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ประวัติและการดําเนินงานระยะสิบปแรกของกองแผนงานสาธารณสุข 
 

คํานํา 
 ขอเขียนเรื่องประวัติและการดําเนินงานระยะสิบปแรกของกองแผนงานสาธารณสุขนี้  มีข้ึนโดย

ที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย  สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร   มีความประสงคจะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเริ่มจัดตั้งกองแผนงานของสาธารณสุข 

โดยเฉพาะการดําเนินงานระยะแรกกอต้ัง  เพื่อประกอบการรวบรวมไวในหอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 งานที่จะปรากฏตอไปนี้  เปนการรวบรวมขึ้นจากความทรงจําเหตุการณตางๆ ที่ลวงมาแลว

ยาวนานถึงเกือบส่ีสิบป  จากความจําของผูมีอายุกวาแปดสิบป  ดังนั้น จึงยอมจะตองมีขาดตกบกพรอง

เปนธรรมดา  ความคลาดเคลื่อนก็อาจมีอยูบาง  แตก็ไดพยายามใหมีนอยที่สุดเทาที่จะทําได กับทั้งอาจ

มีความเห็นบางประการประกอบกับทั้งไดพยายามหาเอกสารที่อาจมีอยูบางมาประกอบ เพื่อการอางอิง

เทาที่จะหาได 

 วัตถุประสงคในใจผูใหสัมภาษณ  ก็เพื่อสะทอนใหเห็นเหตุการณตางๆ ที่เปนความคิดของผู

บริหารงานกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้นวา มีความคิดและการกระทําอยางไรบางในการกอต้ังและการ

มอบหมาย หรือสนับสนุนการดําเนินงานของกองแผนงานเมื่อแรกกอต้ัง  และกองแผนงานฯ ไดทําอะไร

ที่เห็นวาสําคัญๆ ไปบาง 

 ผลงานทั้งหมดที่กลาวถึง เปนผลงานที่พวกเราทุกคนในกองฯ ไดกระทําดวยกันทั้งสิ้น และขอ

แสดงความชื่นชมในน้ําใจ ความตั้งใจและความสามารถของเพื่อนรวมงานไว ณ ที่นี้ แมบัดนี้ก็ยังมีลืม

เลื่อน (เขียนไว ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553) 

 
(กอนหนาที่จะมีกองแผนงานฯ โครงสรางกระทรวงฯ และสภาพการวางแผนสาธารณสุขเปน
อยางไร?) 
1. สภาพการวางแผนงานดานสาธารณสุข กอนมีกองแผนงานสาธารณสุข 

• โครงสรางการบริหารงานและแผนงาน 
โครงสรางกระทรวงสาธารณสุข กอน พ.ศ. 2517 ประกอบดวย สํานักเลขานุการ

คณะรัฐมนตรีฯ  สํานักปลัดกระทรวงฯ  กรมการแพทยและอนามัย  กรมสงเสริมสาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 วัฒนธรรมการจัดทําแผนระดับชาติ ระดับกระทรวง ทบวง กรม 
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กระทรวงสาธารณสุข  เร่ิมมีการวางแผนงานตั้งแตป พ.ศ. 2505-2509 ตามที่ทางการ

กําหนดใหมีแผนพัฒนาประเทศ  ฉบับที่หนึ่งที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน

ผูรับผิดชอบ 

วิธีการในการวางแผนสาธารณสุขที่ใชปฏิบัติอยูก็คือ หนวยงานระดับกรมแตละหนวย ตาง
ก็มีอิสระในการวางแผนของตน  แผนงานแตกรมจึงมีความเปนเอกเทศ  อาจขาดความสอดคลองกัน  
ทั้งดานการปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ,  การรักษาพยาบาล,  การวินิจฉัยโรคและการปรับฟนคืน
สภาพ  แผนพัฒนาสาธารณสุขขณะนั้น  จึงมีลักษณะเปนแผนของหนวยงานระดับกรมและนํามา
รวมกันรวมเรียกวา แผนงานสาธารณสุขแหงชาติ  นอกจากนั้น อาจมีแผนงานที่มีลักษณะเปน
โครงการๆ ระยะยาว เชน โครงการมาเลเรีย  โครงการอนามัยแมและเด็ก  ตามลักษณะที่เปนโครงการที่
ไดรับความชวยเหลือจากองคการระหวางประเทศ  ซึ่งก็มีลักษณะเปนเอกเทศเชนกัน 

ในแตละป ก็มีแผนงบประมาณที่การจัดทําในลักษณะที่เปน Line item 
 
(ที่มา:  อันทําใหเกิดหนวยงานวางแผนในกระทรวงสาธารณสุขมีความเปนมาอยางไร?) 
2. ที่มา  สาเหตุของการกําหนดใหมีฯ 

• ที่มา  สาเหตุของการกําหนดใหมีหนวยงานวางแผนสาธารณสุขประการหนึง่นัน้  ก็
เนื่องมาจากนโยบายและการสนับสนุนขององคการอนามัยโลกประการหนึ่ง 
กลาวคือ 
องคการอนามัยโลกมีนโยบายแนนอนที่จะใหประเทศตางๆ มีการพัฒนาการบริหารงาน

สาธารณสุข  โดยเฉพาะผูบริหารและนักวิชาการระดับสูงไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะ
ดานการวางแผนงานโดยจัดใหมีการสัมมนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยจอหน ฮอปกินส แกผูบริหารหลายทาน
ในระยะเวลานั้น (อธิบดี, รองอธิบดี อันไดแก นพ.จิตต  เหมะจุฑา, นพ.สมบูรณ  วัชโรทัย, นพ.อมร  
นนทสุต)  และใหการสงเสริมและสนับสนุนหลายประการ เชน ใหทุนศึกษา อบรม ใหอุปกรณ ที่ปรึกษา
และการใหการฝกอบรมดานการวางแผนสาธารณสุข  การสงทีมงานมาในดานการวางแผนสาธารณสุข 
โดยมีการสงไปสัมมนา  และจัดทําหลักสูตรพิเศษระดับภูมิภาค สําหรับประเทศไทยผูรับเลือกในรุนแรก
ไดแก นายแพทยรังสรรค  มหาสันทนะ, นายแพทยยุทธนา  ศุขสมิติ, นายแพทยเชิดศักดิ์  รัตนาจารย, 
นายแพทยดํารง  บุญยืน, นายแพทยประเสริฐ  สุวรรณนุช, ม.ร.ว.พญ.เฉลิมสุข  บุญไทย, นายชางประภรณ  
จารุจันทร  ผูเขารับการอบรมนั้น มีความสําคัญมากทั้งในดานการจัดตั้งกองและการสนับสนุน รวมมือ
ในการวางแผนในระยะตอมาเปนอยางมาก  กับทั้งการเขารับการอบรมเปนคณะ  ที่จะมาปฏิบัติงาน
รวมกัน กับทั้งผูบริหารงานระดับสูง ที่มีความเขาใจและเห็นความสําคัญของการวางแผนรวมกันทํางาน
ภายหลังการอบรม  ก็เปนสิ่งที่มีประโยชนมากเชนกัน  ทําใหเปนกําลังสําคัญที่จะผลักดันใหการทํางาน
ในภายหลัง  เปนไปอยางมีคุณภาพประสิทธิภาพและกาวหนารวดเร็วยิ่งขึ้น 
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นโยบายและการสนับสนุนของทางราชการ 
ขณะเดียวกัน ก็มีนโยบายของประเทศ  ที่จะใหมีหนวยงานวางแผน ในระดับกระทรวงทุก

กระทรวงขึ้นทุกกระทรวง  กระทรวงที่มีกอนเราก็คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ  เปนผลใหการขอกําหนดหนวยงานและอัตรากําลัง ของกองแผนงานฯ กระทรวง
สาธารณสุข ไดรับการสนับสนุนอยางดีจากสํานักงาน ก.พ. 

 
ผูผลักดันที่สําคัญของกระทรวงฯ 
นายแพทยสมบุญ  ผองอักษร  อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย  อดีตรองปลัดกระทรวงฯ และ

ตอมาไดเปนรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขฯ นั้น ถือไดวา เปนผูมีความสําคัญมากในการ

จัดตั้งใหกองวางแผนสาธารณสุข เกิดขึ้น สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดใหมีอัตรากําลังใหแกกองวางแผน

สาธารณสุขในข้ันตน 36 อัตรา  เทาที่กระทรวงสาธารณสุขขอไปและกําหนดใหอัตราผูอํานวยการกอง

แผนงานมีระดับซี 8 ที่ถือวาสูงกวาผูอํานวยการกองทั้งหลายที่มีอยูในขณะนั้นที่มีเพียงระดับซี 7 ทั้ง

ยังใหทุน ก.พ. ไปศึกษาในระดับปริญญาโทรวมสองทุน  โดย ก.พ. เปนผูคัดเลือกบุคคลไปศึกษา

ปริญญาโทดานการบริหารโรงพยาบาล 

ผูสนับสนุนที่ควรไดรับการกลาวถึงก็มี นายแพทยจิตต  เหมะจุฑา  อธิบดีกรมอนามัย  

นายแพทยสมบูรณ วัชโรทัย  รองอธิบดีกรมอนามัยขณะนั้น  และนายแพทยอมร  นนทสุต  นายแพทย

ใหญ กรมอนามัย  ทานเหลานี้ลวนเปนผูที่ควรถือวาเปนนักวางแผนสาธารณสุขรุนแรกของประเทศไทย 

และเปนผูใหการสนับสนุนอยางแข็งขันในเรื่องนี้ 

นอกจากนั้น นพ.มะลิ  ไทเหนือ  อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะดํารงตําแหนง

นายแพทยฝายวางแผนงาน  องคการอนามัยโลก  สาขาภูมิภาคเอเซียอาคเนยตะวันออกเฉียงใต กรุง

นิวเดลี  ประเทศอินเดีย  ไดอยูเบื้องหลังใหองคการอนามัยโลก  เลือกประเทศไทยเปนอันดับตนๆ ใน

การสนับสนุนการทํา PSA แล CHP และการกําหนดจํานวนที่นั่งในการอบรมการวางแผนสาธารณสุข

ของประเทศไทยใหมีมากเทาที่จะทําได 

 
(กวาจะเกิดเปนกองแผนงานฯ ขึ้นมา ต้ังทําหรือมีอะไรเกิดขึ้นกอนบาง?) 
3. กระบวนการที่ทําใหเกิดขึ้นและการเตรียมการ 
 องคการอนามัยโลกสาขาภูมิภาคเอเซียอาคเนยตะวันออกเฉียงใต กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 

ทําการจัดทําหลักสูตรการวางแผนสาธารณสุขสําหรับภูมิภาค  การใหการสนับสนุนดานผูเชี่ยวชาญมา

ประจําใหอุปกรณ ตํารา งบประมาณการฝกอบรมในประเทศ เปนเวลาตอเนื่องกวาหาป 

 นพ.มะลิ  ไทยเหนือ  เปนผูอยูเบื้องหลัง  การผลักดันใหไทยเปนประเทศตนๆ ในการไดรับการ

สนับสนุนจาก WHO ในเรื่องการวางแผนประเทศโดยในครั้งแรก มีการทดลองนํา Project System 
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Analysis (P.S.A.) มาใชในการวางแผนพัฒนางานสาธารณสุขที่จังหวัดชลบุรี  โดยสงทีมงานมาจาก

สํานักงานใหญที่เจเนวามาปฏิบัติงาน  และตอมาไดสงทีมงานจากสํานักงานสาขาภูมิภาคเอเชีย

อาคเนยตะวันออกเฉียงใต  กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (SEARO) มาชวยในการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ส่ี  (2520-2524) 

 กรมอนามัย  ไดพิจารณาคัดเลือกบุคคลไปรับการอบรมเปนคณะ  อันไดแก นายแพทยยุทธนา  

ศุขสมิติ, นายแพทยเชิดศักดิ์  รัตนาจารย, นายแพทยดํารง  บุญยืน, นายแพทยประเสริฐ  สุวรรณนุช, 

ม.ร.ว.เฉลิมสุข  บุญไทย, นายชางประภรณ จารุจันทร  นอกจากนั้น ยังใหยืมสถานที่เปนที่ต้ังสํานักงาน

วางแผนสาธารณสุขเปนการชั่วคราว  เพราะที่ต้ังที่สํานักปลัดกระทรวง  ยังตองรอการกอสรางที่ทําการ

สํานักปลัดฯ ยังไมแลวเสร็จ  นอกจากนั้น ยังกรุณาใหยืมตัวบุคลากรมาปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด

กระทรวงฯ และใหโอนขาราชการของกรมฯ ไปอยูที่กองใหม 

 สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ขอกําหนดอัตรากําลังและขอทุนไปศึกษาตอตางประเทศจาก ก.พ. 

โดยกําหนดใหมีหนวยงานระดับกองขึ้นกับสํานักงานปลัดกระทรวงกับทั้งมีการขอกําหนดงบประมาณ

ไวลวงหนา  เวลาที่ใชในการเตรียมการกวาจะไดอัตรากําลังใชเวลากวาสองป 

 
(เริ่มปฏิบัติงานการวางแผนฯ กันอยางไร ตองเสียเวลาเตรียมการมากหรือไม?) 
4. การจัดต้ังและการเริ่มปฏิบัติ 
 หลังการอบรมตามหลักสูตร SEARO นานกวาสี่เดือน (ประมาณ พ.ศ. 2514) พวกเรามา

รวมตัวเตรียมการกันอยูที่สํานักงานชั่วคราวในพื้นที่หองเล็กๆ ของกรมอนามัย  มีคณะเจาหนาที่ที่กรม

อนามัยใหยืมตัวมา คือ คุณเฉลิมเดช  วุฒิกรรมรักษา, คุณบัวมาศ  ศิริโกมล, คุณประวิทย  ระเบียบ, 

คุณบุญผอง วรรณศิริ  เรารออัตรากําลังที่จะไดรับจาก ก.พ. ขณะที่รออยูนั้น  เรามีงานการสํารวจ

สุขภาพประชาชนชาวไทยครั้งที่หนึ่งในประเด็นสําคัญที่วา  เมื่อประชาชนเจ็บปวย  เขาจะไปขอรับ

บริการที่ใด  ซึ่ง นพ.ดํารง บุญยืน เปนผูรับผิดชอบโดยไดรับทุนวิจัยมา  แตหาผูทําการสํารวจไมได  ใน

ที่สุด ก็ไดรับความกรุณาในเรื่องคณะผูทําการสํารวจ  จากนักศึกษาสาธารณสุขที่เปนเจาหนาที่กรม

อนามัย  และยานพาหนะจากกองพัฒนาอนามัย  ออกไปทําการสํารวจแลวเสร็จ  การพิจารณาเลือกตัว

บุคคลมาเปนผูทํางานวางแผนฯ ประกอบดวยเหตุผลหลายประการ เชน ถือหลักอาวุโสของซีและ

เงินเดือน  และคุณสมบัติการศึกษาดานสาธารณสุขในระดับปริญญาโทและความสมัครใจ  กอนที่จะ

ไดรับการพิจารณาคัดเลือกไปรับการอบรม 

 สําหรับผูจะดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองนั้น  เนื่องจากตําแหนงดังกลาวเปนตําแหนงระดับซี

แปด  ผูที่จะมาดํารงตําแหนงที่มีระดับเพียงซีหก  จะตองไดรับการดํารงตําแหนงซีเจ็ดเสียกอน  ในการนี้ 

นพ.จิตต  เหมะจุฑา  อธิบดีกรมอนามัย ไดกรุณาให นพ.ยุทธนา  ศุขสมิติ  ได รับแตงตั้งเปน
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ผูอํานวยการกองโภชนาการ  ในระดับซี 7 กอน  เปนเวลาหาเดือน  จึงไดโอนไปดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการกองวางแผนงานสาธารณสุขภายหลัง 

 กอนจะไดไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงานสาธารณสุข นพ.จิตต  เหมะจุฑา  อธิบดี

กรมอนามัย  และ นพ.อมร  นนทสุต  นายแพทยใหญกรมอนามัย ผูที่เพิ่งไดเลื่อนตําแหนงจาก

ผูอํานวยการกองโภชนาการ  ไดเรียกไปพบที่หองอธิบดีฯ ทั้งสองทานขอรองวา ทานทั้งสองพอใจที่จะให

อยูเปนผูอํานวยการกองโภชนาการตอไป  ดวยมีความเสียดาย ไมอยากเสียคนดีใหไปอยูที่อ่ืน นพ.

ยุทธนา มิไดตอบปฏิเสธทันที ดวยเห็นวาเปนการไมเหมาะสมที่จะขอยืนยันทันทีวา  ไมยินดีที่จะรับคํา

ขอรอง เพราะเปนการปฏิเสธความหวังดีและเวลาเดียวกันก็จะทําให นพ.อมร  ผูนําของกองโภชนาการ

คนเดิม  เขาใจไปวาเห็นกองโภชนาการวาไมดีหรือจึงไมอยากอยูตอไป  จะเปนการสะเทือนใจหรือ  ไม

พอใจได วิธีดีที่สุดก็คือ ประวิงการปฏิเสธไปกอน  ดวยการเรียนทั้งสองทานไปวา ภาษิตนักบริหารวาไววา 

ทําอะไร ไมปรึกษาภริยา เขาวาเปนคนโง  ฉะนั้น ตองขออนุญาตไปปรึกษาภริยากอน  ทั้งสองทานก็

อนุญาต วันรุงขึ้นจึงแอบไปเรียนทานอธิบดีตามลําพังวา สําหรับตนเองเห็นวางานวางแผนเปนงานใหม 

ไมเคยมีมากอน เปนงานทาทายอยากจะขอลองดู  ขอใหทานคิดวาสงพวกของทานไปเปนไสศึกอยูที่

สํานักปลัดกระทรวงจะดีหรือไม  ซึ่งทานก็ไมขัดของ  และตอมา นพ.จิตต  เหมะจุฑา  ก็ไดรับการแตงตั้ง

เปนปลัดกระทรวงฯ หลังจากปรับปรุงโครงสรางกระทรวงฯ ซึ่งก็กลับมาเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงอีกครั้ง 

 เมื่อการกอสรางตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสร็จเรียบรอย  จึงไดยายจากตึกกรม

อนามัยไปอยูที่ชั้นที่สองดานตะวันออกของตึกสํานักงานปลัดกระทรวง อุปกรณ โตะ เกาอี้ มาน ยังไมไดรับ

งบประมาณ แตแกปญหาไดจากการบริจาคของกองพัฒนาอนามัย  กรมอนามัย  ซึ่งเปนกองตนสังกัด

เดิมไปพลางกอน  โดยไดกําหนดฤกษการยายเขาในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2515 เวลา 09.22 น.  

โดยวางลัคนาของเวลาฤกษไวที่ราศีเมถุน  โยคหนาลัคนาของดวงเมือง  มีอาทิตยเจาเรือนสหัชชะอัน

หมายถึงมิตรสหายและมีศักยเปนศรีของวันพฤหัสบดี วันใหฤกษเปนอุจที่ราศีเมษ รวมกับดาวพุธคู

วิชาการ  เพื่อใหความเปนนักวิชาการ มีความหนักแนนและเดนเปนพิเศษ  และมีมิตรสหายหรือ

ผูเกี่ยวของลวนเปนคนที่ดี มีไมตรีที่ดีตอกัน  ดาวพฤหัสบดี ซึ่งเปนดาวบริวารตามทักษา  มีศักดิ์เปน

เกษตรเขมแข็งมั่นคง  บริวารหรือเจาหนาที่จะเปนคนดี  มีความรูและอยูในความถูกตอง มีดาวจันทร 

อันหมายถึง ทรัพยสินตามทักษา รวม ทําใหไมขาดแคลนการสนับสนุนดานงบประมาณ  มีดาวอังคาร

และดาวศุกรคูมิตรกุมลัคนา  มีผลดานทําใหมีความขยัน กลาหาญและความรื่นเริงสนุกสนานในงาน

ตามลักษณะดาว  แตโดยที่ดาวอังคารเปนเจาเรือนวินาสน หมายถึง ล้ีลับเมื่อมากุมลัคนา จึงมีผลใน

ดานทําใหเสมือนปดทองหลังพระ หรืออยูเบื้องหลังความสําเร็จ ไมเปนที่เปดเผยตัวในความสําเร็จของ

การงานเทาที่ควร 
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(ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญๆ ในชวงแรก เปนอยางไรบาง) 
5. ผลงานที่สําคัญในหาปแรก  2515-2519 
 การปรับปรุงโครงสรางกระทรวงสาธารณสุข 
 จากที่ไดกลาวมาแตตนวาโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขกอนที่จะมีการปรับปรุงครั้งที่หนึ่งนั้น 

ประกอบดวย สํานักเลขานุการคณะรัฐมนตรีฯ สํานักปลัดกระทรวงฯ กรมการแพทยและอนามัย กรม

สงเสริมสาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 แตละหนวยงานระดับกรม  มีอิสระในการขอกําหนดงบประมาณและทําการบริหารงานภายใต

หนวยงานที่อยูในสายบังคับบัญชาของตน 

 ในสวนภูมิภาคหนวยใหบริการสาธารณสุข ประกอบดวย 

1) โรงพยาบาลจังหวัดอยูในบังคับบัญชาของผูอํานวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัด ข้ึนตรง

ตออธิบดีกรมการแพทยและอธิบดี  มอบอํานาจการบังคับบัญชาบางสวนใหแกผูวา

ราชการจังหวัดเปนผูดูแลบังคับบัญชาและงานใหบริการของโรงพยาบาลประจําจังหวัด

ทําหนาที่รักษาพยาบาลเปนสําคัญบริการสาธารณสุขอื่นๆ มีนอยมาก 

2) สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง (ในระดับอําเภอ), สถานีอนามัยชั้นสอง (ระดับตําบล), สํานักงาน

ผดุงครรภ (ระดับหมูบาน) ทั้งหมด  อยูในบังคับบัญชาของนายแพทยอนามัยจังหวัด  ข้ึน

ตรงตอกรมอนามัยที่มอบอํานาจการบังคับบัญชาบางสวนใหกับผูวาราชการจังหวัดเชนกัน  

สําหรับงานบริการที่สําคัญ ไดแก งานปองกันโรค, งานสงเสริมสุขภาพ, สําหรับงาน

รักษาพยาบาลมีอยูในขอบเขตจํากัดมาก 
 สภาพปญหา หรือขอขัดของ 
 เนื่องดวยโครงสรางการบริหารงานนี้  ใชมาตั้งแตเร่ิมต้ังกระทรวงสาธารณสุขตั้งแตป พ.ศ. 

2485  ตามหลักการและแนวคิดของการแพทยตะวันตก  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่เปนแหลงความรู

และการศึกษาทางการแพทยและสาธารณสุขที่สําคัญ  มีผลทําใหการบริหารงานสงเสริมสุขภาพ  การ

ปองกันโรค  กับการรักษาพยาบาล  ตองแยกจากกันแทนที่จะผสมผสานกัน กลาวคือ ผูรับบริการเมื่อจะ

ขอรับบริการ  ก็จะตองเลือกสถานที่บริการเอาเองวาจะขอรับบริการรักษา  ก็ตองไปที่โรงพยาบาล

จังหวัด  ถาจะขอรับบริการสงเสริมสุขภาพหรือปองกันโรคก็จะตองไปที่สถานีอนามัย หรือสํานักงานผดุงครรภ

เปนการไมสะดวกแกประชาชนเทากับการที่จะขอรับทุกบริการ ในสถานบริการเดียวกนั ณ สถานทีใ่กลที่

อยูมากที่สุดกับการไดรับการสงตอไปรับบริการเมื่อจําเปนตองไดรับบริการที่มีคุณภาพสูงกวา 

 เหตุที่สําคัญก็คือ  ทําใหการบริหารงานสวนภูมิภาคดานสาธารณสุข ไมมีเอกภาพในการบังคับ

บัญชาในระดับกอนจะถึงผูวาราชการจังหวัดที่เปนผูบริหารสูงสุดระดับจังหวัด  ดังที่กลาวขางตนนั่นเอง 

 นอกจากนั้น  กรมอนามัย  ยังไมเปนที่นิยมของแพทยที่จบใหม   ที่พอใจที่จะทํางานที่

โรงพยาบาลมากกวาสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง  ทําใหสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ขาดแคลนแพทยไปประจําใน
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ระดับอําเภอเปนอันมาก  กิจการการแพทยไดรับการสนับสนุนสูงกวาการสงเสริมสุขภาพและการ

ปองกันโรคทั้งดานบุคลากรและการจัดสรรงบประมาณ 

 ประเด็นปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็ไดแก  หนวยงานที่มีความสําคัญและปริมาณงาน

มากแตระดับของหนวยงานยังเปนเพียงระดับกอง  อันสมควรไดรับการพิจารณายกฐานะใหเปนระดับกรม 

ไดแก กองอาหารและยา  กองควบคุมโรคติดตอ 

 จึงไดมีการปรับปรุงโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขครั้งแรกโดยคําสั่งคณะปฏิวัติ  โดยแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาทําการปรับปรุงซึ่งสวนใหญประกอบดวย ผูที่อยูนอกวงการสาธารณสุข และเชิญ

ผูบริหารงานสาธารณสุขเขาชี้แจงเพื่อการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหม  ผลการพิจารณาตอง

เนิ่นชา  ดวยตกลงกันไมไดระหวางผูบริหารงานสาธารณสุขดวยกัน กับทั้งตางก็มีความคิดเห็นที่ยึดมั่น

ในแนวความเชื่อในความสําคัญในหนวยงานที่ตนดูแล  จนเวลาลวงเลยมาจนจะสิ้นสุดเวลาที่กําหนด  

กรรมการจึงรวบรัดใหงานเสร็จในเวลาที่กําหนด  จึงทําใหโครงสรางที่ประกาศออกมาใชในลักษณะการ

รวมกรมการแพทยและกรมอนามัยเขาดวยกัน  เปนกรมการแพทยและอนามัย  มีลักษณะที่เปนกรมที่มี

ขนาดใหญมาก  สภาพของงานสาธารณสุขขาดสมดุลกันในหนวยงานระดับกรม  การบรหิารงานภายใต

โครงสรางดังกลาวจึงทุลักทุเลและเปนไปอยางไมเปนที่พอใจของหนวยงานตางๆ โดยทั่วถึง  แม

หนวยงานกรมการแพทยและอนามัยเอง  ก็ตกอยูในสภาวะที่มีงานหนักมาก  เพราะมีทั้งสองหนวยงาน

ใหญอันไดแก กองโรงพยาบาลสวนภูมิภาคและกองสาธารณสุขสวนภูมิภาคกับหนวยงานตาง ๆ อีกมาก 

 ความไมสมดุลของโครงสรางและงานสาธารณสุข  คงรอการแกไขอยูในใจของผูบริหารงานอยู

ไมนาน  ก็มีคณะรัฐบาลชุดใหมหลังเหตุการณการนองเลือด หลังการเดินขบวนของนักศึกษาเมื่อ 14 

ตุลาคม พ.ศ. 2516 จึงเริ่มข้ึน 

 ศาสตราจารย นพ.อุดม โปษยะกฤษณะ และ นพ.เสม  พร้ิงพวงแกว  ไดมาดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีวาการและชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  ปญหาโครงสรางที่ยังคางคาใจผูบริหารงาน

สาธารณสุขสวนหนึ่ง  จึงไดรับการหยิบยกขึ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

 ผู อํานวยการกองแผนงานสาธารณสุข  ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ เลขานุการของ

คณะกรรมการปรับปรุงโครงสรางการบริหารกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2517 ดวย 

 การปรับปรุงครั้งนี้ นับวามีความขัดแยงที่รุนแรงอยางไมเคยมีมากอน ระหวางความเห็นที่เห็นวา 

สมควรที่จะทําการปรับปรุงกับไมควรที่จะปรับปรุง  มีการเดินขบวนเพื่อใหการสนับสนุนในแตละฝายใน

จํานวนผูเดินมาก หลายครั้งหลายหน มีการวิพากษวิจารณในสื่อมวลชนอยางครึกโครม ถือไดวาเปน

ปญหาทางการเมืองอยางสุดที่จะหลีกเลี่ยงได  การนํา พ.ร.บ. ปรับปรุงโครงสรางเขาสภาผูแทนราษฎร

เปนเวลาที่ตื่นเตนเพราะมีการใหการสนับสนุนทั้งสองฝายอยางชัดเจน  เอกสารที่ผูแทนราษฎรไดรับ  

ผูอภิปรายแจงวา มีถึงฝายละกวาสิบกิโลกรัม พรรคพลังใหม พรรคใหมที่ไดชื่อวาเปนพรรคหัวกาวหนา  
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ที่กําลังโดดเดน ในขณะนั้น ใหการสนับสนุนทางดานที่ควรเปลี่ยนแปลง ความรูสึกตื่นเตนของ

ขาราชการในขณะนั้นดูประหนึ่งวา  กระทรวงสาธารณสุขกําลังมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  ประหนึ่งวา 

เปนการปฏิวัติการสาธารณสุข 

 ประเด็นสําคัญที่เนนในการปรับปรุง  ก็ไดแก หลักการที่จะใหเอื้อแกการมอบอํานาจในการ
บริหารงานสาธารณสุขในดานการสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค การรักษาพยาบาล ใหแกภูมิภาค
โดยดึงเอาหัวกุญแจของงานบริการในสวนภูมิภาคจากกรมการแพทยและอนามัย  มาไวที่สํานัก
ปลัดกระทรวงฯ และมอบใหแกสวนภูมิภาคคือ จังหวัด  โดยใหมีตําแหนงใหมชื่อวา นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด  ข้ึนที่จังหวัด  ไดการบังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัด  ดูแลงานสาธารณสุขทั้ง
สงเสริม  ปองกันและรักษา รับมอบอํานาจจากสํานักปลัดกระทรวงไปจัดการดูแลงานสาธารณสุข
จังหวัดอยางเต็มที่  กรมวิชาการ  สวนกลางทําหนาที่เสมือนสถาบัน คือ คนควา วิจัยและพัฒนาบริการ
ในแขนงที่ตนรับผิดชอบใหดีที่สุด  และทําการฝกอบรม ใหความรูในแตละแขนง  (การปองกันโรค การ
สงเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การวินิจฉัยโรคและการปรับฟนคืนสภาพ) ใหแกภูมิภาค 
 ฝายที่ไมเห็นดวยกับการปรับปรุงมีเหตุผลวา  การปรับปรุงครั้งที่แลวเพิ่งจะนํามาใชไมนานควร
จะรอใหเห็นผลชัดเจนเสียกอน  ไมเห็นถึงความจําเปนที่จะตองรีบเรงทําในขณะนั้นและเห็นวา
ปลัดกระทรวงไมควรจะมีบทบาทหนาที่บริหารงานโดยตรง  ปลัดกระทรวงมีหนาที่ในการดูแลการ
บริหารงานของกรมตางๆ ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินไปตามเปาหมาย 
 ในที่สุด  สภาผูแทนราษฎร ก็มีมติอนุมัติใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ปรับปรุงโครงสราง
กระทรวงสาธารณสุขตามที่เสนอ (ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 117 เสียง ไมเห็นดวย 20 เสียง งดออกเสีย 5 
เสียง) 
 กวาจะเสร็จส้ิน  ผูอํานวยการกองแผนงานสาธารณสุข ในฐานะของเลขานุการคณะกรรมการ
ของกระทรวงฯ ตองมีบทบาทในการชี้แจงแกคณะกรรมการโครงสรางการบริหารงานกลางของ ก.พ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี  กรรมาธิการสาธารณสุข  สภาผูแทนราษฎร หลายครั้ง ทางดานผูที่ไมเห็นดวยก็มี
การเชิญใหผูทรงคุณวุฒิ  เชน ดร.อมร  รักษาสัตย  คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร มาเปนที่ปรึกษา
ดวย  หลังจากทุกอยางเรียบรอย  ผูอํานวยการกองแผนงานสาธารณสุข  ก็ไดรับเชิญจากสํานักงาน 
ก.พ. ใหไปรวมเปนกรรมการปรับปรุงโครงสรางของ ก.พ. และคณะรัฐประศาสนศาสตร ก็ไดเชิญไปเปน
กรรมการบริหารของคณะรัฐประศาสนศาสตรอยูสมัยหนึ่ง 
 
ความแตกราวที่ยากแกการประสาน 
 ผลกระทบทางดานลบอันเนื่องจากการปรับปรุงสวนราชการครั้งนี้ มีหลายประการ แตเปนเรื่อง
ที่เกิดกับบุคคลผูมีบทบาทสําคัญเกี่ยวของกับการปรับปรุงครั้งนี้ทั้งสิ้น ทั้งโดยตรงและโดยออม  ทาน
อธิบดีกรมหนึ่งที่คัดคานไมเห็นดวยอยางเด็ดขาดกับการขอเปลี่ยนแปลง  ตองโดนขอหาปฏิบัติราชการ
ดวยความเลินเลอประมาทในเรื่องจัดซื้อที่ดินใหแกราชการ  จนถูกใหออกจากราชการ หลายปตอมาจึง
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ไดรับการพิจารณาใหพนผิดจากโทษนั้น  ทานไดบันทึกเรื่อง “กระทรวงสาธารณสุขกับขาพเจา”  เพื่อทํา
ความกระจางในเรื่องที่ทานไมผิด  ดังกลาวไวในทายหนังสืองานพระราชทานเพลงิศพของทาน และทาน
ก็ไดกลาวถึงสิ่งที่บังเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งหลายดวยเหตุตางๆ กัน เชน บางคนตองตายดวยโรคมะเร็ง
ขณะที่กําลังจะรุงโรจน  บางคนปวยดวยเสนโลหิตแตกในสมองตองนอนปวยไมรูสึกตัวทรมานอยูนาน
หลายปจึงสิ้นชีวิต  บางคนเปนโรคหัวใจตองผาตัดเปนที่ทรมานมากฯ 

 สําหรับผูอํานวยการกองแผนงานฯ เอง  ไดขอลาออกจากราชการตั้งแตอายุเพียงหาสิบหาป  

อันมีเหตุประการหนึ่งจากความสลดใจในสิ่งที่เกิดจากผลกระทบจากการปรับปรุงโครงสรางนี้ 

 รายละเอียดของการปรับปรุงโครงสรางทั้งสองครั้ง  ผูใหสัมภาษณไดเขียนรวมไวในเรื่องความ

เปนมาของการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสวนราชการกระทรวงสาธารณสุขในหนังสือ  อนุสรณกระทรวง

สาธารณสุขครบรอบสี่สิบป 

 
(เบื้องหลังการทํางานที่มีความขัดแยงมากไดรับแงคิดหรือบทเรียนอะไรบาง) 
บทเรียนบางประการที่เรียนรูจากผลการปฏิบัติงานปรับปรุงฯ ที่ควรบันทึกไว 
 ตองระวังคําพูดและขอเขียน 
 จากการปรับปรุงครั้งแรก เกิด “กรมการแพทยและอนามัย” ข้ึน  จากการรวมสองกรมใหญเขา

ดวยกัน  ซึ่งก็ไดรับการคัดคานจากอธิบดีทั้งสองกรมและจากผูสันทัดกรณีหลายตอหลายทานวาไม

ถูกตอง  และเปนหนวยงานระดับกรมฯ ที่ใหญเกินไปกวาที่จะดูแลบังคับบัญชาใหทั่วถึงไดดี 

 แตก็ดวยความรีบเรงใหแลวเสร็จทันเวลากําหนด  จึงไดรับการผลักดันจากคระกรรมการที่คณะ

ปฏิวัติแตงตั้ง  ใหออกมาในลักษณะดังกลาว ในที่สุดทานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครั้งกระนั้น ก็ได

แตงตั้งทานอธิบดีกรมการแพทยทานเดิมที่ไมเห็นดวย ใหเปนอธิบดีกรมการแพทยและอนามัย 

 เวลาลางไปจนถึงการปรับปรุงครั้งที่สอง  กรรมการพิจารณาโครงสรางสวนราชการของ ก.พ. 

เชิญผูอํานวยการกองแผนงานสาธารณสุขไปใหความเห็นยอนหลังในเรื่องดังกลาววาเห็นอยางไรในการ

แตงตั้ง  ผูอํานวยการกองแผนงานฯ ตอบวา การแตงตั้งผูที่ไมเห็นดวย  ไปบริหารงานที่ตนไมเห็นดวย

นั้นเทากับเปนการประกันความลมเหลวตั้งแตเร่ิมดําเนินงาน 

 ความทราบไปถึงทานปลัดกระทรวงฯ ผูแตงตั้ง  ทานจึงเรียกผูอํานวยการกองแผนงาน

สาธารณสุขใหเขาไปพบ  แลวถามวา จะใหทานแตงตั้งใคร  ถาไมใชอธิบดีกรมการแพทยคนเดิม  

คําตอบจากผูถูกถามก็คือ  “ผมก็ไมทราบเหมือนกัน” 

 อีกกรณีหนึ่ง แมเวลาลวงเลยไปแลวกวาสิบป อดีตผูอํานวยการกองแผนงานฯ นั้น ไดรับ

โทรศัพทจากอดีตอธิบดีทานหนึ่งของพบที่รานกาแฟแหงหนึ่ง  ขอซักถามถึงเรื่องที่อดีตผูอํานวยการกอง

แผนงานฯ เขียนถึงการปรับปรุงสวนราชการไว  และทานแคลงใจในขอความที่เขียนไวหลายประการที่

ทานไมเขาใจ  ขอฟงคําชี้แจงที่รานกาแฟแหงหนึ่ง  ทานถือหนังสือเลมโตชื่อ  “อนุสรณกระทรวง
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สาธารณสุขครบสี่สิบป” มาดวย  ก็ไดชี้แจงดวยความเคารพวา ไดเขียนโดยความบริสุทธิ์ใจมิไดเจตนา

จะกลาวใหรายแกผูใด 

 แมวาจะถูกกลาวหาวา ขอเขียนเปนการประจบผูบังคับบัญชาเพื่อไตเตาเอาตําแหนงแกตน (ซึ่ง

ก็ไมเปนความจริงแตอยางใด  เพราะไดเขียนดวยความบริสุทธิ์ใจ  ทั้งมิไดรับประโยชนจากขอเขียนแต

อยางใด  ทั้งยังอยูในตําแหนงเดิม อีกแปดปหลังปรับปรุงโครงสรางฯ  ทั้งขอลาออกกอนกําหนดเกษียณ

ถึงหาปหลังจากการไดรับการแตงตั้งเปนนายแพทยใหญไมถึงป  รวมเวลาที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

กองแผนงานสาธารณสุขซีแปด ทั้งสิ้น 11) 

นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา  “จะพูด  จะเขียนอะไรออกไป จงคิดใหดีเสียกอน” 

 หลังจากที่ไดลาออกจากกระทรวงสาธารณสุขแลวไมนาน  อดีตผูอํานวยการกองแผนงานฯ 

ไดรับโทรศัพทจาก นพ.วิฑูรย  แสงสิงแกว  ผูอยูฝายตรงกันขามกันในการปรับปรุงสวนราชการฯ (ตอมา

ไดรับแตงตั้งใหเปนปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เชิญใหไปรับประทานอาหารที่โรงแรมศุภมิตร  นพ.วิฑูรย  

ซึ่งมีอาวุโสนอยกวา  ไดแสดงความชื่นชมอดีตผูอํานวยการกองแผนงานฯ ที่ทํางานทั้งหลายโดยเห็นวา 

ไมไดหวังบําเหน็จความชอบในการนี้แตอยางใด เห็นวา ไมไดทําเพื่อตนเองพรอมทั้งขออโหสิกรรมกัน

และกัน  หากมีการลวงกินในสิ่งใด 

 
 ซ่ือนัก มักหนาแตก 
 หลังจากปรับปรุงโครงสรางครั้งที่สองแลวเสร็จ  เปนจังหวะที่ปลัดกระทรวงคนเดิมตอง

เกษียณอายุราชการ  จะตองมีการแตงตั้งปลัดกระทรวงฯ คนใหมแทน  บรรดาผูใหญที่มีบทบาทสําคัญ

ที่คิดวา  ตนอยูเบื้องหลังชัยชนะ (ผอก.แผนงานฯ ไดรับเชิญดวย)  ไดประชุมหารือวา ใครเหมาะสมที่จะ

เปนปลัดกระทรวงฯ  สรุปความเห็นไดวา  ผูที่สมควรเปน ไมนาจะใชผูที่เคยเปนอธิบดีกรมสงเสริม

สาธารณสุขอยูเดิม  เพราะเปนคูกรณี  มีสวนไดเสียอยูแตตน  ถาแตงตั้งใหเปนปลัดกระทรวงฯ จะเกิด

การครึหาไดวาทําไปเพื่อใหไดประโยชนแกบุคคลคูกรณี  ทั้งยังอาจทําใหเกิดการตอตานจากอีกฝายใน

การบริหารงานตอไปได 

 ตอมา  ผูอํานวยการกองแผนงานฯ  ไดรับบัญชาจากรัฐมนตรีวา ใหนําเสนอทานวาใครควรจะ

ไดรับการพิจารณาเปนปลัดกระทรวงฯ ทานขอใหมีคําอธิบายเหตุผลประกอบ  เพื่อเปนขอมูล

ประกอบการพิจารณา  ผูอํานวยการกองแผนงานฯ ก็ไดเสนอบุคคลอ่ืนที่ไมใชผูที่เคยเปนอธิบดีกรม

สงเสริมสาธารณสุข พรอมดวยเหตุผลขางตน  ผลการแตงตั้งจริง ปรากฏวา ไดแก ผูที่ดํารงตําแหนง

อธิบดีกรมสงเสริมสาธารณสุขทานั้นนั่นเอง  ผูอํานวยการกองแผนงานฯ ทั้งยังโดนกลาวหาจากทาน

ผูใหญที่เคยรวมประชุมคร้ังนั้นวา ความคิดเห็นไมเหมือนผูอ่ืนเขาในการเสนอ  และตอมาตนเอง  ยัง

ตองทํางานอยูใตการบังคับบัญชาทานปลัดผูนั้นเกือบป 
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(งานที่สนองนโยบายทางการเมืองรัฐบาลโดยตรงมีบางหรือไม?) 
การสนองนโยบายรัฐบาลนายกฯ สมัยนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมทย ในเรื่องการ
รักษาพยาบาลฟรี 
 ประมาณตนป พ.ศ. 2519 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมทย  ไดรับการแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี (แม

จะมีเสียงขางนอย)  ไดมีการกําหนดนโยบายฟรีสามประการแกผูมีรายไดนอย คือ เรียนฟรี, ข้ึนรถเมล

ฟรี  และรักษาพยาบาลฟรี 

 กระทรวงสาธารณสุขตองจัดโครงการรักษาพยาบาลฟรีโดยรีบดวนในเวลาจํากัด  ทั้งนี้ ยังมี

เงื่อนไขหลายประการประกอบนโยบายที่กําหนด  เปนตนวา 

• ตองออกเปนบัตรรักษาพยาบาลฟรีใหผูมีรายไดนอยแตละคน  เพื่อใชเปนหลักฐานเพื่อ

ขอรับบริการ ณ สถานบริการของรัฐ ทุกแหงได 

• การออกบัตร จะตองออกโดยเทศบาลหรือผูใหญบาน แกบุคคลและครอบครัวผูมีรายได

นอยเปนรายคน (รายไดตํ่ากวาเดือนละ สองพันบาท) 

• กระทรวงสาธารณสุขจะตองมีการขอกําหนดงบประมาณแลวสงไปใหสถานพยาบาลที่ผูมี

บัตรไปขอรับบริการ  ทั้งในและนอกกระทรวงฯ 

กองแผนงานฯ ไดรับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขใหเปนผูดําเนินการเกือบทั้งหมด  

ขณะเดียวกัน  แผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ส่ีก็อยูระหวางการจัดทํา  จะตองใหเสร็จในปเดียวกัน  

เจาหนาที่ของกองก็มีจํากัด  งานที่ตองทําในเรื่องนี้ก็เปนงานใหม  ไมเคยทํากันมากอนเลย และ

จําเปนตองเกี่ยวของกับเทศบาล  ผูใหญบานกวาสองหมื่นหมูบานที่มิไดอยูในบังคับบัญชาของ

กระทรวงสาธารณสุข  ตองทําคําอธิบายแกผูจะออกบัตรวา ใครควรจะไดรับบาง ใครควรจะเปนผูชวย

ผูใหญบานตัดสินใจ  หนังสือคําอธิบายตองทําใหผูอานที่มีการศึกษานอยเขาใจไดงาย  แบบฟอรมที่ใช

บันทึกเพื่อกํากับจํานวนบัตรที่จะออกทําอยางไร  การจัดพิมพ  การจัดสงใหถึงหมูบานทุกแหงทั่ว

ประเทศผานจังหวัด ใครควรเปนผูรับผิดชอบระดับจังหวัดในการทั้งหลาย อําเภอ  ปญหาอะไรจะเกิดขึ้น

บางในหมูบาน เทศบาล เทศบาล กทม. ไมพรอมจะทําการออกบัตร  จะแกปญหาอยางไร? ส่ิงเหลานี้ 

จะตองมีแผน มีโครงการที่ตองทําในเวลาจํากัด มีผูรับผิดชอบที่กองในการจัดทํา  ไมถึงหกคน รวมทั้ง

ผูอํานวยการกองดวย 

 ทางกระทรวงการคลัง  สงคนมากํากับดูแลจนถึงขั้นดําเนินการได  กระทรวงสาธารณสุข มิได

รับคําตําหนิแตประการใดทั้งๆ ที่รูสึกวาขลุกขลักพอควร  ตรงกันขาม ปญหาที่รถเมลฟรีและเรียนฟรี มี

ปญหามากกวา   รัฐบาลชุดดังกลาวอยู ไมครบเทอมก็ตองเปลี่ยนรัฐบาลใหม  สําหรับเงินคา

รักษาพยาบาลฟรี  กระทรวงสาธารณสุขยังไดรับตอมาอีกหลายป  กองสาธารณสุขภูมิภาคเขามารับ

ชวงไปจัดการในปที่สาม 
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(งานดานการวางแผนโดยตรง  มีลักษณะอยางไรบาง) 
การนํา Project System Analysis (P.S.A.) มาใชในการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด
ที่ชลบุรี 
 ระหวางตุลาคม พ.ศ. 2515 ถึง มกราคม พ.ศ. 2516 สํานักงานใหญ องคการอนามัยโลกที่เจนิวา

ไดติดตอมายังกระทรวงสาธารณสุขวา  องคการอนามัยโลก กําลังทดลองนํา Project System Analysis 

(P.S.A.)  มาใชในการปรับปรุงงานดานสาธารณสุขของประเทศตางๆ โดยเฉพาะดานการวางแผนงาน  

โดยมีทีมงานพรอมที่จะสงมาทํางานรวมกับเจาหนาที่ของแตละประเทศ  และประเทศไทยเปนประเทศ

หนึ่งในหกประเทศที่ไดรับพิจารณาใหทําการทดลองนี้  และขอทราบวา จะประสงคหรือไม? และถา

ประสงค จะใหใชทดลองในกิจการใด? ทานปลัดกระทรวงฯ จิตต  เหมะจุฑา  ไดหารือผูบริหาร

กระทรวงฯ และตอบรับ โดยใหใชในการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของจังหวัดชลบุรี 

 คณะเจาหนาที่องคการอนามัยโลกรวมเจ็ดคน  นําโดย ดร.เพียว  กับเจาหนาที่กองแผนงานฯ 

รวมสิบคน ไปทําการวางแผนงาน ณ จังหวัดชลบุรี  ที่มี นพ.อุทัย  สุดสุข สสจ.ชลบุรี  และทานผูวา

ราชการ ดํารง  สุนทรสารฑูร เปนเจาภาพ  นับวาเปนงานที่ทําใหคณะเจาหนาที่กองแผนงานฯ และผูที่

ไดรวมงาน  ไดความรูและประสบการณในดานการวางแผนมากขึ้น  ทั้งในสนามและการปฏิบัติใน

กระบวนการที่ใชเวลาสามเดือนเศษ 

 มีการนําเสนอกรรมการฯ ที่มีผูวาฯ ปลัดกระทรวงฯ อธิบดีฯ เปนกรรมการ  ตลอดกระบวนการ 

เราไดแผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี  และวิธีการที่ดีในการวางแผนและองคการอนามัยโลกไดมี

ความแนใจในเทคนิคที่นํามาใช  และนําไปปรับปรุงและในที่สุดนํามาใชในการวางแผนสาธารณสุขฉบับ

ที่ส่ี  (พ.ศ. 2520-2524) ของประเทศในเวลาตอมาจนแลวเสร็จอยางมีคุณภาพ 

 
การวางแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่สี่ พ.ศ. 2520-2524 ดวยเทคนิค Country Health 
Programming (CHP) 
 การวางแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ส่ี พ.ศ. 2520-2524  นับไดวา มีความแตกตางจากการ

วางแผนครั้งที่แลว ๆ มา  โดยมีการจัดทําเปนคณะที่มีผูจัดทําเปนชุดเดียวกันทั้งหมด  ทั้งที่เปน

คณะกรรมการกลาง  ครอบคลุมกวางขวางถึงนอกระทรวงฯ  อันไดแก สมาคมวิชาชีพ, มหาวิทยาลัย, 

สภาพัฒนาเศรษฐกิจฯ, สํานักงาน ก.พ., สํานักงบประมาณ กับคณะทํางานที่ทํากิจกรรมการวางแผน

ดวยกันโดยตลอด  มีเจาหนาที่องคการอนามัยโลกรวมดวย  และเจาหนาที่กองแผนงานฯ ทําหนาที่

เลขานุการทั้งสองคณะ  มีการนําเทคนิควิธีการวางแผนขององคการอนามัยโลกมาใชหลังจากที่ได

ปรับปรุงวิธีการที่นํามาใชจากการวางแผนที่ชลบุรีแลว 
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 ลักษณะที่ควรกลาวถึง ก็ไดแก 

 เปนแผนที่มุงใหเกิดความเปนธรรมแกสังคม  ลดความเหลื่อมลํ้า และเสริมความมั่นคงแกสังคม

ใหมากยิ่งขึ้น 

 ลักษณะของนโยบาย มีความจําเพาะเจาะจง มีมาตรการกําหนดไวชัดเจน มีการกําหนดปญหา

อันเปนที่มาของนโยบายไวชัดเจนกวาทุกคราว 

 วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ มีการกําหนดไวชัดเจน วัดปริมาณและคุณภาพได

เปนสวนใหญ 

 มีกลยุทธในการแกปญหาในแนวทางที่ใหม  ที่ยังไมเคยยอมรับมากอน เชน อาสาสมัคร

สาธารณสุข เปนตน 

 นํากระบวนการวางแผนที่ทําใหเกิดการรับรูและยอมรับมาใชโดยนําบุคคลที่ควรมีสวนในการ

รับรูและตัดสินใจเขารวม  ตลอดกระบวนการวางแผน 

 มีการวิเคราะหอุปสรรค  ขอขัดของไวกอนที่จะกําหนดเปนการปฏิบัติ  เพื่อลดสิ่งที่เปนอุปสรรค

ในการปฏิบัติจริง  ทําใหเกิดคูมือในการบริหารงาน  การนิเทศงาน กลไกการบริหารงาน การถายทอด

การวางแผนงานสูจังหวัด  การมีเจาหนาที่วางแผนระดับจังหวัด  การควบคุม กํากับการ การประเมินผล 

นอกจากนั้น ไดกอใหเกิดการตัดสินใจอยางเปนกระบวนการและการทํางานเปนกลุมอยางกวางขวาง 

 การเปลี่ยนแปลงดานดีเกี่ยวกับการวางแผนนี้  เลขาธิการ คณะกรรมการวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ที่รวมเปนกรรมการในการจัดทําแผนครั้งนี้ไดกลาวไวในปาฐกถาวา**.... .”

ที่นาสนใจก็คือ  พวกแพทยซึ่งชั้นแรก  ไมมีพื้นฐานดานการวางแผนเลย  แตเมื่อไดรับการอบรมทาง

วิชาการดานนี้แลว  ก็ไดมีความรูความสามารถในการวางแผนพัฒนากิจการสาธารณสุขอยางยิ่ง  

จนกระทั่งองคการอนามัยโลก  จะขอใหระบบการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทยเปน

ตัวอยางไปทั่วโลก จึงนับวาเปนเรื่องที่นายินดี ยิ่ง....” 

 
การถายทอดแผนพัฒนาสาธารณสุข  ลงเปนโครงการและแผนงานระดับจังหวัด 
 เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการวางแผนงานในสวนภูมิภาค  กองแผนงานฯ ไดผลักดันใหเกิด

นักวางแผนสาธารณสุขระดับจังหวัด ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และฝายวางแผนขึ้น  ใหความ

สนับสนุนดานวิชาการ  การอบรม สัมมนาและการจัดทําคูมือการวางแผนสาธารณสุขระดับจังหวัด และ

จัดทีมไปยังทุกจังหวัด  เพื่อสนับสนุนใหเกิดการวางแผนที่สอดคลองกันทั้งสวนกลางและภูมิภาค  

นอกจากนั้น ยังไดไปใหความรูในการวางแผนโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลจังหวัดหลายแหง 

                                                  
**

 ปาฐกถา  ของ ดร.เสนาะ  อูนากูร  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  แสดงตอสมาชิกของสมาคมสังคมศาสตร แหงประเทศไทย เนื่องในวัน

ประชุมประจําป เม่ือ 28 ก.ค. พ.ศ. 2518 ณ โรงแรมอิมพเีรียล ลงในวารสารสงัคมศาสตร ปริทัศน เม.ย. 2519 
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การประเมินผลครึ่งระยะเวลา ของแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่สี่ พ.ศ. 2520-2524 
 แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ส่ี  ไดกําหนดใหมีการประเมินผลของแผน ในครึ่งเวลาแรกของ

แผนไว  จึงไดมีการปฏิบัติตามที่กําหนดไว นับวาเปนประสบการณที่เปนประโยชนมาก  แมกับผูแทน

สํานักงบประมาณที่ไดมารวมในกิจกรรมนี้  ไดพบเจาหนาที่ผูนั้นในสิบหาปตอมา  และเจาหนาที่ผูนั้น

ไดดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ทานไดแสดงความชื่นชม และพอใจในงานที่ไดรวม

ปฏิบัติอยางใกลชิดในครั้งนั้นวาเปนประโยชนแกทานมาก 

 การประเมินผล  ไดทําทุกโครงการอยางเปนระบบเชนเดียวกับการทําแผนพัฒนาฯ ไดผลที่

ประเมินทั้งดานปริมาณและคุณภาพ  และขอเสนอแนะที่ดีและเปนประโยชนหลายประการ 

 
(สิ่งที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของงาน) 
สรุปสิ่งที่เปนปจจัยในผลงานที่ทํามา 

1. การเตรียมผูปฏิบัติงาน 

 การวางแผนงานสาธารณสุข  เปนหัวขบวนของการบริหารงานสาธารณสุข  ตองการผูที่มี

พื้นฐานและประสบการณทั้งดานสาธารณสุขและการบริหารงาน  ตองมีความรูและประสบการณใน

ดานการวางแผนเพียงพอที่จะชวยใหมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง  ตลอดจนตองการผูที่มีความสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีทั้งระดับสูงและระดับกลาง  ตองการการยอมรับที่จะไดมาจากการที่ตองมี

ความสามารถและภาวการณนําในระดับหนึ่ง  การเลือกบุคคลมารวมงานในทุกระดับ มีความสําคัญ

มาก  กองแผนงานสาธารณสุข ไดขามพนสิ่งนี้ไปได  เราเลือกผูที่มาอยูไดเหมาะสม ไมมีผูที่มาอยูเพื่อ

มาไดรับ  แตเราไดคนที่มาชวยทํา และเมื่อมาเผชิญงานหนัก ยาก หากรับไมไดก็ขอยายไปไมนาน ทุก

คนชวยกันแบกภาระไมเกี่ยงงอน เราถือวา ไมมีงานที่ยาก  มีแตงานที่ยังไมชํานาญ หากขยันและสูงาน 

งานที่ยากจะไมมี 

2. เทคโนโลยีและการพัฒนาและการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน 

 ผูปฏิบัติงานที่ สําคัญ  เขา รับการศึกษา  อบรมพรอมกันเปนทีมจากผู รูจ ริงและมี

ประสบการณ ทั้งยังไดมีโอกาสทํางานรวมกับผูเชี่ยวชาญระดับโลก  หลายรอบ ยิ่งทําใหเรามีความรู

ความสามารถเพิ่มข้ึนเร็วและมีความมั่นใจมากขึ้นทุกที 

3. การใหไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา ผูบริหารระดับสูง และความรวมมือจาก

ผูเกี่ยวของแมตางหนวยงาน 

 ซึ่งเปนเรื่องของความสามารถในการสื่อสาร ติดตอ ทําความเขาใจและการใหความเคารพ 

นับถือ ดวยความบริสุทธิ์ใจ  ใชหลักการไปชวยใหเกิดการวางแผนแทนการทําใหหรือคิดให ทําตาม

ความคิด ที่ทุกคนมีสวนในแผนหรืองานนั้น  อาศัยกลวิธีประนีประนอมใหมากเมื่อมีความเห็นที่แตกตาง 
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4. ความเพียร อดทน อันเนื่องมาจากความรักในงาน เนื้อแทก็คือ การมีธรรมในการปฏิบัติ  

อันไดแก อิทธิบาทสี่ (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ในการปฏิบัติธรรมหรือส่ิงทั้งปวงนั่นเอง 

 

หมายเหตุ :  เอกสารนี้เรียบเรียงจากความทรงจําและคนควาเอกสาร โดย นพ.ยุทธนา ศุขสมิติ เพื่อ

มอบใหหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑสุขภาพไทย พรอมการใหสัมภาษณประวัติชีวิต

และการทํางานของทาน กับทีมงาน คือ นายประคอง แกวนัย และ น.ส.ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ซึ่งขอเขียนของทานมีชีวิตชีวาอยางกับนั่งเลาใหฟง 

จึงขอนําเสนอใหเห็นวิธีการทางประวัติศาสตรที่ เกิดขึ้นจากตัวอยางนี้ และเสนอ

เหตุการณที่นาสนใจที่ไมอาจอานพบในเอกสารตีพิมพได 

 


