
ประวตัิโรงพยาบาลพนมสารคาม 

โรงพยาบาลพนมสารคาม ตั้งอยูท่ี่ ๔๙๐ หมู่ ๔ ต าบลท่าถ่าน อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา
เปิดด าเนินการคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี ๑๙ เมษายน  ๒๕๒๑ โดยไดรั้บการยกฐานะจากศูนยก์ารแพทยแ์ละอนามยั
พนมสารคาม มีนายแพทยบ์รรพต  ตน้ธีรวงศ ์เป็นผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคนแรก โรงพยาบาลไดก่้อสร้าง
บนท่ีดินซ่ึงไดรั้บบริจาคจ านวน ๒๕ ไร่ จากคุณประพนัธ์ มนูญศิลป์ นายกสมาคมไลออ้นฉะเชิงเทราใน
ขณะนั้นไดรั้บงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจ าอ าเภอขนาด ๓๐ 
เตียง                                       

ปี พ.ศ.๒๕๒๓-๒๕๒๔ ประชาชนอ าเภอพนมสารคามไดร่้วมกนับริจาคทรัพยส์ร้างตึกพิเศษเพิ่ม
อีก ๑ หลงั จ  านวน ๒๒ ห้อง ภายใตก้ารริเร่ิมของนายทิวา  พูลสมบติั นายอ าเภอพนมสารคามขณะนั้นและ
ได้ท าการเปิดด าเนินการเม่ือวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ เป็นผลให้กระทรวงสาธารณสุขยกฐานะเป็น
โรงพยาบาลอ าเภอขนาด ๖๐ เตียง     

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๘ นายแพทยบ์รรพต ตน้ธีรวงศ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพนมสารคามได้
ริเร่ิมการสร้างตึกสงฆอ์าพาธและผูป่้วยชายข้ึน โดยขอค าปรึกษาและความร่วมมือจากคณะกรรมการอุปการ
คุณโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะสงฆ์   ได้ร่วมกันจดัหาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารและใช้เงินบ ารุง
โรงพยาบาลสมทบค่าก่อสร้างอาคารประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สองลา้นเกา้แสนบาทถว้น)  
 วนัท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๓๐ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานในพิธีเปิดตึกสงฆ์อาพาธและผูป่้วยชาย ซ่ึงเป็นตึกท่ีสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัคือ ถวาย
เป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล 
อดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ โดยมีนายแพทยธ์วชัชยั วานิชกร เป็นผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๓๗ โรงพยาบาลพนมสารคามได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ 
เตียง  

ปี พ.ศ.๒๕๔๐ นายแพทยน์ าพล แดนพิพฒัน์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ไดด้ าเนินการ
หาวิธีแกปั้ญหาน ้ าท่วมโรงพยาบาล และไดรั้บงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างคนัดินป้องกนัน ้าท่วมโรงพยาบาล
จ านวน ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดลา้นสองแสนบาทถว้น) จนสามารถแกไ้ขปัญหาน ้ าท่วมโรงพยาบาลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ      

ปี พ.ศ.๒๕๕๒ คุณเกรียงศกัด์ิ คุณศิริวรรณ อิสสระชัยยศ  แจง้ความประสงค์จะบริจาคอาคารไต
เทียมและอาคารคลอด-ผูป่้วยใน ๔ ชั้น ในวงเงินประมาณ ๖๐ ลา้นบาท เม่ือก่อสร้างเสร็จผูบ้ริจาคจึงมอบ
อาคารไตเทียมพร้อมเคร่ืองฟอกไต ๖ เคร่ืองให้โรงพยาบาลพนามสารคาม และเปิดด าเนินการคร้ังแรก                             
วนัท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ต่อมาจึงมอบอาคารคลอด-ผูป่้วยใน ๔ ชั้น (อาคารอิสสระชยัยศ) ในวนัท่ี ๑๑ 
กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๖  และเปิดด าเนินการ วนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมามีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ                 
วนัท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๕๗    



ปี พ.ศ.๒๕๕๓ โรงพยาบาลพนมสารคามได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ
(ผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ) คสล. ๕ ชั้น มูลค่า ๑๔๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท(หน่ึงร้อยส่ีสิบหกลา้นเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
เร่ิมก่อสร้างเม่ือ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แลว้เสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘     
 ปี พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลพนมสารคามไดรั้บงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผูป่้วยใน ๑๑๔ 
เตียง คสล. ๕ ชั้น มูลค่า ๕๔,๙๒๖,๙๐๐ บาท(ห้าสิบส่ีลา้นเกา้แสนสองหม่ืนหกพนัเกา้ร้อยบาทถว้น) และ
เร่ิมก่อสร้างวนัท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ แลว้เสร็จวนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หลงัจากการก่อสร้างอาคารทั้งสองแลว้เสร็จ แพทยห์ญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
คณะกรรมการพฒันาโรงพยาบาลและคณะเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลพนมสารคามไดร่้วมกนัจดังานทอดผา้ป่า
มหากุศลเม่ือวนัท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ วตัถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการจดัซ้ือครุภณัฑ์ทางการแพทย์
และปรับปรุงตึกพิเศษหลงัเก่า  ไดย้อดเงินบริจาคทั้งส้ิน ๑๗,๔๑๑,๙๙๙ บาท(สิบเจ็ดลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืน
หน่ึงพนัเกา้ร้อยเกา้สิบเกา้บาทถว้น)         

ทั้งสองอาคารได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ใน
วโรกาสพระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา ช่ืออาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคารผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ)และอาคารเฉลิม
พระเกียรติ(อาคารหอผูป่้วยใน)  ซ่ึงเปิดด าเนินการวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ตามล าดบั  

วนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙ จดัตั้งโรงงานขาเทียมพระราชทาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิ
ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้บริการผูป่้วยท่ีขาพิการทั้งคนไทยและต่างดา้วใน
จงัหวดัฉะเชิงเทราและจงัหวดัใกลเ้คียง  

วนัท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เปิดใหบ้ริการแพทยท์างเลือก(ฝังเขม็)และสปา เพิ่มจากงานกายภาพบ าบดั
และแพทยแ์ผนไทยท่ีมีอยูเ่ดิม 

ปัจจุบนัโรงพยาบาลพนมสารคามไดรั้บการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M๒) ขนาด 
๑๒๐ เตียง เม่ือวนัท่ี ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมีศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยไดค้รบ ๕ สาขาหลกั(สูตินรีเวช
กรรม ศลัยกรรมทัว่ไป อายุรกรรม กุมารเวชกรรมและออร์โธปิดิกส์ รวมทั้งมีหออภิบาลผูป่้วยวิกฤตทั้ง
ผูใ้หญ่และทารกแรกเกิด) ตามแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อใหผู้ป่้วยทั้งใน
เขตและนอกเขตอ าเภอพนมสารคามไดรั้บบริการแบบใกลบ้า้นใกลใ้จ  

 
 
 
 
 
 
 
 



ท ำเนียบผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพนมสำรคำม      
  พ.ศ.2521 - 2529  นำยแพทย์บรรพต ต้นธีวงศ์   
  พ.ศ.2529  (3 เดือน)  นำยแพทย์วิทยำ  คุณำนุกรกุล   
  พ.ศ.2529 - 2535  นำยแพทย์ธวัชชัย  วำนิชกร   
  พ.ศ.2535 - 2538  นำยแพทย์ส ำเริง  ไตรติลำนันท์  
  พ.ศ.2538 - 2539   นำยแพทย์สมคิด วิระเทพสุภรณ์ 
      ทันตแพทย์สมชำย วัฒนำกรแก้ว 

 พ.ศ.2539 - 2554  นำยแพทย์น ำพล แดนพิพัฒน์    
พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน  แพทย์หญิงอุไร   ศิลปกิจโกศล  

 
 

 

รักษำกำร 


