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พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๔๑๑ – ๒๔๕๓) 

การจัดตัง้โรงพยาบาลแบบถาวร 

แต่เดิมนัน้ประเทศไทยไม่มีโรงพยาบาลของรัฐท่ีตัง้ขึน้เพ่ือรักษาราษฎรท่ีป่วยไข้ เ ม่ือเกิด
อหิวาตกโรคระบาดในปี พ.ศ. ๒๔๒๔ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จดัตัง้
โรงพยาบาลชัว่คราว (เรียกกันว่า “โรงพยาบาลเอกเทศ”) เพ่ือให้การรักษาผู้ ป่วยถึง ๔๘ แห่งในกรุงเทพฯ 
เ ม่ือโรคระบาดสงบลง จึงยกเลิกไป   การจัดตัง้ โรงพยาบาลแบบถาวรเกิดขึ น้ในอีก ๕ ปีต่อมา  
โดยในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการคณะหนึ่งช่ือว่า “คอมมิตตีจดัการโรงพยาบาล” ขึน้ มีพระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนศิริวชัสงักาศ
เป็นองค์ประธาน เพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๔๓๑ โดยได้พระราชทานนามโรงพยาบาล
วา่ “โรงพยาบาลศริิราช” เพ่ือเป็นอนสุรณ์แดส่มเดจ็เจ้าฟ้าศริิราชกกธุภณัฑ์ พระราชโอรส ซึง่สิน้พระชนม์ลง
เน่ืองจากโรคบิด และต่อมาได้ทรงตัง้กรมพยาบาลขึน้  เ พ่ือดูแลกิจการศิ ริราชพยาบาลสืบแทน
คณะกรรมการฯ ซึ่งพ้นหน้าท่ีไปในปี พ.ศ. ๒๔๓๒  กรมพยาบาลได้เข้าอยู่ในสงักดักระทรวงธรรมการ โดย
พระเจ้าน้องยาเธอกรมหม่ืนด ารงราชานภุาพ ทรงด ารงต าแหนง่ผู้บงัคบักรมพยาบาล 

สร้างโรงเรียนแพทยากร 

            ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัมีกิจการส าคญัด้านการแพทย์เกิดขึน้หลาย
อย่างได้แก่ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ สร้างโรงเรียนแพทยากรขึน้ท่ีศริิราชพยาบาล โดยมีหลกัสตูรการเรียนทัง้วิชา
แพทย์แผนตะวันตกและแผนไทย และมีการจดัตัง้โรงพยาบาลคนเสียจริตขึน้ท่ี ปากคลองสาน ฝ่ังธนบุรี 
เปิดรับคนไข้เม่ือวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ นอกจากนัน้ ยงัมีการริเร่ิมจดัท าหนองฝีท่ีใช้ส าหรับปลกู
ฝีขึน้ในประเทศ มีการริเร่ิมระบบประปาด้วยการขดุคลองเพ่ือสบูน า้ส าหรับการบริโภคใช้สอย และทรงมอบ
ท่ีดินบนเกาะกลาง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่ประมาณ ๔๐๐ ไร่ในการด าเนินงานก่อตัง้สถานพยาบาล
โรคเรือ้นแหง่แรก สถานพยาบาลดงักลา่วตอ่มาเรียกวา่ “สถาบนัแมคเคน” 

            จัดท าต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง 

มีการช าระตรวจทานคัมภีร์แพทย์ต่างๆ รวบรวมจัดท าขึน้เรียกว่า ต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง 
ประกอบด้วยคมัภีร์แพทย์ ๑๐ คมัภีร์ คือ พระคมัภีร์ปฐมจินดา พระคมัภีร์ธาตวุิภังค์ พระคมัภีร์สมุฏฐาน
วินิจฉยั พระคมัภีร์มหาโชตรัต พระคมัภีร์ชวดาร พระคมัภีร์โรคนิทาน พระคมัภีร์มจุฉาปักขณัฑา พระคมัภีร์

สมัยกรุงรัตนโกสินทรต์อนกลาง-ปัจจุบัน 
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ตกักสิลา พระคมัภีร์กระษัย และพระคมัภีร์สรรพคณุ นบัเป็นต าราการแพทย์แผนไทยฉบบัมาตรฐานฉบบั
แรกสดุ มีเนือ้หาครอบคลมุทัง้เร่ืองโรค การรักษาและยาท่ีใช้ 

ขยายการสาธารณสุขไปยังหัวเมืองต่างๆ 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขยายการสาธารณสขุออกไปยงัหวัเมืองตา่งๆ 
ทรงจดัให้มีหมอหลวงออกไปปลูกฝีตามหวัเมือง รวมทัง้มีการจัดตัง้หมอหลวงประจ าเมืองขึน้ในมณฑล
เทศาภิบาลเมืองละหนึ่งนาย มีการจัดตัง้โอสถศาลาเพ่ือจ าหน่ายยาราคาถูกให้กับราษฎร ตามหวัเมือง
ต่างๆ ได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุทัยธานี   เมืองปราจีนบุรี แต่ต้องยกเลิกไปในปี พ.ศ. 
๒๔๔๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ จัดให้มีแพทย์ประจ าต าบล นอกจากจะท าหน้าท่ีปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษและ
จ าหน่ายยาโอสถสภาแล้ว ยังมีหน้าท่ีเป็นผู้ จดทะเบียนเกิด ตาย ส าหรับการท าส ามะโนประชากรด้วย 
นอกจากนัน้ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีการตัง้กรมสุขาภิบาลและ
สนบัสนุนการสุขาภิบาลออกไปตามหวัเมืองต่างๆ เพ่ือรักษาความสะอาดและยบัยัง้การแพร่กระจายของ
เชือ้กาฬโรค โดยให้มีการท าลายขยะมลูฝอย ก าจดัเว็จ ห้ามปลกูบ้านในท่ีเป็นเหตใุห้เกิดโรค ห้ามขนย้ายสิ่ง
โสโครก เป็นต้น 

  

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๔๕๓– ๒๔๖๘)  

         พัฒนาการแพทย์และสาธารณสุข  

ด้านการแพทย์และสาธารณสขุมีกิจกรรมส าคญัท่ีได้ด าเนินการตามพระราชด าริหลายประการ เร่ิม 
จากทรงสร้างโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์โดยใช้ทนุทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบกบัเงินทนุของสภาอณุาโลมแดง 
ในปีพ.ศ. ๒๔๕๔ ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๕๕ ทรงสถาปนาปาสตุรสภาเพ่ือบ าบัดโรคกลัวน า้ และสร้าง  
วชิรพยาบาล  ตอ่มาในปี พ.ศ. ๒๔๕๗ กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้จงัหวดัตา่งๆ มีสถานท่ีรักษาผู้ ป่วย
และจ าหน่ายยาเรียกว่า“โอสถสภา” ซึ่งต่อมาได้เปล่ียนช่ือเป็นสุขศาลา มีการจัดท า  “ยาต าราหลวง”   
8 ขนาน จ าหนา่ยให้ประชาชนและน ารายได้มาจดัหายาเพิ่มขึน้เพ่ือให้การสงัเคราะห์ผู้ยากไร้ 

ปรับปรุงการศึกษาแพทย์ 

ปีพ.ศ. ๒๔๕๙ มีการเปล่ียนช่ือกรมพยาบาลเป็นกรมประชาภิบาลสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชยันาทนเรนทร ทรงปรับปรุงการศกึษาแพทย์ โดยเพิ่มการสอนวิชา
ทางคลินิกและการฝึกหัดรักษาพยาบาลคนไข้ให้มากขึน้และได้ยกเลิกการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย
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เน่ืองจากลกัษณะการสอนไม่เข้ากัน และหาครูแพทย์ไทยท่ีมีความรู้ดีและเต็มใจถ่ายทอดวิชาไม่ได้ ในปี
ตอ่มา ทรงตัง้โรงเรียนการแพทย์ทหารบก และในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงรวมกิจการแพทย์และการสขุาภิบาล
ซึง่ยงัแยกอยูภ่ายใต้ ๒ กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงนครบาล และตัง้กรมสาธารณสขุขึน้
ในวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน โดยกรมพระยาชยันาทนเรนทรทรงเป็นอธิบดีพระองค์แรก 

จัดตัง้สถานเสาวภา (พ.ศ. ๒๔๖๓) 

พ.ศ. ๒๔๖๓ มีการก่อตัง้สถานเสาวภาและน าสภากาชาดสยามเข้าเป็นสมาชิกสภากาชาด
สากล     เม่ือวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ มีการตัง้กองอนุสภากาชาด และโรงเรียนนางพยาบาลของ
สภากาชาด และในพ.ศ. ๒๔๖๖ ทรงประกาศใช้พระราชบญัญตัิการแพทย์เป็นการควบคมุการประกอบโรค
ศลิปะเพื่อ ไมใ่ห้เกิดอนัตรายแก่ประชาชนจากการประกอบการของผู้ ท่ีไมมี่ความรู้และไมไ่ด้ฝึกหดั ซึง่ตอ่มา
พฒันาเป็น พระราชบญัญัติสถานพยาบาลพระราชบญัญัติการประกอบโรคศิลปะ และพระราชบญัญัติ
วิชาชีพสาขา ตา่งๆ 

ตัง้ส านักงานคนป่วยโรคเรือ้นพระประแดง 

พ.ศ. ๒๔๖๖ มีคนป่วยโรคเรือ้นในกรุงเทพอยู่ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ผู้ ป่วยหลายรายขาดท่ีพัก
อาศยัและสถานบ าบดัโรค โดยพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรม
ราชเทวี ทรงพิจารณาเห็นว่าสถาบ าบัดโรคเรือ้นแห่งเดียวไม่เพียงพอต่อการสงเคราะห์ผู้ ป่วย ทรงมี
พระราชด าริให้สภากาชาดสยามจดัตัง้ส านกัคนป่วยโรคเรือ้น ขึน้ในบริเวณป้อมปู่ เจ้าสิงพราย ต าบลบาง
หญ้าแพรก อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างเสร็จวันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ 
เรียกวา่ สถานคนป่วยโรคเรือ้นพระประแดง 

นิสิตแพทย์ออกไปช่วยปราบไข้ทรพษิ (พ.ศ. ๒๔๖๖) 

            นิสิตแพทย์ปีท่ี ๑ และปีท่ี ๒ ไปช่วยปราบไข้ทรพิษท่ีระบาดในกรุงเทพฯ และธนบรีุ ตามค าขอของ
กรมสาธารณสขุเป็นเวลา ๒ เดือน 

ศ.นพ. จี. เอลลิส กลับมาท าหน้าที่ ท่ีศิริราชในฐานะผู้แทนมูลนิธิร็อคกีเ้ฟลเลอร์ 

             ๑๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ศ.นพ.จี.เอลลิส กลบัมาสู่ศิริราชอีกครัง้หนึ่งในฐานะผู้แทนมูลนิธิร็อคกี ้
เฟลเลอร์ ท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยการสอน (ตอ่มาเป็นคณบดี) และเป็นศาสตราจารย์พยาธิวิทยาด้วย การ
ชว่ยเหลือของมลูนิธิร็อคกีเ้ฟลเลอร์ มีดงันี ้
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          ๑. จัดหลกัสูตรใหม่ให้ได้มาตรฐานการศึกษาแพทย์ของสหรัฐอเมริกา รับนิสิตเตรียมแพทย์จาก
ผู้ส าเร็จชัน้มธัยมบริบรูณ์เทา่นัน้ แล้วเรียนอีก ๖ ปี 

          ๒. สง่ศาสตราจารย์ชาวตา่งประเทศมาจดัการเรียนการสอน 

          ๓. สร้างโรงพยาบาลศริิราชใหม ่โดยมลูนิธิและรัฐบาลไทย ออกเงินฝ่ายละคร่ึง 

          ๔. จดัหาอปุกรณ์การเรียนและการรักษาพยาบาล 

          ๕. สง่อาจารย์ชาวไทยไปเรียนในตา่งประเทศเพ่ือกลบัมาท าหน้าท่ีแทนชาวตา่งประเทศ 

ตอ่มาในเดือนพฤศจิกายน นพ.คาร์เตอร์ ผู้ตรวจการภาคตะวนัออกของมลูนิธิฯ เข้ามาท าความตก
ลงเร่ืองการสอนวิชาเตรียมแพทย์ 

          กรมสาธารณสุข จัดตัง้กองอนามัย 

          กรมสาธารณสขุได้ปราบปรามพยาธิปากขอ และไข้มาเลเรีย ท่ีเป็นปัญหา จนท าให้หนัมามุ่งงาน
ด้านการรักษาสขุภาพอนามยัของประชาชนเป็นสิ่งส าคญั โดยเปล่ียนช่ือเป็นกองอนามยั เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๖๖ 
และแบง่งานออกเป็น แผนกประชานามยัพิทกัษ์ และแผนกอนามยัศกึษา 

           สร้างส้วมซึม 

          มีการสร้างส้วมซึมเป็นครัง้แรกในปีพ.ศ. ๒๔๖๗ โดยการคิดค้นของพระยานครพระราม (สวัสดิ์ 
มหากายี) 

           กรมขุนสงขลานครินทร์ด ารงต าแหน่งอธิบดีมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๔๖๗) 

        สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขนุสงขลานครินทร์ ทรงด ารงต าแหน่งอธิบดีมหาวิทยาลยั 
และทรงช่วยสอนชีววิทยาวิชากายวิภาคศาสตร์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง และประวัติศาสตร์แก่นักเรียน
เตรียมแพทย์ 

           โรงพยาบาลสภากาชาดไทยเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลชัน้สูง 

      โรงพยาบาลสภากาชาดไทย ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลสาธารณสุขขัน้สูง ในปีพ.ศ. 
๒๔๖๗ ช่ือ “โรงเรียนนางสุขาภิบาล” กองอนามยัสภากาชาด เป็นหลกัสูตร ๖ เดือน เพ่ือเตรียมเจ้าหน้าท่ี
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พยาบาลสาธารณสขุ ไปปฏิบตัิงานสถานีอนามยั ซึ่งสภากาชาดได้ตัง้ขึน้หลายแห่ง หลกัสตูรดงักล่าวระงบั
ไปในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ 

  

พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๗)  

การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันและแผนโบราณ 

ทรงให้ตรากฎหมายเสนาบดีโดยแบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็นแผนปัจจุบันและแผน
โบราณ  และได้มีการก าหนดว่า ผู้ประกอบโรคศิลปะประเภทแผนปัจจุบนั คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ตามต าราของ
หลกั วิชาการท่ีเป็นสากลนิยม มีการศึกษาตรวจค้น และทดลองในทางวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้ประกอบโรค
ศลิปะแผนโบราณ คือ ผู้ ท่ีอาศยัความความสงัเกต ความช านาญท่ีได้จากการสืบตอ่กนัมา หรืออาศยัต ารา
ท่ีมีมา ตัง้แตโ่บราณและไมไ่ด้ด าเนินตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ 

จัดตัง้สภาการแพทย์ และปรับปรุงส่วนบริหารราชการ 

ท ร ง โ ป ร ด เ ก ล้ า ใ ห้ จั ด ตั ง้  “สภ า ก า ร แพท ย์ ” ขึ ้น อ ยู่ กั บ ก ร ม ส า ธ า รณสุ ข ใ น สั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย  นอกจากนี ้ยงัมีกาiปรับปรุงส่วนบริหารราชการใหม่ โดยกรมสาธารณสุขแบง่กิจการ
ออกเป็น ๑๓ กอง คือ กองบญัชาการ กองการเงิน กองท่ีปรึกษา กองบรรณาธิการ กองสุขาภิบาล กอง
วิศวกรรม กองสุขภาพ กอง โอสถศาลา กองยาเสพติดให้โทษ โรงพยาบาลคนเสียจริต กองส่งเสริม
สขุาภิบาล กองแพทย์สขุาภิบาล กองแพทย์สขุาภิบาลแหง่พระนคร และวชิรพยาบาล 

โรงพยาบาลโรคเรือ้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะมิชชนันารี โดยนายแพทย์เอ็ดวิน บี แม็คดาเนียล ได้จดัตัง้โรงพยาบาลโรคเรือ้นท่ีต าบล บ้าน
ชะเอียน อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปีพ.ศ. ๒๔๖๘ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ปีละ ๔,๐๐๐ บาท 

 จัดกรมกองภายในกรมสาธารณสุขใหม่ เป็น ๖ กอง 

 ในปีพ.ศ.๒๔๖๘ มีการปรับปรุงองค์กรภายในกรมสาธารณสุข แบ่งส่วนราชการเป็น ๖ กอง  
คือ กองประชากร กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล และกอง
สขุาภิบาล ซึง่การบริการสาธารณสขุมุง่เน้นการป้องกนัโรค และสง่เสริมสขุภาพเป็นหลกั 
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 กรมสาธารณสุขแบ่งกิจการออกเป็น ๑๓ กอง 

ในปีพ.ศ.๒๔๖๙ กรมสาธารณสุขได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงส่วนบริหารราชการใหม่ โดยแบ่ง
กิจการออกเป็น ๑๓ กอง คือ กองบญัชาการ กองการเงิน กองท่ีปรึกษา กองบรรณาธิการ กองบุราภิบาล 
กองวิศวกรรม กองสุขภาพ กองโอสถสภา สองยาเสพติดให้โทษ โรงพยาบาลคนเสียจริต กองส่งเสริม
สขุาภิบาล กองแพทย์สขุาภิบาลแหง่พระนคร และวชิรพยาบาล 

  

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอานันทมหดิล (พ.ศ. ๒๔๗๗ – ๒๔๘๙) 

          ประกาศใช้พระราชบัญญัตโิรคตดิต่อ        

ชว่งแรกของการบริหารแผ่นดินนัน้ บริหารโดยคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ฉบบัท่ี ๑) ขึน้ เม่ือพบว่ามีโรคติดต่ออันตรายขณะนัน้
หมายถึง กาฬโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ ไข้กาฬนกนางแอ่นและไข้เหลืองและแสดงวิธีการแจ้งความเม่ือ
เกิดโรค การป้องกนัและควบคมุโรค การป้องกนัโรคตามพรมแดน และบทลงโทษส าหรับผู้ไม่แจ้งความ เป็น
ต้น   

ตอ่มาประกาศใช้พระราชบญัญัตโิรคติดตอ่ พทุธศกัราช ๒๔๗๙ (ฉบบัท่ี ๒) เน้นก าหนดบทลงโทษ
ผู้ ไม่ปฏิบตัิตาม และประกาศใช้พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พุทธศกัราช ๒๔๘๒ (ฉบบัท่ี ๓) เน้นให้อ านาจ
ข้าหลวงในท้องท่ีและรัฐมนตรีมีอ านาจในการสัง่การและแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดโรคตดิตอ่ขึน้ ในขณะเดียวกนั
ก็ให้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองป้องกันโรติดต่ออนัตรายจากต่างประเทศ ท่ี ๑/๒๔๗๙ เน่ืองจาก
ประเทศพมา่มีไข้ทรพิษระบาด ใครท่ีจะเดินทางจากประเทศพม่าเข้าเขตประเทศสยาม (ในขณะนัน้) ต้องมี
ใบส าคัญในการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษแสดงแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุข มิฉะนัน้จะต้องให้บุคคลท่ี
ปราศจากความต้านทานโรครับการปลกูฝีหรือรับการฉีดวคัซีน 

โรงพยาบาลโรคเรือ้นพระประแดง 

            ในรัชสมัยนี ้มีการจัดวางระเบียบราชการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีส าคัญ คือ   
พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ขอโอนกิจการส านกัคนป่วยโรคเรือ้นพระประแดง
จากส านกักาชาดสยามมาด าเนินการเอง เพราะเห็นว่า เป็นโรคท่ีประชาชนรังเกียจต้องควบคมุให้ดี โอน
เสร็จสิน้ในวันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ พร้อมกับเปล่ียนช่ือเป็น “โรงพยาบาลโรคเรือ้นพระประแดง”  
มีหลวงพิจิตรภิสชัการ เป็นผู้อ านวยการคนแรก 
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            กระทรวงการสาธารณสุข 

ใน พ.ศ. ๒๔๘๕ มีการรวมกรมสาธารณสขุและกรมมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ไว้ในกระทรวงการ
สาธารณสุข ถือเป็นการเรียกช่ือ “การสาธารณสุข” ระดับกระทรวงครัง้แรก โดยแบ่งส่วนราชการกรม
สาธารณสุขเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๑) ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย ๙ กอง ได้แก่ 
ส านักงานเลขานุกรม กองสถิติพยากรณ์ชีพ กองสุขศึกษา กองควบคุมโรคติดต่อ กองสุขาภิบาล กอง
อนามยัโรงเรียน กองอาหารและยา กองสงเคราะห์มารดาและเด็ก กองสาธารณสุขพระนคร ๒) ราชการ
บริหารสว่นภมูิภาค ๑ สว่น ได้แก่ สาธารณสขุจงัหวดั 

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๗ เพิ่มราชการบริหารส่วนกลางมาอีกหนึ่งกอง เป็น ๑๐ กอง คือ กองควบคุม 
ไข้มาลาเรีย ซึง่มี ๓ แผนก คือ แผนกค้นคว้า แผนกกีตะเวชวิทยา และแผนกป้องกนัและบ าบดัไข้มาลาเรีย 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ สาธารณสุขนครบาล หรือสาธารณสุขจังหวัด  
และสาธารณสขุอ าเภอ 

ส่วนจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในกระทรวงการสาธารณสุข   
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕ นัน้แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วน คือ ส านักงานเลขานุการกรม คณะ
แพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชกรรมศาสตร์ และคณะสตัวแพทย์
ศาสตร์ ตอ่มา พ.ศ. ๒๔๘๘ มีพระราชกฤษฎีกา จดัวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ใน
กระทรวงการสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี ๓) โดยแบง่ส่วนราชการออกเป็น ๕ ส่วนเทา่เดมิ เปล่ียนเพียงภาษาเขียน
ของหนว่ยงาน กลา่วคือ  คณะเภสชักรรมศาสตร์ เป็น คณะเภสชัศาสตร์ เป็นต้น 

            จุดเร่ิมต้นวิชานิตเิวชศาสตร์ในประเทศไทย 

ภายหลงัการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัอานันทมหิดล ในวนัท่ี ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ 
เป็นจุดเร่ิมต้นของวิชานิติเวชศาสตร์ในประเทศไทย เพราะเม่ือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึน้
ครองราชย์แล้ว อาจารย์ในคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลหลายคนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ชนัสตูรพระบรมศพ มีการทดลองยิงศพ และพิสจูน์ตามหลกัวิทยาศาสตร์เป็นครัง้แรก มีการไตส่วนตอ่หน้า
ประชาชนท่ีเรียกกนัวา่ “ศาลกลางเมือง” ใช้หลกัวิชาการทางการแพทย์และหลกัวิทยาศาสตร์พิสจูน์ และลง
ความเห็น 

สงครามโลกครัง้ท่ี ๒ และภาวะขาดแคลนยา 

ปัญหายาขาดแคลนมีมาตอ่เน่ืองจนถึงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๘๖ ขณะท่ีสงครามโลกครัง้ท่ี ๒ 
ได้แพร่ขยายเข้ามาในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนยา ภายหลงัสงครามโลกสงบ
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ลง ยงัคงมีปัญหาขาดแคลนยาอยา่งตอ่เน่ือง ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตสุิงห์ ผู้ ท่ีท าวิจยัสมนุไพรเพ่ือ
รักษาไข้มาลาเรียท่ีโรงพยาบาลสตัหีบ รัฐบาลจึงเล็งเห็นประโยชน์ของสมุนไพร และมีนโยบายให้โรงงาน
เภสชักรรม กระทรวงสาธารณสขุ น าสมนุไพรมาผลิตเป็นยารักษาโรค 

 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒๔๙๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙)   

พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองสุขภาพอนามัย 
จงึทรงริเร่ิมโครงการตา่งๆ ให้ครอบคลมุทัง้งานด้านการป้องกนัโรค การส่งเสริมสขุภาพ การรักษาโรค และ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพ พระราชกรณียกิจของพระองค์ในช่วงแรกท่ีทรงครองราชย์ล้วนแต่เป็นเร่ืองเก่ียวกับ
การสาธารณสขุ เชน่ 

๑. ทุนอานันทมหดิล มูลนิธิอานันทมหดิล พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตัง้  “มูลนิธิอานันทมหิดล” ขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๘ เพ่ือสนับสนุนให้
นกัศกึษาท่ีมีความสามารถได้ไปศกึษาตอ่ในระดบัสงูในสาขาตา่งๆ โดยท่ีสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงศกึษา
ด้านแพทยศาสตร์ ทัง้ยงัได้พระราชทานทนุให้กบันกัเรียนแพทย์ไปเรียน ณ ตา่งประเทศกลบัมาเป็นแพทย์มี
ช่ือเสียงหลายคน จงึพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทนุให้แก่นกัศกึษาแพทย์เป็นประเดมิก่อน 

๒. พระราชทานเงนิสร้างอาคารโรงพยาบาลต่างๆ  

ทรงพระราชทานรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ท่ีเสด็จประพาสในท่ีต่างๆ เป็นทุน
ทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารของสถานพยาบาล เชน่ 

-    อาคารผู้ ป่วย โรงพยาบาลแพร่ จากการฉายภาพยนตร์ชุดเสด็จประพาสภาคเหนือ เม่ือ 
พ.ศ.  ๒๕๐๒  อาคาร “ราชสาทิส” โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี จากการฉาย
ภาพยนตร์ชดุเสด็จประพาสภาคใต้ สร้างอาคารคนไข้พิเศษขึน้และพระราชทานนามว่า  “ราช
สาทิส”ทรงเสดจ็พระราชด าเนินทรงท าพิธีเปิด เม่ือ ๒๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๐๓ 

-     อาคารวิจยัประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาท พญาไท จากการฉายภาพยนตร์ชดุเสด็จเยือน 
เวียตนาม อินโดนีเซีย และพม่า สมทบด้วยเงินท่ีมีผู้บริจาค เพ่ือสร้างตึกวิจยัประสาทวิทยา 
และเสดจ็พระราชด าเนินทรงท าพิธีเปิด เม่ือวนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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-    อาคารราชประชานสุรณ์ โรงพยาบาลปราจีนบรีุ  จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ชดุเสด็จ
เยือน ประเทศใกล้เคียง สมทบด้วยเงินสะสมของโรงพยาบาล เพ่ือสร้างอาคาร  “ราชประชา
นสุรณ์” อนัเป็นนามพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๐๔ 

-      อาคารราชทยั โรงพยาบาลบรีุรัมย์ จากการฉายภาพยนตร์ชดุเสดจ็เยือน เวียตนาม อินโดนีเซีย 
และพม่า  สมทบด้วยเงินท่ีพ่อค้าคหบดีบริจาคโดยพระราชกุศลและเงินงบประมาณของ
จงัหวดับรีุรัมย์ เพ่ือสร้างอาคาร “ราชทยั” อนัเป็นนามพระราชทาน ใน พ.ศ. ๒๕๐๕   

๓. การสนับสนุนงานป้องกันและควบคุมโรค 

           พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุในการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ อย่าง
ตอ่เน่ือง อาทิ  โรควณัโรค ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้น าเพลงพระราชนิพนธ์  “ยามเย็น” ไปแสดงในงานดนตรี
การกศุลเพ่ือหารายได้สมทบทนุชว่ยเหลือโครงการรณรงค์ตอ่ต้านวณัโรคแหง่ชาต ิของสมาคมปราบวณัโรค
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   พร้อมกับพระราชทานแบบจ าลองเรือรบหลวงศรีอยุธยาท่ีเป็น
ผลงานฝีพระหตัถ์ออกประมูลในงานเดียวกัน เม่ือวนัท่ี ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พร้อมทัง้บริจาคพระ
ราชทรัพย์สว่นพระองค์ชว่ยเหลืองานด้านนีม้าอย่างตอ่เน่ือง  

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างตึก
มหิดลวงศานสุรณ์พระราชทานให้สภากาชาดไทยเพ่ือส าหรับใช้เป็นห้องปฏิบตัิการผลิตวคัซีนป้องกนัวณั
โรคจนประสบความส าเร็จ วคัซีนดงักล่าวเป็นท่ียอมรับ และองค์การยนูิเซฟได้น าไปใช้เพ่ือการควบคมุโรค
ในหลายประเทศในเอเชียท่ีประสบปัญหาการแพร่ระบาดของวณัโรค 

ในด้านการรักษาวัณโรค พระองค์ทรงแสวงหาตวัยาใหม่ๆ เพ่ือใช้ในการรักษาผู้ ป่วย โดยขณะ  
เสด็จฯ ไปประทบัในสวิตเซอร์แลนด์ ทรงสัง่ซือ้ยาพาราแอมมิไนซาลิไซลิก แอซิค หรือ พีเอเอส ซึ่งเป็นยา
รักษาวณัโรคขนานท่ี๒ แตใ่นขณะนัน้ยงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลายนกั และสง่ยาดงักลา่วมารักษาผู้ ป่วยในประเทศ
ไทย วิทยาลยัแพทย์ทรวงอกแห่งสหรัฐอเมริกา (American College of Chest Physicians) จึงได้ทูลเกล้า
ถวายรางวลั Partnering for World Health เม่ือวนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

โรคขาดสารไอโอดีน 

ในการเสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเย่ียมราษฎรในภูมิภาคตา่งๆ ของพระองค์ ทรงพบวา่ปัญหาการ
ขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกนัน้ยังมีอยู่ในหลายพืน้ท่ี มีผู้ คนท่ีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
จ านวนมากท่ีเป็นโรคนีแ้ละขอรับการรักษาจากคณะแพทย์หลวงท่ีตามเสดจ็ฯ พระองค์และสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระราชหฤทัยในปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก 
ถึงกบัเคยน าเกลือผสมไอโอดีนขึน้เฮลิคอปเตอร์ไปทรงแจกประชาชนในถ่ินทรุกนัดารหลายครัง้ 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ ทรงเร่ิมโครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๓ โดย
มีการส ารวจข้อมลู ฝึกอบรมครูต ารวจตระเวนชายแดนให้ตรวจนกัเรียน แนะน าการใช้ไอโอดีนหยดในน า้
และการใช้เกลือไอโอดีน จนสามารถแก้ไขปัญหาได้มากในสามปี  

โรคเรือ้น และสถาบันราชประชาสมาสัย 

            พระองค์ทรงมีพระราชด าริเก่ียวกบัการรักษาป้องกนัโรคเรือ้นแก่ นายแพทย์สวสัดิ์ แดงสวา่ง อธิบดี
กรมอนามยั ในเวลานัน้ ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน  ตอ่มาในพ.ศ. ๒๕๐๑ ทรงพระราชทานแนวพระราชด าริ
ให้แก่กระทรวงสาธารณสขุ ให้เร่งงานปราบโรคเรือ้นให้เร็วขึน้กวา่กว่าแผนท่ีกระทรวงฯ เสนอมา โดยให้เร่ง
การค้นหาผู้ ป่วยเพ่ือมารับการรักษา ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์จากทุนอานนัทมหิดลและจากผู้ ร่วม
บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลอีกจ านวนมาก เพ่ือเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารวิจยัและฝึกอบรมวิชาโรค
เรือ้นในบริเวณของโรงพยาบาลโรคเรือ้นพระประแดง และเสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เม่ือวนัท่ี 
๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ พร้อมทัง้พระราชทานนามว่า "สถาบนัราชประชาสมาสยั” เป็นหน่วยงานใน
สงักดักองโรคเรือ้น  

ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เสดจ็พระราชด าเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปิดอาคารท่ีสร้างเสร็จ เม่ือวนัท่ี ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓  พร้อม
กบัรับเอากองทนุราชประชาสมาสัยท่ีตัง้ต้นด้วยเงินเหลือจ่ายจากการก่อสร้างอาคารพระบ าราศนราดรู มา
อยู่ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และยกขึ น้ เ ป็น  “มูลนิ ธิ ราชประชาสมาสัย ” เ ม่ือวัน ท่ี  ๑๐ เมษายน  
พ.ศ. ๒๕๐๔  ทรงอธิบายความหมายของค าว่า "ราชประชาสมาสยั" ว่าหมายถึง "พระราชาและประชาชน
ยอ่มพึง่พาอาศยักนั" ดงัตราของมลูนิธิฯ ท่ีเป็นรูปดอกบวัสีเหลืองอนัเปรียบเหมือนตวัแทนของพระองค์ทา่น 
บานอยูก่ลางน า้ท่ีเปรียบเหมือนตวัแทนของประชาชน สอ่นยัถึงการพึง่พาอาศยักนั 

๔. โครงการตามพระราชด าริด้านการแพทย์ 

โครงการพระราชด าริด้านการแพทย์ในช่วงแรกเป็นโครงการในลกัษณะน าร่อง มีพืน้ท่ีขอบขา่ยงาน
จ ากดั ทรงใช้พระราชทรัพย์สว่นพระองค์ในการทดลองด าเนินงาน ได้แก่ 

๔.๑ หนว่ยแพทย์พระราชทาน และ โครงการแพทย์หลวงเคล่ือนท่ีพระราชทาน 
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โครงการแพทย์หลวงเคล่ือนท่ีพระราชทาน เกิดขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๑๐ เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินแปรพระราชฐานประทบัแรม ณ 
พระราชวงัไกลกงัวล หวัหิน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดัหนว่ยแพทย์ไปยงัท้องถ่ินกนัดาร เพ่ือให้การ
ตรวจรักษาราษฎรโดยไม่คดิมลูคา่ ตอ่มาได้จดัตัง้หน่วยทนัตแพทย์เคล่ือนท่ีพระราชทานท าการตรวจรักษา
โรคฟันร่วมกบัหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จไปทรงเย่ียมโครงการชาวเขา ได้ทรงพบว่า ราษฎรท่ีมารอรับเสด็จอยู่นัน้
ป่วยกันเป็นจ านวนมาก จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าฯ ให้แพทย์ประจ าพระองค์ท่ีตามเสด็จ ให้การตรวจ
และรักษาผู้ ป่วยเหลา่นัน้ นบัเป็นต้นก าเนิดของค าวา่ "แพทย์พระราชทาน" 

๔.๒ โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์ 

โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการท่ีทรงศกึษาปฏิบตัสิ่วนพระองค์กบัผู้ เช่ียวชาญใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ เม่ือได้ผลดีแล้วจึงทรงน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยโครงการแพทย์พิเศษ
ตามพระราชประสงค์ เร่ิมเม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๗ เพ่ือบรรเทาความเจ็บปวดของราษฎรท่ีนิคมสร้างตนเองพฒันา
ภาคใต้ อ าเภอแว้ง จงัหวัดนราธิวาส นิคมนีมี้สถานีอนามยัเพียงแห่งเดียว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กระทรวงสาธารณสุขจดัแพทย์หมุนเวียนเข้าไปบริการตรวจรักษา แพทย์และเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาล
นราธิวาสและโรงพยาบาลสไุหงโก-ลก ออกไปปฏิบตักิารสปัดาห์ละ ๒ ครัง้ เป็นประจ า 

๔.๓ โครงการศลัยแพทย์อาสา ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศไทย 

ตัง้ขึน้เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๘ แพทย์อาสาสมคัรซึ่งเป็นศลัยแพทย์อาวโุสและมากประสบการณ์เล็งเห็น
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีศัลยแพทย์ไปช่วยปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลประจ าจังหวัดสกลนคร ในช่วงท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานประทับท่ีพระต าหนักภูพานราชนิเวศน์ จึงได้มี
การศึกษาหาข้อมูลความต้องการของโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ในด้านศลัยกรรม และรวบรวม
จดัท าท าเนียบศลัยแพทย์อาสา และก่อตัง้วิทยาลยัศลัยแพทย์ขึน้ ภายหลงัพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ทรงรับวิทยาลยัศลัยแพทย์ไว้ในพระบรมราชปูถมัภ์ และเปล่ียนช่ือเป็น ราชวิทยาลยัศลัยแพทย์แหง่ประเทศ
ไทย 

๔.๔ โครงการแพทย์ ห ูคอ จมกู และ โรคภมูิแพ้พระราชทาน 

เร่ิมเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ เน่ืองจากมีราษฎรจ านวนมากท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคหู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้ 
จงึโปรดเกล้าฯให้จดัหน่วยแพทย์อาสาสมคัรผลดักนัออกไปปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั
ท่ีเสด็จแปรพระราชฐาน โดยอาศยัแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รามาธิบดี ราชวิถี โรงพยาบาล
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ประจ าจงัหวดันครราชสีมา และโรงพยาบาลประจ าจงัหวดันครพนม ผลดัเปล่ียนกนัมาปฏิบตัริาชการชดุละ 
๒ สปัดาห์เร่ิมท่ีจงัหวดันราธิวาสก่อน ต่อมาขยายการปฏิบตัิงานไปท่ีจงัหวดัสกลนคร และท่ีโรงพยาบาล
คา่ยกาวิละ จงัหวดัเชียงใหม ่

๔.๕ หนว่ยทนัตกรรมเคล่ือนท่ีพระราชทาน 

ในปี ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชปรารภว่า  “เวลาพระองค์มีปัญหา
เก่ียวกบัฟันก็มีทนัตแพทย์ดแูลรักษา แล้วเวลาราษฎรท่ีอยู่หา่งไกลจะมีทนัตแพทย์ช่วยรักษาหรือเปล่า” ใน
เวลาตอ่มา ทรงทราบว่าทนัตแพทย์นัน้มีน้อยและมีอยู่ตามโรงพยาบาลประจ าจงัหวดัเท่านัน้ บางจงัหวดัก็
ไม่มี พระองค์ทรงรับสัง่ว่า “การท่ีจะให้ราษฎรท่ียากจนท่ีมีปัญหาเร่ืองฟัน หยดุการท านาท าไร่ เดินทางไป
หาแพทย์นัน้ เป็นสิ่งท่ียากย่ิง ในทางตรงกนัข้าม หากเป็นการให้บริการเคล่ือนท่ีไปสู่ประชาชน ก็จะเป็นการ
แก้ปัญหาได้ทางหนึง่” และทรงตรัสแก่ทนัตแพทย์สี สิริสิงห์ ทนัตแพทย์ประจ าพระองค์วา่ 

"ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบ าบดัทุกข์ให้แก่นักเรียนและประชาชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินกันดาร
ห่างไกลหมอและจะออกคา่ใช้จ่ายให้ทัง้หมดตามความจ าเป็นโดยให้จดัหน่วยเคล่ือนท่ีไปโดยรถยนต์และ
ตระเวนไปตามถนนหนทาง ตามหมูบ้่านท่ีอยูห่า่งไกลชนบท” 

หน่วยทนัตกรรมพระราชทานจึงก่อก าเนิดขึน้ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงพระราชทานทรัพย์
ส่วนพระองค์จดัซือ้รถยนต์ พร้อมอุปกรณ์และเคร่ืองมือท าฟัน มีทนัตแพทย์อาสาออกปฏิบตัิงาน โดยเร่ิม
ครัง้แรกเม่ือปี ๒๕๑๒ เพ่ือส่งทนัตแพทย์อาสาสมคัรออกช่วยเหลือบ าบดัโรคเก่ียวกบัฟัน ตลอดจนสอนการ
รักษาอนามยัของปากและฟันแก่เดก็ นกัเรียนและประชาชนท่ีอยูใ่นท้องท่ีทรุกนัดาร 

๕. มูลนิธิรางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิลในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการก่อตัง้มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวโรกาส
เฉลิมฉลองวนัคล้ายวนัพระราชสมภพในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ครบ 
100 ปี ในวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นการเผยแพร่พระราชเกียรติคณุพระผู้ทรงบ าเพ็ญประ โยชน์
ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ จึงได้จัดตัง้  “มูลนิธิ
รางวลัมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์” และได้เปล่ียนแปลงเป็น “มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระ
บรมราชปูถมัภ์” เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มีการมอบรางวลัแก่บุคคลหรือองค์กรท่ีปฏิบตัิงาน และ
วิจยัดีเดน่ทางด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เป็นองค์ประธานกรรมการมลูนิธิฯ และตัง้แต ่พ.ศ. 2550 มลูนิธิได้ร่วมกบัองค์กรตา่งๆ ในประเทศไทยและ
ตา่งประเทศ เช่นมหาวิทยาลยัมหิดล กระทรวงสาธารณสขุ สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ องค์การอนามยั
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โลก ธนาคารโลกมูลนิธิร็อคกีเ้ฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) จัดให้มีการประชุมวิชาการด้านการ
สาธารณสุขระหว่างประเทศประจ าปี เรียกช่ือว่า  “Prince Mahidol Award Conference” ขึน้ โดยมุ่งเน้น
ประเดน็ท่ีมีความส าคญัตอ่การสาธารณสขุระดบัโลก 

 

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน) 

พระองค์ทรงตระหนกัว่าสุขภาพพลานามยัของประชาชนเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ
และทรงสนพระราชหฤทยัในการประกอบพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงเป็นองค์
นายกกิตติมศกัดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดบัอ าเภอท่ีสร้างขึน้ใน
พืน้ท่ีห่างไกลและกันดาร และได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ านวน ๒๑ แห่ง ทัง้ทรงเสด็จเย่ียมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอย่าง
สม ่าเสมอ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์เพ่ือสนบัสนนุให้มีอปุกรณ์การแพทย์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีทนัสมยั
เพ่ือสามารถให้บริการท่ีดีแก่ราษฎร และพระราชทานพระราโชบายแก่กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการท่ีมีคณุภาพแก่
ประชาชน 

นอกจากนัน้ยังทรงเป็นประธานกรรมการอ านวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และเม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้พระราชทานพระราชด าริให้จัดตัง้ศูนย์
สขุภาพชมุชนท่ีหมู่บ้านสนัติ ๒ ต าบลแมห่วาด อ าเภอธารโต จงัหวดัยะลา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ พระองค์
ได้ทรงสนบัสนนุโครงการตรวจสขุภาพภิกษุ สามเณร และผู้น าศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๔  

กระทรวงสาธารณสุขได้สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี ๑๐ โดย
มลูนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบนัพระปกเกล้า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกนัจดัท า
โครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร” เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงครอง สิริราชสมบตัิสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลท่ี ๑๐ แห่งพระบรมราชจกัรีวงศ์ โดยจดัขึน้ในวนัท่ี ๑๓-๑๔ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภยัภเูบศร จงัหวดั ปราจีนบรีุ 

 


