
ประวตัิโรงพยาบาลพนมสารคาม 

โรงพยาบาลพนมสารคาม ตั้งอยูท่ี ๔๙๐ หมู ๔ ตำบลทาถาน อำเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทราเปดดำเนินการครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑๙ เมษายน  ๒๕๒๑ โดยไดรับการยก
ฐานะจากศูนยการแพทยและอนามัยพนมสารคาม มีนายแพทยบรรพต ตนธีรวงศ เปน
ผูอำนวยการโรงพยาบาลคนแรก โรงพยาบาลไดกอสรางบนท่ีดินซ่ึงไดรับบริจาคจำนวน ๒๕ ไร 
จากคุณประพันธ มนูญศิลป นายกสมาคมไลออนฉะเชิงเทราในขณะนั้นไดรับงบประมาณใน
การกอสรางจากกระทรวงสาธารณสุข เปนโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด ๓๐ เตียง 

ป พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๔ ประชาชนอำเภอพนมสารคามไดรวมกันบริจาคทรัพยสรางตึกพิเศษเพ่ิมอีก ๑ หลัง จำนวน ๒๒ 
หอง ภายใตการริเริ่มของนายทิวา พูลสมบัติ นายอำเภอพนมสารคามขณะนั้นและไดทำการเปดดำเนินการเม่ือวันท่ี ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๒๔ เปนผลใหกระทรวงสาธารณสุขยกฐานะเปนโรงพยาบาลอำเภอขนาด ๖๐ เตียง   
  

          ตอมาในป พ.ศ.๒๕๒๘ นายแพทยบรรพต ตนธีรวงศ ผูอำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม 
ไดริ เริ่มการสรางตึกสงฆอาพาธและผูปวยชายข้ึน โดยขอคำปรึกษาและความรวมมือจาก
คณะกรรมการอุปการคุณโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะสงฆ ไดรวมกันจัดหาทุนเพ่ือกอสราง
อาคารและใชเงินบำรุงโรงพยาบาลสมทบคากอสรางอาคารประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองลาน
เกาแสนบาทถวน)    

         วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ นายเทิดพงษ  ไชยนันทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานในพิธีเปดตึกสงฆ
อาพาธและผูปวยชาย ซ่ึงเปนตึกท่ีสรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคท่ีสำคัญคือ ถวายเปนพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ ๖๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ โดยมีนายแพทยธวัชชัย  วานิชกร เปน
ผูอำนวยการโรงพยาบาล 

 
วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๓๗ โรงพยาบาลพนมสารคามไดยกฐานะเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง 
ป พ.ศ.๒๕๔๐ นายแพทยนำพล  แดนพิพัฒน ผูอำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ได

ดำเนินการหาวิธีแกปญหาน้ำทวมโรงพยาบาล และไดรับงบประมาณเปนคากอสรางคันดินปองกันน้ำทวม
โรงพยาบาลจำนวน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลานสองแสนบาทถวน) จนสามารถแกไขปญหาน้ำทวม
โรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 

 
ป พ.ศ.๒๕๕๒ คุณเกรียงศักดิ์ คุณศิริวรรณ  อิสสระชัยยศ แจงความประสงคจะบริจาค

อาคารไตเทียมและอาคารคลอด-ผูปวยใน ๔ ชั้น ในวงเงินประมาณ ๖๐ ลานบาท เม่ือกอสราง
เสร็จผูบริจาคจึงมอบอาคารไตเทียมพรอมเครื่องฟอกไต ๖ เครื่อง ใหโรงพยาบาลพนมสารคาม 
และเปดดำเนินการครั้งแรก วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตอมาจึงมอบอาคารคลอด-ผูปวยใน  
๔ ชั้น (อาคารอิสสระชัยยศ) ซ่ึงเปดดำเนินการ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ และมีพิธีเปดอยาง 
เปนทางการวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  
  



 

 

 

ป พ.ศ.๒๕๕๓ โรงพยาบาลพนมสารคามไดงบประมาณในการกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ผูปวยนอก-อุบัติเหตุ) 

คสล.๕ ชั้น มูลคา ๑๔๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งรอยสี่สิบหกลานเจ็ดแสนบาทถวน) เริ่มกอสราง  เม่ือ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แลวเสร็จ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘                                                                                                            

ป พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลพนมสารคามไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคารผูปวย

ใน ๑๑๔ เตียง คสล. ๕ ชั้น มูลคา ๕๔,๙๒๖,๙๐๐ บาท (หาสิบสี่ลานเกาแสนสองหม่ืนหกพัน

เการอยบาทถวน) และเริ่มกอสรางวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ แลวเสร็จวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ 

หลังจากการกอสรางอาคารท้ังสองแลวเสร็จ  
แพทยหญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผูอำนวยการโรงพยาบาลคณะกรรมการ
พัฒนาโรงพยาบาลและคณะเจาหนาท่ีโรงพยาบาลพนมสารคามไดรวมกัน
จัดงานทอดผาปามหากุศลเม่ือวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ วัตถุประสงค
เพ่ือสมทบทุนในการจัดซ้ือครุภัณฑทางการแพทยและปรับปรุงตึกพิเศษ

หลังเกา โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย (สนิท ชวนปฺโญ)เจาอาวาส 
วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจาคณะใหญหนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคมไดยอดเงินบริจาคท้ังสิ้น ๑๗,๔๑๑,๙๙๙ บาท 
(สิบเจ็ดลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเการอยเกาสิบเกาบาทถวน)         

ท้ังสองอาคารไดรับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 
๖๐ พรรษา ชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผูปวยนอก-อุบัติเหตุ) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารหอผูปวยใน) ซ่ึงเปด
ดำเนินการวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ตามลำดับ  

 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 ปรับปรุงตึกพิเศษ

หลังเกาซ่ึงมีอายุการใชงานมานานกวา 35 ป ดวยเงิน
บำรุงและเงินบรจิาคของโรงพยาบาลเปนเงินประมาณ  
6 ลานบาทหลังปรับปรุงแลวเสร็จ คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลรวมกันตั้งชื่อ “อาคารประพันธ สุนทร  
มนูญศิลป”  
 
                                                                           วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จัดตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน 
                                                                           โดยไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ 
                                                                           พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยใหบริการผูปวยท่ีขาพิการ                     
                                                                           ท้ังคนไทยและตางดาวในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกลเคียง  

 
วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เปดใหบริการอาคารกายภาพบำบัด แพทยแผน

ไทยและแพทยทางเลือก ซ่ึงไดปรับปรุงจากตึกสงฆอาพาธเดิมท่ีมีการใชงานมา

กวา 30 ป ดวยเงินบำรุงประมาณกวา 5 ลานบาท  



นอกจากอาคารบริการผูปวย โรงพยาบาลไดกอสรางอาคาร
แฟลตพักแพทย 12 ยูนิต (4 ชั้น) พ้ืนท่ีใชสอย 1,536 ตารางเมตร 
มูลคา 17,800,000 บาทในป  พ.ศ.2560 และอาคารพัก
เจาหนาท่ี 48 หอง(4 ชั้น) พ้ืนท่ีใชสอย 1,823 ตารางเมตร มูลคา 
18,900,000 บาท ในป 2562  

 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปด “อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ (อาคารผูปวยนอก – อุบัติเหตุ) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารหอผูปวยใน)” ณ โรงพยาบาลพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เปดใหบริการศูนยสุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center)และศูนยฟตเนสในโรงพยาบาลข้ึน เพ่ือ

ใหบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรังในกลุมคนวัยทำงาน 

ปจจุบันโรงพยาบาลพนมสารคามไดรับการยกฐานะเปนโรงพยาบาลชุมชนแมขาย (M๒) ขนาด ๑๒๐ เตียง เม่ือวันท่ี 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมีศักยภาพในการดูแลผูปวยไดครบ ๕ สาขาหลัก (สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช
กรรมและออรโธปดิกส รวมท้ังมีหออภิบาลผูปวยวิกฤตท้ังผูใหญและทารกแรกเกิด) ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใหผูปวยท้ังในเขตพนมสารคามและอำเภอใกลเคียง ไดรับบริการแบบใกลบานใกลใจลดการสงตอ  

  
 

     
 

          
         ทำเนียบผูอำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม      

พ.ศ.2521 -2529  นายแพทยบรรพต ตนธีวงศ     
พ.ศ.2529 (3 เดือน)  นายแพทยวิทยา  คุณานุกรกุล     
พ.ศ.2529 - 2535  นายแพทยธวัชชัย  วานิชกร     
พ.ศ.2535 - 2538  นายแพทยสำเริง  ไตรติลานันท 

  พ.ศ.2538 - 2539   นายแพทยสมคิด วิระเทพสุภรณ 
      ทันตแพทยสมชาย วัฒนากรแกว 

 พ.ศ.2539 - 2554  นายแพทยนำพล แดนพิพัฒน    
พ.ศ.2554 - ปจจุบัน  แพทยหญิงอุไร   ศิลปกิจโกศล           

รักษาการ 


	ทันตแพทย์สมชาย วัฒนากรแก้ว

