
ประวตัิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ในปี พ.ศ. 2480 คุณหลวงนิรนทร์ ประสาทเวชช์ อดีตสาธารณสุขมณฑลจนัทบุรี ขณะทีดาํรง

ตําแหน่งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรของจังหวดัจันทบุรีอยู่นัน ได้ริเริมติดต่ดกับกรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย เพือทีจะใหด้าํเนินการจดัสร้างโรงพยาบาลขึนในจงัหวดัจนัทบุรี กรมสาธารณสุข จึงได้
ขอใหค้ณะกรรมการจงัหวดัจนัทบุรี จดัหาพืนทีทีจะก่อสร้าง คณะกรรมการจงัหวดั ซึงมีขุนประสงคสุ์ขการี
เป็นขา้หลวงประจาํจงัหวดัไดเ้ลือกเอาพืนทีทา้ยเนินปลดั (เนินป่าโรงไห) ริมถนนเลียบเนิน ตรงขา้มกบัทุ่ง
นาเชย เป็นทีก่อสร้างโรงพยาบาล มีเนือทีประมาณ  ไร่  งาน  ตารางวา (ตามโฉนดเลขที   มี
จาํนวน   ไร่   ตารางวา)  โดยการบริจาคทีส่วนของราษฎร   นาย  คือ

. นายมณี นางเฟือ ยงยทุธ

. นายอิว นางวงศ์ ศิริสวา่ง
. นายบุ๋น นางพนั จินดาวงศ์
. นายหล่อ นางขดั กิจจานนท์
. นายนิตย์ นางเขตต์ กิริยากิจ
. นายหยมิ นางฮอง แซ่ลี
. นายสวาท นางหมี เขมาตยโ์พธิ
. นายเตีย นางสงวน สิทธิเวช
. ขนุปราณีนิกรชน

การก่อสร้างไดเ้ริมขึนเมือปี พ.ศ. 2481 โดยกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ไดจ้ดัสรรเงิน
งบประมาณจาํนวน , , .- บาท   เป็นค่าก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  และไดเ้ริมก่อสร้างเมือเดือนกรกฎาคม
พ.ศ.    เรือนจาํจงัหวดัจนัทบุรี   กรมราชทณัฑเ์ป็นผูรั้บเหมาก่อสร้าง  อาคารทีก่อสร้างในครังแรก  คือ

.  ตึกอาํนวยการชนัเดียว   หลงั

.  ตึกผา่ตดั   หลงั

.  เรือนคนไข้ หลงั (จุคนไขห้ลงัละ   เตียง)
.  โรงครัวและโรงซกัฟอก   หลงั

การก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ.  เป็นโรงพยาบาลขนาด    เตียง ระหวา่ง
การก่อสร้างในปี พ.ศ. -  นี  นายแพทยเ์ลิศ   สมบูรณ์ยิง   นายแพทยโ์ท  ของจงัหวดั    ไดว้ิงเตน้
หาเงินสร้างตึกพระภิกษุและสามเณรอาพาธขึนอีก    หลงั    จุคนไขไ้ด้    เตียง     เป็นเงินประมาณ

, .- บาท   ต่อมาในปี พ.ศ. -     ไดมี้การก่อสร้างเพิมเติม   คือ



.  บา้นพกัแพทย์ หลงั
.  บา้นพกัเภสัชกร  หลงั
.  บา้นพกัพยาบาล หลงั
.  เรือนแถวคนงาน   ห้อง  หลงั
.  โรงไมเ้ก็บศพ หลงั

ณ  วนัชาติของปี       คือ  วนัที   มิถุนายน จงัหวดัได้กระทาํพิธีเปิด
โรงพยาบาลโดยให้ชือว่า “โรงพยาบาลจนัทบุรี” กรมสาธารณสุขไดแ้ต่งตงันายแพทยเ์ลิศ   สมบูรณ์ยิงเป็น
นายแพทยผ์ูป้กครอง

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.  ประเทศไทยได้เกิดกรณีพิพาทกับอินโดจีนของฝรังเศส
โรงพยาบาลจนัทบุรีจึงไดท้าํหนา้ทีเป็นโรงพยาบาลสนาม   รับใชท้หารและพลเรือน   จนกระทังกรณีพิพาท
ไดยุ้ติลง และนบัเป็นเหตุการณ์สําคญัทีสุดแห่งประวติัศาสตร์ทีโรงพยาบาลจนัทบุรีไดรั้บทหารเรือจาํนวน

 คน  จาก ร.ล.ธนบุรี  และร.ล.สงขลา  ซึงไดรั้บการบาดเจ็บจากการถูกโจมตีจากเรือรบลามอร์ตปิเก ้ของ
ฝรังเศส เมือเดือนมกราคม

เมือปี พ.ศ.    สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี   พระบรมราชินีในรัชกาลที    ไดเ้สด็จ
พระราชดาํเนินด้วยรถยนต์พระทีนังมาทางจงัหวดัจนัทบุรี โดยมีพระราชประสงค์จะทรงเสาะหา  ทีสงบ
สร้างพระตาํหนกัส่วนพระองค์เป็นทีประทบัอีกแห่งหนึง    ให้อยูห่่างไกลจากกรุงเทพพระมหานคร    ซึง
อึกทึกดว้ยธุรกิจนานาประการ    การมาจนัทบุรีเวลานันนบัเป็นการ “เดินทาง” อย่างแทจ้ริง     เนืองดว้ย
จะตอ้งใชเ้วลาทงัหมดถึง  ชัวโมง   ผา่นไปตามหนทางทีมีแต่ฝุ่ นตะหลบ  แถมยงัพราวไปดว้ยหลุมใหญ่ๆ
ขนาดกน้กระทะโดยตลอด เมือถึงลาํหว้ยลาํนาํต่างๆก็มีเพียงสะพานทีชาํรุดทรุดโทรมให้ขา้ม หรือมิฉะนันก็
ตอ้งขา้มดว้ยแพ   ทีเป็นของเหลือใช้จากสงคราม  ในทีสุดสมเด็จพระบรมราชินี  ก็ไดท้รงประสบสถานที
หนึงซึงทรงพึงพระราชหฤทยัเป็นทียิง    คล้ายกับเป็นรางวลัทีมีผูจ้ดัเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
หลงัจากทีไดท้รงมีพระราชอุตสาหะเสาะแสวงหา    ไปตามเส้นทางแสน ทรุกนัดารปานจะทาํให้ประชวร
พระวรกาย  ณ  ทีนนั    พระองคไ์ดท้รงเนรมิตวงัอนัร่มรืนดว้ยอุทยาน ทีน่าชมราวกบัสวนพฤกษชาติแห่ง
หนึงขึน

ระหวา่งการเสด็จพระราชดาํเนินเทียวแรก   สมเด็จพระบรมราชินีทรงทาํมีดบาดพระดชันี
เป็นรอยแผลเล็กๆ ขณะทีทรงช่วยเตรียมพระกระยาอาหารกลางวนัแบบปิคนิค  เมือมีผูถ้วายความสะอาด
บาดแผลนนัแลว้  สมเด็จทรงมีพระราชเสาวนียต์อ้งพระราชประสงคผ์า้พลาสเตอร์ปิดแผล   แต่ปรากฏวา่ไม่
มีขา้ราชบริพารในคณะตามเสด็จฯ คนใดจะนาํติดมาเลย   จึงได้เสด็จพระราชดาํเนินไปยงัโรงพยาบาล
จนัทบุรีซึงอยู่ใกล ้ๆ       และไดพ้ลาสเตอร์ปิดแผลตามพระราชประสงค์       แต่ในขณะนันโรงพยาบาล
จนัทบุรีเป็นเพียงตึกหลงัเล็ก ๆ เก่า ๆ มิไดใ้หญ่โตเช่นในปัจจุบนั    สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณีทรงคาํนึง



วา่จงัหวดัใหญ่ๆเช่นนี   ควรทีจะมีโรงพยาบาลทีมีความพร้อมในดา้นการรักษาพยาบาลมากกวา่นี    เพือทีจะ
ไดเ้ป็นทีพึงของชาวบา้นในยามเจบ็ไข ้ จึงทรงตระหนกัในพระราชหฤทยัวา่จะตอ้งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้
ฯ  ดาํเนินการแกไ้ข      แลว้ไดท้รงออกพระราชเสาวนียรั์บเป็นพระราชภาระทีจะทรงช่วยเหลือให้ชาวบา้น
ไดรั้บการเยยีวยาตามทีควร

ปี  พ.ศ. นายบริบาล    และนางพยอม   องัสุวร     ไดบ้ริจาคเรือนคนไขพ้ิเศษให้
โรงพยาบาล   หลงั   ชือเรือนพยอม - บริบาลอุทิศ   จุคนไขไ้ด้   เตียง

ปี พ.ศ. โรงพยาบาลฯ   ไดรั้บเงิน ก.ศ.ส  ก่อสร้างอาคารเพิมเติม  คือ
.  ตึกเอกซเรย์ หลงั
.  ตึกคลอดบุตร “เอครพานิช” หลงั
(โดยเงินสมทบของตระกลู “เอครพานิช” )
.  เรือนแถวพยาบาล   หอ้ง หลงั

ขณะนนัเป็นโรงพยาบาลขนาด   เตียง

พ.ศ. สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที    จึงไดท้รงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ  พระราชทานพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์  จดัสร้างตึกศลัยกรรมขึนพร้อมดว้ยห้องผา่ตดั
ทีมีเครืองอุปกรณ์ทีทนัสมยัทีสุดในขณะนนั    (และไดมี้พระญาติพระวงศ ์  ขา้ราชการ  และพ่อคา้ประชาชน
โดยเสด็จพระราชกุศลในการก่อสร้างตึกนีดว้ยเป็นจาํนวนมาก)  ในการสร้างตึกหลงั นีสมเด็จพระนางเจา้
รําไพพรรณี   พระบรมราชินีฯ  ไดเ้สด็จมาทรงวางศิลาฤกษด์ว้ยพระองคเ์อง    เมือวนัที   สิงหาคม
และการก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จเมือเดือนตุลาคม   และทรงพระราชทานชือวา่ “ตึกประชาธิก” มีตราศกัดิ
เดชน์   ใน “สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์” เป็นตราประจําตึกและทรง สร้างพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัประดิษฐานไว ้ ณ  มุขหนา้ตึกนีดว้ย

ในการนี   จอมพล ป.  พิบูลสงคราม   น่าจะเป็นผูไ้ดรั้บเกียรติกล่าวถึง   เพราะไดเ้ป็น ผู ้
สนองพระราชประสงครั์บพระราชทานโครงการทีเริมตน้จากพระราชทรัพยส่์วนพระองค์นี    ไวเ้ป็นโครง
การของรัฐบาล       โดยอนุมัติเงิน ก.ศ.ส   จ ํานวน , , .-บาท      เพือทําการก่อสร้างตึกให้
โรงพยาบาลจนัทบุรี      เป็นโรงพยาบาลขนาด    เตียง    ( พระยาบริรักษ์เวชการ   รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ในสมยันัน)  ได้เริมทาํการก่อสร้างเมือเดือนมิถุนายน   แล้วเสร็จเมือเดือน
ธนัวาคม   และโดยอนุมติัคณะรัฐมนตรีใหเ้ปลียนชือเป็น “โรงพยาบาลพระปกเกลา้” เพือนอ้มเกลา้ฯ
ถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยูห่วั

โรงพยาบาลพระปกเกลา้     เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งเดียวของพระมหากษตัริยที์ทรง
ถูกลืมตลอดมา   แต่พระบรมราชานุสรณ์นี   ก็จะเป็นสิงทีดาํรงคงอยูแ่ละเจริญกา้วหน้าอย่างวอ่งไว    เพือ
ประโยชน์ของประชาชนผูห้ลังไหลมาขอรับการรักษาอยูเ่นืองแน่น    ความศรัทธาต่อโรงพยาบาลนีมีเพิมขึน



อยา่งรวดเร็ว      หอ้งคนไขท้ัวไปและตึกแผนกสูติกรรมมีคนไขเ้ตม็ไปหมด     จนบางครังก็ตอ้งนอนกนัตาม
ระเบียงตึก     จะเห็นได้ว่ากิจการนียงัตอ้งการการอุดหนุนอีกมาก     เพราะขณะนีไม่มีใครไปหา “หมอ
ตาํแย” กนัอีกแลว้ยกเวน้แต่พวกหัวเก่าไม่กีคนทียงัเชือหมอกลางบา้นอยู่  อาคารต่างๆ  ของโรงพยาบาลที
สร้างเพิมเติมและเปลียนแปลง   คือ

.  สร้างเสริมตึกอาํนวยการชันเดียวเป็น   ชนั หลงั

.  ตึกคนไขช้าย   ชนั หลงั

.  ตึกคนไขห้ญิง   ชนั หลงั

.  ตึกสูติกรรมชนัเดียว

.  ทางเดินระหวา่งตึก

.  ตึกเก็บศพ หลงั

.  ศาลาพิธีเก็บศพ หลงั

.  บา้นพกัชนัโท หลงั

.  บา้นพกัชนัตรี หลงั
.  โรงรถ   คูหา หลงั
.  สโมสรโรงพยาบาล หลงั
.  สร้างเสริมบา้นพกัผูอ้าํนวยการเป็น   ชนั
.  ทาํรัวก่ออิฐถือปูนดา้นหลงั
.  ทาํรัวลวดหนามรอบบริเวณโรงพยาบาล
.  หอ้งแถวพยาบาล   หอ้ง หลงั

พร้อม ๆ กนันี    ในปี พ.ศ.     หลวงประพนธ์   นฤวุฒิ   ไดส้ร้างเรือนคนไขพ้ิเศษให้
โรงพยาบาลฯอีก   หลงั   ชือเรือนประพนธ์นฤวฒิุ   จุคนไขไ้ด้   เตียง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุยเดช     และสมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ
ไดเ้สด็จพระราชดาํเนินทรงกระทาํพิธีเปิดป้ายชือ “ตึกประชาธิปก”และ“โรงพยาบาลพระปกเกลา้"เมือวนัที

  พฤศจิกายน  พ.ศ.

พ.ศ. ประชาชนชาวอาํเภอท่าใหม่    ไดบ้ริจาคเรือนคนไขพ้ิเศษขนาด   เตียง
จาํนวน   หลงั   คือ

.  นางแดง ศรีตุลา

.  นายลกั - นางโกย สวสัดิไชย

.  นางเนย ถงัสวนิช



พ.ศ. ไดท้าํการสร้างเสริมตึกรังสีวทิยาเป็น   ชนั   เป็นเงิน , .-บาท

พ.ศ. - พระราชจนัทกว ี    เจา้คณะจงัหวดัจนัทบุรี     ไดด้าํเนินการหาเงิน
สร้างตึกพระภิกษุสงฆส์ามเณรอาพาธขึนใหม่  แทนหลงัเก่าซึงทรุดโทรมและคบัแคบ ไดรั้บการบริจาค
สมทบจากพอ่คา้ประชาชนและในการนี พล.ต.อ.ประเสริฐ   รุจิรวงศ ์  รองอธิบดีกรมตาํรวจ  ไดแ้บ่งเงิน
ทอดกฐินทีวดัพลบัมาสมทบอีก , .-บาท   และบริจาคเพิมเติมในวนัวางศิลาฤกษอี์ก , .-บาท  วาง
ศิลาฤกษ ์  ณ  วนัที   พฤศจิกายน      เมือการก่อสร้างแลว้เสร็จจึงใชน้ามวา่“ตึกราชจนัทกวรุีจิวงศ”์
และทาํพิธีเปิดตึกนีเมือวนัที   พฤศจิกายน

พ.ศ. โรงพยาบาลฯ   ไดง้บประมาณ , .-บาท   ให้ดาํเนินการก่อสร้างตึก
คนไขเ้ด็ก   หลงั   บา้นพกัแพทย์   หลงั  การก่อสร้างไดแ้ลว้เสร็จในวนัที   พฤศจิกายน

พ.ศ. บาทหลวงวดัโรมนัคาทอลิกจนัทบุรี       พร้อมดว้ยนกับวชและสัตตบุรุษของ
วดัคาทอลิก   ไดร่้วมกนัสร้างเรือนคนไขพ้ิเศษอีก หลงั   เป็นเงิน , .-บาท

พ.ศ. ได้รับเงินงบประมาณ    จาํนวน , .-บาท        สมทบกบัเงินบริจาค
, .-บาท   และเงินบาํรุงโรงพยาบาล , .-บาท     รวมเป็นเงิน , .-บาท      เพือทาํการ

ก่อสร้างตึกสูติกรรม  หลงั     แลว้เสร็จเมือเดือนธนัวาคม     และในเดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.   ได้
แยกแผนกกุมารเวชออกจากแผนกโอสถกรรม    ดงันันในปี พ.ศ.   โรงพยาบาลฯไดแ้บ่งแผนกการ
รักษาออกเป็น   แผนก  คือ

.  แผนกโอสถกรรม

.  แผนกศลัยกรรม

.  แผนกสูติกรรม

.  แผนกกุมารเวชกรรม

.  แผนกทนัตกรรม

พ.ศ. ขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น   เตียง    และในปี พ.ศ.  นี
คณะกรรมการพฒันาภาคตะวนัออก ซึงมีพระบาํราศนราดูร  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  ในสมยั
นนัเป็นประธานฯไดพ้ิจารณาวางโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกลา้         ให้เป็นโรงพยา บาลหลกั
และเป็นศูนยก์ารศึกษาวชิาการพยาบาลผดุงครรภ ์ และอนามยัของภาคตะวนัออก ไดเ้สนอคณะรัฐมนตรีขอ
อนุมติัจดัตงัโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยัขึน คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัเงินจาํนวน , , .-บาท
เป็นค่าก่อสร้างตึกเรียน   หลงั และบา้นพกัครูพยาบาล   หลงั แลว้เสร็จเมือเดือนตุลาคม    และ
เปิดรับนกัเรียนในปีเดียวกนั  เป็นรุ่นที    จาํนวน   คนก่อน   และปีต่อมารับนกัเรียนรุ่นละ   คน



พ.ศ. ไดรั้บเงินงบประมาณ   จาํนวน , , .-บาท    เป็นค่าก่อสร้างเพิมเติมคือ
.  หอพกันกัเรียนพยาบาล หลงั
.  ตึกพกัแพทย์   หอ้ง หลงั
.  ตึกพยาธิวทิยา หลงั
.  ขยายตึกอาํนวยการ หลงั
.  บา้นพกัครูพยาบาล หลงั

เริมก่อสร้างเมือเดือนเมษายน    แลว้เสร็จเมือเดือนธนัวาคม

ในปี พ.ศ.   นี    กระทรวงสาธารณสุข (สมยัพระบาํราศนราดูรเป็นรัฐมนตรี)   ได้
กราบบงัคมทูลเชิญ    สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี    พระบรมราชินีในรัชกาลที     เป็นองค์พระบรม
ราชินูปถมัภ ์โรงพยาบาลพระปกเกลา้และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยัพระปกเกลา้  พระองคท์่าน
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ      มีพระราชเสาวนีย์ทรงรับเป็นองค์พระบรมราชินูปถัมภ์       ตามที
กระทรวงสาธารณสุขไดก้ราบบงัคมทูล   โรงพยาบาลฯ และโรงเรียนพยาบาลฯ แห่งนี จึงอยู่ในพระบรม
ราชินูปถมัภข์องสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลที    ตงัแต่บดันนัเป็นตน้มา

ในปีเดียวกนันี    สมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี ได้พระราชทานพระราชทรัพยจ์าํนวน
, .-บาท      รวมกบัทีมีผูบ้ริจาคสมทบอีก    เป็นเงินทังสิน , .-บาท        เพือเป็นกองทุนของ

โรงพยาบาลฯ         และให้โรงพยาบาลใช้ดอกผลของเงินทุนนี           เพือสนับสนุนการดาํเนินงานของ
โรงพยาบาลฯ โดยใชชื้อกองทุนวา่ “ทุนหม่อมราชวงศส์มคัรสมานกฤตากร” ในการนี   พระบาํราศนรา
ดูร   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมยันัน      เห็นว่าควรทีจะจัดตงัเป็น “มูลนิธิโรงพยาบาล
พระปกเกลา้” ขึน         ซึงมูลนิธินีจะประกอบไปด้วยทุนต่าง ๆ           ทีมีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคให้มูลนิธิ
โรงพยาบาลพระปกเกลา้  จึงมีขึนตงัแต่วนัที  ตุลาคม   เป็นตน้มา

นอกจากนีพระองค์ยงัได้ทรงตัง “ทุนประชาธิปก” ขึนด้วย       มีพระประสงค์จะทรง
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินงานของโรงพยาบาลนี          นอกเหนือไปจากทีโรงพยาบาลจะได้รับ
งบประมาณประจาํปี       ทรงพระดาํริวา่    ถา้จะพระราชทานเฉพาะดอกผลของเงินทุนเป็นการประจาํปี   ก็
จะได้แต่เพียงเล็กน้อย        แต่ละปีไม่สามารถทาํประโยชน์ได้จริงจงั      จึงได้พระราชทานเงินจากทุน
ดงักล่าว เป็นครังคราวตามความจาํเป็นทีทางโรงพยาบาลจะกราบบงัคมทูลให้ทรงทราบใตฝ่้าละอองธุลีพระ
บาท    จากตวัเงินทุนโดยตรง   เช่น   เดินสายไฟฟ้าใหม่   ติดตังโทรศพัท์ภายในทงัหมด   ซือเครืองกาํเนิด
ไฟฟ้าไอนาํสาํหรับนาํเกลือ   เหล่านีเป็นตน้

ส่วนทางดา้นวิทยาลยัพยาบาลนัน นายแพทย ์ร.ต.กุศล   จนัทรกูล และคณะไดบ้ริจาคเงิน
ตงัเป็นทุนใหน้กัเรียนพยาบาลไดย้มืใชเ้พือการศึกษาหรือกิจกรรมของวทิยาลยั   และไดข้อพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตตังชือว่า “ทุนประชาธิปกบรมราชานุสรณ์” สมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที  ได้
พระราชทานพระราชทรัพยเ์พิมเติมแก่ทุนนีดว้ย    และมีผูโ้ดยเสด็จพระราชกุศลทูลเกลา้ฯถวายเงินสมทบ



ทุนนี   เพิมเติมทุกปีทีเสด็จพระราชดาํเนินไปพระราชทานประกาศนียบตัรแก่      ผูส้ําเร็จวิชาพยาบาล
นกัเรียนพยาบาลไดย้มืเงินจากบญัชีเงินเผือเรียกเป็นประจาํ     ส่วนดอกผลทางบญัชีฝากประจาํนัน     ไดน้าํ
ขึนทูลเกลา้ทูลกระหม่อม        เพือพระราชทานเป็นรางวลัแก่นกัเรียนทีเรียนดี     และความประพฤติดี

พ.ศ. ไดรั้บเงินงบประมาณ   จาํนวน , .-บาท   (ห้าแสนเจ็ดหมืนหกพนับาท
ถว้น)   เป็นค่าก่อสร้างตึกเด็ก   หลงั     การก่อสร้างเริมเมือเดือนกนัยายน       แลว้เสร็จเมือเดือน
เมษายน

พ.ศ. แบ่งแผนกการรักษาออกเป็น   แผนก   โดยแยกแผนกจิตเวช   ออกจากแผนก
โอสถกรรม     และในปี พ.ศ.   นี      สาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล     ไดอ้นุมติัเงินจาํนวน , , .-
บาท  (หนึงลา้นบาทถว้น)     เป็นค่าก่อสร้างตึกคนไขห้นกั  (Intensive Care Unit)   พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ
ในตึก   การก่อสร้างเริมเมือเดือนพฤศจิกายน    แลว้เสร็จเดือนมิถุนายน

พ.ศ. ขยายขนาดของโรงพยาบาลเป็น   เตียง             และโรงเรียนพยาบาลผดุง
ครรภ์และอนามยั    ได้ยกฐานะจากโรงเรียนเป็น “วิทยาลัยพยาบาล” โดยเปิดรับนักศึกษาจากผูที้จบ
การศึกษา ม.ศ.    สายสามญั   เป็นตน้มา

พ.ศ. โรงพยาบาลได้ขยายขนาดเป็น  เตียง  เนืองจาก นายมังและนางปราณี
เกษมศานติ    ไดบ้ริจาคเงินสร้างตึกคนไขพ้ิเศษเป็นอาคาร   ชัน  จาํนวน   หลงั   ไดชื้อว่า   ตึกพิเศษ
เกษมศานติ

ต้นปี ได้มีการเจรจากนัระหว่างผูอ้าํนวยการกองฝึกอบรบกระทรวงสาธารณสุข
(นายแพทยกิ์ติ   ตยคัคานนท์)         และรองอธิการบดี      ฝ่ายวิชาการ    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (รอง
ศาสตราจารยน์ายแพทยท์องจนัทร์   หงส์ลดารมภ์) เรืองการผลิตแพทยเ์พือรับใช้สังคมชาวชนบท   โดย
กระทรวงสาธารณสุข         มีความประสงค์จะให้แพทยท์าํงานในชนบทมากขึ น       จึงไดมี้หนังสือจาก
ปลดักระทรวงสาธารณสุข       ถึงอธิการบดี  (ศาสตราจารยเ์ติมศกัดิ     กฤษณามระ) ขอความร่วมมือให้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัผลิตแพทยเ์พิมขึน       โดยรับนิสิตจากต่างจงัหวดั      เพือจะได้กลบัไปทาํงาน
ต่างจงัหวดัเมือสาํเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลยัไดพ้ิจารณาเรืองนีแลว้      เห็นวา่ควรจะร่วมมือกบักระทรวงสาธารณสุขช่วย
ผลิตแพทยด์งักล่าว   โดยอาศยัแนวคิดในการผลิตอยู่   ประการ   คือ

.  จะต้องจดัหลักสูตรเน้นหนักทางชนบทและการเรียนในชนบท         เพื อแก้ปัญหา
ชนบทในกรณีนี   การเรียนภาคคลินิกจาํเป็นตอ้งจดัทาํในโรงพยาบาลต่างจงัหวดัโดยตลอด



.  ควรใช้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข         เพือเป็นสถานทีเรียนและอาศยั
แพทยแ์ละบุคลากรอืนของโรงพยาบาลเหล่านันเป็นผูส้อน  ซึงเป็นวิธีทีมีความสินเปลืองในแง่ของการ
ลงทุนนอ้ยโดยใชท้รัพยากรของชาติทีมีอยูแ่ลว้ใหเ้กิดประโยชน์

ต่อมากระทรวงสาธารณสุข  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ไดจ้ดัให้มีการประชุมเมือวนัที
  กรกฎาคม    และไดรั้บการอนุมติัให้ดาํเนินการจากคณะรัฐมนตรี   เมือวนัที   มีนาคม

จากนนัจึงไดมี้การจดัตงัคณะกรรมการพิจารณาดาํเนินการซึงมีประธานร่วม    ไดแ้ก่  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (ศาสตราจารยเ์ติมศกัดิ   กฤษณามระ)       และรองปลดักระทรวงสาธารณสุข (นายแพทยอ์มร
นนทสูต)    และมีกรรมการฝ่ายกระทรวงและฝ่ายมหาวทิยาลยัร่วมอยูด่ว้ย

คณะกรรมการชุดนีไดด้าํเนินการพิจารณาแผนงานโดยเสนอชือโครงการฯว่า “โครงการ
ส่งเสริมการศึกษาแพทยส์ําหรับชนบท     ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและกระทรวงสาธารณสุข” ไดว้าง
โครงร่างการดาํเนินงานและแต่งตงัคณะอนุกรรมการ   คณะ  คือ  อนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์การคดัเลือก
นิสิต    อนุกรรมการจดัทาํหลกัสูตร     อนุกรรมการแลกเปลียนบุคลากรและอนุกรรมการพิจารณาคดัเลือก
สถานทีซึงคณะอนุกรรมการทัง   คณะ ได้ดําเนินการพิจารณาโครงสร้างและเกณฑ์ต่าง ๆ ทีได้รับ
มอบหมายโดยมีกองฝึกอบรม     กระทรวงสาธารณสุขและสาํนกังานคณบดีคณะแพทยศ์าสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  เป็นผูป้ระสานงาน ซึงอนุกรรมการไดพ้ิจารณาคดัเลือกสถานที  คือ โรงพยาบาลพระปกเกลา้
สําหรับเป็นศูนยก์ารศึกษาภาคคลินิกของคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ โดยเริมให้บริการการศึกษาตงัแต่ปี
เป็นตน้ไป

พ.ศ. ขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น  เตียงและได้รับเงินงบประมาณสําหรับ
ก่อสร้างตึกศลัยกรรมเป็นอาคาร   ชนั   จาํนวน   หลงั นอกจากนียงัไดรั้บเงินบริจาคสําหรับสร้างตึก
พิเศษ   หลงั  คือ

.  น.พ.ทองยอ้ย      สวสัดิไชย สร้างตึกพิเศษสวสัดิไชย

.  นางลง้                 งามวารี สร้างตึกพิเศษกุมารเวช

พ.ศ. แยกฝ่ายจกัษุ  โสต  ศอ  นาสิก   และฝ่ายศลัยกรรมออร์โธปิดิคส์ ออกจากฝ่าย
ศลัยกรรม

พ.ศ. แยกฝ่ายโสต  นาสิก  ราริงซ์    ออกจากฝ่ายจกัษุ    และแยกฝ่ายเวชกรรมสังคม
ออกจากฝ่ายอายรุกรรม      และเริมรับแพทยฝึ์กหดัมาปฏิบติังานในโรงพยาบาลฯ     นอกจากนีโรงพยาบาล
ฯยงัได้รับเงินงบประมาณเพือก่อสร้างตึกผ่าตดั  จาํนวน   หลงั   ก่อสร้างแล้วเสร็จ พ.ศ.     และ
ก่อสร้างบา้นพกัเจา้หนา้ทีเพิมเติมดงันี



.  บา้นพกัระดบั -    (อาคาร   ชนั)                     จาํนวน   หลงั

.  บา้นพกัระดบั -    (เรือนแถว   ชนั   ยนิูต)       จาํนวน   หลงั

.  บา้นพกัระดบั -    (เรือนแถว   ชนั   ยนิูต)       จาํนวน   หลงั

.  บา้นพกัคนงาน        (เรือนแฝด   ชนั)                  จาํนวน   หลงั

พ.ศ. โรงพยาบาลไดต้งังบประมาณขอซือทีดินเพิมอีก ไร่  งาน  ตารางวารวมมี
พืนทีทังหมด  ไร่  งาน ตารางวา  และขยายขนาดโรงพยาบาลเป็น   เตียงและได้รับเงิน
งบประมาณเพือก่อสร้างอาคารเพิมเติมดงันี

.  ตึกสูติ - นรีเวช     (อาคาร   ชนั) จาํนวน   หลงั

.  หอพกันิสิตแพทย ์ (อาคาร   ยนิูต) จาํนวน   หลงั

.บา้นพกัอาจารยข์นาด   ครอบครัว จาํนวน   หลงั

พ.ศ. ไดรั้บเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิมเติม   ดงันี

.  ตึกรังสีบาํบดั จาํนวน   หลงั

.  ตึกคลอดบุตร จาํนวน   หลงั

.  บา้นพกัเจา้หนา้ทีระดบั -   (หลงัเดียว   ชนั) จาํนวน   หลงั

.  บา้นพกัเจา้หนา้ทีระดบั - (เรือนแฝด   ชนั) จาํนวน   หลงั

.  แฟลตพยาบาล (อาคาร   ชนั) จาํนวน   หลงั

ต่อมาในปี พ.ศ.   น.พ.ชัยสิทธิ   ธารากุล  ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลได้ทาํเรืองขอ
อนุญาตใช้ทีดินสาธารณะประโยชน์ทุ่งพลงเหนือจากกระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงมหาดไทยได้
อนุญาตให้ใช้ทีดินตามหนังสือศาลากลางจนัทบุรี  ที  จบ / /   ลงวนัที   ธันวาคม    มี
จาํนวนเนือที ไร่  งาน  ตารางวา เพือใชใ้นโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทยส์ําหรับชาวชนบทโดย
วางโครงการก่อสร้างอาคารพกันิสิตแพทย ์ อาจารย ์และเจา้หนา้ทีของโรงพยาบาล พร้อมทงัปรับปรุงพืนที
ใหส้ามารถใชเ้ป็นสนามกีฬา   สระกกัเก็บนํา  และระบบประปาของโรงพยาบาลและในวนัที  มกราคม

 นายอภยั  จนัทวิมลไดบ้ริจาคทีดินให้โรงพยาบาล มีจาํนวน ไร่  งาน  ตารางวารวมพืนทีของ
โรงพยาบาลทงัหมด  ไร่  งาน  ตารางวา



พ.ศ. โรงพยาบาลฯขยายขนาดเป็น   เตียง     เริมมีนิสิตแพทยรุ่์นที     และรุ่นที
   ของโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทยส์ําหรับชาวชนบท    ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   และกระทรวง

สาธารณสุขรวม   คน         มาเรียนหลกัสูตรแพทยศาสตร์ภาคคลินิก        ทีศูนยก์ารศึกษาแพทยศาสตร์
คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกลา้  และในวนัที   พฤษภาคม  พ.ศ.    นายแพทยเ์สม  พริงพวงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนัน     ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนยก์ารศึกษา
แพทยศาสตร์คลินิก           และในปีเดียวกนันีโรงพยาบาลฯ     ไดรั้บงบประมาณเป็นเงิน , , .  บาท
เพือก่อสร้างตึก     ดงัต่อไปนี

.  ตึกคนไขโ้รคติดต่อ จาํนวน   หลงั

.  หอพกันิสิตแพทยข์นาด   ยนิูต จาํนวน   หลงั

.  บา้นพกัขา้ราชการระดบั -   ชนิดหลงัเดียว   จาํนวน   หลงั ทาํการก่อสร้างแลว้
เสร็จ  ปี พ.ศ.

พ.ศ. ขยายขนาดโรงพยาบาลฯ เป็น   เตียง       และเริมมีแพทยป์ระจาํบา้น
จากคณะแพทยศาสตร์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      และโรงพยาบาลเด็ก    มาฝึกปฏิบติังานในสาขา
อายุรศาสตร์,สูติ - นรีเวชวิทยา, กุมารเวชศาสตร์  และศลัยศาสตร์ คราวละ -   เดือน  ในปี พ.ศ.
โรงพยาบาลฯไดรั้บเงินงบประมาณ , ,  บาท    เพือก่อสร้างบา้นพกัขา้ราชการระดบั -   ขนาด
ครอบครัวจาํนวน   หลงั   ทาํการก่อสร้างแลว้เสร็จปี พ.ศ.

พ.ศ. ไดรั้บเงินงบประมาณ   เพือก่อสร้างอาคารเพิมเติม  ดงันี

.  ต่อเติมตึกอายรุกรรม  (สาํนกังานแพทยอ์ายรุกรรม)  จาํนวน   หลงั

เป็นเงิน , , .-บาท

.  บา้นพกัขา้ราชการระดบั -   (หลงัเดียว)            จาํนวน   หลงั

เป็นเงิน , .-บาท

.  หอพกัพยาบาล ขนาด   หอ้ง                      จาํนวน   หลงั

เป็นเงิน , , .-บาท

พ.ศ. ขยายขนาดโรงพยาบาลฯ เป็น   เตียง    ไดรั้บเงินงบประมาณก่อสร้าง
อาคารเพิมเติมดงันี



.  ต่อเติมตึกสูติกรรม   หลงั  เป็นเงิน , , .-บาท

.  บา้นพกัขา้ราชการระดบั -   ขนาด   ครอบครัว  จาํนวน   หลงั

เป็นเงิน , , .-บาท

พ.ศ. โรงพยาบาลฯ      ไดรั้บเงินงบประมาณเพือซ่อมแซมตึกอายรุกรรม - , 3 –
(   หลงั)    เป็นเงิน , .-บาท    และไดข้ยายขนาดโรงพยาบาลฯ เป็น   เตียง  มีผูป่้วยมารับบริการ
เฉลียวนัละประมาณ   ราย

พ.ศ. โรงพยาบาลพระปกเกลา้   ไดข้ยายเป็นโรงพยาบาลขนาด   เตียง

พ.ศ. โรงพยาบาลฯ  ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างระบบบาํบดันําเสียเป็น  จาํนวน
ลา้นบาทเศษ  และไดส้ร้างเสร็จในปี พ.ศ.    เริมเปิดใชร้ะบบฯ  เมือเดือนพฤษภาคม

พ.ศ. โรงพยาบาลฯไดรั้บงบประมาณก่อสร้างเพิมเติมขยายขนาดเป็น  เตียงโดย
มีอาคารก่อสร้างใหม่   ดงันี

.  อาคาร ไอ.ซี.ย.ูเด็ก   เป็นเงิน , , .-บาท (เงินสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี)

.  เตาเผาขยะ   หลงั เป็นเงิน  แสนบาทเศษ

.  อาคารอุบติัเหตุและฉุกเฉิน   ชนั   เป็นเงิน , , .-บาท

พ.ศ. โรงพยาบาลพระปกเกลา้   ไดข้ยายขนาดของโรงพยาบาลเป็น   เตียง

พ.ศ. โรงพยาบาลพระปกเกลา้   ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่  ดงันี

.  อาคารเภสัชกรรม  เป็นอาคาร คสล.  ชนั

วงเงินก่อสร้าง , , .-บาท   ก่อสร้างแลว้เสร็จวนัที   กุมภาพนัธ์  พ.ศ.

.  อาคาร   เตียง (อาคารจิตการุณ)  เป็นอาคาร คสล.  ชนั

วงเงินก่อสร้าง , , .-บาท      ก่อสร้างแลว้เสร็จเมือวนัที   มกราคม พ.ศ.

พ.ศ. โรงพยาบาลพระปกเกลา้ไดรั้บงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ดงัต่อไปนี

.  อาคารเรียน  หอ้งสมุดและหอพกันิสิตแพทย ์  ประกอบดว้ย



.   อาคารเรียนและหอ้งสมุด   เป็นอาคาร คสล.  ชนั

.   หอพกันกัศึกษาแพทย ์  เป็นอาคาร คสล.  ชนั

วงเงินก่อสร้าง อาคารเรียนและหอ้งสมุด, หอพกันิสิตแพทย ์รวม , , .-บาท
ก่อสร้างแลว้เสร็จเมือวนัที   พฤศจิกายน

พ.ศ.    ดร.ถนอม   องัคณะวฒันา   ไดย้ืนความจาํนงขอบริจาค อาคาร คสล.  ชนั

โดยเริมดาํเนินการก่อสร้างเดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.

ในวงเงินก่อสร้าง , , .-บาท กาํหนดก่อสร้างแล้วเสร็จวนัที  กรกฎาคม
ผูบ้ริจาคไดท้าํหนงัสือส่งมอบใหโ้รงพยาบาลเมือวนัที   กนัยายน

.  อาคารพกัพยาบาล   ยนิูต  เป็นอาคาร คสล.  ชนั

วงเงินก่อสร้าง , , .-บาท ก่อสร้างแลว้เสร็จเมือวนัที  ธนัวาคม

.  อาคารผูป่้วยนอกและสาํนกังาน  ชนั   เป็นอาคาร คสล.  ชนั

วงเงินก่อสร้าง , , .-บาท   กาํลงัดาํเนินการก่อสร้างยงัไม่แลว้เสร็จ  ขณะนีไดส่้ง
มอบงานงวด  แลว้   ยงัเหลืองวดสุดทา้ยที    คาดวา่จะส่งงานภายในเดือนธนัวาคม   นี

พ.ศ. โรงพยาบาลพระปกเกลา้  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอายุรกรรมเป็น
อาคาร คสล.   ชนั    หลงั     กาํลงัดาํเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดที  (มีทงัหมด   งวด) งบประมาณ
ก่อสร้าง , , .-บาท

พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลพระปกเกล้า ได้ทาํเรืองขอสร้างอาคารทดแทนและได้รับงบ
ก่อสร้างในปี  เป็นอาคาร  ชนั ขนาด  เตียง (อาคารสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี) ซึงจะทดแทน
อาคารศลัยกรรม , กุมารเวชกรรม และพิเศษสูติ-นรีเวช คาดวา่จะแลว้เสร็จในปลายปี  และสามารถเปิด
ใหบ้ริการไดใ้นปี

และในปี พ.ศ. โรงพยาบาลพระปกเกลา้ ไดง้บประมาณก่อสร้างอาคารศูนยม์ะเร็งตาม
แบบก่อสร้างของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที ลกัษณะอาคาร คสล. ชนั (ชือ
อาคารตามแบบก่อสร้าง อาคารผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ ผูป่้วยหนักและผูป่้วยใน ชัน) ชืออาคาร(อาคาร
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) งบประมาณก่อสร้าง , , . บาท  ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. –  ขณะนีอยูร่ะหวา่งก่อสร้าง



ปัจจุบนั    โรงพยาบาลพระปกเกลา้  เป็นโรงพยาบาลขนาด 55 เตียง   ผูป่้วยนอกมารับ
บริการเฉลีย 2, คน   อัตราครองเตียง . %   มีพืนทีทังหมด  ไร่  งาน  ตารางวา
วสิัยทศัน์ของโรงพยาบาล : โรงพยาบาลพระปกเกลา้ เป็นโรงพยาบาลศูนยช์ันนาํระดบัประเทศ

- ทิศตะวนัออกจดถนนเลียบเนิน   ตรงขา้มสวนสาธารณะพระเจา้ตากสิน

- ทิศเหนือจด สทร.    โรงงานฆ่าสัตว ์  บา้นพกัและทีเก็บรถเก็บขยะของเทศบาลเมือง

- ทิศตะวนัตกจดคลองทราย, ทีเอกชน  และบา้นจดัสรรบา้นสวย

- ทิศใตจ้ดคลองทราย, ทีเอกชน  และถนนท่าแฉลบ

รายนามผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระปกเกลา้

. นายแพทยบุ์ญเลิศ สมบูรณ์ยิง มิถุนายน - กุมภาพนัธ์

. นายแพทยเ์ขียน กรัยวเิชียร กุมภาพนัธ์ - เมษายน

. นายแพทยจิ์นดาปุณศรี เมษายน - มกราคม

. นายแพทยพ์ิสุทธิ อุตตะโมท มิถุนายน - พฤศจิกายน

. นายแพทยฉ์ลาดถิรพฒัน์ พฤศจิกายน - มกราคม

. นายแพทยช์ยัสิทธิ ธารากุล มกราคม - มีนาคม

. นายแพทยบ์ณัฑิต เชาวกุล พฤษภาคม - พฤศจิกายน

. นายแพทยส์นอง โกศาคาร พฤศจิกายน - กนัยายน

. นายแพทยป์ระกิต เกษมศานติ ตุลาคม - กนัยายน
. นายแพทยว์ฒิุ โอสถานนท์ ตุลาคม - กนัยายน
. นายแพทยเ์สรี สุกแสงฉาย ตุลาคม - พฤศจิกายน
. นายแพทยด์าวฤกษ์ สินธุวณิชย์ ธนัวาคม - กนัยายน
. รองศาสตราจารยน์ายแพทยอ์ษัฎา ตียพนัธ์  พฤศจิกายน - พฤศจิกายน

14. นายแพทยจ์รัญ บุญฤทธิการ พฤศจิกายน - ตุลาคม
. นายแพทยส์มชาย เทพเจริญนิรันดร์ ตุลาคม - ตุลาคม
. นายแพทยพ์ิเชียร วฒิุสถิรภิญโญ ตุลาคม – ตุลาคม
. นายแพทยช์าญชยั จนัทร์วรชยักุล ตุลาคม – ตุลาคม
. นายแพทยเ์กรียงศกัดิ วชัรนุกลูเกียรติ ตุลาคม - ตุลาคม
. นายแพทยธี์รพงศ์ ตุนาค ตุลาคม – ปัจจุบนั
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