน 

 

È.¹¾.»ÃÐàÇÈ : เมื่ออาจารยอมรไปคุยเร่ือง “social 

development” [การพัฒนาสังคม] พวกนัก

เศรษฐศาสตรเขายังหัวเราะแกกันใหญ เพราะวาเขา

คุยแต “economic development” [การพัฒนา

เศรษฐกจิ] อาจารยอมรไป “lecture” [บรรยาย] ทีน่ัน่๑๐๒  

 

๙๕ สำนักงบประมาณ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
๙๖ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
๙๗ กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง 
๙๘ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
๙๙ นายแพทยอมร นนทสุต  อดีตอธิบดีกรมอนามัย และปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๐๐ หมายถึงนายแพทยอำนวย ไตรสภา ไปทำงานอยูที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณ ๑ ป  โดยต้ังใจใหโอนไปอยูที่นั่นเลย – นพ.อุทัย 
๑๐๑ หมายถึงคุณอรทิพย อาชวิบูลโยบล ซึ่งเคยทำงานอยูกองโครงการสังคม ปจจุบันเปนนักวิเคราะหนโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ สำนักยุทธศาสตรดานนโยบายสาธารณะ  สำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   เปนผูรวมงานและตัวประสานงานกับทีมงาน จปฐ. อยางใกลชิด โดยมีอาจารยอมร นนทสุตเปนหัวหนาทีม และนายแพทยไพจิตร ปวะบุตรเปนผูจัดการ
ภาคสนาม เร่ิมที่จังหวัดนครราชสีมา – นพ.อุทัย  

๑๐๒ นายแพทยอมร นนทสุต จัดต้ัง “โครงการพัฒนาสังคม” ขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสำเร็จใน พ.ศ.๒๕๒๕ 

๓๒
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¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวาตอนที่ทำก็ไปเกาะเก่ียวกับคนเหลา

นี้มาเยอะนะครับ 

 

¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � : คือผมคิดวาเปนสปริต [spirit-จิตวิญญาณ] 

ของคนยุคน้ัน ไมเหมือนคนสมัยน้ี คือสมัยน้ันพวกเรา

รักประเทศ เราอยากจะทำอะไรใหประเทศมาก[เทาท่ี

จะทำได] และคนทางสาธารณสุขก็เปนคนดีนาเล่ือมใส  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เหมือนเดี๋ยวน้ีไหมครับ คนสาธารณสุขก็ยัง

เปนคนท่ีดีอยู 

 

¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � : ผมถือวายุคน้ันเปนยุคทองของกระทรวง

สาธารณสุข และเผอิญผมเองก็เปนคนรุนน้ัน คือมอง

แตเพียงวาจะทำอะไรใหดีใหชาติบานเมือง คุณหมอ

ไมไดพูดถึงวิสุทธ์ิ กาญจนสุข๑๐๓ เขาทำแผนฯ ๕ รวม

กับผม เขาอยูสภาพัฒนฯ และเขาเปน “classmate” 

[เพ่ือนรวมชั้น] ของผม เขาจบเศรษฐศาสตรและเขาก็

เปนคนดี เราก็เลยเปนปาทองโกใหญเลย ชวยกัน

ทำงาน นี่เปนเบ้ืองหลังครับ  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ตรงนี้มีเคล็ดลับอยางหน่ึงก็คือวาตองเปนกันเอง 

ตองจริงใจตอกัน จริงๆ แลวมีแตงานท้ังสิ้น มีเล้ียงดู 

แตปูเส่ือไมเคยเลย ทั้ง ๔ องคกร ไมเคยเลย ทีนี้ก็คือ

วามีการส่ือกันตลอด โดยเฉพาะตัวผมเองดูแลกอง

สาธารณสุขภูมิภาค ก็ตองจัดเวทีใหทานเหลาน้ีไดไป

สัมผัสของจริงในพ้ืนท่ีเห็นปญหา เห็นความทุกขยาก

ของคนทำงาน เห็นความตองการของประชาชน ดวย

ความกรุณาของอาจารยหมอเสม ทานต้ังเปนผู

อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค จากชลบุรี และก็

ไประยอง และเปนผูอำนวยการกองสาธารณสุข

ภูมิภาคอยู ๖ ป เวลาผมเจอนองๆ รุนหลังๆ ก็ให

ขอคิดอยูเสมอวาจะตอง “contact” [ติดตอ] หนวย

งานเหลาน้ี ตองพยายามพาทานไป สมัยกอนโนน 

โดยเฉพาะเร่ืองนวัตกรรมหรือ “policy” [นโยบาย] 

ใหม เราจะชวนทานเหลาน้ีใหคิดคลอยไปกับเรา ถา

ทานยังไมคลอยไปกับเราก็พาทานไปดู แลวเราจะไม

เก่ียงวาถาทานไมใหงบประมาณเรา เราจะไมทำ เรา

จะตองสรางงานข้ึนมาเพ่ือใหทานเห็น ใหทาน

สนับสนุน โดยกลยุทธเหลาน้ีที่ทำใหเกิดข้ึน มีอยูอยาง

เดียวคือเราเหน่ือยหนอย สำนักงบประมาณทานก็

อยากไปเดี่ยวของทาน ทานไมอยากไปกับหนวยงาน

อื่น ก.พ.ทานก็อยากไปเด่ียวของทาน กรมบัญชีกลาง 

ทานก็อยากไปเด่ียวของทาน สภาพัฒนฯ ทานก็อยาก

ไปเด่ียวของทาน แตวาถาอยากใหทานรวมมือกัน ๔ 

องคกร เพ่ือประหยัดเวลาเรา ก็ไมคอยเกิดขึน้เทาไหร๑๐๔  

 

  ตออีกเร่ืองของอาจารยพูลทรัพยพูดถึงวาเร่ืององค

ประกอบ ๓ องคประกอบ ที่เรานาจะบันทึกเอาไว ทั้ง

ภาคประชาชน ภาครัฐ ฝายสนับสนุน ทั้ง ๓ ระดับ 

ตองไมลืมพูดถึง คือในสาขาการสาธารณสุขเราตองมี

การบริการ มีวิชาการ และมีการบริหารจัดการ จะตอง

ไปพรอมกัน เพราะฉะน้ันในการบันทึกประวัติของหอ

จดหมายเหตุนาจะตองทำอยางน้ีดวย สวนสาขาน้ัน

คุณหมอทราบดีวาจะตองมีการสงเสริมปองกัน รักษา

ฟนฟู สมัยน้ีก็มีสุขภาพกาย จิต ปญญาและสังคม อัน

นี้เปนเร่ืองบูรณาการมาอีกที ในเร่ืองการวิวัฒนาการ

ของงานชนบทท่ีจริงมันยาวมาก แตจริงๆ จะฉายหนัง

ตัวอยางในเร่ืองท่ีสำคัญ เฉพาะเร่ืองท่ีสำคัญ คือในป 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็มีนโยบายใหญ คือมีนโยบายโรง

พยาบาลทุกอำเภอ ผมก็มารับนโยบายน้ีพอดี ตอง

ปรับปรุงศูนยการแพทยขณะน้ัน ๑๕๗ แหง ใหเปน

โรงพยาบาลชุมชน ๑๐ เตียง และก็ตอมาก็ปรับมา

เปน ๓๐-๖๐-๙๐-๑๒๐ เตียง 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ ปเดียวกันน้ันก็เปนปที่กอตั้ง

ชมรมแพทยชนบท๑๐๕  

 

๑๐๓ วิสุทธ์ิ กาญจนสุข จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ทุนเอไอดี) จาก University of Colorado ณ เมืองโบลเดอร รัฐโคโลราโด เคยดำรง
ตำแหนงเปนผูอํานวยการกองวางแผนเตรียมพรอมดานเศรษฐกิจ  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และเคยเปนอาจารยพิเศษท่ีสามพราน โรงเรียนนายรอยตำรวจสามพราน มหาวิทย
าลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ฯลฯ เคยแตงตำราเก่ียวกับการพัฒนาสังคมและแผนพัฒนาสังคมในประเทศไทยใหแกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในชุดวิชา สังคมไทย (พิมพ
ครั้งแรก พ.ศ.๒๕๓๒) 

๑๐๔ หมายถึงอยากใหทัง้ ๔ หนวยงานเดินทางไปดูงานพรอมกนัเพ่ือจะไดประหยัดเวลาของโครงการฯ  แตทัง้ ๔ หนวยงานก็ไมคอยมเีวลาวางตรงกัน จงึทำใหตองแยกกันเดินทางไปเย่ียมชมงานหลายคร้ัง 
๑๐๕ หมายถึงการเกิดสหพันธแพทยชนบท ซึ่งเปนศูนยกลางประสานงานแพทยระดับอำเภอท้ังประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ และความคิดเห็นในการปฏิบัติงานระหวางกัน   สหพันธแพทยชนบท

ตองสลายไปดวยเน่ืองจากเกิดความวุนวายทางการเมืองในกรณี ๖ ตุลา ๒๕๑๙  ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๑ ก็ไดรื้อฟนการรวมกลุมแพทยที่ปฏิบัติงานตามทองถ่ินชนบทตางๆ ขึ้นมาอีกคร้ังหน่ึงภายใตชื่อ
ชมรมแพทยชนบท 

๓๓



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ใช อันน้ีเปนเร่ืองที่สำคัญวา เมื่อมีโรงพยาบาล

มันก็ตองมีเรื่องแพทย เมื่อแพทยนอยก็จำเปนตองมี

การรวมกลุมกันแบบพ่ีชวยนอง เพราะคนท่ีออกมาก็

เปนผูอำนวยการเลย ในขณะน้ันก็ไมมีการปฐมนิเทศ 

ไมมีคูมือในการทำงาน ไปถึงก็เจออะไรก็ไมรู ก็ไดไป

เจอทีมชนบทอาวุโส หมอวิชัย๑๐๖ หมออุเทน๑๐๗ และ

อีกหลายคน รวมท้ังทานไพจิตรและทานมงคลดวย 

ตอมาเรียกแพทยชนบท และก็มาเปนชมรมแพทย

ชนบทซึ่งก็เหนียวแนนและเขมแข็งมาตลอด แลวก็ไม

ไดชวยเฉพาะตัวจังหวัด แตชวยขามจังหวัดเลย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ตอนหลังมาชวยกิจการของประเทศเยอะ

ครับอาจารย เชน ไลรัฐบาลบางเปนภารกิจเสริม 

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ถูกตอง ในสมัยแรกทางทีมแพทยชนบทบอกวา

ยังไมขอเก่ียวยุงกับเร่ืองของการเมือง เพราะขณะน้ัน

การเมืองมันน่ิงมาก มีแตทำงานอยางเดียว เพราะ

ครูบาอาจารยเปนรัฐมนตรีทั้งน้ันเลย เชน อาจารย

อุดม๑๐๘ อาจารยหมอเสม๑๐๙ ก็สบายมากเพราะทาน

ใหโอกาสเราเต็มที่เลย อันน้ันเปนเร่ืองของโครงสราง 

ซึ่งเปนการขยายโครงสรางดวย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ป พ.ศ. ๒๕๑๘ มีนโยบายใหมีโรงพยาบาล

ทุกอำเภอ  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ใช จากน้ันก็เปนฐานใหเกิดโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชในป พ.ศ. ๒๕๑๙ จำนวน ๒๐ แหง ตอมา

เพ่ิมอีก ๑ แหง รวมเปน ๒๑ แหงก็หยุดแคนั้น ขณะ

เดียวกันก็พัฒนาสถานีอนามัยควบคูกันไป แตไมไดมี

ทศวรรษพัฒนาสถานีอนามัยจนกวาป ๒๕๓๔-

๒๕๓๕ ซึ่งผมเปนปลัดกระทรวงแลวตอนนั้น ถึงไดมี 

นโยบาย นี่คือเรื่องวิวัฒนาการของโครงสราง  

 

  ขณะเดียวกันก็มีวิวัฒนาการทางดานคุณภาพและ

เพ่ิมศักยภาพ และขยายบริการควบคูกันไป และเราก็

มีหนังสือคูมือการปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน [เปน

ครั้งแรก – นพ.อุทัย] ซึ่งก็มีทั้งดานบริหาร ดานคลินิก 

อะไรตางๆ หลายเลม ก็เกิดข้ึนจากฝมือแพทยชนบท

ทั้งนั้น ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๔ ผมเปนนายแพทย

ใหญก็ไดประสบการณจากกองสาธารณสุขภูมิภาค

มาดูแลทางดานพัฒนาบริการ [ทุกระดับของสวน

ภูมิภาค – นพ.อุทัย] ก็เลยสนับสนุนใหมีคูมือการ

ปฏิบัติงานโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป เปน

เลมแรกของประเทศไทย โดยตอนน้ันพ่ีณรงค๑๑๐ เปน

ผูอำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค ก็สนิทสนมกันดี 

เพราะเวลาไปตางจังหวัด ไมวาจะเปนรัฐมนตรีไปหรือ

ปลัดไป ทั้ง ๒ กองน้ีตองตามทุกที ก็เขาใจวามันนาจะ

ตองมีคูมือเกิดขึ้น สมัยหลังเม่ือประมาณป พ.ศ. 

๒๕๒๘ ก็เกิดโครงการ พบส. หรือโครงการพัฒนา

เครือขายของระบบบริการสาธารณสุขภูมิภาคข้ึน๑๑๑ 

ก็มีการวางมาตรฐานคุณภาพของบริการข้ันต่ำเอาไว

ทุกระดับ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรง

พยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย  

 

  ปตอไปเมื่อพ่ีบรรลุรับผิดชอบในสวนรองปลัดใน

ดานพัฒนาบริการ พ่ีบรรลุเขาก็มาเพ่ิมเติมในเร่ืองของ

การรับรองคุณภาพ ในสมัยน้ีก็คือ HA [Hospital 

Accreditation - การวัดมาตรฐานโรงพยาบาล] 

นั่นเอง อาจารยบรรลุเรียกวาการติดดาวใหกับ       

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไปเปนการตอยอด

อีกที นี่ก็คือเร่ืองของคุณภาพ๑๑๒ 

 

  สุดทายก็เร่ืองแผน ที่กระทรวงสาธารณสุขเรามีชื่อ

เสียงมากในประเทศไทย หรือที่จริงแลวใน Southeast 

Asia [เอเชียตะวันออกเฉียงใต] คือเพ่ือนบานเราสูเรา

ไมได เน่ืองจากผูใหญของเรามีวิสัยทัศนกวางไกลใน

๑๐๖ นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน 
๑๐๗ นายแพทยอุเทน จารณศรี 
๑๐๘ ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในระหวางวันที่๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗ และต้ังแตวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม 

๒๕๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๑๘ 
๑๐๙ ศาสตราจารยนายแพทยเสม  พร้ิงพวงแกว ดำรงเปนตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในระหวางวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ – ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๒๓ และระหวางวันท่ี ๑๑ มีนาคม 

๒๕๒๔ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖ 
๑๑๐ หมายถึงนายแพทยณรงค สดุดี อดีตผูอำนวยการกองโรงพยาบาลภูมิภาค 
๑๑๑ โครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหนวยงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาค (พบส.) มีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการ

ดานการรักษาพยาบาล ดานสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
๑๑๒ ดู  สันติสุข โสภณสิริ, ลูกผูชายช่ือบรรลุ, ๒๒๓-๒๒๖. 
๑๑๓ หมายถึงนายแพทยมะลิ ไทยเหนือ เคยดำรงตำแหนงรองอธิบดีกรมอนามัย และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตอมาลาออกจากราชการไทยไปทำงานท่ี SEARO (South-East Asian Regional 

Office) หรือ องคการอนามัยโลกภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และภายหลังไดเล่ือนตำแหนงเปนรองผูอำนวยการภูมิภาค (Deputy Regional Director) ขององคการอนามัยโลก 
๑๑๔ หมายถึงสำนักงาน SEARO ของคการอนามัยโลกซ่ึงตั้งอยู ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย – นพ.อุทัย 

๓๔
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เร่ืองของการทำงานตองมีแผน โดยตอนแผนฯ ๑ และ 

๒ ก็ทำแบบ “conventional” [ตามแบบแผน] ตาม

สภาพัฒนฯ แตพอแผนฯ ๓ อาจารยมะลิ๑๑๓ เปน 

“Deputy R.D.” [Deputy Regional Director - รอง  

ผูอำนวยการภูมิภาค] ที่ WHO๑๑๔ [องคการอนามัย

โลก] อาจารยก็ใหการสนับสนุนเร่ืองการทำแผนฯ 

โดยเริ่มตนจากแผนในระดับโปรเจกตในจังหวัดหน่ึง 

คือชลบุรี เรียกวาใชเทคนิคการทำแผน หรือ 

“planning methodology” เปนแบบ “project 

system analysis” ซึ่งผมก็ไปรวมกับกองแผนงาน

สาธารณสุข มีอาจารยยุทธนา๑๑๕ อาจารยเฉลมิสขุ๑๑๖ 

อาจารยหมอดำรงค๑๑๗ พวกน้ัน ไปตามมา ๕ คน๑๑๘ 

[ทีมงานดังกลาว]ไปกินไปนอนไปทำงานแผนอยูที่

ชลบุรีประมาณ ๓ เดือนเศษ ก็ไดเปน “provincial 

health plan” [แผนสาธารณสุขระดับจังหวัด]๑๑๙ ออก

มาแลวก็ “implement” [ประกาศใช] เปน “pilot 

project” [โครงการนำรอง] จังหวัดแรกที่ชลบุรี แลว

พอดีจังหวะน้ันประมาณป พ.ศ.๒๕๑๔ ตอ ๒๕๑๕ ก็

มีการ “reorganize” [ปรับโครงสราง] ครั้งแรกโดยมี

อาจารยหมอเสมเปนหัวเรือใหญท่ีตั้งกองแผนงานขึ้น 

แลวก็มีการเนนเร่ืองแผนน้ีดวย แลวเปนจังหวะท่ีจะ

ตองทำแผนฯ ๔ นะครับ ในชวงป พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๙ 

ก็พอดีไดมีเทคนิคการวางแผนใหมในระดับชาติ 

“project system” นั้นก็เปนโปรเจกตท้ังประเทศ๑๒๐ 

เรียกวาเปน “Country Health Programming 

Methodology” [ระเบียบวิธีการวางแผนสาธารณสุข

ระดับประเทศ] ในการทำก็ใชประสบการณของกอง

แผนงานกับสาธารณสุขชลบุรี กับทีมงานท่ี เรา 

“recruit” [สรรหา] มาทีหลัง หลังจากน้ันก็ใช 

““Country Health Programming” มาประมาณ ๓-๔ 

แผน ตอมาคอยใชเทคนิค “Managerial Process for 

Health Development” [กระบวนการจัดการเพ่ือ

พัฒนาการสาธารณสุข] มาทีหลังอีกทีหน่ึงนะครับ มัน

มาอยางน้ี 

 

  ทั้ งหลาย ท้ังแหล เ กิดจากการทำแผนโดยมี

กระบวนการ จากการคิดวิเคราะหปญหา หาสาเหตุ

หาทางแก และสุดทายก็ระดมสมองกันวาจะมีกลยุทธ

อยางไร อันนี้ก็เปนเร่ืองท่ีอยากจะพูดไวในตอนแรก 

ทีนี้จากแผน อะไรๆ ก็ตามมา เชน งบประมาณก็

สนับสนุนอยางดี คนก็มาสนับสนุน แลวเร่ืองกรม

บญัชีกลางอะไรตางๆ ก็เขามานะครับ แลวสภาพัฒนฯ 

ก็สนับสนุนและเปนพ่ีเลี้ยงใหในภาพรวม เรามีอะไรท่ี

มีปญหาข้ึนก็ว่ิงไปหา ๔ หนวยงานน้ี ยกตัวอยาง

ตัวอยางหน่ึง คืออาจารยอมร๑๒๑ ตอนนั้นทานเปน

ปลัดฯ ทานมุงงานเร่ืองสาธารณสุขมูลฐานใหดี ก็ให

นโยบายวา โรงพยาบาลจะตองสนับสนุน จะตองผลิต

ยา ตองสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน เพราะมีกองทุน

ยาไวในหมูบาน ถาซ้ือจากองคการเภสัชกรรมก็แพง 

ประหยัดเงินนะครับ ทานก็ใหนโยบายมา ผมก็เปน

รองปลัดในขณะน้ัน ก็ว่ิงไปหาเร่ืองระเบียบกอนไป

หากรมบัญชีกลางตอนนั้น อาจารยประพันธ๑๒๒ เปน

รองอธิบดีวาจะทำอยางไรชวยหนอยทานรองฯ นาย

สั่งอยางน้ีทำไงจะสำเร็จ ก็มาเคลียรเ ร่ืองระบบ

ระเบียบอะไรตางๆ สุดทายว่ิงไปหาสำนักงบประมาณ 

อาจารยพูลทรัพยอยูนะครับ คน[ผลิต]ในขณะน้ันไม

ตอง [ไปขอ ก.พ.เพ่ิม] เพราะมีคนในโรงพยาบาล มี

เภสัชกรอยูแลวก็ไมเปนไรนะครับ อันนี้เราสามารถ

ผลิตยาได ๔ ขนาน ทานไพจิตรคงจำไดวามี (๑) 

พาราเซตามอล ที่ใชบอยๆ (๒) วิตามินบีคอมเพล็กซ 

(๓) น้ำเกลือ (๔) โซดามินต สี่หาอยางน้ีเปนตน คือใน

ขณะน้ันเราทำงานสนุกจริงๆ ครับ เม่ือคิดวาอะไรคือ

นีด [need] คือความตองการ อะไรคือจะตองแก

ปญหา แลวเราก็มักจะไดรับความรวมมืออยางดีครับ 

ก็อยากใหบรรยากาศในอดีตน้ันมันเกิดขึ้นในปจจุบัน 

จะทำยังไงก็ชวยกัน ก็ฝากนองๆ ในปจจุบันไวดวยก็

แลวกันครับ ขอแคนี้กอนนะครับ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ขอบคุณครับอาจารย เร่ืองแผนอาจจะเปน

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีคุยไดเยอะ อาจจะมี “section” หน่ึงท่ี

จะพูดเฉพาะเร่ืองแผน ในปจจุบันน้ีสถานะของแผน

๑๑๕ นายแพทยยุทธนา ศุขสมิติ อดีตผูอำนวยการกองแผนงานสาธารณสุข 
๑๑๖ หมายถึงแพทยหญิง ม.ร.ว.เฉลิมสุข บุญไทย 
๑๑๗ หมายถึงนายแพทยดำรงค บุญยืน อดีตอธิบดีกรมอนามัย 
๑๑๘ หมายถึงนักวิชาการอ่ืนๆ โดยมีผูเชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญองคการอนามัยโลก ณ กรุงเจนีวา จำนวน ๕ คนมารวมทำแผนดวย  - นพ.อุทัย 
๑๑๙ หมายถึง โครงการศึกษาวิเคราะหระบบงานเพ่ือการวางแผนระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี 
๑๒๐ คือแผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ ๓  เปนแผนท้ังประเทศโดยใชเทคนิคการวางแผนท่ี – นพ.อุทัย 
๑๒๑ นายแพทยอมร นนทสุต  
๑๒๒ ศ. ประพันธ  ศิริรัตนธำรง อดีตรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง และอดีตผูอำนวยการธนาคารออมสิน 

๓๕



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

พัฒนาสาธารณสุขแหงชาตินี้ก็ไมเหมือนแตกอน แต

กอนก็เขียนตามแผน ก็จะมีการทำงานตามแผนเยอะ

นะครับ เด๋ียวน้ีแผนก็เปนสวนหน่ึง การตัดสินใจเร่ือง

งบประมาณใหไปอยูที่กรรมาธิการ ก็ไป “defend” 

[อธิบายโนมนาว] กันตรงน้ัน แลวแตใครจะชงเขาไป

ยังไงก็ไป “defend” อยางน้ัน ที่นี้ก็เปนสถานการณ

ตอนหลังครับ แตอยากจะฟงจากอาจารยไพจิตรนะ

ครับ เน่ืองจากวาสมัยผมไปเปนแพทยชนบทปแรก

เลย อาจารยไพจิตรเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

แลวก็ไดเรียนรูเร่ืองการทำงานชนบทจากอาจารย จน

กระท่ังตอมาเปน จปฐ. [การพัฒนาโดยใชความ

จำเปนพ้ืนฐานเปนตัววัด]๑๒๓ โคราชพัฒนาอะไรพวกน้ี

ครับ เชิญครับอาจารย 

 

È.¹¾.ä¾ Ô̈μÃ »ÇÐºØμÃ : ครับขอขอบคุณและขอช่ืนชม

หมอโกมาตร กราบเรียนทานอาจารย ขอยอนสั้นๆ 

เสริมที่อาจารยพูดมาครับวา ผมเขามาตอนป พ.ศ. 

๒๕๐๔ ไปพุทไธสง๑๒๔ ชวงน้ันกำลังมีการพัฒนาตางๆ 

อยางท่ีทานอาจารยเลาแลว [อีก ๓ ปตอมา] ผมไป

บานไผ๑๒๕ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๘ จบ ส.ม. [สาธารณสุข

ศาสตรมหาบัณฑิต] แลว พอดีชวงท่ีทำใหมีการ

เปลี่ยนแปลงมาก ผมวาตอนท่ีอาจารยคุณพอเสมเปน

รัฐมนตรี แลวก็มีสามทหารเสือ คือ อาจารยไพโรจน 

อาจารยอมร อาจารยวินิจ สามทหารเสือนี่นำการ

เปลี่ยนแปลง คือนำสิ่งที่แยกกันอยูโดยอัตโนมัติของ

การแพทยมารวมกัน คือรวม preventive กับ 

curative เขาดวยกัน สามทหารเอกและคุณพออยูขาง

บนนะครับ พวกผมก็อยูขางลางและทีมงาน อาจารย

อุทัยเปนทีมงานอยูแลว ผลสำเร็จ โชคดีท่ีสำเร็จตอน

นั้นแลวคนท่ีสำเร็จแปลก คือ คนท่ีคิดไมสำเร็จ แตคน

สำเร็จไมไดคิด๑๒๖ แตมีคุณธรรมดูแลพวกเรามา ก็

ทำใหงานมันไปตอไปได ผมวิเคราะหอยางน้ันนะครับ 

เพราะตอนน้ันจึงทำใหงานของเราไปตอได เพราะ

ฉะน้ันสาธารณสุขมูลฐานก็ตอเน่ืองเชื่อมโยงจากการ

ที่รวม “preventive” กับ “curative” ทำใหพวกเรา

ทำงานไปไดคลองตัว [อันนำไปสูการเปล่ียนแปลง

ตางๆ ตามมา รวมท้ังสาธารณสุขมูลฐานและ จปฐ. 

ดวย – นพ.ไพจิตร] 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ตอนอาจารยไปอยูพุทไธสง ถูกสงไปหรือไป

เองครับ 

È.¹¾.ä¾¨ÔμÃ : ผมนี้คือวาสมัครใจก็ได คือ มีที่ๆ กรม

อนามัยให ๒๐ ที่ บังเอิญเรามีคนทั้งหมด ๒๐ คน 

อาจารยบอกวาเลือกอิสระเลยก็ไดใหครบ ๒๐ คน

พอดี แตก็ตองไปท้ังน้ันแหละ พอดีมีที่กันดารอยู ๖ 

แหง ผมก็เลยเลือกไปพุทไธสงซ่ึงเปนท่ีกันดารหน่ึงใน

หก ก็โอเค ที่จริงแลวอยากไปอยูใกลบาน อยูที่

โขงเจียม บานผมอยูที่อำเภอตระการพืชผล อยูที่

อบุลราชธานีนะครับ แตวานายแพทยปรชีา ดสีวสัดิ์๑๒๗ 

เขาเกงกวาก็สมคัรกอน หมอปรชีาเขาสมัครไปอยูกอน 

  

  ตอนน้ันท่ีคนกลัว [อำเภอโขงเจียม] เพราะหมอเรา

ไปตายท่ีนั่นคนหน่ึงนะ หมอเรา ๒ คน ไปเกณฑทหาร 

ขณะท่ีทานรองฯ ที่ทำโรงพยาบาลยุพราชเด๋ียวน้ี คือ 

ทานรองประเสริฐ๑๒๘ กับเพ่ือนอีกคนหน่ึงไป [เปนกอง

เกณฑทหารรวมกับฝายบานเมือง – นพ.ไพจิตร] อันน้ี

ขอเลาส้ันๆ ก็แลวกัน เสียดายเวลาไมคอยมี จะเลา

เร่ืองน้ีวาหมอเราตาย ทำไมถึงตาย ก็ไปดูเขาเลน

บิลเลียดหลังจากเกณฑทหารเสร็จ ทีนี้โอเล้ียงท่ีเขาจะ

สังหารคนน้ัน เขาจะย่ืนใหคนแรกที่[เปนเปาหมาย

ที่]เขาจะสังหาร แตวาคนแรกเปนคนท่ีอาวุโสนอยกวา

คุณหมอก็เลยย่ืนตอใหคุณหมอ ทีนี้คุณหมอก็กิน    

โอเลี้ยงท่ีเขาจะสังหาร เขาใสยาพิษไวแลวครับ คุณ

หมอคนน้ันก็เลยตองเสียชีวิต คุณหมอประเสริฐเองก็

อยูกับเพ่ือน แตสุดทายแลวก็ชวยอะไรไมได  

 

  หมอปรีชา ดสีวัสด์ิ ก็สมัครไปอยูที่นั่น ผมก็เลยอด

ไป ก็เลยไปพุทไธสง ก็ขี่มา [แกลบ] เหมือนทานมงคล 

[ที่ไปอยูพิมาย] ก็อยูใกลๆ กัน แตไปกอนหนอยหน่ึง 

ทานมงคลคอยตามไป ตอนท่ีผมไปอยูพุทไธสงน้ัน

ตองเดินทางผานบานของทานกวี๑๒๙ นะครับ เม่ือกี้

อาจารยพูดถึง diphtheria [โรคคอตีบ] สมัยน้ันยังมี

๑๒๓ ดูรายละเอียดเร่ือง จปฐ. ใน เกียรติประวัติแพทยไทยฝากไวใหคนรุนหลัง: ชีวิตและงานของศาสตราจารยนายแพทยเสม พร้ิงพวงแกว, ๑๙๖-๑๙๘. 
๑๒๔ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
๑๒๕ อำเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
๑๒๖ นายแพทยไพจิตรอธิบายเพ่ิมเติมวาหมายถึง คนท่ีคิดไมไดเปนผูบริหาร  แตคนมาเปนผูบริหารไมไดคิดเร่ือง reform 
๑๒๗ นายแพทยปรีชา ดีสวัสด์ิ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผูริเร่ิมโครงการสารภี จังหวัดเชียงใหม อันเปนพ้ืนฐานของแผนการสาธารณสุขมูลฐานในเวลาตอมา เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุรถยนต ขณะ

เดินทางไปปฏิบัติหนาท่ีที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒  
๑๒๘ นายแพทยประเสริฐ สุวัณณุสส  อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๒๙ นายแพทยกวี  ไชยศิริ เกิดท่ีอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  และรับตำแหนงเปนผูอำนวยการโรงพยาบาลประทายคนแรก 

๓๖
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อยูนะครับแตวาตอนผมไปน้ัน สสจ. [สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด] โคราชไปเยี่ยมหมอกวี พอหลัง ๔ 

โมงครึ่งก็ไมเจอทาน เพราะวาหลัง ๔ โมงครึ่ง ก็ขึ้นรถ

เขาหมูบาน สมัยน้ันเร่ิมมีรถปคอัพแลวนะครับ ก็ขึ้น

รถไปฉีดวัคซีนชาวบาน เพราะโรงพยาบาลมหาราชท่ี

โคราช แตสมัยกอนยังไมเปนมหาราช คนไขที่นอนอยู

ที่เปน diphtheria นั้นไมมีมาจากอำเภอประทาย ไมมี

เพราะวาทาน [นายแพทยกวี] จัดการมาเรียบรอย 

สวนทานมงคล๑๓๐ นั้นโดงดังมาก เพราะทำผาตัดตี ๓ 

ตี ๒ เพราะผาตัดมันวางแผนได ทำหมันตองปลุกมา

ทำกอนตี ๒ ตี ๓ เสร็จแลวตองดูคนไข บายก็ตองออก

พ้ืนท่ีขี่มา [เขาหมูบานไปบริการชาวบาน] ตอไป ตอน

นั้นก็นาสนุกดีครับ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : นาสงสารมานะครับ เพราะดูตัวรูปรางของพ่ี

มงคลแลว มาสมัยโนนเปนมาแกลบดวย ชาวบานเลา

ใหฟงวามาตัวเล็กนิดเดียว กวาจะไปถึงตำบล กระเบ้ีอง 

นอกน่ีหอบเลยนะครับมา 

 

È.¹¾.ä¾¨ÔμÃ : ผมเองก็เกือบตกมาทีหน่ึง โชคดีหมอ

อนามัยไปดวย คือไปชันสูตรศพนะครับ เรามีกติกาอยู

วา ถานายอำเภอไป เราก็ไป ถาตำรวจไป เราก็ไป 

บังเอิญนายอำเภอไมไป ปลัดฯ ไป คือที่นั่นนาย

อำเภอเขาจบ ม.๖ นะครับ สมัยผมจบผมไปอยูที่นั่น 

นายอำเภอจบ ม.๖ ศึกษาธิการก็จบ ม.๖ เทาน้ันเอง 

มีเราเปนหมอแลวก็มีปริญญาไมก่ีคน แตวาปลัดฯ 

จบรัฐศาสตรไปเราไปดวย แตเราก็ไปคนละทาง ไป

ชันสูตรศพ คดีก็นาสงสารมาก คือเปนมาลาเรีย 

[Cerebral malaria] แลวถูกหาวาเปนบาก็ผูกกับโซตี

จนตาย สวนมากตีจนตายแลวก็โอเค เร่ืองน้ีเอาไวแค

นี้กอน แตชันสูตรศพทำใหเราไดกระดูกกะโหลกสวน

โหนก พอชันสูตรมันก็งาย พอพอเขา [ซึ่งรวมเดินทาง

ไปดวย] เห็นกระดูกลูกก็รูวาเปนลูกแลว ตอนน้ียังเก็บ

ไวที่[โรงพยาบาล]พุทไธสงอยู  

 

  อันน้ีเปนสวนทองที่นะครับ แตสิ่งที่ทานอาจารย

พูดถึงระดับชาตินั้น ผมอยากเสริมนิดเดียวนะครับวา 

การท่ีเราทำสาธารณสุขมูลฐานโดยท่ีทานอาจารยทุก

ทานมาชวยกัน แลวคุณหมอดำรงคเปนผูอยูเบ้ืองหลัง 

เปนหัวหนาทีมทำงาน นายแพทยดำรงค บุญยืน เปน

ผูอยูเบ้ืองหลัง และทางฝายสภาพัฒนฯ มีอีกคนหน่ึงท่ี

ยังไมไดพูดถึง คือ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เปนหัวหนา

ทีมเลขาฯ เพราะฉะน้ัน ๔ กระทรวงหลักน้ีนะครับก็

เกิดชวงน้ัน ทีนี้ทานอาจารยไปสรางทีมสภาพัฒนฯ

อยางท่ีอาจารยอุทัยเลาแลว แลวก็ ๔ ทีม ฝาย 

[support] คือ ก.พ. สำนักงบประมาณ กรมบัญชี

กลาง แลวก็สภาพัฒนฯ เปนหนวยงานหลักท่ี

ซัพพอรตพวกเรานะครับ เพราะฉะน้ันตรงน้ีในตอนท่ี

อาจารยอุทัยพูดถึงเร่ืองโปรเจกตของชลบุรีน้ันมีความ

สำคัญมากนะครับ อันน้ีก็อยากใหไดศึกษาเพ่ิมเติม

อีก เปนส่ิงท่ีทำใหประเทศไทยไดรับความยอมรับจาก 

WHO [องคการอนามัยโลก]๑๓๑ กอนเรื่อง “Primary 

Health Care” [สาธารณสุขมูลฐาน] คือเร่ืองแผนการ

อันน้ี๑๓๒แลวก็เปน CC๑๓๓ ทางดานน้ี แลวก็มีการ

อบรมเดือนหรือสามเดือนท่ีเมืองไทย และมีคนมา

เรียนท่ีนี้ แลวก็ไปทำงานกันทั่วไป อันน้ีเปนเรื่องที่

สำคัญอันหน่ึงนะครับ  

 

  อีกอันหน่ึงคือเร่ืองของ “Medical Education” 

[แพทยศาสตรศึกษา] อยากใหบันทึกไวเพราะวายัง

ไมพูดกันนะครับ เรามีการประชุม “Medical 

Education” มา ๗-๘ คร้ัง 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : คร้ังน้ีเปนคร้ังท่ี ๘ ครับอาจารย 

 

È.¹¾.ä¾¨ÔμÃ : แตที่จะเรียนน้ีคือวา อาจารยทองจันทร๑๓๔

เปนหัวหนาใหญในการท่ีไปเรียนจากชิคาโกมา แลวก็

มาทำเรื่องนี้อยางจริงจัง แลวก็มีเครือขายท่ีรามาฯ 

อะไรเยอะเชียวนะครับ แลวก็เปน CC ของ WHO 

เร่ือง “Medical Education” ก็เปนเร่ืองที่นาจะศึกษา

ใหละเอียดวาเปนความภาคภูมิใจ 

 

๑๓๐ นายแพทยมงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 
๑๓๑ องคการอนามัยโลก เปนหน่ึงทบวงการชำนัญพิเศษ (Specialized Agency) ของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงคใหชาวโลกท้ังมวล โดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม ให

บรรลุถึงมาตรฐานสูงสุดของสุขภาพอนามัย  ดังนั้นองคกรนี้จึงมีหนาท่ีชวยเหลือแนะนำแนวทางใหแกประเทศตางๆ และประสานงานสาธารณสุขระหวางประเทศ  ประเทศไทยเขาเปนสมาชิกของ
องคการอนามัยโลกเม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งเปนปแรกของการกอตั้งองคกรน้ีขึ้นมา 

๑๓๒ หมายถึงการจัดทำแผนงานระดับจังหวัด – นพ.ไพจิตร 
๑๓๓ ศูนยความรวมมือขององคการอนามัยโลก (WHO CC - WHO Collaborating Centre) 
๑๓๔ ศาสตราจารยนายแพทยทองจันทร  หงสลดารมภ 

๓๗



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เร่ืองแพทยศาสตรศึกษาก็คงจะมีวงข้ึนมาอีก

เร่ืองตางหากครับ 

 

È.¹¾.ä¾ Ô̈μÃ : อันน้ีเร่ืองที่เก่ียวของกับชนบทในชุมชนสั้นๆ 

นิดเดียวนะครับวา เรื่องกำลังคน โอเค เร่ืองอาสา

สมัครอะไรนี้นะครับ๑๓๕ เราก็ทำกันอยางดีนะครับ 

บงัเอิญผมเปนหัวหนาทีมครฝูกสามสิบหาอรหนัตนัน้๑๓๖ 

ก็ยังติดตอกันอยูบาง 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ซึ่งอาจารยไพโรจน๑๓๗ กับพ่ีนรินทร [นรินทร 

ทิมา] เปนลูกมืออาจารยไพโรจนอยู 

 

È.¹¾.ä¾ Ô̈μÃ : อาจารยนรินทรที่มาเปนมือขวาของอาจารย 

๓๕ คน ก็แบงกันทำงานสวนหน่ึง สวนท่ีเก่ียวกับ

กรรมการนั้นสำคัญ ไดขาววากำลังจะรื้อฟนกรรมการ

หมูบาน ซึ่งผมเห็นดวยนะครับ แตที่จริงแลวทาง 

สสส. [สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม 

สุขภาพ] ของเราทำเร่ืองประชาคมไปไดดีแลว คือ 

ระบบราชการนั้นจะตองมีกรรมการแบบนี้ แตทาง 

สสส. เขาไปประชาคม ประชาสังคมดีๆ ก็ดีอยูแลว ถา

เชื่อมกันก็อาจจะไปดวยกันกับทางน้ีไดนะครับ  

 

  อันสุดทายท่ีนาสนใจมากเร่ืองกองทุน ยังไมไดพูด

กันนะครับ เรื่องกองทุนนั้นเมื่อแผนฯ ๔ ทานอาจารย

อมรไปเอาเงิน WHO มา ใหทำหน่ึงหมูบาน ๑๐,๐๐๐ 

บาท เมื่อ ๓๐ ปที่แลว เงิน ๑๐,๐๐๐ บาทใหหมูบาน

เดียวนะครับ เพ่ือไปพัฒนาหมูบาน เพราะเรามี 

ก.กำลังคน และ ก. กรรมการหมูบาน แตเราไมมีเงิน

สมัยกอน ไมมีเลยครับ ก็ไดเงินน้ีมา เพราะฉะน้ันอันน้ี

จึงเปนหัวใจท่ีจะไดเงินมาพัฒนาหมูบาน [เปนหลัก

การในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานและ จปฐ. – 

นพ.ไพจิตร] 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ ตอนที่ไปเริ่มทดลองทำหนึ่ง

หมูบานน้ัน ทำท่ีไหนครับ 

 

È.¹¾.ä¾¨ÔμÃ : ทำท่ัวประเทศท้ัง ๑๒ เขต [เขตละ ๑ 

หมูบาน – นพ.ไพจิตร] คุณระเดน๑๓๘ อาจจะมีขอมูลที่

โคราชวาทำท่ีไหนอยางไร แตอยางไรก็ตาม อันน้ี

อาจารยทานหน่ึงไดเขามาชวยหมอปรีชา๑๓๙ คือ 

อาจารยนัดดา๑๔๐ เปน “Project Director” [ผูอำนวย

การโครงการ] ของโครงการท่ีเรียกวา TCDV๑๔๑ คือ

ทำความรวมมือระหวางหมูบาน  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : วันน้ีอาจารยนัดดาไดรับนัดท่ีจะมา แตไดรับ

เชิญไปพูดอีกวงหน่ึงก็เลยไมไดมา 

 

È.¹¾.ä¾ Ô̈μÃ : อันนี้ก็นาสนใจเพราะเปนที่มาของประกัน

สุขภาพ เพราะเปนเร่ืองของกองทุนแลวมาคิดตอเปน

เร่ืองของกองทุนบัตรสุขภาพ ๓๐๐ บาท ๕๐๐ บาท 

แลวก็อีกอันหน่ึง อยากใหหมอ[นายแพทยโกมาตร] 

ซึ่งผมไดขอขอมูลแตยังไมไดจากสำนักงานประกัน

สังคม จริงๆ แลวประกันสังคมมีกฎหมายออกมานาน

แลวสัก ๓๐-๔๐ ปแตไมไดใช จนกระท่ังทานเปรม๑๔๒ 

เปนนายกรัฐมนตรี ทานนายกฯเปรมก็ตั้งกรรมการขึ้น

มาใหกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน เพ่ือที่จะคิด

ใหมีบัตรสุขภาพ๑๔๓ ทานอาจารยอมรบอกวา ไพจิตร

ทำเร่ืองกองทุนอยูแลวก็ใหไปทำเรื่องนี้ ทานอาจารยก็

ชวยกรุณาไปแนะนำ ก็เปนจุดเร่ิมใหรัฐบาลตัดสินใจ

ทำประกันสังคมท่ีเจริญมาจนถึงทุกวันน้ีนะครับ  

 

È.¹¾.»ÃÐàÇÈ : ไปอยูกระทรวงมหาดไทย ๓๐ ป แลวไม

ออก ตอนหลังเวทีมาอยูที่กระทรวงสาธารณสุข และ

ผมจำไดวาไพจิตร๑๔๔ นั่งเปนประธาน ตอนน้ันไป

กระทรวงมหาดไทยกัน ไปคุยกับคุณมาลัย อุวนันท 

สมัยปฏิวัติมีหมอประสาน ตางใจ แลวใครอีกคน ไป

๑๓๕ โดยใชความรูพ้ืนฐานเร่ืองแพทยศาสตรศึกษาเปนหลักในการพัฒนากำลัง – นพ.ไพจิตร 
๑๓๖ มีอาจารยหมอ ประพนธ ปยะรัตน เปนครูใหญ – นพ.ไพจิตร 
๑๓๗ นายแพทยไพโรจน นิงสานนท 
๑๓๘ ระเดน หัสดี สาธารณสุขอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สมัยท่ีเร่ิมดำเนินโครงการสาธารณสุขมูลฐานขึ้นในเขตจังหวัดนครราชสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐  ปจจุบันเปนขาราชการบำนาญ 
๑๓๙ นายแพทยปรีชา ดีสวัสดิ์ 
๑๔๐ นายแพทยนัดดา  ศรียาภัย 
๑๔๑ TCDV - Technical Cooperation among Developing Villages ความรวมมือทางเทคนิคระหวางหมูบานท่ีกำลังพัฒนา 
๑๔๒ พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
๑๔๓ หมายถึง เพ่ือที่จะชวยการประกันสังคม  เพราะสาธารณสุขทำเร่ืองบัตรสุขภาพอยูแลว – นพ.ไพจิตร 
๑๔๔ หมายถึง นพ.ไพจิตร  ปวะบุตร    
๑๔๕ หมายถึง นายบัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ นักวิชาการดานสิทธิแรงงาน มูลนิธิอารมณ พงศพงัน  
๑๔๖ หมายถึงศาสตราจารยนิคม จันทรวิทูร ผูเชี่ยวชาญเร่ืองแรงงานและสวัสดิการสังคม 

๓๘
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คุยเร่ืองประกัน และเขาก็ชี้ใหดูคุณบัณฑิต๑๔๕ ทำ ๓๐ 

ปจนหัวลานแลวยังไมออกเลย ตอนหลังเวทียายแลว 

มีอาจารยนิคม๑๔๖ มารวมดวย แลวออกมาในท่ีสุด 

 

È.¹¾.ä¾¨ÔμÃ : เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ สงวน๑๔๗ ก็สนิทกับ

อาจารยนิคม ก็ไปดวยกัน สงวนก็ไปเรียนรูจาก

อาจารยเยอะ อันน้ีก็เปนสิ่งท่ีนาสนใจที่จะเสริมเพ่ิม

เติมเทาน้ันเองครับ สวนเร่ืองที่อาจารยบรรลุพูดนั้น 

ผมก็อยากเสริมสั้นๆ เทาน้ันเองเร่ืองปูมของอาจารย 

คือ ผมเขามาอยูกรุงเทพฯ มาเปนนายแพทยใหญก็

เหมือนผูชวยปลัดฯ อยูกับทานอาจารย ผมก็เรียนรู

จากอาจารย ๒ ป ทานคงจำได สิ่งท่ีอาจารยฝาก คือ 

HA ที่อาจารยคิดไวใชคำวาติดดาวนะครับ อาจารย

เช่ือไหมครับ อันน้ีนาสนใจวาพวกเราไมยอมให

ประเมินนะครับ มีโรงพยาบาลแหงหน่ึงไมยอมให

ประเมินเลย ผมก็ขออนุญาตอาจารยไปประเมิน

อาจารย๑๔๙ ที่บานทานก็แลวกัน [ซึ่งก็สำเร็จไดดวยดี 

– นพ.ไพจิตร] 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ ปนี้ HA จะครบ ๑๐ ป คุณหมอ

อนุวัฒน๑๕๐ ก็บอกวาอยากจะขอต้ังวง “Witness 

Seminar” เร่ือง HA สกัวงหน่ึง นาจะทำไดเร็วๆ นีน้ะครับ 

 

È.¹¾.ä¾ Ô̈μÃ : อาจารย [บรรลุ] สงผมไปประเมินที่บาน

ทาน [ผูอำนวยการโรงพยาบาลแหงน้ัน] กินกาแฟ

บานทานเรียบรอย ตอนที่อาจารยเกษียณก็หวงเร่ืองนี้

อยากใหทำตอ แตโชคดีที่หลายปตอมา คุณหมอ    

อนุวัฒนก็มารับไปเรียบรอยแลว ซึ่งเปนเร่ืองที่ดี สรุป

แลวพวกเราเปน “subsystem” [ระบบยอย] จริงๆ จน

กระท่ังมาปจจุบัน ที่ทานอาจารยผูใหญของเรานำมา 

อยางท่ีชูชัย๑๕๑ เขามา [อยูองคกรอิสระ – นพ.ไพจิตร] 

อยางน้ีนะครับ อยูในระบบเปน “subsystem” ก็จริง

อยู แตวาโดยคนของเราข้ึนมาอยูในระดับที่ถาพูดไป

แลวสังคมเขาฟง นี่ก็เปนสิ่งท่ีนาเรียนรูตอไปวารุนปูรุน

พอเราเขาทำยังไง ลูกหลานควรจะทำอยางไรตอไป

นะครับ เพราะขณะน้ีเรามีหลาย “ส” เหลือเกินนะครับ 

กระทรวงเองก็เกรงใจนะครับ วาขณะน้ีทานผูใหญ

ชวยกันวาเราจะทำอยางไรใหทุกอยางมันรวมกันให

มันดีตอไปครับ ขอบคุณมากครับ 

 
È.¹¾.»ÃÐàÇÈ : ที่คิดเมื่อเชาน้ีที่คุยกันแตละเร่ืองมันก็คุยได

สั้นๆ แตมันก็ชวยบอกวาแตละเร่ืองมันมี “root” [ราก] 

ของมัน กวาจะมาเปนประกันสุขภาพ ตอมา HA ก็มา

อีกแลว ผมอยูศิริราชไมรูอะไรหรอก พอมากระทรวงที

ไร เห็น “Country Health Programming” ผมก็ไมรูวา

มันคืออะไร แตผมจำไดวาเร่ืองตางๆ แตละเร่ืองมันมี

ที่มา และท่ีวาหมูบานไหนท่ีทำกองทุนคร้ังแรก คุณ

หมออมรเคยชี้ ใหผมดูวาหมูบานหมอกจำแป ท่ี

แมฮองสอน ตอนน้ันแกบอกวาเน่ียไดทดลองกองทุน

เปนคร้ังแรก 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ปจจุบันสถานีอนามัยหมอกจำแปก็ยัง

ทำงานชุมชนไดดีอยูครับ ผมไดไปเย่ียมมาเม่ือสองป

ที่แลว แตเร่ืองกองทุนก็มีความริเร่ิมของอีสานกระจัด 

กระจายอยู มีพ่ีชวลิต๑๕๒ ที่ไปเริ่มทำกองทุนท่ีกระนวน 

เปนสหกรณยาท่ีกระนวน๑๕๓ ก็เปนตัวอยางใหเราได

ไปทำงานตอเนื่องไปดวยเหมือนกัน เราจะคุยราย

ละเอียดภาคสนามในตอนบายนะครับ ก็มีพ่ีกวี พ่ีชูชัย 

และอีกหลายๆ คนจะรวมกับเราในตอนบาย ผมขอมา

ที่พ่ีมงคลนะครับ กอนจะไดถายรูปและรับประทาน

อาหารรวมกัน 

 

¹¾.Á§¤Å ³ Ê§¢ÅÒ : ตอนนี้ก็เกือบบายโมงแลวนะครับ 

อยากใหพิจารณาเร่ือง “keyword” [คำสำคัญ] 

หลายๆ เร่ือง ผมคิดวานาจะเปนในเร่ืองของคำท่ีเอย

ขึน้มาหลายๆ เร่ืองทเีดียว ตัง้แตในเร่ืองของโรงพยาบาล

ชุมชนที่เปลี่ยนจากสถานีอนามัยมาเปนศูนยการ

แพทยอนามัยมาเปนโรงพยาบาลอำเภอ และมาเปน

โรงพยาบาลชุมชน เราเปล่ียนปายกันไมทันเลยนะ

ครับ ตอนหลังไมเอาสังกะสีถาวรแลวครับ ก็ไมรูจะ

๑๔๗ นายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ 
๑๔๘ หมายถึงนายแพทย บรรลุ ศิริพานิช 
๑๔๙ หมายถึง ผูอำนวยการโรงพยาบาลน้ัน – นพ.ไพจิตร 
๑๕๐ นายแพทยอนุวัฒน ศุภชุติกุล  ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  
๑๕๑ นายแพทยชูชัย  ศุภวงศ 
๑๕๒ นายแพทยชวลิต สันติกิจรุงเรือง อดีตผูอำนวยการคนแรกของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแกน และอดีตผูอำนวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต กรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๑๕๓ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 

๓๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

เปลี่ยนเปนอะไรอีก ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ นะครับ ตรง

นั้นมันเปนคียเวิรดอันหน่ึง คิดวาตรงน้ีนาจะไปดูการ

เปลี่ยนแปลงชวงน้ันใหดีๆ นะครับ  

 

  ในชวงใกลเคียงกันน้ันสมัย นายแพทยชนะ       

คำบุญรัตน เปนผูอำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค 

ตอนน้ันยังไมเรียกกองสาธารณสุขภูมิภาค เรียกกอง

สุขภาพ คุณหมอมานิตย ประพันธสิน ที่ริเร่ิมชมรม

แพทยชนบท ไปขอประชุมครั้งแรกบนเขาใหญ แตไม

สำเร็จ ครั้งตอมาก็เร่ิมเปนเร่ืองเปนราว เปนเร่ืองนี่ก็นา

ติดตามเอามารอยเรียงใหเปนเร่ืองเปนราวก็นาจะดี

มาก แลวก็ผมเห็นดวยท้ังหมดตอการเปลี่ยนแปลงวา

ทั้งหมดเปนเร่ืองของแผน สาธารณสุขเปนเจาของ

แผนท่ีใครตอใครก็ยอมรับต้ังแตเร่ิมเลย และแผนใน

การดำเนินการท้ังหมดนั้น พ่ียุทธนาท่ีคูกับพ่ีดำรงค 

ผมคิดวามีอะไรตรงน้ันท่ีจะชวยเราเยอะเลย รับคำส่ัง

จากอาจารยเสม รับคำสั่งจากอาจารยไพโรจน ใครตอ

ใครทั้งหลาย เสร็จแลวก็เอาไปทำ ลื่นลงไปถึงระดับ

อำเภอระดับตำบลไดเปนอยางดี สองทานน้ีผมคิดวา

เปนคนซึ่งสรางงานสรางอะไรตางๆ ขึ้นมาเยอะเลย  

 

  ในการท่ีทำใหงานตรงน้ีไปถึงรากหญา ผมคิดวา

มันเปนเร่ืองท่ีนาเนนมากนะครับ โดยเฉพาะอยางย่ิง

จากการดำเนินการในเร่ือง อสม. แลวก็ไปประจวบกับ

สมัยทานเปรมท่ีเนนหนักในเร่ืองการแกไขปญหา

ความยากจน ในป พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการเฉพาะเจาะจง

ในการเลือกพ้ืนท่ีและลงเนนหนักในตรงน้ัน ทำใหงาน

สาธารณสุขของเราไดรับการดูแลชวยเหลือทางดาน

งบประมาณและทางดานตางๆ เนนไปในพ้ืนท่ีๆ เปน

พ้ืนท่ียากจนดวยนะครับ เพราะฉะน้ันพ้ืนท่ียากจนก็

ไมไดมีแตอาจสามารถ๑๕๔ อยางท่ีไดยินไดรับฟงกัน

นะครับ มันมีมาแตสมัยทานเปรมแลว  

 

  ผมคิดวาแมแตในเรื่องของ อสม. ผสส. ผมให

ขอมูลได ที่เราเปล่ียน อสม. อยางเดียวนะครับ เพราะ

ทำมากอนตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๘ แลวกระทรวงมารับทำ

นโยบายเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๘ คือ ๑๐ ปหลังจากน้ัน 

แลวก็ในเรื่องของศูนยสาธารณสุขมูลฐานที่อาจารย

หมออุทัย๑๕๕ ไดริเร่ิมขึ้นมาในพ้ืนท่ี ผมคิดวาตรงน้ีเปน

ตัวเปลี่ยนเหมือนกันที่ใหงบประมาณลงไปในพื้นท่ีจุด

ละ ๑๐,๐๐๐ บาท แตกอนก็ตำบลละ ๑๐,๐๐๐ ที่

เลือกให ตอนหลังพอมีศูนยสาธารณสุขมูลฐานขึ้นมา 

จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตอนน้ีมันเปล่ียนการทำงาน

ของ อสม. เราเยอะมากเลยทีเดียวนะ นั่นก็นาศึกษา  

 

  ประจวบกับที่เม่ือ อสม. เขมแข็งขึ้น เราจะมีการ

ดำเนินการปรับเปลี่ยนสถานีอนามัย สมัยกอนเปน

สถานีอนามัยอยางท่ีคุณหมอเกริ่นต้ังแตแรกวามัน

เปนผดุงครรภ ซึ่งพอแมมีท่ีดินแลวก็รับปากวาจะ

สรางท่ีทำงานให แลวก็ใหลูกมีโอกาสไปเรียนแลว พอ

ลูกกลับมาพอแมก็ไมมีเงินท่ีจะสรางสถานีอนามัยดีๆ 

ก็ไปเอาลังระเบิดบาง อะไรตางๆ จากคายทหารของ

อเมริกันสมัยกอนมาสรางเปนสถานีอนามัย มันก็เปน

สถานีอนามัยท่ีไมนาใหบริการเลย พอตอนหลังก็มี

การพัฒนาอะไรตางๆ มากมาย พอถึงอาจารยหมอ

อุทัย ก็กลายเปนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 

สถานีอนามัยเปลี่ยนหนาเปลี่ยนตาเปล่ียนโฉมอะไร

ตางๆ ไปเยอะแยะเลย ตรงน้ีเปนสวนท่ีคิดวา อสม. 

แข็งข้ึนมา สถานีอนามัยก็แข็งข้ึนมา และโรงพยาบาล

ชุมชนแข็งอยูกอนแลว ทำใหงานสาธารณสุขใน

ชนบทกลายเปนปกแผนแนนหนาท่ีดีมาก และก็มา

เสริมดวยชวงน้ันท่ีเราพูดไปแลว  

 

  การทำงานโดยเฉพาะอยางย่ิงงาน จปฐ. ที่เกิดขึ้น

ที่โคราชท่ีอาจารยไพจิตรพูดถึงเม่ือก้ี ตอนน้ันอาจารย

ประพันธ คิดวาเรายังไมไดพูดถึงทาน ทานก็มีหอง

ทำงานอยูที่สภาพัฒนฯ ลองคิดดูไมใชประสานกัน

เฉยๆ แตมีหองทำงานของอาจารยของเราท่ีทำงาน

ประสานกันอยู มีหองทำงานอยูที่นั่นและประสานท่ี

นั่นจึงทำใหงานเปนเน้ือเดียวกัน เพ่ือใหงานท้ังหมดที่

เกิดข้ึนไมวาจะเปน “Mini Thailand”๑๕๖ เกิดอะไร

ตางๆ ขึ้นมาจากอาจารยอมร๑๕๗ เยอะแยะมากมาย 

๑๕๔ หมายถึงอำเภออาจสามารถ จังหวัดรอยเอ็ด ที่ถูกเลือกเปนเขตตอสูกำจัดความยากจนในสมัยปลายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
๑๕๕ นายแพทยอุทัย สุดสุข 
๑๕๖ โครงการ “จังหวัดเรงรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตดานสาธารณสุข” ๑๔ จังหวัด 
๑๕๗ นายแพทยอมร  นนทสุต 

๔๐
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พวกเราเองท่ีทำงานก็ปรับตัวไมทันนะครับ แลวก็มีทั้ง

บนท้ังอะไรตามประสา 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ถือวาเปนนโยบายรายวันครับ 

 

¹¾.Á§¤Å : แตก็ถือวาเปนสิ่งท่ีดี แตพอถึงอาจารยบรรลุ 

ผมจำไดวาเด๋ียวตองติดดาวตรงโนนติดดาวตรงน้ี 

แลวก็ไปประเมินยิบเลย ประเมินท้ังเงิน การบริหาร 

งานบุคลากร และประเมิน สสจ. [สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด] ดวย ประเมินในสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดดวย ไมใชเฉพาะในโรงพยาบาล

เทาน้ัน เพราะฉะน้ันการกวนใหมันขุนอยางน้ี ผมคิด

วาเปนสวนหน่ึงที่ทำใหทุกคน “alert” ตื่นตัวอยูตลอด

เวลาวาเราจะตองปรับตองเปล่ียน เราตองแกปญหา

ทั้งทางดานชุมชน ทั้งปญหาดานสถานบริการ เพ่ือให

ไปถึงจุดที่ดี จริงๆ แลวก็คือเรื่องเดียวกัน จะยังไงก็

แลวแต อันน้ีก็เพ่ือสุขภาพท่ีดีของประชาชนท้ังน้ันเลย 

โดยผาน “mean” [วิธีการ] ตางๆ  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับตอนสมัยท่ีอาจารยไปอยูพิมาย 

ตอนน้ันสภาพเปนอยางไรครับ 

 

¹¾.Á§¤Å : ตอนน้ันไปไหนยังไมคอยได โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงไปเย่ียมชาวบาน ตอนฝนตกหนอยก็ไปไมไดแลว 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : พิมายเปนพ้ืนท่ีอาณาเขตท่ีใหญโตมากใช

ไหมครับ 

 

¹¾.Á§¤Å : ตอนน้ันมีหมอท้ังจังหวัดโคราชอยู ๖ - ๗ คน 

ผมไปอยูตรงน้ันก็ดูแลทั้งชุมพวง ประทาย สูงเนิน 

ดูแลทั้งหวยแถลงไปหมดเลย สมัยน้ันถาเผ่ือวามีการ

ตายท่ีรุนแรงข้ึนมาเคยข่ีมาไมไหว เคยไปขอฮอ 

[เฮลิคอปเตอร] ดวยซ้ำไป บางคร้ังบางคราวเคย

สนับสนุนใหฮอไปลง แลวก็ไปนอนอยูที่นั่น ไปอยูตาม

วัด เคยไปเลาส่ิงเหลาน้ีใหเด็กฟง ไปคุยใหหมอ      

นักศึกษาแพทยใหมๆ ของศิริราชฟง เขาน่ังฟงแลวเขา

นั่งตาลอยเลยนะ เขานึกไมออกเหมือนกันวามันมีได

ยังไงในประเทศไทย เพราะเขาไมมีโอกาสท่ีจะสราง

จินตนาการไปไดวามันทุกขยากลำบากขนาดไหน แต

ก็ดีนะท่ีไดไปเลาใหเขาฟง หรือไมฟง หรือฟงแลวอาจ

ไมรูเร่ืองเลยก็ได แตเราไดเลา 

 

¹¾.ªÙªÑÂ ÈØÀÇ§È � : ขอเวลาหน่ึงนาทีครับ เพราะวาตอน

บายตองไปประชุมเรื่องกระบวนการยุติธรรม ประเด็น

ที่พ่ีมงคลพูด ผมขอเสริมนิดเดียวครับวากอน ๑๔ 

ตุลา ๒๕๑๖ มีการบังคับใชทุนแพทยใหไปอยูใน

ชนบท ผมคิดวาจุดน้ันเปนจุดท่ี “break through” [จุด

เปลี่ยนผานสำคัญ] ทำใหนักศึกษาแพทยตางๆ รวม

ตัวกันคัดคานวาไปใชทุน ๓๐:๗๐ มันเปนการเลือก

ปฏิบัติ จึงขอใหใชทุนท้ัง ๑๐๐ เปอรเซ็นต แลวก็ [ให

เวลาจาก ๕ ป เหลือ] ๓ ป ๑ ปนั้นใหนับเปนอินเทิรน 

[intern-แพทยฝกหัด] ดวย [การรวมตัวในคร้ังนั้น]นำ

มาสูการกอตั้งศูนยนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศ

ไทย [จึงเกิดแพทย]ใชทุนรุนแรกในป พ.ศ. ๒๕๑๕ ไป

ตรวจสอบเวลานิดหนึ่ง แลวการท่ีแพทยออกไปสถานี

อนามัยชั้นหน่ึง ศูนยการแพทยอนามัย ตรงน้ันก็ทำให

เกิดผลสะเทือนสูงมากในเร่ืองการบริการสุขภาพตอ

มา หลังจากน้ันก็เกิดสหพันธแพทยชนบทกอนชวง

ตุลาคม ๒๕๑๙ และพอหลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ก็ยุติ

บทบาทลงไป ตอนหลังพอ [เหตุการณบานเมืองเปน

ปกติ] พ.ศ. ๒๕๒๑ ก็เกิดชมรมแพทยชนบท พอ พ.ศ. 

๒๕๒๔ ก็เกิดมูลนิธิแพทยชนบท ผมอยากพูดตรงน้ี

เพราะจะได “parallel” [เห็นภาพคูขนานไป] กับการ

พัฒนา[งานสาธารณสุข]ที่พ่ีมงคลพูดเอาไว แคนี้กอน 

“resource person” [ผูที่จะใหขอมูล] จะใหคุยกับใคร

ตางๆ จะบอกทีหลังได 

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ขอจุดประเด็นไวนิดนึงนะครับ คือเร่ืองการ

สาธารณสุขระหวางประเทศของไทยเรา “outstanding” 

[โดดเดน] มากนะครับ เรามีถึงประธานสมัชชาใหญ

๔๑

๑๕๘ ประธานสมัชชาใหญองคการอนามัยโลก ๑ สมัย คือ นายแพทยประกอบ ตูจินดา 
๑๕๙ ประธานกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก ๑ สมัย คือ นายแพทยอุทัย สุดสุข 
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องคการอนามัยโลก๑๕๘ มีประธานกรรมการบริหาร

องคการอนามัยโลก๑๕๙ เราเปนประเทศเดียวท่ีไดรับ

มอบอำนาจจาก WHO ใหบริหารเงินของ WHO ใน

ประเทศไทยเอง ซึ่งก็มี [อาจารยอมร] อาจารย

ไพโรจน มีอาจารยประเวศ เปนกรรมการรวมดวย อัน

นี้จุดประเด็นไวเฉยๆ คอยเดินตอนะครับ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ผมคิดวาประวัติศาสตรยาวนานเกือบ

ศตวรรษก็คงจะตองคุยกันหลายรอบนะครับ ตอนน้ีก็

เลยเวลาเท่ียงมาเยอะมากแลวนะครับ หลายทานอาจ

จะตองไป กอนจะไปยังไงก็ขออนุญาตถายรูปรวมกัน

ไวเปนที่ระลึกสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะโอกาสที่จะได

เรียนเชิญอาจารยผูใหญทุกทานมาพรอมกันอยางใน

วันน้ีก็ยากมากเลยนะครับ สวนทานท่ีเชิญมาไมไดก็มี

๔๒

หลายทานนะครับ อาจารยนัดดาก็มาไมได แลวก็พ่ี

ดำรงค บุญยืน ก็ตองจุดธูปมา เพราะเราจัดชาเกินไป

นะครับ สวนอาจารยยุทธนาก็เชิญดวย แตก็ติดเร่ือง

ปญหาสุขภาพก็เลยมาไมได แตถาหากไปคุยกันท่ี

บานทานก็จะยินดีอยู อาจารยอมรก็ไดรับเชิญไป

ประชุมเรื่องสาธารณสุขมูลฐานในอนาคตที่จังหวัด

อุดร ไดโทรศัพทคุยกับอาจารย อาจารยก็ถามวาแลว

เธอจะใหผมทำอยางไร ทางน้ันก็จะเอาอนาคต ทางน้ี

ก็จะเอาอดีต ผมก็เลือกเอาอนาคตกอน เด๋ียวอดีต

คอยคุยกันอีกทีหน่ึง  

 

  ตอนบายเปนการลงรายละเอียดวงเล็ก แตอยาก

ใหตอนบายเปนเร่ืองเลาท่ีเปนความประทับใจ เร่ือง

โครงสรางตางๆ อาจจะคนควาไดเร่ืองเลาอยางท่ี

อาจารยไพจิตรเลาวาไปกินน้ำ[โอเลี้ยง]เขาท่ีโตะสนุก 

อยางน้ีก็เปนประสบการณของแพทยไดนะครับ การ

เปนแพทย ในชนบทน้ี ก็หลากหลายเหลือ เ กิน 

ประสบการณตางๆ เหลาน้ีเปนเร่ืองที่หาบันทึกท่ีไหน

ไมมี ตอนบายอยากจะไดลงรายละเอียดตางๆ เหลา

นี้มากข้ึน ถาเกิดวาทานอาจารยไมติดอะไรก็อยากจะ

ขอเชิญลงไปฟงในกลุม โดยเรามีการแบงเปน ๒ กลุม

ดวยกัน กลุมหน่ึงจะอยูหองนี้ อีกกลุมหนึ่งจะอยูหอง

เลยไปฝงตรงขามกับตรงนี้ สวนหองน้ำก็อยูตรงกลาง

นะครับ ตอนน้ีกำลังจัดโตะ รอสักนิดหน่ึงอีกประมาณ 

๕ นาทีก็นาจะเสร็จ หลังจากน้ันก็ขอเชิญถายภาพ

รวมกันกอนจะไปรับประทานอาหารดวยกันครับ 
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¹¾.â¡ÁÒμÃ : ผมขอเริ่มเลย เพราะอาจารยประเวศจะไมได

อยูดวย อาจารยเริ่มอะไรสักนิดไวกอนไหมครับ เร่ือง

งานสาธารณสุขมูลฐาน คือ หองโนนจะพูดเร่ือง

สาธารณสุขมูลฐาน หองเราพูดคุยเร่ืองงานพัฒนาตัว

ระบบบริการ เชน สถานีอนามัย สุขศาลา อาจจะบอก

เลาเร่ืองราวท่ีไดไปทำงาน ประสบการณเล็กๆ นอยๆ 

ซึ่งไมมีโอกาสไดจดบันทึกในเอกสารท่ีเปนทางการ 

เชน พ่ีสุรเกียรติอาจจะเลาเร่ืองการทำงานท่ีบางปะอิน

บางวาไปริเร่ิมอะไรยังไงบาง คิดยังไงถึงไดไปอยูที่นั่น 

ไปแลวเจออะไร ทำไปทำมาถึงไดกลายเปนหนังสือ

คูมือตรวจรักษาโรคได อาจจะเลาอะไรบางก็ได ผม

ใครขอใหการพูดตอนบายน้ี ใครคิดอยากจะพูดเสริม

ตอนไหนก็เสริมกันเปนแบบวงสนทนา จะไดคุยกัน

แบบงายๆ 

 

  ตอนบายน้ีก็มีคนมาเสริม หองน้ีก็มีคุณหมอ      

สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์ หองโนนก็มีพ่ีเมธี ซึ่งรวมต้ัง

สำนักงานสาธารณสุขมูลฐานขึ้น โดยยึดระเบียงช้ัน ๘ 

เปนท่ีทำการโดยไมมีท่ีทำการเปนกิจลักษณะ แลวก็

พัฒนามาเปนนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน  

 

  ขออนุญาตเร่ิมแบบธรรมชาติ อาจารยสุรเกียรติ

เร่ิมเลยก็ไดครับอาจารย 

 

È.¹¾.»ÃÐàÇÈ : สุรเกียรติเปนตัวเร่ิมตั้งแตเปนนักศึกษา

แพทย แลวออกไปอยูโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

เขาเขียนจดหมายมาเลาใหผมฟง 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ จดหมายนั้นอาจารยยังเก็บไว

อยูไหมครับ? อันน้ีก็เปน “personal papers” [เอกสาร

สวนบุคคล] เหมือนกัน 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ ÍÒªÒ¹Ò¹ØÀÒ¾ : ผมเปนแพทยใชทุนรุนแรก

ของการบังคับใชทุน [ผมเปนแพทย] รามารุนหน่ึง คือ 

แพทยใชทุนรุนแรก ตอนน้ัน คือป ๒๕๑๐ ผมเรียนอยู

ป ๓ รัฐบาลไดออกกฎใหแพทยจบใหมใชทุน อยูดีๆ ก็

มีสัญญามาใหเซ็น พวกเราก็สู มีการรวมตัวกันของ 

[นักศึกษาแพทยทุกคณะซ่ึงตอมากอตั้งเปน] ศูนย

นิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย๑ มีการทำ

หนังสือวารสารนักศึกษาแพทยสัมพันธ๒ มีการจัด

สัมมนาเร่ืองปญหาขาดแคลนแพทยชนบทในชวงน้ัน 

และไดจัดโครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลตาง

จังหวัดเพ่ือใหเขาใจสภาพงานสาธารณสุขในชนบท  

 

  โดยสวนตัว ผมสนใจงาน “psychiatry” [จติเวชศาสตร] 

อยากเปน “psychiatrist” จิตแพทย ตอนท่ีจบแลวใช

ทุน คิดวาขอไปทำงานบานนอก ๒ ป แลวคอยมา

เรียนตอ ตั้งใจจะไปเรียนรูปญหาชนบทเสียกอน คือ

ไมไดตั้งใจวาจะเปนหมอชนบท ตอนน้ันเพ่ือนผม

หลายคนพากันไปนอก ผมก็มีโอกาสไปนอก โดยได

ไปสอบผานเกณฑมาตรฐานวิชาแพทยที่สามารถ

สมัครไปทำงานที่สหรัฐอเมริกาได หากยอมใชเงินสี่

หมื่นบาทก็ไปนอกได๓ ในท่ีสุดก็คิดวาเราไปเรียนรู

ประสบการณในชนบทกอนจะไปเปน “psychiatrist”  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : พอเซ็นสัญญาเขาก็บอกวามีเงินผูกพันไว ๔ 

หมื่นบาท 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : เขาใหเสียปละหม่ืน ๔ ปคือสี่หมื่น ตั้งแตป 

๓ ถึงป ๖ สี่ปก็สี่หมื่น ถาเรามีเงินสี่หมื่นก็เปนอิสระไป

เลย [สวนแพทยที่เซ็นสัญญาใชทุน ถาหากไมไปใช

ทุน] ถูกปรับแค ๒ เทา คือ ๘๐,๐๐๐ ซึ่ง[นับวา]นอย

มากครับ เราสามารถใหปรับได แตเราเลือกไปทำงาน

ที่ชนบทสักระยะหน่ึงกอน  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : คนสวนใหญจะคิดอยางน้ีไหมครับอาจารย 

นักเรียนในรุนเดียวกับอาจารย เพราะชวงน้ันเปนชวง

ของการต่ืนตัวของขบวนการนักศึกษา๔  

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : [ตอนน้ันรัฐบาล]เปดโควตา คือประมาณ 

๒๐-๓๐ เปอรเซ็นต สามารถเสียเงินเรียนได ที่เหลือ 

๗๐-๘๐ เปอรเซ็นต บังคับใหใชทุน คือรับทุน ผมเลย

๑ กอตั้งขึ้นเม่ือป พ.ศ.๒๕๑๒ 
๒ นายแพทยสุรเกียรติขยายความวา จัดทำข้ึนเพ่ือเผยแพรจุดยืนและความคิดของนักศึกษาตอปญหาน้ี ซึ่งก็ไดมี การสัมภาษณอาจารยแพทยและแพทยอาวุโสหลายทาน 
๓ นายแพทยสุรเกียรติอธิบายเพ่ิมเติมในภายหลังวา ในตอนน้ันถึงแมจะมีสัญญาผูกมัดใหตองใชทุน แตก็ยังเปดชองใหมีการจายเงินปละหน่ึงหม่ืนบาทสำหรับสี่ปสุดทายของการเรียนแพทย รวมเปน

จำนวนส่ีหมื่นบาท เมื่อจบแลวก็สามารถเดินทางไปตางประเทศไดเลย เพ่ือนรุนเดียวกับนายแพทยสุรเกียรติหลายคนก็เลือกใชเงินแทนทำงานใชทุน 
๔ ดูการเติบโตของแนวคิดสังคมนิยม การรับใชมวลชน และการเคล่ือนไหวของขบวนการนักศึกษาในชวงทศวรรษ ๒๕๑๐ กอนที่จะเกิดการเคล่ือนไหวครั้งใหญของขบวนการนักศึกษาและประชาชนเพ่ือ

เรียกรองประชาธิปไตยในเหตุการณ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ใน ประจักษ กองกีรติ, และแลวความเคล่ือนไหวก็ปรากฏ: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชนกอน ๑๔ ตุลาฯ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘). 
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ตอสูวาใหบังคับทุกคนดีกวา จนกระท่ังมาบังคับรุน ๗ 

หกรุนแรกใชกฎเกณฑเกา พอรุน ๗ เราตอสูเร่ืองนี้จน

เปนท่ียอมรับวาทุกคน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ทุกคนบังคับ

ใหใชทุน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวาต้ังแตรุนหน่ึงถึงรุนหกเปนการบังคับ

ใชทุนบางสวน แทนท่ีเราจะตอสูเพ่ือใหยกเลิกการใช

ทุน เราตอสูใหใชทุน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  

   

¹¾. ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : [ตอนน้ัน] มี ๒ กระแส ดานหน่ึงอยากจะ

ตอสูไมยอมใชทุน แตผมเห็นวาดื้อมติมหาชนไมได๕ 

เราควรจะตองทำงานใชทุน เลยสูกัน ทางกระแสผม

ชนะ มีการสัมมนา มีการทำประชามติโรงเรียนแพทย

ตอนนั้นมี ๔ แหง๖ ๘๐ - ๙๐ เปอรเซ็นต [ของนัก

ศึกษาแพทย] เห็นดวยท่ีวาใหบังคับทุกคน มีการ 

“survey” [สำรวจ] ประชามติในชวงป ๕ ป ๖ [โดย

กอนหนาน้ันไดมีกิจกรรมที่จุดประกายความคิดหลาย

อยาง เชน มีการออกวารสาร]๗ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒá¾·Â�
ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ออกวารสาร[ปละ] ๔ เลม คือมี ๔ คณะๆ ละ

เลมตอป แลวตอน [ที่ผมอยู] ป ๕ [พ.ศ. ๒๕๑๒] ก็มา

จัดต้ัง “ศูนยนิสิตนักศึกษาแพทยแหงประเทศไทย” มี

เรื่องการสงนักศึกษาแพทยไปดูงานในชนบทตอนปด

เทอม เพราะฉะน้ันเปนครั้งแรกท่ีอาจารย [ในโรงเรียน

แพทยและ] แพทยตางจังหวัดรูสึกวานักศึกษาแพทย

ตื่นตัวเร่ืองชนบท เขาแปลกใจวาทำไมสนใจมาดูงาน

ที่โรงพยาบาลตางจังหวัด ไปกันเกือบ ๘๐ เปอรเซ็นต 

ของนักศึกษา อยากรูวาชนบทเปนอยางไร ก็จัด

โครงการชวงปดเทอม เปนครั้งแรกท่ีนักศึกษาไปดู

งานท่ีชนบทดวยลักษณะนอกหลักสูตร จัดกันเอง 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เปนประเพณีมาจนถึงรุนพวกผม ปดเทอมก็

จะมีการออกคายอนามัยชนบทไปอยูกับโรงพยาบาล

อำเภอ  

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : ตอนนั้นเปนโรงพยาบาลจังหวัด เพราะยัง

ไมมีโรงพยาบาลอำเภอ ไปอยูโรงพยาบาลจังหวัด 

เม่ือใชทุนท่ีโกสุมพิสัย คือ ดูตามแผนที่ เลือกใชทุน

โดยดูตามแผนที่ ไมไดรูวาหนาตาเปนอยางไร มีเพ่ือน 

๓ คน สนิทกัน เลือกกันคนละจุด คนหน่ึงอยู

สุวรรณภูมิรอยเอ็ด อีกคนอยูประโคนชัย [จังหวัด

บุรีรัมย] ผมเลือกโกสุมพิสัยอยูตรงกลางพอดี โดยดู

จากแผนท่ี ชวงน้ันทางกระทรวงดีใจมาก มีหมอล็อต

ใหญเปนล็อตแรกที่มาอยูอำเภอ ผมจำไดอาจารย

ไพโรจนไป “orientation” [ปฐมนิเทศ] พวกเราท่ีชลบุรี 

อาจารยไพโรจน อาจารยวินิจ เร่ิมรูจักผูที่เปนใหญใน

อนาคตหลายทานไป “orientation” พวกเราอยู 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวาพอดีรับกับชวงเม่ือเชานี้ ที่บอกวา

เร่ิมไปสรางหนวยบริการไว แตหาหมอไปไมคอยได ก็

มาไดเปนแพทยใชทุนรุน ๑ คือรุนอาจารย 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : รุน ๑ จะบังคับเปน “intern” [แพทยฝกหัด] 

๑ ป ตัดไปเหลือ ๒ ป ใหสลับระหวางป ๑ อยูสถานี

อนามัย อีกปอยูโรงพยาบาล ซึ่งสังกัดคนละกรม 

สถานีอนามัยสังกัดกรมอนามัย โรงพยาบาลจังหวัด

อยูกรมการแพทย สลับกันอยางละป ผมแลกกับเพ่ือน

ขออยูสถานีอนามัย ๒ ปเลย ปแรกผมไดอยูกรม

อนามัยก็เลยอยูชนบทที่โกสุมพิสัย ตำแหนงผมโก

มาก ตำแหนงหัวหนาแพทยสถานีอนามัยชั้น ๑ 

ตำแหนงท่ีเปนทางการ คือ ตำแหนงนายแพทย

หัวหนาสถานีอนามัยชั้น ๑ อำเภอโกสุมพิสัย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ตอนน้ันในเร่ืองของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

เปนอยางไรครับ? 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : [สถานี]อนามัยแบบรุนเกาเปนรูปตัวที [T] 

ไมมีเอกซเรย ไมมีแล็บ เนนงาน “prevention” [การ

ปองกัน] ลวนๆ มี[งบประมาณคา]ยาใหประมาณส่ี

พันหรือหาหกพันบาทจำไมได แตงบประมาณคายา

แทบไมมีเลยตองหมุนเวียนกันเอง สมัยกอนกรม

อนามัยไมมีบทบาทหนาท่ีในการรักษาโรค หรือไมสง

เสริมใหทำ ก็จะตองไปบุกเบิกกันเอาเอง 

 

๕ หมายถึงการท่ีมีคนจำนวนมากเรียกรองใหแพทยออกมารับใชสังคม – นพ.สุรเกียรติ 
๖ ไดแก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
๗ เพ่ิมเติมโดยนายแพทยสุรเกียรติ 

๔๗



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวาสถานีอนามัยสมัยน้ันก็สังกัดกรม

อนามัย กรมอนามัยทำงานดานสงเสริมปองกันก็ไม

ตองทำงานเร่ืองการรักษา 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : ใช แยกสวนกันเลย ยกเวนมีแพทยรุนพ่ีบาง

ทานท่ีมีความสนใจเรื่อง “curative” [การรักษา] อยาง

รุนพ่ีผม อาจารยหมอประสพ พาลพาย ตอนหลัง[นาย

แพทยประสพยายมา]อยูบางปะอิน ผาตัดใชตะเกียง

สอง [เพราะ]ไมมีไฟ ดมอีเทอร๘ ผมยังทันเห็น ตอน

ที่มาอยูบางปะอิน ยังมาชวยพ่ีประสพทำผาตัด นาย

แพทยประสพ พาลพาย เปนนักบุกเบิกดาน 

“curative care” คนหน่ึง  

 

  ตอนอยูโกสุมพิสัย ผมก็ตรวจ OPD [งานผูปวย

นอก] แลวก็ “admit” [ผูปวยใน] นิดหนอยไมมาก แต

ที่สนใจคือ พอไปอยูที่นั่นไดประมาณ ๒ เดือนแรก 

เขาก็สงนักเรียนพนักงานอนามัยมาฝกเร่ืองการรักษา

โรค 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวานโยบายของอาจารยไพโรจนเร่ิม

ออกฤทธ์ิแลว คือไดเปนพนักงานอนามัย มีโรงเรียน

พนักงานอนามัย แลวสงไปฝกงานตามท่ีมีแพทย

ประจำอยูตามสถานีอนามัยชั้น ๑ 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : ตอนสงมาก็ไมรูวัตถุประสงคคืออะไร เรา

ไมรู รูวามาฝกการรักษาพยาบาล ผมก็คิดหลักสูตร

ของผมเอง ผมก็จับมาเปนลูกมือผม มาน่ังดูคอ มา

ตรวจฟงปอด มาโอพีดีกับเรา ตกบายก็สอนหนังสือ 

ตอนกลางคืนก็สอนหนังสือครับ เปนจุดเร่ิมตนของ

การถายทอดความรู มันสำหรับแกเหงาดวยครับ มัน

ไดทำอะไรเพลินๆ โดยสวนตัวชอบสอนอยูแลว ก็จับ

มาสอน กลุมละ ๔ คน ๖ คน ก็จับมาสอน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แลว “staff” [เจาหนาท่ี] มีก่ีคนครับ? 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : แพทย ๑ คน เจาหนาท่ีประมาณ ๕ - ๖ คน 

นอยมาก มีพยาบาล ผดุงครรภ พนักงานอนามัย มีรถ

จี๊ปคันหน่ึง สีเขียวของกระทรวง รถคันน้ีคว่ำ ขับคว่ำ

ตั้งเยอะ ผมก็ขับคว่ำเหมือนกัน มันทรงตัวไมคอยได 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : มันเปนรถเหลือใชจากการสงคราม๙ ตามโรง

พยาบาลอำเภอยุคกอนที่ พ่ีพูลทรัพยจะจัดสรรงบ

ประมาณไปซ้ือรถให จะอาศัยรถเหลือจากสงครามท้ัง

นั้น โรงพยาบาลชุมพวงท่ีผมทำอยู เขาเรียกวารถ

อเมริกัน พวกน้ีก็เปนรถท่ีใชงานกันอยูสมัยน้ัน 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : ถามีอะไรก็เขียนจดหมายมาถามอาจารย

อรรถสิทธ์ิบาง อาจารยประเวศบาง๑๐ ก็เลาเร่ือง

ประสบการณที่ทำงาน ประมาณสัก ๘ เดือนครบป 

โดย ๔ เดือนแรกสงไปดูงานท่ีชุมพร กับศูนยอนามัย

แมและเด็กยะลา ๔ เดือนแรกใหดูงาน ทำงานแค ๘ 

เดือน พอครบ ๘ เดือนผมเลยยายมาอยูบางปะอิน 

แตยังเอาโควตาของอนามัยอยูแลกกับเพ่ือน คือ ผมมี

สิทธ์ิที่จะเขากรมการแพทยในปที่ ๒ แตดวยความเร่ิม

ติดใจ เร่ิมไมคิดเรียน Psychiatry แลว คิดวาทางน้ี

เปนทางท่ีสนุก โดยบางปะอินเปนจุดฝกงานของ [นัก

ศึกษาคณะแพทยศาสตร] โรงพยาบาลรามาธิบดีใน

เร่ืองเวชศาสตรชุมชนพอดี ไปอยูโกสุมพิสัยแค ๘ 

เดือน หมอคนแรกท่ีโกสุมพิสัย คือ นายแพทยปรีชา 

 ดสีวัสด์ิ๑๑ เปนนายแพทยคนแรก อยูประมาณ ๒ ป 

ยายจากโขงเจียมมา แลวชาวบานเขาเปรียบเทียบวา

ผมเหมือนหมอปรีชา๑๒ [ชาวบาน]เขาเปรียบเทียบวา

ผมเปนหมอปรีชาคนที่ ๑ ชาวบานเปรียบเทียบวา

เหมือนใคร บอกวาผมเหมือนหมอปรีชา อาจารยอยูที่

โกสุมพิสัย เปนผูบุกเบิกคนแรก [ตอมาเสียชีวิตกอน

เกษียณ] ตายเพราะรถคว่ำ ขณะขับรถไปตางจังหวัด 

 

๘ ดมยาสลบโดยวิธีเอาอีเทอรหยดเขาหนากากท่ีครอบปากและจมูก – นพ.สุรเกียรติ 
๙ หมายถึงสงครามเวียดนาม หรือสงครามอินโดจีน (ครั้งท่ีสอง) ซึ่งประเทศไทยไดเขาไปเก่ียวของดวยเน่ืองมาจากสหรัฐอเมริกาตองการท่ีจะปกปองประเทศในอินโดจีนไมใหกลายเปนคอมมิวนิสตตาม

ทฤษฎีโดมิโน ดังนั้นใน พ.ศ.๒๔๙๓ สหรัฐฯ ตัดสินใจวาจะทำสงครามชวยเหลือเวียดนามใตตอตานเวียดนามเหนือซึ่งเปนคอมมิวนิสต และประเทศไทยก็มีนโยบายเปนพันธมิตรของสหรัฐฯ เพ่ือตอ
ตานคอมมิวนิสต ทำใหมีกองทหารของสหรัฐฯ เขามาประจำการในประเทศไทย และไทยยังเปนฐานทัพเพ่ือใหสหรัฐฯ สงกองบินไปทำสงครามในเวียดนาม การเปนพันธมิตรรวมตอตานคอมมิวนิสตดัง
กลาว ทำใหมีเงินชวยเหลือจากสหรัฐฯ ผานมาทางองคกรตางๆ เพ่ือชวยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมีการสะสมอาวุธยุทโธปกรณทางทหารเอาไวในประเทศไทยมากมาย สงครามยืดเย้ือไปจนกระทั่ง
ทศวรรษ ๒๕๑๐ ทิศทางการเมืองระหวางประเทศของสหรัฐฯ จึงเปลี่ยนแปลงไป สหรัฐฯ เร่ิมเจรจากับจีนและเวียดนาม และใน พ.ศ.๒๕๑๖ สภาคองเกรสของสหรัฐฯ ตองการใหยุติสงครามใน
เวียดนาม เมื่อ ไซงอนเมืองหลวงของเวียดนามใตถูกตีแตกใน พ.ศ.๒๕๑๘ โฮจิมินหมีชัยในสงครามเวียดนามและรวมเวียดนามเปนหน่ึงเดียวกันได สหรัฐฯ จึงถอนกำลังออกจากประเทศไทยจนหมด
สิ้นใน พ.ศ.๒๕๑๙ ดู เรื่องราวความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐฯ ในการตอตานคอมมิวนิสตและสงครามเวียดนาม ใน ชาญวิทย เกษตรศิริ, ประวัติการเมืองไทย (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพดอกหญา, 
๒๕๓๘), ๔๑๔-๔๒๓ และ ผาสุก พงษไพจิตรและคริส เบเคอร, เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ (เชียงใหม: ซิลคเวอรมบุคส, ๒๕๓๙), ๔๖๕-๔๖๙ และ ๕๕๐-๕๕๑. 

๑๐ หมายถึงศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณบดีคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และเคยดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข  

๔๘
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¹¾.ºÃÃÅØ ÈÔÃÔ¾Ò¹Ôª : หมอสุรเกียรติอยูโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ผมถามคือ ผมน้ันอยู

มหาสารคาม พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่หมอไปอยูโกสุมพิสัย ซึ่ง

ขึ้นกับอยูกับมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่หมอพูดดม

ยาสลบ ตองหยอดอีเทอร คือผมมันยอนกลับไปอีก

ยาวเหลือเกิน ผมไปอยูมหาสารคาม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

บรรยากาศของอำเภอโกสุมพิสัยของคุณหมอตอนน้ัน

กับตัวจังหวัดแทๆ ยังสูโกสุมไมไดหรอก คือ 

มหาสารคามตอนท่ีผมไปอยูนั้นมันไมมีโรงหนัง มัน

ไมมีทีวี โทรศัพทไมตองพูด ประปาไมตองพูด ไฟฟาก็

ไมตองพูด ที่บอกวาผาตัดตองจุดตะเกียง มันก็เหมือน

กันน่ันแหละ ประปาไมมีก็ตองขุดบอ โรงพยาบาลก็มี

บอน้ำ  

 

  ทีนี้ที่อยากจะเลาใหฟงนิดหน่ึงคือเปนอยางน้ี เห็น

เขาพูดกันมากวาข่ีมาไปรักษา ผมจะเลาเร่ืองจริงให

ฟง ผมไมอยากจะคุยโมละนะ ผมไปอยูมหาสารคาม 

พ.ศ. ๒๔๙๔ กอนท่ีผมจะไป ผมจบแพทยป พ.ศ.  

๒๔๙๒ เปนแพทยประจำบานอยู ๑ ปที่ศิริราช ผม

เปนแพทยประจำบานแผนกศัลยกรรม แลวผมก็ออก

จากศิริราชไป ตอนท่ีผมเรียนหนังสือมีโรงเรียนแพทย

แหงเดียว มีมหาวิทยาลัยแหงเดียว คือ มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร ซึ่งเม่ือกอนข้ึนกับกรมมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

สาธารณสุขมกีรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ก็มีคณะ

เดียว คือ คณะแพทยศาสตร [โรงพยาบาลศิริราช] 

เมื่อจบแลวเขาจะตองเปนแพทยประจำบาน ถาใคร

ไมอยากเปนแพทยประจำบานก็ไปเปนหมอทหารบก 

หมอทหารเรือ [หรือหมอกระทรวงสาธารณสุข – 

นพ.บรรลุ] ตามอัธยาศัย  

 

  ผมสมัครเปนแพทยประจำบาน ไดรับเลือกเปน

แพทยประจำบาน พอครบเทอมแพทยประจำบาน ๑ 

ป เขาก็จะเลือกเปน “ซีเนียรเฮาส” [senior house] 

เลือกเปนหัวหนาแพทยประจำบาน ใครผานหัวหนา

แพทยประจำบาน ปตอไปก็จะเปนสตาฟในโรง

พยาบาลศิริราช ก็อยูเปนอาจารยไปเร่ือยๆ ผมไม

สมัครเปนหัวหนาแพทยประจำบาน เพราะผมนิสัยไม

ดี ผมทะเลาะกับอาจารย๑๓ ผมไมสมัคร เมื่อผมไม

สมัคร เขาก็บอกวาจะไปทำงานท่ีไหน เมื่อกอนโรง

พยาบาลเอกชนไมมี ก็มีทางเดียวไมเปนหมอทหารก็

เปนหมอกระทรวงสาธารณสุข ก็มาสมัครเขา

กระทรวงสาธารณสุข ไปสมัครที่วังศุโขทัย แตกอน

สมัยโนนท่ีทำงานกระทรวงอยูวังศุโขทัย ไปสมัครงาน

กับหลวงสนั่น แตกอนมีหลวงมีขุนนะ เลขาฯ กรมช่ือ 

ขุนสงัด เปนพอตาของหมอวิฑูร แตกอนยังมีหลวงมี

ขุน ผมไปสมัครที่วังศุโขทัย เสร็จแลวจากวังศุโขทัยก็

ยายมาท่ีวังเทวะเวสม  

 

  เขาก็บอกวาหมออยากไปอยูที่ไหนละ เขาก็เอา 

“list” [รายช่ือ] มาใหดูชื่อโรงพยาบาล เยอะแยะ แต

โรงพยาบาลตอนน้ันไมมีหรอกโรงพยาบาลอำเภอ คำ

วาแพทยชนบทก็ไมมี แพทยใชทุนก็ไมมี ใครจบหมอ

มาก็แลวแตใครจะไปทางไหนก็ตามใจ ผมก็มาสมัคร

เขากระทรวงสาธารณสุข เขาถามวาอยากจะไปไหน 

ผมก็บอกวาจะไปไหนก็ได เขามีโรงพยาบาลวางอยู

แหงหนึ่ง คือ โรงพยาบาลมหาสารคาม คือที่หมอ    

สุรเกียรติพูดน่ันแหละ เขาบอกวา โรงพยาบาล

มหาสารคามไปไหม ก็บอกวาไปก็ได ไมยากเย็นอะไร 

  

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยรูไหมครับวามันอยูตรงไหนของ

ประเทศไทย ?  

 

¹¾.ºÃÃÅØ : รูสิเพราะผมเปนหมอบานนอก บานผมอยู

รอยเอ็ด จะมาเรียนกรุงเทพฯ ตองนั่งรถยนตผาน

มหาสารคาม มาบานไผ ขึ้นรถไฟบานไผมาเรียน

หนังสือกรุงเทพฯ ผมทำไมจะไมรู เขาบอกไปอยู

มหาสารคามไหม ผมบอกไปก็ได เขาคือหมายถึงกอง

นะดีใจ เพราะวาตอนนั้นเม่ือสรางตึกอำนวยการเสร็จ

ใหมๆ เขาก็จะสงหมอจำเริญ เดี๋ยวน้ีชื่อหมอเล็ก จำ

๑๑ นายแพทยปรีชา ดีสวัสดิ์ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนผูมีบทบาทสำคัญในการบุกเบิกงานสาธารณสุขในชนบทและโครงการสาธารณสุขมูลฐาน โดยริเร่ิมโครงการสารภี จังหวัดเชียงใหม อัน
เปนพ้ืนฐานของแผนการสาธารณสุขมูลฐานในเวลาตอมา เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุรถยนต เมื่อวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๑๒ นายแพทยสุรเกียรติอธิบายเพ่ิมเติมวา หลังอาจารยหมอปรีชาก็มีนายแพทยมาประจำอีกทานหน่ึง หลังจากน้ันก็เวนชวงไปนานหลายปจนถึงนายแพทยสุรเกียรติเปนแพทยคนท่ี ๓  
๑๓ ดูรายละเอียดเร่ืองนี้เพ่ิมเติมไดใน สันติสุข โสภณสิริ, ลูกผูชายช่ือบรรลุ, ๓๔-๔๔. 

๔๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ไมไดแลว๑๔ [ไปเปนผูอำนวยการ] แตกอน [หมอ

จำเริญ] อยูพิษณุโลก เขาก็จะสงหมอจำเริญไปเปน  

ผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม หมอจำเริญก็

บอกวา อั๊วะจะลาออกไมไป เขาก็เลยไมเอา แตกอน

หมอหายาก เมื่อไมไป เขาก็สงหมออีกคนท่ีนามสกุล

อะไรผมก็จำไมไดนะ๑๕ อยูอยุธยาถูกยายไปอยู

มหาสารคาม แกก็ไป [ขึ้นรถไฟจากกรุงเทพฯ] ไปลง

บานไผ นั่งรถยนตตอเพ่ือจะไปลงมหาสารคาม 

รถยนตคนัน้ีจะเลยไปรอยเอ็ด พอแกไปถึงมหาสารคาม 

แกก็หิ้วกระเปาลง คนงานก็มารับ ตอนน้ันมีคนงาน

แลว แตโรงพยาบาลยังไมเปดเพราะไมมีหมอ คนงาน

แกก็เอากระเปาลงท่ีบานพักผูอำนวยการ พอเอา

กระเปาไปลงบานพัก สักเด๋ียวหน่ึงแกก็บอกวาไมตอง

เปดกระเปาหรอก คอยตอนบายฉันก็จะกลับแลว คือ

รถยนตจากบานไผตองไปรอยเอ็ดแลว คันเดียวกันน้ัน

ก็ตองขับกลับจากรอยเอ็ดมาบานไผ วันหน่ึงมี ๒ 

เท่ียวเทาน้ัน คือมาแลวก็กลับอีกที [ตอนบาย หมอ

ประสงคก็ขึ้นรถกลับบานไผ] เพ่ือมาขึ้นรถไฟกลับ

กรุงเทพฯ มาบอกกองวาผมไมเอาแลว จะใหผมออก

ผมก็ออก เขาก็ยอมยายแกไปอยูเพชรบุรี๑๖  

 

  เขาบอกวาใหหมอบรรลุไปมหาสารคาม ผมก็บอก

วาผมไปก็ไดไมเห็นยากเย็นอะไร ผมไปบานผมก็ผาน

มหาสารคาม ผมก็ไปอยูมหาสารคาม ที่บอกวา

มหาสารคามตอนน้ันมันสูโกสุมพิสัยไมได ก็เพราะตัว

จังหวัดแทๆ ทั้งจังหวัดมีรถยนตอยูคันเดียวเทาน้ัน

แหละ คือรถยนตของผูวาราชการจังหวัด พอผมไปก็

นั่งรถยนต[โดยสาร]คันเกาท่ีวาน่ันแหละ ก็ไปลง ผมก็

เอากระเปาลง ใหคนงานมาห้ิวกระเปาไป มันก็ถามวา 

“คุณหมออยูจริงๆ เหรอ” ผมก็บอกวาอยูจริงซิวะ ไม

เห็นจะยากเย็นอะไร ผมก็อยูเรื่อยมา แตท่ีอยากจะ

เลาใหฟงมีอยูตอนหน่ึง ผมมีเหตุสลดใจที่อยากเลาให

ฟง มันมีเหตุการณเยอะแยะแตผมไมอยากจะเสีย

เวลา ตอนที่ไปอยู โรงพยาบาล ใหมๆ โรงพยาบาลก็

ยังไมเปด ยาก็มีแลว เคร่ืองไมเคร่ืองมือก็มีแลว ผม

เปนหมอผาตัดมากอน ผมก็อยากจะเปดหองผาตัด 

ผาน่ิว เม่ือกอนเปนน่ิวกันเยอะ คนมหาสารคาม คน

กาฬสินธุนั้นตองไป ผาน่ิวท่ีรอยเอ็ด ผาไมไดแตกอนนี้

ผาไมได ผมเปนหมอผาตัด ขนาดเตรียมโนนเตรียมน่ี

อะไรเรียบรอยแลว แตโรงพยาบาลก็ยังไมเปด [พอจะ

ผาตัดจริงๆ จึงรูวาไมมีเสื้อผาตัด ตองเอาเสื้อเชิ้ตตัว

โตๆ มาใส กลับหนากลับหลังแทนเส้ือผาตัด – 

นพ.บรรลุ] 

 

  [นอกจากน้ี ยังมีเหตุการณสำคัญ] เหตุการณนี้ไม

เคยเลาใหใครฟง แตมันติดอยูในใจ ในจังหวัดมีหมอ

อยู ๒ คน คือ หมออนามัย ชื่อ ขุนภักดีสุขกิจ ผมไปก็

กลายเปนหมอคนท่ี ๒ ผูวาราชการจังหวัดเขาก็ดีใจ 

เขาเอารถยนต เขามีรถคันเดียวท้ังจังหวัด เอารถยนต

มารับไปกินขาวท่ีบานดวย เอาใจ เพราะตอนน้ันผม

ยังโสด เอาใจอยากจะใหอยูนานๆ ผมก็สบาย  

 

  วันหน่ึงโรงพยาบาลก็ยังไมเปด ก็มีคนมาตาม

อนามัยจังหวัด ใหไปดูคนไขคลอดแลวคลอดไมออก 

อนามัยจังหวัดแกแลว ชื่อขุนภักดีสุขกิจ แกบอกมี

หมอมาใหมแลว ไปตามหมอคนนั้น เขาก็มาตามที่โรง

พยาบาล โรงพยาบาลก็ยังไมเปด ผมก็ถามวาเปน

อะไร เขาบอกเมียอยูที่อำเภอกันทรวิชัย ถาใครอยู

มหาสารคามตองรูจัก อยูทางกันทรวิชัย คลอดแลว

มันคลอดไมออก ผมก็บอกเอาไปก็ไป จะไปก็ตอง

คอยรถยนตที่จะไปกาฬสินธุ ก็รถยนตคันเกามันมี ๒ 

คัน คันหน่ึงไปรอยเอ็ด คันหน่ึงไปกาฬสินธุ ถาใครเคย

อยูแถวน้ันจะตองรูจัก ก็ไปรถคันน้ันไปสุดท่ีกาฬสินธุ 

ผมก็เอาเคร่ืองมือไปนะ ผมมี “drum” [กลองเครื่องมือ

แพทย] ใส “forceps” [คีมคีบทารกเพ่ือชวยใหคลอด] 

เตรียมจะทำคลอดอยางดีเลย ใสเครื่องไมเครื่องมือ 

ถือ “drum” ไปดวย พอลงที่กันทรวิชัย ถาใครอยู

มหาสารคามตองรูจัก พอลงท่ีกันทรวิชัยเน่ีย บอกวา

ไมไดหมอตองข่ีมาไปอีก อาว ขี่มาก็ขี่มาสิ ผมเคยเลา

ใหฟงแลวใชไหม ผมเปนยุวชนทหารมา ตอนผมเปน

นักเรียนตองเปนยุวชนและเปนยุวชนทหารมา เพราะ

รอยเอ็ดเปนทหารมา ผมขี่มาได บังเอิญผมข่ีมาเกง 

๑๔ นายแพทยจำเริญ เขจรบุตร – นพ.บรรลุ 
๑๕ นายแพทยประสงค วีรไวทยะ – นพ.บรรลุ 
๑๖ ดูเร่ืองนี้เปรียบเทียบกับที่บันทึกไวใน สันติสุข โสภณสิริ, ลูกผูชายช่ือบรรลุ, ๔๖ - ๔๗. 
๑๗ Methergin เปนยาท่ีทำใหกลามเน้ือบริเวณมดลูกหดรัดตัวเพ่ือเรงการคลอดในกรณีท่ีการคลอดใชเวลานานกวาปกติ หรือกรณีมีเลือดออกหลังการคลอดเพื่อกระตุนใหมดลูกหดรัดตัวและลดการตก

เลือด – ขอบคุณชาญวิทย อุณาสิงห ที่ใหขอมูล 
๑๘ หมายถึงสิ่งแปลกปลอมที่เขามาอยูในรางกาย หรือไมไดเปนสวนหน่ึงของรางกายโดยธรรมชาติ 

๕๐
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สมัยผมเปนนักเรียน ผมขี่มาไปโรงเรียน อันน้ีมัน

ธรรมดา ไมมีตื่นเตน ผมเคยเลาเร่ืองอยางน้ีใหเด็กฟง 

มันถามผมวา อะ ขี่มาเปนอยางไร ขี่มาน้ันมันธรรมดา 

ไมใชของวิเศษอะไร เพราะเราข่ีมาไปโรงเรียนอยูแลว 

ก็ขี่มาถือ “drum” ไป แตท่ีผมไมอยากเลาใหใครฟง

คือมันติดอยูในใจในขอที่วา พอเราไปเห็นคนไข 

ปรากฏวาคนไขนั้น [เด็ก] ขามันออกแลวหัวมันคา คือ

มันเอาตูดออก คาเลย เอ! ผมจะทำอยางไร ผมก็เอา 

“forceps” ใส ผมไมใชแพทยประจำบานสูติกรรม ผม

เปนแพทยประจำบานศัลยกรรม ผมไมเกงทาง

สูติกรรม ผมก็ใส “forceps” ใสก็หลุด ๒ อันน้ีมันติด

กันใชไหม ใสไมติด ติดก็ดึงๆ เอ! จะทำอยางไร ผมก็

คิดวากอนท่ีเราจะมาตางจังหวัดก็ไปเรียนสูติกรรม 

ผมก็ฉีดยา ผมยังจำไดเลย ฉีด “Methergin”๑๗ เด๋ียวน้ี

ยังใชอยูหรือเปลาไมรูนะ อยากจะใหมดลูกมันบีบ

ออกมา พอฉีดเขาไปปรากฏวา “cervix contract” 

เลย คนท่ีไมใชหมอจะอธิบายหนอย “cervix 

contract” หมายความวาท่ีคอปากมดลูกมันหดตัว 

พอมันหดตัวมันกดคอ เด็กมันตายแลว ตายมานาน

แลว พอมันหดคอย่ิงเอาไมออก คีมก็ใสไมได ผมจะ

ทำอยางไร ผมก็ตองตัดเด็ก ตัดคอตัดแขน พอตัดคอ

ขาดปบ หัวก็หลุดเขาไปในโพรงมดลูกเลย ผมเลาเร่ือง

นี้ใหฟงเพราะผมยังติดใจ มันสลักใจอยู ผมนั่งคิดใน

ใจวาเราน้ีมีความผิด เราไมนาไปฉีด “Methergin” พอ

ฉีด “Methergin” แลว “cervix” [บริเวณคอมดลูก] 

มันจะ “cramp” [เกร็ง] พอ “cramp” แลวหัวก็หลุด

เขาไป ตัวก็ขาดออกมา เอ! เราผิดแลวนะ เราไมใช

หมอสูติฯ แลวมาทำ  

 

  ขณะท่ีทำอยางน้ีก็ใชเวลาไปเปนชั่วโมง ในขณะท่ี

ใชเวลาไปเปนชั่วโมงก็ตองคิดวาจะกลับจังหวัด

อยางไรดวย เพราะมันก็ไอรถคันเกา พอไปถึงท่ี

กาฬสินธุมันก็ตองกลับคืนมาบานไผ ก็มีรถคันเดียว 

ราวๆ ประมาณบายสามโมง รถคันน้ีจะมาท่ีกันทรวิชัย 

ถาไมไดกลับรถคันน้ีก็ไมรูจะไปนอนท่ีไหน ผมก็บอก

ญาติเขาวา ผมก็ตัดเอาเด็กออกหมดแลวนะ หัวมันคา

อยู หัวมันอยูใน “uterus” [มดลูก] ตอนนั้นผมเปน

หมอ ผมก็รูสึกไมสบายใจ แตผมก็น่ังคิดอยูในใจวา

หัวมันเปน “foreign body”๑๘ เปนของแปลกปลอมอยู

ในมดลูก สักวันมันตองบีบออกมาเอง เราจะมานั่ง

นอนดูคนไขอยูไดอยางไร เสร็จแลวก็เลยไปบอกญาติ 

คนไขเขาก็ดีนะ ทั้งๆ ที่ผมก็รูสึกวาผมไมมีความ

สามารถ ผมอาจจะทำผิด ผมอาจจะทำกรรมวิธีผิด 

แตผมก็ตองกลับมาโรงพยาบาล ก็เลยบอกญาติเขา 

ญาติเขาก็บอกวาไมเปนไรหมอ ถาคุณหมอบอกวาสัก

วันหัวมันจะหลุดออกมาเองคุณหมอก็กลับเถอะ ผมก็

ขีม่ากลับมามาคอยรถคันเกาท่ีจะกลับมามหาสารคาม  

 

  พอผมมาถึงผมนอนไมหลับเลย ผมไมคอย

สบายใจ เอ.. เราทำงานไมไดผล รูสึกจะไมถูกวิธี แต

กอนกลับมาก็บอกสามีเขาวา ถาหัวมันออกเม่ือไหรก็

ไปสงขาวหนอยนะ ตองสงขาว มันไมมีมือถืออยางทุก

วันน้ี โทรศัพทสายมันก็ไมมี ผมมาอยูที่โรงพยาบาล

ไดสามคืนสามวัน สามีเขาก็มาสงขาว เขาบอกคุณ

หมอหัวมันออกเอง ผมก็ถามวา อาวมันทำไมถึงออก

ละ เพราะตอนผมดู “cervix” มันหดตัว มันไมนาจะ

ออกได สามีเขาบอกวา โอย...มันไมยากหรอกคุณ

หมอ ผมไปตั้งศาลเจา เขาเรียกศาลเพียงตา หลังจาก

ตั้งศาลเสร็จสักคืนหน่ึง คืนรุงข้ึนมันก็ออกมาเอง ผม

ถามวาแลวคนไขเปนอยางไร คนไขก็สบายดี ผมก็

หายหวง คลายๆ กับหมดทุกขในใจ แตที่เลาใหฟง ใน

ใจไมไดอยากจะโออวดอะไร บางทีเราเปนหมอ บางที

เรานึกวาเราเกง แตเราไมเกง บางทีเรานึกวาเราทำถูก 

แตบางทีมันผิด เ ร่ืองน้ีเลาใหฟงเพ่ือจะบอกวา 

บรรยากาศหรือสิ่งแวดลอมมันเลวกวาชนบท แคน้ัน

แหละ ขอบคุณ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : โชคดีนะอาจารยที่มีศาลเพียงตามาชวย ไม

งั้นก็แยเลยอาจารย หมอสูติก็จะเรียนสูติหัตถการ

ทำลายเด็ก เปนวิชาท่ีตองเรียนวา ถาเด็กติดแลวจะ

ตัดอยางไรถึงจะออก คนท่ีไมไดเรียนทางดานแพทยก็

จะรูสึกแปลกใจวาทำไมไปตัดหัวเด็กขาด อาจารยสุร

เกียรติฟงแลวรูสึกเปนไงครับ?  

 

นพ.สุรเกียรติ : โหดกวาเราเยอะนะ แสดงวายุคผมคงดีขึ้น 

และยุคของผมก็แยกวาปจจุบัน ผมเร่ิมออกหนวยท่ี

สถานีอนามัย บายๆ จะวาง ก็จะออกหนวยเคล่ือนที่ๆ 

สถานีอนามัยสักแหงหรือสองแหงท่ีอยูไกล  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แตอาจารยก็ทำคลอดท่ีโรงพยาบาล  

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : ทำคลอดนอยมาก  

 

๕๑



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เขาไมคลอดกับเรา หรืออยางไร? 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : คนไขรางหมอไปหลายป สวนใหญจะเนน

ที่ OPD case [ผูปวยนอก] มากกวา  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แลวเขาไปคลอดกันท่ีไหนละครับ ?  

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμิ : ไปขอนแกน ไปมหาสารคาม  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : หรือไมก็หมอตำแยแบบน้ัน? 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμิ : ครับหมอตำแยคงเยอะอยู 

  

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แลวอาจารยก็มาอยูที่?  

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμิ : แลวก็ยายมาบางปะอิน ตอนน้ันทางรามาฯ

ชวนมา บอกวาท่ีนั่นเปนท่ีฝกงานของนักศึกษาแพทย 

ยายมาบางปะอินต้ังแต พ.ศ ๒๕๑๖ อยูที่นั่นจน

กระท่ัง พ.ศ. ๒๕๑๙ อยูบางปะอินประมาณ ๔ ป ที่

บางปะอินไดทำเยอะทางดาน “Curative” [การรักษา

โรค] คือมีทีมแพทย ๒ คน ๓ คน เร่ิมพัฒนาเปนโรง

พยาบาล พ.ศ.  ๒๕๑๘ หรือ ๒๕๑๙ แตป พ.ศ. 

๒๕๑๗ เริ่มมีโครงการรณรงคเก่ียวกับสงเสริมสุขภาพ 

ทำงานเชิงรุกในชุมชน เชน โครงการสรางสวม ใหชาว

บานยืมเงินสรางสวม กระทรวงสาธารณสุขมีอยูสมัย

หน่ึงโปรโมตเร่ืองสวม ยุคน้ันมีสวมใชประมาณไมถึง 

๒๐ เปอรเซ็นต ของจำนวนครัวเรือน เร่ืองของรณรงค

ฉีดวัคซีนตางๆ รวมทั้งบีซีจี [ฺBCG]๑๙ ในหมูบาน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เรื่องรณรงคสรางสวมไปสัมพันธกับแผนงาน

เร่ืองพยาธิปากขอไหมครับอาจารย หรือคนละกรม

กัน? 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : คนละกรมกัน ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๖ 

๒๕๑๗ ๒๕๑๘ มีเรื่องสวม เรื่องวัคซีน ยังเห็นโรค

ระบาดกันท้ังหมูบาน [เชน ไอกรนระบาด] นาต่ืนเตน 

มี “case” [ผูปวย] มาทุกวันในหมูบานเดียวกัน ไอ

แขงกันท้ังคืน ไอจนตาปูดตาแดง ระบาดท้ังหมูบาน

แถวบางปะอิน ก็ไดรณรงคฉีดวัคซีนใหมากข้ึน รวม

ทั้งทำโครงการฟนฟูความรูใหแกเจาหนาท่ีอนามัย

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือ ๒๕๑๘ โดยสวนตัวผมมี

ความคิดมานานวา เจาหนาท่ีอนามัยก็คือหมอของ

ชาวบานน่ันแหละ คิดมานานต้ังแตอยูป ๖ ที่ออกคาย

อะไรตางๆ ก็มีความคิดวาปญหาขาดแคลนแพทยคง

ไมสามารถสรางแพทยไดทัน ในยุคนั้นมีการเรียกรอง

ใหสรางผูชวยแพทย แตถูกแพทยตานไมยอมใหมี ผม

คิดวาเราก็มีหมอของชาวบานคือหมออนามัยน่ัน

แหละรักษาโรคอยูแลว แตเขาขาดการเรียนรู ขาดการ

สงเสริม ตั้งแตผมไปดูงานท่ีชุมพร [ตอนท่ีจบใหมๆ] ก็

เห็นวา แพทยมักจะไปจับผิดเวลาไปนิเทศงาน จะไป

ดูวาอนามัยมียาฉีดในกระเปายาไหม ถามีถือวาเปน

ความผิดรายแรง เพราะหามเจาหนาท่ีรักษาโรค หาม

ถือ “สเต็ท” [Stethoscope-หูฟง] แพทย [ที่ไปนิเทศ

งาน] ของอนามัยจะไปดูวาบางคน๒๐ เขาแอบทำการ

รักษาโรคหรือเปลา ก็พยายามจะหาม แตผมคิดวาเรา

นาจะสงเสริมเขามากกวา จึงนำมาใชที่บางปะอิน 

โดยเอาเจาหนาท่ีอนามัยมาฟนฟูความรู ใชหลัก

เดียวกัน ชวงเชามาฝกงานกับเรา ดู “case” [ผูปวย] 

เปนลูกมือเรา ชวงบายก็สอนทฤษฎี โดยเขียนเปน

เอกสารชุดหน่ึงขึ้นมา ชุดน้ันก็กลายเปนตำราเลมแรก

ของผม ก็พิมพเปนตำราตรวจรักษาโรคเบ้ืองตน๒๑ ที่

ตองทำตำราเพราะเปนชีท “sheet” เอกสารชุดแรกที่

จังหวัดตางๆ ขอมาเยอะมาก ก็เลยผลิตเปนตำรา  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ ตรงน้ีอาจจะสะทอนวา ความรู

ทางการแพทยการรักษาโรคแบบงายๆ แมแตในสมัย

โนนมันคอนขางจะไมเปนท่ีเผยแพรกวางขวาง อาจ

จะมีลักษณะผูกขาดอยูในชนชั้นแพทยเยอะสักนิด

หน่ึง ชีทท่ีอาจารยทำข้ึนก็รับรูไปถึงโรงพยาบาลอ่ืนๆ 

แลวเขาก็เขียนมาขอหรือครับ? 

 

๑๙ วัคซีนปองกันวัณโรค 
๒๐ หมายถึงหมออนามัย – นพ.สุรเกียรติ 
๒๑ ตีพิมพเปนหนังสือในชื่อ คูมือการตรวจรักษาโรคเบ้ืองตนและการสงตอผูปวย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพและทำปกเจริญผล, ๒๕๑๙). 
๒๒ หมายถึงแพทยประจำตำบล 
๒๓ ดูรายละเอียดเร่ืองการจัดตั้งหนวยสงเคราะหแมและเด็กเคล่ือนที่ในเชิงอรรถท่ี ๖๘ ของบทที่ ๑ 

๕๒
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¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : จริงๆ แลวในขณะน้ันมีหมอชาวบาน หมอ

ฉีดยาเยอะแยะ ขณะท่ีหามหมออนามัยทำ ชาวบานก็

พ่ึงพาหมอเถ่ือน หมอเสนารักษตางๆ หมอตำบล๒๒ 

เจาหนาท่ี[อนามัย]ก็แอบทำอยู คิดวาตองยอมรับ

บทบาทเขา คือใหทำงานสงเสริมปองกันอยางเดียวคง

ไมได ชาวบานตองการเร่ืองการรักษาดวย เปน

ธรรมชาตทิีเ่ราหามไมได ตอนนัน้กระทรวงสาธารณสุข

ยังไมมีระเบียบ ระเบียบออกมา พ.ศ. ๒๕๑๘ ระเบียบ

เก่ียวกับการมอบหมายการรักษาพยาบาล แต

โครงการผมเกิดขึ้นกอน ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๗-

๒๕๑๘ พอป พ.ศ. ๒๕๑๙ ก็มีหนังสือออกมาเลมแรก 

ก็เปนท่ี ฮือฮามาก 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ปจจุบันยอดขายเปนแสนละมังครับ? 

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ : ก็คงประมาณน้ัน เพราะมันก็ออกมา ๓๒ ป

แลว  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ฟงแลวเปนไงครับอาจารย ทำงานสนับสนุน

อยูในกระทรวงสาธารณสุข นองๆ ลูกๆ หลานๆ ออก

ไปทำงานขางนอก คิดอะไรตอนน้ัน เห็นอะไรครับ

อาจารย? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ � ¹Ô§ÊÒ¹¹·� : โดยมากพวกนักเรียนแพทยจบ

แพทยมา ความนึกคิดตรงกันท้ังน้ัน สวนใหญตองการ

รักษาพยาบาล ไอที่จะมาปองกันไมชอบ แตมีกลุมๆ 

หนึ่งไมคอยเห็นดวยกับการรักษา เห็นดวยกับการ

ปองกัน มีพรรคพวกผม ๒-๓ คน คิดวา เอ จบมาแลว 

หมอก็มีเยอะแยะแตไมมีใครเลยไปดูแลประชาชน ให

เขาดูแลรักษาตัวเขาเองใหดีไดอยางไร ใหปลอดจาก

โรคไดอยางไรนั้นไมมี ดังนั้นในเมื่อมีแพทยออกมา

แลว ก็แพทยอยูโรงพยาบาล และก็แพทยอยูสถานี

อนามัย สมัยน้ันมี ๒ อัน คือ อนามัยอยูกับกรม

อนามัย โรงพยาบาลอยูกับกรมการแพทย บางคนเขา

ก็ไปอยูกรมการแพทยอยูโรงพยาบาล บางคนก็มาอยู

กรมอนามัย แตเราไมคิดอยางน้ัน ผมบอกผมไมเอา 

ผมขี้เกียจอยูเปนท่ี ผมอยูหนวยเคล่ือนท่ี เปนหนวย

เคล่ือนที่แรกของกรมอนามัย อยูที่กองอนามัยแมและ

เด็ก๒๓ เพราะฉะน้ันเลยไปสัมพันธกับการทำหนวย

เคล่ือนท่ีหลายๆ อัน จนกระท่ังพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวเสด็จมาบอกวา กระทรวงสาธารณสุข

ดีแลวท่ีมีโรงพยาบาล สถานีอนามัยดูแล แตวามี

ความจำเปนนะ ไมเพียงพอหรอกท่ีเอาพนักงาน

อนามัยผดุงครรภไปอยู แลวมีแพทยมีอะไรไมเพียง

พอ ใหทำหนวยเคล่ือนที่ นี่คือป พ.ศ. ๒๔๙๖-๙๗ ทำ

หนวยเคล่ือนที่  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวาถาเราพูดถึงบริการสุขภาพในชนบท

ก็ตองพูดถึงเร่ืองหนวยเคล่ือนท่ีดวย เรามีหนวย

เคล่ือนที่เหลาน้ีของเราเหลาน้ีเยอะไหมครับอาจารย? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ไมมี ตอนนั้นไมมี แตมีโรงพยาบาลหลาย

แหงท่ีทำหนวยเคล่ือนที่ในจังหวัดของตัวเอง  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แตกอนหนาน้ันก็จะมีหนวยงานเคล่ือนที่ของ

พวกกรมตางๆ ใชไหมครับ? เชน หนวยโรคเร้ือน 

หนวยมาเลเรีย 

 

¹¾. ä¾âÃ¨¹� : อันน้ีเฉพาะโรค หนวยโรคปอด หนวยโรค

เร้ือน ไดเงินสนับสนุนจากฝร่ัง  

  

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ผมเคยลงพ้ืนท่ีไปอำเภอกุดชุมเมื่อสัก ๒๐ ป

ที่แลว ไปเจอชาวบานท่ีนั่น ถามเขาวาประวัติศาสตร

เก่ียวกับเรื่องสุขภาพอนามัยทองถ่ินเปนอยางไร เขาก็

เลาเร่ืองโรคตางๆ ที่เขาเปน เขาบอกวาสมัยกอนมีโรค

ไมเหมือนทุกวันนี้ สมัยกอนมีโรคท่ีเขาทรมานมาก 

ภาษาอีสานเรียกวา “ขี้โม” ซึ่งก็คือคุดทะราด เขาบอก

วาไอคุดทะราดมันทรมานกันท้ังหมูบาน เพราะมัน

รักษาไมหาย พ้ืนบานถาจะมีโรคน้ีก็เอาจุนสีมาทาพอ

ใหมันอยูได แตก็ไมหายปวดเทาไร ตอมาก็มีหมอฝรั่ง

มาฉีดยา เขาบอกวาถามีหมอฝรั่งมา ทางอำเภอจะ

เรียกไปบอก แลวกำชับกับผูใหญบานวา ถามีหมอ

ฝรั่ งมาฉีดยาใหผู ใหญบานส่ังลูกบานไปปนตน

มะพราว ไปฟนมะพราวมาทะลายหน่ึง แลวเอา

มะพราวมาวางไวขางหมอ ถาหมอหิวน้ำข้ึนมาเมื่อ

ไหร ไมใหกินน้ำอื่น ใหดื่มเฉพาะน้ำจากลูกมะพราว

เทาน้ัน เขาก็บอกวา เด๋ียวน้ีก็ยังเปนการปฏิบัติวา ถา

มีฝร่ังมา หามไมใหกินน้ำในบาน เพราะจะเกิดโรค 

“diarrhea” หรือโรคทองรวง แสดงวาสมัยกอนโนนก็มี

หนวยไปฉีดยาคุดทะราดบาง อันน้ีสมัยไหนครับ

อาจารย? 

 

นพ.ไพโรจน : สมัยผมน่ีแหละ มีโรคคุดทะราดกับโรคเร้ือน 

ทำเปนโครงการเลย ใชเงินฝร่ัง เงิน WHO บาง เงิน

๕๓



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

จาก USAID๒๔ บาง มาทำอันน้ี แลวก็มีหนวยเคล่ือนที่

ไป ชาวบานรูดี ถามีสองหนวยน้ีไป ถามือกุดเทากุด

อันหน่ึง [โรคเรื้อน] กับเปนแผลอันหน่ึง [คุดทะราด] 

เขารูดีวาถาโครงการนี้ไป มีคนใหความรวมมือเยอะ 

เพราะพวกมือกุดเทากุดนาสงสารมาก กอนน้ีเราเลย

ไปอยูหนวยเคล่ือนท่ี ซึ่งรวมสองอันน้ีดวย มีหมอมียา

ไปตามหมูบาน และทานรับสั่งไววา ไปที่ไหนนั้นจาก

หนวยประจำ ใหทำหนวยเคล่ือนที่เล็กๆ ดวย ใหลงไป

ตามหมูบาน ไมใชไปตั้งหนวยอยูเฉยๆ จะไดใหบริการ

ชาวบานในละแวกน้ันไดดี อันน้ีเปนหนวยเคล่ือนท่ี

แรกของกรมอนามัยโดยพระราชดำรัสของพระเจาอยู

หัวเอง  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เรียกวาเปนหนวยเคล่ือนท่ีโดยพระราชดำริ 

และไดทุนมา ๒๒,๐๐๐ บาท อาจารยเปนหัวหนา

หนวยคนแรก  

 

¹¾.ÊØÃà¡ÕÂÃμิ : แลวโรงพยาบาลจังหวัดเอาเงินมาจากไหน  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : มีงบประมาณ เขาต้ังงบประมาณเอาเอง เงิน

บำรุงไมมีคนให ไมคอยยอมใช อยางหนวยเคล่ือนท่ี

ไดเงินบำรุงมา อนามัยจังหวัดหรือโรงพยาบาลเก็บ

เงินบำรุงของเขาไวเพ่ือใชของเขา ทั้งเงินบำรุงของโรง

พยาบาล เงินบำรุงของกรมอนามัย แลวเขามีหนวย

ยอยๆ ในละแวกของเขา 

 

ÇÔ¡ÑÅÂ � ¾§È �¾³ÔμÒ¹¹·� : อาจารยคะ แลวหนวยเคล่ือนท่ี

หนวยแรกทำท่ีไหนคะ? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : หนวยเคล่ือนที่ หมายถึงของกรมอนามัย อยู

จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบฯ แลวแตทานจะส่ังใหไป

ไหน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ก็คือหนวยเคล่ือนที่หนวยแรกดูแลพ้ืนท่ีแถบ

เพชรบุรี - ประจวบฯ แลวเวลาออกไปหนวยน่ี 

อาจารยไปเจออะไรบาง?  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ก็เจอโรคทั่วไป โรคหวัดมากที่สุด แลวก็ 

 ไดอารเรีย [ทองรวง] แลวคุดทะราดหนอย โรคเร้ือนนี่

ไมคอยเจอ  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : โรคเร้ือนมันคงอยูในแถบ “leprosy belt” 

[หมายถึง แถบพ้ืนท่ีที่มีโรคเร้ือนชุกชุม ซึ่งมักเปนพ้ืนท่ี

ที่ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ยากจน เชน เขต

อีสานใตของไทย – นพ.โกมาตร] เสนแบงอยูแถบ

อีสาน 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ � : หมอไพโรจนอีกคน คือ นายแพทยไพโรจน 

ประเสริฐศราวุฒิ๒๕ รับคนโรคเร้ือน อยูที่จังหวัด

ขอนแกน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ ตอนน้ันแนวคิดในการต้ังนิคม

โรคเร้ือน๒๖ เชนท่ีโนนสมบูรณนั้นเปนผลผลิตมาจาก

อะไรครับ มากอนหรือหลังสถานีอนามัยและโรง

พยาบาล 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : มาทีหลัง สถานีอนามัยมากอน แลวก็เห็น

แหลงไหนมีโรคเรื้อนมาก ก็จะตั้งสำนักงานโรคเร้ือน

ขึ้นมาโดยขึ้นกับกองโรคเรื้อน ใชเงินฝรั่งแตเราทำ 

ตอนนั้นมีหนวยของ USOM อะไรตออะไรมาชวย 

หนวยธรรมดาก็มี ไมใชของ USOM ก็มี 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อันน้ีก็เปนแนวคิดของฝรั่ง ที่ตั้งเปนนิคมขึ้น 

เปน “asylum” [สถานบำบัด] ของพวกโรคจิต 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ � : นิคมไมใชฝร่ัง นิคมของเรา แตหนวย

เคล่ือนที่ของฝรั่ง 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เหรอครับอาจารย เพราะเห็นตางประเทศเขา

ทำเปนพวกนิคม 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : นคิมโรคเรื้อนเน่ียเราต้ัง นิคมโรคอื่นๆ ไมมี มี

แตโรคเร้ือน โรคเร้ือรังท้ังน้ัน  

 

๒๔ USAID คือตัวยอของ United States Agency for International Development หรือองคกรของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ใหความชวยเหลือประเทศตางๆ ไมวาจะเปนการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ชวยสงเสริมการเกษตรและการพาณิชย สงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข สรางความเขมแข็งใหกับระบอบประชาธิปไตย ชวยยุติความขัดแยง และใหความชวยเหลือทางดานมนุษยธรรม
ตางๆ กอตั้งข้ึนตั้งแตวันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔ (ค.ศ.๑๙๖๑) ในทางการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลสหรัฐฯ ใช USAID และองคกรในลักษณะเดียวกันอีกหลายองคกร คอยทำหนาพัฒนา 
“ประเทศโลกท่ีสาม” เพ่ือตอตานการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสตที่นำโดยโซเวียตรัสเซียและสาธารณรัฐประชาชนจีน ดู อาทิ Thomas Lobe, United States National Security Policy and AID to 
the Thailand Police (Monograph Series in World Affairs, University of Denver, ๑๙๗๗). 

๒๕ เคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการ “สถานพยาบาลโนนสมบูรณ” จังหวัดขอนแกน ใหการดูแลและบำบัดรักษาผูที่เปนโรคเร้ือน ตอมาพัฒนามาเปนนิคมโรคเรื้อนชื่อวา “นิคมโนนสมบูรณ” 
๒๖ ดูประวัติศาสตรนิคมโรคเรื้อนในยุคกลางของยุโรปใน Michel Foucualt, History of Madness, translated by Jonathan Murphy and Jean Khalfa (London and New York: Routledge, ๒๐๐๖), 

๓-๘. ในกรณีประเทศไทยน้ัน “รายงานการประชุมแพทย ปฤกษากันดวยเร่ืองที่จะจัดโรงพยาบาล” เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๔๖ (ค.ศ.๑๙๐๓) ในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ระบุวา เน่ืองจากมีคนเปนโรค

๕๔
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¹¾.â¡ÁÒμÃ : อันน้ีก็มาภายหลังนะครับอาจารย  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : แตนิคมโรคเร้ือนน่ีผมไมไดทำ คนแรกคือ

หมอไพโรจน ประเสริฐศราวุฒิ  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ไมใชไพโรจน นิงสานนท นะครับอาจารย  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ : ไมใช คนน้ันละเปนคนรับหนวยเคล่ือนท่ีโรค

เร้ือนคนแรก ไปตั้งท่ีพระประแดง  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ตอนหลังขยายไปอีกหลายแหงไหมครับ

อาจารย?  

 
¹¾.ä¾âÃ¨¹� : หลายจังหวัด แตผมมีความเห็นวา ไอหนวย

เคลื่อนที่และงานท่ีทำใหกับประชาชนในพื้นท่ีนั้น มัน

ตอง “integrate” [บูรณาการ] เขาไปในพ้ืนท่ี ไมใช

หนวยเคล่ือนท่ีเทาน้ัน ใจผมนะครับ เรามีหนวย

เคลื่อนที่เพ่ือออกไป “survey” [สำรวจ] เทาน้ันวา

แหลงไหนมีอะไรบาง เสร็จแลวการวางแผนตองวาง

ใหประจำไวนะ จนกระท่ังหมดภาวะการแพรเช้ือแลว 

มิฉะน้ันผมวาไมอยูหรอกครับ ตอนหลังเราคิดอยาง

นั้นแลวเร่ิมทำกัน กรมอนามัยกับกรมการแพทยมา

รวมกันแลวดำเนินการเขาพ้ืนท่ี 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เรียกวาเปล่ียนจาก “vertical program”๒๗ 

เปน “community base” [มีฐานอยูในชุมชน] หรือ

เปน “integrate” เร่ิมตนตั้งแตสมัยอาจารยเร่ิมหนวย

เคล่ือนที่ก็เห็นขอจำกัดน้ีแลว 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ใช เราเห็นอันน้ี เราพยายามทำ ไมเชนน้ัน

ผมวาเราจะเปลืองคนเยอะ แลวชาวบานก็ลำบาก 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ อยางท่ีพ่ีสุรเกียรติบอกวาไป

เปนแพทยก็ตองไปสังกัดอยูกรมอนามัยหรือมิเชนน้ัน

ก็อยูกรมการแพทย อันน้ีก็เปนอุปสรรคเหมือนกัน 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ไมเปนอุปสรรค พอเขาไป พวกนักเรียน

แพทยรูแลววา กรมการแพทยรักษา กรมอนามัย

ปองกัน เขารูเลย 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เขาก็เรียนมาแตเร่ืองรักษาน่ีครับอาจารย 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ � : นักเรียนแพทยเรียนเร่ืองรักษา แตในขณะ

เดียวกันเขาก็เรียนปองกันดวย ไมใชเรียนรักษาอยาง

เดียว 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เรียกวาพอเรียนจบมาจะทำงานตองเลือก

เลยวาจะไปกรมอนามัยหรือกรมการแพทย 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : กรมอนามัยไมใชปองกันเทาน้ัน เขาตอง

รักษากอนดวย แตวาข้ันตอนไมลึกซึ้งเทากรมการ

แพทยหรือโรงพยาบาล มีสถานีอนามัยสองแบบ คือ 

แบบที่ ๑ สถานีอนามัยชั้น ๑ ซึ่งมีรักษาพยาบาลดวย

ไปชวยกรมการแพทย และสถานีอนามัยชั้น ๒ ไมมี

รักษาพยาบาลมีแตสุขาภิบาล คือมีสถานีอนามัยช้ัน 

๑ กับสถานีอนามัยชั้น ๒๒๘  

 

เรื้อน ซึ่งเปน “โรคอันนากลัวอยางย่ิง แลรักษาไมหาย” อยูเปนจำนวนมากในกรุงเทพฯ คณะแพทยจึงเสนอวานาจะหามาตรการปองกันบางอยาง เพราะ “ถาไมไดจัดการปองกันเสียแลว โรคเรื้อนนี้ก็
คงจะทวีมากข้ึนในหมูประชาชนโดยแท” โดยในการประชุมดังกลาว นายแพทยยอช แมกฟาแลนด ไดทำรายงานข้ึนเสนอตอที่ประชุมแพทยดังกลาววา  

 
 “แพทยนับถือกันวาโรคเล้ือน[sic]ติดกันได...นักปราชญไดสืบเสาะหาเช้ือโรค พบเปนตัว แบดทีเรียม [sic] ซึ่งทำใหปรากฏอาการฝายผิวหนังใหหนังนั้นหนา, นูน, สูงขึ้น แลไดกินลามลึกถึงอาการ

ภายในมิไดเวนเลย ทำใหมีแผลเปอยเนาอยางพิศดารมาก แตตนเหตุเดิมของโรคนี้ ตกลงเปนแนแทวามีตัว แลตัวน้ันมีเวลาท่ีหลุดปลิวจากคนท่ีเปนอยูนั้นถึงคนอื่น แลยังเปนโรคท่ีรักษาไมหาย จึงไมมี
วิธีซึ่งจะปองกันไดมิใหแพรหลาย นอกจากวิธีคัดแยกคนท่ีเปนน้ันออกตางหาก มิใหอยูปนกับคนอื่น...ควรท่ีรูวาโรคน้ีคลายกับวรรณโรค เกิดขึ้นโดย ตัวท่ีปลิว แตเราไมสามารถท่ีจะรูไดวาตัวเช้ือโรคนั้น
เขาทางผิวหนัง หรือเขาทางแผลในผิวหนัง หรือโดยทางลมอากาศ หรือปนกับน้ำแลอาหารที่รัปทาน จะเขาทางไหนเราก็ไมสามารถที่จะรูได แลไมมีแผลในทีแรกเกิดของโรคนี้ดวย...ตัวเชื้อโรค นี้เม่ือ
ปลิวมาตามอากาศ ในทีแรกเกาะตามเย่ือออนแหงจมูก แลเกิดเปนแผลกินกวางลึกใหญออกไปทุกที จนจมูกน้ันยุบหายหมดลง...ถาจะมีกฎหมายบังคับในขอตางๆ เหลาน้ีใหสำเร็จได แลใหความรู
แหงโรคแพรหลาย ทั้งวิธีระวังตัว เพ่ือจะกันมิใหโรคนี้เกิดข้ึนแลว ขาพระพุทธเจาเห็นดวยเกลาฯ วา คงจะสำเร็จในการตอสู ใหเอาไชยชะนะตอโรคนี้ไดเปนแน” (ดู “ความเห็นดวยเร่ืองโรคเลื้อนกับวิธี
ปองกันมิใหโรคนี้แพรหลาย” ของยอช แมกฟาแลนด ซึ่งทำข้ึนถวายพระเจานองยาเธอกรมหม่ืนวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล, หจช. ศธ. ๘/ ๑๒๖)  

 
 ที่ประชุมของคณะแพทยจึงเสนอวิธีการปองกันท่ีจะไมใหโรคเรื้อนแพรหลายออกไปตามวิธีการท่ีรัฐบาลในยุโรปและอเมริกาได “จัดการแยกคนท่ีเปนโรคเร้ือนใหอยูเสียท่ีแหงหน่ึงตางหาก ไมใหปนคละ

อยูกับคนดีเลย” คือใหจัดเลือกเกาะข้ึนมาเพ่ือ “ใหคนไขที่เปนโรคเรื้อนตั้งบานเรือนอาไศรยอยู” แยกจากคนปรกติ, ดู “รายงานการประชุมแพทย ปฤกษากันดวยเร่ืองที่จะจัดโรงพยาบาล” ของ พระเจา
นองยาเธอกรมหม่ืนวิวิธวรรณปรีชา อธิบดีกรมพยาบาล, วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๒, หจช. ศธ. ๘/๑๒๖ 

๒๗ คือโครงการท่ีแยกออกมาเฉพาะสวนเพ่ือปองกันและดูแลรักษาโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 
๒๘ สถานีอนามัยประจำตำบลมีพัฒนาการมาจากสุขศาลาช้ันสองที่ไมมีแพทยประจำซึ่งไดรับการพัฒนาข้ึนเปนสถานีอนามัยชั้นสองใน พ.ศ.๒๔๙๕ และยกระดับเปนสถานีอนามัยใน พ.ศ.๒๕๑๕ ขณะท่ี

มีสถานีอนามัยอยูเพียง ๗,๓๔๐ แหงใน ๖,๑๘๓ ตำบลเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ ใน พ.ศ.๒๕๓๙ มีจำนวนสถานีอนามัยเพ่ิมขึ้นถึง ๙,๐๑๐ แหงท่ัวประเทศ โดยครอบคลุม ๗,๓๐๗ ตำบล และมีจำนวน ๒,๐๒๑ 
ตำบลท่ีมีสถานีอนามัยมากกวาหน่ึงแหง, ดู บุญเรียง ชูชัยแสงรัตน และคณะ, การพัฒนาของสถานีอนามัยในเขตพ้ืนท่ีทั่วไปและพ้ืนท่ีเฉพาะ เลม ๓ (กรุงเทพฯ: สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๓๙), ๑๒-๑๕. 

๕๕



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ตอนหลังก็เลยมาคิด “integrate” กันใหเปน

หนวยบริการท่ีดูทุกเร่ืองเลย 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ใจผมนั้นคิดวาไมควรท่ีจะมีแตละกรม ใจผม

ในขณะน้ันคิดวานาจะทำรวมกันเลย จากกระทรวง

สาธารณสุขก็ไปหนวยงาน ลงไปพ้ืนท่ี 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยคิดแบบนี้ เขาเกลียดอาจารยไหม

ครับ? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ไมเกลียด เขาถึงเรยีก “ไอสามคน” คอื อมร๒๙ 

วินิจ๓๐ ผม  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : เปนตัวก็กอการ? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : เพราะวาเราเห็นดวย เรารวมกันอยูตลอดท้ัง 

๓ คน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยครับ จากสามมาเปนโปยเซียน แปด

เซียน นี่เปนอยางไรครับ นี่เปนอีกเร่ืองหน่ึงใชไหมครับ

อาจารย? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : นั้นอีกเร่ืองหน่ึง 
 

นพ.โกมาตร : ลองขยายอีกนิดสิครับอาจารย เร่ืองโปยเซียน

นะครับ 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : อยาใหพูด เดี๋ยวใหจุรี๓๑ ขยายดีกวา 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : หนังสือหมอเสมไดบันทึกไวบางแลวครับ๓๒ 

ตอนนัน้ก็เปนความพยายามท่ีจะปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

โรงเรียนแพทย 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : รวมกัน แลวตัวเราเปนตัวเชิด 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ตอนนั้นมีการต้ังศูนยประสานงานทางการ

แพทยและสาธารณสุขข้ึนในกระทรวงสาธารณสุขท่ี

จะทำงานรวมระหวางกระทรวงกับมหาวิทยาลัยใช

ไหมครับ? ตอนน้ันมีคุณหมอสมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์ เปน

หัวหนาสำนักงานดวยใชไหมครับ ศูนยประสานงาน

ทางการแพทยและสาธารณสุข? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ : สมศักด์ิมาทีหลังนะ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ออ หมอสมศักด์ิมาตอนอาจารยประเวศเปน

เลขาศูนยฯ สมัยน้ันศูนยฯ ก็มีที่ทำงานเปนหองเล็กๆ 

อยูที่กองแผนงาน  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : กองแผนงานน้ันมาทีหลังสุดเลย ดวยเหตุวา 

เราเห็นวาการรักษาปองกันอะไรตออะไร มันแตก

กระจายหมด และคิดวาเราจะมารวมกันไหม ใหเปน 

กลุมเปนกอนข้ึนมา กองแผนงานถึงไดเกิดข้ึน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ตอจากท่ีอาจารยอุทัยพูดนะครับ มาจาก 

“provincial plan” [แผนระดับจังหวัด] มาเปน 

“national plan” [แผนระดับประเทศ]  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ � : เร่ิมจากหมอยุทธนา๓๓ กอนถึงอาจารย

ดำรงค๓๔ มาเปนกองแผนงานสาธารณสุข 

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ ÊØ´ÊØ¢ : เสริมอีกนิดนะครับอาจารย อาจจะเริ่ม

ตอยอดจากเร่ืองหนวยเคล่ือนที่ของพ่ีไพโรจน วาหลัง

จากที่ความนิยมและเปนเรื่องจำเปนท่ีจะตองขยาย

การเขาถึงบริการใหกวางขวางข้ึน ก็เลยมีการขยาย

หนวยแพทยเคล่ือนที่ออกมาจากหนวยงานตางๆ 

เยอะ สวนใหญก็ยังไมไดจัดสรรงบประมาณ หลังจาก

ที่ไดทำชลบุรี “Provincial Health Plan”๓๕ ดึงกลยุทธ

ในการเขาถึงบริการน้ัน คือจัดใหมีหนวยสาธารณสุข

เคล่ือนท่ี ตอมาเรียกหนวยสาธารณสุขเคล่ือนท่ี ซึ่ง

รวมทั้งทุกอยางไมใชเ ร่ืองรักษาอยางเดียว ก็เปน

๒๙ นายแพทยอมร นนทสุต 
๓๐ นายแพทยวินิจ อัศวเสนา 
๓๑ แพทยหญิงจุรี นิงสานนท 
๓๒ ดู เกียรติประวัติแพทยไทยฝากไวใหคนรุนหลัง: ชีวิตและงานของศาสตราจารยนายแพทยเสม พร้ิงพวงแกว บรรณาธิการโดย สันติสุข โสภณสิริ (กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.), ๒๕๔๙), ๑๕๓-๑๖๒. 
๓๓ นายแพทยยุทธนา ศุขสมิติ 
๓๔ นายแพทยดำรงค บุญยืน 
๓๕ โครงการศึกษาวิเคราะหระบบงานเพ่ือการวางแผนระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี 

๕๖
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โมเดล [model] จากชลบุรี แลวยืนยันอีกทีหลังจาก 

“implement” [ดำเนินการใช] ตรงนั้นแลว ประมาณป

เศษๆ ก็เปนการยืนยันวามันจำเปน  

 

  ในระยะตอมาก็ไดมีการได รับงบประมาณ

สนับสนุนใหจัดตั้งหนวยสาธารณสุขเคลื่อนที่ขึ้นใน

ระดับทั่วประเทศ โดยกองสาธารณสุขภูมิภาคในขณะ

นั้น ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๙ หรือ ๒๕๒๐ ประมาณน้ัน 

ไดรับงบประมาณซื้อรถตูเปนครั้งแรกสำหรับออก

หนวยแพทยเคลื่อนที่ ซื้อใหทุกจังหวัดเลยนะครับในป 

พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐ ทานพูลทรัพยอาจจะยังอยูเมือง

นอกอยู เพราะฉะน้ันตรงนั้นก็เปนเรื่องที่หนวยแพทย

เคล่ือนที่เกิดอยางสมบูรณ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ทั้งประเทศเลยหรือครับอาจารย มีรถขึ้นมา

สำหรับจังหวัด รถน้ีก็ออกหนวยไป แลวฉายหนังดวย

หรือเปลาครับ? 

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ทั้งประเทศเลย ฉายหนังดวย ใช แตกอนน้ันใช

รถฝรั่ง ใชสเตชั่นแวกอน [station wagon] สีเขียวๆ 

ตอมาเปนมิตซูบิชิบาง อันนี้เปนรถตูเปนครั้งแรก ซึ่งก็

โกมากในขณะน้ัน นั่นเปนเร่ืองหนวยแพทยเคล่ือนที่ 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ผมถามเรื่องหนวยแพทยเคลื่อนที่เพ่ิมเติม

นิดหน่ึง คือ ผมไปเปนแพทยท่ีโคราช เราก็ออกหนวย

กันบอย ที่ออกไปเราก็มีสื่อ สื่อที่สวนกลางจัดสรรไป

ใหสวนใหญจะเปนภาพยนตร เชนภาพยนตรเร่ือง

พยาธิบาง ภาพยนตรเร่ืองอาหารบาง พวกส่ือพวกน้ี

เทาท่ีดูไมใชสื่อที่คนไทยทำ มันมาจากไหนครับ

อาจารย? 

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : เราอาศัยมือฝรั่ง USOM๓๖ มาชวยงานเรา หนวย

ที่ผลิตสื่อพวกน้ีคือ USIS๓๗ ใหทุนมาที่กองสุขศึกษา 

เราก็ยังไมสามารถผลิตสื่อพวกน้ีไดเอง ก็ตองอาศัย

เขากอน ตอมาในระยะหลัง หลังจากมี “real 

reorganization” [การปรับองคกรอยางแทจริง] แลว 

ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ [และอีกคร้ังในป] ๒๕๑๗ เรียบรอย

แลว ทางเราก็โตขึ้นๆ ก็สามารถผลิตสื่อเหลาน้ีไดเอง 

เปนสื่อประกอบ กอนหนาน้ันเรามักตองพ่ึง USOM 

พ่ึง WHO พ่ึงยูนิเซฟ [UNICEF]๓๘ ยูนิเซฟมีบทบาท

มากในเร่ืองของ MCH๓๙  

 

  ที่ นี้ พูด ถึง เ ร่ืองบ ริการ รักษาหรือการบริการ

สาธารณสุขสักนิด ในสมัยท่ีผมออกไปเปนคร้ังแรก

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ หมอโกมาตรยังอยูมัธยมอยูหรือ

เปลา? 

  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ผมยังอยูชาติกอนอยูเลยครับอาจารย ยังไม

เกิด 

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ผมเรียนจบก็ไปอยูอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

มีเร่ืองเก่ียวกับใหบริการเลาใหฟงนิดหน่ึง ในขณะน้ัน

ก็เหมือนอยางทานท่ีไปอยูสถานีอนามัยชั้น ๑ สมัยน้ัน

เลาใหฟงมาแลว แตวาผมดีนิดไมไดใชมา แตใช

จักรยานสองลอกับเกวียน เจริญข้ึนหนอย อยางไร

ก็ตาม การเดินทางมาติดตอหรือมาประชุมที่จังหวัด

ชัยภูมิมันมาสายตรงไมได จากภูเขียวมาทางตรงผาน

แกงครอ ผานอะไรเน่ียไมได ตองออมมาทางชุมแพ 

ขอนแกน บัวใหญ มาติดตอราชการทีใชเวลา ๓ วัน ๓ 

คืน มาถึงก็มานอนขอนแกนทีหน่ึงกอน มาถึงตัว

จังหวัดก็บายๆ ก็อาจจะติดตองานไมทันตองนอนท่ีตัว

จังหวัด รุงข้ึนติดตองาน ตอนบายๆ ก็กลับมาคางที่

ขอนแกน แลวก็ถึงภูเขียวในวันตอมา ก็ดีหนอยท่ีมีรถ

บรรทุกขาว ผูโดยสารก็ตองนั่งบนกระสอบขาว ไมงั้นก็

ไมไดเพราะวามันกระโดดมาก เพราะถนนเปนลูก

ระนาดมากสมัยโนนนะครับ ถารถหนักๆ ก็จะไปไดไม

กระเทือนมาก  

 

  สมัยน้ันทางภูเขียวก็อาจจะคลายๆ อีสานอ่ืน

เหมือนกัน คือนิยมการรักษาพยาบาลมากกวาการ

ปองกัน แลวมักจะชอบตามหมอไปตรวจรักษาท่ีบาน 

๓๖ USOM ยอมาจาก United States Operations Mission เรียกหนวยงานสาขาของ USAID ที่อยูในประเทศไทย 
๓๗ USIS ยอมาจาก United States Information Service เปนหนวยงานประชาสัมพันธเพ่ือเผยแพรขาวสารและวัฒนธรรมอเมริกัน 
๓๘ ยูนิเซฟ ปจจุบันคือกองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund) หน่ึงหนวยงานของสหประชาชาติเพ่ือใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม การพัฒนา สุขภาพอนามัย รวมถึง

ความเปนอยูของแมและเด็กในประเทศกำลังพัฒนา กอต้ังโดยสมัชชาสามัญแหงสหประชาชาติเมื่อวันท่ี ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ดวยช่ือในขณะน้ันวา United Nations International Children’s 
Emergency Fund หรือ กองทุนฉุกเฉินสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ และใชชื่อยอวา UNICEF - ยูนิเซฟ อันเปนชื่อที่ยังคงรูจักกันโดยท่ัวไปในปจจุบัน 

๓๙ MCH [Mother and Child Health] - การอนามัยแมและเด็ก 

๕๗



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ไมไปก็ไมได บางทีแคอยูในตลาดก็ยังตองตามหมอ

ไปดู 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวาเปนวิถีปฏิบัติเดิมหรือเปลา เพราะ

แตเดิมมาหมอยาที่อยูในชุมชน คือ เขามาตามตัว

หมอไปตรวจที่บานอยูแลว  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : มันอาจจะติดพัน ก็อาจจะเปนลักษณะน้ัน 

เพราะฉะน้ันก็เลยตองไปดวย แตขณะเดียวกันก็มีคน

มาที่สถานีอนามัยชั้น ๑ เหมือนกัน 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เด๋ียวน้ีก็กลับมานิยมใหม ใหทำ “home 

visit” [การเย่ียมผูปวยถึงบาน] จะไดไปดูชาวบานถึง

บาน 

  

¹¾.ÍØ·ÑÂ : แตวาในขณะน้ันท่ีมันเส่ียงมาก คือ หมอนึ่งที่

ยูนิเซฟใหไวหมอหนึ่งน้ัน อยูมาไมก่ีปก็เสีย เวลาจะ

ทำ “sterile” [ทำใหปลอดเชื้อ] ก็ใชวิธีตมเอา ถาอยูที่

สถานีอนามัยชั้น ๑ ก็ดี ตมไดนานหนอย แตเวลาออก

ไปพื้นท่ีมันตองใชวิธีลวก ลวก “ไซริงด” [cylinder - 

กระบอกฉีดยา] ลวกเข็ม ถาเปนขณะน้ีถาคนออนแอ

คงจะติดเชื้อกันอุตลุด เปนฝเปนอะไรอุตลุดเลย แตวา

ก็โชคดีรอดตัว 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เรียกวาด้ินรนตามมีตามเกิดนะครับอาจารย  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ตามมีตามเกิด แลวหมอนึ่งย่ีหอ “Prestige” ใน

ตอนหลังคอยมีมา ก็คอยยังชั่วนิดหน่ึง ใชแบบ 

“pressure cooker” [หมออัดแรงดัน] ก็ดีขึ้นหนอย 

แตตอนอยูภูเขียวไมไดใชเลย ลวกจ้ิมเลย ไมรูรอดตัว

มาไดอยางไร 

 

  ที่นี่เร่ืองคลอด ก็เจอ “case” ยากคลายๆ กับพ่ี

บรรลุ แตพอดีไมถึงขั้นตองตัดเด็กออกมาแลวคาหัว

ไว แตตองใช “forceps” บังเอิญตอนเรียนก็มี

ประสบการณ ๒ หรือ ๓ ราย ที่ชวยอาจารยไปทำ 

“forceps” ก็พอจำไดบาง สุดทายก็ตองไปเปดตำราที่

ภูเขียวทำ “forceps” ออกมา พอดีรอดตัว นั่นก็เปน

เร่ืองเลาเพ่ิมเติม เร่ืองการรักษาน้ัน ในภาคหน่ึงคือที่

โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยชั้น ๑ แตอีกภาคหน่ึง  

ก็คือแพทยเรา ตองยอมรับวาเราตองอยากจะทำ

อาชีพแพทยตอเนื่อง กลัวจะลืม เราจึงตองไปเปด

คลินิกสวนตัว “private clinic” [คลินิกสวนตัว] ขึ้น 

ผมเองก็ถือปฏิบัติตลอดไมวาอยูที่ไหน ก็จะตองเปด

คลินิกทำเวลานอกราชการ  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : คือเปดที่ตัวเมืองที่เราไปอยูใชไหมครับ

อาจารย? ในเวลาราชการก็อยูโรงพยาบาล เลิกงานก็

ไปอยูดูแลคนไขที่คลินิก  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : เปดตัวเมืองท่ีเราไปอยู ในกรณีของผมบังเอิญ

อยูสถานีอนามัยชั้น ๑ เพียงปเดียว นอกนั้นไปอยู

จังหวัด เปนอนามัยจังหวัด ก็มีคลินิกทุกแหงที่จังหวัด

นั้นๆ พ่ีไพโรจนไปเย่ียมก็ไปเจอที่คลินิกก็มีบางครั้ง ไม

งั้นก็ไมพอกิน ไมพอเล้ียงลูกเล้ียงเมีย เมียหน่ึงคนจริง

แตลูกส่ีคน ทำไปรเวตคลินิกอยูตออีก ๒๖ ป เปน ๒๗ 

ป ทั้งหมดทำ “clinical work” [งานตรวจรักษาผูปวย

ในคลินิก] รวมแลว ๒๗ ป จนกระท่ังเปนรองปลัด

กระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ไมไหวทำไม

ไหว ก็เลยตองเลิกไป  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยเลิกทำคลินิกตอนเปนรองปลัดฯ 

แสดงวาอึดนาดูนะครับ  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ครับทำท่ีชลบุรี 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : สมัยเด็กท่ีผมอยูที่สุรินทร ผมก็ไปตรวจที่

คลินิกแพทยบอย แพทยประจำบานของผมท่ีเราไป

กันเปนประจำ คืออาจารยพีร คำทอน๔๐ ซึ่งมาเสีย

ชีวิตที่จังหวัดรอยเอ็ด หมอพีรเปดคลินิกเล็กๆ อยูใน

ตลาด แลวก็พวกเราก็ไปตรวจ ผมเปนไทฟอยดก็ไป

รักษากับอาจารย ตกกลางคืนบางทีมันปวดทองมาก 

๔๐ นายแพทยพีร คำทอน เสียชีวิตจากการลอบสังหารขณะขับรถบนถนนสายมหาสารคาม-รอยเอ็ด เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๒๘ ในขณะดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลรอยเอ็ด โดยเช่ือวาการ
กระทำดังกลาวเปนของบุคคลผูที่เสียผลประโยชน เน่ืองจากนายแพทยพีร ไดมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลรอยเอ็ด และทำการปราบปราบการทุจริตคอรัปชั่นในโรงพยาบาลแหงน้ัน 

๔๑ M.P.H - Master of Public Health คือสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
๔๒ มหาวิทยาลัยทูเลน (Tulane University) ตั้งอยูที่เมืองนิวออรลีนส รัฐหลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา  
๔๓ นายแพทยเฉก ธนะสิริ เปนนายแพทยอนามัยจังหวัดนครราชสีมา ระหวาง พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๖ เปนผูอำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และเปนรองปลัดกรุงเทพมหานคร ระหวาง 

พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๙ 

๕๘



สา
ธา
รณ

สุข
ชุม
ชน

   
   

   
   

 ป
ระ
วัต
ิศา
สต
รแ
ละ
คว
าม
ทร
งจ
ำ

กินไมไดเอาไปที่คลินิก อาจารยก็เอาเตียงผาใบมา

กางแลวเปดสายหยอดน้ำเกลือที่คลินิก น้ำเกลือไม

หมดถุงก็เอารถเตามาสงท่ีบาน ถาน้ำเกลือหมดเมื่อ

ไหรก็ใหแมถอดเข็มออกให ก็ไปตรวจกับหมอพีร

ประจำ เพราะทานมีคลินิกเล็กๆ ของทาน คลายๆ กับ

อาจารยอยางน้ีแหละครับ พอตอมาหมอพีรถูกยิงตาย 

วันท่ีอาจารยหมอพีรถูกยิงตาย ผมก็ไดรับโทรศัพท

จากแม เพราะแมอานขาวเจอแลวโทรมาบอกวา 

อาจารยหมอพีรตายแลว แลวทานก็ยังถามตอดวย

ความเปนหวงอีกวา มาเท่ียวเขียนมาพูดเร่ืองคอรัปชั่น

ระวังจะโดนยิงเหมือนอาจารยหมอพีรนะ สมัยกอนก็

คงจะตองเปดคลินิก เพราะเงินเดือนทางราชการมัน

นอยมาก  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : เงินเดือน ๑,๓๐๐ บาทครับ ไมมีเบ้ียกันดาร

เหมือนสมัยตอๆ มา ขอเพ่ิมเติมอีกนิดหน่ึงเร่ืองการ

ศึกษาแพทยนะครับ ก็อาจจะเปนเร่ืองเกาท่ีอาจจะมา

คิดใหมในขณะน้ีเพ่ือแกปญหาบุคลากรขาดแคลนใน 

“primary care” [การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ] ของเรา 

ซึ่งคุณหมอโกมาตรกับอาจารยสุรเกียรติก็อยูดวยกัน 

คือในสมัยท่ีผมเรียนแพทย ทางกระทรวงสาธารณสุข

โดยกรมอนามัยมีทุนใหนักศึกษาแพทย ถาใครจะไป

อยูกรมอนามัย อยูทางสายปองกัน จะมีทุนใหเดือน

ละ ๒๕๐ บาท ก็ไมเลวนะสมัยน้ัน เดือนละ ๒๕๐ 

บาทเน่ีย ประมาณในราวป พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๙ 

ราวๆ นั้นท่ีศิริราช  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ไมสนใจเราเลย ไปสราง “incentive” [มีแรง

จูงใจ] เพ่ิมขึ้นหรือครับ  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : เร่ิมตั้งแตป ๓ พอขามฟากแลว  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : พอขามฟากแลวตองเลือกกรมแลววาง้ัน

เถอะ  

 

¹¾. ÍØ·ÑÂ : ก็ตองเลือกแลว ๔ ปหลังน่ีละครับ ก็เปนอาวุธ

อันหน่ึงท่ีนาจะมาคิดทบทวนกัน อันท่ีสองก็คือ พอจบ

แลวขณะน้ันตองไปเปนทหารก็ไดอนุญาตพิเศษใหไป

ฝก ๑ เดือน พอถือปนเปน เขาแถวเปน แลวก็ตองสง

คืนกระทรวงสาธารณสุข เพราะเปนแพทย กระทรวง

สาธารณสุขไมยอม  

 

  ที่นี้ อีกตอนหน่ึงในเร่ืองของการ “promote” [สง

เสริม] ใหคน โดยเฉพาะหมอ สนใจทางดานสงเสริม

ปองกันและบริหารจัดการ กรมอนามัยจะมีขอปฏิบัติ

อยูอันหน่ึง คือหมอทุกคนถาอยูสายกรมอนามัย หมอ

เมื่อไปทำงานใชทุนแลว ๒ ป ขอใหกลับมาเรียน ส.ม. 

[สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต] คนสาธารณสุขเมื่อ

จบใหเงินเดือน ๒ ขั้น ปปเลย มีสิทธ์ิที่จะเปนผูบริหาร

ในจังหวัดได เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เร่ิมแลว เลิกหลังจาก

นั้น[ประมาณ] ๒๐ ป นอกจากน้ันยังติดตอสงไปเรียน 

M.P.H๔๑ ที่ตางประเทศดวย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ที่ไหนครับอาจารย?  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : สวนใหญจะทูเลน [Tulane] สหรัฐอเมริกา๔๒  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เพราะฉะน้ัน รุนแรกของ “public health” 

[สาธารณสุข] จะท่ีทูเลนท้ังหมดใชไหมครับ? อาจารย

คิดวา ตัวหลักสูตร ส.ม. ที่ไดทำ คลายๆ กับวา

เน่ืองจากแพทยเรียนดานการรักษาเยอะ พอมาเรียน

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จะไดแนวคิดทางดาน

สาธารณสุข แลวทีนี้ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ มันคง

สะสมเชิงปริมาณไวพอสมควร เปนทุนสำหรับการ

ทำงานสาธารณสุขมูลฐานในยุคตอมา คิดวาตรงน้ีนา

จะมีสวนท่ีสำคัญ  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ประมาณรุนละ ๒๐-๓๐ คน เยอะนะ เพราะวา

เปน “incentive” และบังคับดวย ถาไมเขาหลักสูตรนี้

จะไมไดเปนอนามัยจังหวัด ไมได ๒ ขั้น ไมไดเปน

อนามัยจังหวัด นอกน้ันก็คงจะเปนเร่ืองของการแกไข

ปญหาเร่ืองการขาดแคลนพยาบาล ซึ่งมีหลักสูตร  

เวชปฏิบัติขึ้นมา โดยคณะสาธารณสุขศาสตรก็ชวย

เรา สถาบันพระบรมราชชนก ตอนหลังสภาการ

พยาบาลกับวิทยาลัยพยาบาลของเราดวย ก็สนับสนุน

เร่ืองนี้ ตอนนี้มาทำรุนโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะ

อยางย่ิงแกปญหาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่ี

ขาดแคลนมาก ในชวงประมาณ พ.ศ.  ๒๕๒๐ -

๒๕๒๔ ตอนน้ันเรงผลิตมากๆ  

 

  ในขณะเดียวกันในดานการสาธารณสุขในเขต

เมือง เราก็สนใจมาก อาจารยหมอเฉก๔๓ อนามัย

จังหวัดโคราช ไดรับการเชิญไปเปน ตอนน้ันเขาใจวา

เปนผูอำนวยการกองกอน ไมมีสำนักอนามัย เขาใจวา

๕๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

เปนผูอำนวยการกองสาธารณสุขของ กทม. ก็ไปจุด

ประกายท่ีนั่น ทำใหเกิดผลพวงในระยะหลังน้ี เราก็

เห็นวาในสวนภูมิภาคน้ี “health indicator” [ดัชนีชี้วัด

สุขภาพอนามัย] ตางๆ มันดีขึ้นเยอะ แตวาหันมาดู

ตัวเลขใน กทม. เน่ียมันแย “EPI Coverage”๔๔ อะไร

ตออะไรก็แยหมด เร่ืองการกระจายของศูนยบริการ

สาธารณสุขก็แย โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือมองไปดูที่ตัว

เทศบาลตางจังหวัด อันน้ีเรียกวาขาดมากๆ เลย แต

วาเราอนามัยจังหวัดในขณะน้ันก็ไมไดควบคุม

โดยตรง บางแหงเทศบาลก็จาง ใหเงินเดือน ๑,๐๐๐ 

บาทตอเดือน แลวไปเปนหมอเทศบาล เปนเพียงตรวจ

สุขภาพคนงานใหเทศบาลเทาน้ันสวนใหญ เพราะ

หยูกยาอะไรไมมีเลย กับไปเปนหมอเรือนจำเทาน้ัน

เอง  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แตในตัวเขตเมืองจะมีโรงพยาบาลจังหวัดอยู

แลวใชไหมอาจารย?  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : แตวาทางดาน “promotive-preventive” [การ

สงเสริมและปองกัน] จะนอย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : จะนอยเน่ืองจากไปอยูในพ้ืนท่ีของเทศบาล  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ใช ในขณะน้ันโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล

ทั่วไปก็ไมดูแลพื้นท่ี ไมดูแลโพรโมทีฟ-พรีเวนทีฟของ

เทศบาล เพราะฉะน้ันทางเราในขณะน้ันโดยกอง

สาธารณสุขภูมิภาค ก็จับมือกับกองราชการทองถ่ิน

ของกรมการปกครอง กับ กทม. ดึง กทม. เขามาชวย

ดวย ผลิตพนักงานอนามัยกับผดุงครรภใหกับทาง

เทศบาล โดยคณะสาธารณสุขศาสตร [มหาวิทยาลัย] 

มหิดล เปนผูคิดหลักสูตรให และเปนผูผลิตใหเรา แต

สวนใหญจะเนนทางดานพนักงานอนามัย เพราะทาง

เทศบาลเขาจะดูแลทางดาน “sanitation” [สขุาภิบาล] 

อะไรตออะไรตางๆ ความตองการเขาไปทางน้ัน 

ยกเวนบางเทศบาลท่ีมีศูนยสาธารณสุขอยู และมี

ความจำเปนท่ีจะตองมีพยาบาลกับผดุงครรภก็ใหเรา

ชวยผลิตให นี่ก็เปนอีกอันหน่ึงที่เปนความพยายามท่ี

จะดูพ้ืนท่ีประเทศไทยทุกแหง ในขณะน้ีมันยอนยุค

สมัยอาจารยแลวไง สปสช. [สำนักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ] กับกระทรวงสาธารณสุขขณะน้ีตอง

มาดูเร่ือง “primary care” [สาธารณสุขมูลฐาน] ใน

เทศบาลดวย 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì ªØ³ËÃÑÈÁÔì : อยากถามเร่ืองชวงท่ีเราเปลี่ยน

สถานีอนามัยช้ัน ๑ เปน โรงพยาบาลอำเภอ จริงๆ 

แลวมันเกิดจากอะไร เปนการเมืองหรือฝงเราอยางไร 

หรือเราคิดอยางไร เพราะตอนน้ันพวกผมเขามาใหมๆ 

ก็มีแตคำพูด “sarcastic” [เยาะเยยถากถาง] เชนพ่ี

วิชัย๔๕ บอกวาเปล่ียนแตปายอะไรอยางน้ัน จริงๆ 

แลวตอนน้ันมันเปนเร่ืองของกระทรวงวางแผนไว คิด

วิเคราะหไว หรือการเมืองเขามาสั่งเปล่ียน 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : เปนความคิดของกระทรวงสาธารณสุข

แหละครับ ขณะน้ันเรามองการรักษากับการปองกัน

ฉีกไปจากกันเลย เพราะฉะน้ันมันไมควร มันควร

กลมกลืนกัน คนท่ีรักษาก็ควรตองปองกันดวย ตองรู

กันดวย เพราะฉะน้ันเราถึงจะมาคิดวาท่ีทำในเขต

เทศบาลมันควรจะมีอะไร สองอันน้ีมันฉีกกันหรือ

เปลา เพราะฉะน้ันเราควรมาประสานกัน กอนนั้นเร่ือง

การรักษาใหกรมการแพทยตลอด การปองกันใหกรม

อนามัยตลอด ตอนหลังบอกวาไมไดแลว ถากรม

อนามัยควบคุมหรือดูแลพ้ืนท่ีไหนท่ีมันกวางขวางก็

เอาการรักษาพยาบาลเขาใสดวย เพ่ือใหเปนไปตามที่

เราตองการ ใหมีทั้งคู มิเชนน้ันมันลอย อันน้ีเฉพาะ

เร่ืองปองกันเทาน้ัน อันนี้เฉพาะรักษาเทาน้ัน ถาดาน

กรมการแพทยตองมีหนวยงานยอยก็ตองมีเหมือนกัน 

เพราะฉะน้ันมันถึงไดอินทิเกรต[บูรณาการ]ซึ่งกันและ

กัน ทำใหดีขึ้นได สมัยกอนกรมการแพทยกับกรม

อนามัย เหมือนที่เราทราบ กิจกรรมมันแยกจากกัน 

ตอนหลังก็รวมกัน 

 

๔๔ Expanded Programme on Immunization Coverage คือ อัตราการใหบริการฉีควัคซีนสรางภูมิคุมกัน 
๔๕ นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน 
๔๖ ศาสตราจารยนายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ ดำรงตำแหนงเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในระหวางวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ และตั้งแตวันท่ี ๓๐ 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ 
๔๗ หมายถึงศาสตราจารยนายแพทยจิตร สิทธีอมร เปนคณบดีคนแรกของวิทยาลัยการสาธารณสุข เคยดำรงตำแหนงหัวหนาสาขาวิชาระบาดวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ และผูอำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
๔๘ นายแพทยสมบูรณ วัชโรทัย 

๖๐
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¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : เทาท่ีผมทราบในประวัติศาสตร มุมมองผม

สมัยเปนนักเรียนแพทยก็คือวา ตอนเปนนักเรียน

แพทยยังไมมีโรงพยาบาลอำเภอ กอนใกลๆ จะจบถึง

จะมีโรงพยาบาลอำเภอ เทาท่ีรูรัฐบาลคึกฤทธ์ิเปนคน

สั่งเปล่ียน ตอนน้ันไดอานบทความของพ่ีวิชัยวา

เปลี่ยนแตปายไมเห็นมีอะไรเปลี่ยนเลย ผมทำงาน

ใหมๆ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ มันก็ยังเพ่ิงเร่ิมได ๓ ปเอง 

[เพราะ]รัฐบาลคึกฤทธ์ิในป พ.ศ. ๒๕๑๘ ออกมาไป

ใหมๆ ก็เขารูปตัวทีเหมือนพ่ีสุรเกียรติเลา ตอนน้ันก็ได

งบแลว ตอนน้ันอยูอำเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร งบก็มี

อยูนิดเดียว ทีนี้ก็มีคนพูดอยูเร่ือยๆ วาเร่ืองนี้เปนเร่ือง

การเมือง แตผมก็รูสึกตลอดเวลาวามันกาวหนาเร็ว

มาก ถาการเมืองมันก็คงสั่งแลวท้ิง แลวคึกฤทธ์ิมา

แลวก็ไป ก็คงไมมีอะไร แลวเอ...ขางหลังมันเปน

อยางไร 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ก็เรามานี้ กอนหนาน้ีเรามีสถานีอนามัย 

อำเภอมีสถานีอนามัยท้ังน้ัน ไมมีโรงพยาบาล ตอน

หลังถึงบอกวาไมไดหรอกตองดูพ้ืนท่ี จะตองทำยังไง 

อันน้ีควรจะเปน โรงพยาบาล อันนี้ควรเปนสถานี

อนามัยเทาน้ัน  

 

นพ.โกมาตร : แตเราก็ปรับเปนสถานีอนามัยชั้น ๑ กอน

หรือครับ? 

 

นพ.ไพโรจน : ชั้นหน่ึงกอน เปนศูนยการแพทยและอนามัย 

กอนนี้เปนอนามัยชั้น ๑ ชั้น ๒  

 

นพ.โกมาตร : เปนไงครับพ่ีสุรเกียรติ?  

 

นพ.สุรเกียรติ : ตอนผมอยูโกสุมพิสัยเปนสถานีอนามัยชั้น 

๑ พอตอนมาอยูบางปะอิน พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนศูนยการ

แพทยและอนามัย แลวพอ พ.ศ. ๒๕๑๘ ก็เปนโรง

พยาบาลอำเภอ 

  

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แสดงวาพ่ีกินประวัติศาสตรคนเดียว ๓ ยุค

เลยนะครับ  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : ตอนน้ันกรมอนามัยเอาสถานีอนามัยช้ัน ๑ 

แฝงการรักษาเขามานิดหนอย แตงบประมาณนอย

มาก เพราะเราใชเงินจาก USOM ดวย เพราะเงิน 

USOM เปนรูปหน่ึง ปองกันก็ตองปองกัน รักษาตอง

รักษาสมัยน้ัน  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : เรียกไดวาสถานีอนามัยธรรมดา เมื่อมีแพทย

ไปอยูก็จะเปนสถานีอนามัยชั้น ๑ เม่ือเปนสถานี

อนามัยช้ัน ๑ แลว มีความพยายามท่ีจะบูรณาการ

งานดานการรักษาซ่ึงเปนงานของกรมการแพทยกับ

งานดานการสงเสริมปองกันท่ีเปนงานของกรมอนามัย 

ก็เลยเรียกชื่อรวมวา “ศูนยการแพทยและอนามัย” 

เพ่ือจะไดไมตองเก่ียงกันวาจะตั้งชื่อวาอะไร แลว

ทำไมไมเรียกวาโรงพยาบาลซะเลยครับอาจารย? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ � : ตองทานผูใหญ ตองเรื่องของทานอธิบดี 

ตอนน้ันผมเปนรองอธิบดีเทาน้ันเพราะวามันไมพอ 

ทางฝายรัฐบาลเขามองดวยวาควรจะตองแยกกัน 

ทางน้ีอยูดีๆ แลวจะทำอะไรสองอัน เราก็ตองเถียงเขา

วาแพทยคนหน่ึงไมไชรักษาเทาน้ันมีความรูปองกัน

ดวย เขาจะเอารักษาก็รักษา ปองกันก็ปองกัน เขาจะ

แยกกัน เราไมเห็นดวย เพราะฉะน้ันพอขัดแยงกัน มัน

ก็มีปญหาคร้ังแรก ตอนหลังมันก็คลายลงวา อันน้ีเปน

โรงพยาบาลอำเภอเสียนะ ไมใชเปนชั้น ๑ คลายๆ 

เชนน้ี 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : เวลาท่ีเรามีศูนยการแพทยและอนามัย เพ่ือ

จะเอาท้ังการรักษาและการปองกันมาไวดวยกัน ทีนี้

บุคลากรแยกมาหรือเปลาครับ? 

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹ � : ไมแยก บุคลากรเปนของกรมอนามัยหมด

เลย แตอบรมเอา 

 

นพ. โกมาตร : แสดงวา กรมอนามัยไดรับคนเขามาอยูใน

ศูนยการแพทยโดยมีแพทยเขามาอยูในกรมอนามัย

เยอะข้ึนสิครับอาจารย? 

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : ขอตอบคำถามคุณหมอสมศักดิ์นิดหนึ่งครับ ที่

จริงมันก็เปนวิวัฒนาการของการท่ีจะใหบริการเร่ือง

การรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขใหลงไป

ใกลประชาชน ผูใหญของเรามีวิสัยทัศนกวางไกล ใน

ขณะน้ันก็อาจารยหมออุดม๔๖ เปนรัฐมนตรี อาจารย

เสมเปนรัฐมนตรีชวย อาจารยหมอจิตร๔๗ ทาน

อาจารยสมบูรณ๔๘ พวกน้ีอาจารยผูใหญ ก็มีความคิด

๖๑



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

วานาจะตองขยายบริการโรงพยาบาลไปในระดับ

อำเภอ๔๙ เราเห็นตรงน้ีอยูแลว แตวามันยังไมพรอม 

เมื่อมีรัฐบาลชุดใหมเกิดขึ้น มีทานคึกฤทธ์ิเปนนายก 

เขาก็จับความไดจากผูใหญพวกเราเน่ียแหละ ถา

อยางน้ันเอาอยางน้ี ตูมเลย ประกาศเปนนโยบายเลย

จะใหมีโรงพยาบาลทุกอำเภอ แลวคนยากจนก็ให

รักษาฟรี คนจนขึ้นรถฟรี มันออกมาอยางน้ันเลย พอดี 

“เงินผัน” ดวย๕๐ พอดีผมเก่ียวของโดยตรงเลย เพราะ

เปนผูรับนโยบาย อยูกระทรวงพอดี เขาไปปแรกเลย

และจับนโยบายน้ีเลย วิธีทำก็จำเปนวานโยบายเปน

อยางน้ัน วิธีปฏิบัติก็คือยกของเดิมที่มีอยูขึ้นเปน    

โรงพยาบาลอำเภอ ตอนแรกเรียกวา โรงพยาบาล

อำเภอกอน ยกศูนยการแพทยและอนามัยข้ึนเปน   

โรงพยาบาลอำเภอ ตอมาสัก ๒ ป ถึงเปลี่ยนเปน    

โรงพยาบาลชุมชน เพ่ือให “concept” [แนวคิด] มัน

ลงไปถึงเร่ืองสงเสริมปองกันดวย  

 
¹¾.â¡ÁÒμÃ : ฉะน้ัน ยุคแรกๆ ที่เร่ิมพัฒนา งบประมาณยัง

ไมคอยมี ก็เปนอยางวาจริงสิครับ ก็แคเปลี่ยนปายก็

พอแลว  

 

¹¾.ÍØ·ÑÂ : แตที่นี่เราก็มีหลักเหมือนกัน หลักก็คือวา เรา

สรางหลักเกณฑขึ้น หลักเกณฑในการยกฐานะยก

ระดับศูนยการแพทยและอนามัยเปนโรงพยาบาล ก็มี

เชน ตองมีแพทยอยูประจำ ตองเปนชุมชนขนาดใหญ 

ตองอยูไกลไมใชอยูใกลจังหวัด อะไรพวกน้ี เราก็มี

หลักเกณฑอยู รุนแรกก็พวกน้ันไปกอน ตอๆ มาก็คอย

ทยอยๆ ตอนหลังก็ยกหมดท้ัง ๑๕๗ แหง พอสราง

ใหม อำเภอไหนจะสรางใหมก็เปนงบประมาณเต็มรูป

แบบไปจาก ๑๐ เตียง ก็ขึ้นเปน ๓๐, ๖๐, ๙๐, ๑๒๐ 

ไป ซึ่งก็เปนวิวัฒนาการ ในขณะเดียวกัน มันก็จะ

เหมือนกับที่พวกเรากำลังคิดอยู ณ ขณะน้ี ซึ่งท่ีจริง

คิดมากอนแลวสมัยท่ีเปนปลัดและทานเทอดพงษ๕๑ 

เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ทานขยาย

แพทยไปยังตำบลเปนโรงพยาบาลสาขา คิดในตอน

นั้น แลวตอมาก็มาตอยอดโดยระบบ สปสช. 

[สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ] เปนศูนยการ

แพทยชุมชน หรือ CMU [Community Medical 

Unit]๕๒ อยางน้ีเปนตน เพราะง้ันถาจะพูดไปแลว ณ 

ขณะน้ีมันนาจะประกาศในระยะตอไป จะเมื่อไหรไมรู 

วานาจะมีศูนยการแพทยชุมชนหรือโรงพยาบาล

ชุมชนในทุกตำบลใหญทุกตำบลในอนาคต มันจะตอง

เปนไปอยางน้ัน มันดึงไมอยู มันจะตองไปอยางน้ัน 

เมื่อมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดแลวตอไปก็ตองไป

อำเภอ เมื่อมีอำเภอแลวตอไปก็ตองไปตำบล เพราะ

คนมันมากข้ึน ความตองการมากข้ึน  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : บางทีชาวบานท่ีตำบลนาจะมีสิทธ์ิที่จะได

ตรวจกับแพทยอยูแลวนะครับ ถาเขาเจ็บปวยไมตอง

เดินทางไกล ถาไดอยางน้ันมันก็ดีขึ้น พ่ีสมศักด์ิก็ไป

อยูหลังจากชวงพ่ีสุรเกียรติไปอยูลวงหนากอนแลว 

สมัยท่ีพ่ีไปทาตูม พ.ศ. ๒๕๒๑ เปนไงครับที่ทาตูม? 

ความจริงเปนบานเกิดผม ผมเกิดที่อุบลฯ แตวามาโต

ที่จังหวัดสุรินทร อำเภอเมือง สมัยน้ันทาตูมก็ใชได

เหมือนกัน เพราะมีกลุมชาวเขมรกับชาวสวยอยู เห็น

วาพ่ีเปนนักเรียนเกียรตินิยมหรือไดทุนเลาเรียนหลวง

แลวทำไมไมเอา? ทำไมถึงไดไปอยูบานนอก แทนที่

ไปเรียนเมืองนอก? อะไรอยางน้ี คนสมัยน้ันเขาคิด

อยางนั้น หรือวาพ่ีอาจจะผิดปกติ? 

 

๔๙ หลังจากมีการจัดตั้งโรงพยาบาลข้ึนจนครบทุกจังหวัดในชวง พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๐ (คือสามารถจัดตั้งโรงพยาบาลจนครบทุกจังหวัดจำนวน ๗๗ แหงใน ๗๒ จังหวัดภายใตความชวยเหลือขององคการ
ใหความชวยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ USOM) แลว ตอมาก็มีความพยายามท่ีจะใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอใหมีครบในทุกอำเภอ โดยโรงพยาบาลประจำอำเภอมีพัฒนาการมา
จากสุขศาลาท่ีไมไดรับการยกระดับขึ้นเปนโรงพยาบาลท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนเปนสถานีอนามัยชั้นหน่ึงในชวงป พ.ศ. ๒๔๙๗, เปนศูนยการแพทยอนามัยชนบทป พ.ศ. ๒๕๑๕, เปนศูนยการแพทยและ
อนามัยป พ.ศ. ๒๕๑๗, และยกระดับขึ้นเปนโรงพยาบาลประจำอำเภอในท่ีสุด โดยต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนตนมาเมื่อกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายอยางชัดเจนท่ีจะพัฒนาระบบสาธารณสุขใหมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกอำเภอท่ัวประเทศโดยไดรับเงินกูจากธนาคารโลกรวมกับเงินบริจาคของประชาชนเพ่ือสรางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช) อันนำไปสูการขยายตัวอยางรวดเร็วของโรง
พยาบาลประจำอำเภอ ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาดเล็กประมาณ ๑๐ - ๒๕ เตียง ทำใหเกิดการจัดตั้งโรงพยาบาลประจำอำเภอจำนวน ๓๑๗ แหง (จากจำนวนอำเภอทั้งหมด ๕๓๒ อำเภอ) ในชวงตน
ทศวรรษ ๒๕๒๐ เฉพาะในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕ - ๒๙) นั้นมีโรงพยาบาลประจำอำเภอเพ่ิมขึ้นถึง ๒๒๙ แหง และเม่ือสิ้นสุดป พ.ศ. ๒๕๒๙ แลวมีอำเภอและ
ก่ิงอำเภอท่ีมีโรงพยาบาลประจำถึง ๖๑๖ แหง โดยยังคงเหลืออำเภอและก่ิงอำเภอท่ียังไมมีโรงพยาบาลประเภทใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยูเลยเพียง ๕๒ แหงเทาน้ัน, กรุณาดู สันติ ตั้งรพีพากร, 
ชีวิตที่ลำบากเปนชีวิตที่เจริญ, ๑๖๓ - ๑๖๕; ชัยยนต ประดิษฐศิลป, เศรษฐศาสตรการเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 
๒๕๔๒), ๖๑; ทวีทอง หงษวิวัฒน และคณะ, “โรงพยาบาลอำเภอในประเทศไทย: การศึกษาเชิงนโยบาย” (เอกสารนโยบายสาธารณสุข ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๕), 
น. ๔-๕; ทวีทอง หงษวิวัฒน และคณะ, “โครงการสาธารณสุขมูลฐาน” (โครงการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมโครงการสำหรับแผนพัฒนาชนบทยากจน ดำเนินการโดยสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย, เสนอ
ตอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๒๔), ๔๖; และดู รายงานผลการวิจัยเอกสารเร่ืองการประเมินความกาวหนาในทศวรรษแรกแหงการสาธารณสุขมูลฐานใน
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๓๐) (สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน, ๒๕๓๒), ๑๗ - ๒๒.  

๕๐ หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช เปนรัฐบาลในระหวางเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ออกนโยบาย “เงินผัน” หรือการผันเงินงบประมาณจากสวนกลางลงไปในชนบทโดยตรง 
เพ่ือสรางสาธารณูปโภค และพัฒนาชนบทในดานตางๆ 

๕๑ นายเทอดพงษ ไชยนันทน ดำรงตำแหนงระหวางวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๙ - ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ 
๕๒ ศูนยการแพทยชุมชนเปนการยกระดับสถานีอนามัย ใหเปนศูนยการแพทยชุมชน โดยใหมีแพทยดูแลประจำ ๑ คน พยาบาลวิชาชีพ ๓ - ๕ คน รวมทั้งทันตแพทยพรอมอุปกรณ  

๖๒
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¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : อาจารยบอกวาตอนน้ันไดทุน ๒๕๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ผมไดทุนเลาเรียนหลวง ป ๒๕๑๓ ได

เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท จากทุนเลาเรียนหลวง เงินหมื่น

หน่ึงก็ไมไดจาย ผมเลาสั้นๆ เปน ๓ สวนเร็วๆ แลวกัน

นะครับ  

 

  ผมเขาใจวาความเปนนักศึกษาแพทยสมัยน้ันของ

พวกผมมันเปลี่ยนไปเยอะ อยางตัวผมเปนตัวอยาง 

ผมไมเคยคิดท่ีจะไปอยูบานนอก ตอนเรียนหมอน้ันรู

แลววาเปนรุนแรกท่ีถูกบังคับใชทุน ๑๐๐ เปอรเซ็นต 

ตอนไดทุนเขาบอกวาเขาจะจายคาเลาเรียนให แตผม

ไมตองจายเพราะรัฐบาลไมรับ ก็รูแลววามันไมมี

ประโยชน ไดทุนก็เหมือนไมไดทุน แตก็บอกตัวเองวา

เลือกจะเรียนรามาเพราะรามามันมาจากอเมริกัน ยัง

ไงๆ ความรูเราก็มาตรฐานสากล ไมคิดจะไปตาง

จังหวัดหรอกครับ พอเขาไปปแรกมันเห็นบรรยากาศ

เลยครับ ตอนน้ันป พ.ศ. ๒๕๑๓ บรรยากาศใน

มหาวิทยาลัยมันบอกใหนักศึกษารับผิดชอบตอสังคม

เยอะมากชวงน้ัน เพราะฉะน้ันผมเขาใจวารุนพวกผม

คงมีเหตุปจจัยหลายๆ อยางรวมกัน ฉะน้ันระหวาง

เรียนก็ตองอยากจะรูวาบานนอกเปนอยางไร  

 

 »ÃÐà´ç¹·Õè ò ก็คือความท่ีมันมีความต่ืนตัวมาก มันก็

จะมีการคุยกันเยอะ ไปบานนอกไปทำอะไร ไปทำ

ท่ีไหน ยังไง ก็จะเริ่มรูจักพวกน้ี สถานีอนามัยช้ัน ๑ 

ศูนยการแพทยอนามัย มีพ่ีพิเชษฐ นาคเลขา๕๓ เขียน

บทความวากระทรวงบาง มีพ่ีวิชัยบาง อะไรอยางง้ี  

 

¹¾.ºÃÃÅØ : หมอคุณสมศักด์ิ เกิดท่ีไหน? 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : เกิดท่ีกรุงเทพฯ โตที่กรุงเทพฯ ไปบานนอกก็

ไปเที่ยวเฉยๆ ไมไดไปอยู  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อยูไมไกลจากรองเมืองของพอเสมเทาไหร

ครับ 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : อยูหัวลำโพงครับอาจารย เกิดหัวลำโพง ที่ผม
จะเลาก็คือวา จริงๆ แลว พอจบแลวเราก็จะคิด

คลายๆ กันคือไปอยูบานนอก แตผมจะพิเศษหนอย 

ตอนผมเปนนักเรียนแพทย ผมจะทำกิจกรรมดวย 

แลวผมก็ตกระกำลำบากพอสมควร ไปเปนนายก

สโมสรนักศึกษารามาธิบดีปสุดทาย พ.ศ. ๒๕๒๐ ป 

พ.ศ. ๒๕๑๙ เกิดเรื่อง มันก็วุนวายนิดหนอย๕๔ ผม   

อินเทิรน พ.ศ.  ๒๕๒๐ เพราะฉะน้ันตอนน้ันก็ชัดละวา

ตองไปบานนอกแนๆ  

 

  ที่นี้ไปอยูบานนอก ผมเขาใจวาสมัยน้ันก็ตองแลว

แตนักเรียนนะ แตวาโรงพยาบาลอำเภอมีตำแหนง   

ผูอำนวยการเยอะ เราก็อยากเปนผูอำนวยการ       

โรงพยาบาลอำเภอ ผมเขาใจวาผมจะโชคดีมากท่ีได

ไปอยูโรงพยาบาลอำเภอ เพราะไปถึงโรงพยาบาลก็

แยๆ อยางท่ีวา แตผมไดพบอยางหน่ึงผมวาระบบ 

“support” [สนับสนุน] ของกระทรวงดีมาก ดีมากคือ

ถาหมอไมปลอยปละละเลย มากระทรวงแลวผูใหญ

ไมเคยท้ิง อันน้ีเร่ืองจริงเลยนะ ผมจำไดวาผมจะเปด 

“OR” [Operating Room]๕๕ จะเปด “OR” ไดอยางไร 

มันไมมีเคร่ืองมือ จะซ้ือเครื่องมือก็ไมมีเงินจะซื้อ ก็มี

คนบอกวาคุณหมอ ไมเห็นยากเลย ก็ขับรถไปท่ี

กระทรวงสาธารณสุข ไปที่กองสาธารณสุขภูมิภาค ไป

ขอเคร่ืองมือทำหมัน เขาก็บอกวาเคร่ืองมือทำหมัน

ไมมี มันอยูกรมอนามัย ก็มีคนบอกใหผมไปกอง

อนามัยครอบครัว ก็ไดเคร่ืองมือทำหมันมา เขามาถึง

กองอนามัยครอบครัว เขาใหผมไป ๓ ลังเลย ๓ ถาด 

มันเปนถาดและเคร่ืองมือพรอม หอผาอยางดี มีเคร่ือง

มือพรอมหอผาอยางดี แลวเปดโอ.อาร.ไดเลย  

 

  ไปสกัพักรถจ๊ีปผมควำ่ เพราะรถจ๊ีปเกาท่ีพ่ีสุรเกียรติ

วา กอนคว่ำมันเกียรหลุดซะกอน เราไมรูวามันเปน

โฟรวิลไง ผมมา ก.พ. มาหาพ่ีอรุณ [อรุณ บุญมาก] 

แกบอกวา อาวคุณหมออยูที่ไหน โรงพยาบาลจะได

งบสรางตึกใหมนะ ไมมีรถเหรอ เด๋ียวเอารถกระบะไป

ให ผมก็ไดรถกระบะกอนไดตึกอีก  

 

๖๓

๕๓ รูจักกันในช่ือ “หมอเมืองพราว” จากงานเขียนเร่ือง “จดหมายจากหมอเมืองพราว” 
๕๔ หมายถึงความวุนวายท่ีเก่ียวของกับ เหตุการณ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ดูรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องน้ีในหนังสือ จาก๑๔ ถึง ๖ ตุลา, บรรณาธิการ โดย ชาญวิทย เกษตรศิริ และ ธำรงศักด์ิ เพชรเลิศอนันต 

(กรุงเทพฯ:มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๑); ๒๐ ป ๖ ตุลา (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ๒๐ ป ๖ ตุลา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๙) และ http://
www.๒๕๑๙.net  

๕๕ OR - operating room หองผาตัด 



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.â¡ÁÒμÃ : นี่ก็อิทธิพลของพ่ีพูลทรัพยครับ 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : ลูกนองผมอยากเรียนพยาบาลเวชปฏิบัติ 

เพ่ิงจบใชทุนปแรก แตไอน้ีมันเกงมากเลย ผมก็มา

ทำงาน ผมก็บอกมากระทรวงสิ มาหาอาจารยไพโรจน 

อาจารยก็วา แกมาจากไหนเน่ีย พอถามไปถามมาก็รู

วาอยูบานนอก อาจารยไพโรจนก็อนุมัติใหเปนกรณี

พิเศษ ผมนึกอยูตลอดเวลาวากระทรวงซัพพอรตดี นี่

เปนประเด็นท่ี ๒  

 

 »ÃÐà´ç¹·Õè ó ผมเขาใจวาโดยโครงสราง เรามีเงิน

บำรุงและงบประมาณมากข้ึนเร่ือยๆ มันก็เห็นชัดแลว

วากระทรวงสาธารณสุขก็มีขอดีนะ คือ กระทรวงก็

ปลอยใหเรา “innovate” [คิดเร่ืองใหม] ให “initiate” 

[ริเร่ิม] ไดเยอะมาก  

 

  ผมอยากรูมากเลยนะ เท่ียวหนาผมอาจจะเทา

ความประวัติเร่ืองเงินบำรุงทุน ผมคิดวาประวัติศาสตร

เ ร่ืองเงินบำรุงมีความสำคัญมาก มันมี “up and 

down” [ลุมๆ ดอนๆ] อยูหลายตอน และผมรูสึกอยู

หลายตอนเพราะเปนเงินบำรุง และอาจจะเปนเพราะ

ผูใหญในกระทรวงอาจมีนโยบายอะไรบางอยาง คือ

มันมีคำถามอยูเรื่อยๆ วาทำไมกระทรวงสาธารณสุข

กับกระทรวงศึกษาธิการไมเหมือนกัน ผมก็ตอบวามี 

๒ อยางมั้ง อยางท่ีหน่ึงคือ ระบบงบประมาณเงิน

บำรุง อยางท่ีสอง คือ ความสนิทชิดเชื้อของผูใหญกับ

คนขางนอก เรามีความรูสึกตลอดเวลาวา สักเด๋ียวก็มี

คนไปเย่ียม เด๋ียวก็มีคนไปตาม เด๋ียวก็มีคนเรียกมา

อบรม อบรมพวกในโรงพยาบาลอำเภอ ชัดเจนมาก 

ทำใหผมเขาใจวาพวกน้ีทำใหเราอยูบานนอกพัฒนา

ไปได เด๋ียวก็คิดเร่ือง “referral network” [โครงขาย

ชวยเหลือ] อะไรอยางน้ีนะ เวิรคบางไมเวิรคบาง ผมก็

คิดวาเปนความพยายามท่ีจะพัฒนาระบบท่ีตอเน่ือง

ของกระทรวงสาธารณสุข ไมไดปลอยใหเด็กตางคน

ตางทำ แลวเวลาทำท่ีบานนอกเขาจะรู เพราะมีบาง

ตอนในชีวิตผมตอนอยูบานนอกคือตอนที่เปนแพทย

ชนบท ที่คิดวานาเลานาศึกษาเหมือนกัน มันเปนตัว

ทำใหผมเองไดมีโอกาสเรียนรูเยอะมากเลย  

 

  ขอเลาส้ันๆ ก็แลวกัน คืออยางง้ี ตอนผมอยูบาน

นอก ผมอยูทาตูม ถาอาจารยจำไดตอนน้ันพลเอก

อาทิตย กำลังเอก ออกมาซัดพลเอกเปรม๕๖ ผมจำไม

ไดวาปไหนแน ตอนน้ันลดคาเงินบาทหรืออะไร ถาจำ

ไมผิด ตอนนั้นผมอยูบานนอก ที่เลาเพราะผมรูสึกวา

รัฐบาลเปรมสงเสริมการพัฒนาชนบทดีมาก เราอยู

บานนอกเราไมตองกลัว คือ ผมกับสงวน๕๗ จะตางกัน

นะ ตองใหสงวนมาเลา สงวนเลาได เราอยูทาตูม เรา

ไมรูสึกอันตรายเลยนะ สงวนอยูราษีไศล โดนคน

เขาไปน่ังไลบี้วาเปนคอมมิวนิสตตลอดเวลา แลวผมก็

งงๆ นิดหนอยตอนน้ัน  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แตวาทาตูมกับศรีสะเกษนั้น สายจัดตั้งมัน

แตกตางกันนะครับ คือ ฝงสุรินทร เขมร สายจัดตั้ง

ของ พคท. มันไมแข็งแรงเทาศรีสะเกษ  

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : เปนไปได แตผมมีความรูสึกวา พอคุณ

อาทิตยมาออกขาว โอ ถามันเปล่ียนรัฐบาล ผมลา

ออกเด็ดขาดเลย เพราะผมคงทำงานบานนอกไมสนุก

แน เพราะผมไมอยากเปนหมอบานนอก แตผมอยาก

เปน “neurologist” [แพทยท่ีเชียวชาญเร่ืองระบบ

ประสาท] “psychiatrist” [จิตแพทย] อะไรอยางน้ี แต

ตอนน้ันมีอยางหน่ึงท่ีทำใหผมอยากอยูบานนอก คือ

ชมรมแพทยชนบท ทำใหผมรูสึกวา เราไมไดทำงาน

คนเดียว มีพ่ีๆ หลายคนเขาก็ทำงานเหมือนเรา แลว

เราก็เจอกันบอยๆ ทุกเดือนเลย แลวส่ิงท่ีเราคิดสิ่งท่ี

เราทำก็ดีนะ เราไมได “passive” [ตั้งรับ] เราก็มีแรง 

๖๔

๕๖ หมายถึงตอนที่รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ประกาศลดคาเงินบาทเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๗ เน่ืองจากประเทศไทยกำลังเผชิญปญหาเศรษฐกิจอันเปนผลกระทบจากการท่ีสหรัฐฯ ประกาศข้ึนคาเงิน
ดอลลาร ทำใหคาเงินบาทของไทยท่ีผูกติดกับดอลลารสูงขึ้นไปดวย ทำใหการสงออกสินคาของไทยประสบปญหา ในท่ีสุด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ก็ประกาศลดคาเงินบาทลง จาก ๒๓ บาทเปน ๒๗ 
บาทตอดอลลารสหรัฐฯ เมื่อวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ โดยแถลงเหตุผลตอประชาชนวาเพ่ือสงเสริมการสงออก พล.อ.อาทิตย กำลังเอก ซึ่งในขณะน้ันดำรงตำแหนงผูบัญชาการทหารบกและมีภารกิจ
อยูที่รัฐฮาวาย สหรัฐฯ ไมเห็นดวย จึงยกเลิกภารกิจและบินกลับประเทศไทย เมื่อไปตั้งหลักอยูที่กองทัพภาคท่ี ๒ แลวก็รวมกับคณะทหารจำนวนหนึ่ง คือ พล.อ.ปฐม เสริมสิน (เสนาธิการทหาร) 
พล.อ.เทียนชัย สิริสัมพันธ (รองผูบัญชาการทหารบก) พล.อ.บรรจบ บุนนาค (เสนาธิการทหารบก) พล.ร.อ.นิพนธ ศิริธร (ผูบัญชาการทหารเรือ) พล.อ.อ.ประพันธ ธูปะเตมีย (ผูบัญชาการทหารอากาศ) 
ทำหนังสือดวนท่ีสุดถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ แสดงความเปนหวงการลดคาเงินบาท และแนะนำใหมีการปรับคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นอีกหน่ึงวัน คือ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน 
พล.อ.อาทิตย ก็ใหสัมภาษณออกโทรทัศนชอง ๕ กับชอง ๗ วิจารณเร่ืองการลดคาเงินบาทอยางดุเดือด เพราะการลดคาเงินบาททำใหการใชจายของกองทัพมีขอจำกัดมาก รูสึกเสียใจมากท่ีรัฐบาลลด
คาเงินบาทจนคิดจะอยากลาออกจากราชการ เน่ืองจากไมมีความสามารถทัดทานมิใหรัฐบาลลดคาเงิน จนเปนเหตุใหประชาชนกับกองทัพตองเดือดรอน วากันวา จุดเร่ิมตนของความขัดแยงระหวาง 
พล.อ.เปรม กับ พล.อ.อาทิตย ในครั้งนี้ทำให พล.อ.เปรม มีคำส่ังปลด พล.อ.อาทิตย ออกจากตำแหนงผูบัญชาการทหารบกในเดือนพฤษภาคม ๒๕๒๙ ดูกองบรรณาธิการมติชน, ๒๘๙ ขาวดัง ๓ 
ทศวรรษหนังสือพิมพมติชน (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมติชน, ๒๕๔๙). 
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เราก็มีกลุมคนที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงระบบได แลวก็

โชคดี พลเอกอาทิตยแกก็ไมไดทำอะไรสำเร็จ พูด

งายๆ คือบรรยากาศก็ตอเน่ือง ชมรมก็เจริญเติบโต 

แลวผมตองชมอาจารยหมอนวม ตอนน้ันผมยังไมเจอ

อาจารยหมอไพโรจนตอนบานนอกเทาไหร หมอนวม

เปนคนท่ีเราเจอบอยท่ีสุดเลย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : หมอนวมท่ีวาน้ี คือ นายแพทยนวม 

 เศรษฐจันทร 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : ครับหมอนวม เศรษฐจันทร เปนรองปลัด

กระทรวงสมัยน้ัน ผมมีความรูสึกวาอาจารยหมอนวม

เปนผูใหญ คือแกไมไดฟงเราทุกเร่ือง แตก็ไมไดวาเรา 

เวลาเราทะเลาะกับแกๆ ก็ยอมใหเราทะเลาะดวย 

แลวชมรมก็ไดประโยชนจากตรงน้ันมาก กระทรวงก็

ดึงพวกเรามาทำงาน มันก็ดี พูดงายๆ คือผมคิดวา 

ชมรมแพทยชนบทสมัยน้ันพยายามมุงเปาพัฒนา  

โรงพยาบาลอำเภอเยอะมาก และก็มีโอกาสทำงาน

กับกระทรวงใกลชิด คือกระทรวงก็สงเสริม พูดงายๆ 

สงเสริมให “intellectual capital” [ทุนทางปญญา] 

ของโรงพยาบาลอำเภอมันโต ก็มีคูมือมีอะไรตอมิ

อะไรมากมาย ฉะน้ัน ผมก็รูสึกวาชมรมทำใหผมได

เรียนรูเยอะมาก จากการท่ีตองทำงานคนเดียวก็มี 

“network” [เครือขาย] ตอนนั้นก็ยังคิดกับตัวเองเลนๆ 

วา ถาไมไดทำงานท่ีชมรมกจ็ะกลบัไปเรยีน “specialist” 

[แพทยเฉพาะทาง] แตก็ไมไดไปเรียนสักที ติดพันมา

เร่ือย จนกระท่ังไดไปเมืองนอกตอนยายมาอยูที่

ประทาย หลังจากอยูที่ทาตูม ๓ ปแลวก็ยายมาท่ี

ประทาย  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : พ่ียายมาอยูที่ประทายตอจากพ่ีกวีใชไหม

ครับ?  

 

¹¾.ä¾âÃ¨¹� : เร่ืองการรักษา ผมวากอนนี้เราแยกกันมา

ตลอด ซึ่งผิด เพราะฉะน้ันทำไมถึงมารวมเปน        

โรงพยาบาล ที่มารวมเปนโรงพยาบาล [เพราะ] เรา

ตองการทำรักษาปองกันและอะไรทุกอยาง เพราะ

ฉะน้ัน สถานีอนามัยชั้น ๑ ชั้น ๒ มันเลิกแลว มันหมด

สมัยแลว คุณจะปองกันอยูอยางเดียวไมไดแลว 

เพราะฉะน้ันเราถึงตองรวมมาใหเปนโรงพยาบาล 

อยางโรงพยาบาลอำเภอ ครั้งแรกเถียงกันมาเลยวา

เปนสถานีอนามัยอะไรตออะไร ผมบอกมันเร่ืองอะไร

ละ มีโรงพยาบาลจังหวัด มีโรงพยาบาลอำเภอ

พอแลว ไมจำเปนตองสถานีอนามัยช้ัน ๑ ชั้น ๒ แต

จะทำอยางไรใหคนเขาใจ วาหนาท่ีคุณไมใชรักษา

อยางเดียว คุณตองปองกันดวย และดูเขาดวยวาเขา

เปนอยางไรบาง เราใหความรู พวกเราใหบริการกับ

ประชาชนหมด ไมใชวารอจนไมสบายแลวมารักษา 

ไมไดปองกันอะไรเลย มีหลายคนเปนอยางน้ัน คิดวา

ไมใชหนาท่ีผม เพราะอยางน้ันไมไดแลว ตอไปนี้ไมได  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : มีความเห็นตางอยูดวย แลวก็กลายมาเปน 

พบส.๕๘ ในที่สุดตอนหลัง พูดถึงเรื่องชมรมแพทย

ชนบทท่ีพ่ีสมศักด์ิพูดถึง กอตัวข้ึนมาทางพ่ีสมศักด์ิก็

รูสึกวาในกระทรวงใหการสนับสนุนดี แตผมคิดวา

ประวัติศาสตรตรงน้ีคงไมสมบูรณถาไมไดฟงความ

เห็นของอาจารยบรรลุ ในฐานะผูที่เคยฟาดฟนกับชม

รมมากอน อาจารยครับ ตอนน้ันเปนยังไงบางครับ

บรรยากาศ? 

 

¹¾.ºÃÃÅØ : เทาท่ีฟงมาท้ังหมดเน่ียนะ ผมเพ่ิงเขาใจนะวา

ผมอยูนั้นฝายกรมการแพทย แตไมเปนไรหรอก 

สุดทายดวงตาเห็นธรรมท้ังหมด ผมโตมาจากสายกรม

การแพทย ที่อยากจะพูดคือที่หมอสมศักด์ิถามวา

จริงๆ แลวโรงพยาบาลชุมชนมันมาจากไหนน้ัน ในใจ

ผม ผมวาเหตุมันมาจากการเมืองจริงๆ เขาสั่งมาเลย 

ไมไดมาจากกระทรวงสาธารณสุขไปแหย ไมใช นี่เปน

อำนาจรัฐสั่งมาเลย เหมือนกับ สปสช. อำนาจรัฐสั่ง

มาเลยใหทำ สปสช.๕๙ ผมไมรูนะเขาส่ังวายังไง แตผม

เขาใจวา รัฐบาลส่ังมาวาใหทำโรงพยาบาลชุมชน 

เพราะวา [เน้ือความชวงน้ีไมมีในบันทึกเสียง ทำให

เน้ือความไมตอเน่ือง บรรณาธิการเก็บความจาก

๖๕

๕๗ นายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ 
๕๘ หมายถึงโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหนวยงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาค (พบส.) 
๕๙ [สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ] 



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

หนังสือเร่ือง ลูกผูชายชื่อบรรลุ ซึ่งเขียนโดยสันติสุข 

โสภณสิริ มีเน้ือหาทำนองวา ไดความคิดเร่ือง 

 โรงพยาบาลชุมชนมาจากอเมริกา พรอมกับยก

ตัวอยางเมืองอีสตัน ซึ่งชาวเมืองสรางโรงพยาบาลเอง 

โดยการขอบริจาค เมื่อสรางโรงพยาบาลเสร็จก็

ประกาศรับหมอ ใครตองการมาเปนแพทยก็สามารถ

มาสมัครได] หมอตามเมืองตางๆ ตองการมาอยู 

 โรงพยาบาลน้ี ก็มาสมัครที่นี่ แลวก็มีการบริหารงานท่ี

จะจัดเงินเดือนให โรงพยาบาลน้ีเปนโรงพยาบาล

ชุมชน ไมใชโรงพยาบาลหลวง๖๐  

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : สุดทายชุมชนก็ดูแลเอง ไมไดใหรัฐบาลดูแล  

 

¹¾.ºÃÃÅØ : ผมเคยถามโรงพยาบาลอีสตันท่ีผมไปอยู๖๑ ผม
ถามเขาวา เอาเงินมาจากไหน เขาก็บอกวาเอาเงินมา

จากประชาชน มี “Blue Cross,” “Blue Shield”๖๓ ทุก

คนเขามี “Blue Cross” “Blue Shield” ใครเขามาก็

เบิกเงินจาก “Blue Shield” หมอก็เอาไปเบิกจาก 

“Blue Cross”๖๔ นั่นคือ โรงพยาบาลชุมชน แตของเรา

ไมใชโรงพยาบาลชุมชน มันเปนโรงพยาบาลหลวงซ่ึง

อยูระดับอำเภอ ถาจะทำโรงพยาบาลตำบลสักวันก็ถึง 

โรงพยาบาลตำบลก็เปนโรงพยาบาลตำบล ไมใช 

 “โรงพยาบาลชุมชน”  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : แปลวาจะต้ังชื่ออยางน้ันก็ไมไดเปน         

โรงพยาบาลชุมชนอยางแทจริง เราก็อาจจะคิดกัน

แบบนี้มาเร่ือย ตอมาก็คิดเปนโรงพยาบาลในกำกับรัฐ 

ผมเองอยากจะเห็นโรงพยาบาลในกำกับประชาชน 

แตก็ยังไปไมถึง ยังรอวันน้ันอยู  

 

¹¾.ºÃÃÅØ : ไหนๆ ไดพูดมาแลว ผมวากอนจะถึงตรงนั้น

ตองอาศัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของบานเมืองของคน

ของเรา ถาคนของเราถึงระดับนั้น มันจะถึง 

 โรงพยาบาลชุมชนทันที เพราะคนมีเงิน คนมีความ

เขาใจ เขาก็ทำของเขาเอง แตเด๋ียวน้ีคนของเรายัง

ไมมีเงินไมมีความเขาใจ จะเอาแตเสรีภาพ มันก็ยาก 

มันก็เปนเชนน้ันเอง 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : ประเด็นท่ีอาจารยบรรลุพูด เพ่ือประโยชน

ของทอปๆ จะตองไปหา ๑๐ “event” [เหตุการณ] ใน

รอยพัน “event” ที่วา สำหรับผมแลว มีเหตุการณอยู 

๓ เหตุการณสำคัญ ทีผ่มคดิวา นาจะเปน “document” 

[เอกสาร] ใหชัดๆ ๑ ใน ๓ อาจารยพูดไปแลว คือเรื่อง 

๓๐ บาท เน่ืองจากผมอยูในเหตุการณ เราก็จะรูวา 

๓๐ บาท แมรัฐบาลจะประกาศเปนนโยบาย แตไมได

มาจากรัฐบาล “อัญญาสิ”๖๕ เห็นประโยชนแลวคิดได

เองหมด มันมาจากการท่ีเราไปผลักดัน นายแพทย

สงวนเปนตัวผลักดันหลักแนๆ นี่เปนตัวอยาง ผม

เขาใจวานโยบายโรงพยาบาลอำเภอนั้น อาจจะ “in 

between” [ก้ำก่ึง] กระทรวงก็อาจจะอยากทำ แตก็ไม

ไดคิดอะไรมาก การเมืองสั่งตูมปุปก็เลยถือโอกาสทำ

เสียเลย ผมก็เดาตอไปนะครับอาจารย วามันมีเหตุ

ปจจัยจากโรงพยาบาลยุพราชดวย ทำใหมันเติมพลัง

เขามา เปนนโยบายรัฐบาลแหงๆ นโยบาลธานินทร 

แนๆ  อนัน้ีก็เปนตัวอยางอนัท่ี ๒  

 

 ÍÑ¹·Õè ó คือ เ ร่ือง “primary health care” 

[สาธารณสุขมูลฐาน] ซึ่งเราก็เถียงกันเปนระยะๆ 

ตกลง WHO ใหเราทำหรือวาเราทำเอง แลวเราก็บอก

วาประวัติศาสตรไทยบันทึกชัดเจนวาประเทศไทยทำ

กอนแนๆ และ WHO ไดประโยชนแน  

 

  พูดอยางน้ีผมคิดวามันนาจะบันทึกเอาไว เพราะ

ผมเองมีความรูสึกตลอดเวลาวา ถาจะบันทึก

ประวัติศาสตรระบบสาธารณสุขไทย มันมีคำถาม

คำถามหน่ึงวา “innovation” [นวัตกรรม] เกิดในระบบ

มากนอยแคไหน ผมก็มีสมมติฐานของผมวา ระบบ

สาธารณสุขไทยมันมี “somehow” มีอะไรสักอยางท่ี

นาสนใจ แมไมรูอยูตรงไหน แตมันมี “innovation” 

ตลอดเวลา อะไรเปนตัวทำใหเกิด “innovation” 

๖๖

๖๐ หมายถึงโรงพยาบาลอีสตัน (Easton Hospital) ในเมืองอีสตัน รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา 
๖๑ นายแพทยบรรลุ เคยเปนแพทยประจำบานทางดานศัลยกรรมท่ีโรงพยาบาลอีสตัน 
๖๒ Blue Cross - กากบาทสีน้ำเงิน 
๖๓ Blue Shield - โลหสีน้ำเงิน 
๖๔ ดูการใหสัมภาษณของนายแพทย บรรลุ เก่ียวกับเรื่องโรงพยาบาลอิสตัน และระบบของโรงพยาบาลชุมชนในสหรัฐฯ อยางละเอียดไดใน สันติสุข โสภณศิริ, ลูกผูชายชื่อบรรลุ, ๙๙ - ๑๐๑. 
๖๕ ภาษาบาลี แปลไดวา “รูแลว” 
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ตลอดเวลาน้ันเปนตัวท่ีนาสนใจมาก แตมันไมไดหยุด

ที่ยุคใดยุคหนึ่ง มันตอเน่ืองตามสมควร แลวเราก็จะ

เปนหวงมากวาเม่ือระบบมันเลิก “innovate” [สรางส่ิง

ใหม] เม่ือไหรมันจะลำบากมากเลยนะในระยะยาว 

เหมือนท่ีเราชอบพูดกันวา ถามันเหมือนกระทรวง

มหาดไทยเม่ือไรเสร็จเลย เหมือนกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อไรเราตายเลยนะ แต “in so far” [มาจนถึงตอนน้ี] 

ถาเราเทียบกันนะ เราก็ยังดีกวาเยอะ แมจะระบบ

ราชการ เพราะมันมีคำถามตลอดเวลาวาระบบ

ราชการมัน “reinvent” [พัฒนา/สรางใหม] ตัวเองได

หรือเปลา บางคนก็บอกวาเอกชนมันดี มันจะไดดูแล

ตัวเอง เพราะมันตองเผชิญกับความไมแนนอน นี่เปน

โจทยสำหรับผมในแงการมองประวัติศาสตร 

 

¹¾.ºÃÃÅØ : ผมจากจะเติมสุดทายนะ หลังจากฟงมาคอน

ขางมาก หลังจากฟงมาทั้งหมด ผมมีความรูสึกวา

กระทรวงสาธารณสุขนี้ดีนะ ไมวาเร่ืองอะไรตางๆ 

กระทรวงสาธารณสุขดี ไมรูจะพูดวาอยางไร ฟงจาก

คุณหมอทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขไมเลวนะถาจะ

เปรียบกับอันอื่นๆ ผมดูตัวผมเองนะ ผมมาจากบาน

นอก ผมไมมีเพ่ือนฝูง ผมไมมีญาติพ่ีนองเปน

ขาราชการอะไร ผมยังมาเปนรองปลัดกระทรวงฯ เลย 

ผมวากระทรวงสาธารณสุขน้ีดีนะ บางคนไมไดทำงาน

กระทรวงสาธารณสุขเลย ไปทำงานอยูขางนอก เขา

ยังเปนขาราชการกระทรวงสาธารณสุข ไมโดนไลออก 

นี่ไมไดแซวนะ เพราะเขายังไดทำประโยชนแกบาน

เมือง  

 

  ÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§ ถาสังเกตดู กระทรวงสาธารณสุข

นั้นจะปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมใหม แตกอนน้ีสมัย

กรมการแพทย กรมอนามัย ยังไมมีแผนอะไรสักอยาง 

แผนเขามาเม่ือสมัยหมอยุทธนาไปเรียนเร่ืองแผน พอ

ไปเรียนเร่ืองแผน กระทรวงสาธารณสุขเราทำแผน

กอนเพ่ือน มีแผนมีอะไร พอมีแผนขึ้นมา แตกอน

ภาษาไทยไมมีคำวา “สัมมนา” เช่ือผมเถอะไมมี พอ

จะมีสัมมนา มีหมอคนหนึ่ง อาจารยท่ีเรารูจัก นาย

แพทยเชิด โทณะวณิก เปนอธิบดี แกมาถามวา ไอ

สัมมนานี่มันอะไรกัน ทั้งนี้เพ่ือที่จะแสดงวากระทรวง

สาธารณสุขไมเลวนะ มันปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม

ใหมเรื่อยๆ ดังน้ันใครอยูกระทรวงสาธารณสุขนี่ก็ควร

จะอยูตอไป 

 

¹¾.ÊÁÈÑ¡ Ốì : เลาเร็วๆ อาจารยบรรลุพูดถึง จะอางอยูเร่ือย

วาตัวเองอยูบานนอก ทำงานปแรกๆ ไมรูจักวาแผน

คืออะไร อาจารยหมออำนวย ไตรสุภา ผูตรวจฯ ไป

เย่ียมแลวขอดูแผน โรงพยาบาลอำเภอผม ผมคิดวา

ตองมีผูใหญแบบนี้นะ ผูใหญท่ีไปคาดค้ันเรียกรองให

เด็กๆ ทำอะไรท่ีมันใหมๆ ที่นาสนใจ ผมไมรูเร่ืองเลย

นะอาจารย ผมก็เลยตองไปหาหนังสือมาอาน ก็ไปได

ชีทพ่ียุทธนามาอานสมัยน้ัน ถึงไดรูวาวางแผนแปลวา

อะไร แลวผมก็ถามตัวเองอยูเร่ือยวา เอ! เด็กสมัยน้ี

เวลาผูตรวจฯ ไปเย่ียม ผูตรวจเปน “inspiration” [แรง

บันดาลใจ] ของเด็กไดแคไหน ใหเด็กๆ เกิดอยาก

เรียนรู ทาทายเด็กๆ หรือไปไลจับผิดเฉยๆ อันนี้ก็เปน

คำถามท่ีผมมีอยูในใจ  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : นี่ก็อาจเปนประเด็นท่ีนาตามเหมือนกันวา 

คือ วัฒนธรรมของการตรวจราชการไทยน้ัน มัน

เปล่ียนแปลงไปอยางไรบาง เพราะเทาท่ีผมเคยฟง

จากอาจารยบรรลุ มันก็มีการเปล่ียนแปลงไปหลาก

หลายลักษณะ อาจารยอยากจะเลาสักนิดไหมครับ

วาท่ีอาจารยเคยช่ืนชม เคยคุยกับทางมหาดไทยอะไร

พวกน้ี 

 

¹¾.ºÃÃÅØ : ผมวา ผูใหญหรือขาราชการระดับสูงของเรา

คอนขางจะดี ยกตัวอยางเม่ือผมเปนผูอำนวยการโรง

พยาบาลสระบุรี มีปลัดกระทรวงไปเย่ียม ปลัด

กระทรวงคนน้ันชื่อฝน แสงสิงแกว ไปเย่ียม ผมก็ตกใจ 

ธรรมดาปลัดกระทรวงฯ ก็ไมคอยเย่ียมโรงพยาบาล

หรอก เราก็เตรียมการแลวก็เชิญเจาหนาท่ีมาเพ่ือจะ

ตอนรับ คุณหมอฝน แสงสิงแกว ก็เขาไปในที่ประชุม 

ผมก็เอยตอนรับทานวา เพ่ือจะใหขาราชการท้ังหลาย

ไดทราบ คือขอแนะนำทานปลัดกระทรวงซ่ึงเปนผู

บังคับบัญชาสูงสุดของกระทรวงฯ ผมพูดเพียงแคนี้ 

คุณหมอฝน แสงสิงแกว บอกหยุดเลยคุณหมอ หยุด

กอน ผมก็ตกใจนะ เร่ืองอะไร แกบอกวา คุณหมอใช

คำผิด ผมไมใชผูบังคับบัญชา ผมพูดเลยนะ ผมไมใช

ผูบังคับบัญชาของทานท้ังหลาย ผมเปนแตเพียงเพ่ือน

รวมงาน ผมฟงแลวขนลุก ตั้งแตนั้นมาผมคิดในใจวา 

ผูหลักผูใหญของเราน้ีดีนะ ยุคน้ันคุณหมอฝน พ.ศ.  

ไหน ผมจำไมได ผมอยูสระบุรีเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๕ -

๒๕๑๖ ชวงน้ันนะ พอหลังจากน้ันมาผูหลักผูใหญก็

แปรเปลี่ยนไปตามส่ิงแวดลอม คิดอยางน้ีแลวกันมอง

๖๗
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ในแงดีนะ แตสวนใหญก็คอนขางจะดี ก็ธรรมดา ถา

ไมดีก็ถูกเขาดาบาง ก็ไมรูจะทำยังไง ก็ตองยอมไป ไม

ไดตอสูกันเหมือนกระทรวงอ่ืนๆ ผมมีความรูสึกอยาง

นั้น  

 

  นอกจากน้ัน กระทรวงสาธารณสุขในระยะหลังๆ 

นั้นมันอยางน้ี ผมจะเลาเร่ืองใหฟง ตอนผมไปเรียน   

วปอ. เม่ือไปเรียน วปอ.๖๖ ก็ไปดูงานทุกจังหวัด ไมมี

จังหวัดไหนไมไดไป ผมก็แซวพวกมหาดไทยวา ทำไม

พวกเรามามีคนตองมาตอนรับเยอะแยะนักนะ แลว

ผมก็แซวคนจากกระทรวงมหาดไทยวา มหาดไทยเน่ีย 

พอเจานายมาก็มาตอนรับเยอะๆ มาตอนรับทำไม มา

เขาแถวกันทำไม ตอนน้ัน พ.ศ. ๒๕๒๑ พอตอมาสัก

ประมาณ ๑๐ ป เพ่ือน วปอ. มาบอกผมวา เฮยมึงนะ 

มึงดูสิ พอขาราชการกระทรวงสาธารณสุขมันมาเน่ีย 

ขาราชการมันมายืนตอนรับเทาไร มันตีผมกลับคืน

แลวนะตอนน้ี ผมก็ไมรูนะ แตผมคิดวาสวนใหญยังดี 

มีแตสวนนอยและบางคร้ังคราวเทาน้ัน พอโดนสะกิด

โดนกระแหนม่ัง มันก็คอยๆ เปลี่ยนตัว เน้ือแทมันยังดี

อยูนะ แตสิ่งแวดลอมทำใหมันเปล่ียนแปลงไป 

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : อาจารยก็ไมไดบอกทางมหาดไทยไปวา ก็

เพราะเรารูจากคุณน้ันแหละ อาจจะเปนอยางง้ันก็ได  

 

  ผมคิดวาเราใชเวลาเกิน ๔ โมงไปแลวนิดหนึ่งนะ

ครับ ก็คิดวาเปนเซ็คชั่นท่ีดี คิดวาการคุยวันนี้ก็จะได

เ ร่ืองราวท่ีไมเคยถูกจดบันทึกมากนัก จะไดเปน

ประโยชนไป เมื่อสักพักกอนที่จะเขามาตอนบาย ก็มี

นักวิชาการประวัติศาสตรบอกวาอาจจะตองต้ังเปนวง

ซอนกันหลายวง อยางเชน เร่ืองตางๆ ที่คุยกันในวงวัน

นี้อาจจะมีเร่ืองที่ซอนกันอยู อยางเชนเร่ืองคุณภาพโรง

พยาบาล มันก็ซอนกับเร่ืองท่ีเราพูดกันนิดหน่ึง ก็จะ

ตองไปตั้งอีกวงหน่ึง ก็คิดวา ถาเราพัฒนาวิธีการพูด

คุยแบบนี้มากข้ึน ก็อาจจะชวยเรารวบรวมขอมูลได

จากหลายๆ วง แลวก็มาประกอบกันเขา ก็อาจจะ

ทำใหเราไดเน้ือหาของประวัติศาสตรความเปนมาได

พอสมควร กอนที่จะเลิกอยากจะไดฟงคำจากอาจารย

จุรี๖๗ เพ่ือเปนมงคลกับพวกเราทุกๆ คน เบ้ืองหลังวีร

บุรุษยอมจะมีวีรสตรียืนอยูเสมอนะครับ 

 

¾Þ.¨ØÃÕ ¹Ô§ÊÒ¹¹·� : รูสึกคุณหมอจะยกยองเกินไปนะคะ 

เพราะวาท่ีมาวันน้ีไมมีสวนเก่ียวของอะไรเลย เพียง

แตจะมาใหกำลังใจคุณหมอไพโรจนเขาหนอย วาจะ

ไดมาพบพวกนองๆ พ่ีๆ หรืออะไรท่ีไดรวมงานกันมา 

เพราะวาตอนนี้ ก็ไมไดมีงานการอะไรที่วาจะมา

เก่ียวของกันมากมายแลว มาร้ือความหลังมันก็เปน

ความสุขอันหน่ึงใชไหมคะ ก็ขอใหเขามา ความจริง

เขาก็รูสึกวาตัวเองไมเหมาะท่ีจะมา เพราะวาลืมเลือน

ไปมาก อาจจะใหขอมูลถูกตองหรืออะไร พ่ีก็ได

พยายามวามาเถอะ มาพบกันก็แลวกัน พูดไปในสิ่งท่ี

เราจำไดก็แลวกัน ก็คงไมวาอะไร สวนบันทึกก็มีอยู

แลวในสมุดหลายๆ เลม ก็คงใชประกอบได ก็คิด

เทาน้ันเอง ไมไดตั้งใจจะมาเกี่ยวของกับทางนี้มากนัก 

เพราะการทำงานของหมอคนหน่ึงก็ทำงานในดานวิชา

การไปเฉยๆ ไมคิดวาจะมาลงลึกถึงขนาดท่ีคุยๆ กัน

อยางน้ีนะคะ แลวตอนท่ีคุณหมอไพโรจนรับหนาท่ีอยู

ในกระทรวงฯ ก็ไมไดเก่ียวของกับงานเขาสักนิดเลย 

งานใครงานมัน ไมไดบงชี้วาจะตองทำอยางโนนอยาง

นี้ แตมีบางสวนเหมือนกันท่ีวารับรูโดยไมไดตั้งใจ คน

โนนพูดอยางน้ี คนนี้พูดอยางน้ัน ก็ไดแตมาแนะนำ

บางวา เราไมควรทำอยางน้ีนะ เราควรจะทำอยางน้ี

นะ เทาน้ันท่ีอยูเบื้องหลังนะคะ ไมไดเปนผูบังคับการ 

เพราะฉะน้ัน เรียนใหคุณหมอทราบวาไมไดเปนใหญ

หรือบังคับอะไร ไมทราบวาคุณหมอจะใหพูดอะไรอีก 

เพราะวาคือมีประวัติบางสิ่งบางอยางท่ีคุณหมอ

ไพโรจนจำไมไดก็จะบอกประคอง เจาหนาท่ีใหเขาฟง

บาง เขาคงจดบันทึกไวแลว ก็คิดวาคงจะมีเทาน้ี คือ

จะบอกจุดมุงหมายของตัวเองท่ีมาในเท่ียวน้ี ยังคิดอยู

เลยวาจะมาดีไมมาดี ก็คิดวามาเถอะเพราะเราก็

วงการเดียวกัน คุณหมอสุรเกียรติก็จำหนาได คุนกัน

๖๘

๖๖ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
๖๗ แพทยหญิงจุรี นิงสานนท 
๖๘ นางสาววิกัลย พงศพนิตานนท หัวหนางานหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
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มาก ตอนฝกงานอะไรตออะไร ก็มาเจอกัน นานๆ ที

หน่ึงก็ดี ถาเผ่ือเปนงานอ่ืนก็ไมกลาไป ถาเปนพวก

แพทยกันเองก็คิดวามาหนะ ไมเปนไร คิดอยางง้ีนะ

คะ ขอบคุณนะคะ  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ถาหากวามีเร่ืองอะไรที่จะขอรบกวนก็จะไป

พบกับอาจารยอีก โดยเฉพาะเร่ืองท่ีอาจจะตอง

รวบรวมเอกสารอะไรตางๆ พวกผมเคยทำหนังสือ

ประวัติพอเสม เลมที่แจกไปในกระเปา เลมนั้นตอนทำ

ขึ้นก็ไปคุยกับพอเสม พอเสมก็บอกวาไมใหทำ ทาน

บอกวามันจะเปนตัวอยางท่ีตอไปขางหนาเม่ือคนมี

อำนาจก็อยากจะใหทำแบบนี้ ทานก็บอกวาไมใหทำ 

เราก็คิดวามันก็มีเหตุผลพอสมควรท่ีจะทำ ก็บอกกับ

ทานไปวา ไมทำประวัติของทาน เปนการทำประวัติ

สาธารณสุขไทย แลวเราก็ใหคุณสันติสุข โสภณศิริ ไป

ทำเก็บรวบรวม พอถามไปถามมาทานคงรูทัน มันเปน

เร่ืองของทานเยอะ ทานก็หยุดใหสัมภาษณ และไมให

ความรวมมือในการคนควา รูปภาพอะไรก็ไมใหเลย 

เราก็ใชวิธีไปหาภรรยาของทาน  

 

  ที่นี้ก็คิดวา ถาติดตอทางอาจารยไพโรจน อาจารย

อาจจะลืม หรืออาจารยอาจจะมีภารกิจหลายเร่ือง

หลายดาน เราก็เขาทางดานหลังบาน ผมก็ขออนุญาต

ติดตออาจารย  

 

¾Þ.¨ØÃÕ : ยินดีคะ พูดถึงคุณสันติสุข ก็คุนกันดี เผอิญ ๘๐ ป 

มีลูกศิษยลูกหาของคุณหมอไพโรจนก็อยากจะใหทำ

ประวัติของคุณหมอไพโรจนไวบาง ซึ่งเราก็ไมตองการ

เลยเหมือนกัน เขาก็บังคับใหทำ ใหคุณสันติสุขมาเปน

คนมารวบรวม สัมภาษณตางๆ กวาจะรวบรวมไดก็

ตองอาศัยจุรีนี่แหละเยอะเลย ก็เท่ียวไปคนมา ประวัติ

สวนตัวต้ังแตสมัยไหนๆ ตั้งแตเรายังไมเคยรูจักกัน ก็

ตองไปคนมาใหคุณสันติสุข คุยกันก็เปนเร่ืองสวนตัวท่ี

สนุกสนาน ไมมีวิชาการอะไรมากมาย ก็แทรกเปน

หัวขอไวเทาน้ันเอง ก็มีอยูเหมือนกัน เลมน้ันก็ใหคุณ

ประคองไว เพ่ือจะมีขอความบางสวนท่ีใชได และคุณ

ประคองบอกวา พวกเจาหนาท่ีบอกวาอยากจะไปดู

บานจริงๆ ของคุณหมอไพโรจนเลยท่ีสี่พระยาเก่ียวกับ

แพทยแผนไทย โอเค ไปเมื่อไหรจะพาไป  

 

¹¾.â¡ÁÒμÃ : ขออนุญาตถายรูปถายวีดีโอเก็บไว คนรุน

หลังๆ ก็จะไดเรียนรู สวนขอวิตกกังวลของอาจารย

บรรลุ ที่บอกวาในปูมของอาจารยหรือในไดอารีของ

อาจารย อะไรก็จะเขียน รักใครก็เขียนเกลียดใครก็

เขียน ก็เกรงวาเอามาแลวคนอานจะมีผลหรือเปลา ก็

มีวิธีการจัดการในทางจดหมายเหตุ อาจารยวิกัลย๖๘ 

ใหคำแนะนำไววา สามารถกำหนดเปนเง่ือนไขไววา 

เอกสารนี้จะใหเปดเผยเมื่อเราตายแลวก็ได หรือ ๑๐ 

ปจากน้ี เลมนี้อีกเลม ๒๐ ป ถึงตอนน้ันคูกรณีก็อาจ

๖๙
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จะไมอยูแลว วิธีนี้ก็สามารถชวยจัดการได หรือไมก็

สามารถจะเปดเผยเปนบางสวนเชนเดียวกัน แตผม

คิดวาสำหรับในกรณีของอาจารยบรรลุ เน่ืองจากเปน

นักจดบันทึก ผมคิดวามันจะมีคุณคามหาศาลสำหรับ

การคนควาตอไป ของชีวิตการทำงาน สวนทานอ่ืนๆ 

ก็ขออนุญาต ณ ที่นี้ดวยเชนเดียวกัน ตัว “personal 

paper” หรือเรียกวาเปน “collection” สวนบุคคลก็จะ

ไมเฉพาะแตเอกสารที่จดบันทึกหรืออะไรเทาน้ัน บาง

คนก็สะสมหนังสือไวเปนหองสมุดสวนตัวเลยท่ีเก่ียว

กับเร่ืองการเรียนรูที่ไดใชในชีวิตการทำงานมา ถาเรา

ไปดูที่หอสมุดกรมพระยาดำรงฯ เราก็จะเห็นวา

ทั้งหมดเปนหนังสือจากบานของทาน วาทานไดศึกษา

คนควาไดอานอะไรบาง ไดเก็บรวบรวมเอกสารท่ีทาน

เห็นวามีคาอะไรบางมาเก็บไว เขาจะเก็บรวบรวมเปน 

“collection” ซึ่งคนก็สามารถไปคนไปควาได มีการ

จัดทำเปนดัชนีใหคนควางาย มีการซอมบำรุงในสวน

ที่เส่ือมหรือเสียไป ดังเชนท่ีอาจารยบรรลุพูดถึงวามัน

ก็เร่ิมกรอบแลว ที่นี้เม่ือเร่ิมกรอบในทางจดหมายเหตุ

ก็มีวิธีอนุรักษหลายแบบครับ ก็สามารถบำรุงรักษาไว

ใหมันอยูในสภาพท่ีใชอยูตอไปไดอีกเปนรอยๆ ปก็ได

ดวยเชนเดียวกัน นอกจากเอกสารท่ีเปนสมุดหนังสือ 

ก็อาจจะรวมถึงภาพถาย เพราะอาจารยผูใหญจะเดิน

ทางเยอะ ไปเยี่ยมที่โนนท่ีนี่ หรือวาเดินทางไปตาง

ประเทศ หรือวาไปงานแตงงาน งานบุญ งานบวช 
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งานประเพณี ก็จะมีรูปถาย พวกรูปถายเหลาน้ีจะเปน

สวนหน่ึงของการเก็บรักษาไดดวย สไลด รูปถาย 

วีดีโอ หรือวาอุปกรณ เหรียญ เข็ม ของที่ระลึกจาก

การไปประชุมองคการอนามัยโลก หรือไปรับเข็ม

เกียรติยศมาจากท่ีตางๆ เหลาน้ี ถาหากลูกหลาน

อยากจะเก็บไวก็เก็บไวได แตถาจะเอามาเก็บไวท่ีหอ

จดหมายเหตุ ก็จะมีระบบเก็บรักษา แลวก็สามารถให

คนมาคนควาตอไปได นี่ก็คิดวาเปนสิ่งท่ีเราสามารถท่ี

จะทำ และใหมีความตอเน่ืองไปไดในอนาคต 

 

  สำหรับในวันน้ี ผมขออนุญาตขอบคุณอาจารยทุก

ทานท่ีสละเวลามา เพ่ือนๆ นักวิชาการท่ีไดมาชวยดู 

รวมทั้งทีมถายทำและถายภาพ ไดมาทดลองภารกิจ

อันน้ีเปนคร้ังแรก เพราะตอๆ ไปเราก็จะตองทำแบบนี้

อีกหลายๆ วง รวมถึงวงท่ีเราไปคุยกับชาวบานดวยวา 

ชีวิตท่ีผานมาสุขภาพอนามัยเขาเปนอยางไร คิดวาจะ

เปนการรวบรวมท่ีเปนประโยชนไปในระยะยาว 

 

  ขอขอบพระคุณทุกทาน และก็ขอยุติรายการในวัน

นี้เพียงเทาน้ี ขอบพระคุณครับ 

 

 





สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ
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สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

È.´Ã.·ÇÕ·Í§ Ë§É �ÇÔÇÑ²¹� : ผมอยากจะขอเรียนเกร่ินนำสัก
นิดนะครับ คือ หัวเร่ืองที่เราไดรับมอบหมายมาพูดคุย

กัน เขาใจวาสวนใหญเปนเร่ืองทีเ่ก่ียวของกบัสาธารณสขุ

มูลฐานเปนหลัก โดยเฉพาะในสวนท่ีวิวัฒนาการมา

อะไรตอมอิะไร จดุเนนท่ีคณุหมอโกมาตร เนนวาอยาก

จะใหมีลักษณะท่ีพูดถึงความประทับใจ ที่จริงงาน

สาธารณสุขมูลฐานดานท่ีพูดถึงประวัติการดำเนินการ

ก็คงจะมีอยูเยอะแยะมากมายนะครับ๑ แตเพ่ือใหเร่ือง

กระชับมากข้ึนก็อาจจะเลือกดูวาแตละทานประทับใจ

ในจุดไหนมากเปนพิเศษ อาจจะสักเร่ืองหรือสองเรื่อง 

ก็แลวแตอาจจะเนนในลักษณะอยางน้ัน ถาเปนไปได

อยากใหประชาชนพูดเก่ียวกับความประทับใจของเขา

กับงานสาธารณสุขมูลฐาน มีลักษณะท่ีสามารถจะนำ

ไปสืบคนตอไปได ถาเปนไปไดกรุณาพูดเชื่อมโยงดวย

วาประเด็นที่ทานประทับใจนั้นเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ 

เชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนๆ อะไรอยางไรบาง จะได

เปนประโยชนในการท่ีจะมีการสืบสาวกันอยู  

 

  ในตอนแรกอยากเริ่มตนท่ีคุณเมธีกอนเพราะถือวา

เปน “Key Person” [คนสำคัญ] คนหน่ึงในสวนท่ีเปน

สำนักงานสาธารณสุขมูลฐาน เพราะฉะน้ันเร่ิมที่คุณ

เมธีกอน อาจจะชวยเปดประเด็นท่ีนอกเหนือไปจาก

ความประทับใจ 

 

´Ã.àÁ¸Õ Ñ̈¹·�¨ÒÃØÀÃ³ � : เรียนทานอาจารยที่เคารพทุกทาน 

กระผมขออนุญาตเขาไปในมุมประวัติศาสตรในสวน

ของที่เริ่มเขามาทำงานในสำนักงาน [คณะกรรมการ] 

สาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งในขณะน้ันสถานท่ีทำงานยัง

ไมมี ขออนุญาตเลาท่ีเปนความประทับใจในเชิง

โครงสรางนิดหน่ึงวา คุณหมอปรีชา๒ เขามารับผิดชอบ

งานน้ี ตอนเร่ิมตนยังไมมีทีมงานทำ ผมก็เลยมา สมัคร

กับคณุหมอปรชีา เน่ืองจากวาตอนน้ันคำวาสาธารณสุข

มูลฐาน สาธารณสุขเบ้ืองตนสมัยน้ัน ผมรูจักเพราะวา

มันเปน “theme” [แกนเร่ือง] ในการจัดประชุมของ

กระทรวงหลายรอบ ผมอยูที่กรมอนามัยก็เลยมาสมัค

รกับคุณหมอปรีชา วาผมขออนุญาตมาทำงานกับคุณ

หมอ หมอปรีชาบอกวาถาชอบเรื่องของชาวบานก็มา

ทำงานรวมกันได ผมก็เลยมาทำงานกับหมอปรีชา 

แลวก็มีนองอีกคน คือวรวรรณ [วรวรรณ ศรีเจริญ] 

เขาก็มาทำงานดวย ตอนน้ันกระทรวงฯ ไมมีที่ใหใน

การทำงาน ก็อนุญาตใหทำงานท่ีชั้น ๘ ของกองงาน

พยาบาล ตึกกระทรวงเกา บริเวณระเบียงของกองงาน 

โตะเกาอ้ีก็ยังไมมี ตอนน้ันไดความกรุณาจากผู

อำนวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค๓ คืออาจารยหมอ

อุทัย๔ อาจารยหมออุทัยบอกวาเมธีจะเอาโตะก็ไปเอา

ที่กองได ไปเลือกเอาเลย ผมอยูชั้น ๔ กองงานอยูชั้น 

๘ ก็ตองมาลากโตะเกาอ้ีขึ้นไปชั้น ๘ คุณหมอปรีชาก็

มาชวยยกดวย ก็จะเห็นวาวิธีคิดในการทำงานของ

หมอปรีชาขณะนั้นไมไดถือวาเปนอะไรเลย ขอใหทุก

อยางทำเพ่ืองาน มายกเกาอี้ก็ยกเอง ผมยกตัวทานยก

ตัว เกาอี้ตัวเล็กตัวใหญไมสนใจขอใหมีที่นั่งได เลยได

เกาอี้มา ๓ ชุด ก็มานั่งทำงาน  

 

  พอเรามาเริ่มงาน โทรศัพทที่กองงานจะดังอยู

ตลอดเวลา เจาหนาท่ีๆ กองงานใหมๆ จะรูสึกรำคาญ 

เพราะโทรศัพทมาทีก็หมอปรีชาบาง เมธีบาง ไมมี

ของกองงานพยาบาลเลย มีแตของ สสม. [สำนักงาน

สาธารณสุขมูลฐาน] หมด เพราะเราเร่ิมงานการ

ติดตอก็คอนขางเยอะ เขารูสึกไมพอใจวาไปใช

โทรศัพทเขานะครับ ระยะแรกๆ จะไมเขาใจ จนเรา

ตองไปทำความเขาใจ วางานของเราเปนงานท่ีเปน

ประโยชนก็เลยเขาใจ วันตอมาก็เลยยกโทรศัพทเบอร

นั้นให สสม. [สำนักงานสาธารณสุขมูลฐาน] เราก็เลย

สะดวกสบายมากข้ึน  

 

๑ โครงการสาธารณสุขมูลฐานมีที่มาจากโครงการทดลองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานในชวงปลายทศวรรษ ๑๙๖๐ จนถึงตนทศวรรษ ๑๙๗๐ ซึ่งเปนความพยายามท่ีจะสราง “ระบบการให
บริการสาธารณสุขในรูปแบบของการผสมผสานใหบริการตางๆ ที่มีความส้ินเปลืองนอยใหเกิดข้ึน” โครงการแรกสุดที่มีการดำเนินงานในลักษณะน้ีคือ โครงการพิษณุโลก (พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๑๑) ซึ่งเปน
โครงการที่พยายามพัฒนา “ขีดความสามารถในการใหบริการของสถานบริการสาธารณสุขในระดับตำบล (ซึ่งก็คือศูนยการแพทยและอนามัย และสถานีผดุงครรภ)” แตโครงการดังกลาวไดรับความ
สำเร็จนอยมาก โดยเฉพาะในดานการขยายบริการดานการปองกันโรคใหครอบคลุมประชากรกลุมเปาหมาย หลังจากโครงการพิษณุโลกก็มีโครงการสารภี (พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๑๔) ซึ่งเปนโครงการท่ีมี
ลักษณะคลายกับโครงการพิษณุโลกและประสบปญหาคลายๆ กัน จึงทำใหเกิดขอสรุปในการดำเนินโครงการวา “การใชอาสาสมัครสาธารณสุขที่คัดเลือกจากชาวบานมาชวยเหลือในการดำเนินงาน 
นาจะเปนคำตอบท่ีถูกตองที่จะสามารถขยายบริการสุขภาพใหครอบคลุมประชาชนในชนบทอยางแทจริง” ขอสรุปดังกลาวไดทำใหเกิดการกอตั้งอาสาสมัครขึ้น ๒ ประเภทในโครงการสารภี คือ ผูสื่อ
ขาวสารสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) โดยผูสื่อขาวสาธารณสุขจะเปนผูทำหนาท่ีเปนศูนยกลางของการส่ือสารขอมูลทางดานสาธารณสุขระหวางเจาหนาท่ี
สาธารณสุขของรัฐกับชาวบาน และในขณะเดียวกันก็สามารถใหความชวยเหลือและความสะดวกแกเจาหนาท่ีสาธารณสุขในการใหบริการสุขภาพตางๆ แกชาวบาน และจะทำใหเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ของรัฐสามารถรับรูและแกปญหาสุขภาพของชาวบานไดตรงจุดมากย่ิงขึ้น สวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานน้ันคือผูสื่อขาวสาธารณสุขประจำหมูบานท่ีไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมในการให
บริการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน คือสามารถใหการรักษาอาการเจ็บปวยแบบพ้ืนฐานใหแกชาวบานโดยคิดคาบริการไมแพง  

 เม่ือโครงการสารภีประสบความสำเร็จเปนอยางดี “โดยสามารถเพ่ิมอัตราการใชบริการทางดานปองกันและสงเสริมสุขภาพของชาวบานได” เปนเหตุทำใหหลังจากน้ันเกิดโครงการทดลองในลักษณะ
เดียวกันอีกหลายโครงการ คือ โครงการโคราช (ที่อำเภอโนนไทย), โครงการลำปาง (ที่จังหวัดลำปาง), โครงการสะเมิง (ที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม), และโครงการสงขลา (ที่อำเภอจะนะ), โดย
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  ตอนน้ันเราไมมีเงินเลย อาศัยเงินจากกอง

สาธารณสุขภูมิภาค ซึ่งอาจารยหมออุทัย [เปน         

ผูอำนวยกอง] มีอีกอยางท่ีผมประทับใจ คือ [ประการ

แรก] เร่ิมตนของ สสม. เร่ิมตนจากพ้ืนฐาน จากติดดิน

จริงๆ จากที่ไมมีอะไรเลยมีแตแนว “concept [of] 

health for all” [แนวคิดเร่ืองสุขภาพดีถวนหนา]  

  

 »ÃÐ¡ÒÃ·Õè ò ประทับใจคุณหมอปรีชา ที่ไดรับมอบ

หมายจากกระทรวงใหมารับผิดชอบในเรื่องนี้ หมอ

ปรีชาเปนคนท่ีคำนึงถึงงานเปนหลักแลวก็ทำงานไมมี

วันหยุด พวกเรา ๒-๓ คนก็ไมมีวันหยุดไปดวย เชาก็

มาเย็นก็กลับมืด เสารอาทิตยก็ทำงาน นั่นคือรูปแบบ

ของหมอปรีชาซึ่งเราทำงานอยูนะครับ ความประทับ

ใจในลักษณะของหมอปรีชาวาเปนคนทำงานเพ่ือสวน

รวมจริงๆ ผมเคยถามหมอปรีชาวา หมอครับทำไมคุณ

หมอไปอธิบายใหคนอ่ืนฟง คุณหมอพูดงายจัง ไมวา

เปนชาวตางประเทศหรือคนธรรมดา หมอปรีชาบอก

ผมอยูคำหน่ึงวา เมธี เราตองจริงใจกับเขาแลวส่ิงท่ี

พูดคือตองพูดความจริง เมื่อเราใหความจริงใจกับ

เขาๆ ก็ตอบสนองความจริงกลับมาใหเรา และก็จะคิด

ชวยเราอีก ถาเราอธิบายใหเขาฟง เปนสิ่งที่ทำใหงาน

ของเราดำเนินไปได  

 

 »ÃÐ¡ÒÃ·Õè ó การใหความรวมมือในระดับสูงจากคน

ตางๆ ไดรับความรวมมือใหการสนับสนุนตลอดเวลา 

มีอยูครั้งหน่ึงท่ีผมทำแผนงบประมาณของ สสม. เบ้ือง

ตนผมคิดแผนงบประมาณ ทานรองปลัดวินิจฯ๕ ดูแล

เรื่องงบประมาณ ผมเปนเด็ก ซี ๓ เดินข้ึนไปหาทาน

รองปลัดฯ ไปในหองอาจารยซึ่งเงียบจนอาจไดยิน

เสียงเข็มหลนได เดินไปดวยความหว่ันไหว เขาไปหา 

รองปลัดฯ ดูเร่ืองงบประมาณเปนเร่ืองท่ีเด็กๆ กลัวใน

สมัยกอน พอเขาไปถึงผมก็นึกภาพวาทานรองปลัดฯ 

จะตองมีหนาที่เครงขรึมนากลัว พอเขาไปถึงนั่งลง 

ทานออนโยนมากและใหผมพูดอธิบายประมาณ ๑๐ 

นาที ทานบอกวาเมธีตองคิดใหม ทานใหคำพูด

เหมือนเปนทองคำเลยวา ถาคุณคิดเรื่องสาธารณสุข

มูลฐานโดยพ่ึงพิงเงินขององคกรอนามัยโลกและ

ยูนิเซฟ [UNICEF]๖ สสม. ก็ยังไมสามารถยืนบนขาตัว

เองได ถาอยางน้ันตองคิดงบประมาณภายใตเงินของ

กระทรวงเราเอง แลวใชเงินของยูนิเซฟกับ WHO 

[องคการอนามัยโลก] เสริม คำพูดน้ีทำใหงบประมาณ

สาธารณสุขมูลฐานเร่ิมเปนตัวของเราเองต้ังแตบัดนั้น

เปนตนมา จึงไดบรรจุในแผนตางๆ นั่นคือเหตุผลท่ี

รองปลัดวินิจฯ ใหคำแนะนำในการจัดทำแผน ก็เลย

เปนความประทับใจที่ผมเห็นภาพในชวงยุคแรก 

 

  ความประทับใจอีกประการหน่ึง คือ แนวความคิด

สาธารณสุขมูลฐานสมัยน้ัน อาจารยหมอปรีชากับ

อาจารยทั้งหลายท่ีตองไปอธิบายกับคนอ่ืนในความ

แตกตางกันระหวางความคิดในสมัยโนน ทุกสถานท่ีๆ 

ไปจะมีคนแยงเร่ืองสาธารณสุขมูลฐานตลอด ไมเห็น

ดวย สรางหมอเถ่ือนบาง คำถามท่ีไมเห็นดวยกับเรา

จะเยอะมาก แตในเวทีตางๆ ที่ผมสังเกตดู เวทีสุดทาย

ที่สุดของการสนทนาไมวาจะเปนท่ีศิริราช รามาฯ ที่

โรงพยาบาลแพทยตางๆ จบดวยความรูสึกท่ีดีทุกแหง 

เพราะวันท่ีไปที่ศิริราช ผมจำวันไมได วันน้ันอาจารย

หมอมาน่ังเต็มไปหมดเลย แรกๆ นั้นคานตลอดเวลา

เร่ืองสาธารณสุขมูลฐาน แตพอจบการประชุมก็เดิน

มาคุย อาจารยหมอทั้งหลาย อาจารยหมอปรีชากลับ

สนทนาดวยความรูสึกท่ีดีมากวาอาจารยท้ังหลายท่ี

ศิริราชก็เขาใจวิธีคิดแบบนี้ เลยเปนแรงผลักดัน ผม

เลยมีความคิดวา “character” ลักษณะการนำเสนอ

ของอาจารยหมอปรชีา อาจแสดงออกดวยความจริงจงั 

และจริงใจกับงาน ก็เปนสวนหน่ึงท่ีทำใหงานไปได 

 

เฉพาะโครงการลำปางท่ีถือกันวา “เปนโครงการที่มีความสำคัญมากท่ีสุด” เน่ืองจากมีวัตถุประสงคหลักในการพัฒนารูปแบบของระบบการใหบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ ราคาถูก และครอบคลุม
ประชากรกลุมเปาหมายสวนใหญไดอยางแทจริง โดยใช ผสส., อสม., ผดุงครรภโบราณ และการฝกเวชกรเพ่ือชวยดำเนินงานในสถานีอนามัยประจำตำบล ภายหลังความสำเร็จของโครงการลำปาง ใน
ที่สุดในป พ.ศ. ๒๕๒๐ กระทรวงสาธารณสุขก็ไดประกาศใชโครงการสาธารณสุขมูลฐานระดับชาติขึ้น โดยบรรจุไวเปนสวนหน่ึงในแผนพัฒนาสาธารณสุข ๕ ปฉบับที่ ๔ โดยใหยึดโครงการ ผสส. และ 
อสม. เปน “หัวใจหลัก” ของการดำเนินงาน  

 กรุณาดู ทวีทอง หงษวิวัฒน และคณะ, “โครงการสาธารณสุขมูลฐาน” (โครงการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมโครงการสำหรับแผนพัฒนาชนบทยากจน, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, ๒๕๒๔); ทวีทอง หงษวิวัฒน, “วิเคราะหโครงการสาธารณสุขมูลฐานไทย,” สังคมศาสตรการแพทย, ปที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๒๔): ๘ - ๕๔. 

๒ นายแพทยปรีชา ดีสวัสดิ์ 
๓ หมายถึงกองสาธารณสุขภูมิภาคขององคการอนามัยโลก หรือ WHO – ดร.เมธี 
๔ นายแพทยอุทัย สุดสุข 
๕ หมายถึงนายแพทยวินิจ อัศวเสนา อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๖ ปจจุบันคือ United Nations Children’s Fund หรือ กองทุนเพ่ือเด็กแหงสหประชาชาติ 

๗๕



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

  ผมขามมานิดหน่ึง เ ร่ืองความประทับใจเรื่อง

ประวัติสาธารณสุขมูลฐาน สิ่งท่ีเปนเร่ืองสำคัญท่ีสุด 

คือ ผูอำนวยการสำนักงานสมัยน้ัน อาจารยหมอปรีชา 

อาจารยหมอปรากรม อาจารยหมอจำรูญ หรือ

อาจารยหมอสมทรงก็ตาม ลักษณะของผูอำนวยการ

สำนักงานสาธารณสุขมูลฐานในชวงแรกอยูภายใต

การทำงานเปนคณะกรรมการ ทานผูอำนวยการทุก

ทานไมไดตัดสินใจดวยตัวทานเอง แตฟงความคิด

เห็นของคณะกรรมการท่ีชวยกันคิด แลวผูอำนวยการ

แตละทานท่ีผมเรียนมาจะมีความแตกตางกันทุกคน 

แต ทุกคนเอาความเดนมาเส ริมกับการทำงาน

สาธารณสุขมูลฐาน เพราะฉะน้ันในชวง ๑๐ - ๒๐ ป

แรก นี่เฉพาะผูอำนวยการกองนะครับ งานสามารถ

ดำเนินตอไปไดเพราะทานเหลาน้ีใหการสนับสนุน สิ่ง

เหลาน้ีเปนเบื้องหลังท่ีเราไมไดเขียนอยูในตำรา ไมได

พูดถึงความสำเร็จจริงๆ ความสำเร็จพวกน้ีจะอยูใน

การทำงาน เพราะฉะน้ันจะเห็นแนวความคิดที่เผย

แพรไป พวกเหลาน้ีไมไดพูดถึงหรือปรากฏอยูนะครับ  

 

  อีกนิดหน่ึงในความประทับใจเรื่องสาธารณสุข

มูลฐานในเชิงประวัติศาสตรก็คือ ประชาชนเมื่อเขามา

เปนอาสาสมัคร เขาคิดวาเขาไดทำประโยชนใหแก

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และใหกระทรวง ตรงน้ีเปน

ความรูสึกของคนไทยท่ีเขาคิดอยูนะครับ แตวาความ

คิดแบบนี้บางคนก็มีมากนอยไมเทากัน เขาก็ภูมิใจที่

เขาไดเปนอาสาสมัคร ถึงแมตอนหลังจะมีการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีรูปแบบตางๆ ก็เปนเร่ือง

ที่เรายอมรับไดในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงทางสังคม  

 

  เพ่ือใหเห็นภาพสะทอนไปจุดอ่ืนนะครับ นวัตกรรม

ในงานสาธารณสุขมูลฐานมีมากมาย เชน เ ร่ือง

กองทุนยา เร่ืองกองทุนยาเปนความคิดในเร่ืองกองทุน 

คือการจัดการ[ใหมีเอาไวใช]ในชุมชนเพราะฉะน้ันคำ

วากองทุนกระทรวงฯ เราเร่ิมพูดกอน กองทุนหมูบาน 

๑ ลานบาท ในการท่ีเราคิดริเร่ิมกองทุนเปนความคิดท่ี

ทันสมัยมากในสมัยน้ัน วันน้ีกองทุนท้ังหลายมันมา

จากรากฐานท่ีเราไดลองผิดลองถูกจากสมัยกอนนะ

ครับ ในเร่ืองการจัดการของชุมชน กรรมการตางๆ ที่

เราทำอยูสมัยน้ัน วันนี้ ก็กลายเปนรากฐานของ

กรรมการกองทุนทั้งหลายในประวัติศาสตรวันนี้ นี่คือ

รากฐานรวมท้ังหมูบานท่ีดีทั้งหมด ที่ผมดูหมูบานใน

จังหวัดตางๆ ก็เปนรากฐานท่ีเราทำสาธารณสุข

มูลฐานจากสมัยกอนเกือบทั้งส้ินเลย รวมทั้งคนท่ีเปน

ปราชญชาวบาน คนท่ีทำงานอยูในปจจุบัน ถาไป

สืบคนดูจะเห็นวาเปนคนท่ีอยูในสาธารณสุขมูลฐาน

มาทั้งนั้น ผมคิดวาคุณูปการการสาธารณสุขท่ีเราทำ

อยูก็เปนเร่ืองที่มากมายจริงๆ ผมขอจบตรงนี้วาในการ

สาธารณสุขมูลฐานที่ทำอยูไดสะทอนไปยังกลุม

ประชากรตางๆ ทั้งการบริหาร รวมท้ังรัฐธรรมนูญป 

๕๐ ไดบรรจุการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยูดวย 

เพราะฉะน้ันการมีสวนรวมสมัยโนนจึงเห็นชัดในวันน้ี 

คือในรัฐธรรมนูญป ๕๐ ผมขออนุญาตสรุปเพียงเทาน้ี

ครับ 

 

È.´Ã.·ÇÕ·Í§ : ผมวาประเด็นท่ีสำคัญท่ีคุณเมธีพูดถึง คือ

ประเด็นเร่ืองความต้ังใจและความจริงใจของผูนำ

กระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นในเร่ืองของสาธารณสุข

มูลฐาน โดยอยางย่ิงคุณหมอปรีชาในฐานะผูนำคน

แรกๆ ของตัวสำนักงาน คือจริงๆ แลวผมเองก็อยูรวม

ในเหตุการณตอนนั้นพอสมควรนะ แลวก็ผมเปน

ประเภทท่ีชอบวิพากษวิจารณ เพราะฉะน้ันผมจึงมี

ความเห็นท่ีแตกตางแลวก็เคยวิพากษวิจารณกันแบบ

วา มันมีความเห็นท่ีแตกตางแตก็ทำงานรวมกันได ไม

ใชวาวิจารณกันอะไรแบบแลวมองหนากันไมได มัน

ไมใชแบบนั้น ผมยืนยันไดเพราะวาเราสัมผัสไดจาก

ความตั้งใจ ความจริงใจของงาน เราสัมผัสไดและก็

วิจารณบนพ้ืนฐานของความจริงใจ คนท่ีถูกวิจารณ

เขาก็สัมผัสไดวาหมอนี่มันจริงใจนะ เขาอาจจะเห็น

ดวยหรือไมเห็นดวยก็แลวแตในสิ่งท่ีเราพูดไป ความ

จริงใจมันก็เปนพ้ืนฐานวาเปนเพ่ือนของความเปน

กัลยาณมิตร ผมยืนยันไดวาจากความรูสึกสวนตัวท่ี

ไดผานมาไดทำงานกับทานท้ังหลายท่ีคุณเมธีไดเอย

ถึง ก็ยืนยันไดเลยวาตรงน้ีเปนเง่ือนไขเปนลักษณะ

เฉพาะอะไรบางอยางจริงๆ ที่ไมมีการบันทึกเอาไว  

 

  อีกประเด็นท่ีอยากสนับสนุน คือเรื่องที่คุณเมธีพูด

บอกวางานสาธารณสุขมลูฐาน งานพัฒนาสาธารณสุข 

อยางอื่นท่ีมันสามารถดำเนินการตอเน่ืองไดเพราะ

ผูนำของกระทรวงสาธารณสุขมีสายตาท่ียาวไกล 

พยายามเอาเงินงบประมาณมาตอจากเงินชวยเหลือ

จากตางประเทศ อันนี้ทำใหประเทศไทยถูกพูดถึง 

จริงๆ แลวโครงการสำคัญๆ ของเราเร่ิมตนดวยเงิน

จากตางประเทศ แตมันสามารถ “sustain” [ดำรงอยู] 

ดำเนินตอไปได เง่ือนไขท่ีสำคัญท่ีสุดคือเร่ืองของงบ
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ประมาณ และการใชงบประมาณแผนดินมารองรับ 

อยาง USAID๗ เขาคอนขางแปลกใจมากวาทำไม  

การใหความชวยเหลือของ USAID ที่ใหกับการ

สาธารณสุขของประเทศไทยถึงสามารถดำเนินตอไป

ได เขาเคยสงทีมเขามาหาคำตอบเร่ืองนี้ บังเอิญตอน

นั้นมีผมคนหนึ่งที่เขาไปรวมอยูในทีมนี้ดวย คำตอบก็

ออกมาอยางชัดเจนเร่ืองหน่ึงก็คือ ผูนำกระทรวง

สาธารณสุขสามารถจัดหางบประมาณเขามารองรับ

ได  

 

  ผมขอตออีกนิดหน่ึงวา เ ร่ืองของสาธารณสุข

มูลฐาน เมื่อพูดถึง “health for all” [สุขภาพดีถวน

หนา] เราคงไมพูดถึง ดร.มาหเลอร [H. Mahler] ไมได 

ในฐานะทีเ่ปนผูนำในระดบั “international” [นานาชาต]ิ 

ที่ เปนผูนำสำคัญขององคการอนามัยโลกท่ีไดขับ

เคล่ือนในเร่ืองพวกน้ี ขออนุญาตพูดถึงความประทับ

ใจจากทานอาจารยเสม เพราะทานอาจารยเสมไดคุน

เคยอยางดีกับทาน ดร.มาหเลอร ก็เปนอะไรอีกหลาย

อยางท่ีพวกเราไมรู และไดฟงจากปากของทาน

อาจารยเองท่ีคุนเคยกับทาน ดร.มาหเลอร เชิญครับ 

 

È.¹¾.àÊÁ ¾ÃÔé§¾Ç§á¡ŒÇ : ขอขอบพระคุณอยางย่ิงนะครับ

ที่ใหโอกาสผม ขณะน้ีผมมีอายุ ๙๘ ป อยูที่บานไมมี

อะไรทำ นั่งๆ นอนๆ เด๋ียวหลับเด๋ียวต่ืน ผมมีโอกาส

มาในวันน้ีถือวามีลาภอันประเสริฐ ประเสริฐคือไดแก

เหงา คนเราอยากมีอายุยืนยาวดวยกันทุกคน แตเมื่อ

ถึงระยะเวลาหน่ึงมันจะมีอะไรแปลกๆ ที่เราไมเขาใจ

ตัวเราเอง มันเบ่ือ ที่บานผม ลูกผม ๕ คนมาอยูดวย 

ผลัดเวรมาอยูดวยกับผม แตผมไมตองการใหใครมา

อยูดวย แตเขาก็มาผลัดเวรกัน นั่นก็แสดงถึงความ

กตัญูกัตเวที ซึ่งมีความสำคัญมากในสังคมไทย 

 

  ทานคงสงสัยวาทำไม “health for all” เขามาใน

เมืองไทยงายๆ อยางนั้น ฉันเองก็ไมเห็นดวย แตท่ี

แปลกประหลาดสำหรับประเทศไทย คือเราเปนคนท่ีมี

โชคดี มีเช้ือชาติที่เกาแกท่ีสุดมาแลว เราเคยอยูใน

ประเทศจีนมา ในหนังสือที่ผมเขียนไว สมัยพระเจา

เหากอนพระพุทธศาสนา ๒,๐๐๐ กวาป เปนเวลา

ไมใชนอยต้ังแตสมัยจีน มีบุคคลเหมือนเปนพระเจา 

คือเชนนุง [Shen Nung] ประเทศจีนถือวาเชนนุงเปน

เทพเจา ไมใชคนธรรมดา ทานผูนี้มีความสามารถ

พิเศษอันหน่ึง คือคิดทำลอข้ึนมาลอหนึ่ง พระพุทธเจา

ก็มาพบ หลัง ๒,๐๐๐ กวาป ลอนั่นเปนเคร่ืองยืนยัน

ถึงปญญาท่ีมีอยูตั้งแตดั้งเดิม เลยยกยองวาทานเปน

พระเจาองคหน่ึง เพราะโลกน้ีทั้งโลกมันอาศัยลอจน

บัดนี้ ตึกหลังนี้ก็ทำไมไดถาไมมีลอ เพราะฉะน้ันจึง

เปนเร่ืองท่ีแปลกประหลาดมาก เปนเร่ืองท่ีเกาแก

นมนานมาแลว ทานไดแตงตำราแพทยของทานเอาไว

ในสมัยของทาน 

  

  ตอมามีบุคคลคนหน่ึงซึ่งมีชื่อเสียงในประเทศจีน 

คือหวั่งต่ี [Hwangti] ทานผูนี้ก็เมื่อประมาณ ๔,๕๐๐ 

รอยปมาแลว หว่ังตี่มีเมียและเมียก็มีประวัติศาสตรที่

นาศึกษา เมียเขาเปนคนรูจักเล้ียงไหม เรามีไหมใชมา

จนทุกวันน้ีก็เพราะภรรยาของหว่ังต่ี เพราะฉะน้ัน

ประเทศในโลกน้ีพูดถึงประวัติศาสตรการอะไรก็ตาม 

มันอดคิดถึงคนจีนคนน้ีไมได เขาทำอะไรท่ีพิเศษ

พิสดารมาก หว่ังตี่กับภรรยาเขา เขาเปนคนแรกที่เห็น

สัจธรรมวาทุกอยางในโลกน้ีมันคูกัน วามีขาวมีดำ ใน

เย็นมีรอน มีทุกขมีสุข เปนคนท่ีนำสัจธรรมมาใหเรา

เร่ืองน้ี จักรพรรดิหว่ังตี่นี่ ที่เรียกวาเปนตำราของ

ทฤษฎีหยาง - หยิน เราก็ไมรูวาหยาง – หยิน มา

อยางไร แตมีทานผูนี้เปนคนเริ่มตน ทีนี้ทฤษฎีหยาง-

หยินน่ีมันเปนสัจธรรมท่ีพุทธศาสนาเรายกยอง วา

อยางน้ัน ผมจึงคิดวาการพูดจาอะไร เราตองพูดถึง

เร่ืองมนุษย ตามในหนังสือที่ผมใหไป  

 

  เร่ืองแพทยก็เร่ืองมนุษย ในภาพจะเห็นเม่ือ ๔ ลาน

ปมาแลวอยูบนตนไมเรียกวาโฮมินิด [Hominid] โฮ 

แปลวามนุษย โฮมินิด [คือ] มนุษยวานร มนุษยบน

ตนไม ตอมาก็เร่ิมเปนมนุษยที่ยืนตัวตรง รูปที่ ๒ เรียก

วาโฮโมอีเร็คตัส [Homo erectus] โฮโมคือมนุษย     

๗ USAID - United States Agency for International Development องคกรใหความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนาของรัฐบาลสหรัฐฯ 
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อีเร็คตัสคือยืนตัวตรง มนุษยที่ยืนตัวตรง เปรียบเทียบ

กับสัตวทั้งหลายแลวทานจะเห็นวาสัตวท้ังหลายตัวจะ

ขนานกับพ้ืนโลก แมแตไดโนเสารก็เหมือนกัน ตัว

ใหญแคไหนก็ขนานกับพ้ืนโลก ชางตัวใหญก็ยืนขนาน

กับพื้นโลก แตมนุษยยืนตัวตรง การท่ียืนตัวตรงทำให

ศีรษะสัมผัสกับจักรวาล และในการท่ีสัมผัสกับ

จักรวาลมันไดอะไรมา มันไดปญญา ซึ่งแตกตางจาก

สัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมันไมมีปญญาอยาง

มนุษย เพราะฉะน้ันขณะท่ีมันยืนตัวตรง มันก็มี

ปญญาเขามา เมื่อยืนตัวตรงแลวในมือก็ถือหิน เพราะ

ในโลกนี้มันมีคนมีสัตวอีกอันก็มีหิน มีเขาสัตว เขา

อะไร ในการท่ีมีปญญาก็ไปหาเคร่ืองมือมา ตอนแรก

เคร่ืองมือท่ีหาไดก็ไมมีอะไรท่ีมีความสำคัญ ก็ไปเอา

หินมา เพราะมันไมใชสัตวที่จะกัดอะไรก็ได มนุษย

ตองไปเอาหินท่ีแหลมมากรีดลงบนหนังสัตวแลวก็กิน

เน้ือขางใน เราก็ยังเห็นวาตามบานนอกที่ไปฆาหมูปา

มา พอฆาเสร็จก็กินท่ีนั่นเลย กินเลือดหมูปา กินเน้ือ

หมูปา เอามีดเฉือนเอาหนังออก อันน้ีแหละท่ีทำใหมัน

แตกตางจากน้ัน และกินแบบน้ันมันก็เปนโรค เราก็

เห็นแลววามันเปนโรคอะไร เพราะฉะน้ันการพูดถึง

เร่ืองโรค เร่ืองยา “medicine” นี่มันเก่ียวพันกับมนุษย 

ฉะน้ันตองรูเร่ืองมนุษยใหดี  

 

  เราแบงหินออกเปน ๓ ระดับดวยกัน ระดับที่ ๑ คือ

หินท่ีมันเคาะออกมาประมาณ ๔ - ๕ แสนป ตอมาก็

คิดวาจะทำไงใหมันคมมากข้ึน มันก็เปนสมัยกลาง 

สมัยสุดทายท่ีเราเรียกกันวาประมาณ ๑๐,๐๐๐ ป มา

นี้เอง เราเจริญมาประมาณ ๑๐,๐๐๐ ป เทาน้ันเอง 

เราก็จะเห็นวาสมัยหินตนเดิมตั้งแต ๔ - ๕ แสนป หิน

กลาง ๓ - ๔ แสนป ตอจากหินกลางก็มา ๑๐,๐๐๐ ป 

เราเจริญมา ๑๐,๐๐๐ ปเทาน้ันเอง สวนท่ีเปน

ประวัติศาสตรแทๆ ก็ประมาณ ๕,๐๐๐ ป เทาน้ัน  

 

  ตอนแรกส่ิงท่ีทำไดคือเอาไมไผมาทะลุเอา เอาส่ิง

ที่มีคมใสเขาไปแลวเอาไปชุบกับยาง เชน ยางนอง 

เอาไปยิงสัตว สัตวไมตายแตมันเดินไมได มัน 

“paralyze” [อัมพาต] ตัวมันเอง หรือมิฉะน้ันก็เอา

เหล็กแหลมที่มีไปแทงสัตว ตอมาเห็นวาวิธีนั้นมันยาก

ลำบาก ก็เลยไปทำคราด ตอไปคือคราดข้ึนมา เห็น

ไหม แสดงวาสมัยของการเพาะปลูกกันเองได การ

เพาะปลูกไดก็เล้ียงสัตวได เล้ียงหมูเล้ียงปลาได การท่ี

มันเร่ิมสามารถผลิต “production” [ผลิตผล] ขึ้นมา

ได มันก็มีของเหลือ มันก็เกิดการคาข้ึนมาในระยะ

ตอนนั้น มันรูจักการคาในระยะตอนท่ีมันมีของเหลือ 

เม่ือมีการคามันก็เหลือ เหลือก็คาขายกัน คนน้ันมี

นอยคนน้ีมีมากก็เกิดการรบราฆาฟนแกงแยง มันก็

เหมือนเหตุการณที่เกิดข้ึนในปจจุบันน้ี ผูผลิตมีมากก็

หาทางท่ีจะใชออกใหไดหมด ตอมาก็ถึงสมัยของ

เทคโนโลยี ความรูทางดานวิทยาศาสตรซึ่งเกิดขึ้นมา

ประมาณเม่ือ ๕๐๐ ปมานี้เอง รายละเอียดอยูใน

หนังสือที่ผมเขียน อะไรมันเกิดข้ึนในระยะน้ี อันน้ีที่ผม

เปนหวงท่ีสุด อยากจะเตือนทานท้ังหลายก็คือวา คน

สุดทายน้ันเส้ือผามันก็ไมใส ทานรูไหมวาผมทำคลอด

ที่โรงพยาบาลหญิง คนท่ีผมทำคลอดมันแกผาออกมา

ไมวาผูหญิงผูชาย ฉะน้ันอยาไปนึกวามันเปนมนุษยที่

เจริญรุงเรือง เปนโฮโมเซเปยน [Homosapien] ก็ยัง

ไมพอ เติมเซเปยนเขาไปอีกตัว [เปนโฮโมเซเปยน    

เซเปยน Homosapien sapien] กลายเปนมนุษยท่ี

ฉลาดมาก มันฉลาดอยางไรรูไหม มันออกมามันไมมี

อะไรขึ้นมาเลย เพราะฉะน้ัน ทานเกิดมาทานไมมี

อะไรมาดวย ตัวทานไมมีอะไรแกผาออกมาทั้งน้ัน 

ทานโตข้ึนทานตองสนุกไฉน สุขไฉน เมื่อทานมาตัว

เปลาทานจะเอาอะไร ขาไปทานก็ไปอยางตัวเปลา

เหมือนกัน ทานแกผานะท่ีจะตายนะ เพราะเผาแลว

ผาก็ไหมไป แลวเราก็เอาอังคารมาใชเพราะฉะน้ันสิ่ง

ที่เราเปนหวงก็คือวา คนๆ นี้ คนสุดทายน่ีคือพวกเรา

ใชไหม ก็มีอยางท่ีเราเห็นในปจจุบัน พวกเราแทๆ 

งานการไมทำ จะทำอยางไรอยางเดียว จะทำอยางไร

ถึงจะใหมีสตางคขึ้นมาคือหาเงินได แลวอันตรายท่ี

มากท่ีสุดท่ีผมเห็น คือไอที่เขามาประเทศไทยเม่ือ

ประมาณ ๒๐ กวาปมานี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่มีเร่ือง

เก่ียวกับคุณจำลองกับจอมพลคนหนึ่งท่ีทะเลาะวิวาท

กัน ผมจำไดวา มันพูดในทองสนามหลวง ไมไดออก

มามากมายเหมือนในปจจุบัน พอถึงปจจุบันก็มีคนหัว

ใสไดความรูนี้มา เสร็จเรียบรอยราคาก็แพงเหมือนกัน

เปนหมื่นตอนแรก แตมันคิดเรา ๓ - ๔ หม่ืนตอนแรก 

กวาเราจะรูสึกตัวพ่ีแกก็รวยไมรูจะวาอยางไร รวยจน

ไมรูจะวาอะไร เงินท่ีเขามีมาอยางไร เรากวาจะไดมา 

มาน่ังแล็คเชอร ฟงเขาเม่ือก้ีนี้อยากทำบุญ หารูไหม

วาไอนี่มันร่ำรวย แลวในท่ีสุดมันมีทุกหมูบาน แลวทุก

คนถามวาทำไมตองมี ไมมีไมไดหมอ มันเสียหนาเขา 

เราก็ไดมีโอกาสเห็นวา ออ! มนุษยดีๆ เราน้ีหนอ พอมี

ไอน้ีขึ้นมาก็มาหัวรอตอกระซิกคิกคักอยูคนเดียว มันก็

บาเราดีๆ นี่เอง แตเราก็ยอมเปนบา นี่เธอมีไอนี่ไหม 
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[โทรศัพทมือถือ] ทุกคนตองมี ถามวาทำไมตองมี ถา

ไมมีเขาดูถูกผม ที่ผมพูดใหฟงไมไดหลอกทาน มัน

ของจริงๆ ที่ผมเห็น  

 

  ฉะน้ันผมถึงเปนหวงตรงน้ี เมื่อ ๒ - ๓ วันมี

หนังสือพิมพลงวาเขาไมรูจะหาอะไรมา เขาก็เอามีด

ของเขาไปเฉือนคอไอคนขับรถแท็กซี่ ไปเฉือนเขา

ทำไม เขาไมไดมีเร่ืองอะไรกับเรา จะไปฆาเขาเพราะ

คำสั่งที่อยูในคอมพิวเตอรมันบอกใหฆา แลวตอไปจะ

เอาอะไรขางหนา 

 

  ผมเปนหมออยูโรงพยาบาลหญิง ยายมาตอนแรก 

ผมทำคลอดอาทิตยละวัน ทำคลอดคนหน่ึงตอ ๑ วัน 

ตอนผมออกจากโรงพยาบาลหญิง ผมทำคลอดวันละ 

๖๐ - ๗๐ คนตอวัน แตก็ไมเคยเห็นภาพอยางน้ี  

 ออทิสติก [autistics] ไมมีในสมัยผมน้ัน หลังจาก 

พ.ศ. ๒๕๐๐ มาแลว ทุกอันสารพันเปน กระเบื้องจะ

เฟองฟูลอย น้ำเตานอยจะถอยจม ผูดีจะเดินในตรอก 

ขี้ครอกจะเดินถนน ผมชอบเปนข้ีครอก ผมจะเดินบน

ถนน แลวเปนไงพอแมเปน Ph.D.๘ แมเปนหมอพอ

เปนหมอ แตลูกออทิสติก มีคนถามผมเพราะเหตุใด 

ผมบอกก็ไออันเมื่อกี้นี้ราคาไมก่ีพันบาท ของผมมัน

ย่ีหอที่ทำมาจากโนเกีย [Nokia] ลูกเขาซ้ือให ผมไมมี

สตางคซื้อ เขาบอกย่ีหอดีที่สุด โนเกียเปนของ

ฟนแลนด ฟนแลนดนี่กุบไลขานเคยตีเขาไปในยุโรป 

และตีครั้งสุดทายท่ีฟนแลนดเลย มองโกลไมเคยมาตี

เรา จนปจจุบันน้ีเรายังคิดไมออก 

 

  เขาถามผมวา ผมเปนคุณหมอเน่ืองมาจากอะไร 

ผมบอกวาผมมีลูกข้ึนมา ผมตองลูบคลำหนาทอง

ภรรยาผม ตองคอยดูแลวาจะมีความเดือดรอน

อยางไร เขาด้ินหรือเปลา เขาน่ังอยางไรทาไหน

อยางไรบาง แตมาถึงสมัยน้ีพอเขาเปน Ph.D. เปน

อาจารยอยูในมหาวิทยาลัยโนน แมเขาก็เปนผูจัดการ

ใหญธนาคารชาติ ธนาคารของเขา เขาไมมีเวลามาน่ัง

จับทอง เม่ือภรรยาเจ็บทองข้ึนมาเขาไมมีการมาจับ

ทองภรรยาของเขา เขาไมมีเวลาจริงๆ ชีวิตเขาคือเงิน

อยางเดียว ในการท่ีเขาท้ิงส่ิงท่ีเกิดมาเปนชีวิตแลวไม

ไดรับการเอาใจใสเลย เขาก็เลยมาเปนคนน้ี เขาทำ

อะไรบางพฤติกรรมเขา ผมเล้ียงขาวท่ีบานอยู ผมดูแล

คนไขพวกน้ีอยู ผมมีมูลนิธิ ในมูลนิธิของผมนั้นเปน

คนสมองเสียซะ ๑๐๐ คน เปนออทิสติก ๕๐ คน ผมก็

ถามแตละคนน่ี พอแมเขาปญญาดีทั้งน้ัน เพราะเหตุ

ใดหนอถึงเปนอยางน้ี อันนี้ทานท้ังหลายขอใหไปบอก

ลูกหลานของทานดวย วาเม่ือลูกหลานมีทองแลวอยา

ลืมอยาท้ิงเขา เขาตองการเราท่ีจะเขาไปดูแลเขา แต

ถาเราเห็นแตเร่ืองเงินๆ อยางเดียวมันก็ไมเกิดอะไรขึ้น

มา นอกจากน้ัน เอกสารท่ีผมแจกไปมีเร่ืองของสมอง

เยอะแยะหมด 

 

È.´Ã.·ÇÕ·Í§ : อยากใหเลาเร่ือง ดร. มาหเลอร ใหฟง 

  

È.¹¾.àÊÁ : ดร. มาหเลอร มีลักษณะเดียวกันน้ี เขาเปนผู

อำนวยการองคการอนามัยโลก๙ เราไดติดตอกับ

องคการอนามัยโลกหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เสร็จสิ้น

ลง เมื่อวันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ เราไปติดตอ

กับตางประเทศ เขาก็สงหัวหนาตางๆ มา ก็มีอันหน่ึง

คือยูนิเซฟ มี “World Health”๑๐ เขามาหลังป พ.ศ. 

๒๔๘๘ เขามาในเมืองไทย แลวมาสอนเราในเรื่อง

เก่ียวกับถอยคำตางๆ จนกระทั่งมาถึงสมัยของมาห

เลอรเขาเขามา มาหเลอรเปนคนท่ีมีความแปลก

ประหลาด เปนคนไมคอยเช่ือคนงายๆ อยางท่ีสอง

ทานแสดงตัวเม่ือก้ีนี้ นั่นคือ ดร. มาหเลอร ไมใชวา

คุณวาอยางไร ผมก็วาตาม มันไมวาตามคนท่ีพูดคน

แรก มันมีความเห็นของมันตางหาก เปนคนท่ีแปลก

ประหลาดหนอย พอเขามาในประเทศไทยแลว เขา

เกิดไปประชุมในประเทศรัสเซียเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ที่

เมืองอัลมา อตา [Alma Ata]๑๑ บอกวิธีการตางๆ ที่

คณะแพทยของโลกทำกันในชวงหลังสงครามโลก 

อเมริกันบอกวาวิธีของอังกฤษใชไมได มันจะเขียน

๘ Ph.D. – Doctor of Philosophy หมายถึงจบปริญญาเอก 
๙ Dr. Halfdan T. Mahler เปนผูอำนวยการใหญขององคการอนามัยโลกระหวางป พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๑ 
๑๐ หมายถึง “World Health Organization” หรือองคการอนามัยโลก 
๑๑ ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เมืองอัลมา อตา ยังอยูในสหภาพโซเวียต แตปจจุบันเมืองนี้คือเมืองอมาตี้ [Amaty] เมืองที่สำคัญและเปนของประเทศคาซัคสถาน  

๗๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ปายมหึมาตามหัวมุมที่ตางๆ “We don’t like the 

British” รักษาดูแลฟรีไมตองการ อเมริกันภูมิใจเร่ือง

เก่ียวกับ “insurance” [การประกันภัย] จะมีบริษัท 

“insurance” เยอะแยะไปหมดเลย แลวมาวันน้ีบริษัท 

“insurance” ใหญโตแหงหน่ึงเริ่มจะพัง มันเร่ิมวาวุน

อีกแลว  

 

  เสร็จแลว มาเลอรบอกวา วิธีการของโลกขณะน้ี

มันใชไมได มันตองพยายามหาวิธี ชวยกันคิดปรึกษา 

เอาประเทศตางๆ มาน่ังปรึกษากันท่ีเมืองอัลมา อตา

ของรัสเซีย ทำไมตองประชุมที่รัสเซีย เพราะรัสเซียมัน

เขากับคนอื่นไมได ประชุมเสร็จแลวประเทศตางๆ ก็

รวบรวมกัน เสร็จเรียบรอยก็มองเห็นวา ทางท่ีดีที่สุด

นั้นจะตองเขียนคำใหเปนท่ีประทับใจคนวา “Health 

for All by the Year ๒๐๐๐” [สุขภาพดีถวนหนา

ภายในป ๒๐๐๐] เขามาเมืองไทยก็มาพูดกับผม ผมก็

บอกวาดี วิธีของคุณดีมาก จะมีประโยชนมาก แตคุณ

บอกวา “by the year ๒๕๔๓” [ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๓] 

ผมบอกตอนนั้นผมอายุ ๗๐ แลว ผมคงอยูไมถึงดูให

เห็น พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ขออวยพรใหเธอและคณะจง

สำเร็จ เสร็จเรียบรอย พอถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒ 

เขาไปประชุมที่ประเทศจีน ขณะน้ันจีนเปน

คอมมิวนิสต แลววิธีการดูแลคนเจ็บปวยของ

คอมมิวนิสตนั้นดีกวา ที่เรียกวามีหมอเทาเปลา เขาก็

เชิญผมไปประชุมดวยท่ีประเทศจีน เราก็ไปนั่งประชุม

กันมีหลายสิบชาติและไดตกลงกันวาวิธีที่ดีที่สุดคือวิธี

ที่ เ รียกวา “primary health care” [สาธารณสุข

มูลฐาน] ทุกคนพอวา “primary” [มูลฐาน] มันก็ไม

ชอบเหมือนอยางที่สองคนพูดเมื่อกี้นี้ ไมเห็นดวย เร่ิม

ตนมานมนานจนเปนมหาประเทศยังจะมาใชคำวา 

“primary” อีก มันก็ไมคอยเห็นดวยกับเรา แลวก็เอา

เราไปประชุมที่ดานเหนือของเมืองชานตุง อยูหางจาก

ปกก่ิง รถไฟเดินทาง ๑ วันกับ ๑ คืน พอถึงเมืองนี้ เขา

ก็พาเราไปหาหมอเทาเปลา เราก็นึกในใจวามันไมเห็น

เทาเปลา มันก็ใสรองเทากันทุกคน ในท่ีสุดลงเอยวา 

“primary health care” แปลวา “Care” [การดูแล

เอาใจใส] ที่ทำไดโดยวิธีงายๆ โดยตนเอง แตละ

ประเทศมี “primary health care” ไมเหมือนกัน ของ

พอมี ๑๐ ประการ๑๒ ของคนอ่ืนอาจจะมี ๘ หรือ ๙ ก็

แลวแต แตแลวพอถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พอก็ยังไมตาย 

คุณหมอมาหเลอรกับอาจารยอาวุโสก็น่ังประชุมดวย 

เขามาถึงก็โยนหนังสือโครมตอหนาประเวศ๑๓ บอกวา

ไปนั่งคุมมันทำไม ไอประเทศน้ีมันคิดของมันเองได ก็

ใหมันคิดเองสิ งั้นไมตองมาคุม เราก็เลยฟรี [free] 

เปนประเทศแรกทีม่นัไมคมุเราเลย๑๔ มนัใหเราทำวาระ 

อยากทำอะไรทำไป เราก็ทำอะไรไปเลอะๆ เทอะๆ 

อยางท่ีเห็นจนกระท่ังถึงวันน้ี เราก็นึกวาถึงวันน้ีเราก็

ควรจะตายไดแลว  

 

È.´Ã. ·ÇÕ·Í§ : จริงๆ แลว ผมคิดวาเร่ืองความประทับใจ

ของผูคนท่ีเก่ียวของในเร่ืองของสาธารณสุขมูลฐาน 

ตั้งแตระดับผูใหญอยางอาจารยเสม จนกระท่ังถึงพวก

เราท้ังหมดที่น่ังอยูตรงนี้และไมไดนั่งอยูตรงนี้ มันขับ

เคล่ือนดวยอุดมคติหรืออุดมการณอะไรบางอยาง ทุก

คนท่ีอยูตรงน้ีเหมือนลงเรือลำเดียวกัน ตองการท่ีจะ

ใหสิ่งดีๆ เกิดข้ึนกับวงการสาธารณสุขไทย  

 

  ผมเรียนอาจารยตรงน้ีเลยวา ตอนน้ันผมกลับมา

ไมก่ีป ตอนน้ันสภาพัฒนมีแผนพัฒนาชนบทยากจน

หนาแนน แลวก็ “primary health care” [สาธารณสุข

มูลฐาน] กับ โรงพยาบาลอำเภอ ๓๐ เตียง เปน

โครงการใหญ ๒ โครงการท่ีอยูในแผนพัฒนายากจน 

ผมถูกมอบหมายใหไปศึกษา “feasibility” [ความเปน

ไปได] ของแผน ๒ แผนนี้ คือ “primary health care” 

กับโรงพยาบาลชุมชน  

 

  พอผมทำงานเสร็จก็สงไปใหรัฐมนตรีสาธารณสุข

อานดวย เผ่ือทานจะอาน ก็ไมคิดวาทานจะอาน 

รัฐมนตรีสาธารณสุขทานท่ีวาน้ี คือทานอาจารยเสม 

และเปนความประทับใจมากเลยเพราะ หลังจากท่ีผม

สงไปไมก่ีวัน ปรากฏวาทานอาจารยก็ใหเลขาฯ โทร

มา ขอเชิญใหผมพบทานรัฐมนตรีหนอย ทั้งท่ีผมไมรู

๑๒ คือ ๑)การใหสุขศึกษา, ๒)การโภชนาการ, ๓)สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะน้ำสะอาด, ๔)การมารดาทารกสงเคราะห รวมทั้งการวางแผนครอบครัว, ๕)การใหภูมิคุมกัน, ๖)การควบคุมโรคประจำ
ทองถ่ิน, ๗)การจัดหายาหลัก รวมทั้งสมุนไพร, ๘)การใหบริการพ้ืนฐานสาธารณสุข โดยเฉพาะจากอาสาสมัคร, ๙)ทันตสาธารณสุข, ๑๐) สุขภาพจิต 

๑๓ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยประเวศ วะสี 
๑๔ ระเบียบการขอใชเงินงบประมาณชวยเหลือขององคการอนามัยโลกน้ัน แตละประเทศจะตองเสนอขอไปยังสำนักงานภูมิภาค (ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย) 

แตประเทศไทยองคการอนามัยโลกกลับอนุมัติใหใชเงินชวยเหลือไดอยางเปนอิสระ ดูเพ่ิมเติมใน เกียรติประวัติแพทยไทยฝากไวใหคนรุนหลัง : ชีวิตและงานของศาสตราจารยนายแพทยเสม พริ้งพวง
แกว บรรณาธิการโดย สันติสุข โสภณสิริ (กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.), ๒๕๔๙), ๒๐๒ - ๒๐๕. 

๘๐
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จักอะไรสวนตัวกับทานอาจารยเลย ผมก็สงสัยจะเชิญ

ใหเขาพบเร่ืองอะไร พอเขาไปพบทานอาจารย ทานก็

บอกวาไหนลองเลาใหฟงหนอยสิวาโรงพยาบาล

อำเภอท่ีไปวิจัยมาเน่ียวาอยางไร ปรากฏวาทานก็

พูดจาใหกำลังใจอยางมากเก่ียวกับเรื่องงานท่ีทำอะไร

แบบนี้ ตั้งแตวันน้ันมา ทานอาจารยก็จำผมไดตลอด 

ไมวาในงานไหนอะไรยังไง นี่เปนความประทับใจวา

เหมือนมีผูใหญเหมือนเปนเสาหลักใหกำลังใจกับคน

รุนหลังท่ีเขามาทำ เกิดเปนกำลังใจ ทุกคนท่ีเขามา

รวมก็รวมดวยความต้ังใจ ก็ขับเคล่ือนไปได 

สถานการณในอดีตเปนอยางน้ีจริงๆ แตปจจุบันน้ี

สถานการณอยางน้ีอาจจะเปนเรื่องที่หายากมากข้ึน

เร่ือยๆ ก็เปนประเด็นท่ีอาจารยมีความกังวลตรงน้ีอยู 

 

  ทีนี่ยอนกลับไปถึงเรื่องสาธารณสุขมูลฐาน จริงๆ 

แลวขอเท็จจริงมันอยูในสนาม ผมวาคุณระเดน หัสดี 

เปนทานหน่ึงท่ีบุกเบิกงานสาธารณสุขมูลฐานใน

สนามมา ขอเชิญคุณระเดนเลาความประทับใจของ

คุณระเดนครับ 

 

ÃÐà´‹¹ ËÑÊ Ṍ : คนท่ีทำใหผมทำงานสาธารณสุขมูลฐาน

ประสบผลสำเร็จ คือ อาจารยหมอไพจิตร๑๕ [ผมเริ่ม

รับราชการครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๗ - ระเดน] คร้ัง

แรกผมทำงาน “pilot project” [โครงการนำรอง] 

วัณโรคชนบท อยูที่สถานีอนามัย ตอนนั้นเปนสถานี

อนามัยช้ัน ๑ และเปนโรงพยาบาลปากชองนานาใน

ตอนน้ี [ทำหนาท่ี] คนหาผูปวยวัณโรคโดยตรวจ

เสมหะ สมัยน้ันป พ.ศ. ๒๕๐๗ หาผูปวยวัณโรคอยูที่

ปากชอง๑๖ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๑๘ เขามาอยูในศูนย

วัณโรค ทำงานวัณโรคมาตลอด เปน “pilot project” 

คนหาผูปวยแลวก็จายยา ติดตามผูปวย โดยใหมี

อาสาสมัครในเร่ืองของวัณโรค เกิดข้ึนแลวละ ใน

หมูบานในอะไรตางๆ จนป พ.ศ. ๒๕๑๘ ยายมาอยู

สำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา [คือยาย] จาก

ปากชอง แลวอยูศูนยวัณโรคกอนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ชวงท่ีมาอยูสาธารณสุขนครราชสีมา อาจารยหมอ  

ศิริพันธ๑๗ เปนนายแพทยสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ไปเปนหัวหนาฝาย จนถึงป พ.ศ. ๒๕๒๐ อาจารย

หมอไพจิตรยายมา ผมไดยายไปเปนสาธารณสุข

อำเภอ [โนนไทย]๑๘ เร่ิมงานสาธารณสุขมูลฐาน จริงๆ 

แลวเร่ิมชวงท่ีอยูปากชองน้ัน ก็ทำงานท่ีเรียกวาอนามยั 

อเนกประสงค มีอาสาสมัครเหมือนกัน เปนอาสา

สมัครสาธารณสุข คลายๆ ปราชญชาวบานเร่ิมมีแลว 

มีผูที่เกงในเร่ืองของงานสาธารณสุข เปนคนอาสา

สาธารณสุข ปาขันทองอะไรอยางน้ันนะครับ มีแลว  

 

  สมัยท่ีเปนอนามัยอเนกประสงคก็มีจุดนัดพบ คือ

ในรอบเดือนหนึ่ง สถานีอนามัยจะออกหนวยเคล่ือนที่

ไปและจะมีจุดนัดพบ จะนัดใหประชาชนมารับการ

รักษาตรงน้ัน ชวงน้ันยังไมมีหมอ จุดนัดพบก็จะให

วัคซีนเด็กและตรวจผูใหญ ทั้งงานคนหาวัณโรคดวย 

นัดพบคนที่มีอาการไอเรื้อรังตั้งแต ๓ สัปดาหขึ้นไป

สมัยน้ัน เสร็จแลวก็จายยาแลวก็มาขึ้นทะเบียนรักษา

วัณโรค  

 

  จนยอนมาอีกทีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๐ อาจารยหมอ

ไพจติรมาเปนนายแพทยสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 

ผมกเ็ปนสาธารณสุขอำเภอ[โนนไทย] ชวงเปนสาธารณสุข 

อำเภอ งานโครงการสาธารณสุขมูลฐานจะเริ่มพอดี 

เร่ิมป พ.ศ. ๒๕๒๐ จะมกีารคัดเลือก ผสส. [และ] อสม. 

เกิดข้ึน ชวงน้ันมงีาน “โนนไทย โปรเจกต” เกิดขึน้ ใหม ี

กองทำงานสาธารณสุขมลูฐานเต็มรปูแบบขึน้ในหมูบาน  

 

  การทำงานสาธารณสุขมูลฐานในขณะน้ัน สถานี

อนามัยมีเจาหนาท่ีอยูคนเดียว อยางมากมีสองคน๑๙ 

ผมอยูโนนไทยมี ๑๒ ตำบล มีสถานีอนามัย ๗ แหง มี

๑๕ ศาสตราจารยพิเศษ นายแพทยไพจิตร ปวะบุตร 
๑๖ ถาผลเสมหะบวกไดผูปวยวัณโรคข้ึนทะเบียนจายยารักษา ติดตามผูปวยใหมารับยาสม่ำเสมอ และกำหนดใหมีอาสาสมัครวัณโรคประจำหมูบานข้ึน ทำหนาท่ีคนหาผูปวยไอเร้ือรังเกิน ๓ สัปดาห และ

ติดตามผูปวยวัณโรคท่ีขาดรับยา - ระเดน 
๑๗ นายแพทยศิริพันธ จาตุรงคกุล 
๑๘ โดยสรุป ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ ยายไปประจำสถานตรวจโรคปอดนครราชสีมา ทำหนาท่ีผูนิเทศงานวัณโรคประจำเขต ในป ๒๕๑๘ โอนไปเปนหัวหนาฝายควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

นครราชสีมา สมัยนายแพทยศิริพันธ จาตุรงคกุล เปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด จนกระท่ังป พ.ศ. ๒๕๒๐ นายแพทยไพจิตร ปวะบุตร ยายมาดำรงตำแหนงนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา จึงใหไปเปนสาธารณสุขอำเภอโนนไทย ในชวงเวลาน้ันไมมีโรงพยาบาลชุมชน ไมมีแพทย ไดเร่ิมงานอนามัยเอนกประสงค ในแตละหมูบานมีปราชญชาวบานและผูที่ชาวบานเครารพนับ
ถือเปนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ในรอบเดือนแตละสัปดาหจะมีจุดอนามัยนัดพบชาวบานแตละหมูบาน สถานีอนามัยจะเคล่ือนยายไปใหบริการ รักษาผูปวย และบริการวัคซีนในเด็กเล็ก พรอม
ทั้งคนหาผูปวยไอเร้ือรังเกิน ๓ สัปดาหขึ้นไป นัดตรวจเสมหะพบผูปวยจะข้ึนทะเบียนรักษา - ระเดน 

๑๙ การทำงานสาธารณสุขมูลฐาน ในชวงน้ันมีบุคลากรจำกัด มีเจาหนาท่ีประจำสถานีอนามัยแหงละ ๑ – ๒ คน อำเภอมี ๑๒ ตำบล สถานีอนามัยมีเพียง ๗ แหง ไมมีโรงพยาบาลชุมชน - ระเดน 

๘๑



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

เจาหนาท่ีรับผิดชอบคนเดียว อยางมากมีสองคน ชวง

นั้นมี “โนนไทย โปรเจกต” [โครงการโนนไทย] ให

ทำงานสาธารณสุขมูลฐานดวย มีการเอาชาวบานมา

คัดเลือก ผสส. อสม. เกิดข้ึนมา การเลือกสมัยน้ัน

เปนการเลือกหมูบานท่ีมีศักยภาพท่ีจะประสบผล

สำเร็จกอน ไมใชเลือกคร้ังเดียวหมดเลย๒๐ คลายๆ หา

ศักยภาพในหมูบานท่ีมีแนวโนมจะประสบความ

สำเร็จ ดูอยางไร ดูความรวมมือของการไปประชุม ดู

ความรวมมือของประชาชนในหมูบานวาเปนอยางไร

บาง อันท่ีสองชวงน้ันคณะกรรมการหมูบานเร่ิมเกิด

ขึ้น เปนกรรมการหมูบานฝายตางๆ แตยังไมจริงจัง

อะไร พัฒนาการจังหวัด ตอนนั้นเรียกกรมพัฒนาการ 

ของมหาดไทยมีคณะกรรมการเกิดขึ้น แลวแตหมูบาน

ใหญหมูบานเล็ก หมูบานละ ๗ - ๑๒ คน คนท่ีเปน

กรรมการโดยตำแหนง คือ ผูใหญบาน ผูชวย ๒ คน 

นอกน้ันมีฝายตางๆ จากท่ีเราทำท่ีโนนไทยคัดเลือก 

ผสส. อสม. แลว พรอมกันน้ัน เราเห็นศักยภาพของ 

ผสส. อสม. จะสำเร็จไดดีนั้นจะตองมีคณะกรรมการ

หมูบานใหการสนับสนุน เราก็เลยคัดเลือกคณะ

กรรมการหมูบานเกิดขึ้นดวยพัฒนาดวย ฝกอบรม

คณะกรรมหมูบานไปดวย แลวก็เปนการกระทำโดย

รวมกัน ๔ กระทรวงหลัก คือกระทรวงเกษตร[และ

สหกรณ] กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 

และกระทรวงศึกษาธิการ 

 

  ชวงน้ันกอนท่ีเราจะไปทำหมูบานไหน เราจะ

ทำความเขาใจใน ๔ กระทรวงหลักใหรูเรื่องใหเขาใจ

กอน บังเอิญผมเปนสาธารณสุขอำเภอในชวงน้ันก็ได

เกษตรอำเภอดี พัฒนากรอำเภอดี ชวยกันเร่ืองคณะ

กรรมการหมูบาน ขณะเดียวกันน้ัน เราก็มีอาสาสมัคร

เกิดขึ้น ขยายไปจนครบหมดทั้งอำเภอ ใชเวลา ๒ ป 

คือ พ.ศ. ๒๕๒๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๒ ครบหมดเลย และก็

มีกองทุน[หมูบาน]เกิดข้ึน สมัยน้ันท่ี อสม. แตละ

หมูบานจะไดเงิน ๑,๐๐๐ บาท เราเห็นวาเงินไมพอ 

ขณะเดียวกันนั้นมีขาวเร่ืองกองทุนยาเกิดข้ึน๒๑ เรี่ยไร

เงินกันทำเปนกองทุนยา คนละ ๑๐ บาท ไปไวใน

หมูบานน้ัน แลวก็ไปซื้อยาไปชวยคนจนบางดวยยาใน

กองทุนในหมูบาน พอมีกองทุนยาแลว ขณะน้ันก็มี

ขาวของอาจารยอารี๒๒ เปนโภชนาการ เราก็ทำ

กองทุนโภชนาการ เพราะเด็กในหมูบานมีปญหาขาด

สารอาหารเยอะ เร่ิมมี อสม. คนหาเด็กขาดสารอาหาร 

อาจารยก็คิดสูตรพอดี ผมมาฟงอาจารยพูด เอาไป

ดัดแปลงไปเรียกวา “หัวอาหาร” แลวเอาหัวอาหารไป

ในหมูบาน โดยช่ังน้ำหนักเด็ก เด็กขาดอาหารก็เล้ียง

อาหาร ชาวบานก็ซื้อหัวอาหาร คนมีเงินหรือไมมีไม

เปนไร แตจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกันน้ัน

ทางการเกษตรเขาก็มีธนาคารขาว ในเร่ืองของประกัน

สุขภาพเกิดข้ึน โดยอาจารยหมออมร๒๓  

 

  ทั้งหมดเกิดขึ้นมาพรอมๆ กัน โดยกองทุนยาเกิด

ขึ้นจากรูขาววามีที่แมฮองสอน เราก็มาทำท่ีโนนไทย

พรอมๆ กัน แตการทำท่ีโนนไทยไดรับการสนับสนุน

จากอาจารย เน่ืองจากผมจบสาธารณสุขศาสตร มีคน

ชวยเยอะ อาจารยเมธี [ดร.เมธี จันทจารุภรณ] ก็มา

ชวยเลยพัฒนาไปไดเร็ว สมยัน้ันการทำงานไมมเีหน่ือย 

เพราะสาธารณสุขจังหวัดไมเหน่ือย สนุกสนาน มาก 

คิดอะไรทำอะไรกันสนุกสนานมากเลย คนไปดูงานไม

ขาด ทั้งไทยท้ังเทศทุกวัน ทางอำเภอมีนายอำเภอและ

มี ๔ กระทรวงหลัก เปนปลัดอาวุโสไปเปนวิทยากรได

ทั่ว เปนความประทับใจตลอดเวลา  

 

  ขณะน้ันอาจารย เสมเปนรัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุขพอดี ผมตั้งชมรมสาธารณสุขอำเภอ มี

ขาวทางกระทรวงฯ วาจะไมใหมีสาธารณสุขอำเภอ 

จะเอาหมอเปนสาธารณสุขอำเภอ คร้ังนั้น ทางผมก็

ไมยอม ตอสูกันจนอาจารย๒๔ เรียกผมกับหมอวิชัยไป

๒๐ โดยดำเนินการไปทีละหมูบานจนครบทุกตำบลในอำเภอ - ระเดน 
๒๑ ขาวเร่ืองจังหวัดแมฮองสอนมีสหกรณยา - ระเดน 
๒๒ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอารี วัลยะเสวี 
๒๓ นายแพทยอมร นนทสุต 
๒๔ หมายถึงนายแพทยเสม พร้ิงพวงแกว 
๒๕ นายแพทยอุทัย สุดสุข 
๒๖ โดยการนำเจาหนาท่ีสาธารณสุขชุมชนที่สำเร็จ ม.๓ (สมัยกอน) มาศึกษาตอเน่ืองใหสำเร็จปริญญาตรี/ปริญญาโท - ระเดน 
๒๗ หมายถึงกระทรวงสาธารณสุข - ระเดน 
๒๘ นายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ 
๒๙ หมายถึงนายแพทยไพจิตร ปวะบุตร 
๓๐ หมอเทาเปลา เปนนโยบายท่ีจะขยายระบบบริการสุขภาพลงไปยังชนบทที่หางไกลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เกิดข้ึนในราวทศวรรษ ๑๙๖๐ ขณะอยูภายใตการการปกครองในระบบคอมมิวนิสต

ของเหมาเซตุง ชื่อหมอ “เทาเปลา” หมายถึง ชาวนาซ่ึงทำงานในไรนาโดยไมสวมรองเทา รัฐบาลจีนนำชาวนามารับการฝกอบรมทางการแพทยในขั้นพ้ืนฐานท่ีสุด แลวสงไปทำงานตามหมูบานชนบทท่ี

๘๒
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พบ บอกวาเปนลูกท้ังคู คนหน่ึงเปนแขนซายแขนขวา 

ตั้งแตนั้นมาก็ไมมีอะไร  

 

  เมื่อมีชมรมแพทยชนบทเกิดขึ้น เราก็ต้ังชมรม

สาธารณสุขอำเภอเกิดขึน้ชวงน้ันเหมอืนกันท่ัวประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เร่ิมที่จังหวัดเชียงใหมและไดพัฒนาไป

ใหญโต สมัยกอนเจาหนาท่ีสาธารณสุข [ประจำสถานี

อนามยั] ไมมใีครสำเร็จปรญิญา [ทางดานสาธารณสุข] 

เลย จนตอนหลังเม่ืออาจารยไพจิตร เปนปลัด

กระทรวงจนถึง อาจารยอุทัย๒๕ ผมจึงขอตอรองกับ

คณะสาธารณสุขศาสตร [มหาวิทยาลัยมหิดล] ขอ

ขยายเปนปริญญาตรี โดยไมตองสำเร็จ ม.๖ คือ ม.๓ 

นี้แหละ๒๖ ทำงานไปก็สำเร็จปริญญาตรีเลย ก็เลยมี

คนเกงมากมาย  

 

  สิ่งท่ีประทับใจคือ ประกัน ๓๐ บาทรักษาทุกโรค

เร่ิมจากเรา๒๗ แนนอน ตอนน้ันคุณหมอสงวน๒๘ ยัง

ชวยไปดู ไปชวยกัน [ดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

เรื่องประกันสุขภาพท่ีโนนไทย - ระเดน] เตรียมทำ

พรอมกนัเพ่ือขยายออกไปท่ัวประเทศ ชวงน้ันนอกจาก 

โนนไทย เรายังรวมไปถึงอำเภอโชคชัยอีกครับ และ

หลายอำเภอ[ในจังหวัดนครราชสีมา] ขยายไปท่ัว มา

ดูงาน การทำงานสมัยกอนมันมีกำลังใจจากอาจารย

อยางใกลชิด๒๙ อาจารยมีอะไรก็เรียกมาพบ มีอะไรก็

เรียกไปพบ ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ใหความ

สนับสนุนอยางดีเย่ียม มันเชื่อมโยงไปหมด ประเด็น

หน่ึง จุดสำเร็จของกระทรวงสาธารณสุขเรา อาจารย

หมออุทัยบอกแลววา เราทำงานน้ันอะไรท่ีเปนเร่ือง

ใหม เราจะเชิญสภาพัฒน เชิญสำนักงบประมาณ ไป

ดูงานตลอด และส่ิงท่ีเราขาดไมได คือผูสื่อขาว ทั้งผู

สื่อขาวหนังสือพิมพ ทั้งทีวีอะไรตางๆ เราดูแลใหอยาง

ดเีลย ผมวางานสาธารณสุขสมยัน้ันมนัถึงพัฒนาไปได  

 

È.¹¾.ÍÒÃÕ ÇÑÅÂÐàÊÇÕ : พอดีวาตอนน้ันที่มีเร่ืองเหมาเซตุง 

หมอเทาเปลาก็เร่ิมข้ึนมาท่ีทางจีน ผมเปนนักเรียน

แพทยอยู เหมาเซตุง ทางจีนบอกวาถาเผ่ือจะเอาให

ไดเทาเปลาก็เอามาเถอะ ถามันแกไขไดปญหาตางๆ 

ไดดวย “barefoot doctors” [หมอเทาเปลา]๓๐ ก็

ทำใหมี “motivation” [ความกระตือรือรน] อยางมาก 

ทานอาจารยเสมเปนประธานตอนน้ันจัดการเสร็จ ใคร

จะเอาอะไร อันโนนก็ไดอันน้ีก็ได แลวมันก็ไดผล ได

เห็นการขาดสารอาหารตอนน้ีมันลดลงมาจากเม่ือ

กอน ๔๐ – ๕๐ เปอรเซ็นต มันลงมาเลย ๒๐ 

เปอรเซ็นต หลังสุดถึง ๑๐ เปอรเซน็ต กวาเทาน้ัน จาก

การท่ีทานอาจารยเปนตวัสำคญัท่ีทำใหการเคลือ่นไหว

ตางๆ เกิดข้ึน ตั้งแตนั้นมาก็ดีขึ้นมาเร่ือย หมอพื้นบาน

เราก็ทำบัญชีกันแลวนะตอนน้ัน 

 

È.¹¾.ä¾ Ô̈μÃ »ÇÐºØμÃ : นึกถึงวันท่ีอาจารยทวีทองมา

ประชุมกับเราท่ีกองฝกอบรมที่  คุณชัยรัตน๓๑ อยู เม่ือ

แรกๆ อาจารยจบมาใหมๆ ทำใหนึกถึงวา คือผม

ทำงานกับบานนอกมาตลอด อยูกับชาวบานมา แลว

บังเอิญอนุสาวรียหนากระทรวงสาธารณสุขเราก็ไมใช

หมอครับ เพราะกรมพระยาไชยนาทฯ๓๒ ทานไมใช 

MD๓๓ ทานเปนนักปรัชญานักการศึกษา หรือแมแต

สมเด็จพระบรมราชชนกเอง ตอนท่ีมาพัฒนาการ

สาธารณสุขทานก็ไมไดเปนแพทย๓๔ เพราะฉะน้ันผม

คิดวา งานท่ีพวกเราทำท่ีจะสรางคน เปนเร่ืองซึ่งบางที

เราเผลอไปบางที ทำใหขัดกับเพ่ือนแพทยเรา ที่เปน

เพ่ือน เปนผูบงัคับบญัชาเรา ทำใหมปีญหาเหมือนกนั

บางที เพราะฉะน้ันการทำงานของพวกเราก็ผานตรงน้ี

มาไดก็ถือวามีคุณูปการจากครูบาอาจารยเปนท่ียึด 

อยางท่ีผมเรียนแลว ผมอยูบานนอก สูงสุดก็คือ

อาจารยเสมและอาจารยอุดม๓๕ มาคูกัน สามทหาร

เสือทาน ไพโรจน อมร วินิจ สวนทางโรงเรียนแพทย

หางไกล โดยมีบทบาทท้ังการสงเสริมสุขอนามัย การปองกันโรค การวางแผนครอบครัว รวมทั้งการรักษาโรคท่ัวไป และประยุกตใชทั้งการแพทยแบบตะวันตกและการแพทยแบบจีน ดู V. W. Sidel, 
“The Barefoot Doctors of the People’s Republic of China,” New England Journal of Medicine, ๒๘๖ (๑๙๗๒): ๑๒๙๒ – ๑๓๐๐. 

๓๑ ชัยรัตน พัฒนเจริญ เจาหนาที่กองฝกอบรม นักวิชาการสาธารณสุขดานสงเสริมพัฒนา กระทรวงสาธารณสุข มีงานวิจัยเก่ียวกับการสาธารณสุขมูลฐานเผยแพรหลายเร่ือง เชน ชัยรัตน พัฒนเจริญ, 
“การพัฒนานโยบายและแผนสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย” (ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอกสารอัดสำเนา, ๒๕๓๙); ชัยรัตน พัฒนเจริญและ
คณะ, “รายงานวิจัยเร่ือง การกระจายอำนาจการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐานสูองคการบริหารสวนตำบล” (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพี.เอ็น. การพิมพ, ๒๕๔๐).  

๓๒ เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๖ มีประกาศพระบรมราชโองการต้ังกรมสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ นั้น ไดโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จฯ กรมพระยาไชยนาถนเรนทร ซึ่งพระยศใน
ขณะน้ันคือ พระเจานองยาเธอกรมหม่ืนไชยนาถนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย ใหดำรงตำแหนงอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรก ดูบทบาทของสมเด็จฯ กรมพระยาชัยนาถนเรนทรท่ีมีตอการแพทยและ
การสาธารณสุขไทยโดยละเอียดไดใน สุรีรัตน สวัสดี, “บทบาทของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาชัยนาถนเรนทรตอการแพทยและการสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๖๘)” (วิทยานิพนธอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๑). 

๓๓ MD - Doctor of Medicine แพทยศาสตรบัณฑิต 
๓๔ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นั้นทรงสำเร็จวิชาทหารจากเยอรมนี และเม่ือกลับมายังสยามทรงรับราชการในกระทรวงทหารเรือ กอนที่จะทรงรับหนาท่ีติดตอประสานงาน

กับมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอรในเร่ืองแพทยศาสตรศึกษา แลวจึงทรงเขาศึกษาวิชาสาธารณสุขท่ีมหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
๓๕ นายแพทยอุดม โปษะกฤษณะ 

๘๓



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ทานเขาใจกนั ผมผานเร่ืองของ “innovation” [นวัตกรรม] 

ตลอด เขามาใหมๆ ก็เจอรวมกรมยุบกรม๓๖ เราก็เปน

ทหารบานนอก ก็ชวยกันไปเชียรกันไป ก็ทราบแตวา

ครบูาอาจารยก็เจบ็ปวดกนัไป แตวาสดุทายประชาชน 

ก็ไดรับประโยชน เพราะฉะน้ันมันก็ตอเน่ืองเชื่อมโยง  

 

  หลายเร่ืองที่มันกอมา อยางท่ีคุณระเดนประทับใจ 

มันเปนเร่ือง “vertical program”๓๗ อยางเร่ือง 

“nutrition” [โภชนาการ] ของอาจารย[อารี] เมื่อผมอยู

บานไผ ผมมีครัวกลาง มีอาหารเสริมของเกษตรเขา 

อาจารย [อารี]๓๘ ทำท่ีอุบลราชธานี เกษตรก็วิจัยมา

ทำตอ มีอาหารโปรตีน ในหลวงทานพระราชทาน

ทรัพยมาท่ีเกษตร แลวผมก็ไปทำครัว ไปทำศูนยเด็ก 

ศูนยเด็กทำคูกับพัฒนาชุมชนแลวทำไดดีเปนศูนย

โภชนาการ เพราะฉะน้ันท่ีทานระเดนภูมิใจมากก็คือ

ตอนที่ทานทำกองทุนอำเภอ เพราะตอนน้ันกองทุน

หมูบานก็คุมยาก ที่โคราชที่ผมเปนสาธารณสุขจังหวัด 

กองทุนยาทำไดไมถึง ๕% ไมก่ี ๑๐ แหงเทาน้ัน แต

หมอสงวนอยูราษีไศลทำไดเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต ผม

บอก โอโฮ ทำไดอยางไร ก็ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน 

นองๆ เขาอยูอำเภอ ตอนหลังมาอยูโคราชดวยกัน  

 

  สวนท่ีโคราชเอง เน่ืองจากโคราชเองเปนตักศิลา

อยูแลว มันมีอาคารฝรั่งรวมมือกับสหรัฐฯ คือ USAID 

เขาชวยอยูแลว และอาจารยศิริพันธ๓๙ ก็เปนมือของ

กรมอนามัยอยูแลว แตทานไมสบาย “accident” 

[ประสบอุบัติเหตุ] เพราะกรมอนามัยใชทานมากเหลือ

เกิน เรียกไปประชุม เชาทานขับรถมาเอง ทานบังเอิญ

เกรงใจคนขับ ขับรถมาประชุมกรม ประชุมเสร็จ เย็น

ขบัรถกลับคนเดียว ชนทายรถไถ จนกระท่ังหมออเุทน๔๐ 

อยูปากชองดู อาวลูกพ่ีตัวเองหนาตาไมเหลือ แตเห็น

แหวน [แลวจำได] เพราะฉะน้ันเวลาผมไปอยูที่นั่น 

เพ่ือไมใหเปลืองท้ัง สสจ. [สาธารณสุขจังหวัด] และ

คนขับ จึงมีคนขับ ๒ คน คนหนึ่งขับอีกคนหน่ึงนอน 

ชวงน้ันเปนชวงพัฒนา เปนชวงซึ่งการพัฒนามันเร็ว

มากจริงๆ อยางท่ีเมื่อเชาพวกเราพูดกัน แตเรามีทีม 

นองโรงพยาบาลอำเภอนารักมาก ผมประชุมประจำ

เดือนประชุมใหญเปนประชุมรวม แตประชุมวิชาการ

จะแยกไป ที่โรงพยาบาลอำเภอ ผมเปนประธานเดือน

เดียว เพ่ือเลือกเลขาฯ เดือนตอไปเลขาฯ เปนประธาน 

เลือกเลขาฯ ใหมแลวผมก็เปนท่ีปรึกษาน่ังฟง สวน

สาธารณสุขอำเภอก็ฟต [fit - ขยันขันแข็ง] ถูกเรียกมา

พบก็คิดวาจะโดนเร่ืองอะไรหนอ แตเขามีใจ เขาภูมิใจ 

วันน้ีคุณหาญชัย๔๑ ไมไดมา เขามีใจและภูมิใจ อยาง

หาญชัยเคาจบ ม.๓ ธรรมดา ไมจบ ม.๖ ตอนน้ีไดซี ๙ 

กำลังจะจบปริญญาเอก มีลูกจบหมอแลว เขาก็ภูมิใจ

วานอกจากเขาจะทำงานชวยชาวบานแลว เขายังได

พัฒนาตนเอง  

 

  อีกประเด็นหน่ึง ทานอาจารยอุทัยพูดไวก็ขอพูดตอ 

เพ่ือจะไดเห็นภาพวา “international health” ของเรา

ไปไกล ทานอาจารยเสมเร่ิมงานไวตั้งแต ดร. เจอรมา

พบสมัยน้ัน แลวทานปลัดสาธารณสุขสมัยน้ัน 

อาจารยประกอบ ตูจินดา ไปเปนประธาน “World 

Health Assembly” [สมัชชาอนามัยโลก]๔๒ อาจารย

อุทัย๔๓ ก็เปน “Chairman Executive Board” 

[ประธานคณะกรรมการบริหาร]๔๔ และท่ีเราภูมิใจคือ 

เราไดรวม ๔ กระทรวงหลักไปประชุมเจนีวา มีรอง

ปลัดกระทรวงศึกษา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรไมไป เราเชิญแตไมไดไป ติดอะไรไม

ทราบ ซึ่งเปนเร่ืองท่ีผมเปนเด็กก็เห็นผูใหญทำก็ภูมิใจ

มากเลย ทานอาจารยเชิญพวกน้ีไปประชุมดวย เขาก็

ภูมิใจ แตกอนหนาน้ันทานก็สงผมไปกอน สงไป

ทำงานกอน วาดวย “intersector” [การทำงานแบบ

ผสมผสาน] เปน “intersectoral collaboration 

action for health” แตของไทยเราเปน “intersector 

๓๖ ดูรายละเอียดเร่ืองการปรับปรุงการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุขไดใน เกียรติประวัติแพทยไทยฝากไวใหคนรุนหลัง: ชีวิตและงานของศาสตราจารยนายแพทยเสม พร้ิงพวงแกว, ๑๖๓ - ๑๘๔. 
๓๗ Vertical program คือโครงการท่ีแยกออกมาเฉพาะสวนเพ่ือปองกันและดูแลรักษาโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ 
๓๘ หมายถึง ศ.นพ. อารี วัลยะเสวี 
๓๙ นายแพทยศิริพันธ จาตุรงคกุล 
๔๐ หมายถึงนายแพทยอุเทน จารณศรี อดีตผูอำนวยการศูนยการแพทยและอนามัยปากชอง และอดีตผูอำนวยการโรงพยาบาลปากชองนานา นายแพทยอุเทนดำรงตำแหนงเปนประธานช่ัวคราวของ

สหพันธแพทยชนบทในชวง พ.ศ. ๒๕๑๙ และตอมาใน พ.ศ. ๒๕๒๑ เมื่อไดมีการรื้อฟนสหพันธแพทยชนบทขึ้นใหมโดยเปลี่ยนช่ือเปนชมรมแพทยชนบท นายแพทยอุเทนก็ไดรับเลือกใหเปนประธาน
คนแรกของชมรมแพทยชนบท 

๔๑ หมายถึงนายหาญชัย พันธุงาม นักวิชาการสาธารณสุขดานสงเสริมพัฒนา  
๔๒ ศาสตราจารยนายแพทยประกอบ ตูจินดา เคยดำรงตำแหนงสถาบันวิจัยไวรัส อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประธานของสมัชชาอนามัยโลก (World Health 

Assembly) ครั้งท่ี ๓๒ ที่กรุงเจนีวา เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งสมัชชาอนามัยโลกน้ันถือเปนองคกรสูงสุดขององคการอนามัยโลก อันประกอบดวยผูแทนจากรัฐสมาชิกอยางมาประเทศละ ๓ 
คน และมีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนนเสียงตอหน่ึงประเทศเทาน้ัน การประชุมสมัชชาจัดข้ึนปละคร้ังเพ่ือกำหนดนโยบาย อนุมัติโครงการและพิจารณางบประมาณประจำป. และสมัชชาอนามัยโลกคร้ังท่ี 
๓๒ นี้เองท่ีองคการอนามัยโลกไดออกคำประกาศวาการสาธารณสุขมูลฐานเปนกุญแจนำไปสูการมีสุขภาพดีถวนหนา ด ู Marcos Cueto, “The Origins of Primary Health Care and Selective 
Primary Health Care,” American Journal of Public Health, Vol. ๙๔, No. ๑๑ (November ๒๐๐๔): ๑๘๖๔ – ๑๘๗๔. 

๘๔
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collaboration action for quality of life” คือเรากาว

ไปอีก “step” [ขั้น] หน่ึงกวาองคการอนามัยโลกเขา 

องคการอนามัยโลกทำเร่ือง “health” [สุขภาพ] แตเรา

ทำเร่ืองคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงมากกวาหน่ึง อยางท่ี

อาจารยประเวศพยายามจะใหมีเ ร่ืองสังคมและ

ปญญา ชวงน้ันมันบูมจริงๆ เมืองไทย เขามีประชุม 

“technical discussion” [การประชุมในเชิงเทคนิค] 

กับประชุมบริหาร ประชุมเทคนิคคัล ป ค.ศ.๑๙๘๒ - 

๑๙๘๓ ราว พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐ ดร. มชียั วีระไวทยะ 

ไดรับการ “accept” [ยอมรับ] ทั้งโลก เปนประธาน

ระดับโลกเลย ทานอาจารย [มหาวิทยาลัย] ก็ไปอยู

ดานเทคนิคเคิล [technical] ทางดานวิจัยอะไรตางๆ 

มีอาจารยหลายทานทำวิจัย อาจารยประเวศ อาจารย

อารี หลายๆ ทาน อาจารยมีชัย วีระไวทยะ นี่เกงมาก

และไดรับการยอมรับ เพราะฉะน้ันอยางเชน 

 นายแพทยสำลี เปลี่ยนบางชาง ตอนน้ีก็เปน[ผูอำนวย

การระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขององคกร

อนามัยโลก] เทอมท่ีสอง๔๕ ก็เปนส่ิงท่ีภูมิใจ และ

ทราบวาขณะน้ีคุณหมอสุวิทย๔๖ ก็กำลังไปไดดีมาก 

และคุณหมอวิโรจน๔๗ ก็กำลังไปไดดี  

 

  แตสิ่งท่ีจะกราบเรียนเพ่ือจะนำมาสูปจจุบัน ก็คือ

ประสบการณจากสาธารณสุขมูลฐาน ที่ผมเปนครูพ่ี

เล้ียงไปสอนท่ัวประเทศกับงานปจจุบันท่ีเรากำลังทำ

เร่ืองที่เรียกวา งานยูซี [UC-Universal Coverage] 

หรือประกันสุขภาพท่ัวหนา ซึ่งสงวน๔๘ ทุมเทท้ังชีวิต

ของทาน อันหน่ึงซึ่งเราไมไดทำ คือเวลามันตางกัน

ไมใชวาดีไมดี สมัยน้ันเราทำเร่ืองครูฝก เร่ืองการสอน 

เราถือ “literacy” [การรูหนังสือ] เปน “the must” 

[คือ] ตองทำ การเรียนการสอนน้ันจะแบงออกเปน ๓ 

แบบ คือ สอนในระบบ สอนนอกระบบ และสอนตาม

อัธยาศัย ขณะน้ีพวกเราจะเลนตามอัธยาศัยกับนอก

ระบบเสียมาก ในระบบนอย จะเห็นวาขณะน้ีครู

อาจารยโรงเรียนแพทย โรงเรียนพยาบาลตางๆ คอน

ขางจะมาสนใจท่ีเรากำลังทำอยูนอยมาก เพราะฉะน้ัน 

เราตอง “re-oriented” [ปรับทิศทาง] สูงมาก เราชวย

กันทำหรือแมแตสอนนอกระบบบางที ขณะน้ี KM๔๙   

กำลังมาก็ดี แตวาบางคร้ังบางอยางบางเร่ืองเราไมมี 

“direction” [ทิศทาง] ที่ชัดเจน ซึ่งก็กำลังคุยกันอยู ซึ่ง

ตางจากสาธารณสุขมูลฐาน คือตำราสอน อาจารย

ประพนธ ปยรัตน๕๐ ใหเราไปเขียนเองนะครับ หลาย

ทานอาจารยจบดอกเตอรมาใหมๆ เอาตำรามาเถียงสู

กัน อาจารยก็นั่งหัวเราะย้ิมเฉย สุดทายก็มีขอสรุป 

ตำราก็เขียนกันเอง สมัยกอนโรงแรมไมมี ตองไปที่

สวางคนิวาส๕๑  

 

  และที่ประทับใจสูงสุดอันหนึ่ง คือไดมารวมทีมทำ

โครงการบานไผ ผมอยูขอนแกนไดมารวมทีม 

อาจารยปรีชา ดีสวัสดิ์ ก็ไดไปรวมทีม ก็ทำใหเห็นวา

ครูอาจารยเราไดสรางพวกเรา ใหพวกเราทำงาน เพ่ิม

ความรูใหเรา แลวก็เอาเรามาคิดงานตอโดยใหพวก

เราทำกันเอง ใหเรามาเขียนตำรา สอน ๕ วัน เขียน

ตำรา ๒ อาทิตยนะครับ ๓๕ คน มาเขียนตำรา วาทำ

อยางไรจึงจะใหคนเขาใจวางานสาธารณสุขมูลฐาน

คืออะไร อีกภาคหน่ึงคือเร่ืองการเปนครู มีตำราวิธีเปน

ครู อาจารยประพนธเกงมาก เราเรียกวาเปนครูใหญ 

อาจารยอมรเปนผูอำนวยการโรงเรียน ทานอาจารย

เสมอยูกระทรวงฯ เปนผูจัดการใหญสั่งการลงไป ป 

พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนปแรกของแผน ๔ ซึ่งอยูในปลาย

แผน ๓ ตอแผน ๔ ทำใหพวกเราซ้ึงกับงานและเขาใจ

ระบบและการจัดการเรียนการสอนท่ีจะใหคุณคาแก

ประชาชน สมัยกอนการสอนยังไมมีคำวาการเรียน

การสอนเทาไหร มีแตสอน มีแตครูบอกวิชา แตเราทำ

ทั้งคูทั้งเรียนท้ังสอน อันน้ีเปนอันหน่ึงท่ีโครงการ ๓๐ 

บาท ซึ่งทางพรรคไทยรักไทยเขาเอามาแลวก็ไปเร็ว 

นายแพทยสงวนเองก็รับนโยบายก็ดี ตองเร็ว เพราะ

๔๓ นายแพทยอุทัย สุดสุข 
๔๔ คณะกรรมการบริหาร (Executive Board) ขององคการอนามัยโลกทำหนาท่ีดำเนินการตามนโยบายและขอตกลงของสมัชชาอนามัยโลก รวมท้ังจัดทำโครงการและงบประมาณประจำปเสนอตอ

สมัชชาอนามัยโลก ซึ่งคณะกรรมการบริหารน้ันคัดเลือกมาจากประเทศภาคีสมาชิก 
๔๕ นายแพทยสำลี เปลี่ยนบางชาง ไดรับเลือกเปนผูอำนวยการองคการอนามัยโลกประจำภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยแรกระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๗ - พ.ศ. ๒๕๕๒ และไดรับเลือกใหดำรงตำแหนงน้ี

อีกหน่ึงสมัยเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจะดำรงตำแหนงสมัยท่ีสอง ในระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๖ นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 
๔๗ นายแพทยวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร 
๔๘ นายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ เลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็งปอด ขณะดำรงตำแหนงเลขาธิการสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

สมัยท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๙ KM - knowledge management คือ การจัดการความรู 
๕๐ ศาสตราจารยนายแพทยประพนธ ปยรัตน อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
๕๑ สถานพักฟนของสภากาชาดไทย อยูติดชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

๘๕



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

ไมเร็วก็ทำไมได แตวาชวงตอนี่การเมืองไมคอยคิด

เหมือนเรา เขาไดแลวเขาก็จบ เขาไดประโยชนแลว 

มันกินใจชาวบานแลวก็จบ จริงๆ แลวเน้ือหาสาระ

ตองทำอีกเยอะเลย วิชาการตองตามอีกมากมาย 

ขณะน้ีผมเองก็อยูในบอรด ก็ลำบากระดับหน่ึง นาย

แพทยสงวนก็สิ้นไปแลว ขอบคุณครับที่ทานอาจารย

ทวีทองไดกรุณา และไดสรุปไว ๓ - ๔ ขอ ก็ขอ

ขอบคุณ ถาจะมีการซักถามเพ่ิมเติมก็ยินดี ตอนน้ีตอง

ขออภัย ตองไปขึ้นเคร่ืองไปอุบลฯ 

 

È.´Ã.·ÇÕ·Í§ : ผมชอบใจที่อาจารยใชคำวา โคราชเปน   

ตักศิลาของสาธารณสุขมูลฐาน คือเห็นภาพ ที่จริง

นอกจากท่ีโคราชแลวก็ยังมีอีกหลายจังหวัดท่ีมีเปน

ลักษณะของตักศิลาเร่ืองสาธารณสุขมูลฐาน [เชน] ที่

อุบลภายใตการนำของอาจารยอารี และอยาง

โครงการลำปางถือวาเปนโครงการ “pioneer” [บุก

เบิก] มากเหมือนกัน๕๒ ถาผมจำไมผิด เพราะชวงน้ัน

มันเหมือนกับดอกไมรอยดอกมันบานสะพร่ัง มีหลาย

ที่อาจจะเกิดข้ึนมาไลๆ กัน แตละท่ีจะมีประสบการณ

เฉพาะของตัวเอง โครงการลำปางก็ถือวาเปนโครงการ

หน่ึงท่ีไดรับการสนับสนุนจาก USAID และเปน

โครงการท่ีใหญโครงการหน่ึง อาจารยเบญจาถือวา

เปนนักสังคมศาสตร เรียกวาเปนคนแรกๆ ที่เขาไปยุง

เก่ียวกับเรื่องของสาธารณสุขมูลฐาน ก็ขอใหอาจารย

เบญจาสะทอนความประทับใจของอาจารยใหพวก

เราฟง 

 
ÃÈ.´Ã. àºÞ¨Ò ÂÍ´´Óà¹Ô¹-áÍçμμÔ ¡ �̈ : ตองกราบ

ขอบพระคุณอาจารยทุกทาน เพราะวาไดเรียนรูจาก

ทานทุกคน ตองเรียนใหทราบวาตอนเรียนปริญญาโท

จบ แลวกลับไปลำปางเพราะบานอยูลำปาง ชวงน้ัน

เปนชวงท่ีโครงการลำปางกำลังเกิดขึ้นพอดี ก็เลยได

ทำงานในฐานะท่ีเปนนักมานุษยวิทยาประจำโครงการ 

ตอนน้ันก็เปนเฟองตัวเล็กๆ แตความประทับใจก็คือ 

ตอนนั้นไมรูจักและไมทราบวาโครงการน้ีเปนโครงการ

ที่นำเอาคนท่ีมีความคิดดี มีความสัมพันธที่ดีแลวเอา

มาอยูรวมกัน เมื่อรวมตัวกันข้ึน จึงทำใหเกิดนวัตกรรม

ที่ดีงามและสงผลตอประชาชน  

 

  โครงการลำปางเปนโครงการท่ีครอบคลุมทั้ง

อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง และขอสำคัญคือ วิธี

การคนหาอาสาสมัคร[สาธารณสุข]เกิดข้ึนท่ีนั่น พวก

เราเปนคนที่ทำ “questionnaire” [แบบสอบถาม] 

ไมใชเปนคนตนคิด ตนคิดคือตั้งแตทานอาจารยหมอ

สมบูรณ วัชโรทัย ที่ทานส้ินไปแลว และทานอาจารย

หมอปรีชา ดีสวัสด์ิ ทานก็สิ้นไปแลวเหมือนกัน มีทาน

อาจารยหมอจำรูญ มีขนอน อีกทาน ตอนน้ันไดเรียนรู

ไมใชเฉพาะวิชาการหรือเร่ืองการสาธารณสุขมูลฐาน 

แตไดเรียนรูวิธีการทำงานของทานดวย  

 

  ตรงน้ีมันเหมือนกับเมล็ดพันธุพืชที่เขามาอยูในตัว

เองโดยท่ีไมรูตัว แตพอโตข้ึนมาทำงานแลวถึงไดรูวา 

การท่ีเราไดทำงานตอนโครงการลำปางนั้นชวยใหเรา

เขาใจอะไรมากตรงน้ีนี่เอง ตอนน้ันมันมีแบบสอบถาม

ที่เรียกวา “sociogram” [สังคมมิติ]๕๓ ซึ่งจริงๆ แลว

มันเปนพ้ืนฐานของเร่ือง “social network” [เครือขาย

ทางสังคม] แทๆ เปนเรื่องของเครือขาย เปนเรื่องของ

ความชวยเหลือ เปนเร่ืองของการปองกันดวยซ้ำไป 

ตอนนั้นไมเขาใจ ทราบแตวาเราจะตองหาคนที่มา

เปนอาสาสมัคร อสม. [และผูสื่อขาวสาธารณสุข 

(ผสส.)] แลวเราก็ตองปรับแกกันเยอะมาก โดยมีทาน

อาจารยหมอเพียร เชี่ยววนิช เปนคนดูแลเราอยู๕๔ เรา

แคคนชวยทำงาน รายชื่อที่ออกมาที่เราจะเลือกเปน  

อสม. สวนใหญเปนวัยรุนอายุ ๑๗ - ๑๘ ป เราก็เลย

สงสัยวาแลวจะพูดใหคนเช่ือไดอยางไร เพราะยังไมมี

ประสบการณยังไมมีอะไรเลย เราจึงตองมาวิเคราะห

ดูวาทำไมผลถึงออกมาแบบนี้ [คือ] ที่คนมักจะไปหา

เขา เราก็มาคนพบวาเปนเพราะอายุของคนท่ีไปถาม 

เพราะฉะน้ันมันดึงดูดกัน คนท่ีอายุนอยก็จะดึงดูดกัน 

แลวคิดวานาจะเปนกลุมเพ่ือนของเขาเอง กวาจะปรับ 

๕๒ ดู Ministry of Public Health, The Lampang Health Development Project: Thailand’s Fresh Approach to Rural Primary Health Care (Monograph No.๑, Chiangmai, ๑๙๗๙). 
๕๓ ดูรายละเอียดเร่ืองการคัดเลือกอาสาสมัครโดยวิธี “sociogram” หรือสังคมมิติใน เบญจา ยอดดำเนิน, “การสาธารณสุขเบ้ืองตนของไทย: ชองวางระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ,” วารสารสังคมศาสตร

การแพทย ปที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (๒๕๒๑): ๓๒ - ๔๓. 
๕๔ หมายถึงคอยทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาคอยใหคำชี้แนะ – รศ.ดร.เบญจา 

๘๖
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กวาจะแกตัว “concept” [แนวคิด] ของ อสม. การ

ทำงานแบบอาสาสมัคร[สาธารณสุข] จึงเกิดข้ึนจาก

โครงการนำรองที่จังหวัดลำปางกอน แตอิทธิพลความ

คิด[เก่ียวกับเรื่องนี้]นาจะมาจากท่ีอื่นกอนแลว  

 

  ทานอาจารยหมอปรีชานั้นทำงาน[โครงการ

คลายๆ กัน]อยูที่พิษณุโลกกอน แลวจึงทำงานท่ี

โครงการสารภี [อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม] พอมา

อยูที่ลำปาง ทานก็เอาแนวคิดนี้มาดวย ก็เลยมีความ

รูสึกวา จริงๆ แลวความคิดท่ีดีที่อาจารย ดร.ทวีทอง 

พูดถึง ความต้ังใจที่จะทำงานมันมากับคน แลวย่ิงมา

เจอ สมมติวาเปนเมล็ดพันธุพืช แลวเน้ือดินตรงนั้น

เหมาะท่ีจะข้ึน มันจะงอกเงยไดอยางดี เน้ือดินตรงน้ีมี

ความหมายอยางท่ีทุกทานพูดคือ เครือขาย เพ่ือนท่ี

เขาใจกัน ขอสำคัญคือคนท่ีมีแนวความคิดเดียวกัน 

และสำคัญท่ีสุดก็คือมีคนเช่ือมประสาน ถาไมมีคน

เชื่อมตัวเช่ือมมันก็อาจจะเดินชาหนอย แตพอทุก

อยางลงตัวมันก็ไปไดเร็วมากและไปไดไกลมาก  

 

  ตอนน้ันทำงานไดปเดียวแลวมาทำงานท่ีมหิดล ก็

ยังไมตกผลึกความคิดจนกระท่ังไดไปทำงานรวมกับ

โภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ เพราะของ

อาจารยมีโครงการหนองไฮ มีศูนยปฏิบัติการท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี ตรงน้ันมันคือ “community lab” [ศูนย

ปฏิบัติการชุมชน] ที่จะชวยดูวาคนเขาจะดูแลตัวเอง

อยางไร ชุมชนจะดูแลตนเองอยางไร แลวก็คิดวา

โครงการลำปางถึงแมจะเปนโครงการนำรอง แตก็คือ 

“community lab” เหมือนกัน แตตอนน้ันไมเขาใจไม

ทราบ กวาที่ความรูจะเขามาผันอยูในตัวเราแลว

ตกผลึกก็ใชเวลานานพอสมควร โครงการหนองไฮ

และศูนยวิจัยโภชนาการท่ีจังหวัดอุบลราชธานีก็

เปนตนแบบของ “community lab” แมแตของคณะ

สาธารณสุขก็มีศูนยปฏิบัติการท่ีสูงเนิน ตรงน้ีถือเปน 

“community lab” แทๆ ที่จะตอง “strengthen” 

[ทำใหเขมแข็ง] แลวของเราตอนน้ีมีที่กาญจนบุรี๕๕ ก็

ไดไอเดียตรงน้ีไปทำนะคะ 

 

  โครงการของเราท่ีจังหวัดกาญจนบุรีทำท้ังจังหวัด 

แตเปนโครงการ [ศึกษาวิจัยระยะยาว] ที่เรียกวา การ

เฝาระวังประชากร พอมารับหนาท่ีตรงน้ีก็เลยไป 

“check” [ตรวจสอบ] ดูวาตนกำเนิดมาจากไหน เร่ือง

การศึกษาระยะยาวน่ีก็พบวา จริงๆ แลวมันมาจาก ๓ 

กระแส กระแสแรกคือระบาดวิทยา ที่ตอนแรก 

“focus” [มุงเนน] ที่โรค แตตอนหลังถึง “shift” 

[เปล่ียนเคล่ือน] มา “focus” ที่คนและท่ี 

“community” [ชุมชน] แลวกระแสอีกกระแสหน่ึงที่

ทานพูดถึง คือหมอเทาเปลาท่ีประเทศจีนท่ีเปนตน

แบบของสาธารณสุขมูลฐาน แลวก็มารวมตัวกับการ

ศึกษาของประชากรท่ีดูเร่ืองการเกิด การตาย การยาย

ถ่ิน เปน ๓ กระแส มารวมกัน แลวมาตกผลึกเปน

โครงการที่ในประเทศไทย๕๖ มันเปนการตกผลึกความ

คิดอันหน่ึง บางทีเราก็เอา “concept” มาจากตาง

ประเทศ แตเสร็จแลวพอมาถึงจริงๆ แลวกลายเปน

ของไทย เพราะเราก็มาปรับเปล่ียนมาทำใหมัน

งอกงามกลายเปนตนไมของไทย แลวใชกับประเทศ

ไทยได ตรงน้ีพ่ึงไดความคิดวา ทำไมเขาถึงชอบเอา

ประเทศไทยเปนตัวอยางในหลายๆ เร่ือง ทั้งๆ ที่ 

“concept” นั้นมาจากตางประเทศ ก็ไดความคิดจาก

อาจารยทวีทองและหลายๆ ทานวา “เร่ิมตนเปนมะลิ

ซอน แตแตกใบออนเปนมะลิลา” นี่เปนความประทับ

ใจที่ไดทำงานสาธารณสุขมูลฐานมาตั้งแตตน  

  

  อยากจะเรียนสรุปวา ถาพูดถึงความต้ังใจ ความ

เปนเครือขาย ความจริงใจทั้งหมด ถาคนเดียวมันไป

ไมรอดเหมือนกัน แตเม่ือไรมีการรวมตัวกันแลวมีคน

เช่ือม มีคนนำน้ัน มันไปไดดีมากจริงๆ ที่ประทับใจก็

คือ ไมไดเรียนรูเฉพาะความรูที่วาจริงๆ แลวคนใน

ชุมชนเขาก็สามารถดูแลตัวเองได ดูแลครอบครัวเขา

ได เม่ือไมไหวแลวถึงใหคนอ่ืนดูแล แตไดเรียนรูวิธี

การทำงาน ตัวเล็กๆ ที่เพ่ิงเรียนจบปริญญาโทมายังไม

เคยมีประสบการณ แตไดพบทานอาจารยหมอ

สมบูรณ วัชโรทัย ซึ่งตอนน้ันทานนาจะเปนอธิบดีกรม

อนามัย แลวทานทำงานรวมกับอาจารยจำรูญ 

๕๕ หมายถึงโครงการกาญจนบุรีของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล – รศ.ดร. เบญจา 
๕๖ หมายถึงโครงการศึกษาวิจัยระยะยาว (longitudinal study) ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมนำมาใชและเรียกวาการเฝาระวังทางประชากร – รศ.ดร.เบญจา 

๘๗



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

 มีขนอน ทานสาธารณสุขจังหวัดคืออาจารยหมอ

ปรีชา และยังมีอาจารยหมอหลายๆ ทาน๕๗ ที่

ประกอบข้ึนเปนโครงการใหญไมใชโครงการเล็กๆ เลย 

ถึงแมวาจะไมไดตั้งใจเรียนรูจริงๆ แต [ความรูที่

ได]มันซึมซับเขาไปและติดตัวมาจนกระทั่งถึงทุกวันน้ี 

แลวท่ีตกผลึกอีกอันคือ [ขณะน้ี] ตองไปทำโครงการ

มาลาเรียท่ีชุมชนชาวกะเหรี่ยงท่ีสังขละบุรี [จังหวัด

กาญจนบุรี] ที่เขาอยูตามรอยตะเข็บชายแดน ตอน

แรกก็สงสัยวาทำไมมาลาเรียยังอยูและเพ่ิมขึ้นดวย 

อัตราการตายลดลงจริง แตวาอัตราการเจ็บปวยมัน

ยังขึ้นๆ ลงๆ ก็ปรากฏวา เพราะเขายังขามถ่ินไปมา 

ระหวางชายแดนได ตอนแรกที่ทำก็คิดวาจะหาทาง

แยกยุงกับคน ดูสิวาจะทำอยางไรไมใหคนกับยุงเจอ

กันไดแตไมสำเร็จ จนบัดน้ีนึกไดจากการท่ีทำงานรวม

กับเขาเอง๕๘ ก็คนพบวา คงจะตองใหเขาสรางภูมิ

ตานทานโดยอาหารของเขาเอง ตอนน้ีก็นึกถึง

โภชนาการอีกแลว แตขั้นน้ียังไปไมถึง ตรงนี้ก็กลับมา

ที่จุดเดิมที่ เ ร่ิมตนจากโครงการลำปาง คือใชเปน 

“community lab” ไมใชเราคิดอยากไดอะไร เราก็ใส

เขาไป ใชไหม เราคงตองไปทำงานรวมกันกับเขาแลว

ก็เรียนรูจากเขา เพ่ิงจอดอยูแครูวาจะตองเอาภูมิ

ปญญาทองถ่ินของเขามาใชแลว “repackage” 

[เปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ] ใสกลับเขาไป แตวายัง

ไปไมถึงวาจะสำเร็จหรือเปลา๕๙ แตทั้งหมดก็เปน

ความประทับใจที่ไดเร่ิมมาคะ 

 

´Ã.àÁ¸Õ : ผมอยูกับงานมาในชวง ๓๐ ป ตั้งแตตอนนั้นถึง

ตอนน้ี จะสะทอนใหเห็นภาพวา ในประการท่ี ๑ ที่งาน

นี้ยังสามารถเดินไดมาถึงทุกวันน้ีภายใตความสำเร็จ

และอุปสรรคบาง ประการท่ี ๑ เปนความชัดเจนของ

เน้ือหาของเร่ืองน้ี ที่เนนเร่ืองการพ่ึงตนเองของ

ประชาชนเปนเร่ืองสำคัญ พูดถึงเร่ืองการมีสวนรวม

ของประชาชนในการทำงาน พูดถึงเร่ืองของจิตสำนึก

สาธารณะในการมีอาสาสมัคร ทุกนวัตกรรมท่ีคิด คิด

เพ่ือประโยชนตอสขุภาพดีของประชาชนทุกเร่ือง ไมวา 

จะเปนเร่ืองโภชนาการ เร่ืองยา เร่ืองอะไร ผมมีความ

คิดวาน่ีคือเนื้อแท นี่คือทองคำแทงที่มันชัดเจน มันถึง

ไดย่ังยืนมาถึงทุกวันน้ีไดจากประเด็นของตัวมันเอง  

 

  »ÃÐ¡ÒÃ·Õè ò ที่ผมเห็นวาสิ่งเหลาน้ีสามารถผลัก

ดันและขับเคล่ือนมาเปนเวลา ๓๐ ป ได 

[เพราะ]นโยบายผูบริหารกระทรวงฯ ระยะแรกผมคิด

วาชัดเจนมาก ๒๐ ปแรกน่ีชัดเจนมาก แตจะเรียกวา

แผวหรือการเปล่ียนแปลงทางระบบก็ได เพราะ

แผน[พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่] 

๔, ๕, ๖, ๗ มแีผนสาธารณสุขมลูฐานชัดเจน พอแผน 

๘, ๙, ๑๐ ไมเขียนคำน้ีแลว๖๐ แตมนัเขาไปอยูในแผน

ของชาติไป ในความหมายหลายๆ คำเร่ืองคนเปน

ศูนยกลาง ในชวงแผน ๘ พูดเรื่องบูรณาการ เร่ือง 

“holistic” [องครวม] อะไรนี ่มนัเขามาอยูในแผนใหญ

ของประเทศ ถาคิดวามันเขาไปแลวก็โอเค แตในเชิง

ของแผนกระทรวงสาธารณสุขตรงนี้ไมไดระบุแลวต้ัง

แตแผน ๘ เปนตนมา  

 

  »ÃÐ¡ÒÃ·Õè ó ที่เห็นชัดเจนสอดคลองกับอาจารย

หมอไพจิตร คือ เรามีทรัพยากรบุคคลท่ีเราทำไวตั้งแต

สมัยน้ันท่ีเขมแข็งมาตลอด ตั้งแตครูฝกตางๆ การมีครู

ฝกต้ังแตรุน ๓๕ คน ที่หมอไพจิตรเปนรุน ๑ ทำไปทั่ว

ประเทศทุกจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ทานหัวหนาฝาย 

คนเหลาน้ันเปนกำลังสำคัญของงานในสวนภูมิภาค

แทบทั้งสิ้น แลวคนเหลาน้ันในขณะน้ันตำแหนงจะยัง

ไมมาก แตเมื่อเวลาผานไป ๑๐ ป ๒๐ ป พวกเขาข้ึน

เปนผูบริหารกระทรวงฯ ขึ้นเปนผูบริหารหมดเลย ไม

วาจะเปนทางวิชาการ หรือคุณหมอสงวน ทางกลุม

แพทยตางๆ ที่โรงพยาบาลชุมชนก็เปนผูบริหาร

กระทรวงสาธารณสุขหมด เพราะฉะน้ัน โดยอัตโนมัติ

ที่งานน้ีมันเดินไปโดยไมตองไปเร่ิมตนใหมสำหรับคน

เหลาน้ี ดังน้ันน่ีเปนกลไกท่ีสำคัญ ทำใหพอมาถึงทีม

อยางคุณหมอสงวนรุนน้ันเขามาในกระทรวงมาเปนผู

บรหิารกระทรวงฯ การแตกหนอในเร่ืองตางๆ ก็สามารถ

แตกไดโดยอัตโนมัติและไปไดอยางมีคุณภาพดวย 

เร่ืองน้ีก็เปนเร่ืองท่ีสำคัญ  

 

๕๗ รวมทั้ง ศ.นพ. เพียร เช่ียววนิช จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม – รศ.ดร.เบญจา 
๕๘ หมายถึงการทำงานรวมกับคนในชุมชน – รศ.ดร.เบญจา 
๕๙ ขณะน้ียังอยูในกระบวนการคนหาความรูทองถ่ิน เพ่ือสงปอนกลับเขาไปใหม – รศ.ดร.เบญจา 
๖๐ ดูรายละเอียดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับสมบูรณแตละฉบับไดในเว็บไซตสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ http://www.nesdb.go.th  

๘๘



สา
ธา
รณ

สุข
ชุม
ชน

   
   

   
   

 ป
ระ
วัต
ิศา
สต
รแ
ละ
คว
าม
ทร
งจ
ำ

  »ÃÐ¡ÒÃ·Õè ô รูปแบบของการทำงานในชุมชน 

นวัตกรรม ตางๆ หลายเร่ืองสามารถตอได หลายเร่ืองก็

หายไป อยางกองทุนยาแรกๆ บูมมาก ๒ - ๓ หมื่น

แหง เชิงปริมาณไปไดดี คุณภาพก็ดีบางสวน แตบาง

พ้ืนท่ีมีประโยชนสำหรับประชาชนมาก เพราะฉะน้ัน 

 [โดยรวม]มีประโยชนสำหรับประชาชนมาก ที่ใดที่

เปนประโยชน ที่นั่นคือเราประสบความสำเร็จ แตถา

มันไมสำเร็จก็ไมเปนไรก็พัฒนากันไป แตวันน้ีกองทุน

ยาในหมูบานก็ไมมีแลว ถาเรียกในเชิงของราชการเรา 

ก็เหลือเพียงแตเปนตูยาเล็กๆ อยูในหมูบาน มีคนซ้ือ

คนขาย แตไมมีการจัดการอยางท่ีพูดกันเม่ือสมัย ๒๐ 

ปที่แลว ความคิดเรื่องเหลาน้ีก็กลายเปนอยางอื่นไป 

แตที่ยังคงอยูทุกวันน้ี คือ รูปแบบของ อสม. ที่อาสา

สมัครตัวน้ียังคงอยู ตั้งแตอาจารยทำ “sociogram” 

คัดเลือกมาอันน้ี จนถึงบัดน้ียังมี อสม. อยู เพราะ

ฉะน้ัน อสม. เปนกำลังคนภาคประชาชนท่ีกระทรวง

สาธารณสุขจัดตั้งเอาไว เรียกจัดตั้งไดเพราะเรา

พัฒนาเปนเชิงระบบเหมือนราชการจนเกินไป ทำให

ระบบมันคงอยูได แตภายใตการจัดต้ังอยางเขมแข็ง

ของกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้ มันก็มีจุดออนของตัว

ของมันเอง เพราะระบบอาสาสมัครก็จะพ่ึงพิง

กระทรวงในความคิดความเห็นตางๆ วันน้ีไปบอก

รัฐมนตรีสาธารณสุขวา อสม. ใหเขาเขมแข็งโดยตัว

ของเขาเองไดไหม รัฐมนตรีบอกวาอยาพ่ึงเลย ขอขึ้น

ตอตัวเองกอน ขอสั่งการเองกอน ถาไปถามทานปลัด

กระทรวง บอกวาไมไดตองข้ึนกับกระทรวงสาธารณสุข 

ถา อสม. ไปทำงานพัฒนาดานอื่น บอกอยาไปทำ

มากทำสาธารณสุขกอน นี่ก็เปนปกติของวิธีคิดเชิงนี้

ยังคงอยู แต อสม. วันน้ีปริมาณมีทุกหมูบานประมาณ 

๘๐๐,๐๐๐ คน แลวทุกวันน้ี ฉะน้ัน ๘๐๐,๐๐๐ คน มี

มากท่ีไปเปน อบต. อยางท่ีโคราชสมัยท่ีมี อบต. รุนท่ี 

๑ ผมพฒันา อสม. ไปเปน อบต. เกือบ ๕๐ เปอรเซ็นต 

ทุก อบต. มี อสม. หมดเลย แตชวงหลังๆ เปนนอยลง

เพราะวาตองใชเงิน อสม. ไมมีเงิน ไมมีเงินไปเลือก 

อบต. ตองใชเงินเยอะ ก็เปนแคกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ประจำหมูบาน ก็เลยไมมีบทบาททางการบริหาร 

อบต. เพราะไมมีเงินไปสู วันน้ีโลกมันเปล่ียนไป  

  

 »ÃÐ¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ คือ ในสวนของการปฏิรูปที่เกิดขึ้น

ทางการปฏิรูปของระบบสุขภาพท้ังหมดในชวงหลังที่

เรามี ส. ตางๆ เกิดข้ึนโดยการเปล่ียนทางสังคม การ

เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีเปนการเปล่ียนแปลงท่ีมองไปขาง

หนาในเร่ืองสุขภาพ แตทั้งหลายท้ังปวงมีสาธารณสุข

มูลฐานเปนฐาน ผมเสียดายอยูนิดหน่ึงเร่ืองหลัก

ประกันสุขภาพถวนหนาท่ีเราไมไดใชสาธารณสุข

มูลฐานเปนฐาน เราไปใชการบริการเปนฐาน ซึ่ง ๒ 

ตัวน้ีไมเชื่อมกัน พ่ีระเดนพูดถึงเร่ืองกองทุนโภชนาการ

และกองทุนบัตรสุขภาพเม่ือสมัยกอนเราใชชุมชนเปน

ฐาน ฉะน้ันถาใชชุมชนเปนฐานแลว “refer” [สงตอ] 

มาสูงข้ึน ชุมชนก็ไดคัดกรองไดดู แตวันนี้พอเราเอา

เงินไปไวที่สถานบริการเปนหลัก ชุมชนไมมีฐานมัน

เลยขาดการเช่ือมตอ แต สปสช.๖๑ ก็แกไขโดยการเอา

เงิน “P&P”๖๒ ๓๗ บาทกวา ซึ่งเปนเงินสงเสริมปองกัน 

หยิบมาใหทองถ่ินกับอนามัยไดใชในการทำงาน ก็เลย

เงินไหลกลับเขามาใหทำงานอีก ฉะน้ันจึงทำใหงานสง

เสริมและปองกันเราจึงออนกำลังลงไปชวงน้ี นี่เปน

เพราะระบบมันเปล่ียนไป เราตองทบทวนกันในชวงน้ี 

 

È.´Ã.·ÇÕ·Í§ : มีใครอยากจะเพ่ิมเติมไหมครับ? เชิญครับ

อาจารย 

 

ÃÈ.´Ã.àºÞ¨Ò : ขอเพ่ิมเติมอีกประเด็นเดียว ที่ทานท้ังหลาย

พูดท้ังหมดระบบสาธารณสุขมูลฐานและตัว อสม. 

จริงๆ แลวในความรูสึกของตัวเอง คือการสรางเข้ียว

เล็บเสริมใหคนเขามีทักษะ มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพราะ

พอเขาเปน อสม. เขาตองหาทางเรียนรูเพ่ิมองคความ

รูของเขาเพ่ือเขาจะไดนำไปชวยเหลือคนอื่นได หรือ

แมแตเราเอาความรูไปใหเขา นี่เปน [กระบวน] การ

สรางความเข็มแข็ง [ใหแกประชาชนและชุมชน] ที่

ชัดเจนมากท่ีสุดเลย 

 

๖๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
๖๒ เงินงบประมาณกองทุนสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

๘๙



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

È.´Ã.·ÇÕ·Í§ : ผมเองโดยสวนตัวจะเสริมประเด็นนิดหน่ึง 

คือในชวงแผน ๔ แผน ๕๖๓ อาจจะรวมแผน ๖ ดวย 

สิง่ท่ีผมคดิวามคีอนขางชัดเจนคือ กระทรวงสาธารณสุข

มี “leadership” [ความเปนผูนำ] ในเรื่องของการ

พัฒนาสาธารณสุขในทางวิชาการคอนขางชัดเจน คือ 

“มีวิชาการ” ทีมนี้จริงๆ แลวก็ไมไดแปลกแยกจาก

มหาวิทยาลัยเทาไร เพราะเห็นไดชัด อาจารยอารี 

อาจารยประพนธ อีกหลายคนท่ีเขาไปทำงานรวมกัน

กับกระทรวงสาธารณสุขในเร่ือง “primary health 

care” [สาธารณสุขมูลฐาน] คือพูดไปแลว ผมวาแทบ

จะท้ังหมดท่ีเขาไปรวม ไมใชเปนนักปฏิบัติธรรมดา 

จะเปนนักวิชาการดวย อยางทานอาจารยอมร มีบาง

คนบอกวาทำไมคิดโครงการรายวัน ผมยังแหยเลยวา 

คิดโครงการไมต่ำกวา ๕ โครงการอะไรอยางน้ี แตผม

เรียนนิดหน่ึงวา อยางทานอาจารยอมร ผมก็ประทับ

ใจ เพราะผมไปวิจารณทานมาก แตทานก็ไมเคยโกรธ 

คือทุกคนก็มาดวยความรูสึก “sincere” [จริงใจ] ดวย

ความต้ังใจ นี่คือลักษณะของผูใหญที่จะนำพาสังคม

ใหดีขึ้น ทุกวันน้ียังคิดถึงผูใหญเหลาน้ีอยู เรียกวาทาน

มบีทบาทท่ีสำคัญคอนขางมาก เพราะเร่ืองทางวิชาการ

สมยักอนนัน้ ผมคดิวาทุกคนจะคุยจะแลกเปล่ียนกัน  

 

  แตบรรยากาศเกาๆ แบบนี้ในทุกวันนี้เราจะไม

คอยไดเห็นแลว สิ่งท่ีเราทำไปหลายๆ อยางมันก็คงจะ

เปลี่ยนรูป เปลี่ยนเง่ือนไขไปตามสภาพของสังคม ผม

คิดวามันซับซอนมากขึ้น คือทุกวันน้ีเงินก็ไมใชนอย 

เงินมันมากข้ึน และความซับซอนของผูคน ความซับ

ซอนของสังคม ทางเลือกตางๆ ที่ผูคนจะเลือกไดใน

สังคมเรามันก็เยอะแยะไปหมด หลายอยางก็ควบคุม

ไมไดจริงๆ อยางโทรศัพทมือถือที่ทานอาจารยเสมได

ยกตัวอยาง นี่ก็ชัดเจนวาน่ีมันเปนสิ่งท่ีเรียกวาทุนนิยม

โลก เปนกระแสโลกาภิวัตนที่เราไมสามารถควบคุม

มันได ความซับซอนอันน้ี ความรูสึกของผมน้ันคิดวา

จริงๆ แลวสาธารณสุขมูลฐานก็ตองปรับตัวกับความ

ซับซอนของสังคม กับความซับซอนของเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงดวย อยางท่ีอาจารยเสมยกตัวอยางเร่ือง

มือถือหรือยกตัวอยางเร่ืองออทิสติก ผมก็จะเกิดรูสึก

ขึ้นมาทันทีวา เอะ! สาธารณสุขมูลฐานของเราจริงๆ 

แลวมันก็ตองปรับตัวใหเขาใจปรากฏการณเชนน้ีดวย 

คือสามารถปรับตัวใหสามารถหาทางแกไขหรือ

ปองกันสิ่งเหลาน้ีดวย 

  

  เพราะฉะน้ันปรากฏการณท่ีเม่ือกอนเรามี อสม. 

แคเพียง ๑ คนตอหมูบาน ตอนหลังอาจจะปรับขึ้นมา

เปน ๑๐ คน๖๔ อันน้ีคือลักษณะของการปรับ และท่ี

จริงแลวสมัยหน่ึงผมฟงคุณหมออมร ผมยังแอบนึก

หัวเราะวาอาจารยชางฝนเหลือเกินท่ีบอกวาตองมี    

อสม. ประจำครอบครัวหรืออะไรเชนน้ี จริงๆ แลวเรา

ไปติดกับคำวา อสม. แตจริงๆ แลว อสม. เปนแคนาม

สมมุติ ความจริงก็คือความรูเ ร่ืองของสุขภาพมัน     

จะตองไปถึงครอบครัว จะตองไปถึงแตละคน เมื่อเรา

เขาใจเชนน้ีแลว งาน “primary health care” มัน    

จะไมมีวันจบ เพราะมันจะตองทำงานอะไรท่ียากและ 

ซับซอนมากข้ึนเร่ือยๆ ฉะน้ันผมเองสวนตัวก็รูสึก

เหมือนกันวา พลวัตรท่ีวา “primary health care” คือ

อะไร และจะตองปรับตัวอยางไร ปรับวิธีการดำเนิน

งานอยางไรกับสังคมท่ีมันซับซอนมากข้ึน ตรงน้ีที่ผม

คิดวามันอาจจะยังลาชาอยู  

 

  ก็คิดวาคงพอสมควรแลว ควรจะตองยุติลงตรงน้ี 

ขอขอบคุณทุกทานครับ 

 

๖๓ ดูรายละเอียดใน กระทรวงสาธารณสุข, โครงการพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนักขาวพาณิชย กรม
พาณิชยสัมพันธ, ๒๕๑๙); คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสำนักขาวพาณิชย กรมพาณิชยสัมพันธ, ๒๕๒๔); และ สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 
สมาคมพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และมหาวิทยาลัยเกริก, สถานภาพของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในอดีต – ปจจุบัน ชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
๑-๗ (พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๓๙) (กรุงเทพฯ: บริษัท เดอะเบสท กราฟค ดีไซน จำกัด, ๒๕๓๙) 

๖๔ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๔) แลวสามารถสรางองคกรอาสาสมัครสาธารณสุขและจัดระบบโครงสรางสาธารณสุขในระดับหมูบานไดครอบคลุม ๖๘ 
จังหวัด, ๔,๘๐๐ อำเภอ, ๒๔,๐๐๐ หมูบาน หรือประมาณรอยละ ๕๐ ของหมูบานในชนบท โดยครอบคลุมประชากรในเขตชนบทประมาณ ๑๘.๕ ลานคน ตลอดจนอบรมเจาหนาสาธารณสุขระดับ
จังหวัด อำเภอ ตำบล ใหทำหนาท่ีครูฝกไดครบถวนในทุกพ้ืนท่ี; เพ่ิมขึ้นเปน ๗๒ จังหวัด, ๖๙๖ อำเภอ, ๖,๑๘๔ ตำบล และ ๔๘,๐๐๐ หมูบาน โดยครอบคลุมประชากรประมาณ ๓๗ ลานคนเม่ือสิ้นสุด
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๙) สามารถสรางองคกรอาสาสมัครสาธารณสุขและจัดระบบโครงสรางสาธารณสุขมูลฐานในระดับหมูบานไดครอบคลุมทุกหมูบานท้ังในเขตชนบทและเขต
เมือง ตลอดจนพื้นท่ีเฉพาะ โดยมีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขท้ังสิ้น ๖๒๗,๕๐๐ คน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๓๔) เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๓๙) 
สราง อสม. และศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ไดเต็มพื้นท่ีทั่วประเทศ โดยมี อสม. จำนวน ๖๕๓,๒๖๒ คน (๖๓๑,๖๘๓ คนในเขตชนบท และ ๒๑,๕๗๙ คนในเขตเมือง) และมี ศสมช. 
จำนวน ๖๔,๘๓๒ แหงท่ัวประเทศ มีจำนวนหมูบานท่ีบรรลุเกณฑสุขภาพดีถวนหนา ๕๔,๕๒๑ แหง และชุมชนเทศบาลอีก ๘๑๒ ชุมชน และในชวงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐ - 
๔๔) สามารถทำใหประชาชนมีสวนรวมในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานไดทั้งสิ้น ๗๑๑,๔๒๓ คน, มีกองทุนยาและเวชภัณฑประจำหมูบานท่ียังดำเนินการอยูจำนวน ๔๙,๒๑๘ แหง, 
ศสมช. ในเขตชนบท ๖๗,๑๙๒ แหง, ศสมช. ในเขตเมือง ๒,๙๖๒ แหง, มีหมูบานท่ีบรรลุเกณฑสุขภาพดีถวนหนาในเขตชนบทจำนวน ๖๕,๘๕๕๑ หมูบาน และชุมชนในเขตเมืองจำนวน ๑,๗๙๑ 
ชุมชน, ดู รัตติยา ศีลสารรุงเรือง, ๒๐ ปของเสนทางสูการมีสุขภาพดีถวนหนาของประชาชน (สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๔๓), ๔๑ - ๗. 
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¹¾.¹Ñ´´Ò : เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ เรียนแพทยศาสตรกอนที่จุฬาฯ ๒ ป แลวถึงตองขามฝากไปเรียนวิชาแพทยศาสตรแทๆ ที่

ศิริราชอีก ๔ ป สมัยโนนยังใชปริญญา MB [Bachelor of Medicine] แลวตอนหลังก็เพ่ิมงานหลักสูตรฝกงานอีกปหน่ึง

เปน ๕ ป แลวคอยไดปริญญา MD [Doctor of Medicine] ตามมาทีหลัง  

 

ÊÇÊÊ. : อาจารยเรียนสายอะไรมาครับ อายุรกรรมหรือรวมๆ?  

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ๔ ปนี่มันเรียนรวมกันหมด ๒ ปนี้จะเปนเร่ือง “pathology” [พยาธิวิทยา] อะไรตอไปเน่ีย แลว ๒ ปหลังคอยไป

เรียนกับคนไข มีไมแยกมาแตนั้น เปน “medicine” ทั้งหมด ไมมีการแยกนอกจากวามีการกำหนดใหไปทำงาน บางคน

จะไปอยูที่หนวยแพทยบริการของโรงพยาบาล บางคนไดไปดูงานประเภทคนไขผาตัดและก็ชวยหมอผาตัดบางอะไร

พวกน้ัน ไมไดแยกเปนแบบเฉพาะเจาะจง 

 

ÊÇÊÊ. : ชวงท่ีคุณหมอเรียนแพทย คุณหมอมีแรงบันดาลใจเร่ืองของการเจ็บปวยหรือเห็นอะไรท่ีทำใหเราสนใจ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ตรงขามเลย ผมไมไดตองการเรียนแพทยเลย สมัยน้ันเขานิยมเรียนกฎหมายกัน พอของผมเรียนกฎหมาย อยู

เนติบัณฑิตใหญ แตตัวเองอยากเปนแพทย แตความนิยมมันไมให และมันแพงท่ีสุดดวย ทั้งหมดที่เรียนแพทยกวาจะ

จบก็ใชเวลา ๘-๙ ป ตอนเรียนเตรียมอุดมศึกษานั้น ผมเรียนวิทยาศาสตร แตพออยากใหเปนแพทย ตอนท่ีอยูเตรียม

ตอนเรียนเตรียมอุดมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายถึงไปเรียนแพทย ที่จุฬาฯ ไปเรียนวิทยาศาสตรอยู ๒ ปกอนอยูที่

คณะวิทยาศาสตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ÊÇÊÊ. : ตองไปเรียนจุฬาฯ กอน แลวคอยมาเรียนท่ีศิริราช 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : เขาเรียกขามฟาก ศิริราชตอนนั้นเปนโรงเรียนแพทย ขึ้นอยูกับกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร ซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ยังไมแยกออกมาเปนทบวงมหาวิทยาลัย 

 

ÊÇÊÊ. : ทานอาจารยไดเรียนแลว เปลี่ยนแปลงไหมคะ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ดานฟสิกสคำนวณผมรูวาสูไมไหว แตเรียนแพทยสวนใหญมันใชการจำ 

 

ÊÇÊÊ. : พอเรียนแลวอาจารยสนใจเรื่องอะไรเปนพิเศษไหมคะ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : คือปกติเรียนแพทยจบสมัยน้ันมันไมเหมือนสมัยน้ี ที่เขาจัดใหมี “practice skill” [การฝกปฏิบัติ] ใหเปนปที่ ๕ 

แตสมัยน้ันเขามีท่ีเรียกวา “แพทยประจำบาน” เปนลูกจางท่ีมีอายุการทำงาน ๑ ป ยังไมไดเปนขาราชการ แตถา

ทำงานดี โรงเรียนแพทยหรือคณะแพทยศาสตรเขาก็อาจจะใหเปนตอ เขาเรียก “แพทยประจำบานอาวุโส” 

 

ÊÇÊÊ. : ทานอาจารยทำงานท่ีศิริราชนานเทาไรคะ? 
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¹¾.¹Ñ´´Ò : ปเดียว คือปแรกผมไมไดเปน ผมสมัครเขาไปเหมือนกัน แตมันติดอยูนิดหน่ึง เขามีกรรมการเลือก แตผมไมมี 

“recommendation” [ใบรับรอง] ของผูใหญ ผมเลยไปเปนแพทยคลินิกเอกชนท่ีเยาวราชสมัยน้ัน แตพอทำงานไปได 

๔-๕ เดือน อาจารยที่ศิริราชก็ขอใหไปสมัครอีกครั้งหนึ่ง เพราะปท่ีแลวน้ันเลือกผิดไปแลว ทานวาอยางนั้น ความจริง

เปนปที ่๒ ทีผ่มจบนะ ผมกเ็ลยสมัครเปนแพทยประจำบาน รุนผมเขาไดเปนปแรกเลยนะ แตผมเปนปท่ี ๒ หลังจากท่ีจบ 

 

ÊÇÊÊ. : ตอนท่ีอาจารยไปเปนแพทยประจำบานท่ีศิริราชนั้น อาจารยไดสนใจหรือดูแลเร่ืองโรคภัยไขเจ็บ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : มันก็ตองทำหมดทุกอยาง 

 

ÊÇÊÊ. : งานคนไขเยอะหรืองานจะหนักเหมือนตอนน้ีไหมคะ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : มีโอกาสไดใช “practice” [ฝกปฏิบัติ] ตองใชการวินิจฉัยโรค มีโอกาสไดใชยา รวมทั้งเร่ือง “emergency” 

[ฉุกเฉิน] ทั้งหลาย คือไดดูแลทุกโรคเลย แผนกศัลยกรรมก็มีนะ แตผมไมไดสนใจที่จะไปเปนศัลยแพทย ก็ยังสนใจ

เร่ือง “medicine” เพราะแมจะเปนศัลยแพทยที่มีชื่อดังก็ตาม ก็จะตองมีอายุรแพทยนั้นเปน “base” [ฐาน]  

 

ÊÇÊÊ. : แลวท่ีไปทำงานท่ีกองควบคุมโรคนั้นชวงไหน? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ตอนน้ันยังไมมีกองควบคุมโรคนะ พอจบจากแพทยประจำบานแลว อาจารยเขาก็อยากจะไดแพทยประจำบาน

อาวุโส แตผมเห็นวาเปนอีกป ไปก็ยังไมมีตำแหนง คือเปนลูกจางชั่วคราวตอไป เพราะฉะน้ันก็จะเสียเวลาไปอีกป พอดี

วามีผูใหญที่รูจักกับที่บาน รูจักกับที่บานเพราะวาเคยไปดูคนไขที่บาน คือคุณหมอบุญสง เลขะกุล นี่แหละ ทานเปน

ศัลยแพทย  

 

ÊÇÊÊ. : ตอนท่ีทานเปนอธิบดีกรมควบคุมโรค ตอนน้ันกรมควบคุมโรคนี้อยูตรงไหน? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ตอนน้ันกระทรวงสาธารณสุขยังอยูที่เทวะเวสมอยูเลย กระทรวงใหมที่อยูเด๋ียวน้ียังสราง ไมเสร็จ 

 

ÊÇÊÊ. : บรรยากาศเปนอยางไรบางคะท่ีวังเทวะเวสม? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : มันคอนขางจะแนนหนอยครับ มีแคตึกเกาๆ สองตึก แตมีแคสองสามชั้น ก็อาศัยตึกน้ันเปนท่ีทำงานของกรม

ของกอง คอนขางจะยัดเยียด แตวางานมันก็ยังนอย แลวผูใหญท่ีวา คืออาจารยสมบุญ ผองอักษร๑ ทานเปน 

“surgeon” [ศัลยแพทย] อยูกอนนะครับ แลวรับทุนไปศึกษาท่ีสหรัฐอเมริกา และไดรับปริญญาเอกทางดานระบาด

วิทยาของวัณโรค ทานกลับมาก็เรียกผมไปพบ ก็ชวนใหไปเขารับราชการ บอกวาเวลาน้ีวัณโรคมีความกาวหนาไปพอ

สมควร อยากมาใหชวยทำงานเก่ียวกับเร่ืองการรักษาวัณโรคและโดยเฉพาะการควบคุมโรค พูดสิบนาทีผมก็มาเลย 

สมัยโนนไมมีใครชอบหรอกครับรักษาวัณโรค และโรคเร้ือน 

 

ÊÇÊÊ. : โรคเรื้อนเปนโรคติดตอที่รายแรง 
 

๑๐๓

๑ นายแพทยสมบุญ ผองอักษร อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ระหวางวันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ และวันท่ี ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ - ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๖ ในสมัยรัฐบาลจอมพล ถนอม กิตติขจร 
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¹¾.¹Ñ´´Ò : ไมเปนโรคที่รายแรง แตวาเปนโรคที่ทำใหคนรังเกียจ 

 

ÊÇÊÊ. : อาจารยบอกวาพูดสิบนาทีแลวอาจารยมาเลย เพราะอะไร? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : เพราะผมเห็นวามันมีอะไรท่ีกาวหนาข้ึน การตรวจรักษาใหมๆ ทำใหผมมีโอกาสทำงานมากข้ึน เพราะยังไมมี

ใครทำ คุณหมอสมบุญก็ตั้งเปนสถานตรวจโรคปอดท่ียศเส ที่นั่นเคยเปนท่ีของสภากาชาดไทย แตตอนน้ีรื้อไปหมด

แลว เคยเปนสถานีอนามัยชั้น ๑ ของสภากาชาด เขาใชรักษาโรคอยู แลวชั้นหน่ึงน้ันแพทยสมาคมแหงกรุงสยามก็ได

เปดสาขาเพ่ือจะตรวจรักษาวัณโรค และไดขอใชสถานท่ีนี้จากสภากาชาดเพ่ือใชในการรักษาวัณโรค ตอนน้ันเม่ือ พ.ศ. 

๒๔๗๘ รัฐบาลยังไมมีการดูแลเรื่องวัณโรคเลย 

 

ÊÇÊÊ. : เปนความกาวหนาทางการแพทยในสมัยน้ันดวยใชไหมคะ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ก็ไมคอยกาวหนาเทาไรหรอกนะ ไมมีโรงพยาบาล รักษาดวยยาซ่ึงสมัยน้ีเขาก็คงไมใชแลว  

 

ÊÇÊÊ. : เปนชวงรัฐบาลไหนครับ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : สมัยตอนหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

 

ÊÇÊÊ. : ตอนน้ันอาจารยเร่ิมมีบทบาทอยางไรบาง?  

 

นพ.นัดดา : ผมเขาไปทำงานอยูในสถานตรวจโรคปอด ที่เดิมเปนสถานีอนามัยท่ี ๑ ของสภากาชาด ผมแปลกใจที่ผมผานมา

ทางน้ันตอนหลัง คือสภากาชาดไดเรียกคืนไป เขาจะนำไปพัฒนาเพ่ือจัดหาเงิน ตอนน้ันเราเชาเขาปละ ๑๒ บาท มันมี

โรงเรียนติดอยูโรงเรียนหน่ึง เขาร้ือหมดเลย เขาทำรานคาขายของใหญโต เขาพัฒนากิจกรรมหาเงินเขาสภากาชาด เขา

สรางเปนเรือนไม มันคลายๆ กับสถานีอนามัยชั้น ๑ ที่เราเคยไปใช ไมรูเขาคิดอยางไรก็ไมรู แลวก็มีอนุสาวรียวาเคยมี

สถานีอนามัยเปนแหงแรก 

 

  ตอนนั้นงานสาธารณสุขอยูกับกระทรวงมหาดไทยเปนกรมสาธารณสุขข้ึนอยูกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง

มหาดไทยอาจจะรูสึกเปนความคิดของจอมพล ป. จัดสรางโรงพยาบาลแหงแรกขึ้นมาในรัฐบาล ก็ที่เปนสถาบันโรค

ทรวงอกเด๋ียวน้ีใกลๆ กับแคราย แตกอนชื่อวา “โรงพยาบาลวัณโรคกลาง” ตอนแรกก็มีตึกเดียว มีเตียงอยู ๒๕ เตียง 

ตอนหลังรูสึกวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๘ ทานบริจาคเงินสรางข้ึนอีกหลังหนึ่งสำหรับใหรักษาภิกษุที่

ปวยเปนวัณโรค รวมแลวก็มีเตียงไมเกิน ๕๐ เตียง คนไมคอยมี ไมมีใครอยากไปเลนกับวัณโรค พยาบาลหรือแพทยก็

เคยเปนวัณโรคแลวคอยยังชั่วแลวก็ไปอยู แตที่อื่นน่ีมันแยกกัน เพราะตอนน้ันพอต้ังกระทรวงสาธารณสุขข้ึนมา ก็โอน

จากสังกัดของกระทรวงมหาดไทย มาขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นอยูกับกรมการแพทยก็ตั้งโรงพยาบาลวัณโรค

กลางข้ึน ของผมเปนสถานตรวจโรคปอดข้ึนอยูกับแผนกควบคุมโรคติดตอ ขึ้นอยูกับกรมอนามัยรับโรคติดตอ แยกกับ

กรมการแพทย กรมการแพทยรักษาโรคท่ัวไป เขาจะไมรักษาโรคติดตอเลย สำหรับกรมการแพทยแลวก็ยกฐานะข้ึน

เปนกองควบคุมวัณโรคในปลายป พ.ศ. ๒๔๙๒ 

 

ÊÇÊÊ. : แสดงวาพอยกฐานะเปนกองควบคุมวัณโรคเขาก็ไดเชิญอาจารยไป? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ผมเขาไป ผมก็เขาไปอยูสถานตรวจโรคปอด มันข้ึนอยูกับกรมอนามัย เดิมชื่อกรมสาธารณสุข 

 

ÊÇÊÊ. : ในชวงน้ันเปนอยางไรบาง? 

 

๙๖
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¹¾.¹Ñ´´Ò : มันก็มีตึกกับไม ขางลางเปนตึก ขางบนเปนไมเกร็ดๆ แบบโบราณ คนเรียกวาสถานตรวจโรคปอดยศเส 

 

ÊÇÊÊ. : แสดงวามีงานรักษาดวย 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : พอเสร็จสงครามแลว ยูนิเซฟ๒ ก็ให “streptomycin” มา แตตอนน้ันยังไมรูวาการใชยาท่ีถูกตองเปนอยางไร ก็

ฉีดทุกวัน ทีละ ๑ เดือน ถาดีขึ้นก็หยุดไป แลวในหลวงทานอยูที่สวิตเซอรแลนด ทานไดซื้อยา “paraaminosalicylic 

acid” หรือ PAS มีลักษณะเปนเกล็ด ทานก็ซื้อสงมาใหเรา ๒ กิโล ผมไปอยูใหม ก็มีการตอเติมใหตึกยาวขางหลังอีก ๑ 

ชั้น มีทางเดินตรงกลาง สำหรับเครื่องเอกซเรยประจำท่ี และมีสำหรับหองยา หองตรวจคนไข แลวก็ตอนน้ันยังไมมีแล็ป 

“lab” แตยูนิเซฟใหรถเอกซเรยเคล่ือนที่มาคันหน่ึง และเร่ิมมีที่ปรึกษาองคการอนามัยโลกทีมละ ๒-๓ คน 

 

ÊÇÊÊ. : ไมทราบวามีภาพไหม ในสิ่งท่ีอาจารยเลา มองเห็นภาพเกาๆ?  

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : มีนะ ตองไปคนดู และเราก็เคยพิมพเปนหนังสือเปดตึก ภาพสถานตรวจโรคปอด และภาพท่ีเราสรางตึกข้ึนมา

ใหมสองชั้น เด๋ียวน้ีรื้อไปแลว สมัยน้ันวัณโรคน้ีถือวานากลัวมาก ตองรักษาในโรงพยาบาล ตองกักตัวไวในโรงพยาบาล 

พูดงายๆ แยกจากสังคมหรือชุมชน แลวก็ลองคิดดูสิ ในโรงพยาบาลท่ีสรางไวก็มีคนไขอยูเต็ม โดยมาไมคอยรอด ไมมี

การรักษาท่ีแนนอน เรามีเอกซเรยแลว แตแล็ปยังไมมี ถาเอกซเรยแลวตรวจพบ TB ในปอดก็ใหเปนคนไขนอก อยูเปน 

๒ อาทิตย ๓ อาทิตย มีหนวยพยาบาลออกไปเย่ียมท่ีบาน ออกไปเย่ียมท่ีบานก็ลำบาก เพราะบานเขาอาจจะไมอยาก

ใหเย่ียมก็ได เพราะกลัวชาวบานรูวาบานน้ีเปนวัณโรค ก็แตงตัวธรรมดา ก็ไมมีอะไรมาก 

 

ÊÇÊÊ. : ทานอาจารยไปเย่ียมสวนใหญยานไหนคะ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : หมอไมไดออกไปเยี่ยม สงพยาบาลไป ไมไดเย่ียมเฉพาะทุกราย เย่ียมเฉพาะเวลาท่ีมีปญหา เชนกินยาไมได

อะไรมากกวา เร่ืองวิธีการรักษายังไม... 

 

ÊÇÊÊ. : เร่ืองการรักษายังไมมีแบบแผนชัด? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ทีแรกก็ฉีดยาสเต็ปโตมัยซินใหแลวก็ใหกิน PAS ก็ไมรูวาเมื่อไรจะหาย มันไมมีหลักเกณฑอะไรวาเมื่อไรจะได

กลับ 

 

ÊÇÊÊ. : ไดผลไหม? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ไดผลสิ มันดีขึ้น ยาเสต็ปโตมัยซินเปนยาฉีดขนานแรก อเมริกันพบตอนปลายสงคราม เด๋ียวน้ีก็ยังใชอยูสเต็ปโต

มัยซิน แตวิธีการเปล่ียนไปเยอะ ทีนี้ที่อื่นเขาก็วาทำไมพอเราตรวจคนไขวัณโรคแลวไมเอาเขาโรงพยาบาล ก็วันๆ มี

คนไขมา ๒๐-๓๐ คนท่ีตรวจพบ แลวก็มีโรงพยาบาลอยูแหงเดียว และมีเตียงแค ๕๐ เตียง ก็เต็มไปหมด เราก็ยกฐานะ

ขึ้นเปนกองควบคุมวัณโรค และยูนิเซฟก็มาชวยสรางแล็ปตรวจเชื้อวัณโรคใหหลังหน่ึง เปนตัวหลักท่ีจะตรวจเสมหะ

แลวพบเช้ือวัณโรค แลวก็เพาะเช้ือดวย เราก็ตองทำตามแนวทาง เราจะตองตรวจเสมหะดวย อาจจะเปนทุกสองเดือน

๙๗

๒ UNICEF - กองทุนสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ  
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สามเดือน เพราะการประเมินผลการรักษาถาใชภาพเอกเรยไมคอยแน เปรียบเทียบภาพเอกเรยมันไมแน บางทีมัน

อานผิด การตรวจเช้ืองายกวาเยอะเลย ถาอาการดีขึ้น คนไขมารับยาสม่ำเสมอ ภายในเดือนสองเดือน เชื้อที่ตรวจพบ

จะคอยๆ หายไป ตอนน้ันเราเปนการท่ีเขาเรียกวาการควบคุมรักษาโรคติดตอแบบ “vertical program” แนวด่ิง 

โครงการท่ีมีเจาหนาท่ีพิเศษทำโดยเฉพาะโรค  

 

  ตอมาเขาพบวามีทางท่ีจะใชยาสเต็ปโตมัยซิน และยาอีกขนานท่ีดีมาก เปนยาท่ีถูกมากดวย และคนไขกินก็ไมคอย

แพดวย แตวิธีการรักษามันเยอะเหลือเกิน กินคูกับพีเอเอส สามารถรักษาใหหายไดในเวลา ๑ ป ที่สำคัญทำใหเสมหะ

นั้นเปล่ียนเปนลบไปเลยคอนขางจะเร็ว  

 

  ตอนน้ันเร่ิมมีการรักษาแบบผาตัด หมอสมบุญไปดูงานเพ่ิมเติม สำหรับรายท่ีรักษาดวยยาก็เต็มที่แลวมันยังเหลือ 

เชนวายังมีแผลโพรงอยู ถารักษาตอไปอาจจะไมหายขาด ก็ผาตัดเอาแผลโพรง หรือใหกระบังลมไดมีโอกาสพัก มันก็

ชวยใหแผลโพรงปดไดบางบางราย ควบคูกับยาท่ีมีเพ่ิมข้ึน เราก็ใชอยูหลายป เราทำการผาตัดปหน่ึงเกือบสองรอย

สามรอย อีกอันก็เปนการผาตัดเอาซี่โครงบางซี่ออก เพ่ือที่จะยุบผนังทรวงอกใหปอดขางลางน่ียุบเลย หรืออีกอันก็ใส

วัสดุที่เปนโฟมเปนพลาสติก ใสเขาไปที่ตรงยอดใหมันดันใหปอดขางลางมัน “collapse” [ยุบลง] ถาวรเลย บางคนทำ 

๒ ขาง ผาตัดขางหน่ึงอีกขางหนึ่งใส “collapse” มีอยูคนหน่ึงยังอยูเลยเปนศิลปน ผมก็ไมอยากจะเอย เพราะเราไมได

รับอนุญาตจากเขา เปนคนท่ีทำท้ัง ๒ ขางเลย เด๋ียวน้ีก็ยังอยู ยังเห็นชื่อเลย 

 

ÊÇÊÊ. : แลวตอนน้ันมีแพทยที่สนใจเรื่องวัณโรคหลายคนไหมคะ? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : เม่ือตอนน้ัน เน่ืองจากวาองคการอนามัยโลกไดแนะนำใหโอนโรงพยาบาลวัณโรคกลาง ซึ่งข้ึนอยูกับกรมการ

แพทย ใหมาขึ้นเปนกองโรงพยาบาลวัณโรค ทำงานประสานงานกับกองควบคุมวัณโรค สังกัดกรมอนามัยเหมือนกัน 

ตอนน้ันเรามีแพทยหลายคน แพทยที่สถานตรวจโรคปอดและสถานควบคุมวัณโรคมีอยู ๔ - ๕ คนได ที่โรงพยาบาลก็

มีหลายคน อีกส่ีหาคน เพราะมีโรคอื่นท่ีไมใชวัณโรค มีโรคหลอดลมพองและโรคมะเร็งปอดพวกน้ีดวยอีกหลายคน เรา

ก็มีการ “Exchange conference” ผลัดกัน อาทิตยหน่ึงแพทยทางโนนก็มาเขา เรียกโรงพยาบาลโรคปอดก็มา 

“conference” กับกองควบคุมวัณโรค และก็นำมาดูวามีเคส “case” ใดที่จะตองสงไปผาตัด อีกอาทิตยหน่ึงพวกท่ีอยู

ทางน้ีก็ไป “conference” กับพวกท่ีอยูทางโนน สมัยโนนมันยากกวาสมัยน้ีเยอะ 

 

ÊÇÊÊ. : คุณหมอสมบุญหายไปไหนแลว? 

 
¹¾.¹Ñ´´Ò : ทานเสียไปหลายปแลว ทานเคยเปนรองปลัดกระทรวง ทานเคยเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง เขาใหทานไป

ดูเร่ืองการควบคุมโรคไขมาลาเลียท่ีไดรับการชวยเหลือจาก USAID  

 

ÊÇÊÊ. : ไมทราบวาใครเปนผูนำผูบุกเบิกดานวัณโรค? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ก็มี ตอนน้ันผมเพ่ิงเขามาทีหลัง มีหมออยูสองคนท่ีเขามากอนผม ตอนน้ีก็ไมอยูแลวท้ังคู ไปเรียนท่ีอินเดีย ตอน

นั้นเพ่ิงตั้งเก่ียวกับการควบคุมโรคขึ้นมาใหม ผมเขามาที่หลัง คุณหมอสมบุญ ผองอักษร เปนผูอำนวยการสถานตรวจ

โรคปอด และตอมาเปนผูอำนวยกองควบคุมโรค ตอนนั้นผมเขาไปใหมๆ ก็ชวยตรวจดู เขาสงใหไปเรียนเอกซเรย 

แผนกเอกซเรย ที่ศิริราช ไปเรียนเอกเรยปอดอยู ๒ - ๓ ป แลวก็สงไปเรียนปริญญาโทสาขาสาธารณสุขศาสตร ซึ่งตอน

นั้นสังกัดอยูกับคณะสาธารณสุขศาสตร กระทรวงสาธารณสุข ขึ้นอยูกับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ตอนน้ันท่ีขึ้นอยูกับ

กระทรวงสาธารณสุขก็มีคณะสาธารณสุขศาสตร  

 

๙๘
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 ตอนนั้นเราก็เริ่มแผนจะขยายงาน คือเราเห็นแลววา การควบคุมตรวจรักษาวัณโรคไมสามารถหาเงินมาสรางโรง

พยาบาลตรวจรักษาวัณโรคไดเปนหลายๆ รอยเตียง ก็เปนคนไขนอกเสียสวนใหญ บางคนก็ไมเขาใจวาทำไมรักษา

นอกโรงพยาบาล ตอนหลังเขามีการศึกษาคิดคนยารักษาวัณโรคใหมากย่ิงขึ้น ก็พบวาการผาตัดไมจำเปน ยา 

“Isoniazid” รวมกับ PAS ราวปหน่ึงหรือปคร่ึงก็หายแลว ก็มีการศึกษาทดลองท่ีเมืองมัทราส [Madras] ประเทศ

อินเดีย ตอนน้ันสถาบันวิจัยทางการแพทยของอังกฤษสาขาวัณโรคไปศึกษาการใชยารักษาวัณโรคหลายแหง รวมถึง

ศูนยที่มัทราส อินเดีย เพราะตอนน้ันอินเดียเพ่ิงเปนเอกราชใหมๆ เขาก็พูดกันรูเร่ือง ของเราเขายังไมเคยมา เพราะเรา

เพ่ิงเร่ิมมาทำ แตที่โนนเปนศูนยท่ีดูแลโดยอังกฤษอยูแลว ขณะน้ียังเปนอยูเปนศูนยกลางศึกษา ไมทราบวาเปล่ียนช่ือ

วาเปนอะไรแลว เขาศึกษาทดลองท่ีมัทราส ค.ศ. ๑๙๗๖ แบงคนไขออกเปน ๒ กลุม คนไขทั้งหมด ๑๖๐ คน กลุมที่ ๑ 

ใหอยูกับสถานพักฟนอยูโรงพยาบาลรักษาวัณโรค อีกกลุมหน่ึงใหอยูที่บานเหมือนเดิม ซึ่งการโภชนาการก็ไมคอยดี 

แลวก็แออัด แตมีพยาบาลและหมอไปเย่ียมเดือนละ ๒-๓ คร้ัง แลวก็ไปเอายามากินท่ีบานอาทิตยละคร้ังและใหคน

เขามาดูดวยวากินยาหรือเปลา คนท่ีโรงพยาบาลก็สบาย ไดโภชนาการจากโรงพยาบาล เขาก็ใหพักอยูสี่หาเดือนใน 

“sanitarium” [โรงพักฟน] เขาก็ใหคนไขมาพักอยู นอนอยูไมใหกระดิกตัวเลยวันๆ หน่ึงและไมใหไปหองน้ำเลย 

 

ÊÇÊÊ. : ทำไมละคะอาจารย? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ก็ยึดการพักผอน ใหปอดมันพัก ใหมันเคล่ือนไหวนอยท่ีสุด ถามันดีขึ้นก็ไปหองน้ำเองไดอะไรบาง เพราะฉะน้ัน

เอามาเทียบกัน ปรากฏวาพวกท่ีอยูโรงพยาบาลและพวกท่ีอยูที่บาน ผลการรักษาไมตางกันเลย นี่เปน evidence ที่

คอนขางจะ solid มาก คนไขที่รับการรักษาไปแลว ๕ ปก็ไมมีใครกลับมาเปนใหม นับวาเปน evidence ที่ solid 

มากวาสามารถรักษาวัณโรคแบบคนไขนอกไดแบบไมตองเขาโรงพยาบาล สักวันก็มีโอกาสหายเทากับคนท่ีโรง

พยาบาล ย่ิงกวาน้ัน คนท่ีเปนผูสัมผัสโรคที่บานก็ไมปรากฏวาติดเชื้อข้ึนมามากกวาคนท่ีโรงพยาบาลเลย ก็มีการศึกษา

เพ่ิมขึ้นวา ถาคนไขวัณโรคมีการใชยาท่ีเหมาะสม ถาตรวจพบเช้ือเปนบวกเสมหะเปนบวก ๒ สัปดาหไปแลว จะไม

สามารถจะ infect คนอื่นได ถึงแมวาจะมีเชื้ออยูบาง แตก็ไมแพรเชื้อใหกับผูที่สัมผัสโรค ถึงแมวาจะอยูบานเดียวกัน 

 

ÊÇÊÊ. : คนท่ีทำงานรวมกับอาจารยในสมัยน้ันยังพอจะเลาเร่ืองราวไดไหมครับอาจารย? 

 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ก็มีอยูไมก่ีคน ก็มีเพ่ือนอยู คือหมอบัญญัติ ปริชญานนท๓ จริงๆ เขาอยูทางฝายของโรงเรียนแพทยที่ศิริราช เปน

ครูสอน ตอนหลังก็เขามาเก่ียวกับการควบคุมดวย เพราะการควบคุมวัณโรค ไมใชตรวจพบและก็ใหยาไป สวนท่ีเปน

สาธารณสุขก็คือใหยาไปและตองกินยาครบทุกมื้อ เพราะฉะน้ันหมอไมมีเวลาจะชวยดูวาคนไขตองกินยา จะตองมีคน

ชวยมาเปนอาสาสมัครอบรมใหเขาดูแลคนไขกินยาใหครบทุกมื้อ อันน้ีสำคัญท่ีสุด 

 

ÊÇÊÊ. : อาจารยคะเทาท่ีฟง อาจารยจะมีความสนใจ อาจารยจะมีบทบาททางดานงานควบคุมวัณโรคมาก ถาสมมุติวา เรา

จะมาสัมภาษณหรือมาปรึกษาอาจารยเพ่ิมที่เราจะจัดทำพิพิธภัณฑเก่ียวกับเรื่องนี้เก่ียวกับในแงของการควบคุม

วัณโรค ซึ่งไดสัมภาษณอาจารยมาแลวบางสวน แตอยางอื่น [เชน] หองแล็ป วิธีการตรวจ อุปกรณ 

 

๙๙

๓ ศาสตราจารยนายแพทยบัญญัติ ปริชญานนท  



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

¹¾.¹Ñ´´Ò : คือมีเหลืออยูบาง แตของพวกน้ีไมไดใช ก็นาเสียดาย ตอนท่ีเรายายจากยศเส มันมีเคร่ืองอัดลมอยูสองสาม

เคร่ือง ไมรูมันหายไปไหนหมด ยังเหลืออยูบางท่ีสมาคมปราบวัณโรค และยังมีกลองจุลทรรศน ซึ่งก็เปนเคร่ืองมือที่

สำคัญท่ีสุดในการตรวจหาผูปวย และดูวาผูปวยคนน้ีแพรเชื้อมากหรือนอย สำหรับดูวาเสมหะบวกมันลดลงแคไหน 

 

ÊÇÊÊ. : อยากจะขอเอกสารหรือสิ่งของที่อาจารยไมใชแลว เราจะไดนำไปทำ collection เพ่ือใหคนอื่นมาสืบคน คือจะทำ ๒ 

สวนนะคะ คือถาเราจะรวบรวมเร่ืองงานเก่ียวกับการควบคุมวัณโรคผานประสบการณชีวิตของอาจารยใหเห็นความ

เชื่อมโยงและพัฒนาการของงาน แลวพอจะทราบวามีเอกสาร อุปกรณ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ พอเราได เราก็จะ

เก็บเปนแฟมเอกสารและรวบรวมเปนแบบดิจิทัล [digital] ดวยเพ่ือไวสืบคน และเราก็จะมีเอกสารตรงนี้ใหเขาไดเขา

มาอาน เพ่ือทำงานวิจัย ใหเขาไดคนควาเร่ืองนี้เพ่ิมขึ้น ตามที่ทานอาจารยบอกไวเมื่อก้ี  

 
¹¾.¹Ñ´´Ò : มีเอกสารเราทำ และผมเขียน เก่ียวกับวิวัฒนาการของการรักษาวัณโรค ก็มีอยางมากเลยนะ ตอนท่ีเรายายออก

จากท่ียศเส ทางกาชาดก็ไมใหคาชดเชยอะไรสักอยาง แตโชคดีท่ีมูลนิธิผูปวยวัณโรคมีเงินอยู เขาก็อนุมัติเงินจากงบ

ประมาณมาเปดตึกน้ี เคราะหดีวาเราไดงบประมาณมาแลวก็มีคนไขอยูคนหนึ่งเปนทนายความ แลวแกเปนวัณโรค 

แกก็บริจาคท่ีดินใหญมาเลย คือที่นี่ ใหแกกองวัณโรค และเราก็ไมมีงบประมาณท่ีจะมาสราง เราก็เลยไปขอใหทาง

กรมธนารักษที่เปนเจาของท่ีดิน ชวยจัดการดูแล คลายกับวามีรานคา ขอใหเขาจัดการดูแล เขาก็สรางถนนผานท่ีแหง

นี้ที่ใหญมาก ตอจากน้ันก็มีคนมาอยู ตอนแรกมีคนมาบุกรุกเขาอาศัยอยูตลอด เราก็ไมสามารถจะไลเขา จะฟองก็

พอดีที่เรามีเงินจากการอนุเคราะหของผูปวยอยูหลายลานบาท ก็ไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ ขอใหชวยไลพวกน้ี

ออกไป เสียเงินไปเทาไร รูสึกวาจะเปนแสนเดียว จำไมไดแลว แสนหรือสองแสนไมรู สองวันหมดเลย พวกท่ีบุกรุกท่ีไม

ยอมออกไป หมดเกลี้ยงเลย เราก็ไดสราง เสร็จพอดีตอนเศรษฐกิจลูกโปงแตก เราไดเชิญสมเด็จพระเทพฯ มาเปน

ประธาน และก็มีหองท่ีทานเคยมาประทับ ผมก็มีหนังสือวารสารท่ีผมรับเอง หนังสือตำราเก่ียวกับวัณโรค ผมก็เลย

บริจาคใหที่หองสมุด ก็เลยขออนุมัติกรมใหตั้งชื่อผมเปนหองสมุดชั้นสาม ถามีหนังสือเลมที่วา รูสึกวาจะมีเหลืออยู 

หนังสือชื่อวา “จากยศเสไปถึงบางโพ” แลวก็มีรูปสมเด็จพระเทพฯ แลวก็มีรูปถายท่ียศเสดวย เมื่อเราเริ่มขยายไปใน

ภูมิภาค ไปเปดสถานตรวจโรคปอดข้ึนเปนแหงแรกท่ีเชียงใหม ตอนน้ันยังเปน “vertical program” อยู ตอนหลังเราได

สรางการจัดการเปนผูปวยนอก อยางผูปวยนอกก็รักษาไดเลยโดยไมตองไปอยูที่โรงพยาบาล ขยายไปทีละภาคทีละ

ภาค ตอนน้ีก็มี ๑๑ เขต แบงออกเปนสำนัก ตอนน้ันแทนท่ีจะเปนศูนยวัณโรคเฉยๆ เขาก็ใหพวกกลุมโรคอื่นดวย จาก

โรคติดตอเปนโรคไมติดตอดวย งานน้ีชื่อวา “สำนักงานควบคุมโรคระดับเขต”  

 

  มีอีกอันหน่ึงท่ีสำคัญอีกตอนหน่ึง ตอน พ.ศ. ๒๕๓๒ ตอนน้ันวัณโรคระบาดขึ้นมาเปนการใหญ ตอนท่ีเขาทำในป

แรก ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๘ เราขยายไปตางจังหวัดโดยฝกอบรมตั้งสุขาภิบาล ใหตรวจเสมหะ ดูกลองได จายยาได ไป

ใหจังหวัดละ ๒ คน ๓ คน ทั่วหมด เขาก็ทำได คนไขจะมาตรวจ ตอนน้ันยังไมมีโรงพยาบาลประจำจังหวัด มีแตสถานี

อนามัยชั้น ๑ เทาน้ันเอง โรงพยาบาลชุมชนก็ยังไมมี ตอนน้ันเขาเรียกวาแผนงานวัณโรคแหงชาติ ภาษาอังกฤษยอวา 

NTP หรือ National Tuberculosis Program  

 

ÊÇÊÊ. : ชวงท่ีอาจารยเปนอนุกรรมการการพัฒนาแผนแหงชาติ 
 

¹¾.¹Ñ´´Ò : ผมไมไดเปนกรรมการเก่ียวกับแผนงานของสาธารณสุข กระทรวงเขาต้ังกลุม กลุมละ ๕ ป  

 

ÊÇÊÊ. : พอทำมาได ๒๕ ป เราลดการเปนวัณโรคไดคร่ึงหน่ึง มันก็เหมือนเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังหน่ึง มันระบาดใหญ 

 

๑๐๐
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¹¾.¹Ñ´´Ò : มีเกิดระบาดใหญขึ้นมา เมื่อองคการอนามัยโลกมีการประชุมในป ค.ศ. ๑๙๙๑ สมัชชาอนามัยโลกประจำป 

[World Health Assembly] ครั้งท่ี ๔๔ ปรากฏวาวัณโรคกลับข้ึนมาระบาดอีกคร้ังหน่ึง ใหญเลย เพราะความละเลย

ทั้งหมดในโลกน้ี โดยเฉพาะตัวอยางของอเมริกัน เขานึกวาวัณโรคเหลือนิดเดียว เขาก็เห็นวาโรคน้ีหมดแลว เขาก็ตัดงบ

ประมาณ ตัดหมดเลยสำหรับที่จะต้ังส่ิงท่ีเคยตรวจรักษาวัณโรค เอางบประมาณไปใหจังหวัดใชทั่วๆ ไป วัณโรคไม

สนใจ มันก็เกิดขึ้นมาใหม  

 

  ปรากฏวาคนท่ีอยูในประเทศท่ีมีวัณโรคเยอะๆ อพยพเขาไปอยูในอเมริกา ประเทศอุตสาหกรรมท้ังหลายเหมือนกัน

หมดเลยนะฮะ อพยพไปอยูก็เอาวัณโรคไปดวย ทำใหวัณโรคไประบาดตามเมืองใหญๆ นิวยอรค ไมอามี อะไรเน่ีย ทาง

ยุโรป เหมือนกันหมดเลย เพราะการละเลยอยางท่ีวา ทีนี้อเมริกันก็ทุมเทกันขนานใหญเลย ป ค.ศ. ๑๙๙๑ - ๑๙๙๒ 

ตอนน้ันข้ึนพรวดๆ เขาคิดวา ค.ศ. ๑๙๘๕ คิดวาจะลง ปรากฏวาหลัง ๑๙๘๕ มันข้ึนมา ๒๐ เปอรเซ็นต ในป ๑๙๙๐ - 

๑๙๙๒ เพ่ิมขึ้นมา ๒๐,๐๐๐ ราย และการรักษาก็ไมไดความ ไมไดมีใครสนใจ คนไขไมคอยกินยา และเร่ิมมีการด้ือยา 

อเมริกันตองทุมเงินอีกคร้ังหน่ึงเปนการใหญ ๑,๑๐๐ ลานเหรียญ ถึงเอาอยูภายใน ๕ - ๖ ป  

 

  เขาเองก็เริ่มคิดไดวา แมเขาจะรวยขนาดน้ีก็ไมสามารถควบคุมวัณโรคไมใหติดตอไปได ยกเวนจะตองดูแลปญหา

วัณโรคท้ังโลกดวย พอดีตอนน้ีก็มี “สหพันธตอตานวัณโรคนานาชาติ” เขาทำวิจัยเก่ียวกับโรควัณโรคอยูเร่ือย เขาก็ใหด็

อกเตอรที่เกงเร่ืองวัณโรคมาก เปนพวกชาวเช็ค๔ และชาวรัสเซีย ตอนน้ันมีการคนพบยารักษาโรคท่ีเย่ียมท่ีสุด เด๋ียวน้ีก็

เย่ียมท่ีสุดคือ “Rifampicin” แลวทางคณะกรรมการวิจัยของอังกฤษก็ดูเร่ืองการทดสอบเร่ืองการรักษาวัณโรคดวยยา

มาตลอดตั้งแตตน ปรากฏวาเอายาเกามาผสมใหเปน ๓ อยาง ๔ อยาง ก็สามารถลดเวลาท่ีจะรักษาวัณโรคไปได คือ

ลดเวลาในการรักษาแตกอนนี้ ๑ ป ถึง ๑ ปครึ่ง ก็มีปญหาอีกละวายาน้ีมันก็จะมีราคาแพง ก็เอาไปลองท่ีแอฟริกาท่ีมี

เอดสระบาดเยอะ แตก็เอาไปลอง ตอนน้ันแยมาก สถานท่ีคลายสถานีอนามัยก่ึงโรงพยาบาล ก็เอายาไปใหคนไขที่อยู

โรงพยาบาลไมเกิน ๒ เดือน หมายความวาใหเอายาน้ีกินตอหนา ก็ไดผลการรักษาดี จากที่ตอนนั้นผลการรักษาไมถึง 

๕๐ เปอรเซ็นต ขึ้นมาเปน ๘๐ เปอรเซ็นต เพราะฉะน้ันองคการอนามัยโลกใชโอกาสป ๑๙๙๑ - ๑๙๙๓ นี้ เขาต้ังวาใช

ระบบยาใหม เขาเรียกวาเปน “Directly Observed Treatment, Short-course” ตัวยอ DOTS๕ เปนตัว “strategy” ที่

จะเอามาเลนงานกับพวกวัณโรค ผลงานท่ีแกวิจารณในงานประชุมวัณโรคในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ทานคนน้ีมีคนไปฟงเยอะ

เลย แกเตือนไววาระบบยาน้ีไมควรใหยาคนไขไปกินเองโดยเด็ดขาด ตองมีคนดูแลใหกิน ไมงั้นจะทำใหเกิดการดื้อยา

ขึ้นอยางมากมายข้ึน [เน่ืองจาก] ไมฟงอาจารยคนน้ี ก็ปรากฏวาเปนความจริง ที่พวกเราเรียกวา MDR-TB๖  เพราะมัน

ดื้อกับยา  

 

 พอแคนี้กอนนะครับ 

 

๑๐๑

๔ หมายถึงชาว Czechoslovakia กอนจะแบงออกเปน Czech Republic กับ Slovakia ใน ค.ศ.๑๙๙๓ 
๕ ดูรายละเอียดของยุทธศาสตรการรักษาวัณโรค DOTH ไดใน http://www.tbalert.org/worldwide/DOTS.php 

๖ ตัวยอของ Multi-Drug Resistant Tuberculosis 
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๑๐๓



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

๑๐๔

¹ÒÂá¾·Â �¡ÇÕ äªÂÈÔÃÔ 
 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต รุนท่ี ๓ จาก

คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๑๖ หลัง

จากน้ันเปนแพทยประจำบานภาควิชากุมารเวชกรรมท่ีคณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๑ ป พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนผูอำนวยการโรงพยาบาล

ประทาย จังหวัดสุรินทร ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๐ เปนผูอำนวยการ 

โรงพยาบาลยโสธร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ไดรับรางวัลแพทยชนบทดีเดน ระหวางป 

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๑ เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัด

อุบลราชธานี และ พ.ศ. ๒๕๕๒ ยายไปเปนผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาราช 

จงัหวัดนครราชสมีา จนถึงปจจบุนั อายุ ๖๐ ป 

 

¹ÒÂá¾·Â �â¡ÁÒμÃ ¨Ö§àÊ¶ÕÂÃ·ÃÑ¾Â � 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

มานุษยวิทยา (Ph.D. Social Anthropology) จากมหาวิทยาลัยฮารวารด 

สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๔๑ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐ เปนแพทยประจำ 

โรงพยาบาลชุมชนชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๓๐ – 

๒๕๔๖ ดำรงตำแหนงเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ในสำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร (เดิมชื่อกองแผนงานสาธารณสุข) สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖ เปนหัวหนากลุมนโยบายสังคมกับ

สุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร และต้ังแต พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ปจจุบัน เปน 

ผูอำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อายุ ๕๐ ป 

 

¹ÒÂá¾·Â �ªÙªÑÂ ÈØÀÇ§È � 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พศ. ๒๕๒๐ ปริญญามหาบัณฑิตทางดานอาชีวอนามัย 

จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. ๒๕๓๔ และสำเร็จการศึกษา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตป พ.ศ. ๒๕๓๕ มีประสบการณเปนผูอำนวยการ

โรงพยาบาลชุมชนมา นานกวา ๑๐ ป และใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดรับรางวัลแพทยดี

เดนจากสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทยนานาชาติ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐ 

เปนประธานชมรมแพทยชนบทสองสมัย เคยดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักงาน

สนับสนุนและพัฒนาการกระจายอำนาจดานสุขภาพ (สพกส.) เปนนักวิชาการ

สาธารณสุขระดับ ๑๐ ผูเชี่ยวชาญ (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) และเคยดำรง

ตำแหนงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ปจจุบันเปนที่ปรึกษา

ประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อายุ ๕๖ ป 
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๑๐๕

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ �à¡ÕÂÃμÔ¤Ø³ ´Ã.·ÇÕ·Í§ Ë§É �ÇÔÇÑ²¹� 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๑ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๓ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษา

อังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๑๕ และสำเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทางดานสังคมศาสตรจาก Syracuse University สหรัฐอเมริกา เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๑๙ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๙ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการศูนย

ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

มหิดล ใน พ.ศ. ๒๕๑๖ ไดรับแตงต้ังใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ คณะ

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนกรรมการบริหาร

บริษัทสำนักพิมพแสงแดด อายุ ๖๑ ป  

 

¹ÒÂá¾·Â �¹Ñ´´Ò ÈÃÕÂÒÀÑÂ 
 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ หลัง

จากน้ันเปนแพทยประจำบาน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในระหวางป 

พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๓ เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลโรคทรวงอก ในชวงป พ.ศ. 

๒๕๑๓ – ๒๕๑๘ เปนผูอำนวยการกองควบคุมวัณโรค กรมการแพทย พ.ศ. 

๒๕๒๓ – ๒๕๒๖ ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนนายกสมาคมปราบวัณโรคแหงประเทศไทย และเปนที่ปรึกษา

องคการอนามัยโลกประจำประเทศไทยเร่ืองวัณโรค สำนักผูแทนองคการอนามัย

โลกประจำประเทศไทย และ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนผูทรงคุณวุฒิของสมาคมปราบ

วัณโรคแหงประเทศไทย ปจจุบันเปนนายกนิยมไพรสมาคม (พ.ศ. ๒๕๕๑) อายุ 

๘๖ ป 

 

¹ÒÂá¾·Â �ºÃÃÅØ ÈÔÃÔ¾Ò¹Ôª  
 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต แผนก

ศัลยกรรม มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๒ เปนผูอำนวยการโรงพยาบาล

มหาสารคามคนแรกใน พ.ศ. ๒๔๙๔ ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๙๕ ยายมาเปนผูอำนวย

การโรงพยาบาลสระบุรี พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดรับทุนการศึกษาวิชาศัลยกรรมท่ีประเทศ

สหรัฐอเมริกา เปนเวลา ๒ ป พ.ศ. ๒๕๐๑ เปนแพทยประจำบานท่ีโรงพยาบาล 

อีสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนรองอธิบดีกรมการแพทย และใน 

พ.ศ. ๒๕๒๖ ดำรงตำแหนงรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปจจุบันเปนนายก

สมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทย อายุ ๘๔ ป  

 



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

๑๗๖

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ � ´Ã.àºÞ¨Ò ÂÍ´´Óà¹Ô¹ - áÍçμμÔ¡¨ �  
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๘ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต สาขา

สังคมวิทยามานุษยวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๑ ไดรับปริญญา

มหาบัณฑิตทางมานุษยวิทยาการแพทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ และปริญญาเอกทาง

ดานมานุษยวิทยาจาก University of Illinois ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ระหวางป พ.ศ. 

๒๕๑๒ – ๒๕๑๓ รวมจัดทำโครงการสาธารณสุขสารภี จังหวัดเชียงใหม ในชวงป 

พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๘ รวมจัดทำโครงการพัฒนาสาธารณสุขลำปาง จังหวัด

ลำปาง พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนอาจารยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ตอมา 

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๗ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนอาจารย (พิเศษ) ประจำสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อายุ ๖๔ ป 

 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ �à¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¹ÒÂá¾·Â �»ÃÐàÇÈ ÇÐÊÕ  
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๔ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย

โคโลราโด สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๐๓ จบหลักสูตรมนุษยพันธุศาสตร (Human 

Genetics) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ตอมาในป 

พ.ศ. ๒๕๒๔ ไดรับรางวัลแมกไซไซสาขาบริการรัฐ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๘ – 

๒๕๓๐ ดำรงตำแหนงหัวหนาภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล เคยเปนผูอำนวยการศูนยประสานงานทางการแพทยและสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข และเปนประธานคณะกรรมการวิจัยสุขภาพ องคการอนามัย

โลก ภูมิภาคเอเซียอาคเนย ปจจุบันเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ภาควิชา 

อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อายุ ๗๘ ป 

 

¹ÒÂ¾ÙÅ·ÃÑ¾Â � » �ÂÐÍ¹Ñ¹μ� 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๕ สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๐๖ และ Master of Public Administration 

University of Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๑๐ ในป พ.ศ. ๒๕๒๗ 

เปนผูอำนวยการกองงบประมาณฝายสาธารณสุขและสาธารณูปการ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

เปนผูอำนวยการกองงบประมาณฝายเศรษฐกิจ ๓ พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนผูชวย 

ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนท่ีปรึกษาสำนักงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๔๒ เปนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ และระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๑ 

เปนผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ปจจุบัน เปนท่ีปรึกษาดานนโยบายและแผน

งานโครงการในคณะแพทยศาสตรศริริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อายุ ๖๗ ป 
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ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ �¾ÔàÈÉ¹ÒÂá¾·Â �ä¾¨ÔμÃ »ÇÐºØμÃ 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๗ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๘ ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ได

รับประกาศนียบัตรในสาขา Health Planning จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins 

สหรัฐอเมริกา ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดรับรางวัลแพทยชนบทดีเดน ในชวงป พ.ศ. 

๒๕๒๑ – ๒๕๒๕ เปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงและจังหวัด

นครราชสีมา ป พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๙ เปนนายแพทยใหญ สำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔ เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ป พ.ศ. ๒๕๓๔ –๒๕๓๕ เปนอธิบดีกรมอนามัย ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗ 

ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในป พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๖ เปนท่ี

ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปจจุบัน อายุ ๗๕ ป 

 

¹ÒÂá¾·Â �ä¾âÃ¨¹ � ¹Ô§ÊÒ¹¹·� 
 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อ พ.ศ. 

๒๔๙๖ และไดรับปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ หลังจากน้ันสำเร็จการศึกษาสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต จาก North Carolina University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๐๒ ในป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนรองอธิบดีกรมอนามัย ป พ.ศ. ๒๕๒๓ เปนรองปลัด

กระทรวงสาธารณสุข และ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และในระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรวีาการกระทรวง

สาธารณสุข ปจจบุนั อายุ ๘๑ ป  

 

¹ÒÂá¾·Â �Á§¤Å ³ Ê§¢ÅÒ 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๕ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ไดรับปริญญาสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต (M.P.H. Netherlands) จาก Tropical Institute กรุงอัมสเตอรดัม 

ประเทศเนเธอรแลนด พ.ศ. ๒๕๒๕ ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ เปนผูอำนวยการโรง

พยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๒ เปนนาย

แพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำปางและจังหวัดนครราชสีมา ตอมา 

พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนอธิบดีกรม

วิทยาศาสตรการแพทย ป พ.ศ. ๒๕๔๐ ดำรงตำแหนงเลขาธิการคณะกรรมการ

อาหารและยา ป พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เปนปลัดกระทรวงสาธารณสุข และในชวงป พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ดำรงตำแหนง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ปจจุบัน อายุ ๖๗ ป 



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

๑๐๘

´Ã.àÁ¸Õ ¨Ñ¹·�¨ÒÃØÀÃ³ � 
 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขา

สุขาภิบาล) จากคณะ สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป พ.ศ. ๒๕๓๖ 

และปริญญามหาบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๑๘ จากนั้นสำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตรจาก University of Northern Philippines พ.ศ. ๒๕๔๙ ใน

ชวงป พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๒ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการศูนยฝกอบรมและ

พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๒ – 

๒๕๔๖ เปนผูอำนวยสำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานป ป พ.ศ. 

๒๕๔๗ เปนผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุขมูลฐาน ปจจุบันเปนท่ีปรึกษาระดับ

กระทรวง สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อายุ ๕๙ ป 

 

¹ÒÂÃÐà´‹¹ ËÑÊ Ṍ 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดรับอนุปริญญาวิชาการสุขาภิบาล คณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๕๐๗ ปริญญาวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร (โภชนวิทยา) ป พ.ศ. ๒๕๑๒ และวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ระหวางป พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๑๑ เปนพนักงานอนามัยตรี สถานีอนามัยชั้นหน่ึง 

(โรงพยาบาลปากชองนานา) อ.ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และป พ.ศ. ๒๕๒๐ 

เปนอนามัยอำเภอโนนไทย จ.นครราชสีมา ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๑ เปน 

ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครนายกและจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 

๒๕๓๓ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการกองสุขศึกษา และในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๙ –

๒๕๔๔ เปนผูทรงคุณวุฒิดานวิจัยโรคติดตอ กรมควบคุมโรคติดตอ กระทรวง

สาธารณสุข ปจจบุนั อายุ ๗๐ ป 

 

¹ÒÂá¾·Â �ÊÁÈÑ¡ Ốì ªØ³ËÃÑÈÁÔì 
 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ และ

ปริญญามหาบัณฑิต ดานสาธารณสุขศาสตร จาก Royal Tropical Institute 

อัมสเตอรดัม ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๑ – 

๒๕๒๔ ดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงพยาบาลทาตูม จังหวัดสุรินทร พ.ศ. ๒๕๒๔ 

– ๒๕๒๘ เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลประทาย จังหวัดนครราชสีมา ตอมาในชวง 

พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕ เปนผูอำนวยการกองสถิติสาธารณสุข สำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑ เปนผูอำนวยการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนผูอำนวยการสำนัก

นโยบายและแผนสาธารณสุข และป พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนผูชวยปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ปจจุบัน เปนนักวิชาการสาธารณสุข ๑๐ (ผูเชี่ยวชาญ) ดานอนามัยส่ิง

แวดลอม อายุ ๕๖ ป 
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ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ �¹ÒÂá¾·Â �ÊØÃà¡ÕÂÃμÔ ÍÒªÒ¹Ò¹ØÀÒ¾ 
 เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปนรุนแรก ป พ.ศ. 

๒๕๑๔ และตอมาสำเร็จการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(M.P.H) จาก Institute of Tropical Medicine, Antwerp ประเทศเบลเยียม ป 

พ.ศ. ๒๕๒๕ หลังจบการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ ไดไปเปนแพทยฝกหัดท่ีโรงพยาบาล

สวนกลางของกรมการแพทย ในป พ.ศ. ๒๕๑๕ เปนนายแพทยหัวหนาสถานี

อนามัยชั้น ๑ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากน้ันระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๖ 

- ๒๕๑๙ เปนแพทยประจำโรงพยาบาลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง

เปนชวงท่ีไดบุกเบิกการผลิตตำราทางการแพทยสำหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน

สุขภาพชุมชน และตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๑ จนเกษียณอายุเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เขารับ

ราชการตำแหนงอาจารยประจำคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนประธานกรรมการมูลนิธิหมอชาวบานและ

บรรณาธิการนิตยสารหมอชาวบานและวารสารคลินิก อายุ ๖๒ ป 

 

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ �¹ÒÂá¾·Â �àÊÁ ¾ÃÔéÁ¾Ç§á¡ŒÇ  

 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๔ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ในชวงป พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๗๙ เปนแพทยฝกหัด

และต้ังโรงพยาบาลเอกเทศ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดปราบ

อหิวาตกโรคท่ีกำลังระบาดเปนผลสำเร็จ และเปนแพทยประจำท่ีวชิรพยาบาล 

กรุงเทพมหานคร ตอมาระหวาง พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๐ ยายมาเปนนายแพทย

เทศบาลเมืองนครสวรรค พ.ศ. ๒๔๘๐ – ๒๔๙๔ เปนผูบกุเบิกและเปนผูอำนวยการ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จากน้ันระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๐๖ เปน

ผูอำนวยการโรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลเด็ก และวิทยาลัยพยาบาล และเม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๘ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ป 

พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๖ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และ

เปนประธานกรรมการคณะแพทยผูถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ปจจุบัน อายุ ๙๘ ป  

 

 

 



สาธารณ
สุขชุมชน             ประวัติศาสตรและความทรงจำ

๑๑๐

ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ �à¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¹ÒÂá¾·Â �ÍÒÃÕ ÇÑÅÂÐàÊÇÕ 
 เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๘ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร พ.ศ. ๒๔๙๔ ไดรับ

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแพทย จาก University of 

Pennsylvania สหรัฐอเมริกา เม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๐ และปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

การแพทย จาก University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐฯ ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

หลังจากน้ันระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๘ เปนหัวหนาภาควิชากุมารเวชศาสตร 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ป พ.ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๒๑ ดำรงตำแหนง

คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในชวงป 

พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๐ เปนผูอำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัย

มหิดล และใน พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๙ เปนคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปจจุบัน อายุ ๘๔ ป 

 

¹ÒÂá¾·Â �ÍØ·ÑÂ ÊØ´ÊØ¢ 
 เกิด พ.ศ. ๒๔๗๔ สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต ในป พ.ศ. 

๒๔๙๙ และปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 

(มหาวิทยาลัยมหิดล) ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ สำเร็จปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร ที่

มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๙ และสาธารณสุขศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๕ ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ เปน

นายแพทยหัวหนาสถานีอนามัยชั้น ๑ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เปนนายแพทยอนามัยจังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนผูอำนวยการกอง

สาธารณสุขภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๔ เปนนายแพทยใหญสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๖ ดำรงตำแหนงเปนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๐ ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ และ พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๕ 

เปนปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดรับเหรียญรางวัลผูนำสุขภาพดีถวน

หนาดีเดน ขององคการอนามัยโลก ปจจุบัน อายุ ๗๘ ป 

 






