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 โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ก่อก�าเนิดจาก นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays) 
ศัลยแพทย์ชาวอเมริกัน เป็นมิชชันนารีนิกายโปรเตสแตนท์ เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทย โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้ “บ้านหลวง” ริมถนนสีลมต่อกับ
ถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน เปิดเป็น “nursing home” ในปี พ.ศ.2432 ท�าการรักษา 
ผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน มีฐานะเป็นโรงพยาบาลเอกชนรักษาชาวต่างประเทศย่านบางรัก สีลม เจริญกรุง  
ชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “คลินิกหมอเฮส์” บ้าง “โรงพยาบาลหมอเฮส์” บ้าง ต่อมาในปี พ.ศ.2434 สถานที ่
แห่งนี้ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริหารราชการหลายส่วนและด้วยความยินยอมของคณะกรรมการบริหาร  
โรงพยาบาลหมอเฮส์ จึงได้โอนกิจการเป็นของรัฐ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงพยาบาลบางรัก” มีหมอเฮส์ เป็นผู้อ�านวยการ 
ให้การรักษากามโรค ปัจจุบันโรงพยาบาลบางรักได้ย้ายไปอยู่บนถนนสาทรและยังคงรักษากามโรคอยู่ ณ บ้านหลวงแห่ง
นี้ เป็นจุดก�าเนิดของโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ในปัจจุบันโดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2492 
เป็นต้นมา

 ผมขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ด�าเนินการมาครบ 70 ปี ในวันที่ 28 
มิถุนายน 2562 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ ของผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ท่ีให้
บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนได้มาตรฐาน โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
พฒันาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทาง ท�าให้มชีือ่เสยีงในระดบัโรงพยาบาลชัน้น�าของ
ประเทศและระดับนานาชาติ

 ในโอกาสที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีอายุครบ 70 ปี ผมขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณผู้บริหาร
ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลเลิดสินทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมา 
โดยตลอด ขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัย และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายในสากลโลก โดยพระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั องค์ก�าเนดิของโรงพยาบาลเลดิสนิ โปรดดลบันดาลให้ผูบ้ริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลเลดิสนิ
ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีก�าลังใจที่เข็มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้โรงพยาบาลของเราเจริญก้าวหน้า 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไป ชั่วกาลนาน

 70 ปี ในนามโรงพยาบาลเลิดสิน หรือ 130 ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
ล้นเกล้ารชักาลที ่5 พระราชทานบ้านหลวงให้นายแพทย์โธมสั เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays) 
ด�าเนินกิจการสถานพยาบาลรักษาชาวต่างประเทศและชาวไทย โรงพยาบาลเลิดสินมีประวัติศาสตร์
มากมาย ที่สมควรจารึกไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบ

 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสิ่งก่อสร้าง บทบาทหน้าที่และพัฒนาการด้านวิชาการ 
ความรู้ในการดูแลรักษาโรค การศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การเป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรม                 
ด้านการแพทย์ การพยาบาล การดูแลผู้พิการและอื่นๆ ล้วนมีวิวัฒนาการในโรงพยาบาลเลิดสิน

 ในโอกาสครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน 130 ปี นบัแต่ก่อต้ังจงึเป็นโอกาสอันดท่ีีจะได้รวบรวม 
บันทึกความทรงจ�าอันงดงามเหล่านี้ไว้เป็นส่วนหน่ึงของประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อเป็น                 
ความภาคภมูใิจ เป็นแรงบนัดาลใจให้ชาวโรงพยาบาลเลดิสนิ ได้มุง่มัน่พฒันาโรงพยาบาลเลดิสนิให้เจรญิ 
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เป็นก�าลังหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศต่อไป

(นายสมศักดิ์  อรรฆศิลป์)
อธิบดีกรมการแพทย์

สารจากอธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สารจากผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย์

(นายสมพงษ์   ตันจริยภรณ์)
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน



 ผมได้รับมอบหมายจาก นายแพทย์สมพงษ์ ตนัจรยิภรณ์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเลดิสนิ ให้ส�ารวจ 
รวบรวม ประวัติศาสตร์ ผลผลติการด�าเนนิงานของกลุม่งานต่างๆ ของโรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย์ 
จากค�าบอกเล่าเรื่องความเป็นมาและจากการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ น�ามาจัดพิมพ์เป็น “หนังสือสถาปนา
ครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” เล่มนี้ ให้มีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ส�าหรับ 
เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาลและสาธารณชน

 หวังว่าหนังสือเล่มนี้ คงจะมีประโยชน์และทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ของ 
โรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย์ สามารถน�าไปอ้างอิงได้

 ขอขอบคุณคณะท�างานทุกท่านและบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสินทุกระดับ ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดท�าหนังสือเล่มนี้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(นายสมศักดิ์  ลีเชวงวงศ์)
รองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์

บรรณาธิการ

ค�าน�า

นายแพทย์ ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์   
พ.ศ.2491 - พ.ศ.2494

นายแพทย์วิเชียร สืบแสง
พ.ศ.2511 - พ.ศ.2516

นายแพทย์เจตนา ผลากรกุล 
พ.ศ.2529 - พ.ศ.2530

นายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ 
พ.ศ.2542 - พ.ศ.2551

นายแพทย์ขุนรัตน เวชชสาขา  
พ.ศ.2494 - พ.ศ.2496

นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช  
พ.ศ.2516 - พ.ศ.2521

นายแพทย์อุดม ลักษณ์วิจารย์ 
พ.ศ.2530 - พ.ศ.2531

นายแพทย์อนันต์ เสรฐภักดี  
พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554

นายแพทย์เชิด โทณะวนิก
พ.ศ.2496 - พ.ศ.2502

นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์  
พ.ศ.2521 - พ.ศ.2524

นายแพทย์ประทีป โภคะกุล 
พ.ศ.2531 - พ.ศ.2537

นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์   
พ.ศ.2554 - พ.ศ.2555

นายแพทย์คง สุวรรณรัต
พ.ศ.2502 - พ.ศ.2511

นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี 
พ.ศ.2524 - พ.ศ.2529

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา 
พ.ศ.2537 - พ.ศ.2542

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ 
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556

อดีต
ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาล

เลิดสิน



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในของโรงพยาบาลเลิดสิน  กรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลเลิดสิน
(นายสมพงษ์  ตันจริยภรณ์)

นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์

ผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลเลิดสิน
นายมนต์ชัย  ศิริบำารุงวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รด้�นแผน
และก�รมุ่งเน้นทรัพย�กรบุคคล

นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์
รองผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นอำ�นวยก�ร

นายสมศักดิ์  ลีเชวงวงศ์
รองผู้อำ�นวยก�ร

ด้�นก�รแพทย์ คนที่ ๑

 นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล 
รองผู้อำ�นวยก�ร

ด้�นก�รแพทย์ คนที่ ๒

นางนิตยา ภูริพันธุ์ 
รองผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นก�รพย�บ�ล

นายธีรชัย ยงชัยตระกูล
รองผู้อำ�นวยก�ร

ด้�นก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พ

นายวิพัฒน์์ เจริญศิริวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

ด้�นวิศวกรรมชีวก�รแพทย์

•	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รด้�นแผนและก�รมุ่งเน้น	
	 ทรัพย�กรบุคคล		(นายมนต์ชัย ศิริบ�ารุงวงศ์)
•	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รด้�นวิศวกรรม
	 ชีวก�รแพทย์		(นายวิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์)

รองผู้อำ�นวยก�รด้�นอำ�นวยก�ร
(นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์)

๑.	 กลุ่มง�นบริห�รทั่วไป		
	 (นางศิวาพร	ตั้งฑีฆะรักษ์)  
 รก.
๒.	 กลุ่มง�นก�รเงินและบัญชี
	 (นายชัยวัฒน์	เกตุพันธ์)

๓.	 กลุ่มง�นพัสดุและ
	 บำ�รุงรักษ�
	 (นางสาวพัชรา	ภูมิรัตน์)

๔.	 กลุ่มง�นทรัพย�กรบุคคล	
	 และแผนง�นประเมินผล
	 (นางดวงพร	เลิศทรัพย์อนันต์)

๑๐.	กลุ่มง�นรังสีวิทย�
			 (นางสาวภรา	อุรุโสภณ)						

๑๑.	กลุ่มง�นพย�ธิวิทย�
		 (นายปราโมช	พงษ์ทองเจริญ)

๑๒.	กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ฟื้นฟู
	 (นางสาวเลขา		ดีรูป)

๑๓.	กลุ่มง�นทันตกรรม
			 (นายดนัย		แก้วกำาเนิด)

๑๔.	กลุ่มง�นเภสัชกรรม
			 (นางสมสกุล		ศิริไชย)

๑๕.	กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ครอบครัว
			 (นายวิพัฒน์	เจริญศิริวัฒน์)

๑๖.	กลุ่มง�นโภชนศ�สตร์
			 (นายกันติสุข		ธะนีบุญ)

๑๗.	กลุ่มง�นเทคนิคก�รแพทย์
			 (นายไพบูลย์		รัตนชัยพรพันธ์)

๑๘.	กลุ่มง�นสังคมสงเคร�ะห	์
	 ท�งก�รแพทย์
		 (นายศรชัย	วีรมโนมัย)

๑.	 กลุ่มง�นสนับสนุนวิช�ก�ร
			 (นายวสันต์		เศรษฐวงศ์)

๒.	กลุ่มง�นวิจัยและ
	 ประเมินเทคโนโลยี
			 (นางปฐมาภรณ์		สุรวงษ์สิน)	

๓.	กลุ่มง�นพัฒน�นโยบ�ยและ	
	 ยุทธศ�สตร์ก�รแพทย์
		 (นายเจริญชัย	พากเพียรไพโรจน์)

๑.	กลุ่มง�นวิช�ก�รพย�บ�ล
			 (นางสายธรรม	วงศ์สถิตวิไลรุ่ง)

๒.	กลุ่มง�นก�รพย�บ�ล
	 ผู้ป่วยนอก
					(นางสาวจันทร์เพ็ญ	พาหงษ์)

๓.	กลุ่มง�นก�รพย�บ�ล
	 ผู้ป่วยใน
				 (นางจรรยา	วุฒิเนตร)

๑.	 กลุ่มง�นเทคโนโลยีและ	
	 ส�รสนเทศ
	 (นายชัยสิทธิ์		ใบไม้)

๒.	กลุ่มง�นพัฒน�คุณภ�พ
	 (นางสาวเสาวนินทร์		อินทรภักดี)

๑.	กลุ่มง�นลูกค้�สัมพันธ์และ	
	 ประกันสุขภ�พ		
	 (นายมนต์ชัย		ศิริบำารุงวงศ์)	

๑.	 กลุ่มศูนย์ก�รแพทย์เฉพ�ะท�ง
	 ด้�นออร์โธปิดิกส์
			 (นายสมศักดิ์	ลีเชวงวงศ์)		 			
๒.	กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ฉุกเฉิน	
 		 (นายธีรชัย	ยงชัยตระกูล)						
๓.	กลุ่มง�นสูติ-นรีเวชศ�สตร์
 		 (นายประยุกต์	พัววิไล)						
๔.	 กลุ่มง�นศัลยศ�สตร์
			 (นายเอกฤทธิ์	คุณศรีรักษ์สกุล)

๕.	 กลุ่มง�นวิสัญญีวิทย�
			 (นายธีระพล	สมหมายไชยา)		    
๖.	กลุ่มง�นอ�ยุรศ�สตร์
	 (นายกฤดา		ณ	สงขลา)	    	
๗.	กลุ่มง�นกุม�รเวชศ�สตร์
	 (นายวรพิทักษ์		ไทยสิทธิ)					 
๘.	กลุ่มง�นจักษุวิทย�
	 (นายเสริมพงษ์		ศิริกุล)		    
๙.	กลุ่มง�นโสต	ศอ	น�สิก
	 (นางสาวพิชชุดา	ศิวะอัญชลีกุล)	

รองผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รพย�บ�ล
(นางนิตยา ภูริพันธุ์)

รองผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พ

(นายธีรชัย ยงชัยตระกูล)

รองผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รแพทย์ คนที่ ๑
(นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์)

รองผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รแพทย์ คนที่ ๒
(นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล)

•	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รด้�นก�รพัฒน�ระบบ	 	
	 ง�นโลจิสติกส์	(นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ)
•	 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รด้�นภ�รกิจพิเศษ	
	 (นางเมตตา ถาดทอง) 

นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ รก. 
กลุ่มง�นบริห�รทั่วไป  

นางสาวพัชรา ภูมิรัตน์ 
กลุ่มง�นพัสดุและบำ�รุงรักษ�

นายสมศักดิ์  ลีเชวงวงศ์ 
กลุ่มศูนย์ก�รแพทย์

เฉพ�ะท�งด้�นออร์โธปิดิกส์

นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล 
กลุ่มง�นศัลยศ�สตร์

     

นายวรพิทักษ์ ไทยสิทธิ 
กลุ่มง�นกุม�รเวชศ�สตร์

นางสาวภรา อุรุโสภณ 
กลุ่มง�นรังสีวิทย�

นายดนัย แก้วกำาเนิด 
กลุ่มง�นทันตกรรม

 

นายกันติสุข ธะนีบุญ 
กลุ่มง�นโภชนศ�สตร์

นายวสันต์ เศรษฐวงศ์ 
กลุ่มง�นสนับสนุนวิช�ก�ร

นางสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุ่ง
กลุ่มง�นวิช�ก�รพย�บ�ล

นายชัยสิทธิ์ ใบไม้
กลุ่มง�นเทคโนโลยี

และส�รสนเทศ

นายมนต์ชัย  ศิริบำารุงวงศ์
กลุ่มง�นลูกค้�สัมพันธ์

และประกันสุขภ�พ  

นายธีรชัย ยงชัยตระกูล 
กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ฉุกเฉิน 

นายธีระพล สมหมายไชยา 
กลุ่มง�นวิสัญญีวิทย�

 

  นายเสริมพงษ์ ศิริกุล
กลุ่มง�นจักษุวิทย�

นายปราโมช พงษ์ทองเจริญ 
กลุ่มง�นพย�ธิวิทย�      

นางสมสกุล ศิริไชย 
กลุ่มง�นเภสัชกรรม

 

 นายไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ 
กลุ่มง�นเทคนิคก�รแพทย์

นางปฐมาภรณ์ สุรวงษ์สิน 
กลุ่มง�นวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

นางสาวจันทร์เพ็ญ พาหงษ์ 
กลุ่มง�นก�รพย�บ�ลผู้ป่วยนอก

นางสาวเสาวนินทร์ อินทรภักดี
กลุ่มง�นพัฒน�คุณภ�พ

นายประยุกต์ พัววิไล
กลุ่มง�นสูติ-นรีเวชศ�สตร์

นายกฤดา ณ สงขลา
กลุ่มง�นอ�ยุรศ�สตร์

นางสาวพิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล
กลุ่มง�นโสต ศอ น�สิก

นางสาวเลขา ดีรูป 
กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ฟื้นฟู

นายวิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ 
กลุ่มง�นเวชศ�สตร์ครอบครัว

นายศรชัย วีรมโนมัย 
กลุ่มง�นสังคมสงเคร�ะห์

ท�งก�รแพทย์

นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน์ 
กลุ่มง�นพัฒน�นโยบ�ย
และยุทธศ�สตร์ก�รแพทย์

นางจรรยา วุฒิเนตร 
กลุ่มง�นก�รพย�บ�ลผู้ป่วยใน

นายชัยวัฒน์ เกตุพันธ์ 
กลุ่มง�นก�รเงินและบัญชี

นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ 
กลุ่มง�นทรัพย�กรบุคคล

และแผนง�นประเมินผล

ภ�รกิจด้�น
อำ�นวยก�ร

ภ�รกิจด้�น
ก�รแพทย์ คนที่ ๑

ภ�รกิจด้�น
ก�รแพทย์ คนที่ ๒

ภ�รกิจด้�น
ก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พ

ภ�รกิจด้�น
ก�รพย�บ�ล

นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ 
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร

ด้�นก�รพัฒน�ระบบง�นโลจิสติกส์

นางเมตตา ถาดทอง
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร
ด้�นภ�รกิจพิเศษ



1312

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตอนที่
นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์

กับ โรงพยาบาลเลิดสิน
โดย นายแพทย์สุทัศน์  ดวงดีเด่น

กลุ่มงานอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 

๑
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“ข้าพเจ้าต้องการให้เงินทอง
ท่ีข้าพเจ้าท�าได้ในประเทศน้ี
อยู่ในประเทศนี้”

ปณธิานที่ได้รบัการบนัทกึไว้ขณะทีท่่านยังมีชวีติอยู่
มิได้ผิดไปจากความเป็นจริงอันบังเกิดข้ึนในกาล 
ต่อมา คุณูปการที่ นายแพทย์ ที เฮวาร์ด เฮส์ ได้

สร้างสมตลอดชีวิตของท่านอันปรากฏแก่ชนรุ่นหลัง 
เป็นหลักฐานสืบทอดถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของ
สถานที่ตั้งสถาบันการแพทย์ช้ันน�าของรัฐบนถนนสีลม 
บางรัก อกีท้ังเพือ่จะได้ประจกัษ์ซึง้ถงึพระมหากรุณาธิคณุ
แห่ง “พระพุทธเจ้าหลวง” องค์พระผู้ประสิทธ์ิประสาท
แผ่นดินในถิ่นสีลมให้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลของรัฐที่ 
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์(1)  ซึ่งได้ผ่าน 
กาลสมัยมาเป็นโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน
 นายแพทย์โธมสั เฮวาร์ด เฮส์2  เกดิทีเ่มืองชาร์ลตัน 
มลรัฐเซาท์แคโรลินา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2397 
ท่านสืบเชื้อสายมาจากมิสเตอร์ จอห์น เฮวาร์ด (เชื้อสาย
สก๊อต) หนึ่งในคณะผู ้ลงนามประกาศอิสรภาพของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังส�าเร็จการศึกษาช้ันต้น 
ได้เริ่มต้นชีวิตการท�างานในขณะที่มีอายุเพียง 16 ป ี
โดยย้ายจากเมืองเกิดไปปฏิบตัิงานเป็นเสมียนร้านขายยา 
ณ เมืองซาวานนา มลรัฐจอร์เจีย เป็นเวลา 4 ปีคร่ึง 
ในช่วงสองปีแรกท�างานที่ร้านขายยาของมิสเตอร์ฮิลแมน 
(C.M. Hillsman) อีก 2 ปีครึ่ง ท�างานอยู ่ที่ร ้าน 
W.B.Hardee
 ในปีพทุธศกัราช 2418 ท่านได้เข้าศึกษาทางด้าน
เภสัชกรรมที่ The Maryland College of Pharmacy 
เมือง บัลติมอร์ หลังส�าเร็จการศึกษาในปีต่อมาก็ได้เข้า
ท�างานท่ี The Marine Hospital Service ช่วงแรกท่ีเมอืง
บัลติมอร์ ต่อมาที่เมืองพอร์ทแลนด์ ด้วยความวิริยะ

อุตสาหะท่านจึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานและเข้าศึกษา
แพทย์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งแมรี่แลนด์
 ปีพทุธศกัราช 2429 นายแพทย์เฮส์กลบัเข้าท�างาน
อกีครัง้ที ่The Marine Medical Service คราวนีใ้นฐานะ
ศัลยแพทย์ผู ้ช่วย อีกเพียงสองสามเดือน ต่อมาขณะ 
ประจ�าอยู่ที่ Wilmington ท่านได้ตัดสินใจครั้งส�าคัญ 
เข้ารับต�าแหน่งศัลยแพทย์มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน 
(The Presbyterian Board of Missions) ด้วย 
ความมุ่งมาดปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใน 
ดินแดนอันไกลโพ้นและดินแดนที่ท่านได้รับมอบหมาย 
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่คือ.....ประเทศสยาม

 การเดินทางมาประเทศสยามสมัยนั้นใช้เวลา 
เดินทางนานเป็นเดือน นายแพทย์เฮส์ล่องเรือจากเมือง
ซานฟรานซิสโกในวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2429 
มาถึงกรุงเทพฯในวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2429 
ตร งกั บป ี ที่  18  แห ่ ง รั ช ก าลพระบาทสม เด็ จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติงานเป็นศัลยแพทย ์
ร่วมกับคณะมิชชันนารี ก่อนที่ท่านจะเข้ารับราชการ 
เป็นแพทย์ในสังกัดราชนาวีอีก 2 ปีต่อมา
 เดินทางมาถึงสยามได้ไม่นานนายแพทย์เฮล์ก็ 
พบรักกับมิชชันนารีสาวชาวอเมริกันเชื้อสายแดนิช 
Miss Jennie B. Neilson ซึง่เดนิทางมาปฏิบตังิานร่วมกบั
คณะมิชชันนารีที่ เพชรบุ รีก ่อนหน ้านั้นคือตั้ งแต ่ป ี 
พุทธศักราช 2424 มีเรื่องเล่าตลกๆ ว่าเม่ือ Jennie 
Neilson และเพื่อนมิชชันนารีสาวได้ทราบข่าวว่าจะมี 
2 แพทย์หนุ่มเดินทางมาสยาม ต่างกระเซ้าเย้าแหย่กัน

นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์  และ Miss Jennie B. Neilson ภรรยา

นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ กับ โรงพยาบาลเลิดสิน

เล่นๆ ว่าใครจะจองคนไหนดแีล้วบพุเพสนันวิาสกบ็นัดาลให้ทัง้
สองสาวได้แต่งงานกับแพทย์หนุ่มที่แต่ละคนได้หมายปองไว้
จริงๆ อย่างไรก็ดีความรักของหมอเฮล์ใช่ว่าจะโรยไว้ด้วย 
กลีบกุหลาบเสียเลยทีเดียวเพราะ Jennie Neilson นั้น 
เป็นมิชชันนารีประจ�าอยู ่ที่เพชรบุรี ซึ่งสมัยนั้นนั่งเรือกัน 
เป็นวันกว่าจะเดนิทางไปถึง แต่สงสัยค�ากล่าวทีว่่า “รกัแท้แพ้
ระยะทาง” นั้นคงจะใช้ไม่ได้กับหมอเฮส์ ท่านนั่งเรือ เดินทาง
ไปๆ มาๆ ระหว่างกรงุเทพฯ เพชรบรุ ีจนนบัครัง้ไม่ถ้วน
 ประกาศงานแต่งงานของทั้งสองท่านลงในสยาม 
ไดเร็กเตอรี่ เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2430 เรือนหอเป็น 
บ้านเพิ่งสร้างใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 3 Oriental Avenue 
หลักฐานที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ภาษาฉบับหน่ึงในสมัยน้ัน 
ชื่อ Bangkok Times ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด 
ซึง่เริม่ต้นในช่วงทีท่่านอาศยัอยูใ่นบ้านหลังนีก้บัเพ่ือนหลายคน
ที่มีบทบาทส�าคัญต่อชีวิตของท่านจวบจนวาระสุดท้าย 
หนึ่งในนั้น คือ กัปตันเชอริเออ3 (Admiral de Richelieu) 
ผู ้บังคับการเรือหลวงเวสาตรี หรือพระยาชลยุทธโยธิน 
ซึ่งต่อมาด�ารงต�าแหน่งเป็น Commander- in-chief ของ 
ราชนาวีไทย
 หมอเฮส์เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนใน
ย่านสีลม เจริญกรุงเป็นอย่างดี ดังพระยาอนุมานราชธน 
ได้กล่าวถึงหมอเฮส์ ไว้ในหนังสือ ฟื้นความหลังว่า4

 “หมอเฮส์ซึง่กล่าวนี ้ข้าพเจ้าเคยเหน็ท่านบ่อยๆ ตัง้แต่
ข้าพเจ้าเป็นเด็ก เมือ่โตแล้วเคยเหน็แต่งตวัเป็น นายทหารเรอืไทย
เสมอ และ มีหน้าตาแดงมากคล้ายกนิเหลา้ ได้ความเดิมว่า 
เป็นหมอมิสเชนรีแล้วเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ใหญ่กรม
(ซึง่ในเวลานัน้เป็นกระทรวง) ทหารเรอื”

 ในปีพทุธศกัราช 2431 ท่านได้รเิริม่ก่อตัง้ร้านขาย
ยาแผนปัจจุบันชื่อ British Dispensary ต้ังอยู่บนถนน
เจริญกรงุ ตรงมมุถนนสรุวงศ์ใต้ ซึง่คนไทยเรยีกว่าห้างขายยา 
อังกฤษตรางู การด�าริต้ังร้านขายยาของหมอเฮส์ เป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรในหมู ่คนไทยละแวกนั้น 
พระยาอนุมานราชธนได้บนัทกึไว้ใน ฟ้ืนความหลัง อีกเช่นกนั
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งร้านขายยาของหมอเฮส์ว่า

 “บิดาเคยเล่าว่า เมื่อเกิดมีร้านขายยาฝรั่งขึ้นมาก
ตามล�าดับ หมอเฮส์ด�าริตั้งร้านขายยาฝรั่งขึ้นอีกร้านหนึ่ง 
แต่มีผู้หวังดีว่าร้านขายยาฝรั่งมีตั้งกันอยู่แล้วมากร้านก็ดู
เหมอืนว่าขายกนัไม่ได้ด ีด้วยราษฎรส่วนใหญ่ยงัใช้ยาหม้อ 
ยาผงกนัอยู ่ถ้าขืนตัง้เพิม่ขึน้ไปอกีจะไปขายให้ใคร หมอเฮส์
หัวเราะ ตอบว่าที่มีร้านขายยาฝรั่งเกิดมากขึ้น ก็แสดง 
ให้เหน็ว่า มคีนรูจ้กัและนยิมใช้ยาฝร่ังกนัเพิม่ขึน้โดยล�าดับ 
ถ้าราษฎรยังไม่นิยม แม้มีร้านขายยาฝรั่งเพียงร้านเดียว
หรอืสองสามร้าน กข็ายไม่ได้เท่าไร ในทีส่ดุกต้็องเลกิไปเอง 
เมื่อมีการตั้งกันมากร้าน ก็ต้องมีการแข่งขันกันในเชิง 
การค้า ใครท�าได้ด ีกม็คีวามเจรญิเป็นเงาตามตัว อาจขยาย
ความเจริญด้านอื่นเป็นผลพลอยได้ไปด้วย”
 ร้านขายยา British Dispensary ตัวอาคารเป็นตึก
สองชั้นรูปส่ีเหลี่ยม มีรั้วไม้เสาอิฐกั้นเป็นบริเวณ และ 
ตรงมมุเสาด้านปากถนนสุรวงศ์ มคีรกบดยาแบบฝรัง่ขนาด
ยักษ์ พร้อมทั้งสากด้วย ตั้งอยู่บนหัวเสานั้นใครผ่านไปมา
ก็อาจเห็นได้แต่ไกลว่า เป็นร้านขายยาฝรั่งไม่ต้องอ่าน 
ไม่ออก ถ้ารู้หนังสือไทย จึงจะอ่านชื่อออกว่า ร้านขายยา
อังกฤษ ถ้ารู้ภาษาอังกฤษก็เป็น British Dispensary 

ร้านขายยา British Dispensary ต่อมาก็เซ้งให้คนอื่นอีกทอด
จนถึงนายล้วน ว่องวานิช แต่ว่าย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่อื่น

ที่มาภาพ: 
https://neilsonhayslibrary.org/wp-content/uploads/2015/03/
JennieHays11.jpg

ที่มาภาพ: 
http://www.britishdispen-
sary.com/about.php
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อาจารย์แพทย์คนแรกของโรงเรียนแพทย์หลวงแห่งแรก 
คือ หมอเฮส์ นั่นเอง โดยเฉพาะสมเด็จกรมพระยาด�ารง
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ดูแล
กรมพยาบาลในเวลาน้ัน ทรงให้ความสนิทสนมคุ้นเคยและ
ไว้วางพระทัยในตัวหมอเฮส์มาก และเป็นผู้น�าหมอเฮส์ 
เข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนแพทยากร ดังทรงมี 
หนั งสือแนะน�าตัวหมอเฮส ์ขึ้ นกราบบังคมทูลต ่อ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ดังนี้6

 “ด้วยการฝึกหัดวิชาแพทย์ซึ่งจะจัดขึ้นส�าหรับ 
ตึกศิริราชแพทยากรนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ปรึกษากับ 
หมอเกาแวน และพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรเีสาวภางค์
แต่ยังมีพระชนม์อยู่ว่า จะขอพระราชทานจ้างหมอเฮส์
อเมริกันไว้ เป็นอาจารย์ในชั้นต้น ด้วยหมอเฮส์เป็นคน
เรียบร้อยและพดูไทยได้ชดัเจนแล้ว เพราะการท่ีจะฝึกวิชา
แพทย์ ในชัน้ต้นนีต้้องการหดัเพยีงวชิาเซอรเยอรร ีคือการ
บาดแผลสดซึง่เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต้องการให้ไทยท�าได้นัน้ 
ก ่อนอย่างอื่นจะต้องฝึกสอนด้วยภาษาไทยต่อการ 
ชั้นนี้ตั้งติดได้เรียบร้อยและเห็นประโยชน์ได้ทั่วกันจึงจะ
ฝึกสอนวิชาแพทย์ชั้นสูงประกอบ ด้วยการเล่าเรียน 
กว้างขวางหลายอย่างได้
 ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ข้าพระพทุธเจ้า
ขอรับพระราชทานหมอเฮส์ เข้ารับราชการแต่เดือน
เมษายนรัตนโกสินทร์ศก 109 ต่อไป โดยอัตราเงินเดือน
ซึ่งได ้ปรึกษากับหมอเกาแวนตกลงกับหมอเฮส์ด ้วย 
เดือนละ 360 เหรียญ และหมอเฮส์นี้ถ ้ามีการใน 
โรงพยาบาลหรือราชการจรมา ก็ได ้ว ่าให ้ รับสนอง 
พระเดชพระคุณนอกหน้าที่อาจารย์ในแพทยากรด้วย”

 หมอเฮส์นอกจากจะด�ารงต�าแหน่งเป็น “หมอใหญ่
กรมพยาบาล” และ “ผู้ดูการใหญ่ศิริราชพยาบาล” แล้ว
ท ่านยังเป ็นผู ้มีส ่วนส�าคัญโดยตรงในก ่อต้ังกิจการ 
โรงพยาบาลคนเสียจริต7 ธนบุรีบนดินแถวคลองสานซึ่ง
พระยาภักดี (เจ้าสัวคุณสัว) ได้บริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ 
ดงักล่าว ซึง่ปัจจบุนักค็อืโรงพยาบาลสมเดจ็เจ้าพระยานัน่เอง

 ความส�าคญัของหมอเฮส์ต่อราชการงานแพทย์เป็น
อย่างไรนั้น สามารถประจักษ์ได้เป็นอย่างดีในหนังสือ
รายงานกิจการของกรมพยาบาล ร.ศ. 109 (ราว พ.ศ. 
2433) ที่พระยาวุฒิการบดีรักษากระทรวงธรรมการ 
ในเวลานั้น ท�าขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 ความว่า
 “ในท้ายรายงานฉบับนี้ ข ้าพระพุทธเจ้าเห็น 
ด้วยเกล้าฯ ว่า สมควรจะต้องน�าความดีพนักงานผู้ได้รับ
ราชการในกรมพยาบาลข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณา 
ทรงทราบฝ่าละอองธลุพีระบาท บรรดาพนกังานซึง่มตี�าแหน่ง
ประจ�ากรมแลมไิด้มตี�าแหน่งประจ�ากรม ซึง่รบัราชการอยู่
ในกรมพยาบาลได้ท�าการเต็มสติปัญญา อุส่าห ด้วยกัน
แทบทุกคน ผู้ควรจะต้องกล่าวถึงโดยเฉพาะในรายงานนี้
คือ หมอดีเฮวาท เฮส์ 1 ได้ อุส่าหตรวจตรารักษาไข้ทุก 
โรงพยาบาล...”
 ทุกโรงพยาบาลในที่ น้ีหมายถึงทุกพยาบาล 
ในเวลานั้น ซึ่งได้แก่ โรงศิริราชพยาบาล โรงพยาบาล 
ริมป ้อมมหาไชย โรงพยาบาลริมวัด เทพศิรินทร ์ 
โรงพยาบาลคนเสยีจรติ โรงพยาบาลบรูพาและโรงพยาบาล

สามเสนซึง่มสีถติคินไข้รวมทัง้หมดใน พ.ศ. 2432 ไม่น้อย
กว่า 4000 คน 
 นายแพทย์เฮส์และครอบครัวได้ย้ายจากบ้านที่ 
Oriental Avenue ไปอยู่ที่บ้านสามชั้นที่ท่าช้าง บริเวณ
กองทพัเรอืบ้านประวตัศิาสตร์แห่งผูม้ชีือ่เสยีงทีไ่ด้อาศยัอยู่
ในกาลต่อมาคือ Sir Robert Morant ช่วงระวะเวลาทีท่่าน
อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นช่วงที่นายแพทย์เฮส์ได้มีส่วน
ร่วมในการวางรากฐานที่ส�าคัญอันเป็นหัวใจของโรงเรียน
แพทย์ในประเทศไทยในยุคบุกเบิก
 อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ดี ใ น ป ี  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2 4 3 2 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
ได้พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้หมอเฮส์ใช้ “บ้านหลวง” 
ทีป่ากถนนสลีมต่อกบัถนนเจรญิกรงุเป็น Nursing Home 
ส�าหรับรักษาพยาบาลชาวต่างประเทศผู ้ เข ้ามาพึ่ง 
พระบรมโพธิสมภารอยู่ในพระนคร โดยเฉพาะที่มีแหล่ง
พ�านักอยู่บนถนนสีลม เจริญกรุง นับต้ังแต่ย่านบางรักไป
จนถึง สี่พระยา บนผืนดินแห่งนี้นี่เองที่ได้ผ่านวิวัฒนาการ
อันยาวนาน มาเป็นโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน โดยมี 
หลักฐานจากการที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชนุภาพ 
ในฐานะที่ทรงเคยดูแลกรมพยาบาลได้บันทึก “เรื่องตั้ง 
โรงพยาบาล” ไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดี มีตอนหนึ่งที่
ช่วยให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง 
Nursing Home ของหมอเฮส์ กบัความเป็นมาโรงพยาบาล
เลิดสินกระจ่างชัดขึ้นดังน้ี “ได้บ้านหลวงท่ีปากถนนสีลม
ต่อกับถนนเจริญกรุงซึ่งหมอเฮส์ได้รับอนุญาตใช้เป็นที่
รักษาฝรั่งอย่าง Nursing Home โอนมาเป็นของ 
กรมพยาบาลแห่งหนึ่ง”

Nursing Home ของหมอเฮส์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า 
“โรงพยาบาลบางรัก”

แปลว่า ร้านขายยาบริติช ซึ่งคนไทยสมัยน้ันยังไม่รู้จักว่า 
บริติชหมายความว่าอะไร ถ้าบอกว่าอังกฤษคนส่วนมากก็
เข้าใจ แต่ทีเ่รยีกกนัเป็นสามญั ก็คอืร้านขายยาตราง ูเพราะ
มีรูปงูเลื้อยเป็นรูปคล้ายตัวอักษร U ของอังกฤษกลายๆ
ตรงกลางหลงัมลีกูศรปักอยู ่ ร้านขายยาตรางนูีภ้ายหลงั ในปี 
พ.ศ.2443 หมอเฮส์เซ้งกิจการงานทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งชื่อ
ห้างและเครื่องหมายการค้าด้วยในตัว ซึ่งเรียกเป็นค�ารวม
ในภาษาอังกฤษ Goodwill ให้แก่ชาวบริติชคนชื่อ 
แมกเบท (I. Macbeth) ต่อมาก็เซ้งให้คนอืน่อกีทอด จนถงึ
นายล้วน ว่องวานิช แต่ว่าย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่อื่น

 คณะเพรสไบทีเรียนเป็นคณะสอนศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนท์คณะหนึ่งซึ่งเข้ามาก่อตั้งขึ้นกรุงเทพ 
เมื่อราวพ.ศ.2403 หลังจากนั้นได้มีมิชชันนารีคณะนี ้
ทยอยกนัเข้ามาเมอืงไทยเพิม่ขึน้โดยล�าดบั คอืเป็นจ�านวน
ถึง 300 คนเศษ ภายในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลง 
การปกครอง พ.ศ. 2475 ในจ�านวนนีเ้ป็นแพทย์ปรญิญาแท้ๆ 
41 คน5 ซึ่งมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการวางรากฐาน 
การแพทย์แผนตะวันตกในประเทศไทยนับต้ังแต่การตั้ง 
โรงศิริราชพยาบาล ซ่ึงเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรก 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 โดยมี
 นายแพทย์ ปีเตอร์ เกาแวน (Peter Gowan) แพทย์
ประจ�าพระองค์และมชิชนันารคีนส�าคญัอยูใ่นคณะคอมมติตี
จัดตั้งโรงพยาบาลด้วย จนแม้เม่ือมีการก่อต้ังโรงเรียน
แพทยากรขึน้ในปีเดยีวกันเพ่ือรบัสมคัรนักเรยีนแพทย์แผน
ปัจจุบันเป็นครั้งแรก ก็ต้องอาศัยแพทย์มิชชันนารีเข้ามา
อ�านวยการสอนและผู ้ที่ท�าหน้าที่เป็นผู ้ปกครองและ

อาจารย์สมัยราชแพทยาลัยยุคแรก 

ตึกศิริราชแพทยากร

ที่มาภาพ: 
1. หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 120 ปี ศิริราช.

ที่มาภาพ: 
โรงพยาบาลบางรัก
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 Nursing Home ของหมอเฮส์ มีช่ืออย่างเป็น
ทางการว่า “โรงพยาบาลบางรกั” ซึง่ด�าเนนิกจิการอยูภ่าย
ใต้ “คอมมิตตี” ประกอบด้วยตัวแทนชาวต่างประเทศ
หลายชาติโดยมีกัปตันโยน์ราชทูตอังกฤษเป็นประธาน ตั้ง
ขึ้นด้วยทุนท่ีเรี่ยไรจากชาวต่างประเทศในปีแรก (พ.ศ. 
2432-2433) ได้รบัเงนิบรจิาค 37 ชัง่ 33 บาท 33 อฐั
 ขนาดของอาคารโรงพยาบาลตามค�าบอกเล่าของ
พระยาอนุมานราชธนคอื “โรงพยาบาลบางรกั ซ่ึงสมยันัน้
เป็นตึกเตี้ยๆชั้นเดียว มีความยาวเห็นจะไม่เกิน 10 คูหา” 
ก่อนหน้านั้นสถานพยาบาลของมิชชันนารี ท�าการรักษา
ราษฎรโดยไม่คดิมูลค่าแต่อย่างใด ครัน้เมือ่ต้ังโรงพยาบาล
บางรกัขึน้โดยหมอเฮส์เป็นผูอ้�านวยการ ซ่ึงท่านมคีวามเหน็
ว่า หากจะคิดเงินจากผู้ป่วยบ้างแล้วก็จะท�าให้ผู้ป่วยเห็น
คุณค่าของยารักษาโรคมากขึ้นทั้งยังท�าให้โรงพยาบาล
สามารถเลี้ยงตัวองได้ด้วย อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดที่เป็น
จุดก�าเนิดของโรงพยาบาลบางรักในสมัยน้ัน (หรือ 
โรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน) เป ็นจุดเริ่มต ้นของ 
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยต้ังแต่นั้นมา 
โรงพยาบาลของคณะมิชชันนารี จึงมีนโยบายเก็บเงิน 
ค่ารักษาพยาบาลตามแบบอย่างโรงพยาบาลบางรักซึ่ง 
ริเริ่มขึ้นเป็นแห่งแรก โดยในปีแรกท่ีด�าเนินการนั้น 
ได้รบัเงนิจากชาวต่างประเทศซ่ึงเข้ามารกัษาพยาบาลเป็น
เงิน 4 ชั่ง 69 บาท 32 อัฐ ในปีแรกที่ด�าเนินการ 
ปรากฎว่ามีคนไข้นอกและคนไข้ในที่เข้ามารับการรักษา 
ในโรงพยาบาลบางรักจ�านวน 346 คนเปรียบเทียบกับ
ศิริราชพยาบาลซึ่งมีคนไข้มารับการรักษาในปีเดียวกัน
จ�านวน 1,017 คน

 ในปีพุทธศกัราช 2434 หมอเฮส์ได้ย้ายบ้านจากท่าช้างมาอยู่ท่ีโรงพยาบาลบางรัก หนงัสอืพมิพ์ในสมัยนัน้
ได้เขียนถงึการตดัสนิใจครัง้นีข้องท่านว่า “We understand that Dr. Hays intends to make the institution 
his headquarters for some time to come” ซึ่งสถานที่แห่งนี้เองได้กลายเป็นบ้านที่ท่านได้พ�านักอาศัย 
เป็นเวลาเกือบ 33 ปีต่อมา การตัดสินใจของท่านในครั้งนั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนในสมัยนั้น ด้วยหาก
ท่านอาศัยอยู่ ณ บ้านพักบริเวณกองทัพเรือที่ท่าช้างต่อไปจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมปีนั้น ท่านมีโอกาสที่ 
จะได้ย้ายไปพ�านกัในบ้านแบบโบราณทีน่่าอยูม่าก โดยทีท่่านได้รบัการทาบทามว่าท่านสามารถอาศยัอยูจ่นกว่า
ท่านตดัสนิใจจะย้ายไปอยูท่ีอ่ืน่ อย่างไรกด็กีารตดัสนิใจของท่านได้มผีลต่อการพฒันาช่วยสร้างความเจรญิให้แก่ 
ชุมชนใกล้เคียงทั้งบริเวณถนนสีลมและเจริญกรุงเป็นอย่างมาก 
 โรงพยาบาลบางรักด�าเนนิกจิการรักษาพยาบาลแบบ Nursing Home ทีใ่ห้บรกิารเฉพาะชาวต่างประเทศ
มาเป็นระยะเวลาปีเศษ จนกระทั่งวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2434 คอมมิตตี โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ประชุม
ตกลงมอบโรงพยาบาลบางรักแก่กรมพยาบาล เพื่อด�าเนินการเป็นได้กิจการของรัฐตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
พุทธศักราช 2434 เป็นต้นไป 

 ในระหว่างเหตุการณ์ ร.ศ.112 (ราวพุทธศักราช 2436 ) มีการประจัญบานทางเรือที่ปากน�้าระหว่าง
ไทยกบัฝรัง่เศส โรงพยาบาลบางรกัซึง่มชีือ่เสยีงทางด้านศลัยกรรมได้มบีทบาทอย่างส�าคญัในการรบัรักษาทหาร
และราษฎรผูไ้ด้รับบาดเจบ็จากกระสนุปืนเรือรบฝร่ังเศส โดยมนีางเจนนี ่เนลสนั เฮส์ ผูเ้ป็นภรรยาคอยช่วยเหลอื
ท�าหน้าท่ีเป็นพยาบาล ภายหลงักรณพีพิาทสงบลงแล้ว ในเดือนธนัวาคมปีเดยีวกนัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
รชักาลที ่5 ได้ทรงเหน็ความดีความชอบของหมอเฮส์ในการปฏิบัตภิารกจิคร้ังนี ้จึงได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สยามชั้นที่ 4 พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ที่ปรึกษา ส�าหรับพระองค ์
มีหลักฐานกล่าวถึงว่านายแพทย์เฮส์ร่วมกับนายแพทย์ไนติงเกลได้มีโอกาสเป็นผู้ดูแลรักษามกุฎราชกุมาร 
องค์ก่อนและเป็นผู้ร่วมลงนามใบมรณบัตรในเดือนมกราคม พ.ศ. 2438 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟ ขึ้นในสังกัด 
กระทรวงโยธาธิการ ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2443โดยในเดือนธันวาคมปีต่อมารัฐบาลไทยในนามของ 
กรมรถไฟได้ท�าสญัญากบัห้างองักฤษมนีายยอร์ช เมอเรย์ แคมพ์เบลล์ เป็นผูด้�าเนินการก่อสร้างในฐานะผูรั้บเหมา 
เพื่อสร้างทางรถไฟหลวงสายแรกคือ สายนครราชสีมา(ทางรถไฟราษฎร์สายแรกในประเทศไทย คือ ทางรถไฟ
สายปากน�้า เอกชนได้ตั้งขึ้นในรูปของบริษัทเรียกว่า“บริษัทรถไฟปากน�้า” เริ่มด้วยวิธีเรียกหุ้นแต่ปรากฎว่าได้
หุ้นไม่พอ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานเงินทุนช่วยเหลือกิจการจึงได้ส�าเร็จ 

ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2436 หมอเฮส์ ได้เข้าร่วมงานเป็นแพทย์ประจ�าบริษัท Murray Campbell 
อนัน�าไปสูก่ารได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งแพทย์ทีป่รกึษาประจ�ากรมรถไฟ จากหน้าท่ีความรบัผดิชอบหมอเฮส์
ได้มบีทบาทส�าคญัในการช่วยชวีติคนงานก่อสร้างทางรถไฟสายกรงุเทพฯ-โคราช เมือ่ ปีพทุธศกัราช 2438 โดย
ในการสร้างทางรถไฟดังกล่าว ต้องผ่านเข้าป่าดงพญาไฟซึ่งชุกชุมด้วยไข้จับสั่นคนงานสร้างทางล้มป่วยลง 
ราวใบไม้ร่วง ถึงกับกล่าวกันว่า 

 “แต่ละไม้หมอน ที่วางลงเพื่อสร้างทางรถไฟนั้นแลกมาด้วยหนึ่งชีวิตของคนงานสร้างทาง”
 หมอเฮส์ต้องเดินทางบนหลังม้าบนเส้นทางอันยาวไกลในครั้งนั้นเพื่อท�าหน้าที่ของแพทย์ ท่านเป็นผู้น�า
ยาน�า้ควนินิมาใช้ในการป้องกนัและรักษาไข้มาเลเรยีแก่คนงาน ปรากฏว่าสามารถช่วยชวีติคนงานไว้ได้เป็นจ�านวน
มาก ในปีพุทธศักราช 2441 ท่านได้รับยศ นาวาเอก ซึ่งนับว่าเป็นยศสูงสุดของราชนาวีไทยส�าหรับแพทย ์
ชาวต่างประเทศในสมัยนั้น 
 โดยในปลายปีเดียวกันหมอเฮส์ก็ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่สหรัฐอเมริกา เป็นการ 
เดินทางกลับบ้านครั้งแรกนับตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2429 ในครั้งนั้นท่านได้จัดการ
ส่งรถจักรยานสองล้อจ�านวนหลายคนัจากบรษิทับอสตันมาถวายเป็นของฝากแด่พระกมุารในราชส�านกั โดยท่าน
ได้ตัง้ชือ่รถจักรยานเหล่านัน้ว่า “ มหาจกัร ี” อันหมายถึงวงล้อใหญ่ (Great Wheels) หรอือีกนยัหนึง่คอื พระนาม
ราชวงศ์จักรีนั่นเอง โดยที่ในเวลาน้ันรถจักรยานสองล้อเพ่ิงเริ่มมีในสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นของแปลกใหม่ใน 
เมีองไทย ในช่วงท่ีเกิดอหิวาตกโรคระบาดใหญ่คร้ังหน่ึงในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2443 มีคนตายหลายพันคน 
แม่น�้าเจ้าพระยามีซากศพลอยเต็มไปหมด นักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาลได้ออกท�าการรักษาผู้ป่วย ท�าให้
ประชาชนมองเห็นคุณค่าของโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรก โดยที่ความรู้ทางการแพทย์สมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้า 
มากนักเทียบกับปัจจุบัน ดังที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Times ได้บันทึกไว้ว่า 
 “ในช่วงทีเ่กดิโรคอหิวาต์ระบาดในบางกอก หมอเฮส์มชีือ่เสียงในฐานะทีใ่ช้วธิกีารป้องกันโรคทีแ่หวกแนว 
นั่นคือเขาได้แนะน�าให้ประชาชน ดื่มเหล้าเพื่อป้องกันอหิวาตกโรค” ปี พ.ศ.2444 หมอเฮส์ได้เป็นแกนน�าใน
การจัดตั้ง Bangkok Medical Association ซึ่งท่านด�ารงต�าแหน่งเป็น President คนแรก โดยมีวัตถุประสงค์
ในการ สร้างกฎเกณฑ์ข้อตกลงและ สร้างมาตรฐานวิชาชีพในการคิดค่ารักษาพยาบาล ในกาลต่อมาสมาคมนี้มี
หลกัฐานทีป่รากฏในเดอืนกมุพนัธ์ ปีพทุธศกัราช 1911 ว่าท่านได้เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการรวบรวมเงนิ 
616 เหรียญ ส�าหรับ Chulalongkorn Memorial Fund เป็นทุนในการจัดซื้อ antiseptic appliances ให้
กับ Nursing Home 

 ในปีพุทธศักราช 2444 นี้หมอเฮส์ได้มีโอกาสร่วม
ไปในคณะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเดจ็พระบรมราชนินีาถในการเสดจ็ประพาสชวา ซึง่
ตามประวตัศิาสตร์หมอเฮส์คงต้องปฎบิตัหิน้าทีข่องแพทย์
อย่างเต็มท่ีจากปัญหาสุขภาพของเจ้าฟ้านครราชสีมา ซ่ึง
ได้ตามเสด็จในครั้งนั้นด้วย
 ในด ้านการแพทย์หมอเฮส ์ได ้ เป ็นผู ้ ริ เร่ิมน�า
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการวินิจฉัยโรค ดังท่ีหนังสือพิมพ์ 
Bangkok Times พ.ศ.2445 เคยกล่าวถึงหมอเฮส์ไว้ว่า 
“ หมอเฮส์เป็นผู้น�าเครือ่งฉายรนึเก่นเข้ามาเป็นเครือ่งแรก
ในสยาม แน่นอนย่อมเป็นนมิติหมายทีด่สี�าหรบับางกอกที่
มีเครื่องมือแพทย์ชนิดนี้ไว้ใช้ในกรุงเพราะเคร่ืองฉาย
เอกซเรย์เป็นเครือ่งมอืทีม่คีณุประโยชน์ในการตรวจรกัษา
โรคอย่างมหาศาล เช่นเมื่อน�าไปใช้กับแผลเรื้อรัง.......” 

 ในปี พ.ศ. 2452 หมอเฮส์ได้ลาออกจากราชการ 
ในต�าแหน่งนาวาเอก แห่งราชนาวีไทย ซึ่งท่านได้รับ
ราชการภายใต้ผู ้บัญชาการราชนาวีไทยถึง 5 ท่านซึ่ง 
หน่ึงในน้ันแก่ Admiral de Richelieu ดังท่ีได้กล่าวถึง
ความสนิทสนมตั้งแต่ครั้งท่านอาศัยอยู่ ณ บ้านที่เป็น 
เรอืนหอ บนถนนโอเรยีนเตล็ทัง้นีเ้พ่ือเห็นแก่การทีห่มอเฮส์
ได้รับใช้ราชการมาตั้งแต่ครั้งยังมีแพทย์เพียงไม่กี่คนใน 
ราชนาวีไทยท่านได้รบัพระบรมราชานุญาตให้แต่งเครือ่งแบบ
นายทหารเรือตามยศท่ีท่านได้รับสูงสุดตลอดระยะเวลาท่ีท่าน
พ�านักอาศัยอยู่ในสยามในปีต่อมาท่านก็พ้นจากต�าแหน่ง
แพทย์ประจ�ากรมรถไฟซึ่งท่านได้มีโอกาสรับใช้อยู่นานถึง 
14 ปีหลังจากนัน้หมอเฮส์กไ็ด้ยติุงานในวชิาชพีคงเหลือไว้
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แต่การดแูลผูป่้วยทีเ่คยรกัษากันมานานจนมีความสมัพนัธ์
ดุจเพื่อนสนิท ไม่เฉพาะบทบาททางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเท่านั้นที่หมอเฮส์เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ท่านยังมี
บทบาทส�าคัญในฐานะนักธุรกิจผู ้ประสบความส�าเร็จ 
โดยเป็นผู ้มีส ่วนร่วมในการก่อต้ังโรงไฟฟ้าวัดเลียบ 
(The Bangkok Electric LightSyndicate) บริษัท
ประกอบการผลิตแห ่งกรุงเทพฯ (The Bangkok 
Manufacturing Company) เพื่อผลิตน�้าดื่มบริสุทธิ์และ
ค้าส่งน�้าแข็ง บริษัทอู่เรือกรุงเทพฯ (The Bangkok Dock 
Company) ซึ่งท่านด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานบอร์ด 
เป็นเวลานาน บริษัทการเดินรถไฟสายปากน�้า ซ่ึงเป็น 
ทางรถไฟราษฎร์สายแรกของประเทศไทย ท่านก็เป็น 
Chairman อยู ่นานกว่า 15 ปีรวมทั้งการเดินรถไฟ 
สายแม ่กลองซึ่ งหมอเฮส ์ด� ารงต� าแหน ่ งประธาน 
อยู่นานหลายปี บริษัทเรือ Nord Deutscher Lloyd 
บริษัท S iam Steam Packet บริ ษัท Motor 
Transport บริษัท American Motor Boat และ บริษัท 
อื่นๆอีกจ�านวนมาก การที่หมอเฮส์เข้าไปมีหุ้นส่วนรวมทั้ง
เป็นผู้บริหารธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ ท�าให้ชีวิตของท่านต้อง 
วนเวยีนอยูก่บัคดคีวามไม่มีทีส่ิน้สดุดังมีบนัทกึคดีความทีท่่าน
ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งแพ้และชนะ นับว่า
ท่านป็นนักต่อสู ้ที่เข้มแข็งคนหนึ่งทีเดียว อย่างไรก็ดี 
ความเป็นนักธุรกิจทีป่ระสบความส�าเรจ็ท�าให้ท่านมรีายได้
พอสมควร ส�าหรับบริจาคเพื่อสาธารณกุศลและกิจการ
สงัคมสงเคราะห์ต่างๆ รวมทัง้ห้องสมดุเนลสนั เฮส์ บนถนน
สรุวงศ์ อันเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมอันเก่ากี่สุดซ่ึงก่อตั้ง
โดยชาวต่างประเทศที่พ�านักอาศัยอยู ่ ในกรุงเทพฯ 

(เดิมชื่อ The Bangkok Library Association ก่อตั้งเมื่อ 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2412) ก็เป็นผลงานบริจาคเงิน
จ�านวนมากจากหมอเฮส์ เพื่อสนับสนุนกิจการห้องสมุด
ภาษาต่างประเทศของกรุงเทพฯ จนภายหลงัห้องสมดุนีไ้ด้
ตัง้ชือ่เป็นห้องสมดุเนลสนั เฮส์ เพือ่เป็นอนสุรณ์แก่นางเนล
สัน เฮส์ ภรรยาผู้ล่วงลับของท่านซ่ึงจากไปอย่างกระทัน
หนั สนันษิฐานว่าเสยีชวิีตจากโรคอหวิาต์ ในเดือนเมษายน 
ปี พ.ศ. 2463 โดยที่เธอยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ
ในวันก่อนที่จะเสียชีวิตหมอเฮส์เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ชีวิตของผู้คนในกรุงเทพฯสมัยนั้นว่า
 “บางกอกเป็นเมืองท่ีแปลก คุณร่วมรับประทาน
อาหารค�า่กนัคนืนี ้แต่อาจต้องไปร่วมงานศพของเขาในวนั
รุ่งขึ้น” อีก 3 ปีต่อมา หมอเฮส์ก็เสียชีวิตลงในวันเสาร์ที่ 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ที่โรงพยาบาลบางรัก….ซึ่ง
เปรียบสมือนบ้านที่ท่านได้พ�านักอาศัยมาเป็นเวลานาน
เกือบ 33 ปี ท่านได้รับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่คอด้านขวา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2467 แต่อีกเพียงสอง
สามวันก็กลับมาเป็นซ�้าอีก ในวันจันทร์ที่ 28 เดือน
เดียวกัน ท่านได้รับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งสามารถช่วย
ให้อาการปวดทุเลาลง ท่านจึงตัดสินใจกลับบ้านสองสาม
วันต่อมาท่านกลับอาการทรุดหนักลง ในวันศุกร์และวัน
เสาร์อาการของท่านดูดีขึ้น มีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนท่าน
หลายคนในช่วงเย็นวันเสาร์ท่านดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้น แต่
ตอน 2 ทุ่ม ท่านมีอาการไออย่างรุนแรงและเสียชีวิต
ท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนายแพทย์เมนเดลสัน 
รวมอายุได้ 70 ปี ในงานศพของหมอเฮส์มีผู้คนมาร่วมพิธี
มากมายนับตั้งแต่สมเด็จฯกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

สมาชกิในพระราชวงศ์ มติรสหายผูร่้วมงานและประชาชนทัว่ไป หนงัสอืพมิพ์ Bangkok 
Times ฉบับวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 ได้ลงค�าไว้อาลัยถึงนายแพทย์โธมัส 
เฮวาร์ด เฮส์ ไว้ดังน้ี “หมอเฮส์เป็นมนุษย์ท่ีเรามองได้หลายด้าน ท่านเป็นคนท่ีใจบุญ 
สนุทานมากมผีูค้นจากทกุมมุโลกเป็นหนีบ้ญุคณุของท่านเป็นเพ่ือนทีร่กัใครรกัจรงิ แต่ก็
เป็นนกัสูท้ีล่ยุแหลกและไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ บ้านของท่านเปิดต้อนรบัผูค้นทกุช้ันวรรณะ 
ในสมัยที่เรือสินค้ายุโรปเข้ามาเทียบท่าในกรุงเทพฯ บรรดากัปตันเรือมักจะแวะมาแจ้ง
ข่าวสารและอาศัยโรงพยาบาลเป็นแหล่งพักพิงในช่วงระยะเวลาที่เรือจอดเทียบท่าอยู่ 
บรรดานายช่างที่มาก่อสร้างรางรถไฟในสมัยนั้นเมื่อเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามา 
ในกรงุเทพฯกม็กัจะมารวมตัวกนัอยูท่ีน่ั่น ชาวอเมรกินัทีเ่ดินทางมาถงึทีน่ี่ไม่ว่าจะเป็นบคุคล
ส�าคัญหรือไม่ก็ตามน้อยคนนักที่จะไม่ได้แวะมาทักทาย เยี่ยมเยียน น�้าใจของท่านนั้น
กว้างขวางสุดจะเปรียบปานโดยมีภรรยาของท่าน นางเนลสัน เฮส์ เป็นผู้ช่วยให้บ้าน 
ของท่านเปิดต้อนรับผู ้มาเยือนอยู่ตลอดเวลา การเสียชีวิตของเธอเมื่อสองสามป ี
ที่ผ่านมาเป็นความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงส�าหรับท่านความทรงจ�าเกี่ยวกับชีวิต 
ของตัวเธอและชีวิตของเธอจะคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานในห้องสมุดที่สวยสง่า 
บนถนนสรุวงศ์ซึง่ขนานนามตามชือ่ของเธออันเป็นของขวญัท่ี หมอเฮส์ก�านลัแต่ภรรยา
อันเป็นสุดท่ีรักของท่าน” หมอเฮส์ได้ยกที่ดินและทรัพย์สินของท่าน ให้แก่สถาบัน 
สองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ คือโรงเรียนปรินซ์รอยัลและโรงพยาบาลโรคเร้ือนแม็คเคน 
ในกรุงเทพฯได้อุทิศทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง (วัฒนาวิทยาลัย) และ 
ห้องสมุดเนลสัน เฮส์ ส�าหรับบ้านของท่านเป็นเวลาเกือบ 33 ปี คือโรงพยาบาลบางรัก 
ที่ได้ผ่านวิวัฒนาการตามกาลสมัยจนมาเป็นโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน ซึ่งหากท่าน
ไม่สามารถบริหารกจิการให้ด�าเนนิต่อไปได้อย่างตลอดรอดฝ่ังเฉกเช่นเดยีวกบัโรงพยาบาล
ของรัฐในยุคแรกๆหลายแห่ง ซึ่งต้องยุบเลิกกิจการไปหลังจากเปิดท�าการไม่ถึง 10 ปี 
โดยทีใ่นกาลต่อมาไม่ปรากฏว่ามกีจิการโรงพยาบาลแห่งใหม่ของรฐัเกดิขึน้บนผนืทีด่นิเก่า
ของโรงพยาบาลที่ยุบเลิกไปแล้ว นับว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อชาวโรงพยาบาลเลิดสิน
อีกทั้งประชาชนผู ้เจ็บไข้ ในการสืบทอดเจตนารมณ์ประวัติศาสตร์ นับแต่ก่อต้ัง 
โรงพยาบาลขึ้นบนผืนแผ่นดินพระราชทานของ “พระพุทธเจ้าหลวง” อันทรงเป็นที่รัก
ของพวกเราชาวไทยทุกคน

ห้องสมดุเนลสนั เฮส์ บนถนนสรุวงศ์ อนัเป็นสถาบนัทางวฒันธรรมอนัเก่า
ที่สุดซึ่งก่อตั้งโดยชาวต่างประเทศที่พ�านักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ (เดิมชื่อ 
The Bangkok Library Association ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 
2412) 
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กว่าจะเป็นโรงพยาบาลเลิดสิน 
กรมการแพทย์

ตอนที่ ๒

นายสันติสุข โสภณสิริ 

กว่าจะเป็นโรงพยาบาลเลิดสิน
ระยะทางนั้นเหยียดยาว

ย่านถนนสีลม
ชุมชนชาวกรุงสมัยใหม่
ในศตวรรษเก่า

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล ้า เจ ้าอยู ่หัวรัชกาลที่  4 
ทรงเหน็ความจ�าเป็นทีส่ยามประเทศจะต้องปรบัตวัให้เข้า
กบักระแสอารยธรรมตะวนัตก หลังจากท่ีสยามตกลงเซ็น

สนธสิญัญาบาวริง่กบัรฐับาลองักฤษเมือ่ พ.ศ. 2398 สญัลกัษณ์ของการเปลีย่นแปลง
อย่างหนึ่งในรัชกาลนี้คือ “ถนน”ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายชุมชนดั้งเดิม
จากรมิแม่น�า้ล�าคลองมาอยูส่องฝ่ังถนนทีใ่ช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกอย่างในสงัคม
เมืองตะวันตกแทนการสัญจรทางน�้า ด้วยทรงเล็งเห็นการณ์ไกลดังกล่าว รัชกาลที่ 4 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนหลัก 3 สายในพระนครชั้นในระหว่าง พ.ศ. 2404 – 
2407 คอื ถนนเจรญิกรงุตอนใน (จากหน้าวดัโพธ์ิไปออกประตสูามยอดของก�าแพง

โรงพยาบาลเลิดสิน : ประวัติศาสตร์การแพทย์การสาธารณสุข หน้าหน่ึงของประเทศไทย

พระนครชัน้ใน) ถนนบ�ารงุเมอืงและถนนเฟ่ืองนคร รวมทัง้มกีารสร้างห้องแถวให้
เช่าท�าการค้าริมถนนทั้งสามสาย โดยได้แบบอย่างมาจากปีนังและสิงคโปร์
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ในเขตพระนครชั้นในมีเพียง 2,161ไร่ หรือ
เพียง 3.46 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น แต่มีประชากรแออัดกันอยู่ราว 3 – 4 แสน
คน พระองค์จึงทรงมีพระราชด�าริขยายความเจริญของเขตพระนครชั้นนอกออก
ไปอีกถึง 4,000 ไร่ โดยสร้างถนนเจริญกรุงตอนนอกออกไปทางทิศใต้ ดังน้ัน
ถนนเจริญกรุงจึงเป็นถนนสายส�าคัญที่อยู่ในรัชกาลที่ 4 ด้วยทรงมีพระราช
ประสงค์ให้ถนนสายนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญแบบใหม่ในกรุงเทพฯ อัน
ปรากฏชัดใน ชื่อถนน ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “เจริญกรุง” นั่นเอง มีข้อ
สงัเกตว่าชือ่ภาษาองักฤษของถนนเจรญิกรงุในปัจจบุนัยงัคงใช้ค�าว่า New Road 
ซึ่งเป็นชื่อที่ฝรั่งเรียกตามคนไทยว่า “ถนนใหม่” เพราะการสร้างถนนขนาดกว้าง
และยาวเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่เคยมีมาก่อนในชุมชนน�้าของสยามโบราณ ผู้คนจึงเห็น
เป็นสิ่งแปลกใหม่
 โดยทีก่่อนหน้านัน้เล็กน้อยราว พ.ศ. 2400 รชักาลที ่4 ทรงโปรดให้สร้าง
ถนนออกไปทางตะวันออกของพระนครชั้นนอกจากหัวล�าโพงไปทางคลองเตย 
ชาวบ้านเรียกว่า “ถนนตรง” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ“ถนนตรง”เป็น “ถนนพระราม 4” 
เพือ่เป็นพระราชานสุรณ์ว่าถนนสายนีเ้ป็นถนนสายแรกในพระนครชัน้นอกทีส่ร้าง
ขึน้ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่4 ยิง่กว่าน้ันในรชักาล
นีย้งัทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตดั “ถนนขวาง” เชือ่มระหว่างถนนเจริญกรงุ (ตรงบางรกั) 



2726

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่แสดงแม่น�้าเจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานคร กรุงสยาม
ร.ศ.121 แสดงที่ตั้งโรงพยาบาลบางรัก

กับถนนพระราม 4 (ตรงศาลาแดง) ดังนั้นเมื่อสร้างถนนนี้เสร็จ
ใหม่ๆ ชาวบ้านจึงเรียก “ถนนขวาง” แต่ต่อมาในรัชกาลนี้เองได้
มีฝรั่งน�า “เครื่องสีลม” ส�าหรับวิดน�้ามาติดตั้งที่ “ถนนขวาง” 
ชาวบ้านจึงเรียกถนนสายนี้ว่า “ถนนสีลม”  จึงกล่าวได้ว่าชื่อ 
“ถนนสีลม” มิใช่เป็นช่ือที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 4 
เหมือนกับถนนที่สร้างในยุคเดียวกัน เช่น ถนนเจริญกรุง ถนน
บ�ารงุเมอืงและถนนเฟ่ืองนคร รวมทัง้ถนนพระราม 4 ซึง่เป็นชือ่
พระราชทานในรัชกาลที่ 6
 แม้ถนนสลีมตอนเริม่สร้างขึน้จะเป็นเพยีงคนัดนิหรอืถนน
ดินอัดที่เกิดจากการขุดคลองขวาง (หรือคลองสีลม) เพื่อเช่ือม
คลองบางรักและแม่น�้าเจ้าพระยากับคลองถนนตรง (เลียบถนน
พระราม 4 ) ท้ังยังเป็นเส้นทางสัญจรทางบกสั้นๆ ระยะทาง
ประมาณ 2.74 กโิลเมตรเท่านัน้ แต่ต่อมาได้กลายเป็นถนนสาย
ส�าคัญในพื้นที่เขตพระนครชั้นนอก ทั้งนี้เพราะเป็นเส้นทางที่
เชือ่มระหว่างแหล่งชมุชนใหญ่บนถนนหลกั 2 สาย และเป็นพืน้ที่
ชานเมืองซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางสามารถขยับขยายเป็น 
ย่านชุมชนส�าคัญแหล่งใหม่ของกรุงเทพฯ
 สิง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชมุชนสลีม ซึง่แตกต่างจากชมุชน
ย่านอ่ืนของกรงุเทพฯ ในยุคนัน้ คอื นอกจากมคีวามหลากหลาย
ทางเชือ้ชาติ ภาษา และวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ีมท้ัีงชาวไทย ชาวลาว 
ชาวทวาย ชาวฮินดู และชาวมุสลิม อยู่ร่วมกันแล้ว ย่านสีลมยัง
เป็นแหล่งชุมชนชาวตะวันตก ผู้มาใหม่หลายชาติหลายภาษา 
ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา โปรตุเกส ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี 
ฮอลันดา สเปน เดนมาร์ก สวีเดน รัสเซีย และเบลเยี่ยม เป็นต้น 
ชาวฝรั่งเหล่านี้นอกจากเป็นพวกกงสุล กลาสีเรือ นักธุรกิจ 
นายช่าง สถาปนกิแล้ว ยังมีคณะบาทหลวง มสิซงั คาทอลกิ และ
มชิชนันารโีปรเตสแตนท์ทีท่�างานประกาศศาสนาไปพร้อมๆ กบั

การท�างานด้านการศกึษาและการแพทย์ ดงันัน้ในชมุชนฝรัง่
จึงมีทั้งสถานทูต โบสถ์ สภาคริสตจักร โรงเรียน สโมสร 
สุสาน รวมทั้ง “โรงพยาบาล” ด้วย
 ปัจจุบัน ในขณะทีถ่นนสายอืน่ๆ ในยคุแรกทีเ่กดิขึน้
พร้อมๆ กัน เช่น ถนนเจริญกรุง ถนนบ�ารุงเมือง ถนน
เฟือ่งนคร จะกลายเป็นถนนสายเกา่คับแคบ สองขา้งถนน
แออัดด้วยตึกเก่าๆ แต่ถนนสีลม ซึ่งมีอายุกว่า 158 ปี 
(พ.ศ. 2404 – 2562) ยงัคงเป็นศนูย์กลางธรุกจิสมัยใหม่
ของกรุงเทพฯ โดยยังคงผสมผสานกับชุมชนหลากหลาย
เชือ้ชาติ ศาสนาและภาษาในอดตีไว้อย่างครบครนับนถนน
สายนี้ มีหลายส่ิงซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ท่ียังมีชีวิต มีลม
หายใจสืบทอดมาถึงยุคใหม่ ในจ�านวนนี้นอกจากโรงเรียน
กรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลัยของคณะมชิชนันารเีพรสไบทเีรยีน
ที่ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2395 วัดพระศรี- 
มหาอุมาเทวีศาสนาสถานของชาวฮินดู ที่สร้างขึ้นในสมัย
รชักาลที ่5 พ.ศ. 2438 ครสิตจักรสบืสมัพนัธวงศ์ ศาสนสถาน
ของผู้นับถือ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ที่สร้างขึ้น
ในปลายรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2440 หรือมัสยิดมีราซุดดิน
ของชาวมุสลมิทีส่ร้างขึน้ตอนรชักาลที ่6 พ.ศ. 2455 แล้ว 
ยังมีสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนสีลม โดยเม่ือ 
130 ปีก่อนโน้น (พ.ศ. 2432 – 2562) สถานทีด่งักล่าว
เป็นที่ต้ังของโรงพยาบาลรัฐที่เก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของ 
กรุงรัตนโกสนิทร์ นัน่คือโรงพยาบาลบางรกั หรือท่ีชาวบ้าน
ยคุนัน้เรยีกกนัว่า โรงพยาบาลหมอเฮส์ และในปี พ.ศ. 2492 
ได้กลายเป็นโรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งบัดนี้ในปีพ.ศ. 2562 ได้มีอายุครบ 70 ปี

1. รัชกาลที่ 5
2. รูปถนนสีลมและคลองสีลมในอดีต
3. รูปสะพานเฉลิมภาคย์ 54 
ข้ามคลองสีลม ถนนเจริญกรุง 
แยกหัวถนนสีลม สร้างโดยพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 5 
เนื่องในวาระเฉลิมพระชนม์ 54 พรรษา 
พ.ศ. 2450
4. ถนนเจริญกรุง ตัดถนนสีลม
ที่แยกบางรัก เห็นเสาไฟรถราง
สายบางคอแหลมด้วย - 
มีโฆษณา มิโด้, ยางดัลลอป 
ปากกาไพล็อต ฟิล์มโกดัก 
ปากกาเชฟเฟอร์ 
สายการบิน SAS

1

๓

4

2

ที่ตั้งโรงพยาบาล
บางรัก



2928

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ยุคที่ ๑ : โรงพยาบาลบางรัก
ภายใต้ “คอมมิตตีฝรั่ง” 
(พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๓๔)

 นายแพทย์โธมสั เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward 
Hays, M.D.) หรือที่คนไทยในยุคนั้นเรียกว่า “หมอเฮส์” 
เป็นหมอมชิชันนารีชาวอเมรกินัผู้เดนิทางเข้าสูป่ระเทศไทย 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ 5 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2429 ได้มีการกล่าวถึง
ชือ่ของหมอเฮส์ชาวอเมริกนัไว้ใน “บนัทึกการประชมุคอม
มติตโีรงพยาบาล ครัง้ท่ี 6” ของรัฐบาลสยามเมือ่วนัท่ี 18 
พฤษภาคม พ.ศ. 2430 ความว่า
 “เร่ืองหมอเฮ คนอเมริกันนั้น หมอกาวันได้ 
แจ้งความว่ามาหาหมอกาวัน พูดว่าเตมใจที่จะรับราชการ
ในโรงพยาบาลหลวง ไม่คิดที่จะเอาเงินเดือน แต่จะขอมี
อ�านาจที่จะสอนสาสนาคริฤเตียนแก่คนไข้โรงพยาบาลได้ 
หมอกาวนัเหน็ว่าไม่เป็นการส�าคญัอนัใดทีส่าสนา เหน็ว่าคน
คงจะไม่เลื่อมใสได้สักกี่คน แต่กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ
เห็นว่าเป็นการส�าคัญมาก ด้วยโรงพยาบาลพึ่งจะตั้งขึ้น 
คนยังไม่มีน�้าใจเชื่อถือ เมื่อมีการปรากฏว่าเป็นท่ีสอน

 แต่ภารกิจทางการแพทย์ที่ส�าคัญยิ่งของหมอเฮส์ก็คือ ด�ารง
ต�าแหน่งเป็น “หมอใหญ่กรมพยาบาล” กระทรวงธรรมการ และ 
“ผู้ดูแลการใหญ่ศิริราชพยาบาล” หมายถึง เป็นผู้อ�านวยการใหญ่
ของโรงพยาบาลศริิราชในสมยัเร่ิมแรก สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชา- 
นภุาพ อธิบดกีรมพยาบาลได้ขอรบัพระราชทานจ้างหมอเฮส์เข้ารบั
ราชการในกรมพยาบาลในเดือนเมษายน พ.ศ. 2433 โดยให้ท�า
หน้าทีห่ลกั คอื เป็นอาจารย์สอนวชิาแพทย์แผนปัจจบุนัในโรงเรยีน
แพทยากร อันเป็นสถาบันสอนวิชาแพทย์สมัยใหม่เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยเริม่เปิดท�าการในโรงพยาบาลศริริาชมาตัง้แต่เดอืน
พฤษภาคม พ.ศ. 2432 แล้ว เหตุผลที่รัฐบาลไทยจ้างหมอเฮส์เป็น
อาจารย์แพทย์นัน้ ปรากฏอยูใ่นพระหตัถเลขาของสมเดจ็กรมพระยา 
ด�ารงราชานุภาพ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า 
เจ้าอยูห่วัรชักาลที ่5 ความตอนหน่ึงว่า
 “ด้วยการฝึกหัดวิชาแพทย์ซึ่งจะจัดข้ึนส�าหรับตึกศิริราช
แพทยากรนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ปรึกษากับหมอเกาแวน และ
พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรเีสาวภางค์ แต่ยงัมพีระชนม์อยูว่่า 
จะขอพระราชทานจ้างหมอเฮส์อเมริกันไว้เป็นอาจารย์ในชั้นต้น 
ด้วยหมอเฮส์เป็นคนเรยีบร้อยและพดูไทยได้ชดัเจนแล้ว เพราะการ
ที่จะฝึกหัดวิชาแพทย์ในชั้นต้นนี้ต้องการหัดเพียงวิชาเซอรเยอรร ี
คอื การบาดแผลสด ซึง่เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชน์ต้องการให้ไทยท�าได้นัน้ 
ก่อนอย่างอืน่ต้องสอนด้วยภาษาไทย ต่อการชัน้นีต้ัง้ตดิได้เรยีบร้อย
และเหน็ประโยชน์ได้ทัว่กนั จงึจะฝึกสอนวชิาแพทย์ชัน้สงูประกอบ
ด้วยการเล่าเรียนกว้างขวางหลายอย่างได้”
 แต่ภาระหน้าที่ของหมอเฮส์มิใช่เป็นอาจารย์แพทย์ฝร่ัง 
คนแรกของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยเท่านั้น 

1 ราชกิจจานุเบกษา 7, หน้า 189 – 180

หากท่านยังรับหน้าที่เป็นแพทย์ท�าการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้ง
ท�าหน้าที่อื่นๆ ในราชการของกรมพยาบาลด้วย ดังความตอนท้ายใน 
พระหัตถเลขาฉบับเดียวกันนี้ของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพว่า
 “และหมอเฮส์นีถ้้ามกีารในโรงพยาบาลหรอืราชการจรมากไ็ด้ว่า ให้
รับสนองพระเดชพระคุณนอกหน้าที่อาจารย์ในแพทยากรด้วย”
 หมอเฮส์ได ้ รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข ้ารับราชการใน 
กรมพยาบาลเดอืนเมษายน พ.ศ. 2433 ด้วยอตัราเงนิเดอืน 360 เหรยีญสหรฐั 
(หรือราวเดือนละ 1,224 บาท ในปี พ.ศ. 2433 เงิน 1 เหรียญ (เท่ากับ
ประมาณ 3.4 บาท) แม้มปีระกาศในราชกจิจานเุบกษาในปี พ.ศ. 2433 1 

ในปีนี้กรมพยาบาลมีต�าแหน่งขุนนางในกรม 4 ต�าแหน่ง ได้แก่ แพทย์ที่
ปรึกษา 2 คน (พระประสิทธิ์วิทยา หมอเฮวาด เฮส์) ผู้ตรวจการ 1 คน 
(หลวงไตรกิศยานุกิจ) บัญชีกลาง 1 คน (ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์) แสดงว่า
ต�าแหน่งอย่างเป็นทางการของหมอเฮส์ คอื ขนุนางทีท่�าหน้าทีเ่ป็น “แพทย์
ทีป่รกึษา” แต่ในความเป็นจรงิหมอเฮส์ต้องรบัหน้าทีเ่ป็นทัง้อาจารย์แพทย์
ผู ้สอนวิชาการแพทย์สมัยใหม่ และวิชาศัลยศาสตร์ในโรงเรียนแพทย ์
และแพทย์ผูร้กัษาผู้ป่วยทกุโรงพยาบาลในเวลาน้ัน รวมทัง้ท�างานราชการอ่ืนๆ 
ในกรมพยาบาลด้วย กระทั่งต่อมาจึงได้ด�ารงต�าแหน่ง “หมอใหญ่ 
กรมพยาบาล” และ “ผู้จัดการโรงพยาบาลศิริราช” ดังกล่าวแล้ว
 ความส�าคัญของหมอเฮส์ต่อราชการงานแพทย์เป็นอย่างไรนั้น 
สามารถประจกัษ์ได้เป็นอย่างดใีนหนงัสอืรายงานกจิการของกรมพยาบาล 
ร.ศ. 109 (ราว พ.ศ. 2433) ทีพ่ระยาวฒุกิารบดรีกัษาการอธบิดกีระทรวง
ธรรมการในเวลานัน้ ท�าขึน้กราบบงัคมทลูพระกรณุาทรงทราบต่อพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่  5 เรื่อง “พนักงาน 
กรมพยาบาล”เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ ศก 110 ความว่า

สาสนาฝรั่งก็จะรังเกียจ ท�าให้การที่จะเจริญโดยเรว เสื่อมคลายลง
เสียได้บ้าง กอมมิตตีคนอื่นๆก็เห็นด้วยกรมหม่ืนด�ารงราชานุภาพ
โดยมาก หมอกาวนัยอมเลกิความคดินัน้ตกลงกนัให้หมอกาวนัตอบ
หมอเฮไปว่า ที่หมอเฮจะขอตั้งโรงรักษาคนไข้ขึ้นอีกแลจะให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุปการะในโรงของหมอเฮนั้น 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั กไ็ด้โปรดให้ตัง้โรงพยาบาลของหลวง 
กอมมติตียงัก�าลงัจัดการอยูโ่ดยแขง็แรง ไม่สามารถทีจ่ะรบัทรุะของ
หมอเฮได้ เป็นอันตกลงกันในเรื่องนี้แล้ว”
 บนัทกึการประชมุดงักล่าว แสดงให้เห็นว่า หมอเฮส์กม็คีวาม
คดิท่ีจะเสนอให้รัฐบาลสยามจัดตัง้โรงพยาบาลของหลวง และตนเอง
ยนิดีจะเข้ารบัราชการเป็นหมอหลวงโดยไม่รบัเงนิเดอืน แต่มีข้อแลก
เปลี่ยนว่าขอให้ทางการไทยอนุญาตให้หมอมิชชันนารีสอนคริสต-
ศาสนาได้ในโรงพยาบาลของหลวง แม้ข้อเสนอดงักล่าวจะถกูปฏิเสธ 
แต่ต่อมาไม่นานหมอเฮส์ก็ได้มีบทบาทส�าคัญทางการแพทย์ ใน
ระบบราชการของสยาม กล่าวคือ ได้เข้าประจ�าการเป็นแพทย์
ในกรมแพทย์ทหารเรอื (ราว พ.ศ. 2430) จนกระท่ังมตี�าแหน่งเป็น
นายแพทย์ใหญ่กระทรวงทหารเรือ นับเป็นแพทย์ชาวต่างประเทศ
รุ่นแรกที่มีส่วนช่วยวางรากฐานทางการแพทย์แก่การแพทย์ทหาร
เรือ โดยได้รับยศว่าที่ นาวาเอก ซึ่งนับว่าเป็นยศสูงสุดของราชนาวี
ไทยที่ให้แก่ชาวต่างประเทศในสมัยนั้น

นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays,M.D.) 
หรือที่คนไทยในยุคนั้นเรียกว่า “หมอเฮส์”

จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเลิดสิน:
Nursing Home หมอเฮส์ 
ณ “บ้านหลวง พระราชทาน”
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พนักงานกรมพยาบาล
 ในท้ายรายงานฉบับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า สมควร
จะต้องน�าความดีของเจ้าพนกังานผูไ้ด้รบัราชการในกรมพยาบาลขึน้กราบ
บังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท บรรดาพนักงานซึ่ง
มีต�าแหน่งประจ�ากรมแลมิได้มีต�าแหน่งประจ�ากรม ซึ่งรับราชการอยู่
ในกรมพยาบาลได้ท�าการเต็มสติปัญญา อุส่าห ด้วยกันแทบทุกคน ผู้ควร
จะต้องกล่าวชื่อโดยเฉพาะในรายงานนี้คือ หมอตี เฮวาด เฮส์ 1 ได้อุส่าห
ตรวจตรารักษาไข้ทุกโรงพยาบาล…

 “กรมพยาบาล” นบัเป็นหน่วยงานทีม่คีวามส�าคญั
มาก เพราะเป็นองค์การทางแพทย์และสาธารณสขุของรฐั
ท่ีสถาปนาข้ึนเป็นแห่งแรกซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นกรม
สาธารณสุข (พ.ศ. 2461) และเป็นกระทรวงสาธารณสุข 
(พ.ศ. 2485) ในที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า นายแพทย์ 
ที.เฮวาร์ด เฮส์ เป็นชาวต่างประเทศผู้หน่ึงที่มีคุณูปการ
อย่างส�าคญัต่อการวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจบุนัของ
ประเทศไทยเลยทเีดยีว มใิช่เฉพาะของโรงพยาบาลแห่งใด
แห่งหนึ่งเท่านั้น ดังข้อความในอัญญประกาศที่ว่า “หมอ
ต ีเฮวาด เฮส์ ได้อสุ่าหตรวจตราไข้ทกุโรงพยาบาล…” นัน้ 
ในท่ีน้ีหมายถงึทกุโรงพยาบาลสงักดักรมพยาบาลในเวลานัน้ 
ซึง่ได้แก่ โรงศิรริาชพยาบาล โรงพยาบาลบรูพา  โรงพยาบาล
รมิวดัเทพศรินิทร์ โรงพยาบาลคนเสยีจรติ และโรงพยาบาล
สามเสน ซ่ึงมีสถิติคนไข้รวมทั้งหมดใน พ.ศ. 2432 
ไม่น้อยกว่า 4,000 คน

 เนือ่งด้วยความดคีวามชอบทีน่ายแพทย์มชิชนันารี
ผู้น้ีได้บ�าเพ็ญแก่ราชการแพทย์ของไทย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ 
พระราชทาน “บ้านหลวงท่ีปากถนนสีลมต่อกับถนน
เจริญกรุง” แก่หมอเฮส์ เพื่อใช้เป็น “Nursing Home” 
รักษาพยาบาลชาวฝรั่งต่อไป

1. ศิริราชพยาบาลสมัยแรกๆ
2. โรงพยาบาลคนเสียจริต

3. ภาพมุมสูงของย่านวัดเทพศิรินทร์ มุมบนซ้ายของภาพคืออุโบสถวัด
เทพศิรินทร์ ด้านขวามือของอุโบสถคือสนามของโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ 

ขอบสนามด้านหน้าของภาพมีอาคารเรียนสร้างสไตล์โกธิค 2 หลัง หลังเล็ก
ซ้ายมือ ตึกปดิวรัดดา หลังยาวด้านขวามือคือตึกเยาวมาลย์อุทิศ ถนนที่ 

คั่นระหว่างตึกทั้งสองหลังกับตึกแถวของประชาชนคือถนนหลวง คาดว่า 
โรงพยาบาลเทพศิรินทร์ตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่แนวตึกแถวจรดกันเป็น 

มุมสามเหลี่ยม (เนื่องจาก ในหนังสือนิทานโบราณคดี ระบุว่า 
โรงพยาบาลเทพศิรินทร์ตั้งอยู่ปากถนนหลวง ตรงกับวัดเทพศิรินทราวาส)

๓

1

2
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2 ส�านักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ 5 หนังสือกราบทูล มร5 นก/83 หน้า 316 – 318
3 กจช.ร.5 ศ.24/5 หน้า 81-82
4 เสีฐยรโกเศศ,ฟื้นความหลัง เล่ม 2 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, ส�านักพิมพ์ศึกษิตสยาม:กรุงเทพฯ, 2915, หน้า 32
5 นายแพทย์มนัสวี อุณหนันทน์,ประวัติการแพทย์มิชชันนารีประเทศไทย,อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ๒๐ ปี, 
 2485 – 2505,พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยเกษม: พระนคร, 2505 หน้า 56
6 กจช.ร.5 ศ.24/5 หน้า 75  
7 กจช.ร.5 ศ.24/5 หน้า 3

 อันท่ีจริงก่อนหน้านี้ราวปี พ.ศ. 2430 หมอเฮส์
เคย “ขอตัง้โรงคนไข้ และเต็มใจรบัราชการในโรงพยาบาล
ไม่เอาเงินเดือน…”2 แต่จะขอมีอ�านาจที่จะสอนศาสนา
คริสเตียนแก่คนไข้ในโรงพยาบาลได้ หากสมเด็จกรม
พระยาด�ารงราชานุภาพไม่ทรงเห็นด้วย เพราะเกรงว่า
ประชาชนจะรงัเกียจไม่เข้าโรงพยาบาล อย่างไรกต็ามด้วย
ผลงานความดี ความชอบ ของหมอเฮส์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงทรงมีพระมหา
กรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน “บ้านหลวง” บนถนนสีลม
ให้หมอเฮส์จัดตั้งโรงพยาบาลส�าหรับรักษาชาวฝรั่งโดยใช้
ชื่อว่า “โรงพยาบาลบางรัก” หรือ “Bangrak Hospital” 
เนื่องจากในเวลานั้นโรงพยาบาลแห่งนี้ยังตั้งอยู ่ในเขต
อ�าเภอบางรักนั่นเอง
  ในการนีห้มอเฮส์มิได้บรหิารกิจการด้วยตนเองเพยีง
ผูเ้ดยีว หากด�าเนนิการโรงพยาบาลบางรกั โดย “คอมมติต”ี 
(Committee) หรอืคณะกรรมการมกีปัตนัโยนเอกอคัรทตู
อังกฤษประจ�ากรุงสยามเป ็นประธาน “คอมมิตต ี
โรงพยาบาลบางรัก” และชาวฝรั่งหลายชาติ ซึ่งเป็นคริสต์
ศาสนิกชนนิกายโปสเตสแตนท์เป็นกรรมการ โดยมี 
นายแพทย์ท ีเฮวาร์ด เฮส์ เป็นผูอ้�านวยการโรงพยาบาลบางรกั
คนแรก ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2432 นบัว่าโรงพยาบาลบางรกัเป็น

โรงพยาบาลสมัยใหม่แห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่ด�าเนินการ
โดยชาวตะวันตก และนับเป็นโรงพยาบาลท่ีก่อตั้งในยุค
ไล่เลี่ยกับการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชที่ยังด�าเนินกิจการ
อยู่อย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้

 กิจการโรงพยาบาลบางรักในระยะก่อตั้ง 2 ปีแรก 
คงให้การรักษาผูป่้วยชาวต่างประเทศเป็นหลกัอย่าง Nursing 
Home โดยให้การรักษาโรคท่ัวไปและน่าจะมีการผ่าตัด
อบุตัเิหตดุ้วย เพราะหมอเฮส์เป็นศลัยแพทย์ และทีแ่น่นอน
คอื มกีารรกัษากามโรคหรอืทีเ่รยีกในสมยันัน้ว่าโรคส�าหรบั
บุรษุ ทัง้นี้เพราะย่านถนนเจรญิกรงุไม่ไกลจากถนนสีลม มี
ท่าเรือพาณิชย์ ได้แก่ ท่าเรือบอเนียว ท่าเรือบางกอก ด๊อก
หรืออูก่ปัตันบุช เป็นต้น จึงมกีลาสฝีร่ังขึน้มาเท่ียวเตร่หญงิ
โสเภณีในย่านนั้น และติดเชื้อกามโรคต้องเข้ารับการ 
รักษาตัวในโรงพยาบาลบางรัก ซ่ึงอาจสันนิษฐานได้ว่า 
โรงพยาบาลบางรักของหมอเฮส์เป็นโรงพยาบาลแผนปัจจบุนั
แห่งแรกในกรุงเทพฯ ท่ีเปิดรักษาโรคส�าหรับบุรุษและ 
กามโรคอื่นๆ เนื่องจากระยะแรกการบริการรักษาใน 
โรงพยาบาลบางรกัเป็นแบบให้เปล่า (ฟร)ี ทนุในการด�าเนนิ
กิจการได้จากการบริจาคของชาวต่างชาติภายใต้การดูแล
ของคณะกรรมการชาวต่างประเทศ โดยมีทุนตั้งต้นจาก

การบริจาคในปีแรก พ.ศ. 2432 – 2433 จ�านวน 37 ชัง่ 
33 บาท 33 อัฐ3

 ขนาดของอาคารโรงพยาบาลเท่าท่ีทราบตามค�า
บอกเล่าของพระยาอนมุานราชธนคอื “โรงพยาบาลบางรกั 
ซึง่สมยันัน้เป็นตกึเตีย้ๆ ชัน้เดยีว มคีวามยาวเหน็จะไม่เกนิ 
10 คูหา ซึ่งบัดนี้เป็นโรงพยาบาลเลิดสิน”4

 ก่อนหน้านั้นสถานพยาบาลของมิชชันนารี ท�าการ
รักษาราษฎรโดยไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด ครั้นเมื่อตั้ง 
โรงพยาบาลบางรักขึน้โดยหมอเฮส์เป็นผูอ้�านวยการจึงได้เริม่
มีความด�ารว่ิา หากจะคดิเงนิจากผูป่้วยบ้างแล้ว ก็จะทำาให้
ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของยารักษาโรคมากขึ้น ทั้งยังทำาให้ 
โรงพยาบาลสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วย ตั้งแต่นั้นมา 
โรงพยาบาลของคณะมิชชันนารี จึงมีนโยบายเก็บเงินค่า
รักษาพยาบาลตามแบบอย่างโรงพยาบาลบางรักซึ่งริเริ่ม
ขึ้นเป็นแห่งแรก5 โดยในปีแรกที่ด�าเนินการนั้นได้รับเงิน
จากชาวต่างประเทศ ซึง่เข้ามารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
เป็นเงิน 4 ชัง่ 69 บาท 32 อฐั6 นอกจากนีพ้ระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ยังทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้กรมพยาบาลของรัฐออกค่าใช้จ่ายเป็น 
เงนิเดอืนส�าหรบัหมอโรงพยาบาลบางรกั (ซึง่กค็อืหมอเฮส์) 
เดือนละ 4 ชั่ ง 40 บาท มาตั้งแต ่  ร.ศ. 1097 
(พ.ศ. 2433) แล้ว

สำาเนาที่ 9
บาญชีคนไข้

โรงพยาบาลบางรัก
จำานวนรัตนโกสินทร์ 109

ชื่อโรคต่างๆ

ส�าหรับบุรุษย์
มะเร็งต่างๆ
ไข้ภิศม์ไข้จับต่างๆ
ริดสีดวงต่างๆ
ไข้อหิวาตกะโรค
ลงท้อง
บิดอุจจาระธาตุ
หัดฝีดาด
ฝีดาด
มารน�้ามารลม
เจ็บตาต่างๆ
แผลที่ต้องเย็บ
แผลที่ต้องผ่าแลตัด
บาดแผลต่างๆ

34
10
33
11
10
25

8
5
5
4

13
50

118
20

346

25
8

28
10

6
20

7
5
5
2

12
45

116
9

298

7
2
3
1
-

2
-
-
-
-
-

5
2
8

30

2
-
-
-

4
-

1
-
-

2
-
-
-

3
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-
-

2
-
-

3
-
-
-
-

1
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
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จ�านวนคนไข้

 หาย ทุเลา ไปเสีย หาย ทุเลา ยังทรง ทุพลภาพ

คนไข้ที่ไปแล้ว คนไข้ที่ยังอยู่
รวม
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 ในปีแรกๆ ท่ีด�าเนนิการ ปรากฏว่ามีคนไข้นอกและคนไข้ในท่ีเข้ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลบางรักจ�านวน 346 คน (ปี พ.ศ. 2433) เฉลี่ยวันละไม่ถึงหนึ่งคน ซึ่ง
เป็นจ�านวนไม่มากนัก แต่เม่ือเปรียบเทียบกับศิริราชพยาบาลซึ่งมีคนไข้มารักษาในปี
เดยีวกนั จ�านวน 1,017 คน ก็นับว่าโรงพยาบาลบางรกัมสีถติจิ�านวนผูป่้วยพอสมควร 
เมือ่ค�านึงถงึว่า โรงพยาบาลน้องใหม่แห่งนีต้ั้งอยูห่่างไกลจากก�าแพงพระนครชัน้ใน และ
เป็นกิจการของเอกชนที่รับรักษาชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังเก็บค่ารักษา
พยาบาลอีกด้วย ในขณะที่ศิริราชพยาบาลเป็นกิจการของรัฐตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลาง
พระนคร และรักษาประชาชนทั่วไปแบบให้เปล่า
 จุดเด่นของโรงพยาบาลบางรัก ตั้งแต่ช่วงก่อต้ังคือมีการรักษาบาดแผลด้วยวิธี
ทางศัลยกรรม ผ่าตดั เยบ็แผล และมผีลส�าเรจ็ของการรกัษาทางศลัยกรรมร้อยละ 90 
ทั้งยังรักษาโรคโดยรวมหายถึงร้อยละ 82
 อย่างไรก็ตามในช่วงระยะแรกๆ ทีร่ฐับาลด�าเนนิกจิการโรงพยาบาลแผนปัจจบุนั
นัน้ ราษฎรไทยส่วนใหญ่กย็งัไม่นยิมเชือ่ถอืเข้าไปรบัการรักษาเท่าใดนกั ดังนัน้หลงัจาก
ด�าเนินกิจการโรงพยาบาลบางรักได้ 2 ปี หมอเฮส์จึงเริ่มเล็งเห็นว่า “คอมมิตตี” หรือ
คณะกรรมการชาวต่างประเทศคงไม่สามารถบริหารงานโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เจริญ
ก้าวหน้าได้เท่าทีค่วร จงึมคีวามด�ารทิีจ่ะมอบโรงพยาบาลบางรกัให้กบัรฐับาลไทย เพือ่
บรหิารกิจการโรงพยาบาลให้มัน่คงยัง่ยนืสืบไป ดังบันทกึของหมอเฮส์ในฐานะหมอใหญ่ 
กรมพยาบาล ที่มีถึงพระยาวุฒิการบดี ผู้แทนอธิบดีกระทรวงธรรมการ เรื่องที่ประชุม 
“คอมมิตตีชาวต่างประเทศ” มีมติมอบกิจการโรงพยาบาลบางรักกับเครื่องใช้สอยใน
โรงพยาบาลให้แก่ กรมพยาบาล เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2434 (ร.ศ. 110)

ภาพบรรยากาศตึกแถว
สองข้างถนนเจริญกรุง
สังเกตเสาไฟฟ้าส�าหรับจ่ายไฟ
ให้รถรางที่วิ่งตลอดแนวถนนเจริญกรุง

(ส�าเนา)
วันที่ 20 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก 110

 ข้าพเจ้า หมอเฮส์ผู้ดกูารใหญ่ศริริาชพยาบาลขอประทานท�าข้อความ
การประชุมที่โรงพยาบาลบางรัก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก 
110 ด้วยเร่ืองคอมมิตตีโรงพยาบาลบางรักจะมอบโรงพยาบาลบางรักให้
แก่กรมพยาบาล ขึน้กราบเรยีนท่านพระยาวฒิุการบด ีจางวางผู้แทนอธบิดี
กระทรวงธรรมการฉบับหนึ่ง ข้อความการประชุมแจ้งต่อไปดังนี้

การประชุมคอมมิตตี
เรี่ยรายออกเงินช่วยในโรงพยาบาลบางรัก

 วันที่ 6 สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก 110 เวลาเย็นได้มีการประชุม
เรีย่รายทีโ่รงพยาบาลบางรกั มผู้ีทีไ่ด้ออกเงินช่วยในการประชมุคราวนีย้ีสิ่บ
คน ผูท้ีเ่ป็นหวัน่าได้ออกเงนิเรีย่ราย ได้ให้สเิกรตารอ่ีานในหนงัสอืทีพ่ระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ อธิบดีกรมพยาบาลทรงฝากมาเมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 110 ให้หมอเฮส์หมอใหญ่กรม
พยาบาล อ่านให้ท่านเหล่านั้นฟัง ในหนังสือมีความว่า หมอสีแลคอมมิตตี
โรงพยาบาลบางรัก จัดแจงหาเรียบร้อยไม่ ให้หมอเฮส์แจ้งความกับคอม 
มติตว่ีากรมพยาบาลได้ถอนสญัญาจากหมอส ีแลจะต้องการโรงพยาบาลด้วย 
ถ้าโรงพยาบาลบางรักได้มอบให้กับกรมพยาบาลไทยแล้ว

1

2
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กรมพยาบาลไทยหวังใจว่า จะให้มีหมออยู่รักษา แลรับฝรั่งทั้ง
หลายด้วย
 อีกประการหนึ่ง ถ้าคอมมิตตีโรงพยาบาลบางรัก จะเรี่ย
รายเงินกันตั้งเอง กรมพยาบาลยินยอมให้เช่าโรงพยาบาลนั้น
เดอืนละ 60 บาท แต่ต้องให้รูล่้วงน่าก่อน 2 เดอืน กรมพยาบาล
ไทยมีอ�านาจจะเรียกเงินค่าเช่าได้ทุกๆ เดือน
 ทันใดนั้นกัปตันโยน ราชทูตอังกฤษ ก็ถามท ่าน 
ท้ังหลายท่ีประชมุอยูแ่ลถามพวกหมอยา แลได้สอบถามหมอเฮส์
ต่างๆ ว่าหมอเฮส์มีอาญาสิทธิ์กรมพยาบาลนั้นหรือ หมอเฮส ์
ตอบว่ามีอ�านาจจะบอกท่านทั้งหลายที่ประชุมอยู่นี้
 ข้อ 1 เมื่อโรงพยาบาลมอบให้แก่กรมพยาบาลแล้ว 
กรมพยาบาลจะยอมรบัคนเจบ็ทัง้หลายตามเดมิแลตามธรรมเนยีม 
ที่ต้องเสียเงินแลไม่ต้องเสียเงิน
 ข้อ 2 จะยอมรับคนฝรั่งท่ีป่วยไข้ไม่น้อยกว่า 4 คน 
หรือมากขึ้นจนเต็มโรงพยาบาล
 ข้อ 3 จะยอมรับคนเจ็บเม่ือมีหนังสือมาแต่กงซุล 
หรือหมอบอกให้มา
 ข้อ 4 ฝรั่งคนหนึ่งคนใดเจ็บไม่มีเงินจะให้ เมื่อมีหนังสือ
ของกงซุลรับรองมาว่าเป็นคนขัดสน กรมพยาบาลก็จะยอม

รับรักษาให้ แลไม่ต้องเสียเงินให้แก่โรงพยาบาล
 ข้อ 5 กรมพยาบาลรับเป็นมั่นคงว่าจะให้มีหมออยู ่
ที่โรงพยาบาลเสมอ หมอวิลลิซได้แจ้งความว่ามีคนมาหาหมอ 
วิลลิซแลหมออื่นๆ มากกว่าหมอกรมพยาบาล เห็นว่าถ้าจ�า 
เป็นจะต้องอยูใ่นโรงพยาบาลกจ็ะให้อยูต่ามค�าท่ีหมอวลิลซิเหมอืน 
ที่กล่าวมาแล้ว แลตามหนังสือที่ต้องจ�าเป็นให้รับคนเจ็บ
 ข้อ 6 ให้ทราบทั่วกันว่า คนฝรั่งที่ป ่วยไข้มาอยู  ่
ในโรงพยาบาลไม่ว่าเวลาไรมีอ�านาจหาหมอที่คุ้นเคยตามแต่ใจ 
มาปฤกษากบัหมอทีโ่รงพยาบาล ถ้าหมอทีโ่รงพยาบาลกบัหมอ
ทีม่าหาปฤกษาดโูรคไม่ตกลงกนั คนเจบ็จะต้องหาหมอมาอีกคน
หนึ่งปฤกษากัน ถ้าและหมอทั้ง 2 คนเห็นพร้อมกัน จึงวางใจ
ให้รักษาได้ หมอโรงพยาบาลก็จะช่วยรักษาจนสิ้นสุดก�าลัง
 ข้อ 7 จะรับคนเจ็บไว้ในโรงพยาบาล เมื่อมีหนังสือ 
มาแต่หมอๆ นั้นจะเขียนบอกโรคแลรับรองค่าที่คนเจ็บมา 
อยู่ในโรงพยาบาล
 หมอเฮส์ ได้อ่านข้อความที่กล่าวมาแล้วนั้นจนหมด 
เหน็พร้อมกนัแล้ว หมอเฮส์ลงช่ือให้กรมพยาบาล ตรวจตราดใูน
การทีจ่ะรบัโรงพยาบาลนัน้ความตกลงกนัด้วยเรือ่งโรงพยาบาล
บางรกัทีต้่องอยูเ่ดีย๋วนีไ้ด้รบัมอบให้กรมพยาบาลตามค�าสญัญา 
ข้อ 1 จนถงึข้อ 7 แลหมอเฮส์ได้รบัแล้ว ได้ให้ท่านทัง้หลายในที่
ประชุมเลือกเอา แล้วก็ได้ตกลงกันเห็นพร้อมทั้งสิ้น
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ซึ่งโรงพยาบาลกับเคร่ืองใช้สอยในโรงพยาบาลนั้น วันที่ 1 
กันยายน รัตนโกสินทร์ศก 110
 มิสเตอร ์ เล็คกี  และกัปตันโยน ราชทูตอังกฤษ 
ได้แจ้งความว่าเงินเร่ียรายในรตันโกสนิทร์ศก 110 ยงัเหลอือยู่
ทีผู่เ้ป็นเตรด็เชอเรอได้ฝากไว้ท่ีฮ่องกองเซยีงไฮ้แบงก์ เป็นเงินทุน
ส�าหรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารส�าหรับฝรั่งที่ยากจน ท่านทั้ง 3 
ที่เป็นผู้ได้รักษาเงินนี้ไว้คือ กัปตันโยน ราชทูตอังกฤษ เป็น 
เปรสิเดน เอบเบอร์เอซไคว ผู้เป็นเตร็ดเชอเรอ เบกเก็ดเอซไคว
เป็นสิเกรตารี ท่านทั้งสามนี้เมื่อไม่อยู่หรือออกจากต�าแหน่ง 
การ แลจะมอบให้กับผู้หนึ่งผู้ใดได้รับเงินแทนก็ได้ แล้วก็เห็น
พร้อมกัน กัปตันโยนก็ให้เลิกประชุมแต่เพียงนี้ฯ

(ลงชื่อ) หมอเฮศ

 ในบันทึกลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2434 (ร.ศ. 110) ของหมอเฮส์ฉบับนี้แสดง
ให้เหน็อย่างชดัเจนว่าทางกรมพยาบาลไทย โดยกรมหมืน่ด�ารงราชานภุาพได้ยืน่ข้อเสนอ
ให้ “คอมมติต ีโรงพยาบาลบางรกั” ไว้ 2 แนวทาง คอืมอบโรงพยาบาลนีแ้ก่กรมพยาบาล 
หรือหากชาวต่างประเทศต้องการด�าเนินการเองต่อไป ก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้กรมพยาบาล
เดือนละ 60 บาท ทั้งนี้เพราะทางการไทยเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องขยายโรงพยาบาล
ของรฐัเพิม่เตมิ นอกเหนอืไปจากโรงพยาบาลศริิราช แต่ขาดเงนิทุนในการต้ังโรงพยาบาล
แห่งใหม่ ดงันัน้จึงมนีโยบายเวนคืนบ้านและทีดิ่นของเอกชนมาดดัแปลงเป็นโรงพยาบาล
ของหลวง ดังสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงมีบันทึกไว้ว่า
 “การทีต่ัง้โรงพยาบาลเพิม่เตมิ ไม่ยากเหมอืนเมือ่ตัง้โรงพยาบาลศริริาช เพราะได้
ตั้งแบบแผนการในโรงพยาบาลแล้ว หมอและพนักงานก็มีอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชพอที่
จะแบ่งไปประจ�าโรงพยาบาลอืน่ได้ ความล�าบากมอียูแ่ต่เงินทนุไม่มีพอทีจ่ะปลูกสร้างเป็น
โรงพยาบาลขึน้ใหม่ จึงกราบทูลขอบ้านที่เป็นของหลวง เชน่ บ้านเจา้ภาษี นายอากรตใีช้
หนี้หลวง เป็นต้น มาแก้ไขเป็นโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่ตั้งเพิ่มขึ้นครั้งนั้น 5 แห่ง คือ
 ได้ตกึบ้านพระยาภกัดภีทัรากร (เจ้าสวัเกงซวั) ทีป่ากคลองสาน ตัง้เป็นโรงพยาบาล
คนเสียจริตแห่งหนึ่ง
 ได้ตึกบ้านอากรตา ที่ริมคลองคูพระนครตรงหน้าวังบูรพาภิรมย์ ต้ังเป็น 
โรงพยาบาลสามัญ เรียกว่า “โรงพยาบาลบูรพา” แห่งหนึ่ง
 ได้บ้านหลวงที่ปากถนนสีลม ติดกับถนนเจริญกรุง ซึ่งหมอเฮส์ได้รับอนุญาตใช้
เป็นที่รักษาฝรั่งอย่าง Nursing Home โอนมาเป็นของกรมพยาบาลแห่งหนึ่ง
 สร้างโรงพยาบาลใหม่ที่ปากถนนหลวง ตรงกับวัดเทพศิรินทราวาส ด้วยใช ้
เรือนไม้สองชั้นของพระราชทานคร้ังพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์เป็นท่ีว่าการ 
และปลูกเรือนไม้รับคนไข้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศิริราชแห่งหนึ่งเรียกว่า “โรงพยาบาล
เทพศิรินทร์ แห่งหนึ่ง”8

 8   สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 14, กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์บรรณาการ, 2514, หน้า 252-253.  
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 หลงัจาก “คอมมติตจีดัการโรงพยาบาล” ของรฐับาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้
ตั้ง “โรงพยาบาลใหญ่ ณ โรงศิริราชพยาบาลเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2431 แล้วรัฐบาลสยามได้มีนโยบายตั้ง 
โรงพยาบาลสาขาดงักล่าว เพือ่คนทีจ่นอนาถาไม่มกี�าลงัจะมา
โรงพยาบาลที่วังหลังได ้ จะมีอยู ่ โดยมาก ควรจะมี 
โรงพยาบาลช่วง….เพื่อที่จะได้รับการรักษาโรคเล็กน้อย
คนจนที่มีก�าลังน้อย เมื่อเป็นโรคมากมายให้ส่งคนเจ็บไป
ยังโรงใหญ่….”9

 “โรงพยาบาลช่วง” หรือโรงพยาบาลสาขาขนาด
เลก็ท่ีช่วยแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลศริริาชให้บริการรกัษา
พยาบาลแก่ประชาชนคนยากจนเป็นจ�านวนมากที่อยู่
บริเวณรอบนอกพระนครในเวลานั้นได้แก่ โรงพยาบาล
บรูพา (โรงพยาบาลสาขาแห่งแรก : มถินุายน พ.ศ. 2431) 
โรงพยาบาลข้างวัดเทพศิรินทร์ โรงพยาบาลคนเสียจริต 
รวมทั้งโรงพยาบาลบางรักของหมอเฮส์ด้วย ที่อยู่ในข่าย
นโยบายสร้างโรงพยาบาลบริวารของโรงพยาบาลศิริราช 
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ ณ วังหลังดังมีเอกสารหลักฐาน 
“บัญชีคนป่วยไข ้ตามโรงพยาบาลต่างๆ” ในสังกัด 
กรมพยาบาล ซึง่ระบรุายช่ือโรงพยาบาลในสงักดัเรียงล�าดบั
ก่อนหลังดังนี้ โรงศิริราชพยาบาล โรงบูรพาพยาบาล 
โรงเทพศรินิทร์พยาบาล โรงบางรกัพยาบาล และภายหลงั
เหตุการณ์กรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ. 112 แล้วจึงได้
เพิม่โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง (ภายหลงัได้พัฒนาเป็น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาดไทย) ขึ้นในบัญชี
โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง  9  เอกสาร “บอกเปิดโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา 5 แผ่นที่ 5 ปีชวดสัมฤทธิศก 1250, หน้า 4

ยุคที่ ๒ : โรงพยาบาลบางรัก
ในสังกัดกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ
(พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๔๐)

 จะเห็นได้ว่า “บ้านหลวง” บนถนนสีลมที่หมอเฮส์เคยได้รับ
อนุญาตให้ใช้เป็นท่ีรักษาพยาบาลฝร่ังก็อยู่ในข่ายท่ีถูกขอเวนคืนกลับมา
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมพยาบาล ซึ่งเวลานั้นยังขึ้นกับ
กระทรวงธรรมการ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ) อย่างไร
กต็าม การโอนโรงพยาบาลบางรกัของฝรัง่กลบัมาเป็นโรงพยาบาลหลวง 
มีเงื่อนไขเป็นข้อตกลงอย่างชัดเจนว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ “จะยอมรับ 
คนฝร่ังทีป่่วยไข้ไม่น้อยกว่า 4 คน หรอืมากขึน้จนเตม็โรงพยาบาล” และ 
“ฝรัง่คนหนึง่คนใดเจบ็ไม่มเีงนิจะให้ เมือ่มหีนงัสอืของกงศลุรบัรองมาว่า
เป็นคนขดัสน กรมพยาบาลกจ็ะยอมรบัรกัษาให้ แลไมต้่องเสยีเงนิให้แก่
โรงพยาบาล”
 ในการโอนกิจการโรงพยาบาลบางรักมาเป็นของรัฐนั้น ทาง 
กรมพยาบาลได้มอบหมายให้หมอเฮส์กับ ขนุพสิฐิสรรพวจิารณ์พนกังาน 
บาญชีกลาง ท�าการตรวจส่ิงของ และท�าบัญชีงบประมาณค่าใช้จ่าย 
โรงพยาบาลบางรกัในช่วง 7 เดอืนสดุท้ายของ ร.ศ. 110 คือ ตัง้แต่เดอืน
กันยายน ถึงเดือนมีนาคม ร.ศ. 110 (ราว พ.ศ.2434 – 2435) 
เป็นเงินเดือนละ 5 ชั่ง 43 บาท (หรือ 443 บาท) และในระยะ 7 เดือน 
รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 38 ชั่ง 61 บาท (หรือ 3,101 บาท)
 หมอเฮส์และขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์ได ้ท�าหนังสือพร้อมทั้ง 
“บาญชเีงนิเดือนเบ้ียเล้ียง ค่าส่ิงของใช้ ค่ายา ท่ีจะใช้ในโรงพยาบาลบางรักฯ” 
ขึ้นเสนอต่อ พระยาวุฒิการบดี ผู้แทนอธิบดีกระทรวงธรรมการดังนี้

นอกจากบนถนนสีลมที่หมอเฮส์เคยได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลฝรั่งแล้ว
หมอเฮส์ กับหมอเกาแวน ยังได้ร่วมลงทุนตั้งร้านขายยาชื่อ British Dispensary 

บนถนนเจริญกรุง ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกว่า “ห้างขายยาอังกฤษตรางู”
ใน พ.ศ. 2435 อีกด้วย
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วันที่ 20 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก 110
 ข้าพเจ้า ขอประทานกราบเรียนท่านพระยาวุฒิการบดีจางวาง
ผู้แทนอธิบดีกระทรวงธรรมการทราบ
 ด้วยโปรดให้ข้าพเจ้าไปตรวจบาญชีสิ่งของโรงพยาบาลบางรัก 
ที่คอมมิตตีโรงพยาบาลบางรักให ้แลก�าหนดเงินที่จะใช ้ในโรง 
พยาบาลบางรกัตัง้แต่เดอืนกนัยายน ถงึเดอืนมนีาคม รตันโกสนิทร์ศก 
110 นั้น
 บัดนี้ข ้าพเจ ้าได ้ ไปตรวจสิ่ งของแลก�าหนดเงินที่จะใช ้ 
ตั้ งแต ่ เดือนกันยายน ศก 110 จนสิ้นป ี  แจ ้งอยู ่ ในบาญชี 
ซึ่งได้น�าขึ้นกราบเรียนพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

หมอเฮศ
(ลงชื่อ) ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ

บาญชี
เงินเดือนเบี้ยเลี้ยง ค่าสิ่งของใช้ทำายา

ที่จะใช้ในโรงพยาบาลบางรัก
เสมอทุกๆ เดือน

ตั้งแต่เดือนกันยายน  ถึงมีนาคมรัตนโกสินทร์ศก 110

รายการ

หมอผู้ช่วย 1 คน เงิน เงิน
พนักงานดูแลการ 1 คน ”
เสมียน 1 คน  ”
กุกส�าหรับชาวต่างประเทศ 1 คน ”
บ๋อยส�าหรับชาวต่างประเทศ 1 คน ”
ผู้เฝ้าสวน 1 คน  ”
คนยาม 1 คน  ”
พ่อครัวส�าหรับชาวเมือง 1 คน ”
กุลีสองคนๆ หนึ่งเดือนละ 15 บาท ”
พี่เลี้ยงส�าหรับชาวเมือง 1 คน ”
 รวมเงินเดือน ”
 เบี้ยเลี้ยง 
เข้าแลกับเข้าส�าหรับคน 10 คนๆ  ”
หนึ่งวันละ 16 อัฐ 
 ค่าสิ่งของใช้ 
ค่าซักเสื้อผ้า  ”
น�้ามันจุดตะเกียง 3 หีบ ”
น�้าแข็ง  ”
ไม้กวาด ไส้ตะเกียง หลอดตะเกียง ”
สบู่ล้างพื้น  ”
ฟืน
เทลโฟนส�าหรับพูด  ”
สิ่งของกระจุกกระจิก ”
 รวมค่าสิ่งของใช้ ”
 รวมน่าที่ 1 ยกไปน่าโน้น 

-
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-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

40
25
15
25
15
15
15

5
30
15

-

-

10
14
20

5
3

11
15
10

-

2

1
4

-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

40

75

8
43

 ชั่ง บาท อัฐ ชั่ง บาท อัฐเงินเดือน

จ�านวนเงิน รวมเงิน จดหมายเหตุ
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 จากบาญชีงบประมาณค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลบางรัก ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ไม่มี
รายการเงินเดือนของผู้อ�านวยการโรงพยาบาล ซึ่งน่าจะอยู่ในส่วนงบประมาณกรมพยาบาล 
ซึ่งหมอเฮส์สังกัดอยู่ คงมีแต่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของหมอผู้ช่วยเพียง 1 คน ซึ่งมีเงินเดือนถึง 
40 บาท สูงกว่าเงินเดือนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน แต่ที่น่าสังเกตคือ พ่อครัวส�าหรับ
ท�าอาหารให้ผู้ป่วยชาวไทยมีเงินเดือนเพียง 5 บาท ในขณะที่กุ๊กส�าหรับชาวต่างประเทศ ม ี
เงินเดือนรองลงมาจากหมอผู้ช่วย คือเดือนละ 25 บาท ซึ่งอาจจะสันนิษฐานได้ว่าภาระงาน
ของกุ๊กส�าหรับชาวต่างประเทศมีมากกว่าพ่อครัวส�าหรับชาวไทย 
 อย่างไรก็ตาม ในงบประมาณนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นสวัสดิการส�าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จ�านวน 10 คน (ไม่รวมหมอใหญ่) และยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ มีรายจ่ายค่ายาฝรั่ง
ถึงเดือนละ 80 บาท นอกจากนี้ยังมีค่าน�้าแข็งถึงเดือนละ 20 บาท ซึ่งต้องสันนิษฐานต่อไป
ว่าเป็นสิ่งที่ใช้เป็นกิจการโรงพยาบาลด้านใด
 จากนั้น เจ้าพระยาวุฒิการบดี ได้ท�าหนังสือขี้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 ผ่านพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบณัฑติย์ เพือ่ขอรบั
พระราชทานพระบรมราชานญุาตเบิกเงนิงบประมาณในการบ�ารงุรกัษาโรงพยาบาลบางรกัใน
ช่วง 7 เดือนสุดท้ายของปี ร.ศ. 110 ดังนี้

ออฟฟิศ กรมศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ

 พ 75
       722

 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ ทรงทราบฝ่าพระบาท
 ด้วยเมื่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นด�ารงราชานุภาพ อธิบดี
กระทรวงธรรมการจะเสด็จไปราชการประเทศยุโรปน้ัน ได้มีรับส่ังไว้แก่ 
ข้าพระพุทธเจ้าว่าโรงพยาบาลบางรักนั้นกัปตันโยนส์ราชทูตอังกฤษ 
กบัคอมมติตจีะออกจากโรงพยาบาลบางรกั เมือ่จะออกจะมอบเครือ่งฟอนิ
เชอแลการบ�ารุงต่างๆ ให้แก่กรมพยาบาลบ�ารุงรักษาต่อไป แต่การที่ 
จะบ�ารุงรักษานั้น ให้ข้าพระพุทธเจ้าน�าความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอรับพระราชทานเงินหลวง 30 ชั่ง คิดเฉล่ียใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 
รตันโกสนิทร์ศก 110 ต่อไปกว่าจะสิน้ปี ให้ข้าพระพทุธเจ้าหารอืกบัหมอเฮส์
ดตูามสมควร
 คร้ันเมื่อวันท่ี 1 กันยายน รัตนโกสินทร์ศก 110 คอมมิตตี 
โรงพยาบาลบางรัก ได้ประชุมตกลงกันมอบโรงพยาบาลบางรักให้แก่ 
กรมพยาบาลแล้ว ข ้าพระพุทธเจ ้าได ้ส ่งให ้ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์ 
นายเวรกรมพยาบาลกับหมอเฮส์ไปตรวจท�าบาญชีก�าหนดเงินค่าใช้สอย
ตั้งแต่เดือนกันยายน รัตนโกสินทร์ศก 110 ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์กับ 
หมอเฮส์ ได้ท�าบาญชีมายื่นต่อข้าพระพุทธเจ้าแล้ว แจ้งอยู่ในบาญช ี
เงินค่าใช้สอยกับทั้งรายงานวันประชุมคอมมิตตีโรงพยาบาลบางรัก 
ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายด้วยแล้ว
 แต่ในบาญชีเงินค่าใช้สอยตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงมีนาคม

รายการ

 ชั่ง บาท อัฐ ชั่ง บาท อัฐเงินเดือน

จ�านวนเงิน รวมเงิน จดหมายเหตุ

หมอเฮศ

ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ

 ยอดยกมาแต่น่าที่ 1 เงิน
 ค่ายาฝรั่ง 
ค่ายาฝรั่ง 
 รวมเดือนหนึ่ง เงิน
รวม 7 เดือน  เงิน

-
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-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
-

4

1
5

38

43

-
43
61

(ลงชื่อ)

วันที่ 24 ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก 110
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รัตนโกสินทร์ศก 110 นั้น เปนเงินเดือนละ 5 ชั่ง 43 บาท เจ็ดเดือน 
เป็นเงิน 38 ช่ัง 61 บาท เงินสูงกว่าทีพ่ระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ด�ารงราชาน ุ
ภาพรับสั่งไว้ เงิน 8 ชั่ง 61 บาท
 ข ้าพระพุทธเจ ้าเห็นด ้วยเกล ้าฯ ว ่าสิ่ งของในโรงพยาบาล 
บางรักที่คอมมิตตีมอบให้แก่กรมพยาบาลนั้น คือเรือนคนไข้ 2 หลัง 
ประมาณราคาเงิน 56 ช่ัง 20 บาท กบัส่ิงของใช้ในการโรงนัน้เปนอันมาก แล 
ในการนีก้ไ็ด้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ  ให้กรมพยาบาลออกเงนิเดอืนหมอเดอืน
ละ 4 ชั่ง 40 บาท ช่วยในการโรงพยาบาลบางรักมาแต่รัตนโกสินทร ์
ศก 109 แล้ว
 เพราะฉะน้ันข้าพระพุทธเจ้าขอรบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต 
เบกิเงนิ 38 ชัง่ 61 บาท เพือ่จะได้จ่ายใช้สอยในการบ�ารงุรกัษาโรงพยาบาล
บางรัก กว่าจะสิ้นปี
      ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าฯ

หนังสือของกระทรวงธรรมการขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกเงินงบประมาณส�าหรับโรงพยาบาลบางรัก

บาญชีจ่ายเงิน
ประจำาเดือนอาจารย์แพทย์แลหมอโรงพยาบาลบางรัก

จำานวนรัตนโกสินทร์ศก 109

จ�านวนเดือน

เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
เดือนมกราคม
เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม

รวมทั้งสิ้น 12 เดือน______________เงิน _ _ _ 130 _ _ _

ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109
ศก 109

เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน

จ�านวนเงิน รวมเงิน

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 ชั่ง บาท อัฐ ชั่ง บาท อัฐ

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวุฒิการบดี
         แทนพระเจ้าน้องยาเธอฯ
                     อธิบดีกระทรวงธรรมการ
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 ในหนงัสอืราชการฉบบันีท้�าให้ทราบว่าสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงประมาณ
การรายจ่าย 7 เดอืนของโรงพยาบาลบางรกัต�า่กว่าเป็นจริง 8 ช่ัง 61 บาท และยังท�าให้ทราบ
ด้วยว่ากรมพยาบาลเคยช่วยเหลอืออกค่าใช้จ่ายเงนิเดอืนหมอของโรงพยาบาลบางรักถงึเดอืน
ละ 4 ชัง่ 40 บาท มาตัง้แต่ พ.ศ. 2433 (ร.ศ.109) ในสมยัท่ียังบริหารโดยคอมมิตตีฝร่ัง ท้ัง
ยงัท�าให้ทราบอกีว่าในปี พ.ศ.2434 โรงพยาบาลบางรกัมีเรือนคนไข้ 2 หลงั
 เก่ียวกับงบประมาณรายจ่ายเงนิเดือนแพทย์โรงพยาบาลบางรกันัน้ ปรากฏหลกัฐานว่า
ในปี พ.ศ. 2433 (ก่อนโอนโรงพยาบาลบางรกัมาสงักดักรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ) มี 

“บาญชีจ่ายเงินโอนประจ�าเดือนอาจารย์แพทย์และหมอโรงพยาบาลบางรกั จ�านวนรตันโกสนิทร์
ศก ๑๐๙” ถึงเดือนละ 11 ช่ัง 40 บาท (ระหว่างเดอืนเมษายน – เดอืนมกราคม) และ เดอืน
ละ 7 ช่ัง 40 บาท) รวมเวลา 12 เดือน คดิเป็นเงนิรวมทัง้สิน้ 130 ช่ัง ข้อสงัเกตในทีน่ีค้อื 
โรงพยาบาลบางรักไม่เพียงแต่ท�าหน้าทีเ่ป็นสถานรกัษาพยาบาลเท่านัน้ แต่ยงัอาจมีหน้าที่ 
ในการเป็น “ผูฝึ้กหดัวชิาแพทย์”ด้วย เพราะในบาญชจ่ีายเงินประจ�าเดอืนฉบับนีไ้ด้กล่าวถึง 
การจ่ายเงินเดือนส�าหรับ “อาจารย์แพทย์” ด้วย

 เมื่อความในหนังสือกราบบังคมทูลของกระทรวงธรรมการ ทราบถึงเบื้องพระยุคลบาทแล้ว พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีลายพระหัตถ์สั้นๆ ก�าชับให้ส�านักพระราชวังมีหนังสือไปยังสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ เสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดังนี้

 จากนั้นทางส�านักพระราชวัง โดย พระองค์เจ้า 
โสณบณัฑติย์ กรมขนุพทิยลาภพฤฒธิาดาทรงมหีนงัสือไป
ยังกระทรวงพระคลังฯ เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติงบ
ประมาณดังกล่าว

เงินรายนี้จ�าเปนจะต้องอนุญาต 
แต่กรมด�ารงคงจะไม่ได้คิดไว้แต่ต้นปี

กรมนราธิป์จะจ่ายอย่างไร

 เอกสาร “บาญชีพนักงานโรงเรียนแพทย์แลโรงพยาบาลบางรัก” เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่า ใน พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 109)  หมอเฮส์  ผู้ฝึกหัดวิชาแพทย์ได้รับอัตราเป็นเดือน 
7 ชั่ง 40 บาท ในขณะที่ หมอซี.เอช. แบรดดอก  หมอโรงพยาบาลบางรัก (คนที่สอง) ได้
รับอัตราเงินเดือน 4 ชั่ง

บาญชี
พนักงานโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลบางรัก

จ�านวนเดือน

หมอเฮส์ ผู้ฝึกหัดวิชาแพทย์
หมอแบรดดอกหมอโรงพยาบาลบางรัก

 รวมทั้งสิ้น ______________ เงิน  _  _  _      11  40   _ _

เงิน
เงิน

จ�านวนเงิน รวมเงิน

7
4

40
-

-
-

 ชั่ง บาท อัฐ ชั่ง บาท อัฐ

 แม้เมื่อโรงพยาบาลบางรักโอนมาเป็นโรงพยาบาล
ของรัฐแล้ว หมอเฮส์ก็ยังท�าหน้าที่เป็นผู ้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลต่อไป โดยมีหมอแบรดดอกเป็นหมอใหญ่อีก
หนึ่งคนและผู้ช่วยแพทย์อีกหนึ่งคน ทั้งนี้คงเป็นเพราะ 
ตัวหมอเฮส์เองก็มฐีานะเป็นคนของกรมพยาบาลอยูด้่วย ทาง
กรมพยาบาลจงึไม่มคีวามจ�าเป็นในการส่งข้าราชการแพทย์
ของกรมมาบริหารแทน ยิ่งไปกว่านั้นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ยังทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้หมอเฮส์ด�าเนินการขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลรับ
บ�าบัดรักษาผู้ป่วยท่ัวไป ซึ่งอยู่ในย่านชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล
จากใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมทั้งพระราชทานพระบรม 
ราชานญุาตให้หมอเฮส์และครอบครวัอาศยัอยูใ่นทีด่นิของ
โรงพยาบาลได้จนตลอดชีวิต
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บาญชีคนไข้
โรงพยาบาลบางรัก

จำานวนรัตนโกสินทร์ศก 110

ชื่อโรค
ที่มารักษาตัว

มะเรง
เข้าข้อ
คุทราด
ลมสันดาน
วรรณโรค
ริดศีดวง
มานน�้า
อหิวาตะกะโรค
ไข้จับพิศม์
โรคชรา
ตับซุด
ไข้สันนิบาต
ส�าหรับบุรุศย์
พยาต
รองน�้า
ไข้ศีศะ
นิ่ว
โรคกลาก
ป้าง
ไข้รากสาต
ม้ามโต
ท้องร่วง
ขัดเบา
ไข้จับ
รวมทั้งสิ้น

10
20

7
21

3
15

1
10

5
9
4
6
6

14
2

13
9

10
3
4
5
4
7

11
199

8
18

7
17

3
15

1
9
5
6
4
4
5
7
2
9
7
4
3
2
4
3
6
9

158

-
2
-

4
-
-
-
-
-

1
-

2

6
-

1
2
3
-
-

1
1
1
2

26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
-
-
-
-
-
-

1
-

2
-
-

1
1
-

3
-

3
-

2
-
-
-
-

15

10
20

7
21

3
15

1
10

5
9
4
6
6

14
2

13
9

10
3
4
5
4
7

11
199

ที่จ�าหน่ายไปแล้ว

  จ�านวนคนไข้

คงพยาบาลอยู่

 หาย ทุเลา ไปเสีย ตาย ทุเลา ยังทรง ซุดลง

 รวม หมายเหตุส. ที่   309      
  
        

วันที่ 31 ตุลาคม รัตนโกสินทรศก 110
 
 กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์
พงศ์ ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าพระยาวุฒิการบดี
มีหนังสือกราบ บังคมทูลว่า คอมมิตตีโรงพยาบาลบางรักจะ
ออกจากโรงพยาบาล เมื่อคอมมิตตี จะมอบให้โรงพยาบาลให้
กรมพยาบาลบ�ารุงรักษาต่อไป บัดนี้ คอมมิตตีได้มอบให้กรม
พยาบาลแต่วันที่ 1 กันยายนแล้ว พระยาวุฒิการบดีได้ให้เจ้า
พนักงานไปตรวจแล้วท�าบาญชีที่เช่าจะต้อง ใช้เดือนละ 5 ชั่ง 
43 บาท คิดตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม รัตนโกสิน
ทรศก 110 ราว 7 เดือน เป็นเงิน 38 ชั่ง 61 บาท พระยา
วุฒิการบดีจะขอเบิกเงิน 38 ชั่ง 61 บาท จะได้จ่ายใช้สอย
บ�ารุง รักษาโรงพยาบาลบางรกัต่อไป เงนิรายนีท้รงพระราชด�ารห์ิ
เห็นว่า จ�าเป็นจะต้องพระราชทานพระบรมราชานุญาต แต่
กรมหมืน่ด�ารงคง จะไม่ได้คดิไว้แต่ต้นปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้….....
ฤาว่าควรจะจ่าย อย่างไร เมือ่ทรงทราบฝ่าละอองธลุพีระบาทแล้ว 
จะได้ทรงสั่งให้ถูก ต้องต่อไป

(ลงพระนาม)    โสณบัณฑิตย์

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
110
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 เอกสาร “บาญชีคนไข้โรงพยาบาลบางรัก” ร.ศ.
110 แสดงจ�านวนคนไข ้แต ่ละโรคที่ เข ้า รักษาใน 
โรงพยาบาลบางรกั สีลม เมือ่ พ.ศ. 2434 ท�าให้เหน็ได้ว่า
กจิการของโรงพยาบาลในยคุแรกเป็นลกัษณะโรงพยาบาล
ทั่วไป ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลรักษากามโรค ดังในบาญชี
คนไข้จ�านวน 199 ราย มีคนไข้โรคส�าหรับบุรุษเพียง 6 
ราย รักษาหายถึง 5 ราย ตาย 1 ราย และหากดูสถิติรวม
ในปีนี้มีคนไข้ 199 ราย รักษาหายถึง 158 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 79.40 นับว่ามีสถิติการรักษาคนไข้หายสูงมาก 
ข้อน่าสังเกตอีกประการหน่ึงคือ กลุ่มโรคที่โรงพยาบาล
บางรกัรบัรกัษา มชืีอ่โรคทีเ่ป็นศพัท์ทางการแพทย์แผนไทย
ด้วย เช่น โรคลมสันดาน มานน�้า ไข้จับพิศม์ ไข้สันนิบาต 
เป็นต้น จงึท�าให้ชวนสันนษิฐานได้ว่าผู้ช่วยแพทย์ของหมอ
เฮส์เป็นหมอไทยแบบบรูณาการ คือมคีวามรูท้ัง้ศาสตร์การ
แพทย์ตะวนัตกและศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วย ซึง่อาจ
จะบอกอาการโรคด้วยศัพท์แพทย์แผนไทย แต่รักษาด้วย 
“ยาฝรั่ง” ดังที่แสดงอยู ่ในรายการงบประมาณของ 
โรงพยาบาลบางรัก ร.ศ.110 (พ.ศ. 2434) ปรากฏแต่ 
“ค่ายาฝรั่ง” ไม่มีรายการ “ค่ายาสมุนไพร” แต่อย่างใด
 อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักฐานว่า รายจ่ายด้านยา
สมุนไพรน้ันมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช จึงอาจ
เป็นไปได้ว่าแม้มีการรักษาพยาบาลด้วยยาสมุนไพรใน 
โรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลสาขาต่างๆ ในยุคน้ัน
กอ็าจจะไม่ปรากฏบญัชรีายจ่ายด้านการจัดซ้ือยาสมนุไพร
ของโรงพยาบาลบางรกัและโรงพยาบาลสาขาอืน่ๆ กเ็ป็นได้

ยาต่างๆ
 ยาต่างๆ ซึ่งใช้รักษาโรคในโรงพยาบาลใช้ยา 
นอกแลยาสมุนไพร ยานอกนัน้ซือ้ทีห้่างขายยาทีต่ลาด
น้อยท้ังสิน้ ส่วนยาไทยนัน้ ถ้าเปนยาผงจัดซือ้เคร่ืองยา 
มาประกอบทีโ่รงส�าหรบัประกอบยาทีศิ่รริาชพยาบาล 
แล้วจ่ายไปใช้ตามโรงพยาบาลอืน่ๆ ถ้าเปนยาต้มยาสดที่
ท�าใช้ในโรงพยาบาลทกุแห่ง บาญชค่ีายาแจ้งอยูใ่นส�าเนา
ท่ี 3/2 นัน้แล้ว
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โรงพยาบาลบางรกั
กับเหตกุารณ์ ร.ศ.๑๑๒

 วิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยาม
กับฝรั่งเศส เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) จากการที่ฝรั่งเศสอ้างอธิปไตยเหนือ
พื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขง (พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปัจจุบนั) เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2436 ฝรัง่เศสได้ส่งเรือรบสองล�าเข้าสูป่ากแม่น�า้
เจ้าพระยา แม้ทางรฐับาลไทยได้ประท้วงการกระท�าดงักล่าว แต่ฝรัง่เศสกเ็พกิเฉย น�าไป
สูก่ารยงิกันขึน้ท่ีป้อมพระจลุจอมเกล้า เป็นผลให้ฝ่ายไทยสญูเสยีทหาร 8 นาย ฝ่ายฝรัง่เศส
สูญเสียทหาร 3 นาย ในที่สุดเรือรบฝรั่งเศสสามารถแล่นเข้ามาถึงกรุงเทพฯ พร้อมปิด
อ่าวไทยเป็นเวลา 13 วัน และได้ยื่นค�าขาดให้รัฐบาลไทยยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้า
โขงให้กับฝรั่งเศสและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจ�านวนเงิน 3 ล้านฟรังก์
 ในช่วงเกิดการสู้รบระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่ปากน�้าเจ้าพระยาดังกล่าว ท�าให้มี
ทหารไทยเสยีชวีติ 30 คน และบาดเจบ็ราว 40 คน ท้ังยังมทีหารป่วยไข้เป็นจ�านวนมาก 
เนื่องจากการตั้งค่ายทหารในโคลนตม ในช่วงฤดูฝน ขณะนั้นสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ
สยาม (ต่อมาคือสภากาชาดไทย) มีบทบาทส�าคัญในการดูแลรักษาทหารบาดเจ็บและ
ป่วยไข้ระหว่างการสู้รบ “ได้จัดท่ีเป็นโรงพยาบาลส�าหรับทหารที่ป่วยไข้ขึ้น 2 แห่ง ที่ 
โรงศริริาชพยาบาลส�าหรบัรบักรมทหารเรือแห่ง 1 ทีม่หาธาตวุทิยาลยัส�าหรบักรมทหารบก
แห่ง 1 ที่ทั้ง 2 แห่งนี้มีที่นอน มุ้ง แลเครื่องพยาบาล แลอาหารส�าหรับคนไข้พร้อมทุก
อย่าง พอที่จะรับพลทหารทีป่วยไข้ได้ 400 คน…10 
 โดยก่อนหน้าทีส่ภาอณุาโลมแดงจะมคีวามพร้อมในการจดัเตรยีมโรงพยาบาลและ
สถานทีร่องรบัทหารเรอืและทหารบกทีบ่าดเจบ็และป่วยไข้จากกรณพีพิาทสยาม-ฝรัง่เศส 
ร.ศ. 112 ทางการสยามจ�าเป็นต้องอาศัยโรงพยาบาลบางรักของหมอเฮส์ซึ่งอยู่ไม่ห่าง
ไกลจากการสู้รบ เป็นที่รับการรักษาพยาบาลทหารเรือในภาวะฉุกเฉินไปพลางก่อน 
ดังประกาศแจ้งความสภาอุณาโลมแดงในราชกิจจานุเบกษา ความส�าคัญตอนหนึ่งดังนี้

 “เวลาน้ีในกรุงเทพฯ มีการจะต้องเรียกทหารประจ�ารักษาราชการมากคนขึ้นกว่าแต่
ก่อนๆ การป่วยไข้ย่อมจะมีมากขึ้น…พลทหารซึ่งป่วยไข้ในกองทหารต่างๆ ทั่วไป ทั้งทหารบก
ทหารเรือ…เปนจ�านวนที่ได้ตรวจตามบาญชี แลได้ให้ยา ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 26 กรกฎาคม 
112 เปนจ�านวน 803 คน
 อนึง่กรรมการณินีี ้มคีวามเสียใจทีม่เีหตปัุตยบุนัเกิดขึน้ทีป่ากน�า้เจ้าพระยาเมือ่วนัที ่1๓ 
กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก 112 อันกรรมการิณีมิได้คิดเห็นว่า จะมีเหตุการณ์ขึ้น ดังนั้นจึ่ง
มิได้ตระเตรียมที่ทางซึ่งจะรับพยาบาลและตระเตรียมที่จะช่วยให้ทันท่วงที บรรดาคนที่ป่วย
เจ็บบาดแผลในเหตุนั้น กรมทหารเรือได้ส่งไปไว้ ณ โรงพยาบาลบางรัก ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ของราชาธิปไตย แลสภาน้ีก็ได้จัดคนพยาบาลไปอยู่ประจ�าช่วยดูแลพิทักษ์รักษาด้วย แลได ้
จัดเครื่องที่นอนหมอแลเคร่ืองพยาบาลต่างๆ ไปให้แก่คนป่วยเหล่านี้ได้อาไศรยเปนศุข แต่ที่
โรงพยาบาลบางรักที่คับแคบ ไม่ใคร่จะพอกันอยู่ สภาได้จัดที่อาไศรยโรงศิริราชพยาบาล 
บรบิรณูแล้ว กไ็ด้ไปรบัคนเจ็บเหล่านีม้าจ้างแพทย์แลคนพยาบาลอยูท่ีโ่รงศิรริาชพยาบาล 6 คน 
แลคนพวกน้ีทีม่อีาการทพุลภาพจะท�ามาหากนิไม่ได้ คอื ต้องตดัขา เปนต้น สภานีก้จ็ะรบัเล้ียง
ดูไปจนตลอดชีวิตร ชีวิตรกองทหารประจ�ากรุงเทพฯ ทุกๆ กองนั้น สภานี้เห็นว่าเปนฤดูฝน 
เมื่อคนจะต้องทนความหนาวมากก็จะบังเกิดโรคไภยไข้เจ็บมาก จ่ึงได้จ�าหน่ายทุนของสภาออก
ซื้อผ้าขนนุ่นห่มนอน จ่ายแก่ทหารทั้งบกทั้งเรือเป็นจ�านวนผ้าห่มนอน ๖๙๔๐ ผืน”11

 แน่นอน โรงพยาบาลบางรกัโดยผู้อ�านวยการฝรัง่นายแพทย์โธมสั เฮวาร์ด เฮส์ ผู้มคีวาม
เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมย่อมมีบทบาทอย่างส�าคัญในการรักษาทหารเรือผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
กระสนุปืนเรอืรบฝรัง่เศสทีจู่โ่จมสยามอย่างมไิด้ทนัต้ังตวัหรอืเตรยีมพร้อมในการสู้รบแต่อย่าง
ใด โรงพยาบาลบางรักจึงท�าหน้าท่ีเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินของรัฐบาลสยามอย่างเต็มภาคภูมิ 
แม้จะมีผู้อ�านวยการเป็นชาวต่างประเทศสัญชาติอเมริกัน แต่โรงพยาบาลบางรักก็ได้ประกาศ
ตนในราชกจิจานเุบกษาอย่างมศีกัดิศ์รชีดัเจนว่า “โรงพยาบาลบางรกั ซึง่เป็นโรงพยาบาลของ
ราชาธิปไตย”

ภาพจากหนังสือพิมพ์ Le Petit Parisien สื่อชั้นน�าของฝรั่งเศสยุคสาธารณรัฐ
ที่ 3, เป็นภาพเรือรบฝรั่งเศสขณะมุ่งสู่ปากน�้าเจ้าพระยาพร้อมเล็งปืนใหญ่
เข้าหาพระสมุทรเจดีย์ ช่วงเกิดกรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ.112

สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม หรือสภากาชาดสยาม
(ต่อมาคือสภากาชาดไทย) ขณะนั้นตั้งอยู่ที่กรมเสนาธิการทหารบก

(ปัจจุบันคือกรมแผนที่ทหาร) เชิงสะพานช้างโรงสี
ริมคลองหลอด มีบทบาทส�าคัญในการดูแลรักษา

ทหารบาดเจ็บและป่วยไข้ ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลบางรัก ช่วงเกิดกรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ.112

11 อ้างแล้วใน 1๐
10 จากเอกสาร “แจ้งความสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ราชกิจจานุเบกษา 10 หน้า 231-232
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 เรื่องราวท่ีควรบันทึกไว้ในที่นื้คือ ในระหว่างเกิด
กรณพีพิาทประวตัศิาสตร์ดังกล่าว ภรรยาของหมอเฮส์คอื 
นางเจนนี่ เนลสัน เฮส์ (Jennie Neilson Hays) ได้ท�า
หน้าทีเ่ป็นนางพยาบาลช่วยเหลอืทหารไทยทีบ่าดเจบ็ด้วย 
โดยท่ีในช่วงภาวะปกตินางเนลสัน เฮส์ท�างานเป็น
บรรณารักษ์ประจ�า The Bangkok library ส่วนงานรอง
คือเป็นพยาบาลและแม่บ้านของโรงพยาบาลบางรัก
 กล่าวได้ว่า โรงพยาบาลบางรักในยุคที่หมอเฮส ์
เป็นผูอ้�านวยการคนแรกท้ังในช่วงทีอ่ยูภ่ายใต้คอมมติตฝีรัง่ 
และคอมมิตตีของรัฐบาลสยาม เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อ
เสียงและมีบทบาทในการบริการรักษาพยาบาลทั้งในยาม
ปกติและในยามวิกฤต ไม่เฉพาะกรณีวิกฤตการณ์พิพาท
สยามกับฝรั่งเศส ร.ศ.112 เท่านั้น แต่ในยามท่ีเกิดโรค
ระบาดในกรุงเทพฯด้วย ยิ่งไปกว่าน้ันโรงพยาบาลบางรัก
ยุคหมอเฮส์ยังเป็นผู้น�าบริการการแพทย์ที่ทันสมัย หมอ
เฮส์ได้ช่ือว่าเป็นผูริ้เริม่น�าเทคโนโลยใีหม่ล่าสดุในการตรวจ
วินิจฉัยโรคดังที่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหน่ึงชื่อ 
Bangkok Times ค.ศ. 1902 (พ.ศ.2445) เคยลงข่าว
เรื่องหมอเฮส์ว่า
 “หมอเฮส์เป็นผูน้�าเครือ่งฉายแสงรนึเก่น (Roentgen 
ray apparatus) เข้ามาเป็นเครื่องแรกในสยาม... แน่นอน

ย่อมเป็นนิมิตหมายท่ีดีส�าหรับกรุงเทพฯ ท่ีมีเคร่ืองมือ
แพทย์ชนดินีไ้ว้ใช้ในกรงุ เพราะเครือ่งฉายเอกซ์เรย์ (X-ray) 
เป็นเครือ่งมอืท่ีมคุีณประโยชน์ในการตรวจรกัษาโรคอย่าง
มหาศาล โดยเฉพาะเมือ่น�าไปใช้กบัการวินิจฉัยแผลอกัเสบ
เรื้อรังภายในร่างกาย...”
 เช ่นกันในช่วงท่ีเกิดอหิวาตกโรคระบาดใหญ่ 
ครั้งหนึ่งในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ 5 ตามที่บันทึกอยู่ใน
หนังสือ McFarland of Siam (1958) ว่า
 “พ.ศ.2443 เกดิอหวิาตกโรคในกรุงเทพฯ อกีคร้ัง
หนึง่ มคีนตายหลายพนัคน แม่น�า้เจ้าพระยามซีากศพลอย
เต็มไปหมด นักศึกษาแพทย์ต้องออกท�าการพยาบาลช่วย
เหลือคนเจ็บ ท�าให้ประชาชนมองเห็นคุณค่าของโรงเรียน
แพทย์เป็นครั้งแรก”
 ในหนังสืออนุสรณ์วาระครบ 10 ปีของห้องสมุด
เนลสัน เฮส์ กรุงเทพฯ ได้บันทึกไว้ว่าหมอเฮส์เองก็มี
บทบาทส�าคัญในด้านสาธารณสุขป้องกันโรคระบาดครั้ง
นั้นด้วย ดังนี้
 “ในช่วงที่เกิดอหิวาต์ระบาดในกรุงเทพฯ หมอเฮส์
มีชื่อเสียงในฐานะที่ใช้วิธีการป้องกันโรคที่แหวกแนว นั่น
คือเขาได ้แนะน�าให ้ประชาชนด่ืมเหล้าเพื่อป ้องกัน
อหิวาตกโรค”12

12 Rita Ringis and Penny Visman, The Neilson Hays Library Bangkok Tenth Cycle Commemoration 
 25 January 1869-25 January 1989. 1988 Bangkok, Page 33

จิตรกรรมเขียนบนแผ่นไม้คอสอง ศาลาการเปรียญ วัดท่าข้าม 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เขียนราวรัชกาลที่ 4 เป็นภาพศพ
ลอยน�้าโดยมีทั้งอีกา และปลามากินซาก ซึ่งน่าจะเป็นภาพ
สะท้อนการระบาดของโรคห่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
(น่าจะเป็นภาพชายชาวจีนเห็นได้จากการไว้เปียแบบแมนจู)

ผู้ป่วยอหิวาต์ ในหอผู้ป่วยอัษฎางค์ 1 โรงพยาบาลศิริราช

ยุคที่ ๓ : โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) 
ในสังกัดกระทรวงนครบาล 
(พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๔๖๕)

 ในระหว่างท่ีหมอเฮส์ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลบางรักน้ัน ได้มี
การโอนย้ายสังกัดโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ตามการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย กล่าว
คอืใน ร.ศ. 121 (ราว พ.ศ. 2445) กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ (พระอิสริยยศในขณะนัน้) 
เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยได้ทรงเสนอให้โอนกจิการโรงพยาบาลในเขตพระนครซึง่มอียู่
เพียง 3 แห่ง คือโรงพยาบาลบางรัก บูรพาพยาบาลและโรงพยาบาลคนเสียจริต ซึ่งเคย
สังกัดกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ย้ายไปขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาลโดยจะให ้
กรมพยาบาลเหลือหน้าทีเ่พียงจดัการฝึกหดัวิชาแพทย์และพยาบาล ตลอดจนการสาธารณสุข
ทั่วไป แต่ยังคงโรงศิริราชพยาบาลไว้เป็นสาขาของโรงเรียนแพทย์ ซึ่งยังอยู่ในสังกัดของ
กรมพยาบาลตามเดิม ส่วนโรงพยาบาลหัวเมืองอื่นๆ ก็ให้อยู่ในความดูแลของเมืองและ
มณฑลต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลน้ันๆ ต้ังอยู่ พระยาวุฒิการบดี ผู้รักษาการอธิบดีกระทรวง
ธรรมการ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูล พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 121 ดังนี้
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ที่ 275/8181                                                 กระทรวงธรรมการ
      วนัท่ี 14 เดอืนกมุภาพนัธ์ ร.ศ. 121

 ขอเดชะ  ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
  ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวุฒิการบดี ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
พระกรุณา ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
  ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย ได้มีรับสั่งปฤกษากับข้าพระพุทธเจ้าและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ว่า 
การในกระทรวงการฝ ่ายแผนกพยาบาลตามระเบียบซึ่ งได ้ เป ็นมาและ 
ท�าอยู่ในทุกวันนี้นั้น เป็นอันยากที่จะจัดให้เจริญดีได้ เพราะเหตุว่ากระทรวง 
ต้องไปเป็นธุระจัดการภายในโรงพยาบาลเองเสียทั่วไป ก็เมื่อกระทรวงต้อง 
เป็นธุระมากไปในสิ่งนั้นก็เป็นเหตุที่จะให้โรงพยาบาลไม่เกิดแพร่หลายขึ้นได้ 
เพราะกระทรวงคงไม่สามารถท่ีจะจัดการด้วยตนเองให้แพร่หลายไปได้ท่ัวพระ 
ราชอาณาเขตร์ประการหนึ่ง และเป็นเหตุที่จะไม่สามารถให้กรมพยาบาล 
กระท�าการที่สมควรจะกระท�าให้ดียิ่งขึ้นได้ประการหนึ่ง คือเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า 
ที่แท้กระทรวงธรรมการควรจัดการฝึกหัดวิชาแพทย์ให้เจริญขึ้นอย่างหนึ่ง ฝึกหัด
คนพยาบาลให้รู้วิธีการพยาบาลมากขึ้นประการหนึ่ง ฝึกหัดการประสมยาให ้
ถูกต้องประการหนึ่ง กับตรวจตราเพื่อจะป้องกันความไข้เจ็บตามระดูกาล 
ประการหนึ่ง และตรวจการพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้ตั้งขึ้นและ 
เก็บถะเบียนเทียบ เพ่ือให้รู้น�้าหนักความไข้เจ็บส�าหรับที่จะเป็นเครื่องวินิจฉัย 
และป้องกันโรคไภยประการหนึ่ง การในส่วนตั้งโรงพยาบาลและจัดให้การ 
ด�าเนินไปนั้นเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าควรจะมอบให้อยู่ในหน้าที่ของเมืองและมณฑล

 ต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลน้ันๆ ต้ังอยู่ ถ้าการแบ่งได้เป็นหน้าที่ดังนี้เห็นด้วย 
เกล้าฯ ว่าการจะเจริญขึ้นได้ทั้งสองฝ่าย ถ้าการท้ังนี้ต้องด้วยพระกระแสพระ 
บรมราชด�าริห์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าควรจะมอบโรงพยาบาล 
ที่มีอยู ่แล้ว คือ บูรพาพยาบาล, บางรักพยาบาล, และโรงพยาบาลเสียจริต 
ให้แก่กระทรวงนครบาลจัดการปกครองต่อไป กรมพยาบาลในกระทรวง 
ธรรมการควรจะมีอยู่แต่พนักงานตรวจจ�าพวกหนึ่ง กับคงโรงเรียนแพทยาลัย 
ไว้เป็นที่ฝึกหัด, และคงโรงศิริราชพยาบาลไว้เป็นสาขาของการฝึกหัดทดลอง 
ในการเยียวยาและวิธีพยาบาลต่อไป ท้ังนี้จะควรประการใดแล้วแต่จะทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 
    ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวุฒิการบดี ขอเดชะ

เพ็ชร์, พ.
วิจิตร์, ท.
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 อย่างไรกต็าม ในปี พ.ศ. 2445 (ร.ศ.121) พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมิได้ทรงเห็นด้วยกับ 
พระด�ารขิองพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ารงราชานภุาพ 
จงึมไิด้มกีารโอนย้ายโรงพยาบาลบางรกั โรงพยาบาลบรูพา 
โรงพยาบาลคนเสยีจริตจากกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ 
ไปสงักดักระทรวงนครบาล
 จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ยุบเลิกกรมพยาบาลและต�าแหน่งอธิบดีกรม
พยาบาลเสีย และให้โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ รวมท้ัง 
โรงพยาบาลบางรักที่เคยสังกัดกรมพยาบาล กระทรวง
ธรรมการ ไปสงักดักรมการแพทย์สขุาภิบาล กรมสขุาภบิาล 
กระทรวงนครบาล ยกเว้นโรงพยาบาลศิรริาชยงัคงให้เป็น 
ส่วนหน่ึงของโรงเรยีนราชแพทยาลยัในสังกดักรมศกึษาธกิาร 
กระทรวงธรรมการ เพ่ือเป็นท่ีส�าหรับฝึกหัดวิชาแพทย ์
แก่นกัเรยีนแพทย์ต่อไป ดงัปรากฏในรายงานเสนาบดสีภา 
(เทียบเท่าคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน) ซึ่งมีพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วประทบัเป็นประธานในทีป่ระชมุ 
เมือ่วันที ่4 ธนัวาคม ร.ศ. 124 (พ.ศ.2448) เรือ่งโรงพยาบาล
คนเสยีจรติยกไปอยูก่ระทรวงนครบาล

      รายงานเสนาบดีสภา
 วันที่ 4 ธันวาคม รัตนโกสินทรศก 124 (ตรงกับวัน 28ฯ 1 ค�่า 
 ปีมเสง สัปตศก จุลศักราช 1227) ก�าหนดเวลาชุมนุมทุ่มหนึ่ง
                              รายพระนามแลนาม
ผู้มาชุมนุม กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์
  กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ
  กรมขุนสมมตอมรพันธุ์
  กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ
  สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงษ
  กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
  เจ้าพระยาวิชิตวงษวุฒิไกร
  เจ้าพระยาเทเวศวงษวิวัฒน์
   ราชการจร
   ผู้เปนประธาน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเปนประธานในที่ชุมนุม
   ราชการในระเบียบวาระไม่มี
   มีพระบรมราชโองการด�ารัสสั่ง กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์
   และเจ้าพระยาวิชิตวงษวุฒิไกรว่า โรงพยาบาลคนเสียจรติ
   ซึ่งอยู่ในกระทรวงธรรมการนั้น ให้ยกไปอยู่   
   กระทรวงนครบาล ให้ลงงบประมาณศกหน้า
        หมดราชการที่จะปฤกษาแล้ว เสด็จขึ้น เวลา 2 ทุ่ม  
   26 นาทีเปนงดการชุมนุม

รายงานเสนาบดีสภา
โอนย้ายโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

ไปสังกัดกระทรวงนครบาล พ.ศ. 2448 – 2449

1. ราชการจรเรื่อง
โรงพยาบาลคนเสีย
จรติยกไปอยูก่ระทรวง 
นครบาล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 (องค์ซ้าย),  
สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ (ขวา)
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 หลังจากการย้ายโรงพยาบาลคนเสียจริตไปสังกัดอยู่ในกระทรวงนครบาล 
โดยให้จัดงบประมาณส�าหรับโรงพยาบาลที่ย้ายไปใน ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) 
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ อืน่ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลบางรกักบัเนอสซิงโฮม โรงพยาบาล
บูรพาได้ถูกโอนย้ายไปกระทรวงนครบาลในท�านองเดียวกัน ดังปรากฏตาม 
“แจ้งความกระทรวงธรรมการ” ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 
ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) ว่า
 “ด้วยมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงน้ี (กระทรวงธรรมการ-
ผู้เขียน) ส่งโรงบูรพาพยาบาลกับโรงพยาบาลซึ่งได้รับพระราชทานเงินอุดหนุน คือ 
โรงพยาบาลสามเสน โรงพยาบาลบางรักกับเนอสซิงโฮมไปสมทบอยู่ในกระทรวง
นครบาลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) เป็นต้นไปแล้ว กระทรวง
นี้ (กระทรวงธรรมการ-ผู้เขียน) ไม่เป็นอันเกี่ยวข้องแก่โรงพยาบาลทั้ง 4 นี้ต่อไป”
 ภายใต้สงักดักระทรวงนครบาล (ซึง่เป็นกระทรวงท่ีดูแลปกครองเมอืงหลวง) 
โรงพยาบาลบางรกั (ถนนสีลม) ข้ึนตรงต่อหน่วยราชการย่อย คอืกรมแพทย์สขุาภบิาล 
(มฐีานะเทยีบเท่ากอง) ของกรมสขุาภิบาล ซ่ึงจากนัน้ได้เปล่ียนชือ่เป็นกรมนคราทร 
(ใน พ.ศ. 2468) แต่ต่อมาไม่นานเมื่อยุบกระทรวงนครบาลแล้ว ทั้งกรมนคราทร
และโรงพยาบาลบางรัก (สีลม) ได้โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย
 ข้อสังเกตคือ การโอนย้ายโรงพยาบาลบางรักไปกระทรวงนครบาล กระท�า
ในช่วงขึ้นต้นปีใหม่ของราชการไทยในยุคนั้น และในแจ้งความกระทรวงธรรมการ
ดงักล่าวมีการกล่าวถึง “เนอสซิงโฮม” ในฐานะทีเ่ป็นโรงพยาบาลของราชการแห่งหนึง่ 
จึงสันนิษฐานได้ว่าโรงพยาบาลบางรักบนถนนสีลมนั้น มีส่วนที่เป็นเนอสซิงโฮม 
ของหมอเฮส์ที่ให้บริการรักษาชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ และเป็นที่พักอาศัยของ
หมอเฮส์กับภรรยาด้วย

 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีประกาศรวมการปกครองท้องที่และ
แบ่งปันหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรมว่า

 มีพระบรมราชโองการด�ารัสเหนือเกล้าฯ ส่ังว่า แต่เดิมมา การ
ปกครองท้องท่ีแยกย้ายกันอยู่เปน หลายกระทรวง คือการปกครอง 
พระนครเปนน่าที่กระทรวงนครบาล การปกครอง หัวเมืองเปนน่าที่
กระทรวงต่างๆ ซึ่งเมื่อพุทธศักราช 2435 (ร.ศ.111) ได้โปรดเกล้าฯ 
ให้มารวมไว้เปนน่าที่กระทรวงมหาดไทยแต่แห่งเดยีว บัดนี้ทรงดำาริห์ว่า 
ราชการได้ดำาเนินมาถึงขีดคั่นอันสมควรแล้ว ที่จะรวมน่าที่ปกครองนี้ 
ไว้ในกระทรวงเดียวได้ เพราะฉะนั้นจึงทรงให้รวมน่าที่ราชการ 
ในกระทรวงนครบาลนอกจากที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ข้างล่างนี้ เข้าไว้
ในกระทรวงมหาดไทย
 ส่วนการปกครองท้องที ่พร้อมทัง้งานประชาภิบาล นคราภบิาล ฯลฯ  
 อนัเปนน่าที ่เฉภาะกรงุเทพพระมหานครนัน้ ให้มสีมหุพระนครบาล 
 เปนหัวน่ารับผิดชอบอย่างสมุหเทศาภิบาลแห่งมณฑลต่างๆ 
 ทั่วพระราชอาณาจักร…ให้โอนกรมราชทัณฑ์จากกระทรวง 
 นครบาลมาขึ้นกระทรวงยุติธรรม และโอนกรมอัยการจาก 
 กระทรวงยุติธรรมมาขึ้นในกระทรวงมหาดไทย13

ยุคที่ ๔ : โรงพยาบาลบางรัก
ในสังกัดกรมสุขาภิบาล กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๘)

 ในช่วงชีวิตรับราชการรับใช้แผ่นดินสยามมายาวนานของหมอเฮส์ โรงพยาบาล
บางรักหรือ Nursing Home มีการย้ายสังกัดกรมกองหลายครั้งตามการปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงส่วนราชการของไทย กระทั่งในบั้นปลายชีวิตของหมอเฮส์ในรัชสมัยแห่งพระบาท-
สมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่6 ได้มกีารโอนย้ายสังกดัของโรงพยาบาลบางรกั
ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2465 ได้มีประกาศพระบรม-
ราชโองการ รวมการปกครองหัวเมืองและกรุงเทพฯ ให้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน โดยยุบ
กระทรวงนครบาลมารวมกับกระทรวงมหาดไทย ด้วยเหตุนี้ กรมสุขาภิบาลและ 
โรงพยาบาลบางรัก (สีลม) จึงต้องโอนย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2465 
จึงกล่าวได้ว่าในระยะเวลา 35 ปี ที่นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ รับราชการกินเงินเดือน
จากรัฐบาลสยามในฐานะเป็นผู้อ�านวยการและอาจารย์สอนคนแรกของโรงเรียนแพทยา-
กร (พ.ศ. 2432)14 และในฐานะผูอ้�านวยการคนแรกของโรงพยาบาลบางรกัยาวนานทีส่ดุ 
(พ.ศ. 2434-2467) ท่านได้ทุ่มเทก�าลังความสามารถในการบริหารกิจการโรงพยาบาล
ของรัฐท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของกรุงรัตนโกสินทร์ให้ยืนยาวมาจนกลายเป็นโรงพยาบาล
เลิดสินในปัจจุบัน ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันต้อง 
เลิกล้มกิจการไป อย่างเช่น โรงบูรพาพยาบาล (ตั้งอยู่ริมป้อมมหาไชย) โรงพยาบาล
เทพศิรินทร์ โรงพยาบาลสามเสน เป็นต้น

14 พระบ�าราศนราดูร, “ประวัติกระทรวงสาธารณสุข”, ในอนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๑๕ ปี 
พ.ศ. 2485-2500, พิมพ์ที่ รพ.อุดมพระนคร: พ.ศ. 2500, กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, หน้า 13

13   “ประกาศรวมการปกครองท้องทีแ่ละแบ่งปันหน้าทีร่ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกบักระทรวง
ยุติธรรม” ราชกิจจานุเบกษา 39 (2 สิงหาคม 2465), หน้า 80
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 แม้หมอเฮส์จะเป็นหมอมชิชนันารชีาวอเมรกินัท่ีตัง้คลนิกิตรวจรกัษาโรค โดยคดิค่าธรรมเนยีมขึน้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยทีต่ลาดน้อย เมือ่ปี พ.ศ. 243015 
แต่เมื่อท่านถึงแก่กรรมใน พ.ศ. 2467 หนังสือพิมพ์ Bangkok Times ฉบับ Monday 4th February 1924 ได้ลงค�าไว้อาลัยถึงนายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ ตอน
หนึ่งว่า 
 “…ในกาลข้างหน้าวนัหนึง่อาจจะมกีารหวนระลกึถงึคุณปการของเขาว่า เขาได้สละอทิุศเงนิทองทีเ่ขาหาได้ในประเทศนี ้ (ประเทศไทย) ให้คงอยูใ่นประเทศนี”้ 
สมดังมโนปณิธานของหมอเฮส์ว่า “ข้าพเจ้าต้องการให้เงินทองที่ข้าพเจ้าทำาได้ในประเทศนี้ อยู่ในประเทศนี้”
 ไม่เพียงแต่สมบัติพัสถานของท่านจะทิ้งไว้แก่แผ่นดินไทยเท่านั้น แม้แต่สรีระร่างกายของนาวาเอกนายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ ก็ยังฝากฝังไว้ในประเทศนี ้
ณ สุสานโปรเตสแตนท์ กรุงเทพฯ (Bangkok Protestant Cemetery) ข้างวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุงเฉกเช่นเดียวกับแพทย์มิชชันนารีผู้มีคุณปการต่อแผ่นดินไทย
ทั้งหลาย เช่น หมอแดเนียล บีช บรัดเลย์ และตระกูลแพทย์แมคฟาร์แลนด์ เป็นต้น

เริ่มออกโฉนดที่ดินส�าหรับ
โรงพยาบาลบางรัก 
(ถนนสีลม) พ.ศ. ๒๔๖๘
 แม้โฉนดที่ดินหมายเลข 1 อันเป็นโฉนดฉบับแรก
ของประเทศไทยเคยมีมาเมื่อ 1 ตุลาคม ร.ศ.120 (พ.ศ. 
2444) ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว แต่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ
ราชการ เช่น โรงพยาบาลบางรกั (ถนนสีลม) กย็งัไม่มหีลัก
ฐานโฉนดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลอย่างเป็น
ทางการ จนกระทั่งในปีสุดท้ายก่อนหมอเฮส์จะเสียชีวิต 
ทางราชการโดยกรมตรวจเงนิแผ่นดนิ กระทรวงพระคลงั
มหาสมบัติในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงเริ่มมีค�าส่ังให้กรม
ทะเบยีนทีด่นิเริม่ท�าการรงัวดัทีดิ่นเพือ่ออกโฉนดทีด่นิอนั
เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) เป็นครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2466 ดังความ
ในส�าเนาหนังสือฉบับนี้ว่า

15 “ภาพและประวัติที่น่าสนใจของแพทย์รุ่นเก่าบางท่าน”, ในอนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ 20 ปี พ.ศ.2485-2505, พ.ศ.2505, กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, หน้า 629

สุสานโปรเตสแตนท์  กรุงเทพฯ ข้างวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง ที่ฝังร่างของสามีภรรยา นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ และนาง เจนนี่ เนลสัน เฮส์ (ภาพซ้าย) จารึกชื่อ THOMAS HEYWARD HAYS ,MD., (ภาพขวา)

1

1

2

2



6766

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

                                                                         (โฉนดฉบับที่ 28)
ตราครุฑ

                                            ที่ว่าการ………………………………………………
                                    วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2467
                             เรียนมายัง มหาเสวกเอก พระยาบริบรูณ 
เวชสมบัติ  อธิบดีกรมพระคลังข้างที่
              ด้วย กรมตรวจเงินแผ่นดิน  
 ขอรังวัด รับโฉนดที่ดิน  ระวาง  2 ต 15-11    1 อ
เลขที่ดิน 3  ต�าบล สาทร  อ�าเภอ  สาทร   
จังหวัด  พระนคร  ได้ก�าหนดให้พนักงานรังวัดออกไปท�าการรังวัดที่ดินแปลงนี้
วันที่ 18  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2467  เวลา 11 นาฬิกา ก่อนเที่ยง  
แต่ที่ดินที่ กรมตรวจเงินแผ่นดิน ขอรังวัดนี้ติดต่อกับ ที่ดินของสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพลพบุรีราเมศวร์ คือโฉนด
หมายเลขที่ 387 และที่ดินของกรมพระคลังข้างที่คือ
โฉนดหมายเลขที่ 397 
 เพราะฉะนัน้ ขอให้ได้โปรดส่ังเจ้าน่าทีไ่ปคอยระวงัชีแ้นวเขตร์ตามวันเวลาที่
ได้ก�าหนดมาแล้วนั้น เพื่อให้การรังวัดได้ส�าเร็จตลอดไป
    ควรมิควร

ตราครุฑ
ที่ 49/2096              กรมตรวจเงินแลกรมเจ้าจ�านวน
        วนัที ่29 พฤศจิกายน พระพทุธศักราช 2466
  แจ้งความมายัง พระยาวิสูตร์เกษตรศิลป์ ผู ้ช่วยอธิบดี 
กรมทะเบียนที่ดิน แลเจ้าพนักงานออกโฉนดที่ดินกรุงเทพฯ
  ด้วยท่ีดินต�าบลบางรกั อ�าเภอสาทร จังหวัดพระนคร ระวาง 
2ต.1อ.15 เลขท่ีดิน 3 (ที่ตั้งโรงพยาบาลบางรัก) เปนที่รัฐบาล แต  ่
โฉนดส�าหรับที่ดินแปลงนี้ยังหามีไม่ กรมตรวจเงินแผ่นดินประสงค์จะขอ 
รังวัดรับโฉนดไว้ให้เปน หลักฐาน
  เพราะฉะนัน้ ขอเจ้าคณุได้โปรดส่งให้เจ้าน่าท่ีไปท�าการรงัวดั 
ท่ีดินดังกล่าวแล้ว แลออกโฉนดในนามกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อไป 
ได้ให้หลวงอาทรบรรณกิจ ขุนพิสิษฐ์บรรณกร หรือนายเทียนพลอยรัตน์ 
เจ้าพนักงานกรมตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดผู้หนึ่งมานัดท�าการรังวัดตลอดจน 
การรับโฉนดแทนกระทรวงพระคลังฯ ด้วยแล้ว ท่ีดินแปลงนี้เปนที่หลวง 
หามีสิ่งส�าคัญเดิมไม่
                           โอกาศนี้ ขอแสดงความนับถือมายังเจ้าคุณ
 
                    
    แทนผู้ก�ากับกรมตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ 24
753

อ�ามาตย์เอก
(ลงนาม)      
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยอธิบดี
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 หลงัจากกรมตรวจเงนิแผ่นดินมคี�าสัง่ให้กรมทะเบยีนทีด่นิท�าการรงัวดั
ทีด่นิอนัเป็นทีต่ัง้ของโรงพยาบาลบางรกั (ถนนสีลม) แล้ว ต้องใช้เวลาอีกเกือบ 
8 เดือน จึงจะมีพนักงานรังวัดออกไปท�าการรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว ในวัน
ที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 2467 ความล่าช้านัน้น่าจะมสีาเหตสุ�าคญัเนือ่งมาจาก
เขตทีด่นิของกรมพระคลงัข้างทีซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ของโรงพยาบาลบางรกั (ถนนสลีม) 
ตดิต่อกบัทีด่นิของสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขนุลพบรุรีาเมศร์ ทาง
ราชการจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบในการระวังชี้แนวเขตเพื่อไม่ให้มีข้อ
ขัดแย้งกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ดังนั้นกว่าจะได้ “ใบไต่สวนในการเดินส�ารวจ
หมายเขตร์ที่ดินเพื่อออกโฉนด” เป็นที่เรียบร้อย “ตามหนังสือกรมตรวจเงิน
แผ่นดินที่ 49/2056 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466” ก็ต้องใช้เวลา
ถงึเกอืบ 2 ปี คอืวนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2468 โดยมขีนุพสิษิฐ์บรรณกร 
เป็นผูแ้ทนกระทรวงพระคลงัมหาสมบัตทิ�าหน้าทีเ่ป็นผูน้�ารงัวดัและให้ถ้อยค�า
ว่าท่ีดินเลขท่ี 108 อันเป็นท่ีต้ังของโรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) ต�าบล
สาทร อ�าเภอสาทร (บางรัก) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) ประมาณที่ดิน
จ�านวน 6 ไร่ 1 งาน 7 วา หรือ 2507 ตารางวา เป็นของกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ในบังคับสยาม “ได้มาโดย กระทรวงมหาดไทยมอบให้ตามทาง
ราชการแต่เมื่อ พ.ศ. 2466” 
 ข้อสังเกตคือในปี พ.ศ. 2466 นั้น โรงพยาบาลบางรักยังอยู่ในสังกัด
กรมสุขาภิบาล กระทรวงมหาดไทย แต่ต่อมาในปี พ.ศ.2468 โรงพยาบาล
บางรักน่าจะมีสังกัดคาบเกี่ยวกับกรมสุขาภิบาลและกรมนครบาล ดังมีหลัก
ฐานอยู่ใน “ใบไต่สวนในการเดินส�ารวจหมายเขตร์ที่ดิน เพื่อออกโฉนด” จะ
เห็นได้ว่าผู้แทนเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ดินโรงพยาบาลบางรักทางด้านถนน
สีลม และถนนตดัใหม่ คือขนุวภิาคภมูสิถาน เป็นข้าราชการของกรมนคราทร
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 ดังนั้นจึงเป็นที่ยุติว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 108 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนตัดใหม่ (ปัจจุบันคือถนนศรีเวียง) ตำาบลสาทร (บางรัก) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) ให้ไว้เป็นสำาคัญแก่
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตั้งอยู่ที่ในพระบรมมหาราชวัง ตำาบลพระราชวัง เขตร์อำาเภอพระราชวัง เป็นโฉนดที่ตั้งของโรงพยาบาลบางรัก บนเนื้อที่ประมาณ 2๕07 ตาราง
วา (6 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา) ทิศเหนือจรดถนนสีลม ทิศใต้ติดถนนตัดใหม่ (ปัจจุบันคือถนนศรีเวียง) และอีก 2๕ ปีต่อมาโฉนดที่ดินผืนนี้ได้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลแห่งใหม่
ในชื่อโรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบันนี้มีเนื้อที่ดินประมาณ 2792 ตารางวา (หรือ 6 ไร่ ๓ งาน 92 ตารางวา)

ยคุที ่๕ โรงพยาบาลบางรกั (ถนนสลีม) 
สังกัดกรมสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. ๒๔๖๘ – พ.ศ. ๒๔๘๕)

 ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขของไทยที่ส�าคัญ เร่ิมต้น
จากการก่อตัง้ “กรมสาธารณสขุ” ขึน้ในกระทรวงมหาดไทย เมือ่ 
พ.ศ. 2461 เพื่อรวมงานทั้งหมดเกี่ยวกับ Public Health ที่
กระจัดกระจายอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มารวมอยู่ใน
สังกัดกรมเดียวกันคือ “กรมสาธารณสุข” กระทรวงมหาดไทย 
แต่เนือ่งจากในช่วงต้นยงัไม่สามารถโอนกจิการของกรมสขุาภบิาล
มาไว้ในกรมสาธารณสุขได้ เนือ่งจาก “มเีหตุไม่สะดวกกบัทางการ
บางอย่าง” จึงต้องรอเวลามานานถึง 8 ปี พระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวจึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้โอนงาน 
Public Health ของกรมสุขาภิบาลไปรวมในกรมสาธารณสุข
เมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2468 มีผลให้โรงพยาบาลต่างๆ 
ทีเ่คยสงักดัในกรมสขุาภบิาลรวมทัง้โรงพยาบาลบางรกั ไปสังกดั
กรมสาธารณสุขนับแต่นั้นมา

1. อาคารกรมสาธารณสุขเดิม
ในกระทรวงมหาดไทย

ติดกับเชิงสะพานช้างโรงสี
2. กระทรวงสาธารณสุข

วังเทวะเวสม์ 1

2
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 2468 โอนงาน Public Health ของกรมสขุาภบิาล กระทรวงมหาดไทยไปรวมใน กรมสาธารณสขุ กระทรวง
มหาดไทย16

- วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2468
 ...ด้วยตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ทรงพระ 
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกการศุขาภิบาลแพนกป้องกันความป่วยไข้ให้ความศุขแก่ประชาชน (Public Health) จาก 
กรมศุขาภิบาลไปรวมข้ึนอยู่ในกรมสาธารณสุข แต่ในเวลานั้นมีเหตุไม่สะดวกกับทางการบางอย่าง การจึงได้รอ 
ต่อมา
 บั ด น้ี ถึ ง เวลา อันสมควร ท่ีจะรวมการศุ ขา ภิบาลแพนกนี้ ให ้ อยู ่ ในความบั งคับบัญชาของกรม 
สาธารณสุขได้ เพื่อให้การงานได้ด�าเนินไปโดยเรียบร้อยสะดวกดียิ่งขึ้น
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้โอนการในกรมสุขาภิบาล แพนกป้องกันความป่วยไข้ให้ความศุข 
แก่ประชาชน ไปรวมขึ้นกรมสาธารณสุข คือ
  1. การปกครองและการจัดการเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆ
   ก. โรงพยาบาลกลาง
   ข. โรงพยาบาลบางรัก
   ค. โรงพยาบาลคนเสียจริต
   ฆ. โรงพยาบาลโรคติดต่อ
  2. ที่ท�าการตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ
  3. การตรวจแลป้องกันโรคฝ่ายบก (โรคติดต่อ) มี
   ก. การตรวจแลป้องกันไข้ทรพิษ
   ข. การตรวจแลป้องกันอหิวาตกโรค
   ค. การตรวจแลป้องกันกาฬโรค รวมทั้งการท�าลายสัตว์ร้ายต่างๆ
  4. การตรวจศพ
  5. การตรวจแลป้องกันโรคร้ายทางทะเล ...
   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เปลี่ยนนาม กรมสุขาภิบาลเป็น กรมนคราทร

 พระบ�าราศนราดูร อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
(ระหว่าง พ.ศ. 2502 – 2506) ได้เขยีนบนัทกึ “ประวัตกิระทรวง
สาธารณสุข” ไว้ในหนังสืออนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๑๕ 
ป ี พ.ศ. 2485 – 2500 ในช่วงที่ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ระหว่าง พ.ศ. 2497 – 2501) มีความตอนหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางรัก (โรงพยาบาลหมอเฮส์) ดังนี้
 “เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2465 ได้มีประกาศพระบรม
ราชโองการรวมการปกครองหัวเมืองและกรุงเทพให้อยู ่ใน
กระทรวงเดียวกัน โดยยุบกระทรวงนครบาลมารวมกับกระทรวง
มหาดไทย เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทยลาออกเพราะชราและเจ็บป่วย ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล ด�ารง
ต�าแหน่งเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย การสาธารณสุขในกรุงเทพฯ 
นัน้อยูใ่นความดแูลของกรมแพทย์สขุาภบิาล กรมแพทย์สขุาภบิาล
อยูใ่นสงักดักรมสขุาภบิาลอกีชัน้หนึง่ ต่อมากรมสขุาภบิาลเปลีย่น
ชื่อเป็นกรมนคราทร กรมแพทย์สุขาภิบาลมีนายแพทย์ชาว 
ต่างประเทศเป็นเจ้ากรมบังคับบัญชา เมื่อยุบกระทรวงนครบาล
ลงแล้ว กรมแพทย์สุขาภิบาลในกรมนคราทร โอนมาสังกัดอยู ่
ในกระทรวงมหาดไทย แต่การบังคับบัญชาการสาธารณสุข 
ในกรงุเทพฯ คงอยูก่บักรมแพทย์สขุาภบิาล ในสงักดักรมนคราทร 
เร่ือยมาจนถงึ พ.ศ. 2468 จงึได้โอนมาสังกดัอยูใ่นกรมสาธารณสุข

16 “โอนกองแพทย์สุขาภิบาลไปขึ้นกรมสาธารณสุขแลเปลี่ยนกรมศุขาภิบาลเป็นกรมนคราทร” ราชกิจจานุเบกษา 42 
(26 เมษายน 2468), หน้า 235 – 238 และส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ 6 มร.60/58 – น7.1/4

เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ เจ้าพระยายมราช

1 2
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 กิจการสาธารณสุขในกรมแพทย์สขุาภิบาล ซ่ึงโอน
มาอยูใ่นกรมสาธารณสขุน้ัน คือ
 1. โรงพยาบาลคนเสียจริต ธนบุรี
 2. โรงพยาบาลโรคติดต่อ ธนบุรี
 3. โรงพยาบาลกลาง
 4. โรงพยาบาลบางรัก (โรงพยาบาลหมอเฮส์)
 5. การกักเรือตรวจโรคทางทะเล
 6. ห้องแยกธาตุ (กองชันสูตรทางแพทย์ 
 กรมวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน)
 7. การตรวจตราความสะอาดในพระนคร
 8. การตรวจป้องกันโรคติดต่อ
 นับเป็นเวลาราว 8 ปี ตั้งแต่มีประกาศให้รวมการ
สาธารณสุขในกรุงเทพ กับหัวเมืองแล้วจึงรวมกันได้ เมื่อ
โอนงานมารวมกันแล้ว กรมแพทย์สขุาภิบาลเปลีย่นฐานะ
เป็นกองแพทย์สขุาภบิาลแห่งพระนคร และกรมสาธารณสขุ
ได ้ รับอนุมัติให ้ปรับปรุงส ่วนบริหารราชการใหม่ใน 
พ.ศ. 2469 ในรัชการที่ 7”17  

พระบ�าราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2506-2513

ยุคที่ ๖ : “แผนกสุขศาลาบางรัก” 
(พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๖)
อีกบทบาทหนึ่งของโรงพยาบาลบางรัก
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 ในสมัยรัชกาลที่ 7 พ.ศ.2472 กรมสาธารณสุขได้มีด�าริจัดตั้ง “สุขศาลา” ขึ้น
ในบริเวณโรงพยาบาลบางรัก  โดยมีฐานะเป็น “แผนกสุขศาลา” เพื่อเป็นสถานบ�าบัด
โรคทั่วไปแก่ประชาชน โดยสังกัดอยู่ในกองสาธารณสุขพระนคร (เดิมคือกองแพทย์
สุขาภิบาลแห่งพระนคร) 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2473 กรมสาธารณสุข ได้จัดต้ังหน่วยงานพิเศษขึ้นเรียกว่า 
“แผนกบ�าบัดกามโรค” สังกัดกองสุขศึกษา กรมสาธารณสุข ด�าเนินงานเฉพาะการ
บ�าบัดรักษาผู้ป่วยกามโรคชนิดต่างๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และมีที่ต้ังหน่วยอยู่ใน 
โรงพยาบาลบางรัก ถนนสีลมเช่นเดียวกัน จนต่อมาในปี พ.ศ.2474 กรมสาธารณสุข 
ได้จดัท�าโครงการพัฒนาการอนามยัท้องถิน่ขึน้ในจงัหวดัพระนครเป็นครัง้แรก โดยจดังาน
สขุาภิบาลตวัอยา่งขึน้ในท้องที่อ�าเภอบางรัก มีการปอ้งกนัโรค บ�าบดัโรคแก่ประชาชน
ในท้องที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนกสงเคราะห์มารดาและเด็กรวมอยู่ด้วย 
มนีายแพทย์แสง สทุธพิงศ์ หรอืพระชาญวิธเีวชช์18 เป็นหวัหน้าด�าเนนิการ มทีีต่ัง้ท�าการ 
ณ สุขศาลาบางรัก ถนนสีลม (บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลบางรัก) ทั้งนี้เพื่อเป็น 
ตัวอย่างกับท้องถ่ินอ่ืนๆ ในการจัดการสุขาภิบาล ด้วยเหตุน้ี โรงพยาบาลบางรักจึงมี
หน่วยงานที่มีหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ส�าคัญถึง 3 หน่วยงานอยู่ใน 
สถานที่แห่งเดียวกัน คือ
        1.  สุขศาลาตัวอย่างบ�าบัดโรคทั่วไป
        2.  แผนกสงเคราะห์มารดาและเด็ก
        3.  แผนกบ�าบัดกามโรค

17 พระบ�าราศนราดูร, “ประวัติกระทรวงสาธารณสุข” อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ครบ ๑๕ ปี, กรุงเทพฯ, 2500, หน้า 36 -37 18   อดตีรัฐมนตรกีระทรวงสาธารณสขุ (ระหว่าง 31 พ.ค. 11 พ.ย. 2490) และอดตีปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
(ระหว่าง 1 มี.ค. 2489 – 31 พ.ค. 2490)

นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์ หรือพระชาญวิธีเวชช์

ตึกที่ถนนสาทรใต้ โรงพยาบาลบางรัก
ใช้เป็นสถานที่ท�าการ ตั้งแต่ปี 2508

หลังย้ายมาจากสถานที่ตั้งเดิมริมถนนสีลม
ต่อมาใช้เป็นตึกอ�านวยการกองควบคุมโรคและ

คุดทะราดหลังแรก (ภาพนี้ถ่ายไว้ในปี พศ.2512)

1

2
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 เกี่ยวกับ “สุขศาลาบางรัก” จากค�าบอกเล่าของท่านผู้หญิง 
พูนศุข พนมยงค์ ผู ้ เคยอาศัยอยู ่ ในย ่านถนนสีลมในสมัยนั้น 
(พ.ศ.2465 – 2484) ท�าให้ทราบข้อเท็จจริงว่า “สุขศาลาบางรัก” 
เป็นสถานที่ตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยนอก (O.P.D.) เท่านั้น ไม่มีเตียง
ส�าหรับรับผู้ป่วยใน เพราะมีอาคารตึก 2 ชั้น เพียงหลังเดียว ยาวตาม
ถนนสีลมเพียงไม่กี่ห้อง มีป้ายติดไว้ว่า “สุขศาลาบางรัก” ซึ่งเคยมี
แพทย์ประจ�าสุขศาลา 3 คน คือ นายแพทย์บุญ สุวรรณศร19

แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกษมศรี (ภรรยานายแพทย์อวย เกตุสิงห์) 
และแพทย์หญิงเพียร เวชชบุล
 ในสมยัรัชกาลที ่8 พ.ศ.2484 แผนกบ�าบดักามโรค (สขุศาลา
บางรัก) ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกบ�าบัด
กามโรค โรงพยาบาลบางรัก”สังกัดกองแพทย์สังคม กรมสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย และในปีน้ีเองได้รบังบประมาณก่อสร้างอาคารผู้
ป่วยกามโรค จ�านวน 2 หลัง ท�าให้สามารถรับผู้ป่วยกามโรค เข้ารับ
การรักษาได้ประมาณ 50 เตียง โดยมีนายแพทย์บุญ สุวรรณศรเป็น
ผูด้�าเนนิการ ได้มกีารจดัหาแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีเพิม่เตมิรวม
ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินงานบ�าบัดรักษา
กามโรคด้วย

 ต่อไปนี้เป็นเอกสารหลักฐานส�าคัญที่แสดงว่ารัฐบาลไทย โดยกระทรวง
มหาดไทย มีด�าริที่จะจัดตั้ง “แผนกบ�าบัดกามโรค” ขึ้นใน “สุขศาลาบางรัก”

พ.ศ.๒๔๗๕ ส่งแพทย์ไปดูงานกามโรคที่กัวลาลัมเปอร์๒๐       
 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2472 กระทรวงมหาดไทยจะส่งแพทย์กรมสาธารณสุข 
2 นาย คือ 
 1. รองอ�ามาตย์โทขุนสถิตเวชชศาสตร์ และ 
 2. รองอ�ามาตย์โทส่ง รัตนสาขา
 ไปดงูานบ�าบดัรกัษากามโรค “เพือ่ประโยชน์แก่การบ�าบดักามโรคในกรุงสยาม 
ซึ่งจะได้จัดให้มีขึ้นที่สุขศาสาบางรักในเวลาอันเร็วนี้” โดยไปดูงานกามโรคที่
กัวลาลัมเปอร์และสิงค์โปรดเป็นเวลา 6 เดือน
 ต่อมา พ.ศ. 2482 กรมสาธารณสุขได้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลบางรกั
(ถนนสีลม) ขึ้นใหม่และเปิดรับคนไข้ในปีนั้น แต่มีวัตถุประสงค์เปิดรับเฉพาะผู้ป่วย
กามโรค ครั้นปลายปี พ.ศ.2486 ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 ส่วน
ที่เป็น “สุขศาลาบางรัก” ถูกทิ้งระเบิดทางอากาศ กิจการรักษาโรคทั่วไปของ 
“สุขศาลาบางรัก” จึงต้องยุบเลิกไป
 โรงพยาบาลบางรักยงัคงด�าเนนิการรกัษาเฉพาะผู้ป่วยกามโรคเพียงอย่างเดยีว 
ไม่รับรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน แม้ภายหลังมหาสงครามสิ้นสุดแล้วก็ตาม

1

2 3

1. ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
2. แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกษมศรี
3. แพทย์หญิงเพียร เวชชบุล19 อดีตอธิบดีกรมอนามัย (พ.ศ.2509 – 2511) 20  ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ 7 กระทรวงมหาดไทย มร 7 ม/70 – ม7.1/14 

ส่งแพทย์ไปดูวิธีและระเบียบการบ�าบัดโรคต่างๆ ณ เมืองต่างประเทศ

ตึกอ�านวยการกองควบคุมกามโรคและคุดทะราด ถนนสาทรใต้
ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.2510 (ภาพนี้ถ่ายไว้ในปี พ.ศ. 2514)
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ยุคที่ ๗ : โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) 
สังกัดกรมการแพทย์ในช่วง
ก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข
 (พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๙๐)

 กรมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาท 
ในฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์รวมของกิจการแพทย์และ
สาธารณสุขของรัฐมาเป็นเวลานานถึง 24 ปี นับแต่จัดตั้งขึ้นใน 
พ.ศ. 2461 กระทั่งถึง พ.ศ. 2485 ได้มีการก่อตั้งกระทรวง
สาธารณสขุขึน้ ดงันัน้โรงพยาบาลบางรกั (ถนนสลีม) จึงถกูโอนย้าย
ไปสังกัดกรมการแพทย์ ซ่ึงเป็นกรมใหม่ที่จัดต้ังขึ้นพร้อมกับ
กระทรวงสาธารณสุขในยุคของรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
 กระทรวงสาธารณสุขได้บันทึก “ประวัติและผลงานของ 
กรมการแพทย์”21 ท่ีเก่ียวข้องกับโรงพยาบาลบางรักในสังกัด 
กรมการแพทย์ในยุคก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขไว้ดังนี้

 เมื่อก่อนปี พ.ศ. 2485 ขึ้นไป การด�าเนินงานก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อรับตรวจและรักษาโรคให้
ประชาชนทัว่ราชอาณาจกัรนัน้ เป็นหน่วยงานเล็กๆ อยูใ่นกรมสาธารณสขุ ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็นกรมอนามยั 
สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้าง และเป็นหน่วยงานอยู ่ในกระทรวงและองค์การอื่นๆ บ้าง 
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2485 รัฐบาลซึ่ง ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้
ด�าริรวบรวมกิจการในด้านการรักษาพยาบาลและด้านการป้องกันโรคให้เป็นปึกแผ่น ด�าเนินงานให้เจริญ
ก้าวหน้าทดัเทยีมอารยะประเทศทัง้หลาย จงึได้ประกาศพระราชกฤษฎกีาตัง้กระทรวงสาธารณสขุขึน้เมือ่
วันที่ 10 มีนาคม พุทธศักราช 2485 และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พ.อ.ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนแรก กระทรวงสาธารณสุข มีกรมขึ้นในสังกัด คือ 
 1. ส�านักงานเลขานุการรัฐมนตรี
 2. ส�านักงานปลัดกระทรวง
 3. กรมการแพทย์
 4. กรมอนามัย
 5. กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดั ง นั้ น  ก ร ม ก า ร แ พ ท ย ์ จึ ง มี ก� า เ นิ ด ตั้ ง แ ต ่ วั น ที่  1 0  มี น า ค ม  พ . ศ . 2 4 8 5  พ ร ้ อ ม 
กับมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พ.ท. นิตย์ เวชชวิสิสต์ ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์เป็นคนแรก 
และได้ด�ารงต�าแหน่งตลอดมาจนปัจจุบันนี้

21 “ประวติัและผลงานของกรมการแพทย์”, อนสุรณ์กระทรวงสาธารณสขุ
ครบ ๑๕ ปี พ.ศ.2485 – 2500, 2500, หน้า 105 – 106

1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
2. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี

 กรมการแพทย์มหีน้าทีด่�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาล ในการจดัให้มโีรงพยาบาลทัว่ราชอาณาจกัร 
ให้เป็นสถานที่ท�าการตรวจโรคและให้การบ�าบัดโรคแก่ประชาชนทั่วไป และจัดให้มีนายแพทย์ พยาบาล กับ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแพทย์ตามหลักวิชาการโดยถูกต้องและทันสมัย 
และได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมการแพทย์ พ.ศ. 2485 ให้แบ่งส่วนราชการ 
กรมการแพทย์ออกเป็น 5 กอง คือ
 1. ส�านักงานเลขานุการกรม
 2. โรงพยาบาลกลาง
 3. โรงพยาบาลวชิระ
 4. กองโรงพยาบาลโรคจิตต์
 5. กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
 กองต่างๆ เหล่านี้ ได้แบ่งหน้าที่ราชการออกเป็นแผนกต่างๆ ตามคุณภาพและปริมาณของงานของ
แต่ละกองในขณะนั้น เพื่อให้ปฏิบัติราชการไปด้วยดี เมื่อได้จัดต้ังกรมการแพทย์ข้ึนแล้ว ได้โอนโรงพยาบาล
จากกรมอนามยัเดิมมาอยูใ่นสังกดั รวม 25 โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลอยูใ่นจงัหวดัพระนคร 3 โรงพยาบาล 
คือ
 1. โรงพยาบาลบางรัก
 2. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี
 3. โรงพยาบาลโรคเรื้อน พระประแดง

1

2



8180

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 ในระยะการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขปีแรก พ.ศ. 2485 นั้น ยังไม่
ปรากฏชัดเจนว่า “โรงพยาบาลบางรัก” ในสังกัดกรมการแพทย์น้ัน เป็นส่วน
ราชการท่ีขึ้นอยู ่กับ “กอง” ใด มีเพียงหลักฐานของกรมการแพทย์ว ่า 
“โรงพยาบาลบางรกั” มีฐานะและหน้าทีเ่ป็น “โรงพยาบาลเฉพาะ” ซึง่ในขณะน้ัน
มีเพียง 4 แห่ง เท่านั้นคือ โรงพยาบาลโรคเรื้อน โรงพยาบาลวัณโรค โรงพยาบาล
บางรัก และโรงพยาบาลโรคจิตต์ ข้อน่าสังเกตคือ โรงพยาบาลบางรักเป็น 
โรงพยาบาลเฉพาะเพียงแห่งเดียวที่ทำาหน้าที่ 2 ด้าน คือ บำาบัดโรคเฉพาะด้าน
กามโรคและบำาบัดโรคทั่วไป โดยมีสถิติผู้ป่วยโรคทั้งสองด้านในปี พ.ศ. 2485 
เป็นจ�านวนใกล้เคียงกัน คือสถิติบ�าบัดกามโรคจ�านวน 19,899 ราย และบ�าบัด
โรคทั่วไปจ�านวน 18,426 ราย รวมทั้งสิ้น 38,325 ราย ซึ่งนับว่าเป็นสถิติการ
บ�าบัดรักษาโรคแก่ผู ้ป ่วยที่สูงมาก เมื่อเทียบกับสถิติการบ�าบัดรักษาโรค 
ของโรงพยาบาลเฉพาะอีก 3 แห่ง ซึ่งมียอดผู้ป่วยรวมเพียง 5,187 ราย หรือ 
แม้กระทัง่สงูกว่าครึง่หน่ึงของโรงพยาบาลท่ัวไป อกี 30 แห่งในเวลานัน้ ซึง่มยีอด
ผู้ป่วยนอกรวมเพียง 61,829 รายเท่านั้น ในปี พ.ศ.2485 โรงพยาบาลทั้งหมด
ท่ีอยูใ่นสงักดักรมการแพทย์รวมทัง้สิน้ 34 แห่ง กล่าวคอื โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ 
3 แห่ง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 22 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลที่รัฐบาลควบคุม
และยึดครองกิจการโรงพยาบาลมิชชันนารีกับโรงพยาบาลของอินโดจีน 9 แห่ง 
ดังเอกสารหลักฐานรายงานของกระทรวงสาธารณสุข22 ดังนี้

 ในปี 248๕ ซึง่ได้จดัตัง้กรมการแพทย์ขึน้เป็นปีแรกนัน้  เป็นเวลาทีก่�าลงัมสีงครามโลกครัง้ทีส่อง 
ดงันัน้จึงเกดิการขาดแคลนเวชภณัฑ์ เครือ่งมอื เครือ่งใช้ในการแพทย์อนัเป็นวตัถปัุจจยัส�าคัญส�าหรบัการ
ใช้ในการตรวจโรคและรักษาโรคเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุให้กรมการแพทย์ต้องประสพอุปสรรคในการ
ด�าเนินงานในทางหลักวิชาการแพทย์อย่างยากล�าบากยิ่ง ถึงอย่างไรก็ดี กรมการแพทย์ก็ได้พยายาม 
ฟันผ่าอุปสรรคทั้งมวลโดยมิได้ย่อท้อ ปรากฏผลของการรักษาโรคให้แก่ประชาชนในปี 2485 คือ
 1. โรงพยาบาลทั่วไป
  (1) คนไข้ภายใน
   แผนกอายุรกรรม 7,485 ราย
   แผนกศัลยกรรม 4,642  ” 
   แผนกสูติกรรม 836  ”
   รวม          12,963  ”
  (2) คนไข้ภายนอก
   แผนกอายุรกรรม 38,568 ราย
   แผนกศัลยกรรม 21,281 ”
   แผนกสูติกรรม 1,980 ”
   รวม           61,829 ”
 2. โรงพยาบาลเฉพาะ
  (1) โรงพยาบาลโรคเรื้อน 926 ”
  (2) โรงพยาบาลวัณโรค 199 ”
  (๓) โรงพยาบาลบางรัก
   ก. บำาบัดกามโรค 19,899 ”
   ข. บำาบัดโรคทั่วไป 18,426 ”
  (4) โรงพยาบาลโรคจิตต์
   คนไข้ภายใน 2,871 ”
   คนไข้ภายนอก 1,191 ”22 “ประวตัแิละผลงานของกรมการแพทย์” อนสุรณ์กระทรวงสาธารณสขุ, 

ครบรอบ ๑๕ ปีฯ, 2500, หน้า 108 -109 

 อย่างไรกต็าม ท่ามกลางภาวะของมหาสงคราม ซึง่ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะย่านบางรัก ถนนสีลม 
เป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เนื่องจากกอง
ทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งค่ายอยู่ ณ สวนลุมพินี จนกระทั่งใน
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2486 เป็นวันที่ย่านถนน 4 ส. คือ 
ส่ีพระยา สุรวงศ์ สีลมและสาทร ถูกฝ่ายสัมพนัธมติรโจมตทีาง
อากาศคร้ังใหญ่ มีอาคารสถานท่ีหลายแห่งในย่านน้ีถูก
ท�าลายด้วยระเบิดเพลิงเสียหายหนักมาก รวมทั้งอาคารของ
โรงพยาบาลบางรัก ถูกท�าลายลงหมดสิ้น ดังนั้นกิจการของ
สุขศาลาบางรัก ท่ีรักษาโรคท่ัวไป จึงต้องยุติลงชั่วคราว คง
เหลอืแต่อาคารในส่วนของแผนกบ�าบดัรกัษากามโรคเท่านัน้
ทีย่งัปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปได้ จนส้ินสุดสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ใน
ปลายปี พ.ศ. 2488 ในปีน้ีเองท่ีแผนกบ�าบัดกามโรคของ 
โรงพยาบาลบางรักได้รับการยกฐานะข้ึนเป็น “กองควบคุม
กามโรคโรงพยาบาลบางรัก” และได้โอนย้ายสังกัดจาก 
กรมการแพทย์ไปสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ดงัจะเหน็ได้จากประวตักิารด�าเนนิกจิการของโรงพยาบาลบางรกั 
กรมการแพทย์ ในช่วงมหาสงครามระหว่างปี 2486-2487 
ดังต่อไปนี้

อาคารโรงพยาบาลบางรัก บนถนนสีลม
ช่วงที่ยังสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ระหว่าง พ.ศ. 2485-2488 ก่อนเกิดโรงพยาบาลเลิดสิน 
สังกัดกรมการแพทย์ ในปี พ.ศ.2492
ในขณะที่โรงพยาบาลบางรักเอง ได้โอนไปสังกัดกรมอนามัย
เมื่อ พ.ศ.2488 และต่อมาได้ย้ายอาคารออกไป
ตั้งที่ถนนสาทร ในปี พ.ศ. 2506
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 ลขุึน้ปี พ.ศ. 2486 สถานการณ์สงครามได้ทวคีวามรนุแรงข้ึน กรมการแพทย์
ก็ยังคงด�าเนินกิจการไปโดยสม�่าเสมอ แม้แต่จะไม่ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมและ
ขาดแคลน เวชชภัณฑ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแพทย์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ยารกัษาโรคมรีาคาสงูขึน้เป็นอนัมาก และบางอย่างหาซือ้ได้ยากย่ิงทเีดยีว 
เพราะผลิตขึ้นเองไม่ได้ประการหนึ่ง ทั้งส่งจากต่างประเทศไม่ได้อีกประการหนึ่ง 
และประกอบกับบรรดานักการค้าและนักฉวยโอกาสผู้ปราศจากความเมตตา
ปราณียังกักตุนยารักษาโรคไว้จ�าหน่ายในราคาสูงอีกด้วย
 รัฐบาลอันมี พณ ฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตร ี
พ.อ. ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม และ พ.ท. นิตย์ เวชชวิสิสต์ ยังคงด�ารงต�าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมการแพทย์ตามล�าดับ ได้ 
ฟันผ่าอปุสรรคท้ังมวลมาด้วยด ีกจิการทัง้หลายจงึมหิยดุชะงกั คงด�าเนนิได้เรือ่ยมา
 ในปี พ.ศ. 2486 นี้ กรมการแพทย์ต้องระงับนโยบายขยายงานและการ
จดัสร้างโรงพยาบาลเพิม่เตมิข้ึนอกี เนือ่งจากวตัถใุช้ในการก่อสร้างขาดแคลนและ
มรีาคาสงู ท้ังการขนส่งไม่สะดวก อนัเป็นผลของการสงคราม จงึได้แต่เพยีงรกัษา
สถานที่ของเดิมและซ่อมแซมสิ่งของที่ช�ารุดให้คงใช้การได้เท่านั้น และคงด�าเนิน
การตรวจและรบัคนไข้เข้ารกัษาภายในโรงพยาบาลโดยมไิด้หยดุยัง้ ปรากฏผลงาน
ในปี 2486 ดังต่อไปนี้ .-

 1. โรงพยาบาลบำาบัดโรคทั่วไป
  (1) คนไข้ภายใน
   แผนกอายุรกรรม 7,768 ราย
   แผนกศัลยกรรม 4,206 ”
   แผนกสูติกรรม 673 ”
   รวม 12,647 ”
  (2) คนไข้ภายนอก 
   แผนกอายุรกรรม 29,160 ราย
   แผนกศัลยกรรม 11,066 ”
   แผนกสูติกรรม 1,586 ”
   รวม 41,812 ”
 2. โรงพยาบาลเฉพาะโรค
  (1) โรงพยาบาลโรคเรื้อน 931  ”
  (2) โรงพยาบาลวัณโรค 232 ”
  (๓) โรงพยาบาลบางรัก
   ก. บำาบัดกามโรคภายใน 7๓8 ”
   ข. บำาบัดกามโรคภายนอก 22,648 ”
  (4) โรงพยาบาลโรคจิตต์
   คนไข้ภายใน 3,080 ”
   คนไข้ภายนอก 1,160 ”
   รวม  28,789 ”

 ในปี พ.ศ. 2487 นี้กรมการแพทย์ คงด�าเนินงานได้แต่เพียงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน
ทีเ่จบ็ป่วยเท่านัน้ ทัง้ ๆ  ทีม่คีวามขาดแคลนเวชชภณัฑ์ และเครือ่งมอื เครือ่งใช้ยิง่ และเวชชภัณฑ์ทีม่ขีาย
อยูก่ม็รีาคาสงูขึน้หลายสบิเท่าของราคาในยามปกต ิประกอบด้วย การขนส่งกไ็ม่สะดวกตดิขดั แต่อย่างไร
กด็ ีกรมการแพทย์กย็งัได้ท�าการบ�าบดัโรคให้แก่ประชาชนต่อไป ดงัจะเหน็ได้ว่าจ�านวนคนไข้เพิม่ขึน้กว่า
ปีที่แล้ว
 1. โรงพยาบาลทั่วไป 
  (1) คนไข้ภายใน
   แผนกอายุรกรรม 9,336 ราย
   แผนกศัลยกรรม 5,701 ”
   แผนกสูติกรรม 689 ”
   รวม 1๕,766 ”
  (2) คนไข้ภายนอก 
   แผนกอายุรกรรม 39,017 ”
   แผนกศัลยกรรม 16,727 ”
   แผนกสูติกรรม 1,629 ”
   รวม ๕7,๓7๓ ”
 2. โรงพยาบาลเฉพาะโรค
  (1) โรงพยาบาลโรคเรื้อน 933 ราย
  (2) โรงพยาบาลวัณโรค 387 ”
  (๓) โรงพยาบาลบางรัก
   ก. บำาบัดกามโรคภายใน  4 ”
   ข. บำาบัดกามโรคนอก 2,118 ”
  (4) โรงพยาบาลโรคจิตต์
   คนไข้ภายใน 3,008 ราย
   คนไข้ภายนอก 1,076 ”

ยุคที่ ๘ : ก�าเนิดโรงพยาบาลเลิดสิน 
หน่ออ่อนแห่งพฤกษา
ซึ่งมีรากประวัติศาสตร์หยั่งลึก
และยาวนาน

 ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนกสุขศาลาบางรัก ซึ่งท�าการ
บ�าบัดรักษาโรคทั่วไปนั้นถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 
ท�าลายอาคารลงไปจนหมดสิ้น คงเหลือแต่อาคารในส่วนของ
แผนกบ�าบัดกามโรค โรงพยาบาลบางรักเท่านั้นที่ยังคงท�าการ
บ�าบัดรักษากามโรคอยู่ต่อไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2490 คุณหญิง
ภกัดนีรเศรษฐ (สนิ เศรษฐบตุร) ได้บรจิาคเงนิจ�านวน 1,007,700 
บาท เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด เศรษฐบุตร) 
สามีผู ้ล ่วงลับไปแล้ว เงินบริจาคได้น�ามามอบให้กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อสร้างตึกผู้ป่วย 2 ชั้น 2 หลังและบ้านพักแพทย์
ชัน้เดยีว 2 หลงั โดยมคีวามประสงค์ให้เป็นอาคารรกัษาโรคทัว่ไป
แก่ประชาชน และในปีเดียวกันนี้เอง กองควบคุมกามโรค 
โรงพยาบาลบางรักได้ขยายการด�าเนินงาน โดยได้จัดต้ังหน่วย
ควบคุมกามโรคเพิ่มขึ้น ที่จังหวัดนครสวรรค์อีก 1 หน่วย ต่อมา
ในกลางปี พ.ศ. 2491 กระทรวงสาธารณสุข มคี�าส่ังให้กรมการแพทย์
รบัมอบโอนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในพืน้ทีโ่รงพยาบาลบางรกั
จากกรมสาธารณสุข (ภายหลังเปล่ียนชื่อเป็นกรมอนามัย) มา
ด�าเนินการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จในวันที่ 25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2491 และกระทรวงสาธารณสขุได้เปิดอาคารใหม่ดงักล่าว
น้ี เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเลิดสิน” 
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตามนามของพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด) และนามของคุณหญิงสิน
ส�าหรับสาเหตท่ีุไม่สามารถใช้ช่ือโรงพยาบาลบางรกัได้น้ัน เนือ่งจากว่า
ชือ่โรงพยาบาลบางรักเป็นชือ่กองควบคมุกามโรค โรงพยาบาลบางรัก
อย่างเป็นทางการอยูแ่ล้ว ดังน้ัน จงึท�าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่า
ในพืน้ท่ี โรงพยาบาลบางรกั ถนนสลีม จึงม ี2 หน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งด�าเนินการอยู่ด้วยกัน คือ
 1. กองควบคุมกามโรค โรงพยาบาลบางรัก สังกัดกรม
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
 2. โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
 ด้วยเหตุท่ีกองควบคุมกามโรค โรงพยาบาลบางรักกับ 
โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งมาเปิดใหม่ภายหลังตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่
สงักดักันคนละกรม อาจท�าให้เกิดความสับสนในการบริหารราชการ
ของทั้งสองกรม ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2492 กระทรวงสาธารณสุขจึง 
มีค�าสั่งให้กองควบคุมกามโรค โรงพยาบาลบางรัก กรมสาธารณสุข
ย้ายส�านักงานไปอยู่ ณ วังเทวะเวสม์ แต่โรงพยาบาลบางรักในส่วน
ของการบ�าบัดกามโรคยังคงปฏิบัติงานอยู ่ท่ี ถนนสีลมตามเดิม 
จนกระท่ังในปีพ.ศ. 2506 โรงพยาบาลบางรักของกรมอนามัยที ่

โรงพยาบาลเลิดสิน
 โดยเหตุท่ีโรงพยาบาลบางรักเป็นที่มาของโรงพยาบาลเลิดสิน ประวัติของ 
โรงพยาบาลบางรกัจงึมีความส�าคญัยิง่ เสมอืนหนึง่ประวตัแิรกเริม่ของโรงพยาบาลเลดิสนิ
โดยตรง โรงพยาบาลบางรกัได้เริม่สร้างขึน้เมือ่ พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อรับการบ�าบัดการเจ็บป่วยให้แก่ทหารและประชาชนผู้ประสบอุปัทวเหตุจากกระสุน
ปืนเรือรบฝร่ังเศส ในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส โดยมีนายแพทย์ เฮส ์
(Dr.T.Heyward Hays) เป็นนายแพทย์ผู้อ�านวยการ ภายหลังเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้ว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเห็นความดีความชอบของนายแพทย์
เฮส์ที่ได้ช่วยเหลือเป็นก�าลังในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บในครั้งนั้น และเนื่องจากเวลา
นั้นกรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลบ�าบัดโรคแผนปัจจุบันอยู่แต่เฉพาะโรงพยาบาลศิริราชแห่ง
เดยีวประกอบกับโรงพยาบาลบางรกัตัง้อยูใ่นบริเวณทีเ่หมาะสม ซึง่เป็นย่านชุมนมุชนห่าง
ไกลจากศูนย์กลางพระนคร จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์เฮส์ด�าเนินการจัดตั้ง
และช่วยกิจการเป็นโรงพยาบาลบ�าบัดโรคให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป และพระราชทาน 
บรมราชานุญาตให้นายแพทย์เฮส์อาศัยอยู่ในที่ดินของโรงพยาบาลตลอดชีวิต 
 คร้ันเม่ือนายแพทย์เฮส์มรณกรรมแล้ว ทางราชการจึงได้โอนกิจการของโรงพยาบาล
บางรักให้ขึ้นอยู่กับกองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบบาล โดยได้ด�าเนินการ 
สืบเนื่องมาจนถึง พ.ศ.2467 ทางราชการจึงได้โอนกิจการของกองแพทย์ให้ขึ้นอยู่กับ 
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ครั้นต่อมาใน พ.ศ. 2472 กรมสาธารณสุขได้ 
จัดสร้าง สุขศาลาขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลบางรัก โดยมีความมุ่งหมาย 3 ประการ
 1. จัดเป็นสถานบ�าบัดกามโรคโดยเฉพาะเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
 2. ให้คงท�าการบ�าบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนตามคติเดิมด้วย
 3. จัดเป็นส�านกังานปฏบิตักิารสุขาภบิาลตัวอย่าง มกีารป้องกนัโรค การสงเคราะห์

ถนนสีลมได้ย ้ายไปอยู ่ ท่ีถนนสาทร ดังน้ันท่ีดินของ 
โรงพยาบาลบางรักเดิมจึงตกเป็นของโรงพยาบาลเลิดสิน 
ซี่งมีการก่อสร้างอยู ่ตึกอ�านวยการติดกับฝั ่งถนนสีลม 
ในปีต่อมา
 ดังนั้นเมื่อกรมการแพทย์ได้รับโอน “โรงพยาบาล
เลิดสิน” จากกรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2491 และได้เปิด
รับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 
2492 จงึนบัว่า “โรงพยาบาลเลดิสนิ” ได้ถือก�าเนดิอย่าง
เป็นทางการในวันนี้
 ผู้บริหารรุ่นเก่าของกรมการแพทย์ ให้ความส�าคัญ
กบัประวตัศิาสตร์ความต่อเนือ่งระหว่างโรงพยาบาลเลดิสนิ
กับโรงพยาบาลบางรักบนผืนดินพระราชทานย่านสีลม
บางรกัเป็นอย่างมาก ดังเช่น นายแพทย์บลุศกัดิ ์วฒันผาสกุ 
(อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ระหว่าง พ.ศ. 2506-2509) 
ได้เคยบันทึกเรื่องราวของโรงพยาบาลเลิดสินเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลบางรักไว้ดังนี้23

23 บลุศกัด์ิ วฒันผาสกุ,นายแพทย์,“ประวัติโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์” อนสุรณ์
กระทรวงสาธารณสุขครบ ๒๐ ปี พ.ศ. 2485 – 2505, หน้า 374 – 375.

ภาพถ่ายบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างตึกโรงพยาบาลบางรัก (ซ้ายมือ)
กับตึกเลิดสิน 1 (ขวามือ) ซ้ายมือด้านหน้าของภาพคืออาคารผ่าตัดชั้นเดียว 
ดัดแปลงจากตึกปฐมพยาบาล (สร้างยุค นพ.เชิด โทณะวนิก) 24  อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (31 พ.ค. – 11 พ.ย.2490) และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2489 – 2490).

แม่และเด็ก และรวบรวมจัดท�าสถิติต่างๆ ร่วมอยู่ด้วย (นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์ หรือ 
พระชาญวิธีเวชช์24 เป็นหัวหน้าด�าเนินการ)
 เมือ่ พ.ศ. 2482 กรมสาธารณสขุได้งบประมาณท�าการก่อสร้างโรงพยาบาลบางรัก
ขึ้นใหม่ สร้างแล้วเสร็จและเปิดรับคนไข้ในปีนั้น โดยมีจุดประสงค์เปิดรับบ�าบัดโรคเฉพาะ
คนไข้กามโรคแต่อย่างเดียว ไม่รับบ�าบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนเช่นแต่ก่อน 
 การเปล่ียนแปลงรูปการณ์ของโรงพยาบาลบางรักนี้ ท�าให้ประชาชนในย่านนี ้
ไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะรับการบ�าบัดโรคในคราวเจ็บไข้ดังแต่ก่อน คุณหญิง 
ภักดีนรเศรษฐ์ ผู้มีจิตศรัทธา ได้พิจารณาเห็นความจ�าเป็นของประชาชนในย่านน้ี 
จึงบริจาคเงินจ�านวน 1,107,700.00 บาท สร้างตึกพักคนไข้พร้อมด้วยบ้านพักแพทย์ 
มอบให้กระทรวงสาธารณสุขด�าเนินการเปิดรับบ�าบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน โดย 
กรมการแพทย์ได้รบัโอนเปิดเป็น “โรงพยาบาลเลดิสนิ” ขึน้ในปี 2491 และได้เริม่ด�าเนนิ
การเปิดรับบ�าบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วย ตามเจตน์จ�านงของคุณหญิง 
สิน ภักดีนรเศรษฐ์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2492 เป็นต้นมา ดังกล่าวแล้ว 
ข้างต้นนั้น ดังนั้น การจัดตั้งโรงพยาบาลเลิดสินขึ้นนี้จึงเป็นเสมือนหนึ่ง การกลับคืนมา 
ของโรงพยาบาลบางรักเดิมนั่นเอง
 อย่างไรก็ตาม แม้บันทึกข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการก�าเนิดของโรงพยาบาลบางรัก 
หรอืโรงพยาบาลหมอเฮส์กด็ ีรวมท้ังปีทีย่บุเลกิกจิการของสขุศาลาบางรกักด็ ีอาจจะคลาด
เคลื่อนไปบ้าง และก็สะท้อนให้เห็นทั้งข้อเท็จจริงและมุมมองของผู้บริหารที่เห็นว่า 
“การจดัตัง้โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเสมอืนหนึง่การกลับคนืมาของโรงพยาบาลบางรกัเดมิ
นั่นเอง”
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ความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลเลิดสิน
 ภายหลงัเมือ่ได้เปิด “โรงพยาบาลเลดิสนิ” ขึน้เป็นสถานพยาบาล รบับ�าบดั
โรคทั่วไป ตลอดจนบ�าบัดการเจ็บป่วยซึ่งเนื่องจากอุปัทวเหตุให้แก่ประชาชนโดย
ทั่วไปแล้ว ทางโรงพยาบาลได้พยายามปรับปรุงและขยายกิจการให้เจริญก้าวหน้า
มาโดยล�าดับ ประชาชนทางภาคใต้ของนครหลวงตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นที่
ใกล้เคียง ต่างได้รับความสะดวกในการที่ได้รับการบ�าบัดโรคและเหตุเจ็บป่วยโดย
ทัว่ไป จงึพากนันยิมโรงพยาบาลเลดิสนิยิง่ขึน้เป็นล�าดบัมาดงัจะเหน็ได้จากผลงาน
ความก้าวหน้า จากการปรบัปรงุขยายกจิการสถานทีร่าชการตลอดจนสถติคินไข้ที่
เข้ารับการตรวจบ�าบัดโรค และรักษาพยาบาลจากสถานแห่งนี้ นับตั้งแต่แรกเริ่ม
ด�าเนินการเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นี้
 ระหว่าง พ.ศ. 2491 – 2494 ได้ดำาเนินการโดย นายแพทย์หม่อมหลวง 
เต่อ สนิทวงศ์ นายแพทย์เอกอ�านวยการ ระหว่างนี้เป็นระยะเวลาแรกเริ่มด�าเนิน
การทางโรงพยาบาลได้ปรับปรุงและขยายกิจการทั่วไป โดยได้ท�าการบ�าบัดโรคให้
แก่ประชาชน ผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ คือ
 การก่อสร้างดัดแปลงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ 
พ.ศ. 2491 – 2492
  1. สร้างก�าแพงและประตูโรงพยาบาลด้านถนนศรีเวียง
  2. ติดตั้งประปาทั่วโรงพยาบาล

 ต่อไปนี้เป็นรายงานของกรมการแพทย์เกี่ยวกับ “ความเจริญก้าวหน้าของ 
โรงพยาบาลเลดิสนิ”26 ระหว่างปี พ.ศ. 2492 – 2504 จะสงัเกตได้ว่าการปรับปรุงก่อสร้าง
ภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนสะสมของโรงพยาบาล ดังนี้

 อย่างไรก็ตาม แม้บันทึกข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการก�าเนิดของโรงพยาบาลบางรัก 
หรอืโรงพยาบาลหมอเฮส์ก็ดี รวมทัง้ปีทีย่บุเลกิกิจการของสขุศาลาบางรักก็ดี อาจจะคลาดเคลือ่น
ไปบ้าง และก็สะท้อนให้เห็นทั้งข้อเท็จจริงและมุมมองของผู้บริหารที่เห็นว่า “การจัดตั้ง
โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเสมือนหนึ่งการกลับคืนมาของโรงพยาบาลบางรักเดิมนั่นเอง”
 ยงัมข้ีอเทจ็จรงิเก่ียวกับปีทีย่กฐานะของ “โรงพยาบาลเลดิสนิ” ขึน้เป็นส่วนราชการ
ระดับ “กอง” เป็นครั้งแรกในสังกัดกรมการแพทย์ กล่าวคือในรายงาน “ประวัติและผล
งานของกรมการแพทย์” ในหนงัสอือนสุรณ์กระทรวงสาธารณสขุครบครอบ ๑๕ ปี 25 ได้
กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “กองโรงพยาบาลเลิดสิน” เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2495 ดังนี้

 อนึง่ ในปีพ.ศ. 249๕ น้ี กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่ังให้กรมการแพทย์ โอน 
กองควบคุมโรคเรื้อน โรงพยาบาลวัณโรค กับโรงพยาบาลโรคติดต่อ ต�าบลพญาไท 
ไปสงักดักรมอนามัย เพ่ือความเหมาะสมในการด�าเนนิงานของกรมอนามัย และได้
ยกฐานะของโรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลเลิดสิน ขึ้นเป็น 
กองในสงักดักรมการแพทย์ ดงันัน้ จงึได้ตราพระราชกฤษฎกีาลงวันท่ี 14 สงิหาคม 
2495 แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ใหม่ดังต่อไปนี้
 1. ส�านักงานเลขานุการกรม
 2. กองโรงพยาบาลโรคจิต
 3. กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
 4. โรงพยาบาลหญิง
 5. โรงพยาบาลสงฆ์
 6. โรงพยาบาลเลิดสิน
 7. โรงพยาบาลกลาง
 8. โรงพยาบาลวชิระ

25 “ประวตัแิละผลงานของกรมการแพทย์” อนสุรณ์กระทรวงสาธารณสขุ
ครบรอบ ๑๕ ปี พ.ศ. ๒๔8๕ – ๒๕๐๐, 2500, หน้า 130.

26 กรมการแพทย์, อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ครบ ๒๐ ปี ฯ, 2505 , 
หน้า 181 – 186.

  3. ดัดแปลงโรงครัวซักฟอกห้องแถวคนงานและโรงพักศพ
  4. ดัดแปลงและต่อเติมอาคารบางส่วน
 ทั้ง 4 รายการน้ี เป็นเงินจ�านวนท้ังส้ิน 105,190.85 บาท โดยเงินงบประมาณ
จ�านวน 96,247.50 บาท และเงิน ส.ป.ส. จ�านวน 8,943.35 บาท

การตรวจบำาบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
 พ.ศ. 2491 คนไข้นอก _ คน คนไข้ใน _ คน รับคนไข้  _ เตยีง
 พ.ศ. 2492 ” 3,302 ” ” 390 ” ” 50 ”
 พ.ศ. 249๓  ” 8,344 ” ” 1,008 ” ” 50 ”

 ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2496 ได้ดำาเนินการโดย นายแพทย์ขุนรัตนเวชชสาขา
นายแพทย์เอกผู้อ�านวยการ ระหว่างนีเ้ป็นระยะเวลาซึง่ทางโรงพยาบาลได้ปรับปรงุและขยาย
กิจการเพิ่มเติมโดยทั่วไป โดยได้ท�าการบ�าบัดโรคให้แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลา 
ดังต่อไปนี้

การก่อสร้างดัดแปลงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ
 พ.ศ. 2496  1. สร้างตึกปฐมพยาบาล 1 หลัง
    2. สร้างห้องแถวคนงาน  1 หลัง
    3. สร้างบ่อพักน�้าประปา 1 บ่อ
 ท้ัง 3 รายการนี ้เป็นเงนิจ�านวนทัง้ส้ิน 235,000.00 บาท โดยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ

การตรวจบำาบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
 พ.ศ. 2494 คนไข้นอก 11,366 คน คนไข้ใน 1,385 คน รับคนไข้ 50 เตยีง
 พ.ศ. 249๕ ” 14,444 ” ” 1,861 ” ” 50 ”
 พ.ศ. 2496 ” 16,082 ” ” 1,605 ” ” 50 ” 

 ระหว่าง พ.ศ. 2497 – 2๕02 ได้ดำาเนนิการโดย นายแพทย์เชิด โทณวณิก 
นายแพทย์เอกผู้อ�านวยการ ระหว่างนีเ้ป็นระยะเวลาซึง่ทางโรงพยาบาลได้ปรบัปรงุ
และขยายกจิการตามโครงการพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิโดยได้ท�าการบ�าบดัให้แก่
ประชาชนผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

การก่อสร้างดัดแปลงอาคารซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ
 พ.ศ. 2497 1. สร้างรั้วและประตูโรงพยาบาล
    2. สร้างหอถังน�้าสูงพร้อมด้วยเครื่องสูบน�้า
    3. ดัดแปลงอาคารโดยทั่วไป
 ทัง้ 3 รายการนี ้เป็นเงนิจ�านวนทัง้สิน้ 92,290.00 บาท โดยเงนิทนุสะสม
โรงพยาบาล
 พ.ศ. 2498  1. สร้างอาคารเภสัชกรรม 1 ชั้น 1 หลัง
    2. สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างตึกคนไข้
    3. ดัดแปลงซ่อมอาคารโดยทั่วไป
 พ.ศ. 2499  1. สร้างท่อน�้าระบายน�้า
    2. สร้างรั้วโรงพยาบาล
    3. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
 ทัง้ 3 รายการนี ้เป็นเงนิจ�านวนท้ังสิน้ 49,813.85 บาท โดยเงนิทนุสะสม
โรงพยาบาล
 พ.ศ. 2๕00  1. ดัดแปลงตึกคนไข้หญิงและห้องประชุม
    2. ซ่อมแซมตึกคนไข้ชายหญิง
 ทั้ง 2 รายการนี้ เป็นเงินรวมจ�านวนทั้งสิ้น 43,325.00 บาท โดยเงินทุน
สะสมโรงพยาบาล
 พ.ศ. 2๕01  1. สร้างตึกผ่าตัดชั้นเดียว 1 หลัง
    2. สร้างตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น 1 หลัง
    3. สร้างโรงจอดรถ 1 หลัง
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  4. สร้างท่อระบายน�้า
  5. สร้างบ่อน�้าบาดาล
  6. สร้างห้องหม้อแปลงไฟ
  7. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
 ทั้ง 7 รายการนี้ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 792,950.00 บาท โดยเงินงบประมาณ
จ�านวน 500,000.00 บาท เงิน ก.ศ.ส. จ�านวน 112,500.00 บาท และเงินสะสม 
โรงพยาบาลจ�านวน 180,950.00 บาท

การตรวจบำาบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
 พ.ศ. 2497 คนไข้นอก 17,720 คนไข้ใน 2,210 รับคนไข้ 70 เตยีง
 พ.ศ. 2498       ” 21,478 ” 2,375 ” 70 ”
 พ.ศ. 2499       ” 24,686 ” 2,578 ” 70 ”
 พ.ศ. 2๕00       ” 31,713 ” 2,618 ” 70 ”
 พ.ศ. 2๕01       ” 32,134 ” 2,792 ” 100 ” 
 ระหว่าง พ.ศ. 2๕02 – 2๕04 ได้ดำาเนินการโดย นายแพทย์คง สุวรรณรัต 
นายแพทย์เอกผูอ้�านวยการ ระหว่างนีเ้ป็นระยะเวลาซ่ึงทางโรงพยาบาลได้รบีเร่งปรับปรงุ
และขยายกจิการเพิม่เติมตาม  โครงการพัฒนาการเศรษฐกจิแห่งชาต ิโดยได้ท�าการบ�าบัด
โรคให้แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

การก่อสร้างดัดแปลงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ
 พ.ศ. 2๕02 1. สร้างห้องท�างานแผนกธุรการ
    2. สร้างทางลาดตึกคนไข้ชาย
    3. สร้างเสริมอาคารเภสัชกรรม
    4. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
 ท้ัง 4 รายการนี้ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 200,353.75 บาท โดยเงินทุนสะสม 
โรงพยาบาล

 พ.ศ. 2๕0๓ 1. สร้างอาคารกายภาพบ�าบัดชั้นเดียว 1 หลัง
    2. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
 ทั้ง 2 รายการนี้ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 217,850.00 บาท โดยเงินทุนสะสม 
โรงพยาบาล
 พ.ศ. 2๕04 1. สร้างตึกคนไข้ศัลยกรรม 2 ชั้น 1 หลัง
    2. สร้างตึกประกอบอาหารและซักฟอก 3 ชั้น 1 หลัง
    3. สร้างเสริมตึกผ่าตัดชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น
    4. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
 ท้ัง 4 รายการนี้ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 1,274,869.00 บาท โดยเงิน 
งบประมาณจ�านวน 1,199,000.00 บาท และเงินทุนสะสมโรงพยาบาล จ�านวน 
75,869.00 บาท

การตรวจบำาบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
 พ.ศ. 2๕02 คนไข้นอก 32,906 คนไข้ใน 2,793 รับคนไข้    100     เตยีง
 พ.ศ. 2๕0๓ ” 32,970 ” 3,140 ” 100 ”
 พ.ศ. 2๕04 ” 33,456 ” 3,155 ” 150 ”

 ตามประวตัคิวามเป็นมาโดยย่อของโรงพยาบาลเลิดสนิดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนีย่้อม
เป็นการยืนยันให้เห็นว่า โรงพยาบาลเลิดสินได้พยายามอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงและ
ขยายกิจการโดยทัว่ไป ให้เจรญิก้าวหน้าตามสมควรแก่กาลสมยัและกำาลงัเงนิงบประมาณ
ที่รับอนุมัติประจำาปี ทั้งนี้ เพราะเป็นความจำาเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลเลิดสินจักต้อง
รักษาไว้ ซึ่งคติเดิมของโรงพยาบาลบางรักและรักษาไว้ซึ่งสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์
แห่งหนึ่ง สำาหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป”

โรงพยาบาลเลิดสินในวัยตั้งไข ่  
     
 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่โรงพยาบาลเลิดสินเริ่มเปิด
บริการรักษาผู้ป่วยในยุคของท่านผู้อ�านวยการคนแรก คือ 
นายแพทย์หม่อมหลวงเต่อ  สนิทวงศ์ ระหว่างปี พ.ศ. 
2491 – 2494 สามารถรับผู้ป่วยได้เพียง 50 เตียง จน
กระทัง่ถงึยุคของท่านผูอ้�านวยการคนทีส่อง คอื นายแพทย์
ขุนรัตนเวชชสาขา จ�านวนเตยีงรับผูป่้วยยงัคงอยูท่ี ่50 เตยีง
เหมือนเดิม แต่มีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยนอกได้
มากกว่ายุคแรกถึงราว 2 เท่า ในขณะที่ภาระให้บริการ 
ผู้ป่วยในสามารถรองรับได้เกินขีดจ�ากัดของจ�านวนเตียง
อย่างน่าอัศจรรย์  ทั้งที่เมื่อเทียบจ�านวนเตียงผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลเลิดสินกับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ด้วยกัน 
ก็นับว่าโรงพยาบาลเลิดสินเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 
เล็กมาก แม้แต่โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคหลายแห่ง 
ก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าโรงพยาบาลเลิดสินในยุคเดียวกัน 
ดังรายงานของกรมการแพทย์27 ในปี พ.ศ. 2505 ระบุว่า

 ในปี 2498 นี้ กรมการแพทย์มีโรงพยาบาลที่เปิดท�าการแล้ว
เกือบทั่วราชอาณาจักรต่อไปนี้
 ส่วนกลาง
  1. โรงพยาบาลหญิง 575 เตียง
  2. โรงพยาบาลสงฆ์ 150   ”
  ๓. โรงพยาบาลเลิดสิน   ๕0   ”

                                   ภาค  1
  
  4. โรงพยาบาลเรือนจ�าบางขวาง 80   ”
  5. โรงพยาบาลเรือนจ�าคลองเปรม 70   ”
  6. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 75   ”
  7. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 100   ”
  8. โรงพยาบาลสระบุรี 25   ”
  9. โรงพยาบาลปทุมธานี 25   ”
 10. โรงพยาบาลอ่างทอง 25   ”
 11. โรงพยาบาลสิงห์บุรี 25   ”
 12. โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ 50   ”

27 กรมการแพทย์, อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๒๐ ปีฯ, 
พ.ศ. 2484 – 2505, 2505, หน้า 135

 เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงพยาบาล
เลิดสินในยุคบุกเบิกจากค�าบอกเล ่าของ
บุคลากรโรงพยาบาลท่ีทันเห็นในช่วงน้ันจะ
บอกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า “โรงพยาบาลเลดิสนิ 
เป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดในกรุงเทพฯ” แต่
บคุลากรเหล่านัน้กพ็อใจและภมูใิจในความเป็น
ลูกหม้อของโรงพยาบาลแห่งนี้ ตั้งใจอุทิศตน
ท�างานพัฒนาโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงวัยตั้งไข ่
จนเดนิก้าวไกลมาสูย่คุปัจจบัุนอย่างมัน่คงแขง็แรง
 แพทย์หญงิฉตัร กศุลดลิก บณัฑิตแพทย์
ศิริราชรุ่น 57 ผู้เคยเข้ามาท�างานเป็น “แพทย์
ดูงาน” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2495 แล้วบรรจเุป็นแพทย์ประจ�าทีน่ีเ่มือ่อายุ 
26 ปี จนกระทั่งเกษียณอายุในต�าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม ปัจจุบันอายุ 93 
ป ี ท ่านได ้บอกเล ่าความทรงจ�าเกี่ยวกับ 
โรงพยาบาลเลิดสินในช่วงแรกว่า
 “ดิฉันจบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก 
โรงพยาบาลศิริราชรุ่น 57 สมัยนั้นยังไม่มี
แพทย์ฝึกหัด จบแล้วก็ไปท�างานเลย จนปี 
2495 แล้ว ดิฉันได้รับบรรจุให้ไปเป็นแพทย์
ประจ�าโรงพยาบาลสระบุรี แต่โรงพยาบาลอยู่
ในระหว่างก่อสร้างเขาก็เลยให้มาปฏิบัติงาน
เป็น “แพทย์ดูงาน” ในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ 
3 แห่ง แห่งละ 4 เดอืน เริม่ตัง้แต่โรงพยาบาลหญงิ  
โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลกลาง 
ตอนไปดูงานด้านสูติที่โรงพยาบาลหญิง ดิฉัน 
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ได้ช่วยผ่าตัด คุณหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหญิง ได้ควบคุมให้ดิฉัน
ท�าผ่าตัดเองเลย ท่านดีมาก ฝึกให้เราจนเก่งผ่าตัด
 บุคลากรท�างานประจ�าในโรงพยาบาลเลิดสิน ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯลฯ ที่
คุณหมอน้องใหม่ได้พบปะในวันแรกที่เข้ามา
 “ตอนทีเ่ข้ามาเป็นแพทย์ดูงานท่ีโรงพยาบาลเลิดสนิ ขนุรัตนเวชชสาขา เป็นผูอ้�านวย
การต่อจากหม่อมหลวงเต่อ สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการคนแรก ขุนรัตนเวชชสาขาเป็น
แพทย์ปรญิญา ท่านเป็นผูอ้�านวยการโรงพยาบาลโรคปอด เป็นผูช้�านาญการโรคปอด ตอน
ที่ดิฉันมาดูงาน ไม่ได้มาคนเดียว เรามากัน 4 – 5 คน มาเยอะค่ะ คือพวกที่จะออกต่าง
จังหวัดทั้งหลาย เขาส่งมาฝึกงาน ดิฉันจ�าได้คนเดียว คือคุณหมอเผ่าประยูร วิจิตรพาหน
การ เพราะว่าคนน้ีจะไปกับดิฉันทุกแห่ง ตอนหลังเขาแยกไปอยู่โรงพยาบาลหญิง และ
เกษียณในต�าแหน่งหัวหน้าสูติที่โรงพยาบาลราชวิถี (เดิมคือโรงพยาบาลหญิง) ส่วนดิฉันก็
กลับมาประจ�าอยู่ท่ีโรงพยาบาลเลิดสิน แต่ตอนที่เรามาฝึกงานคร้ังแรกที่นี่ ก็เห็นมีหมอ
ประจ�าอยู่ 3 ท่านแล้ว คือ หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ เป็นหมอทางกระดูกออร์โธปิดิกส์ 
และทางศัลยกรรม ท�าทั้งสองอย่าง คุณหมอเสริม วงศ์อารยะ เป็นศัลยกรรมทั่วไป ส่วน
คณุหมอกุญชล ีสถตินิมานการ เป็นหมอทางอายรุกรรม แต่เมือ่นบัรวมแพทย์ผูอ้�านวยการ 
กับพยาบาล เภสัชกร ประจ�า เวลานั้นทั้งโรงพยาบาลเลิดสินก็มีคนท�างานอยู่ 6 คน” 
 สภาพของโรงพยาบาลเลิดสินในวันแรกท่ีคุณหมอฉัตรได้เห็นเมื่อย่างกรายเข้าไป
ในปี พ.ศ. 2495 ก็คือ
 “โรงพยาบาลเลดิสนิ เหมือนโรงพยาบาลภูธรในกรงุเทพฯ โรงพยาบาลต่างจงัหวดั
ยังดีกว่านี้ด้วยซ�้า รอบๆโรงพยาบาลเลิดสินตอนนั้นยังเป็นสลัม ตอนดิฉันมาก็เห็นตึกสอง
ชัน้เตม็หน้าโรงพยาบาล มป้ีายโรงพยาบาลบางรักตดิอยูข้่างบน ตึกบางรักเป็นตึกยาว แล้ว
มี Wing (ปีก) สองข้าง แล้วเขาก็ให้เราแค่ชั้นล่าง wing หนึ่ง ทางด้านซ้ายมือเข้ามาเป็น
ห้องปฐมพยาบาล ตึกนี้ทั้งตึกเป็นของโรงพยาบาลบางรัก มีป้ายใหญ่เบอเร่ออยู่ข้างบน 
(หันไปทางด้านถนนสีลม) แต่ป้ายโรงพยาบาลเลิดสินทางถนนสีลมเล็กนิดเดียว แล้วเมื่อ
เดินลึกเข้าไปก็จะเข้าไปถึงตึกเลิดสิน 1 ตึกเลิดสิน 2 ก็อยู่ติดถนนศรีเวียง มีสองตึกที่คุณ
หญิงสินสร้างให้ แล้วก็เอาชื่อ ‘นายเลิด’ ของพระยาภักดีนรเศรษฐ ซึ่งเป็นชื่อสามี กับชื่อ 
‘สิน’ ของท่าน ซึ่งเป็นภรรยามารวมกัน ช่องประตูทางเข้าตึกทางด้านถนนสีลม มีป้ายชื่อ

 ค�าบรรยายของคุณหมอฉัตร กุศลดิลก เกี่ยวกับตึกอ�านวยการหรือตึกผู้ป่วยนอก
ดังกล่าว นับว่าสอดคล้องกับ “บันทึกความทรงจำาในอดีต” ของแพทย์ลูกหม้ออีกท่าน
หนึ่งซึ่งเข้ามาท�างานที่โรงพยาบาลเลิดสินในช่วงไล่เลี่ยกับคุณหมอฉัตร นั่นคือนายแพทย์
วัลลภ ดุลยพฤษ์ เกี่ยวกับสภาวะโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อปี พ.ศ. 249528ว่า 

 “อาคารและสถานที่ในครั้งน้ันโรงพยาบาลเลิดสินต้องอยู่ร่วมกันกับโรงพยาบาล
บางรัก ท�าให้หาตัวโรงพยาบาลได้ยากพอสมควรโดยมีการต้ังป้ายชื่อโรงพยาบาลไม่ใหญ่
โตทางด้านหน้าโรงพยาบาลเลิดสินนี้ตั้งอยู่ต้นถนนสีลม ใกล้ทางแยกตัดกันระหว่างถนน
เจรญิกรุงและถนนสลีม.... เมือ่หนัหน้าเข้าหาตวัตกึ ลกัษณะตวัตกึเป็นรปูตวัย ูโดยมก้ีนตัว
ยูอยู่ด้านหน้า ยาวอยู่ทางซ้ายมือยาวกว่าขวามือ ทางซ้ายมือของขาตัวยูนี้แหละเป็นส่วน
หนึง่ของโรงพยาบาลเลิดสิน และมเีพยีงชัน้เดยีวเท่าน้ัน ส่วนชัน้บนทัง้หมดและก้นตวัยูชัน้
ล่างไปจนจรดตัวยูซีกขวา เป็นของโรงพยาบาลบางรักทั้งหมด..... เมื่อขึ้นบันไดหน้าตึกได้
แล้ว พื้นตึกเป็นไม้ปูไปตลอดทั้งตึก ซีกซ้ายเป็นห้องเล็กๆขนาดประมาณ 3 คูณ 4 เมตร 
จัดเป็นห้องปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุภายในมีเตียงผู้ป่วย 2 เตียง... 
 ถัดจากโถงบันไดเข้าไปกั้นห้องขนาด 3 คูณ 3 เมตร เป็นที่ท�างานของแม่บ้าน
หัวหน้าพยาบาล คือคุณศิริพร ซ้อนวัฒนะ และฝ่ายการเงิน... ผู้ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการ
เงินในขณะน้ันได้แก่ คุณสมจิต สิงหสุต... ออกจากห้องน�้าหัวหน้าพยาบาลและการเงิน 
เป็นโถงยาวประมาณ 5 คูณ 15 เมตร เป็นลานโอพีดี (แผนกผู้ป่วยนอก) นั่นเอง เป็น 
ห้องเภสัชกรรมกว้างยาวพอๆกับลานโอพีดี... ทางด้านในก็เป็นโต๊ะท�างานของคุณชูวิทย์ 
หวัหน้าแผนกเภสัชกรรม... เลยจากห้องโถงทีพ่กัคนไข้นอกรอตรวจกถ็งึห้องตรวจคนไข้ มี
แบ่งเป็น 2 ห้อง ตามความกว้างของตึกประมาณ 2.5 คูณ 3 เมตร... ซึ่งเวลาตรวจก็
ประเจิดประเจ้อชอบกล... โดยที่ผู้ป่วยบางครั้งก็รู้สึกอายตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากอยู่
ในวัยสาว มีลับแลม่านขาวทิ้งให้ 1 อัน... ก็ดึงลับแลปิดพอเป็นพิธี คนไข้ที่นั่งรอก็จ้องดูตา

28 วัลลภ ดุลยพฤกษ์ “ความทรงจ�าในอดีต”, สถาปนาครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสินกรมการแพทย์, กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2554, หน้า 98 – 101.

เลก็ๆ ของโรงพยาบาลเลดิสนิอยูต่รงทางเข้าเลก็ๆ แต่ด้านที่
ตดิอยู่กบัถนนศรีเวียง มป้ีายใหญ่ของโรงพยาบาลเลดิสนิอยู่
ทางนี้ แต่ก่อนด้านหน้าของโรงพยาบาลเลิดสินอยู่ทางด้าน
ถนนศรีเวียง
 แต่เดิมโรงพยาบาลบางรัก เขาก็เป็นเจ้าของที่นี่ ขึ้น
ป้ายใหญ่ว่าโรงพยาบาลบางรกั แล้วโรงพยาบาลเลดิสนิ ตอน
ดิฉันมาอยู่ทางด้านหลังของเขา ทางถนนศรีเวียง แต่ 
โรงพยาบาลบางรกัเขาแบ่งให้ปีกข้างหนึง่ เฉพาะชัน้ล่างให้เรา 
แต่อาคาร 2 ชั้น ทั้งอาคารเป็นของเขา โรงพยาบาลบางรัก
เขาขึ้นชื่อในการรักษาโรคบุรุษ ซึ่งตามจริงก็เป็นได้ทั้งผู้ชาย
ผู ้หญิง โรงพยาบาลบางรักเขาขึ้นกับกรมอนามัย ส่วน 
โรงพยาบาลเ ลิดสิน เป ็นโรงพยาบาลท่ัวไปขึ้น กับ 
กรมการแพทย์”
 จินตนาการตามค�าบอกเล่าดังกล่าวก็พอจะคาดเดา
ได้ว่า ในยุคบุกเบิกหรือในวัยตั้งไข่ของโรงพยาบาลเลิดสิน 
ช่วงพ.ศ. 2492 – 2506 นั้น ยังไม่มี “ตึกอำานวยการ” 
เป็นอาคารเฉพาะที่เป็นของตนเอง เหมือนโรงพยาบาลของ
กรมการแพทย์แห่งอืน่ แต่อาศยัชัน้ล่างของปีกหนึง่ด้านซ้าย
มือสุด (เมื่อเข้าทางด้านถนนสีลม) ของตึกใหญ่โรงพยาบาล
บางรักเป ็นที่ท� าการอ�านวยการเอนกประสงค ์ของ 
โรงพยาบาลบางรัก 
 “ชั้นล่างของปีกด้านซ้ายตึกโรงพยาบาลบางรักเป็น
ช่องกว้างไม่มากนัก ยาวไปทะลุด้านหลังมีสะพานเชื่อมต่อ
ไปท่ีตึกเลดิสนิ ห้องแถวชัน้ล่างน้ีแบ่งเป็นช่องทางเดนิแคบๆ 
และด้านซ้ายก็แบ่งเป็นซอยห้องต่างๆ เข้ามาห้องแรกก็เป็น
ห้องฉกุเฉนิ ห้องท�าบตัรรอตรวจ และห้องยา ถดัมาเป็นห้อง
ตรวจห้องท�าแผลฉีดยา ห้องเอกซ์เรย์ และห้องท�าฟัน” 

กันปริบๆ คนไข้ที่ให้ตรวจก็ต้องช่วยตัวเองเอามือป้องไว้
บ้างผลบุๆโผล่ๆกนัมใิช่น้อย... ออกจากห้องตรวจโรค กถ็งึ
ห้องลักษณะเดียวกัน... จัดเป็นห้องฉีดยา คุณมาลี อารยะ
วงศ์ เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่เช้าจรดเย็น มีเตียงอยู่ 1 เตียง 
ส�าหรับนอนรอฉีดสะโพก... แล้วก็มีลับแลผ้าขาวๆปิดบัง
ตาลับๆล่อๆอีก 1 อัน... 
 เลยไปเป็นห้องโถงเล็กๆ คล้ายห้องตรวจโรค จัด
เป็นโต๊ะทีท่�างานของ ผ.อ.ก. คือ อาจารย์ขนุรตันเวชชสาขา 
และที่ท�างานของคุณสุพจน์ ฝ่ายธุรการ ลึกเข้าไปจากห้อง
น้ีเป็นห้อง X-ray ทาสีชมพูเน่าๆท้ังห้อง... พยาบาลท�า
หน้าที่ X-ray ตลอดกาล คือคุณอรทัย สาระโกศล... เลย
จากห้องน้ีไปก็มีห้องเล็กๆอีก ต้ังยูนิตเคร่ืองท�าฟัน มีคุณ
หมอดวงแข จักรพนัธ์ุ และคณุถวัลย์ พริง้พวงแก้วให้บรกิาร 
ถัดจากนั้นก็สุดตึกอ�านวยการ บริเวณนี้เป็นที่ตั้งศาล
พระภูมิ และมีต้นลั่นทมขาวต้นใหญ่ 1 ต้น”

“ตึกอ�านวยการชั่วคราว”
ของโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเริ่มต้น
ด�าเนินกิจการระหว่าง พ.ศ. 2492-2506 
อาศัยชั้นล่างของส่วนปีกด้านซ้าย ภายในตึกใหญ่
ของโรงพยาบาลบางรัก กรมอนามัย 
(สมัยที่ยังตั้งอยู่บนถนนสีลม ก่อนจะย้าย
ไปที่ถนนสาทร หลังปี พ.ศ. 2506)
ในภาพจะสังเกตเห็นป้ายชื่อโรงพยาบาลเลิดสิน 
ขนาดเล็กอยู่เหนือประตูทางเข้าชั้นล่าง
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ภาพร่างแผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ.2495
จากความทรงจ�าของแพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก ขณะอายุ 93 ปี

แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน-โรงพยาบาลบางรัก (2495) ภาพร่างแผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ.2507
จากความทรงจ�าของแพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก ขณะอายุ 93 ปี

แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน-โรงพยาบาลบางรัก (2507)
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จากอดีตยาวไกล ก้าวไปสู่อนาคต

 ใครเลยจะคาดคิดว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งฟื้นตัว
จากสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยสภาพที่ต�่ากว่ามาตรฐาน
ของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯทั่วไป แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูด 
ให้บคุลากรโรงพยาบาลชาย หญงิ รุน่แล้วรุน่เล่า ยอมทุม่เท
แรงกาย แรงใจพัฒนาองค์กรจากแรกตั้งไข่มีเตียงผู้ป่วย
เพียง 50 เตียง แต่มีสมรรถนะให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยในได้เกินขีดจ�ากัดมากมายอย่างเหลือเชื่อ จวบจน
ปัจจุบันนี้ปี พ.ศ.2562 ได้กลายเป็นโรงพยาบาลกว่า 
600 เตียง ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แต่ 
เหนืออื่นใด ประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเลิดสินไม่ใช่ 
เพิ่งผ่านมา 70 ปีเต็มที่นับจากวันสถาปนา 28 มิถุนายน 
พ.ศ.2492 แต่รากฐานจติวญิญาณแห่งโรงพยาบาลเลดิสิน
ได้เคยสถาปนามาแล้ว 130 ปี นับต้ังแต่ก่อต้ังเนอสซ่ิงโฮม
ของหมอเฮส์ บนพื้นที่บ้านหลวงพระราชทานสานต่อ 
เป็นโรงพยาบาลบางรักของรัฐผ่านสังกัดในอดีตมาหลาย
กระทรวง ทบวง กรม กอง อันเป็นเสมือนรากประวัติศาสตร์
อันยาวนาน ท่ีงอกงามเป็นหน่ออ่อนของโรงพยาบาลใน 
ช่ือใหม่ คือโรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งบัดนี้ได้เจริญเติบโต 
เป็นโรงพยาบาลทนัสมยัทีส่ดุและมปีระวติัศาสตร์ยาวนาน
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ขอบคุณ
การสนับสนุนข้อมูล
 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 • หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 
  กระทรวงสาธารณสุข
 • โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
 • นพ.ประพจน์ เภตรากาศ
 • นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

อดีตบุคลากร รพ.เลิดสิน ผู้ให้สัมภาษณ์
 • นพ.บรรลุ ศิริพานิช
 • พญ.ฉัตร กุศลดิลกกุล
 • นพ.ไชยสิทธิ์ อินทุวงศ์
 • นายวัลลภ ภักดีสุข
 • นพ.เอกชัย จุลละจาริต
 • นางอ�าไพ วิชัยยะ

ทีมงานจัดทำาเนื้อหา
 • คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์
 • คุณเกศรา แซ่แต้
 • คุณโชติรวี โสภณสิริ
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ความทรงจ�าในอดีต
(สภาวะ ร.พ.เลิดสิน
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕)

สถานะสัมพันธ์ กรมการแพทย์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 
มีนาคม พ.ศ.2485 มีหน้าที่ดูแลบริหารงาน 
เกีย่วกบัโรงพยาบาลใหญ่-เลก็ ทัว่ประเทศ ท้ังในส่วน

กลางและส่วนภูมิภาค เป็นส่วนราชการท่ีมีการรับแพทย์ 
เข้าปฎิบัติงานตาม ร.พ.ต่างๆท่ัวประเทศเป็นจ�านวนมาก
ในแต่ละปี
 ในปี พ.ศ.2495 กรมการแพทย์ได้รับสมัครแพทย์ 
เข้ารบัราชการเป็นไปตามปรกต ิแต่ได้เปลีย่นกฎเกณฑ์ใหม่ 
โดยมีกฎว่า แพทย์ทีส่มคัรทัง้หมดในปีนัน้ ถ้าแพทย์ใดสอบ
คัดเลือกได้ต�าแหน่งที่ 1 ถึง 6 จะได้รับเลือกเป็นแพทย์
ประจ�าบ้านหมนุเวยีน (สมยันัน้ มไิด้นยิมเรยีกว่า อินเทอน 
หรือ แพทย์ฝึกหัดอย่างปัจจุบัน นิยมเรียกว่า เฮ้าส์ หรือ 
แพทย์ประจ�าบ้าน ซีเนียร์เฮ้าส์ แพทย์ประจ�าบ้านอาวุธโส 
เป็นต้น) ปฎบิตังิานใน ร.พ.ใหญ่ ในกรงุเทพฯ ซึง่ขึน้อยูก่บั
กรมการแพทย์ ในระยะนั้นกรมการแพทย์ ยังได้รับโอน 
โรงพยาบาลของเทศบาลอยู่ในความดูแลอีก 2 แห่ง คือ 
โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลวชริะ ส่วนแพทย์ทีส่อบได้
เกินที่ 6 ไป ต่างก็จะต้องออกไปปฎิบัติหน้าที่ตาม ร.พ. 
ส่วนภูมิภาค ตามแต่ทางกรมฯจะจัดให้ไปได้ท�าการสอบ
คดัเลอืก เม่ือวนัที ่7 เมษายน 2495 โดยการสอบข้อเขยีน
อย่างเดียว ประกาศผลวันที่ 14 เมษายน 2495 ผมสอบ

ความทรงจำาในอดีต 
(สภาวะ ร.พ.เลิดสิน
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕)

ตอนที่ ๒

นายแพทย์วัลลภ ดุลยพฤกษ์

ความทรงจ�าในอดีต (สภาวะ ร.พ.เลิดสิน เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕)

คดัเลือกได้ตดิต�าแหน่งหนึง่ในหก ตามทีก่�าหนดไว้ ทางกรม
การแพทย์ได้จัดให้อยู่ปฎิบัติงานเป็นคู่ ได้ 3 คู่ แต่ละคู่
หมุนเวียนการปฎิบัติงานแห่งละ 4 เดือน แล้วย้ายเวียน
กันไปตามล�าดับ จากร.พ.หญิง(ปัจจุบัน ร.พ.ราชวิถี)  
ไปร.พ.กลางและไป ร.พ.เลิดสิน จนครบ 1 ปี ทางกรมฯ 
ได้จัดให้ดังนี้ 
 1. น.พ.สุวัชร์ ธรรมศักดิ์ 
  (ปัจจุบัน หน.ฝ่ายเวชปฎิบัติทั่วไป ร.พ.ราชวิถี)
 2. น.พ.กิจชัย  ยิ่งเสรี
  ทัง้ 2 ท่านนี ้ให้เริม่ปฎบิตังิานที ่ร.พ.กลาง ตัง้แต่ 
  วันที่ 15 เมษายน 95 เป็นต้นไป 
 3. แพทย์หญิงร�าเพย เกตุสิงห์ (ชัยปราณี)
 4. นายแพทย์โสภณ ธีระกุล 
  (ปัจจุบัน รองผ.อ.ก.ร.พ.การไฟฟ้านครหลวง)
  ทั้ง 2 ท่านนี้ ให้เริ่มปฎิบัติงานที่ ร.พ.เลิดสิน
 5. นายแพทย์นิรันดร์ ประภาสวัสดิ์ 
  (ปัจจุบันผู้อ�านวยการ ร.พ.ชัยนาท)
 6. นายแพทย์วัลลภ  ดุลยพฤกษ์
 ทั้ง 2 ท่านน้ีให้ปฎิบัติงานที่ ร.พ.หญิง เป็น 
จดุเริม่ต้น แพทย์ประจ�า ร.พ.เลดิสินปัจจบุนั ท่ีรุน่เดียวกนั 
เมือ่ส�าเรจ็แล้วมไิด้สมัครเข้ากรมการแพทย์แต่ต้น เท่าทีผ่ม
จ�าได้มแีพทย์หญงิลมลุ พงศ์ธรานนท์(เพียรงาม) เป็นแพทย์ 
ประจ�าร.พ.มิชชั่น นายแพทย์ประธาน กาญจนาลัย 
เข้าเป็นนายแพทย์ทหารอากาศ ร.พ.ภมูพิล แพทย์หญงิฉตัร 
กศุลดลิก (ยิ่งเจริญ) รับราชการแพทย์ประจ�า ร.พ.สระบุรี 
นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิริวัณณ์ รับราชการประจ�าอยู ่ 
ร.พ.พิษณุโลก เป็นต้น

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน หนังสือที่ระลึกเปิด “ตึก 33 ปี” 
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
15 เมษายน 2525
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อาคารและสถานที ่

ใ 
นครั้งนั้น ร.พ.เลิดสิน ต้องอยู่ร่วมกันกับ ร.พ.บางรัก 
ท�าให้หาตัว ร.พ.ได้ยากพอสมควร โดยมีการต้ัง 
ป้ายชื่อ ร.พ.ไม่ใหญ่โตนักทางด้านหน้า ร.พ.เลิดสินนี้

ตั้งอยู ่ต ้นถนนสีลม ใกล้ทางแยกตัดกันระหว่างถนน
เจริญกรุงและถนนสีลม ฝั่งตรงข้ามมีรถรางสายถนนสีลม 
วิ่งไปตามแนวทางถนนสีลม ขนานไปกับคลองสีลมเล็กๆ 
ซึง่ต่อไปจากสะพานสลีมทีห่วัถนนสลีมนัน่เอง บนฝ่ังคลอง
ฟากหนึ่งก็เป็นโรงน�้าแข็งเล็กปีเตอร์สัน ซึ่งอยู่ตรงข้าม 
กับร.พ.พอดี ท�าน�้าแข็งกันตลอดวัน ด้านหน้าของ ร.พ. 
มกี�าแพงก่ออฐิถอืปนูทบึสงูขนาดท่วมศรีษะไปอีกเลก็น้อย
ตลอดแนว ความกว้างของอาณาเขตเว้นเป็นทางเข้าทั้ง 
สองข้าง พืน้ถนนช่วงนีท้�าไว้ดค่ีอนข้างเรยีบร้อย โดยเทปูน
ซีเมนต์และโรยด้วยกรวดก้อนโตเท่าไข่นกพิราบถึงไข่ไก่ 
สีสันของกรวดท�าให้สวยงามดี เวลาเดินไม่ลื่น ขรุขระพอ
รู้สึก หลังจากก�าแพงเข้ามาได้เว้นที่ท�าเป็นสนามหญ้า  
ปลูกต้นลั่นทมเป็นแนวตามก�าแพงช่วงตรงกลางตั้งเสา
ธงชาตติระหง่านเป็นส่วนของร.พ.บางรกัท่ีท�าหน้าทีช่กัธงขึน้
และลงตามเวลา ด้านหน้าของตึกเป็นตึกโบราณสองชั้น  
มีบันไดรับต่อจากถนนซีเมนต์โรยกรวดอยู่ 3 แห่ง 
 เมื่อหันหน้าเข้าหาตัวตึก ลักษณะตึกเป็นรูปตัวยู 
โดยมีก้นตวัยู อยู่ด้านหน้า ขาอยู่ทางซ้ายมือยาวกว่าขวามือ 
ทางซ้ายมือของขาตัวยูนี่แหละเป็นส่วนของร.พ.เลิดสิน 
และมีเพียงชั้นเดียวเท่านั้น ส่วนชั้นบนทั้งหมดและก้น
ตัวยูชั้นล่างไปจนขาตัวยูซีกขวา เป็นของ ร.พ.บางรัก
ทั้งหมด ตึกหลังนี้ด ้านหน้าเล่นลวดลายที่บานประต ู
ท�าเป็นตารางใส่กระจก ซีกขวาและตรงกลางจะปิดประตู 

 ฉะนัน้ผมจึงมีโอกาสได้มาปฎบิตังิานที ่ร.พ.เลดิสนิ
เป็นคร้ังแรก ร่วมกับนายแพทย์นิรันดร์ ประภาสวัสด์ิ  
เมื่อ 15 ธันวาคม 2495

ประวัติก�าเนิดของโรงพยาบาลเลิดสิน 

เ กดิขึน้เพราะความประสงค์ของ คณุหญงิภกัดนีรเศรษฐ 
ท่ีจะสร้างขึน้เพือ่เป็นอนสุรณ์แด่ ท่านเจ้าคุณภกัดนีรเศรษฐ 
สามีผู้วายชนม์ไปเมื่อ พ.ศ.2491 คุณหญิงได้เป็น 

ผู้บริจาคเงินสร้างขึ้น และมอบให้ทางราชการได้ตั้งชื่อว่า 
โรงพยาบาลเลิดสิน อันเป็นนามเดิมของท่านเจ้าคุณและ 
คณุหญงิ รวมกนัเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าคุณ ดังกล่าว
แล้ว และได้ด�าเนินการเปิดบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 
28 มถินุายน พ.ศ.2492 เป็นต้นมาจนถงึปัจจบุนั อาคาร
รับบริการรักษาคนไข้น้ันได้สร้างขึ้นเป็นตึก 2 ตึก อยู่
ภายในบรเิวณเดยีวกบัโรงพยาบาลบางรกั เป็นกองควบคมุ
กามโรคของกรมอนามัย เนื่องจากมีเนื้อที่น้อย และมิได้
ตระเตรียมแผนผังท่ีสมบรูณ์ไว้ก่อน ท�าให้เป็นสถานท่ี
บรกิารรกัษาผูป่้วยไม่สะดวกและเพยีงพอ จงึจ�าต้องอาศยั
ส่วนหนึง่ของตึกอ�านวยการของโรงพยาบาลบางรักทางซีก 
ตะวันออกชั้นล่างเป็นท่ีบริการรักษาผู ้ป่วยคนไข้นอก 
เป็นห้องปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเป็นที่ตั้งแผนกเอ๊กซเรย์ 
ห้องผ.อ.ก.เภสัชกรรม ธุรการ การเงินและทันตกรรม 
อยู่รวมกันภายในตึกเดียวกับ ร.พ. บางรัก

แผนผังโรงพยาบาลบางรัก-เลิดสิน

เม่ือพ้นเวลาราชการ ส่วนประตูซีกซ้ายจะเปิดไว้ตลอดกาล บริเวณบันไดท่ีขึ้นตึกทางซีกอาณาเขตของร.พ.เลิดสิน 
ได้ปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ และมีตุ่มแดงขนาดใหญ่ 1 ใบที่ข้างบันได ตุ่มนี้ใช้ประโยชน์ 2 ประการ เป็นที่อาบน�้า 
ของเจ้าหน้าทีช่ายห้องปฐมยามดกึบ้าง และใช้ส�าหรบัตกัตวงน�า้ได้รวดเรว็ เมือ่ต้องการจะล้างห้องผูป่้วยทีก่นิยาพษิ เป็นต้น 
เมื่อขึ้นบันไดหน้าตึกแล้ว พื้นตึกเป็นพื้นไม้ปูไปตลอดทั้งตึก ซีกซ้ายมือเป็นห้องเล็กๆ ขนาดประมาณ 3 คูณ 4 เมตร 
จัดเป็นห้องปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุ ภายในมีเตียงผู้ป่วย 2 เตียง อ่างล้างมือใบใหญ่ 1 ใบ ข้างทางเข้าห้อง 
มีตู้เก็บเครื่องมือเล็กๆ 1 ตู้และโต๊ะท�างาน 1 โต๊ะ ตั้งอยู่สุดของห้อง เวลามีคนไข้มารับบริการพร้อมกันทั้ง 2 เตียง 
เจ้าหน้าที่จะเดินต้องระวัง แขม่วท้อง คอยหลบเลี่ยง มิฉะนั้นจะชนกันเอง 
 ด้านหน้าห้องข้างฝามีม้านั่งยาว 1 ตัว ไว้ให้ญาติและคนไข้นั่ง ถัดจากห้องปฐมเป็นโถงบันไดขึ้นสู่ชั้นบน ซึ่งเป็น
อาณาเขตของร.พ. บางรัก บริเวณโถงนี้ เป็นที่ตั้งสแตนด์ให้น�้าเกลือ เปลนอน รถนั่งผู้ป่วย วางอยู่ระเกะระกะ ถัดจาก
โถงบันไดเข้าไป กัน้ห้องเล็กๆ ขนาด 3 คณู 3 เมตร เป็นทีท่�างานของแม่บ้าน หัวหน้าพยาบาล คอื คณุศริพิร ซ้อนวัฒนะ 
และฝ่ายการเงนิ โดยตัง้โต๊ะเผชญิหน้ากนั มช่ีองให้แขกมาตดิต่อนัง่เผชญิหน้ากันได้พอดเีท่านัน้เอง ผูท้�าหน้าทีเ่กีย่วกบั
การเงินในขณะนั้นได้แก่ คุณสมจิต สิงหสุต ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้ว ออกจากห้องหัวหน้าพยาบาลและการเงิน 
เป็นโถงกว้างยาวประมาณ 5 คูณ 15 เมตร เป็นลาน โอ.พี.ดี. นั่นเอง เป็นที่ลงทะเบียนของผู้ป่วย ติดกับผนังห้อง 
หวัหน้าพยาบาลเป็นเคาน์เตอร์ตวัย่อมๆ ด้านบนกรกุระจกด้านหลงัเป็นตูเ้กบ็เวชระเบยีน สดุเคาน์เตอร์กเ็ป็นห้องสขุา
คนไข้ มีม้านั่งยาวให้ผู้ป่วยมาติดต่อ ประมาณ 5-6 แถว ด้ายซ้ายของโถง โอ.พี.ดี.เป็นห้องเภสัชกรรมกว้างยาว พอๆ
กบัลานโอ.พ.ีด.ี ภายในห้องเภสัชกรรมนัน้ มโีต๊ะตวัใหญ่ใช้ผสมยา ตู ้ชัน้ เกบ็ยาระเกะระกะเหลือช่องเดินเพยีงเล็กน้อย
เท่านั้น นอกจากนี้ยังท�าเป็นห้องสมุดของโรงพยาบาลอีกด้วย มีตู้หนังสือและโต๊ะอาหารขนาด 6 คนนั่ง 1 ตัว เป็นที ่
ให้ดหูนงัสอื มหีนงัสอืประมาณ 10 เล่ม เหน็จะได้ โต๊ะตวัดงักล่าวใช้ได้เอนกประสงค์ อ่านต�ารา ประชมุแพทย์ ประชมุ
วารสารสโมสร และเป็นโต๊ะอาหารของ น.พ.ผู้อ�านวยการกับแพทย์ประจ�าบ้าน รวม 3 ท่านทกุบ่าย โต๊ะตวันีเ้ป็นสิง่มค่ีา
อย่างยิง่ 
 เลยจากโต๊ะตัวนี้ไปทางด้านในก็เป็นโต๊ะท�างานของคุณชูวิทย์ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม ส่วนเลยทางด้านนอก 
ก็เป็นเคาน์เตอร์จัดจ�าหน่ายยา ซึ่งมีท่ีว่างรอบๆ โต๊ะประมาณ 70 ซ.ม. เท่าน้ันเอง เลยจากห้องโถงท่ีพักคนไข้นอก 
รอตรวจ ก็ถงึห้องตรวจคนไข้ มแีบ่งเป็น 2 ห้อง ตามความกว้างของตึกประมาณ 2.5 คณู 3 เมตร เวลาเรยีกคนไข้มกัจะ
เรียกครั้งละ 2-3 คน นั่งรอกันภายในห้องตรวจที่ 1 ซึ่งเวลาตรวจก็ประเจิดประเจ้อชอบกล นอกจากแพทย์ออกตรวจ
เพียงคนเดียว ก็เรียกเข้าไปตรวจในห้องที่ 2 ถ้าแพทย์ออกมาพร้อมระดมมือช่วยกันตรวจ แพทย์ห้อง 2 ก็ต้องเรียก
คนไข้เอง ซึ่งนั่งรออยู่ที่ห้อง 1 โดยพยาบาลเรียกให้เป็นชุด ทยอยเข้ามารอตรวจแล้วแต่ห้องใดจะว่าง ส่วนแพทย์ 
ห้อง 1 ก็ตรวจไปในบริเวณนั้น โดยที่ผู้ป่วยบางครั้งรู้สึกอายตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากอยู่ในวัยสาว มีลับแลม่านขาว
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ทิ้งให้ 1 อัน เวลาจะดูที่ลับกันก็ดึงลับแลปิดพอเป็นพิธี 
คนไข้ทีน่ัง่รอกจ้็องดกูนัตาปรบิๆ คนไข้ทีใ่ห้ตรวจกต้็องช่วย
ตัวเอง เอามือป้องไว้บ้างพลุบๆ โผล่ๆ กันมิใช่น้อย 
นอกจากจะมีนิสัยเป็นฝรั่งใจถึงก็แล้วไป 
 ออกจากห้องตรวจโรคก็ถึงห้องลักษณะเดียวกัน 
กับห้องตรวจอีก 2 ห้อง ขนานคู่กับห้องตรวจโรค จัดเป็น
ห้องฉีดยา คุณมาลี อารยะวงศ์ เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่เช้า
จรดเย็น มีเตียงอยู่ 1 เตียง ส�าหรับนอนฉีดตะโพก มีโต๊ะ
ปดู้วยกระเบือ้งสขีาวแก่รอยร้าวรานทัว่ไป 1 ตัว มีหม้อนึง่
วางเรียงเป็นแนวไปบนช้ันรอบๆห้อง แล้วกมี็ลบัแลผ้าขาวๆ 
ปิดบังตาลับๆ ล่อ อีก 1 อัน มองจากด้านนอกก็บังไว ้
แค่ตัวและสะโพก เห็นหัว หน้า ตัวและเข่าลงไปถึงเท้า 
อย่างชดัเจน อกีห้องด้านในสงวนไว้เป็นห้องพักของพยาบาล 
โดยปกติเป็นห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของพยาบาลจาก
ไปรเวทเป็นชุดพยาบาล มีโต๊ะเครื่องแป้ง 1 ตัว แล้วก็ราว
ห้อยเสื้อสวยและเสื้อพยาบาลระโยงระยาง 
 หมดจากห้องนีเ้ว้นว่างเป็นทางเดินแคบๆ มีส้วมให้
อกีอย่างกระทดัรดัอกี 2 ห้องเล็ก ห้องน�า้และห้องส้วมของ
เจ้าหน้าท่ี โอ.พี.ดี. เลยไปเป็นห้องโถงเล็กๆ คล้ายห้อง
ตรวจโรค จัดเป็นโต๊ะท่ีท�างานของ ผ.อ.ก. คือ อาจารย์ 
ขุนรัตนเวชสาขา และที่ท�างานของคุณสุพจน์ ฝ่ายธุรการ 
 ลกึเข้าไปจากห้องนี ้เป็นห้อง X-ray ทาสชีมพเูน่าๆ 
ทั้งห้อง ลึกสุดเป็นห้องเล็กๆ 2 ห้อง เนื้อที่ประมาณ 
ห้องละ 0.5 คูณ 1 เมตร ไว้เก็บฟิลม์ X-ray ที่จะถ่ายและ
ที่ล้างฟิล์ม ห้องนี้โดยปกติแล้วมืดทึบตลอดเวลา พื้นห้อง
มีสายไฟเกะกะ มองแทบไม่เห็นเลยจากห้องนี้ มีหน้าต่าง
มองทะลุไปยังห้องแถวผู ้อยู ่อาศัยบ้านใกล้เรือนเคียง 

กบั ร.พ. เป็นซิม้กวางตุง้นัง่ชนุผ้าได้ทัง้วนั ตรงหน้าต่างห้องนี ้มองเห็นทะลปุรโุปร่ง ระหว่าง
หน้าต่างมต้ีนเขม็ขาว 1 ต้นๆ ใหญ่มาก พืน้เป็นอฐิ หนิ ขยะ กระป๋องนม ขยะกลาดเกลือ่น 
พยาบาลท�าหน้าที่ X-ray ตลอดกาลคือ คุณอรทัย สาระโกเศศ และคนงานชายท�างาน
สารพัดได้หมดอีก 1 ท่านคือ นายไพจิตร เลยจากห้องนี้ไปก็มีห้องเล็กๆอีก ตั้งยูนิทเครื่อง
ท�าฟัน มีคุณหมอดวงแข จักรพันธุ์ และคุณถวัลย์ พริ้งพวงแก้วให้บริการ ถัดจากนั้น 
ก็สุดตึกอ�านวยการ บริเวณนี้เป็นที่ตั้งศาลพระภูมิ และมีต้นลั่นทมขาว ต้นใหญ่ 1 ต้น
 ตึกรับคนไข้เลิดสิน 1 เป็นตึก 2 ชั้น ตัวตึกเป็นโถง กว้างมาก ชั้นล่างจัดเป็นที่พัก
คนไข้สามัญ โดยแบ่งครึ่งตึก ครึ่งนอกเป็นคนไข้หญิง ครึ่งในเป็นคนไข้ชาย มีฝาไม้อัดสูง
แค่ท่วมศีรษะผู้ใหญ่ เป็นอาณาเขตกั้นแยก ทางซีกซ้ายสุดของตึก ดัดแปลงเป็นห้องผ่าตัด 
มีเตียงผ่าตัด 1 เตียงพร้อมโคมไฟ นอกห้องผ่าตัดเป็นตรอกเล็กๆ เป็นที่ล้างมือ เลยไปอีก
ห้อง เป็นห้องเครือ่งมือผ่าตดั การเตรยีม และแบ่งห้องย่อยลงไปอกี มตีูเ้ยน็ 1 ตู ้เกบ็เลอืด
เป็นธนาคารโลหิตในสมัยนั้น ส่วนทางสุดห้องโถงซีกขวามือ จัดเป็นห้องอาหารผู้ป่วยที่
ช่วยตนเองได้ ห้องพกัพยาบาลเวร และห้องน�า้ห้องส้วมคนไข้ จากชัน้ 1 มบีนัไดแคบๆขึน้
สู่ชั้น 2 ผู้ออกแบบมิได้มีความรู้เกี่ยวกับตึกคนไข้นัก เวลาจะน�าคนไข้ขึ้นชั้น 2 ด้วยเปล
นอน ทุลักทุเล น่ากลัวคนไข้จะตกลงจากเปลอย่างยิ่ง เวรเปลต้องช่วยกันอุตลุดตอน 
หกัมมุทีพ่กับันไดครึง่แรกแคบจนเกนิไป ต่อมาจงึมกีารแก้ไข ห้องพเิศษข้างบนโดยเฉพาะ
ห้องข้างบันได 2 ห้อง ยุบท�าเป็นบ้านพักแพทย์ประจ�าบ้านคนละห้อง ภายในมีเตียงนอน 
อ่างน�้า โต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆ 1 โต๊ะ เก้าอี้รับแขก และโต๊ะรับแขก 1 โต๊ะ มีห้องพิเศษ
ประมาณ 5 ห้อง แต่ละห้องทรงต่างกนัไม่มีเหมอืนกันเลย บางห้องก็กว้างเกินไป มีหน้าต่าง
ประตูโล่งไปหมด บางห้องกทึ็บมากเป็นต้น สมยันัน้รับคนไข้ไว้รกัษาได้ประมาณ 50 เตยีง

 ด้านหลังตึกเลิดสิน 1 เป็นสนามหญ้า เป็นบริเวณท่ีมีทรรศนียภาพท่ีดีที่สุดของ 
ร.พ.เลิดสิน มีคูเล็กๆ 1 คู ใกล้กับตึกโรงครัว ขอบสนามที่ติดไปทางโรงครัว ปลูกต้นแค
ฝรั่งเป็นแนวไป พอถึงเดือนกุมภาพันธ์พากันทิ้งใบออกดอกขาวสะพรั่งไปท่ัวทุกด้าน 
บริเวณนั้นใกล้บ้านพักแพทย์ซึ่งปลูกเป็นแบบบังกาโลชั้นเดียว กระทัดรัด ทาสีเทาอมฟ้า
หลงัแรกนีเ้ป็นบ้านพกั น.พ.เสริม วงศ์อารยะ เป็นบ้านพกัท่ีอยูต่่อเลยไปจากสนามหลงัตกึ
เลดิสนิ 1 บงัโรงครวัและโรงซกัฟอกไว้หมด ด้านข้างได้ปลกูต้นบานเยน็ ต้นครสิมาสต์เป็น

กอพุ่มใหญ่ มีหินประดับ วางเป็นทางเดินรวมทั้งตั้งขึ้นในรูปทรงต่างๆ เนือ่งจากเป็นภาวะ
ปลายปีเดอืนธนัวาคม ต้นครสิมาสต์ก�าลังมดีอกแดงสด ตามยอดกิง่ทกุยอด ซึง่มรีะดบัต่างๆ
กนั ท�าให้มองดไูปจากตกึเลดิสนิ 1 แล้วรูส้กึสวยงาม มองเหน็เป็นหย่อมสแีดงสดกระจาย
ในแนวขนานกบัพืน้ดนิ แต่มรีะดบัทีต่่างกนัคล้ายคัน่บนัไดหรอื ระดบัน�า้ในล�าไส้ทีป่รากฎ
ในฟิล์ม เมือ่มทีางเดนิอาหารอดุตนัอย่างไงอย่างนัน้แหละ ส่วนในคูน�า้ได้ลงบวัผนัไว้ สม่ีวง
แดงแกมน�้าเงินชูดอกตัดสีกับพื้นหญ้าได้อย่างสวยงาม เลยลึกเข้าไปทางโรงครัวเป็นดง
กล้วยน�า้ว้า เลยบ้านพกัคณุหมอเสรมิ เป็นสนามหญ้ามีหนิแผ่นวางปเูป็นทางเดนิตดิต่อไป
ยังอาณาเขตบ้านพักแบบเดียวกัน เป็นบ้านพักของนายแพทย์ ม.ล. จินดา สนิทวงศ ์
บ้านน้ีตกแต่งโดยปลูกพลูด่างไว้กับผนังตึก เล้ือยขึ้นปกปิดบริเวณผนังเป็นแถบๆ รอบๆ 
บ้านปลูกไม้ดอกไว้หลายชนิด เช่น บานชื่นสีต่างๆ ดอกกุหลาบ บานไม่รู้โรย ไม้ใบพวก 
ฤาษผีสม เป็นต้น มองดรู่มรืน่ครึม้ๆ ด ีด้านหลงับ้านพกัหลงันีเ้ป็นห้องเกบ็ศพเล็กๆ ขนาด 
3 คูณ 4 เมตร บริเวณประตูหน้าต่าง มีรั้วไม้ระแนงขัดเป็นตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
บงัตาท�าให้ไม่เหน็ในห้อง บรเิวณไม้ระแนงดงักล่าวปลกูต้นพวงชมพ ูทอดดอกออกสะพรัง่
ไปทั่วๆ ท�าให้ดูแล้วไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือรังเกียจต่อหน้าที่ของห้องเล็กนี้ เลยไปจากบ้าน
พกับงักะโลของคุณหมอ เป็นตกึเลิดสิน 2 ในปีนัน้มไิด้เปิดรับคนไข้ ใช้เป็นห้องพักพยาบาล 
โดยเฉพาะชั้นล่าง แบ่งเป็นห้องๆ กันไป เช่น ห้องคุณประยงค์ คุณเรขา คุณระจิต 
คุณประเสริฐ คุณบรรจง คุณสุจินต์ คุณสุมาลี คุณทิพยวัล ฯลฯ มีส่วนหนึ่งท�าเป็น 
ห้องชัญสูตรโรค ตรวจเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชั้นบนเป็นห้องโถง ลักษณะเตรียมไว ้
รับคนไข้ ในปีนั้นมิได้เปิดรับคนไข้เลย 

 เลยจากตึกนี้ไปทางด้านหลัง ตกแต่งเป็นสนามหญ้าอีกแห่ง มีต้นปาล์มใบพัด 
เหมอืนต้นตาลเพชรบรุ ีสงูตระหง่านอยูม่มุสนามข้างละต้น ตามขอบสนามปลกูต้นลัน่ทม
ขาวไว้เป็นระยะๆ ร้ัวหลงันัน้เป็นลวดหนาม ปลกูต้นพูร่ะหงตลอดแนว มปีระตรูัว้ทาสเีขยีว 
ส�าหรับเปิดออกไปสู่ถนนศรีเวียงได้ ส่วนทางด้านข้างของอาณาเขต ร.พ. คือ ทางขวา 
เมือ่หนัหน้าเข้าหาตกึอ�านวยการ ทางด้านหน้าเป็นห้องพกัเจ้าหน้าทีข่อง ร.พ. รวมทัง้ของ 
ร.พ.บางรักด้วย มีห้องน�้าประเจิด ประเจ้ออยู่กลางบ้านพัก ท�าเป็นซองปิดแค่ครึ่งตัวล่าง 
ประตูไม่มี ลานจอดรถของ ร.พ. ในแวดวงช่วงนี้มีบ้านพักบังกะโลหลังเล็กๆ ปนอยู่ด้วย  

1 หลัง เล็กกว่าบังกะโลที่กล่าวแล้วครึ่งต่อครึ่ง เป็นบ้าน
พักของแพทย์หญิงกัลยา วิเศษแพทยา ซึ่งปฎิบัติงานอยู่
ร.พ.บางรกั ตอนเยน็ๆ จะเหน็มคีนไข้เข้าออกคกึคกัไม่น้อย 
ผิดกับบังกะโลของแพทย์เลิดสินที่ออกจะหายากเต็มที  
เมื่อเทียบกันเลยไปจากบ้านพักเจ้าหน้าที่ ก็เป็นหมู่บ้าน
ห้องแถวดงโสเภณี บางครั้งถูกต�ารวจไล่จับ ก็พากันปีนรั้ว
ว่ิงหนีเข้ามาในเขต ร.พ. รอดจากการถูกจับกุมไปโรงพัก
อย่างได้ผล
 สภาพทั่วๆ ไปของร.พ. ในระยะนั้น เมื่อย่างเข้ามา
ร่วมปฎิบัติงานใหม่ๆ มาเห็นสภาพทั่วๆ ไปแล้ว รู้สึกหดหู่ 
หงอยเหงาอย่างบอกไม่ถกู เคยผ่าน ร.พ.หญงิ กลางมาแล้ว 
ยิง่รูส้กึว่า ร.พ.เลดิสนิ ตัง้อยูไ่ด้อย่างไร ทัง้ทีอ่ยูใ่นการดแูล
ของกรมเดียวกัน เทียบกับร.พ.หญิงในเวลานั้นแทบจะว่า
ได้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินไม่ปาน ข้าวของเครื่องใช้ทั้งๆที่
เป็นร.พ.เปิดใหม่ แต่กลบัมแีต่ของเก่า ของใช้หลงัสงคราม
เป็นพืน้ เช่นเตียงรบัผูป่้วย เป็นเตยีงเหลก็ หกัพบัได้ทีข่าเตยีง 
มีเสาเหล็กท�าเป็นรูปตัวที ติดที่ปลายเท้าและหัวเตียง  
ไว้ส�าหรบักางมุง้นอน ท�าให้ดแูล้วเกะกะตาไม่เป็นระเบยีบ 
ทุกเตียงและเครื่องประกอบทาสีขี้ม้าอมด�า ถ้าต้องการ
เตียงแข็งก็เอาไม้กระดานปูเป็นแผ่นวางทับบนสปริงอีกที 
ถ้าต้องการให้นอนท่าหัวสูง ก็หาโครงเหล็กท�าเป็นรูป
สามเหลี่ยม มาสอดใต้ที่นอน มีเตียงเฟลาเร่ออยู่ประมาณ 
4 เตยีงทัง้ร.พ. โคมไฟส่องเวลาผ่าตัด หรอื ขดูมดลกู กเ็ป็น
ไฟสนาม พื้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เทอะทะ ทั้งเสา พื้นฐาน
และโคมไฟทาสีขี้ม้าอมด�าไปหมด เสื้อผ้าที่เปลี่ยนเวลาจะ
ผ่าตัด เป็นผ้าขาวเนื้อดี คอแหลม รูปแบบคล้ายกับเสื้อใส่
เล่นยูโดในปัจจุบัน ผูกด้วยเส้นผ้าที่เย็บติดไว้ โดยไม่ใช้
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กระดุม ขนาดใหญ่มาก มีเครื่องหมายบอกว่าตัดเย็บจาก
ต่างประเทศ ข้าวของใช้ทัว่ไปกเ็ก่าไปหมด ไม่มเีค้าว่าสร้าง
ขึน้ใหม่เลย ไม่ว่าตู ้โต๊ะ เก้าอี ้เก้าอีแ้บบเก้าอีร้บัแขกไม้สกั
แต่ละตัวสีต่างกันไป แสดงถึงว่าไม่ได้เป็นชุดเดียวกันมา
ตัง้แต่ต้น กลางคืนมืดสลวั ไม่สว่างไสวเหมอืนโรงพยาบาล
ทีส่ร้างใหม่ ในตกึรบัคนไข้ ยงัใช้ไฟห้อยเพดานแบบหลอดไฟ 
มีโป๊ะ โคมแบบโบราณ คลุมบังแสงตอนบนหลอดไฟ  
ปลายแผ่เป็นลอนคล่ืน รอบๆ อย่างอาคารบ้านอยูท่ีเ่คยใช้
ทั่วไป พวกหลอดไฟฟลูออเรสเช่นหายาก ไฟตามถนน  
ทางเดิน และมุมตกึ ยงัใช้หลอดไฟ ตดิเป็นก่ิงยืน่ออกไป มโีป๊ะ
รูปกรวย ท�าด้วยสังกะสีชุบแบบกาละมัง สีน�้าเงินกรมท่า 
ด้านในสขีาวให้สะท้อนแสงลงสูพ่ืน้ ท�าให้มดืมวัเวลากลางคืน 
ถ้าจะดูอะไรใรตัวคนไข้ ต้องใช้กระบอกไฟฉายช่วยอีกแรง 
บ่อยครั้งจะมีเสียงชาวบ้านที่อยู่ชิดกับตึกเลิดสิน 1 ดังเข้า
มารบกวน เช่น เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ร้องไห้ ตีเด็ก  
พิธีกงเต๊ก เสียงตามสายเพลงจีนโบราณ เล่นงิ้ว เป็นต้น
 สภาพห้องหับที่ท�างานก็แบ่งซอยกันจนเล็กเกินไป 
แสงสีมืดสลัว อากาศไม่ถ่ายเท โดยเฉพาะบริเวณห้อง X-
ray และใกล้เคียง เป็นต้น สภาพคล้ายเด็กเล่นขายของ 
หรือ ในนิยายเรื่องโสนน้อยเรือนงาม ห้องหับตึกต่างๆ  
ไม่ได้ตกแต่งสห้ีองและตึกมวัซัวดูแล้วสกปรก พืน้ปกูระเบือ้ง
หนิขดัสเีทาด�า พ้ืนไม้กส็ไีม้ด�าๆ รอยเป้ือนต่างๆ น�า้ยาบ้าง 
ด่างดวงชัดตัดกับสีเดิมทั่วไป
 บันได ขั้นบันไดสึกตรงกลาง ราวบันไดสีลอกเป็น
แห่งๆ ผนังข้างบันไดมีรอยมือเป็นแนวทาง สิ่งเหล่านี้รวม
ท�าให้ดูสกปรก ท�าให้หมดราศีไปอย่างมาก เป็นส่วนท�าให้
รูส้กึหงอยเหงา หดหู ่เมือ่มาปฎบัิตงิานในวนัแรกและท�าให้

รู้สึกรังเกียจและคิดในใจว่าจะไม่ขอกลับมาท�างานประจ�า 
ณ ที่นี้อีกในกาลข้างหน้า
 การปฎบิตังิาน วนัแรกเข้าพบนายแพทย์ผูอ้�านวยการ
เพือ่รายงานตวั มอบใบส่งตวัจาก ร.พ.กลาง หลงผดิเข้าไป
ในร.พ.บางรัก ขึ้นบันไดกลาง ตึกอ�านวยการมุ่งไปยัง
เคาน์เตอร์ ซึง่ต้ังอยู่ตรงหน้า ถามถึงห้องท�างานของ ผ.อ.ก. 
เจ้าหน้าที ่ทีต่ดิต่อด้วย (คณุบญุชม รูจ้กัมกัคุน้ในระยะหลงั) 
แต่งกายใส่เสื้อสีขาว กระโปรงน�้าเงิน ได้ตอบว่า ไม่ทราบ
ว่าท่านจะมาหรือไม่ เพราะวันนี้จะไปกรมและมีประชุม
ด้วย ผมได้ถามต่อไปว่า ถ้าอย่างง้ันผมพอจะพบใครได้บ้าง 
เพราะจะมารายงานตัว มาปฎิบัติงานที่นี่ คุณบุญชมก ็
พดูขึน้ทันทีว่า อ๋อ คณุจะมาดงูาน ทางกรมส่งตวัมา จะดงูาน
นานสักเท่าใด ผมก็ตอบไปว่า ผมมาจาก ร.พ.กลาง จะมา 
4 เดือนตามก�าหนด คุณบุญชมอุทานว่า โอ้โฮ ท�าไมถึง
นานเหลือเกิน เห็นมากันเพียง 1 เดือนอย่างมาก  
ทั้งแนะน�าให้ไปพบคุณหมอสุภัทร ซึ่งมาแล้ว หรือไม่ก ็
หมอกาญจนาก็ได้ พร้อมทั้งเดินออกจากคอกท่ีเธอนั่งอยู่ 
เพือ่หวังจะพาไปพบแพทย์ ผมเอะใจ เพราะเท่าท่ีสบืดจูาก
เพือ่นแพทย์ประจ�าบ้านทีอ่ยู่มาก่อน พดูถึงแต่ชือ่คณุหมอเสรมิ 
คุณหมอหม่อมจินดา จนผมจ�าได้ จึงได้ถามไปอีกว่า  
คณุหมอเสรมิ หรอื คุณหมอหม่อมจนิดาไม่อยูห่รอื คณุบญุชม
ถึงได้เข ้าใจใหม่ว ่า ผมจะมาเลิดสิน มิใช่มาบางรัก  
เธอพูดเสียงดัง ฟังชัดและแกมตลก เลยอุทานเสียงดังลั่น 
พิโธ่เอ๋ย ฉันคิดว่าจะมาบางรักเสียอีก คุณหมอรู้ไหม ที่นี่
น่ะมันมีโรงพยาบาล 2 โรงในที่เดียวกัน โรงเลิดสินน่ะเขา
รับรักษาโรคท่ัวไปของร่างกาย ส่วนบางรักเขารับเฉพาะจดุ
หนึง่ของร่างกายเท่านัน้ พร้อมทัง้เดนิน�าทางมาทางปีกซ้าย

ของตึกแล้วชี้ทางให้ไปพบ ผ.อ.ก.เลิดสินแล้วส่งเสียงทักทายเจ้าหน้าที่ ร.พ.เลิดสิน  
แถวหน้าห้องปฐมไล่หลังผมให้ได้ยินว่า ท�าไมถึงปล่อยให้คุณหมอหลงทางมาทางบางรัก 
ไม่รู้จักต้อนรับขับสู้หมอของตัวมัวแต่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ได้

 ปี 2495 อาจารย์นายแพทย์ขนุรัตนเวชสาขา ด�ารงต�าแหน่งนายแพทย์ผู้อ�านวยการ 
ร.พ.เลิดสิน เป็นผู ้อ�านวยการคนที่ 2 ถัดมาจากนายแพทย์ ม.ล.เต่อ สนิทวงศ์ 
บคุลกิลกัษณะท่าน น่าเลือ่มใส ท่านเป็นผูม้ร่ีางกายสงูใหญ่ สนัทดั ผวิสองส ีไว้ผมรองทรง
สูง อารมณ์ดี พูดคุยสนุกแทรกอารมณ์ขันได้เหมาะเจาะ จะต้องมีเสียงหัวเราะระคนอยู่
เป็นระยะๆ ใจเยน็ บางครัง้แม้จะไม่พอใจผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชา ท่านจะนิง่ไปชัว่ครู ่เกบ็ซ่อน
อารมณ์ไม่พอใจได้อย่างมิดชิด แล้วท่านจะพูดใหม่ด้วยส�าเนียงอันราบเรียบ จนผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจะต้องเห็นถูกต้องไปตามท่าน ท่านจะหาทางออกให้หลายๆทางจนกว่าจะ
เห็นพ้องต้องกัน ท่านซื่อสัตย์สุจริต แม้จะมีรถของ ร.พ.ท่านไม่เคยใช้เลย จะไปติดต่อกรม
ก็จะขับรถจิ๊บของท่านไปเอง ของหลวงส่วนของหลวง แม้ปากกา น�้าหมึก ท่านก็ให้ช่วย
ซื้อให้ท่านเมื่อหายไปหรือใช้จนหมึกหมด ก็ต้องซื้อน�้าหมึกมาใหม่เอง อาหารกลางวัน 
ท่านผูกกับแม่ค้าข้าวแกง ป้าบวัซึง่น�าข้าวแกงมาขายเจ้าหน้าทีท่ัง้ 2 ร.พ. ทีข้่างตึกอ�านวย
การด้านหลัง โดยให้จัดกับข้าว 3 ชนิด และบังคับให้แพทย์ประจ�าบ้านทั้ง 2 ร่วมโต๊ะด้วย
ทุกวัน ของหวานคือ ผลไม้ ขาดไม่ได้คือ กล้วยหอมคนละลูก จะต้ังอาหารท่ีโต๊ะ 
ในห้องเภสชักรรม ระหว่างอาหารกจ็ะต้องถามพดูคยุเรือ่งงานการของร.พ. แต่ละวนั ท่าน
ทราบดีว่า ขลุกขลักไปหมดทุกทาง ได้ปลอบใจให้อดทนและพยายามแก้ไข พวกเราในขณะน้ัน
อารมณ์ร้อนมักจะพูดเปรียบเทียบว่า ทางร.พ.หญิงและกลาง เขาดีอย่างนั้นอย่างนี้  
ท่านรบัฟังและนิง่อ้ึงบ่อยๆ ท่านสารภาพว่าได้ติดต่อทางกรมแล้ว ทางกรมจะจดัการให้แต่ยงั
ไม่ได้ ต้องรอไปก่อน ท่านร�าพึงเสมอว่า ร.พ.เลิดสินนี้เป็นร.พ.ภูธร ที่มาอยู่ในนครบาล 
เหมาะสมเป็นที่ฝึกหัดส�าหรับแพทย์ที่จะต้องไปอยู่หัวเมือง จะได้เคยชินและเชื่อมั่น 
ในตนเอง ระยะหลังๆพวกเราเลยเย็นลง ไม่วิจารณ์มากมายอะไรอีก เพราะสงสารท่านที่
จะต้องมาทุกข์ใจเกี่ยวกับกิจการที่ท่านต้องรับผิดชอบ ท่านถนัดในทางอายุรกรรม  
ทางศัลยกรรมท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ อาจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงจินดา ซึ่งถนัด
ทางกระดูกหักข้อเคลื่อนและอาจารย์นายแพทย์เสริม ศัลยกรรมทั่วไป ท่านเองจัดได้ว่า

เป็นผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งวณัโรคปอดได้ผูห้นึง่ คนไข้ทางอายรุกรรม
ในสมัยน้ัน มีวัณโรคปอดเสีย 70% พวกเราต้องท�าการ
อัดลมเข้าปอด หรือช่องท้องกันจนเชี่ยวชาญไปหมด  
ท่านทดสอบว่า คนไข้รักษาได้ผลดีหรือไม่ โดยการดูไข้  
ดนู�า้หนกัตัวขึ้นเท่าไหร่ และท้ายสุดโดยการให้ข้ึนบันได 
ที่ตกึเลดิสนิ 1 บนัทกึอตัราการหายใจ เป็นต้น ท่านชอบ 
ตรวจสอบทางรังสีโดยฟลูดูในห้องมืด พวกเราแม้จะหนุ่ม
กว่าท่าน แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นจุดพยาธิสภาพของปอด 
เวลาท่านฟล ูท่านต้องชีใ้ห้ดตูลอดเวลา บางครัง้ถงึชีก้ย็งัดู
ไม่ออก ท่านจงึส่ังให้ถ่ายแล้วมาดูใหม่ กต็รงกบัทีท่่านพดูไว้ 
นบัว่าท่านเป็นผูเ้ชีย่วชาญพอๆกบัอ.จ.หมอประเสริฐ กังสดาลย์  
โดยใช้การตรวจธรรมดาๆ ประวัติ คล�า เคาะ ฟังเสมหะ 
แล้วถงึจะ X-ray เป็นเรือ่งสุดท้าย ท่านมไิด้รงัเกียจกลวัติดโรค 
บางครัง้เวลาเข้าห้องมดืฟลูดู คนไข้ไอใส่บนศีรษะท่านบ่อยๆ 
ท่านบอกว่า มนัไม่ตดิง่ายๆหรอก ถ้าตดิง่ายป่านนีท่้านต้อง
แย่ไปนานแล้ว ท่านมีความรู ้ดีมากเกี่ยวกับจุลินทรีย์ 
แยกเหล่าแยกชนิด อาศัยปฎิกิริยาทางเคมีต่างๆ ท่าน 
จ�าได ้อย ่างแม่นย�า ผิดกับพวกเราซ่ึงรู ้สึกว ่าได ้ คืน 
ให ้ กั บอ .จ .หมอ สุขุ ม ไปจนหมดหลังออกมาจาก 
ศิริราชแล้ว

 เราทัง้สองต้องท�าหน้าทีเ่ป็นแพทย์ประจ�าบ้าน อยูเ่ฝ้า
โรงพยาบาลกันตลอดเวลา ถ ้าใครมี ธุระก็แทนกัน  
แพทย์ดูงานไม่ได้ร่วมอยู่เวรมากมายเหมือน ร.พ.กลาง 
และหญิง แต่งานก็ไม่มากนัก เพราะเนื่องจากระยะนั้น
ร.พ.ไม่พร้อมที่จะท�าอะไรได้มาก ถ้ามีการผ่าตัดใหญ ่
เปิดช่องท้องก็จะท�าแค่ 1 รายการเท่านั้น นอกนั้นต้องส่ง
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ต่อ ร.พ.อื่นท่ีเขามีก�าลังคนก�าลังข้าวของใช้เวชภัณฑ์ท่ีดี
กว่า สะดวกกว่า รวมทัง้คนไข้กไ็ม่สูจ้ะสมคัรใจมารกัษาทาง
ด้านอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่นิยม ร.พ.กลางในยุคนั้น แม้แต่ 
เจ้าหน้าทีต่�ารวจในท้องถิน่ เช่น บางรกั ยานนาวา พระยาไกร 
ถ้าคนไข้หนักหน่อยกจ็ะพากนัส่งไป ร.พ.กลางเอง แยกเอา
พวกไม่หนักหนาส่งมาให้เรา เป็นต้น บุรุษพยาบาล 
ห้องปฐมก็ล้วนเชี่ยวชาญ ในสมัยนั้นก็มีคุณธวัช จินดวง  
จ่าไวยเลก็ กม็วีาทะศลิปพอตวั คดัเลอืกให้ก่อนรายงานด้วย
ซ�้าไป ประเภทท่ีไม่ต้องหนักในการรักษา เช่น กินยาพิษ 
ท้องเดนิ บาดแผลไม่ใหญ่โต กจ็ะรบัไว้และรายงานพวกเรา 
บางครั้งพวกเราต้องไปสั่งว่ามีคนไข้ไส้ต่ิงมาละก็อย่า
แนะน�าไปทีอ่ืน่นะ ช่วยรายงานด้วย อย่างนีเ้ป็นต้น ในกลุม่
นี้รู้สึกว่าจ่าไวยเป็นผู้สูงอายุที่สุด ท่านพูดเสียงห้าวๆช้าๆ 
ใส่แว่นสายตาที่ไม่ยอมเปลี่ยนเลนซ์เลย บ่อยครั้งท�าให ้
เรารู้สกึโมโห และข�าขันไปในตัว เช่น กลางดึก ตี 2-3 คนไข้
ทางโทรศัพท์จะโทรมาท่ีห้องปฐม จ่าไวยอยู่เวรรับแล้ว 
บอกเขาจนหมดว่า แพทย์เวรชื่ออะไร ต่อจากนั้นก็จะไป
ปลุกเราที่ห้องว่าคนไข้นอกโทรศัพท์มารู้จักกะคุณหมอ  
ขอพูดโทรศัพท์ด้วย เราเองก็ต้องกระวีกระวาดออกมารับ
โทรศัพท์กลางดึก กลายเป็นว่าขอปรึกษาคนไข้ รักษาอยู่
กับคุณหมอร.พ.อื่น ตอนน้ีเกิดตัวร้อนจัดอีก จะกินยาซ�้า
อีกได้ไหม เราขอร้องให้พามาร.พ. เขากลับตอบว่า ไม่มา 
อยากจะกินยาประทังไปก่อน พรุ่งนี้จะไปหาหมอคนเดิม 
เราถามว่าแล้วท�าไมไม่โทรไปถามหมอคนเดิม เขาตอบว่า
ดึกแล้วเกรงใจ เด็กเป็นยังไม่มาก เลยย้อนถามไปว่าแล้ว
ท�าไมถึงรู้จักชื่อผม ใครแนะน�า และไม่เกรงใจหรือ เขาก็
ตอบว่า ก็พยาบาลเวรเป็นคนบอกชื่อให้เอง และสั่งให้ถือ

หูไว้ จะไปตามมาให้ เขาก็เลยถือหูรอพูดด้วย เหตุการณ์เช่นนี้มีเสมอ ต้องสอนให ้
รับโทรศัพท์ใหม่ ให้ถามถึงธุระอะไรให้ได้แน่ชัดก่อน จ่าไวยเวลาเย็บแผล บางทีไม่ต้องใช้
ที่จับเข็ม จะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แทน บางครั้งอยู่เวรตรงกัน เคยยืนดูแกเย็บแผล หลัง
จากนัน้เตรียมเข็ม ด้ายร้อยเข้าก้นสปริงแล้วกว็างไว้ พอท�าอะไรเสรจ็จบัเขม็เยบ็แผล ปรากฎ  
ว่าไปจบัส่วนกลางเขม็ หนัก้นเขม็ท่ีมด้ีาย แต่ด้ายทาบติดตัวเขม็ ใส่แว่นตา แต่กค็งมองเหน็
ไม่ชัดเจน แล้วก็ดันก้นเข็มเย็บแผลยักแย่ยักยัน ต้องสะกิดแก แล้วชี้ให้ดูข้อผิดพลาด ไม่
กล้าว่าเพราะกลัวคนไข้จะได้ยินและดูถูกเจ้าหน้าท่ีของเรา เป็นต้น เป็นเร่ืองข�าขัน 
ที่เกิดขึ้นเสมอๆ ครั้งหนึ่งผู้ป่วยที่รับไว้รักษาเกิดติดใบกระท่อม เอะอะโวยวาย พวกเรา
ก�าลังให้การรักษาอยู่ ปรากฎว่า วันต่อมาผู้ป่วยสงบดี ก็เป็นจ่าไวยนี่แหละ เกิดสงสาร ไป
เที่ยวซื้อใบกระท่อมมาในราคา 1 บาทต่อ 20 ใบ น�ามาให้ผู้ป่วยเคี้ยวต่างหมาก เป็นต้น 
ห้องปฐมพยาบาลนีม้คีณุธีระ เป็นหวัหน้า พลพรรคบางท่านกห็น้าตารปูร่างไม่เลว ท่าทาง
เป็นคุณหมอใหญ่ มบุีคลกิดี ปรากฎว่ามสีภุาพสตรีมาเย่ียม คุยกนัเป็นคู่ๆ มาเป็นประจ�า นัง่
อยู่แถวบันไดหน้าตึกบ้าง ม้านั่งหน้าห้องบ้าง สนามหญ้าใต้ต้นลั่นทมบ้าง ทุกคืนก็ว่าได้ 
แต่ที่แปลกที่สุดก็จ่าไวยนี่แหละ ไม่น้อยหน้าใคร มีเด็กสาวมานั่งเป็นเพื่อนคุยทุกคืนที่อยู่
เวร พอพวกเราผ่านมาคุณจ่าท่านก็ท�าเขินๆ ลุกหนีพอเป็นพิธี ไม่ทราบว่ากระเป๋าจะแฟบ
ไปสักเท่าไหร่ จ่าเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุด

 ทางร.พ.จัดให้พวกแพทย์ประจ�าบ้านหมุนเวียน พักอยู่ชั้น 2 ของตึกเลิดสินหนึ่ง
น่ันเอง โดยชั้นบนจัดเป็นห้องพิเศษ มีประมาณ 8 ห้อง แต่ยุบเป็นห้องพักแพทย์เสีย 
สองห้อง คอื ห้องตดิบนัได ห้องนีเ้ลก็ประมาณ 3 คณู 4 เมตร ภายในมเีตยีงสนามหลงัสงคราม
ชนิดเดียวกับที่รับผู้ป่วย 2 เตียง พร้อมที่นอนมุ้งไนลอนเม็ดพริกไทย มีโต๊ะรับแขกเก่าๆ 
1 โต๊ะ พร้อมเก้าอี้นั่ง 1 ตัว มีตู้เก็บเสื้อผ้า ซึ่งดัดแปลงจากตู้เก็บยาเป็นชั้นกระจกเตี้ยๆ 
อย่างพ่อค้าใส่ของขายตามร้านต่างๆ บานเลื่อนปิดเปิดเป็นกระจก มีชั้นกระจก 2 ชั้น  
ไม่ทราบว่าใครบรจิาคไว้ตัง้แต่ครัง้ไหน มโีต๊ะเครือ่งแป้งเฉพาะกระจกแบบโบราณ มีลิน้ชกั
ในตัว 1 อันเป็นฐานกระจกส่องหน้าเคียงข้างด้วยตู้ทึบๆ ปิดฝาไม่ได้ ต้องใช้กระดาษอัด
ระหว่างบานประตูจึงจะปิดได้เรียบร้อย เวลาใครเดินตามระเบียง เสียงกระจกบานเลื่อน
จะส่ันสะเทือนตลอดเวลา นอนฟังจนชนิ ไฟฟ้าเป็นหลอดติดบนเพดาน ครอบด้วยโป๊ะขาว 

แต่สเีหลอืงนวลขมกุขมวัด ีมอ่ีางน�า้เลก็ๆให้ 1 ใบ ระหว่างห้องพกัเราทัง้สอง มส้ีวมนัง่ยอง
และห้องน�า้เลก็ๆเท่าแมวดิน้ตาย เป็นห้องแฝดตดิกนั ห้องส้วมนีด้ไีปอย่างรบัรองว่าไม่เกดิ
อุบัติเหตุล้มศีรษะฟาดพ้ืนแน่ๆ เพราะจะล้มยังไงก็ไม่ลง จะมีก็ไถลรูดตัวลงไปกองล่ะก็
พอได้ ห้องน�า้นีก่้ออฐิถอืปนูท�าเป็นซองเกบ็น�า้สีเ่หลีย่มขงัไว้ให้อาบ เวลาอาบน�า้ๆมสีทิธิที่
จะกระเซ็นลงในซองเก็บน�้าอีก ท�าให้ไม่ค่อยเปลืองน�้าดีเหมือนกัน อาหารเช้าเป็นปิ่นโต  
3 ใบเถา มีข้าวต้ม กับข้าว 2 อย่างส่วนใหญ่กุ้งแห้งทอดหรือ กุ้งแห้งย�า 1 ชั้นแล้วก็ไข่
เจยีวตัดเป็นแผ่นแห้งๆ หรอืไม่กไ็ข่เค็มผ่าครึง่ 2 ซกี หรอืไม่กห็วัผักกาดฉ่ายโป๊วหัน่ช้ินเล็กยาว 
ผดักบัไข่พอมองเหน็ เป็นต้น ส่วนอาหารเยน็กเ็ช่นกนั เป็นข้าวสวย 1 ชัน้ กบัข้าว 2 อย่าง 
พวกผัดอะไร 1 อย่าง เช่น ผักคะน้าผัดหมู ปลาทูราดพริก หมูผัดขิงเห็ดหูหนู ตับหมูผัด
ดอกกุ้ยฉ่าย อย่างใดอย่างหนึ่งและก็แกงจืดฟักกับหมู ถั่วงอกหัวโตกับหมู หมูบะฉ่อกับ
เต้าหู้ขาว แกงเผ็ดไก่ แกงนพเก้า หน่อไม้กับหมู เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเรา 
ไม่ประท้วงอะไรเลย ถ้าเป็นยคุนีแ้พทย์ฝึกหดัสมัยนีค้งต้องร้องโวยวายกนัแน่ๆ ท้ังเรือ่งท่ีพกั
และอาหาร แพทย์รุ่นโบราณอย่างเช่นพวกเราไม่เคยมีการร้องเรียนโอดครวญกันเลย  
มีอะไรมาก็กินได้ แล้วก็ควักเงินซื้อ อย่างอื่นมาเพิ่มเติม เช่น วานให้ม่วยลิ้มซึ่งเข้ามาเดิน
เพ่นพ่านขายของใช้ น�า้ขวด กาแฟ ขนมปัง ให้กบัผูป่้วยทีร่บัไว้ตลอดเวลา วนัละไม่ต�า่กว่า 
4 เที่ยว หรือ ไม่ก็เจ๊นงที่ยังด�าเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือ ไม่ก็จ่ายเงินให้แม่ครัวของ
ร.พ. แม่เฮียงช่วยจัดเพิ่มให้อีก จะได้กับข้าวแสนอร่อยเพิ่มอีก 1 อย่าง เช่นผัดวุ้นเส้น  
กุ้งก้อย แกงจืดวุ้นเส้น แกงจืดเกาเหลาลูกรอก เป็นต้น น่าเสียดายที่แม่เฮียงอายุสั้นมาก 
ใจบุญไปทอดกฐินหรือผ้าป่า ถ้าผมจ�าไม่ผิดแล้วเกิดเหตุรถชนกัน แขนขวามีบาดแผล
ฉกรรจ์ ทนต่อการเสียเลือดไม่ไหว ถึงแก่กรรมต่างจังหวัด ถ้าเหตุเกิดในกรุงเทพฯ ผมคิด
ว่าน่าจะยังไม่ตาย

 ประมาณ 7.30 พวกเราเริ่มลงมาตรวจเยี่ยมไข้ ถ้าจะลงมาก่อนเวลาพยาบาลจะ
ยังเตรียมอะไรไม่เรียบร้อย เพราะคนน้อย จ�าได้ว่าอยู่เวรกันแบ่งออกเพียง 2 ผลัด เช้า
และบ่าย เช้ามืดจะได้ยินเสียงคนไข้และคนงานท�าความสะอาดช่วยเหลือกัน เสียง 
ลากเตยีงจดัให้ตรงแนวเส้นพืน้ทีป่ดู้วยแผ่นกระเบือ้งหนิขดั เสียงกระโถนกระทบพืน้ เสียง
คนงานหญิงปลุกคนไข้ต่อว่าต่อขานกันทุกเช้า พวกเราต้องลงไปดูคนไข้ก่อน 1 รอบ แล้ว

เริ่มรอแพทย์ประจ�า ในปีนั้นมีอยู ่เพียง 3 ท่าน คือ 
น.พ.หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ ท่านมีบุคลิกภาพดีมาก 
รปูร่างสูงสง่า ผิวขวา ใบหน้าคมสัน มรีอยหนวดเคราทีโ่กน
เรียบร้อย เขียวครึ้ม จัดเป็นชาวไทยรูปหล่อคนหนึ่ง กิริยา
วาจาท่านสุภาพอย่างมาก ท่านถนัดทางกระดูกข้อเคลื่อน
และศลัยกรรมทัว่ไป อกีท่านคือ นายแพทย์เสรมิ วงศ์อารยะ 
ท่านผู้น้ีก็เช่นกัน เค้าหน้าเป็นชาวภารตะชัดแจ้ง ตาและ
จมูกเป็นจุดเด่น ผิวขาว พอๆกับพระเอกหนังอินเดีย มิใช่
อย่างแขกพาหุรัด ท่านคุยสนุก ชอบถ่อมตัว เสียที่ท่าน 
ชอบระแวงและปนความย�้าคิดย�้าท�าไปหน่อย ท�าให้พวก
เราต้องอึดอัดใจแลเพ่ิมความระวังเป็นพิเศษ เพราะกลัว
ท่านจะเข้าใจเราผิดๆเสมอ ท่านผู้น้ีถนัดทางศัลยกรรม
ทั่วไปอย่างมาก จัดเป็นศัลยแพทย์มือดีผู้หนึ่ง ขวนขวาย
พากเพียร ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ถ้าบังเอิญคนไข้ 
มีอันเป็นไปทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของท่าน แต่ท่านจะซึมไป 
พร�่าพูด ถึงว่าท�าไมเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาไปหลายวัน 
บางครั้งก็เลยต้องหยุดผ่าตัดไปสักพักก็เคยมี ถ้าบังเอิญ
แพทย์ดูงานมาดูงานแล้วไปวิจารณ์ว่าท่านท�าช้ากว่าใคร
ท่ีไหน ท่านจะยิ้มรับและสารภาพว่าท่านกลัวจะมีอาการ
แทรกซ้อนตามต�ารามันให้ระวังอย่างนั้นๆ แต่พอหลังจาก
น้ัน ท่านไม่ยอมลืม ท่านจะต้องน�าค�าพูดเหล่าน้ันมาถาม
พวกเราอีกว่าที่แพทย์ดูงานเขาพูดจริงไหม ท�าไมท่านท�า
ผ่าตัดช้ามากไหม อะไรเหล่านีไ้ปอีกหลายวนั พวกเรากต้็อง
เชียร์กันให้ก�าลังใจกัน จนกว่าท่านจะลืมไปเอง อีกท่าน
หนึง่เป็นแพทย์หญงิ คอื แพทย์หญงิกุลชลี สถติย์นมิานการ 
ท่านผู้นี้ผิวคล�้า ตาโต ร่างสูงระหง สวยเรียบๆ ท่านถนัด
ทางอายุรกรรม คุณสมบัติเฉพาะตัวคือ ท่านร�าไทยมีลีลา
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อ่อนช้อย สวยงามพอๆ กับนักแสดงอาชีพ และมีรสมือใน
การท�าขนมต่างๆให้พวกเราชมิกันเรือ่ย จะทยอยกนัมาแล้ว
กเ็ดนิ round คนไข้ร่วมกนัไป ผ.อ.ก. ก็จะเข้าร่วมด้วยแทบ
ทุกวัน นอกจากท่านจะติดธุระมีแขก จะร่วม round กัน
ไปทุกเตียงในขณะที่ round นี่แหละ พยาบาลเช่น  
คณุประยงค์หวัหน้าตึกจะต้องต้ังใจเป็นพิเศษ เห็นได้อย่าง
ชัดแจ้งตาหสูอดส่ายไปทัว่และไปล่วงหน้า เหน็อะไรไม่ชอบมา
พากล ต้องส่งอาณัติสัญญาณให้ลูกน้องรีบไปขจัดเก็บเข้า
ที่ทันที ผ.อ.ก.ท่าน round คนไข้มีลีลา ลักษณะใกล้เคียง
กบัท่านรฐัมนตรว่ีาการสาธารณสขุปัจจบุนั อ.จ.นายแพทย์
เสม พริ้งพวงแก้ว round ไปดูความสะอาดทั่วไป ดูเตียง
โย้เย้หรือไม่ โต๊ะข้างเตียงคนไข้ น�้ากิน อาหาร ผลไม้  
ก้นยา กระโถน ดูทั่วไป ถ้ามีอะไรสกปรกเลอะเทอะ ท่าน
จะต่อว่าหัวหน้าตึกและสั่งให้ขจัดทิ้งท�าทันที ท่านเคยเอา
มือลบูไปตามราวโลหะทีไ่ว้กางมุง้ ปรากฎมฝีุน่จับมอื ท่าน
เอามือที่ติดฝุ่นป้ายหน้าคนงานหญิงทันที ต้องรีบเช็ดถูให้
ใหม่ และไม่หลงลืมท�าเป็นประจ�าวันต่อไป ท่านเอามือลูบ
ไปตามขอบก�าแพงระเบียงตึก ถ้ามแีละไม่มีคนงานอยู่ใกล้ 
ท่านก็จะต่อว่าหัวหน้าตึกทันที คุณประยงค์ต้องรีบสั่งลูก
น้องเช็ดให้ทันทีทันใด ท่านไม่นิยมให้พยาบาลจับกลุ่มกัน
ทีโ่ต๊ะ ฉะน้ันจะเห็นพยาบาลกระจายกนัไปหวัตกึ กลางตึก 
ท้ายตกึกนัตลอดเวลา หลงัจาก round แล้ว แพทย์ประจ�า
บ้านก็จะต้องออกตรวจโรคนอกทันที 1 คน ส่วนที่เหลือ 
ถ้ามีผ่าตัดก็จะต้องไปช่วย ถ้าว่างก็จะต้องไปช่วยงาน 
O.P.D. หรือ เจาะปอดอัดลม แพทย์ประจ�าก็จะต้องออก 
O.P.D. ร่วมด้วย พอซาแล้วจงึกลบัเข้า ward ท�างาน ward 
ต่อไป ที่เหลืออยู่ออกห้องปฐม ถ้ามีคนไข้อุบัติเหตุมาและ

ถูกตาม จนเสร็จงาน O.P.D. พอได้เวลาพักเที่ยงแพทย์ประจ�า ร.พ. ก็จะไปรับประทาน
อาหาร ต่างคนต่างไป ส่วนแพทย์ประจ�าบ้านจะต้องไปนั่งร่วมรับประทานอาหารกับท่าน 
ผ.อ.ก. ที่ห้องเภสัชกรรม แล้วคุยซักถามถึงเรื่องคนไข้ พยาบาลเวร ฯลฯ เมื่อวันวานเป็น
อย่างไร เป็นต้น สิ่งไรถ้าแก้ไขได้ทันทีเพื่ออ�านวยความสะดวก ท่านจะสั่งจัดการทันที โดย
เฉพาะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยต่างๆ ท่านจะสั่งงานอย่างเอาจริงเอาจัง แล้วจะติดตามผล ถ้า
ท�าได้ มกีารเปลีย่นแปลงดขีึน้ ท่านกจ็ะชมเชยต่อหน้าและให้รางวลัด้วยธนบตัรบ้าง ถ้าไม่
ท�าตามท่านสั่ง ก็จะภาคฑัณฑ์บ้างหรือไม่ก็ไม่ขึ้นเงินเดือนในปีนั้น ถ้าไม่แก้ไขตัวเอง โดย
ทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่ทั่วไปจะทั้งกลัวและรักท่าน คุณประยงค์หัวหน้าตึกเป็นที่โปรดปราน
ผู้หนึ่ง แต่กระนั้นก็ยังไม่วายต้องตื่นตัวตื่นใจตลอดเวลา เป็นคนมีความว่องไว activity ดี
ตลอดเวลา อารมณ์เครียดตลอดเวลา ตกเย็นต้องกินแอสไพรินทุกวัน เพราะเครียดงาน
จนปวดศรีษะและต้นคอทุกวัน วันหนึง่พยาบาลให้ยาผดิพลาดไปเลก็น้อย ไม่เสยีหายอะไร
มากนัก ท่านก็เรียกมาสอบถามได้ความว่า มีความไม่สบายใจว้าวุ่นในครอบครัว ท่านเลย
ถือโอกาสอบรมเรื่องคู่ครอง ควรยึดถือและปฎิบัติอย่างไร แต่ก็ไม่ยอมยกโทษให้ จะท�าให้
เสียระเบียบวินัย สับเพร่า อาจเป็นเยี่ยงอย่างให้ผู้อื่นกระท�าตามโดยไม่ระมัดระวัง ไม่ให้
ขึ้นเงินเดือนในปีนั้น ผู้ใดไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็จะกุลีกุจอจัดการรักษาให้ ให้พัก
ห้องพิเศษ เยี่ยมไข้ทุกวัน ไม่ถือเป็นวันลาด้วยซ�้าไป ติดตามสุขภาพต่อไปว่าดีขึ้นหรือไม่ 
ให้ทุเลางาน เจ้าหน้าที่ทั่วไปต่างชมท่านว่าปฎิบัติเหมือนพ่อกับลูกอย่างจริงจัง มีความ
ยตุธิรรมดีเยี่ยม ผู้ที่จะประจบสอพลอ ท�าได้แต่ไม่ได้ผลประโยชน์แก่ตัวเองทุกราย เวลา
นอกราชการเรากอ็ยูเ่วรกนัทกุวนั ช่วยเหลอืกนั ส่วนใหญ่แพทย์ประจ�า ร.พ. เช่น อาจารย์ 
น.พ.ม.ล.จินดา สนทิวงศ์ และภรยิา(คณุเกนหลง) จะต้องเข้าเฝ้าในหลวงและสมเด็จทุกเย็น 
ขากลบักลางคืน อาจารย์ก็จะน�าของเสวยมาฝากเป็นประจ�า เช่น องุ่น (สมัยนั้นหารับ
ประทานยาก ไม่มีขายดาดดื่นเช่นทุกวันนี้) มะม่วง ทุเรียน (ผิดฤดูกาลยังไม่ควรมีในขณะ
นั้นมาให้รับประทานเสมอๆ) อ.จ.หมอเสริมกับคุณคลอใจ ก็จะกลับไปบ้านคุณพ่อและไป
คลีนิคตอนเย็น ส่วนคุณหมอกลุชลี ก็จะกลบัไปรบัประทานข้าว อาบน�า้ ท่ีบ้าน แล้วจึงกลับ
มาใหม่ รวมทั้งคนไข้ของร.พ. ไม่ค่อยมีหนักหนาอะไร มีแต่รายเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดา  
พวกเราจัดการให้ได้อย่างสบาย เพราะเรียนรู้มาจาก ร.พ.หญิงและกลางพอสมควรแล้ว 
ตอนหลังก็เลยช่วยเหลือกันไม่ต้องให้แพทย์ประจ�า ร.พ.ต้องกังวล จนกว่าจะเดือดร้อน

ต้องการความช่วยเหลือ จึงจะขอปรึกษาเป็นครั้งคราวไป
 แรกๆ รู้สึกเบือ่หน่าย ไม่พอใจ เหน็โรงพยาบาลซอมซ่อไม่น่าอยู ่ เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ไม่ทนัสมยั ของเก่าเหลอืจากสงคราม แม้กระทัง่หม้อนอน เสือ้ผ้าคนไข้ เป็นต้น ครัน้ปฎบิตัิ
กันนานเข้าสักระยะหนึ่ง ท�าให้เห็นอกเห็นใจกัน ในที่สุดความรังเกียจก็หายไป กลายเป็น
กันเองไปหมด คุณหมอนิรันดร์เพื่อนร่วมรุ่นที่ร่วมงานด้วย ผ่านมาได้ทั้งโรงพยาบาลหญิง
และกลาง ก็เลยมาเสยีความโสดทีร่.พ.นีน้ัน่เอง เกดิความสงสาร ความเหน็ใจกบัคณุสมุาลี 
พยาบาลประจ�าตึก ลูกน้องคุณประยงค์ไปเสียฉิบ คุณสุมาลีเป็นพยาบาลสาวสวย 
ผู้หนึ่ง ทั่วๆ ไปชื่นชมว่าเค้าหน้าคล้ายคุณประชิด ทองอุไร น.ส.ไทยในระยะนั้น คุณสุมาลี
กเ็ลยรวบผมทรงหางลาตลอดกาลไปเลย ให้มนัใกล้เคยีงคณุประชดิ ทองอุไร ท�าให้เหน็หน้า
รูปไข่ ศีรษะกลมมน ตากลมแป๋ว ไรผมตรงหน้าผากรับกับใบหน้าท�าให้สวยมากขึ้น 
ความจรงิคณุหมอนรินัดร์เป็นผูม้าทหีลงัด้วยซ�า้ไป ท�าให้คณุหมออกีผูห้นึง่ซึง่ไม่สมควรจะไป
กล่าวถงึชือ่ท่านเลย เกิดโมโหโทโส มาแสดงตวัเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเดนิท่อมๆ มอืถอืกระป๋อง 
บุหร่ีนอกไขว้หลัง หน้าถมึงทึงที่ร.พ.เลิดสินทุกเย็น ผมก็กลัวเหลือเกิน กลัวจะเกิดศึก 
ชงินางเหมอืนชาวบ้านทัว่ไป จะพากนัเสียชือ่ไปหมด ความจรงิเรือ่งนีอ้ยูท่ีค่ณุสุมาลีคนเดียว 
คุณหมอนิรันดร์ของผมแม้จะเตี้ยไปสักนิด แต่ก็จัดเป็นชายไทย สมาร์ท หล่อเหลาเหมือน
กัน เต้นร�าเท้าไฟ สังคมดี ใช้เพื่อนหญิงเปลืองคนหนึ่งของกรุงเทพฯ แพทย์ที่กล่าวถึงนี้มี
คืนหนึ่งต้องมุดรั้วพู่ระหงออกไป คืนนั้นแทบจะเรียกว่า คืนแห่งความวิกฤต “ เพื่อพิชิตใจ
นาง ” ผมกลัวจะต้องเย็บแผลให้ใครคนหนึ่งเสียแล้ว แต่เหตุการณ์ก็ลงเอยไปด้วยดี ทั้งคู่
ก็เลยอยู่ดีมีสุขโขที่ชัยนาทจนปัจจุบันนี้ เกลียดเลิดสินแต่แรกๆ ต่อมาก็ดันเป็นเขยเลิดสิน
ประชดความเกลียดเสียเลย

 บทส่งท้าย พวกเราได้ท�าหน้าที่จนครบแล้ว เราก็จากเลิดสินไป ไม่ได้คิดเลยว่า 
จะต้องกลับเข้ามาใหม่ ผมเองก็ต้องออกต่างจังหวัดตามกฎของกรมการแพทย์ ว่าต้อง 
ออกไปร.พ.ต่างจังหวัดอย่างน้อย 1 ปีแล้วจึงมีสิทธิย้ายเข้ามาอยู่ใน ร.พ.ในกรุงเทพฯได้ 
ก่อนจะออกไป อ.จ.แพทย์หญงิอรวรรณ คณุวิศาลแผนกเดก็ ร.พ.หญงิได้ให้ความหวังเตม็ที่
จะเรยีกให้กลบัมาร่วมงานกนัเมือ่ถงึเวลาครบการปฎบิตังิานร.พ.ต่างจงัหวดัแล้ว ผมได้ไป
ประจ�าที่ ร.พ. ราชบุรีอยู่ร่วมกับน.พ.สมนึก วิทิศวรการ ซึ่งเป็นแพทย์ประจ�าบ้านรุ่นพี ่

1 ปีท่ีร.พ.หญิง เคยร่วมงานกันตอนต้นๆปีมาชักชวนกัน
ไป พอปฎิบัติงานได้ประมาณ 8 เดือน ก็ได้รับโทรเลขของ 
อ.จ.น.พ.หม่อมหลวงจนิดา สนทิวงศ์ เรยีกตวัให้มาท�างาน
ประจ�าที่ร.พ.เลิดสิน ท่านก�าลังรับต�าแหน่งผ.อ.ก.แทน
อ.จ.ขุนรัตน์ ผมงงงวยไปหมด ตัดสินใจไม่ถูกในระยะนั้น 
ลูกพี่คุณหมอสมนึก(ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้ว) ก็ออก
อุบายว่าให้ตอบรับไปก่อนเถอะ ต่อไปไม่เอาก็ตอบปฎิเสธ
ก็ได้ แล้วก็ช่วยกุลีกุจอไปพบไปรษณีย์จังหวัด ท�าโทรเลข
ตอบเสียยาวเฟื้อยยังกะจ.ม.ไม่ปาน เพราะไม่ต้องเสียเงิน 
หัวหน้าไปรษณีย์เขาเคาะเครื่องส่งไหว้วานกันให้ส่งที่
ร.พ.เลดิสนิใกล้ๆไปรษณย์ีกลางแค่นัน้เอง ในทีส่ดุกเ็ป็นไป
ตามดวง อ.จ.หมอเชิด โทณะวนิก ได ้ เข ้ามาเป ็น
ผ.อ.ก.ร.พ.เลิดสินอย่างเป็นทางการ และค้นหาเร่ืองผม
ติดต่อกบั ร.พ.เลิดสิน ผมกเ็คยผ่านงานร.พ.กลาง ซึง่ตอนน้ัน
ท่านเป็น senior surgoen ศัลยแพทย์อาวุธโสของ
ร.พ.กลางอยู่ ท่านก็เลยออกค�าสั่งให้ผมเข้ากรุงเทพฯ 
ประจ�าร.พ.เลิดสินด่วน เรือ่งกเ็ลยตามเลยมาจนบดันีแ้หละ 
แรกก็เกลียด ร.พ.เลิดสิน ในที่สุดก็หนีไม่พ้น แต่ไม่ได ้
ของทีร่ะลึกจากเลิดสินติดมอืไปเหมอืนอย่างคุณหมอนิรนัดร์ 
ซึ่งต่างก็ร่วมงานวันเดียวกันและจากเลิดสินไปเมื่อครบ
วาระของการเป็นแพทย์ประจ�าบ้านหมุนเวียน

ที่มาภาพ
หนังสือที่ระลึกเปิด “ตึก 33 ปี” 
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
15 เมษายน 2525
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ความทรงจ�าในอดีต
(สภาวะ ร.พ.เลิดสิน
เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๕)

ทุกครั้งที่ผู ้เขียนเปิดดูภาพถ่ายตึกเก่าๆ ของ 
โรงพยาบาลเลิดสินจากหนังสือที่ระลึกใน
วาระต่างๆ ของโรงพยาบาลหัวใจของผู้เขียน
จะเต้นแรงขึน้อย่างผดิปกต ิคล้ายตกในภวงัค์
เหมือนโดนสะกดให้ย้อนอดีตกลับไปสู่ช่วง

เวลาในภาพถ่ายนั้น ซึ่งแน่นอนเป็นไปไม่ได้ เพราะเครื่อง
ย้อนเวลาในการ์ตูนโดราเอมอน หรือเครื่องย้อนเวลาใน
หนังเจาะเวลาหาอดีต (Back to the Future สร้างโดย 
สตีเว่น สปิลล์เบิร์ก) ไม่มีอยู่จริง
 อาศยัการอ่านหนังสอืของคณุอเนก นาวกิมลู ทีท่่าน
สามารถวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลของภาพถ่ายเก่าได้
อย่างถกูต้องและเป็นระบบด้วยวธิกีารใช้ข้อมลูจากบันทกึ
เก่าทีม่อียู ่ประกอบค�าสัมภาษณ์หรอืพดูคยุกบัคนเก่าแก่ที่
อยู่ในช่วงเวลาของภาพถ่ายนั้นๆ ในการเขียนค�าอธิบาย
ภาพถ่ายต่างๆ ซ่ึงผู้เขียนก็ได้ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นใน
การเขียนบทความฉบับนี้
 การเขยีนบทความ “การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน ช่วงปี พ.ศ.2495-2562” มีจุด
เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในภาพถ่ายเก่าที่
บนัทกึไว้ในช่วงเวลาต่างๆ ภาพถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงพยาบาลเลิดสิน ช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๖๒

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน

ช่วงปี พ.ศ.๒๔๙๕-๒๕๖๒ 

ตอนที่ ๒

ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง 
     นายสมัย  เสือครบุรี

ถูกบันทึกไว้ในช่วงปี 2502-2512 ที่นายแพทย์คง 
สวุรรณรตั อดตีท่านผูอ้�านวยการ ได้ให้เจ้าหน้าทีถ่่ายภาพ
อาคารและบรรยากาศโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นและอัด
เป็นภาพขนาดโปสการ์ด บางภาพถูกเก็บไว้ในหน่วยงาน
เวชนิทัศน์ บางภาพอยู่ในอัลบั้มส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ี
อาวุโสของโรงพยาบาล บางภาพถูกตีพิมพ์ในหนังสือที่
ระลึกในวาระต่างๆ ของโรงพยาบาลเลิดสิน ในส่วนข้อมูล
ล�าดับการสร้างตึก/อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ผู้เขียนได้
มาจากหนงัสือทีร่ะลึกครบรอบกระทรวงสาธารณสุข ครบ
รอบกรมการแพทย์หรือของโรงพยาบาลเลิดสินในวาระ
และช่วงเวลาต่างๆ แต่ข้อมูลท่ีส�าคัญที่สุด คือ ข้อมูล 
ปฐมภมูทิีบ่นัทกึได้โดยอาจารย์แพทย์อาวโุสทีท่�างานอยูใ่น
ช่วง เวลานั้นๆ ซึ่งท่านได้บอกเล่าถึงสภาพและการใช้งาน
ของตึก/อาคารต่างๆ รวมไปถงึข้อมลูทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์
อาจารย์แพทย์อาวโุส พยาบาลอาวโุส เจ้าหน้าท่ีอาวโุสของ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนส�าคัญที่ช่วยให้ผู ้เขียน
สามารถสร้างแผนผังและอธิบายภาพถ่ายเก่าๆของโรง
พยาบาลได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
 บทความฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูอ่้านทกุท่าน
ได้ย้อนเวลา (คล้ายนั่งเครื่อง Time Machine) ไปเห็น
สภาพของโรงพยาบาลเลิดสินในช่วงเวลาต่างๆ ว่ามีสิ่ง
ก่อสร้างอะไร ตั้งอยู่ต�าแหน่งไหนและมีลักษณะเป็นเช่นไร
รวมถงึเพือ่ให้ผู้อ่านได้เห็นความเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ของโรงพยาบาล เช่น เมือ่มกีารรือ้ถอนตกึ/อาคารเก่าออก
ไป จะมีตึก/อาคารใดถูกสร้างขึ้นมาทดแทน

บทความนี้ประกอบไปด้วย ๓ ส่วน
 1. แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน (249๕-2๕62) 
แสดงตึก/อาคารต่างๆ ที่มีในช่วงปี พ.ศ.ต่างๆ (ตัวเลข 
พ.ศ.ในวงเล็บ คือ ปี พ.ศ.ที่สร้าง) ผู้เขียนแบ่งช่วงเวลาใน
การน�าเสนอ โดยเริ่มจากปี พ.ศ.2495 เน่ืองจากมีการ
บรรยายสภาพของโรงพยาบาลจากบทความชือ่ ความทรง
จำาในอดีต สภาวะโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อปี พ.ศ.249๕ 
เขียนโดย นายแพทย์วัลลภ ดุลยพฤกษ์ จากนั้นจะเลือกปี 
พ.ศ. ที่มีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น เช่น การวางศิลาฤกษ์ตึก 
การสร้างตึก ตึกสร้างเสร็จหรือเปิดตึกตามล�าดับ ดังนี้
 1.1 พ.ศ. 2495 (5 ปี หลังการเร่ิมก่อสร้างตึก 
เลิดสิน1 ตึกเลิดสิน2 บ้านพักแพทย์ 2 หลัง) เนื่องจากมี
บทความของนายแพทย์วัลลภ ดลุยพฤกษ์ ทีบ่รรยายสภาพ
โรงพยาบาลเลิดสินในช่วงเวลานี้
 1.2 พ.ศ. 2506 มพีธีิวางศลิาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายใน 
4 ชั้น (คาดว่าเป็นตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม
และปีกด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 1.3 พ.ศ. 2509 เปิดตึกอ�านวยการ มกราคม 
2509
 1.4 พ.ศ. 2525 ตึก 33 ปี สร้างเสร็จ
 1.5 พ.ศ. 2545 ตึกกาญจนาภิเษกสร้างเสร็จ
 1.6 พ.ศ. 2562 ก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และ
พยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น
 แต ่การสร ้างแผนผังโรงพยาบาลมีข ้อจ�ากัด 
เน่ืองจากไม่มีแบบพิมพ์เขียว หรือแผนผังโรงพยาบาลใน
อดีตที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการเลย ผู้เขียนใช้ภาพถ่าย 
floor plan ที่ทางโรงพยาบาลเคยจัดท�าไว้ร่วมกับแผนผัง
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อาคารโรงพยาบาลเลิดสินและแผนผังพื้นที่ ที่จะก่อสร้าง
อาคารรวมบรกิารผูป่้วยโรงพยาบาลเลดิสนิทีอ่ยูใ่นเอกสาร 
“ค�าชีแ้จงประกอบการแปรญตัติค�าของบประมาณประจ�า
ปีงบประมาณ 2536 ส�าหรบัโครงการก่อสร้างอาคารรวม
บรกิารผูป่้วยโรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข” และใช้ภาพถ่ายเก่าๆ ในอดีตมาประกอบใน
การเขยีนแผนผงัโรงพยาบาลยคุต่างๆ ท�าให้มข้ีอจ�ากดั ใน
เร่ืองความถูกต้องของขนาดและสัดส่วนของตึก/อาคาร
ต่างๆ รวมถึงต�าแหน่งของตึก/อาคารต่างๆ
 2. ภาพถ่ายตึก/อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาล
บางรัก โรงพยาบาลเลิดสิน ( -2๕62) ประกอบค�า
บรรยายว่าตึก/อาคารต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ คือ ตึก/
อาคารอะไร รวมถึงระบุว่าเป็นมุมมองของการถ่ายภาพ
จากด้านใด แต่การน�าเสนอภาพถ่ายเก่ามีข้อจ�ากัดอย่าง
หนึ่ง คือ ผู้เขียนไม่สามารถหาภาพเก่าตั้งแต่เริ่มสร้างตึก/
อาคารได้ ภาพท่ีน�าเสนอจงึเป็นภาพทีม่ทีัง้ภาพตกึ/อาคาร
เก่าทีส่ร้างในยคุแรกๆ อยูเ่คยีงข้างกบัตึก/อาคารใหม่ท่ีถกู
สร้างในยุคต่อมา และผู้เขียนอาจน�าเสนอภาพบางภาพ
มากกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อต้องบรรยายถึงตึก/อาคารอื่นท่ี
ปรากฏร่วมในภาพนั้นๆ
 ๓. Time Line ของตึก/อาคาร/สิ่งก่อสร้าง 
โรงพยาบาลบางรกั โรงพยาบาลเลิดสนิ (2472-2๕62) 
โดยระบุปี พ.ศ.ท่ีเริ่มสร้าง/สร้างเสร็จ/ท�าพิธีเปิดตึก/
อาคารหรือส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในโรงพยาบาล พร้อมระบุ
หนังสืออ้างอิงที่เป็นที่มาของข้อมูล ในส่วนของแผนผัง 
โรงพยาบาล คณุสมยั เสอืครบรุ ีหนึง่ในทมีผูเ้ขยีนบทความ
ได้น�าวิทยาการใหม่มาช่วยท�าให้การดูแผนผังโรงพยาบาล

มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยหากผู ้อ่านมีมือถือท่ีเป็น 
แอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4 หรือ เวอร์ชั่น 5 เมื่อโหลด App 
ชื่อ LERDSIN AR จาก PLAY STORE ซึ่งมีรูปแบบของ 
App ดังภาพท่ีปรากฎตอนท้ายของย่อหน้าน้ีแล้วน�ามาสแกน
แผนผังที่อยู่ในบทความนี้จะปรากฏเป็นตึก/อาคาร ใน
ลักษณะ 3 มิติ (3DAR (Augmented Reality)) ปรากฏ
ขึ้นมาในจอภาพโทรศัพท์มือถือ โดยปรากฏไล่เรียง 
ตามล�าดับการสร้าง ตึก/อาคาร ก่อน-หลัง ผูเ้ขียนบทความ 
คาดหวังว่า “ลกูเล่น” ดังกล่าวจะช่วยท�าให้ผูอ่้านบทความ
ตื่นตา ตื่นใจ และสามารถเข ้าใจการเปลี่ยนแปลง 
ทางกายภาพของโรงพยาบาลเลิดสินได้ดีขึ้น

 อนึง่ ตกึ/อาคารแต่ละหลงั (แต่ละชัน้) เม่ือเวลาผ่าน
ไปจะมีการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเม่ือตึก/อาคาร
สร้างเสร็จใหม่ ผู้เขียนบทความจึงเพิ่มชื่อตึก/อาคารที่เจ้า
หน้าทีใ่นยคุหลงัๆ ใช้เรยีกชือ่อย่างคุน้ปากไว้ในวงเลบ็ เพ่ือ
ให้ผู้อ่านที่ทันได้เห็นหรือเคยใช้งาน ตึกนั้นๆ เกิดความ
เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ผู้เขียนบทความได้ระบุปี พ.ศ.ใน
วงเล็บ เพื่อบอกปีที่สร้าง แต่หากสามารถระบุปีที่ตึก/
อาคารสร้างเสร็จหรือเปิดใช้งาน ผู ้เขียนจะระบุราย
ละเอียดไว้ในวงเล็บ แต่จะไม่ระบุปี พ.ศ. หลังชื่อตึก หาก
ไม่สามารถหาเอกสารอ้างองิได้ หรอือาจเพยีงระบวุ่าสร้าง
ก่อนปี พ.ศ. ใด เมือ่สามารถเทยีบเคยีงได้ว่ามกีารสร้างตกึ
ก่อนปี พ.ศ.นั้นๆ แล้ว ส่วนแผนผังโรงพยาบาล หากมีการ
ระบปีุพ.ศ. ทีส่ร้างตกึเสรจ็ไว้ในแผนผงัก่อนหน้า ผูเ้ขยีนจะ
เขียนเพียงชื่อ ตึกไว้ในแผนผังเท่านั้น
 ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมย้อนเวลากับผู้เขียน
กลับไปสู่บรรยากาศโรงพยาบาลเลิดสิน ณ ปี พ.ศ.2495 
กันเลยครับ พ.ศ. 2495

1. ตึกโรงพยาบาลบางรัก (2482)    2. ตึกเลิดสิน 1 (2490) 
3,4 บ้านพักแพทย์ (2490)    5. โรงครัว (2492) 
6. โรงซักฟอก (2492)    7. ห้องพักศพ (2492) 
8. ตึกเลิดสิน 2 (2490)    9.ห้องแถวคนงาน (2492)
10. สระน�้า    11.เรือนไม้ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักแพทย์ 
ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน
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แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 249๕

พ.ศ. 25๐6 วางศิลาฤกษ์ตึกคนไข้ภายใน 4 ชั้น 
(ก่อนทุบตึกโรงพยาบาลบางรัก)
1. ตึกโรงพยาบาลบางรัก 2. อาคารเภสัชกรรม 1 ชั้น 
3. ห้องท�างานแผนกธุรการชั้นเดียว (2502) ต่อเติมเป็น 2 ชั้น (พ.ศ.
2504)   4. ตกึเลิดสนิ 1   5. ตกึผูป่้วยหญงิและเดก็ 3 ช้ัน (=พเิศษ2-3)  
6. ตึกผ่าตัดชั้นเดียว (2501) (ต่อเติมเป็น 2 ชั้น พ.ศ.2504 )
7. ตึก x-ray 3 ช้ัน (2506) 8.บ้านพักแพทย์ (หลังท่ีค่อนไปถนน 
ศรีเวียง) (2492) 9. ตึกสามัญ 4 ช้ัน ปีกตึกด้านทางด่วน (2505)  
(=ตึกคนไข้ภายใน)   10. ตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น (=ตึกผ่าศพเก่า (2501) 
11. ตึกเลิดสิน2 (=ตึกผู้ป่วยหญิง)   12. อาคารกายภาพบ�าบัดชั้นเดียว 
(2503)  13. ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น (2504) 
14. ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม   
15. ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านสเตทาวเวอร์    
16. ตึกปฐมพยาบาล (ห้องผ่าตัดชั้นเดียว) 2496 สเตททาวเวอร์
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แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2๕06

พ.ศ. 25๐9 (เปิดตึกอำานวยการ)
1. ตึกอ�านวยการ (2509)   2.ตึกเลิดสิน1 
3. ตึกธุรการ 2 ชั้น   (2504) 
4. ตึกผ่าตัด 2 ชั้น   5. ตึกผู้ป่วยหญิงและเด็ก 3 ชั้น (= พิเศษ 2-3) 
6. ตึก X-ray 4 ชั้น   7,8,9. ตึกสามัญ 4 ชั้น
10. ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ 5 ชั้น (2507) 
11. ตึกพยาธิ 6 ชั้น (2508)   12. ตึกเลิดสิน 2 (ตึกปฐมพยาบาล, 
ตึกประชุมวิชาการ)    13. อาคารกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น (สร้าง 2509) 
14. ตึกประกอบอาหาร, ซักฟอก 3 ชั้น
15. อาคารพกัคนงาน, ห้องช่าง 3 ช้ัน (สร้างประมาณ ปี 2508-2509)
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พ.ศ. 2525 ตึก 33 ปี สร้างเสร็จ
1. ตึกอ�านวยการ    2. อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น (2514) 
3. ตึก 33 ปี 9 ชั้น (เปิดอาคาร 2525) 
4. ตึกผ่าตัด 2 ชั้น   5. ตึกผู้ป่วยหญิงและเด็ก (= พิเศษ 2-3) 
6. ตึก X-ray    7,8,9. ตึกสามัญ 4 ชั้น 
10. ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ 5 ชั้น 
11. ตึกพยาธิ 6 ชั้น   12. ตึกเลิดสิน 2 (= หอพักแพทย์) 
13. อาคารกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น 
14. ตึกประกอบอาหาร, ซักฟอก 3 ชั้น 
15. อาคารพักคนงาน, ห้องช่าง 3 ชั้น
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ถนนศรีเวียง

พ.ศ. 2545 ตึก กาญจนาภิเษก สร้างเสร็จ
1. ตึกอ�านวยการ    2. อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น  
3. ตึก 33 ปี 9 ชั้น    4. อาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น
5. ตึกส่งเสริมบริการ 10 ชั้น   6. สวนสุขภาพอินซ์เคป   
7. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
8. ลานจอดรถ

พ.ศ. 2562 ก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล 
โรงพยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น
1. ตึกผู้ป่วยนอก (= ตึกอ�านวยการเดิม)    2. ศนูย์แพทยศาสตร์ ชัน้คลินกิ 
โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัย
รังสิต    3. ตึก 33 ปี 9 ชั้น    4. อาคารกาญจนาภิเษก 25 ชั้น 
5. ตึกส่งเสริมบริการ 10 ชั้น   6. สวนสุขภาพอินซ์เคป 
7. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
8. หอพักแพทย์ประจ�าบ้านชั่วคราว 4 ชั้น 
9. บริเวณก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสิน 
28 ชั้น

แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2๕4๕ แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2๕62 เอกสารอ้างอิงการเขียนแผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๕๖๒
ภาพถ่ายFloor plan
(เอกสารหน่วยงานเวชนิทัศน์)
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4

ภาพถ่ายในอดีตของโรงพยาบาลเลิดสิน
ภาพเก่าตึก/อาคาร/สิ่งก่อสร้าง 
โรงพยาบาลบางรัก, โรงพยาบาลเลิดสิน

1 ๓

2

ตกึโรงพยาบาลบางรัก (๒๔๘๒)
 ภาพที่ 1 กลางภาพ คือ ประตูทางเข้า OPD โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ปีกตึกด้านตะวัน
ออก (3 ชั้น) ของตึกโรงพยาบาลบางรัก ซ้ายมือด้านหน้าของภาพคือ ก�าแพงโรงพยาบาลบางรักมีป้าย “ทาง
เข้า” ติดบนเสา ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ หลังคาโรงจอดรถริมก�าแพงโรงพยาบาลบางรัก (ถ่ายภาพจาก
ด้านถนนสีลม)
 ภาพที ่2 ประตทูางเข้า OPD โรงพยาบาลเลิดสิน เหนอืประตทูางเข้ามป้ีายเขียนว่า “โรงพยาบาลเลิดสิน” 
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสลีม)
 ภาพที่ ๓ ด้านหน้าตึกโรงพยาบาลบางรักต�าแหน่งกลางตึก (2 ชั้น) และปีกตึกด้านตะวันตก (3 ชั้น) 
สังเกตมีบันได 5 ขั้น หน้าประตูทางขึ้นตึก ส�าหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโรงพยาบาลบางรักใช้เป็นทางเข้า-ออก 
มีตราสัญลักษณ์ “ภปร” ติดอยู่ด้านบนสุดของตึกต�่าลงมาบริเวณชั้น 2 ของตัวตึกมี ตัวอักษร “โรงพยาบาล
บางรกั” และมีธงชาตไิทยประดบัท่ีหน้าต่าง ชัน้2 (คาดว่าถ่ายภาพนีใ้นช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษารชักาลท่ี 9) 
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม) (ภาพที่1, 2, 3 คือ ภาพ ตึกโรงพยาบาลบางรัก ปีกตึกด้านตะวันออก กลางตึก
และปีกตึกด้านตะวันตก ตามล�าดับ)
 ภาพที่ 4 ด้านหลังของภาพ คือ ตึกโรงพยาบาลบางรัก สังเกตเห็นปีกตึกด้านตะวันตก (3 ชั้น) และ 
ส่วนกลางของตกึ (2 ชัน้) ขวามอืด้านหน้าของภาพ คอื หลงัคาอาคารผ่าตดัชัน้เดยีว (= ตกึปฐมพยาบาล สร้าง
ยุคนายแพทย์เชิด โทณะวนิก อดีตท่านผู้อำานวยการ ต่อมาใช้เป็นห้องทำานำ้าเกลือ) (ถ่ายภาพจากด้านถนน 
ศรีเวียง ตำาแหน่งหน้าห้องฟันบริเวณชั้น 2 ตึกเลิดสิน 1)
 ภาพที่ ๕ ภาพถ่ายบริเวณ OPD และที่นั่งผู้ป่วยรอตรวจ, ซ้ายมือสุด คือ บริเวณท�าบัตรผู้ป่วย,ซ้ายมือ
ด้านหลังของภาพบริเวณท่ีมีผู้ชาย 4 คน ยืนอยู่ คือ หน้าห้องยา (สังเกตป้าย”ห้องยา”) กลางภาพ คือ 
ห้องตรวจคนไข้, ขวามือของภาพ คือ ทางเดินหน้าห้องตรวจที่ทอดยาวถึงสะพานทางเช่ือมไปตึกเลิดสิน 1 
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งประตูทางเข้าตึกโรงพยาบาลบางรัก)
 ภาพที่ 6 ถ่ายภาพบริเวณ OPD และที่น่ังผู้ป่วยรอตรวจ ซ้ายมือด้านบนของภาพ ส่ีเหล่ียมสีขาว 
ข้างตู้เก็บบัตรผู้ป่วย คือ ประตูทางเข้าตึก โรงพยาบาลบางรัก ส่วนที่เป็น OPD โรงพยาบาลเลิดสิน ถัดไป 
ด้านขวามอืเป็นตูเ้กบ็บตัรผูป่้วย ขวามอืด้านบนของภาพ คือ ห้องปฐมพยาบาล (ถ่ายภาพจากด้านถนนด้านศรเีวยีง 
ตำาแหน่งทางเดนิหน้าห้องตรวจ)

6

๕
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10

11

ตกึเลิดสิน ๑ (๒๔9๐) 
 ภาพที่ 7  ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านหน้าตึกเลิดสิน1 ซึ่งหันไปทางถนนศรีเวียง บริเวณชั้น 
2 สังเกตเห็น ตัวอักษร “สิน” ซึ่งน่าจะมาจากค�าเต็มว่า “เลิดสิน” ด้านหน้าห้องผู้ป่วยทั้ง 2 ชั้น 
มีระเบียงทางเดินโดยรอบ ชั้นบนเป็นห้องพิเศษ  ชั้นล่างเป็นห้องสามัญ แบ่งครึ่งเป็นผู้ป่วยชาย
สามัญ (ด้านหันมาทางถนนศรีเวียง) และผู้ป่วยหญิงสามัญ (ด้านหันไปทางถนนสีลม) กลางภาพ 
คือ ตึกพิเศษ 2-3 เห็นทางเดินเชื่อมกับตึกเลิดสิน 1 ที่บริเวณชั้น 1  และชั้น 2  โดยมีรั้วโปร่ง
กันผู้ป่วยตกที่ด้านข้างของ ทางเดินเชื่อมตึก ขวามือของภาพเห็นเป็นผนังอาคารสีขาว คือ กรอบ
ซีเมนต์หล่อ สร้างรอบหน้าต่างของตึกผ่าตัด (เปรียบเทียบกับลักษณะตึกผ่าตัด ในภาพที่ 23) 
(ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์ตำาแหน่งหน้าตึกผ่าตัด)
 ภาพที่ 8 ซ้ายมือของภาพ คือ ชั้น 2 ของตึกเลิดสิน1 มองเห็นกันสาดชั้น1ของตึกและ
หลังคาชั้น 2 ของตึก กลางภาพ เห็นทางเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 มีรั้วโปร่งกันผู้ป่วยตก ขวามือ
ของภาพ คือ ตึก พิเศษ 2-3 (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์ ตำาแหน่งระเบียง ชั้น 2 ของ
ตึกเลิดสิน1 ปีกตึกด้านตะวันตก)
 ภาพที ่9 ซ้ายมอืของภาพ คอื ชัน้ล่างตกึเลิดสิน1 สังเกตเหน็ระเบยีงทางเดนิโดยรอบห้อง
ผู้ป่วยสามัญ ซ้ายมือสุดของตึก คือ ห้องอาหารผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้, ห้องพักพยาบาลเวร, 
ห้องน�้าห้องส้วม กลางภาพ คือ ทางเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกพิเศษ 
2-3 ด้านหน้าตึกเห็นคนงานและนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้าง (คาดว่าอยู่ระหว่างการตบแต่งตึก
ขั้นสุดท้าย) ขวามือด้านหน้าของภาพ เป็นสนามหญ้าปลูกต้นไม้เป็นแถวโดยรอบ (ถ่ายภาพจาก
ด้านตึกสเตททาวเวอร์ ด้านหน้าตึกเลิดสิน1 ตำาแหน่งปีกตึกด้านตะวันตก)
 ภาพที ่10 ซ้ายมอืด้านหน้าของภาพคอือาคารผ่าตดัชัน้เดยีว (=ตกึปฐมพยาบาลสร้างสมยั 
นพ.เชิด โทณะวนิก อดีตท่านผู้อ�านวยการ (พ.ศ.2496-2502) ซ้ายมือด้านหลังภาพ คือ ปีกตึก 
3 ช้ัน ด้านตะวนัออกของโรงพยาบาลบางรกั กลางภาพด้านหลัง คอื ห้องธรุการและทางเดนิเชือ่ม
ระหว่างตึกโรงพยาบาลบางรัก (ซ้าย) กับตึกเลิดสิน1 (ขวา) ขวามือของภาพ กันสาดชั้น 1 ของ
ตึกเลิดสิน1 (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ 11 คือ ตึกเลิดสิน1 อยู่ระหว่างการรื้อถอน เพื่อเตรียมก่อสร้างตึก 33 ปี ซ้ายมือ
ด้านหลังภาพ คือ ตึกอ�านวยการ กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกบริษัทบอร์เนียว ขวามือของภาพ คือ 
ตึกโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่  12 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกเลิดสิน1 สังเกต ป ้ายชื่อ “ตึกเลิดสิน” 
ที่ผนังของระเบียงชั้น2  มองเห็นทางเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 (ด้านขวามือ) ขวามือสุดของภาพ 
คือ กรอบซีเมนต์หล่อสร้างรอบหน้าต่างของตึกผ่าตัดชั้น 1, 2 (ถ่ายภาพจากระเบียงของชั้น 2 
ตึก x-ray)

12

7

9

8
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16

17

18

ตกึเลิดสิน ๒ (๒๔9๐) 
 ภาพที่ 1๓ ซ้ายมือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์ (หลังที่อยู่ค่อนมาทางถนนศรีเวียง) กลางภาพ คือ ตึกเลิดสิน2 
(อยูร่ะหว่างการปรบัปรงุ เนือ่งจากเหน็กองทรายด้านหน้าของภาพและมนีัง่ร้านอยูโ่ดยรอบตวัตกึ) (ถ่ายภาพจากด้าน
ถนนสีลม)
 ภาพที่ 14 กลางภาพ คือ ตึกเลิดสิน 2 เห็นประตูทางเข้าตึกเลิดสิน2 มีบันไดประมาณ 3 ขั้นก่อนเข้าตึกสังเกต
หน้าต่างเป็นบานกระทุ้ง ขวามือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น สังเกตที่ผนังตึกชั้น 2 ชั้น 3 ที่ก่อ
ด้วยอิฐบล็อกฉลุลาย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของตึกนี ้(ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ 1๕ ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านข้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม สังเกตจุดยึดสายไฟฟ้าที่ผนังตึก
ด้านนอก (เปรียบเทียบกับผนังตึก ชั้น 1 ของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมในภาพที่57) กลางภาพด้านหลัง  
คือ ตึกเลิดสิน2 ขวามือด้านหลังภาพ คือ โรงประกอบอาหารและซักฟอก 3 ชั้น สังเกตว่ามีการต่อเติมหลังคายื่นมา
ทางตึกเลิดสิน2 (เปรียบเทียบกับภาพที่18, 57) ด้านหน้าของภาพ คือ บริเวณก่อสร้างตึกกายภาพบ�าบัด มุมขวาบน
และมุมขวาล่างของภาพ น่าจะเป็นบริเวณเรือนพักคนงาน (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ 16 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านหน้าตึกเลิดสิน2 ซึ่งหันไปด้านถนนศรีเวียง สังเกตตัวอักษร “สิน” ที่ชั้น 
2 ของตึกบริเวณหน้าบันของตึกซึ่งน่าจะมาจากค�าเต็มว่า “เลิดสิน” กลางภาพเห็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ชั้นล่างเป็นห้องท�างานของช่าง ชั้น2 ชั้น3 เป็นห้องพักคนงาน ขวามือของภาพ คือตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น 
(สังเกตผนังตึกชั้น 2, 3 ก่อด้วยอิฐบล็อกฉลุลาย) ด้านหน้าของภาพ คือ สวนหย่อมและต้นหมากอยู่ระหว่างตึก 
เลิดสิน2 และ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ 17 ขยายภาพถ่ายที่ 14 ป้ายเหนือประตูทางเข้าตึกเลิดสิน2 อ่านได้ว่า “ตึกประชุมวิชาการ”
 ภาพที่ 18 กลางภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม มองเห็นส่วนที่ก�าลังก่อสร้าง คือ ส่วนที่ต่อมา
จะสร้างเป็นตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ มุมบนขวาของภาพ มองเห็นเป็นผนังตึกสีขาว คือ ตึกเลื่อน 
เธียรประสิทธิ์ (เปรียบเทียบระยะห่างของตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์กับตึกเลิดสิน2 กับภาพที่ 48) ในภาพยังไม่ปรากฏ
ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ และสังเกตเห็นเหล็กโครงสร้างที่โผล่จากผนังตึกด้านถนนสีลม คาดว่า
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ที่จะสร้างภายหลัง (สังเกตต�าแหน่งการเชื่อม
ต่อของตัวตึก ในภาพที่ 66, 74) มุมขวาล่างของภาพ คือ บริเวณทางขึ้นหน้าตึกเลิดสิน2 มองเห็นป้ายวงกลมแขวน
ด้านขวามือของประตูทางเข้าตึก อ่านได้ว่า “ห้องปฐมพยาบาล” (เปรียบเทียบกับภาพที่ 17) เนื่องจากตึกเลิดสิน 2 
มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานมาตั้งแต่เริ่มสร้าง จากเป็นตึกผู้ป่วยหญิง,ห้องพักแพทย์, ตึกประชุมวิชาการ, OPD, ห้อง
เจาะเลือด, ห้องปฐมพยาบาล จนเป็นหอพักแพทย์ และรื้อถอนเพื่อสร้าง ตึกส่งเสริมบริการ กันสาดด้านขวามือของ
ภาพคาดว่าเป็นของตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)

1๓

14

1๕
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บ้านพักแพทย์ (๒๔9๐) 
 ภาพที่ 19 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านหลังตึกผ่าตัด (2 ชั้น) กลางภาพ 
คือ บ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทางถนนสีลม ขวามือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์
หลังค่อนไปทางถนนศรีเวียง บ้านพักแพทย์มีลักษณะเป็นตึกชั้นเดียวยกพื้นสูง
จากระดับถนนมีบันได 3-4 ขั้น เพื่อเดินขึ้นบ้านพักแพทย์ (ถ่ายภาพจากด้าน
ถนนศรีเวียง)
 ภาพที่ 20 ซ้ายมือของภาพ คือ เรือนไม้ 2 ชั้น มีบันไดทางขึ้นชั้น 2 ที่
หน้าเรือนชั้นบนเป็นที่พักแพทย์ ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน กลางภาพด้านซ้ายมือ 
คือ ตึกผ่าตัด 2 ชั้น กลางภาพด้านขวามือ เห็นการก่อสร้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีก
ตกึด้านทางด่วน ต�าแหน่งทีเ่ป็นตกึ 5 ชัน้ ใช้เป็นบนัไดและลฟิท์ ขึน้-ลง (ในภาพ
สร้างถึงชั้นที่ 3) สร้างในบริเวณที่เคยเป็นบ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทางถนน
สีลม (เปรียบเทียบกับภาพที่ 19) ขวามือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์หลังค่อน
ไปทางถนนศรีเวียง (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)  
 ภาพที่ 21 ด้านหน้าของภาพ คือ ด้านหลังของบ้านพักแพทย์หลังค่อน
ไปทางถนนศรเีวยีง กลางภาพด้านหลงั คอื ตกึสามญั 4 ชัน้ ปีกตกึด้านถนนสลีม 
(ระหว่างก่อสร้าง) ขวามือขอบบนสุดของภาพมองเห็นช่องหน้าต่าง 3 บาน คือ 
ตึก 5 ชั้น ส่วนที่เป็นบันไดและลิฟท์ ขึ้น-ลง ตึกสามัญ 4 ชั้น ขวามือของภาพ 
คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (สร้างเสร็จก่อนและทาสีขาว) สร้าง
เชื่อมต่อกับตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกสามัญ 
4 ชัน้ ปีกตึกด้านสเตททาวเวอร์ระหว่างก่อสร้าง (สังเกตจากลักษณะของหลังคา
ที่บ่งบอกแนวของตัวตึก ซ้ายมือสุดของภาพ คือ ส่วนของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีก
ตกึด้านถนนสลีมทีย่ืน่ไปด้านตกึสเตททาวเวอร์ (เปรยีบเทยีบกบัภาพท่ี57) (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนศรีเวียง ตำาแหน่งหน้าหน้าตึกพยาธิ) 
 ภาพที่ 22 ซ้ายมือของภาพ คือ หลังคาบ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทาง
ด้านถนนศรีเวียง กลางภาพ คือ ตึกเลิดสิน 2 อยู่ระหว่างปรับปรุง (สังเกตเห็น
นั่งร้านรอบตึกและกองทรายบริเวณด้านหน้าของภาพ) (ถ่ายภาพจากด้านตึก 
สเตททาวเวอร์)

20

21

22

19
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ตกึผ่าตัดชั้นเดียว (๒๕๐๑)
ตกึผ่าตัด ๒ ชั้น (ต่อเติมจากตกึผ่าตัดชั้นเดียว ๒๕๐๔)
 ภาพที่ 2๓ กลางภาพ คือ ตึกผ่าตัดชั้นเดียว มีทางลาดทอดมาทางตึกเลิดสิน1 สังเกต
กรอบซเีมนต์หล่อสร้างรอบหน้าต่างของตกึผ่าตดั (เป็นลกัษณะเฉพาะของตึกนี)้ กลางภาพด้าน
หลัง คือ หอถังน�้าสูง (2497) ขวามือด้านหลังของภาพ คือ เรือนแถวคนงานชั้นเดียว ขวามือ
ด้านหน้าของภาพ คือ บริเวณของชั้นล่างตึกเลิดสิน1 (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ในตำาแหน่ง
ปีกตึกด้านตะวันออกของตึกเลิดสิน1)
 ภาพที่ 24 กลางภาพ คือ ตึกผ่าตัดระหว่างการต่อเติมเป็น 2 ชั้น ขวามือ คือ หอถังน�้า
สูงที่เมื่อเปรียบเทียบกับความสูงของตึกผ่าตัดชั้นที่ 2 ท�าให้คาดได้ว่าหอถังน�้าสูงมีความสูง
ประมาณตึก 3 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ตำาแหน่งชั้น 2 ของทางเชื่อมระหว่างตึก 
เลิดสิน1 กับตึกพิเศษ 2-๓)
 ภาพที่ 2๕ ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกผ่าตัด 2 ชั้น (สร้างเสร็จสมบูรณ์) ด้านหลังภาพ คือ 
หอถังน�้าสูง ขวามือของภาพ คือ เรือนแถวคนงาน ด้านหน้าของภาพ คือ รั้วโปร่งกันผู้ป่วยตก
ด้านข้างของทางเชื่อม ตึกเลิดสิน1 กับตึกพิเศษ 2-3 (เปรียบเทียบลักษณะรั้วโปร่งกับภาพที่ 
7, 8, 9) (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ตำาแหน่งทางเชื่อม ชั้น 2 ระหว่างตึกเลิดสิน1 กับ  
ตึกพิเศษ 2-๓)
 ภาพที่ 26 กลางภาพ คือ ตึกผ่าตัด 2 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�าแหน่งถนน
ภายโรงพยาบาล) (ภาพที่24, 25, 26 จากเลิดสินเวชสาร ปีที่ 3 เล่มที่ 1 มกราคม 2509)
 ภาพที่ 27 ซ้ายมือสุดของภาพ คือ เรือนไม้ 2 ชั้น มีบันไดขึ้นชั้น 2 ที่หน้าเรือนชั้นบน
เป็นที่พักแพทย์ ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน กลางภาพด้านซ้ายมือ คือ ตึกผ่าตัด 2 ชั้น กลางภาพ
ด้านขวามือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมต�าแหน่งที่เป็นตึก 5 ชั้น ใช้เป็นบันไดและ
ลิฟท์ขึน้-ลงตกึ ขณะสร้างถึงชัน้ที ่3 สังเกตว่าก่อสร้างตดิกบั ตกึผ่าตดัในต�าแหน่งทีเ่คยเป็นบ้าน
พักแพทย์ หลังค่อนไปทางถนนสีลม ขวามือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์ หลังค่อนมาทางถนน 
ศรีเวียง (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)

2๓
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ตกึ X-ray ๔ ชั้น (๒๕๐๖)
อาคารเภสัชกรรม ๑ ชั้น (๒๔9๘)
อาคารเภสัชกรรม ๔ ชั้น (๒๕๑๔)
 ภาพที่ 28 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึก 33 ปี (สังเกตการตบแต่งด้านหน้าอาคารบริเวณ ชั้น 2 ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะของตึกนี้) กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม กลางภาพด้านหน้า คือ ทางเชื่อม
ระหว่างตึกผ่าตัด (ซ้ายมือ) กับหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ICU ศัลยกรรม) บริเวณ ชั้น 2 ของตึก X-ray (ขวามือ) 
ขวามือของภาพมองเห็นด้านหน้าของตึก X-ray ชั้น 1 คือ แผนก X-ray ชั้น 2 คือ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ICU 
ศัลยกรรม) ชั้น 3 คือ หอพักแพทย์ ส่วนของตึกที่เป็นชั้นที่ 4 ใช้เป็นห้องเก็บของ (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
 ภาพที่ 29 ซ้ายมือสุดด้านหน้าของภาพ คือ กันสาดและหน้าต่าง ชั้น 1 ของปีกตึกด้านตะวันตกของโรง
พยาบาลบางรัก ซ้ายมือด้านหลังของภาพ คือ ตึกเลิดสิน1 กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้าน
ถนนสีลม ขวามือของภาพ คือ ตึก X-ray (เห็นเป็นตึกสีขาว 3 ชั้น) (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม บริเวณถนน
ภายในโรงพยาบาล)
 ภาพที่ ๓0 มุมด้านบนซ้ายมือของภาพ คือ ตึก 33 ปี ซ้ายมือกลางภาพ คือ ด้านหลังตึก X-ray ส่วนที่
เป็น 3 ชั้น และส่วนของตึก X-ray ที่เป็น 4 ชั้น (ต�าแหน่งหน้าจั่วหลังคาและผนังสีขาวทางด้านขวามือของตึก 
X-ray 3 ชั้น) กลางภาพ คือ ส่วนยื่นไปทางตึกสเตททาวเวอร์ของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม (มองเห็น
ด้านข้างของหน้าจั่วหลังคาและมีช่องหน้าต่างสีด�า) กลางภาพด้านขวามือ คือ ด้านหลังตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น 
(มองเห็นเป็นตึกสีส้ม) ขวามือของภาพ คือ ตึก 4 ชั้นสร้างใหม่ในเขต สเตททาวเวอร์ ด้านหน้าของภาพ ต�าแหน่ง
รื้อถอนตึกแถว เพื่อสร้างตึกสเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพจากบริเวณก่อสร้างตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ ๓1 กลางภาพ คือ ตึก x-ray ประกอบด้วยส่วนที่เป็น 4 ชั้น (ซ้ายมือ) และ 3 ชั้น (ขวามือ) 
มีทาง ขึ้น-ลง อยู่ทางขวามือของตึก ซ้ายมือสุดของภาพอาคารสีด�า คือ ตึกพิเศษ 2-3 ถัดไปทางขวามือมองเห็น
เป็นกรอบซีเมนต์หล่อรอบหน้าต่าง คือ ตึกผ่าตัด  ขวามือของภาพ หลังคาและระเบียงชั้น 2 ของตึกเลิดสิน 1 
กลางภาพด้านหน้า คือ สนามที่อยู่ระหว่างตึกทั้ง 4 ตึก (ถ่ายภาพจากทางเชื่อมตึกชั้น 1 ระหว่างตึกเลิดสิน 1 
กับตึกพิเศษ 2-๓)
 ภาพที่ ๓2 ซ้ายมือของภาพ คือ มุมอาคารผ่าตัดชั้นเดียว (=ตึกปฐมพยาบาล สร้างยุค นายแพทย์เชิด 
โทณะวนกิ อดตีท่านผูอ้�านวยการ) กลางภาพ คอื อาคารเภสชักรรมชัน้เดยีว สร้างขนานกับปีกตกึด้านตะวนัออก
ของโรงพยาบาลบางรัก ด้านหลังภาพ คือ ด้านหลังตึกโรงพยาบาลบางรัก (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วนตำาแหน่ง
ถ่ายภาพน่าจะอยู่ที่ทางเชื่อมตึกโรงพยาบาลบางรักกับตึกเลิดสิน1)
 ภาพที่ ๓๓ อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น ขวามือของภาพ คือ ตึก 33 ปี (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ ๓4 ซ้ายมือของภาพ ตึกอ�านวยการ กลางภาพ อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น ขวามือของภาพ ตึก 33 
ปี (ถ่ายภาพจากบริเวณรื้อถอนตึกแถว เพื่อสร้างตึกสเตททาวเวอร์)๓0

๓2

๓๓

๓4

29

28

๓1
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ตกึประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น (๒๕๐๔)
อาคารกายภาพบ�าบัด ชั้นเดียว (๒๕๐3) อาคารกายภาพบ�าบัด ๔ ชั้น (๒๕๐9)
 ภาพที่ ๓๕ ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร, ซักฟอก 3 ชั้น (สังเกตเห็น อิฐบล็อกฉลุลาย บริเวณชั้น 
2, ชั้น 3 ของอาคาร) กลางภาพ ก�าแพงโรงพยาบาลเลิดสินด้านถนนศรีเวียง กลางภาพด้านขวามือ คือ ประตูทางเข้า
โรงพยาบาลเลิดสิน ด้านถนนศรีเวียง กลางภาพด้านหลังสุด คือ ตึกแถว 2 ชั้น ริมถนนศรีเวียง มุมบนขวาของภาพ คือ 
หลังคาอาคารกายภาพบ�าบัดชั้นเดียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
 ภาพที ่๓6 ซ้ายมอืของภาพ คอื ตกึประกอบอาหาร ซกัฟอก 3 ชัน้ กลางภาพด้านหลงั คอื อาคารกายภาพบ�าบดั
ชั้นเดียว สังเกตการสร้างหลังคาซ้อน 2 ชั้น มีต้นหมากอยู่ด้านหน้าอาคาร กลางภาพด้านหน้า คือ พื้นที่ว่างระหว่างตึก
ประกอบอาหารกับตึกเลิดสิน2 (มองไม่เห็นตึกเลิดสิน2 ในภาพ) (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน)
 ภาพที่ ๓7 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกเลิดสิน2 สังเกตค�าว่า “สิน” ซึ่งน่าจะมาจากค�าเต็มว่า “เลิดสิน” ที่ชั้น 2 
ของตึกบริเวณหน้าบันของตึก กลางภาพ คือ เรือนพักคนงาน3 ชั้น (ชั้น2, 3 เป็นที่พักคนงาน ชั้น1 เป็นห้องช่าง) อยู่
ในระหว่างการก่อสร้างมีต้นหมากอยู่ด้านหน้าตึก ขวามือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น (ถ่ายภาพ
จากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ ๓8 อาคารกายภาพบ�าบัดชั้นเดียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
 ภาพที ่๓9 ซ้ายมอืสดุของภาพ คอื อาคารกายภาพบ�าบดัชัน้เดยีว เมือ่มองลอดใต้ชายคาอาคารกายภาพบ�าบดั
เห็นผนังสีขาว คือ ตึกผ่าตัด กลางภาพด้านซ้ายมือ ตึก 5 ชั้น คือ ต�าแหน่งที่เป็นบันไดและลิฟท์ขึ้น-ลง ตึกสามัญ 4 ชั้น 
ปีกตึกด้านทางด่วน (สาเหตุที่มีลักษณะเป็นตึก 5 ชั้น เนื่องจากจะต้องมีห้องเครื่องที่ ชั้น 5 เพื่อเป็นบริเวณติดตั้งรอก
ที่ใช้ดึงลิฟท์ขึ้น-ลง และเป็นบริเวณที่ช่างจะบ�ารุงรักษาลิฟท์) กลางภาพด้านขวามือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้นปีกตึก 
ด้านทางด่วน กลางภาพ บริเวณด้านหน้าตึก 4 ชั้น, 5 ชั้น เห็นเป็นเสามีริ้วธงคาดว่าเป็นบริเวณปะร�าพิธีส�าหรับพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายใน (= ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมและด้านตึกสเตททาวเวอร์) ขวามือด้านหน้าของ 
ตึก 4 ชั้น มองเห็นหลังคาสามเหลี่ยมเล็กๆ คือ บริเวณด้านหน้าของบ้าน พักแพทย์ หลังค่อนไปทางถนนศรีเวียง ขวา
มือด้านหน้าของภาพ คือ บันไดทางขึ้นด้านหน้าตึกเลิดสิน2 (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง ตำาแหน่งถนนทางออก
ประตูโรงพยาบาลเลิดสิน ด้านถนนศรีเวียง)

๓๕

๓6

๓7

๓8

๓9
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 ภาพที่ 40 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านข้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้าน
ถนนสีลม สังเกตจุดยึดสายไฟฟ้าที่ผนังตึก (เปรียบเทียบกับภาพที่57) กลาง
ภาพด้านหลัง คือ ตึกเลิดสิน2 ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร
และซกัฟอก 3 ชัน้ สงัเกตว่ามกีารต่อเตมิหลงัคายืน่มาทางตกึเลดิสนิ2 (เปรียบ
เทียบกับภาพที่18, 57 และก่อนต่อเติมหลังคาในภาพที่35, 36) ด้านหน้า
ของภาพ คอื บรเิวณก่อสร้างตกึกายภาพบ�าบดั มมุขวาบนและมมุขวาล่างของ
ภาพ น่าจะเป็นบรเิวณเรอืนพกัคนงาน (ภาพนีถ่้ายในคราวเดยีวกับภาพ ที1่5) 
(ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที ่41 ซ้ายมอืของภาพ คอื หลงัคาของตกึเลดิสนิ2 กลางภาพด้าน
หลัง คือ ตึกแถว 3 ชั้น ริมถนนศรีเวียง กลางภาพด้านหน้า คือ ถนนแคบๆ
ภายในโรงพยาบาลไปสิ้นสุดที่ประตูโรงพยาบาลด้านถนนศรีเวียง ขวามือของ
ภาพ คือ ตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น มุมขวาล่างของภาพ คือ ทางลาดส�าหรับ
เขน็ผูป่้วยขึน้ตกึฯ (ถ่ายภาพจากด้านถนนสลีม ตำาแหน่งทีถ่่ายภาพน่าจะเป็น
บริเวณชั้น 2 ของตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์)
 ภาพที่ 42 คือ ด้านข้างของตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น (ในภาพมองเห็น
ชัน้ 5 ของตกึ คาดว่าเป็นส่วนของห้องเครือ่งทีต่ดิตัง้ลฟิท์ขึน้-ลงตกึ) น่าจะอยู่
ระหว่างการก่อสร้างเกอืบเสรจ็ เนือ่งจากมกีองเศษไม้ใกล้ทางลาดขึน้ตกึ (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งที่ถ่ายภาพน่าจะเป็นชั้น 2 ของตึกเลื่อน  
เธียรประสิทธิ์)
 ภาพที่ 4๓ คือ ด้านหน้าตึกกายภาพบ�าบัดน่าจะเป็นภาพถ่ายในยุค
หลังจากภาพที่41, 42 เนื่องจากตึกมีสภาพเก ่ากว ่าและมีป ้าย  
“ตึกกายภาพบ�าบัด” ติดบนผนังตึกด้านหันไปถนนสีลม ซ้ายมือ คือ ทางลาด
ขึ้นตึก (สังเกตลักษณะหน้าต่าง ชั้น1, และหน้าต่าง ชั้น 2 ข้างทางลาดขึ้นตึก 
เปรียบเทียบกับภาพที่ 41) (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน)
 ภาพที่ 44 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านหลังตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น  
ขวามือของภาพ คือ ตึก 4 ชั้น สร้างใหม่ในเขตของตึกสเตททาวเวอร ์ (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนศรีเวียง ตำาแหน่งตึกแถวด้านหลังตึกสเตททาวเวอร์)

40

41 42
4๓

44
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ตกึชันสูตรศพ ๒ ชั้น (๒๕๐๑)
ตกึพยาธิ ๖ ชั้น (๒๕๐๘)
 ภาพที่ 4๕ กลางภาพ คือ ตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องผ่าศพ ชั้นบนเป็นแผนก
พสัด ุซ้ายมอืด้านหลังของภาพ คอื รัว้โรงพยาบาลเลิดสิน มองเหน็บ้านเรอืนของประชาชนอยูด้่าน
หลังรั้ว (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที ่46 กลางภาพ คือ บรเิวณก่อสร้างตกึสามญั 4 ชัน้ (ปีกตกึด้านทางด่วน) เหน็ป้ันจัน่
บริเวณก่อสร้าง ด้านหน้าของภาพ กองวัสดุก่อสร้าง ขวามือของภาพ คือ ตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น 
ด้านหลังภาพ คือ รั้วโรงพยาบาลเลิดสิน ด้านหลังรั้ว คือ หลังคาบ้านของประชาชนที่เช่าที่ที่ดิน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ปัจจุบัน คือ บริเวณก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์ และพยาบาล  
โรงพยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น) (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่ 47 กลางภาพ คือ บริเวณก่อสร้างส่วนฐานรากของตึกพยาธิ ขวามือของภาพ คือ 
ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน) (ภาพที่47 จากเลิดสินเวชสาร 
ปีที่3 เล่มที่1 มกราคม 2509)
 ภาพที่ 48 ซ้ายมือของภาพ ผนังตึกสีขาว คือ ส่วนยื่นของตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ไปด้าน
ถนนศรีเวียงเป็นต�าแหน่งบันไดและลิฟท์ขึ้น-ลงตึก สังเกตเห็นเหล็กโครงสร้างของตึกที่โผล่จาก
ผนงัตกึสขีาว คาดว่าเพือ่รองรบัการเช่ือมต่อกบัตกึสามญั 4 ชัน้ ปีกตกึด้านตึกสเตททาวเวอร์ทีจ่ะ
สร้างภายหลัง (สังเกตต�าแหน่งการเชือ่มต่อของตวัตกึ ในภาพที6่6, 74) กลางภาพ นัง่ร้านก่อสร้าง 
ด้านหน้าตึกพยาธิที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขวามือของภาพ คือ ตึกเลิดสิน2 (ถ่ายภาพจากด้าน
ตึกสเตททาวเวอร์ ตำาแหน่งหน้าตึกกายภาพบำาบัด) (ภาพที่ 1๕, 18, 48, ๕7 ถ่ายในคราว
เดียวกัน แต่ต่างมุมมอง)
 ภาพที ่49 ระเบยีงตกึพยาธ ิชัน้ 3 (หรอืชัน้4) (ถ่ายจากด้านถนนสลีม คาดว่าเป็นตำาแหน่ง
ระเบียงตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์)
 ภาพที่ ๕0 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกพยาธิ 6 ชั้น ขวามือของภาพ คือ บ้านเรือนประชาชน 
ซึ่งต่อมาเป็นบริเวณก่อสร้าง อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น ด้าน
หน้าของภาพ บริเวณที่รื้อถอนอาคารเพื่อสร้างตึกส่งเสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตท
ทาวเวอร์)

4๕

46

47

๕0

48

49



133132

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตกึสามัญ ๔ ชั้น (= ตกึคนไข้ภายใน),ประกอบด้วย 3 ปีกตกึ
(ปีกตึกด้านทางด่วน ปีกตึกด้านถนนสีลม ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่๕1 กลางภาพ คือ บริเวณก่อสร้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (ซึ่งเป็นปีกตึก ซึ่งสร้างในระยะแรกสุด) ขวามือ
ของภาพ คือ ตึกชันสูตรศพ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที่๕2 ซ้ายมือของภาพ คือ เรือนไม้ 2 ชั้น มีบันไดขึ้นชั้น 2 ที่หน้าเรือนชั้นบนเป็นที่พักแพทย์ ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน ซ้าย
มือด้านหลังหลังภาพ คือ ตึกผ่าตัดที่ต่อเติมเป็น 2 ชั้น ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน ต�าแหน่งที่เป็น
ตึก 5 ชั้น ที่เป็นบันไดและลิฟท์ขึ้นลงตึกอยู่ระหว่างก่อสร้างถึงชั้นที่ 3 (สร้างบริเวณที่เคยเป็นบ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทางถนนสีลม) 
ขวามือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์ชั้นเดียวหลังค่อนไปทางถนนศรีเวียง กลางภาพด้านหน้า คือ กองทราย ส�าหรับก่อสร้างตึกสามัญ 
4 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)
 ภาพที่๕๓ ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านข้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วนบริเวณส่วนของตึก 5 ชั้น ที่เป็นบันไดและลิฟท์

ขึน้-ลงตกึ ซ้ายมอืด้านหลังของภาพ ตกึสามญั 4ชัน้ ปีกตกึด้านทางด่วนอยูร่ะหว่างก่อสร้าง (สร้าง
ต่อจากภาพที่ 52) ขวามือด้านหลังของภาพ อาคารสีขาว 2 ชั้น คือ ตึกชันสูตรศพ (เปรียบเทียบ
กับภาพที่ 51) ด้านขวาของภาพ คือ บ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทางถนนศรีเวียง กลางภาพ คือ 
บริเวณที่จะก่อสร้างตึกคนไข้ภายใน (ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม) มองเห็นกองไม้จาก
การก่อสร้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ภาพน้ีถ่ายก่อน 
พ.ศ. 2506 และตพีมิพ์ภาพนี ้ในหนงัสือเลิดสินเวชสาร ปีที1่ เล่มที ่1 มกราคม 2506 ฉบบัวาง
ศลิาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายในโดยบรรยายใต้ภาพว่า “ตึกผู้ป่วยชายก�าลังก่อสร้าง” 29 มกราคม 2506)
     ภาพที่ ๕4 ด้านหน้าของภาพ คือ ด้านหลังของบ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทางถนนศรีเวียง 
กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม (ระหว่างก่อสร้าง) ขวามือขอบบน
สุดของภาพ ช่องหน้าต่าง 3 บาน คือ ชั้นที่ 5 ของตึก 5 ชั้น ส่วนที่เป็นบันไดขึ้น-ลงตึกสามัญ  
4 ชั้น ขวามือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (สร้างเสร็จก่อนและทาสีขาว) 
สร้างเชื่อมต่อกับตึกสามัญปีกตึกด้านถนนสีลม ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้าน
ตึกสเตททาวเวอร์ระหว่างก่อสร้าง (สังเกตจากลักษณะของหลังคาที่บ่งบอกแนวของตัวตึก ซ้าย
มือสุดของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมส่วนที่ยื่นไปทางด้านตึกสเตททาวเวอร์ 
(เปรียบเทียบกับภาพที่ 57) (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง ตำาแหน่งหน้าตึกพยาธิ)

 ภาพที่ ๕๕ ซ้ายมือด้านหน้าของภาพ คือ ตึกโรงพยาบาลบางรัก ซ้ายมือด้านหลังภาพ คือ ตึกเลิดสิน1 กลางภาพด้านหลัง คือ 
ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม กลางภาพด้านหน้า คือ ถนนภายในโรงพยาบาลเลิดสินที่ไปสิ้นสุดที่ตึกสามัญ 4 ชั้น ขวามือของ
ภาพ คือ ตึก X-ray 4 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)

๕1

๕2๕๓

๕4



135134

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 ภาพท่ี ๕6 ซ้ายมือสุดของภาพ คือ อาคาร
กายภาพบ�าบัดชั้นเดียว เมื่อมองลอดใต้ชายคาอาคาร
กายภาพบ�าบดัเห็นเป็นผนงัสขีาว คอื ตกึผ่าตดั กลางภาพ
ด้านซ้ายมือ ตึก 5 ชั้น คือ ต�าแหน่งที่เป็นบันไดและลิฟท์
ขึ้น-ลง ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (สาเหตุที่มี
ลักษณะเป็นตึก 5 ชั้น เนื่องจากต้องมีห้องเครื่องที่ ชั้น 5 
เพื่อเป็นบริเวณติดตั้งรอกที่ใช้ดึงลิฟท์ขึ้น-ลง และเป็น
บริเวณที่ช่างจะบ�ารุงรักษาลิฟท์) กลางภาพ บริเวณด้าน
หน้าตกึ 4 ชัน้, 5 ชัน้ เหน็เป็นเสามรีิว้ธงคาดว่าเป็นบรเิวณ
ปะร�าพิธีส�าหรับพิธีวาง ศิลาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายใน  
(= ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมและด้านตึกสเตท
ทาวเวอร์) ขวามือด้านหน้าของตกึ 4 ชัน้ หลงัคาสามเหลีย่ม
เล็กๆ คือ บริเวณด้านหน้าของบ้านพักแพทย์ หลังค่อนไป
ทางถนนศรีเวียง ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ บันไดทาง
ขึ้นด้านหน้าตึกเลิดสิน 2 (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง 
ตำาแหน่งถนนทางออกประตูโรงพยาบาลเลดิสิน ด้านถนน
ศรีเวียง)
 ภาพที่ ๕7 ซ้ายมือของภาพ ตึกสีเทา คือ ด้านหลัง
ตึก X-ray กลางภาพ ตึกสีขาว คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึก
ด้านถนนสีลมส่วนที่ยื่นไปด้านตึกสเตททาวเวอร์ มองเห็น
ส่วนต่อของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์
ทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรเีวยีง) 
(ภาพที่15, 18, 48, 57 ถูกถ่ายในคราวเดียวกัน แต่ต่าง
มุมมอง)

ตกึเลื่อน เธียรประสิทธิ์ (๒๕๐๘)
 ภาพที่ ๕8 กลางภาพ คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ เมื่อสร้าง
เสร็จใหม่ๆ (สังเกตเห็นกองวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหน้าตึก) มีเหล็ก
โครงสร้างยื่นออกจากด้านหน้าและด้านข้างของตัวตึกเพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อกับตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ที่จะสร้างต่อ
มาในภายหลงั ซ้ายมอืของภาพ คอื ตึกสามญั 4 ชัน้ ปีกตกึด้านทางด่วน
ทีส่ร้างเชือ่มต่อกบัตกึเล่ือน เธยีรประสทิธ์ิ  (ถ่ายภาพจากด้านตกึสเตท
ทาวเวอร)์
 ภาพที ่๕9 ซ้ายมอืของภาพ คอื ตกึเลือ่น เธยีรประสทิธิ ์(สงัเกต
ป้ายชื่อตึกที่บริเวณชั้น 2) ขวามือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึ
กด้านสเตททาวเวอร์ ซึ่งเป็น ตึกสามัญที่สร้างเป็นปีกตึกสุดท้าย กลาง
ภาพด้านหน้า ที่ว่างรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยตึกสามัญ 3 ปีก กับตึก
เลื่อน เธียรประสิทธิ์ สังเกตเห็นต้นหมากบังป้ายชื่อ 
ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ตำาแหน่งที่ถ่าย
ภาพ คือ ที่ว่างระหว่างตึกสามัญ 4 ชั้น ๓ ปีก และตึกเลื่อน เธียร
ประสิทธิ์)
 ภาพที ่60 ซ้ายมอืของภาพ คอื ตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชัน้ กลาง
ภาพด้านซ้ายมือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ 
กลางภาพ (หลังต้นไม้สูง) คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ 5 ชั้น มองเห็น
ปล่องทบึสูง 6 ชัน้ คอื ส่วนของตกึเล่ือน เธยีรประสิทธิ ์ทีเ่ป็นลิฟท์และ
บนัไดขึน้-ลงตกึ กลางภาพด้านขวามอื คอื ตกึพยาธ ิ6 ชัน้ ซ้ายมือด้าน
หลงัสดุของภาพ คอื ตกึ 33 ปี ขวามอืของภาพ คอืบ้านเรอืนประชาชน 
ซึ่งต่อมาเป็นบริเวณก่อสร้าง อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรง
พยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น กลางภาพด้านหน้า คือ บริเวณก่อสร้างตึกส่ง
เสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)

๕6

๕7
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ภาพแสดงการรือ้ถอนอาคาร 3 หลงั เพือ่สร้างตกึส่งเสรมิ
บริการ
(รือ้ถอนตกึเลดิสิน 2 เรือนพักคนงาน ๓ ช้ัน ตกึประกอบอาหาร ซักฟอก ๓ ช้ัน)
 ภาพที่ 61 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกเลิดสิน2 (หอพักแพทย์) กลางภาพ
ด้านหลัง คือ เรือนพักคนงาน 3 ชั้น ขวามือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร 
ซักฟอก 3 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์ คาดว่าถ่ายภาพจากชั้น
สูงๆของตึกกายภาพบำาบัด 4 ชั้น)
 ภาพที่ 62 ซ้ายมือของภาพ คือ ชั้นที่ 3 ของเรือนพักคนงาน 3 ชั้น 
กลางภาพด้านหลัง คอื ตึกแถวของประชาชนด้านถนนศรเีวยีง ขวามอืด้านหลัง
ภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ โครง
หลังคาของตึกเลิดสิน2 (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม คาดว่าถ่ายภาพจากชั้น
สูงๆของตึกพยาธิ 6 ชั้น)
 ภาพที่ 6๓ ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น กลางภาพ
ด้านซ้ายมือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ กลางภาพด้าน
ขวามือ คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ขวามือของภาพ คือ ตึกพยาธิ 6 ชั้น ซ้าย
มือด้านหลังสุดของภาพ คือ ตึก 33 ปี กลางภาพด้านหน้า คือ บริเวณก่อสร้าง
ตกึส่งเสรมิบรกิาร (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรเีวยีง ตำาแหน่งบรเิวณก่อสร้างตกึ
ส่งเสริมบริการ)
 ภาพที ่64 ซ้ายมือสุดของภาพ คอื กนัสาดของตึกกายภาพบ�าบดั 4 ช้ัน 
กลางภาพด้านซ้ายมือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ กลาง
ภาพด้านขวามือ คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ขวามือสุดของภาพ คือ ตึกพยาธิ 
6 ชั้น สังเกตว่ามีทางเชื่อมตึกที่ชั้น2, 3, 4 ระหว่างตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์กับ
ตึกพยาธิ กลางภาพด้านหน้า คือ บริเวณก่อสร้างตึกส่งเสริมบริการ (ถ่ายภาพ
จากด้านถนนศรีเวียง ตำาแหน่งบริเวณก่อสร้างตึกส่งเสริมบริการ)

61

62

6๓

64
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 ภาพที ่6๕ ภาพมมุสงู แสดงต�าแหน่งของหมูตึ่กท่ีต่อมาถกูรือ้ถอน เพ่ือสร้างอาคารกาญจนาภิเษกและแสดงลกัษณะตกึด้านท่ีหนัไปทางทางด่วน ในภาพ
ตึกพิเศษ 2-3มีต�าแหน่งติดกับตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วนและติดกับตึก 33 ปี และเนื่องจากพื้นที่ที่จ�ากัดของโรงพยาบาลท�าให้ต้องสร้าง ตึกพยาธิ, 
ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน, ตึกพิเศษ 2-3 และตึก 33 ปี ชิดแนวเขตที่ดิน ท�าให้ตัวตึกอยู่ชิดกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ข้างเคียงโรงพยาบาล
 หมายเลข 1 ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน / หมายเลข 2 ตึกพิเศษ 2-3 / หมายเลข 3 ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ / หมายเลข 4 ตึกพยาธิ
 หมายเลข 5 ตึก 33 ปี / หมายเลข 6 บริษัทบอร์เนียว

ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม
ต�าแหน่งถ่ายภาพ น่าจะเป็น
ชั้นสูงๆของตึก 33 ปี 
บริเวณมุมตึกด้านทางด่วน

ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม
ต�าแหน่งตึกสูงฝั่งตรงข้าม
โรงพยาบาล ภาพนี้ถูกถ่ายก่อน
ภาพที่ 66, 74 เนื่องจากในภาพนี้
ยังไม่ปรากฏ ตึกส่งเสริมบริการ

 ภาพที่ 66 กลุ่ม ตึก/อาคารต่างๆ ในบริเวณที่ต่อมาเป็นบริเวณก่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก   หมายเลข 1 ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน /  หมายเลข 2 ตึกสามัญ 
4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน ส่วนที่เป็นตึก 5 ชั้น ใช้เป็นบันไดและลิฟท์ ขึ้น-ลง ตึกสามัญ 4 ชั้น / หมายเลข 3 ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม / หมายเลข 4 ตึกสามัญ 4 ชั้น 
ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ / หมายเลข 5 ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ / หมายเลข 6 ส่วนของตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ที่สร้างยื่นไปทางถนนศรีเวียงเป็นบริเวณบันไดและลิฟท์ขึ้น-ลงตึก
และมีลักษณะเป็นตึก 6 ชั้น เนื่องจากชั้นที่ 6 เป็นห้องเครื่องที่ติดตั้งรอก ที่ใช้ดึงลิฟท์ ขึ้น-ลง / หมายเลข 7 ตึกพยาธิ / หมายเลข 8 ตึกส่งเสริมบริการ (ระหว่างการก่อสร้าง) / 
หมายเลข 9 ตึกกายภาพบ�าบัด / หมายเลข 10 หลังคาตึกพิเศษ 2-3 /หมายเลข 11 ตึกแถว 4 ชั้น ของประชาชนด้านถนนศรีเวียงซึ่งต่อมาโรงพยาบาลเลิดสินได้ปรับปรุง ชั้น 2, 
3, 4 เป็นหอพักแพทย์ ปรับปรุงชั้น 1 เป็นศูนย์อาหารส�าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย  
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ตกึอ�านวยการ (๒๕๐9 ) (สร้างในต�าแหน่งรื้อถอน
ตกึโรงพยาบาลบางรัก)
 ภาพที่ 67 ภาพด้านหน้าตึกอ�านวยการระหว่างการก่อสร้างเห็นรั้ว
สังกะสีล้อมรอบและมีป้าย “โรงพยาบาลเลิดสิน” ที่บริเวณชั้น 2 ของตัวตึก
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล)
 ภาพที ่68 ภาพตกึอ�านวยการระหว่างการก่อสร้างตกึ สังเกตเหน็บนัได
หนไีฟด้านนอกตกึ (ถ่ายภาพจากด้านตกึสเตททาวเวอร์ ตำาแหน่งทีจ่ะก่อสร้าง 
ตึกสเตททาวเวอร์)
 ภาพที ่69 ภาพตึกอ�านวยการสร้างเสรจ็สมบูรณ์ (สังเกตลักษณะของ
บนัไดทางขึน้ทีด้่านหน้าตกึ) (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งฝ่ังตรงข้าม
โรงพยาบาลเลิดสิน)
 ภาพที่ 70 ลักษณะบันไดทางขึ้นด้านหน้าตึกอ�านวยการ (ถ่ายภาพ
จากบริเวณด้านหน้าของตึกอำานวยการ)
 ภาพที่ 71 ขวามือของภาพ คือ ตึกอ�านวยการ ซ้ายมือของภาพ คือ 
ตึก 33 ปี สังเกตด้านหน้าของตึก 33 ปี ยังไม่ติดตั้งชื่อโรงพยาบาลเลิดสิน
และตราสัญญลักษณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (เปรียบเทียบกับด้าน
หน้าตกึ 33 ปี ในภาพที ่72 ท่ีมกีารตดิต้ังชือ่โรงพยาบาลและตราสญัญลกัษณ์
แล้ว) ด้านหน้าของภาพ คือ บริษัทบอร์เนียวที่มีผนังตึกสีทอง ติดชื่อบริษัท 
บอร์เนียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งถ่ายภาพน่าจะเป็นบริเวณ
ด้านหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
 ภาพที ่72 ขวามอืของภาพ คอื ตกึอ�านวยการ กลางภาพด้านหลงั คอื 
ตึก 33 ปี ซ้ายมือด้านหน้าของภาพ หลังคาสีขาวและอาคาร 3 ชั้นด้านหลัง 
คือ บริเวณบริษัท บอร์เนียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งถ่ายภาพ
น่าจะเป็นชั้นดาดฟ้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
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 ภาพที่ 7๓ ภาพถ่ายมุมกว้าง (เป็นการน�าภาพถ่าย 2 ภาพมาเรียงต่อกัน) กลางภาพ คือ ตึกอ�านวยการ, ตึก 33 ปี, ตึกส่งเสริมบริการ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ซ้ายมือของตึกอ�านวย
การ พื้นที่สีเขียว คือ บริเวณที่เคยเป็นบริษัทบอร์เนียว ซึ่งปัจจุบัน คือ สวนสุขภาพอินซ์เคป ขวามือของตึก 33 ปี อาคาร 3 หลังวางเรียงต่อกันตามแนวยาวของพื้นที่โรงพยาบาลเลิดสิน อาคาร
ด้านหน้าสุด คือ ตึก X-ray 3 ชั้น อาคารที่อยู่ตรงกลาง คือ ส่วนของตึก X-ray ที่เป็น 4 ชั้น อาคารด้านหลังสุด คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมที่ยื่นไปทางตึกสเตททาวเวอร์ ซ้ายมือของ
พื้นที่สีเขียว คือ แนวก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) มองเห็นเป็นที่โล่งเกิดจากการ เวนคืนที่ดินและรื้อถอนอาคาร เพื่อเตรียมก่อสร้างทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) ซ้ายมือของ
แนวทางพิเศษศรีรัช คือ หมู่ตึกแถว 2 ชั้น สร้างในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขวามือของตึกอ�านวยการ คือ ตึกสเตททาวเวอร์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มองเห็นแนวถนนสีลมด้านหน้าตึก
อ�านวยการไปเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุง ซึ่งทอดสู่ถนนตก

ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม 
ต�าแหน่งถ่ายภาพน่าจะเป็น
ชั้นสูงๆ ของตึก 33 ปี 
บริเวณมุมตึกด้านทางด่วน
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 ภาพที่74 บริเวณที่จะก่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก ซึ่งต่อมาต้องรื้อถอนอาคารหมายเลข 1 (+2), 3, 4,5 (+6), 7, 8, 9, 11 รวม 8 อาคารกับตึก x-ray อีก 1 อาคาร (มอง 
ไม่เห็นในภาพนี้) รวมรื้อถอนอาคาร 9 หลัง    หมายเลข 1 คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน / หมายเลข 2  ตกึสามญั 4 ชัน้ ปีกตกึด้านทางด่วน ส่วนทีเ่ป็นตกึ 5 ชัน้ ใช้เป็นบนัได
และลิฟท์ขึ้น-ลง ตึกสามัญ 4 ชั้น/ หมายเลข 3 ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม / หมายเลข 4 ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ / หมายเลข 5 ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ / 
หมายเลข 6 ส่วนของตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ที่สร้างยื่นออกไปทางถนนศรีเวียงเป็นบริเวณบันไดและลิฟท์ขึ้น-ลงและมีลักษณะเป็นตึก 6 ชั้น เนื่องจากชั้นที่ 6 เป็นห้องเครื่องที่ติดตั้งรอก / 
หมายเลข 7 ตึกพยาธิ / หมายเลข 8 ตึกกายภาพบ�าบัด / หมายเลข 9 หลังคาตึกพิเศษ 2-3 / หมายเลข 10 ทางเชื่อมระหว่างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกทางด่วนกับตึกพิเศษ 2-3 ที่บริเวณ 
ชั้น 2 และชั้น 3 ของทั้งสองตึก / หมายเลข 11 หลังคาห้องผ่าตัด / หมายเลข 12 ตึกส่งเสริมบริการ (ระหว่างการก่อสร้าง) / หมายเลข 13 อาคาร 4 ชั้น ในเขตของสเตททาวเวอร์ / 
หมายเลข 14 ตึกสเตททาวเวอร์

7๓
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ภาพแสดงการรื้อถอน ตกึ/อาคารต่างๆ จ�านวน 9 หลัง 
เพื่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก
 ภาพที่7๕ ด้านบนของภาพ คือ ตึกพิเศษ 2-3 ชั้น 3 อยู่ระหว่างการรื้อถอน มุมขวาบนของภาพ ผนังสีขาว คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีก 
ตึกด้านทางด่วน มุมขวาล่างของภาพ คือ ทางเชื่อมระหว่าง ชั้น 3 ตึกพิเศษ 2-3 กับ ตึกสามัญ 4 ชั้น ด้านหน้าของภาพ คือ หลังคาของอาคาร
ผ่าตัด (ถ่ายภาพทางด้านตึกสเตททาวเวอร์ ตำาแหน่งชั้นสูงๆ ของตึก ๓๓ ปี)

     ภาพที่76 กลางภาพด้านซ้ายมือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน
ระหว่างการรือ้หลงัคาตกึ กลางภาพด้านหน้า โครงตกึ 3 ชัน้ คอื ระเบยีงของตกึสามญั 
4 ชั้น ปึกตึกด้านทางด่วน ต�าแหน่งเชื่อมต่อกับทางเดินเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 ที่ชั้น 
2, ชั้น 3 ขวามือของภาพ คือ ตึก 5 ชั้นที่เป็นบันไดและลิฟท์ ขึ้น-ลงตึกสามัญ 4 ชั้น 
บริเวณผนังด้านหน้าของตึกเห็นร่องรอยการร้ือถอนตึกผ่าตัด 2 ชั้น กลางภาพด้าน
หลังสุด คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ซ้ายมือด้านหลังสุดของภาพ คือ ตึกพยาธิ ด้าน
หน้าสุดของภาพ คือ บริเวณที่รื้อถอน ตึกพิเศษ 2-3 และ ตึกผ่าตัดไป (ถ่ายภาพจาก
ด้านถนนสีลม ตำาแหน่งชั้นสูงๆ ของตึก ๓๓ ปี)
     ภาพที่77 ซ้ายมือของภาพ คือ บริเวณตึก 5 ชั้น ของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีก
ตึกด้านทางด่วนเห็นระเบียงที่ใช้เช่ือมกับทางเดินเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 และส่วนที่
เป็นกระจก คาดว่าเป็นบริเวณบันไดข้ึนลงตึก ด้านข้างตึกใกล้กับแขนของรถแบ็กโฮ 
คือ บริเวณที่รื้อตึกผ่าตัดออกไป กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกถนน
สีลม ด้านหลังสุดของภาพ คือ ตึกสเตททาวเวอร์ ขวามือด้านหลังของภาพ คือ ตึก 
x-ray 4 ชั้น ซึ่งบริเวณบันไดขึ้น-ลงตึกจะเป็นตึกสูง 4 ชั้น (ชั้น 4 ใช้เป็นห้องเก็บของ 
ชั้น 3 คือ หอพักแพทย์ ชั้น 2 คือ ICU ศัลยกรรม ชั้นล่าง คือ แผนก x-ray) กลาง
ภาพด้านหลังรถแบ็กโฮ บริเวณชั้น 2 ของตึก x-ray เห็นทางเชื่อมระหว่าง ICU 
ศัลยกรรมกับตึกผ่าตัด (รื้อถอนออกไปแล้ว สังเกตเห็นว่าทางเขื่อมนี้สร้างต่อจากมุม
ตึก x-ray และมีระยะห่างจากตึกสามัญปีกด้านถนนสีลมประมาณ 5 เมตร (เปรียบ

เทียบลักษณะด้านหน้าของตึกในภาพกับด้านหน้าของตึกด้านขวามือในภาพ ที่ 28) (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ตำาแหน่งตึกพิเศษ 2-๓ ที่รื้อ
ถอนออกไป)
 ภาพที่78 กลางภาพ คือที่ว่างที่เกิดจากการรื้อถอน ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วนและส่วนที่เป็นตึก 5 ชั้น ตึกพิเศษ 2-3, ตึกผ่าตัด 
ขวามือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมระหว่างรื้อถอน กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ซ้ายมือของภาพ คือ  
ตึกพยาธิระหว่างการรื้อถอน ด้านหลังสุดของภาพ คือ ตึกส่งเสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งชั้นสูงๆของตึก ๓๓ ปี)
 ภาพที่79 กลางภาพ เครื่องจักรก�าลังด�าเนินการปักเสาเข็มเพื่อเริ่มงานฐานรากของตึก ขวามือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ระหว่างการ
รื้อถอน (คาดว่าเป็นบางส่วนของปีกตึกด้านถนนสีลมและปีกตึกด้านสเตททาวเวอร์) ด้านหลังภาพ คือ ตึกส่งเสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านถนน
สีลม)

7๕ 77
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 ภาพที่80 กลางภาพด้านหน้า คือ บริเวณก่อสร้างฐานรากตึก 
กาญจนาภิเษก ขวามือของภาพ คือ ตึก 4 ชั้นในเขตของตึกสเตททาวเวอร์ 
สังเกตว่าตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น ถูกรื้อถอนไปแล้ว กลางภาพด้านขวา 
ตึกแถว 3 ชั้น ด้านถนนศรีเวียง กลางภาพด้านซ้าย ตึกส่งเสริมบริการ (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนสีลม)
 ภาพที่81 กลางภาพด้านหน้า บริเวณก่อสร้างฐานรากของตึก 
กาญจนาภิเษก ด้านหลังภาพ คือ บ้านเรือนของประชาชน ด้านหลังสุดของ
ภาพ คือ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตท
ทาวเวอร์)
 ภาพที8่2 กลางภาพ คอื บริเวณก่อสร้างฐานรากอาคารกาญจนาภิเษก 
ขวามือด้านหลังภาพ ตึก 33 ปี กลางภาพด้านหลัง คือ บ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง 2 ชั้น ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกสเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพจากด้าน
ถนนศรีเวียง)

ตกึ 33 ปี (สร้างในต�าแหน่งรือ้ถอน ตกึเลดิสิน๑)
ภาพมุมสูงโรงพยาบาลเลิดสินก่อนปรับปรุงตึกอำานวยการ ตึก ๓๓ ปี
สวนสุขภาพอินซ์เคป
 ภาพที่ 8๓ กลางภาพ คือ ตึก 33 ปี เมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆ มีทาง
เดินเชื่อมระหว่างห้องเฝือกชั้น 2 (เท่ากับชั้น 3 เนื่องจากตึก 33 ปี เริ่ม
ต้นนับจากชั้น G ตามด้วยชั้น 1) ของตึก 33 ปี กับชั้น 3 ของตึกพิเศษ 
2-3 ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ขวามือของภาพ คือ ตึกอ�านวย
การ กลางภาพด้านหน้า บ้านไม้ของประชาชน ต้นไม้และรั้วไม้ ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีประชาชนอาศัยอยู่ (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ตำาแหน่งบ้าน
เรือนประชาชน คาดว่าถ่ายภาพนี้ก่อนสร้างทางพิเศษศรีรัช)
 ภาพที่ 84 ซ้ายมือสุดของภาพ คือ ตึกส่งเสริมบริการ 10 ชั้น 
กลางภาพด้านซ้ายมือ คือ ตึกกาญจนาภิเษก 25 ชั้น กลางภาพด้านขวา
มือ คือ ตึก 33 ปี 9 ชั้น ขวามือของภาพ คือ ตึกอ�านวยการ ด้านหน้า
ของภาพ คือ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) ด้านหลังภาพ คือ ตึก 
สเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพนี้ก่อนปรับปรุงตึกอำานวยการและ ตึก ๓๓ ปี)
 ภาพที่ 8๕ สวนสุขภาพอินซ์เคป ก่อนการปรับปรุงตึกอ�านวยการ
และตึก 33 ปี ซ้ายมือของภาพ คือ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) 
กลางภาพ พระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ ด้านข้างตึกอ�านวยการ ขวามือด้านหลัง
ภาพ คือ ตึก 33 ปี (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
 ภาพที่ 86 สวนสุขภาพอินซ์เคป หลังการปรับปรุงตึกอ�านวยการ
และตึก 33 ปี ซ้ายมือของภาพ แนวทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) 
ท่ีด้านหลังพุ่มไม้ กลางภาพ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ขวามอืด้านหน้าของภาพ กระจกสีฟ้ารอบตวัอาคาร
ผู้ป่วยนอก (ตึกอ�านวยการเดิม) ตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป ชั้นล่างเป็นผนังสีขาว 
ขวามือด้านหลังภาพ ตึก 33 ปีมีส่วนต่อเติมลักษณะเป็นปล่องสีฟ้าด้าน
ข้างของตึก 33 ปี เพื่อสร้างลิฟท์ขึ้น-ลงตึก (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)

80

81

82

8๓

84

86

8๕
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บริเวณด้านหน้าอาคารกาญจนาภิเษก (ภาพมุมสูง)
OPD ที่ปรับปรุงจากตู้คอนเทนเนอร์
 ภาพที8่7 ด้านล่างของภาพ คอื ทีด่นิทีเ่ช่าจากส�านกังานทรพัย์สินส่วนพระมหากษตัรย์ิ 
และจากการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (ด้านหน้าตึกกาญจนาภิเษก) ใช้เป็นลานจอดรถของ
เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ด้านบนของภาพ คือ ทางพิเศษศรีรัช(ทางด่วนขั้นที่สอง) ขวามือด้านบน
ของภาพ คือ ตึกแถว 3 ชั้น ด้านติดถนนศรีเวียง ซ้ายมือสุดของภาพ คือ ถนนทางเข้าโรง
พยาบาล จากถนนใต้ทางด่วน ด้านล่างของภาพ คือ ถนนด้านหน้าตึกกาญจนาภิเษก กลาง
ภาพด้านขวาของลานจอดรถ คือ ถนนทางออกจากโรงพยาบาลสู่ถนนใต้ทางด่วน (ถ่ายภาพ
จากชั้น 2๕ ของตึกกาญจนาภิเษก)
 ภาพที่88 กลางภาพ หลังคาสีขาว คือ หลังคาที่สร้างคลุมตู้คอนเทนเนอร์ที่จัดสร้าง 
(ภาพที่89, 90) เพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ขณะปิด ตึกอ�านวยการ
และตกึ 33 ปี เพือ่ปรบัปรงุ ขวามอืของภาพ คอื หอพกัแพทย์ประจ�าบ้าน (เหน็เป็นตกึหลงัคา
สีฟ้า) จากการปรบัปรงุตกึแถวด้านติดถนนศรเีวียง (เปรยีบเทยีบกบัตกึหลังคาปนูสีขาวต�าแหน่ง
เดียวกันในภาพที่ 87) (ถ่ายภาพจากชั้น 2๕ ของตึกกาญจนาภิเษก)
 ภาพท่ี89 ซ้ายมอืของภาพ หลังคาสีขาว คอื หอพกัแพทย์ประจ�าบ้าน 4 ชัน้ (ชัว่คราว) 
เน่ืองจากร้ือถอนหอพักแพทย์ประจ�าบ้าน (อาคารหลังคาสีฟ้าในภาพท่ี 87) กลางภาพและ
ขวามือของภาพ อาณาเขตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู คือ บริเวณก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และ
พยาบาล 28 ชั้น (ถ่ายภาพจากชั้น 2๕ ของตึกกาญจนาภิเษก)
 ภาพที่90 บริเวณทางเข้า OPD โรงพยาบาลเลิดสินที่จัดสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ โดย
ท�าเป็น 2 ชั้น มีระเบียงที่ชั้น 2 ด้านหน้าของตู้คอนเทนเนอร์ และบันไดขึ้น ชั้น 2 ที่ด้านหน้า
หรือด้านข้างตู้คอนเทนเนอร์ (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ตำาแหน่งหน้าตึก ๓๓ ปี)
 ภาพที่91 บริเวณผู้ป่วยน่ังรอตรวจ หน้าตู้คอนเทนเนอร์ 2 ชั้น ท่ีจัดสร้างเป็นOPD  
โรงพยาบาลเลิดสิน โดยภายในตู้คอนเทนเนอร์ติดเคร่ืองปรับอากาศ และใช้เป็นสถานที่ 
ตรวจรักษาผู้ป่วย ท�าหัตถการ ให้การรักษาทันตกรรม จ่ายยา เก็บเงิน (ถ่ายภาพจากด้านตึก 
สเตททาวเวอร์ ตำาแหน่งหน้าอาคารกาญจนาภิเษก)

87

89

88

90

91
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อาคารผู้ป่วยนอก ตกึ 33 ปี
อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัย
รังสิต อาคารกาญจนาภิเษก
 ภาพท่ี92 ด้านหน้าของภาพ คอื อาคารผูป่้วยนอก 
(ตกแต่งโดยรอบด้วยกระจกสีฟ้า) ซ้ายมือกลางภาพ คือ 
ตกึ 33 ปี ซ้ายมอืด้านหลงัภาพ คอื อาคารกาญจนาภเิษก 
ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกสเตททาวเวอร์ มุมซ้ายล่าง
ของภาพ คือ สวนสุขภาพอินซ์เคป (ถ่ายภาพจากด้าน
ถนนสีลม ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล)
 ภาพที่9๓ ซ้ายมือสุดของภาพ คือ อาคารผู้ป่วย
นอก กลางภาพด้านซ้ายมอื ตกึทีม่กีระจกสฟ้ีาตกแต่งโดย
รอบ คือ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 
สถาบันร่วมผลติแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวทิยาลยัรงัสติ 
กลางภาพด้านขวามือ คือ ตึก 33 ปี ขวามือของภาพ คือ 
อาคารกาญจนาภิเษก มุมขวาบนของภาพ คือ ตึกสเตท
ทาวเวอร์ มองเหน็รัว้โปร่งสดี�าเหนอืก�าแพงปนูกัน้ระหว่าง
โรงพยาบาลเลิดสินกับตึกสเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพจาก
ด้านตกึสเตททาวเวอร์ ตำาแหน่งด้านข้างอาคารผูป่้วยนอก)
 ภาพที่94 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ สวนสุขภาพ  
อินซ์เคป (ภาพที่ 85, 86)

Time Line ของตกึ/อาคาร/สิง่ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางรัก, โรงพยาบาลเลดิสนิ

2472
2482
2490
2492

2496

2497

2498

2499

2500

สุขศาลาบางรัก
ตึกโรงพยาบาลบางรัก
สร้างตึกเลิดสิน 1, ตึกเลิดสิน 2, บ้านพักแพทย์ 2 หลัง
• สร้างก�าแพงและประตูโรงพยาบาลด้านถนนศรีเวียง
• ติดตั้งประปาทั่วโรงพยาบาล
• ดัดแปลงโรงครัว  ซักฟอก  ห้องแถวคนงานและโรงพักขยะ
• ดัดแปลงและต่อเติมอาคารบางส่วน
• สร้างตึกปฐมพยาบาล
• สร้างห้องแถวคนงาน
• สร้างบ่อพักน�้าประปา
• สร้างรั้วและประตูโรงพยาบาล
• สร้างหอถังน�้าสูงและเครื่องสูบน�้า
สร้างอาคารเภสัชกรรม 1 ชั้น 1 หลัง 
(ใช้ชือ่อาคารน�า้เกลอืสร้างอยูต่รงกลางระหว่างตกึคนไข้นอก (ตกึเลดิสนิ1) และโรงพยาบาลบางรกั  
ซึ่งอาคารหลังนี้มีอยู่ 3 ห้องด้วยกัน)
• สร้างท่อระบายน�้า
• ซ่อมอาคาร
• สร้างรั้วโรงพยาบาล
• ดัดแปลงตึกคนไข้หญิงและห้องประชุม
• ซ่อมแซมตึกคนไข้ชายหญิง

A
A
A
B 
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C

B
B
B
B
B

92 94

9๓

 สร้าง ตกึ/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง อ้างอิง
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2505

2506

2507

2508

2509

2510
2514
2515
2521
2524
2525
2531

2501

2502

2503

2504

• สร้างตึกสามัญ 4 ชั้น (ปีกด้านทางด่วน) (ในหนังสือ E มีรูปตึก 4 ชั้น และ
 บรรยายว่า “ตึกผู้ป่วยชายก�าลังก่อสร้าง”)
• สร้างตึกคนไข้ภายใน 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมและปีกตึกด้านสเตททาวเวอร์ (= ตึกคนไข้ใน)   
(วางศิลาฤกษ์ 29 มกราคม 2506)
• สร้างตึก X-Ray แล้ว
• ตึก X-Ray มีแล้ว (เพราะ OPD ENT ย้ายมาเปิดที่ชั้น 2 ตึก ตึก X-Ray ตอนทุบตึกโรงพยาบาลบางรัก)
• สร้างตึกอ�านวยการ 31 สิงหาคม 2507
• คุณยายเลื่อน บริจาคเงินสร้างตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ 5 ชั้น (เปิดตึก 17 ธันวาคม 2507)
• ตึกอ�านวยการสร้างเสร็จ 20 ธันวาคม 2508
• เริ่มสร้างตึกพยาธิ 6 ชั้น (กรกฎาคม 2508)
• เปิดตึกอ�านวยการ มกราคม 2509
• สร้างตึกกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น
• เปิดใช้อาคารกายภาพบ�าบัด 4 ชั้น
เริ่มสร้างอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น
อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น สร้างเสร็จ
ทุบตึกเลิดสิน 1 (ขณะนั้นใช้เป็นตึกกระดูกชาย) เริ่มสร้างตึก 33 ปี
อาคาร 33 ปี (9 ชั้น) สร้างเสร็จ 29 กันยายน 2524
อาคาร 33 (9 ชั้น) เปิดตึก 15 เมษายน 2525
• ทบุโรงครวั โรงซกัฟอก 3 ชัน้ (ตกึประกอบอาหาร ซกัฟอก 3 ชัน้) ทบุอาคารหอพกัแพทย์ (ตกึเลิดสิน 2)  
หอพักคนงาน (3 ชั้น) เพื่อสร้างอาคารส่งเสริมบริการ 10 ชั้น

• สร้างตึกผ่าตัดชั้นเดียว
• สร้างตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น 1 หลัง  (ใช้ชื่อตึกผ่าศพเก่า ในหนังสือ D)
• สร้างโรงจอดรถ 1 หลัง
• สร้างท่อระบายน�้า
• สร้างบ่อน�้าบาดาล
• สร้างห้องหม้อแปลงไฟ
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• สร้างห้องท�างานแผนกธุรการ
• สร้างทางลาดตึกคนไข้ชาย
• สร้างเสริมอาคารเภสัชกรรม(สร้างห้องแถวเพิ่มอีก 2 ห้องจาก 3 ห้องเป็น 5 ห้อง(หนังสือ E))
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• สร้างตึกศัลยกรรมชั้นเดียวที่มีมาตรฐาน 2 ชั้น(= ตึกผ่าตัด)
• สร้างอาคารกายภาพบ�าบัดชั้นเดียว 1 หลัง
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• ย้ายห้องท�ายาฉีดไปอยู่อาคารผ่าตัด(ที่อยู่หน้าตึกเลิดสิน1)
• สร้างตึกคนไข้ศัลยกรรม 2 ชั้น 1 หลัง 
 (= ตึกผู้ป่วยหญิงและเด็ก )
 (= ตึกพิเศษ 2-3)
• สร้างตึกประกอบอาหารและซักฟอก 3 ชั้น 1 หลัง
• สร้างเสริมตึกผ่าตัด ชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น (= ตึกผ่าตัด)
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• ต่อเติมธุรการเป็น 2 ชั้น

D,E

C,E

C
F
D
D
D
D
F
G
C
C
C,G
G
C
H

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B,E
B
E
B
B
C
B
D

B
B
B
D

 สร้าง ตกึ/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง อ้างอิง สร้าง ตกึ/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง อ้างอิง
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2559

2561

2538

2539-2540

2541

2542

2545
2547
2554

2557

พิธีเปิดศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 27 เมษายน 2559
พิธีบวงสรวงเพื่อก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล 
โรงพยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น วันที่ 13 กันยายน 2561

• อาคารส่งเสริมบริการ 10 ชั้น สร้างเสร็จ
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ตึกกาญจนาภิเษก 
  28 มิถุนายน 2538
• ได้รับบริจาคสิทธิการเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากบริษัทอินซ์เคป ประเทศไทย จ�ากัด 
(บริษัท บอร์เนียวเดิม) เนื้อที่ 180 ตารางวา
 เพื่อสร้างสวนสุขภาพอินซ์เคป
• ซื้อสิทธิ์การเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากเอกชน จ�านวน 900 ตารางวา
• การทางพิเศษได้รับมอบพื้นที่ใต้ทางด่วนบางโคล่-แจ้งวัฒนะ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน 
เช่าจ�านวน 535 ตารางวา ท�าให้โรงพยาบาลเลิดสินมีพื้นที่ทั้งสิ้น 10 ไร่เศษ
ท�าพิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ สวนสุขภาพอินซ์เคป 20 กันยายน 2541
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงท�าพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ 
13 พฤษภาคม 2542
อาคารกาญจนาภิเษกสร้างเสร็จ
เปิดอาคารกาญจนาภิเษก 28 มิถุนายน 2547
• ปิดตึกอ�านวยการ และตึก 33 ปี
• ย้าย OPD ไปอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณลานจอดรถหน้าตึกกาญจนาภิเษก พฤษภาคม 2554
• ย้าย OPD จากตู้คอนเทนเนอร์ ขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) (ตึกอ�านวยการเดิม)
เดือนกุมภาพันธ์  2557และเปิด OPD 25 มิถุนายน 2557
• รื้อถอนอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น เพื่อสร้างเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

K

L

H
I

F

F

F

I
J

J

K

 สร้าง ตกึ/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง อ้างอิง สร้าง ตกึ/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง อ้างอิง

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

หนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 10 มีนาคม 2535
หนังสืออนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ครบ 20 ปี พ.ศ. 2485-2505
หนังสือที่ระลึกเปิดตึก 33 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน 15 เมษายน 2525
เลิดสินเวชสาร ปีที่ 3 เล่มที่ 1 มกราคม 2509 (ฉบับ เปิดตึกอ�านวยการ) 
เลิดสินเวชสาร ปีที่ 1 เล่มที่ 1 มกราคม 2506  (ฉบับวางศิลาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายใน 29 มกราคม 2506)
หนังสือกึ่งศตวรรษ โรงพยาบาลเลิดสิน 28 มิถุนายน 2542
อนุสรณ์สาธารณสุข ครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2485-2525
หนังสือที่ระลึกวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน 28 มิถุนายน 2540
หนังสือที่ระลึกเปิดอาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน 28 มิถุนายน 2547
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทันตกรรมที่บรรจุเข้ารับราชการ 1 เมษายน 2554
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์  กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
หนังสือที่ระลึก พิธีเปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 27 เมษายน 2559

เอกสารอ้างอิงการเขียน Time Line ของตึก/อาคาร/สิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลบางรัก  โรงพยาบาลเลิดสิน
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 ผู้เขียนขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลเลิดสินท่ีได้มอบโอกาสให้เขียนบทความประวัติศาสตร์ฉบับนี้ 
ขอกราบขอบพระคุณ แพทย์หญิงลมุน พงษ์ธารานนท์, แพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก, คุณสุมาลี ศักด์ิศรี,  
คุณสมพร บัวชาติ, คุณอ�าไพ วิชัยยะ, คุณละม่อม ดงเสือ, คุณวัน มะณีวงศ์, คุณสายหยุด หุสะ, คุณปราฤทธิ์ 
จแูรงบุญ, คณุนสิากร เตียวิรัตน์, คุณวนัทนี หังสวนสั, คณุวันชนะ โฉมฉนิ, คณุวนัเพญ็ หาญญานนัท์, คณุวรรณา 
เอกอนันต์ธรรม, คุณแสงทอง แก้วเคน, คุณดวงดาว พลอยประดิษฐ์, คุณนฤมล ธรรมรักษ์, คุณคมสรรค์  
ธรรมมภีกัดิ,์ คุณจนัทร์สม เพิม่เพยีร, คณุทรงพร จแูรงบญุ, คณุศริฐั โสตถิวรนนัท์, คณุพชิชยาภรณ์ รกัษากลิน่, 
คุณรัศมี สุขทาพจน์,คุณค�าพร วนากุล, คุณยุคลธร พากเพียร, คุณส้มลิ้ม อรุณเพ็ง, คุณฐิตายุทธ ปาละสุข,  
คุณอุไรวรรณ บูรพาและพี่ๆ อีกหลายๆท่าน ที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ ส�าหรับข้อมูลอันล�้าค่าและมี
ประโยชน์ต่อการเขียนบทความ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลเลิดสิน ที่ช่วยจัดเก็บ
ภาพถ่ายในอดีตของโรงพยาบาล (ที่หาดูได้ยาก) ไว้เป็นอย่างดีและช่วยจัดเตรียมภาพถ่ายและเอกสารส�าหรับ
การเขียนบทความ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการจัดหาหนังสือเก่าและเอกสารส�าคัญ 
 ขอขอบพระคณุ คณุสมยั เสอืครบรุ ีในการจดัท�า AR ประกอบแผนผงัโรงพยาบาล เพือ่ให้ผู้อ่านมองเหน็
ภาพต่างๆ แบบ 3 มติ ิข้อผดิพลาดทีเ่กิดจากการเขยีนบทความนี ้ผูเ้ขยีนขอน้อมรับไว้ แต่เพยีงผูเ้ดียว ประโยชน์
และความดีที่เกิดจากบทความฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบให้ ปู่เลิด-ย่าสิน แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน 
ทุกๆท่าน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

กติตกิรรมประกาศ



159158

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตอนที่
กว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆ 

ในโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์๓
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ด้านอำานวยการ
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ประวัติความเป็นมาและข้อมูลที่ส�าคัญ
1. ด้านบริหาร

 ปี หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย หัวหน้างาน

2526- 2534   
2535- 2538
2538- 2546
2547-2554

2554–2555

2556-2557

2557-2559   

2559- 2560  

2560- 2561

2561–ปัจจุบัน

นายแพทย์ประทีป โภคะกุล (ฝ่ายวิชาการ) 
นายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ (ฝ่ายวิชาการ)
นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา (ฝ่ายวิชาการ)
นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 

นายแพทย์วีระ สถิรอังกูร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:รก) 

นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:รก)

นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ 
(กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล)

นางประทีป ศิริยงค์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางสุภาพร หวังรุ่งทรัพย์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ (การเจ้าหน้าที่) 
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ (การเจ้าหน้าที่) 
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางอิงเอมกระมล สิริสาครสกุล (การเจ้าหน้าที่ ; 8 พ.ค. 56-24 พ.ย 57 )
นางสาวมลฤดี เพชรโพธิ์ทอง (การเจ้าหน้าที่ ; 15 ธ.ค. 57)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางสาวมลฤดี เพชรโพธิ์ทอง (การเจ้าหน้าที่ ; 15 ธ.ค. 57-1 ก.พ. 60)
นางพอใจ สุวรรณเทพ (แพทยศาสตร์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ศึกษาและฝึกอบรม) 
นางพอใจ สุวรรณเทพ (บริหารทรัพยากรบุคคล)
นางสาววงค์เดือน เกาะเกตุ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ธุรการ) 
นางพอใจ สุวรรณเทพ (บริหารทรัพยากรบุคคล)
นางสาววงค์เดือน เกาะเกตุ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ธุรการ) 
นางพอใจ สุวรรณเทพ (บริหารทรัพยากรบุคคล)
นางสาววงค์เดือน เกาะเกตุ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล) 
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ธุรการ) 

>> กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล
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3. ความภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น
	 3.1.	 โครงการบรรยายความรู้ส�าหรับประชาชน	 (2532-2558)	 วัตถุประสงค์ 
เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรูใ้นการป้องกนัควบคมุ รกัษาพยาบาลเบือ้งต้น และสามารถดแูล
ฟื้นฟูสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เพ่ือเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
จัดทุกวันพุธแรกของทุกเดือน
	 3.2.	โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลเลิดสิน	(2538-2558) วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย ค้นคว้า 
แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ 
ในการท�างานด้านวิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดในเดือนมิถุนายน ของทุกปี 
	 3.3.	 โครงการสัมมนา	 Interdepartmental	 Conference	 (2540-2558) 
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใหม่ๆ สู่แพทย์ พยาบาล 
แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์ฝึกงาน แพทย์ประจ�าบ้าน ของโรงพยาบาลเลิดสิน และ
นกัศกึษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิรริาช โดยจดัให้มีการแลกเปล่ียนความรู ้ความคิดเหน็ 
และประสบการณ์จากกรณีศึกษาในผู้ป่วยลักษณะต่างๆ อันน�าไปสู่การพัฒนาการดูแล 
ผู้ป่วย จัดทุกวันพุธสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน
 3.4.	โครงการพธิมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์และโล่ประกาศเกยีรตคิณุข้าราชการ
พลเรือนฯลฯ	(2547-ปัจจุบัน)	วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญ ก�าลังใจแก่ข้าราชการ และ
ลกูจ้างประจ�าและเป็นการสืบสานประเพณ ีและแบบอย่างอันดงีามของโรงพยาบาลเลิดสิน 
ก�าหนดให้มอบในวันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลเลิดสินในทุกปี

2. ด้านการบริการ 
 ในระยะแรก เป็นงานศึกษาและฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ มีบุคลากร 3 คน มีหน้าที่
รับผิดชอบ เรื่องการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา การอนุมัติโควต้า 
ลาศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานเรื่องแพทย์เฉพาะทางหลักสูตร 
แพทย์ประจ�าบ้าน ต่อมาได้เพ่ิมงานตอบรับการเป็นวิทยากร/ไปราชการภายใน 
และต่างประเทศ ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการต่างๆ เมื่อมีการปรับโครงสร้าง 
การบริหารราชการ ได้รวมงานการเจ้าหน้าที่และงานศึกษาฝึกอบรม มาสังกัด 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอ�านวยการ โดยมีภาระหน้าที่ตามงานดังกล่าวเดิม 
ในด้านการสรรหาและบรรจ ุแต่งต้ัง โอนย้าย ประเมนิผลการปฏบัิตงิาน เลือ่นขัน้เงินเดอืน
ให้ด�ารงต�าแหน่งท่ีสงูขึน้ การส่งบคุลากรเข้ารบัการอบรม การลาศกึษาฝึกอบรมภายใน 
และต่างประเทศ นักเรียนทุนหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ ตอบรับและคิดค่าใช้จ่าย 
การฝึกปฏิบัติงาน/ดูงาน เชิญวิทยากรภายในและภายนอก และด�าเนินการ 
ด ้านแพทยศาสตร์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างครบวงจร เมื่อวันท่ี 
2 มิถุนายน 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในโรงพยาบาลอีกคร้ัง 
ได้โอนงานแพทยศาสตรศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสังกัดกลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงได้ปรับโครงสร้างภายในของ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใหม่ เป็นงานบริหารทรัพยากรบุคคล (งานการเจ้าหน้าท่ีเดิม) 
งานพัฒนาทรัพยากรบคุคล (งานศกึษาและฝึกอบรมเดมิ) และเพิม่งานธรุการ มาด�าเนิน
การด้านสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือตรวจสอบการประชุมว่าอยู ่ในแผนหรือไม ่
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านทาง Intranet 
โรงพยาบาลเลิดสิน ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุส�านักงาน งานบ้าน ฯลฯ
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	 3.8.	 โครงการ	การจดัการความรูเ้พือ่พฒันาองค์กร	(OD)	โรงพยาบาลเลดิสิน	
(2557-2558) ด�าเนินการขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล ได้รับการพัฒนา 
การท�างานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนางาน การปรับปรุง และ
การท�างานเป็นทีม มีพลังในการท�างานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน 
ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 
โดยมีบุคลกรทุกระดับเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 รุ่น จ�านวน 1,059 คน คิดเป็น 
75-64 % ระยะเวลา 2 วัน  ณ ค ่ ายธนะรัชต ์  อ� า เภอปราณบุร ี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ ระหว่างวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที ่
27 มีนาคม 2558
	 3.9.	 โครงการเตรียมการร่วมผลิตแพทย์	 ระหว่างกรมการแพทย์	 -	
มหาวิทยาลัยรังสิต-โรงพยาบาลเลิดสิน	(2556-2558) ด�าเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านโครงสร้างอาคารสถานที ่ตลอดจนวสัดุและครภุณัฑ์ และจัดเตรยีม
ความพร้อมด้านศักยภาพของบคุลากร โดยมขีอบเขตการด�าเนนิงาน อาท ิโครงการ
ในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเลิดสิน โครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์ 
ส่งอาจารย์แพทย์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาในและต่างประเทศ 
จัดประชุมสัมมนาในประเทศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Skill lab และ 
โสตทัศนูปกรณ์ และ โครงการจัดจ้างบุคลากรประจ�าส�านักงาน รวมถึง 
การจัดโครงสร้างองค์การ และ ก�าหนดบทบาท
	 3.10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาเทคนิคการ
เป็นวทิยากรฝึกอบรมการบรกิาร	(Train	the	Trainer)	จ�านวน	3	รุน่	(2558-
2560)
	 3.11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน 
(Together	We	Are	One)	เดือนละ	1	ครั้ง	(2558-2559)
	 3.12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 Lerdsin	 SMART	 (2559-2560)
จ�านวน	3	รุ่น

	 3.5.	โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรผู้ช่วยการพยาบาล	รุน่ที	่1-12	(2547-2554) 
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ช่วยการพยาบาล ให้มีศักยภาพ ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ที่มี
อาการในระยะไม่รุนแรงหรืออยู่ในระยะที่ไม่เป็นอันตราย และช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ
ในระยะรุนแรงหรือระยะอันตราย เฉพาะกรณีที่กระท�าร่วมกับผู ้ประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลและผดงุครรภ์ชัน้หน่ึง โดยมทีศันคตทิีดี่ในการปฏบิติังาน มีคณุธรรม จริยธรรม 
เสยีสละและรบัผดิชอบ ส�าหรบัประชาชนทัว่ไป ทีม่อีายรุะหว่าง 18-35 ปี วุฒกิารศกึษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี จ�านวนรุ่นละ 50 คน 
	 3.6.	 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน	 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 6 
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	 (2552-2558) เพื่อให้
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 สามารถท�าหัตถการพื้นฐาน ตัดสินใจดูแลผู้ป่วยที่ ห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ได้อย่างมั่นใจ โดยจัดท�าคู่มือปฐมนิเทศ คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่พบบ่อยที ่
ห้องฉุกเฉิน จัดหาแพทย์มาปฐมนิเทศในวันหยุดราชการ (เฉพาะวันอาทิตย์) และจัดหา
แพทย์จากกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ 
สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการ 12 คน/เดือน 
	 3.7.	 โครงการการเรียนการสอนแก่นักเรียนแพทย์ฝึกงานและแพทย์ฝึกหัด	
(2552-2558) เพ่ือให้นักเรียนแพทย์ฝึกงานและแพทย์ฝึกหัด ได้เพิ่มพูนความรู ้
ทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดย จัดบรรยาย
วิชาการเกี่ยวกับโรคในสาขาต่าง เช่น สาขาใหญ่ ได้แก่ สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรม 
อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และ สาขาเล็ก ได้แก่ ออร์โธปิดิกส์ โสต ศอ นาสิก จักษุวิทยา 
วิสัญญีวิทยา รังสีวิทยา จิตเวช และนิติเวชวิทยา ตลอดจนจัดสอบคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด
และนักศึกษาฝึกงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นปีละ 20-30 คน
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>> กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์

จุดเริ่มเป็น ออร์โธปิดิกส์ ของโรงพยาบาลเลิดสิน

 โรงพยาบาลเลิดสิน ก่อต้ังมาเม่ือปี พ.ศ. 2492 โดยนายแพทย์มล. เต่อ สนิทวงศ์ เป็น 
ผู้อ�านวยการคนแรก ได้ให้การตรวจรกัษาผู้ป่วยทัว่ไป จนถงึ พ.ศ. 2496 นายแพทย์คง สุวรรณรตั 
ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ ด้านศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ได้ย้ายมาประจ�าท่ีโรงพยาบาลเลิดสิน 
และได้เปิดการอบรมสอนวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุกระดูกหักและข้อ
เคลื่อน จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

การเริ่มก่อตั้ง
 พ.ศ. 2500 โรงพยาบาลเลิดสิน ยังมิได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ออร์โธปิดิกส์ ยังคง
เป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มงานศัลยศาสตร์เท่านั้น 

 พ.ศ. 2502	สมยันายแพทย์คง	สวุรรณรตั เริม่ต้นบกุเบิกในโรงพยาบาลเลดิสนิ ท่านได้รบั
แต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน และยังคงให้การรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ท่านได้
สนับสนุนออร์โธปิดิกส์เป็นอย่างมาก ขณะนั้นโรงพยาบาลเลิดสิน มีหอพักผู้ป่วยเพียง 2 ตึก ตึก
เลิดสิน 1 ชั้นบนเป็นผู้ป่วยหญิงและเด็ก ตึกเลิดสิน 2 ชั้นล่างเป็นผู้ป่วยชาย ทั้ง 2 ตึกนี้มีผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์ไม่ถึง 10 เตียง (จ�านวนเตียงทั้งหมดของโรงพยาบาล ขณะนั้นมี 40 เตียง) ยังไม่มี
งานกายภาพบ�าบัด ไม่มีการประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการ 
 โรงพยาบาลเลิดสิน ได้เริ่มซื้อเครื่องมือกายภาพบ�าบัดเครื่องแรกเป็น Short wave  
diathermy และเริ่มงาน Orthopaedic Prosthesis and Orthosis โดยใช้ของโรงพยาบาล  
กายบ�าบัดใช้พยาบาล การท�าเข่าเทียมใช้ช่างของโรงพยาบาล ท่านได้สร้างโรงไม้ชั้นเดียว เป็น
สถานที่กายบ�าบัด มีบ่อน�้าเล็ก ๆ ให้คนไข้ได้ลงไปบริหาร ออกก�าลัง หัดเดินในน�้า มีเจ้าหน้าที่ 
พยาบาลชาย 1 หญิง 1 คน คนงานช่วยเหลืออีก 1 คนเท่านั้น ท่านยังได้รับเลือกตั้งเป็น นายก
สมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยคนแรก (วาระปี พ.ศ. 2519- พ.ศ. 2520) และได้ก่อตั้ง 
โรงเรียนกายอุปกรณ์หน่วยประดิษฐ แขน ขาเทียม ขาเทียมอันแรกเป็นของคนงานชาย ขาท่อน
ล่างไม่มีมาแต่ก�าเนิด ได้ท�า Beleow Knee prosthesis ให้ใช้ได้ดีมาก โรงเรียนได้ ผลิตพนักงาน
กายอุปกรณ์และแขนขาเทียม เพื่อประจ�าตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

พิธีเปิดสถาบันออร์โธปิดิกส์

เปิดห้องประชุม ประดิษฐ ศักดิ์ศรี

ด้านการแพทย์
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 ในปี พ.ศ. 2508	นายแพทย์ประดิษฐ	ศักดิ์ศรี ได้น�าเอา AO technique 
เข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในเมืองไทยเริ่มมี AO plate และ AO nail จนแพร่หลาย  
อาจารย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ได้ท�าผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งเบ้าและหัว (Total hip 
replacement) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้ prosthesis ชนดิ Thompson 
Brunswick นอกจากนี้ยังได้น�าเหล็กดามกระดูกแบบใหม่ ซึ่งเป็น Implant ของ 
AO อนัเป็นองค์กรทีเ่ป็นผูน้�าด้านนี ้จากประเทศสวสิเซอร์แลนด์ เป็นครัง้แรก ท�าให้
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแพทย์ทั่วประเทศ 

 เมื่อภาระงาน Orthopaedic มีเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการรับแพทย์เพิ่มให้เพียง
พอกับจ�านวนคนไข้มาจากทั่วประเทศ ที่เข้ามารับบริการรักษา ในปี พ.ศ. 2505 
นายแพทย์โสภณ ตัณฑนันท์ , ปี พ.ศ. 2506 นายแพทย์ประวิทย์ ส่งแสงเติม, 
ปีพ.ศ. 2510 นายแพทย์ไชยสิทธิ์ อินทุวงศ์ และนายแพทย์สุธรรม เต็งไตรรัตน์ , 
ปีพ.ศ. 2513 นายแพทย์สัมฤทธิ์ โปรา ได้อยู่ 1 ปีก่อนย้ายไปเป็นผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 

 ในปี พ.ศ. 2516 ออร์โธปิดิกส์ได้แยกออกจาก แผนกศัลยศาสตร์ และได้รับ 
นายแพทย์พงษ์ศกัดิ ์วัฒนา จบจาก American Board of Orthopaedic Surgery 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาปฏบิตังิานโรงพยาบาลเลดิสนิ โดยมแีพทย์ออร์โธปิดกิส์ 
ขณะนั้น 5 คน มีเตียงผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ประมาณ 100 กว่าเตียง พร้อมทั้งช่วย
ดูงานโรงงานประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการและหน่วยงานกายภาพบ�าบัด อีกทั้งยัง
ต้องให้แพทย์ไปตรวจรักษาผู้ป่วยของมูลนิธิฯ ที่สถานสงเคราะห์ปากเกร็ดอีกด้วย

ห้องใส่เฝือก

ห้องผ่าตัด

 ช่วงในปี พ.ศ. 2502 นายแพทย์ประดิษฐ	ศักดิ์ศรี ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าแผนก
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ คนแรก ท่านส�าเร็จการศึกษา Dr. Med. Orthopedic, reha-
bilitation, emergency care ณ Orthopadische universitatsklinik, Heidelberg 
Universitat สหพันธรัฐเยอรมนั ได้เป็นแรงส�าคัญปรับปรุงหน่วยงานออร์โธปิดิกส์ ให้เจรญิ
รดุหน้าตลอดเวลา การผ่าตดักระดกูยังไม่มเีครือ่งมอืพอ การผ่าตัดใช้ Kirschners wire มาก 
เช่น กระดูกแขนท่อนล่างหัก 2 อัน ก็ใช้ Kirschners wire ใช้ในโพรงกระดูกปลายของ
กระดูกยาวใส่ Kirschners wire แล้วเข้าเฝือก กระดูกต้นขาม ีNail ใส่ ใช้ Hansen-Street 
หรือ Lotte nail ที่ Trochanter ใช้ Moore plate หักใน neck of femur ใช้ Smith 
Peterson nail เป็นต้น 

 ในปี พ.ศ. 2503 เริ่มงานสังคมสงเคราะห์ขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยพิการในแผนก 
ออร์โธปิดิกส์ เริ่มมีการรักษาผู้ป่วย Scoliosis ภายในโรงพยาบาล โดยใช้ Risser’s Tech-
nique ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศที่ท�าการผ่าตัดคนไข้ Scoliosis ทางหน่วยไม่มี Risser 
table ได้คิดประดิษฐ์เตียงนี้ขึ้นมาเอง เป็นเตียงส�าหรับ ดัด ดึง แก้ Scoliosis และเข้า
เฝือก แล้วท�าผ่าตดั Fusion การผ่าตดัรกัษาคนไข้ Scoliosis นี ้ได้รกัษาคนไข้ถงึในประเทศ
ลาวเป็นจ�านวนมาก โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ และได้รับการติดต่อ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ องค์กร Unicef ในปี พ.ศ. 2506 กระทรวง
สาธารณสุข ได้ด�าเนินการอย่างเป็นทางการ ท�าให้คนพิการอยู่ในโครงการช่วยเหลือของ 
Unicef โดยให้การสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การท�าแขนขาเทียม และ
กายภาพบ�าบัด 

<< นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี
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จัดพิธีไหว้ครู ปีแรก ของสถาบันฝึกอบรมทั้งหมด

แพทย์จากต่างประเทศ มาดูงานตั้งแต่สมัย นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี จนถึงปัจจุบัน ตึกผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

หัวหน้า	ของศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์และสถาบันออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 ปีพ.ศ. 2502-2524 น.พ.ประดิษฐ ศักดิ์ศรี หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2524-2534  น.พ.ไชยสิทธิ์ อินทุวงศ์ หัวหน้าฝ่ายออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2534-2548  น.พ.ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2548-2552  น.พ.ธวัช ประสารทฤทธา หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2552-2553  น.พ.ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2553-2555  น.พ.เกียรติ วิฑูรชาติ หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์ฯออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2555-2558  น.พ. วีระ สถิรอังกูร หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์ฯออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2558-ถึงปัจจุบัน  น.พ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์ฯออร์โธปิดิกส์
สถาบันออร์โธปิดิกส์	 
 ปีพ.ศ. 2536-2537  น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา *ผู้อ�านวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์
 ปีพ.ศ. 2537-2545  น.พ.ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล *ผู้อ�านวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์

 ในปี พ.ศ. 2518 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	 วัฒนา ท่านเป็นผู้ผลักดันให้มีการ 
เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ของแพทยสภา 
โดยเปิดรับแพทย์ประจ�าบ้าน ปีละ 2 คน ในรุ่นแรกมี 1 คน คือ นายแพทย์วรชาติ 
ปรีชาปัญญากุล การฝึกอบรมฯ ได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง อกีท้ัง อาจารย์แพทย์
ออร์โธปิดกิส์ เป็นแรงส�าคญัในการตรวจให้บรกิารผูป่้วยนอก และท�าผ่าตดัฉกุเฉนิ
ทุกคืน รวมถึง อาจารย์ประดิษฐ หัวหน้าแผนก ที่ต้องมาท�าผ่าตัดในเวลากลางคืน 
อีกทั้งยังมีการผลิตหนังสือเกี่ยวกับโรคกระดูกต่างๆ มีทั้งส�าหรับแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป จ�านวนหลายเรื่อง 

 ปี พ.ศ. 2520 ได้รับอาจารย์ในแผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มคือ  
นายแพทย์วิชาญ พิทักษ์สิทธิ์, ปี พ.ศ. 2521 นายแพทย์ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล,  
นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา, ปี พ.ศ. 2525 นายแพทย์น�าชัย วโรดมพันธ์,  
นายแพทย์เกียรติ วิฑูรชาติ, นายแพทย์วัลลภ ส�าราญเวทย์, ปี 2527 นายแพทย์
อนันต์ เสรฐภักดี,ปี พ.ศ. 2529 นายแพทย์วรนันท์ ศรีวัฒนา, นายแพทย์อนุทัศน์ 
โรจนกิจ, นายแพทย์สมศกัด์ิ ลเีชวงวงศ์, ปี พ.ศ. 2531 นายแพทย์วีระ สถริองักรู, 
นายแพทย์ปณุณะ ปิยะศลิป์ ได้มกีารรับแพทย์ตามโครงสร้างและภาระงาน จนถงึ
ปัจจุบันมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จ�านวน 25 คน 

	 การเปลี่ยนแปลงชื่อตามโครงสร้างราชการ	 มีการเปลี่ยนจาก	 แผนกศัลย
ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ดังนี้
 วนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2536 จากฝ่ายออร์โธปิดิกส์ เป็น สถาบนัออร์โธปิดกิส์ 
โดยมี นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา เป็นผู ้อ�านวยการสถาบันคนแรก ต่อมา  
นายแพทย์ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล เป็นผู้อ�านวยการ คนที่ 2
 วนัที ่17 สงิหาคม พ.ศ. 2547 จากสถาบนัออร์โธปิดกิส์ เป็น ศนูย์การแพทย์
เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ ตามบทบาทโครงสร้างส่วนราชการของ กรมการแพทย์ 
จนถึงปัจจุบัน
	 *ข้อมูลบางส่วน	อาจารย์ประดิษฐ	ศักดิ์ศรี	ได้เขียนบันทึกไว้*

<< ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ 
 สมัยก่อน

<< ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ 
 (Conference เช้า)

<< ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์ 
 (Conference เช้า)
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4.	 ความสัมพันธ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศและประชาคมอาเซียน
  ได้มีการบันทึกข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนแพทย์,แพทย์ประจ�าบ้าน,แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด สาขาออร์โธปิดิกส์ 
กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน ดังนี้
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558  ได้มีพิธีลงนาม โรงพยาบาลเลิดสิน กับ University of Malaya, 
  Kuala Lumpur, Malaysia
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้มีพิธีลงนาม โรงพยาบาลเลิดสิน กับ St. Paul General Hospital,Vietnam
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ได้มพีธิลีงนาม โรงพยาบาลเลดิสนิ กบั National University Hospita (Singapore)  
  PTE LTD, Singapore
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้มีพิธีลงนาม โรงพยาบาลเลิดสิน Renew MOU กับ University of Malaya,  
  Kuala Lumpur, Malaysia
วันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2560  ได้มีพิธีลงนาม กรมการแพทย์ฯ กับ Osaka University Graduate School  
  of Medicine, Japan
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ได้มีพิธีลงนาม Letter of Agreement กรมการแพทย์ กับ Khesar Gyalpo  
  University of Medical Sciences of Bhutan Kingdom of Bhutan
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ได้มีพิธีลงนาม MOU โรงพยาบาลเลิดสิน กับ Khesar Gyalpo University of  
  Medical Sciences of Bhutan Kingdom of Bhutan
 แพทย์จากประเทศต่าง ๆ  ได้มาศึกษาดูงานกับศูนย์การแพทย์ฯ ออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่สมัยอาจารย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี 
จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

3.	 แพทย์ประจ�าบ้าน	จากประเทศภูฏาน
 ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสขุไทย ได้รบัการ
ติดต่อจาก กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษา ประเทศ
ภูฏาน ขอส่ง Dr. Tshewang Thinley แพทย์ชาวภูฏาน 
คนแรก เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน สาขา
ออร์โธปิดิกส์ หลักสูตร 4 ปี เมื่อส�าเร็จการศึกษาฯ ได้รับ
ใบประกาศนียบัตรจาก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
ได้มีความสัมพันธ์กับประเทศภูฏาน ในการส่งแพทย์ชาว
ภฏูาน มารบัฝึกอบรมหลกัสตูรแพทย์ประจ�าบ้านออร์โธปิดกิส์ 
ปีละ 1 คนอย่างต่อเนื่อง แพทย์ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว 
จ�านวน 9 คน และในปีการศึกษา 2561 ก�าลังศึกษาอยู่
อีก จ�านวน 4 คน แต่ละชั้นปี

การฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน 
สาขาออร์โธปิดิกส์และ
แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด อนุสาขาต่าง ๆ 

1.	 แพทย์ประจ�าบ้าน	สาขาออร์โธปิดิกส์
 ในปี พ.ศ. 2518 ได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ตามที่
แพทยสภา อนุมัติรับปีละ 2 คน หลักสูตร 3 ปี และได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้รับ
แพทย์เข้าฝึกอบรมฯเพิ่มได้ปีละ5,7,10 คน ตามศักยภาพ และในปี พ.ศ. 2538 มีการ
เปลีย่นแปลงระยะเวลาการฝึกอบรม เปลีย่นเป็นหลกัสตูร 4 ปี มีแพทย์ส�าเรจ็การฝึกอบรม 
เป็นแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ได้รับวุฒิบัตร, อนุมัติบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์ 
รวมเป็นจ�านวน 233 ราย (รุ่นที่ 40 ถึงปี พ.ศ. 2561) ในปัจจุบันมีแพทย์ต่าง ๆ ให้
ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจ�านวนมาก

2.	 แพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด	อนุสาขาต่างๆ	(Fellow)
 ในปี พ.ศ. 2546 ได้มกีารเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด (Fellow) หลกัสูตร 
1 ปี และได้มีการแบ่งตาม Subspeciaty โดยเปิด สาขา Hand&Micro surgery เป็น
สาขาแรก มีการแพทย์ 2 คนที่จบรุ่นแรก ได้แก่ นายแพทย์ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์,  
นายแพทย์รัฐวุฒิ รักษากุลเกียรติ ในปีพ.ศ. 2548 สาขา Sports Medicine ได้รับ  
นายแพทย์ประภากร กลบักลาย, ปีพ.ศ. 2550 สาขา Pediatric รบันายแพทย์เทพรกัษา 
เหมพรหมราช , ปีพ.ศ. 2551 สาขา Arthroplasty รับนายแพทย์วิศิษฏ์ วงศ์บา และ 
นายแพทย์วีรวฒัน์ จนัทรตัตกิานต์, ปี พ.ศ. 2551 เปิดสาขา Spine รับนายแพทย์ชยัวัฒน์ 
ปิยะสกุลแก้ว, ปี พ.ศ. 2552 สาขา Tumor รับ นายแพทย์ภาสนันต์ สุคันธนาค จนถึง
ปัจจบุนั มีแพทย์ Fellow อนสุาขาต่าง ๆ ส�าเรจ็การศกึษา หลกัสตูร 1 ปี รวมจ�านวน 81 คน 
และมีการฝึกอบรมฯ อย่างต่อเนื่อง

การจัดอบรมระยะสั้น ของ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 
(ซึ่งเมื่อก่อนออร์โธปิดิกส์รวมกับศัลยกรรม)

<< พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โรงพยาบาลเลิดสินกับประเทศภูฏาน
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ร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ 
ทั้งภูฏาน, ญี่ปุ่น,สิงคโปร์ และ เริ่มการลงนาม MOU กลุ่มประชาคมอาเซียน ครั้งแรก ที่ ประเทศไทย เดือนมกราคม พ.ศ.2558

จัดประชุม Brachial  Plexus Surgery Cadaveric ปี 2555 ครั้งแรกในประเทศไทย

รวมรูป อาจารย์อาวุโส, อาจารย์ออร์โธปิดิกส์, อาจารย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ,เจ้าหน้าที่ออร์โธปิดิกส์

กรมการแพทย์เป็นประธานจัดประชุมประชาคมอาเซียนในกรุงเทพมหานคร
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เกียรติตันสกุลและทีม ได้รับคะแนนสูงสุดฐานแข่งอายุกรรมและฐานแข่งออร์โธพีดิกส์
 • การแข่งขนั Toxicology Grand Slam ครัง้ที ่2 ปี 2557 โดยนายแพทย์เกษมสขุ โยธา
สมุทร และแพทย์หญิงบุษกร ธรรมสถิร ตัวแทนของโรงพยาบาลเลิดสินชนะเลิศการแข่งขัน
 • การแข่งขัน 1st International Disaster Medical Rally ปี 2558 โดยนายแพทย์
เกษมสุข โยธาสมุทร และทีมชนะเลิศการแข่งขัน

>> กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประวัติกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ก่อน พ.ศ. 2547 
 การดูแลผู ้ป ่วยในห ้องอุบัติ เหตุและฉุกเฉินใน
ประเทศไทยนั้น ด�าเนินการโดยการใช้แพทย์แผนกต่างๆ 
มาหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์
ด้านศัลยกรรม เนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องได้รับการ
ดแูลเฉพาะทางด้านศลัยกรรม การบริหารงานนีจ้ะข้ึนตรง
กับแผนกศัลยกรรม

พ.ศ.	2547 
เนื่องจากมีความต้องการแพทย์เฉพาะทางที่สามารถดูแล
ผูป้ว่ยฉุกเฉนิได้ ประเทศไทยจงึได้มกีารรเิริม่การฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งใช้เวลาการฝึก
อบรม โดยมสีมาคมเวชศาสตร์ฉกุเฉนิแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ด�าเนินการในเร่ืองการฝึก ต่อมามีเป้าหมายที่จะผลิต
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉนิให้ได้ 2.4 คน ต่อ
ประชากร 100,000 คน
 ในปีท่ีประเทศไทยเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสินได้เปิดรับสมัคร
แพทย์ประจ�าบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีอาจารย์ฝึก
อบรม 8 ท่าน โดยมาจากกลุ่มงานศัลยกรรม 3 ท่าน กลุ่ม
งานกมุารเวชศาสตร์ 2 ท่าน กลุม่งานอายรุศาสตร์ 2 ท่าน 
และกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 1 ท่าน มีอาจารย์ท่ีได้รับ
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คือนายแพทย์ชาญเวช 
ศรัทธาพทุธ นายแพทย์ทวศัีกด์ิ ตรยัเวช นายแพทย์บญุชยั 
พิพัฒน์วนิชกุล และนายแพทย์เอกฤทธิ์ บุญศรีรักษ์สกุล 

โดยในปีแรกได้มีการเปิดรับการฝึกอบรมจ�านวน 3 
ต�าแหน่ง แต่มีผู้เข้ารับอบรมเพียง 1 ท่าน คือนายแพทย์
ทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล การฝึกอบรมในปีแรกๆ ใช้
สถานที่ของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานศัลยศาสตร์
และใช้ทรัพยากรร่วมกับโรงพยาบาลของกรมการแพทย์
อันประกอบด้วยโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาล 
นพรัตน์ราชธานี มีการหมุนเวียนไปตามโรงพยาบาลและ
สถาบันต่างๆเช่นสถาบันสุขภาพเด็ก. มหาราชินี สถาบัน
ทรวงอก สถาบันมะเร็งเป็นต้น

พ.ศ.	2551 
โรงพยาบาลเลดิสนิมกีารเปิดกลุม่งานเวชศาสต์ฉกุเฉนิ โดย
มีนายแพทย์ทวีศักดิ์ ตรัยเวช เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีการ
รวบรวมต�าแหน่งจากกลุ่มงานต่างๆมาดูแล ท�าให้การฝึก
อบรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การประเมินแพทย์ประจ�า
บ้านท่ีจบการฝึกอบรมจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่ี
แพทย์ไปปฏิบัติงานอยู่พบว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

พ.ศ.	2553 
มีการรับแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คือ 
แพทย์หญิงอลิสา ยาณะสาร ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์
ฉุกเฉินที่ส�าเร็จการอบรมจากโรงพยาบาลเลิดสิน

พ.ศ.	2555 
มกีารเปิดรับแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินอกี 3 ท่าน คอื แพทย์

หญิงพลิตา เหลืองชูเกียรติ นายแพทย์ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น และ
แพทย์หญิงภาวดี สุนทรชีวิน ซึ่งท�าให้มีอาจารย์แพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่จบวุฒิบัตรเฉพาะทาง 4 ท่าน

พ.ศ.	2556
 ได้มกีารตรวจสถาบนัเพือ่รบัรองการฝึกแพทย์ประจ�า
บ้าน โดยโรงพยาบาลเลิดสินได้ผ่านการรับรอง

พ.ศ.	2561 
 มกีารเพ่ิมศกัยภาพการฝึกอบรมท�าให้สามารถรบัการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านได้เพิ่มขึ้น จาก 3 เป็น 4 คน

ปัจจุบัน
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีนายแพทย์ธีรชัย ยงชัย
ตระกลู เป็นหัวหน้ากลุม่งาน มอีาจารย์แพทย์ทีจ่บวฒิุบตัร
เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ท่านคือ แพทย์หญิง
อลิสา ยาณะสาร นายแพทย์ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น นายแพทย์
เกษมสุข โยธาสมุทร และแพทย์หญิงบุษกร ธรรมสถิร

ความภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น
 • การเข้าร่วมโครงการความร่วมมอืสาขาเวชศาสตร์
ฉุกเฉินระหว่างกรมการแพทย์และประเทศเวียดนาม 
(2557 ถึง ปัจจุบัน)
 • การชนะการแข่งขัน Thailand Emergency 
Medicine Award ครัง้ที ่1 ปี2555 โดยนายแพทย์พฤทธิ์ 
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 ปี หัวหน้ากลุ่มงาน / บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญ ความก้าวหน้าที่ส�าคัญ/เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

5 ธันวาคม 2540 -
 30 กันยายน 2554

 • แพทย์หญิงมยุรี   ฮั่นตระกูล  เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน • แพทย์หญิงนินี อจลากุล ข้าราชการบ�านาญ อดีตหัวหน้ากลุ่มงาน
 สูติ-นรีเวชศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก   
 (WHO) จัดท�าโครงการ 2 โครงการ
	 โครงการที่	1 โครงการพัฒนาและประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (ตาม
กรอบของ WHO) ด้านปัญหาส�าคัญท่ีพบบ่อยทางสูติศาสตร์ แก่สูตินรีแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปปล.) เป็นระยะๆ ทั้งในโรงพยาบาลระดับต่างๆ และเมืองต่างๆ 
ของ สปปล. โดยใช้วิทยากรเป็นสูติ-นรีแพทย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
ของ โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรงพยาบาลสกลนคร ทั้งนี้โครงการได้
ด�าเนินการเป็นระยะ ในระหว่างที่ 1 ปี พ.ศ.2550 - 2551 และมีการมา
ทัศนศึกษาดูงาน ของบุคลากรจาก สปปล. ที่กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์  
โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลสกลนคร
	 โครงการที่	2 โครงการพัฒนาคุณภาพ Emergency Obstetries care 
tools and the quality Improvement Process แก่สูติ-นรีแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ สปปล. 
โดยมีวิทยากร คือ พญ.นินี อจลากุล เภสัชกรดร.อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ และ
นพ.ประยุกต์ พัววิไล (สูติ-นรีแพทย์) จากโรงพยาบาลเลิดสิน โครงการได้
ด�าเนินการ เป็นระยะ ในระหว่างปี พ.ศ.2549 - 2550

• เปน็สถานทีฝึ่กแพทยป์ระจ�าบา้น สาขาสูติศาสตร-์นรเีวชวทิยา ชัน้ปทีี ่2  
 จากศิริราชพยาบาล

>> กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ 

 ปี หัวหน้ากลุ่มงาน / บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญ ความก้าวหน้าที่ส�าคัญ/เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

พ.ศ.2432

พ.ศ.2434

พ.ศ.2490
พ.ศ.2492

 
พ.ศ.2523-2527
 
1 ตุลาคม 2528 -
30 กันยายน 2534

  
1 ตุลาคม 2534 -
4 ธันวาคม 2540

ก่อตั้ง รพ.หมอเฮส์ (คลินิกหมอเฮส์)
 • นพ. โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ เป็นผู้อ�านวยการ
โอน โรงพยาบาลหมอเฮส์  เป็นของรัฐบาล 
ได้ชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาลบางรัก
 • คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์ (สิน เศรษฐบุตร)
 • กระทรวงสาธารณสุขรับมอบตึกและ เปลี่ยนชื่อเป็น 
  โรงพยาบาลเลิดสิน มี นายแพทย์ หม่อมหลวงเต๋อ สนิทวงศ์  
  เป็นผู้อ�านวยการ
 • แพทย์หญิงฉัตร  กุศลดิลก เป็นหัวหน้าแผนก/
  ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม
 • แพทย์หญิงนินี  อจลากุล เป็นหัวหน้าแผนก/
  ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม

 • นายแพทย์พีระ  เลิศกังวาลไกล เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

• รักษาโรคทั่วไปแก่ชาวต่างชาติและต่อมาเริ่มรักษาคนไทย
• รักษาโรคทั่วไป แบ่งเป็น 3 แผนก คือ แผนกสุขศาลา 
 แผนกสงเคราะห์แม่และเด็ก และแผนกรักษากามโรค
• มอบเงินสร้างตึกด้าน ถนนศรีเวียง
• รักษาโรคทั่วไป และแม่และเด็ก

• รักษาโรคทางสูติ-นรีเวชศาสตร์

• ริเริ่มการตรวจอัลตร้าซาวด์ทางสูติ-นรีเวชฯ โดยใช้เครื่อง/
 สถานที่ ร่วมกับแผนกรังสีวิทยา
• ได้บริการคลินิกวัยทอง คลินิกมีบุตรยาก
• ปรับปรุงการบริการทางสูติ-นรีเวชศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา 
 ดูงานเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพ
• เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด จากสถาบันทั้งใน
 และต่างประเทศตลอดจนแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาศัลยกรรม 
 ของกรมการแพทย์
• เป็นกรรมการสร้างอาคารกาญจนาภิเษก และวางแผนการจัดสถานที่  
 โดยเฉพาะชั้น 7 ชั้น 11 ของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
• เริ่มให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ ทางสูติ-นรีเวช โดยใช้เครื่องและ
 สถานที่ของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
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>> กลุ่มงานศัลยศาสตร์

	 โรงพยาบาลเลดิสนิ	สงักดักรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ ได้เปิดบรกิารรกัษา
พยาบาลแก่ประชาชนมาตัง้แต่ วนัที ่28 มถินุายน 2492 โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะให้บรกิาร
แก่ประชาชนในโรคทั่วๆ ไป แต่ตามความเป็นจริง การบริการส่วนใหญ่เป็นด้านศัลยกรรม
และอุบัติเหตุ ท้ังนี้เพราะอดีตผู้อ�านวยการโรงพยาบาล อาทิ นพ.มล.เต่อ สนิทวงศ์, 
นพ.เชิด โทณวณิก, นพ.คง สุวรรณรัต ล้วนแต่มีช่ือเสียงด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุมาก่อน 
ที่จะเข้ามารับงานเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนี้ ฝ่ายศัลยกรรมเริ่มจัดต้ังเป็นแผนก 
ในปี 2502  โดยมี นพ.เสริม วงศ์อารยะ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาเป็นท่านแรก
  โดยกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง, สาขาประสาทศัลยศาสตร์, สาขาระบบทางเดินปัสสาวะ, สาขาศัลยศาสตร์
ทรวงอก, สาขากุมารศัลยศาสตร์	โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานดังนี้

	 พ.ศ.2516 เป็นปีแรกที่เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ในนาม 
กรมการแพทย์ ริเริ่มโดย นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช โดยเปิดอบรม 4 ต�าแหน่ง หลักสูตร 
3 ปี โรงพยาบาลเลดิสินเป็นสถาบนัหลักร่วมกบัโรงพยาบาลในสังกัด ขณะนัน้มศีลัยแพทย์
ของกรมการแพทย์ทีเ่พิง่ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ กลบัมาเป็นส�าคญัในการฝึกอบรม
หลายท่าน อาทิเช่น

1. นายแพทย์เสริม วงศ์อารยะ  ปี 2502 - 2517
2. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์  ปี 2517 - 2525
3. นายแพทย์เจตนา ผลากรกุล  ปี 2525 - 2529
4. แพทย์หญิงช่อทิพย์ กลิ่นชม  ปี 2529 - 2536
5. นายแพทย์วิรัช ศิลปพันธุ์  ปี 2536 – 2537
6. นายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ  ปี 2537 – 2547
7. นายแพทย์ชาญเวช ศรัทธาพุทธ  ปี 2547 – 2553
8. นายแพทย์เอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล  ปี 2553 – ปัจจุบัน

1. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช พ.บ., F.I.C.S (Certificate in Surgery} 
   New York University)
2. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์  พ.บ., F.I.C.S (Certificate in Surgery}
   New York University)
3. นายแพทย์ก�าธร สุขพันธ์โพธาราม พ.บ., F.I.C.S 
   (Dip.Am.Board of General Surgery)
4. นายแพทย์เจตนา ผลากรกุล พ.บ., F.I.C.S (Dip.Am.Board of Colon 
   and Rectal Surgery)
5. นายแพทย์สุเทพ ณ สงขลา พ.บ., F.I.C.S (Certificate in Thoracic  
   Surgery, Dip.Am.Board of General Surgery)

 การฝึกอบรมมกีารด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง จนกระทัง่ปี พ.ศ.2544 นโยบาย
ของผูบ้รหิารระดบัสูงของกรมการแพทย์ต้องการให้มคีวามเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัของ
โรงพยาบาลในสังกัด มกีารช่วยเหลือซึง่กนัและกันเพือ่การพฒันา และสามารถร่วมกัน
ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการด�าริให้รวมการฝึกอบรม 
แพทย์ประจ�าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์เป็นหลักสูตรเดียวกันใหม่ โดยให้ใช้ชื่อว่า 
“หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์” ส�าหรับ
ในปัจจบุนันีแ้พทยสภาได้อนมุตัติ�าแหน่งส�าหรับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการให้กบั
โรงพยาบาลราชวิถี จ�านวน 8 ต�าแหน่ง และโรงพยาบาลเลิดสิน จ�านวน 4 ต�าแหน่ง 
ต่อปี

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 มีการให้บริการผู้ป่วยมาตั้งแต่เริ่มก่อต้ังกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ในระยะแรกมี 
นายแพทย์ประทปี โภคะกลุ ซึง่จบการศกึษาได้วฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญทางด้านศลัยกรรม
ตกแต่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าหน่วย ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มี

 ปี หัวหน้ากลุ่มงาน / บุคคลที่มีบทบาทส�าคัญ ความก้าวหน้าที่ส�าคัญ/เหตุการณ์ที่ส�าคัญ

1 ตุลาคม 2554 -
13 มีนาคม 2556
14 มีนาคม 2556 - 
ปัจจุบัน

• นายแพทย์มนัส  ลีลาวรวงศ์  เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

• นายแพทย์ประยุกต์  พัววิไล  เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

• ริเริ่มโครงการทัวร์อุ้ยอ้าย ในปี 2554 เพื่อให้สุขศึกษาแก่กลุ่มสตรีฝากครรภ์
• เป็นสถานท่ีฝึกงานนักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี 6 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
• ให้บริการด้านมะเร็งวิทยา โดยสูติ-นรีแพทย์ อนุสาขามะเร็งนรีเวช ปี 2556
• ให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โดยสูติ-นรีแพทย์ ที่ได้รับประกาศนียบัตร  
 ด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ทางนรีเวช  ปี 2556
• เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเครือข่ายฝากครรภ์คุณภาพ ปี 2556
• ขยายบริการทัวร์อุ้ยอ้ายเป็นคลินิกพ่อแม่ เพื่อให้สุขศึกษาครบวงจร
 แก่กลุ่มสตรีฝากครรภ์และสามี  ปี 2557
• เป็นเครือข่ายห้องคลอดคุณภาพ/ การคลอดมาตรฐานปี 2557 
• ปรับระบบบริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปี 2558 
 เพื่อก้าวไปสู่การรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็กในปี 2563
• ปรับระบบการอยู่เวรนอกเวลาเพื่อ PATIENT SAFETY & PERSONAL SAFETY
 ปี 2560
• ด�าเนินการเพื่อให้บริการ ONEDAY SURGERY (ODS) ด้านสูติ-นรีเวช ในปี  
 2562
• ด�าเนินการเพื่อเปิดใช้ห้องผ่าตัด 2 ห้อง ในห้องคลอดในปี 2563
• ด�าเนินการเพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร แพทย์ประจ�าบ้าน
 สาขาสูติ-นรีเวช ในปี 2567

ยุค “มองหน้า” การแพทย์และการพยาบาลในอนาคตโรงพยาบาลเลิดสิน (29 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป) 
ด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์
 • ปรับระบบบริการครบวงจรอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อก้าวไปสู่การรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก ในปี 2563
 • ด�าเนินการเพื่อให้บริการ ONE DAY SURGERY (ODS) ด้านสูติ-นรีเวช ในปี 2562
 • ด�าเนินการเพื่อเปิดใช้ห้องผ่าตัด 2 ห้อง  ในห้องคลอด ในปี 2563
 • ด�าเนินการเพื่อเปิดการสอนหลักสูตร แพทย์ประจ�าบ้าน สาขาสูติ-นรีเวช ในปี 2567
 • ด�าเนินการเพื่อให้บริการด้านสูติ-นรีเวช ในระดับตติยภูมิครบทุกอนุสาขา ในปี 2569
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สาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 ประกอบด้วยศัลยแพทย์ จ�านวน 4 คน ในส่วนของ 
ผูป่้วยนอกได้เปิดให้บรกิารกบัผู้ป่วยทีม่ปัีญหาระบบทางเดิน
ปัสสาวะทุกวันในเวลาราชการ ส�าหรับในด้านการผ่าตัด
รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเก่ียวกับระบบทางเดินปัสสาวะน้ัน 
ในขณะนีท้างหน่วยมคีวามก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การผ่าตดั
ดังกล่าวผู ้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดขนาดเล็กหรือไม่มีแผล 
ท�าให้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน สามารถผ่าตัดรักษาได้
ทั้งหมดทุกโรค ด้วยวิธีการผ่าตัดที่ทันสมัย นอกเหนือจาก
การผ่าตัดแบบเปิด (Opensurgery) ทางหน่วยสามารถ
ท�าการผ่าตัดรักษาด้วยวิธีการส่องกล้อง (Endosurgery) 
และผ่าตัดด้วยกล้อง (Laparoscopic surgery) ไม่ว่า 
จะเป็นนิว่ทางเดนิปัสสาวะหรอืมะเรง็ทางเดินปัสสาวะรวมทัง้
ผู้ป่วยสามารถใช้เวลาพักฟื้นท่ีบ้านน้อยวันกว่าเดิม ท�าให้
สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติเร็วขึ้น ในส่วนของ 
การเผยแพร่ความรู ้ทางหน่วยศัลยกรรมการทางเดิน
ปัสสาวะมีการฝึกอบรมให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด 
และแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์และสาขาศัลยศาสตร์ 
ทางเดนิปัสสาวะ ในด้านวสิยัทัศน์ ทางหน่วยงานได้พยายาม
เพิ่มศักยภาพในด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยให้ใกล้เคียงกับ
โรงพยาบาลต่างๆ ที่มีชื่อเสียง เช่น การผ่าตัดรักษา 
ต่อมลกูหมากโดยวธิกีารผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง และ
หวังว่าในอนาคตอันใกล้ทางหน่วยงานศัลยศาสตร์ระบบ
ทางเดนิปัสสาวะ โรงพยาบาลเลดิสนิจะสามารถพฒันาไป
เป็นสถาบันหลกัในการฝึกอบรมศลัยแพทย์เฉพาะทางด้าน
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะต่อไป

สาขาประสาทศัลยศาสตร์
 ในปัจจุบันศัลยแพทย์ที่ท�าการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
มปัีญหาเกีย่วกบัสมองจ�าเป็นจะต้องมีความรู ้ความช�านาญ
ในการตรวจวนิจิฉยัและการใช้เครือ่งมอืผ่าตดัทางประสาท
ศัลยศาสตร์ที่ทันสมัย หน่วยงานประสาทศัลยศาสตร์ 
โรงพยาบาลเลิดสิน ตระหนักถึงและมีการพัฒนาขีดความ
สามารถของทีมแพทย์ในหน่วยงานประสาทศัลยศาสตร์ 
ให้มีความสามารถในการดูแลรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยทาง
ประสาทศัลยศาสตร์ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงพยาบาล 
ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ของประเทศ ศัลยแพทย์ของหน่วยงาน
ประสาทศลัยศาสตร์ ได้พฒันาทกัษะการผ่าตดัสมองขัน้สูง 
เช่น การผ่าตัดเส้นเลือดแดงของสมองโป่งพอง, การผ่าตัด
เนื้องอกสมองส่วนผิวและส่วนลึก, การผ่าตัดเนื้องอก 
ต่อมใต้สมองผ่านกล้องขยาย, การผ่าตัดเนื้องอกเยื้อหุ้ม
เส้นประสาทหูโดยใช้เครื่องมอนิเตอร์เส้นประสาท และ
พฒันาการผ่าตดัโรคทางกระดกูสันหลังและไขสันหลัง เช่น 
การผ่าตัดเนื้องอกกดทับไขสันหลัง, การผ่าตัดหมอนรอง
กระดกูเส่ือมกดทบัเส้นประสาทด้วยวธิส่ีองกล้อง, การผ่าตดั
ใส่เหล็กดามกระดูกด้วยวิธีผ่าตัดเปิดแผลเล็ก ในอนาคต
ทางหน่วยงานประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน มี
วางแผนทีจ่ะเปิดท�าการรกัษาด้วยวธิกีารทางรงัสร่ีวมรกัษา
ระบบประสาท (Neurointervention) เพื่อรักษาโรคทาง
หลอดเลือดในสมองและไขสันหลงั เช่น การสวนเส้นเลอืด
เพือ่ลากลิม่เลอืดทีอ่ดุตนัเส้นเลอืดสมอง, การสวนเส้นเลอืด
เพื่อรักษาเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยการถมขดลวด 
ร่วมด้วยเป็นต้น

สาขากุมารศัลยศาสตร์
 สาขากุมารศัลยศาสตร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก 
ทีต้่องได้รบัการผ่าตดัจากโรคต่างๆ เช่น ภาวะผนงัหน้าท้อง
ไม่ปิด ความผิดปกติของทางเดินอาหาร ล�าไส้และ 
รูทวารหนักแต่ก�าเนิดเป็นต้น รวมถึงภาวะฉุกเฉินที่ต้อง 
ได้รบัการผ่าตดัทัง้จากโรคทัว่ไปและอบุตัเิหต ุซึง่การให้การ
รักษาด้วยการผ่าตัดในบางโรคได้แก่ ไส้เลื่อนขาหนีบ 
ถุงน�้าอัณฑะ พังผืดใต้ล้ินในเด็กโต และหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชายไม่เปิดสามารถท�าได้แบบผู้ป่วยนอก ช่วยลด
อัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ นอกจากน้ียังได้
ร่วมกับงานการพยาบาลสูตินรีเวชศาสตร์ในเรื่องการ 
ส่งเสริมการให้นมแม่ในทารกแรกคลอดจัดให้มีการ
ประเมินและแก้ไขภาวะพังผืดใต้ลิ้นในทารกเพื่อลด
อุปสรรคในการดูดนม โดยขณะนี้งานกุมารศัลยศาสตร ์
มีศัลยแพทย์จ�านวน 1 คน มีหอผู้ป่วยที่มีความสามารถ 
ในการดแูลเดก็หลงัการผ่าตดัโดยเฉพาะ และมกีารร่วมกนั
ดูแลกับงานกุมารเวชศาสตร์ในกรณีผู ้ป่วยที่ต้องได้รับ 
การดูแลอย่างใกล้ชิดหรือมีภาวะวิกฤตจึงสามารถให้ 
การดูแลผู ้ป ่วยได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพใน 
การรักษามากขึ้น

ปัญหาเกี่ยวกับความผิดปกติต่างๆ แต่ก�าเนิดจนถึง 
การบาดเจ็บบรเิวณใบหน้า และบาดแผลท่ีเกดิจากไฟไหม้
และน�า้ร้อนลวก รวมท้ังบาดแผลท่ีเป็นปัญหาในการรักษา 
ซึ่งไม่สามารถเย็บปิดด้วยวิธีธรรมดา ในระยะหลังนี้ 
มีการท�าศัลยกรรมเสริมสวยเพิ่มขึ้นบ้าง เป็นต้น ต่อมามี
ศลัยแพทย์ตกแต่งเพิม่ขึ้น ในปี 2542 จงึได้รับการอนมุตัิ
ให้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งข้ึน จากการ
รับรองของแพทยสภา โดยฝึกอบรมปีละ 2 คน โดยมี 
นายแพทย์สุกิจ เมฆรักษาวนิช เป็นหัวหน้ากลุ ่มงาน
ศัลยศาสตร์ตกแต่งจนถึง พ.ศ. 2553 และหัวหน้า 
คนปัจจุบันคือ นายแพทย์ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ และ
ปัจจุบันการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง ได้มีการเพิ่มจ�านวนการฝึกอบรมเป็นปีละ 3 คน 
สามารถเพ่ิมขอบเขตการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบ เช่น 
การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ การผ่าตัดยืดกระดูกใบหน้า 
การผ่าตัดตกแต่งเต้านมใหม่ในผู ้ป ่วยมะเร็งเต้านม 
การผ่าตัดแก้ไขความพิการของแขนในกรณีของเส้น
ประสาทของแขนที่เสียหายจากการบาดเจ็บ การผ่าตัด
แปลงเพศ

สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก
 โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก และ
ยังคงมคีวามรนุแรงเพิม่ขึน้ทัง้จ�านวนผูป่้วยและอตัราการเสยีชวีติ มผีูป่้วยจ�านวนมาก
ท่ีรอรับการผ่าตัดและเสยีชวีติ ขณะรอเข้ารบัการผ่าตดั โรงพยาบาลเลิดสนิได้ตระหนัก
ถึงป ัญหาดังกล ่าวจึงเริ่มพัฒนาศูนย ์โรคหัวใจโรงพยาบาลเลิดสินขึ้นตั้ งแต ่ 
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด 
และโรคอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ลดจ�านวนผูป่้วยทีร่อรบัการผ่าตดั ให้การรักษาทีร่วดเรว็
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในปัจจุบันมีศัลยแพทย์ทรวงอก 2 คน โดยท�างานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังผ่าตัดด้วยความรู้ เครื่องมือ
และนวัตกรรมท่ีทันสมัย ท�าให้สามารถท�าการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart 
Surgery) และการผ่าตดัซ่อมแซมหลอดเลอืดแดงใหญ่ (Aorta) ทีมี่ความซบัซ้อนมากข้ึน 
เช่น การผ่าตดัท�าทางเบีย่งหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft : CABG) 
ที่มากกว่า 3 เส้น การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก 
(Thoracic Aortic Replacement) รวมถงึการใช้นวตักรรมการรกัษาโรคหลอดเลอืดแดง
ใหญ่โป่งพอง หรือฉีดขาดด้วยการใส่ขดลวดค�้ายันหลอดเลือดทั้งในช่องอกและ 
ช่องท้อง (Endovascular Aortic Aneurysm Repair : TEVAR, EVAR) เพื่อ 
ลดการสูญเสียเลือด ขณะผ่าตัด แผลผ่าตัดขนาดเล็ก และลดอัตราการนอนพักฟื้น 
ในโรงพยาบาล ในอนาคตสาขาสัลยศาสต์ทรวงอกวางแผนการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ 
โรงพยาบาลเลิดสินให้เป็นศูนย์หัวใจแบบครบวงจร เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุม 
มากข้ึน เพ่ือลดระยะเวลาการรอคิวตรวจวินัจฉัยและรอคิวผ่าตัด โดยหวังให้ผู้ป่วย 
โรคปอด โรคหวัใจและหลอดเลือดได้รบัการรกัษาทีทั่นท่วงทแีละมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้
หลังการเข้ารับการรักษา
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สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ด้านวิชาการ
การศึกษา
 • สอน นศพ.รังสิต ปี 4 ได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน WFME นศพ. สอบผ่าน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มงานกุมารฯ และหวังว่า นศพ. 
จะสามารถสอบผ่านได้ใบประกอบโรคศิลป์ เป็นแพทย์ที่ดีตามปณิธาน
 • การศกึษาเป็น โรงพยาบาลร่วมสอนของ โรงพยาบาลศิริราช นศพ. มีความพึงพอใจ ได้รับความรู้ และการฝึกปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ผ่านการประเมินจาก รพ.ศิริราช
 • Intern ต่างประเทศ ที่ผ่านการศึกษา อบรมของกลุ่มงาน มีความรู้ และสามารถปฏิบัติ สอบผ่านได้ใบประกอบโรคศิลป์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

>> กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์

ประวัติกลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ด้านบริหาร

ด้านการบริการ
 ดแูลผูป่้วยเดก็ เริม่ต้ังแต่แรกคลอด จนอายคุรบ 14 ปี 
ในลกัษณะดแูลสขุภาพแบบองค์รวม (holistic care) ดูแล
ร่างกายและจติใจ รวมทัง้การส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกนั
โรคในผู้ป่วยเด็ก
 กลุ่มงานกุมารพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยให้ได้รับ
การดแูลอย่างมีคุณภาพและมปีระสทิธภิาพ พฒันาการให้
บริการระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า โดยเฉพาะด้านทารก 
แรกเกิด (NICU) , มะเร็งในเด็ก, โรคทางโลหิตวิทยา, 
โรคทางต่อมไร้ท่อ, พัฒนาการเด็ก, โรคระบบประสาท 
และสมอง, โรคภูมิแพ้ โดยการดูแล holistic approach, 
Palliative care ใน case ที่จ�าเป็นเน้นในการป้องกัน 
ในโรคหรืออาการท่ีป้องกันได้ เน้นการพัฒนางานบริการ
แนวทางเดียวกับ service plan ระดับประเทศ และ 
มีส่วนร่วมในเครือข่ายระดับประเทศ เช่น โครงการ

  นายแพทย์ประธาน กาญจนา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
  แพทย์หญิพูนศรี วินิจฉัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
  แพทย์หญิงเหมือนใจ สุรบท หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
  แพทย์หญิงจุไรรัตน์ วัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ปี 2544 – 2555 นายแพทย์บุญชัย พิพัฒน์วนิชกุล หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ปี 2555 – 2557 นายแพทย์พิจัย ชุณหเสวี รกัษาราชการแทนหวัหน้ากลุม่งานกมุารเวชศาสตร์
ปี 2558 – 2560 แพทย์หญิงสุพิตรา สุวรรณพรหมา หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ปี 2561 – ปัจจุบัน นายแพทย์วรพิทักษ์ ไทยสิทธิ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการสอนและ
นันทนาการเด็กเจ็บป่วยใน รพ.เลิดสิน มาดูแลเติมเต็มใน
งานบรกิารผูป่้วยทัง้กายและจติใจ พฒันาเตมิเตม็ศกัยภาพ
ของเด็ก
 ป ี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเย่ียมโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, โครงการสอนและนันทนาการเด็ก
เจ็บป่วยใน รพ.เลิดสิน เป็นครั้งแรก
 ปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเย่ียมโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, โครงการสอนและนันทนาการเด็ก
เจ็บป่วยใน รพ.เลิดสิน เป็นครั้งที่ 2

ครั้งแรก

ครั้งที่ 2
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ด้านนวตกรรม
ปี	2442
 • การประดิษฐ์ “อุปกรณ์จับยึดท่อส�าหรับให้อาหารทางสายยาง” ใน 
โรงพยาบาลเลิดสิน
      นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 • การประดิษฐ์ “เครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็ก” ในโรงพยาบาลเลิดสิน
      นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2546
 • การประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยจับยึดตัวเด็กระหว่างการท�าหัตถการ” ใน 
โรงพยาบาลเลิดสิน
      นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2554
 • การรกัษาปัญหาตวัเหลืองในทารกแรกเกดิจากภาวะทีไ่ม่ใช่เมด็เลือดแดงแตก
ด้วยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์
      นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2555
 • ศกึษาความคุม้ค่าในการใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ (T5) ขนาด 14 วตัต์เปรยีบ
เทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิด 
ที่มีปัญหาตัวเหลืองที่ไม่ได้เกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในโรงพยาบาลเลิดสิน
       นพ. วิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
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>> กลุ่มงานรังสีวิทยา

เหลียวหลัง...แลหน้า กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาล 6 แผ่นดิน

เหลียวหลัง 

• แรกเริ่ม
 เป็นท่ีทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วว่า ที่ต้ัง โรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบันน้ี แต่เดิมเป็น 
ท่ีต้ังของโรงพยาบาลบางรัก หรือท่ีชาวบ้าน เรียกว่า โรงพยาบาลหมอเฮส์ ตามชื่อของ
ศัลยแพทย์ โธมัส เอวาร์ด เฮส์ ที่ได้รับพระราชทานที่ดิน “บ้านหลวง” จากรัชกาลที่ 5 
เมื่อพุทธศักราช 2432 รวมท้ังเร่ืองราวจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Time ในป ี
พ.ศ. 2445 ท่ีกล่าวว่า หมอเฮส์ เป็นผู้น�าเคร่ืองฉายรังสีรึนเก้น เข้ามาเป็นเคร่ืองแรก 
ในสยาม	จึงอาจกล่าวได้ว่า	ณ	สถานที่ตั้ง	 โรงพยาบาลเลิดสิน	แห่งนี้	 เป็นจุดก�าเนิด 
งานรังสีวิทยาครั้งแรกในประเทศไทย
 จากโรงพยาบาลเอกชนแห ่ งแรกในสยาม หลังสงครามโลกครั้ งที่  2 
คุณหญิงสิน เศรษฐบุตร ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารแห่งใหม่บนผืนดินบ้านหลวงแห่งน้ี 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาภักดีนรเศรษฐ (นายเลิด เศรษฐบุตร) และกรมการแพทย ์
ได้รับโอนงานก่อสร้างอาคารใหม่ จนแล้วเสร็จกลายเป็น โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 
28 มิถุนายน 2492
 ในหนงัสอืบนัทกึความทรงจ�า ของโรงพยาบาลเลดิสนิ ในปี พ.ศ. 2495 ได้กล่าวถงึ
ห้องเอกซเรย์เลก็ๆ ขนาดประมาณ 0.5 × 1 เมตร 2 ห้อง ทาสชีมพเูน่าๆ มเีครือ่งเอกซเรย์ 
ขนาด 100 mA 100 kV และห้องล้างฟิล์ม 1 ห้อง เป็นห้องที่มืดทึบตลอดเวลา สายไฟ
ระเกะระกะมีพยาบาลท�าหน้าที่ถ่ายภาพเอกซเรย์ 1 คน คือ คุณอรทัย สาระโกเศศ และ
คนงานชายท�างานสารพัดอีก 1 คน เมื่อถ่ายภาพเสร็จ แพทย์ต้องมาดูฟิล์มเปียกที ่
ห้องเอกซเรย์ ซึ่งนับว่าห้องนี้คือจุดก�าเนิดแรกของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน

• เปลี่ยนแปลงปรับปรุง
 จุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และนับว่าเป็นรากฐาน
ส�าคัญ ของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน เริ่มต้น
ขึ้นในปี พ.ศ. 2498 เมื่อแพทย์หญิงลมุล พงศ์ธรานนท์ 
ได้ย้ายมาประจ�าที่ โรงพยาบาลเลิดสิน ท่านมีความสนใจ 
ในงานด้านรังสีวิทยา โดยท่านช่วยปรับปรุงคุณภาพของ
ภาพถ่ายเอกซเรย์จนเป็นท่ีน่าพอใจ ท�าให้ผู้บริหารโรงพยาบาล 
เลิดสินในขณะนั้น ชักชวนให้ท่านมาดูแลงานทางด้านนี้ 
ประกอบกับท่านได้รับทุนจาก British Council ไปศึกษา
ดูงานด ้านรังสีวิทยา ณ Royal Free Hospital 
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี

	 ในปี	 พ.ศ.	 2507 แพทย์หญิงลมุล ได้ท�าการขอ 
ติดตั้งเครื่อง Fluoroscope แบบห้องมืด ท�าให้การตรวจ
ทางรงัสีวนิจิฉัย มปีระสิทธภิาพเพิม่มากขึน้ และในปี พ.ศ. 
2514 มกีารรบันกัรงัสเีทคนคิคนแรกเข้ามา คอื คณุสุเทพ	
ซึ่งท�าให้กลุ่มงานรังสีวิทยา มีเค้าโครงเป็นรูปเป็นร่าง 
มากขึ้น

ปี	2556
 • ก า ร ศึ ก ษ า วั ด ค ่ า ค ว า ม เข ้ ม ข อ ง แ ส ง จ า ก 
หลอดฟลูออเรสเซนต ์  (T8) 18 วัตต ์  8 หลอด 
เปรียบเทียบกับ 4 หลอดที่มีโคมสะท้อนแสงในการ 
รักษาทารกตัวเหลือง
       นพ.พิจัย ชุณหเสวี, นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ 
   กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 • การรกัษาทารกแรกเกดิ 60 รายทีม่ปัีญหาตวัเหลอืง
ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกด้วยแสงจาก 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ 4 หลอด พร้อม 
โคมสะท้อนแสง เปรียบเทียบ กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
(T8) ขนาด 18 วัตต์ 8 หลอดในโรงพยาบาลเลิดสิน
   นพ.พิจัย  ชุณหเสวี, นพ. วิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน ์
   กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 • การรักษาทารกแรกเกิดที่มีป ัญหาตัวเหลือง 
ที่ไม่ได้เกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกด้วยแสงจาก 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ พร้อมโคม 
สะท้อนแสงในโรงพยาบาลเลิดสิน
    นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์, นพ.พิจัย ชุณหเสวี 
   กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2557	
 • ศึกษาความคุ้มค่าในการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
(T8) ขนาด 18 วัตต์ 4 หลอด พร้อมโคมสะท้อนแสง

เปรียบเทียบกับหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ 
ในการรักษาทารกแรกเกิด ท่ีมีป ัญหาตัวเหลืองใน 
โรงพยาบาลเลิดสิน
       พญ. จิตรา อยู่ประเสริฐ, นพ. วิพัฒน์  เจริญศิริวัฒน์  
   กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2558		
 • การหาค่าความสัมพันธ์ของบิลลิรูบินในทารกแรก
คลอดระหว่างการวัดด้วยเครื่องวัดบิลลิรูบินทางผิวหนัง
แบบส่องผ่าน กับการเจาะเลือดตามเกณฑ์มาตรฐาน
   พญ.จิตรา อยู่ประเสริฐ, นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์  
   กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2559 
 • การประดษิฐ์เครือ่งส่องไฟส�าหรบัรกัษาภาวะตวัเหลอืง
ในเด็กชนิดความเข ้มข ้นสูงด ้วยหลอด แอลอีดีใน 
โรงพยาบาลเลิดสิน
   นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์  
   โรงพยาบาลเลิดสิน
 • การศึกษาผลการรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาตัว
เหลืองในโรงพยาบาลเลิดสินด้วยเครื่องส่องไฟแบบ LED 
เปรยีบเทียบกบัส่องด้วยหลอดฟลอูอเรสเซนต์ (T8) ขนาด 
18 วัตต์ 8 หลอด

   นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์  
   โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2560	
 • การศึกษาความคุ ้มค ่าในการใช ้เครื่องส ่องไฟ 
แบบ LED ทีป่ระดษิฐ์ขึน้เองในโรงพยาบาลเลดิสนิ เปรบีเทยีบ 
กับเครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 
18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
   นพ. จรญู บญุลาภทวโีชค, นพ. วพิฒัน์ เจรญิศริวิฒัน์  
   กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ปี	2561
 • การคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วย 
การตรวจวัดบิลลิรูบินทางผิวหนังแบบส่องผ่าน
   นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์  
   โรงพยาบาลเลิดสิน
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 ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา กลุ่มงานรังสีวิทยา ได้มีการพัฒนาและน�าวิทยาการใหม่เข้ามาใช้ในการบริการด้านรังสีวินิจฉัย พร้อมกับ
ริเริ่มหน่วยงานย่อยๆ คือ งานรังสีรักษา ดังที่จะกล่าวตามล�าดับดังนี้

 งานรังสีวินิจฉัย ได้มีการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยดังนี้
 1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถึ่สูง (Ultrasound) โดยเริ่มน�าเข้ามาในปี พ.ศ. 2535 และพัฒนาเป็น color 
Doppler Ultrasound ในปี พ.ศ. 2540 จวบจนปัจจุบันในปี พ.ศ. 2562 เป็น Digital broadband acoustic beam Forming 
Ultrasound
  2) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โรงพยาบาลเลิดสิน ได้น�าเทคโนโลยี	 Spiral	 CT	 Scan	 เข้ามาใช้เป็นที่แรกใน
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2537
 3) ปี พ.ศ. 2545 มีการน�าเครื่องเอกซเรย์เต้านมเข้ามาให้บริการ
 4) ปี พ.ศ. 2548 น�าเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก ซึ่งเป็นของเวชศาสตร์นิวเคลียร์มาให้บริการ
 5) ปี พ.ศ. 2553 น�าเครื่องถายภาพรังสีทั่วไป แบบดิจิตอล (Digital Radiology ) (DR)
 6) ปี พ.ศ. 2557 มีการน�าเครื่องตรวจวินิจฉัยโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  7) ปี พ.ศ. 2557 มีการใช้ระบบ PACS เข้ามาในการเก็บข้อมูลต่างๆ

 งานรังสีนิจฉัยหลอดเลือด	และงานรังสีร่วมรักษา
 1) ในปี พ.ศ. 2516 ศัลยแพทย์ระบบประสาท นายแพทย์ประสิทธิ์ ทรงศิริกุล ได้ท�า Direct Puncture 
carotid artery เพื่อตรวจ Cerebral angiogram
 2) ในปี พ.ศ. 2521 ได้เริ่มท�า Transfemoral Angiogram โดยศัลยแพทย์ นายแพทย์ประวิทย์ ล้ิมควรสุวรรณและ 
แพทย์หญิงแฉล้ม เศรษฐวานิช
 3) ในปี พ.ศ. 2528 ได้เริ่มท�างานรังสีร่วมรักษา Intervention Radiology คือ การท�า Pecutaneouns
Transhepahc biliary drainage โดยแพทย์หญิงสุชาดา ฮุนพงษ์สิมานนท์
 4) ในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการริเริ่มงาน Ultrasound percutanauons drainage โดยแพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ 
 5) ในปี พ.ศ. 2550 มีการน�าเครื่อง DSI เข้ามาใช้ในงาน Fluoroscope และ Intervention Radiology
 6) เริ่มมีการท�า TACE และการแทงเส้นเลือดด�า (PERM CATH) และ PICC LINE ในปี พ.ศ. 2551 โดย
   นายแพทย์ประติรพ ปุณโณทก

	 ในปี	พ.ศ.	2519 ได้มีต�าแหน่งรังสีแพทย์คนแรกในโรงพยาบาลเลิดสิน คือ แพทย์หญิงแฉล้ม เศรษฐวานิช และ
มีการติดตั้งเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขึ้น ในปี พ.ศ. 2520 
 เมื่อมีแผนการก่อสร้างอาคาร 33 ปี ในปี พ.ศ. 2520 แพทย์หญิงลมุล พงศ์ธรานนท์ ได้ท�าการขอพื้นที่ชั้น 1 
ทัง้ชัน้ เป็นสถานทีข่องกลุม่งานรงัสวีทิยา พร้อมท้ังออกแบบแปลนแผนผงักลุม่งานรังสวิีทยาให้เป็นมาตรฐานท่ีสมบรูณ์ 
เพื่อรองรับงานทางด้านรังสีวิทยาทั้งหมด

	 ในปี	 พ.ศ.	 2526	 มีการติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติม คือ Fluoroscope แบบโทรทัศน์ ขนาด 1,000 mA, 
เครื่อง Tomogram และ Film Changer เพื่อใช้ในงานรังสีวินิจฉัยหลอดเลือด (Angiogram)
 • จึงอาจกล ่าวได ้ว ่า กลุ ่มงานรังสี วิทยา โรงพยาบาลเลิดสินได ้ ถือก�าเนิด ข้ึนเต็มรูปแบบ โดยมี 
แพทย์หญิงลมุล	พงศ์ธรานนท์	เป็นผู้วางรากฐานอันมั่นคงเอาไว้

• พัฒนา
 ตลอดระยะเวลา 70 ปี ของโรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2492 จนถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2562) 
	 กลุ่มงานรังสีวิทยา	มีหัวหน้ากลุ่มงานทั้งสิ้น	5	ท่าน	ดังนี้

1. แพทย์หญิงลมุล พงศ์ธรานนท์ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ แรกเริ่มปี ถึงพ.ศ.2534
2. แพทย์หญิงแฉล้ม เศรษฐวานิช ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2546
3. แพทย์หญิงสุชาดา ฮุนพงษ์สิมานนท์ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
4. นายแพทย์ประติรพ  ปุณโณทก ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
5. แพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน

และมีหัวหน้านักรังสีเทคนิค	จ�านวน	7	ท่าน
 1. นางไพโรจน์ มินะพันธ์ 2. นายสมเชียร ลีลากรกิจ
 3. นางสาววันเพ็ญ หาญญานันท์ 4. นางสาวสุวรรณา พุ่มกลิ่น
 5. นายบุญเลิศ วรากุล 6. นายมนตรี สันติภาพมณฑล
 7. นางรัชนี แย้มแว่นแก้ว
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• ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
 จวบจนปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562  ถึงแม้กลุ่มงานรังสีวิทยา จะเป็นกลุ่มงานเล็กๆ ประกอบด้วย 
 • รังสีแพทย์  5  คน
 • นักรังสีการแพทย์   9 คน
 • พยาบาล 1 คน
 • ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 คน
 • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 5  คน
 • พนักงานธุรการ 2 คน
 แต่พวกเราทกุคนก็พร้อมจะร่วมมือร่วมใจน�านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาบริการตรวจวินจิฉยั และร่วมรกัษา 
โดยในปีนี้ที่โรงพยาบาลเลิดสิน มีอายุครบ 70 ปี  ทางกลุ่มงานรังสีวิทยา น�าทีมโดยแพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ และ 
นายแพทย์ธนา พงศ์ภานุมาศไพศาล ร่วมกับกลุ่มงานศัลยกรรมระบบประสาท ได้ท�าการติดตั้ง Biplane Digital 
Subtraction Angiography เพื่อรองรับงาน Body Intervention และ Neuro Intervention ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปลายปีนี้ งานนี้ไม่ได้หมายความถึง การน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ วินิจฉัยและร่วมรักษาแต่เพียง
อย่างเดยีว แต่เป็นการร่วมมอืร่วมใจจากบคุลากรทุกคน เพือ่ปรังปรุงและพฒันางานบริการให้ทันสมยัและเป็นประโยชน์
มหาศาลต่อคนไข้ นับเป็นของขวญัวนัเกิดอนัล�า้ค่า ทีก่ลุม่งานรงัสวีทิยาภาคภมิูใจจะมอบให้โรงพยาบาลเลิดสนิในโอกาส
ส�าคัญยิ่งนี้
 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมด จะเห็นได้ว่ากลุม่งานรังสวิีทยา โรงพยาบาลเลดิสนิ มกีารปรับปรุงเปลีย่นแปลง และพฒันา
งานบริการ ทั้งการตรวจรังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษา ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สมดังปณิธานของ 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

แลหน้า
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ช่างประดิษฐ์เครื่องช่วยอวัยวะคนพิการเป็นโรงเรียน 
กายอุปกรณ์ 

พ.ศ.2529 
 ได้ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพฯ ผลิตขาเทียม 
อลมูเินยีมขึน้ (ขาเทยีมชนบท) โดยมต้ีนแบบจากประเทศ
อินเดีย สามารถเดินเท้าเปล่าในน�้าได้เหมาะแก่การท�า
เกษตรกรรม และได้จัดท�าเป็นต�าราการท�าขาเทียม 
อลูมิเนียมแบบ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
และจัดส่งไปยังส�านักงานองค์การอนามัยโลกในประเทศ
ต่างๆด้วย งานอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา อาทิ พัฒนาและ
ผลติเครือ่งดดูกระเพาะ เครือ่งดดูน�า้ลาย เครือ่งดดูเสมหะ 
เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า (อดสุรา) รวมท้ังได้ตีพิมพ์ผลงานวิธี
การผลติ ไปบรรยายขัน้ตอนการผลติ จดัโครงการฝึกอบรม
ตามสถานที่ราชการต่างๆ ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนากาย
อุปกรณ์ออกมาหลากหลายรูปแบบและได้รับรางวัลที่ 2 
จากสภาวิจัยแห่งชาติ

พ.ศ.2535
 มนีกักจิกรรมบ�าบดั จงึพฒันางานกจิกรรมบ�าบดัขึน้ 
ให้บริการทางกิจกรรมบ�าบัดที่มีความครอบคลุมมากขึ้น 
เช่น มีการท�าอุปกรณ์ดามแขนจากพลาสติกในการดาม 
ผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหัก 

พ.ศ.2548  
 ฝ ่ายเวชกรรมฟื ้นฟูได ้เปล่ียนชื่อเป ็นกลุ ่มงาน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี

นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

พ.ศ.2553 
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ย้ายมาปฎิบัติงานรักษา 
ผู้ป่วยที่ตู้คอนเทนเนอร์ (ชั่วคราว) ร่วมกับกลุ่มงานอื่นๆ 
เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก 

พ.ศ.2557
 กลุ่มงานฯ ได้ย้ายมาอยูช่ัน้ 5 อาคารผู้ป่วยนอกจนถงึ
ปัจจุบัน 
 งานบริการที่จัดเพ่ิมเติมได้แก่ คลินิกเท้าเบาหวาน 
(พร้อมกับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือผลิตแผ่นรองอุ้งเท้าและ
ฝ่าเท้าเฉพาะราย) คลินิกฉีดยาลดเกร็ง คลินิกป้องกัน 
การหกัซ�า้ร่วมกบัศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2561) เพ่ือป้องการการหักซ�้าของ
กระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันได้ผ่านการรับรอง
เฉพาะโรค (DSC) แล้ว

พ.ศ.2562  
 ปัจจุบันการด�าเนินงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื ้นฟู
ให้การตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
โดยมีหน่วยงานประกอบด้วย  1.งานห้องตรวจผู้ป่วย 
2.งานกายภาพบ�าบัด  3.งานกิจกรรมบ�าบัด  4.งานกาย
อุปกรณ์  5.งานตรวจกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า 
6.คลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกเท้าเบาหวาน คลินิก 
ขาเทียม คลินิกป้องกันการหักซ�้า

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ศ.2503
 เริ่มเปิดงานกายภาพบ�าบัด และจัดซื้อเคร่ืองมือกายภาพบ�าบัดเคร่ืองแรกเป็นเคร่ือง 
Shortwave diathermy และเร่ิมงานด้านกายอุปกรณ์โดยใช้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล 
งานด้านกายภาพบ�าบดัใช้พยาบาลท�าหน้าทีแ่ทนนกักายภาพบ�าบัดและใช้พืน้ท่ีห้องผ่าตดัเก่า มกีาร
ประดิษฐ์เข่าเทยีมโดยใช้ช่างของโรงพยาบาลและใช้พืน้ทีโ่รงช่างของโรงพยาบาลเป็นสถานท่ีท�างาน 
 ต่อมาได้สร้างโรงไม้ชั้นเดียวทางบริเวณตึกกายภาพบ�าบัดให้เป็นสถานที่ท�ากายภาพบ�าบัด มี
ทั้งบ่อน�้าเล็กๆ ให้คนไข้สามารถลงไปออกก�าลังกายและหัดเดินในน�้าได้เป็นต้น โดยมีพยาบาลเป็น 
ผู้ดูแล (พยาบาลชาย 1 คน หญิง 1 คน และคนงานช่วยเหลือ 1 คน)
 งานท�ากายอปุกรณ์ (เดมิเรยีกแขนขาปลอม) เร่ิมโดยหวัหน้าช่างของโรงพยาบาลและพยาบาล
ชายประจ�าแผนกยาสลบ 1 คนที่สนใจช่วยท�า โดยขาเทียมอันแรกเป็นของคนงานชายท่ีไม่ม ี
ขาท่อนล่างมาแต่ก�าเนิด ขาปลอมที่ท�าเป็นขาเทียมระดับใต้เข่า

พ.ศ.2507
 ได้ก่อสร้างตึกกายภาพบ�าบัด เป็นตึก 4 ชั้น โดยชัน้ที ่1 เป็นสระว่ายน�า้ให้การรกัษาทางธารา
บ�าบดัและห้องพาราฟิน ชัน้ที ่2 และ ชั้นที่ 3 เป็นงานกายภาพบ�าบัด ชั้นที่ 4 เป็นงานอาชีวบ�าบัด 
เริ่มด�าเนินการระยะแรกโดยมีนักกายภาพบ�าบัด จ�านวน 3 คนและนักกายภาพบ�าบัดอาสาสมัคร
จากประเทศเยอรมัน จ�านวน 1 คน

พ.ศ.2514 
 ก่อตัง้โรงงานประดษิฐ์เครือ่งช่วยคนพกิารแห่งแรกของประเทศไทย (โรงงานกายอุปกรณ์) โดย
การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก เพื่อประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการแขนขา
เทยีมแบบต่างๆ โดยในขณะน้ันอาจารย์นายแพทย์ประดษิฐ ศกัดิศ์ร ีด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก 
ออร์โธปิดิกส์ (ท�างานร่วมกับอาจารย์นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์) 

พ.ศ.2516  
  งาน Orthopedic ได้แยกออกมาจากแผนกศลัยกรรม
เป็นหน่วยงานอสิระและขึน้กับโรงพยาบาลเลดิสนิโดยตรง
ประกอบด้วยโรงงานประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการและ 
งานกายภาพบ�าบัด 
 งานอาชวีบ�าบัด เกดิข้ึนเป็นคร้ังแรกในโรงพยาบาลเลดิสนิ 
ณ ตึกกายภาพบ�าบัดชั้น 4 โดยในระยะแรกงานกิจกรรม
บ�าบดัหรอืงานอาชวีบ�าบัดจะเน้นไปในการใช้กจิกรรมและ
งานอาชีพในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ  
รวมท้ังระบบประสาท การท�าอุปกรณ์ใช้ดามซึ่งท�าจาก 
อลมิูเนยีม โดยบุคลากรท่ีให้บรกิารทางกจิกรรมบ�าบัด เป็น
พยาบาลและมีเจ้าหน้าที่อาชีวบ�าบัดเป็นผู้ช่วย

พ.ศ.2520
 งานภาพบ�าบดัแยกออกจากแผนกออร์โธปิดกิส์ โดย
มีอาจารย์นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ เป็นหัวหน้า 
ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟูเป็นคนแรก

พ.ศ.2522
 ก ่อตั้งโรงเรียนช่างประดิษฐ์เครื่องช่วยอวัยวะ 
คนพกิาร (โดยอาจารย์นายแพทย์เอกชยั จุละจารติต์) เป็น
หลักสูตร 2 ปี โดยอาจารย์นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ เป็น
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนคนแรก ท�าการเปิดการเรยีนการสอน
จ�านวน 14 รุ่น (พ.ศ. 2522 - 2537) รวม 171 คน  
ต ่อมาในปีพ.ศ. 2523 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน 

>> กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
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เครือ่งผสมเช่นปัจจบุนั”3 การน�าเคร่ืองมอืทางทนัตกรรมใหม่ๆ 
เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลท�าให้เกดิการพฒันาด้านการบรกิาร 
ท�างานรวดเรว็ขึน้มปีระสทิธแิละสมัฤทธิผ์ลมากขึน้ รวมทัง้
เกดิความปลอดภยัขึน้ในการปฎบิติังาน ด้านงานทนัตกรรม
ประดิษฐ์ ทันตแพทย์สมพงษ์ เธียรไทย ได้บรรยายไว้ว่า 
“ผู้อ�านวยการ (นายแพทย์เชดิ โทณะวณกิ) ถามว่าหมอฟัน
เรยีนมาตัง้หลายปีท�าได้แค่ ถอนฟัน อดุฟัน เท่านีห้รอื พ่ีดวงแข
ตอบว่าท�าได้มากกว่าน้ันถ้ามเีครือ่งมือ ผู้อ�านวยการกบ็อกว่า
ต้องการเครื่องมืออะไรให้ท�าเรื่องเบิกมาจะจัดหาให้ พ่ี
ดวงแขก็เลยเปิดงานทนัตกรรมประดษิฐ์ ใส่ฟันให้คนไข้ นบั
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข 
ที่มีการใส ่ฟ ันปลอม ทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้”3 
นอกจากนี้ยังได้เปิดงานทันตกรรมจัดฟันเป็นแห่งแรก 
ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกันจ

 
ปัจจุบัน	กลุ่มงานทันตกรรม	ให้บริการ	
แบ่งเป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	คือ
 1. งานทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย 
การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน�้าลาย
 2. งานทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ งานทันตกรรม
บูรณะ งานวิทยาเอนโดดอนท์ งานศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม๊กซโิลเฟเชยีล งานปรทินัต์วิทยา งานทนัตกรรมจดัฟัน 
งานทันตกรรมส�าหรับเด็ก และงานทันตกรรมประดิษฐ์
และรากเทียม นอกจากนั้น ได้เข้าร่วมโครงการตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และ 
โรงพยาบาลเลิดสิน แนวทาง SERVICE PLAN ต่อเน่ือง 

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพการแพทย์สาธารณสุข
 1. โครงการ Integration Management in 
Osteoporotic Hip Fracture for Refracture 
Prevention (โครงการ การรักษาภาวะกระดูกสะโพกหัก
ในผูป่้วยกระดกูพรนุแบบบรูณาการเพือ่ป้องกนักระดกูหกั
ซ�้า)
 2. โครงการ การดูแลรักษาทางทันตกรรมส�าหรับ 
ผู้ป่วยที่รับการรักษาทางรังสีบริเวณศีรษะและคอ
 3. โครงการ ดูแลรักษาทางทันตกรรมส�าหรับ 
หญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเลิดสิน
 4. โครงการ เคลือบฟลูออร์ไรด์ในเด็กเล็กใน 
โรงพยาบาลเลิดสิน
 5. โครงการ ทันตกรรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
     
เอกสารอ้างอิง 
 1. หนังสือครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เรื่อง
ความทรงจ�าในอดตี เขยีนโดยนายแพทย์วลัลภ ดลุยพฤกษ์ 
(เคยตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกเปิดตึก 33 ปี โรงพยาบาล
เลิดสิน 15 เมษายน 2525)
 2. หนังสือฉลองครบรอบ 25 ปี คณะทันตแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ บทว่าด้วยโรงเรียน
ทันตานามัย
 3. หนังสือที่ระลึกในวาระครบเกษียนอายุราชการ
ทันตแพทย์สมพงษ์ เธียรไทย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
โรงพยาบาลเลิดสิน 30 กันยายน 2537

 แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเลิดสิน ก่อต้ังข้ึนเมื่อ
ปีพ.ศ.2495ก โดยมีหลกัฐานปรากฏเป็น 1 ใน 10 แผนก
ของโรงพยาบาลเลดิสนิ ตามพระราชกฤษฎกีาจดัระเบยีบ
กรมการแพทย์ลงวันที่ 13 มกราคม 2498 ในขณะนั้น
บรเิวณรบัผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลเลดิสนิอยู่ท่ีชัน้1 ปีก
ด้านตะวันออกของตึกที่เคยเป็นโรงพยาบาลบางรักและ
เรยีกส่วนนีว่้าตกึอ�านวยการ ท่านอาจารย์นายแพทย์วัลลภ 
ดุลยพฤกษ์ ได้บรรยายสภาพของห้องฟันไว้ว่า “เลยจาก
ห้องนี้  (ห ้อง x-ray) ไปก็มีห ้องเล็กๆ อีก ต้ังยูนิต 
เครื่องท�าฟัน มีคุณหมอดวงแข จักรพันธ์ ณ อยุธยา และ
คุณถวัลย์ พริ้งพวงแก้วข ให้บริการถัดจากนั้นก็สุด 
ตกึอ�านวยการ”1 ซ่ึงท�าให้ทราบว่า ทนัตแพทย์หญงิดวงแข 
จักรพันธ์ ณ อยุธยา ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก 
ทนัตกรรมคนแรก
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 แผนกทันตกรรมย้ายไปอยู่
บนตึกชายเรื้อรัง (ตึกเหลืองหรือตึกเลิดสิน 1) ซึ่งตั้งอยู่
ด้านหลังตึกโรงพยาบาลบางรัก จนกระทั่งปี พ.ศ.2510 
มีการเปิดตึกอ�านวยการโรงพยาบาลเลดิสนิ เป็นตกึ 6 ชัน้ 
ริมถนนสีลม แผนกทันตกรรมก็ได้ย้ายมาอยู่ชั้น 2 บริเวณ
ตั้งแต่บันไดทางข้ึนลงจรดถึงผนังด้านถนนสีลม ติดกับ
แผนกเด็ก โดยมีเก้าอี้ยาวให้ผู้ป่วยนั่งรอตลอดความยาว
หน้าห้องทันตกรรม จนกระทั่ง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 
มกีารปรบัปรุงตึกอ�านวยการและตึก 33 ปี กลุม่งานต่างๆ
ท่ีให้บริการผู ้ป ่วยนอกทั้งหมดย้ายลงไปปฏิบัติงาน 
ที่ตู ้  Container บริเวณลาดจอดรถหน้าตึกอาคาร 

ประวัติความเป็นมากลุ่มงานทันตกรรม

กาญจนาภเิษก ปฏิบตังิานอยูเ่ป็นเวลา 35 เดือน จึงได้ย้าย
กลบัมาอยูช่ัน้ 4 ตึกผู้ป่วยนอก (ตึกอ�านวยการเดิม) ตั้งแต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 จนถึงปัจจุบัน

รายนามหัวหน้าแผนก/
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
 1. ทันตแพทย์หญิงดวงแข จักรพันธ์ ณ อยุธยา 
   พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2527
 2. ทันตแพทย์สมพงษ์  เธียรไทย  
   พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2537
 3. ทันตแพทย์หญิงอัจฉรา  นครชัย    
   พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2559
 4. ทันตแพทย์นพปฎล  จันทร์ผ่องแสง  
   พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561
 5. ทันตแพทย์ดนัย  แก้วก�าเนิด  
   พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

การให้บริการ
 ตั้งแต่ก่อตั้งแผนกทันตกรรม ได้เปิดให้บริการ
ประชาชนทั่วไปด้าน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ในยุคแรก 
มีผู้ปฏิบัติงานทั้งทันตแพทย์ ทันตานามัยและทันตแพทย์
ชัน้สองค,ง,2,3 มกีารน�าเอาเคร่ืองมอืใหม่ๆ มาใช้ ทนัตแพทย์
สมพงษ์ เธียรไทย ได้เล่าไว้ว่า “กระบอกฉีดยาชาก็ใช้
กระบอกแก้ว ยาชาผลิตเองในโรงพยาบาล (โดยเภสัชกร
สมัยน้ัน) อมัลกัมอุดฟันก็ใช้ครกกับสากบดเอง ไม่ม ี

>> กลุ่มงานทันตกรรม
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>> กลุ่มงานเภสัชกรรม 

	 ก่อนจะมาเป็น	 “กลุ่มงานเภสัชกรรม” ในอดีตจะใช้ค�าว่า “ฝ่ายเภสัชกรรม” ส�านักงานเดิมตั้งอยู่ที่ช้ัน 1 
ทางทิศตะวันตกด้านในสุดของตึกอ�านวยการ เภสัชกรชูวิทย์ รัตนชัย เป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมคนแรก ระหว่างป ี
พ.ศ.2491-2504 มีเภสัชกรจ�านวน 4 อัตรา งานจะเน้นการผลิตน�้าเกลือ และ electrolyte รวมทั้งยาฉีดโดยเฉพาะ
วิตามินบีรวมชนิด Ampule ซึ่งผลิตได้ยาก ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยที่สุดในช่วงสมัยนั้น จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง
ให้เป็นแหล่งดงูานของโรงพยาบาลต่างๆ และเป็นศนูย์ฝึกอบรมเภสัชกรของกรมการแพทย์ ยาท่ีผลิตจะใช้ในโรงพยาบาล
และจ�าหน่ายจ่ายแจกให้โรงพยาบาลอื่นในสังกัดกรมการแพทย์ 69 แห่ง หน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อและผลิตน�้าเกลือ
ตั้งอยู ่ที่ตึกเภสัชกรรม ซึ่งเป็นอาคาร4 ชั้น (ปัจจุบันเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) หลังจากนั้น 
เภสัชกรชูวิทย์ รัตนชัย ได้ย้ายไปท�างานที่กองควบคุมอาหารและยา ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเกษียณ
อายุราชการที่นั่น

	 ต่อมาในช่วงระหว่างปีพ.ศ.	2505	-	2530	เภสัชกรหญิงศรีประไพ	โกญจนาท เป็นหัวหน้าฝ่ายภสัชกรรม มี
เภสัชกรจ�านวน 5 อัตรา การผลิตน�้าเกลือยังเป็นงานหลักแต่ค่อยๆ ลดการผลิตให้น้อยลง เหลือเพียงผลิตใช้ภายใน 
โรงพยาบาล จากการทีโ่รงพยาบาลเลดิสินมชีือ่เสยีงด้านการรกัษาโรคทางออร์โธปิดิกส์ จงึมกีารใช้ยา NSAIDS เป็นจ�านวนมาก
และส่ังใช้ร่วมกับยา Antacid จึงได้ผลิต Antacid suspension ทั้งสูตรที่มีและไม่มี Magnesium Hydroxide 
ผลิตวันละประมาณ 10 ถัง (ถังขนาด 20 ลิตร) นอกจากนี้ยังมีการผลิตยา Mixture อีกหลายขนาน ท�าให้มีชื่อเสียง
และมีการผลิตเป็นจ�านวนมาก ซึ่งได้แก่ Mixture Tussis, Ammon carb+Tussis (A+T) รวมทั้ง Analgesic cream 
ยุคนี้จึงเป็นยุคของการผลิตยาน�้ารับประทาน 

 หลังจาก เภสัชกรหญิงศรีประไพ โกญจนาท เกษียณอายุราชการ เภสัชกรหญิงกุณฑิรา เตียวิรัตน์ จึงได้รับแต่งตั้ง
เป็นหวัหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2536 มเีภสัชกรจ�านวน 7 อตัรา เป็นช่วงทีเ่ภสัชกรได้ไปศกึษา
ต่อปรญิญาโท ด้านเภสัชกรรมคลินกิหลายคน งานเภสัชกรรมจงึได้มุง่เน้นไปด้านเภสัชกรรมคลินิกมากขึน้ และเนือ่งจาก
มยีาส�าเรจ็รปูจ�าหน่ายมากขึน้ มรีาคาถกู โรงงานมมีาตรฐานและควบคมุคณุภาพของยาทีด่กีว่ายาทีผ่ลติในโรงพยาบาล 
เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าแล้ว จึงลดการผลิตยาลง หลังจากน้ันเภสัชกรหญิงกุณฑิรา เตียวิรัตน์ ได้ไปรับราชการ
ในกรมการแพทย์ และเกษียณอายุราชการที่นั่น

ประวัติกลุ่มงานเภสัชกรรมหมายเหตุ
 ก. จากค�าบอกเล่าของคุณวัลลภ ภักดีสุข ปฏิบัติราชการ 
โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเวลากว่า 30 ปี ต�าแหน่งสุดท้าย ด�ารง
ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสินด้านงานบริหาร
 ปัจจบุนัเป็นท่ีปรกึษาโรงพยาบาลเลดิสนิ และด�ารงต�าแหน่ง
นายกสมาคมนกับรหิารพสัดุแห่งประเทศไทย อนกุรรมการกล่ันกรอง
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน
 ข. คุณถวัลย์ พริ้งพวงแก้ว รับราชการต�าแหน่งทันตแพทย์
ชั้นสอง ช่วยงานแผนกทันตกรรมในช่วงแรกต้ังแผนกร่วมกับ
ทันตแพทย์หญิงดวงแข จักรพันธ ์ ณ อยุธยา ประมาณ 
ปี พ.ศ. 2496 และได้ลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2502
 ค. คุณสุมาลี ศักดิ์ศรี ได้เล่าว่า “เข้ามารับราชการใน 
แผนกทันตกรรม ปี พ.ศ. 2502 คุณถวัลย์ พริ้งพวงแก้ว ซึ่งเป็น
ทันตแพทย์ชั้นสองได้ลาออกไปก่อนหน้า เหลือทันตแพทย์หญิง
ดวงแข จกัรพันธ์ ณ อยธุยา เพยีงท่านเดียว จากนัน้ประมาณเดอืน
ตลุาคม พ.ศ.2502 คณุสมพร บวัชาติ ซ่ึงเป็นทนัตแพทย์ชัน้สอง 
ได้ย้ายมาปฏบิตังิานด้วยอกีหนึง่ท่าน ในปีพ.ศ.2503 ทนัตแพทย์
สมพงษ์ เธียรไทย ย้ายมาจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และใน 
ปีถัดมารับข้าราชการเข้ามาปฏิบัติงานในแผนกเพิ่มอีก 3 ท่าน 
ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงจิตรา สุโขธนัง และทันตแพทย์หญิง 
สุนีย์ สุนันท์ รวมทั้งคุณเกษร ซึ่งเป็นทันตานามัย”
 ง. จากค�าบอกเล่าของคณุสมุาล ีศักด์ิศร ีทนัตานามยัปฏบิติั
ราชการ ณ โรงพยาบาลเลิดสินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2502 
ถึง 30 กันยายน 2538 
 จ. จากค�าบอกเล่าของทันตแพทย์สมพงษ์ เธียรไทย

ความภาคภูมิใจ ของกลุ่มงานทันตกรรม
โรงพยาบาลเลิดสิน
 การมีทันตแพทย์หญิงดวงแข จักรพันธ์ ณ อยุธยา 
เป็นหัวหน้าแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเลิดสินคนแรก 
นับเป็นความภูมิใจกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเลิดสิน
อย่างยิ่ง ตั้งแต่เริ่มก่อต้ังแผนกในปีพ.ศ. 2495 มีการ
พัฒนาท้ังทางด้านการบริการและวิชาการในระดับตติยภูมิ
และสงูกว่าได้อย่างต่อเนือ่ง มาถงึทกุวนันีด้้วยความสามารถ 
การมภีาวะผูน้�า และการมองเหน็การไกลของทนัตแพทย์หญงิ
ดวงแข จักรพันธ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกทันตกรรม 
โรงพยาบาลเลิดสินคนแรก ท่ีได้วางรากฐานให้กลุ่มงาน
ทันตกรรม มีทันตแพทย์เฉพาะทาง และเปิดให้บริการ 
ใส่ฟันเทียมทั้งถอดได้ และติดแน่น แก่ผู้ป่วย ให้บริการ
เฉพาะทางด ้ านทันตกรรมจัดฟ ัน รักษารากฟ ัน 
ปริทันตวิทยา นอกจากนั้นท่านยังได้อยู ่ร ่วมในกลุ ่ม 
ผู้ก่อตั้งการประชุมวิชาการทันตแพทย์ของประเทศไทย 
และเป ็นผู ้ริ เริ่มก�าหนดหลักสูตรผู ้ช ่วยทันตแพทย์ 
ซึ่ ง แนวทางการท� า งานของท ่ าน เป ็นแบบอย ่ า ง 
ของการพัฒนาศักยภาพของกลุ ่ มงานทันตกรรม 
โรงพยาบาลเลดิสนิและวงการทันตแพทย์ของประเทศไทย
เป็นอย่างดี
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 เมื่อครบวาระ 4 ปี มีการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรหญิง 
ปราณ ีเหมวมิล ได้รบัการเลือกตัง้และด�ารงต�าแหน่งหวัหน้ากลุ่มงานฯ ระหว่างปี 2552-
2558 ช่วงนั้นมีการปรับปรุงอาคารอ�านวยการ (ภายหลังถูกเรียกใหม่ว่า อาคาร 
ผู้ป่วยนอก) ท�าให้ต้องย้ายห้องยา OPD งานจัดซื้อ งานคลัง ไปอยู่ท่ีตู้ Container 
ในปี 2557 จึงย้ายกลับมาอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งปรับปรุงใหม่จากเดิมห้องยาผู้ป่วยนอก
รวมห้องเดียวเป็นมีห้องยาทุกช้ันเป็น 3 ห้อง และเพิ่มคลินิกก�าลังใจ 1 ห้อง ช่วงนั้น 
ได้อัตราเภสัชกรข้าราชการเพิ่ม 13 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน ต่อมาได้เปิดงาน 
TPN (total panentual Nutrition) ที่ตึกส่งเสริมบริการชั้น 5 นอกจากนี้มีการ 
พฒันางานอืน่ เช่น การจ่ายยาแบบ One day dose การท�า Medication reconciliation 
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย ICU เป็นต้น

 หลังจาก เภสัชกรหญิงปราณี เหมวิมล เกษียณอายุราชการ มีการเลือกตั้งหัวหน้า
กลุ่มงานฯ อีกครั้ง เภสัชกรหญิงสุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ ได้กลับมาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ 
ช่วงระหว่างปีพ.ศ.2558-2560 ช่วงนี้เป็นช่วงของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยท�างาน เช่น 
เคร่ืองจัดยาอัตโนมตั ิส�าหรับจ่ายยาผู้ป่วยใน และมกีารเปิดคลิก TB นอกอาคารอีก 1 ห้อง
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เภสัชกรหญิงสมสกุล ศิริไชย 
ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นช่วงที่มีการใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อ 
จัดจ้างฯ ปี พ.ศ.2560 ท�าให้ระบบการจัดซ้ือยาต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย รพ.มกีาร Re-accreditation พร้อมทัง้ขอรบัรองเฉพาะโรค ส่วนของงานบรกิาร
มีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ในส่วนของการพัฒนางานเภสัชกรรม
จะเป็นไปตามนโยบายด้าน RDU และ Service plan รวมทั้งยุทธศาสตร์ของ 
กรมการแพทย์ด้าน 4.0 และอื่นๆ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2537-2548	 เภสัชกรหญิงมาลี	 วรรธนอภิสิทธิ์	 เป็นหัวหน้า 
กลุม่งานเภสชักรรม เป็นช่วงทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลายอย่างได้แก่ การแยกงานจดัซ้ือวัสดุ
ทางการแพทย์ออกไปให้ฝ่ายพสัดุเป็นผูด้�าเนนิการ เนือ่งจากเภสัชกรมกีรอบอตัราก�าลงัน้อย 
ต้องปฏบิตังิานด้านบรกิารเภสชักรรมและเภสชักรรมคลนิกิมากขึน้ มกีารตัง้กลุม่เภสชักร
กรมการแพทย์เป็นเครือข่ายท�างานร่วมกัน มีการปรับเปลี่ยนการจัดซื้อยาจาก 
องค์การเภสชักรรม เป็นแบบ VMI (Vender management inventory) คอืองค์การเภสชักรรม
จัดส่งยาให้โรงพยาบาลได้ทุกวันตามปริมาณที่โรงพยาบาลใช้ไป ท�าให้ไม่ต้องใช้พื้นท่ีใน
การจดัเก็บยามาก และมลูค่ายาคงคลงัลดลง ท�านองเดยีวกนัมีการตกลงกบับรษิทัจ�าหน่าย
น�า้เกลอืให้บรษิทัจดัส่งน�า้เกลอืให้กบัโรงพยาบาลแบบวันเว้นวัน ตามจ�านวนท่ีโรงพยาบาล
แจ้งไป และจัดส่งไปยังหอผู้ป่วยโดยตรง ช่วยลดพื้นท่ีเก็บน�้าเกลือเช่นกัน นอกจากนี ้
มกีารจดัซือ้ยาร่วมกรมการแพทย์ ม ีComputer ระบบ DOS เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเป็น
ครัง้แรก โรงพยาบาลได้เข้าร่วมท�า HA (Hospital accerediation ) เพ่ือขอรบัรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล ส่วนยาผลิตเหลือเพียงการผลิตน�้ายา Antiseptic และยาครีมบางรายการ 
ที่หาชื้อนอกโรงพยาบาลไม่ได้เท่านั้น

	 ในปีพ.ศ.	 2548	 มีการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นครั้งแรกตาม
ธรรมนูญองค์กรของโรงพยาบาล เภสัชกรหญิงสุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมในระหว่าง พ.ศ. 2548-2552 โรงพยาบาลมีอาคาร 
กาญจนาภิเษกส�าหรับผู ้ป่วยใน ห้องยาผู ้ป่วยในจึงได้ย้ายไปประจ�าที่ชั้น 7 โดยม ี
ลิฟท์ส่งยาเชื่อมต่อแนวด่ิงกับทุกช้ันของหอผู้ป่วย นอกจากนี้มีการเปิดงานเตรียมยา 
เคมีบ�าบัดที่ชั้น 12 และให้บริการแบบครบวงจร ช่วงนี้ได้รับอนุมัติให้มีเภสัชกร 
ลูกจ้างช่ัวคราว 12 ต�าแหน่ง และมีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ซึ่งท�างานบน 
Window และรพ.เลิดสินใช้โปรแกรมนี้มาจนถึงปัจจุบัน
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>> กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

ประวัติกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 

ด้านบริหาร

 ไม่ได้ระบุปีที่ด�ารงต�าแหน่ง นายแพทย์วัลลพ ดุลยพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป
 ไม่ได้ระบุปีที่ด�ารงต�าแหน่ง แพทย์หญิงพรรัชต์ อินทรโกเศศ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป
 ปี 2541 – 2547 แพทย์หญิงดวงเดือน ช่อวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป
 ปี 2548 – 2560 นายแพทย์ปรีชา ชื่นวิภาสกุล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
 ปี 2561 – ปัจจุบัน นายแพทย์วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริหาร
 1. วางแผน บริหารงาน ควบคุมก�ากับดูแล ติดตามผล ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ เวชปฏิบัติครอบครัว
ในการปฏิบัติงาน แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
 2. ปฏิบัติงาน ตรวจ วินิจฉัย รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัย ผู้ป่วยเวชศาสตร์
ครอบครัว เพื่อพัฒนางานผู้ป่วยนอก ให้ผู้มารับบริการ มีความพึงพอใจ มีผลการรักษาที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 3. ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่แพทย์ในกลุ่มงาน และแพทย์กลุ่มงานอื่น ๆ  แพทย์ประจ�าบ้านเวชศาสตร์
ครอบครัว ของกรมการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้ความช�านาญ ทางด้านบริการ แบบองค์รวม 
สามารถสอบวุฒิบัตร อนุมัติบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้
 4. ปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลเลิดสิน ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
  • คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเลิดสิน
  • คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ ครอบครัว แห่งประเทศไทย

สรุปผลงาน/นวัตกรรม/งานวิจัย/งานน�าเสนอ CQI ต่างๆ
ของกลุ่มงานเภสัชกรรม

	 ประเภทผลงาน	 จ�านวนเรื่อง	 แหล่งเผยแพร่

บทความ

วิจัย, R2R

Case report
CQI
นวัตกรรมโปรแกรม

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์, นิตยสาร Health Today, 
วารสารการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน
วารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข, วารสาร 
โรงพยาบาลเลิดสิน, งานประชุมวิชาการประจ�าปี 
โรงพยาบาลเลิดสิน, วารสารกรมการแพทย์,
งานประชุมเสนองานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
วารสารองค์การเภสัชกรรม
วารสารเภสัชกรรมชุมชน
โรงพยาบาลเลิดสิน
งานประชุมวิชาการ กรมการแพทย์
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3.3 หัตถการนิ้วล็อค ภายในและภายนอกโรงพยาบาลเลิดสิน
	 4.	การให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน	Home	health	care	
  โดยอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ�าบ้าน พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นักกายภาพ ฯลฯ 
เป็นทีมสหวิชาชีพให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านร่วมกับทีมศูนย์บริการ
สาธารณสุขของกทม. เช่น เบาหวาน อัมพาต หลังผ่าตัดกระดูก และประสานส่งต่อข้อมูลให้
ศูนย์บริการสาธารณสุขดูแลต่อเนื่อง และในปี 2559 ร่วมดูแลผู้ป่วยในโครงการ Capture 
the Fracture
	 5.	เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ	ของโรงพยาบาลในโครงการต่างๆตามสถานการณ์
  5.1 ประสานกบัหน่วยงานของโรงพยาบาลตามสถานการณ์โรคอบุตัใิหม่และอบุตัซิ�า้ 
เช่น ร่วมเป็นทีมคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ 
  5.2 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น HA., ออกหน่วยแพทย์บริการพิเศษ, องค์กร
แพทย์ฯ

ด้านวิชาการ
	 1.	การเรียนการสอน
  นกัศึกษาแพทย์มหาวทิยาลัยรงัสิตหลักสูตรก่อนปรญิญา ศนูย์แพทยศาสตร์ชัน้คลินกิ 
โรงพยาบาลเลิดสิน
 • ชั้นปีที่ 4 วิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม PVM421
 • ชั้นปีที่ 5 วิชาเวชศาสตร์ครอบครัว FAM 521
 • ชั้นปีที่ 6 วิชาเวชศาสตร์ชุมชน CMD 621, PVM621
	 2.	เนื้อหาวิชาที่ใช้เป็นหลักในการสอนนักเรียน/นักศึกษาแพทย์
 • เวชศาสตร์ครอบครัว Family medicine เป็นวิชาเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อจ�ากัดของอายุ เพศ วัย และโรค

หัตถการนิ้วล็อค ภายในและภายนอกโรงพยาบาลเลิดสิน

  • ประธานและเลขาทีมน�าระดับ 2 ของโรงพยาบาล (ทีมคร่อมสายงานบริการผู้ป่วยนอก)
  • คณะกรรมการเภสัชและการบ�าบัดโรงพยาบาลเลิดสิน
  • คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน
  • คณะกรรมการประสานงานกลาง
  • คณะกรรมการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยนอก
  • คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • กิจกรรมอื่นๆ

ด้านการบริการ
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว มีการบริการตรวจผู้ป่วยนอกที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี
ขึน้ไปทุกราย พร้อมท้ังมีโครงการดูแลคลนิกิพเิศษตามนโยบายของกรมการแพทย์ ได้แก่ 
คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกชุมชนวัดยาง คลินิกฝังเข็ม หัตถการนิ้วล็อค โรคทางต่อมไร้ท่อ 
และทางด้านโรคผวิหนัง ด้านการให้บรกิารตรวจรกัษา เปิดให้บริการทุกวนั เวลาราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริการ
	 1.	คลินิกตรวจโรคทั่วไป	
	 2.	คลินิกอบอุ่นวัดยาง
  เปิดให้บริการ ปีพ.ศ. 2545 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บริการชุมชนในละแวกใกล้เคียง เป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเลิดสิน
	 3.	คลินิกพิเศษ	
  3.1. คลนิกิผู้สงูอาย ุนอกจากคลนิิกแล้วยังมชีมรมผูสู้งอายุ ซึง่มกีจิกรรมต่างๆร่วมกบัโรงพยาบาล อาทิ บริจาค
วัสดุการแพทย์ รถเข็นชนิดพิเศษส�าหรับผู้ป่วยตัดขา และกิจกรรมสาธารณกุศลทั้งในและนอกโรงพยาบาล
  3.2 คลินิกฝังเข็ม ให้บริการแพทย์ทางเลือกโดยการฝังเข็ม

คลินิกฝังเข็ม ให้บริการแพทย์ทางเลือกโดยการฝังเข็ม



207206

สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

>> กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ประวัติกลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

ต�าแหน่งและที่ตั้ง
     กลุ่มงานโภชนศาสตร์ในยุคเร่ิมแรกนั้น เป็นเพียงอาคาร 1 ชั้น โดยเจ้าหน้าท่ีทุกคนใน 
โรงพยาบาลจะคุน้เคยกบัการเรยีกกลุม่งานโภชนศาสตร์ในสมยันัน้ว่า “โรงครวั” ตามค�าบอกเล่า
ของนายแพทย์เสริม วงศ์อารยะ ได้กล่าวไว้ว่า “ด้านหลังตึกเลิดสิน 1 เป็นสนามหญ้า เป็นบรเิวณ
ที่มีทัศนียภาพที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลเลิดสิน มีคูน�้าเล็กๆ 1 คูใกล้โรงครัว ขอบสนามติดไป 
ทางโรงครวั ขอบสนามทีต่ดิไปทางโรงครวัปลกูต้นดอกแคฝรัง่เป็นแนวไป” ซึง่เมือ่น�ามาเปรียบเทยีบ
ในเวลาปัจจุบันกลุ่มงานโภชนศาสตร์ ในสมัยน้ันน่าจะต้ังอยู ่ที่ถนนทางลงอาคารจอดรถ 
อาคารกาญจนาภิเษก 
        จากการสืบค้นพบว่าหัวหน้าโรงครัวในสมัยนั้นไม่ใช่นักโภชนาการหรือโภชนากร แต่เป็น
พยาบาลวิชาชีพ เข้ารับต�าแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานไม่ปรากฏชื่อแน่ชัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 
โรงพยาบาลเลิดสินได้รบังบประมาณจ�านวน 1,155,000.00 บาท และเงนิทนุสะสมอกีจ�านวน 
75,869.00 บาท โดยงบประมาณดงักล่าว กระทรวงสาธารณสขุได้ให้ไว้เพ่ือท�าการสร้างอาคาร
จ�านวน 3 หลังและซ่อมแซมอาคารต่างๆ ดังนี้
 1. สร้างตึกคนไข้ศัลยกรรม 2 ชั้น จ�านวน 1 หลัง
 2. สร้างตึกประกอบอาหารและหน่วยงานซักฟอก 3 ชั้น จ�านวน 1 หลัง
 3 สร้างเสริมตึกผ่าตัดชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น
 4. ซ่อมแซมอาคารต่างๆทั่วไป
 จากงบประมาณดังกล่าวโรงครัวก็เข้าสู ่ยุคที่ 2 และได้เปล่ียนชื่อจากโรงครัวเป็น 
กลุ่มงานโภชนวิทยา โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร 3 ชั้น กลุ่มงานโภชนวิทยาอยู่ชั้นที่ 1 
โรงซักฟอกอยู ่ ช้ันท่ี 2 ห้องตัดเย็บและหอพักพยาบาลอยู ่ชั้นที่  3 ซึ่งตั้งอยู ่ที่บริเวณ 
ที่พักขยะในปัจจุบัน
 หัวหน้ากลุ ่มงานโภชนวิทยาในยุคที่ 2 คือ นางฉันทนา ชิดสิน เป็นผู ้เริ่มรากฐาน 
กลุม่งานโภชนวทิยาแบ่งงานต่าง ๆ  ในกลุม่งานออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่ โภชนบรกิาร โภชนบ�าบดั 
และโภชนวิทยา (ภายหลังได้เปล่ียนชือ่เป็นโภชนศึกษา) และ โดยหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสมยัน้ัน
ได้แก่ นางเพ็ญแข เอ้ือนจติ, นางผาสุข กลุนปิยะ, นางสุวพี สุรวัฒนานนท์, นางพิมพร อ่อนแสงงาม, 

 • การเข้าใจสุขภาพแบบองค์รวม (บุคคล ครอบครัว ชุมชน)
 • หัวใจส�าคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว คือ Doctor-patient Relationship
	 3.	ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ�าบ้าน	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว	(หลักสูตร	3	ปี)
  เปิดให้การศึกษาฝึกอบรมตั้งแต่ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร 
แพทย์ประจ�าบ้านให้ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวชี้วัดคือ ความนิยมในการเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมที่มีแพทย์ประจ�าบ้านเลือกสมัครทุกปี และสอบผ่าน 100%
  แผนงานต่อไป คือ เพ่ิมการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ประเทศ

ผลงานด้านวิชาการ
 1. ภาวะระดับไขมันที่ผิดปกติในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส โรงพยาบาลเลิดสิน
 2. การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเครียดในผู้ป่วยแรงงานย้ายถิ่นกลุ่ม ประกันสังคม และ
กลุ่มบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ สถานพยาบาลปฐมภูมิ โรงพยาบาลเลิดสิน
 3. Stress Level between Two Different Migrating-worker Groups at Primary Care 
Unit, Lerdsin
 4. การประเมนิสมรรถภาพในเชงิปฏบิติัของผูป่้วยสงูอายใุนคลนิกิผูป่้วยนอกโรงพยาบาลเลิดสนิ
 5. การเพ่ิมประสทิธภิาพในการดแูลครอบครวัแบบองค์รวม ของกลุม่งานเวชศาสตร์ครอบครัว 
โดยอิงจากการส�ารวจ Family APGAR Score
 6. ปรากฎการณ์เส้นลมปราณ (Meridian Phenomenon= 经落现象) ท่านเคยเหน็หรอืไม่
 7. ฝังเข็มไปท�าอะไรช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องเจ็บป่วยได้จริงไหม
 8. รางวัลชมเชย การเสนอผลงาน CQI เรื่อง การฝังเข็มเพื่อลดการใช้ยาในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
 9. บุคลากรดาวเด่น ปี 2555
 10. ลดความคลาดเคลื่อนทางยาและการให้สารน�้าทางหลอดเลือดด�า
 11. โครงการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม, นิ้วล็อค
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 ในยุคหัวหน้าพิมพรจึงมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับ
กลุ ่มงานโภชนวิทยาทั้งการท�างานด้านบริการภายในแผนกและ 
การท�างานร่วมกบัสหวิชาชพีอืน่ๆ เพิม่มากขึน้ หลงัจากบรหิารงานเป็น
ระยะเวลา 11 ปี หัวหน้าพิมพรก็ได้เกษียณในปี พ.ศ. 2558 และ 
นางธัญนันท์ เข็มมา  ก็ได้ขึ้นด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
 กลุ่มงานโภชนวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์จนถึงปัจจุบัน หัวหน้าธัญนันท์ ขึ้นด�ารงต�าแหน่ง
หวัหน้ากลุม่งานโภชนศาสตร์เพยีงปีเดยีว กไ็ด้เกษยีณอายรุาชการ และ
นายกันติสุข ธะนีบุญ ขึ้นด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
ในเวลาต่อมา ผลงานทีโ่ดดเด่น คอื มกีารรเิริม่โครงการอาหารปลอดภยั 
โดยน�าวัตถุดิบปลอดภัยท่ีได้มาตรฐานต่างๆ ตามท่ีกรมวิชาการเกษตร
ระบุมาใช้ในโรงพยาบาล และซื้อกับเกษตรกร และผู้ผลิตโดยตรง เพื่อ
ลดค่าใช้จ่าย การท�างานเชงิรกุทีเ่พิม่มากขึน้ มกีารท�างานร่วมกบัแพทย์
และสหสาขาวิชาชีพในสาขาต่างๆ และมีการประจ�าตามคลินิกผู้ป่วย
นอกต่างๆ เช่น คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
เป็นต้น

ตารางแสดง อัตราก�าลังเดิม และอัตราก�าลังใหม่

	 ต�าแหน่ง	 อัตราก�าลังเดิม	 อัตราก�าลังใหม่

นักโภชนาการ              
โภชนากร
พนักงานประกอบอาหาร
เจ้าหน้าที่ธุรการ                                

1 
3 

20 
-

4 
2 

30 
1 

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ยุคที่ 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น

นางธัญนันท์ เข็มมา และมีหัวหน้าแม่ครัวคือ นางสุภาพร วัฒนเสย จากการแบ่งงาน 
ดงักล่าวท�าให้การท�างานของกลุม่งานโภชนศาสตร์มรีะบบการท�างานท่ีชดัเจนและง่ายต่อ
การท�างานต่างๆ มากขึน้ โดยกลุม่งานโภชนวิทยาในสมยันัน้มเีจ้าหน้าท่ีปฏบัิติงานท้ังหมด
เพยีง 20 คนเท่านัน้ ผลงานท่ีโดดเด่นในยคุสมัยของหัวหน้าฉนัทนา จงึเป็นการวางรากฐาน
กลุ่มงานโภชนวิทยาในปัจจุบันนั้นเอง โดยหัวหน้าฉันทนาได้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า 
กลุ่มงานเป็นระยะเวลานานจนถงึป ีพ.ศ. 2531 โรงพยาบาลเลิดสนิก็ได้งบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุขจ�านวน 53,244,000.00 บาท เพ่ือท�าการก่อสร้างอาคารส่งเสริม
บริการในปัจจุบัน โดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2531 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538
        ในตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ท�าการก่อสร้าง กลุ่มงานโภชนศาสตร์ได้ย้ายไปประกอบ
อาหารที่อาคารชั่วคราว บริเวณด้านหลังอาคารพักขยะในปัจจุบัน เมื่ออาคารส่งเสริม
บริการแล้วเสร็จกลุ่มงานโภชนวิทยาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 3 โดยหัวหน้าฉันทนา ให้เหตุผล
ในการขอขึ้นมาอยู่ที่ชั้น 3 ว่า “โรงซักเป็นสถานท่ีท่ีท�าความสะอาดเสื้อผ้าของผู้ป่วย 
ส่วนใหญ่เป็นผ้าเปื้อนสกปรก เราต้องอยู่สูงกว่านั้น” หลังจากหัวหน้าฉันทนาเกษียณอายุ
ราชการ นางสุวพี สุรวัฒนานนท์ ก็ได้รับต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ และ 
นางเพ็ญแข เอื้อนจิต ก็ได้เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนดเพ่ือประกอบกิจการส่วนตัว 
ในสมัยหัวหน้าสุวพี ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ภาระงานของกลุ่มงานโภชนวิทยาได้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีภารกิจอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการบริการอาหารผู้ป่วย 
เช่น อาหารสวัสดิการเจ้าหน้าที่ อาหารจัดเลี้ยงงานประชุมต่างๆ หัวหน้าสุวพีจึงได้ขยาย
อัตราก�าลังคนงาน (พนักงานประกอบอาหาร) ของกลุ่มงานโภชนศาสตร์จาก 20 คน 
เป็น 30 คน (อัตราก�าลังนี้ใช้จนถึงปัจจุบัน) แต่ถึงแม้จะท�าการขยายกรอบอัตราก�าลัง 
เพิ่มเติมก็ไม่มีคนมีบุคคลภายนอกเข้าสมัครงาน เนื่องจากค่าจ้างในสมัยนั้นได้เพียง 
26 บาท/วัน ท�าให้คนงานที่มีอยู่จ�าเป็นต้องท�างานหนักเช่นเดิม ต่อมาต�าแหน่งของ 
นางฉนัทนา ชดิสนิ กไ็ด้ปรบัเปลีย่นจากโภชนากรปฏิบตังิานเป็นนกัโภชนาการปฏบัิตกิาร 
และได้นางพิมพร อ่อนแสงงาม เข้ารบัต�าแหน่ง ซึง่เป็นต�าแหน่งนกัโภชนาการคนแรก และ
หลังจากที่หัวหน้าสุวพีได้เข้ารับต�าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเป็นเวลา 4 ปีก็ได้เกษียณอายุ
ราชการก่อนก�าหนดและนางพิมพร อ่อนแสงงามก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโภชนวิทยา
แทน ผลงานที่โดดเด่นของหัวหน้าพิมพร คือ โครงการลดอ้วน ลดโรค ซึ่งได้ท�าร่วมกับ 

กลุ่มการพยาบาลเพ่ือช่วยลดน�้าหนักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ไม่มีเวลา 
ดูแลตัวเอง โดยโครงการนี้ได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์และโด่งดังในระดับ
ประเทศ หลังจากบริหารงานเป็นระยะเวลาไม่นานกลุ่มงานโภชนศาสตร ์
ก็ประสบปัญหาขาดอัตราก�าลังทั้งในระดับคนงานและระดับข้าราชการ 
จึงได้เปิดต�าแหน่งนักโภชนาการที่เป็นพนักงานราชการและลูกจ้าง 
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น ได้รับการสนับสนุนจาก นายแพทย์วีระ สถิรอังกูร และ
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ซึ่งเป็นรองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์และ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเวลานั้น ท�าให้ต�าแหน่งนักโภชนาการจึงมี
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ต�าแหน่ง จากนั้นหัวหน้าพิมพรก็ได้ท�าการยุบต�าแหน่ง
โภชนากรปฏิบัติการลงและเปลี่ยนเป็นนักโภชนาการปฏิบัติการแทน 
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>> กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

ประวัติกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๒๓ -ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2523 หน่วยงานงานสังคมสงเคราะห์เร่ิมก่อตั้งมาก่อนและได้มาปฏิบัติงานอยู่ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม 
 ซึง่ได้ก่อตัง้ขึน้ในปี 2523 มสีถานทีท่�าการ ณ ชัน้ 1 อาคาร 33 ปี โดยให้บรกิารช่วยเหลอื ดแูลผูป่้วยทีป่ระสบ 
 ปัญหาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
พ.ศ. 2530 นางสาววราภรณ์ แสงวัชร นักสังคมสงเคราะห์ 4 เป็นผู้บรรยายให้เสียงตามสายการให้ ความรู้สุขภาพกับ 
 ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเลิดสิน
พ.ศ. 2538 นางสาวพรรณวดี กัณฑธนกิจ นักสังคมสงเคราะห์ 4 ได้รับทุน JICA ไปฝึกอบรมหลักสูตร Vocational 
 Rehabilitation for Disabled Person ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ร่วมโครงการ Home Health Care กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
 • ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม ปี 2538
พ.ศ. 2545 ร่วมด�าเนินโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลเลิดสิน
พ.ศ. 2548 ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จังหวัดภูเก็ต-พังงา
พ.ศ. 2550 ด�าเนินโครงการจัดการให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ด�าเนินโครงการเฝ้าระวังปัญหาผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง
พ.ศ. 2553 เป็นคณะกรรมการโครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้ายงานออร์โธปิดิกส์
พ.ศ. 2556 ร่วมโครงการดูแลแบบสหวิชาชีพในเด็กทารกที่มีความเสี่ยง
พ.ศ. 2557  งานสังคมสงเคราะห์ย้ายที่ท�าการมาอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก
 • เป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
พ.ศ. 2558 ร่วมโครงการ Capture the Fracture
 จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) มารดาอายุน้อย เด็กสตรีที่ถูกกระท�ารุนแรง
พ.ศ. 2559 เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน
 เป็นคณะกรรมการประสานงานกลาง (Facilitator)
พ.ศ. 2561- เปลี่ยนเป็นกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการทีมคร่อมสายงานบริการผู้ป่วยนอก (CFT-OPD)
 เป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์

>> กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 กลุ ่ มงานเทคนิคการแพทย ์  เป ็นกลุ ่ มงานใหม ่ที่ แยกตัวออกมาจากกลุ ่มงานพยาธิวิทยา 
เมื่อ 1 เมษายน 2558 ตามนโยบายกรมการแพทย์ และ โรงพยาบาลเลิดสิน โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
สังกัดอยู่กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ แต่เป็นโครงสร้างภายในโรงพยาบาลเท่านั้น (ในกรมฯ ยังเป็น 
กลุ่มงานพยาธิวิทยา)

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
 • 1 เมษายน 2558 ตั้งกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขึ้นภายในโรงพยาบาลเลิดสิน 
 • 2 ธันวาคม 2558 เปิดห้องรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
 • 1 มีนาคม 2559 รวมห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก และ ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา เป็น “งานเคมี
คลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา” 
 • 19 สงิหาคม 2559 ได้รบัการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation: LA) ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์* ครั้งที่ 2 (Re-LA2) จากสภาเทคนิคการแพทย์
 • 21 กุมภาพันธ์ 2561 รวมห้องปฏบิตักิาร “โลหติวิทยาและจลุทรรศนศาสตร์คลนิกิ” และ “ห้องปฏบิติั
การเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา” เป็น “งานห้องปฏิบัติการกลาง” (รวมบริการ lab 4 สาขาในห้องเดียว)
 • พฤศจิกายน 2561 เปิดบริการตรวจ TB Drug (RIF) resistance ด้วยวิธี Gene Expert ซึ่งนับว่า
เป็นการเปิดบริการด้าน Molecular Laboratory ในโรงพยาบาลเลิดสินขึ้นเป็นครั้งแรก

หมายเหตุ
 * มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์  เป็นมาตรฐานการบริการด้านเทคนิคการแพทย์  ที่ก�าหนดโดยสภาเทคนิคการแพทย์  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ซึ่งได้
ก�าหนดมาตรฐานฯ ขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2542 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย  แต่หลังจากมีสภาวิชาชีพจึงได้ถ่ายโอนภารกิจงานมาตรฐานวิชาชีพมาอยู่สภาเทคนิคการ
แพทย์ตามกฎหมาย   จุดเด่นของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ คือ ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน NCCLS (CLIS ในปัจจุบัน)  ISO 9000  ISO 17025  
ISO15189 และ CAP ซ่ึงมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์มีการปรับปรุงมาแล้ว 6 ฉบับ (version) คือ ฉบับ พ.ศ.2542 พ.ศ.2544 พ.ศ.2547 พ.ศ.2551 พ.ศ.2555 และ 
ฉบับ พ.ศ.2560  และ โรงพยาบาลเลิดสินได้ผ่านการรับรองมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 – 27 พฤศจิกายน 2558  
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>> กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ประวัติความเป็นมา 
 จากบนัทกึในหนงัสอื “รายงานประจ�าปี	พ.ศ.2521	
กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข” หน้า 218 บนัทึก
ไว้ว่า “ฝ่ายวิชาการ” มีหน่วยห้องสมุดและแบ่งเป็นงาน
ต่างๆ 3 งาน คือ 
 1. งานวิจัยและค้นคว้า 
 2. งานการศึกษาและฝึกอบรม 
 3. งานแผนงานและสถิติ”
 จากบันทึกในหนังสือ “ที่ระลึกเปิดตึก	 33	 ป  ี
โรงพยาบาลเลิดสิน	15	 เมษายน	2525” หน้า 103 
บันทึกไว้ว่า	 “ฝ่ายวิชาการ	 หัวหน้านายแพทย์มานิตย์ 
พงษ์ไพบูลย์” หน้า 104 บันทึกไว้ว่า
	 “1.	 งานศกึษาอบรมและเผยแพร่ แบ่งงานบรหิาร
เป็น 4 หน่วย คือ 
  1. หน่วยห้องสมุด 
  2. หน่วยโสตทัศนศึกษาและเวชสาธิต 
   (ช่างภาพการแพทย์) 
  3. หน่วยศึกษาอบรมตามหลักสูตร 
  4. หน่วยท�าวารสารและรายงานการแพทย์”
 จากบันทึกในหนังสือ “รายงานประจ�าปี	 2529 
โรงพยาบาลเลิดสิน	 กรมการแพทย ์ 	 กระทรวง
สาธารณสุข”	หน้า 46 บันทึกไว้ว่า “ประวัติ ห้องสมุด 
โรงพยาบาลเลิดสิน สร้างข้ึนพร้อมกับตึกอ�านวยการ 
ของโรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2509 เดิมไม่มีบรรณารักษ์ 
มีแต่เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 1 คน ต่อมาปี 2520 จึงมี 
บรรณารักษ์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และในปี 2528 
ก็มีเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมอีก 1 คน สถานที่ตั้ง ตึกอ�านวยการ 

ชั้น 3 ห้อง 305” และ “เวลาเปิดท�าการ วันราชการ เวลา 08.00-16.30 น.”
 หน้า 126 บนัทึกไว้ว่า “ฝ่ายวชิาการ นายแพทย์ประทปี โภคะกลุ เป็นหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ (ร.ก.)” และหน้า 126-127 บันทึกไว้ว่า
	 “2.	การแบ่งหน่วยงาน	ฝ่ายวิชาการ แบ่งเป็นหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
  1. งานศึกษาและฝึกอบรม
  2. งานห้องสมุด 
  3. งานโสตทัศนศึกษา 
  4. งานแผนงานและสถิติ” 

 ต่อมาฝ่ายวิชาการเปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ตามล�าดับ
 วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2560 กลุม่งานสนบัสนนุวิชาการ อยูภ่ายใต้โครงสร้าง
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โดยมี นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล  
นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม เป็นรองผู้อ�านวยการ
ด้านการแพทย์ คนที่ 2 และนายวุฒิชัย จตุทอง นายแพทย์ช�านาญการ  
ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ  
มีหน่วยงานในความรับผิดชอบคือ งานเวชนิทัศน์ งานห้องสมุด งานสนับสนุน
วิชาการ และจริยธรรมการวิจัยในคน 
 ต่อมามคี�าสัง่กรมการแพทย์ท่ี 432/2561 ลงวันท่ี 22 เดือนตลุาคม 2561 
เรื่องแต่งต้ังให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ นายวสันต์	 เศรษฐวงศ์	 นายแพทย์
เชี่ยวชาญ	ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวชิาการ และค�าส่ัง
กรมการแพทย์ที ่ 489/2561 ลงวนัที ่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้ง 
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน
 
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีหน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้ 
	 1.	 งานห้องสมุด หัวหน้างานคือ นางสาวประภา จีนนิกุล บรรณารักษ์ 
ช�านาญการ มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังนี้

 1. นางสาวมัตติยา มีคง เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
 2. นางสาวชลิตา ง้าวสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป
 3. นางนฤมล  บุญฤทธิ์ นักวิเทศสัมพันธ์

	 2.	งานสนับสนุนวิชาการ	และจริยธรรมการวิจัยในคน หัวหน้างาน คือ 
นางสาวสายใจ สวนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ มีเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานดังนี้
 1. นางสาวชฎาทิพย์ รวมญาติ  นักจัดการงานทั่วไป
 2. นางสาวสกุลบุญ  พูลสวัสดิ์  นักจัดการงานทั่วไป

 เดมิห้องสมดุตัง้อยูท่ี่ ชัน้ 3 ตกึอ�านวยการ เดอืนมกราคม พ.ศ.2547 ย้าย
มาอยู่ ชัน้ 8 อาคารกาญจนาภิเษก มีพืน้ทีข่นาด 25 X 22 = 550 ตารางเมตร 
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 
08.30 - 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ 

	 ห้องสมุดจัดบริการ ตามมาตรฐานห้องสมุดแพทย์ มีบริการเครือข่าย
ระหว่างห้องสมุดแพทย์ต่างๆ และมีบริการอื่นๆ ตามค�าขอ การติดต่อขอใช้
บริการ มี 2 ช่องทาง เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่ห้องสมุดและใช้บริการผ่าน
ทางโทรศัพท์ ไลน์ อีเมล์ และเฟสบุ๊ต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลวิชาการแพทย์
และสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องตามมาตรฐานห้องสมดุแพทย์ ต�าราทางการแพทย์และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์เลขหมู่ และจัดเรียงตามล�าดับเลขหมู่ของ
ระบบหอสมดุแพทย์แห่งชาตอิเมรกินั หรอืระบบ NLM (U.S. National Library 
of Medicine Classification) ส่วนต�าราที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ใช้การวิเคราะห์
เลขหมู่ และจัดเรียงตามล�าดับเลขหมู่ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ
ระบบ LC (Library of Congress Classification) 

 ห้องสมุดจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการบรรยายความรู้สู่
ประชาชน โครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์ทาง การแพทย์ โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการห้องสมุด
และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกเหตุการณ์ส�าคัญ

งานสนับสนุนวิชาการ 
และจริยธรรมการวิจัยในคน
พ.ศ.2542
 ค�าสัง่โรงพยาบาลเลดิสนิท่ี 084/2542  ลง
วันที่ 28 เมษายน 2542 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการจรยิธรรมการวิจยัในคนโรงพยาบาลเลดิสนิ 
เป็นครัง้แรก มนีายแพทย์ประวทิย์  ล้ิมควรสุวรรณ 
เป็นผู้อ�านวยการ
พ.ศ.2561
 ค�าสั่งกรมการแพทย์ที่ 489/2561 ลงวันที่ 
12 ธันวาคม 2561 เร่ือง แต่งต้ังให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหอผู ้ป่วยและ
หัวหน้างานได้แต่งต้ัง นางสาวสายใจ สวนจันทร์ 
นกัวชิาการสาธารณสุขปฏบิตักิาร เป็นหวัหน้างาน
สนับสนุนวิชาการเป็นคนแรก

งานห้องสมุด
พ.ศ.2546
 เริ่มบริการจัดหาแหล่งและด�าเนินการจัดส่ง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยลงตีพิมพ์ใน

วารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ผ่านทาง
ระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ (Submit a Manuscript) 
เป็นครั้งแรก
พ.ศ.2547	
 รวบรวมการบรรยายความรูส้�าหรัประชาชน 
ที่จัดบรรยายทุกวันพุธแรกของเดือน ประจ�าปี 
งบประมาณ 2546 โดยการถอดเทปวีดีทัศน์ 
เป็นครั้งแรก เพ่ือจัดท�าหนังสือชื่อเรื่อง “รู้โรค 
รู ้รักษา 2 : ทีมแพทย์โรงพยาบาลเลิดสิน” 
พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2547 พิมพ์ 
ครั้งท่ี 2 เดือนธันวาคม 2547 บรรณาธิการ 
โดย นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา และ 
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น
พ.ศ.2548
 เร่ิมเปิดให้บริการนอกเวลาราชการเป็น 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2548 
พ.ศ.2551
 เป็นส�านักงานและเลขานุการคณะกอง
บรรณาธิการ วารสารการจัดการความรู ้ 
โรงพยาบาลเลิดสิน ในการจัดท�า วารสารการ
จัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ 1 ฉบับ 
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สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที ่1 เดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2551 ฉบบัปฐมฤกษ์ และ
ฉบับอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
พ.ศ.2552
 วัน ท่ี  16-18 กันยายน 2552 ห ้องสมุด 
โรงพยาบาล เลิ ดสิน  กรมการแพทย ์  จั ดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าบรรณารักษ์แพทย์”	
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้อง ท่ีปฏิบัติงานด้านห้อง
สมุดทางการแพทย์ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการฝึก
อบรมบรรณารักษ์ทางการแพทย์”
พ.ศ.2554
 ผู้บริหารโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการก่อตั้ง “ชมรมบรรณารักษ์ทางการ
แพทย์” ประชุมคณะกรรมการ ชุดแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 3 
สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 25 
อาคารกาญจนาภเิษก โรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย์ 
พ.ศ.2555	
 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่อง ทีมผู ้บริหารโรงพยาบาลเลิดสิน 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นคณะบุคคล ที่มี
อุปการคุณและท�าประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพห้องสมุด 
ประจ�าปี 2554 สนับสนุนวิชาชีพบรรณารักษศาสตร ์
และสารสนเทศศาสตร์เฉพาะทางการแพทย์และการพยาบาล 
โดยการจัดการเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส�าหรบัผูป้ฏบิตังิานด้านห้องสมดุเฉพาะทาง เพ่ือเพ่ิมมลูค่า
ในวิชาชีพของบรรณารักษ์ทางการแพทย์และพยาบาลได้
เข้ารบัการอบรม ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ ทัง้ยงั
สนับสนุนพัฒนาห้องสมุดเฉพาะทางการแพทย์และ 
การพยาบาล ปรบัปรุงให้ได้มาตรฐานคุณภาพของสมาคม

แบบแปลน	หอประวัติ	(พิพิธภัณฑ์)	โรงพยาบาลเลิดสิน	กรมการแพทย์	พื้นที่ขนาด	142	ตารางเมตร	ตั้งอยู่ที่	ชั้น	8	อาคารกาญจนาภิเษก

Display 1
Display 2
Display 3
Display 4
Display 5
Display 6-7
Display 8

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays)
พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด เศรษฐบุตร) และคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร)  
Timeline ล�าดับเวลา ล�าดับเหตุการณ์
การพัฒนาทางกายภาพ model หุ่นจ�าลอง โรงพยาบาลในอดีตถึงปัจจุบัน 
วัตถุจัดแสดงของหน่วยงาน และหุ่นกายอุปกรณ์ หุ่นชิ้นงานและของจัดแสดง
รู้จักหน่วยงานต่างๆ ใน โรงพยาบาลเลิดสิน

Display 9
Display 10

Display 11
Display 12
Display 13

วัฒนธรรมเลิดสิน
Photos Gallery TV55” แสดงภาพหน่วยงานต่างๆ พร้อมขอยึดจอ tablet 
อุปกรณ์ควบคุม และสายเชื่อมต่อการแสดงภาพกราฟฟิกและแนะน�าหน่วยงานต่างๆ
ข้อคิด จากรุ่นสู่รุ่น 
ผลงานที่โดดเด่น สื่อจัดแสดงผลงานของโรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมป้ายชื่อ

ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยจัดสรรงบประมาณ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์
ตลอดมา ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2555 ผูบ้รหิาร 
ขึน้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ คอื นายแพทย์อทุยั ตัณศลารกัษ์ 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน  
พ.ศ.2558
 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ห้องสมุดรับผิดชอบจัด
โครงการ Interdepartmental Conference และ 
โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เป็นครั้งแรก
พ.ศ.2561
 เร่ิมจดั Clinicopatho Conference ภายใต้โครงการ 
Interdepartmental Conference ในวันท่ี 20 มถุินายน 
2561 เป็นครั้งแรก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ แพทย์
ประจ�าบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์
พ.ศ.2562	
 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นวาระครบรอบ 70 ปี 
แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเลดิสนิ มกีารจดั
กิจกรรม 
 1. จัดท�า “หนังสือสถาปนาครบรอบ	
70	 ปี	 โรงพยาบาลเลดิสนิ	 กรมการแพทย์	
กระทรวงสาธารณสุข”	 เนื้อหาในตัวเล่ม
ประกอบด้วย ผลผลิตการด�าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ประวัติศาสตร์การแพทย์ 
โรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย์ หนังสือ 
เล่มนี ้ส�าหรับใช้เป็นแหล่งสนบัสนนุการศกึษา
ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาลและ
สาธารณชน

 2. จัดท�า “โครงการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้	 
โรงพยาบาลเลิดสิน	 กรมการแพทย์” ใช้พื้นท่ีห้องสมุดจ�านวน 
142 ตารางเมตร ในการจัดตัง้หอประวตั ิ(พพิธิภณัฑ์) โรงพยาบาล
เลิดสิน กรมการแพทย์ โครงการนี้ ผู้เสนอและเห็นชอบโครงการ 
คือ นายแพทย ์สมศักดิ์  ลี เชวงวงศ ์นายแพทย ์ทรงคุณวุฒ ิ
ด้านเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ รองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์ 
และผู ้อนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ ์
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง 
จ�านวน 2,702,927.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) จากมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ในพระอุปถัมภ์ 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน คือ นายแพทย์
อนันต์ เสรฐภักดี โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เสร็จและท�าพิธีเปิด 
อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 3. จัดเสวนาเรื่อง “เหลียวหลัง	แลหน้าโรงพยาบาลเลิดสนิ”	

>> เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
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กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายเอกฤทธ์ิ คุณศรีรักษ์สกุล 
นายแพทย์ช�านาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการด้านการแพทย์ และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ ดังรายนามต่อไปนี้
 1. นายแพทย์กฤษณพงศ์  มโนธรรม  19 พฤษภาคม 2559 –12 ตุลาคม 2561 
    ได้จดัให้มกีารแต่งตัง้ นางจนัทร์ทพิย์ จนุทการ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ เป็นหวัหน้างานวิจัยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่  
   12 ธันวาคม 2561 
 2. แพทย์หญิงปฐมาภรณ์  สุรวงษ์สิน  12 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
	 ปี	 2560	 นายแพทย์กฤษณพงศ์	 มโนธรรม ได้เห็นถึงความส�าคัญในการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยการสร้าง ศูนย์เก็บเน้ือเยื่อทางการแพทย์ 
(Biobank) เพือ่เกบ็ชิน้ส่วน สิง่ส่งตรวจต่างๆ เพือ่สนบัสนนุความก้าวหน้าทางการแพทย์และการวจิยั ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุจาก นายแพทย์สมพงษ์ ตันจรยิภรณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน คนปัจจุบัน อนุมัติให้ปรับปรุงสถานท่ีบริเวณชั้น 4 อาคารส่งเสริมบริการ ในการจัดต้ังศูนย์ฯ และงบประมาณในการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ พร้อมกับได้ย้ายหน่วยวิจัยอณูชีววิทยาจากชั้น 23 อาคารกาญจนาภิเษก มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน

ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลเลิดสิน

กลุ่มภารกิจ
อ�านวยการ

กลุ่มแพทย์
ทุกสาขา

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ

1.	งานเวชนิทัศน์

2.	งานห้องสมุด

3.	งานวิจัยและ
	 ประเมินเทคโนโลยี 
	 ทางการแพทย์

4.	งานจริยธรรมการ 
	 วิจัยในมนุษย์

กลุ่มภารกิจ
วิชาการ

กลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ

ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลเลิดสิน

กลุ่มภารกิจ
อ�านวยการ

•	 งานวิจัย
•	 งานประเมินเทคโนโลยี 
	 ทางการแพทย์
•	 งานห้องปฏิบัติการ 
	 ทดลองสัตว์เพื่องาน 
	 วิทยาศาสตร์
•	 นวัตกรรม

	 กลุม่งานวจิยัและประเมนิ	
	 เทคโนโลยีทางการแพทย์

กลุ่มภารกิจ
พัฒนาระบบ

สุขภาพ

กลุ่มภารกิจ
วิชาการ

กลุ่มภารกิจ
พยาบาล

โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่

ประวัติกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมา
	 ในปี	2546 มีการปรับโครงสร้างใหม่ เป็น 3 กลุ่ม
ภารกิจ และได้ปรับชื่อ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ เป็นกลุ่ม
งานสนับสนุนวิชาการ อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มภารกิจ
วชิาการ มีหน้าท่ีให้การสนบัสนนุการผลติผลงานวชิาการ
ของบุคลากรในโรงพยาบาลโดยมีนายธวัช ประสาทฤทธา 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ 
เป็นรองผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ และนายวุฒิชัย 
จตุทอง นายแพทย์ช�านาญการ ด้านเวชกรรม สาขา
ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 
โดยมหีน่วยงานในความรบัผดิชอบคอื งานเวชนทิศัน์ งาน
ห้องสมดุ งานวจิยั และส�านักงานคณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในคน
 งานวิจัยมีบทบาทในการสนับสนุนบุคลากรให้
ผลติผลงานวจิยั โดยให้ค�าปรกึษาแนะน�าในเรือ่งการเขยีน
โครงร่างวิจัย กระบวนการท�าวิจัย ตลอดจนสนับสนุนให้
นักวิจัยด�าเนินการวิจัยได้มาตรฐานการวิจัยทางคลินิก 
ทีด่ ีรวมถึงการปกป้องสทิธขิองอาสาสมคัร เพือ่ให้งานวิจยั
มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ และได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทนุทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน มกีารจดัท�า 
แผนการใช้งบประมาณเพ่ือการวิจัยของโรงพยาบาลเลดิสนิ 
และเพ่ือให้โครงการวิจัยส�าเร็จตามแผนการด�าเนินงานที่
ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะเรือ่งการเบกิจ่ายเงนิในโครงการวจิยั 
จึงจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินโครงการ 
และเป็นผู้ช่วยบริหารโครงการวิจัย ซึ่งในปี 2546 น้ัน 

มีโครงการวิจัยมากกว่า 35 โครงการ และมีการปลี่ยนแปลงหมวดเงินส�าหรับ
โครงการวจิยัจากงบอดุหนนุเป็นงบด�าเนนิงาน ท�าให้นกัวจิยัมปัีญหาเร่ืองการเบิกเงิน
จากโครงการวจิยั ขณะน้ันคุณวันเพญ็ หาญญานนัท์ รองผูอ้�านวยการกลุม่อ�านวยการ 
มบีทบาทส�าคญัในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินในโครงการวิจัย รวมถงึได้จัดวาง
ระบบการเบิกจ่ายเงินในโครงการวิจัยและใช้มาจนถึงปัจจุบัน

	 ปี	2551	นายแพทย์ประวิทย์	ลิม้ควรสวุรรณ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเลดิสนิ 
ให้การสนับสนุนสร้างห้องปฏิบัติการการทดลองสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ใช้งบประมาณสร้างห้อง ระบบ และครุภัณฑ์ ประมาณ 4 ล้านบาท จากเงินบ�ารุง 
โรงพยาบาลเลดิสนิ โดยมนีายแพทย์วฒุชิยั จตทุอง และ นายแพทย์กฤษณพงศ์  มโนธรรม 
เป็นผู้ก่อต้ังห้องทดลองในสัตว์ฯ ซึ่งเป็นห้องท่ีได้มาตรฐานสากลและอยู่ระหว่าง
ขอรับรองมาตรฐานต่อคณะกรรมการสัตว์ทดลองแห่งชาติ และเป็นสถานที่ดูงาน
ว่าเป็นห้องทดลองสัตว์ฯมาตรฐานท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด ปัจจุบันมีนักวิจัยที่ใช ้
ห้องทดลองนี้ในการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ระดับ International กว่า 10 เรื่อง

	 ปี	 2552	 มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย	 อณูชีววิทยา ภายใต้การดูแลของ 
นายแพทย์กฤษณพงศ์ มโนธรรม กลุม่งานอายรุศาสตร์ โรงพยาบาลเลดิสนิ เพือ่เป็น
หน่วยงานรองรับการวิจยัจากห้องสตัว์ทดลอง โดยใช้พืน้ท่ีบริเวณ ชัน้ 5 อาคาร 33 ปี 
ในปี 2553 มีการปรับปรุงอาคารและสร้างตึกใหม่ จึงได้ย้ายหน่วยงานไปชั้น 23 
อาคารกาญจนาภิเษก

	 ปี	2559 กรมการแพทย์ มีการปรับโครงสร้างใหม่ ให้เป็น 3 กลุ่มภารกิจ 
ส�าหรบัโรงพยาบาลขนาดใหญ่สามารถจดัตัง้กลุม่งานได้ตามความเหมาะสมของงาน 
โรงพยาบาลเลิดสินจึงจัดให้มี 4 กลุ่มภารกิจ โดยยกสถานะงานวิจัยฯ ขึ้นเป็น 

>> กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
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จ�านวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

ปีงบประมาณ ต�ารา
การเผยแพร่	(เรื่อง)

	 ในประเทศ	 ต่างประเทศ อ้างอิง	(ครั้ง/เรื่อง)

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

3
2
0
5
6
7

21
1
7
8

14
6

15
12

5
8

3
3
1
3
4
3
7
1
5

11
7

10
13

6
14
22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1,443/95
1,768/109
2,075/132

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2
7
8

13
10

วิสัยทัศน์
 พัฒนางานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ 
ยึดถือระเบียบราชการ

บทบาทหน้าที่
 1. พฒันาความรูแ้ละทักษะนกัวจิยั โรงพยาบาลเลดิสนิ 
เพือ่ให้งานวจิยัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิเชิงวิชาการ
และเชิงพาณิชย์
 2. ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกดิการสร้างองค์ความรูใ้หม่
ทั้งวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
 3. ช่วยนักวจิยับรหิารโครงการให้ด�าเนนิการส�าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์ 
 4. ให้การสนับสนุนคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัในคนเพ่ือรกัษาสทิธแิละสวัสดิภาพของอาสาสมคัรใน
โครงการ
 5. สนับสนุนการท�าวิจัยของบุคลากรภายนอกท่ี
ประสงค์จะท�าวิจัยในโรงพยาบาลเลิดสิน
 6. เสนอความคดิเหน็เกีย่วกบันโยบายด้านการวิจยั
กับผู้บริหาร และจัดท�าแผนการใช้เงินงบประมาณและ 
เงินบ�ารุง

จ�านวนโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุน

ปีงบประมาณ
แหล่งทุน	(เรื่อง)

กรมการแพทย์	 เงินบ�ารุงโรงพยาบาลเลิดสิน

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

38
5
7
3
5
5

25
1
3
4
4
4
3
1
0
0
1

0
2
1

15
15
15

4
3
5
1
3
9
2

12
11

7
1
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>> ด้านการพยาบาล

70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน: เหลียวหลัง......แลหน้า ด้านการพยาบาล

 การด�าเนนิงานด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลเลิดสิน ได้มีบันทึก
ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ซึ่งในขณะนัน้มทีหารและประชาชนจ�านวนมาก
ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พิพาทระหว่างไทยกับผร่ังเศส นางเฮล์ 
(ภรรยาหมอเฮล์) กับนางคริสเตียน ท�าหน้าที่เป็นนางพยาบาล (เป็น
ชื่อเรียกพยาบาลในสมัยนั้น) ช่วยแพทย์ในการดูแลรักษาคนไข้ จาก
นั้นเป็นต้นมา พยาบาลจึงมีบทบาทส�าคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วม
กับแพทย์อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยน้ันมีการแบ่งส่วน
ราชการในโรงพยาบาลเป็นแผนก ซึง่แผนกพยาบาลกเ็ป็นแผนกหนึง่ใน
โรงพยาบาล ท�าหน้าที่ดูแลกิจการด้านการพยาบาลทั้งหมด

เหลียวหลัง มองพัฒนาการงานการพยาบาล 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 
 เมือ่ 70 ปีก่อน นับต้ังแต่ 28 มถินุายน พ.ศ. 2492 โรงพยาบาลเลิด
สนิได้เปิดท�าการอย่างเป็นทางการตามเจตจ�านงของคณุหญงิ สิน ภกัดี
นรเศรษฐ์ หัวหน้าแผนกพยาบาลท่านแรก คือ คุณรัชดา (ค�าบอกเล่า
ของพยาบาลอาวโุส) และท่านต่อมา คือ คุณศิริพร รณฤทธิวิชยั ด�ารง
ต�าแหน่งพยาบาลโท ท่านเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูของพยาบาล (ปี พ.ศ. 
2504 - 2508) ในสมยันัน้พยาบาลมีจ�านวนน้อยที่ผ่านการฝึกอบรม
จากโรงเรยีนแพทย์ผดงุครรภ์ และหญงิพยาบาลหรอืโรงเรยีนผดงุครรภ์ 
และอนามัย ดังนั้นผู้ให้การพยาบาลส่วนใหญ่จะมีผู้ช่วยพยาบาลที่จบ
เพยีงชัน้ประถมศกึษาปีที ่3มาช่วยปฏิบตังิานร่วมกนั โดยไม่มสีอนงาน
เฉพาะพยาบาลแต่เป็นลักษณะงานทีเ่รยีนรู้จากงานประจ�าท�าไปสอน
ไป จากปัญหาภาระงานทีเ่พิม่มากขึน้คนท�างาน มีไม่เพียงพอ จึงไม่
สามารถให้การพยาบาลเป็นองค์รวมได้อย่างชัดเจน การดูแลผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จึงเป็นการดแูลทางร่างกาย และมพีดูคยุปลอบประโลมใจให้
หายป่วย เท่านั้น

หัวหน้าพยาบาล
คุณแม่มาลี อารยะวงศ์ 
(ปี พ.ศ. 2508 - 2520)
 เร่ิมมีการบริหารจัดการให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ของพยาบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 มีการสนับสนุนให้ผู้ช่วยพยาบาล
ไปเรียนเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลหญิงและโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2519 มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาวิชาการพยาบาลออร์โธ-

ปิดกิส์ จงึส่งพยาบาล คณุสรวงกนก (ชรูตัน์) บรูณะบตุร ไปสอบและผ่านการคดัเลือกจากองค์การอนามยั
โลก (WHO) ไปเรียนในหลักสูตรการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 
หนึ่งเดือนครึ่ง ซึ่งได้กลับมาเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาให้เกิดหลักสูตรการพยาบาลออร์โธปิดิกส์

หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
คุณสุนทรี เลาวพงศ์ 
(ปี พ.ศ. 2520-2534) 
 เป็นยคุทีเ่รยีกกลุ่มพยาบาลว่า “ฝ่ายการพยาบาล” ท่ีดูแลบคุลากรแบบพีน้่อง 
มีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ 
รวมทั้งมีต�าแหน่งผู้ช�านาญเฉพาะทางพยาบาลแต่ละสาขา (ผชน.) และมีผู้ตรวจ
การพยาบาลกลางวัน ท�าหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการและ 

การปฏิบัติการพยาบาล จนกระทัง่โรงพยาบาลเลดิสนิมคีวามก้าวหน้าและมชีือ่เสยีงเป็นที่รู้จักกว้างขวาง
ด้านการรักษาโรคกระดูกและข้อ ท�าให้ผู้บริหารการพยาบาล เห็นความส�าคัญจึงเริ่มพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล ส่งเรียนครูพยาบาล ที่จบการศึกษาบัณฑิตพยาบาล (กศบ.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 
มีการพัฒนางานการพยาบาลที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของแพทย์ จึงริเริ่มจัดอบรมหลักสูตร 
“การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู” เป็นครั้งแรกให้แก่พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ซึ่ง 
มีการปรับปรุงหลักสูตรต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลิตต�าราการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ เล่มแรก 
ของประเทศ ขยายผลมาผลิตต�าราการพยาบาลศัลยกรรมและการช่วยฟื้นคืนชีพ และริเริ่มจัดหลักสูตร 
“การพยาบาลศัลยกรรม” ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4-5 ปี 

ด้านการพยาบาล 
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manager มีการส่ือสารนโยบายสู่การปฏิบัติ “คุณละไม
พบประชาชน (หัวหน้าพยาบาลพบบุคลากรทางการ
พยาบาล)”จัดระบบกระจายอัตราก�าลังตามภาระงาน มี
การจ�าแนกประเภทผู้ป่วยเป็น 10 ประเภท พัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาล จัดสวัสดิการเครื่องแบบ
พยาบาล ขอเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลา ปรับโครงสร้าง
งานการพยาบาลผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาลให้อยู่ภายใต้
การก�ากับดูแลของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จัดตั้งศูนย์
เครื่องช่วยหายใจ ตั้งหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด พัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ 360 องศา 
 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบเครือข่าย ซึ่ง
ท่านเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 
เขต 13 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เขต 19 และ 
20 เดิม) และเป็นผู้นิเทศของสภาการพยาบาล ท่าน 
ผลักดันการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ  
(Best Practice) ประกนัคุณภาพการพยาบาล (QA) ควบคุม
คุณภาพ (QC) พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ระบบ
งาน IC ระบบงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้น�าพาองค์กรผ่านการ
รบัรองกระบวนการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 
2549 และปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ท่านเป็นผู้ริเริ่มการ
พยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
การล้างไตผู้ป่วยทางหน้าท้อง (CAPD) การบริหารความ
เส่ียงทางการพยาบาล น�า C3THER เป็นเครือ่งมอืทบทวน
ขณะปฏิบัติการพยาบาล ท่านมีบทบาทส�าคัญในการ 
ผลักดันโครงสร้างจากกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ให้เป็น 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

 ภายใต้การบริหารการพยาบาลที่ยาวนานถึง 14 ป ี
มกีารขอสนบัสนนุโควต้าจากกรมการแพทย์เพือ่ส่งบุคลากร
ไปศึกษาต่อในหลักสูตรการพยาบาลสาขาต่างๆ มากมาย 
ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2527 สามารถเปิดหอผู้ป่วยหนัก 
อายุรกรรม (ICU Med) ต่อมาในช่วงปลาย พ.ศ. 2531 
กระทรวงสาธารณสขุได้ปรบัเปลีย่นโครงสร้าง จากฝ่ายการ
พยาบาลเป็นกลุม่งานการพยาบาล จึงได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลท่านแรก และได้น�าแนวคิด
การควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล (Quality control) 
มาใช้ในการพัฒนางานการพยาบาลควบคูกั่บพฒันาองค์กร 
ส่งเสริมความก้าวหน้าด้วยการท�าผลงานวชิาการ เพือ่ขอ
เลือ่นระดับจากซ ี5 เป็น ซี 6 จดัเวทนี�าเสนอผลงานวิชาการ
หมุนเวียนแต่ละสาขาทุกเดือน และเริ่มสร้างผลงานวิจัย 
รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลจาก
มหาวทิยาลยัรงัสติทีง่านอบุติัเหตุและฉุกเฉนิเป็นหลกัสูตรแรก
  

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
คุณอ�าไพ วิชัยยะ 
(ปี พ.ศ.2534-2543) 
 ท่านเป็นผูน้�าทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ ที่ได้รับการ 
คัดเลือกสรรหาจากกรมการแพทย์ ท่านได้ก�าหนดโครงสร้าง
การพยาบาลด้านบริหาร บรกิารวชิาการทีช่ดัเจน ให้ความส�าคัญ

กบัการพฒันาบุคลากรท่ีจะเป็นผูบ้ริหารโดยส่งไปอบรมด้านผูบ้รหิารทางการพยาบาล
 ในปี 2538 โรงพยาบาลมกีารปรับภาพลกัษณ์ ให้สะอาด สวยงาม ได้แก่ ปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อม ให้ไม่มกีลิน่ ท�า 5 ส OD จดัอบรมหลกัสตูรพฤตกิรรมบรกิารเป็นเลศิ 
(Excellent Service Behavior : ESB) ก�าหนดให้มพียาบาลประชาสมัพนัธ์ จัดระเบียบ
การแต่งกายพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อยจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมพยาบาล  
สมยันัน้เร่ิมมกีารปรับโครงสร้างรองรับผูป่้วยประกนัสงัคมและให้บรกิารผูป่้วยประกนั
สังคมจ�านวนมากที่สุดในประเทศ
 การพัฒนาต้นแบบระบบงาน ได้แก่ ระบบมาตรฐานงาน IC, ENV, CSSD จน 
เป็นที่ยอมรับให้เป็น Role Model ในกรมการแพทย์และถ่ายทอดความรู้ทั่วประเทศ  
รวมท้ังไปศึกษาดูงาน CDC ท่ีประเทศมาเลเซีย มีการพัฒนาระบบเครือข่าย 
การพยาบาล โดยเป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จัดตั้ง
ศูนย์งานวิจัยทางการพยาบาล ศูนย์พัฒนาคุณภาพบริการรวมทัง้เร่ิมการพฒันาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเร่ิมเปิดศูนย์กูชี้พเลดิสนิ ในปี พ.ศ. 2538 ให้บริการรักษา
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ต่อมาปี พ.ศ. 2541 ส่งพยาบาลศึกษาอบรมหลักสูตร 
เวชปฏบิติัทางตาและริเร่ิมพฒันาศกัยภาพของพยาบาลห้องผ่าตดั เพื่อให้ก้าวทันต่อ
วิวัฒนาการและความก้าวหน้าทางการรักษาโรคข้อและกระดกู จึงด�ารใิห้เปิดหลกัสตูร 
Scrub nurse in orthopedic โดยให้พยาบาลทั่วประเทศมาเพิ่มพูนความรู้ และ 
ได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
คุณรัตนา ศิริจีระชัย 
(ปี พ.ศ. 2543-2545)
 เป็นผู ้น�าทางการพยาบาลที่ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาการ
พยาบาลอย่างต่อเน่ืองและมีอาจารย์สมหมาย หิรัญนุช เป็นที่
ปรึกษาทางการพยาบาล ซึ่งเริ่มจัดเวทีน�าเสนอผลงานพัฒนา
คณุภาพ และวิชาการพยาบาล ในยคุสมยันัน้โดดเด่นในเรือ่ง วจิยั

และพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ระบบงาน IC 
ที่มี ICN ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาจนผ่านการรับรอง
คุณภาพ ISO 14001 และเป็นที่ศึกษาดูงานทั่วประเทศ รวมทั้งให้ความส�าคัญ
กับความปลอดภัยในโรงพยาบาล จึงจัดท�าและซ้อมแผนอัคคีภัยเป็นประจ�าทุกปี 
ในยคุสมยันัน้มรีะบบประกนัสุขภาพ (30 บาทรกัษาทกุโรค) กลุ่มงานการพยาบาล
จึงเป็นแกนน�าในการจัดระบบบริการบัตรทอง

รองผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
คุณละไม แก้วอ�าไพ
(ปี พ.ศ. 2545 – 2553)
 ในปี พ.ศ. 2545-2546 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับ
เปล่ียนการจดัแบ่งโครงสร้างของสถานบรกิารสุขภาพใหม่ตามการ
ปฏิรูประบบราชการ โดยกลุ่มงานการพยาบาลปรับเป็นกลุ่ม
ภารกิจบริการวิชาการ ท่านผ่านการคัดเลือก สรรหา มาด�ารง

ต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการกลุม่ภารกจิบรกิารวชิาการซึง่มวีสิยัทศัน์ คือ “เป็นองค์กร
ที่บริการได้มาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้
ใช้บริการและสังคม”
 ในสมยัท่านเป็น “ยคุทองด้านวชิาการ” ทีพ่ฒันาผู้น�าทางการพยาบาลให้โดด
เด่น ด้านวิชาการปรับระบบบริหารการพยาบาลเป็น Unit manager & Care 
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 มีการพัฒนาองค์กรพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเน้น
การใช้การจัดการความรู้ (KM) และสร้างงานวิจัยให้สามารถน�าผลการ
วิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ากัด ผู้
บริหารทางการพยาบาลจึงต้องสนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการและงาน
วิจัย ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย 
(Routine to Research:R2R) เน้นให้มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-Based) 
 มผีลงานวจิยัทีล่งตพีมิพ์และด�าเนนิการหลายเร่ือง ได้แก่ วจิยัต้นทนุ
ทางการพยาบาล ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อและกระดูก” ประกอบด้วยโครงการ
วิจัยย่อย 10 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและวิชาชีพอ่ืนๆ รวมทั้งจัดท�ารูปเล่มเอกสาร การสอน 
ออร์โธปิดกิส์ จดัอบรมความรู ้วจัิยทางการพยาบาล พัฒนาหลกัสตูรและ
เปิดอบรมผูช่้วยการพยาบาล ตลอดจนสร้างนกัปฏบัิตกิารพยาบาล ขัน้สงู 
(Advance Practice Nursing : APN) ในสาขาอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์

รองผู้อ�านวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 
ดร. พรทิพย์ ลยานันท์ 
(ปี พ.ศ. 2553 – 2556 )
 เป็นยุคสมัยที่เชื่อมประสานการดูแลแบบ
บรูณาการ ในช่วงนัน้การเมอืงอยูใ่นภาวะวกิฤต ทัง้
จลาจล (เส้ือเหลือง-เส้ือแดง) และอทุกภยัน�า้ท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554ทีต้่อง
ย้ายผูป่้วยวกิฤตออกไปดแูลทีโ่รงพยาบาลต่างจงัหวดั เป็นยคุสมยัทีป่รบัปรงุ
อาคารผู ้ป ่วยนอก (Renovate) จึงสร้างอาคารผู ้ป่วยนอกชั่วคราว 
(Container) ในการให้บริการผู้ป่วยนอก แต่ท่านสามารถน�าพาองค์กร
พยาบาลฟันฝ่าวิกฤติได้อย่างสง่างาม รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ให้องค์กรพยาบาล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 พฒันาการบรหิารอตัราก�าลงัทีข่าดแคลนอย่างเป็นระบบ วางแผนก�าลัง
คนโดยขอโควต้ากรมการแพทย์ในการเพิ่มกรอบต�าแหน่ง โดยก�าหนด
นโยบายขึน้เวรต่างหน่วยงาน ปรับปรงุหอพกัพยาบาลให้ถกูสุขลักษณะมกีาร 
บรูณาการระบบบรหิารการพยาบาลแบบมส่ีวนร่วมกับชมุชน ทีเ่น้นการสร้าง
เสริมสุขภาพ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
“สร้างน�าซ่อม” จงึมกีารด�าเนนิโครงการต่างๆมากมาย เช่น โครงการลดอ้วน 
ลดโรค โครงการอาหารสุขภาพ โครงการวจิยัปรบัพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่ม
โรคเมตาบอลิก จ�านวน 9 เรื่อง (ทุน สปสช. และ สสส.) โครงการเครือข่าย
สาธารณสุข เขตกรงุเทพมหานคร จดัตัง้ศนูย์มติรภาพบ�าบดั การออกหน่วย
แพทย์เคล่ือนที่ เป็นต้น จนในปี 2556 ได้รับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HA & HPH) ควบคู่
กับการผ่านการรับรองมาตรฐานสภาการพยาบาล 

ในระดับหนึ่ง ต่อมาได้ขออนุมัติให้เปิดหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 
2547) มาท�างานช่วยพยาบาลในเรื่องการพยาบาลพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2550 จึงได้อนุมัติให้จัด
จ้างพนักงานมาปฏิบัติงานท่ีไม่ใช่งานการพยาบาลโดยตรงในหอผู้ป่วย (Non-nursing) ท�าให้
พยาบาลที่มีอยู่จ�ากัดสามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยตรงได้มากขึ้น 
 กลุม่ภารกจิบรกิารวชิาการ มกีารปรบักลยทุธ์และกลไกในการพฒันาการบรหิารการพยาบาล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักกระบวนการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่
 1) Patient Care System Management
 2) Nursing System Management
 3) Nursing Personnel Management
  เพือ่ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ดงักล่าว จงึมกีารวเิคราะห์ภาระงานของแต่ละต�าแหน่งแล้ว
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการใหม่ จากเดิมจัดเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงานมาเป็นผูจ้ดัการ
หน่วยงาน (Unit Manager) ให้รับผดิชอบจดัระบบงานการจัดการทรพัยากร และก�าลังคนให้มี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานตามสาขาการพยาบาล และเพิ่มให้มีพยาบาลมาท�าหน้าที่เป็นผู้
จดัการด้านคณุภาพการบรกิารพยาบาล (Care Manager) ในทกุสาขาทางการพยาบาล/กลุม่โรค 
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละงาน (Matrix Organiza-
tion) มีการคัดเลือกและสรรหาผู้บริหารการพยาบาล มาบริหารกลุ่มภารกิจบริการวิชาการโดย
มีหัวหน้าพยาบาลเป็นประธาน

 ย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2547 กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสขุได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของบทบาทหลกัใน
การเป็นกรมวิชาการซึ่งต้องท�าหน้าที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Excellence center) โดยมีผลผลิต ดังนี้
 1) Super tertiary Care
 2) Research and Development
 3) Training Center
 4) Reference Center
 5) National body and Policy Advocacy
 6) Referral Center
 7) Networking
 จึงได้จัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานโดยแบ่ง
โครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภารกิจอ�านวยการ กลุ่มภารกิจ
วิชาการ และกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โดยมีพยาบาลวิชาชีพ  
9 วช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเป็นผู้น�าสูงสุด ท�าหน้าท่ีเป็น 
รองผูอ้�านวยการกลุม่ภารกจิบรกิารวชิาการ และหวัหน้ากลุม่ภารกจิ
บริการวิชาการ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่  
กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก และกลุ่มงาน
วิชาการพยาบาล โดยมีเจตจ�านง คือ พัฒนาระบบบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศโดยเฉพาะการเป็น Excellence 
ทาง Orthopedics และ Trauma ในช่วงระยะเวลานี้ผู้รับบริการมี
จ�านวนมากขึ้นและมีภาวะการเจ็บป่วยที่รุนแรงยุ ่งยากซับซ้อน 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอัตรา
ก�าลังอย่างรุนแรง และมีภาระงานมาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 
การพยาบาล จึงน�าเสนอปัญหาแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลด้วยการจัด
จ้างพยาบาลนอกเวลาและพยาบาลรายคาบ สามารถแก้ไขวิกฤตได้
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สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทีม่เีทคโนโลยทีางการแพทย์ โดดเด่นในความเป็น Excellence Center ทาง Orthopedics และ 
Trauma และต้องพัฒนาความเป็นผู้น�าทางการพยาบาลให้ Sustainable Excellence ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันบริการด้านการศึกษาและการพยาบาลที่มีคุณภาพระดับประเทศ ใน 
ปี 2562” โดยมีเป้าหมาย เป็นสถาบันร่วมผลิตพยาบาลเฉพาะทางและฝึกอบรมบุคลากรทาง 
การพยาบาล ให้บรกิารพยาบาลตตยิภมูหิรอืสงูกว่า และเป็นเลศิทางวชิาการพยาบาลรวมทัง้สร้าง
ความร่วมมอืทางการแพทย์กบัเขตบรกิารสขุภาพและนานาชาติ ก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิการ
ตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายแบบมีส่วนร่วมกับผู้น�าทางการพยาบาลทุกระดับ 6 ข้อ ได้แก่
 1) พฒันาเป็นสถาบนัร่วมผลติพยาบาลเฉพาะทางและฝึกอบรมบคุลากรทางการแพทย์อืน่ๆ 
ด้วยการพฒันาหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง อีกทั้งต้องร่วมผลิตและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ 
พยาบาลระดับปริญญาตรี
 2) พัฒนาการพยาบาลระดับตติยภูมิและสูงกว่าครบทุกสาขา ด้วยการสร้างระบบบริการ
ตติยภูมิและสูงกว่ารวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายด้าน Continuing care ในกลุ่มโรคที่ซับซ้อน
 3) ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการทางการพยาบาล ด้วยการจดัการความรูแ้ละพฒันางานวจิยั 
R2R นวตกรรมทางการพยาบาลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
 4) สร้างความเชือ่มโยงระบบ Service plan ด้วยการวเิคราะห์ข้อมลูระบปุระเดน็การพฒันา
เครือข่ายร่วมกับเขตบริการสุขภาพรวมทั้งก�าหนดผู้รับผิดชอบ ติดตามตัวชี้วัดการด�าเนินการ
 5) พฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ ด้วยการพฒันาฐานข้อมลูด้านอตัราก�าลัง เครือ่ง
มือ/วัสดุอุปกรณ์ วิชาการและการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 
 6)  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการทรัพยากร ด้วยระบบ 
โลจสิตกิส์ ส่ือสารอย่างมีประสิทธภิาพ ด้วย Digital transformation สร้างผู้น�าทางการพยาบาล 
และธ�ารงรักษาบุคลากรทางการพยาบาลให้ท�างานอย่างมีความสุข
  ในปี พ.ศ. 2560 กรมการแพทย์ จดัท�าข้อตกลงความร่วมมอื (MOU) กบัวทิยาลัยเซนต์หลุยส์ 
จดัหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลแบบประคบัประคอง ซึง่สามารถเปิดด�าเนนิ
การในปี พ.ศ. 2561 ด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบัน 
มะเร็งแห่งชาติ ฯลฯ
 แนวคิดในการพัฒนาในอนาคตต้องการให้เกิดความเชีย่วชาญทางการพยาบาลเฉพาะสาขา 
รวมทัง้พัฒนาให้เกดิหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทัง้ระยะส้ันและระยะยาว อาท ิเช่น หลักสูตร 

Scrub nurse in orthopedic จาก 5 วัน เป็น 1 เดือน 
หลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป่้วย
วิกฤต 4 เดือน และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขา Intermediate care 4 เดือน เป็นต้น
 ตลอดระยะเวลา 70 ปีของงานการพยาบาล 
โรงพยาบาลเลิดสิน ผลผลิตที่ประจักษ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นและการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลอย่าง
ชัดเจนทั้งทางด้านบริหาร บริการและวิชาการเพื่อก้าวสู่
การพฒันาองค์กรสูค่วามเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูท้ีย่ัง่ยนื
อย่างเป็นรปูธรรม เป็นผลมาจากวสิยัทศัน์อนัยาวไกลของ
ผู ้บริหารทางการพยาบาลตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่ง 
ถึงปัจจุบัน จากการเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน เกิดเป็นพลัง 
ขับเคล่ือนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาลอย่างไม่หยดุนิง่เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
แก่ประชาชน

 เป็นครั้งแรกในการจัดท�าข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กบัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิลสูก่าร
ปรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ จาก 2 เดือน เป็น 4 เดือนเปิดหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนกีรงุเทพโรงพยาบาลราชวถิี 
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี รวมทั้งส่งบุคลากรเข้าอบรม
ในหลกัสตูรศาสตร์และศลิป์ทางการพยาบาล หลกัสตูรครู
พีเ่ลีย้ง เพือ่วางรากฐานของการเป็นครพูยาบาล ผูถ่้ายทอด
วชิาการ นอกจากนีย้งัจดัท�าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กบัวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนนทบรุ ีส่งพนักงานช่วย
เหลือคนไข้ ไปเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ต่อเนื่อง 1 ปี 
รวมท้ังสนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R) 
และการน�าเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

รองผู้อ�านวยการ
ด้านการพยาบาล 
คณุเสาวพนัธ์ สงสงัข์ทอง 
(ปี พ.ศ. 2556 - 2559 )
 เป็นยุคสมัยที่กรมการแพทย์
ปรับโครงสร ้าง และงานการ
พยาบาลจากกลุ่มภารกิจบริการ

วิชาการเป็นกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล มีการทดลอง
ปรบัโครงสร้างการพยาบาล จาก 3 กลุม่งาน เป็น 15 กลุม่
งานตามสาขาการพยาบาลเพือ่สนบัสนนุความก้าวหน้าทาง
วชิาชพีพยาบาล จงึเป็นยคุของการส่งเสรมิความเชีย่วชาญ
เฉพาะทางน�าไปสู ่การเป ิดศูนย ์หัวใจและทรวงอก  

Ostomy Clinic, TB Clinic, COPD & Asthma Clinic, Stroke unit ใช้รูปแบบการพยาบาล
แบบการจัดการรายกรณี (Case manager) ที่สอดคล้องกับทีม Service plan ตามนโยบาย 
Service excellence มีการด�าเนินการน�าระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน 
(P4P) มาใช้เพื่อเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เริ่มน�าระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการลดขั้นตอน 
ในระบบบริการ เช่น ระบบขนส่งกลาง ระบบรับและส่งเครื่องมือ พัสดุ เป็นต้น ส่งเสริมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ สร้างงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis สนับสนุนการพัฒนางานประจ�าสู่งานวิจัย (R2R) ที่ด�าเนินการส�าเร็จ จ�านวน 
6 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลทั้งด้านบริหารและการปฏิบัติการพยาบาล  
ในทุกสาขาการพยาบาล
 สมยันีม้ผีลงานโดดเด่นในเรือ่ง การนเิทศทางคลนิกิ การบนัทกึทางการพยาบาลแบบ Focus 
charting รวมทั้งท�าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
จดัหลกัสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุเฉนิ (ENP) ตลอดจนเป็น 
แกนหลักในการบริหารจัดการหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ 
และ หลักสูตร Scrub nurse จนเป็นหลักสูตรที่มีผู้ประสงค์เข้าเรียนมากที่สุด

มองพัฒนาการงานการพยาบาล 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ปัจจุบันและอนาคต

รองผู้อ�านวยการด้านการพยาบาล 
คุณนิตยา ภูริพันธุ์
(ปี 2559 – ปัจจุบัน)
 แนวโน้มการพยาบาลของโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบันและอนาคต 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนโยบาย Thailand 4.0 
ที่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพการเป็นโรงพยาบาล Super tertiary 
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>> กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประวัติความเป็นมา

 เริ่มก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช 2537 ส�านักงานตั้งอยู่ชั้น 3 ตึกอ�านวยการ (ปัจจุบันคือ
อาคารผู้ป่วยนอก) วัตถุประสงค์เพื่อน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ภายในโรงพยาบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) โดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ ท�าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานใน 
โรงพยาบาล ทัง้ด้าน Software และ Hardware และข้อมลูสารสนเทศ ดแูลรกัษาระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพในด้านบริหารและบริการอย่างสูงสุด 

	 ระยะแรก ด�าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเลิดสิน โดยม ี
นายแพทย์หิรัญย์ ศรีจินไตย เป็นประธานคณะกรรมการ ในขณะนั้นบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของการจัดการด้านสารสนเทศ จึงส่งคณะกรรมการอบรมเรื่องสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (Management Information System : MIS) เข้าศึกษาดูงานการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการ
ของโรงพยาบาลภาครฐัและเอกชน เพือ่น�าความรูม้าประยกุต์ใช้ พฒันาหารปูแบบการด�าเนนิงานทีเ่หมาะ
สมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเลิดสิน 
	 ด้านการบรหิารงาน จดัท�าค�าของบประมาณ ชือ่โครงการพฒันาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ในการ
จดัซือ้อปุกรณ์ Hardware, Software การจดัเตรยีมความพร้อมของบคุลากร (People ware) วตัถปุระสงค์
เพื่อสามารถติดตั้งระบบเครือข่าย (Local Area Network) ให้เต็มระบบ โดยมีผู้พัฒนาโปรแกรมเจ้าแรก 
คือบริษัท ดาต้าแมท จ�ากัด (มหาชน) 

 ต่อมาปีพุทธศักราช 2546 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล ให้ดี 
ยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รองรับงานของโรงพยาบาลท้ังด้านการบริการ การบริหารและ 
การวจิยัทางการแพทย์ โดยมอบหมายให้นายแพทย์ธรีชยั ยงชยัตระกลู เป็นประธาน จดัท�าโครงการพจิารณา
และจัดซื้อโปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศส�าหรับโรงพยาบาลเลิดสิน (Information Management 
System for Lerdsin Hospital ,IMSL) และว่าจ้างบริษัท เอส เอส บี (กรุงเทพ) จ�ากัด เป็นผู้พัฒนา
โปรแกรม เริ่มติดตั้งโปรแกรมใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 และใช้งานจนถึงปัจจุบัน 

ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
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 • ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่างๆ (หน่วยงาน,ทีม และ 
โรงพยาบาล) เพื่อใช้ในกระบวนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 • มีสัญญาณ Wi-Fi ครอบคลุมพ้ืนท่ี 80% ภายใน 
โรงพยาบาล
 • จัดหาดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ 
การใช้งานอยู่เสมอ
 • ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โดย 
ตดิตัง้โปรแกรมสแกนไวรัสในเครือ่งลูกข่ายทกุเครือ่ง และสร้าง
สถานที่เก็บข้อมูลส�ารอง (คนละอาคาร)
 • เคร่ืองแม่ข่ายมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เมื่อมี 
การขัดข้องเช่นกรณีไฟฟ้าดับ จะมีระบบไฟส�ารองท�างานทันที
 • แพทย์ใส่รหัสโรคและส่ังยาจากห้องตรวจผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (CPOE)
 • แพทย์บันทึกข้อมูลประวัติและการตรวจร่างกายใน
ระบบคอมพิวเตอร์ (EMR)
 • เชือ่มต่อข้อมลูจากบตัรประชาชนเข้ากบัระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล
 • ใช้ระบบ Logistic ในการรับส่งเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
 • จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ในรูปแบบ Digital 
file สามารถค้นหาใน intranet โดยการใช้ Username และ 
Password
 • ทบทวน ปรับปรุงความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • ปรับปรุงแบบฟอร์มเวชระเบียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละวิชาชีพ

ภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามกรมการแพทย์ จึงได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีหน่วยงานภายใต้สายการบังคับบัญชา 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
งานศนูย์คอมพิวเตอร์ งานเวชระเบยีนผูป่้วยนอก งานเวชระเบยีนและสถติ ิและ งานเวชนทัิศน์ 

ท�าเนียบผู้บริหาร
 1. นายแพทย์หิรัญย์ ศรีจินไตย พ.ศ. 2537-2542  ( 5 ปี )
 2. นายแพทย์วัลลภ ส�าราญเวทย์ พ.ศ. 2542-2546  ( 4 ปี )
 3. นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล พ.ศ. 2546-2557  ( 11 ปี )
 4. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

บุคลากร กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์  จ�านวน 11 คน 
 • งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก  จ�านวน 16 คน
 • งานเวชระเบียนและสถิติ  จ�านวน 12 คน
 • งานเวชนิทัศน์  จ�านวน 7 คน
  
ผลงานที่ผ่านมา
 • ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล HIS (Hospital Informa-
tion System) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
 • เชื่อมต่อระบบ HIS เข้ากับระบบงานอ่ืนๆเช่น ระบบจัดเก็บภาพ (PAC), ระบบ 
ห้องปฎิบัติการทางคลินิก (LIS)
 • ปรับปรุงข้อมูลใน Website และIntranet ให้ update อยู่เสมอ
 • จัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ในการใช้งานโปรแกรมของโรงพยาบาลเพื่อความถูกต้องของ
การลงข้อมูล
 • Retraining บุคลากรเพื่อลดความผิดพลาดในการลงข้อมูล
 • ตรวจสอบข้อมูลก่อนน�ามาวเิคราะห์ และน�าข้อมลูทีผ่่านการวเิคราะห์มาใช้ในการพฒันา
งานคุณภาพของโรงพยาบาล
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การเชื่อมโยง ขาดความร่วมมือจากแพทย์ ผู้บริหาร และศูนย์พัฒนาคุณภาพ จึงทุ่มเทความพยายามไปที่ 
การสร้างความร่วมมอืของแพทย์ซึง่เป็นหวัใจส�าคัญ ใน PCT และองค์กรแพทย์ ส่งเสรมิการบริหารความเส่ียงร่วมกบั
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เกื้อกูล และ Share ข้อมูลกัน รวมทั้งการผ่านการประเมิน 
3 ระบบใหญ่ จากสถาบันวิชาชีพ ได้แก่ ระบบยา ระบบ Lab และระบบเวชระเบียน จน พรพ. เล็งเห็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ดี ในที่สุดก็บรรลุผลส�าเร็จ และผ่านการ Accreditation ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2547 จาก
บทเรียน และประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาคุณภาพ ท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ให้เป็นโรงพยาบาลแห่งคุณภาพของประชาชนตราบนานเท่านาน ต่อไป

ระยะหลังผ่านการรับรองและเตรียมการเข้ารับการประเมิน Re-accreditation 
 การป้องกันแชมป์ ยากกว่าการได้รับแชมป์ ประกอบกับโรงพยาบาลต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลง 
หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนผู้อ�านวยการ จากนายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ เป็น นายแพทย์อนันต์ เสรฐภักดี 
เปลีย่นผูท้�างานในศนูย์พฒันาคุณภาพเป็นคณุสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุง่ แทน ดร.อุไรวรรณ พรทวีวุฒ ิซึง่ลาออกไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลก็ปรับเปลี่ยนแบบประเมินตนเอง โดย 
น�า SPA (Standard-Process-Assessment) มาใช้ การเข้าร่วมน�าร่องท�า Trigger tools และ Safety Goals – 
SIMPLE ท�าให้ทีม FA, ทีม Internal Survey, ทีม RM ต้องท�างานอย่างหนัก และยังคงต้องท�ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น น�าเสนอผลงานคุณภาพปีละ 2 ครั้ง โครงการ Cleaning technology 
การจัดการความรู้ (CoPs) ซึ่งได้รวบรวมผลงานลง Website และวารสาร KM นับเป็น KPI ของทุกหน่วยงาน
และใช้ในการประเมินโบนัสประจ�าปี 

ช่วง Re-accreditation ครั้งที่ 1 
	 วนัที	่11-12	มถินุายน	2552	พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจ ต้อนรบัคณะผูเ้ยีย่มส�ารวจแต่กย็งัมกีารตดิ CAR 
ให้แก้ไขภายใน 3 เดือน ประการส�าคัญคือ เวชระเบียนผู้ป่วยนอก บริหารความเสี่ยง IC PP และห้องล้างไต 
ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการ รองผู้อ�านวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการและทีม 
ได้ร่วมกันผลักดันการพัฒนาจนผ่านการประเมินไปได้ด้วยดี ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ซึ่ง คณะผู้ประเมิน

ได้ขอให้โรงพยาบาลเพ่ิมเติมระบบบริหารความเส่ียงให้
สมบูรณ์ขึ้น เพื่อจะน�าเข้าประชุมผู้รับรอง โรงพยาบาล 
จึงต้องด�าเนินการวิเคราะห์และจัดส่งเอกสารอีกครั้ง 
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในโรงพยาบาล ในที่สดุ
ก็ได้รับการรับรองอีกคร้ัง ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2553 
สมด่ังความตัง้ใจของบุคลากรทกุคนในโรงพยาบาลเลิดสิน

ช่วง Re-accreditation ครั้งที่ 2 
	 เป็นช่วงสมัยนายแพทย์ภาสกร	 ชัยวานิชศิริ	 เป็น 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	นายแพทย์สุทัศน์	 ดวงดีเด่น	
เป็นประธานศูนย์	HA และคุณสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุ่ง 
เป็นหวัหน้าทีม HA จากนโยบายกรมการแพทย์ให้โรงพยาบาล
ในสังกดักรมการแพทย์ผ่าน HA ให้หมด และการได้รับเงิน
สนับสนุน จากส�านักงานประกันสังคม ให้กับโรงพยาบาล
ที่ผ่าน HA เป็นแรงผลักดัน โรงพยาบาลใช้กลยุทธ์ “รู้เขา
รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ส่งประธานศูนย์ไปอบรม
หลักสูตร Surveyor เพื่อท�าความเข้าใจกระบวนการ HA 
และการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาล น�ามาถ่ายทอด 
ให้กับทีม และส่งบุคลากรเข้าเรียนรู้กิจกรรมของ HA 
ในทุกๆ เรื่อง ผู้บริหารสูงสุดช่วยชี้ประเด็นทางบริหาร 
และมีบทบาทส�าคัญในการตอบค�าถามผู้ประเมิน ผลการ 
Re-accreditation ครั้งที่ 2 ให้มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม
ในเวลาที่ก�าหนดและได้รับการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 17 
พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

งานพัฒนาคุณภาพ

 โรงพยาบาลเลิดสิน ตระหนักถึงความคาดหวังเรื่องคุณภาพของประชาชนที่มาใช้บริการ จึงน�าระบบ 
การพัฒนาคุณภาพมาใช้ตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ซึ่งพอสรุปเป็นช่วงๆ ดังนี้

	 พ.ศ	 2536-2553	 แพทย์หญิงใยวรรณ	 ธนะมัย	 รองผู้อ�านวยการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ	
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์	โรงพยาบาลเลิดสิน	และดร.อุไรวรรณ	พรทวีวุฒิ เป็นแกนน�า

ช่วงเตาะแตะ ปี พ.ศ 2536-2540
 เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ในหลักการของการพัฒนาคุณภาพ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรม หลักสูตร 
Facilitator ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรพยาบาล ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ต่อมาตั้งทีม Internal 
survey ช่วยการตรวจสอบ และขยายผลทั่วทั้งองค์กร แต่ก็ยังไม่สามารถท�าให้อยู่ในงานประจ�าได้

ช่วงตื่นตัว ปี พ.ศ.2541-2543 
 กระแสการรับรอง ISO 9002 ในสถานพยาบาลภาคภาคเอกชนเร่ิมขยายตัว ซ่ึงขอรับรองคุณภาพใน 
บางแผนก หรือทั่วทั้งองค์กรก็ได้ โดยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง มีการเขียนคู่มือการปฏิบัติ และประเมิน
การปฏบิตัติามคูม่อื ซ่ึงเป็นหลกัการของ QA (Quality Assurance) ท่ีน�าวงจรของ Deming (Plan-Do-Check-
Act หรือ PDCA) มาประยุกต์ใช้ โรงพยาบาลจึงได้น�าระบบ ISO 14001 มาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเชิญวิทยากร
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และด�าเนินการควบคู่ไปกับ HA จนผ่าน 
การรับรอง ISO 14001 เมือ่วนัที ่7 มถินุายน 2552 ในส่วนของ HA ยังขาดความเชือ่มโยงในการพฒันาคณุภาพ 
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดน้อยมาก ซึ่ง ISO ช่วยผลักดันได้ เริ่มรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ส่งผลงาน 
CQI มาเสนอแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่มีรูปแบบที่ตายตัวร่วมกับให้น�าเอา 5 ส. มาผนวก จนประสบความส�าเร็จ
และเป็นรูปแบบที่มีผู้มาขอดูงานอยู่เป็นเนืองๆ

>> กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

ช่วงการ Accreditation
 โรงพยาบาลปรับโครงสร้างทีมพัฒนาคุณภาพเพื่อ
รองรับระบบ HA และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ.2542 มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพโดยมี 
Facilitator และ Internal surveyor เป็นเหมือนแขนขา
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ ตั้งทีมน�าคุณภาพขึ้นมา 6 ทีม 
ตามโครงสร้างที่ระบุในมาตรฐานฉบับกาญจนาภิเษก 
อันได้แก่  
 1) Infection Control 
 2) Information Management 
 3) Environment  
 4) Medical Staff Organization 
 5) Nursing Staff Organization 
 6) Human Resource 
 และ PCT 7 ทมี อนัได้แก่ สาขา สตูกิรรม ออร์โธปิดกิส์ 
กมุาร ศลัยกรรม อายรุกรรม ตา และ หู คอ จมกู ท�าหน้าที่ 
ในการวางนโยบายคณุภาพ แผนพฒันา บรหิารความเสีย่ง 
และพัฒนางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในด้าน
ต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยมีศูนย ์พัฒนาคุณภาพเป็น 
ผู้ประสานงาน ท�ากิจกรรม Peer Review จากสถาบัน 
ร่วมสงักดั และรบัเป็นแหล่งฝึกอบรม external surveyor 
ของสรพ หลายครั้ง รวมถึงรับการประเมินในรูปแบบ 
Pre-survey 2 ครั้ง และ ICV (intensive consultation 
visit) อีก 3 คร้ังจาก พรพ แต่ผลการพัฒนาก็ยังขาด 
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สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 3) โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) 
 4) โครงการพัฒนาความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน (MRA) 
 5) โครงการพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่านโปรแกรม Drug error track 
  ของโรงพยาบาล 
 6) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน/หอผู้ป่วย (5ส.) ซึ่งมีผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดี 
 
ปี	2561	ด�าเนินการต่อเนื่องอีก	10	โครงการ	เน้นนโยบาย	2P	Safety	ได้แก่	
 1) โครงการผ่าตัดปลอดภัย (Safe surgery) 
 2) โครงการ Rational Drug Used & Multidrug Resistant Organisms 
 3) โครงการการสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติ 
 4) โครงการพัฒนาระบบบริการโดยใช้กระบวนการโลจิสติกส์ 
 5) โครงการโรงพยาบาลเลิดสิน 4.0 
 6) โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานพัฒนาคุณภาพ 
 7) โครงการพัฒนาการใช้ Clinical Tracer เพื่อการทบทวนคุณภาพทางคลินิก 
 8) โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย โดยใช้ตัวส่งสัญญาณ (Trigger tool) 
 9) โครงการพัฒนาความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน 
 10) โครงการรู้ทันกันหักซ�้า (Re-fracture Prevention) (เตรียมขอรับรองเฉพาะโรค DSC) และแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาลเลิดสิน (Lerdsin Quality Committee) มีผู้อ�านวยการเป็นประธาน และ
ศนูย์พฒันาคณุภาพเป็นทมีเลขานกุาร เพือ่ตดิตามความก้าวหน้าการพัฒนาคณุภาพ ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเห็น
ต่อการแก้ปัญหาเชงิระบบของทมีสหสาขาวชิาชพี (PCT) ทมีระบบงานส�าคญัของโรงพยาบาล และทมีสนบัสนนุ
บริการที่เกี่ยวข้อง เดือนละครั้ง ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย 
(Patient & Personnel Safety Hospital; 2P Safety Hospital) ของกระทรวงสาธารณสขุ ร่วมกบั สรพ. และ 
16 องค์กรเครอืข่าย ผลกัดนัจนได้การรับรองคณุภาพเฉพาะโรค (DSC) เรือ่ง การรกัษาภาวะกระดกูสะโพกหกั 
ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแบบบูรณาการ (Osteoporotic Hip Fracture Management) ในปี 2562 
	 ท้ายนี้	 ศูนย์พัฒนาคุณภาพได้วางแผนเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อ Re-accreditation ครั้งที่ 4 
ในปี 2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลเลิดสินจะผ่าน Re-acc อีกครั้ง

ช่วง Re-accreditation ครั้งที่ 3 
		 เป็นช่วงสมัย	นายแพทย์สมพงษ์	ตันจริยภรณ์	เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล	แพทย์หญิงเสาวนินทร์	
อินทรภักดี	เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ	และคุณสายธรรม	วงศ์สถิตวิไลรุ่ง	เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนา
คุณภาพ มีการปรับ วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เป็นสถาบันการศึกษาและบริการทางการแพทย์ชั้นน�าทีม่คีณุภาพ
ระดับประเทศ	 ในป	ี 2562”	 และเป็นช่วงที่ทีมน�า/ระบบงานส�าคัญ และ PCT หลายทีม มีการปรับเปลี่ยน 
บุคลากรใหม่ จึงต้องเรียนรู้มาตรฐาน HA ค่อนข้างหนัก เน้นการด�าเนินการร่วมกับทีมระบบบริหารความเสี่ยง 
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RM) ก�าหนดเข็มมุ่ง 2P safety ตามมาตรฐาน SIMPLE โดยเลือกประเด็นส�าคัญ
ที่เป็นปัญหาในการพัฒนามาเป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ใช้แนวคิด 3P, 3C-PDSA ,Trigger tool และ Clinical 
tracer มาช่วยพัฒนา และยังคงกิจกรรมน�าเสนอผลงาน และผลักดันสู่เวที HA Forum ของ สรพ. ทุกปีๆ ละ 
1-3 เรื่อง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสหวิชาชีพ มาร่วมขับเคลื่อนและเป็นแกนน�าหรือ Facilitator 
หลัก ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ได้แก่ 
 1) ส่งบุคลากรประชุม/อบรม หลักสูตรต่างๆ ของ สรพ. 
 2) ส่งบุคลากรเข้าประชุมและน�าเสนอผลงาน HA Forum 
 3) จัดเวทีประชุม/ติดตาม/น�าเสนอรายงานความก้าวหน้าของทีมน�า/ ระบบงานส�าคัญ และ PCT 
 4) Leader Round & Risk Round 
 5) การเยี่ยมส�ารวจภายใน (IS) 
 6) จัดมหกรรมน�าเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI) 
 7) โครงการ R2R เพื่อน�ามาพัฒนาบริการ 
 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ได้รับการตรวจประเมินจาก สรพ. มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
ได้แก่ 
  1) ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
  2) ระบบบริหารจัดการอัตราก�าลังเพื่อเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์ 
  3) การส่งเสริมบรรยากาศท�าให้เกิดการพัฒนาระบบงานส�าคัญร่วมกัน 
  4) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย ชุมชน และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
  5) ส่งเสริมการทบทวนเวชระเบียน ด้วย Trigger tool 
  6) พัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน และขอให้โรงพยาบาลส่งเอกสารเพิ่มเติมในเวลาที่ก�าหนด จากนั้น 
สรพ. ได้ส่งทีมอนุกรรมการเข้ามาเยี่ยมส�ารวจซ�้า เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2559 และในทีส่ดุกผ่็านการรบัรอง

อกีคร้ัง ในวนัที ่22 พฤศจิกายน 2559 ได้เข้ารบัประทาน
ประกาศณยีบตัรกบัพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินดัดามาต ุในงานประชมุวชิาการ HA forum 
ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม 
เมืองทองธานี

ช่วงเตรียม Re-accreditation ครั้งที่ 4 
ในปี 2562
 ผู้รบัผดิชอบพฒันาคณุภาพชุดเดมิ และเพิม่พยาบาล 
Fulltime 1 คน คือ คุณสุรางค์ ตันติวิญญูพงศ์ โดย 
รบัผดิชอบงานความเสีย่งด้วย และพยาบาล Part time อกี 
1 คน คือ คุณพรทิพย์ สายสุด สรพ. ได้ปรับปรุงมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4) 
ประกาศใช้เม่ือวนัที ่1 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้บุคลากร
ในโรงพยาบาลต้อง ศึกษา เรียนรู้ มาตรฐาน HA ฉบับใหม่ 
เพื่อเตรียม Re-acc ครั้งที่ 4 โดยจัดอบรม ให้ Facilitator 
และบคุลากร จ�านวน 2 หลกัสตูร ได้แก่ Quality Change 
Agent และการ เขียน Service profile ในปี	 2560 
ผูอ้�านวยการมกีลยทุธ์/นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผล
การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ P4P (Quality	 point) 
ผลักดันโครงการน�าร่อง 6 โครงการ ที่ สรพ. เสนอแนะ 
ให้เร่งด�าเนินการแก้ไข ได้แก่ 
 1) โครงการพฒันาคณุภาพการดแูลผูป่้วย โดยใช้ตวั
ส่งสัญญาณ (Trigger tool) 
 2) โครงการพัฒนาการใช้ Clinical Tracer เพื่อ 
การทบทวนคุณภาพทางคลินิก 
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>> กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกันสุขภาพ 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงาน/ฝ่าย
 โรงพยาบาลเลดิสนิ จดัตัง้ งานประกนัสงัคม สังกดักบั
ฝ่ายเวชกรรมสังคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ และปัจจุบันงาน
ประกันสังคมสังกัดกลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกัน
สุขภาพ 
 โรงพยาบาลเลดิสิน เป็นหนึง่ในสถานพยาบาลภาครฐั
ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมตั้งแต่ระยะแรก และ
เนื่องจากการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมมีรายละเอียด
มากมาย และมีข้อกฎหมายเข้ามาเก่ียวข้องซ่ึงแตกต่างจาก
ผู้ป่วยทั่วไป โดยจัดต้ังงานประกันสังคมขึ้นมาเป็นหน่วย
งานหลักเพื่อรองรับการให้บริการโดยมีหน้าที่รับผิดชอบ 
ประสานงานกับหน ่ วยงานภายในและภายนอก 
โรงพยาบาลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ต่อมาได้มกีารขยายงานบรกิาร
คือจัดตั้งคลินิกตรวจโรคทั่วไปส�าหรับผู้ป่วยสิทธิประกัน
สงัคม ให้บรกิารตรวจรกัษาตัง้แต่เวลา 08.00-12.00 น. 
ในวันเวลาราชการ เนื่องจากผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) สถาน
ประกอบการ(นายจ้าง) เป็นผู้ที่กฎหมายบังคับให้ต้องส่ง
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยมี

ส�านักงานประกันสังคมเป็นผู้บริหารเงินกองทุน ท�าให ้
ผู ้ประกันตนคาดหวังความเป็นเลิศด้านบริการจาก 
โรงพยาบาล สถานประกอบการและผูท้ีเ่กีย่วข้องอกีทัง้ยงั
ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายจากส�านักงาน
ประกันสังคม จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้งานประกันสังคม
ได้มกีารพฒันาการให้บรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ อาทิเช่น จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอด 
24 ชัว่โมง จดัช่องทางรบัยาเฉพาะผูป่้วยประกนัสงัคม จดั
หอผู้ป่วย ส�าหรบัผู้ป่วยประกนัสงัคมทีแ่พทย์รบัไว้รกัษาใน
โรงพยาบาล ต่อมาขยายเวลาบริการตรวจรักษาในคลินิก
ประกันสังคมเป็น 07.00-16.00 น. วันเวลาราชการ 
จัดหาคลินิกและโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้กับผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิพิเศษกรณีฝากครรภ์ 
คลอดบุตร และทันตกรรม นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการให้
บริการด้านเอกสารการเงินและธุรการ เพ่ือให้การบริการ
เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและครบวงจร จงึได้มกีารขยาย
บริการส�าหรับผู้ป่วยกองทุนเงินทดแทนที่ได้รับอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน 

กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกันสุขภาพ 

 จากการพัฒนางานประกันสังคมอย่างสม�่าเสมอและ
ต่อเน่ือง ท�าให้ผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลเลิดสินเป็น
โรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก ดังจะเห็นได้จากยอดผู้ประกัน
ตนมจี�านวนเพิม่ขึน้มาโดยตลอด และอยูใ่นล�าดบัต้น ๆ ของ
ประเทศ ปัจจุบันมียอดผู้ประกันตนเฉลี่ย 248,754 คน 

ความภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น
 1. สถานพยาบาลพฒันางานประกนัสงัคมดเีด่น พ.ศ. 
2539, 2542
 2. การประสานงานและการให้บรกิารทางการแพทย์
เป็นอย่างดี แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน พ.ศ. 2546
 3. ส ถ า น พ ย า บ า ล ใ น ด ว ง ใจ ร ะ ดั บ ภ า ค เข ต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
 4. สถานพยาบาลในดวงใจ รางวัลที่ 1 ส�าหรับสถาน
พยาบาลที่มีจ�านวนผู้ประกันตนมากกว่า 100,000 คน 
ประจ�าปี พ.ศ. 2549
 5. สถานพยาบาลในดวงใจ พ.ศ. 2552 รางวลัพเิศษ 
(ดีเด่นด้านการให้บริการรับส่งต่อผู้ประกันตน)

งานประกันสังคม



239238

สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 ความภาคภูมิใจ ได้จากการสัมภาษณ์ประธานชมรม
เม่ือวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คือ การได้
ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประชาชนโดยรอบโรงพยาบาล 
มักเป็นประชาชนชาวจีน อาจารย์เบญจวรรณมีเชื้อสาย
ชาวจีน และบอกว่าชาวจีนถือว่า การรู้จักบุญคุณเป็น 
เรื่องส�าคัญ การได้มาท�าประโยชน์และชักชวนสมาชิก 
มามอบทุนให้โรงพยาบาล หรือมอบให้ผู้ยากไร้ในนาม
ชมรมผู ้สูงอายุของโรงพยาบาลเสมอมา ถือเป็นส่ิงที ่
ภาคภูมิใจและจะยังด�าเนินการต่อไป ส่วนเรื่องสุขภาพ
ส�าคัญที่ใจ การดูแลตนเองอยู่ที่ใจ การให้ก�าลังใจก็ส�าคัญ
ปัจจุบันยังมีการแจกน�้าเต้าหู้ให้ผู้รับบริการทุกวันอังคาร 
เพราะคิดว่าผู้รับบริการมาแต่เช้าควรมีอาหารรองท้อง 
และได้ร่วมกิจกรรม คัดกรองแนะน�าให้ผู ้สูงอายุเข้า 
ตรวจรักษา มีสมุดจดกิจกรรมประจ�าวันที่มา และถ้ามี
โอกาสจะช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขอความช่วยเหลือ 
ผ่านแพทย์หรือทีมรักษาพยาบาล ขณะนี้ คณะกรรมการ
ของชมรมและประธานมอีายมุากขึน้ มกีารปรบัสถานทีต่ัง้
ชมรมการประชมุเริม่น้อยลง ชมรมยงัยนิดช่ีวยโรงพยาบาล
และให้โรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพหลัก ในการให้สมาชิก
ชมรมมาช่วยท�าหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป 

2. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนวัดยาง
 ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพ่ือให้
บรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึง่โรงพยาบาลเลิดสิน
เร่ิมด�าเนินการ 1 มกราคม 2545 เป็นแม่ข่ายโซน 9  
ในพื้นท่ีเขตสาทร บางรัก พระโขนง คลองเตย (แขวง
คลองตัน แขวงพระโขนง) ประเวศ (แขวงหนองบอน 

สมาชิก จัดจุดพบปะสมาชิก จัดสมุดการบอกทางแก่ญาติ
และท�าสมุดให้ญาติผู้ป่วยเขียนติชมหน่วยงานต่างๆ เพื่อ 
ให้เป็นกระจกส่องให้โรงพยาบาล ในสมยัที ่2 มกีารจดัหาเงิน
เป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ขัดสน ค่ารักษาพยาบาล
แก่สมาชิกชมรมเอง สมัยที่ 3 จัดหาเงินเพื่อให้แก่พนักงาน
โรงพยาบาลท่ีมรีายได้น้อย กูยื้มคร้ังละ 3,000 บาท ผ่อนคืน
โดยไม่ต้องเสียดอก รวมเป็นเงิน 240,000 บาท โดย 
ไม่มีข้อผูกมัดกับชมรม สมัยที่ 4 จัดหาทุนการศึกษาให้แก่
บุตรหลานที่เรียนดีของสมาชิกและนักเรียนโรงเรียนต่างๆ 
พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬากลางแจ้งด้วย สร้างระฆังถวาย 
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ มอบเงินบริจาค 
ให้แก่ผู้สูงอายุแห่งต่างๆ ได้แก่ บ้านบางแคฯ
 กิจกรรมด�าเนินการ การบริหารประกอบด้วยคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ มีทั้งฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ระดมทุนมีประธานกลุ ่มย่อย ดูแลสมาชิกถึงปัจจุบัน 
ประมาณ 500 คน และกิจกรรมชมรม ประกอบด้วย 
กิจกรรมภายในเกี่ยวกับชมรมเอง และการด�าเนินการ 
ร่วมกับโรงพยาบาล ได้แก่ การแจกน�้าเต้าหู้ให้แก่ผู้รับ
บริการทุกวันพุธ กิจกรรมภายนอก ได้แก่ การร่วมกับ 
สภาวัฒนธรรม ประชาคมเขต ชมรมผู้สูงอายุ เขตสาทร 
ท�ากิจกรรมต่างๆ การน�ากรรมการไปเยี่ยมบ้านคนชรา 
ทั้งบางแคและอยุธยา และกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การ 
ทอดผ้าป ่า การที่แพทย์น�าเศษผ้าจากโรงพยาบาล 
มาให้สมาชิกผลิตตุ๊กตาไว้ให้ผู ้ป่วยเด็ก เป็นวิทยากร 
ออกก�าลังกายและเตรียมตัวเป็นผู ้เกษียณให้แก่บริษัท 
เยบ็ชดุชัน้ในใกล้โรงพยาบาล รายละเอยีดกจิกรรมมากมาย
ดูได้จากเล่มหนังสือชมรม 

งานชุมชน

ประวัติความเป็นมาของชุมชนของโรงพยาบาลเลิดสิน
 ชุมชนของโรงพยาบาลเลิดสินในที่นี้ ประกอบด้วย 
3 ชุมชน คือ 
  1. ชมรมผู้สูงอายุ 
 2. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนวัดยาง  
 3. ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด 
โดยมีรายละเอียดโดยย่อเรียงตามล�าดับ ดังนี้

1. ชมรมผู้สูงอายุ 
 เป็นการรวมกลุม่ของผูส้งูอายท่ีุเกษยีณราชการ เกษยีณ
ตนเอง พ่อค้า ประชาชนมาจดัต้ังเป็นชมรมของโรงพยาบาล
เม่ือปี พ.ศ. 2539 โดยความคิดริเริ่มของนายแพทย ์
พงษ์ศักดิ ์วัฒนา ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล เลดิสนิ ในขณะนัน้ 
ได้มอบหมายให้แพทย์หญิงดวงเดือน ช่อวิชิต เป็น 
ผู้ด�าเนินการประสานงานในการก่อตั้งชมรมฯ เม่ือวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2539 โดยมีคุณอุปถัมภ์ ไกรฤกษ ์
เป็นประธานคนแรกของชมรม เมื่อครบวาระเปลี่ยน
ประธานชมรมฯ เป็นคุณสุนทรี เลาวพงศ์ เป็นประธาน 
ในสมัยท่ี 2 เมื่อครบวาระ เปลี่ยนประธานชมรมเป็น
อาจารย์เบญจวรรณ พุทธบูชา (อาจารย์เป็นผู้บริหาร 
ของโรงเรียนเบญจวรรณศึกษา เขตสาทร) เป็นประธาน 
เมื่อปี 2541 จนถึงปัจจุบัน
 การบริหาร ชมรมในสมัยอาจารย์เบญจวรรณเป็น
ประธานในสมัยแรก ได้เริ่มส�ารวจรายชื่อสมาชิก วันเดือน
ปีเกิดให้ชัดเจน และในวันที่จัดประชุมจะมีจัดงานวันเกิด

แขวงดอกไม้) และเขตสวนหลวง (คลองพระโขนงฝั่งใต้) 
และผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทองในโรงพยาบาล 
 ศูนย ์สุขภาพชุมชนวัดยาง ถนนอ่อนนุช แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง เปิดให้บริการตรวจเช่นเดียวกับ
แผนกตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เริ่มเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เพื่อให้บริการสุขภาพ
แก่ประชาชนทีอ่ยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลในเขตพระโขนง 
เขตประเวศ และเขตสวนหลวง โดยได้ความอนเุคราะห์จาก
ท่านเจ้าอาวาสวดัยาง (หลวงพ่อโต) คอื พระราชพฒัโนดม
ได้ให้สถานที่ในการด�าเนินงาน เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 
60 ตารางวา 
 การบริหารและการให้การบริการ การบริหาร 
ขึ้นอยู่กับระบบของโรงพยาบาล ส่วนการให้การบริการ
ส�าหรบัผู้ป่วยทีม่สีทิธิประกนัสุขภาพของโรงพยาบาลเลิดสิน 
และนอกสิทธิประกันสุขภาพโดยยินยอมช�าระค่ารักษา 
พยาบาล เคยมีบริการคลินิกทันตกรรมทุกวันพุธ ปัจจุบัน
มีเจ้าหน้าที่ 6 คน มีแพทย์ประจ�า 1 คน
 คติเตือนใจแก่สาธุชน เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยป่วย
ตรวจกับคุณหมอโรคหัวใจ ต่อมาใช้วิธีการเดินให้มาก 
บรรเทาอาการลง ควบคุมโรคได้ดีข้ึน ได้กล่าวว่าสุขภาพ
เป็นของทุกคนต้องรู้จักออกก�าลังกาย ร่างกายจะได ้
แขง็แรงตลอด การเชือ่ถอืข้อมลูสขุภาพต้องมปัีญญาในการ
รับทราบและเรียนรู้ ส่วนถ้าเป็นการท�างานต้องรู้จัก
ปรับปรุงพัฒนา ดังที่หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาให้แก่วัด
และหลักในการด�าเนินการในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล
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3. ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด
 โรงพยาบาลเลิดสิน
 โรงพยาบาลเลิดสินในขณะที่นายแพทย์ประวิทย ์
ลิ้มควรสุวรรณ ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลได้ร ่วมกับ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็น 
ความส�าคญัของการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชน โดยรเิริม่
ให้มีประชาชนมาเป็นอาสาสมัครให้แก่โรงพยาบาล 
เพื่อการดูแลท้ังทางกายและใจแก่ผู้รับบริการ เริ่มก่อต้ัง
เมื่อปี 2549 และเปิดศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด 
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งได้รับ
งบสนับสนุนจากสปสช. โดยมีดร.พรทิพย์ ลยานันท์ 
พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรค เป็นแกนน�าในการจัดตั้งศูนย์ฯ 
โดยประชุมค้นหาปัญหาของโรงพยาบาลและความคดิเหน็
จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาขาต่างๆ เริ่มแรก 
เน้นการดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ปัจจบุนัส่วนใหญ่เป็นกลุม่จติอาสาทีม่ทีัง้ไม่มโีรคประจ�าตัว
และผู้ท่ีมีโรคประจ�าตัวบ้าง แต่ควบคุมได้ โดยมาดูแล 
ช่วยเหลือผู ้ป ่วยและผู ้รับบริการ รวมทั้งกลุ ่มที่เป ็น 
พระอาสาเพื่อให้ค�าปรึกษาและดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย 
ที่รับไว้ในโรงพยาบาล
 การบริหาร อยู่ในระบบการบริหารของโรงพยาบาล 
คณะกรรมการศูนย์ฯมิตรภาพบ�าบัด และคณะท�างาน
อาสาสมัคร (จติอาสา) ได้รบัการสนบัสนนุเรือ่งการมสีถาน
ที่ด�าเนินการ การเสริมพลังการเป็นจิตอาสา การอบรม

ความรู ้อาสาสมัครประจ�าปี ได้แก่ การปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น การเป็นพี่เลี้ยงแนะน�าการร่วมปฏิบัติกับทีม 
รักษาพยาบาล การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ 
การเป็นตัวแบบที่ดีฯ
 กิจกรรมการบริการ การให้บริการแก่ผู ้ป่วยนอก 
ได้แก่ การช่วยวัดความดันโลหิต การช่วยแนะน�าและเขียน
บัตรใหม่ แนะน�าบอกทางผู้รับบริการ เป็นต้น การให้
บริการแก่ผู้ป่วยใน ได้แก่ การผลิตเต้านมเทียม การผลิต
วัสดุอุปกรณ์ถุงผ้าใส่สายล้างไตทางช่องท้อง/ใส่สาย
ปัสสาวะ/ใส่ชุดทวารเทียม ผลิตที่ครอบมือ การช่วย 
สระผม/ตัดผม การร่วมเยี่ยมผู ้ป่วยในชุมชนใกล้บ้าน 
และกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ได้แก่ ของเปรี้ยว 
กันคล่ืนไส้ให้ผู ้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบ�าบัด การให ้
ค�าแนะน�าการปฏิบัติตนจากการรับยาเคมีบ�าบัด การ 
เตรียมรับอาการในระยะต่างๆ รวมทั้งการมีพระอาสา 
กลุ่มคิลานธรรม ให้ก�าลังใจข้างเตียง และทีมขอให้ส่ง 
ผู้ป่วยก�าลังจะเสียชีวิต
 ผลงานวิชาการ ผลงานพัฒนาคุณภาพ CQI ของ
ศูนย์ฯมิตรภาพบ�าบัดปีละ 1-2 เรื่อง ได้แก่ Hair beauty 
care team, DM Friendly group model นวัตกรรม 
ได้แก่ ถุงผ้าคนขี้อายฯ

 ความภาคภูมิใจ ตามคติอาสาของศูนย์ฯ มิตรภาพ
บ�าบัด “ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” 
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บทส่งท้าย

ตอนที่

๔
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สาขาอื่นๆ เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เเละเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในด้านการฝึกอบรมโรงพยาบาลเลิดสินเป็นแหล่งฝึกอบรม
แพทย์ประจ�าบ้านในสาขาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลซึ่งได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเเพทย์ฝึกหัดที่
ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

	 ปี	 พ.ศ.	 2554 โรงพยาบาลเลิดสินได้รับมอบภารกิจส�าคัญ คือ ให้พัฒนาเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ร่วมกับ  
วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งก�าหนดให้ 
เริ่มรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556

 เเม้ว่าจะเป็นเเหล่งฝึกอบรมเเละมปีระสบการณ์ในการจัดการเรยีนการสอนมาก่อน เเต่เป็นในระดบัหลังปรญิญา การจดัตัง้
ศูนย์เเพทยศาสตร์ชั้นคลินิกซ่ึงแม้จะเป็นการเรียนการสอนในชั้นคลินิกเป็นหลักแต่มีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง อาทิ  
การเขยีนหลกัสตูร การเตรยีมการเรยีนการสอน การเขยีนแผนการสอน การประเมนิผล ให้สอดคล้องกับเกณฑ์แพทยสภาควบคู่
ไปกับการผลิตแพทย์ให้ได้คุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย คือ ความรู้ คู่คุณธรรม
 หลังรับนโยบายจากกรมการแพทย์ มีการลงนามหนังสือข้อตกลงในการร่วมผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่าง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2554 และมีก�าหนดให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สถาบนั กลุม่สถาบนัเเพทยศาสตร์เเห่งประเทศไทยเข้าประเมนิโรงพยาบาล เป็นสถาบนัหลกัในการผลติแพทย์ในปี พ.ศ.2555 
ซึง่ภายในเวลาทีจ่�ากดัจงึจดัเป็นภารกจิเร่งด่วนทีค่ณะผู้บรหิารได้ส่ือสารให้เจ้าหน้าทีท่กุระดบัของโรงพยาบาลทราบถงึความเร่ง
ด่วนในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการประเมิน นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ของโรงพยาบาล การส่งต่อถงึภารกจิดงักล่าวนีไ้ปยงัผู้บรหิารทีม่ารับช่วงต่อให้ตระหนกัถงึความส�าคญั มกีารปรบัวิสัยทศัน์ของ
โรงพยาบาล โดยเพิ่มเติมเรื่องการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�าระดับประเทศ

 คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจัดตั้งคณะกรรมการตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ประกอบด้วย
คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของโรงพยาบาลร่วมกับทมีแพทย์สหสาขาซึง่รวมถงึคณะกรรมการทีร่บัผดิชอบการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหดั
ทีส่�าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศ นอกจากนีแ้ม้จะมงีบประมาณสนบัสนุนจากมหาวทิยาลัยรังสิตในขัน้เตรียมการ แต่จากการ
ประเมินยังพบความขาดแคลน การได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลลิดสินอนุมัติเงินสมทบเพื่อจัดการ
ด้านโครงสร้างอาคารเเละอุปกรณ์ส�าหรับการศึกษาเป็นส่วนส�าคัญ

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน
การจัดตั้ง

เรื่องเล่า: 
 โรงพยาบาลเลดิสินเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิท่ีมคีวามเชีย่วชาญด้านศัลยศาสตร์ สาขาออร์โธปิดกิส์ สงักดักรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทาน
พระบรมราชานญุาตให้หมอท ีเฮวาร์ด เฮส์ (T Heyward Hays) มชิชัน่นารอีเมรกิา (เชือ้สายสกอ็ต) ใช้ “บ้านหลวง” ท่ีปากถนน
สีลมต่อกับถนนเจริญกรุง เป็น Nursing Home ส�าหรับการรักษาพยาบาลชาวต่างประเทศ เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร 
ในพระนคร มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โรงพยาบาลบางรัก” แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “โรงพยาบาลหมอเฮส์”

	 ปี	พ.ศ.	2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้โอนกิจการของโรงพยาบาลบางรัก ซึ่งเดิมสังกัด
กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ไปสังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

	 ปี	พ.ศ.	2485 โรงพยาบาลบางรัก ได้ย้ายมาสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขโดยมีหน้าที่เป็นทั้งโรงพยาบาล
เฉพาะทางด้านกามโรคและโรงพยาบาลทั่วไป

	 ปลายปี	พ.ศ.	2485 เคร่ืองบนิสมัพันธมิตรได้ทิง้ระเบดิย่านบางรกั ถนนสลีม อาคารของโรงพยาบาลบางรักถกูท�าลายลง 
คงเหลือเเต่ อาการบ�าบัดกามโรคเท่านั้น

	 ปี	พ.ศ.	2490 คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร) ได้เห็นความเดือดร้อนเเละความจ�าเป็นของประชาชนย่านนี้เมื่อ
เกิดการเจ็บปวย จึงได้บริจาคเงินเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด เศรษฐบุตร) ให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
สร้างตึกผู้ป่วย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2490 เเล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลใหม่ภาย
ใต้ช่ือ “โรงพยาบาลเลิดสิน” ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านวิชาการร่วมกับการให้บริการทางการแพทย์ทั้งในสาขาที่เซี่ยวชาญและ 
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ปีท่ี 4 งานกีฬาส ีและส่งเสรมิให้ท�าต�าแหน่งวิชาการเมือ่ครบระยะเวลา ร่วมกบัจดัสรรงบประมาณให้ค่าตอบเเทนผู้สอนเป็นหลัก
 การได้รบัภารกจิทีม่คีวามยากล�าบากในการด�าเนนิงาน ส่วนใหญ่มกัเกีย่วข้องกบัการเปลีย่นแปลง (Change) การประยกุต์
ทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์จริง เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ภารกิจผ่านได้อย่างลุล่วงและยั่งยืน
 
อุปสรรคหรือปัญหาในการท�างาน
 ภาระงานที่มากขึ้น ท�าให้อาจารย์แพทย์บางท่านไม่อยากสอน แก้ไขโดยผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ เน้นให้จัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนส�าหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก ปรับค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การประเมิน ร่วมกับการจัดงาน 
สร้างเสริมความสัมพันธ์และตระหนักในคุณค่าของการเป็นอาจารย์แพทย์ เช่น ไหว้ครู
 ผูป่้วยไม่คุน้เคยกบัการมนีกัศกึษาแพทย์มาร่วมดแูล ท�าให้เกดิการซกัประวตัแิละการตรวจร่างกายทีซ่�า้ซ้อน อาจเกดิความ
ผดิพลาดทางคลนิกิ แก้ไขโดยการท�าความเข้าใจกบัผูป่้วยทกุคนว่านกัศกึษาแพทย์เป็นส่วนหนึง่ในทมีดูแลรกัษา ฝึกสอนนกัศกึษา
แพทย์ด้านทักษะ ทัง้ด้านคลินกิและด้านทีไ่ม่ใช่คลินกิ เช่น ทกัษะการส่ือสารและการปฏิบตังิานของนักศกึษาอยูภ่ายใต้การดแูล
ของคณาจารย์โดยตรง (Direct Supervision)
 การเข้าใจบริบทของทฤษฎี สามารถประยุกต์ใช้และก่อไห้เกิดความส�าเร็จ และจะต้องมีความมุ่งมั่น ความร่วมมือ การ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 1. ผ่านการประเมิน WFME เมื่อ 28-30 พฤศจิกายน 2559
 2. นักศึกษาแพทย์รุ่น 1 สอบผ่านการสอบเพื่อประเมินรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 ร้อยละ 100 แเละการสอบเพื่อประเมินรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 ร้อยละ 93.3
 3. ในปี พ.ศ.2562 นักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 ของศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถจบเป็นแพทย์ทั้งรุ่น 30 คน โดยจะได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตครบทุกคน นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ครู อาจารย์ ที่ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ 
รับใช้สังคม
 4. ต�ารา Basic of Medical Education โดย นพ. มนต์ชัย ศิริบ�ารุงวงศ์ 
 5. การจัดการความรู้เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน โดย นพ. มนต์ชัย ศิริบ�ารุงวงศ์

 ช่วงเริ่มต้น มีการจัดเวทีการเสวนาเรื่องการจัดตั้งศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก โดยผู้บริหารระดับสูงของกรมการแพทย์ ผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลให้กับแพทย์ทุกสาขา เพื่อชี้แจงถึงภาระกิจที่ได้รับพร้อมกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กร รับฟังอุปสรรคหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและร่วมกันอภิปรายวางแผนการรับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
พร้อมก�าหนดความเห็นร่วมเพื่อมุ่งเป้าสู่การพัฒนาเป็นศูนย์แพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มเติมยุทธศาสตร์เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�า มีเป้าหมายให้นักศึกษาแพทย์สอบผ่านร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2562

 เนื่องจากการขาดทักษะและความรู้ในด้านแพทยศาสตร์ศึกษาในเชิงลึก และการขาดประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนในระดับก่อนปริญญา จึงมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา โดยจัดขึ้นกลุ่มย่อยทั้งหมด 3 กลุ่ม อบรม
รุ่นละ 3 วัน และให้แพทย์เลือกตามความสมัครใจ ซึ่งเชิญวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนครบ
ทุกคน ร่วมกับจัดสรรหาทุนเพ่ือการพัฒนาอาจารย์แพทย์ไปศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์โดยตรงทั้งในและต่างประเทศ  
(Essential course for Medical Euducator by CPIRD และ Master Degree of Health Professional Education at 
University of Glasgow, Scotland)
 ก�าหนดเป้าหมายแรกด้วยการผ่านการประเมินจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2555 ต่อมา
ก�าหนดความพร้อมด้านการเรียนการสอน ให้การวางแผน การเขียนแผนการสอนและการประเมินในทุกรายวิชาในปี 2558 
ก่อนท่ีนักศึกษาเข้าสู่ชั้นคลินิก และการก�าหนดเป้าหมายให้นักศึกษาผ่านการสอบเพื่อประเมินรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 โดย ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในปี 
พ.ศ.2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และในปี พ.ศ.2562 มีเป้าหมายให้นักศึกษาเเพทย์สอบผ่านได้สอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ร้อยละ 100 พร้อมกับผ่านการประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาด้วยเกณฑ์ของ World  
Federation for Medical Education (WFME)
 ทีมน�าเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ร่วมกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกับร่วมจัดการฝึกอบรมเเพทยศาสตร์ศึกษากับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรม
การแพทย์เป็นประจ�า ทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรฟื้นฟูความรู้และน�ามาถ่ายทอดในที่ประชุมรายชั้นปีทุกชั้นปี
 มกีารจดักจิกรรมวันไหว้คร ูพร้อมกบัรางวลัอาจารย์ดเีด่นให้เกดิความภาคภูมใิจ จดักจิกรรมเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์แพทย์ เช่น งานต้อนรับเข้าสู่รั้วส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิธีมอบเสื้อกาวน์ ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้น 
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คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน	ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน
เข้าเฝ้าถวายรายงานตัว	ณ	พระต�าหนักเลอดิส	วันศุกร์ที่	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2541

ความเป็นมา
 22 กมุภาพนัธ์ 2525 มลูนธิโิรงพยาบาลเลิดสิน ได้รบัอนุญาตให้จดทะเบียน
ตั้งเป็นมูลนิธิได้เลขทะเบียนล�าดับที่ 1709 โดยผู้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งคือ 
นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสินในขณะนั้น ด้วยเงิน 
กองทุนเริ่มแรก 110,000 บาท

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คือ
 1. ส่งเสรมิการด�าเนนิการงานของโรงพยาบาลเลิดสินให้มคีวามเจรญิ รุง่เรอืง 
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 2. ส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาและการวิจัยค้นคว้าในการรักษาพยาบาล 
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลิดสิน
 4. ช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในโรงพยาบาลเลิดสิน
 5. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
 6. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการอย่างใด

 มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ได้ด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน 
ต่อเน่ืองมาโดยตลอดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับศรัทธาของผู้ที่บริจาคทรัพย์เพ่ือให ้
มูลนิธิฯ เก็บดอกผลไปด�าเนินการดังกล่าว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2538- 

พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทาง 
โรงพยาบาลเลิดสินได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง 
โดยการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยใน สูง 24 ชั้น เพ่ือทดแทน
อาคารเก่า 9 อาคารที่สร้างมากว่า 30 ปี มีสภาพทรุดโทรม
ไม่เหมาะสมในการที่จะใช้เป็นที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งนับ
วนัจะเพิม่มากขึน้ อาคารหลังน้ีต่อมาได้รบัพระราชทานนาม
จากพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัว่า “อาคารกาญจนาภเิษก” 
ช่วงน้ันงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและระบบต่างๆ 
ได้มาจาก รัฐบาล แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทางโรงพยาบาลต้องจดัหาเอง ทางมลูนธิโิรงพยาบาลเลดิสนิ
จึงได้เข้ามารับผิดชอบช่วยเหลือในส่วนดังกล่าว เพื่อที่จะให้
อาคารดังกล่าวเมื่อเสร็จสมบรูณ์สามารถให้การบริการกับ 
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ได้
จัดกิจกรรมรณรงค์ขอบริจาคทรัพย์จากผู ้มีจิตศรัทธา 
มีผู้บริจาคทรัพย์ให้กับทางมูลนิธิฯเป็นจ�านวนมาก แต่ยัง 
ไม ่ เพียงพอกับจ�านวนท่ีต ้องการและจากการท�างาน 

ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน 
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	 วันที่ 	 22	 กุมภาพันธ ์ 	 2525  มู ลนิ ธิ 
โรงพยาบาลเลิดสินได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน 
ตั้งเป ็นมูลนิธิ  ได ้เลขทะเบียนล�าดับที่  1709 
โดยผู้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดต้ัง คือ นายแพทย์
ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
ในขณะน้ัน
	 วนัที	่24	กรกฎาคม	2540 มลูนธิโิรงพยาบาลเลิดสนิ
ได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลล�าดับที่ 
318 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ลงใน 
พระราชกิจจานุเบกษาประกาศท่ัวไป เล่มที่ 114 
ตอนพิเศษ 78 ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2540
	 วนัที	่7	มกราคม	2541 มลูนธิโิรงพยาบาลเลดิสนิ
ได้รับให้อยู่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร์
	 วนัที	่9	ตลุาคม	2541 มลูนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน 
สามารถออกหนงัสอืรบัรองแสดงรายการการบรจิาค
ทรพัย์สนิเพือ่ขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นอันดับ 
ที่  8 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม พ.ศ.2541 ลงใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 115 
ตอนพิเศษ 92 ง

อย่างหนกัเสยีสละ และทุม่เทเพือ่ประชาชนทีม่าขอรบับรกิารของคณะกรรมมูลนิธฯิ 
ซึ่งน�าโดยนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิฯ  ทางมูลนิธิฯ จึงได้รับความ
เหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั โดย ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลังในขณะนั้น ได้ประกาศให้มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินเป็นองค์การ
สาธารณกุศล ล�าดับที่ 318 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป 
เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 78 ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540 ซึ่งการ 
ได้มาซ่ึงประกาศดังกล่าวไม่ง่ายนัก ต้องได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆ 
มากมาย

 ต่อมามูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ได้กราบทูลขอรับอยู่ในพระอุปถัมภ์ของ 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ความทราบฝ่าพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ 
โรงพยาบาลเลิดสิน ตามค�ากราบทูลเชิญ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2541 
คณะกรรมการมูลนธิิฯ และเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลเลดิสิน ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานตวั 
ณ พระต�าหนกัเลอดสิ เมือ่วนัศกุร์ที ่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ยงัความปลาบปลืม้
มาสู่คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสินเป็นล้นพ้น เป็น 
พละก�าลังให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ที่จะได้ทุ ่มเทการท�างาน 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคมอย่างไม่รู้เหนื่อย

 จากการท�างานอย่างทุ ่มเทท้ังก�าลังกาย สติปัญญา และความสามารถ 
อย่างเตม็ทีใ่นการช่วยเหลอืผูป่้วยและสงัคมจนมผีลงานปรากฎเด่นชดัท�าให้ศรัทธา
จากประชาชนเพ่ิมมากขึ้น บริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิฯ อย่างต ่อเนื่อง 
ส�านักนายกรัฐมนตรีโดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี จึงได้ 

ประกาศให้มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นนิติบุคคลที่ส่วนราชการรับรอง
ผลงานของผู ้กระท�าความดีความชอบต่อนิติบุคคลนั้น 
สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพย์สินเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
อันเป็นท่ีสรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ เป็นอันดับที่ 8 เมื่อ 
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลงในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 92 ง

 ตลอดเวลาท่ีด�าเนินการมา ภารกิจในการช่วยเหลือ 
ผู้ป่วย ประชาชนและสังคม ของมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน 
ยังมีอีกมากและท�าท่าจะหนักมากขึ้น โดยเฉพาะขณะนี ้
ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยความอดทนเสียสละ
ทุ่มเททั้งก�าลังกาย สติปัญญา ความสามารถ และบางครั้ง 
ทุนทรัพย์ส่วนตัวของท้ังกรรมการและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
เลิดสิน ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ จะคง
ท�างานหนักกันต่อไป โดยหวังเพียงศรัทธาของประชาชน
ให้การสนับสนุนและบริจาคทรัพย์ เพื่อจะได้น�าไปใช้ตาม 
วัตถุประสงค์ต่อไป

คณะกรรมการมูลนธิโิรงพยาบาลเลดิสนิ ในพระอุปถัมภ์
สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ชุดปัจจบุนั
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วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์	ที่ส�าคัญ	3	ประการ	คือ 
 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์
 2. ให้เงินกู้แก่สมาชิกส�าหรับใช้เพื่อการอันจ�าเป็นหรือมีประโยชน์
 3. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด ได้เริ่มด�าเนินกิจการ ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2517 มีสมาชิก 
จ�านวน 100 คน มรีายรบัค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 1,000.- บาท ทนุเรอืนหุน้ 7,270.- บาทและได้มกีารประชมุใหญ่สามญั 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2517 ณ ห้องประชุมตึกอ�านวยการชั้น 3 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกต้ัง 
เพื่อด�าเนินการชุดที่ 1 ดังนี้
 1. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช  ประธานกรรมการ
 2. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์  รองประธานกรรมการ
 3. แพทย์หญิงธัชพงษ์ ศรีจันทร์  รองประธานกรรมการ
 4. ทันตแพทย์หญิงดวงแข จักรพันธุ์  รองประธานกรรมการ
 5. นายแพทย์สุรัตน์ ธนบดี  เหรัญญิก
 6. นายยุคนธร สุวรรณยอด  เลขานุการ
 7. นางสาวประภาศรี นิลพิบูลย์  กรรมการ
 8. นายวัลลภ ภักดีสุข  กรรมการ
 9. นางศิริยา วิบูลย์บัณฑิตยกิจ   กรรมการ
 10. นางอ�าไพ วิชัยยะ  กรรมการ
 11. นางสาววิไลพรรณ มั่งศิลป์  กรรมการ
 12. นางสาวสุดจิต พิมเสน  กรรมการ
 13. นางสาวอรทัย เพชรล่อเหลียน  กรรมการ
 14. นางสาวประทิน ปิฎฐปาตี  กรรมการ
 15. นายดม ไกรยะวงษ์  กรรมการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการด�าเนินการ ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังจนถึง
ปัจจุบันเป็นปีที่ 46 

โรงพยาบาลเลิดสิน
สหกรณ์ออมทรัพย์

ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด
ทันตแพทย์ดนัย		แก้วก�าเนิด	ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด

 วันที่ 31 ตุลาคม 2516 ได้มีคณะข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของโรงพยาบาลเลิดสิน จ�านวน 104 คน 
ได้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ โดยมีการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลเลิดสิน และได้ลงมติเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จ�านวน 10 ท่าน ให้เป็นผู้ลงชื่อ
ในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ในครั้งนั้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช 6. นางประชุม ปิยะศิลป์
 2. ทันตแพทย์หญิงดวงแข จักรพันธุ์ 7. นางสาวประทิน ปิฎฐปาตี
 3. นายแพทย์สุรัตน์ ธนบดี 8. นายยุคนธร สุวรรณยอด
 4. แพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก 9. นายวัลลภ ภักดีสุข
 5. แพทย์หญิงสุดใจ วรยิ่งยง 10. นางสาววิไลพรรณ มั่งศิลป์

 วันที่ 26 มิถุนายน 2517 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ชนิดจ�ากัด ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เลขทะเบียนสหกรณ ์
ที่ กพธ.6/2517
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  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการด�าเนินการมาจนถึงปีที่ 
46 มีสมาชิกสามัญ 1,823 คน และสมาชิกสมทบ 172 คน มีทุนด�าเนินการ ณ เดือนมกราคม 2562 
รวมทั้งสิ้น 3,588,787,769.76 บาท (สามพันห้าร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหก
สิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านเป็นเจ้าของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ 
และฝ่ายจัดการ เป็นผู้บรหิารจดัการให้สหกรณ์ฯ ประสบความส�าเรจ็ ร่วมช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้เจรญิก้าวหน้า
มั่นคง เป็นสถาบันการเงินที่เข็มแข็ง ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ต่อไป
 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ	ผู้สอบบัญชี	ผู้ตรวจสอบกิจการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด
 1. นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน 
 2. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด 
 3. นายสุชาติ แก่นจันทร์  ที่ปรึกษา
 4. นางสมจิต นามทัศน์  ที่ปรึกษา
 5. นายชูศักดิ์ ช่วยชู  ผู้สอบบัญชี
 6. นายปกรณ์ ไชยวัฒนพันธุ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด	จากอดีตสู่ปัจจุบัน
 1. นายยุคนธร สุวรรณยอด  
 2. นายวีระชัย วัณณะพันธ์  
 3. นายเสรี ล�้าเลิศ 
 4. นางปทุมพร ทองเต็ม   
 5. นางสาววันเพ็ญ พุ่มเกษม
 การด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ เร่ิมรับสมัครสมาชิกจากข้าราชการและลูกจ้างประจ�าของโรงพยาบาล
เลิดสิน เป็นสมาชิกสามัญ จนถึงปี พ.ศ. 2549 เริ่มรับสมัคร บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกเป็น
สมาชิกสมทบได้จนถึงปัจจุบัน
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด ได้เติบโตอย่างมั่นคง และแข็ง
แรง มีสภาพคล่อง และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่สมาชิก อีกท้ังยังได้ปรับปรุงการบริหารงาน และ 
การบริการให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก มีการให้ความรู้แก่
สมาชิกเพื่อช่วยกันพัฒนาให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด	จากอดีตสู่ปัจจุบัน
 1. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช พ.ศ.2517-2521 8. นายปกรณ์ ไชยวัฒนพันธุ์ พ.ศ.2550
 2. นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี พ.ศ.2522-2529 9. นายแพทย์ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล พ.ศ.2551-2554
 3. นายแพทย์ประทีป โภคะกุล พ.ศ.2530-2537 10. นายแพทย์สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ พ.ศ.2555-2556
 4. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา พ.ศ.2538-2542 11. นายแพทย์พุชฌงค์ แซ่โต๋ว พ.ศ.2557-2559
 5. นายแพทย์ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล พ.ศ.2543-2544 12. นายสุชาติ แก่นจันทร์ พ.ศ.2560-2561
 6. นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ พ.ศ.2545-2546 13. ทันตแพทย์ดนัย แก้วก�าเนิด พ.ศ.2562
 7. นายแพทย์ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล พ.ศ.2547-2549 
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คณะกรรมการและ
กองบรรณาธิการ
จัดทำาประวัติศาสตร์ 

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด	ชุดที่	46
 1. ทันตแพทย์ดนัย  แก้วก�าเนิด ประธานกรรมการ
 2. นางสาวสุทธินี  จันทร์สอาด รองประธานกรรมการคนที่ 1
 3. นายแพทย์วสันต์  เศรษฐวงศ์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4. นายพรชัย  เจ๊ะมะ เหรัญญิก
 5. นางสาวสุพรรณพิมพ์  นิ่มสอาด เลขานุการ
 6. นางสาวพัชรา  ภูมิรัตน์ กรรมการ ประธานเงินกู้
 7. นายนิรันดร์  ประสงค์ทรัพย์ กรรมการ เลขานุการเงินกู้
 8. นางสาวฐิตาพร  วิโรจน์จิราภรณ์ กรรมการเงินกู้
 9. นายวินัย  ผลถวิล กรรมการเงินกู้
 10. นางกาญจนา  แสงจันทร์เลิศ  กรรมการเงินกู้
 11. นายวีระชัย  เลาหปราสาท กรรมการ ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์
 12. นางยุพาพิศ  วินัยรักษ์ กรรมการ เลขานุการศึกษาฯ
 13. นายจ�าลอง  ทัศนามล กรรมการศึกษาฯ
 14. นายบุญชู  หลิ่มเทศ กรรมการศึกษาฯ
 15. นางชนมน  ดิษฐวงศ์ กรรมการศึกษาฯ

เจ้าหน้าที่	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน	จ�ากัด
 1. นางสาววันเพ็ญ  พุ่มเกษม ผู้จัดการ
 2. นางอุไร  ทองสัมฤทธิ์ รองผู้จัดการ
 3. นายกิติ  เกษมทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน
 4. นายส�าเริง  พ่วงพิศ เจ้าหน้าที่การเงิน
 5. นางสาวขวัญธิดา  พาลี เจ้าหน้าที่บัญชี
 6. นางสาวจรวยพร  ผึ่งผาย เจ้าหน้าที่ประจ�าหน่วย
 7. นางสาวจิตรานุช  นกขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
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