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ขยายระบบสาธารณสุขชุมชน [1] 

  
  แมวาจะมีเคาลางการขยายระบบสาธารณสุขชุมชน ตั้งแตการที่กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงทําหนาที่
ดูแลหัวเมืองและทองถิ่นตางๆ ไดรับโอนงานดานดูแลสุขภาพเขามาไวในสังกัดกรมพลําภัง ซ่ึงทําหนาที่
ดูแลการปกครองทองที่ เม่ือ พ.ศ. 2551  โดยไดโอนกองโอสถศาลารัฐบาล  กองทําพันธุหนองฝ  กอง
แพทยและแพทยประจําเมือง ที่เคยอยูในกระทรวงธรรมการมาอยูกับกระทรวงมหาดไทย อันเปนป
เดียวกับการตรา “พระราชบัญญัติ จัดการสุขาภิบาลหัวเมือง ร .ศ .127”  รวมถึงใน พ .ศ .2455 
กระทรวงมหาดไทยก็ยังไดจัดตั้งกรมพยาบาลขึ้นใหม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือรวมงานเกี่ยวกับ
การสาธารณสุขที่กระทรวงดูแลอยูเขาดวกัน โดยแยกเปน 6 แผนก  คือ แผนกบัญชาการ, แผนก
การแพทย, แผนกปองกันโรคระบาด, แผนกปสตุระสภา (Pasteur Institute-ทําพันธหนองฝหรือวัคซีน), 
แผนกสุขาภิบาล, แผนกโอสถศาลารัฐบาล  โดยมีความพยายามที่จะจัดใหมีแพทยประจําหัวเมือง รวมทั้ง
มีสถานที่สําหรับการปวยไขและจําหนายยาเวชภัณฑ เรียกวา "โอสถสภา”  แตดูเหมือนวาการสราง
โรงพยาบาล อัน รวมทั้ง "โอสถศาลา หรือ โอสภสภา หรือ โอสถสถาน" ในทองที่ตางๆ ของรัฐบาล
ในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น จะมิไดมีการจัดงบประมาณในการจัดสรางให ดวยเหตุวา
เกินกําลังของรัฐบาลในขณะนั้น และเห็นวาเปนเรื่องที่ทองที่ตางๆ ควรจะจัดสรางขึ้นเพ่ือเปนประโยชน
แกทองถิ่นเองเทานั้น ไมควรที่จะตองมีของเก่ียวกับเงินหลวง  
 แตภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ดวยหลักการประชาธิปไตย ทําใหรัฐบาลซึ่ง
มีที่มาจากประชาชนมีหนาที่ที่จะตองดูแลประชาชนพลเมืองทุกคนอยางเสมอหนาเทาเทียมกัน ในป พ.ศ. 
2477 อันเปนปเดียวกับที่มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสาธารณสุข ซ่ึงกําหนดใหจัดตั้งเทศบาลขึ้นทั่ว
ประเทศแทนสุขาภิบาล ก็ไดมีคําสั่งใหกรมสาธารณสุขจัดทําโครงการสรางโรงพยาบาลขึ้นทั่วทุก
จังหวัด พรอมกับแนวคิดที่วารัฐ ควรจะใหความสําคัญในการดําเนินกิจการการแพทยและสาธารณสุขให
สําเร็จโดยรวดเร็วเพื่อ “สงเสริมกําลังของพลเมือง” ตามแนวคิด “รัฐเวชชกรรม” ที่จัดใหมีโรงพยาบาล สุข
ศาลา สถานีบําบัดโรค รัฐจะจางแพทย ผูชวยแพทย หรือพนักงานการแพทย นางผดุงครรภ หมอตําแย 
และพนักงานอื่นๆ เปนพนักงานประจํา เพ่ือบําบัดโรค ปราบโรค ปองกันโรค และบํารุงสุขภาพแก
พลเมือง โดยขั้นแรกไดกําหนดใหมีการสรางโรงพยาบาลขึ้นตามชายแดนกอน ตามนโยบาย “อวดธง” 
คือทําใหประเทศเพื่อนบานเห็นความเจริญของไทย โรงพยาบาล “อวดธง” จึงไดแกโรงพยาบาลประจํา
จังหวัดอุบลราชธานี, หนองคาย, นครพนม, และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห  
 ใน พ.ศ.2485  ไดมีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้น  แตก็ยังมีโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศอยูเพียง
ไมกี่จังหวัด  และ ใน พ.ศ.2489 ในสมัยรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค  ก็ไดมีนโยบายที่จะ “จัดสราง
โรงพยาบาลขึ้นใหมใหมีใหทั่วถึงกันทุกจังหวัด” โดยมีการเสนอ “โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลและสุขศาลา  
กระทรวงสาธารณสุข” เม่ือ พ.ศ. 2489 ซ่ึงมีเปาหมายที่จะขยายการจัดตั้งโรงพยาบาลตามจังหวัดและสุข
ศาลาตามทองที่ใหแพรหลาย “เพ่ือสงเสริมชวยเหลือใหประชาชนตามทองถิ่นตางๆ ไดรับการบําบัดและ
ปองกันโรคโดยทั่วถึงยิ่งขึ้น.” โดยในขณะนั้นมีขอมูลมีจังหวัดที่ยังไมมีโรงพยาบาลอยูเลย 37 จังหวัด
ดวยกัน 
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  กระทรวงการสาธารณสุขมีความเห็นวา โรงพยาบาลประจําจังหวัดที่จะจัดสรางขึ้นเหลานี้ควร
จัดสรางเปนโรงพยาบาลขนาดกลางที่มีเตียงรับผูปวยไวบําบัดภายในไดอยางนอยเพียง 50 เตียงกอน, 
และเห็นวายังไมควรจัดสรางโรงพยาบาลขนาดเล็ก (มีเตียงอยางนอย 25 เตียง) ประจําอําเภอในขณะนั้น  
แตหากอําเภอใดที่มีชุมนุมชนหนาแนนก็ใหคอยคิดขยายสุขศาลาชั้น 1 หรือชั้น 2 ซ่ึงมีประจําอําเภออยู
แลวเปนโรงพยาบาลขนาดเล็กขึ้นตอไปในอนาคต.  นอกจากนี้  กระทรวงการสาธารณสุขเห็นวา ควร
โอนโรงพยาบาลในสวนที่เปนของเทศบาลใหมาเปนของรัฐบาลเสียทั้งหมด  เพราะ “เกือบทั้ง 15 แหงอยู
ในสภาพเสื่อมโทรม ชวยประชาชนไดไมเต็มที่ ขยายงานไมออก  เทศบาลใดมั่นคงสามารถจะรับคืนไป
ดูแลใหเจริญตอไปได จ่ึงคอยมอบคืนใหในโอกาศหนา” 
 เพ่ือจัดการกับปญหาเรื่องงบประมาณในการจัดสรางโรงพยาบาลใหม กระทรวงสาธารณสุขได
เสนอใหแตละจังหวัดชวยกันจัดตั้ง “องคการกุศลสาธารณสุข” เพ่ือชวยสะสมทุนสําหรับจัดตั้งโรงพยาบาล
และสุขศาลา โดย “อาศัยความตั้งใจรวมมือของทองถิ่นเปนสําคัญ.” เพ่ือสมทบกับสวนที่รัฐบาลจะ
ชวยเหลือใหเพียงพอแกการที่จะจัดตั้งขึ้น โดยไมตองรอแตงบประมาณแผนดินอีกดวย   
  ตอมาเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใน พ.ศ. 2490 กระทรวงการสาธารณสุขคนตอมายังคงสนับสนุน
นโยบายจัดสรางโรงพยาบาลใหครบทุกจังหวัด โดยขอใหกระทรวงมหาดไทยชวย “สั่งกําชับไปยัง
ขาหลวงประจําจังหวัดในจังหวัดที่ยังไมมีโรงพยาบาลใหเรงรัดจัดการสรางโรงพยาบาลขึ้นสักแหงใน
จังหวัดนั้นๆ ตามแนวทางองคการกุศลสาธารณสุข” เปาหมายในขณะนั้นคือ  41 จังหวัดซึ่งยังไมมี
โรงพยาบาลบําบัดโรคทั่วไป ในสังกัดกรมการแพทยเลย คือ กระบี่, 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, อุทัยธานี  
 ความพยายามผลักดันใหทองถิ่นชวยกันจัดหาทุนเพ่ือสรางโรงพยาบาลประจําจังหวัดของรัฐบาล
ในชวงดังกลาวไมไดกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดมากนัก  เพราะในที่สุดแลวสามารถจัดสราง
โรงพยาบาลประจําจังหวัดขึ้นโดยการชวยกันจัดหาทุนของประชาชนในทองถิ่นเองไดเพียง 2 แหง คือ 
โรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลชลบุรี (พ.ศ.2491).  นอกจากนี้  ปรากฏวาโรงพยาบาลประจํา
จังหวัดที่ถูกจัดตั้ง/จัดสรางขึ้นภายหลังจากนั้น เปนการโอนสุขศาลาชั้นหน่ึงของกรมสาธารณสุขมา
ดําเนินการยกฐานะขึ้นเปนโรงพยาบาลใน พ.ศ. 2492 คือ โรงพยาบาลสมุทรสงคราม, โรงพยาบาลยะลา, 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ, และโรงพยาบาลสะตูล  และเปนโรคพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขใชงบสรางขึ้น
เองอีก 6 แหง ไดแกโรงพยาบาลเพชรบุรี, โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาล
สุรินทร, โรงพยาบาลขอนแกน, โรงพยาบาลอุตตรดิตถ; และใน พ.ศ.2493 ไดงบสรางโรงพยาบาลเพิ่ม
อีก 4 แหง  คือ โรงพยาบาลกระบี่, โรงพยาบาลชัยภูมิ, โรงพยาบาลตราด, และโรงพยาบาลอําเภอโพธาราม 
ราชบุรี  
 ในที่สุดแลวโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลใหครบทุกจังหวัดก็เกิดขึ้นจริงไดกอน พ.ศ. 2500 โดย
สามารถจัดตั้งโรงพยบาลจนครบทุกจังหวัด 72 จังหวัด โดยมีโรงพยาบาล 77 แหง ดวยความชวยเหลือ
ขององคกรใหความชวยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกวา “USOM (United States Operation 
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Mission)” ซ่ึงเปาหมายตอไปก็คือการจัดตั้งโรงพยาบาลประจําอําเภอใหครบทุกอําเภอนั่นเอง 
 นอกจากนั้นแลว ใน พ.ศ. 2493 รัฐบาลในสมัยน้ันยังไดจินตนาการถึงโครงการเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพประชาชนสมบูรณแบบ ที่เรียกวา โครงการ “เมืองโรงพยาบาล (The City Hospital).” โดยมีพ้ืนที่
ดําเนินการในบริเวณพญาไท อันเปน “ศูนยการแพทย (Medical Centre) ประจํากรุงเทพฯ” ตามรูปแบบ
ที่มีอยูแพรหลายในอเมริกา  โดยจัดใหมีแผนกบําบัดโรคในสาขาตางๆ  ไดแก แผนกศัลยศาสตร, แผนก
อายุรศาสตร, แผนกสูติ-นรีเวชชศาสตร, แผนกหูคอจมูกและตา,  แผนกโรคเด็ก, แผนกรังสี, แผนกพยาธิ 
และอ่ืนๆ ให “ทุกแผนกอยูในบริเวณเดียวกันและประสานงานซึ่งกันและกัน” และเม่ือรวมทุกแผนกแลว
คาดวาจะสามารถรับผูปวยได “ไมนอยกวา 2,000 เตียง”  มีทั้งแผนกบําบัดเฉพาะโรคตามความชํานัญ
พิเศษแลว  รวมทั้ง “แผนกวิทยาศาสตรและวิจัย” เพ่ือทําหนาที่คอยสนับสนุนงานทางดานวิชาการใหกับ
เมืองโรงพยาบาลในฐานะ “สถานวิทยาศาสตรกลางเพื่อชวยกิจการของทุกแผนกที่เกี่ยวแกการชัณสูตร
โรค พิเคราะหโรค กําเนิดพยาธิของโรค และเตรียมสิ่งตางๆ เพ่ือปองกันและบําบัดโรค” 
 โครงการ “การจัดตั้งเมืองโรงพยาบาล (The City Hospital)” ถูกนําเขาไปพิจารณาในที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2493  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติตกลงรับหลักการ แตในชวง
เวลาประมาณ 6 ปหลังจากที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติตกลงรับในหลักการแลวจนกระทั่งจอมพล ป. พิบูล
สงครามไดหมดอํานาจลงจากการรัฐประหารเมื่อ พ.ศ.2500   โครงการจัดตั้งเมืองโรงพยาบาลก็ไมไดมี
การดําเนินการจัดสรางแตอยางใด “เมืองโรงพยาบาล” จึงเปนไดเพียงแคดินแดนในจินตนาการเทานั้นจน
ปจจุบัน   
 

 แหลงขอมูล:   

 กระทรวงสาธารณสุข. 90 ปการสาธารณสุขไทย เพือ่คนไทยสุขภาพดี.  
 ทวศีักดิ์ เผือกสม. เชื้อโรค รางกาย และรัฐเวชกรรม: ประวัตศิาสตรการแพทยสมัยใหมใน
สังคมไทย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2550. บทที ่4. 
  

 วัตถุดิบที่สืบคนได  :   
 หจช. (2)สร 0201. 27. 2/ 31 โครงการจัดตั้งเมืองโรงพยาบาล 
 


