
ประวัตินายแพทย ยุทธนา ศุขสมิติ   
 

ประวตัิสวนตวัและครอบครวั 
นายแพทย ยุทธนา   ศุขสมิติ  เกิดเมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ณ อําเภอหอรตันชัย (อําเภอ

เมือง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    เปนบุตร นายยศ นางนอม ศุขสมิติ บิดาเปนอดีตขาราชการ
กรมบญัชีกลางกระทรวงการคลัง  กอนจะอายุครบ ๖๐ ป ท้ังสองทานถงึแกกรรมแลว   
นายแพทย ยุทธนา  ศุขสมิติ  มีพ่ีนองรวมบดิามารดา รวมทั้งสิ้น ๕ คน  คือ 
 ๑/  น.ส.ยูนิต ศุขสมิติ        (ถึงแกกรรม) 
 ๒/ นายยุทธนา ศุขสมิติ 
 ๓/ นายยานี ศขุสมิติ         (ถึงแกกรรม) 
 ๔/ นายยูนาน ศุขสมิติ       (ถงึแกกรรม) 
 ๕/ นางนยันา ศุขสมิต ิ
นายแพทย ยุทธนา ศุขสมิติ  ไดสมรสกับ น.ส.อุษา  สุวรรณบุบผา  มีบตุร ธิดา รวม ๕ คน คือ 
       ๑/ นายปูชนีย  ศุขสมิติ  สมรสกับ น.ส.สุปรียา    มบุีตรชาย ๒ คน คือ นายปสสัทธิ และ นายปติกร 
       ๒/ ด.ช.วรีวัฒน  ศุขสมติิ  (ถึงแกกรรมเมื่ออายุ  ๕ เดือน) 
       ๓/ นางสาว อุทธยา ศุขสมิติ  (ถึงแกกรรมดวยโรคมะเร็งตับเมื่ออาย ุ๔๓ป) 
              มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวดัเทพศิรินทร    พ.ศ. ๒๔๘๖ 
       ๔/ ด.ช.เปยก ศุขสมิติ (คูแฝด อุทธยา  ถึงแกกรรมหลังเกดิ ๔ ช่ัวโมง) 
       ๕/ นางนษิฐา อุดมศักดิไ์พบูลย  สมรสกับ นายอัมพร อุดมศักดิ์ไพบูลย  มีบุตร ๒ คน คือ 
   ด.ญ.ธรธรรณ และ ด.ช .นาธัช 
 
 
ประวตักิารศึกษา 
              เตรียมอุดมศกึษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั  พ.ศ.๒๔๙๐ 
 อุดมศึกษา    แพทยศาสตรบัณฑิตย คณะแพทยศาสตรและศิรริาชพยาบาล มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร 
พ.ศ.๒๔๙๗ 
 การศึกษาหลังปริญญาตรี  
              สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตย คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร  พ.ศ.๒๕๐๐ 
 วิทยาลัยปองกนัราชอาณาจกัร  พ.ศ.๒๕๒๒ 
              อุปสมบทที่วัดเทพศิรินทราวาศ ในพรรษา  พ.ศ.๒๕๑๐ 
 
 



      การศึกษาอบรมตางประเทศ       
             Master of Public Health, Tulane University, U.S.A.  พ.ศ. ๒๕๐๖ 
 Certificate in Community Development (Berkeley)  พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 Certificate in Health Planning (WHO, SEARO)  พ.ศ. ๒๕๑๓ 
  
ประวตัริับราชการ 
 ราชการทหาร 
 นักเรียนนายสิบสารวัตรทหาร พ.ศ.๒๔๘๘ (เสรีไทยระหวางสงครามมหาเอเชียบูรพา) 
 สิบโท กรมสารวัตรทหาร พ.ศ. ๒๕๘๙ 
              ไดรบัการปลดประจําการเมื่อเสร็จส้ินสงคราม    

ไดรับพระราชทานเหรียญชยัสมรภูม ิ
 ราชการพลเรอืน 
              นายแพทย ยุทธนา ศุขสมิติ  เขารบัราชการในกรมอนามยั  กระทรวงสาธารณสุข   

 ป พ.ศ. ๒๔๙๗ในตําแหนงตางๆ ดังนี ้
-นายแพทยตรปีระจําจังหวดัสิงหบุรี  รักษาราชการแทนนายแพทยอนามัยจังหวัดสิงหบุร ี

 -นายแพทยโทหนวยอนามยัแมและเด็กเชยีงใหม  พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๒ 
 -นายแพทยอนามัยจังหวัดชยันาท  พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๓ 
 -นายแพทยโทศูนยฝกและอบรมอนามยัชลบุรี  พ.ศ.๒๕๐๓ 
 -รกัษาราชการนายแพทยอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๐๓ 
 -นายแพทยโท นายแพทยเอกผูชวยผูอํานวยการกองพัฒนาอนามัย กรมอนามัย พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๑๔ 
 -ผูอํานวยการกองโภชนาการ กรมอนามยั ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕  

-ผูอํานวยการกองวางแผนสาธารณสุข สํานกัปลดักระทรวงสาธารสุข  พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๒๕ 
 -นายแพทยใหญ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๒๕ 
   ลาออกจากราชการ เพื่อรับบํานาญ และไปดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ องคการเภสัชกรรม  

  พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๑   เกษยีณอายุ  ๓๐ กนัยายน พ.ศ.๒๕๓๑ 
หลังเกษยีณอายุราชการไดเปนที่ปรกึษา บรษิัท ไบโอไฟล จํากัด  และตอมาไดเปลี่ยนชื่อ

เปน บรษิัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด มาโดยตลอดตราบจนอายแุปดสบิเอ็ดป   ระหวางนั้นไดเปน
อาจารยสอนการวางแผนธรุกิจในหลักสูตร Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลยัประมาณหกรุน   และไดไปชวยมูลนิธฟินฟูและสงเสริมการแพทยไทยเดมิโดยเปน
กรรมการและผูจัดการโรงเรียนอายรุเวท มลูนธิิฟนฟูและสงเสริมการแพทยไทยเดิม ประมาณ ๕ ป 



ผลงานสําคญัในอดีต 
              ๑/  ระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ ระหวางการศกึษาทีโ่รงเรยีนเตรยีมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ได
สมัครเปนนกัเรียนนายสิบสารวตัรทหาร  และไดรับยศสิบโทสังกัดกรมสารวัตรทหาร  (เสรไีทย พลพรรค
พระนคร) พ.ศ.๒๔๘๙ ตราบจนเสร็จสิน้สงคราม โลกครั้งที่ ๒  ไดรับพระราชทานหรียญชยัสมรภูมิ) 

๒/  อยูในทีมงานที่ริเริ่มงานพัฒนาอนามยัในการพัฒนาอนามัยชนบทกวา ๑๑ ป ในฐานะผูชวย
ผูอํานวยการกองพัฒนาอนามัย   สงผลใหงานอนามัยชนบทของประเทศไทยกาวหนาไปมากและรวดเรว็ใน
เรื่อง สวม นํ้า ความสะอาดของบาน บริเวณบานและหมูบาน    ตราบจนปจจุบัน  บานและราษฎรในชนบท 
ไดมีและใชสวมท่ีถูกสุขลกัษณะ เกอืบเต็มรอยเปอรเซ็นตท้ังประเทศ   และสงผลใหโรคติดเชือ้ของระบบ
ทางเดินอาหาร ในชนบท ลดลงมาก 
 ๓/ การปรับปรุงสวนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๑๗  ในฐานะที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการปรบัปรุงสวนราชการ กระทรวงสาธารณสขุ จนทําใหกระทรวงสาธารณสุขมีโครงสราง 
การบริหารงานที่ทันสมัย  เกือ้กูลแกการมอบอํานาจสูภมูิภาค  เปนตัวอยางที่ดขีองกระทรวงอื่นๆ 
 ๔/ การวางแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๔) ในฐานะที่เปนเลขานกุาร
คณะกรรมการวางแผนพฒันาสาธารณสุข ท่ีมีผลงานที่เปนแผนงานที่สมบูรณแบบที่เคยมีมา   จนเปน
ตวัอยางที่ดีท้ังในและนอกประเทศและการวางแผนสาธารณสุขในระยะตอมา 
 ๕/ เปนคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการแผนดินของสํานักงาน ก.พ. พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๓ 
              ๖/ เปนกรรมการบรหิารคณะพัฒนบริหารศาสตรนิดา พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๔ 
 ๗/ เปนที่ปรึกษาดานการฝกอบรมการบรหิารงานของ ก.พ.  พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘ 
              ๘/ เปนท่ีปรกึษาดานการปรับวุฒิขาราชการในสายงานนโยบายและแผนของสํานักงาน ก.พ.  พ.ศ.
๒๕๒๗-๒๕๒๘ 
 ๙/ เปนคณะกรรมการมลูนิธแิพทยอาสาสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.๒๕๒๐-
๒๕๒๑ 
 ๑๐/เปนคณะกรรมการมลูนธิฟินฟูและสงเสริมการแพทยไทยเดิมในพระสังฆราชูปถมัภ พ.ศ.
๒๕๓๘-๒๕๔๔ 
             ๑๑/เปนที่ปรกึษาดานการวางแผนสาธารณสุข องคการอนามยัโลก ณ ประเทศบังคลาเทศ  พ.ศ.
๒๕๒๐ 
 ๑๒/เปนผูเชีย่วชาญดานการบริหารงานสาธารณสุของคการอนามัยโลก (Expert Advisory panel on 
public Health Administration) พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๕ 
 ๑๓/เปนที่ปรึกษาการวางแผนสาธารณสุข Program on Health and Society, ESCAP. พ.ศ.๒๕๒๔ 
ราชอิสรยิาภรณสูงสุด 
            ประถมาภรณมงกุฎไทย  (ป.ม.) 


