
หมายเหตุ : พิมพจากลายมือตนฉบับของ ศ.นพ.เสม พริ้งพวงแกว 

ความทรงจําและประวัติศาสตรสุขภาพกับสงัคม 
 เรียบเรียงโดย ศ.นพ.เสม  พร้ิงพวงแกว 

1. บทนํา 
 คํากลาวเตือนใจ  วินสตัน เชอรชิล อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ 

THE LONGER YOU CAN LOOK BACKWARD, THE FURTHER YOU LOOK 

FORWARD. 

 พุทธโอวาท วันนี้อาศัยเมื่อวาน  พรุงนี้อาศัยวันนี้ 

 
2. ครูแพทยของประเทศตางๆ ของโลก 
 ดูภาพวิวัฒนาการของมนุษยวานรจาก HOMINID ถึง มนุษยปจจุบัน HOMO SAPIENS SABIENS 

1)  HOMINID 4 ลานป ความจุของสมอง 300 – 600 c.c. 

2)  HOMO ERECTUS 3 ลานป ยืนตัวตรง ต้ังฉากกับแผนดิน 

เร่ิมเดินทางยายที่อยูออกจาก AFRICA สวนสัตวทั้งหลายตัวขนาน

กับแผนดิน  ในการยืนตัวตรง ศีรษะรับพลังจากจักรวาล สมอง

พัฒนาใหญกวาสัตว 

 มนุษยปจจุบันมีความจุสมอง 1,355 c.c. 

 สมองของมนุษยวานร = 300 – 600 c.c. 

3)  HOMO ERECTUS เมื่อ 4 แสนป มีความจุของสมอง 900 – 1,200 c.c. 

 เร่ิมรูจักใชหินเปนเครื่องมือ  ซึ่งแบงออกเปน 

ก. สมัยหินเกา 

ข. สมัยหินกลาง 
ค. สมัยหินใหม 

4)  HOMO ERECTUS มนุษยสมัยเริ่มรุงเรือง  เปนนักลาสัตวเปนอาหาร ประมาณ 1 หมื่น

ปเจริญขึ้น  ใชเครื่องลาสัตวเหล็กปลายแหลม รูจักปลูกอาหาร ดู

ตามลักษณะคราดเหล็ก   ปลูกถั่ วบริ เวณ  MESOPOTAMIA 

ระหวางแมน้ําสองสาย TIGRIS และ EUPHRATES~ ประเทศอิรัค 

ปจจุบันรูจักการทดน้ําปลูกสวน  ทําเครื่องมือในการทุนแรง ดังที่ยัง

พบเห็นแถวแมน้ํา NILE ในอียิปต ในประเทศอินเดียและประเทศจีน 

 
3. มนุษยสมัยประวัติศาสตร 5000 ป มาแลว 

สรางประเทศ ศาสนา เร่ิมมีหลักฐานใหเห็นในการกอสรางในประเทศอียิปต สรางพีระมิด  
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การเลี้ยงสัตวเปนอาหาร ในประเทศจีน 4,500 ป สรางลอในการ

ขนสง  สรางเข็มทิศ  สรางสัจธรรม หยางและหยินทุกอยางเกิดเปน

คูกัน ชาย หญิง กลางวัน กลางคืน น้ําทวม แผนดินแลง ดีและชั่ว  

สรางกําแพงเมืองจีน (พ.ศ. 300) สรางความเชื่อ TAOISM ใน

ประเทศอินเดีย 3,500 ป พวกพราหมณนําฮินดู พุทธศาสนา โซโร

แอสเตอร  ในตะวันออกกลาง มีศาสนา พระเยซูคริสตในอาหรับ มี

พระมูฮัมหมัด และมีการสรางอาณาจักรและสงครามใหญทําลาย

ลางชีวิต เชน พระเจา ALEXANDER 300 ป กอนคริสตศักราช 

และโดยเฉพาะในประเทศอินเดีย มีตําราพระเวท ฤคเวท สามเวท 

อถรรพเวท ยัชุรเวท ฆาสัตวบูชา 

 เมื่อ 3,500 ป มาแลว MOSES พาพวกยิวออกจากเปนทาสใน

อียิปตผานทะเลแดงเขามาอยูในตะวันออกกลาง  เมืองเยรูซาเล็ม 

ซึ่งเปนศูนยกลางของยิว  คริสเตียนและอิสลาม ประมาณ 3500 ป 

ของยิว คริสเตียน 2000 ป อิสลาม 1,400 ป จํานวนผูนับถือคริส

เตียนเปนที่หนึ่ง อิสลามเปนที่สอง 

 
4. ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อ 500 ป มาแลว 
 GALILEO (พ .ศ .  2107 – 2185) มีความเห็นเกี่ยวกับโลกไม เหมือนกับทานอาจารย 

ARISTOTLE COPERNICUS พ.ศ. 2086  เสนอความเห็นเกี่ยวกับโลก ไมเหมือนกับของ GALILEO 

พ.ศ. 2280 DESCARTE นําวิชา GEOMETRY ใหม 

พ.ศ. 2230 NEWTON เสนอวิชา LAW OF MOTION 

พ.ศ. 2402 DARWIN – ORIGIN OF SPECIES 

พ.ศ. 2446 WRIGHT BROTHER – เร่ิมการบิน 2 ปก 

พ.ศ. 2448 EINSTEIN – SPECIAL RELATIVITY 

พ.ศ. 2458 EINSTEIN – GENERAL RELATIVITY, E = MC2 

พ.ศ. 2496 WATSON & CRICK – DNA 

พ.ศ. 2512 FIRST MAN OF THE MOON 

พ.ศ. 2522 FIEST TEST TUBE BABY 

พ.ศ. 2540 FIRST SHEEP CLONING 
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5. พระเจาแหงสุขภาพ  พระบิดาแหงการแพทย 

GOD OF HEALTH FATHER OF MEDICINE 

 เมื่อโลกมีอายุถึงสมัยประวัติศาสตร 5,000 ป มาแลว 

บันทึกตามทวีป  

1)  ทวีปเอเชีย  

 ประเทศจีน GOD OF HEALTH, SHEN NUNG สรางตํารา PEN TSAO 

FATHER OF MEDICINE = HWANGTI (CIRCULATION OF 

BLOOD สรางตํารา  NEI CHING)  ศัลยแพทยฮูโตว สมัยสามกก 

พ.ศ. 700 

 ประเทศอินเดีย สมัยพระเวท  กอนพุทธศาสนา 

สมัยพราหมณ กอนพุทธศาสนาและหลัง 

 FATHER OF MEDICINE =  จารกะ 

 =  สาสรุตะ 

 ชีวกโกมารภัจ  สมัยพุทธศาสนา 

 พระไตรปฏก – เภสัชขันธกะ 

2)  ทวีปอัฟริกา  ประเทศอียปิต 

 GOD OF HEALTH =  HORUS 

 FATHER OF MEDICINE =  IMHOTEP  มีตํารา PAPYRUS  มากมาย 

3)  ทวีปยุโรป  GREECE  

 GOD OF HEALTH =  APOLLO 

 FATHER OF MEDICINE = HIPPOCRATES 

4)  ทวีปยุโรป  ประเทศอิตาลี  กรุงโรม 

 FATHER OF MEDICINE = GALEN 

 
6. โรงพยาบาลในสุวรรณภูมิ 
 หลักฐานตามศิลาจารึกพบที่ดานประคํา  เมืองนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย  ศุภมัสดุการ พระ

พุทธศักราชลวงมาได 1729 ป ศิลาจารึกไดกลาวสรรเสริญพระเกียรติยศของพระเจาชัยวรมันที่จัดสราง

โรงพยาบาลรักษาคนไขมีจํานวน 102 โรง ในพระแทนของโรงพยาบาล มีพระพุทธรูปประดิษฐาน 798 

องค  มีจํานวนแพทย พยาบาล คนไข ยา อาหาร วิธีรักษาโรค พรอมหลักการบริหารโรงพยาบาล 

 ทวีปยุโรป  การสรางโรงพยาบาลแหงแรกที่กรุงโรม พ.ศ. 743 แพทย GALEN (พ.ศ. 673-743) 
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7. แพทยคนแรก ๆ ของโลก   ประวัติศาสตรของโลกเริ่มเมื่อ 5000 ป 

ประเทศอียิปต IMHOTEP 

ประเทศจีน EMPEROR SHEN NUNG 

ประเทศอินเดีย CHARAKA 

ประเทศ GRESSCE HIPPOCRATES  ตนพุทธศาสนา (460 B.C.) 

เปนลูกหลานของ AESCULAPIUS  ซึ่งมีลูกสาว 1) HYGEIA 

 2) PANACEA 

 APOLLO  =  GOD OF HEALTH 

 
ประวัติศาสตรระบบสขุภาพไทย 

จีน 4500 ป 3300 ป อินเดีย 

1. EMPEROR SHEN NUNG  แตงตํารา  PEN 

TSAO 

อธิบายคุณภาพของฝน ACONITE สลอด เหลา 

กํามะถัน สารหน ู

1. สมัยของพระเวท (1500 – 800 B.C.) 

ก. คัมภีรฤคเวท : ถวายพระพร 

ข. คัมภีรสามเวท : พิธีบูชาน้ําโสม 

ค. คัมภีรยชุรเวท : บูชาพลีกรรม 

ง. คัมภีรอถรรพเวท : เวทมนตคาถา 

2. EMPEROR HWANGTI แตงตํารา NEI CHING 

อธิบายการไหลของเลือด -  หยาง – หยนิ     

ธาตุทัง้ 5 – ดิน น้ํา ลม ไฟ และแร 

2. สมัยพราหมณ 
ตามแบบ SUSRUTA SAMAHITA 

สมัยอายุรเวท เร่ืองชีวิต 700 B.C. 

3. ความสัมพันธของธาตุทัง้ 5 = สุขภาพ 3. ชีวกโกมารภัจ สมัยสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา 

- รักษาฝคันสูตรของพระพุทธเจา 

- รักษาโรคสมองของเศรษฐีกรุงราชคฤห 
- รักษา PROLEMY แหงอียิปต 

 

4. หมอฮูโตว ศัลยแพทยสมัยสามกก 

- เปนผูนาํกัญชาเปนยาระงับ 

- เปดหนาทอง – ตัดมาม 

- เปนผูแสดงลักษณะของชีพจรมากกวา 200 

ชนิด 

4. ยุคพุทธศาสนา -    รักษาทุกข 

- เหตุแหงทุกข 
- การดับทุกข 
- เภสัชขันธกะ 
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จีน 4500 ป 3300 ป อินเดีย 

5. ประโยชนของตน MA HUANG รักษาหืด 

(EPHEDRINE) 

5. พระเจาอโศกมหาราช  พ.ศ. 319 – 370 

สรางโรงพยาบาล 

6. ใชตอมไธรอยดแหงรักษา CRETIN  

7. ใชสะเก็ดแหงบดแก SMALL POX  

8. นวด ฝงเข็ม CUPPING ดึงผวิหนัง  

 

8. ประเทศไทยเทาที่ศึกษาหลักฐานตามหนังสือ คุณลิขิต ฮุนตระกูล  พฤศจิกายน 2494 ปฐม

กษัตริยจีน  พระเจาหวงตี้ ครองราชย 2154 – 2055 ป กอนพุทธศักราช 

  

 8.1 พระเจาเหา ครองราชย 2054 – 1971 กอนพุทธศักราช 

 พระเจาเสียวเหา หรือพระเจาเหานอย พระองคเปนราชโอรสของพระเจาหวางตี้  เกิดป

มะโรง 2054 และสวรรคตปเถาะ 1971 กอนพุทธกาล 

 พระองคเปนตนตระกูลไทย อยูในราชสมบัติ 84 ป พระราชทานตราตั้งราชตระกูล  

“ไทยไทย” 

 พระบรมศพฝงอยู ณ เมืองฟูจู มณฑลชานตุง (ซัวตัง) เปนเจาอากรทองน้ําสวยอากร

ทองน้ํา 

 มีชื่อเรียกกันหลายชื่อ เชน หลอ จงไทย ลุงไทย พวนไทย เตาไทย 

8.2 จารึกอาณาจักรนานเจา  พ .ศ .  1390  โดยเชงเหว  (พิมพโดย  คณะกรรมการ

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมโบราณคดี สํานักนายกรัฐมนตรี 1 กุมภาพันธ 2510 ฯพณฯ 

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี) 

 พ.ศ. 1309 พระเจาโกะลอฝง  เปนกษัตริยแหงนานเจา พีลอโกะ คือ ขุนบรม ครอง

ราชอาณาจักรและเปนผูกอสรางอาณาจักรนานเจาเปนสาขาหนึ่งของชาติไทย  ซึ่งอยู

ใกลกับเมืองตาลีฟู (หนองแส) ในปจจุบัน ส้ินพระชนม พ.ศ. 1291 

 โกะลอฝงเปนกษัตริยสืบตอจากบิดา ไดทําการตอสูกับประเทศจีนและสามารถทําลาย

ชีวิตทหารจีนไดกวา 60,000 คน ความกลัวภัยทําใหไทยหาธิเบตเปนพันธมิตร 

 แวนแควนเมืองเชียงรุง  บริเวณสิบสองปนนา 

เมืองเชียงตุง  เขมรรัฐ เรียกกันวา เชิน คือ คําวา เขมร-ขอม 

เรียก เชียงแสนวา “โยนกนคร”  เรียกพลเมือง ยวน 

แควนหลวงพระบาง เรียก  ลาวซัว  ชะวา ลานชาง 
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เขมรจําปา – แขกครัว -  เปนหมูบานคลองแสนแสบวัดพญายัง 

สรางวิหารโบโรโบโด พ.ศ. 1360 ในอินโดนีเซีย 

10.3 พงศาวดารโยนก  เชียงแสนเกา พ.ศ. 1300 

พวกกลอม (เขมร) ทิ้งเมืองสุวรรณโคมคําเปนเมืองราง 

พีลอโกะ คือ ขุนยรม (พงศาวดารโยนก) ครองนานเจา ส้ินพระชนม พ.ศ. 1291 

พระราชบุตร โกะลอฝง พระเจากาลหงส อายุ 36 พรรษา ข้ึนเปนพระเจาแผนดินแทนใน

อาณาจักรนานเจา  สงพระเจาสิงหนวัติกุมาร พรอมดวยครอบครัวไทย 1 แสนคน ลงมา

ตามแมน้ําโขงเพื่อต้ังเมืองใหม  เพราะนานเจาถูกจีนรุกราน 

 การสรางเมืองแหงแรกในสุวรรณภูมิประเทศไทย พ.ศ. 1300 โดยพระเจาสิงหนวัติกุมาร 

พระราชโอรสองคนอยของพระเจากาลหงส  และมีกษัตริยสืบตอกันมาเปนเวลา 255 ป 

เกิดมหาภัยพิบัติ  พระราชวังของกษัตริยจมลงกลายเปนหนองน้ําใหญอยูในปจจุบัน 

 พวกราษฎรที่เหลืออยูไดนัดหมายกันตั้งผูปกครองโดยสามัญชนคนธรรมดา เลือกกัน

เปนประธาน  ปกครองแบบประชาธิปไตยติดตอกันเปนจํานวน 91 คน ในเวลาเกือบรอย

ป (พ.ศ. 1650) บริเวณที่ประชาชนชุมนุมเลือกผูปกครองประเทศ  เรียกวา “เวียง

ปรึกษา”  ซึ่งยังปรากฏที่เมืองเชียงแสนในปจจุบัน 

 พระเจาพรหมกุมาร พ.ศ. 1479  เขมรไดเขาครอบครองเปนการชั่วคราวโดยไทยโยนก มี

พระเจาพรหมมหาราชองคแรกของประเทศไทยกูอิสรภาพกลับมาไดจากเขมร และทรง

แตงตั้งพระเจาชัยศิริเปนเจาเมืองฝาง  ซึ่งตอมาไดอพยพไปครองเมืองกําแพงเพชรและ

สุดทายไปอยูที่เมืองอูทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เชื้อสายของทานเปนตนตระกูลพระเจา

แผนดิน ณ กรุงศรีอยุธยา  ซึ่งสรางเมื่อ พ.ศ. 1893 (กรุงปกกิ่งก็สรางในระยะนี้) พระเจา

เม็งรายมหาราชผูสรางเมืองเชียงราย พ.ศ. 1804 และสรางเมืองเชียงใหม พ.ศ. 1839 ก็

เปนลูกหลานของคนเชียงแสน  ซึ่งตนตระกูลคือ คนไทยที่อยูบริเวณดอยตุง  เปน

เจาของจอบในการเพาะปลูกสมัยกสิกรรมของโลกในสมัยกลางของสมัยหินกลางและ

สมัยหินใหม จน 10,000 ป ถึงปจจุบัน ทานชื่อ ปูเจาลาวจก (จก ภาษาเหนือวา จอบ) 

 พระเจาแผนดินของสุโขทัยซึ่งเปนเมืองของขอมมากอนก็เปนชาวเชียงแสน คือ พอขุน

บางกลางหาว  ของเมืองนครไทย และขุนผาเมือง (ชาวเชียงแสน) แหงเมืองยางยาง 

ทานเปนลูกเขยของพระเจาชัยวรมันที่ 7  พระอัฐิอยูในพระธาตุจอมกิติ เมืองเชียงแสน

ในปจจุบัน 

 พระพุทธรูปสําคัญของประเทศไทยก็เปนฝมือของชาวเชียงแสนทั้งนั้น  เชน พระพุทธ-

ชินราช (พ.ศ. 1900) 
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 การแพทยแผนไทยจากจีน  อินเดีย และยุโรป ก็มีตามสมัยนั้นๆ 

 

9. ประวัติศาสตรสาธารณสุขไทย สมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 9) (พ.ศ. 2325 

ถึง พ.ศ. 2551) 

เร่ิมตนดวย กรมรับผิดชอบ 

 กรมหมอหลวง – ความรูจากประเทศจีน อินเดีย ยุโรป 

 กรมพยาบาลในรัชกาลที่ 5 ทรงตั้ง “คอมมิตตีจัดการโรงพยาบาล” เพื่อจัดตั้ง

โรงพยาบาลที่วังหลัง พ.ศ. 2429 ดวยราชทรัพยสวนพระองค  เพื่อรําลึกถึง

สมเด็จเจาฟาศิริราชกกุธภัณฑ  จากงานพระเมรุมาเปนโรงพยาบาล  มีการ

ปลูกสรางเรือนคนไขพรอมพระราชทรัพยอีก 56,000 บาท  เพื่อสราง

ถาวรวัตถุและสรางตึกเปนที่สอนวิชาแพทยดวย  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2432 

เรียกโรงเรียนแพทยากร  แพทยประจําโรงพยาบาลศิริราชมีแพทยไทยแผน

โบราณและแพทยฝร่ังทางบาดแผล 

 หนาที่ของกรมพยาบาล พ.ศ. 2431 

1. ควบคุมและจัดกิจการของศิริราชพยาบาล 

2. จัดการศึกษาแพทยซึ่งตั้งขึ้นหลังเปดโรงพยาบาลแลว 

3. ควบคุมดูแลโรงพยาบาลอื่น  โรงพยาบาลเทพศิรินทร บูรพาพยาบาล โรงพยาบาลเนิรสซิ่ง

โฮม  โรงพยาบาลหมอเฮส  บางรัก  โรงพยาบาลโรคจิต  ปากคลองสาน  โรงพยาบาลสาม

เสน 

4. จัดการปลูกฝเปนทานแกประชาชน 

 

พ.ศ. 2439  กรมพยาบาลในสังกัดกระทรวงธรรมการ 

1. ต้ังโรงเรียนนางผดุงครรภ พ.ศ. 2439 

2. จัดตั้งการผลิตพันธุหนองฝใชเอง 
3. จัดใหมีแพทยประจําเมือง 
4. ทํายาตําราหลวงเอง 
5. ต้ังโอสถศาลารัฐบาล (MEDICAL DEPOT) 

6. ต้ังกองแพทย  ทําหนาที่ปองกันโรค ปองกันโรคระบาด ปลูกฝใหประชาชน 

 

พ.ศ. 2445 กรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทย 
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พ.ศ. 2448 รัชกาลที่  5  ต้ังการสุขาภิบาล  ตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ. 2451 ตอมา  ขยายการสุ ขาภิบาลใน จังหวัดนครราชสีมา  จันทบุ รี  สงขลา  

นครศรีธรรมราช ชลบุรี  นครปฐม 

 
พลเมืองประเทศไทย 
 เปนเวลา 700 กวาป จากสุโขทัย ถึง รัตนโกสินทร 

 ประชากรของประเทศคงที่อยูที่  5  ลานคน 

พ.ศ. 2454 ประเทศไทยมีพลเมือง 8,226,408 คน 

พ.ศ. 2455 กรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทยในสมัยรัชกาลที ่6  เปลี่ยนเปน               

กรมประชาภบิาล 

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461   

 กรมพยาบาล  เปลี่ยนเปน กรมสาธารณสขุ ในกระทรวงมหาดไทยและตั้งอธิบดี

กรมสาธารณสุข  พระเจานองยาเธอ  กรมหมืน่ไชยนาทนเรนทร 

พ.ศ. 2466 – 2472 ROCKEFELLER FOUNDATION  ชวยแพทยปริญญารุนแรก 

พ.ศ. 2469 กรมสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที ่ 7 

พ.ศ. 2475 วันที่ 24 มถิุนายน  มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมยัรัชกาลที่ 7 มกีารจัดตั้ง 

“กองแพทยสังคม”  ดูแลโรงพยาบาลและตั้งกิจการบริหารเพิ่มเติมเปน 15 กอง 

พ.ศ. 2485 ต้ังกระทรวงสาธารณสุข 

 ในสมัยรัชกาลที่  8 ใหเปนการรวบรวมการแพทยทั้งสิน้ใหเปนหนวยเดยีว  จึงให

ต้ังกรมการจํานวน  11 คน มีจอมพลแปลก  พิบูลสงคราม เปนประธาน 

 นายเถียร  วเิชยีรแพทยาคม  เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

         ส่ัง ณ วนัที ่ 7 กมุภาพนัธ  2485 

     จอมพล ป. พบูิลสงคราม 

             นายกรัฐมนตรี 
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 คณะกรรมการเห็นสมควรแบงงานเปน 

1. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
2. สํานักปลัดกระทรวง 
3. กรมการแพทย 
4. กรมประชาสงเคราะห 
5. กรมมหาวทิยาลัยแพทยศาสตร 
6. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
7. กรมสาธารณสุข (เปลี่ยนชือ่เปน กรมอนามัย พ.ศ. 2495) 

      วันที่ 10 มนีาคม 

         พันเอกชวง เชวงศักดิ์สงคราม รัฐมนตรีวาการ 

             นายแพทยพูน ไวทยากร ปลัดกระทรวง 

  
ที่ต้ังกระทรวงสาธารณสุข 
 อาศัยอยูในกระทรวงมหาดไทย  กุมภาพันธ 2485 

 23 พฤษภาคม  2485  วังสุโขทัย  สามเสน เชาอาคารเดือนละ 5,000 บาท สมัยพระยา

บริรักษเวชชการเปนรัฐมนตรี 

 14 พฤศจิกายน  2493  ริมน้ําเจาพระยา เนื้อที่ 14 ไร 3 งาน 9 วา  วังเทวะเวสม 

 พ.ศ. 2498  สมัย พลโทประยูร  ภมรมนตรี  เปนรัฐมนตรี  มีองคกรเกี่ยวกับตางประเทศ 

WHO  มารวมงานในสํานักงานปลัด ICA องคการสงเคราะหเด็กแหงสหประชาชาติ UNICEF 

 

อนุสรณสาธารณสุข ครบรอบ 40 ป (พ.ศ. 2485 – 2525) 

 ทานปลัดกระทรวง  ศาสตราจารยนายแพทยประกอบ  ตูจินดา 

 ปลัดกระทรวง 21 กันยายน  2525 (200 ป กรุงรัตนโกสินทร) 

 กิจกรรมที่สําคัญอยางยิ่งในการนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

1. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2. สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

3. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 จากเริ่มแรก  เร่ิมสถาปนากระทรวงสาธารณสุขจนปจจุบันในหนังสืออนุสรณ ครบรอบ 40 

ป  มีเร่ืองนาสนใจอยู 2 เร่ือง คือ 
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1. เร่ืองการซื้อที่ดินขางกระทรวง โดย ศาสตราจารยนายแพทยยุทธ  สัจจวาณิชย 

2. วิวัฒนาการทางแพทยและการสาธารณสุขสมัยรัตนโกสินทร โดย พระไวทยวิธีการ  

ปลัดกระทรวงคนแรก ไดเลาใหฟบงถึงเรื่องการสุขาภิบาล (SANITATION) สมัย

รัชกาลที่ 5  ไดเชิญแพทยชาวอังกฤษ ชื่อ นายแพทย เอ็ม คารชิว  เปนผูชวยกรม

แพทยสุขาภิบาล  และเปนครูสอนนักเรียนแพทยที่ศิริราชดวย พ.ศ. 2458 ทานจึง

เลือกแพทย 4 ทาน มารวมงานดวยที่กองสุขาภิบาล คือ (ยศตอมา) 

   พระไวทยวิธีการ 

   พระชาญวิธีเวชช 

   พระเชษฐไวทยาการ   

   พระบรรจงพยาบาล 

 หนาที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปองกันโรคติดตอเขามากับเรือตางประเทศ  ซึ่งไมคอย

พอใจใหแพทยไทยไปตรวจ 

 การทําความสะอาดกรุงเทพฯ 

 การกําจัดอุจจาระแบบไทยสมัยนั้น  มักจะทําเปนปรามิด  สรางตามตลาดและวัด  เปน

อาหารที่ดีของสุนัข-หมูวัด  มีกลิ่นและแมลงวัน 

 การจัดสวมหลุม  ขุดดินเปนหลุม  มีฝาปดที่นั่ง 

 การจัดสวมมีถังรองรับ  มีคนมารับเปนวัน 

 พระจุลจอมเกลา รัชกาลที่  5 ไดทรงเสด็จตรวจสวม และมีพระราชหัตถเลขาถึงพระยา

เทเวศรวงศวิวัฒน  อธิบดีกรมสุขาภิบาล  เกี่ยวกับการสรางสวมสาธารณะและสวมในสถานที่ราชการ 

 พระยานครพระราม (สวัสด์ิ  มหากายี) ผูวาราชการจังหวัดสวรรคโลก  ไดคิดสรางสวม

ราดน้ําขึ้นใชในเรือนจําจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2471 

 ตอมาเมื่อสราง กรมสาธารณสุขขึ้น พ.ศ. 2461  รัชกาลที่ 6  จึงยายมาอยูในกรม

สาธารณสุข 

 สมเด็จพระบรมราชชนก เมื่อ พ.ศ. 2467 ทรงแสดง “วิถีปฏิบัติการสุขาภิบาล” ในการ

อบรมแพทย 

 

10. แนวความคิดเรื่อง สุขภาพดีถวนหนา  เมื่อ พ.ศ. 2543 

 HEALTH FOR ALL BY THE YEAR 2000   

 สงครามโลก คร้ังที่  2 ยุติลงดวยระเบิดปรมาณู 

สมัยรัชกาลที่ 6 
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 ลูกแรก วันที่ 6 สิงหาคม 2488 เวลา 8.04 นาที ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน มีผูเสียชีวิต 

400,000 คน 

 ลูกที่สอง วันที่ 9 สิงหาคม  2488 ณ เมือง นางาซากิ 

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของโลกไดกาวหนาไปมากมาย  แตการแกปญหาสุขภาพอนามัย

ของประชากรสวนใหญจํานวนประมาณหนึ่งพันลานคนยังตองเวียนวายอยูในความยากจน  ความขาด

แคลนอาหาร  ยังเปนโรคภัยไขเจ็บ  ยังมีอายุส้ัน เด็กประมาณ 100-200 คน ใน 1,000 คน จะตายกอน

อายุ 5 ป 

 องคการอนามัยโลก  ในฐานะองคกรดานแพทยและสาธารณสุขโลก  เห็นวาเปนการขัดตอ

ธรรมนูญขององคการ  มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองใหมีอนามัยในระดับอันสมควร 

ฉะนั้น ในป พ.ศ. 2520  องคการอนามัยโลกจึงกําหนดเปาหมาย “สุขภาพดีถวนหนาในป 2543” 

 ในเดือนกันยายน 2521  องคการอนามัยโลกและองคการยูนิเซฟ  จัดประชุม ณ เมืองอัลมา 

อตา สหภาพโซเวียต  ยอมรับ “การสาธารณสุขมูลฐาน” เปนกุญแจนําไปสู “สุขภาพดีถวนหนาในป 

2543” 

 นายแพทยฮัลฟแคน มาหเลอร  ผูอํานวยการองคการอนามัยโลก 

 
 บัญญัติ 10 ประการ ของสาธารณสุขมูลฐาน 
 (แผนพัฒนาการสาธารณสุข สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 : พ.ศ. 

2525-2529) 

1. การใหสุขศึกษา 

2. การโภชนาการ 
3. สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะน้ําสะอาด 

4. การมารดาทารกสงเคราะห  รวมทั้งการวางแผนครอบครัว 

5. การใหภูมิคุมกัน 

6. การควบคุมโรคประจําทองถิ่น 

7. การจัดหายาหลัก รวมทั้งสมุนไพร 

8. การใหบริการพื้นฐานสาธารณสุข โดยเฉพาะจากอาสาสมัคร 

9. ทันตสาธารณสุข 

10. สุขาภาพจิต 

 

 
 โครงการปรณรงคคุณภาพชีวิตของประชากรในชาติ พ.ศ. 2528-2530 
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 จปฐ. 8 ประการ เพื่อคุณภาพชีวิต 
1. อาหารดี 
2. มีบานอาศัย 
3. ศึกษาอนามัยถวนหนา 
4. ครอบครัวปลอดภัย 
5. ไดผลผลิตดี 
6. มีลูกไมมาก 
7. อยากรวมพัฒนา 
8. พาสูคุณธรรม 

 
11. การเปลี่ยนแปลงสวนราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 จําเดิมแต พ.ศ. 2500  มีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2515  ไดมี
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางราชการ การสังคม การเศรษฐกิจ การเสมอภาคในสิทธิเสรีภาพ นักเรียน 
นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยและประชาชนที่เห็นโดยเฉพาะการคอรัปชั่น  ไดรวมใจรวมกาย ตองบาดเจบ็
ลมตาย  จึงเกิดการปฏิวัติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม  2516  ตองมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เปน 
ฯพณฯ สัญญา  ธรรมศักดิ์  เปนนายกรัฐมนตรี 
 กระทรวงสาธารณสุขจึงตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการตามความเปนธรรมและความเหมาะสม 
ใหสมกับคําวา 
 “เมื่อแสงทองสองฟาอําไพ  ขอใหประชาชนไดเปนใหญในแผนดิน” 
 
12. ในวาระครอบรอบ 55 ป ของกระทรวงสาธารณสุข   
 สถานที่เกาคับแคบ ทางราชการเห็นมีสถานที่ใหมที่กวางขวาง ที่คุณหลวงวิเชียรแพทยาคม ซื้อ
ไว 1,000 ไร เพื่อใชเปนที่รักษาผูปวยทางโรคจิต  ดวยการใหทํางานเพื่อการรักษา นอกจากการใหยา 
 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2540  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดที่
ทํางานใหมของกะรทรวงสาธารณสุข  เลขที่ 88/20-24  หมูที่ 4 ถนนติวานนท  อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 
 ในสมัย  ฯพณฯ พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  เปน  นายกรัฐมนตรี 
  ฯพณฯ นายมนตรี  พงษพานิช เปน  รัฐมนตรีวาการ 
  ฯพณฯ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เปน  รัฐมนตรีชวย 
  ฯพณฯ นายสุนทร  วิลาวัลย เปน  รัฐมนตรีชวย 
  พลเรือตรีวิฑูร  แสงสิงแกว เปน  ปลัดกระทรวงฯ 
 



 13 

หมายเหต ุ:  
 1. เอกสารชิน้นี้แตเดิมไมไดต้ังใจจะเผยแพรในวงกวาง แตเนื่องจากทางหอจดหมายเหตุและ

พิพิธภัณฑสุขภาพไทย ทาํงานบนความเชือ่วา การพัฒนาระบบสุขภาพไทยใหกาวหนาตอไปไดนั้น จะ

แยกออกไปไมไดจากการหันไปทบทวนอดตีความเปนมาของตนเอง ซึ่งไดแกการศกึษาทําความเขาใจ

ระบบสุขภาพทั้งในมิติประวติัศาสตรและวัฒนธรรม ศ.นพ. เสม พร้ิงพวงแกว ถอืเปนปูชนียบคุคลที่

สําคัญทั้งของประเทศหรอืระบบสุขภาพไทย และเปนผูที่ใสใจศึกษาคนควาเรื่องราวของระบบสุขภาพใน

ทั้ง 2 มิติมาโดยตลอด ทางหอจดหมายเหตุและพิพธิภัณฑสุขภาพไทย จงึนําเอกสารชนนี้มาเผยแพร

เพื่อเปนการแสดงความคารวะแด ศ.นพ.เสม พร้ิงพวงแกว ในฐานะทีท่านเปนผูสรางแรงบันดาลใจและ

เปนแบบอยางของการทาํงานในดานนี้ใหกับหอจดหมายเหตุและพิพธิภัณฑสุขภาพไทย  

 2.เอกสารการเตรียมการเขารวมสัมมนาผูรูเห็นประวัติศาสตรระบบสุขภาพไทย (Witness 

Seminar คร้ังที่ 1) จากยุคบุกเบิกถงึสิน้แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 5 เมื่อวนัศกุรที่ 19 กันยายน 

2551  ฉบับนี้จัดพิมพข้ึนจากลายมือของ ศ.นพ.เสม พร้ิงพวงแกว เพื่อเผยแพรใหทราบ แนวความคิด

ความสนใจของ ศ.นพ.เสม พร้ิงพวงแกว  ในการทํางานดานการแพทยการสาธารณสุข ในชวงชวีิตของ

ทานเทานั้น  เอกสารฉบับนี้ไมใชเอกสารที่ต้ังใจใหเปนเอกสารทางวิชาการประวัติศาสตร  ทานเขยีน

จากความทรงจํา เพื่อนํามาเลาในการสัมมนา  ดังนัน้อาจมีความคลาดเคลื่อนจากความรูความเขาใจ

ของผูรูทางวิชาการประวัติศาสตรไดบาง  

  


