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ขยายระบบสาธารณสุขชุมชน [2] 

  
 แนวคิด “รัฐเวชกรรม” ที่เปนนโยบายดานการแพทยและสาธารณสุข หลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 ไดทําใหเกิดการขยายระบบสาธารณสุขเขาไปในชุมชน อันเปนสวนหนึ่งของ 
“โครงการอนามัยหัวเมือง”  เริ่มจากการประกาศสรางโรงพยาบาลในครบทุกจังหวัดในประเทศไทย และ
ขยายสถานบริการสาธารณสุขไปในชนบท โดย “สุขศาลา” (จากชื่อเดิมคือ “โอสภสภา”) ในทองถิ่นที่เปน
ชุมชนหนาแนนก็ไดสงแพทยไปประจําเพื่อใหบริการประชาชน  สุขศาลาที่มีแพทยประจํานี้เรียกวา “สุข
ศาลาชั้น 1” ในขณะที่สุขศาลาที่ไมมีแพทยประจําเรียกวา “สุขศาลาชั้น 2”  
 ตอมา หลังการสถาปนากระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2485 ก็ไดมีการนํา “สุขศาลาชั้น 1” มา
ยกระดับเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด  และหลังจากนั้นใน พ.ศ.2491 รัฐบาลกําหนดนโยบายใหจัดสราง
สุขศาลาชั้น 2  ขึ้นตามชนบท โดยกําหนดจะใหเปนสถานพยาบาล “ประจําตําบล”  และกําหนดให
จัดสรางขึ้นปละ 100 แหง “จนกวาจะครบทุกตําบลตามความสําคัญกอนและหลังเปนลําดับปไป” โดย
ขณะน้ันมีสุขศาลาชั้น 1 และชั้น 2 อยูแลวทั่วราชอาณาจักรรวม 563 แหง รวมทั้งการเสนอใหจัดทํา
โครงการอบรมนักเรียนสุขาภิบาล หรือ “โรงเรียนสุขาภิบาล” เพ่ือเตรียมจัดหาพนักงานมารองรับการ
ขยายตัวของสุขศาลาตามโครงการสรางสุขศาลาชั้น 2 ประจําตําบลใหครบทุกตําบล   
 ตอมาสุขศาลาชั้น1 ก็ไดเปลี่ยนมาเปน “ สถานีอนามัยชั้น 1” เม่ือ พ.ศ. 2497 สวน “สุขศาลาชั้น 
2” ก็เปลี่ยนชื่อเปน “สถานีอนามัยชั้น 2” เม่ือ พ.ศ. 2495  จากนั้นใน พ.ศ. 2525 มีการมีการยกฐานะ
สํานักงานผดุงครรภที่มีอยู 1,031 แหงในตอนนั้น ขึ้นเปนสถานีอนามัย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 จึงทําใหมีจํานวนสถานีอนามัยเพ่ิมมากในปดังกลาว พรอมกับการวางแผนใหมี
โรงพยาบาลชุมชนระดับอําเภอใหครบทุกอําเภอ  
 ในสวนของ “สํานักงานผดุงครรภ” ซ่ึงยกระดับเปนสถานีอนามัยในปจจุบันนั้น นับเปนความ
พยายามที่จะดูแลสุขภาพของมารดา การตั้งครรภ และการใหกําเนิดทารกไดอยางปลอดภัย ซ่ึงเปนเหตุ
เบื้องตนที่สุดอันจะทําใหมีอัตราการเพิ่มของประชากรขึ้นมาพัฒนาประเทศได มีการผลิตบุคลากรที่จะทํา
หนาที่ “ผดุงครรภ” สงไปตามทองถิ่นตางๆ ตั้งแต พ .ศ .2474 โดยกรมสาธารณสุข ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งโรงเรียนอบรมผดุงครรภชั้นสอง ขึ้นในวชิรพยาบาล ซ่ึงเปนโรงเรียนผดุง
ครรภแหงแรกของประเทศไทย รับนักเรียนไวประมาณปละ 20 คน ระยะเวลาการศึกษา 1 ป เม่ือจบแลว
ไดประกาศนียบัตรผดุงครรภชั้น 2 โดยนักเรียนผดุงครรภเหลานี้ไดรับคัดเลือกมาจากอําเภอตางๆทั่ว
ประเทศ เม่ือจบการศึกษาแลว กรมสาธารณสุขไดจัดสงกลับภูมิลําเนาเดิมเพ่ือชวยการคลอดบุตร และ
มารดาทารกสงเคราะห ตลอดจนงานสาธารณสุขอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการปองกันโรคตาง เชน การปลูกฝ 
แมวาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การอบรมนักเรียนผดุงครรภดังกลาวตองชะงักไปชวงหนึ่ง 
แตพอถึง “ยุคสรางชาติ”  พ.ศ. 2482 ก็ไดมีการอบรมนักเรียนผดุงครรภ ชั้น 2 สงไปอยูตามทองที่ตําบล
ที่ยังไมมีการสรางสถานีอนามัยโดยใหตั้งเปน “สํานักงานนางผดุงครรภชั้นสอง” ณ บานของกํานันที่
ตําบลนั้นๆ น่ันเอง 
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 ในทศวรรษ 2490 - 2500 รัฐบาลมีนโยบายที่ใหความสําคัญตอการขยายระบบสาธารณสุขให
ทั่วถึงในชุมชนตางๆ จึงมีนโยบายสงเสริมการสรางสํานักงานผดุงครรภลงไปถึงระดับหมูบาน  โดยมี
นโยบายจูงใจใหผูบริจาคที่ดินและทรัพยสินเพ่ือสรางสํานักงานผดุงครรภ สามารถสงลูกหลานมาเขาเรียน
ผดุงครรภไดเพ่ือกลับไปประจําที่สํานักงานผดุงครรภแหงน้ัน พอสิ้นสุดป พ.ศ. 2509 มีสถานีอนามัยชั้น 
1 จํานวน 217 แหง สถานีอนามัยชั้น 2 จํานวน 882 แหง และสํานักงานผดุงครรภ 1,403 แหง และอีกหา
ปตอมาเม่ือสิ้นสุด พ.ศ. 2514 หรือสิ้นสุดชวงเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 2 มี
สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง 290 แหง ชั้นสอง 1,936 แหง และสํานักงานผดุงครรภ 2,003 แหง และ เม่ือพ.ศ. 
2515 สถานีอนามัยชั้น 2 ไดเปลี่ยนเปน “สถานีอนามัย” สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ไดรับการยกระดับศูนย
การแพทยและอนามัยและโรงพยาบาลอําเภอ 

แตจนกระทั่ง พ.ศ. 2525 การกระจายบริการทางการแพทยออกสูชนบทโดยการกอสราง
โรงพยาบาลอําเภอ สถานีอนามัยประจําตําบลและสํานักงานผดุงครรภประจําหมูบาน ก็ยังทําไดไมทั่วถึง 
กลาวคือ มีโรงพยาบาลประจําอําเภอเพียง 336 แหงหรือรอยละ 51 ของจํานวนอําเภอทั้งหมด สถานี
อนามัยรอยละ 82 ของจํานวนตําบลทั้งหมด และสํานักงานผดุงครรภเพียงรอยละ 4.5 ของจํานวน
หมูบานทั้งหมดเทานั้น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 5 ที่เริ่มใชใน พ.ศ. 2525 จึงวางเปาหมาย
วาจะจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนระดับอําเภอใหครบทุกอําเภอ โดยกอสรางใหม 252 แหง และยกฐานะ
โรงพยาบาลชุมชนเดิมอีก 75 แหง รวมทั้งจัดตั้งสถานีอนามัยระดับตําบลใหครบทุกตําบล โดยยกฐานะ
จากสํานักงานผดุงครรภที่มีอยูเดิม 1,031 แหงและกอสรางเพิ่มใหมอีก 1,000 แหง ผลจากการเรงรัด
ดําเนินการงานพัฒนาสาธารณสุขน้ี ทําใหเม่ือสิ้นสุดแผนฯ ใน พ.ศ.2529 มีโรงพยาบาลชุมชนและ
โรงพยาบาลสาขา คิดเปนรอยละ 92 ของอําเภอ/กิ่งอําเภอทั้งหมด และมีสถานีอนามัยครบในทุกตําบลทั่ว
ประเทศ 
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