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			 กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๘)
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เรือนพักคนงาน 3 ชั้น ตึกประกอบอาหาร
ซักฟอก 3 ชั้น)
ตึกอ�ำนวยการ 2509
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เพื่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก
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ภาพมุมสูงโรงพยาบาลเลิดสินก่อนปรับปรุงตึกอ�ำนวยการ
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ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์
กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารกาญจนาภิเษก
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กว่าจะเป็นกลุ่มงานต่างๆ ในโรงพยาบาลเลิดสิน
ï ด้านอ�ำนวยการ
		 • กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล
ï ด้านการแพทย์
		 • กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์
		 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
		 • กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
		 • กลุ่มงานศัลยศาสตร์
		 • กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
		 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
		 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
		 • กลุ่มงานทันตกรรม
		 • กลุ่มงานเภสัชกรรม
		 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
		 • กลุ่มงานโภชนศาสตร์
		 • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
		 • กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
		 • กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
		 • กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ï ด้านการพยาบาล
ï ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
		 • กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
		 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
ï กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกันสุขภาพ
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บทส่งท้าย
ï การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน
ï มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
		 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ï สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน
ï ค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและกองบรรณาธิการ
		 จัดท�ำประวัติศาสตร์
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สารจากผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ก่อก�ำเนิดจาก นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays)
ศั ล ยแพทย์ ช าวอเมริ กั น เป็ น มิ ช ชั น นารี นิ ก ายโปรเตสแตนท์ เข้ า มาเผยแพร่ ศ าสนาในประเทศไทย โดยได้ รั บ
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ใช้ “บ้านหลวง” ริมถนนสีลมต่อกับ
ถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน เปิดเป็น “nursing home” ในปี พ.ศ.๒๔๓๒ ท�ำการรักษา
ผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน มีฐานะเป็นโรงพยาบาลเอกชนรักษาชาวต่างประเทศย่านบางรัก สีลม เจริญกรุง
ชาวบ้านเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “คลินิกหมอเฮส์” บ้าง “โรงพยาบาลหมอเฮส์” บ้าง ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๔ สถานที่
แห่งนี้ได้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริหารราชการหลายส่วนและด้วยความยินยอมของคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลหมอเฮส์ จึงได้โอนกิจการเป็นของรัฐ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงพยาบาลบางรัก” มีหมอเฮส์ เป็นผู้อ�ำนวยการ
ให้การรักษากามโรค ปัจจุบันโรงพยาบาลบางรักได้ย้ายไปอยู่บนถนนสาทรและยังคงรักษากามโรคอยู่ ณ บ้านหลวงแห่ง
นี้ เป็นจุดก�ำเนิดของโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ในปัจจุบันโดยเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๒
เป็นต้นมา

	๗๐ ปี ในนามโรงพยาบาลเลิดสิน หรือ ๑๓๐ ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระราชทานบ้านหลวงให้นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays)
ด�ำเนินกิจการสถานพยาบาลรักษาชาวต่างประเทศและชาวไทย โรงพยาบาลเลิดสินมีประวัติศาสตร์
มากมาย ที่สมควรจารึกไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รับทราบ

ผมขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ได้ด�ำเนินการมาครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และความเสียสละ ของผู้บริหารและบุคลากรทุกท่าน ที่ให้
บริการทางการแพทย์เฉพาะด้านหรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนได้มาตรฐาน โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทาง ท�ำให้มชี อื่ เสียงในระดับโรงพยาบาลชัน้ น�ำของ
ประเทศและระดับนานาชาติ
ในโอกาสที่โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ มีอายุครบ ๗๐ ปี ผมขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณผู้บริหาร
ตลอดจนบุคลากรของโรงพยาบาลเลิดสินทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมา
โดยตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก โดยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั องค์กำ� เนิดของโรงพยาบาลเลิดสิน โปรดดลบันดาลให้ผบู้ ริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลเลิดสิน
ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีก�ำลังใจที่เข็มแข็ง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้โรงพยาบาลของเราเจริญก้าวหน้า
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไป ชั่วกาลนาน
(นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์)
อธิบดีกรมการแพทย์

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารสิ่งก่อสร้าง บทบาทหน้าที่และพัฒนาการด้านวิชาการ
ความรู้ในการดูแลรักษาโรค การศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ การเป็นแหล่งศึกษาฝึกอบรม
ด้านการแพทย์ การพยาบาล การดูแลผู้พิการและอื่นๆ ล้วนมีวิวัฒนาการในโรงพยาบาลเลิดสิน
ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน ๑๓๐ ปี นับแต่กอ่ ตัง้ จึงเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะได้รวบรวม
บันทึกความทรงจ�ำอันงดงามเหล่านี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อเป็น
ความภาคภูมใิ จ เป็นแรงบันดาลใจให้ชาวโรงพยาบาลเลิดสิน ได้มงุ่ มัน่ พัฒนาโรงพยาบาลเลิดสินให้เจริญ
ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เป็นก�ำลังหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศต่อไป

(นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์)
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน

คำ�นำ�
ผมได้รบั มอบหมายจาก นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ให้สำ� รวจ
รวบรวม ประวัตศิ าสตร์ ผลผลิตการด�ำเนินงานของกลุม่ งานต่างๆ ของโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
จากค�ำบอกเล่าเรื่องความเป็นมาและจากการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ น�ำมาจัดพิมพ์เป็น “หนังสือสถาปนา
ครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” เล่มนี้ ให้มีคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ ต ่ อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ โรงพยาบาลเลิ ด สิ น กรมการแพทย์ ส� ำ หรั บ
เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาลและสาธารณชน
หวั ง ว่ า หนั ง สื อ เล่ ม นี้ คงจะมี ป ระโยชน์ แ ละทรงคุ ณ ค่ า ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ ข อง
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ สามารถน�ำไปอ้างอิงได้
ขอขอบคุณคณะท�ำงานทุกท่านและบุคลากรโรงพยาบาลเลิดสินทุกระดับ ที่ให้ความร่วมมือ
ในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

อดีต

ผูอ้ �ำ นวยการ
โรงพยาบาล

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

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

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

นายแพทย์คง สุวรรณรัต
พ.ศ.2๕๐๒ - พ.ศ.25๑๑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เลิดสิน
(นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์)
รองผู้อ�ำนวยการด้านการแพทย์
บรรณาธิการ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในของโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน

(นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์)

• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านแผนและการมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล  (นายมนต์ชัย ศิริบำ�รุงวงศ์)
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านวิศวกรรม
ชีวการแพทย์  (นายวิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์)

รองผู้อำ�นวยการด้านอำ�นวยการ

(นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์)

๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์)

รก.
๒. กลุ่มงานการเงินและบัญชี

(นายชัยวัฒน์ เกตุพันธ์)

๓. กลุ่มงานพัสดุและ
บำ�รุงรักษา

(นางสาวพัชรา ภูมิรัตน์)

๔. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และแผนงานประเมินผล

(นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์)

รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์ คนที่ ๑

(นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์)

• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านการพัฒนาระบบ
งานโลจิสติกส์ (นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ)
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านภารกิจพิเศษ

(นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล)

๑. กลุม
่ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ๑๐. กลุ่มงานรังสีวิทยา
ด้านออร์โธปิดิกส์
   (นางสาวภรา อุรุโสภณ)      
   (นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์)       ๑๑. กลุ่มงานพยาธิวิทยา
๒. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
(นายปราโมช พงษ์ทองเจริญ)
(นายธีรชัย ยงชัยตระกูล)       ๑๒. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
๓. กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
(นางสาวเลขา  ดีรูป)
(นายประยุกต์ พัววิไล)      
๑๓. กลุ่มงานทันตกรรม
๔. กลุ่มงานศัลยศาสตร์
(นายดนัย  แก้วกำ�เนิด)
   (นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล) ๑๔. กลุ่มงานเภสัชกรรม
๕. กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
(นางสมสกุล  ศิริไชย)
   (นายธีระพล สมหมายไชยา)   ๑๕. กลุม่ งานเวชศาสตร์ครอบครัว
๖. กลุ่มงานอายุรศาสตร์
(นายวิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์)
(นายกฤดา  ณ สงขลา)
๑๖. กลุ่มงานโภชนศาสตร์
๗. กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
   (นายกันติสุข  ธะนีบุญ)
(นายวรพิทักษ์  ไทยสิทธิ)      ๑๗. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
๘. กลุ่มงานจักษุวิทยา

(นายเสริมพงษ์  ศิริกุล)  

๙. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

(นางสาวพิชชุดา ศิวะอัญชลีกลุ )

   (นายไพบูลย์  รัตนชัยพรพันธ์)

๑. กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

   (นายวสันต์  เศรษฐวงศ์)

๒. กลุ่มงานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี
   (นางปฐมาภรณ์  สุรวงษ์สิน)
๓. กลุ่มงานพัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแพทย์

(นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน์)

รองผู้อำ�นวยการด้านการพยาบาล

(นางนิตยา ภูริพันธุ์)

๑. กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

(นางสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุ่ง)

๒. กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
     (นางสาวจันทร์เพ็ญ พาหงษ์)
๓. กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยใน

   (นางจรรยา วุฒิเนตร)

นายวิพัฒน์์ เจริญศิริวัฒน์

และการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านแผน

(นางเมตตา ถาดทอง)

รองผู้อำ�นวยการด้านการแพทย์ คนที่ ๒

นายมนต์ชัย ศิริบำ�รุงวงศ์

นายสมพงษ์ ตันจริยภรณ์

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

นายชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ

นางเมตตา ถาดทอง

ด้านการพัฒนาระบบงานโลจิสติกส์

ด้านภารกิจพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ

ภารกิจด้าน

ภารกิจด้าน

ภารกิจด้าน

ภารกิจด้าน

ภารกิจด้าน

อำ�นวยการ

การแพทย์ คนที่ ๑

การแพทย์ คนที่ ๒

การพยาบาล

การพัฒนาระบบสุขภาพ

นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์

นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์

นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล

นางนิตยา ภูริพันธุ์

นายธีรชัย ยงชัยตระกูล

ด้านอำ�นวยการ

ด้านการแพทย์ คนที่ ๑

ด้านการแพทย์ คนที่ ๒

ด้านการพยาบาล

ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

นายวสันต์ เศรษฐวงศ์

นางสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุ่ง

นายชัยสิทธิ์ ใบไม้

นางสาวจันทร์เพ็ญ พาหงษ์

นางสาวเสาวนินทร์ อินทรภักดี

รองผู้อำ�นวยการ
ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

(นายธีรชัย ยงชัยตระกูล)

๑. กลุ่มงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

(นายชัยสิทธิ์  ใบไม้)

๒. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

๑. กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และ
ประกันสุขภาพ  

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

รองผู้อำ�นวยการ

(นายมนต์ชัย  ศิริบำ�รุงวงศ์)

(นางสาวเสาวนินทร์  อินทรภักดี)

นางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ รก. นางสาวพัชรา ภูมิรัตน์ นายสมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์ นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล นายวรพิทักษ์ ไทยสิทธิ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มงานพัสดุและบำ�รุงรักษา

กลุ่มศูนย์การแพทย์
เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานศัลยศาสตร์

นายชัยวัฒน์ เกตุพันธ์ นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ นายธีรชัย ยงชัยตระกูล นายธีระพล สมหมายไชยา
กลุ่มงานการเงินและบัญชี

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และแผนงานประเมินผล

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา

กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์

นางสาวภรา อุรุโสภณ
กลุ่มงานรังสีวิทยา

นายเสริมพงษ์ ศิริกุล นายปราโมช พงษ์ทองเจริญ
กลุ่มงานจักษุวิทยา

กลุ่มงานพยาธิวิทยา

นายดนัย แก้วกำ�เนิด
กลุ่มงานทันตกรรม

นางสมสกุล ศิริไชย
กลุ่มงานเภสัชกรรม

นายกันติสุข ธะนีบุญ
กลุ่มงานโภชนศาสตร์

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

นายไพบูลย์ รัตนชัยพรพันธ์ นางปฐมาภรณ์ สุรวงษ์สิน
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

๑๘. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์

(นายศรชัย วีรมโนมัย)
นายประยุกต์ พัววิไล

กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์

นายกฤดา ณ สงขลา นางสาวพิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล นางสาวเลขา ดีรูป
กลุ่มงานอายุรศาสตร์

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นายวิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

นายศรชัย วีรมโนมัย นายเจริญชัย พากเพียรไพโรจน์

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
ทางการแพทย์

กลุ่มงานพัฒนานโยบาย
และยุทธศาสตร์การแพทย์

นางจรรยา วุฒิเนตร

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน

กลุ่มงานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

นายมนต์ชัย ศิริบำ�รุงวงศ์
กลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์
และประกันสุขภาพ
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๑
ตอนที่
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นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์
กับ โรงพยาบาลเลิดสิน
โดย นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น
กลุ่มงานอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

13

นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ กับ โรงพยาบาลเลิดสิน
“ข้าพเจ้าต้องการให้เงินทอง
ทีข่ า้ พเจ้าทำ�ได้ในประเทศนี้
อยู่ในประเทศนี้”

นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ และ Miss Jennie B. Neilson ภรรยา

ที่มาภาพ:
https://neilsonhayslibrary.org/wp-content/uploads/2015/03/
JennieHays11.jpg
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ณิธานที่ได้รบั การบันทึกไว้ขณะทีท่ า่ นยังมีชวี ติ อยู่
มิได้ผิดไปจากความเป็นจริงอันบังเกิดขึ้นในกาล
ต่อมา คุณูปการที่ นายแพทย์ ที เฮวาร์ด เฮส์ ได้
สร้ า งสมตลอดชี วิ ต ของท่ า นอั น ปรากฏแก่ ช นรุ ่ น หลั ง
เป็นหลักฐานสืบทอดถึงเกียรติประวัติอันยาวนานของ
สถานที่ตั้งสถาบันการแพทย์ชั้นน�ำของรัฐบนถนนสีลม
บางรัก อีกทัง้ เพือ่ จะได้ประจักษ์ซงึ้ ถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
แห่ง “พระพุทธเจ้าหลวง” องค์พระผู้ประสิทธิ์ประสาท
แผ่นดินในถิ่นสีลมให้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลของรัฐที่
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์(1) ซึ่งได้ผ่าน
กาลสมัยมาเป็นโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน
นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์๒ เกิดทีเ่ มืองชาร์ลตัน
มลรัฐเซาท์แคโรลินา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2397
ท่านสืบเชื้อสายมาจากมิสเตอร์ จอห์น เฮวาร์ด (เชื้อสาย
สก๊ อ ต) หนึ่ ง ในคณะผู ้ ล งนามประกาศอิ ส รภาพของ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า หลั ง ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ต้ น
ได้เริ่มต้นชีวิตการท�ำงานในขณะที่มีอายุเพียง 16 ปี
โดยย้ายจากเมืองเกิดไปปฏิบตั ิงานเป็นเสมียนร้านขายยา
ณ เมืองซาวานนา มลรัฐจอร์เจีย เป็นเวลา 4 ปีครึ่ง
ในช่วงสองปีแรกท�ำงานที่ร้านขายยาของมิสเตอร์ฮิลแมน
(C.M. Hillsman) อี ก 2 ปี ค รึ่ ง ท� ำ งานอยู ่ ที่ ร ้ า น
W.B.Hardee
ในปีพทุ ธศักราช 2418 ท่านได้เข้าศึกษาทางด้าน
เภสัชกรรมที่ The Maryland College of Pharmacy
เมือง บัลติมอร์ หลังส�ำเร็จการศึกษาในปีต่อมาก็ได้เข้า
ท�ำงานที่ The Marine Hospital Service ช่วงแรกทีเ่ มือง
บัลติมอร์ ต่อมาที่เมืองพอร์ทแลนด์ ด้วยความวิริยะ

อุตสาหะท่านจึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานและเข้าศึกษา
แพทย์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งแมรี่แลนด์
ปีพทุ ธศักราช 2429 นายแพทย์เฮส์กลับเข้าท�ำงาน
อีกครัง้ ที่ The Marine Medical Service คราวนีใ้ นฐานะ
ศัลยแพทย์ผู้ช่วย อีกเพียงสองสามเดือน ต่อมาขณะ
ประจ�ำอยู่ที่ Wilmington ท่านได้ตัดสินใจครั้งส�ำคัญ
เข้ารับต�ำแหน่งศัลยแพทย์มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน
(The Presbyterian Board of Missions) ด้ ว ย
ความมุ่งมาดปรารถนาอันแรงกล้าที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ใน
ดินแดนอันไกลโพ้นและดินแดนที่ท่านได้รับมอบหมาย
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่คือ.....ประเทศสยาม
การเดิ น ทางมาประเทศสยามสมั ย นั้ น ใช้ เวลา
เดินทางนานเป็นเดือน นายแพทย์เฮส์ล่องเรือจากเมือง
ซานฟรานซิสโกในวันที่ 2 กันยายน พุทธศักราช 2429
มาถึงกรุงเทพฯในวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2429
ต ร ง กั บ ป ี ที่ 1 8 แ ห ่ ง รั ช ก า ล พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติงานเป็นศัลยแพทย์
ร่ ว มกั บ คณะมิ ช ชั น นารี ก่ อ นที่ ท ่ า นจะเข้ า รั บ ราชการ
เป็นแพทย์ในสังกัดราชนาวีอีก 2 ปีต่อมา
เดิ น ทางมาถึ ง สยามได้ ไ ม่ น านนายแพทย์ เ ฮล์ ก็
พบรั ก กั บ มิ ช ชั น นารี ส าวชาวอเมริ กั น เชื้ อ สายแดนิ ช
Miss Jennie B. Neilson ซึง่ เดินทางมาปฏิบตั งิ านร่วมกับ
คณะมิ ช ชั น นารี ท่ี เ พชรบุ รี ก ่ อ นหน้ า นั้ น คื อ ตั้ ง แต่ ป ี
พุทธศักราช 2424 มีเรื่องเล่าตลกๆ ว่าเมื่อ Jennie
Neilson และเพื่อนมิชชันนารีสาวได้ทราบข่าวว่าจะมี
2 แพทย์หนุ่มเดินทางมาสยาม ต่างกระเซ้าเย้าแหย่กัน
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ร้านขายยา British Dispensary ต่อมาก็เซ้งให้คนอื่นอีกทอด
จนถึงนายล้วน ว่องวานิช แต่ว่าย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่อื่น

ที่มาภาพ:
http://www.britishdispensary.com/about.php

เล่นๆ ว่าใครจะจองคนไหนดีแล้วบุพเพสันนิวาสก็บนั ดาลให้ทงั้
สองสาวได้แต่งงานกับแพทย์หนุ่มที่แต่ละคนได้หมายปองไว้
จริงๆ อย่างไรก็ดีความรักของหมอเฮล์ใช่ว่าจะโรยไว้ด้วย
กลีบกุหลาบเสียเลยทีเดียวเพราะ Jennie Neilson นั้น
เป็นมิชชันนารีประจ�ำอยู่ที่เพชรบุรี ซึ่งสมัยนั้นนั่งเรือกัน
เป็นวันกว่าจะเดินทางไปถึง แต่สงสัยค�ำกล่าวทีว่ า่ “รักแท้แพ้
ระยะทาง” นั้นคงจะใช้ไม่ได้กับหมอเฮส์ ท่านนั่งเรือ เดินทาง
ไปๆ มาๆ ระหว่างกรุงเทพฯ เพชรบุรี จนนับครัง้ ไม่ถว้ น
ประกาศงานแต่ ง งานของทั้ ง สองท่ า นลงในสยาม
ไดเร็กเตอรี่ เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2430 เรือนหอเป็น
บ้านเพิ่งสร้างใหม่ อยู่บ้านเลขที่ 3 Oriental Avenue
หลักฐานที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ภาษาฉบับหนึ่งในสมัยนั้น
ชื่อ Bangkok Times ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิด
ซึง่ เริม่ ต้นในช่วงทีท่ า่ นอาศัยอยูใ่ นบ้านหลังนีก้ บั เพือ่ นหลายคน
ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ ชี วิ ต ของท่ า นจวบจนวาระสุ ด ท้ า ย
หนึ่งในนั้น คือ กัปตันเชอริเออ๓ (Admiral de Richelieu)
ผู ้ บั ง คั บ การเรื อ หลวงเวสาตรี หรื อ พระยาชลยุ ท ธโยธิ น
ซึ่งต่อมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็น Commander- in-chief ของ
ราชนาวีไทย
หมอเฮส์เป็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้คนใน
ย่านสีลม เจริญกรุงเป็นอย่างดี ดังพระยาอนุมานราชธน
ได้กล่าวถึงหมอเฮส์ ไว้ในหนังสือ ฟื้นความหลังว่า๔
“หมอเฮส์ซงึ่ กล่าวนี้ ข้าพเจ้าเคยเห็นท่านบ่อยๆ ตัง้ แต่
ข้าพเจ้าเป็นเด็ก เมือ่ โตแล้วเคยเห็นแต่งตัวเป็น นายทหารเรือไทย
เสมอ และ มีหน้าตาแดงมากคล้ายกินเหล้า ได้ความเดิมว่า
เป็นหมอมิสเชนรีแล้วเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ใหญ่กรม
(ซึง่ ในเวลานัน้ เป็นกระทรวง) ทหารเรือ”

ในปีพทุ ธศักราช 2431 ท่านได้รเิ ริม่ ก่อตัง้ ร้านขาย
ยาแผนปัจจุบันชื่อ British Dispensary ตั้งอยู่บนถนน
เจริญกรุง ตรงมุมถนนสุรวงศ์ใต้ ซึง่ คนไทยเรียกว่าห้างขายยา
อังกฤษตรางู การด�ำริตั้งร้านขายยาของหมอเฮส์ เป็นที่
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ กั น พอสมควรในหมู ่ ค นไทยละแวกนั้ น
พระยาอนุมานราชธนได้บนั ทึกไว้ใน ฟืน้ ความหลัง อีกเช่นกัน
เกี่ยวกับเรื่องการตั้งร้านขายยาของหมอเฮส์ว่า
“บิดาเคยเล่าว่า เมื่อเกิดมีร้านขายยาฝรั่งขึ้นมาก
ตามล�ำดับ หมอเฮส์ด�ำริตั้งร้านขายยาฝรั่งขึ้นอีกร้านหนึ่ง
แต่มีผู้หวังดีว่าร้านขายยาฝรั่งมีต้ังกันอยู่แล้วมากร้านก็ดู
เหมือนว่าขายกันไม่ได้ดี ด้วยราษฎรส่วนใหญ่ยงั ใช้ยาหม้อ
ยาผงกันอยู่ ถ้าขืนตัง้ เพิม่ ขึน้ ไปอีกจะไปขายให้ใคร หมอเฮส์
หัวเราะ ตอบว่าที่มีร้านขายยาฝรั่งเกิดมากขึ้น ก็แสดง
ให้เห็นว่า มีคนรูจ้ กั และนิยมใช้ยาฝรัง่ กันเพิม่ ขึน้ โดยล�ำดับ
ถ้าราษฎรยังไม่นิยม แม้มีร้านขายยาฝรั่งเพียงร้านเดียว
หรือสองสามร้าน ก็ขายไม่ได้เท่าไร ในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งเลิกไปเอง
เมื่อมีการตั้งกันมากร้าน ก็ต้องมีการแข่งขันกันในเชิง
การค้า ใครท�ำได้ดี ก็มคี วามเจริญเป็นเงาตามตัว อาจขยาย
ความเจริญด้านอื่นเป็นผลพลอยได้ไปด้วย”
ร้านขายยา British Dispensary ตัวอาคารเป็นตึก
สองชั้นรูปสี่เหลี่ยม มีรั้วไม้เสาอิฐกั้นเป็นบริเวณ และ
ตรงมุมเสาด้านปากถนนสุรวงศ์ มีครกบดยาแบบฝรัง่ ขนาด
ยักษ์ พร้อมทั้งสากด้วย ตั้งอยู่บนหัวเสานั้นใครผ่านไปมา
ก็อาจเห็นได้แต่ไกลว่า เป็นร้านขายยาฝรั่งไม่ต้องอ่าน
ไม่ออก ถ้ารู้หนังสือไทย จึงจะอ่านชื่อออกว่า ร้านขายยา
อังกฤษ ถ้ารู้ภาษาอังกฤษก็เป็น British Dispensary
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แปลว่า ร้านขายยาบริติช ซึ่งคนไทยสมัยนั้นยังไม่รู้จักว่า
บริติชหมายความว่าอะไร ถ้าบอกว่าอังกฤษคนส่วนมากก็
เข้าใจ แต่ทเี่ รียกกันเป็นสามัญ ก็คอื ร้านขายยาตรางู เพราะ
มีรูปงูเลื้อยเป็นรูปคล้ายตัวอักษร U ของอังกฤษกลายๆ
ตรงกลางหลังมีลกู ศรปักอยู่ ร้านขายยาตรางูนภี้ ายหลัง ในปี
พ.ศ.2443 หมอเฮส์เซ้งกิจการงานทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งชื่อ
ห้างและเครื่องหมายการค้าด้วยในตัว ซึ่งเรียกเป็นค�ำรวม
ในภาษาอั ง กฤษ Goodwill ให้ แ ก่ ช าวบริ ติ ช คนชื่ อ
แมกเบท (I. Macbeth) ต่อมาก็เซ้งให้คนอืน่ อีกทอด จนถึง
นายล้วน ว่องวานิช แต่ว่าย้ายจากที่เดิมไปอยู่ที่อื่น
คณะเพรสไบทีเรียนเป็นคณะสอนศาสนาคริสต์
นิกายโปรเตสแตนท์คณะหนึ่งซึ่งเข้ามาก่อตั้งขึ้นกรุงเทพ
เมื่อราวพ.ศ.2403 หลังจากนั้นได้มีมิชชันนารีคณะนี้
ทยอยกันเข้ามาเมืองไทยเพิม่ ขึน้ โดยล�ำดับ คือเป็นจ�ำนวน
ถึ ง 300 คนเศษ ภายในช่ ว งก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นแพทย์ปริญญาแท้ๆ
41 คน ๕ ซึ่ ง มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในการวางรากฐาน
การแพทย์แผนตะวันตกในประเทศไทยนับตั้งแต่การตั้ง
โรงศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรก
เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 โดยมี
นายแพทย์ ปีเตอร์ เกาแวน (Peter Gowan) แพทย์
ประจ�ำพระองค์และมิชชันนารีคนส�ำคัญอยูใ่ นคณะคอมมิตตี
จัดตั้งโรงพยาบาลด้วย จนแม้เมื่อมีการก่อตั้งโรงเรียน
แพทยากรขึน้ ในปีเดียวกันเพือ่ รับสมัครนักเรียนแพทย์แผน
ปัจจุบันเป็นครั้งแรก ก็ต้องอาศัยแพทย์มิชชันนารีเข้ามา
อ� ำ นวยการสอนและผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ป กครองและ
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อาจารย์แพทย์คนแรกของโรงเรียนแพทย์หลวงแห่งแรก
คือ หมอเฮส์ นั่นเอง โดยเฉพาะสมเด็จกรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและเป็นผู้ดูแล
กรมพยาบาลในเวลานัน้ ทรงให้ความสนิทสนมคุน้ เคยและ
ไว้วางพระทัยในตัวหมอเฮส์มาก และเป็นผู้น�ำหมอเฮส์
เข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนแพทยากร ดังทรงมี
หนั ง สื อ แนะน� ำ ตั ว หมอเฮส์ ขึ้ น กราบบั ง คมทู ล ต่ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ดังนี๖้
“ด้ ว ยการฝึ ก หั ด วิ ช าแพทย์ ซึ่ ง จะจั ด ขึ้ น ส� ำ หรั บ
ตึกศิริราชแพทยากรนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ปรึกษากับ
หมอเกาแวน และพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
แต่ยังมีพระชนม์อยู่ว่า จะขอพระราชทานจ้างหมอเฮส์
อเมริกันไว้ เป็นอาจารย์ในชั้นต้น ด้วยหมอเฮส์เป็นคน
เรียบร้อยและพูดไทยได้ชดั เจนแล้ว เพราะการทีจ่ ะฝึกวิชา
แพทย์ ในชัน้ ต้นนีต้ อ้ งการหัดเพียงวิชาเซอรเยอรรี คือการ
บาดแผลสดซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ้ งการให้ไทยท�ำได้นนั้
ก่ อ นอย่ า งอื่ น จะต้ อ งฝึ ก สอนด้ ว ยภาษาไทยต่ อ การ
ชั้นนี้ตั้งติดได้เรียบร้อยและเห็นประโยชน์ได้ทั่วกันจึงจะ
ฝึ ก สอนวิ ช าแพทย์ ชั้ น สู ง ประกอบ ด้ ว ยการเล่ า เรี ย น
กว้างขวางหลายอย่างได้
ถ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า
ขอรั บ พระราชทานหมอเฮส์ เข้ า รั บ ราชการแต่ เ ดื อ น
เมษายนรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙ ต่อไป โดยอัตราเงินเดือน
ซึ่ ง ได้ ป รึ ก ษากั บ หมอเกาแวนตกลงกั บ หมอเฮส์ ด ้ ว ย
เดื อ นละ ๓๖๐ เหรี ย ญ และหมอเฮส์ นี้ ถ ้ า มี ก ารใน
โรงพยาบาลหรื อ ราชการจรมา ก็ ไ ด้ ว ่ า ให้ รั บ สนอง
พระเดชพระคุณนอกหน้าที่อาจารย์ในแพทยากรด้วย”

หมอเฮส์นอกจากจะด�ำรงต�ำแหน่งเป็น “หมอใหญ่
กรมพยาบาล” และ “ผู้ดูการใหญ่ศิริราชพยาบาล” แล้ว
ท่ า นยั ง เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ โดยตรงในก่ อ ตั้ ง กิ จ การ
โรงพยาบาลคนเสียจริต๗ ธนบุรีบนดินแถวคลองสานซึ่ง
พระยาภักดี (เจ้าสัวคุณสัว) ได้บริจาคเพื่อวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ซึง่ ปัจจุบนั ก็คอื โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยานัน่ เอง

1
ตึกศิริราชแพทยากร

2
อาจารย์สมัยราชแพทยาลัยยุคแรก

ที่มาภาพ:
1. หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 120 ปี ศิริราช.

ความส�ำคัญของหมอเฮส์ตอ่ ราชการงานแพทย์เป็น
อย่างไรนั้น สามารถประจักษ์ได้เป็นอย่างดีในหนังสือ
รายงานกิจการของกรมพยาบาล ร.ศ. 109 (ราว พ.ศ.
2433) ที่พระยาวุฒิการบดีรักษากระทรวงธรรมการ
ในเวลานั้น ท�ำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 ความว่า
“ในท้ า ยรายงานฉบั บ นี้ ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า เห็ น
ด้วยเกล้าฯ ว่า สมควรจะต้องน�ำความดีพนักงานผู้ได้รับ
ราชการในกรมพยาบาลขึ้ น กราบบั ง คมทู ล พระกรุ ณ า
ทรงทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาท บรรดาพนักงานซึง่ มีตำ� แหน่ง
ประจ�ำกรมแลมิได้มตี ำ� แหน่งประจ�ำกรม ซึง่ รับราชการอยู่
ในกรมพยาบาลได้ท�ำการเต็มสติปัญญา อุส่าห ด้วยกัน
แทบทุกคน ผู้ควรจะต้องกล่าวถึงโดยเฉพาะในรายงานนี้
คือ หมอดีเฮวาท เฮส์ ๑ ได้ อุส่าหตรวจตรารักษาไข้ทุก
โรงพยาบาล...”
ทุ ก โรงพยาบาลในที่ นี้ ห มายถึ ง ทุ ก พยาบาล
ในเวลานั้น ซึ่งได้แก่ โรงศิริราชพยาบาล โรงพยาบาล
ริ ม ป้ อ มมหาไชย โรงพยาบาลริ ม วั ด เทพศิ ริ น ทร์
โรงพยาบาลคนเสียจริต โรงพยาบาลบูรพาและโรงพยาบาล

สามเสนซึง่ มีสถิตคิ นไข้รวมทัง้ หมดใน พ.ศ. 2432 ไม่นอ้ ย
กว่า 4000 คน
นายแพทย์เฮส์และครอบครัวได้ย้ายจากบ้านที่
Oriental Avenue ไปอยู่ที่บ้านสามชั้นที่ท่าช้าง บริเวณ
กองทัพเรือบ้านประวัตศิ าสตร์แห่งผูม้ ชี อื่ เสียงทีไ่ ด้อาศัยอยู่
ในกาลต่อมาคือ Sir Robert Morant ช่วงระวะเวลาทีท่ า่ น
อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เป็นช่วงที่นายแพทย์เฮส์ได้มีส่วน
ร่วมในการวางรากฐานที่ส�ำคัญอันเป็นหัวใจของโรงเรียน
แพทย์ในประเทศไทยในยุคบุกเบิก
อ ย ่ า ง ไร ก็ ดี ใ น ป ี พุ ท ธ ศั ก ร า ช 2 4 3 2
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หมอเฮส์ใช้ “บ้านหลวง”
ทีป่ ากถนนสีลมต่อกับถนนเจริญกรุงเป็น Nursing Home
ส� ำ หรั บ รั ก ษาพยาบาลชาวต่ า งประเทศผู ้ เข้ า มาพึ่ ง
พระบรมโพธิสมภารอยู่ในพระนคร โดยเฉพาะที่มีแหล่ง
พ�ำนักอยู่บนถนนสีลม เจริญกรุง นับตั้งแต่ย่านบางรักไป
จนถึง สี่พระยา บนผืนดินแห่งนี้นี่เองที่ได้ผ่านวิวัฒนาการ
อันยาวนาน มาเป็นโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน โดยมี
หลักฐานจากการที่สมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชนุภาพ
ในฐานะที่ทรงเคยดูแลกรมพยาบาลได้บันทึก “เรื่องตั้ง
โรงพยาบาล” ไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดี มีตอนหนึ่งที่
ช่ ว ยให้ ข ้ อ สั น นิ ษ ฐานเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
Nursing Home ของหมอเฮส์ กับความเป็นมาโรงพยาบาล
เลิดสินกระจ่างชัดขึ้นดังนี้ “ได้บ้านหลวงที่ปากถนนสีลม
ต่อกับถนนเจริญกรุงซึ่งหมอเฮส์ได้รับอนุญาตใช้เป็นที่
รั ก ษาฝรั่ ง อย่ า ง Nursing Home โอนมาเป็ น ของ
กรมพยาบาลแห่งหนึ่ง”

Nursing Home ของหมอเฮส์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า
“โรงพยาบาลบางรัก”

ที่มาภาพ:
โรงพยาบาลบางรัก
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Nursing Home ของหมอเฮส์ มีชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “โรงพยาบาลบางรัก” ซึง่ ด�ำเนินกิจการอยูภ่ าย
ใต้ “คอมมิตตี” ประกอบด้วยตัวแทนชาวต่างประเทศ
หลายชาติโดยมีกัปตันโยน์ราชทูตอังกฤษเป็นประธาน ตั้ง
ขึ้นด้วยทุนที่เรี่ยไรจากชาวต่างประเทศในปีแรก (พ.ศ.
2432-2433) ได้รบั เงินบริจาค 37 ชัง่ 33 บาท 33 อัฐ
ขนาดของอาคารโรงพยาบาลตามค�ำบอกเล่าของ
พระยาอนุมานราชธนคือ “โรงพยาบาลบางรัก ซึง่ สมัยนัน้
เป็นตึกเตี้ยๆชั้นเดียว มีความยาวเห็นจะไม่เกิน 10 คูหา”
ก่อนหน้านั้นสถานพยาบาลของมิชชันนารี ท�ำการรักษา
ราษฎรโดยไม่คดิ มูลค่าแต่อย่างใด ครัน้ เมือ่ ตัง้ โรงพยาบาล
บางรักขึน้ โดยหมอเฮส์เป็นผูอ้ ำ� นวยการ ซึง่ ท่านมีความเห็น
ว่า หากจะคิดเงินจากผู้ป่วยบ้างแล้วก็จะท�ำให้ผู้ป่วยเห็น
คุณค่าของยารักษาโรคมากขึ้นทั้งยังท�ำให้โรงพยาบาล
สามารถเลี้ยงตัวองได้ด้วย อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดที่เป็น
จุ ด ก� ำ เนิ ด ของโรงพยาบาลบางรั ก ในสมั ย นั้ น (หรื อ
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ในปั จ จุ บั น ) เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยตั้ ง แต่ นั้ น มา
โรงพยาบาลของคณะมิชชันนารี จึงมีนโยบายเก็บเงิน
ค่ารักษาพยาบาลตามแบบอย่างโรงพยาบาลบางรักซึ่ง
ริ เริ่ ม ขึ้ น เป็ น แห่ ง แรก โดยในปี แรกที่ ด� ำ เนิ น การนั้ น
ได้รบั เงินจากชาวต่างประเทศซึง่ เข้ามารักษาพยาบาลเป็น
เงิ น 4 ชั่ ง 69 บาท 32 อัฐ ในปีแรกที่ด�ำเนิน การ
ปรากฎว่ามีคนไข้นอกและคนไข้ในที่เข้ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลบางรักจ�ำนวน 346 คนเปรียบเทียบกับ
ศิริราชพยาบาลซึ่งมีคนไข้มารับการรักษาในปีเดียวกัน
จ�ำนวน 1,017 คน
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ในปีพทุ ธศักราช 2434 หมอเฮส์ได้ยา้ ยบ้านจากท่าช้างมาอยูท่ โี่ รงพยาบาลบางรัก หนังสือพิมพ์ในสมัยนัน้
ได้เขียนถึงการตัดสินใจครัง้ นีข้ องท่านว่า “We understand that Dr. Hays intends to make the institution
his headquarters for some time to come” ซึ่งสถานที่แห่งนี้เองได้กลายเป็นบ้านที่ท่านได้พ�ำนักอาศัย
เป็นเวลาเกือบ 33 ปีต่อมา การตัดสินใจของท่านในครั้งนั้นเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนในสมัยนั้น ด้วยหาก
ท่านอาศัยอยู่ ณ บ้านพักบริเวณกองทัพเรือที่ท่าช้างต่อไปจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมปีนั้น ท่านมีโอกาสที่
จะได้ยา้ ยไปพ�ำนักในบ้านแบบโบราณทีน่ า่ อยูม่ าก โดยทีท่ า่ นได้รบั การทาบทามว่าท่านสามารถอาศัยอยูจ่ นกว่า
ท่านตัดสินใจจะย้ายไปอยูท่ อี่ นื่ อย่างไรก็ดกี ารตัดสินใจของท่านได้มผี ลต่อการพัฒนาช่วยสร้างความเจริญให้แก่
ชุมชนใกล้เคียงทั้งบริเวณถนนสีลมและเจริญกรุงเป็นอย่างมาก
โรงพยาบาลบางรักด�ำเนินกิจการรักษาพยาบาลแบบ Nursing Home ทีใ่ ห้บริการเฉพาะชาวต่างประเทศ
มาเป็นระยะเวลาปีเศษ จนกระทั่งวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2434 คอมมิตตี โรงพยาบาลแห่งนี้ได้ประชุม
ตกลงมอบโรงพยาบาลบางรักแก่กรมพยาบาล เพื่อด�ำเนินการเป็นได้กิจการของรัฐตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
พุทธศักราช 2434 เป็นต้นไป
ในระหว่างเหตุการณ์ ร.ศ.112 (ราวพุทธศักราช 2436 ) มีการประจัญบานทางเรือที่ปากน�้ำระหว่าง
ไทยกับฝรัง่ เศส โรงพยาบาลบางรักซึง่ มีชอื่ เสียงทางด้านศัลยกรรมได้มบี ทบาทอย่างส�ำคัญในการรับรักษาทหาร
และราษฎรผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจากกระสุนปืนเรือรบฝรัง่ เศส โดยมีนางเจนนี่ เนลสัน เฮส์ ผูเ้ ป็นภรรยาคอยช่วยเหลือ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพยาบาล ภายหลังกรณีพพิ าทสงบลงแล้ว ในเดือนธันวาคมปีเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 5 ได้ทรงเห็นความดีความชอบของหมอเฮส์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจครัง้ นี้ จึงได้มพี ระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สยามชั้นที่ 4 พร้อมกับแต่งตั้งให้เป็นแพทย์ที่ปรึกษา ส�ำหรับพระองค์
มีหลักฐานกล่าวถึงว่านายแพทย์เฮส์ร่วมกับนายแพทย์ไนติงเกลได้มีโอกาสเป็นผู้ดูแลรักษามกุฎราชกุมาร
องค์ก่อนและเป็นผู้ร่วมลงนามใบมรณบัตรในเดือนมกราคม พ.ศ. 2438
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมรถไฟ ขึ้นในสังกัด
กระทรวงโยธาธิการ ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2443โดยในเดือนธันวาคมปีต่อมารัฐบาลไทยในนามของ
กรมรถไฟได้ทำ� สัญญากับห้างอังกฤษมีนายยอร์ช เมอเรย์ แคมพ์เบลล์ เป็นผูด้ ำ� เนินการก่อสร้างในฐานะผูร้ บั เหมา
เพื่อสร้างทางรถไฟหลวงสายแรกคือ สายนครราชสีมา(ทางรถไฟราษฎร์สายแรกในประเทศไทย คือ ทางรถไฟ
สายปากน�้ำ เอกชนได้ตั้งขึ้นในรูปของบริษัทเรียกว่า“บริษัทรถไฟปากน�้ำ” เริ่มด้วยวิธีเรียกหุ้นแต่ปรากฎว่าได้
หุ้นไม่พอ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานเงินทุนช่วยเหลือกิจการจึงได้ส�ำเร็จ

ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช 2436 หมอเฮส์ ได้เข้าร่วมงานเป็นแพทย์ประจ�ำบริษัท Murray Campbell
อันน�ำไปสูก่ ารได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งแพทย์ทปี่ รึกษาประจ�ำกรมรถไฟ จากหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหมอเฮส์
ได้มบี ทบาทส�ำคัญในการช่วยชีวติ คนงานก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-โคราช เมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2438 โดย
ในการสร้างทางรถไฟดังกล่าว ต้องผ่านเข้าป่าดงพญาไฟซึ่งชุกชุมด้วยไข้จับสั่นคนงานสร้างทางล้มป่วยลง
ราวใบไม้ร่วง ถึงกับกล่าวกันว่า
“แต่ละไม้หมอน ที่วางลงเพื่อสร้างทางรถไฟนั้นแลกมาด้วยหนึ่งชีวิตของคนงานสร้างทาง”
หมอเฮส์ต้องเดินทางบนหลังม้าบนเส้นทางอันยาวไกลในครั้งนั้นเพื่อท�ำหน้าที่ของแพทย์ ท่านเป็นผู้น�ำ
ยาน�ำ้ ควินนิ มาใช้ในการป้องกันและรักษาไข้มาเลเรียแก่คนงาน ปรากฏว่าสามารถช่วยชีวติ คนงานไว้ได้เป็นจ�ำนวน
มาก ในปีพุทธศักราช 2441 ท่านได้รับยศ นาวาเอก ซึ่งนับว่าเป็นยศสูงสุดของราชนาวีไทยส�ำหรับแพทย์
ชาวต่างประเทศในสมัยนั้น
โดยในปลายปีเดียวกันหมอเฮส์ก็ได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่สหรัฐอเมริกา เป็นการ
เดินทางกลับบ้านครั้งแรกนับตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2429 ในครั้งนั้นท่านได้จัดการ
ส่งรถจักรยานสองล้อจ�ำนวนหลายคันจากบริษทั บอสตันมาถวายเป็นของฝากแด่พระกุมารในราชส�ำนัก โดยท่าน
ได้ตงั้ ชือ่ รถจักรยานเหล่านัน้ ว่า “ มหาจักรี ” อันหมายถึงวงล้อใหญ่ (Great Wheels) หรืออีกนัยหนึง่ คือ พระนาม
ราชวงศ์จักรีนั่นเอง โดยที่ในเวลานั้นรถจักรยานสองล้อเพิ่งเริ่มมีในสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นของแปลกใหม่ใน
เมีองไทย ในช่วงที่เกิดอหิวาตกโรคระบาดใหญ่ครั้งหนึ่งในกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2443 มีคนตายหลายพันคน
แม่น�้ำเจ้าพระยามีซากศพลอยเต็มไปหมด นักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาลได้ออกท�ำการรักษาผู้ป่วย ท�ำให้
ประชาชนมองเห็นคุณค่าของโรงเรียนแพทย์เป็นครั้งแรก โดยที่ความรู้ทางการแพทย์สมัยนั้นยังไม่ก้าวหน้า
มากนักเทียบกับปัจจุบัน ดังที่หนังสือพิมพ์ Bangkok Times ได้บันทึกไว้ว่า
“ในช่วงทีเ่ กิดโรคอหิวาต์ระบาดในบางกอก หมอเฮส์มชี อื่ เสียงในฐานะทีใ่ ช้วธิ กี ารป้องกันโรคทีแ่ หวกแนว
นั่นคือเขาได้แนะน�ำให้ประชาชน ดื่มเหล้าเพื่อป้องกันอหิวาตกโรค” ปี พ.ศ.2444 หมอเฮส์ได้เป็นแกนน�ำใน
การจัดตั้ง Bangkok Medical Association ซึ่งท่านด�ำรงต�ำแหน่งเป็น President คนแรก โดยมีวัตถุประสงค์
ในการ สร้างกฎเกณฑ์ข้อตกลงและ สร้างมาตรฐานวิชาชีพในการคิดค่ารักษาพยาบาล ในกาลต่อมาสมาคมนี้มี
หลักฐานทีป่ รากฏในเดือนกุมพันธ์ ปีพทุ ธศักราช 1911 ว่าท่านได้เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการรวบรวมเงิน
616 เหรียญ ส�ำหรับ Chulalongkorn Memorial Fund เป็นทุนในการจัดซื้อ antiseptic appliances ให้
กับ Nursing Home

ในปีพุทธศักราช 2444 นี้หมอเฮส์ได้มีโอกาสร่วม
ไปในคณะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระบรมราชินนี าถในการเสด็จประพาสชวา ซึง่
ตามประวัตศิ าสตร์หมอเฮส์คงต้องปฎิบตั หิ น้าทีข่ องแพทย์
อย่างเต็มที่จากปัญหาสุขภาพของเจ้าฟ้านครราชสีมา ซึ่ง
ได้ตามเสด็จในครั้งนั้นด้วย
ในด้ า นการแพทย์ ห มอเฮส์ ไ ด้ เ ป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม น� ำ
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการวินิจฉัยโรค ดังที่หนังสือพิมพ์
Bangkok Times พ.ศ.2445 เคยกล่าวถึงหมอเฮส์ไว้ว่า
“ หมอเฮส์เป็นผูน้ ำ� เครือ่ งฉายรึนเก่นเข้ามาเป็นเครือ่ งแรก
ในสยาม แน่นอนย่อมเป็นนิมติ หมายทีด่ สี ำ� หรับบางกอกที่
มี เ ครื่ อ งมื อ แพทย์ ช นิ ด นี้ ไว้ ใช้ ใ นกรุ ง เพราะเครื่ อ งฉาย
เอกซเรย์เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ในการตรวจรักษา
โรคอย่างมหาศาล เช่นเมื่อน�ำไปใช้กับแผลเรื้อรัง.......”
ในปี พ.ศ. 2452 หมอเฮส์ได้ลาออกจากราชการ
ในต�ำแหน่งนาวาเอก แห่งราชนาวีไทย ซึ่งท่านได้รับ
ราชการภายใต้ผู้บัญชาการราชนาวีไทยถึง 5 ท่านซึ่ง
หนึ่งในนั้นแก่ Admiral de Richelieu ดังที่ได้กล่าวถึง
ความสนิทสนมตั้งแต่ครั้งท่านอาศัยอยู่ ณ บ้านที่เป็น
เรือนหอ บนถนนโอเรียนเต็ลทัง้ นีเ้ พือ่ เห็นแก่การทีห่ มอเฮส์
ได้รับใช้ราชการมาตั้งแต่ครั้งยังมีแพทย์เพียงไม่กี่คนใน
ราชนาวีไทยท่านได้รบั พระบรมราชานุญาตให้แต่งเครือ่ งแบบ
นายทหารเรือตามยศทีท่ า่ นได้รบั สูงสุดตลอดระยะเวลาทีท่ า่ น
พ�ำนักอาศัยอยู่ในสยามในปีต่อมาท่านก็พ้นจากต�ำแหน่ง
แพทย์ประจ�ำกรมรถไฟซึ่งท่านได้มีโอกาสรับใช้อยู่นานถึง
14 ปีหลังจากนัน้ หมอเฮส์กไ็ ด้ยตุ งิ านในวิชาชีพคงเหลือไว้
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

แต่การดูแลผูป้ ว่ ยทีเ่ คยรักษากันมานานจนมีความสัมพันธ์
ดุจเพื่อนสนิท ไม่เฉพาะบทบาททางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขเท่านั้นที่หมอเฮส์เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ท่านยังมี
บทบาทส� ำ คั ญ ในฐานะนั ก ธุ ร กิ จ ผู ้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ
โดยเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการก่ อ ตั้ ง โรงไฟฟ้ า วั ด เลี ย บ
(The Bangkok Electric LightSyndicate) บริษัท
ประกอบการผลิ ต แห่ ง กรุ ง เทพฯ (The Bangkok
Manufacturing Company) เพื่อผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์และ
ค้าส่งน�้ำแข็ง บริษัทอู่เรือกรุงเทพฯ (The Bangkok Dock
Company) ซึ่งท่านด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานบอร์ด
เป็นเวลานาน บริษัทการเดินรถไฟสายปากน�้ำ ซึ่งเป็น
ทางรถไฟราษฎร์สายแรกของประเทศไทย ท่านก็เป็น
Chairman อยู ่ น านกว่า 15 ปีร วมทั้ง การเดิน รถไฟ
สายแม่ ก ลองซึ่ ง หมอเฮส์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธาน
อยู่นานหลายปี บริษัทเรือ Nord Deutscher Lloyd
บริ ษั ท Siam Steam Packet บริ ษั ท Motor
Transport บริษัท American Motor Boat และ บริษัท
อื่นๆอีกจ�ำนวนมาก การที่หมอเฮส์เข้าไปมีหุ้นส่วนรวมทั้ง
เป็นผู้บริหารธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้ชีวิตของท่านต้อง
วนเวียนอยูก่ บั คดีความไม่มที สี่ น้ิ สุดดังมีบนั ทึกคดีความทีท่ า่ น
ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งแพ้และชนะ นับว่า
ท่ า นป็ น นั ก ต่ อ สู ้ ที่ เข้ ม แข็ ง คนหนึ่ ง ที เ ดี ย ว อย่ า งไรก็ ดี
ความเป็นนักธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จท�ำให้ทา่ นมีรายได้
พอสมควร ส�ำหรับบริจาคเพื่อสาธารณกุศลและกิจการ
สังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ รวมทัง้ ห้องสมุดเนลสัน เฮส์ บนถนน
สุรวงศ์ อันเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมอันเก่ากี่สุดซึ่งก่อตั้ง
โดยชาวต่ า งประเทศที่ พ� ำ นั ก อาศั ย อยู ่ ใ นกรุ ง เทพฯ
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(เดิมชื่อ The Bangkok Library Association ก่อตั้งเมื่อ
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2412) ก็เป็นผลงานบริจาคเงิน
จ�ำนวนมากจากหมอเฮส์ เพื่อสนับสนุนกิจการห้องสมุด
ภาษาต่างประเทศของกรุงเทพฯ จนภายหลังห้องสมุดนีไ้ ด้
ตัง้ ชือ่ เป็นห้องสมุดเนลสัน เฮส์ เพือ่ เป็นอนุสรณ์แก่นางเนล
สัน เฮส์ ภรรยาผู้ล่วงลับของท่านซึ่งจากไปอย่างกระทัน
หัน สันนิษฐานว่าเสียชีวติ จากโรคอหิวาต์ ในเดือนเมษายน
ปี พ.ศ. 2463 โดยที่เธอยังคงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ
ในวันก่อนที่จะเสียชีวิตหมอเฮส์เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ชีวิตของผู้คนในกรุงเทพฯสมัยนั้นว่า
“บางกอกเป็นเมืองที่แปลก คุณร่วมรับประทาน
อาหารค�ำ่ กันคืนนี้ แต่อาจต้องไปร่วมงานศพของเขาในวัน
รุ่งขึ้น” อีก 3 ปีต่อมา หมอเฮส์ก็เสียชีวิตลงในวันเสาร์ที่
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2467 ที่โรงพยาบาลบางรัก….ซึ่ง
เปรียบสมือนบ้านที่ท่านได้พ�ำนักอาศัยมาเป็นเวลานาน
เกือบ 33 ปี ท่านได้รับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่คอด้านขวา
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2467 แต่อีกเพียงสอง
สามวั น ก็ ก ลั บ มาเป็ น ซ�้ ำ อี ก ในวั น จั น ทร์ ที่ 28 เดื อ น
เดียวกัน ท่านได้รับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งซึ่งสามารถช่วย
ให้อาการปวดทุเลาลง ท่านจึงตัดสินใจกลับบ้านสองสาม
วันต่อมาท่านกลับอาการทรุดหนักลง ในวันศุกร์และวัน
เสาร์อาการของท่านดูดีขึ้น มีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนท่าน
หลายคนในช่วงเย็นวันเสาร์ท่านดูสดใสมีชีวิตชีวาขึ้น แต่
ตอน 2 ทุ่ม ท่านมีอาการไออย่างรุนแรงและเสียชีวิต
ท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดจากนายแพทย์เมนเดลสัน
รวมอายุได้ 70 ปี ในงานศพของหมอเฮส์มีผู้คนมาร่วมพิธี
มากมายนับตั้งแต่สมเด็จฯกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ

ห้องสมุดเนลสัน เฮส์ บนถนนสุรวงศ์ อันเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมอันเก่า
ที่สุดซึ่งก่อตั้งโดยชาวต่างประเทศที่พ�ำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ (เดิมชื่อ
The Bangkok Library Association ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2412)

ที่มาภาพ : https://www.bangkokpost.com/lifestyle/
book/1179441/the-picture-book-perfect-library

สมาชิกในพระราชวงศ์ มิตรสหายผูร้ ว่ มงานและประชาชนทัว่ ไป หนังสือพิมพ์ Bangkok
Times ฉบับวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 ได้ลงค�ำไว้อาลัยถึงนายแพทย์โธมัส
เฮวาร์ด เฮส์ ไว้ดังนี้ “หมอเฮส์เป็นมนุษย์ที่เรามองได้หลายด้าน ท่านเป็นคนที่ใจบุญ
สุนทานมากมีผคู้ นจากทุกมุมโลกเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณของท่านเป็นเพือ่ นทีร่ กั ใครรักจริง แต่ก็
เป็นนักสูท้ ลี่ ยุ แหลกและไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ บ้านของท่านเปิดต้อนรับผูค้ นทุกชัน้ วรรณะ
ในสมัยที่เรือสินค้ายุโรปเข้ามาเทียบท่าในกรุงเทพฯ บรรดากัปตันเรือมักจะแวะมาแจ้ง
ข่าวสารและอาศัยโรงพยาบาลเป็นแหล่งพักพิงในช่วงระยะเวลาที่เรือจอดเทียบท่าอยู่
บรรดานายช่างที่มาก่อสร้างรางรถไฟในสมัยนั้นเมื่อเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามา
ในกรุงเทพฯก็มกั จะมารวมตัวกันอยูท่ นี่ นั่ ชาวอเมริกนั ทีเ่ ดินทางมาถึงทีน่ ไี่ ม่วา่ จะเป็นบุคคล
ส�ำคัญหรือไม่ก็ตามน้อยคนนักที่จะไม่ได้แวะมาทักทาย เยี่ยมเยียน น�้ำใจของท่านนั้น
กว้างขวางสุดจะเปรียบปานโดยมีภรรยาของท่าน นางเนลสัน เฮส์ เป็นผู้ช่วยให้บ้าน
ของท่านเปิดต้อนรับผู้มาเยือนอยู่ตลอดเวลา การเสียชีวิตของเธอเมื่อสองสามปี
ที่ ผ ่ า นมาเป็ น ความโศกเศร้ า อั น ใหญ่ ห ลวงส� ำ หรั บ ท่ า นความทรงจ� ำ เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต
ของตัวเธอและชีวิตของเธอจะคงอยู่สืบไปตราบนานเท่านานในห้องสมุดที่สวยสง่า
บนถนนสุรวงศ์ซงึ่ ขนานนามตามชือ่ ของเธออันเป็นของขวัญที่ หมอเฮส์กำ� นัลแต่ภรรยา
อันเป็นสุดที่รักของท่าน” หมอเฮส์ได้ยกที่ดินและทรัพย์สินของท่าน ให้แก่สถาบัน
สองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ คือโรงเรียนปรินซ์รอยัลและโรงพยาบาลโรคเรื้อนแม็คเคน
ในกรุงเทพฯได้อุทิศทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง (วัฒนาวิทยาลัย) และ
ห้องสมุดเนลสัน เฮส์ ส�ำหรับบ้านของท่านเป็นเวลาเกือบ 33 ปี คือโรงพยาบาลบางรัก
ที่ได้ผ่านวิวัฒนาการตามกาลสมัยจนมาเป็นโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบัน ซึ่งหากท่าน
ไม่สามารถบริหารกิจการให้ดำ� เนินต่อไปได้อย่างตลอดรอดฝัง่ เฉกเช่นเดียวกับโรงพยาบาล
ของรัฐในยุคแรกๆหลายแห่ง ซึ่งต้องยุบเลิกกิจการไปหลังจากเปิดท�ำการไม่ถึง 10 ปี
โดยทีใ่ นกาลต่อมาไม่ปรากฏว่ามีกจิ การโรงพยาบาลแห่งใหม่ของรัฐเกิดขึน้ บนผืนทีด่ นิ เก่า
ของโรงพยาบาลที่ยุบเลิกไปแล้ว นับว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อชาวโรงพยาบาลเลิดสิน
อี ก ทั้ ง ประชาชนผู ้ เจ็บ ไข้ ในการสืบ ทอดเจตนารมณ์ป ระวัติศาสตร์ นับ แต่ก ่อ ตั้ง
โรงพยาบาลขึ้นบนผืนแผ่นดินพระราชทานของ “พระพุทธเจ้าหลวง” อันทรงเป็นที่รัก
ของพวกเราชาวไทยทุกคน
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กว่าจะเป็นโรงพยาบาลเลิดสิน
กรมการแพทย์
นายสันติสุข โสภณสิริ

23

ก่อนจะเป็นโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โรงพยาบาลเลิดสิน : ประวัตศิ าสตร์การแพทย์กสถาปนาครบรอบ
ารสาธารณสุ
ข หน้าหนึง่ ของประเทศไทย

กว่าจะเป็นโรงพยาบาลเลิดสิน
ระยะทางนั้นเหยียดยาว

ตอนที่ ๒

กว่าจะเป็นโรงพยาบาลเลิดสิน
กรมการแพทย์
นายสันติสุข โสภณสิริ

ย่านถนนสีลม
ชุมชนชาวกรุงสมัยใหม่
ในศตวรรษเก่า

พระ

บาทสมเด็ จ พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ ๔
ทรงเห็นความจ�ำเป็นทีส่ ยามประเทศจะต้องปรับตัวให้เข้า
กับกระแสอารยธรรมตะวันตก หลังจากทีส่ ยามตกลงเซ็น
สนธิสญ
ั ญาบาวริง่ กับรัฐบาลอังกฤษเมือ่ พ.ศ. ๒๓๙๘ สัญลักษณ์ของการเปลีย่ นแปลง
อย่างหนึ่งในรัชกาลนี้คือ “ถนน”ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายชุมชนดั้งเดิม
จากริมแม่นำ�้ ล�ำคลองมาอยูส่ องฝัง่ ถนนทีใ่ ช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกอย่างในสังคม
เมืองตะวันตกแทนการสัญจรทางน�้ำ ด้วยทรงเล็งเห็นการณ์ไกลดังกล่าว รัชกาลที่ ๔
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนหลัก ๓ สายในพระนครชั้นในระหว่าง พ.ศ. ๒๔๐๔ –
๒๔๐๗ คือ ถนนเจริญกรุงตอนใน (จากหน้าวัดโพธิไ์ ปออกประตูสามยอดของก�ำแพง
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พระนครชัน้ ใน) ถนนบ�ำรุงเมืองและถนนเฟือ่ งนคร รวมทัง้ มีการสร้างห้องแถวให้
เช่าท�ำการค้าริมถนนทั้งสามสาย โดยได้แบบอย่างมาจากปีนังและสิงคโปร์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ในเขตพระนครชั้นในมีเพียง ๒,๑๖๑ไร่ หรือ
เพียง ๓.๔๖ ตารางกิโลเมตรเท่านั้น แต่มีประชากรแออัดกันอยู่ราว ๓ – ๔ แสน
คน พระองค์จึงทรงมีพระราชด�ำริขยายความเจริญของเขตพระนครชั้นนอกออก
ไปอีกถึง ๔,๐๐๐ ไร่ โดยสร้างถนนเจริญกรุงตอนนอกออกไปทางทิศใต้ ดังนั้น
ถนนเจริญกรุงจึงเป็นถนนสายส�ำคัญที่อยู่ในรัชกาลที่ ๔ ด้วยทรงมีพระราช
ประสงค์ให้ถนนสายนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญแบบใหม่ในกรุงเทพฯ อัน
ปรากฏชัดใน ชื่อถนน ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า “เจริญกรุง” นั่นเอง มีข้อ
สังเกตว่าชือ่ ภาษาอังกฤษของถนนเจริญกรุงในปัจจุบนั ยังคงใช้คำ� ว่า New Road
ซึ่งเป็นชื่อที่ฝรั่งเรียกตามคนไทยว่า “ถนนใหม่” เพราะการสร้างถนนขนาดกว้าง
และยาวเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในชุมชนน�้ำของสยามโบราณ ผู้คนจึงเห็น
เป็นสิ่งแปลกใหม่
โดยทีก่ อ่ นหน้านัน้ เล็กน้อยราว พ.ศ. ๒๔๐๐ รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้สร้าง
ถนนออกไปทางตะวันออกของพระนครชั้นนอกจากหัวล�ำโพงไปทางคลองเตย
ชาวบ้านเรียกว่า “ถนนตรง” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อ“ถนนตรง”เป็น “ถนนพระราม ๔”
เพือ่ เป็นพระราชานุสรณ์วา่ ถนนสายนีเ้ ป็นถนนสายแรกในพระนครชัน้ นอกทีส่ ร้าง
ขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๔ ยิง่ กว่านัน้ ในรัชกาล
นีย้ งั ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตดั “ถนนขวาง” เชือ่ มระหว่างถนนเจริญกรุง (ตรงบางรัก)
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ที่ตั้งโรงพยาบาล
บางรัก

แผนที่แสดงแม่น�้ำเจ้าพระยา ในกรุงเทพมหานคร กรุงสยาม
ร.ศ.121 แสดงที่ตั้งโรงพยาบาลบางรัก
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กับถนนพระราม ๔ (ตรงศาลาแดง) ดังนั้นเมื่อสร้างถนนนี้เสร็จ
ใหม่ๆ ชาวบ้านจึงเรียก “ถนนขวาง” แต่ต่อมาในรัชกาลนี้เองได้
มีฝรั่งน�ำ “เครื่องสีลม” ส�ำหรับวิดน�้ำมาติดตั้งที่ “ถนนขวาง”
ชาวบ้านจึงเรียกถนนสายนี้ว่า “ถนนสีลม” จึงกล่าวได้ว่าชื่อ
“ถนนสีลม” มิใช่เป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ ๔
เหมือนกับถนนที่สร้างในยุคเดียวกัน เช่น ถนนเจริญกรุง ถนน
บ�ำรุงเมืองและถนนเฟือ่ งนคร รวมทัง้ ถนนพระราม ๔ ซึง่ เป็นชือ่
พระราชทานในรัชกาลที่ ๖
แม้ถนนสีลมตอนเริม่ สร้างขึน้ จะเป็นเพียงคันดินหรือถนน
ดินอัดที่เกิดจากการขุดคลองขวาง (หรือคลองสีลม) เพื่อเชื่อม
คลองบางรักและแม่น�้ำเจ้าพระยากับคลองถนนตรง (เลียบถนน
พระราม ๔ ) ทั้งยังเป็นเส้นทางสัญจรทางบกสั้นๆ ระยะทาง
ประมาณ ๒.๗๔ กิโลเมตรเท่านัน้ แต่ตอ่ มาได้กลายเป็นถนนสาย
ส�ำคัญในพื้นที่เขตพระนครชั้นนอก ทั้งนี้เพราะเป็นเส้นทางที่
เชือ่ มระหว่างแหล่งชุมชนใหญ่บนถนนหลัก ๒ สาย และเป็นพืน้ ที่
ชานเมื อ งซึ่ ง มี อ าณาเขตกว้ า งขวางสามารถขยั บ ขยายเป็ น
ย่านชุมชนส�ำคัญแหล่งใหม่ของกรุงเทพฯ
สิง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของชุมชนสีลม ซึง่ แตกต่างจากชุมชน
ย่านอืน่ ของกรุงเทพฯ ในยุคนัน้ คือ นอกจากมีความหลากหลาย
ทางเชือ้ ชาติ ภาษา และวัฒนธรรมดัง้ เดิมทีม่ ที งั้ ชาวไทย 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 สถาปนิกแล้ว ยังมีคณะบาทหลวง มิสซัง คาทอลิก และ
มิชชันนารีโปรเตสแตนท์ทที่ ำ� งานประกาศศาสนาไปพร้อมๆ กับ

การท�ำงานด้านการศึกษาและการแพทย์ ดังนัน้ ในชุมชนฝรัง่
จึงมีทั้งสถานทูต โบสถ์ สภาคริสตจักร โรงเรียน สโมสร
สุสาน รวมทั้ง “โรงพยาบาล” ด้วย
ปัจจุบนั ในขณะทีถ่ นนสายอืน่ ๆ ในยุคแรกทีเ่ กิดขึน้
พร้อมๆ กัน เช่น ถนนเจริญกรุง ถนนบ�ำรุงเมือง ถนน
เฟือ่ งนคร จะกลายเป็นถนนสายเก่าคับแคบ สองข้างถนน
แออัดด้วยตึกเก่าๆ แต่ถนนสีลม ซึ่งมีอายุกว่า ๑๕๘ ปี
(พ.ศ. ๒๔๐๔ – ๒๕๖๒) ยังคงเป็นศูนย์กลางธุรกิจสมัยใหม่
ของกรุงเทพฯ โดยยังคงผสมผสานกับชุมชนหลากหลาย
เชือ้ ชาติ ศาสนาและภาษาในอดีตไว้อย่างครบครันบนถนน
สายนี้ มีหลายสิ่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิต มีลม
หายใจสืบทอดมาถึงยุคใหม่ ในจ�ำนวนนี้นอกจากโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยของคณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียน
ที่ก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๕ วัดพระศรีมหาอุมาเทวีศาสนาสถานของชาวฮินดู ที่สร้างขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๓๘ คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ ศาสนสถาน
ของผู้นับถือ คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ที่สร้างขึ้น
ในปลายรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๔๐ หรือมัสยิดมีราซุดดิน
ของชาวมุสลิมทีส่ ร้างขึน้ ตอนรัชกาลที่ ๖ พ.ศ. ๒๔๕๕ แล้ว
ยังมีสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนสีลม โดยเมื่อ
๑๓๐ ปีกอ่ นโน้น (พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๕๖๒) สถานทีด่ งั กล่าว
เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลรัฐที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ
กรุงรัตนโกสินทร์ นัน่ คือโรงพยาบาลบางรัก หรือทีช่ าวบ้าน
ยุคนัน้ เรียกกันว่า โรงพยาบาลหมอเฮส์ และในปี พ.ศ. ๒๔๙๒
ได้กลายเป็นโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งบัดนี้ในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีอายุครบ ๗๐ ปี

2
1

4
3

1. รัชกาลที่ ๕
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
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเลิดสิน:
Nursing Home หมอเฮส์
ณ “บ้านหลวง พระราชทาน”
ยุคที่ ๑ : โรงพยาบาลบางรัก
ภายใต้ “คอมมิตตีฝรั่ง”
(พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๓๔)

นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays,M.D.)
หรือที่คนไทยในยุคนั้นเรียกว่า “หมอเฮส์”
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นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward
Hays, M.D.) หรือที่คนไทยในยุคนั้นเรียกว่า “หมอเฮส์”
เป็นหมอมิชชันนารีชาวอเมริกนั ผูเ้ ดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒9 ได้มีการกล่าวถึง
ชือ่ ของหมอเฮส์ชาวอเมริกนั ไว้ใน “บันทึกการประชุมคอม
มิตตีโรงพยาบาล ครัง้ ที่ ๖” ของรัฐบาลสยามเมือ่ วันที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ความว่า
“เรื่ อ งหมอเฮ คนอเมริ กั น นั้ น หมอกาวั น ได้
แจ้งความว่ามาหาหมอกาวัน พูดว่าเตมใจที่จะรับราชการ
ในโรงพยาบาลหลวง ไม่คิดที่จะเอาเงินเดือน แต่จะขอมี
อ�ำนาจที่จะสอนสาสนาคริฤเตียนแก่คนไข้โรงพยาบาลได้
หมอกาวันเห็นว่าไม่เป็นการส�ำคัญอันใดทีส่ าสนา เห็นว่าคน
คงจะไม่เลื่อมใสได้สักกี่คน แต่กรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพ
เห็นว่าเป็นการส�ำคัญมาก ด้วยโรงพยาบาลพึ่งจะตั้งขึ้น
คนยังไม่มีน�้ำใจเชื่อถือ เมื่อมีการปรากฏว่าเป็นที่สอน

สาสนาฝรั่งก็จะรังเกียจ ท�ำให้การที่จะเจริญโดยเรว เสื่อมคลายลง
เสียได้บ้าง กอมมิตตีคนอื่นๆก็เห็นด้วยกรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพ
โดยมาก หมอกาวันยอมเลิกความคิดนัน้ ตกลงกันให้หมอกาวันตอบ
หมอเฮไปว่ า ที่ ห มอเฮจะขอตั้ ง โรงรั ก ษาคนไข้ ขึ้ น อี ก แลจะให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุปการะในโรงของหมอเฮนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็ได้โปรดให้ตงั้ โรงพยาบาลของหลวง
กอมมิตตียงั ก�ำลังจัดการอยูโ่ ดยแข็งแรง ไม่สามารถทีจ่ ะรับทุระของ
หมอเฮได้ เป็นอันตกลงกันในเรื่องนี้แล้ว”
บันทึกการประชุมดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า หมอเฮส์กม็ คี วาม
คิดทีจ่ ะเสนอให้รฐั บาลสยามจัดตัง้ โรงพยาบาลของหลวง และตนเอง
ยินดีจะเข้ารับราชการเป็นหมอหลวงโดยไม่รบั เงินเดือน แต่มขี อ้ แลก
เปลี่ยนว่าขอให้ทางการไทยอนุญาตให้หมอมิชชันนารีสอนคริสตศาสนาได้ในโรงพยาบาลของหลวง แม้ขอ้ เสนอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ
แต่ต่อมาไม่นานหมอเฮส์ก็ได้มีบทบาทส�ำคัญทางการแพทย์ ใน
ระบบราชการของสยาม กล่าวคือ ได้เข้าประจ�ำการเป็นแพทย์
ในกรมแพทย์ทหารเรือ (ราว พ.ศ. ๒๔๓๐) จนกระทัง่ มีตำ� แหน่งเป็น
นายแพทย์ใหญ่กระทรวงทหารเรือ นับเป็นแพทย์ชาวต่างประเทศ
รุ่นแรกที่มีส่วนช่วยวางรากฐานทางการแพทย์แก่การแพทย์ทหาร
เรือ โดยได้รับยศว่าที่ นาวาเอก ซึ่งนับว่าเป็นยศสูงสุดของราชนาวี
ไทยที่ให้แก่ชาวต่างประเทศในสมัยนั้น

แต่ภารกิจทางการแพทย์ที่ส�ำคัญยิ่งของหมอเฮส์ก็คือ ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น “หมอใหญ่กรมพยาบาล” กระทรวงธรรมการ และ
“ผู้ดูแลการใหญ่ศิริราชพยาบาล” หมายถึง เป็นผู้อ�ำนวยการใหญ่
ของโรงพยาบาลศิรริ าชในสมัยเริม่ แรก สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ อธิบดีกรมพยาบาลได้ขอรับพระราชทานจ้างหมอเฮส์เข้ารับ
ราชการในกรมพยาบาลในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ โดยให้ท�ำ
หน้าทีห่ ลัก คือ เป็นอาจารย์สอนวิชาแพทย์แผนปัจจุบนั ในโรงเรียน
แพทยากร อันเป็นสถาบันสอนวิชาแพทย์สมัยใหม่เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยเริม่ เปิดท�ำการในโรงพยาบาลศิรริ าชมาตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๒ แล้ว เหตุผลที่รัฐบาลไทยจ้างหมอเฮส์เป็น
อาจารย์แพทย์นนั้ ปรากฏอยูใ่ นพระหัตถเลขาของสมเด็จกรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพ กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ความตอนหนึง่ ว่า
“ด้วยการฝึกหัดวิชาแพทย์ซึ่งจะจัดขึ้นส�ำหรับตึกศิริราช
แพทยากรนั้น ข้าพระพุทธเจ้าได้ปรึกษากับหมอเกาแวน และ
พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ แต่ยงั มีพระชนม์อยูว่ า่
จะขอพระราชทานจ้างหมอเฮส์อเมริกันไว้เป็นอาจารย์ในชั้นต้น
ด้วยหมอเฮส์เป็นคนเรียบร้อยและพูดไทยได้ชดั เจนแล้ว เพราะการ
ที่จะฝึกหัดวิชาแพทย์ในชั้นต้นนี้ต้องการหัดเพียงวิชาเซอรเยอรรี
คือ การบาดแผลสด ซึง่ เป็นสิง่ ทีม่ ปี ระโยชน์ตอ้ งการให้ไทยท�ำได้นนั้
ก่อนอย่างอืน่ ต้องสอนด้วยภาษาไทย ต่อการชัน้ นีต้ งั้ ติดได้เรียบร้อย
และเห็นประโยชน์ได้ทวั่ กัน จึงจะฝึกสอนวิชาแพทย์ชนั้ สูงประกอบ
ด้วยการเล่าเรียนกว้างขวางหลายอย่างได้”
แต่ภาระหน้าที่ของหมอเฮส์มิใช่เป็นอาจารย์แพทย์ฝรั่ง
คนแรกของโรงเรี ย นแพทย์ แ ห่ ง แรกของประเทศไทยเท่ า นั้ น
๑

หากท่านยังรับหน้าที่เป็นแพทย์ท�ำการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช รวมทั้ง
ท�ำหน้าที่อื่นๆ ในราชการของกรมพยาบาลด้วย ดังความตอนท้ายใน
พระหัตถเลขาฉบับเดียวกันนี้ของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพว่า
“และหมอเฮส์นถี้ า้ มีการในโรงพยาบาลหรือราชการจรมาก็ได้วา่ ให้
รับสนองพระเดชพระคุณนอกหน้าที่อาจารย์ในแพทยากรด้วย”
หมอเฮส์ ไ ด้ รั บ พระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ เข้ า รั บ ราชการใน
กรมพยาบาลเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๓๓ ด้วยอัตราเงินเดือน ๓๖๐ เหรียญสหรัฐ
(หรือราวเดือนละ ๑,๒๒๔ บาท ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ เงิน ๑ เหรียญ (เท่ากับ
ประมาณ ๓.๔ บาท) แม้มปี ระกาศในราชกิจจานุเบกษาในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ ๑
ในปีนี้กรมพยาบาลมีต�ำแหน่งขุนนางในกรม ๔ ต�ำแหน่ง ได้แก่ แพทย์ที่
ปรึกษา ๒ คน (พระประสิทธิ์วิทยา หมอเฮวาด เฮส์) ผู้ตรวจการ ๑ คน
(หลวงไตรกิศยานุกิจ) บัญชีกลาง ๑ คน (ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์) แสดงว่า
ต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการของหมอเฮส์ คือ ขุนนางทีท่ ำ� หน้าทีเ่ ป็น “แพทย์
ทีป่ รึกษา” แต่ในความเป็นจริงหมอเฮส์ตอ้ งรับหน้าทีเ่ ป็นทัง้ อาจารย์แพทย์
ผู้สอนวิชาการแพทย์สมัยใหม่ และวิชาศัลยศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์
และแพทย์ผรู้ กั ษาผูป้ ว่ ยทุกโรงพยาบาลในเวลานัน้ รวมทัง้ ท�ำงานราชการอืน่ ๆ
ในกรมพยาบาลด้ ว ย กระทั่ ง ต่ อ มาจึ ง ได้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง “หมอใหญ่
กรมพยาบาล” และ “ผู้จัดการโรงพยาบาลศิริราช” ดังกล่าวแล้ว
ความส�ำคัญของหมอเฮส์ต่อราชการงานแพทย์เป็นอย่างไรนั้น
สามารถประจักษ์ได้เป็นอย่างดีในหนังสือรายงานกิจการของกรมพยาบาล
ร.ศ. ๑๐๙ (ราว พ.ศ. ๒๔๓๓) ทีพ่ ระยาวุฒกิ ารบดีรกั ษาการอธิบดีกระทรวง
ธรรมการในเวลานัน้ ท�ำขึน้ กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบต่อพระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาลที่ ๕ เรื่ อ ง “พนั ก งาน
กรมพยาบาล”เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๐ ความว่า

ราชกิจจานุเบกษา ๗, หน้า ๑๘๙ – ๑๘๐
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พนักงานกรมพยาบาล
ในท้ายรายงานฉบับนี้ ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า สมควร
จะต้องน�ำความดีของเจ้าพนักงานผูไ้ ด้รบั ราชการในกรมพยาบาลขึน้ กราบ
บังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท บรรดาพนักงานซึ่ง
มีต�ำแหน่งประจ�ำกรมแลมิได้มีต�ำแหน่งประจ�ำกรม ซึ่งรับราชการอยู่
ในกรมพยาบาลได้ท�ำการเต็มสติปัญญา อุส่าห ด้วยกันแทบทุกคน ผู้ควร
จะต้องกล่าวชื่อโดยเฉพาะในรายงานนี้คือ หมอตี เฮวาด เฮส์ ๑ ได้อุส่าห
ตรวจตรารักษาไข้ทุกโรงพยาบาล…

1

2
๑. ศิริราชพยาบาลสมัยแรกๆ
2. โรงพยาบาลคนเสียจริต
3. ภาพมุมสูงของย่านวัดเทพศิรินทร์ มุมบนซ้ายของภาพคืออุโบสถวัด
เทพศิรินทร์ ด้านขวามือของอุโบสถคือสนามของโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
ขอบสนามด้านหน้าของภาพมีอาคารเรียนสร้างสไตล์โกธิค 2 หลัง หลังเล็ก
ซ้ายมือ ตึกปดิวรัดดา หลังยาวด้านขวามือคือตึกเยาวมาลย์อุทิศ ถนนที่
คั่นระหว่างตึกทั้งสองหลังกับตึกแถวของประชาชนคือถนนหลวง คาดว่า
โรงพยาบาลเทพศิรินทร์ตั้งอยู่ในต�ำแหน่งที่แนวตึกแถวจรดกันเป็น
มุมสามเหลี่ยม (เนื่องจาก ในหนังสือนิทานโบราณคดี ระบุว่า
โรงพยาบาลเทพศิรินทร์ตั้งอยู่ปากถนนหลวง ตรงกับวัดเทพศิรินทราวาส)

30

3

“กรมพยาบาล” นับเป็นหน่วยงานทีม่ คี วามส�ำคัญ
มาก เพราะเป็นองค์การทางแพทย์และสาธารณสุขของรัฐ
ที่สถาปนาขึ้นเป็นแห่งแรกซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นกรม
สาธารณสุข (พ.ศ. ๒๔๖1) และเป็นกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. ๒๔๘๕) ในที่สุด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า นายแพทย์
ที.เฮวาร์ด เฮส์ เป็นชาวต่างประเทศผู้หนึ่งที่มีคุณูปการ
อย่างส�ำคัญต่อการวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบนั ของ
ประเทศไทยเลยทีเดียว มิใช่เฉพาะของโรงพยาบาลแห่งใด
แห่งหนึ่งเท่านั้น ดังข้อความในอัญญประกาศที่ว่า “หมอ
ตี เฮวาด เฮส์ ได้อสุ า่ หตรวจตราไข้ทกุ โรงพยาบาล…” นัน้
ในทีน่ หี้ มายถึงทุกโรงพยาบาลสังกัดกรมพยาบาลในเวลานัน้
ซึง่ ได้แก่ โรงศิรริ าชพยาบาล โรงพยาบาลบูรพา โรงพยาบาล
ริมวัดเทพศิรนิ ทร์ โรงพยาบาลคนเสียจริต และโรงพยาบาล
สามเสน ซึ่ ง มี ส ถิ ติ ค นไข้ ร วมทั้ ง หมดใน พ.ศ. ๒๔๓๒
ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน
เนือ่ งด้วยความดีความชอบทีน่ ายแพทย์มชิ ชันนารี
ผู้นี้ได้บ�ำเพ็ญแก่ราชการแพทย์ของไทย พระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
พระราชทาน “บ้ า นหลวงที่ ป ากถนนสี ล มต่ อ กั บ ถนน
เจริญกรุง” แก่หมอเฮส์ เพื่อใช้เป็น “Nursing Home”
รักษาพยาบาลชาวฝรั่งต่อไป
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อันที่จริงก่อนหน้านี้ราวปี พ.ศ. ๒๔๓๐ หมอเฮส์
เคย “ขอตัง้ โรงคนไข้ และเต็มใจรับราชการในโรงพยาบาล
ไม่เอาเงินเดือน…”๒ แต่จะขอมีอ�ำนาจที่จะสอนศาสนา
คริสเตียนแก่คนไข้ในโรงพยาบาลได้ หากสมเด็จกรม
พระยาด�ำรงราชานุภาพไม่ทรงเห็นด้วย เพราะเกรงว่า
ประชาชนจะรังเกียจไม่เข้าโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามด้วย
ผลงานความดี ความชอบ ของหมอเฮส์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จึงทรงมีพระมหา
กรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน “บ้านหลวง” บนถนนสีลม
ให้หมอเฮส์จัดตั้งโรงพยาบาลส�ำหรับรักษาชาวฝรั่งโดยใช้
ชื่อว่า “โรงพยาบาลบางรัก” หรือ “Bangrak Hospital”
เนื่องจากในเวลานั้นโรงพยาบาลแห่งนี้ยังตั้งอยู่ในเขต
อ�ำเภอบางรักนั่นเอง
ในการนีห้ มอเฮส์มไิ ด้บริหารกิจการด้วยตนเองเพียง
ผูเ้ ดียว หากด�ำเนินการโรงพยาบาลบางรัก โดย “คอมมิตตี”
(Committee) หรือคณะกรรมการมีกปั ตันโยนเอกอัครทูต
อั ง กฤษประจ� ำ กรุ ง สยามเป็ น ประธาน “คอมมิ ต ตี
โรงพยาบาลบางรัก” และชาวฝรั่งหลายชาติ ซึ่งเป็นคริสต์
ศาสนิ ก ชนนิ ก ายโปสเตสแตนท์ เ ป็ น กรรมการ โดยมี
นายแพทย์ที เฮวาร์ด เฮส์ เป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลบางรัก
คนแรก ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๒ นับว่าโรงพยาบาลบางรักเป็น

โรงพยาบาลสมัยใหม่แห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่ด�ำเนินการ การบริจาคในปีแรก พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๓๓ จ�ำนวน ๓๗ ชัง่
โดยชาวตะวันตก และนับเป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งในยุค ๓๓ บาท ๓๓ อัฐ๓
ไล่เลี่ยกับการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชที่ยังด�ำเนินกิจการ
ขนาดของอาคารโรงพยาบาลเท่าที่ทราบตามค�ำ
อยู่อย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้
บอกเล่าของพระยาอนุมานราชธนคือ “โรงพยาบาลบางรัก
ซึง่ สมัยนัน้ เป็นตึกเตีย้ ๆ ชัน้ เดียว มีความยาวเห็นจะไม่เกิน
กิจการโรงพยาบาลบางรักในระยะก่อตั้ง ๒ ปีแรก ๑๐ คูหา ซึ่งบัดนี้เป็นโรงพยาบาลเลิดสิน”๔
คงให้การรักษาผูป้ ว่ ยชาวต่างประเทศเป็นหลักอย่าง Nursing
ก่อนหน้านั้นสถานพยาบาลของมิชชันนารี ท�ำการ
Home โดยให้การรักษาโรคทั่วไปและน่าจะมีการผ่าตัด รั ก ษาราษฎรโดยไม่ คิ ด มู ล ค่ า แต่ อ ย่ า งใด ครั้ น เมื่ อ ตั้ ง
อุบตั เิ หตุดว้ ย เพราะหมอเฮส์เป็นศัลยแพทย์ และทีแ่ น่นอน โรงพยาบาลบางรักขึน้ โดยหมอเฮส์เป็นผูอ้ ำ� นวยการจึงได้เริม่
คือ มีการรักษากามโรคหรือทีเ่ รียกในสมัยนัน้ ว่าโรคส�ำหรับ มีความด�ำริวา่ หากจะคิดเงินจากผูป้ ว่ ยบ้างแล้ว ก็จะท�ำให้
บุรษุ ทัง้ นี้เพราะย่านถนนเจริญกรุงไม่ไกลจากถนนสีลม มี ผู้ป่วยเห็นคุณค่าของยารักษาโรคมากขึ้น ทั้งยังท�ำให้
ท่าเรือพาณิชย์ ได้แก่ ท่าเรือบอเนียว ท่าเรือบางกอก ด๊อก โรงพยาบาลสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วย ตั้งแต่นั้นมา
หรืออูก่ ปั ตันบุช เป็นต้น จึงมีกลาสีฝรัง่ ขึน้ มาเทีย่ วเตร่หญิง โรงพยาบาลของคณะมิชชันนารี จึงมีนโยบายเก็บเงินค่า
โสเภณี ใ นย่ า นนั้ น และติ ด เชื้ อกามโรคต้ องเข้ า รั บการ รักษาพยาบาลตามแบบอย่างโรงพยาบาลบางรักซึ่งริเริ่ม
รักษาตัวในโรงพยาบาลบางรัก ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่า ขึ้นเป็นแห่งแรก๕ โดยในปีแรกที่ด�ำเนินการนั้นได้รับเงิน
โรงพยาบาลบางรักของหมอเฮส์เป็นโรงพยาบาลแผนปัจจุบนั จากชาวต่างประเทศ ซึง่ เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล
แห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่เปิดรักษาโรคส�ำหรับบุรุษและ เป็นเงิน ๔ ชัง่ ๖๙ บาท ๓๒ อัฐ๖ นอกจากนีพ้ ระบาทสมเด็จ
กามโรคอื่ น ๆ เนื่ อ งจากระยะแรกการบริ ก ารรั ก ษาใน พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ยังทรงพระกรุณา
โรงพยาบาลบางรักเป็นแบบให้เปล่า (ฟรี) ทุนในการด�ำเนิน โปรดเกล้าฯ ให้กรมพยาบาลของรัฐออกค่าใช้จ่ายเป็น
กิจการได้จากการบริจาคของชาวต่างชาติภายใต้การดูแล เงินเดือนส�ำหรับหมอโรงพยาบาลบางรัก (ซึง่ ก็คอื หมอเฮส์)
ของคณะกรรมการชาวต่างประเทศ โดยมีทุนตั้งต้นจาก เดื อ นละ ๔ ชั่ ง ๔๐ บาท มาตั้ ง แต่ ร.ศ. ๑๐๙ ๗
(พ.ศ. ๒๔๓๓) แล้ว

ส�ำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาลที่ ๕ หนังสือกราบทูล มร๕ นก/๘๓ หน้า ๓๑๖ – ๓๑๘
กจช.ร.๕ ศ.๒๔/๕ หน้า ๘๑-๘๒
๔
เสีฐยรโกเศศ,ฟื้นความหลัง เล่ม ๒ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒, ส�ำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม:กรุงเทพฯ, ๒๙๑๕, หน้า ๓๒
๕
นายแพทย์มนัสวี อุณหนันทน์,ประวัติการแพทย์มิชชันนารีประเทศไทย,อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ๒๐ ปี,
	๒๔๘๕ – ๒๕๐๕,พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยเกษม: พระนคร, ๒๕๐๕ หน้า ๕๖
๖
กจช.ร.๕ ศ.๒๔/๕ หน้า ๗๕
๗
กจช.ร.๕ ศ.๒๔/๕ หน้า ๓
๒	
๓	
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ส�ำเนาที่ ๙
บาญชีคนไข้
โรงพยาบาลบางรัก
จ�ำนวนรัตนโกสินทร์ ๑๐๙
ชื่อโรคต่างๆ
ส�ำหรับบุรุษย์
มะเร็งต่างๆ
ไข้ภิศม์ไข้จับต่างๆ
ริดสีดวงต่างๆ
ไข้อหิวาตกะโรค
ลงท้อง
บิดอุจจาระธาตุ
หัดฝีดาด
ฝีดาด
มารน�้ำมารลม
เจ็บตาต่างๆ
แผลที่ต้องเย็บ
แผลที่ต้องผ่าแลตัด
บาดแผลต่างๆ

คนไข้ที่ไปแล้ว

จ�ำนวนคนไข้
๓๔
๑๐
๓๓
๑๑
๑๐
๒๕
๘
๕
๕
๔
๑๓
๕๐
๑๑๘
๒๐
๓๔๖

คนไข้ที่ยังอยู่

หาย

ทุเลา

ไปเสีย

หาย

ทุเลา

๒๕
๘
๒๘
๑๐
๖
๒๐
๗
๕
๕
๒
๑๒
๔๕
๑๑๖
๙
๒๙๘

๗
๒
๓
๑
๒
๕
๒
๘
๓๐

-

๒
๔
๑
๒
๓
๑๒

-

ยังทรง ทุพลภาพ
๒
๓
๑
๖

-

รวม
๓๔
๑๐
๓๓
๑๑
๑๐
๒๕
๘
๕
๕
๔
๑๓
๕๐
๑๑๘
๒๐
๓๔๖
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ในปีแรกๆ ทีด่ ำ� เนินการ ปรากฏว่ามีคนไข้นอกและคนไข้ในทีเ่ ข้ามารับการรักษา
ในโรงพยาบาลบางรักจ�ำนวน ๓๔๖ คน (ปี พ.ศ. ๒๔๓๓) เฉลี่ยวันละไม่ถึงหนึ่งคน ซึ่ง
เป็นจ�ำนวนไม่มากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับศิริราชพยาบาลซึ่งมีคนไข้มารักษาในปี
เดียวกัน จ�ำนวน ๑,๐๑๗ คน ก็นบั ว่าโรงพยาบาลบางรักมีสถิตจิ ำ� นวนผูป้ ว่ ยพอสมควร
เมือ่ ค�ำนึงถึงว่า โรงพยาบาลน้องใหม่แห่งนีต้ งั้ อยูห่ า่ งไกลจากก�ำแพงพระนครชัน้ ใน และ
เป็นกิจการของเอกชนที่รับรักษาชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังเก็บค่ารักษา
พยาบาลอีกด้วย ในขณะที่ศิริราชพยาบาลเป็นกิจการของรัฐตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลาง
พระนคร และรักษาประชาชนทั่วไปแบบให้เปล่า
จุดเด่นของโรงพยาบาลบางรัก ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งคือมีการรักษาบาดแผลด้วยวิธี
ทางศัลยกรรม ผ่าตัด เย็บแผล และมีผลส�ำเร็จของการรักษาทางศัลยกรรมร้อยละ ๙๐
ทั้งยังรักษาโรคโดยรวมหายถึงร้อยละ ๘๒
อย่างไรก็ตามในช่วงระยะแรกๆ ทีร่ ฐั บาลด�ำเนินกิจการโรงพยาบาลแผนปัจจุบนั
นัน้ ราษฎรไทยส่วนใหญ่กย็ งั ไม่นยิ มเชือ่ ถือเข้าไปรับการรักษาเท่าใดนัก ดังนัน้ หลังจาก
ด�ำเนินกิจการโรงพยาบาลบางรักได้ ๒ ปี หมอเฮส์จึงเริ่มเล็งเห็นว่า “คอมมิตตี” หรือ
คณะกรรมการชาวต่างประเทศคงไม่สามารถบริหารงานโรงพยาบาลแห่งนี้ให้เจริญ
ก้าวหน้าได้เท่าทีค่ วร จึงมีความด�ำริทจี่ ะมอบโรงพยาบาลบางรักให้กบั รัฐบาลไทย เพือ่
บริหารกิจการโรงพยาบาลให้มนั่ คงยัง่ ยืนสืบไป ดังบันทึกของหมอเฮส์ในฐานะหมอใหญ่
กรมพยาบาล ที่มีถึงพระยาวุฒิการบดี ผู้แทนอธิบดีกระทรวงธรรมการ เรื่องที่ประชุม
“คอมมิตตีชาวต่างประเทศ” มีมติมอบกิจการโรงพยาบาลบางรักกับเครื่องใช้สอยใน
โรงพยาบาลให้แก่ กรมพยาบาล เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔ (ร.ศ. ๑๑๐)

(ส�ำเนา)
วันที่ ๒๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ ศก ๑๑๐

1
ภาพบรรยากาศตึกแถว
สองข้างถนนเจริญกรุง
สังเกตเสาไฟฟ้าส�ำหรับจ่ายไฟ
ให้รถรางที่วิ่งตลอดแนวถนนเจริญกรุง

ข้าพเจ้า หมอเฮส์ผดู้ กู ารใหญ่ศริ ริ าชพยาบาลขอประทานท�ำข้อความ
การประชุมที่โรงพยาบาลบางรัก เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก
๑๑๐ ด้วยเรื่องคอมมิตตีโรงพยาบาลบางรักจะมอบโรงพยาบาลบางรักให้
แก่กรมพยาบาล ขึน้ กราบเรียนท่านพระยาวุฒกิ ารบดี จางวางผูแ้ ทนอธิบดี
กระทรวงธรรมการฉบับหนึ่ง ข้อความการประชุมแจ้งต่อไปดังนี้
การประชุมคอมมิตตี
เรี่ยรายออกเงินช่วยในโรงพยาบาลบางรัก
วันที่ ๖ สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ เวลาเย็นได้มีการประชุม
เรีย่ รายทีโ่ รงพยาบาลบางรัก มีผทู้ ไี่ ด้ออกเงินช่วยในการประชุมคราวนีย้ สี่ บิ
คน ผูท้ เี่ ป็นหัวน่าได้ออกเงินเรีย่ ราย ได้ให้สเิ กรตารีอา่ นในหนังสือทีพ่ ระเจ้า
น้องยาเธอ กรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพ อธิบดีกรมพยาบาลทรงฝากมาเมื่อ
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ ให้หมอเฮส์หมอใหญ่กรม
พยาบาล อ่านให้ท่านเหล่านั้นฟัง ในหนังสือมีความว่า หมอสีแลคอมมิตตี
โรงพยาบาลบางรัก จัดแจงหาเรียบร้อยไม่ ให้หมอเฮส์แจ้งความกับคอม
มิตตีวา่ กรมพยาบาลได้ถอนสัญญาจากหมอสี แลจะต้องการโรงพยาบาลด้วย
ถ้าโรงพยาบาลบางรักได้มอบให้กับกรมพยาบาลไทยแล้ว

2
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กรมพยาบาลไทยหวังใจว่า จะให้มีหมออยู่รักษา แลรับฝรั่งทั้ง
หลายด้วย
อีกประการหนึ่ง ถ้าคอมมิตตีโรงพยาบาลบางรัก จะเรี่ย
รายเงินกันตั้งเอง กรมพยาบาลยินยอมให้เช่าโรงพยาบาลนั้น
เดือนละ ๖๐ บาท แต่ตอ้ งให้รลู้ ว่ งน่าก่อน ๒ เดือน กรมพยาบาล
ไทยมีอ�ำนาจจะเรียกเงินค่าเช่าได้ทุกๆ เดือน
ทั น ใดนั้ น กั ป ตั น โยน ราชทู ต อั ง กฤษ ก็ ถ ามท่ า น
ทัง้ หลายทีป่ ระชุมอยูแ่ ลถามพวกหมอยา แลได้สอบถามหมอเฮส์
ต่างๆ ว่าหมอเฮส์มีอาญาสิทธิ์กรมพยาบาลนั้นหรือ หมอเฮส์
ตอบว่ามีอ�ำนาจจะบอกท่านทั้งหลายที่ประชุมอยู่นี้
ข้อ ๑ เมื่อโรงพยาบาลมอบให้แก่กรมพยาบาลแล้ว
กรมพยาบาลจะยอมรับคนเจ็บทัง้ หลายตามเดิมแลตามธรรมเนียม
ที่ต้องเสียเงินแลไม่ต้องเสียเงิน
ข้อ ๒ จะยอมรับคนฝรั่งที่ป่วยไข้ไม่น้อยกว่า ๔ คน
หรือมากขึ้นจนเต็มโรงพยาบาล
ข้ อ ๓ จะยอมรั บ คนเจ็ บ เมื่ อ มี ห นั ง สื อ มาแต่ ก งซุ ล
หรือหมอบอกให้มา
ข้อ ๔ ฝรั่งคนหนึ่งคนใดเจ็บไม่มีเงินจะให้ เมื่อมีหนังสือ
ของกงซุลรับรองมาว่าเป็นคนขัดสน กรมพยาบาลก็จะยอม

36

รับรักษาให้ แลไม่ต้องเสียเงินให้แก่โรงพยาบาล
ข้อ ๕ กรมพยาบาลรับเป็นมั่นคงว่าจะให้มีหมออยู่
ที่โรงพยาบาลเสมอ หมอวิลลิซได้แจ้งความว่ามีคนมาหาหมอ
วิลลิซแลหมออื่นๆ มากกว่าหมอกรมพยาบาล เห็นว่าถ้าจ�ำ
เป็นจะต้องอยูใ่ นโรงพยาบาลก็จะให้อยูต่ ามค�ำทีห่ มอวิลลิซเหมือน
ที่กล่าวมาแล้ว แลตามหนังสือที่ต้องจ�ำเป็นให้รับคนเจ็บ
ข้ อ ๖ ให้ ท ราบทั่ ว กั น ว่ า คนฝรั่ ง ที่ ป ่ ว ยไข้ ม าอยู ่
ในโรงพยาบาลไม่ว่าเวลาไรมีอ�ำนาจหาหมอที่คุ้นเคยตามแต่ใจ
มาปฤกษากับหมอทีโ่ รงพยาบาล ถ้าหมอทีโ่ รงพยาบาลกับหมอ
ทีม่ าหาปฤกษาดูโรคไม่ตกลงกัน คนเจ็บจะต้องหาหมอมาอีกคน
หนึ่งปฤกษากัน ถ้าและหมอทั้ง ๒ คนเห็นพร้อมกัน จึงวางใจ
ให้รักษาได้ หมอโรงพยาบาลก็จะช่วยรักษาจนสิ้นสุดก�ำลัง
ข้อ ๗ จะรับคนเจ็บไว้ในโรงพยาบาล เมื่อมีหนังสือ
มาแต่หมอๆ นั้นจะเขียนบอกโรคแลรับรองค่าที่คนเจ็บมา
อยู่ในโรงพยาบาล
หมอเฮส์ ได้อ่านข้อความที่กล่าวมาแล้วนั้นจนหมด
เห็นพร้อมกันแล้ว หมอเฮส์ลงชือ่ ให้กรมพยาบาล ตรวจตราดูใน
การทีจ่ ะรับโรงพยาบาลนัน้ ความตกลงกันด้วยเรือ่ งโรงพยาบาล
บางรักทีต่ อ้ งอยูเ่ ดีย๋ วนีไ้ ด้รบั มอบให้กรมพยาบาลตามค�ำสัญญา
ข้อ ๑ จนถึงข้อ ๗ แลหมอเฮส์ได้รบั แล้ว ได้ให้ทา่ นทัง้ หลายในที่
ประชุมเลือกเอา แล้วก็ได้ตกลงกันเห็นพร้อมทั้งสิ้น
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ซึ่งโรงพยาบาลกับเครื่องใช้สอยในโรงพยาบาลนั้น วันที่ ๑
กันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐
มิ ส เตอร์ เ ล็ ค กี และกั ป ตั น โยน ราชทู ต อั ง กฤษ
ได้แจ้งความว่าเงินเรีย่ รายในรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ ยังเหลืออยู่
ทีผ่ เู้ ป็นเตร็ดเชอเรอได้ฝากไว้ทฮี่ อ่ งกองเซียงไฮ้แบงก์ เป็นเงินทุน
ส�ำหรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารส�ำหรับฝรั่งที่ยากจน ท่านทั้ง ๓
ที่เป็นผู้ได้รักษาเงินนี้ไว้คือ กัปตันโยน ราชทูตอังกฤษ เป็น
เปรสิเดน เอบเบอร์เอซไคว ผู้เป็นเตร็ดเชอเรอ เบกเก็ดเอซไคว
เป็นสิเกรตารี ท่านทั้งสามนี้เมื่อไม่อยู่หรือออกจากต�ำแหน่ง
การ แลจะมอบให้กับผู้หนึ่งผู้ใดได้รับเงินแทนก็ได้ แล้วก็เห็น
พร้อมกัน กัปตันโยนก็ให้เลิกประชุมแต่เพียงนี้ฯ
(ลงชื่อ) หมอเฮศ

ในบันทึกลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ (ร.ศ. ๑๑๐) ของหมอเฮส์ฉบับนี้แสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทางกรมพยาบาลไทย โดยกรมหมืน่ ด�ำรงราชานุภาพได้ยนื่ ข้อเสนอ
ให้ “คอมมิตตี โรงพยาบาลบางรัก” ไว้ ๒ แนวทาง คือมอบโรงพยาบาลนีแ้ ก่กรมพยาบาล
หรือหากชาวต่างประเทศต้องการด�ำเนินการเองต่อไป ก็ต้องจ่ายค่าเช่าให้กรมพยาบาล
เดือนละ ๖๐ บาท ทั้งนี้เพราะทางการไทยเห็นความจ�ำเป็นที่จะต้องขยายโรงพยาบาล
ของรัฐเพิม่ เติม นอกเหนือไปจากโรงพยาบาลศิรริ าช แต่ขาดเงินทุนในการตัง้ โรงพยาบาล
แห่งใหม่ ดังนัน้ จึงมีนโยบายเวนคืนบ้านและทีด่ นิ ของเอกชนมาดัดแปลงเป็นโรงพยาบาล
ของหลวง ดังสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงมีบันทึกไว้ว่า
“การทีต่ งั้ โรงพยาบาลเพิม่ เติม ไม่ยากเหมือนเมือ่ ตัง้ โรงพยาบาลศิรริ าช เพราะได้
ตั้งแบบแผนการในโรงพยาบาลแล้ว หมอและพนักงานก็มีอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชพอที่
จะแบ่งไปประจ�ำโรงพยาบาลอืน่ ได้ ความล�ำบากมีอยูแ่ ต่เงินทุนไม่มพี อทีจ่ ะปลูกสร้างเป็น
โรงพยาบาลขึน้ ใหม่ จึงกราบทูลขอบ้านที่เป็นของหลวง เช่น บ้านเจ้าภาษี นายอากรตีใช้
หนี้หลวง เป็นต้น มาแก้ไขเป็นโรงพยาบาล โรงพยาบาลที่ตั้งเพิ่มขึ้นครั้งนั้น ๕ แห่ง คือ
ได้ตกึ บ้านพระยาภักดีภทั รากร (เจ้าสัวเกงซัว) ทีป่ ากคลองสาน ตัง้ เป็นโรงพยาบาล
คนเสียจริตแห่งหนึ่ง
ได้ ตึ ก บ้ า นอากรตา ที่ ริ ม คลองคู พ ระนครตรงหน้ า วั ง บู ร พาภิ ร มย์ ตั้ ง เป็ น
โรงพยาบาลสามัญ เรียกว่า “โรงพยาบาลบูรพา” แห่งหนึ่ง
ได้บ้านหลวงที่ปากถนนสีลม ติดกับถนนเจริญกรุง ซึ่งหมอเฮส์ได้รับอนุญาตใช้
เป็นที่รักษาฝรั่งอย่าง Nursing Home โอนมาเป็นของกรมพยาบาลแห่งหนึ่ง
สร้างโรงพยาบาลใหม่ที่ปากถนนหลวง ตรงกับวัดเทพศิรินทราวาส ด้วยใช้
เรือนไม้สองชั้นของพระราชทานครั้งพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์เป็นที่ว่าการ
และปลูกเรือนไม้รับคนไข้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศิริราชแห่งหนึ่งเรียกว่า “โรงพยาบาล
เทพศิรินทร์ แห่งหนึ่ง”๘
๘
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สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ, นิทานโบราณคดี, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๔, กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์บรรณาการ, ๒๕๑๔, หน้า ๒๕๒-๒๕๓.

39

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หลังจาก “คอมมิตตีจดั การโรงพยาบาล” ของรัฐบาล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้
ตั้ง “โรงพยาบาลใหญ่ ณ โรงศิริราชพยาบาลเมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ แล้วรัฐบาลสยามได้มีนโยบายตั้ง
โรงพยาบาลสาขาดังกล่าว เพือ่ คนทีจ่ นอนาถาไม่มกี ำ� ลังจะมา
โรงพยาบาลที่ วั ง หลั ง ได้ จะมี อ ยู ่ โ ดยมาก ควรจะมี
โรงพยาบาลช่วง….เพื่อที่จะได้รับการรักษาโรคเล็กน้อย
คนจนที่มีก�ำลังน้อย เมื่อเป็นโรคมากมายให้ส่งคนเจ็บไป
ยังโรงใหญ่….”๙
“โรงพยาบาลช่วง” หรือโรงพยาบาลสาขาขนาด
เล็กทีช่ ว่ ยแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลศิรริ าชให้บริการรักษา
พยาบาลแก่ประชาชนคนยากจนเป็นจ�ำนวนมากที่อยู่
บริเวณรอบนอกพระนครในเวลานั้นได้แก่ โรงพยาบาล
บูรพา (โรงพยาบาลสาขาแห่งแรก : มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๔๓๑)
โรงพยาบาลข้างวัดเทพศิรินทร์ โรงพยาบาลคนเสียจริต
รวมทั้งโรงพยาบาลบางรักของหมอเฮส์ด้วย ที่อยู่ในข่าย
นโยบายสร้างโรงพยาบาลบริวารของโรงพยาบาลศิริราช
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ ณ วังหลังดังมีเอกสารหลักฐาน
“บั ญ ชี ค นป่ ว ยไข้ ต ามโรงพยาบาลต่ า งๆ” ในสั ง กั ด
กรมพยาบาล ซึง่ ระบุรายชือ่ โรงพยาบาลในสังกัดเรียงล�ำดับ
ก่อนหลังดังนี้ โรงศิริราชพยาบาล โรงบูรพาพยาบาล
โรงเทพศิรนิ ทร์พยาบาล โรงบางรักพยาบาล และภายหลัง
เหตุการณ์กรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ. ๑๑๒ แล้วจึงได้
เพิม่ โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง (ภายหลังได้พฒ
ั นาเป็น
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาดไทย) ขึ้นในบัญชี
โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
40

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

นอกจากบนถนนสีลมที่หมอเฮส์เคยได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลฝรั่งแล้ว
หมอเฮส์ กับหมอเกาแวน ยังได้ร่วมลงทุนตั้งร้านขายยาชื่อ British Dispensary
บนถนนเจริญกรุง ซึ่งคนไทยสมัยนั้นเรียกว่า “ห้างขายยาอังกฤษตรางู”
ใน พ.ศ. 2435 อีกด้วย
๙

เอกสาร “บอกเปิดโรงพยาบาล” ราชกิจจานุเบกษา ๕ แผ่นที่ ๕ ปีชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐, หน้า ๔

จะเห็นได้ว่า “บ้านหลวง” บนถนนสีลมที่หมอเฮส์เคยได้รับ
อนุญาตให้ใช้เป็นที่รักษาพยาบาลฝรั่งก็อยู่ในข่ายที่ถูกขอเวนคืนกลับมา
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรมพยาบาล ซึ่งเวลานั้นยังขึ้นกับ
กระทรวงธรรมการ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ) อย่างไร
ก็ตาม การโอนโรงพยาบาลบางรักของฝรัง่ กลับมาเป็นโรงพยาบาลหลวง
มีเงื่อนไขเป็นข้อตกลงอย่างชัดเจนว่า โรงพยาบาลแห่งนี้ “จะยอมรับ
คนฝรัง่ ทีป่ ว่ ยไข้ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน หรือมากขึน้ จนเต็มโรงพยาบาล” และ
“ฝรัง่ คนหนึง่ คนใดเจ็บไม่มเี งินจะให้ เมือ่ มีหนังสือของกงศุลรับรองมาว่า
เป็นคนขัดสน กรมพยาบาลก็จะยอมรับรักษาให้ แลไม่ตอ้ งเสียเงินให้แก่
โรงพยาบาล”
ในการโอนกิจการโรงพยาบาลบางรักมาเป็นของรัฐนั้น ทาง
กรมพยาบาลได้มอบหมายให้หมอเฮส์กบั ขุนพิสฐิ สรรพวิจารณ์พนักงาน
บาญชีกลาง ท�ำการตรวจสิ่งของ และท�ำบัญชีงบประมาณค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลบางรักในช่วง ๗ เดือนสุดท้ายของ ร.ศ. ๑๑๐ คือ ตัง้ แต่เดือน
กันยายน ถึงเดือนมีนาคม ร.ศ. ๑๑๐ (ราว พ.ศ.๒๔๓๔ – ๒๔๓๕)
เป็นเงินเดือนละ ๕ ชั่ง ๔๓ บาท (หรือ ๔๔๓ บาท) และในระยะ ๗ เดือน
รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๘ ชั่ง ๖๑ บาท (หรือ ๓,๑๐๑ บาท)
หมอเฮส์ แ ละขุ น พิ สิ ฐ สรรพวิ จ ารณ์ ไ ด้ ท� ำ หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง
“บาญชีเงินเดือนเบีย้ เลีย้ ง ค่าสิง่ ของใช้ ค่ายา ทีจ่ ะใช้ในโรงพยาบาลบางรักฯ”
ขึ้นเสนอต่อ พระยาวุฒิการบดี ผู้แทนอธิบดีกระทรวงธรรมการดังนี้
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บาญชี
เงินเดือนเบี้ยเลี้ยง ค่าสิ่งของใช้ท�ำยา
ที่จะใช้ในโรงพยาบาลบางรัก
เสมอทุกๆ เดือน
ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงมีนาคมรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐
รายการ
เงินเดือน

วันที่ ๒๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐
ข้าพเจ้า ขอประทานกราบเรียนท่านพระยาวุฒิการบดีจางวาง
ผู้แทนอธิบดีกระทรวงธรรมการทราบ
ด้วยโปรดให้ข้าพเจ้าไปตรวจบาญชีสิ่งของโรงพยาบาลบางรัก
ที่ ค อมมิ ต ตี โรงพยาบาลบางรั ก ให้ แ ลก� ำ หนดเงิ น ที่ จ ะใช้ ใ นโรง
พยาบาลบางรักตัง้ แต่เดือนกันยายน ถึงเดือนมีนาคม รัตนโกสินทร์ศก
๑๑๐ นั้น
บั ด นี้ ข ้ า พเจ้ า ได้ ไ ปตรวจสิ่ ง ของแลก� ำ หนดเงิ น ที่ จ ะใช้
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายน ศก ๑๑๐ จนสิ้ น ปี แจ้ ง อยู ่ ใ นบาญชี
ซึ่งได้น�ำขึ้นกราบเรียนพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว
หมอเฮศ
(ลงชื่อ)
ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ
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หมอผู้ช่วย ๑ คน เงิน
เงิน
พนักงานดูแลการ ๑ คน
”
เสมียน ๑ คน		
”
กุกส�ำหรับชาวต่างประเทศ ๑ คน
”
บ๋อยส�ำหรับชาวต่างประเทศ ๑ คน
”
ผู้เฝ้าสวน ๑ คน		
”
คนยาม ๑ คน		
”
พ่อครัวส�ำหรับชาวเมือง ๑ คน
”
กุลีสองคนๆ หนึ่งเดือนละ ๑๕ บาท
”
พี่เลี้ยงส�ำหรับชาวเมือง ๑ คน
”
รวมเงินเดือน
”
เบี้ยเลี้ยง
เข้าแลกับเข้าส�ำหรับคน ๑๐ คนๆ
”
หนึ่งวันละ ๑๖ อัฐ
ค่าสิ่งของใช้
ค่าซักเสื้อผ้า		
”
น�้ำมันจุดตะเกียง ๓ หีบ
”
น�้ำแข็ง		
”
ไม้กวาด ไส้ตะเกียง หลอดตะเกียง
”
สบู่ล้างพื้น		
”
ฟืน
เทลโฟนส�ำหรับพูด		
”
สิ่งของกระจุกกระจิก
”
รวมค่าสิ่งของใช้
”
รวมน่าที่ ๑ ยกไปน่าโน้น

จ�ำนวนเงิน
ชั่ง บาท อัฐ

รวมเงิน
จดหมายเหตุ
ชั่ง บาท อัฐ

-

๔๐
๒๕
๑๕
๒๕
๑๕
๑๕
๑๕
๕
๓๐
๑๕
-

๒

-

-

-

๑๐
๑๔
๒๐
๕
๓
๑๑
15
๑๐
-

-

๑
๔

๔๐

-

๗๕

-

๘
๔๓
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รายการ
เงินเดือน
ยอดยกมาแต่น่าที่ ๑	
ค่ายาฝรั่ง
ค่ายาฝรั่ง
รวมเดือนหนึ่ง
รวม ๗ เดือน		

จ�ำนวนเงิน
ชั่ง บาท อัฐ

รวมเงิน
จดหมายเหตุ
ชั่ง บาท อัฐ

เงิน

-

-

-

๔

๔๓

-

เงิน
เงิน

-

-

-

๑
๕
๓๘

๔๓
๖๑

-

หมอเฮศ
(ลงชื่อ)

ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ

จากบาญชีงบประมาณค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลบางรัก ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ไม่มี
รายการเงินเดือนของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ซึ่งน่าจะอยู่ในส่วนงบประมาณกรมพยาบาล
ซึ่งหมอเฮส์สังกัดอยู่ คงมีแต่ค่าใช้จ่ายเงินเดือนของหมอผู้ช่วยเพียง ๑ คน ซึ่งมีเงินเดือนถึง
๔๐ บาท สูงกว่าเงินเดือนของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน แต่ที่น่าสังเกตคือ พ่อครัวส�ำหรับ
ท�ำอาหารให้ผู้ป่วยชาวไทยมีเงินเดือนเพียง ๕ บาท ในขณะที่กุ๊กส�ำหรับชาวต่างประเทศ มี
เงินเดือนรองลงมาจากหมอผู้ช่วย คือเดือนละ ๒๕ บาท ซึ่งอาจจะสันนิษฐานได้ว่าภาระงาน
ของกุ๊กส�ำหรับชาวต่างประเทศมีมากกว่าพ่อครัวส�ำหรับชาวไทย
อย่างไรก็ตาม ในงบประมาณนี้มีค่าใช้จ่ายเป็นสวัสดิการส�ำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
จ�ำนวน ๑๐ คน (ไม่รวมหมอใหญ่) และยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ มีรายจ่ายค่ายาฝรั่ง
ถึงเดือนละ ๘๐ บาท นอกจากนี้ยังมีค่าน�้ำแข็งถึงเดือนละ ๒๐ บาท ซึ่งต้องสันนิษฐานต่อไป
ว่าเป็นสิ่งที่ใช้เป็นกิจการโรงพยาบาลด้านใด
จากนั้ น เจ้ า พระยาวุ ฒิการบดี ได้ ท� ำ หนั ง สื อ ขี้ น กราบบั ง คมทู ล พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๕ ผ่านพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ เพือ่ ขอรับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกเงินงบประมาณในการบ�ำรุงรักษาโรงพยาบาลบางรักใน
ช่วง ๗ เดือนสุดท้ายของปี ร.ศ. ๑๑๐ ดังนี้
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พ ๗๕
	๗๒๒

ออฟฟิศ กรมศึกษาธิการ
กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอพระราชทานกราบทู ล พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิตย์ ทรงทราบฝ่าพระบาท
ด้วยเมื่อพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นด�ำรงราชานุภาพ อธิบดี
กระทรวงธรรมการจะเสด็จไปราชการประเทศยุโรปนั้น ได้มีรับสั่งไว้แก่
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ว่ า โรงพยาบาลบางรั ก นั้ น กั ป ตั น โยนส์ ร าชทู ต อั ง กฤษ
กับคอมมิตตีจะออกจากโรงพยาบาลบางรัก เมือ่ จะออกจะมอบเครือ่ งฟอนิ
เชอแลการบ�ำรุงต่างๆ ให้แก่กรมพยาบาลบ�ำรุงรักษาต่อไป แต่การที่
จะบ�ำรุงรักษานั้น ให้ข้าพระพุทธเจ้าน�ำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอรับพระราชทานเงินหลวง ๓๐ ชั่ง คิดเฉลี่ยใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน
รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ ต่อไปกว่าจะสิน้ ปี ให้ขา้ พระพุทธเจ้าหารือกับหมอเฮส์
ดูตามสมควร
ครั้นเมื่อ วันที่ ๑ กันยายน รัต นโกสินทร์ศก ๑๑๐ คอมมิต ตี
โรงพยาบาลบางรัก ได้ประชุมตกลงกันมอบโรงพยาบาลบางรักให้แก่
กรมพยาบาลแล้ ว ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ได้ ส ่ ง ให้ ขุ น พิ สิ ฐ สรรพวิ จ ารณ์
นายเวรกรมพยาบาลกับหมอเฮส์ไปตรวจท�ำบาญชีก�ำหนดเงินค่าใช้สอย
ตั้งแต่เดือนกันยายน รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ ขุนพิสิฐสรรพวิจารณ์กับ
หมอเฮส์ ได้ท�ำบาญชีมายื่นต่อข้าพระพุทธเจ้าแล้ว แจ้งอยู่ในบาญชี
เงิ น ค่ า ใช้ ส อยกั บ ทั้ ง รายงานวั น ประชุ ม คอมมิ ต ตี โรงพยาบาลบางรั ก
ซึ่งข้าพระพุทธเจ้าได้น�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายด้วยแล้ว
แต่ในบาญชีเงินค่าใช้สอยตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงมีนาคม
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บาญชีจ่ายเงิน
ประจำ�เดือนอาจารย์แพทย์แลหมอโรงพยาบาลบางรัก
จำ�นวนรัตนโกสินทร์ศก ๑๐๙
รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐ นั้น เปนเงินเดือนละ ๕ ชั่ง ๔๓ บาท เจ็ดเดือน
เป็นเงิน ๓๘ ชัง่ ๖๑ บาท เงินสูงกว่าทีพ่ ระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมืน่ ด�ำรงราชานุ
ภาพรับสั่งไว้ เงิน ๘ ชั่ง ๖๑ บาท
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า เห็ น ด้ ว ยเกล้ า ฯ ว่ า สิ่ ง ของในโรงพยาบาล
บางรักที่คอมมิตตีมอบให้แก่กรมพยาบาลนั้น คือเรือนคนไข้ ๒ หลัง
ประมาณราคาเงิน ๕๖ ชัง่ ๒๐ บาท กับสิง่ ของใช้ในการโรงนัน้ เปนอันมาก แล
ในการนีก้ ไ็ ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพยาบาลออกเงินเดือนหมอเดือน
ละ ๔ ชั่ง ๔๐ บาท ช่วยในการโรงพยาบาลบางรักมาแต่รัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๙ แล้ว
เพราะฉะนัน้ ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เบิกเงิน ๓๘ ชัง่ ๖๑ บาท เพือ่ จะได้จา่ ยใช้สอยในการบ�ำรุงรักษาโรงพยาบาล
บางรัก กว่าจะสิ้นปี
			
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้าฯ
ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวุฒิการบดี
แทนพระเจ้าน้องยาเธอฯ
อธิบดีกระทรวงธรรมการ

จ�ำนวนเดือน
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนเมษายน
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนพฤษภาคม
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนมิถุนายน
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนกรกฎาคม
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนสิงหาคม
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนกันยายน
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนตุลาคม
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนพฤศจิกายน
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนธันวาคม
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนมกราคม
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนกุมภาพันธ์
เงิน
ศก ๑๐๙
เดือนมีนาคม
รวมทั้งสิ้น ๑๒ เดือน______________เงิน

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

ชั่ง บาท อัฐ ชั่ง บาท อัฐ
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๑๑
๗
๗
_

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
_

_	๑๓๐	_ _ _

หนังสือของกระทรวงธรรมการขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกเงินงบประมาณสำ�หรับโรงพยาบาลบางรัก
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ในหนังสือราชการฉบับนีท้ ำ� ให้ทราบว่าสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ทรงประมาณ
การรายจ่าย ๗ เดือนของโรงพยาบาลบางรักต�ำ่ กว่าเป็นจริง ๘ ชัง่ ๖๑ บาท และยังท�ำให้ทราบ
ด้วยว่ากรมพยาบาลเคยช่วยเหลือออกค่าใช้จา่ ยเงินเดือนหมอของโรงพยาบาลบางรักถึงเดือน
ละ ๔ ชัง่ ๔๐ บาท มาตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๓๓ (ร.ศ.๑๐๙) ในสมัยทีย่ งั บริหารโดยคอมมิตตีฝรัง่ ทัง้
ยังท�ำให้ทราบอีกว่าในปี พ.ศ.๒๔๓๔ โรงพยาบาลบางรักมีเรือนคนไข้ ๒ หลัง
เกีย่ วกับงบประมาณรายจ่ายเงินเดือนแพทย์โรงพยาบาลบางรักนัน้ ปรากฏหลักฐานว่า
ในปี พ.ศ. ๒๔๓๓ (ก่อนโอนโรงพยาบาลบางรักมาสังกัดกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ) มี

“บาญชีจา่ ยเงินโอนประจ�ำเดือนอาจารย์แพทย์และหมอโรงพยาบาลบางรัก จ�ำนวนรัตนโกสินทร์
ศก ๑๐๙” ถึงเดือนละ ๑๑ ชัง่ ๔๐ บาท (ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมกราคม) และ เดือน
ละ 7 ชัง่ 40 บาท) รวมเวลา ๑๒ เดือน คิดเป็นเงินรวมทัง้ สิน้ ๑๓๐ ชัง่ ข้อสังเกตในทีน่ คี้ อื
โรงพยาบาลบางรักไม่เพียงแต่ทำ� หน้าทีเ่ ป็นสถานรักษาพยาบาลเท่านัน้ แต่ยงั อาจมีหน้าที่
ในการเป็น “ผูฝ้ กึ หัดวิชาแพทย์”ด้วย เพราะในบาญชีจา่ ยเงินประจ�ำเดือนฉบับนีไ้ ด้กล่าวถึง
การจ่ายเงินเดือนส�ำหรับ “อาจารย์แพทย์” ด้วย

จากนั้นทางส�ำนักพระราชวัง โดย พระองค์เจ้า
เมื่อความในหนังสือกราบบังคมทูลของกระทรวงธรรมการ ทราบถึงเบื้องพระยุคลบาทแล้ว พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีลายพระหัตถ์สั้นๆ ก�ำชับให้ส�ำนักพระราชวังมีหนังสือไปยังสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ โสณบัณฑิตย์ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดาทรงมีหนังสือไป
ยั ง กระทรวงพระคลั ง ฯ เพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บ
กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ เสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดังนี้
ประมาณดังกล่าว
แม้เมื่อโรงพยาบาลบางรักโอนมาเป็นโรงพยาบาล
ของรั ฐ แล้ ว หมอเฮส์ ก็ ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงพยาบาลต่อไป โดยมีหมอแบรดดอกเป็นหมอใหญ่อีก
หนึ่งคนและผู้ช่วยแพทย์อีกหนึ่งคน ทั้งนี้คงเป็นเพราะ
ตัวหมอเฮส์เองก็มฐี านะเป็นคนของกรมพยาบาลอยูด่ ว้ ย ทาง
กรมพยาบาลจึงไม่มคี วามจ�ำเป็นในการส่งข้าราชการแพทย์
ของกรมมาบริหารแทน ยิ่งไปกว่านั้นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ยังทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้หมอเฮส์ด�ำเนินการขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลรับ
บ�ำบัดรักษาผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งอยู่ในย่านชุมชนที่อยู่ห่างไกล
จากใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมทั้งพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้หมอเฮส์และครอบครัวอาศัยอยูใ่ นทีด่ นิ ของ
โรงพยาบาลได้จนตลอดชีวิต

บาญชี
พนักงานโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลบางรัก
จ�ำนวนเดือน
เงิน
หมอเฮส์ ผู้ฝึกหัดวิชาแพทย์
หมอแบรดดอกหมอโรงพยาบาลบางรัก เงิน
รวมทั้งสิ้น ______________ เงิน

จ�ำนวนเงิน

รวมเงิน

ชั่ง บาท อัฐ ชั่ง บาท อัฐ
๗ 40 4 - _ _ _

11 4๐ _ _

เอกสาร “บาญชีพนักงานโรงเรียนแพทย์แลโรงพยาบาลบางรัก” เป็นหลักฐาน
ยืนยันว่า ใน พ.ศ. 2433 (ร.ศ. 10๙) หมอเฮส์ ผู้ฝึกหัดวิชาแพทย์ได้รับอัตราเป็นเดือน
7 ชั่ง 40 บาท ในขณะที่ หมอซี.เอช. แบรดดอก หมอโรงพยาบาลบางรัก (คนที่สอง) ได้
รับอัตราเงินเดือน 4 ชั่ง
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เงินรายนี้จ�ำเปนจะต้องอนุญาต
แต่กรมด�ำรงคงจะไม่ได้คิดไว้แต่ต้นปี
กรมนราธิป์จะจ่ายอย่างไร
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บาญชีคนไข้
โรงพยาบาลบางรัก
จำ�นวนรัตนโกสินทร์ศก ๑๑๐
ส. ที่ ๓๐๙						
๑๑๐
		
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
วันที่ ๓๑ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๐
กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์
พงศ์ ด้วยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ว่าพระยาวุฒิการบดี
มีหนังสือกราบ บังคมทูลว่า คอมมิตตีโรงพยาบาลบางรักจะ
ออกจากโรงพยาบาล เมื่อคอมมิตตี จะมอบให้โรงพยาบาลให้
กรมพยาบาลบ�ำรุงรักษาต่อไป บัดนี้ คอมมิตตีได้มอบให้กรม
พยาบาลแต่วันที่ ๑ กันยายนแล้ว พระยาวุฒิการบดีได้ให้เจ้า
พนักงานไปตรวจแล้วท�ำบาญชีที่เช่าจะต้อง ใช้เดือนละ ๕ ชั่ง
๔๓ บาท คิดตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนมีนาคม รัตนโกสิน
ทรศก ๑๑๐ ราว ๗ เดือน เป็นเงิน ๓๘ ชั่ง ๖๑ บาท พระยา
วุฒิการบดีจะขอเบิกเงิน ๓๘ ชั่ง ๖๑ บาท จะได้จ่ายใช้สอย
บ�ำรุง รักษาโรงพยาบาลบางรักต่อไป เงินรายนีท้ รงพระราชด�ำริห์
เห็นว่า จ�ำเป็นจะต้องพระราชทานพระบรมราชานุญาต แต่
กรมหมืน่ ด�ำรงคง จะไม่ได้คดิ ไว้แต่ตน้ ปี จึงโปรดเกล้าฯ ให้….....
ฤาว่าควรจะจ่าย อย่างไร เมือ่ ทรงทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาทแล้ว
จะได้ทรงสั่งให้ถูก ต้องต่อไป
(ลงพระนาม) โสณบัณฑิตย์
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ชื่อโรค
มะเรง
เข้าข้อ
คุทราด
ลมสันดาน
วรรณโรค
ริดศีดวง
มานน�้ำ
อหิวาตะกะโรค
ไข้จับพิศม์
โรคชรา
ตับซุด
ไข้สันนิบาต
ส�ำหรับบุรุศย์
พยาต
รองน�้ำ
ไข้ศีศะ
นิ่ว
โรคกลาก
ป้าง
ไข้รากสาต
ม้ามโต
ท้องร่วง
ขัดเบา
ไข้จับ
รวมทั้งสิ้น

ที่มารักษาตัว
๑๐
๒๐
๗
๒๑
๓
๑๕
๑
๑๐
๕
๙
๔
๖
๖
๑๔
๒
๑๓
๙
๑๐
๓
๔
๕
๔
๗
๑๑
๑๙๙

จ�ำนวนคนไข้
ที่จ�ำหน่ายไปแล้ว

คงพยาบาลอยู่

รวม

หมายเหตุ

หาย ทุเลา ไปเสีย ตาย ทุเลา ยังทรง ซุดลง
๘
- ๒ ๑๐
๑๘ ๒ - ๒๐
๗
- - ๗
๑๗ ๔ - ๒๑
๓
- - ๓
๑๕
- - ๑๕
๑
- - ๑
๙
- ๑ ๑๐
๕
- - ๕
๖ ๑ ๒ ๙
๔
- - ๔
๔ ๒ - ๖
๕
๑ ๖
๗ ๖ ๑ ๑๔
๒
- - ๒
๙ ๑ ๓ ๑๓
๗ ๒ - ๙
๔ ๓ ๓ ๑๐
๓
- - ๓
๒
- ๒ ๔
๔ ๑ - ๕
๓ ๑ - ๔
๖ ๑ - ๗
๙ ๒ - ๑๑
๑๕๘ ๒๖ - ๑๕ - ๑๙๙
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ยาต่างๆ
ยาต่างๆ ซึ่งใช้รักษาโรคในโรงพยาบาลใช้ยา
นอกแลยาสมุนไพร ยานอกนัน้ ซือ้ ทีห่ า้ งขายยาทีต่ ลาด
น้อยทัง้ สิน้ ส่วนยาไทยนัน้ ถ้าเปนยาผงจัดซือ้ เครือ่ งยา
มาประกอบทีโ่ รงส�ำหรับประกอบยาทีศ่ ริ ริ าชพยาบาล
แล้วจ่ายไปใช้ตามโรงพยาบาลอืน่ ๆ ถ้าเปนยาต้มยาสดที่
ท�ำใช้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง บาญชีคา่ ยาแจ้งอยูใ่ นส�ำเนา
ที่ ๓/๒ นัน้ แล้ว
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เอกสาร “บาญชีคนไข้โรงพยาบาลบางรัก” ร.ศ.
๑๑๐ แสดงจ� ำ นวนคนไข้ แ ต่ ล ะโรคที่ เ ข้ า รั ก ษาใน
โรงพยาบาลบางรัก สีลม เมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๔ ท�ำให้เห็นได้วา่
กิจการของโรงพยาบาลในยุคแรกเป็นลักษณะโรงพยาบาล
ทั่วไป ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลรักษากามโรค ดังในบาญชี
คนไข้จ�ำนวน ๑๙๙ ราย มีคนไข้โรคส�ำหรับบุรุษเพียง ๖
ราย รักษาหายถึง ๕ ราย ตาย ๑ ราย และหากดูสถิติรวม
ในปีนี้มีคนไข้ ๑๙๙ ราย รักษาหายถึง ๑๕๘ ราย คิดเป็น
ร้อยละ ๗๙.๔๐ นับว่ามีสถิติการรักษาคนไข้หายสูงมาก
ข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ กลุ่มโรคที่โรงพยาบาล
บางรักรับรักษา มีชอื่ โรคทีเ่ ป็นศัพท์ทางการแพทย์แผนไทย
ด้วย เช่น โรคลมสันดาน มานน�้ำ ไข้จับพิศม์ ไข้สันนิบาต
เป็นต้น จึงท�ำให้ชวนสันนิษฐานได้วา่ ผูช้ ว่ ยแพทย์ของหมอ
เฮส์เป็นหมอไทยแบบบูรณาการ คือมีความรูท้ งั้ ศาสตร์การ
แพทย์ตะวันตกและศาสตร์การแพทย์แผนไทยด้วย ซึง่ อาจ
จะบอกอาการโรคด้วยศัพท์แพทย์แผนไทย แต่รักษาด้วย
“ยาฝรั่ ง ” ดั ง ที่ แ สดงอยู ่ ใ นรายการงบประมาณของ
โรงพยาบาลบางรัก ร.ศ.๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) ปรากฏแต่
“ค่ายาฝรั่ง” ไม่มีรายการ “ค่ายาสมุนไพร” แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ยังมีหลักฐานว่า รายจ่ายด้านยา
สมุนไพรนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช จึงอาจ
เป็นไปได้ว่าแม้มีการรักษาพยาบาลด้วยยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลสาขาต่างๆ ในยุคนั้น
ก็อาจจะไม่ปรากฏบัญชีรายจ่ายด้านการจัดซือ้ ยาสมุนไพร
ของโรงพยาบาลบางรักและโรงพยาบาลสาขาอืน่ ๆ ก็เป็นได้
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โรงพยาบาลบางรัก
กับเหตุการณ์ ร.ศ.๑๑๒
วิกฤติการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ เป็นเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างราชอาณาจักรสยาม
กับฝรั่งเศส เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) จากการที่ฝรั่งเศสอ้างอธิปไตยเหนือ
พื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น�้ำโขง (พื้นที่ส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปัจจุบนั ) เมือ่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ ฝรัง่ เศสได้สง่ เรือรบสองล�ำเข้าสูป่ ากแม่นำ�้
เจ้าพระยา แม้ทางรัฐบาลไทยได้ประท้วงการกระท�ำดังกล่าว แต่ฝรัง่ เศสก็เพิกเฉย น�ำไป
สูก่ ารยิงกันขึน้ ทีป่ อ้ มพระจุลจอมเกล้า เป็นผลให้ฝา่ ยไทยสูญเสียทหาร ๘ นาย ฝ่ายฝรัง่ เศส
สูญเสียทหาร ๓ นาย ในที่สุดเรือรบฝรั่งเศสสามารถแล่นเข้ามาถึงกรุงเทพฯ พร้อมปิด
อ่าวไทยเป็นเวลา ๑๓ วัน และได้ยื่นค�ำขาดให้รัฐบาลไทยยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้ำ
โขงให้กับฝรั่งเศสและจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจ�ำนวนเงิน ๓ ล้านฟรังก์
ในช่วงเกิดการสู้รบระหว่างสยามกับฝรั่งเศสที่ปากน�้ำเจ้าพระยาดังกล่าว ท�ำให้มี
ทหารไทยเสียชีวติ ๓๐ คน และบาดเจ็บราว ๔๐ คน ทัง้ ยังมีทหารป่วยไข้เป็นจ�ำนวนมาก
เนื่องจากการตั้งค่ายทหารในโคลนตม ในช่วงฤดูฝน ขณะนั้นสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติ
สยาม (ต่อมาคือสภากาชาดไทย) มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลรักษาทหารบาดเจ็บและ
ป่วยไข้ระหว่างการสู้รบ “ได้จัดที่เป็นโรงพยาบาลส�ำหรับทหารที่ป่วยไข้ขึ้น ๒ แห่ง ที่
โรงศิรริ าชพยาบาลส�ำหรับรับกรมทหารเรือแห่ง ๑ ทีม่ หาธาตุวทิ ยาลัยส�ำหรับกรมทหารบก
แห่ง ๑ ที่ทั้ง ๒ แห่งนี้มีที่นอน มุ้ง แลเครื่องพยาบาล แลอาหารส�ำหรับคนไข้พร้อมทุก
อย่าง พอที่จะรับพลทหารทีป่วยไข้ได้ ๔๐๐ คน…๑๐
โดยก่อนหน้าทีส่ ภาอุณาโลมแดงจะมีความพร้อมในการจัดเตรียมโรงพยาบาลและ
สถานทีร่ องรับทหารเรือและทหารบกทีบ่ าดเจ็บและป่วยไข้จากกรณีพพิ าทสยาม-ฝรัง่ เศส
ร.ศ. ๑๑๒ ทางการสยามจ�ำเป็นต้องอาศัยโรงพยาบาลบางรักของหมอเฮส์ซึ่งอยู่ไม่ห่าง
ไกลจากการสู้รบ เป็นที่รับการรักษาพยาบาลทหารเรือในภาวะฉุกเฉินไปพลางก่อน
ดังประกาศแจ้งความสภาอุณาโลมแดงในราชกิจจานุเบกษา ความส�ำคัญตอนหนึ่งดังนี้
๑๐	
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จากเอกสาร “แจ้งความสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ หน้า ๒๓๑-๒๓๒

1

2
ภาพจากหนังสือพิมพ์ Le Petit Parisien สื่อชั้นน�ำของฝรั่งเศสยุคสาธารณรัฐ
ที่ 3, เป็นภาพเรือรบฝรั่งเศสขณะมุ่งสู่ปากน�้ำเจ้าพระยาพร้อมเล็งปืนใหญ่
เข้าหาพระสมุทรเจดีย์ ช่วงเกิดกรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ.112

สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม หรือสภากาชาดสยาม
(ต่อมาคือสภากาชาดไทย) ขณะนั้นตั้งอยู่ที่กรมเสนาธิการทหารบก
(ปัจจุบันคือกรมแผนที่ทหาร) เชิงสะพานช้างโรงสี
ริมคลองหลอด มีบทบาทส�ำคัญในการดูแลรักษา
ทหารบาดเจ็บและป่วยไข้ ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช
และโรงพยาบาลบางรัก ช่วงเกิดกรณีพิพาทสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒

“เวลานี้ในกรุงเทพฯ มีการจะต้องเรียกทหารประจ�ำรักษาราชการมากคนขึ้นกว่าแต่
ก่อนๆ การป่วยไข้ย่อมจะมีมากขึ้น…พลทหารซึ่งป่วยไข้ในกองทหารต่างๆ ทั่วไป ทั้งทหารบก
ทหารเรือ…เปนจ�ำนวนที่ได้ตรวจตามบาญชี แลได้ให้ยา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ถึง ๒๖ กรกฎาคม
๑๑๒ เปนจ�ำนวน ๘๐๓ คน
อนึง่ กรรมการิณนี ี้ มีความเสียใจทีม่ เี หตุปตั ยุบนั เกิดขึน้ ทีป่ ากน�ำ้ เจ้าพระยาเมือ่ วันที่ ๑๓
กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒ อันกรรมการิณีมิได้คิดเห็นว่า จะมีเหตุการณ์ขึ้น ดังนั้นจึ่ง
มิได้ตระเตรียมที่ทางซึ่งจะรับพยาบาลและตระเตรียมที่จะช่วยให้ทันท่วงที บรรดาคนที่ป่วย
เจ็บบาดแผลในเหตุนั้น กรมทหารเรือได้ส่งไปไว้ ณ โรงพยาบาลบางรัก ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ของราชาธิปไตย แลสภานี้ก็ได้จัดคนพยาบาลไปอยู่ประจ�ำช่วยดูแลพิทักษ์รักษาด้วย แลได้
จัดเครื่องที่นอนหมอแลเครื่องพยาบาลต่างๆ ไปให้แก่คนป่วยเหล่านี้ได้อาไศรยเปนศุข แต่ที่
โรงพยาบาลบางรักที่คับแคบ ไม่ใคร่จะพอกันอยู่ สภาได้จัดที่อาไศรยโรงศิริราชพยาบาล
บริบรูณแล้ว ก็ได้ไปรับคนเจ็บเหล่านีม้ าจ้างแพทย์แลคนพยาบาลอยูท่ โี่ รงศิรริ าชพยาบาล ๖ คน
แลคนพวกนีท้ มี่ อี าการทุพลภาพจะท�ำมาหากินไม่ได้ คือ ต้องตัดขา เปนต้น สภานีก้ จ็ ะรับเลีย้ ง
ดูไปจนตลอดชีวิตร ชีวิตรกองทหารประจ�ำกรุงเทพฯ ทุกๆ กองนั้น สภานี้เห็นว่าเปนฤดูฝน
เมื่อคนจะต้องทนความหนาวมากก็จะบังเกิดโรคไภยไข้เจ็บมาก จึ่งได้จ�ำหน่ายทุนของสภาออก
ซื้อผ้าขนนุ่นห่มนอน จ่ายแก่ทหารทั้งบกทั้งเรือเป็นจ�ำนวนผ้าห่มนอน ๖๙๔๐ ผืน”๑๑
แน่นอน โรงพยาบาลบางรักโดยผูอ้ ำ� นวยการฝรัง่ นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ ผูม้ คี วาม
เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมย่อมมีบทบาทอย่างส�ำคัญในการรักษาทหารเรือผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
กระสุนปืนเรือรบฝรัง่ เศสทีจ่ โู่ จมสยามอย่างมิได้ทนั ตัง้ ตัวหรือเตรียมพร้อมในการสูร้ บแต่อย่าง
ใด โรงพยาบาลบางรักจึงท�ำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินของรัฐบาลสยามอย่างเต็มภาคภูมิ
แม้จะมีผู้อ�ำนวยการเป็นชาวต่างประเทศสัญชาติอเมริกัน แต่โรงพยาบาลบางรักก็ได้ประกาศ
ตนในราชกิจจานุเบกษาอย่างมีศกั ดิศ์ รีชดั เจนว่า “โรงพยาบาลบางรัก ซึง่ เป็นโรงพยาบาลของ
ราชาธิปไตย”
๑๑

อ้างแล้วใน ๑๐
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เรื่องราวที่ควรบันทึกไว้ในที่นื้คือ ในระหว่างเกิด
กรณีพพิ าทประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าว ภรรยาของหมอเฮส์คอื
นางเจนนี่ เนลสัน เฮส์ (Jennie Neilson Hays) ได้ท�ำ
หน้าทีเ่ ป็นนางพยาบาลช่วยเหลือทหารไทยทีบ่ าดเจ็บด้วย
โดยที่ ใ นช่ ว งภาวะปกติ น างเนลสั น เฮส์ ท� ำ งานเป็ น
บรรณารักษ์ประจ�ำ The Bangkok library ส่วนงานรอง
คือเป็นพยาบาลและแม่บ้านของโรงพยาบาลบางรัก
กล่าวได้ว่า โรงพยาบาลบางรักในยุคที่หมอเฮส์
เป็นผูอ้ ำ� นวยการคนแรกทัง้ ในช่วงทีอ่ ยูภ่ ายใต้คอมมิตตีฝรัง่
และคอมมิตตีของรัฐบาลสยาม เป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อ
เสียงและมีบทบาทในการบริการรักษาพยาบาลทั้งในยาม
ปกติและในยามวิกฤต ไม่เฉพาะกรณีวิกฤตการณ์พิพาท
สยามกับฝรั่งเศส ร.ศ.๑๑๒ เท่านั้น แต่ในยามที่เกิดโรค
ระบาดในกรุงเทพฯด้วย ยิ่งไปกว่านั้นโรงพยาบาลบางรัก
ยุคหมอเฮส์ยังเป็นผู้น�ำบริการการแพทย์ที่ทันสมัย หมอ
เฮส์ได้ชอื่ ว่าเป็นผูร้ เิ ริม่ น�ำเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดในการตรวจ
วินิจฉัยโรคดังที่หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งชื่อ
Bangkok Times ค.ศ. 1902 (พ.ศ.๒๔๔๕) เคยลงข่าว
เรื่องหมอเฮส์ว่า
“หมอเฮส์เป็นผูน้ ำ� เครือ่ งฉายแสงรึนเก่น (Roentgen
ray apparatus) เข้ามาเป็นเครื่องแรกในสยาม... แน่นอน
๑๒	

ย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดีส�ำหรับกรุงเทพฯ ที่มีเครื่องมือ
แพทย์ชนิดนีไ้ ว้ใช้ในกรุง เพราะเครือ่ งฉายเอกซ์เรย์ (X-ray)
เป็นเครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ในการตรวจรักษาโรคอย่าง
มหาศาล โดยเฉพาะเมือ่ น�ำไปใช้กบั การวินจิ ฉัยแผลอักเสบ
เรื้อรังภายในร่างกาย...”
เช่ น กั น ในช่ ว งที่ เ กิ ด อหิ ว าตกโรคระบาดใหญ่
ครั้งหนึ่งในกรุงเทพฯ สมัยรัชกาลที่ ๕ ตามที่บันทึกอยู่ใน
หนังสือ McFarland of Siam (1958) ว่า
“พ.ศ.๒๔๔๓ เกิดอหิวาตกโรคในกรุงเทพฯ อีกครัง้
หนึง่ มีคนตายหลายพันคน แม่นำ�้ เจ้าพระยามีซากศพลอย
เต็มไปหมด นักศึกษาแพทย์ต้องออกท�ำการพยาบาลช่วย
เหลือคนเจ็บ ท�ำให้ประชาชนมองเห็นคุณค่าของโรงเรียน
แพทย์เป็นครั้งแรก”
ในหนังสืออนุสรณ์วาระครบ ๑๐ ปีของห้องสมุด
เนลสัน เฮส์ กรุงเทพฯ ได้บันทึกไว้ว่าหมอเฮส์เองก็มี
บทบาทส�ำคัญในด้านสาธารณสุขป้องกันโรคระบาดครั้ง
นั้นด้วย ดังนี้
“ในช่วงที่เกิดอหิวาต์ระบาดในกรุงเทพฯ หมอเฮส์
มีชื่อเสียงในฐานะที่ใช้วิธีการป้องกันโรคที่แหวกแนว นั่น
คื อ เขาได้ แ นะน� ำ ให้ ป ระชาชนดื่ ม เหล้ า เพื่ อ ป้ อ งกั น
อหิวาตกโรค”๑๒

Rita Ringis and Penny Visman, The Neilson Hays Library Bangkok Tenth Cycle Commemoration
25 January 1869-25 January 1989. 1988 Bangkok, Page 33
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ยุคที่ ๓ : โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม)
ในสังกัดกระทรวงนครบาล
(พ.ศ. ๒๔๔๙ – ๒๔๖๕)
ในระหว่างที่หมอเฮส์ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลบางรักนั้น ได้มี
การโอนย้ายสังกัดโรงพยาบาลบ่อยครั้ง ตามการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการไทย กล่าว
คือใน ร.ศ. ๑๒๑ (ราว พ.ศ. ๒๔๔๕) กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ (พระอิสริยยศในขณะนัน้ )
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้ทรงเสนอให้โอนกิจการโรงพยาบาลในเขตพระนครซึง่ มีอยู่
เพียง ๓ แห่ง คือโรงพยาบาลบางรัก บูรพาพยาบาลและโรงพยาบาลคนเสียจริต ซึ่งเคย
สังกัดกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ย้ายไปขึ้นอยู่ในกระทรวงนครบาลโดยจะให้
กรมพยาบาลเหลือหน้าทีเ่ พียงจัดการฝึกหัดวิชาแพทย์และพยาบาล ตลอดจนการสาธารณสุข
ทั่วไป แต่ยังคงโรงศิริราชพยาบาลไว้เป็นสาขาของโรงเรียนแพทย์ ซึ่งยังอยู่ในสังกัดของ
กรมพยาบาลตามเดิม ส่วนโรงพยาบาลหัวเมืองอื่นๆ ก็ให้อยู่ในความดูแลของเมืองและ
มณฑลต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลนั้นๆ ตั้งอยู่ พระยาวุฒิการบดี ผู้รักษาการอธิบดีกระทรวง
ธรรมการ ได้มีหนังสือกราบบังคมทูล พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๑ ดังนี้

1
จิตรกรรมเขียนบนแผ่นไม้คอสอง ศาลาการเปรียญ วัดท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เขียนราวรัชกาลที่ 4 เป็นภาพศพ
ลอยน�้ำโดยมีทั้งอีกา และปลามากินซาก ซึ่งน่าจะเป็นภาพ
สะท้อนการระบาดของโรคห่าในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
(น่าจะเป็นภาพชายชาวจีนเห็นได้จากการไว้เปียแบบแมนจู)

2
ผู้ป่วยอหิวาต์ ในหอผู้ป่วยอัษฎางค์ ๑ โรงพยาบาลศิริราช
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ที่ ๒๗๕/๘๑๘๑	
						

กระทรวงธรรมการ
วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๑

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
		 ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวุฒิการบดี ขอพระราชทานกราบบังคมทูล
พระกรุณา ทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท
		 ด้วยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวง
มหาดไทย ได้มีรับสั่งปฤกษากับข้าพระพุทธเจ้าและพระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ว่า
การในกระทรวงการฝ่ า ยแผนกพยาบาลตามระเบี ย บซึ่ ง ได้ เ ป็ น มาและ
ท�ำอยู่ในทุกวันนี้นั้น เป็นอันยากที่จะจัดให้เจริญดีได้ เพราะเหตุว่ากระทรวง
ต้ อ งไปเป็ น ธุ ร ะจั ด การภายในโรงพยาบาลเองเสี ย ทั่ ว ไป ก็ เ มื่ อ กระทรวงต้ อ ง
เป็นธุระมากไปในสิ่งนั้นก็เป็นเหตุที่จะให้โรงพยาบาลไม่เกิดแพร่หลายขึ้นได้
เพราะกระทรวงคงไม่สามารถที่จะจัดการด้วยตนเองให้แพร่หลายไปได้ทั่วพระ
ราชอาณาเขตร์ ป ระการหนึ่ ง และเป็ น เหตุ ที่ จ ะไม่ ส ามารถให้ ก รมพยาบาล
กระท�ำการที่สมควรจะกระท�ำให้ดียิ่งขึ้นได้ประการหนึ่ง คือเห็นด้วยเกล้าฯ ว่า
ที่แท้กระทรวงธรรมการควรจัดการฝึกหัดวิชาแพทย์ให้เจริญขึ้นอย่างหนึ่ง ฝึกหัด
คนพยาบาลให้รู้วิธีการพยาบาลมากขึ้นประการหนึ่ง ฝึกหัดการประสมยาให้
ถู ก ต้ อ งประการหนึ่ ง กั บ ตรวจตราเพื่ อ จะป้ อ งกั น ความไข้ เจ็ บ ตามระดู ก าล
ประการหนึ่ ง และตรวจการพยาบาลตามโรงพยาบาลต่ า งๆ ที่ ไ ด้ ตั้ ง ขึ้ น และ
เก็บถะเบียนเทียบ เพื่อให้รู้น�้ำหนักความไข้เจ็บส�ำหรับที่จะเป็นเครื่องวินิจฉัย
และป้ อ งกั น โรคไภยประการหนึ่ ง การในส่ ว นตั้ ง โรงพยาบาลและจั ด ให้ ก าร
ด�ำเนินไปนั้นเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าควรจะมอบให้อยู่ในหน้าที่ของเมืองและมณฑล
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ต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลนั้นๆ ตั้งอยู่ ถ้าการแบ่งได้เป็นหน้าที่ดังนี้เห็นด้วย
เกล้าฯ ว่าการจะเจริญขึ้นได้ทั้งสองฝ่าย ถ้าการทั้งนี้ต้องด้วยพระกระแสพระ
บรมราชด�ำริห์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยเกล้าฯ ว่าควรจะมอบโรงพยาบาล
ที่มีอยู่แล้ว คือ บูรพาพยาบาล, บางรักพยาบาล, และโรงพยาบาลเสียจริต
ให้ แ ก่ ก ระทรวงนครบาลจั ด การปกครองต่ อ ไป กรมพยาบาลในกระทรวง
ธรรมการควรจะมีอยู่แต่พนักงานตรวจจ�ำพวกหนึ่ง กับคงโรงเรียนแพทยาลัย
ไว้เป็นที่ฝึกหัด, และคงโรงศิริราชพยาบาลไว้เป็นสาขาของการฝึกหัดทดลอง
ในการเยี ย วยาและวิ ธี พ ยาบาลต่ อ ไป ทั้ ง นี้ จ ะควรประการใดแล้ ว แต่ จ ะทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
				

ข้าพระพุทธเจ้า พระยาวุฒิการบดี ขอเดชะ

เพ็ชร์, พ.
วิจิตร์, ท.

59

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

รายงานเสนาบดีสภา
โอนย้ายโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
ไปสังกัดกระทรวงนครบาล พ.ศ. ๒๔๔๘ – ๒๔๔๙
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมิได้ทรงเห็นด้วยกับ
พระด�ำริของพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ
จึงมิได้มกี ารโอนย้ายโรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลบูรพา
โรงพยาบาลคนเสียจริตจากกรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ
ไปสังกัดกระทรวงนครบาล
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔) พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ยุบเลิกกรมพยาบาลและต�ำแหน่งอธิบดีกรม
พยาบาลเสีย และให้โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ รวมทั้ง
โรงพยาบาลบางรักที่เคยสังกัดกรมพยาบาล กระทรวง
ธรรมการ ไปสังกัดกรมการแพทย์สขุ าภิบาล กรมสุขาภิบาล
กระทรวงนครบาล ยกเว้นโรงพยาบาลศิรริ าชยังคงให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของโรงเรียนราชแพทยาลัยในสังกัดกรมศึกษาธิการ
กระทรวงธรรมการ เพื่อเป็นที่ส�ำหรับฝึกหัดวิชาแพทย์
แก่นกั เรียนแพทย์ตอ่ ไป ดังปรากฏในรายงานเสนาบดีสภา
(เทียบเท่าคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน) ซึ่งมีพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ประทับเป็นประธานในทีป่ ระชุม
เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ร.ศ. ๑๒๔ (พ.ศ.๒๔๔๘) เรือ่ งโรงพยาบาล
คนเสียจริตยกไปอยูก่ ระทรวงนครบาล
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ (องค์ซ้าย),
สมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ (ขวา)

						
รายงานเสนาบดีสภา
วันที่ ๔ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ (ตรงกับวัน ๒๘ฯ ๑ ค�่ำ
ปีมเสง สัปตศก จุลศักราช ๑๒๒๗) ก�ำหนดเวลาชุมนุมทุ่มหนึ่ง
		
รายพระนามแลนาม
ผู้มาชุมนุม
กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์
		
กรมหลวงเทวะวงษวโรประการ
		
กรมขุนสมมตอมรพันธุ์
		
กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ
		
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงษ
		
กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
		
เจ้าพระยาวิชิตวงษวุฒิไกร
		
เจ้าพระยาเทเวศวงษวิวัฒน์
			
ราชการจร
			
ผู้เปนประธาน
		
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเปนประธานในที่ชุมนุม
			
ราชการในระเบียบวาระไม่มี
			
มีพระบรมราชโองการด�ำรัสสั่ง กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์
๑. ราชการจรเรื่อง
			
และเจ้าพระยาวิชติ วงษวุฒไิ กรว่า โรงพยาบาลคนเสียจริต
โรงพยาบาลคนเสีย
			
ซึ่งอยู่ในกระทรวงธรรมการนั้น ให้ยกไปอยู่			
จริตยกไปอยูก่ ระทรวง
			
กระทรวงนครบาล ให้ลงงบประมาณศกหน้า
นครบาล
			
หมดราชการที่จะปฤกษาแล้ว เสด็จขึ้น เวลา ๒ ทุ่ม
			๒๖ นาทีเปนงดการชุมนุม
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หลังจากการย้ายโรงพยาบาลคนเสียจริตไปสังกัดอยู่ในกระทรวงนครบาล
โดยให้จัดงบประมาณส�ำหรับโรงพยาบาลที่ย้ายไปใน ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙)
โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ อืน่ ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลบางรักกับเนอสซิงโฮม โรงพยาบาล
บู ร พาได้ ถู ก โอนย้ า ยไปกระทรวงนครบาลในท� ำ นองเดี ย วกั น ดั ง ปรากฏตาม
“แจ้งความกระทรวงธรรมการ” ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) ว่า
“ด้วยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงนี้ (กระทรวงธรรมการผู้เขียน) ส่งโรงบูรพาพยาบาลกับโรงพยาบาลซึ่งได้รับพระราชทานเงินอุดหนุน คือ
โรงพยาบาลสามเสน โรงพยาบาลบางรักกับเนอสซิงโฮมไปสมทบอยู่ในกระทรวง
นครบาลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) เป็นต้นไปแล้ว กระทรวง
นี้ (กระทรวงธรรมการ-ผู้เขียน) ไม่เป็นอันเกี่ยวข้องแก่โรงพยาบาลทั้ง ๔ นี้ต่อไป”
ภายใต้สงั กัดกระทรวงนครบาล (ซึง่ เป็นกระทรวงทีด่ แู ลปกครองเมืองหลวง)
โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) ขึน้ ตรงต่อหน่วยราชการย่อย คือกรมแพทย์สขุ าภิบาล
(มีฐานะเทียบเท่ากอง) ของกรมสุขาภิบาล ซึง่ จากนัน้ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็นกรมนคราทร
(ใน พ.ศ. ๒๔๖๘) แต่ต่อมาไม่นานเมื่อยุบกระทรวงนครบาลแล้ว ทั้งกรมนคราทร
และโรงพยาบาลบางรัก (สีลม) ได้โอนไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อสังเกตคือ การโอนย้ายโรงพยาบาลบางรักไปกระทรวงนครบาล กระท�ำ
ในช่วงขึ้นต้นปีใหม่ของราชการไทยในยุคนั้น และในแจ้งความกระทรวงธรรมการ
ดังกล่าวมีการกล่าวถึง “เนอสซิงโฮม” ในฐานะทีเ่ ป็นโรงพยาบาลของราชการแห่งหนึง่
จึงสันนิษฐานได้ว่าโรงพยาบาลบางรักบนถนนสีลมนั้น มีส่วนที่เป็นเนอสซิงโฮม
ของหมอเฮส์ที่ให้บริการรักษาชาวต่างประเทศโดยเฉพาะ และเป็นที่พักอาศัยของ
หมอเฮส์กับภรรยาด้วย
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วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ มีประกาศรวมการปกครองท้องที่และ
แบ่งปันหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงยุติธรรมว่า
มีพระบรมราชโองการด�ำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า แต่เดิมมา การ
ปกครองท้องที่แยกย้ายกันอยู่เปน หลายกระทรวง คือการปกครอง
พระนครเปนน่าที่กระทรวงนครบาล การปกครอง หัวเมืองเปนน่าที่
กระทรวงต่างๆ ซึ่งเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๕ (ร.ศ.๑๑๑) ได้โปรดเกล้าฯ
ให้มารวมไว้เปนน่าที่กระทรวงมหาดไทยแต่แห่งเดียว บัดนี้ทรงด�ำริห์ว่า
ราชการได้ด�ำเนินมาถึงขีดคั่นอันสมควรแล้ว ที่จะรวมน่าที่ปกครองนี้
ไว้ ใ นกระทรวงเดี ย วได้ เพราะฉะนั้ น จึ ง ทรงให้ ร วมน่ า ที่ ร าชการ
ในกระทรวงนครบาลนอกจากที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ข้างล่างนี้ เข้าไว้
ในกระทรวงมหาดไทย
ส่วนการปกครองท้องที่ พร้อมทัง้ งานประชาภิบาล นคราภิบาล ฯลฯ
อันเปนน่าที่ เฉภาะกรุงเทพพระมหานครนัน้ ให้มสี มุหพระนครบาล
เปนหัวน่ารับผิดชอบอย่างสมุหเทศาภิบาลแห่งมณฑลต่างๆ
ทั่ ว พระราชอาณาจั ก ร…ให้ โ อนกรมราชทั ณ ฑ์ จ ากกระทรวง
นครบาลมาขึ้ น กระทรวงยุ ติ ธ รรม และโอนกรมอั ย การจาก
กระทรวงยุติธรรมมาขึ้นในกระทรวงมหาดไทย๑๓

“ประกาศรวมการปกครองท้องทีแ่ ละแบ่งปันหน้าทีร่ ะหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวง
ยุติธรรม” ราชกิจจานุเบกษา ๓๙ (๒ สิงหาคม ๒๔๖๕), หน้า ๘๐
๑๓	

ยุคที่ ๔ : โรงพยาบาลบางรัก
ในสังกัดกรมสุขาภิบาล กระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. ๒๔๖๕ – ๒๔๖๘)
ในช่วงชีวิตรับราชการรับใช้แผ่นดินสยามมายาวนานของหมอเฮส์ โรงพยาบาล
บางรักหรือ Nursing Home มีการย้ายสังกัดกรมกองหลายครั้งตามการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงส่วนราชการของไทย กระทั่งในบั้นปลายชีวิตของหมอเฮส์ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ ๖ ได้มกี ารโอนย้ายสังกัดของโรงพยาบาลบางรัก
ครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง กล่าวคือเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ รวมการปกครองหัวเมืองและกรุงเทพฯ ให้อยู่ในกระทรวงเดียวกัน โดยยุบ
กระทรวงนครบาลมารวมกั บ กระทรวงมหาดไทย ด้ ว ยเหตุ นี้ กรมสุ ข าภิ บ าลและ
โรงพยาบาลบางรัก (สีลม) จึงต้องโอนย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. ๒๔๖๕
จึงกล่าวได้ว่าในระยะเวลา ๓๕ ปี ที่นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ รับราชการกินเงินเดือน
จากรัฐบาลสยามในฐานะเป็นผู้อ�ำนวยการและอาจารย์สอนคนแรกของโรงเรียนแพทยากร (พ.ศ. ๒๔๓๒)๑๔ และในฐานะผูอ้ ำ� นวยการคนแรกของโรงพยาบาลบางรักยาวนานทีส่ ดุ
(พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๖๗) ท่านได้ทุ่มเทก�ำลังความสามารถในการบริหารกิจการโรงพยาบาล
ของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ให้ยืนยาวมาจนกลายเป็นโรงพยาบาล
เลิดสินในปัจจุบัน ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกันต้อง
เลิกล้มกิจการไป อย่างเช่น โรงบูรพาพยาบาล (ตั้งอยู่ริมป้อมมหาไชย) โรงพยาบาล
เทพศิรินทร์ โรงพยาบาลสามเสน เป็นต้น
พระบ�ำราศนราดูร, “ประวัติกระทรวงสาธารณสุข”, ในอนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๑๕ ปี
พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๐๐, พิมพ์ที่ รพ.อุดมพระนคร: พ.ศ. ๒๕๐๐, กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, หน้า ๑๓
๑๔	
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แม้หมอเฮส์จะเป็นหมอมิชชันนารีชาวอเมริกนั ทีต่ งั้ คลินกิ ตรวจรักษาโรค โดยคิดค่าธรรมเนียมขึน้ เป็นแห่งแรกในประเทศไทยทีต่ ลาดน้อย เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๔๓๐๑๕
แต่เมื่อท่านถึงแก่กรรมใน พ.ศ. ๒๔๖๗ หนังสือพิมพ์ Bangkok Times ฉบับ Monday 4th February 1924 ได้ลงค�ำไว้อาลัยถึงนายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ ตอน
หนึ่งว่า
“…ในกาลข้างหน้าวันหนึง่ อาจจะมีการหวนระลึกถึงคุณปการของเขาว่า เขาได้สละอุทศิ เงินทองทีเ่ ขาหาได้ในประเทศนี้ (ประเทศไทย) ให้คงอยูใ่ นประเทศนี”้
สมดังมโนปณิธานของหมอเฮส์ว่า “ข้าพเจ้าต้องการให้เงินทองที่ข้าพเจ้าท�ำได้ในประเทศนี้ อยู่ในประเทศนี้”
ไม่เพียงแต่สมบัติพัสถานของท่านจะทิ้งไว้แก่แผ่นดินไทยเท่านั้น แม้แต่สรีระร่างกายของนาวาเอกนายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ ก็ยังฝากฝังไว้ในประเทศนี้
ณ สุสานโปรเตสแตนท์ กรุงเทพฯ (Bangkok Protestant Cemetery) ข้างวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุงเฉกเช่นเดียวกับแพทย์มิชชันนารีผู้มีคุณปการต่อแผ่นดินไทย
ทั้งหลาย เช่น หมอแดเนียล บีช บรัดเลย์ และตระกูลแพทย์แมคฟาร์แลนด์ เป็นต้น
๑๕	

เริ่มออกโฉนดที่ดินส�ำหรับ
โรงพยาบาลบางรัก
(ถนนสีลม) พ.ศ. ๒๔๖๘

แม้โฉนดที่ดินหมายเลข ๑ อันเป็นโฉนดฉบับแรก
ของประเทศไทยเคยมีมาเมื่อ ๑ ตุลาคม ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.
๒๔๔๔) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ แล้ว แต่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ
ราชการ เช่น โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) ก็ยงั ไม่มหี ลัก
ฐานโฉนดที่ดินอันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลอย่างเป็น
ทางการ จนกระทั่งในปีสุดท้ายก่อนหมอเฮส์จะเสียชีวิต
ทางราชการโดยกรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลัง
มหาสมบั ติ ใ นสมั ย รั ช กาลที่ ๖ จึ ง เริ่ ม มี ค� ำ สั่ ง ให้ ก รม
ทะเบียนทีด่ นิ เริม่ ท�ำการรังวัดทีด่ นิ เพือ่ ออกโฉนดทีด่ นิ อัน
เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) เป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๖ ดังความ
ในส�ำเนาหนังสือฉบับนี้ว่า

“ภาพและประวัติที่น่าสนใจของแพทย์รุ่นเก่าบางท่าน”, ในอนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๔๘๕-๒๕๐๕, พ.ศ.๒๕๐๕, กรุงเทพฯ: กระทรวงสาธารณสุข, หน้า ๖๒๙
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สุสานโปรเตสแตนท์ กรุงเทพฯ ข้างวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง ที่ฝังร่างของสามีภรรยา นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ และนาง เจนนี่ เนลสัน เฮส์ (ภาพซ้าย) จารึกชื่อ THOMAS HEYWARD HAYS ,MD., (ภาพขวา)
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ตราครุฑ

ที่ ๔๙/๒๐๙๖			
กรมตรวจเงินแลกรมเจ้าจ�ำนวน
			
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๖
		
แจ้งความมายัง พระยาวิสูตร์เกษตรศิลป์ ผู้ช่วยอธิบดี
กรมทะเบี ย นที่ ดิ น แลเจ้ า พนั ก งานออกโฉนดที่ ดิ น กรุ ง เทพฯ
		
ด้วยทีด่ นิ ต�ำบลบางรัก อ�ำเภอสาทร จังหวัดพระนคร ระวาง
๒ต.๑อ.๑๕ เลขที่ ดิ น ๓ (ที่ ตั้ ง โรงพยาบาลบางรั ก ) เปนที่ รั ฐ บาล แต่
โฉนดส�ำหรับที่ดินแปลงนี้ยังหามีไม่ กรมตรวจเงินแผ่นดินประสงค์จะขอ
รังวัดรับโฉนดไว้ให้เปน หลักฐาน
		
เพราะฉะนัน้ ขอเจ้าคุณได้โปรดส่งให้เจ้าน่าทีไ่ ปท�ำการรังวัด
ที่ดินดังกล่าวแล้ว แลออกโฉนดในนามกระทรวงพระคลังมหาสมบัติต่อไป
ได้ให้หลวงอาทรบรรณกิจ ขุนพิสิษฐ์บรรณกร หรือนายเทียนพลอยรัตน์
เจ้าพนักงานกรมตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดผู้หนึ่งมานัดท�ำการรังวัดตลอดจน
การรับโฉนดแทนกระทรวงพระคลังฯ ด้วยแล้ว ที่ดินแปลงนี้เปนที่หลวง
หามีสิ่งส�ำคัญเดิมไม่
โอกาศนี้ ขอแสดงความนับถือมายังเจ้าคุณ
		
				 แทนผู้ก�ำกับกรมตรวจเงินแผ่นดิน

66

(โฉนดฉบับที่ ๒๘)

ตราครุฑ
ที่ว่าการ………………………………………………
วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๗
เรียนมายัง มหาเสวกเอก พระยาบริบรูณ
เวชสมบัติ อธิบดีกรมพระคลังข้างที่
ด้วย กรมตรวจเงินแผ่นดิน
ขอรังวัด รับโฉนดที่ดิน ระวาง ๒ ต ๑๕-๑๑ ๑ อ
เลขที่ดิน ๓ ต�ำบล สาทร อ�ำเภอ สาทร
จังหวัด พระนคร ได้ก�ำหนดให้พนักงานรังวัดออกไปท�ำการรังวัดที่ดินแปลงนี้
วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ เวลา ๑๑ นาฬิกา ก่อนเที่ยง
แต่ที่ดินที่ กรมตรวจเงินแผ่นดิน ขอรังวัดนี้ติดต่อกับ ที่ดินของสมเด็จ
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพลพบุรีราเมศวร์ คือโฉนด
หมายเลขที่ ๓๘๗ และที่ดินของกรมพระคลังข้างที่คือ
โฉนดหมายเลขที่ ๓๙๗
เพราะฉะนัน้ ขอให้ได้โปรดสัง่ เจ้าน่าทีไ่ ปคอยระวังชีแ้ นวเขตร์ตามวันเวลาที่
ได้ก�ำหนดมาแล้วนั้น เพื่อให้การรังวัดได้ส�ำเร็จตลอดไป
				
ควรมิควร
อ�ำมาตย์เอก
(ลงนาม)
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิบดี
๒๔
ที่ ๗๕๓
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หลังจากกรมตรวจเงินแผ่นดินมีคำ� สัง่ ให้กรมทะเบียนทีด่ นิ ท�ำการรังวัด
ทีด่ นิ อันเป็นทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) แล้ว ต้องใช้เวลาอีกเกือบ
๘ เดือน จึงจะมีพนักงานรังวัดออกไปท�ำการรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าว ในวัน
ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ความล่าช้านัน้ น่าจะมีสาเหตุสำ� คัญเนือ่ งมาจาก
เขตทีด่ นิ ของกรมพระคลังข้างทีซ่ งึ่ เป็นทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม)
ติดต่อกับทีด่ นิ ของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรรี าเมศร์ ทาง
ราชการจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบในการระวังชี้แนวเขตเพื่อไม่ให้มีข้อ
ขัดแย้งกับเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ดังนั้นกว่าจะได้ “ใบไต่สวนในการเดินส�ำรวจ
หมายเขตร์ที่ดินเพื่อออกโฉนด” เป็นที่เรียบร้อย “ตามหนังสือกรมตรวจเงิน
แผ่นดินที่ ๔๙/๒๐๕๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖” ก็ต้องใช้เวลา
ถึงเกือบ ๒ ปี คือวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ โดยมีขนุ พิสษิ ฐ์บรรณกร
เป็นผูแ้ ทนกระทรวงพระคลังมหาสมบัตทิ ำ� หน้าทีเ่ ป็นผูน้ ำ� รังวัดและให้ถอ้ ยค�ำ
ว่าที่ดินเลขที่ ๑๐๘ อันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) ต�ำบล
สาทร อ�ำเภอสาทร (บางรัก) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) ประมาณที่ดิน
จ�ำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๗ วา หรือ ๒๕๐๗ ตารางวา เป็นของกระทรวงพระคลัง
มหาสมบัติ ในบังคับสยาม “ได้มาโดย กระทรวงมหาดไทยมอบให้ตามทาง
ราชการแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖”
ข้อสังเกตคือในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ นั้น โรงพยาบาลบางรักยังอยู่ในสังกัด
กรมสุขาภิบาล กระทรวงมหาดไทย แต่ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๘ โรงพยาบาล
บางรักน่าจะมีสังกัดคาบเกี่ยวกับกรมสุขาภิบาลและกรมนครบาล ดังมีหลัก
ฐานอยู่ใน “ใบไต่สวนในการเดินส�ำรวจหมายเขตร์ที่ดิน เพื่อออกโฉนด” จะ
เห็นได้ว่าผู้แทนเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ดินโรงพยาบาลบางรักทางด้านถนน
สีลม และถนนตัดใหม่ คือขุนวิภาคภูมสิ ถาน เป็นข้าราชการของกรมนคราทร
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ดังนั้นจึงเป็นที่ยุติว่าโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๘ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนตัดใหม่ (ปัจจุบันคือถนนศรีเวียง) ต�ำบลสาทร (บางรัก) จังหวัดพระนคร (กรุงเทพฯ) ให้ไว้เป็นส�ำคัญแก่
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตั้งอยู่ที่ในพระบรมมหาราชวัง ต�ำบลพระราชวัง เขตร์อ�ำเภอพระราชวัง เป็นโฉนดที่ตั้งของโรงพยาบาลบางรัก บนเนื้อที่ประมาณ ๒๕๐๗ ตาราง
วา (๖ ไร่ ๑ งาน ๗ ตารางวา) ทิศเหนือจรดถนนสีลม ทิศใต้ติดถนนตัดใหม่ (ปัจจุบันคือถนนศรีเวียง) และอีก ๒๕ ปีต่อมาโฉนดที่ดินผืนนี้ได้เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลแห่งใหม่
ในชื่อโรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ จนถึงปัจจุบันนี้มีเนื้อที่ดินประมาณ ๒๗๙๒ ตารางวา (หรือ ๖ ไร่ ๓ งาน ๙๒ ตารางวา)

1. อาคารกรมสาธารณสุขเดิม
ในกระทรวงมหาดไทย
ติดกับเชิงสะพานช้างโรงสี
2. กระทรวงสาธารณสุข
วังเทวะเวสม์

1

ยุคที่ ๕ โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม)
สังกัดกรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
(พ.ศ. ๒๔๖๘ – พ.ศ. ๒๔๘๕)
ประวัติศาสตร์การสาธารณสุขของไทยที่ส�ำคัญ เริ่มต้น
จากการก่อตัง้ “กรมสาธารณสุข” ขึน้ ในกระทรวงมหาดไทย เมือ่
พ.ศ. ๒๔๖๑ เพื่อรวมงานทั้งหมดเกี่ยวกับ Public Health ที่
กระจัดกระจายอยู่ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มารวมอยู่ใน
สังกัดกรมเดียวกันคือ “กรมสาธารณสุข” กระทรวงมหาดไทย
แต่เนือ่ งจากในช่วงต้นยังไม่สามารถโอนกิจการของกรมสุขาภิบาล
มาไว้ในกรมสาธารณสุขได้ เนือ่ งจาก “มีเหตุไม่สะดวกกับทางการ
บางอย่าง” จึงต้องรอเวลามานานถึง 8 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว จึ ง ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ โ อนงาน
Public Health ของกรมสุขาภิบาลไปรวมในกรมสาธารณสุข
เมื่อ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ มีผลให้โรงพยาบาลต่างๆ
ทีเ่ คยสังกัดในกรมสุขาภิบาลรวมทัง้ โรงพยาบาลบางรัก ไปสังกัด
กรมสาธารณสุขนับแต่นั้นมา
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	๒๔๖๘ โอนงาน Public Health ของกรมสุขาภิบาล กระทรวงมหาดไทยไปรวมใน กรมสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย๑๖
- วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘
...ด้ ว ยตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการ ลงวั น ที่ ๒๗ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกการศุขาภิบาลแพนกป้องกันความป่วยไข้ให้ความศุขแก่ประชาชน (Public Health) จาก
กรมศุขาภิบาลไปรวมขึ้นอยู่ในกรมสาธารณสุข แต่ในเวลานั้นมีเหตุไม่สะดวกกับทางการบางอย่าง การจึงได้รอ
ต่อมา
บั ด นี้ ถึ ง เวลาอั น สมควรที่ จ ะรวมการศุ ข าภิ บ าลแพนกนี้ ใ ห้ อ ยู ่ ใ นความบั ง คั บ บั ญ ชาของกรม
สาธารณสุขได้ เพื่อให้การงานได้ด�ำเนินไปโดยเรียบร้อยสะดวกดียิ่งขึ้น
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯให้ โ อนการในกรมสุ ข าภิ บ าล แพนกป้ อ งกั น ความป่ ว ยไข้ ใ ห้ ค วามศุ ข
แก่ประชาชน ไปรวมขึ้นกรมสาธารณสุข คือ
		๑. การปกครองและการจัดการเกี่ยวกับโรงพยาบาลต่างๆ
			 ก. โรงพยาบาลกลาง
			 ข. โรงพยาบาลบางรัก
			 ค. โรงพยาบาลคนเสียจริต
			 ฆ. โรงพยาบาลโรคติดต่อ
		๒. ที่ท�ำการตรวจหาเชื้อโรคต่างๆ
		๓. การตรวจแลป้องกันโรคฝ่ายบก (โรคติดต่อ) มี
			 ก. การตรวจแลป้องกันไข้ทรพิษ
			 ข. การตรวจแลป้องกันอหิวาตกโรค
			 ค. การตรวจแลป้องกันกาฬโรค รวมทั้งการท�ำลายสัตว์ร้ายต่างๆ
		๔. การตรวจศพ
		๕. การตรวจแลป้องกันโรคร้ายทางทะเล ...
			 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ เปลี่ยนนาม กรมสุขาภิบาลเป็น กรมนคราทร

1
เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์

2

พระบ�ำราศนราดูร อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
(ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖) ได้เขียนบันทึก “ประวัตกิ ระทรวง
สาธารณสุข” ไว้ในหนังสืออนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๑๕
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๕๐๐ ในช่วงที่ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๑) มีความตอนหนึ่งที่
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางรัก (โรงพยาบาลหมอเฮส์) ดังนี้
“เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๕ ได้มีประกาศพระบรม
ราชโองการรวมการปกครองหั ว เมื อ งและกรุ ง เทพให้ อ ยู ่ ใ น
กระทรวงเดียวกัน โดยยุบกระทรวงนครบาลมารวมกับกระทรวง
มหาดไทย เจ้ า พระยาสุ ร สี ห ์ วิ สิ ษ ฐ์ ศั ก ดิ์ เสนาบดี ก ระทรวง
มหาดไทยลาออกเพราะชราและเจ็บป่วย ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล ด�ำรง
ต�ำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย การสาธารณสุขในกรุงเทพฯ
นัน้ อยูใ่ นความดูแลของกรมแพทย์สขุ าภิบาล กรมแพทย์สขุ าภิบาล
อยูใ่ นสังกัดกรมสุขาภิบาลอีกชัน้ หนึง่ ต่อมากรมสุขาภิบาลเปลีย่ น
ชื่ อ เป็ น กรมนคราทร กรมแพทย์ สุ ข าภิ บ าลมี น ายแพทย์ ช าว
ต่างประเทศเป็นเจ้ากรมบังคับบัญชา เมื่อยุบกระทรวงนครบาล
ลงแล้ว กรมแพทย์สุขาภิบาลในกรมนคราทร โอนมาสังกัดอยู่
ในกระทรวงมหาดไทย แต่ ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาการสาธารณสุ ข
ในกรุงเทพฯ คงอยูก่ บั กรมแพทย์สขุ าภิบาล ในสังกัดกรมนคราทร
เรือ่ ยมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๘ จึงได้โอนมาสังกัดอยูใ่ นกรมสาธารณสุข

เจ้าพระยายมราช

“โอนกองแพทย์สุขาภิบาลไปขึ้นกรมสาธารณสุขแลเปลี่ยนกรมศุขาภิบาลเป็นกรมนคราทร” ราชกิจจานุเบกษา ๔๒
(๒๖ เมษายน ๒๔๖๘), หน้า ๒๓๕ – ๒๓๘ และส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๖ มร.๖๐/๕๘ – น๗.๑/๔
๑๖	
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ยุคที่ ๖ : “แผนกสุขศาลาบางรัก”
(พ.ศ. ๒๔๗๒ – ๒๔๘๖)
อีกบทบาทหนึ่งของโรงพยาบาลบางรัก
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กิจการสาธารณสุขในกรมแพทย์สขุ าภิบาล ซึง่ โอน
มาอยูใ่ นกรมสาธารณสุขนัน้ คือ
	๑. โรงพยาบาลคนเสียจริต ธนบุรี
	๒. โรงพยาบาลโรคติดต่อ ธนบุรี
	๓. โรงพยาบาลกลาง
	๔. โรงพยาบาลบางรัก (โรงพยาบาลหมอเฮส์)
	๕. การกักเรือตรวจโรคทางทะเล
	๖. ห้องแยกธาตุ (กองชันสูตรทางแพทย์
กรมวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน)
	๗. การตรวจตราความสะอาดในพระนคร
	๘. การตรวจป้องกันโรคติดต่อ
นับเป็นเวลาราว ๘ ปี ตั้งแต่มีประกาศให้รวมการ
สาธารณสุขในกรุงเทพ กับหัวเมืองแล้วจึงรวมกันได้ เมื่อ
โอนงานมารวมกันแล้ว กรมแพทย์สขุ าภิบาลเปลีย่ นฐานะ
เป็นกองแพทย์สขุ าภิบาลแห่งพระนคร และกรมสาธารณสุข
ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ป รั บ ปรุ ง ส่ ว นบริ ห ารราชการใหม่ ใ น
พ.ศ. ๒๔๖๙ ในรัชการที่ ๗”๑๗

นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์ หรือพระชาญวิธีเวชช์

พระบ�ำราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2506-2513

๑๗	

พระบ�ำราศนราดูร, “ประวัติกระทรวงสาธารณสุข” อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ครบ ๑๕ ปี, กรุงเทพฯ, ๒๕๐๐, หน้า ๓๖ -๓๗
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ตึกที่ถนนสาทรใต้ โรงพยาบาลบางรัก
ใช้เป็นสถานที่ท�ำการ ตั้งแต่ปี 2508
หลังย้ายมาจากสถานที่ตั้งเดิมริมถนนสีลม
ต่อมาใช้เป็นตึกอ�ำนวยการกองควบคุมโรคและ
คุดทะราดหลังแรก (ภาพนี้ถ่ายไว้ในปี พศ.2512)

1

ในสมัยรัชกาลที่ ๗ พ.ศ.๒๔๗๒ กรมสาธารณสุขได้มีด�ำริจัดตั้ง “สุขศาลา” ขึ้น
ในบริเวณโรงพยาบาลบางรัก โดยมีฐานะเป็น “แผนกสุขศาลา” เพื่อเป็นสถานบ�ำบัด
โรคทั่วไปแก่ประชาชน โดยสังกัดอยู่ในกองสาธารณสุขพระนคร (เดิมคือกองแพทย์
สุขาภิบาลแห่งพระนคร)
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๓ กรมสาธารณสุข ได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นเรียกว่า
“แผนกบ�ำบัดกามโรค” สังกัดกองสุขศึกษา กรมสาธารณสุข ด�ำเนินงานเฉพาะการ
บ�ำบัดรักษาผู้ป่วยกามโรคชนิดต่างๆ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และมีที่ตั้งหน่วยอยู่ใน
โรงพยาบาลบางรัก ถนนสีลมเช่นเดียวกัน จนต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๔ กรมสาธารณสุข
ได้จดั ท�ำโครงการพัฒนาการอนามัยท้องถิน่ ขึน้ ในจังหวัดพระนครเป็นครัง้ แรก โดยจัดงาน
สุขาภิบาลตัวอย่างขึน้ ในท้องที่อำ� เภอบางรัก มีการป้องกันโรค บ�ำบัดโรคแก่ประชาชน
ในท้องที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนกสงเคราะห์มารดาและเด็กรวมอยู่ด้วย
มีนายแพทย์แสง สุทธิพงศ์ หรือพระชาญวิธเี วชช์๑๘ เป็นหัวหน้าด�ำเนินการ มีทตี่ งั้ ท�ำการ
ณ สุขศาลาบางรัก ถนนสีลม (บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลบางรัก) ทั้งนี้เพื่อเป็น
ตัวอย่างกับท้องถิ่นอื่นๆ ในการจัดการสุขาภิบาล ด้วยเหตุน้ี โรงพยาบาลบางรักจึงมี
หน่วยงานที่มีหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ส�ำคัญถึง ๓ หน่วยงานอยู่ใน
สถานที่แห่งเดียวกัน คือ
๑. สุขศาลาตัวอย่างบ�ำบัดโรคทั่วไป
๒. แผนกสงเคราะห์มารดาและเด็ก
๓. แผนกบ�ำบัดกามโรค
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (ระหว่าง ๓๑ พ.ค. ๑๑ พ.ย. ๒๔๙๐) และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ระหว่าง ๑ มี.ค. ๒๔๘๙ – ๓๑ พ.ค. ๒๔๙๐)
๑๘

2

75

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ต่อไปนี้เป็นเอกสารหลักฐานส�ำคัญที่แสดงว่ารัฐบาลไทย โดยกระทรวง
มหาดไทย มีด�ำริที่จะจัดตั้ง “แผนกบ�ำบัดกามโรค” ขึ้นใน “สุขศาลาบางรัก”

เกี่ยวกับ “สุขศาลาบางรัก” จากค�ำบอกเล่าของท่านผู้หญิง
พู น ศุ ข พนมยงค์ ผู ้ เ คยอาศั ย อยู ่ ใ นย่ า นถนนสี ล มในสมั ย นั้ น
(พ.ศ.๒๔๖๕ – ๒๔๘๔) ท�ำให้ทราบข้อเท็จจริงว่า “สุขศาลาบางรัก”
เป็นสถานที่ตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยนอก (O.P.D.) เท่านั้น ไม่มีเตียง
ส�ำหรับรับผู้ป่วยใน เพราะมีอาคารตึก ๒ ชั้น เพียงหลังเดียว ยาวตาม
ถนนสีลมเพียงไม่กี่ห้อง มีป้ายติดไว้ว่า “สุขศาลาบางรัก” ซึ่งเคยมี
แพทย์ประจ�ำสุขศาลา ๓ คน คือ นายแพทย์บุญ สุวรรณศร๑๙
แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกษมศรี (ภรรยานายแพทย์อวย เกตุสิงห์)
และแพทย์หญิงเพียร เวชชบุล
ในสมัยรัชกาลที่ ๘ พ.ศ.๒๔๘๔ แผนกบ�ำบัดกามโรค (สุขศาลา
บางรัก) ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้เปลี่ยนชื่อเป็น “แผนกบ�ำบัด
กามโรค โรงพยาบาลบางรัก”สังกัดกองแพทย์สังคม กรมสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย และในปีนเี้ องได้รบั งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้
ป่วยกามโรค จ�ำนวน ๒ หลัง ท�ำให้สามารถรับผู้ป่วยกามโรค เข้ารับ
การรักษาได้ประมาณ ๕๐ เตียง โดยมีนายแพทย์บุญ สุวรรณศรเป็น
ผูด้ ำ� เนินการ ได้มกี ารจัดหาแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าทีเ่ พิม่ เติมรวม
ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานบ�ำบัดรักษา
กามโรคด้วย
๑๙	

อดีตอธิบดีกรมอนามัย (พ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๑๑)
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พ.ศ.๒๔๗๕ ส่งแพทย์ไปดูงานกามโรคที่กัวลาลัมเปอร์๒๐

1

2

3

1. ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
2. แพทย์หญิง ม.ร.ว.ส่งศรี เกษมศรี
3. แพทย์หญิงเพียร เวชชบุล

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๒ กระทรวงมหาดไทยจะส่งแพทย์กรมสาธารณสุข
๒ นาย คือ
	๑. รองอ�ำมาตย์โทขุนสถิตเวชชศาสตร์ และ
	๒. รองอ�ำมาตย์โทส่ง รัตนสาขา
ไปดูงานบ�ำบัดรักษากามโรค “เพือ่ ประโยชน์แก่การบ�ำบัดกามโรคในกรุงสยาม
ซึ่ ง จะได้ จั ด ให้ มี ขึ้ น ที่ สุ ข ศาสาบางรั ก ในเวลาอั น เร็ ว นี้ ” โดยไปดู ง านกามโรคที่
กัวลาลัมเปอร์และสิงค์โปรดเป็นเวลา ๖ เดือน
ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๒ กรมสาธารณสุขได้งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลบางรัก
(ถนนสีลม) ขึ้นใหม่และเปิดรับคนไข้ในปีนั้น แต่มีวัตถุประสงค์เปิดรับเฉพาะผู้ป่วย
กามโรค ครั้นปลายปี พ.ศ.๒๔๘๖ ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ส่วน
ที่เป็น “สุขศาลาบางรัก” ถูกทิ้งระเบิดทางอากาศ กิจการรักษาโรคทั่วไปของ
“สุขศาลาบางรัก” จึงต้องยุบเลิกไป
โรงพยาบาลบางรักยังคงด�ำเนินการรักษาเฉพาะผูป้ ว่ ยกามโรคเพียงอย่างเดียว
ไม่รับรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน แม้ภายหลังมหาสงครามสิ้นสุดแล้วก็ตาม

ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รัชกาลที่ ๗ กระทรวงมหาดไทย มร ๗ ม/๗๐ – ม๗.๑/๑๔
ส่งแพทย์ไปดูวิธีและระเบียบการบ�ำบัดโรคต่างๆ ณ เมืองต่างประเทศ
๒๐

ตึกอ�ำนวยการกองควบคุมกามโรคและคุดทะราด ถนนสาทรใต้
ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๑๐ (ภาพนี้ถ่ายไว้ในปี พ.ศ. 2514)

77

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ยุคที่ ๗ : โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม)
สังกัดกรมการแพทย์ในช่วง
ก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๙๐)
กรมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีบทบาท
ในฐานะเป็นส่วนราชการที่เป็นศูนย์รวมของกิจการแพทย์และ
สาธารณสุขของรัฐมาเป็นเวลานานถึง ๒๔ ปี นับแต่จัดตั้งขึ้นใน
พ.ศ. ๒๔๖๑ กระทั่งถึง พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้มีการก่อตั้งกระทรวง
สาธารณสุขขึน้ ดังนัน้ โรงพยาบาลบางรัก (ถนนสีลม) จึงถูกโอนย้าย
ไปสั ง กั ด กรมการแพทย์ ซึ่ ง เป็ น กรมใหม่ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น พร้ อ มกั บ
กระทรวงสาธารณสุขในยุคของรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม
กระทรวงสาธารณสุขได้บันทึก “ประวัติและผลงานของ
กรมการแพทย์” ๒๑ ที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางรักในสังกัด
กรมการแพทย์ในยุคก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขไว้ดังนี้

เมื่อก่อนปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ขึ้นไป การด�ำเนินงานก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อรับตรวจและรักษาโรคให้
ประชาชนทัว่ ราชอาณาจักรนัน้ เป็นหน่วยงานเล็กๆ อยูใ่ นกรมสาธารณสุข ซึง่ ต่อมาได้เปลีย่ นชือ่ เป็นกรมอนามัย
สั ง กั ด อยู ่ ใ นกระทรวงมหาดไทยบ้ า ง และเป็ น หน่ ว ยงานอยู ่ ใ นกระทรวงและองค์ ก ารอื่ น ๆ บ้ า ง
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๕ รัฐบาลซึ่ง ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้
ด�ำริรวบรวมกิจการในด้านการรักษาพยาบาลและด้านการป้องกันโรคให้เป็นปึกแผ่น ด�ำเนินงานให้เจริญ
ก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศทัง้ หลาย จึงได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาตัง้ กระทรวงสาธารณสุขขึน้ เมือ่
วันที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕ และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พ.อ.ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนแรก กระทรวงสาธารณสุข มีกรมขึ้นในสังกัด คือ
	๑. ส�ำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
	๒. ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
	๓. กรมการแพทย์
	๔. กรมอนามัย
	๕. กรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
	๖. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ดั ง นั้ น ก ร ม ก า ร แ พ ท ย ์ จึ ง มี ก� ำ เ นิ ด ตั้ ง แ ต ่ วั น ที่ ๑๐ มี น า ค ม พ . ศ . ๒๔๘๕ พ ร ้ อ ม
กับมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พ.ท. นิตย์ เวชชวิสิสต์ ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์เป็นคนแรก
และได้ด�ำรงต�ำแหน่งตลอดมาจนปัจจุบันนี้

กรมการแพทย์มหี น้าทีด่ ำ� เนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการจัดให้มโี รงพยาบาลทัว่ ราชอาณาจักร
ให้เป็นสถานที่ท�ำการตรวจโรคและให้การบ�ำบัดโรคแก่ประชาชนทั่วไป และจัดให้มีนายแพทย์ พยาบาล กับ
เจ้าหน้าที่อื่นๆ พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแพทย์ตามหลักวิชาการโดยถูกต้องและทันสมัย
และได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการกรมการแพทย์ พ.ศ. ๒๔๘๕ ให้แบ่งส่วนราชการ
กรมการแพทย์ออกเป็น ๕ กอง คือ
	๑. ส�ำนักงานเลขานุการกรม
	๒. โรงพยาบาลกลาง
	๓. โรงพยาบาลวชิระ
	๔. กองโรงพยาบาลโรคจิตต์
	๕. กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
กองต่างๆ เหล่านี้ ได้แบ่งหน้าที่ราชการออกเป็นแผนกต่างๆ ตามคุณภาพและปริมาณของงานของ
แต่ละกองในขณะนั้น เพื่อให้ปฏิบัติราชการไปด้วยดี เมื่อได้จัดตั้งกรมการแพทย์ขึ้นแล้ว ได้โอนโรงพยาบาล
จากกรมอนามัยเดิมมาอยูใ่ นสังกัด รวม ๒๕ โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลอยูใ่ นจังหวัดพระนคร ๓ โรงพยาบาล
คือ
	๑. โรงพยาบาลบางรัก
	๒. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี
	๓. โรงพยาบาลโรคเรื้อน พระประแดง

1

2
“ประวัตแิ ละผลงานของกรมการแพทย์”, อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข
ครบ ๑๕ ปี พ.ศ.๒๔๘๕ – ๒๕๐๐, ๒๕๐๐, หน้า ๑๐๕ – ๑๐๖

๒๑	
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1. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
2. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ธนบุรี
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ในระยะการก่อตั้งกระทรวงสาธารณสุขปีแรก พ.ศ. 2485 นั้น ยังไม่
ปรากฏชัดเจนว่า “โรงพยาบาลบางรัก” ในสังกัดกรมการแพทย์นั้น เป็นส่วน
ราชการที่ ขึ้ น อยู ่ กั บ “กอง” ใด มี เ พี ย งหลั ก ฐานของกรมการแพทย์ ว ่ า
“โรงพยาบาลบางรัก” มีฐานะและหน้าทีเ่ ป็น “โรงพยาบาลเฉพาะ” ซึง่ ในขณะนัน้
มีเพียง 4 แห่ง เท่านั้นคือ โรงพยาบาลโรคเรื้อน โรงพยาบาลวัณโรค โรงพยาบาล
บางรัก และโรงพยาบาลโรคจิตต์ ข้อน่าสังเกตคือ โรงพยาบาลบางรักเป็น
โรงพยาบาลเฉพาะเพียงแห่งเดียวที่ท�ำหน้าที่ 2 ด้าน คือ บ�ำบัดโรคเฉพาะด้าน
กามโรคและบ�ำบัดโรคทั่วไป โดยมีสถิติผู้ป่วยโรคทั้งสองด้านในปี พ.ศ. 2485
เป็นจ�ำนวนใกล้เคียงกัน คือสถิติบ�ำบัดกามโรคจ�ำนวน 19,899 ราย และบ�ำบัด
โรคทั่วไปจ�ำนวน 18,426 ราย รวมทั้งสิ้น 38,325 ราย ซึ่งนับว่าเป็นสถิติการ
บ� ำ บั ด รั ก ษาโรคแก่ ผู ้ ป ่ ว ยที่ สู ง มาก เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ก ารบ� ำบั ด รั ก ษาโรค
ของโรงพยาบาลเฉพาะอีก 3 แห่ง ซึ่งมียอดผู้ป่วยรวมเพียง 5,187 ราย หรือ
แม้กระทัง่ สูงกว่าครึง่ หนึง่ ของโรงพยาบาลทัว่ ไป อีก 30 แห่งในเวลานัน้ ซึง่ มียอด
ผู้ป่วยนอกรวมเพียง 61,829 รายเท่านั้น ในปี พ.ศ.2485 โรงพยาบาลทั้งหมด
ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดกรมการแพทย์รวมทัง้ สิน้ 34 แห่ง กล่าวคือ โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ
3 แห่ง โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 22 แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลที่รัฐบาลควบคุม
และยึดครองกิจการโรงพยาบาลมิชชันนารีกับโรงพยาบาลของอินโดจีน 9 แห่ง
ดังเอกสารหลักฐานรายงานของกระทรวงสาธารณสุข๒๒ ดังนี้

“ประวัตแิ ละผลงานของกรมการแพทย์” อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข,
ครบรอบ ๑๕ ปีฯ, ๒๕๐๐, หน้า ๑๐๘ -๑๐๙

๒๒	
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อาคารโรงพยาบาลบางรัก บนถนนสีลม
ช่วงที่ยังสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔88 ก่อนเกิดโรงพยาบาลเลิดสิน
สังกัดกรมการแพทย์ ในปี พ.ศ.๒๔๙๒
ในขณะที่โรงพยาบาลบางรักเอง ได้โอนไปสังกัดกรมอนามัย
เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๘ และต่อมาได้ย้ายอาคารออกไป
ตั้งที่ถนนสาทร ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖

ในปี 2485 ซึง่ ได้จดั ตัง้ กรมการแพทย์ขนึ้ เป็นปีแรกนัน้ เป็นเวลาทีก่ ำ� ลังมีสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง
ดังนัน้ จึงเกิดการขาดแคลนเวชภัณฑ์ เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ในการแพทย์อนั เป็นวัตถุปจั จัยส�ำคัญส�ำหรับการ
ใช้ในการตรวจโรคและรักษาโรคเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเหตุให้กรมการแพทย์ต้องประสพอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานในทางหลักวิชาการแพทย์อย่างยากล�ำบากยิ่ง 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 ”
(3) โรงพยาบาลบางรัก
		
			 ก. บ�ำบัดกามโรค
19,899 ”
			 ข. บ�ำบัดโรคทั่วไป
18,426 ”
		 (4) โรงพยาบาลโรคจิตต์
			 คนไข้ภายใน	๒,8๗๑	 ”
			 คนไข้ภายนอก	๑,๑๙๑	 ”

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะของมหาสงคราม ซึง่ ทวี
ความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะย่านบางรัก ถนนสีลม
เป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เนื่องจากกอง
ทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาตั้งค่ายอยู่ ณ สวนลุมพินี จนกระทั่งใน
วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2486 เป็นวันที่ย่านถนน 4 ส. คือ
สีพ่ ระยา สุรวงศ์ สีลมและสาทร ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทาง
อากาศครั้งใหญ่ มีอ าคารสถานที่ห ลายแห่งในย่านนี้ถูก
ท�ำลายด้วยระเบิดเพลิงเสียหายหนักมาก รวมทั้งอาคารของ
โรงพยาบาลบางรัก ถูกท�ำลายลงหมดสิ้น ดังนั้นกิจการของ
สุขศาลาบางรัก ที่รักษาโรคทั่วไป จึงต้องยุติลงชั่วคราว คง
เหลือแต่อาคารในส่วนของแผนกบ�ำบัดรักษากามโรคเท่านัน้
ทีย่ งั ปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไปได้ จนสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ใน
ปลายปี พ.ศ. 2488 ในปีนี้เองที่แผนกบ�ำบัดกามโรคของ
โรงพยาบาลบางรักได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองควบคุม
กามโรคโรงพยาบาลบางรัก” และได้โอนย้ายสังกัดจาก
กรมการแพทย์ไปสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ดังจะเห็นได้จากประวัตกิ ารด�ำเนินกิจการของโรงพยาบาลบางรัก
กรมการแพทย์ ในช่วงมหาสงครามระหว่างปี 2486-2487
ดังต่อไปนี้
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ลุขนึ้ ปี พ.ศ. 2486 สถานการณ์สงครามได้ทวีความรุนแรงขึน้ กรมการแพทย์
ก็ยังคงด�ำเนินกิจการไปโดยสม�่ำเสมอ แม้แต่จะไม่ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมและ
ขาดแคลน เวชชภัณฑ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการแพทย์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ยารักษาโรคมีราคาสูงขึน้ เป็นอันมาก และบางอย่างหาซือ้ ได้ยากยิง่ ทีเดียว
เพราะผลิตขึ้นเองไม่ได้ประการหนึ่ง ทั้งส่งจากต่างประเทศไม่ได้อีกประการหนึ่ง
และประกอบกับบรรดานักการค้าและนักฉวยโอกาสผู้ปราศจากความเมตตา
ปราณียังกักตุนยารักษาโรคไว้จ�ำหน่ายในราคาสูงอีกด้วย
รัฐบาลอันมี พณ ฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
พ.อ. ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม และ พ.ท. นิตย์ เวชชวิสิสต์ ยังคงด�ำรงต�ำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมการแพทย์ตามล�ำดับ ได้
ฟันผ่าอุปสรรคทัง้ มวลมาด้วยดี กิจการทัง้ หลายจึงมิหยุดชะงัก คงด�ำเนินได้เรือ่ ยมา
ในปี พ.ศ. 2486 นี้ กรมการแพทย์ต้องระงับนโยบายขยายงานและการ
จัดสร้างโรงพยาบาลเพิม่ เติมขึน้ อีก เนือ่ งจากวัตถุใช้ในการก่อสร้างขาดแคลนและ
มีราคาสูง ทัง้ การขนส่งไม่สะดวก อันเป็นผลของการสงคราม จึงได้แต่เพียงรักษา
สถานที่ของเดิมและซ่อมแซมสิ่งของที่ช�ำรุดให้คงใช้การได้เท่านั้น และคงด�ำเนิน
การตรวจและรับคนไข้เข้ารักษาภายในโรงพยาบาลโดยมิได้หยุดยัง้ ปรากฏผลงาน
ในปี 2486 ดังต่อไปนี้ .-
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1. โรงพยาบาลบ�ำบัดโรคทั่วไป
		 (1) คนไข้ภายใน
			 แผนกอายุรกรรม
			 แผนกศัลยกรรม
			 แผนกสูติกรรม
			 รวม
		 (2) คนไข้ภายนอก
			 แผนกอายุรกรรม
			 แผนกศัลยกรรม
			 แผนกสูติกรรม
			 รวม
2. โรงพยาบาลเฉพาะโรค
		 (1) โรงพยาบาลโรคเรื้อน
		 (2) โรงพยาบาลวัณโรค
		 (3) โรงพยาบาลบางรัก
			 ก. บ�ำบัดกามโรคภายใน
			 ข. บ�ำบัดกามโรคภายนอก
		 (4) โรงพยาบาลโรคจิตต์
			 คนไข้ภายใน
			 คนไข้ภายนอก
			 รวม

7,768
4,206
673
12,647

ราย
”
”
”

29,160
11,066
1,586
41,812

ราย
”
”
”

931 ”
232 ”
738 ”
22,648 ”
3,080 ”
1,160 ”
28,789 ”

ในปี พ.ศ. 2487 นี้กรมการแพทย์ คงด�ำเนินงานได้แต่เพียงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน
ทีเ่ จ็บป่วยเท่านัน้ ทัง้ ๆ ทีม่ คี วามขาดแคลนเวชชภัณฑ์ และเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ยงิ่ และเวชชภัณฑ์ทมี่ ขี าย
อยูก่ ม็ รี าคาสูงขึน้ หลายสิบเท่าของราคาในยามปกติ ประกอบด้วย การขนส่งก็ไม่สะดวกติดขัด แต่อย่างไร
ก็ดี กรมการแพทย์กย็ งั ได้ทำ� การบ�ำบัดโรคให้แก่ประชาชนต่อไป ดังจะเห็นได้วา่ จ�ำนวนคนไข้เพิม่ ขึน้ กว่า
ปีที่แล้ว
1. โรงพยาบาลทั่วไป
		 (๑) คนไข้ภายใน
			 แผนกอายุรกรรม
9,336 ราย
			 แผนกศัลยกรรม
5,701 ”
			 แผนกสูติกรรม
689 ”
			 รวม
15,766 ”
		 (๒) คนไข้ภายนอก
			 แผนกอายุรกรรม
39,017 ”
			 แผนกศัลยกรรม
16,727 ”
			 แผนกสูติกรรม
1,629 ”
			 รวม	57,373	 ”
	๒. โรงพยาบาลเฉพาะโรค
		 (1) โรงพยาบาลโรคเรื้อน
933 ราย
		 (2) โรงพยาบาลวัณโรค
387 ”
		 (3) โรงพยาบาลบางรัก
			 ก. บ�ำบัดกามโรคภายใน
4 ”
			 ข. บ�ำบัดกามโรคนอก 2,118 ”
		 (4) โรงพยาบาลโรคจิตต์
			 คนไข้ภายใน
3,008 ราย
			 คนไข้ภายนอก	๑,0๗๖	 ”

ยุคที่ 8 : ก�ำเนิดโรงพยาบาลเลิดสิน
หน่ออ่อนแห่งพฤกษา
ซึ่งมีรากประวัติศาสตร์หยั่งลึก
และยาวนาน
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า แผนกสุขศาลาบางรัก ซึ่งท�ำการ
บ�ำบัดรักษาโรคทั่วไปนั้นถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
ท�ำลายอาคารลงไปจนหมดสิ้น คงเหลือแต่อาคารในส่วนของ
แผนกบ�ำบัดกามโรค โรงพยาบาลบางรักเท่านั้นที่ยังคงท�ำการ
บ�ำบัดรักษากามโรคอยู่ต่อไป จนกระทั่งปี พ.ศ. 2490 คุณหญิง
ภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร) ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 1,007,700
บาท เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด เศรษฐบุตร)
สามี ผู ้ ล ่ ว งลั บ ไปแล้ ว เงิ น บริ จ าคได้ น� ำ มามอบให้ ก ระทรวง
สาธารณสุข เพื่อสร้างตึกผู้ป่วย 2 ชั้น 2 หลังและบ้านพักแพทย์
ชัน้ เดียว 2 หลัง โดยมีความประสงค์ให้เป็นอาคารรักษาโรคทัว่ ไป
แก่ ป ระชาชน และในปี เ ดี ย วกั น นี้ เ อง กองควบคุ ม กามโรค
โรงพยาบาลบางรักได้ขยายการด�ำเนินงาน โดยได้จัดตั้งหน่วย
ควบคุมกามโรคเพิ่มขึ้น ที่จังหวัดนครสวรรค์อีก 1 หน่วย ต่อมา
ในกลางปี พ.ศ. 2491 กระทรวงสาธารณสุข มีคำ� สัง่ ให้กรมการแพทย์
รับมอบโอนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลบางรัก
จากกรมสาธารณสุข (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกรมอนามัย) มา
ด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จในวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2491 และกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดอาคารใหม่ดงั กล่าว
นี้ เป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่โดยใช้ช่ือว่า “โรงพยาบาลเลิดสิน”
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โรงพยาบาลเลิดสิน

ตามนามของพระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด) และนามของคุณหญิงสิน
ส�ำหรับสาเหตุทไี่ ม่สามารถใช้ชอื่ โรงพยาบาลบางรักได้นนั้ เนือ่ งจากว่า
ชือ่ โรงพยาบาลบางรักเป็นชือ่ กองควบคุมกามโรค โรงพยาบาลบางรัก
อย่างเป็นทางการอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ จึงท�ำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่า
ในพืน้ ที่ โรงพยาบาลบางรัก ถนนสีลม จึงมี 2 หน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุข ตั้งด�ำเนินการอยู่ด้วยกัน คือ
1. กองควบคุ ม กามโรค โรงพยาบาลบางรั ก สั ง กั ด กรม
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
2. โรงพยาบาลเลิด สิน สัง กัด กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
ด้ ว ยเหตุ ที่ ก องควบคุ ม กามโรค โรงพยาบาลบางรั ก กั บ
โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งมาเปิดใหม่ภายหลังตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่
สังกัดกันคนละกรม อาจท�ำให้เกิดความสับสนในการบริหารราชการ
ของทั้งสองกรม ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2492 กระทรวงสาธารณสุขจึง
มีค�ำสั่งให้กองควบคุมกามโรค โรงพยาบาลบางรัก กรมสาธารณสุข
ย้ายส�ำนักงานไปอยู่ ณ วังเทวะเวสม์ แต่โรงพยาบาลบางรักในส่วน
ของการบ� ำ บั ด กามโรคยั ง คงปฏิ บั ติ ง านอยู ่ ที่ ถนนสี ล มตามเดิ ม
จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2506 โรงพยาบาลบางรักของกรมอนามัยที่
บุลศักดิ์ วัฒนผาสุก,นายแพทย์,“ประวัตโิ รงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์” อนุสรณ์
กระทรวงสาธารณสุขครบ 20 ปี พ.ศ. 2485 – 2505, หน้า 374 – 375.

๒๓	
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โดยเหตุที่โรงพยาบาลบางรักเป็นที่มาของโรงพยาบาลเลิดสิน ประวัติของ
โรงพยาบาลบางรักจึงมีความส�ำคัญยิง่ เสมือนหนึง่ ประวัตแิ รกเริม่ ของโรงพยาบาลเลิดสิน
โดยตรง โรงพยาบาลบางรักได้เริม่ สร้างขึน้ เมือ่ พ.ศ.24๓6 (ร.ศ.112) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อรับการบ�ำบัดการเจ็บป่วยให้แก่ทหารและประชาชนผู้ประสบอุปัทวเหตุจากกระสุน
ปื น เรื อ รบฝรั่ ง เศส ในกรณี พิ พ าทระหว่ า งไทยกั บ ฝรั่ ง เศส โดยมี น ายแพทย์ เฮส์
(Dr.T.Heyward Hays) เป็นนายแพทย์ผู้อ�ำนวยการ ภายหลังเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเห็นความดีความชอบของนายแพทย์
เฮส์ที่ได้ช่วยเหลือเป็นก�ำลังในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บในครั้งนั้น และเนื่องจากเวลา
นั้นกรุงเทพฯ มีโรงพยาบาลบ�ำบัดโรคแผนปัจจุบันอยู่แต่เฉพาะโรงพยาบาลศิริราชแห่ง
เดียวประกอบกับโรงพยาบาลบางรักตัง้ อยูใ่ นบริเวณทีเ่ หมาะสม ซึง่ เป็นย่านชุมนุมชนห่าง
ไกลจากศูนย์กลางพระนคร จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายแพทย์เฮส์ด�ำเนินการจัดตั้ง
และช่วยกิจการเป็นโรงพยาบาลบ�ำบัดโรคให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป และพระราชทาน
บรมราชานุญาตให้นายแพทย์เฮส์อาศัยอยู่ในที่ดินของโรงพยาบาลตลอดชีวิต
ครัน้ เมือ่ นายแพทย์เฮส์มรณกรรมแล้ว ทางราชการจึงได้โอนกิจการของโรงพยาบาล
บางรักให้ขึ้นอยู่กับกองแพทย์ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบบาล โดยได้ด�ำเนินการ
สืบเนื่องมาจนถึง พ.ศ.2467 ทางราชการจึงได้โอนกิจการของกองแพทย์ให้ขึ้นอยู่กับ
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ครั้นต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๒ กรมสาธารณสุขได้
จัดสร้าง สุขศาลาขึ้นในบริเวณโรงพยาบาลบางรัก โดยมีความมุ่งหมาย ๓ ประการ
	๑. จัดเป็นสถานบ�ำบัดกามโรคโดยเฉพาะเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
	๒. ให้คงท�ำการบ�ำบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนตามคติเดิมด้วย
	๓. จัดเป็นส�ำนักงานปฏิบตั กิ ารสุขาภิบาลตัวอย่าง มีการป้องกันโรค การสงเคราะห์

ถนนสี ล มได้ ย ้ า ยไปอยู ่ ที่ ถ นนสาทร ดั ง นั้ น ที่ ดิ น ของ
โรงพยาบาลบางรักเดิมจึงตกเป็นของโรงพยาบาลเลิดสิน
ซี่ ง มี ก ารก่ อ สร้ า งอยู ่ ตึ ก อ� ำ นวยการติ ด กั บ ฝั ่ ง ถนนสี ล ม
ในปีต่อมา
ดังนั้นเมื่อกรมการแพทย์ได้รับโอน “โรงพยาบาล
เลิดสิน” จากกรมอนามัย ในปี พ.ศ. 2491 และได้เปิด
รับผู้ป่วยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.
2492 จึงนับว่า “โรงพยาบาลเลิดสิน” ได้ถอื ก�ำเนิดอย่าง
เป็นทางการในวันนี้
ผู้บริหารรุ่นเก่าของกรมการแพทย์ ให้ความส�ำคัญ
กับประวัตศิ าสตร์ความต่อเนือ่ งระหว่างโรงพยาบาลเลิดสิน
กับโรงพยาบาลบางรักบนผืนดินพระราชทานย่านสีลม
บางรักเป็นอย่างมาก ดังเช่น นายแพทย์บลุ ศักดิ์ วัฒนผาสุก
(อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ระหว่าง พ.ศ. 2506-2509)
ได้เคยบันทึกเรื่องราวของโรงพยาบาลเลิดสินเชื่อมโยงกับ
ประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาลบางรักไว้ดังนี๒๓
้

ภาพถ่ายบริเวณทางเดินเชื่อมระหว่างตึกโรงพยาบาลบางรัก (ซ้ายมือ)
กับตึกเลิดสิน 1 (ขวามือ) ซ้ายมือด้านหน้าของภาพคืออาคารผ่าตัดชั้นเดียว
ดัดแปลงจากตึกปฐมพยาบาล (สร้างยุค นพ.เชิด โทณะวนิก)

๒๔	

แม่และเด็ก และรวบรวมจัดท�ำสถิติต่างๆ ร่วมอยู่ด้วย (นายแพทย์แสง สุทธิพงศ์ หรือ
พระชาญวิธีเวชช์๒๔ เป็นหัวหน้าด�ำเนินการ)
เมือ่ พ.ศ. ๒๔๘๒ กรมสาธารณสุขได้งบประมาณท�ำการก่อสร้างโรงพยาบาลบางรัก
ขึ้นใหม่ สร้างแล้วเสร็จและเปิดรับคนไข้ในปีนั้น โดยมีจุดประสงค์เปิดรับบ�ำบัดโรคเฉพาะ
คนไข้กามโรคแต่อย่างเดียว ไม่รับบ�ำบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนเช่นแต่ก่อน
การเปลี่ยนแปลงรูปการณ์ของโรงพยาบาลบางรักนี้ ท�ำให้ประชาชนในย่านนี้
ไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะรับการบ�ำบัดโรคในคราวเจ็บไข้ดังแต่ก่อน คุณหญิง
ภักดีนรเศรษฐ์ ผู้มีจิตศรัทธา ได้พิจารณาเห็นความจ�ำเป็นของประชาชนในย่านนี้
จึงบริจาคเงินจ�ำนวน ๑,๑๐๗,๗๐๐.๐๐ บาท สร้างตึกพักคนไข้พร้อมด้วยบ้านพักแพทย์
มอบให้กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการเปิดรับบ�ำบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชน โดย
กรมการแพทย์ได้รบั โอนเปิดเป็น “โรงพยาบาลเลิดสิน” ขึน้ ในปี ๒๔๙๑ และได้เริม่ ด�ำเนิน
การเปิดรับบ�ำบัดโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วย ตามเจตน์จ�ำนงของคุณหญิง
สิน ภักดีนรเศรษฐ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นต้นมา ดังกล่าวแล้ว
ข้างต้นนั้น ดังนั้น การจัดตั้งโรงพยาบาลเลิดสินขึ้นนี้จึงเป็นเสมือนหนึ่ง การกลับคืนมา
ของโรงพยาบาลบางรักเดิมนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม แม้บันทึกข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการก�ำเนิดของโรงพยาบาลบางรัก
หรือโรงพยาบาลหมอเฮส์กด็ ี รวมทัง้ ปีทยี่ บุ เลิกกิจการของสุขศาลาบางรักก็ดี อาจจะคลาด
เคลื่อนไปบ้าง และก็สะท้อนให้เห็นทั้งข้อเท็จจริงและมุมมองของผู้บริหารที่เห็นว่า
“การจัดตัง้ โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเสมือนหนึง่ การกลับคืนมาของโรงพยาบาลบางรักเดิม
นั่นเอง”

อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (31 พ.ค. – ๑๑ พ.ย.๒๔๙๐) และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2489 – 2490).

85

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น รายงานของกรมการแพทย์ เ กี่ ย วกั บ “ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของ
อย่างไรก็ตาม แม้บันทึกข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับการก�ำเนิดของโรงพยาบาลบางรัก
หรือโรงพยาบาลหมอเฮส์กด็ ี รวมทัง้ ปีทยี่ บุ เลิกกิจการของสุขศาลาบางรักก็ดี อาจจะคลาดเคลือ่ น โรงพยาบาลเลิดสิน”๒๖ ระหว่างปี พ.ศ. 2492 – 2504 จะสังเกตได้วา่ การปรับปรุงก่อสร้าง
ไปบ้าง และก็สะท้อนให้เห็นทั้งข้อเท็จจริงและมุมมองของผู้บริหารที่เห็นว่า “การจัดตั้ง ภายในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มาจากเงินทุนสะสมของโรงพยาบาล ดังนี้
โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเสมือนหนึ่งการกลับคืนมาของโรงพยาบาลบางรักเดิมนั่นเอง”
ยังมีขอ้ เท็จจริงเกีย่ วกับปีทยี่ กฐานะของ “โรงพยาบาลเลิดสิน” ขึน้ เป็นส่วนราชการ
ความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาลเลิดสิน
ระดับ “กอง” เป็นครั้งแรกในสังกัดกรมการแพทย์ กล่าวคือในรายงาน “ประวัติและผล
๒๕
ภายหลังเมือ่ ได้เปิด “โรงพยาบาลเลิดสิน” ขึน้ เป็นสถานพยาบาล รับบ�ำบัด
งานของกรมการแพทย์” ในหนังสืออนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบครอบ ๑๕ ปี ได้
โรคทั่วไป ตลอดจนบ�ำบัดการเจ็บป่วยซึ่งเนื่องจากอุปัทวเหตุให้แก่ประชาชนโดย
กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “กองโรงพยาบาลเลิดสิน” เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ดังนี้
ทั่วไปแล้ว ทางโรงพยาบาลได้พยายามปรับปรุงและขยายกิจการให้เจริญก้าวหน้า
มาโดยล�ำดับ ประชาชนทางภาคใต้ของนครหลวงตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นที่
ใกล้เคียง ต่างได้รับความสะดวกในการที่ได้รับการบ�ำบัดโรคและเหตุเจ็บป่วยโดย
อนึง่ ในปีพ.ศ. ๒๔๙๕ นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้สงั่ ให้กรมการแพทย์ โอน
ทัว่ ไป จึงพากันนิยมโรงพยาบาลเลิดสินยิง่ ขึน้ เป็นล�ำดับมาดังจะเห็นได้จากผลงาน
กองควบคุมโรคเรื้อน โรงพยาบาลวัณโรค กับโรงพยาบาลโรคติดต่อ ต�ำบลพญาไท
ความก้าวหน้า จากการปรับปรุงขยายกิจการสถานทีร่ าชการตลอดจนสถิตคิ นไข้ที่
ไปสังกัดกรมอนามัย เพือ่ ความเหมาะสมในการด�ำเนินงานของกรมอนามัย และได้
เข้ารับการตรวจบ�ำบัดโรค และรักษาพยาบาลจากสถานแห่งนี้ นับตั้งแต่แรกเริ่ม
ยกฐานะของโรงพยาบาลหญิง โรงพยาบาลสงฆ์และโรงพยาบาลเลิดสิน ขึ้นเป็น
ด�ำเนินการเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นี้
กองในสังกัดกรมการแพทย์ ดังนัน้ จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม
ระหว่าง พ.ศ. 2491 – 2494 ได้ด�ำเนินการโดย นายแพทย์หม่อมหลวง
๒๔๙๕ แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ใหม่ดังต่อไปนี้
เต่อ สนิทวงศ์ นายแพทย์เอกอ�ำนวยการ ระหว่างนี้เป็นระยะเวลาแรกเริ่มด�ำเนิน
	๑. ส�ำนักงานเลขานุการกรม
การทางโรงพยาบาลได้ปรับปรุงและขยายกิจการทั่วไป โดยได้ท�ำการบ�ำบัดโรคให้
	๒. กองโรงพยาบาลโรคจิต
แก่ประชาชน ผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลาดังต่อไปนี้ คือ
	๓. กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
การก่อสร้างดัดแปลงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ
	๔. โรงพยาบาลหญิง
พ.ศ. 2491 – 2492
	๕. โรงพยาบาลสงฆ์
		 1. สร้างก�ำแพงและประตูโรงพยาบาลด้านถนนศรีเวียง
	๖. โรงพยาบาลเลิดสิน
		 2. ติดตั้งประปาทั่วโรงพยาบาล
	๗. โรงพยาบาลกลาง
	๘. โรงพยาบาลวชิระ
“ประวัตแิ ละผลงานของกรมการแพทย์” อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข
ครบรอบ 15 ปี พ.ศ. 2485 – 2500, 2500, หน้า 130.
๒๕	
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กรมการแพทย์, อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุข ครบ 20 ปี ฯ, 2505 ,
หน้า 181 – 186.
๒๖	

		 3. ดัดแปลงโรงครัวซักฟอกห้องแถวคนงานและโรงพักศพ
		 4. ดัดแปลงและต่อเติมอาคารบางส่วน
ทั้ง 4 รายการนี้ เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 105,190.85 บาท โดยเงินงบประมาณ
จ�ำนวน 96,247.50 บาท และเงิน ส.ป.ส. จ�ำนวน 8,943.35 บาท

ระหว่าง พ.ศ. 2497 – 2502 ได้ด�ำเนินการโดย นายแพทย์เชิด โทณวณิก
นายแพทย์เอกผูอ้ ำ� นวยการ ระหว่างนีเ้ ป็นระยะเวลาซึง่ ทางโรงพยาบาลได้ปรับปรุง
และขยายกิจการตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยได้ทำ� การบ�ำบัดให้แก่
ประชาชนผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

การตรวจบ�ำบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
_ คน คนไข้ใน
_ คน รับคนไข้ _ เตียง
พ.ศ. 2491 คนไข้นอก
พ.ศ. 2492 ” 3,302 ” ”
390 ”
”
50 ”
พ.ศ. 2493 ” 8,344 ” ” 1,008 ”
”
50 ”

การก่อสร้างดัดแปลงอาคารซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ
1. สร้างรั้วและประตูโรงพยาบาล
พ.ศ. 2497
				
2. สร้างหอถังน�้ำสูงพร้อมด้วยเครื่องสูบน�้ำ
				
3. ดัดแปลงอาคารโดยทั่วไป
ทัง้ ๓ รายการนี้ เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๙๒,๒๙๐.๐๐ บาท โดยเงินทุนสะสม
โรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๔๙๘ 	๑. สร้างอาคารเภสัชกรรม ๑ ชั้น ๑ หลัง
				๒. สร้างถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างตึกคนไข้
				๓. ดัดแปลงซ่อมอาคารโดยทั่วไป
พ.ศ. ๒๔๙๙ 	๑. สร้างท่อน�้ำระบายน�้ำ
				๒. สร้างรั้วโรงพยาบาล
				๓. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
ทัง้ ๓ รายการนี้ เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ ๔๙,๘๑๓.๘๕ บาท โดยเงินทุนสะสม
โรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๐๐ 	๑. ดัดแปลงตึกคนไข้หญิงและห้องประชุม
				๒. ซ่อมแซมตึกคนไข้ชายหญิง
ทั้ง ๒ รายการนี้ เป็นเงินรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๔๓,๓๒๕.๐๐ บาท โดยเงินทุน
สะสมโรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๐๑ 	๑. สร้างตึกผ่าตัดชั้นเดียว ๑ หลัง
				๒. สร้างตึกชันสูตรศพ ๒ ชั้น ๑ หลัง
				๓. สร้างโรงจอดรถ ๑ หลัง

ระหว่าง พ.ศ. 2494 – 2496 ได้ด�ำเนินการโดย นายแพทย์ขุนรัตนเวชชสาขา
นายแพทย์เอกผูอ้ ำ� นวยการ ระหว่างนีเ้ ป็นระยะเวลาซึง่ ทางโรงพยาบาลได้ปรับปรุงและขยาย
กิจการเพิ่มเติมโดยทั่วไป โดยได้ท�ำการบ�ำบัดโรคให้แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลา
ดังต่อไปนี้
การก่อสร้างดัดแปลงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ
1. สร้างตึกปฐมพยาบาล 1 หลัง
พ.ศ. 249๖
				
2. สร้างห้องแถวคนงาน 1 หลัง
				
3. สร้างบ่อพักน�้ำประปา 1 บ่อ
ทัง้ 3 รายการนี้ เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 235,000.00 บาท โดยเงินงบประมาณแผ่นดิน
การตรวจบ�ำบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
พ.ศ. 2494 คนไข้นอก 11,366 คน คนไข้ใน 1,385 คน รับคนไข้ 50 เตียง
พ.ศ. 2495 ”
14,444 ”
” 1,861 ” ” 50 ”
พ.ศ. 2496 ”
16,082 ”
” 1,605 ” ” 50 ”

87

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๐๓	๑. สร้างอาคารกายภาพบ�ำบัดชั้นเดียว ๑ หลัง
				๒. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
ทั้ง ๒ รายการนี้ เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๑๗,๘๕๐.๐๐ บาท โดยเงินทุนสะสม
โรงพยาบาล
พ.ศ. ๒๕๐๔	๑. สร้างตึกคนไข้ศัลยกรรม ๒ ชั้น ๑ หลัง
				๒. สร้างตึกประกอบอาหารและซักฟอก ๓ ชั้น ๑ หลัง
				๓. สร้างเสริมตึกผ่าตัดชั้นเดียวเป็น ๒ ชั้น
				๔. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
การตรวจบ�ำบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
ทั้ ง ๔ รายการนี้ เป็ น เงิ น จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น ๑,๒๗๔,๘๖๙.๐๐ บาท โดยเงิ น
พ.ศ. ๒๔๙๗ คนไข้นอก	๑๗,๗๒๐	 คนไข้ใน	๒,๒๑๐	 รับคนไข้	๗๐	 เตียง งบประมาณจ�ำนวน ๑,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินทุนสะสมโรงพยาบาล จ�ำนวน
พ.ศ. ๒๔๙๘
”	๒๑,๔๗๘	 ”	๒,๓๗๕	 ”	๗๐	 ” ๗๕,๘๖๙.๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๔๙๙
”	๒๔,๖๘๖	 ”	๒,๕๗๘	 ”	๗๐	 ”
พ.ศ. ๒๕๐๐
”	๓๑,๗๑๓	 ”	๒,๖๑๘	 ”	๗๐	 ” การตรวจบ�ำบัดโรคและการรักษาพยาบาลคนไข้
พ.ศ. ๒๕๐๑
”	๓๒,๑๓๔	 ”	๒,๗๙๒	 ”	๑๐๐	 ”
พ.ศ. ๒๕๐๒	 คนไข้นอก	๓๒,๙๐๖	 คนไข้ใน	๒,๗๙๓	 รับคนไข้ ๑๐๐ เตียง
ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๔ ได้ด�ำเนินการโดย นายแพทย์คง สุวรรณรัต
พ.ศ. ๒๕๐๓
”	๓๒,๙๗๐	 ”	๓,๑๔๐	 ”	๑๐๐	 ”
นายแพทย์เอกผูอ้ ำ� นวยการ ระหว่างนีเ้ ป็นระยะเวลาซึง่ ทางโรงพยาบาลได้รบี เร่งปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๐๔
”	๓๓,๔๕๖	 ”	๓,๑๕๕	 ”	๑๕๐	 ”
และขยายกิจการเพิม่ เติมตาม โครงการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยได้ทำ� การบ�ำบัด
ตามประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อของโรงพยาบาลเลิดสินดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนีย้ อ่ ม
โรคให้แก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้
เป็นการยืนยันให้เห็นว่า โรงพยาบาลเลิดสินได้พยายามอย่างยิ่ง ในการปรับปรุงและ
การก่อสร้างดัดแปลงซ่อมแซมอาคารสถานที่ราชการ
ขยายกิจการโดยทัว่ ไป ให้เจริญก้าวหน้าตามสมควรแก่กาลสมัยและก�ำลังเงินงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๐๒	๑. สร้างห้องท�ำงานแผนกธุรการ
ที่รับอนุมัติประจ�ำปี ทั้งนี้ เพราะเป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลเลิดสินจักต้อง
				๒. สร้างทางลาดตึกคนไข้ชาย
รักษาไว้ ซึ่งคติเดิมของโรงพยาบาลบางรักและรักษาไว้ซึ่งสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์
				๓. สร้างเสริมอาคารเภสัชกรรม
แห่งหนึ่ง ส�ำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป”
				๔. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
ทั้ง ๔ รายการนี้ เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐,๓๕๓.๗๕ บาท โดยเงินทุนสะสม
โรงพยาบาล
		๔. สร้างท่อระบายน�้ำ
		๕. สร้างบ่อน�้ำบาดาล
		๖. สร้างห้องหม้อแปลงไฟ
		๗. ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
ทั้ง ๗ รายการนี้ เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น ๗๙๒,๙๕๐.๐๐ บาท โดยเงินงบประมาณ
จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เงิน ก.ศ.ส. จ�ำนวน ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท และเงินสะสม
โรงพยาบาลจ�ำนวน ๑๘๐,๙๕๐.๐๐ บาท

88

โรงพยาบาลเลิดสินในวัยตั้งไข่		

					
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่โรงพยาบาลเลิดสินเริ่มเปิด
บริการรักษาผู้ป่วยในยุคของท่านผู้อ�ำนวยการคนแรก คือ
นายแพทย์หม่อมหลวงเต่อ สนิทวงศ์ ระหว่างปี พ.ศ.
249๑ – 249๔ สามารถรับผู้ป่วยได้เพียง 50 เตียง จน
กระทัง่ ถึงยุคของท่านผูอ้ ำ� นวยการคนทีส่ อง คือ นายแพทย์
ขุนรัตนเวชชสาขา จ�ำนวนเตียงรับผูป้ ว่ ยยังคงอยูท่ ี่ 50 เตียง
เหมื อ นเดิ ม แต่ มี ศั ก ยภาพในการรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยนอกได้
มากกว่ายุคแรกถึงราว 2 เท่า ในขณะที่ภาระให้บริการ
ผู้ป่วยในสามารถรองรับได้เกินขีดจ�ำกัดของจ�ำนวนเตียง
อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่เมื่อเทียบจ�ำนวนเตียงผู้ป่วยในของ
โรงพยาบาลเลิดสินกับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ด้วยกัน
ก็ นั บ ว่ า โรงพยาบาลเลิ ด สิ น เป็ น โรงพยาบาลที่ มี ข นาด
เล็ ก มาก แม้ แ ต่ โรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคหลายแห่ง
ก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าโรงพยาบาลเลิดสินในยุคเดียวกัน
ดังรายงานของกรมการแพทย์๒๗ ในปี พ.ศ. 2505 ระบุว่า

กรมการแพทย์, อนุสรณ์กระทรวงสาธารณสุขครบ ๒๐ ปีฯ,
พ.ศ. ๒๔๘๔ – ๒๕๐๕, ๒๕๐๕, หน้า ๑๓๕
๒๗	

ในปี 2498 นี้ กรมการแพทย์มีโรงพยาบาลที่เปิดท�ำการแล้ว
เกือบทั่วราชอาณาจักรต่อไปนี้
ส่วนกลาง
		 1. โรงพยาบาลหญิง
575 เตียง
		 2. โรงพยาบาลสงฆ์
150 ”
		3. โรงพยาบาลเลิดสิน
50 ”
ภาค 1

		
		 4. โรงพยาบาลเรือนจ�ำบางขวาง
80
		 5. โรงพยาบาลเรือนจ�ำคลองเปรม
70
		 6. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
75
		 7. โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 100
		 8. โรงพยาบาลสระบุรี
25
		 9. โรงพยาบาลปทุมธานี
25
10. โรงพยาบาลอ่างทอง
25
11. โรงพยาบาลสิงห์บุรี
25
12. โรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการ
50

”
”
”
”
”
”
”
”
”

เกี่ยวกับสภาพทั่วไปของโรงพยาบาล
เลิ ด สิ น ในยุ ค บุ ก เบิ ก จากค� ำ บอกเล่ า ของ
บุคลากรโรงพยาบาลที่ทันเห็นในช่วงนั้นจะ
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “โรงพยาบาลเลิดสิน
เป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดในกรุงเทพฯ” แต่
บุคลากรเหล่านัน้ ก็พอใจและภูมใิ จในความเป็น
ลูกหม้อของโรงพยาบาลแห่งนี้ ตั้งใจอุทิศตน
ท�ำงานพัฒนาโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงวัยตั้งไข่
จนเดินก้าวไกลมาสูย่ คุ ปัจจุบนั อย่างมัน่ คงแข็งแรง
แพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก บัณฑิตแพทย์
ศิริราชรุ่น 57 ผู้เคยเข้ามาท�ำงานเป็น “แพทย์
ดูงาน” ที่โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2495 แล้วบรรจุเป็นแพทย์ประจ�ำทีน่ เี่ มือ่ อายุ
๒๖ ปี จนกระทั่ ง เกษี ย ณอายุ ใ นต� ำ แหน่ ง
หัวหน้าฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม ปัจจุบันอายุ ๙๓
ปี ท่ า นได้ บ อกเล่ า ความทรงจ� ำ เกี่ ย วกั บ
โรงพยาบาลเลิดสินในช่วงแรกว่า
“ดิ ฉั น จบแพทย์ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต จาก
โรงพยาบาลศิริราชรุ่น 57 สมัยนั้นยังไม่มี
แพทย์ฝ ึก หัด จบแล้วก็ไปท�ำงานเลย จนปี
2495 แล้ว ดิฉันได้รับบรรจุให้ไปเป็นแพทย์
ประจ�ำโรงพยาบาลสระบุรี แต่โรงพยาบาลอยู่
ในระหว่างก่อสร้างเขาก็เลยให้มาปฏิบัติงาน
เป็น “แพทย์ดูงาน” ในโรงพยาบาลกรุงเทพฯ
3 แห่ง แห่งละ 4 เดือน เริม่ ตัง้ แต่โรงพยาบาลหญิง
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น และโรงพยาบาลกลาง
ตอนไปดูงานด้านสูติที่โรงพยาบาลหญิง ดิฉัน
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ได้ช่วยผ่าตัด คุณหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลหญิง ได้ควบคุมให้ดิฉัน
ท�ำผ่าตัดเองเลย ท่านดีมาก ฝึกให้เราจนเก่งผ่าตัด
บุคลากรท�ำงานประจ�ำในโรงพยาบาลเลิดสิน ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯลฯ ที่
คุณหมอน้องใหม่ได้พบปะในวันแรกที่เข้ามา
“ตอนทีเ่ ข้ามาเป็นแพทย์ดงู านทีโ่ รงพยาบาลเลิดสิน ขุนรัตนเวชชสาขา เป็นผูอ้ ำ� นวย
การต่อจากหม่อมหลวงเต่อ สนิทวงศ์ ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการคนแรก ขุนรัตนเวชชสาขาเป็น
แพทย์ปริญญา ท่านเป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลโรคปอด เป็นผูช้ ำ� นาญการโรคปอด ตอน
ที่ดิฉันมาดูงาน ไม่ได้มาคนเดียว เรามากัน ๔ – ๕ คน มาเยอะค่ะ คือพวกที่จะออกต่าง
จังหวัดทั้งหลาย เขาส่งมาฝึกงาน ดิฉันจ�ำได้คนเดียว คือคุณหมอเผ่าประยูร วิจิตรพาหน
การ เพราะว่าคนนี้จะไปกับดิฉันทุกแห่ง ตอนหลังเขาแยกไปอยู่โรงพยาบาลหญิง และ
เกษียณในต�ำแหน่งหัวหน้าสูติที่โรงพยาบาลราชวิถี (เดิมคือโรงพยาบาลหญิง) ส่วนดิฉันก็
กลับมาประจ�ำอยู่ที่โรงพยาบาลเลิดสิน แต่ตอนที่เรามาฝึกงานครั้งแรกที่นี่ ก็เห็นมีหมอ
ประจ�ำอยู่ ๓ ท่านแล้ว คือ หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ เป็นหมอทางกระดูกออร์โธปิดิกส์
และทางศัลยกรรม ท�ำทั้งสองอย่าง คุณหมอเสริม วงศ์อารยะ เป็นศัลยกรรมทั่วไป ส่วน
คุณหมอกุญชลี สถิตนิมานการ เป็นหมอทางอายุรกรรม แต่เมือ่ นับรวมแพทย์ผอู้ ำ� นวยการ
กับพยาบาล เภสัชกร ประจ�ำ เวลานั้นทั้งโรงพยาบาลเลิดสินก็มีคนท�ำงานอยู่ ๖ คน”
สภาพของโรงพยาบาลเลิดสินในวันแรกที่คุณหมอฉัตรได้เห็นเมื่อย่างกรายเข้าไป
ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ก็คือ
“โรงพยาบาลเลิดสิน เหมือนโรงพยาบาลภูธรในกรุงเทพฯ โรงพยาบาลต่างจังหวัด
ยังดีกว่านี้ด้วยซ�้ำ รอบๆโรงพยาบาลเลิดสินตอนนั้นยังเป็นสลัม ตอนดิฉันมาก็เห็นตึกสอง
ชัน้ เต็มหน้าโรงพยาบาล มีปา้ ยโรงพยาบาลบางรักติดอยูข่ า้ งบน ตึกบางรักเป็นตึกยาว แล้ว
มี Wing (ปีก) สองข้าง แล้วเขาก็ให้เราแค่ชั้นล่าง wing หนึ่ง ทางด้านซ้ายมือเข้ามาเป็น
ห้องปฐมพยาบาล ตึกนี้ทั้งตึกเป็นของโรงพยาบาลบางรัก มีป้ายใหญ่เบอเร่ออยู่ข้างบน
(หันไปทางด้านถนนสีลม) แต่ป้ายโรงพยาบาลเลิดสินทางถนนสีลมเล็กนิดเดียว แล้วเมื่อ
เดินลึกเข้าไปก็จะเข้าไปถึงตึกเลิดสิน ๑ ตึกเลิดสิน ๒ ก็อยู่ติดถนนศรีเวียง มีสองตึกที่คุณ
หญิงสินสร้างให้ แล้วก็เอาชื่อ ‘นายเลิด’ ของพระยาภักดีนรเศรษฐ ซึ่งเป็นชื่อสามี กับชื่อ
‘สิน’ ของท่าน ซึ่งเป็นภรรยามารวมกัน ช่องประตูทางเข้าตึกทางด้านถนนสีลม มีป้ายชื่อ
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เล็กๆ ของโรงพยาบาลเลิดสินอยูต่ รงทางเข้าเล็กๆ แต่ดา้ นที่
ติดอยูก่ บั ถนนศรีเวียง มีปา้ ยใหญ่ของโรงพยาบาลเลิดสินอยู่
ทางนี้ แต่ก่อนด้านหน้าของโรงพยาบาลเลิดสินอยู่ทางด้าน
ถนนศรีเวียง
แต่เดิมโรงพยาบาลบางรัก เขาก็เป็นเจ้าของที่นี่ ขึ้น
ป้ายใหญ่วา่ โรงพยาบาลบางรัก แล้วโรงพยาบาลเลิดสิน ตอน
ดิ ฉั น มาอยู ่ ท างด้ า นหลั ง ของเขา ทางถนนศรี เวี ย ง แต่
โรงพยาบาลบางรักเขาแบ่งให้ปกี ข้างหนึง่ เฉพาะชัน้ ล่างให้เรา
แต่อาคาร ๒ ชั้น ทั้งอาคารเป็นของเขา โรงพยาบาลบางรัก
เขาขึ้นชื่อในการรักษาโรคบุรุษ ซึ่งตามจริงก็เป็นได้ทั้งผู้ชาย
ผู ้ ห ญิ ง โรงพยาบาลบางรั ก เขาขึ้ น กั บ กรมอนามั ย ส่ ว น
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น เป็ น โรงพยาบาลทั่ ว ไปขึ้ น กั บ
กรมการแพทย์ ”
จินตนาการตามค�ำบอกเล่าดังกล่าวก็พอจะคาดเดา
ได้ว่า ในยุคบุกเบิกหรือในวัยตั้งไข่ของโรงพยาบาลเลิดสิน
ช่วงพ.ศ. 2492 – 2506 นั้น ยังไม่มี “ตึกอ�ำนวยการ”
เป็นอาคารเฉพาะที่เป็นของตนเอง เหมือนโรงพยาบาลของ
กรมการแพทย์แห่งอืน่ แต่อาศัยชัน้ ล่างของปีกหนึง่ ด้านซ้าย
มือสุด (เมื่อเข้าทางด้านถนนสีลม) ของตึกใหญ่โรงพยาบาล
บางรั ก เป็ น ที่ ท� ำ การอ� ำ นวยการเอนกประสงค์ ข อง
โรงพยาบาลบางรัก
“ชั้นล่างของปีกด้านซ้ายตึกโรงพยาบาลบางรักเป็น
ช่องกว้างไม่มากนัก ยาวไปทะลุด้านหลังมีสะพานเชื่อมต่อ
ไปทีต่ กึ เลิดสิน ห้องแถวชัน้ ล่างนีแ้ บ่งเป็นช่องทางเดินแคบๆ
และด้านซ้ายก็แบ่งเป็นซอยห้องต่างๆ เข้ามาห้องแรกก็เป็น
ห้องฉุกเฉิน ห้องท�ำบัตรรอตรวจ และห้องยา ถัดมาเป็นห้อง
ตรวจห้องท�ำแผลฉีดยา ห้องเอกซ์เรย์ และห้องท�ำฟัน”

ค�ำบรรยายของคุณหมอฉัตร กุศลดิลก เกี่ยวกับตึกอ�ำนวยการหรือตึกผู้ป่วยนอก
ดังกล่าว นับว่าสอดคล้องกับ “บันทึกความทรงจ�ำในอดีต” ของแพทย์ลูกหม้ออีกท่าน
หนึ่งซึ่งเข้ามาท�ำงานที่โรงพยาบาลเลิดสินในช่วงไล่เลี่ยกับคุณหมอฉัตร นั่นคือนายแพทย์
วัลลภ ดุลยพฤษ์ เกี่ยวกับสภาวะโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อปี พ.ศ. 2495๒๘ว่า

“ตึกอ�ำนวยการชั่วคราว”
ของโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเริ่มต้น
ด�ำเนินกิจการระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๐6
อาศัยชั้นล่างของส่วนปีกด้านซ้าย ภายในตึกใหญ่
ของโรงพยาบาลบางรัก กรมอนามัย
(สมัยที่ยังตั้งอยู่บนถนนสีลม ก่อนจะย้าย
ไปที่ถนนสาทร หลังปี พ.ศ. ๒๕๐๖)
ในภาพจะสังเกตเห็นป้ายชื่อโรงพยาบาลเลิดสิน
ขนาดเล็กอยู่เหนือประตูทางเข้าชั้นล่าง

“อาคารและสถานที่ในครั้งนั้นโรงพยาบาลเลิดสินต้องอยู่ร่วมกันกับโรงพยาบาล
บางรัก ท�ำให้หาตัวโรงพยาบาลได้ยากพอสมควรโดยมีการตั้งป้ายชื่อโรงพยาบาลไม่ใหญ่
โตทางด้านหน้าโรงพยาบาลเลิดสินนี้ตั้งอยู่ต้นถนนสีลม ใกล้ทางแยกตัดกันระหว่างถนน
เจริญกรุงและถนนสีลม.... เมือ่ หันหน้าเข้าหาตัวตึก ลักษณะตัวตึกเป็นรูปตัวยู โดยมีกน้ ตัว
ยูอยู่ด้านหน้า ยาวอยู่ทางซ้ายมือยาวกว่าขวามือ ทางซ้ายมือของขาตัวยูนี้แหละเป็นส่วน
หนึง่ ของโรงพยาบาลเลิดสิน และมีเพียงชัน้ เดียวเท่านัน้ ส่วนชัน้ บนทัง้ หมดและก้นตัวยูชนั้
ล่างไปจนจรดตัวยูซีกขวา เป็นของโรงพยาบาลบางรักทั้งหมด..... เมื่อขึ้นบันไดหน้าตึกได้
แล้ว พื้นตึกเป็นไม้ปูไปตลอดทั้งตึก ซีกซ้ายเป็นห้องเล็กๆขนาดประมาณ 3 คูณ 4 เมตร
จัดเป็นห้องปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุภายในมีเตียงผู้ป่วย 2 เตียง...
ถัดจากโถงบันไดเข้าไปกั้นห้องขนาด 3 คูณ 3 เมตร เป็นที่ท�ำงานของแม่บ้าน
หัวหน้าพยาบาล คือคุณศิริพร ซ้อนวัฒนะ และฝ่ายการเงิน... ผู้ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการ
เงินในขณะนั้นได้แก่ คุณสมจิต สิงหสุต... ออกจากห้องน�้ำหัวหน้าพยาบาลและการเงิน
เป็นโถงยาวประมาณ 5 คูณ 15 เมตร เป็นลานโอพีดี (แผนกผู้ป่วยนอก) นั่นเอง เป็น
ห้องเภสัชกรรมกว้างยาวพอๆกับลานโอพีดี... ทางด้านในก็เป็นโต๊ะท�ำงานของคุณชูวิทย์
หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม... เลยจากห้องโถงทีพ่ กั คนไข้นอกรอตรวจก็ถงึ ห้องตรวจคนไข้ มี
แบ่งเป็น 2 ห้อง ตามความกว้างของตึกประมาณ 2.5 คูณ 3 เมตร... ซึ่งเวลาตรวจก็
ประเจิดประเจ้อชอบกล... โดยที่ผู้ป่วยบางครั้งก็รู้สึกอายตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากอยู่
ในวัยสาว มีลับแลม่านขาวทิ้งให้ 1 อัน... ก็ดึงลับแลปิดพอเป็นพิธี คนไข้ที่นั่งรอก็จ้องดูตา

กันปริบๆ คนไข้ที่ให้ตรวจก็ต้องช่วยตัวเองเอามือป้องไว้
บ้างผลุบๆโผล่ๆกันมิใช่นอ้ ย... ออกจากห้องตรวจโรค ก็ถงึ
ห้องลักษณะเดียวกัน... จัดเป็นห้องฉีดยา คุณมาลี อารยะ
วงศ์ เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่เช้าจรดเย็น มีเตียงอยู่ 1 เตียง
ส�ำหรับนอนรอฉีดสะโพก... แล้วก็มีลับแลผ้าขาวๆปิดบัง
ตาลับๆล่อๆอีก 1 อัน...
เลยไปเป็นห้องโถงเล็กๆ คล้ายห้องตรวจโรค จัด
เป็นโต๊ะทีท่ ำ� งานของ ผ.อ.ก. คือ อาจารย์ขนุ รัตนเวชชสาขา
และที่ท�ำงานของคุณสุพจน์ ฝ่ายธุรการ ลึกเข้าไปจากห้อง
นี้เป็นห้อง X-ray ทาสีชมพูเน่าๆทั้งห้อง... พยาบาลท�ำ
หน้าที่ X-ray ตลอดกาล คือคุณอรทัย สาระโกศล... เลย
จากห้องนี้ไปก็มีห้องเล็กๆอีก ตั้งยูนิตเครื่องท�ำฟัน มีคุณ
หมอดวงแข จักรพันธุ์ และคุณถวัลย์ พริง้ พวงแก้วให้บริการ
ถั ด จากนั้ น ก็ สุ ด ตึ ก อ� ำ นวยการ บริ เวณนี้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ศาล
พระภูมิ และมีต้นลั่นทมขาวต้นใหญ่ 1 ต้น”

วัลลภ ดุลยพฤกษ์ “ความทรงจ�ำในอดีต”, สถาปนาครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสินกรมการแพทย์, กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2554, หน้า 98 – 101.
๒๘	
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ภาพร่างแผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ.๒๔๙๕
จากความทรงจำ�ของแพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก ขณะอายุ ๙๓ ปี
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แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน-โรงพยาบาลบางรัก (2495)

ภาพร่างแผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ.๒๕๐๗
จากความทรงจำ�ของแพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก ขณะอายุ ๙๓ ปี

แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน-โรงพยาบาลบางรัก (2507)

93

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มาภาพ

จากอดีตยาวไกล ก้าวไปสู่อนาคต
ใครเลยจะคาดคิดว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งฟื้นตัว
จากสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยสภาพที่ต�่ำกว่ามาตรฐาน
ของโรงพยาบาลในกรุงเทพฯทั่วไป แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูด
ให้บคุ ลากรโรงพยาบาลชาย หญิง รุน่ แล้วรุน่ เล่า ยอมทุม่ เท
แรงกาย แรงใจพัฒนาองค์กรจากแรกตั้งไข่มีเตียงผู้ป่วย
เพียง ๕๐ เตียง แต่มีสมรรถนะให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยในได้เกินขีดจ�ำกัดมากมายอย่างเหลือเชื่อ จวบจน
ปัจจุบันนี้ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กลายเป็นโรงพยาบาลกว่า
๖๐๐ เตี ย ง ที่ ทั น สมั ย ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในกรุ ง เทพฯ แต่
เหนื อ อื่ น ใด ประวั ติ ศ าสตร์ โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ไม่ ใช่
เพิ่งผ่านมา ๗๐ ปีเต็มที่นับจากวันสถาปนา ๒๘ มิถุนายน
พ.ศ.๒๔๙๒ แต่รากฐานจิตวิญญาณแห่งโรงพยาบาลเลิดสิน
ได้เคยสถาปนามาแล้ว ๑๓๐ ปี นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ เนอสซิง่ โฮม
ของหมอเฮส์ บนพื้น ที่บ ้านหลวงพระราชทานสานต่อ
เป็นโรงพยาบาลบางรักของรัฐผ่านสังกัดในอดีตมาหลาย
กระทรวง ทบวง กรม กอง อันเป็นเสมือนรากประวัตศิ าสตร์
อันยาวนาน ที่งอกงามเป็นหน่ออ่อนของโรงพยาบาลใน
ชื่อใหม่ คือโรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งบัดนี้ได้เจริญเติบโต
เป็นโรงพยาบาลทันสมัยทีส่ ดุ และมีประวัตศิ าสตร์ยาวนาน
ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
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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
• นางอำ�ไพ วิชัยยะ
ทีมงานจัดทำ�เนื้อหา
• คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์
• คุณเกศรา แซ่แต้
• คุณโชติรวี โสภณสิริ

หน้า 25 https://www.silpa-mag.com/culture/article_23189
หน้า 26
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 27 ภาพที่ 1 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 2-3 หนั ง สื อ พระพุ ท ธเจ้ า หลวงกั บ โรงพยาบาล 5 แผ่ น ดิ น
			 บนผืนดินพระราชทาน ย่านสีลม บางรัก
ภาพที่ 4 https://img.tnews.co.th/userfiles/images/1362
			 216931-10-o.jpg
หน้า 28 https://neilsonhayslibrary.org/wp-content/uploads/2015/03/
JennieHays2.jpg
หน้า 30 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 31 ภาพที่ 1 กรมศิลปากร,สังคมไทยสมัยรัชกาลที่5,หน้า 99
ภาพที่ 2 https://www.tnews.co.th/contents/345384/เปิ ด
			 บันทึก-!!!-ประวัตศิ าสตร์-ท�ำไม-ถึงเรียกโรงพยาบาลโรคจิตว่า			 หลังคาแดงภาพที่ 3 รอยเวลา เส้นทางประวัตศิ าสตร์สขุ ภาพ นภนาท อนุพงศ์พฒ
ั น์
และคณะ, ผู้เขียน. นนทบุรี, หอจดหมายเหตุสาธารณสุข
แห่งชาติ. หน้า 145.
หน้า 33 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 34 ภาพที่ 1-2 http://lerdsin.go.th/index.php/th/2013-10-16-09-41			 02/2013-10-17-02-35-45
หน้า 35,36,37,38,39 และ 40
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 41 สันติสขุ โสภณสิริ ,พระพุทธเจ้าหลวงกับโรงพยาบาล ๕ แผ่นดิน
บนผืนดินพระราชทาน ย่าน สีลม,กรุงเทพฯ:มูลนิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน
นฤมล,๒๕๓๗,หน้า๒๖
หน้า 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 และ 53
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 54 ภาพที่ 1 https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/
			 article_871
ภาพที่ 2 งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลเลิดสิน
หน้า 55 ภาพที่ 1 กองสุขศึกษา หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ
ภาพที่ 2 http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.
php?book=38&chap=6&page=t38-6-infodetail08.html
หน้า 56 ภาพที่ 1 https://www.silpa-mag.com/history/article_24493

ภาพที่ 2 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
หน้า 57 ภาพที่ 1 https://9yaud.wordpress.com/2017/06/21/สมเด็ จ
			 กรมพระยาด�ำรงราชา/
ภาพที่ 2 หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
หน้า 58,59,60,61 และ 62
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 64 ภาพที่ 1-2 งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลเลิดสิน
หน้า 65 ภาพที่ 1 https://pbs.twimg.com/media/DqM4egTUwAEbALb.jpg
ภาพที่ 2 https://i.pinimg.com/originals/6e/d5/6c/6ed56c7f5dfa2f1b8350e
161e775e95e.jpg
หน้า 66,67,68,69, 70 และ 71
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 73 ภาพที่ 1 http://img-189.uamulet.com/uauctions/AU383/2014/
			 6/18/U14214546353868173615572142.jpg
ภาพที่ 2 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/3/32/
			 เจ้าพระยายมราช.jpeg
หน้า 74-75
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
หน้า 75 ภาพที่ 1 หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ภาพที่ 2 http://e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/e18/e18.pdf
(e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/e18/e18.pdf หน้า 44)
หน้า 76 ภาพที่ 1 https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/1917948822
			 55121087/008E9ABA9DC050E42DA671AA8A52DB30A
			 1BDEF59/
ภาพที่ 2 http://img.tarad.com/shop/k/khunmaebook/img-lib/spd_
20151210224817_b.JPG
ภาพที่ 3 http://pirayanavin.org/ประวัติแม่หมอ/
หน้า 77 http://e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/e18/e18.pdf
(e-lib.ddc.moph.go.th/pdf/e18/e18.pdf หน้า 46)
หน้า 79 ภาพที่ 1 https://thepeople.co/plaek-pibulsongkram-thai			 election-1957/
ภาพที่ 2 http://www.somdet.go.th/public/his_som.html
หน้า 80,84 และ 90
งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลเลิดสิน
หน้า 92,93
หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
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ความทรงจำ�ในอดีต (สภาวะ
ร.พ.เลิดสิน เมื่อปี พ.ศ.2495)

ตอนที่ ๒

ความทรงจำ�ในอดีต
(สภาวะ ร.พ.เลิดสิน
เมื่อปี พ.ศ.2495)

นายแพทย์วัลลภ ดุลยพฤกษ์
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ส

ความทรงจำ�ในอดีต
(สภาวะ ร.พ.เลิดสิน
เมื่อปี พ.ศ.2495)

ถานะสัมพันธ์ กรมการแพทย์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10
มีนาคม พ.ศ.2485 มีหน้าที่ดูแลบริหารงาน
เกีย่ วกับโรงพยาบาลใหญ่-เล็ก ทัว่ ประเทศ ทัง้ ในส่วน
กลางและส่วนภูมิภาค เป็นส่วนราชการที่มีการรับแพทย์
เข้าปฎิบัติงานตาม ร.พ.ต่างๆทั่วประเทศเป็นจ�ำนวนมาก
ในแต่ละปี
ในปี พ.ศ.2495 กรมการแพทย์ได้รับสมัครแพทย์
เข้ารับราชการเป็นไปตามปรกติ แต่ได้เปลีย่ นกฎเกณฑ์ใหม่
โดยมีกฎว่า แพทย์ทสี่ มัครทัง้ หมดในปีนนั้ ถ้าแพทย์ใดสอบ
คัดเลือกได้ต�ำแหน่งที่ 1 ถึง 6 จะได้รับเลือกเป็นแพทย์
ประจ�ำบ้านหมุนเวียน (สมัยนัน้ มิได้นยิ มเรียกว่า อินเทอน
หรือ แพทย์ฝึกหัดอย่างปัจจุบัน นิยมเรียกว่า เฮ้าส์ หรือ
แพทย์ประจ�ำบ้าน ซีเนียร์เฮ้าส์ แพทย์ประจ�ำบ้านอาวุธโส
เป็นต้น) ปฎิบตั งิ านใน ร.พ.ใหญ่ ในกรุงเทพฯ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
กรมการแพทย์ ในระยะนั้นกรมการแพทย์ ยังได้รับโอน
โรงพยาบาลของเทศบาลอยู่ในความดูแลอีก 2 แห่ง คือ
โรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลวชิระ ส่วนแพทย์ทสี่ อบได้
เกินที่ 6 ไป ต่างก็จะต้องออกไปปฎิบัติหน้าที่ตาม ร.พ.
ส่วนภูมิภาค ตามแต่ทางกรมฯจะจัดให้ไปได้ท�ำการสอบ
คัดเลือก เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2495 โดยการสอบข้อเขียน
อย่างเดียว ประกาศผลวันที่ 14 เมษายน 2495 ผมสอบ

คัดเลือกได้ตดิ ต�ำแหน่งหนึง่ ในหก ตามทีก่ ำ� หนดไว้ ทางกรม
การแพทย์ได้จัดให้อยู่ปฎิบัติงานเป็นคู่ ได้ 3 คู่ แต่ละคู่
หมุนเวียนการปฎิบัติงานแห่งละ 4 เดือน แล้วย้ายเวียน
กันไปตามล�ำดับ 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 ท่านนี้ ให้เริม่ ปฎิบตั งิ านที่ ร.พ.กลาง ตัง้ แต่
		 วันที่ 15 เมษายน 95 เป็นต้นไป
3. แพทย์หญิงร�ำเพย เกตุสิงห์ (ชัยปราณี)
4. นายแพทย์โสภณ ธีระกุล
		 (ปัจจุบัน รองผ.อ.ก.ร.พ.การไฟฟ้านครหลวง)
		 ทั้ง 2 ท่านนี้ ให้เริ่มปฎิบัติงานที่ ร.พ.เลิดสิน
5. นายแพทย์นิรันดร์ ประภาสวัสดิ์
		 (ปัจจุบันผู้อ�ำนวยการ ร.พ.ชัยนาท)
6. นายแพทย์วัลลภ ดุลยพฤกษ์
ทั้ ง 2 ท่ า นนี้ ใ ห้ ป ฎิ บั ติ ง านที่ ร.พ.หญิ ง เป็ น
จุดเริม่ ต้น แพทย์ประจ�ำ ร.พ.เลิดสินปัจจุบนั ทีร่ นุ่ เดียวกัน
เมือ่ ส�ำเร็จแล้วมิได้สมัครเข้ากรมการแพทย์แต่ตน้ เท่าทีผ่ ม
จ�ำได้มแี พทย์หญิงลมุล พงศ์ธรานนท์(เพียรงาม) เป็นแพทย์
ประจ� ำ ร.พ.มิ ช ชั่ น นายแพทย์ ป ระธาน กาญจนาลั ย
เข้าเป็นนายแพทย์ทหารอากาศ ร.พ.ภูมพิ ล แพทย์หญิงฉัตร
กุศลดิลก (ยิ่งเจริญ) รับราชการแพทย์ประจ�ำ ร.พ.สระบุรี
นายแพทย์ ชั ช วาลย์ ศิ ริ วั ณ ณ์ รั บ ราชการประจ� ำ อยู ่
ร.พ.พิษณุโลก เป็นต้น

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน หนังสือที่ระลึกเปิด “ตึก 33 ปี”
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
15 เมษายน 2525
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ฉะนัน้ ผมจึงมีโอกาสได้มาปฎิบตั งิ านที่ ร.พ.เลิดสิน
เป็นครั้งแรก ร่วมกับนายแพทย์นิรันดร์ ประภาสวัสดิ์
เมื่อ 15 ธันวาคม 2495

เ

ประวัติก�ำเนิดของโรงพยาบาลเลิดสิน

แผนผังโรงพยาบาลบางรัก-เลิดสิน
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กิดขึน้ เพราะความประสงค์ของ คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ
ทีจ่ ะสร้างขึน้ เพือ่ เป็นอนุสรณ์แด่ ท่านเจ้าคุณภักดีนรเศรษฐ
สามีผู้วายชนม์ไปเมื่อ พ.ศ.2491 คุณหญิงได้เป็น
ผู้บริจาคเงินสร้างขึ้น และมอบให้ทางราชการได้ตั้งชื่อว่า
โรงพยาบาลเลิดสิน อันเป็นนามเดิมของท่านเจ้าคุณและ
คุณหญิง รวมกันเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าคุณ ดังกล่าว
แล้ว และได้ด�ำเนินการเปิดบริการประชาชนตั้งแต่วันที่
28 มิถนุ ายน พ.ศ.2492 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั อาคาร
รับบริการรักษาคนไข้นั้นได้สร้างขึ้นเป็นตึก 2 ตึก อยู่
ภายในบริเวณเดียวกับโรงพยาบาลบางรัก เป็นกองควบคุม
กามโรคของกรมอนามัย เนื่องจากมีเนื้อที่น้อย และมิได้
ตระเตรียมแผนผังที่สมบรูณ์ไว้ก่อน ท�ำให้เป็นสถานที่
บริการรักษาผูป้ ว่ ยไม่สะดวกและเพียงพอ จึงจ�ำต้องอาศัย
ส่วนหนึง่ ของตึกอ�ำนวยการของโรงพยาบาลบางรักทางซีก
ตะวั นออกชั้ นล่ า งเป็ นที่ บริ การรั กษาผู ้ ป่ ว ยคนไข้ นอก
เป็นห้องปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเป็นที่ตั้งแผนกเอ๊กซเรย์
ห้องผ.อ.ก.เภสัชกรรม ธุรการ การเงินและทันตกรรม
อยู่รวมกันภายในตึกเดียวกับ ร.พ. บางรัก

อาคารและสถานที่

ใ

นครั้งนั้น ร.พ.เลิดสิน ต้องอยู่ร่วมกันกับ ร.พ.บางรัก
ท� ำ ให้ ห าตั ว ร.พ.ได้ ย ากพอสมควร โดยมี ก ารตั้ ง
ป้ายชื่อ ร.พ.ไม่ใหญ่โตนักทางด้านหน้า ร.พ.เลิดสินนี้
ตั้ ง อยู ่ ต ้ น ถนนสี ล ม ใกล้ ท างแยกตั ด กั น ระหว่ า งถนน
เจริญกรุงและถนนสีลม ฝั่งตรงข้ามมีรถรางสายถนนสีลม
วิ่งไปตามแนวทางถนนสีลม ขนานไปกับคลองสีลมเล็กๆ
ซึง่ ต่อไปจากสะพานสีลมทีห่ วั ถนนสีลมนัน่ เอง บนฝัง่ คลอง
ฟากหนึ่งก็เป็นโรงน�้ำแข็งเล็กปีเตอร์สัน ซึ่งอยู่ตรงข้าม
กับร.พ.พอดี ท�ำน�้ำแข็งกันตลอดวัน ด้านหน้าของ ร.พ.
มีกำ� แพงก่ออิฐถือปูนทึบสูงขนาดท่วมศีรษะไปอีกเล็กน้อย
ตลอดแนว ความกว้างของอาณาเขตเว้นเป็นทางเข้าทั้ง
สองข้าง พืน้ ถนนช่วงนีท้ ำ� ไว้ดคี อ่ นข้างเรียบร้อย โดยเทปูน
ซีเมนต์และโรยด้วยกรวดก้อนโตเท่าไข่นกพิราบถึงไข่ไก่
สีสันของกรวดท�ำให้สวยงามดี เวลาเดินไม่ลื่น ขรุขระพอ
รู้สึก หลังจากก�ำแพงเข้ามาได้เว้นที่ท�ำเป็นสนามหญ้า
ปลูกต้นลั่นทมเป็นแนวตามก�ำแพงช่วงตรงกลางตั้งเสา
ธงชาติตระหง่านเป็นส่วนของร.พ.บางรักทีท่ ำ� หน้าทีช่ กั ธงขึน้
และลงตามเวลา ด้านหน้าของตึกเป็นตึกโบราณสองชั้น
มีบันไดรับต่อจากถนนซีเมนต์โรยกรวดอยู่ 3 แห่ง
เมื่อหันหน้าเข้าหาตัวตึก ลักษณะตึกเป็นรูปตัวยู
โดยมีกน้ ตัวยู อยูด่ า้ นหน้า ขาอยูท่ างซ้ายมือยาวกว่าขวามือ
ทางซ้ายมือของขาตัวยูนี่แหละเป็นส่วนของร.พ.เลิดสิน
และมีเพียงชั้นเดียวเท่านั้น ส่วนชั้นบนทั้งหมดและก้น
ตั ว ยู ชั้นล่างไปจนขาตัวยูซีกขวา เป็นของ ร.พ.บางรัก
ทั้ ง หมด ตึ ก หลั ง นี้ ด ้ า นหน้ า เล่ น ลวดลายที่ บ านประตู
ท�ำเป็นตารางใส่กระจก ซีกขวาและตรงกลางจะปิดประตู

เมื่อพ้นเวลาราชการ ส่วนประตูซีกซ้ายจะเปิดไว้ตลอดกาล บริเวณบันไดที่ขึ้นตึกทางซีกอาณาเขตของร.พ.เลิดสิน
ได้ปลูกต้นแสงจันทร์ไว้ และมีตุ่มแดงขนาดใหญ่ 1 ใบที่ข้างบันได ตุ่มนี้ใช้ประโยชน์ 2 ประการ เป็นที่อาบน�้ำ
ของเจ้าหน้าทีช่ ายห้องปฐมยามดึกบ้าง และใช้สำ� หรับตักตวงน�ำ้ ได้รวดเร็ว เมือ่ ต้องการจะล้างห้องผูป้ ว่ ยทีก่ นิ ยาพิษ เป็นต้น
เมื่อขึ้นบันไดหน้าตึกแล้ว พื้นตึกเป็นพื้นไม้ปูไปตลอดทั้งตึก ซีกซ้ายมือเป็นห้องเล็กๆ ขนาดประมาณ 3 คูณ 4 เมตร
จัดเป็นห้องปฐมพยาบาลและอุบัติเหตุ ภายในมีเตียงผู้ป่วย 2 เตียง อ่างล้างมือใบใหญ่ 1 ใบ ข้างทางเข้าห้อง
มีตู้เก็บเครื่องมือเล็กๆ 1 ตู้และโต๊ะท�ำงาน 1 โต๊ะ ตั้งอยู่สุดของห้อง เวลามีคนไข้มารับบริการพร้อมกันทั้ง 2 เตียง
เจ้าหน้าที่จะเดินต้องระวัง แขม่วท้อง คอยหลบเลี่ยง มิฉะนั้นจะชนกันเอง
ด้านหน้าห้องข้างฝามีม้านั่งยาว 1 ตัว ไว้ให้ญาติและคนไข้นั่ง ถัดจากห้องปฐมเป็นโถงบันไดขึ้นสู่ชั้นบน ซึ่งเป็น
อาณาเขตของร.พ. บางรัก บริเวณโถงนี้ เป็นที่ตั้งสแตนด์ให้น�้ำเกลือ เปลนอน รถนั่งผู้ป่วย วางอยู่ระเกะระกะ ถัดจาก
โถงบันไดเข้าไป กัน้ ห้องเล็กๆ ขนาด 3 คูณ 3 เมตร เป็นทีท่ ำ� งานของแม่บา้ น หัวหน้าพยาบาล คือ คุณศิรพิ ร ซ้อนวัฒนะ
และฝ่ายการเงิน โดยตัง้ โต๊ะเผชิญหน้ากัน มีชอ่ งให้แขกมาติดต่อนัง่ เผชิญหน้ากันได้พอดีเท่านัน้ เอง ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การเงินในขณะนั้นได้แก่ คุณสมจิต สิงหสุต ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้ว ออกจากห้องหัวหน้าพยาบาลและการเงิน
เป็นโถงกว้างยาวประมาณ 5 คูณ 15 เมตร เป็นลาน โอ.พี.ดี. นั่นเอง เป็นที่ลงทะเบียนของผู้ป่วย ติดกับผนังห้อง
หัวหน้าพยาบาลเป็นเคาน์เตอร์ตวั ย่อมๆ ด้านบนกรุกระจกด้านหลังเป็นตูเ้ ก็บเวชระเบียน สุดเคาน์เตอร์กเ็ ป็นห้องสุขา
คนไข้ มีม้านั่งยาวให้ผู้ป่วยมาติดต่อ ประมาณ 5-6 แถว ด้ายซ้ายของโถง โอ.พี.ดี.เป็นห้องเภสัชกรรมกว้างยาว พอๆ
กับลานโอ.พี.ดี. ภายในห้องเภสัชกรรมนัน้ มีโต๊ะตัวใหญ่ใช้ผสมยา ตู้ ชัน้ เก็บยาระเกะระกะเหลือช่องเดินเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น นอกจากนี้ยังท�ำเป็นห้องสมุดของโรงพยาบาลอีกด้วย มีตู้หนังสือและโต๊ะอาหารขนาด 6 คนนั่ง 1 ตัว เป็นที่
ให้ดหู นังสือ มีหนังสือประมาณ 10 เล่ม เห็นจะได้ โต๊ะตัวดังกล่าวใช้ได้เอนกประสงค์ อ่านต�ำรา ประชุมแพทย์ ประชุม
วารสารสโมสร และเป็นโต๊ะอาหารของ น.พ.ผู้อ�ำนวยการกับแพทย์ประจ�ำบ้าน รวม 3 ท่านทุกบ่าย โต๊ะตัวนีเ้ ป็นสิง่ มีคา่
อย่างยิง่
เลยจากโต๊ะตัวนี้ไปทางด้านในก็เป็นโต๊ะท�ำงานของคุณชูวิทย์ หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม ส่วนเลยทางด้านนอก
ก็เป็นเคาน์เตอร์จัดจ�ำหน่ายยา ซึ่งมีที่ว่างรอบๆ โต๊ะประมาณ 70 ซ.ม. เท่านั้นเอง เลยจากห้องโถงที่พักคนไข้นอก
รอตรวจ ก็ถงึ ห้องตรวจคนไข้ มีแบ่งเป็น 2 ห้อง ตามความกว้างของตึกประมาณ 2.5 คูณ 3 เมตร เวลาเรียกคนไข้มกั จะ
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
99

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทิ้งให้ 1 อัน เวลาจะดูที่ลับกันก็ดึงลับแลปิดพอเป็นพิธี
คนไข้ทนี่ งั่ รอก็จอ้ งดูกนั ตาปริบๆ คนไข้ทใี่ ห้ตรวจก็ตอ้ งช่วย
ตั ว เอง เอามื อ ป้ อ งไว้ บ ้ า งพลุ บ ๆ โผล่ ๆ กั น มิ ใช่ น ้ อ ย
นอกจากจะมีนิสัยเป็นฝรั่งใจถึงก็แล้วไป
ออกจากห้องตรวจโรคก็ถึงห้องลักษณะเดียวกัน
กับห้องตรวจอีก 2 ห้อง ขนานคู่กับห้องตรวจโรค จัดเป็น
ห้องฉีดยา คุณมาลี อารยะวงศ์ เป็นผู้ให้บริการตั้งแต่เช้า
จรดเย็น มีเตียงอยู่ 1 เตียง ส�ำหรับนอนฉีดตะโพก มีโต๊ะ
ปูดว้ ยกระเบือ้ งสีขาวแก่รอยร้าวรานทัว่ ไป 1 ตัว มีหม้อนึง่
วางเรียงเป็นแนวไปบนชัน้ รอบๆห้อง แล้วก็มลี บั แลผ้าขาวๆ
ปิดบังตาลับๆ ล่อ อีก 1 อัน มองจากด้านนอกก็บังไว้
แค่ตัวและสะโพก เห็นหัว หน้า ตัวและเข่าลงไปถึงเท้า
อย่างชัดเจน อีกห้องด้านในสงวนไว้เป็นห้องพักของพยาบาล
โดยปกติเป็นห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของพยาบาลจาก
ไปรเวทเป็นชุดพยาบาล มีโต๊ะเครื่องแป้ง 1 ตัว แล้วก็ราว
ห้อยเสื้อสวยและเสื้อพยาบาลระโยงระยาง
หมดจากห้องนีเ้ ว้นว่างเป็นทางเดินแคบๆ มีสว้ มให้
อีกอย่างกระทัดรัดอีก 2 ห้องเล็ก ห้องน�ำ้ และห้องส้วมของ
เจ้าหน้าที่ โอ.พี.ดี. เลยไปเป็นห้องโถงเล็กๆ คล้ายห้อง
ตรวจโรค จัดเป็นโต๊ะที่ท�ำงานของ ผ.อ.ก. คือ อาจารย์
ขุนรัตนเวชสาขา และที่ท�ำงานของคุณสุพจน์ ฝ่ายธุรการ
ลึกเข้าไปจากห้องนี้ เป็นห้อง X-ray ทาสีชมพูเน่าๆ
ทั้งห้อง ลึกสุดเป็นห้องเล็กๆ 2 ห้อง เนื้อที่ประมาณ
ห้องละ 0.5 คูณ 1 เมตร ไว้เก็บฟิลม์ X-ray ที่จะถ่ายและ
ที่ล้างฟิล์ม ห้องนี้โดยปกติแล้วมืดทึบตลอดเวลา พื้นห้อง
มีสายไฟเกะกะ มองแทบไม่เห็นเลยจากห้องนี้ มีหน้าต่าง
มองทะลุ ไ ปยั ง ห้ อ งแถวผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย บ้ า นใกล้ เรื อ นเคี ย ง
100

กับ ร.พ. เป็นซิม้ กวางตุง้ นัง่ ชุนผ้าได้ทงั้ วัน ตรงหน้าต่างห้องนี้ มองเห็นทะลุปรุโปร่ง ระหว่าง
หน้าต่างมีตน้ เข็มขาว 1 ต้นๆ ใหญ่มาก พืน้ เป็นอิฐ หิน ขยะ กระป๋องนม ขยะกลาดเกลือ่ น
พยาบาลท�ำหน้าที่ X-ray ตลอดกาลคือ คุณอรทัย สาระโกเศศ และคนงานชายท�ำงาน
สารพัดได้หมดอีก 1 ท่านคือ นายไพจิตร เลยจากห้องนี้ไปก็มีห้องเล็กๆอีก ตั้งยูนิทเครื่อง
ท�ำฟัน มีคุณหมอดวงแข จักรพันธุ์ และคุณถวัลย์ พริ้งพวงแก้วให้บริการ ถัดจากนั้น
ก็สุดตึกอ�ำนวยการ 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 เป็นห้องเครือ่ งมือผ่าตัด การเตรียม และแบ่งห้องย่อยลงไปอีก มีตเู้ ย็น 1 ตู้ เก็บเลือด
เป็นธนาคารโลหิตในสมัยนั้น ส่วนทางสุดห้องโถงซีกขวามือ จัดเป็นห้องอาหารผู้ป่วยที่
ช่วยตนเองได้ ห้องพักพยาบาลเวร และห้องน�ำ้ ห้องส้วมคนไข้ จากชัน้ 1 มีบนั ไดแคบๆขึน้
สู่ชั้น 2 ผู้ออกแบบมิได้มีความรู้เกี่ยวกับตึกคนไข้นัก เวลาจะน�ำคนไข้ขึ้นชั้น 2 ด้วยเปล
นอน ทุลักทุเล น่ากลัวคนไข้จะตกลงจากเปลอย่างยิ่ง เวรเปลต้องช่วยกันอุตลุดตอน
หักมุมทีพ่ กั บันไดครึง่ แรกแคบจนเกินไป ต่อมาจึงมีการแก้ไข ห้องพิเศษข้างบนโดยเฉพาะ
ห้องข้างบันได 2 ห้อง ยุบท�ำเป็นบ้านพักแพทย์ประจ�ำบ้านคนละห้อง ภายในมีเตียงนอน
อ่างน�้ำ โต๊ะเครื่องแป้งเก่าๆ 1 โต๊ะ เก้าอี้รับแขก และโต๊ะรับแขก 1 โต๊ะ มีห้องพิเศษ
ประมาณ 5 ห้อง แต่ละห้องทรงต่างกันไม่มเี หมือนกันเลย บางห้องก็กว้างเกินไป มีหน้าต่าง
ประตูโล่งไปหมด บางห้องก็ทบึ มากเป็นต้น สมัยนัน้ รับคนไข้ไว้รกั ษาได้ประมาณ 50 เตียง
ด้านหลังตึกเลิดสิน 1 เป็นสนามหญ้า เป็นบริเวณที่มีทรรศนียภาพที่ดีที่สุดของ
ร.พ.เลิดสิน มีคูเล็กๆ 1 คู ใกล้กับตึกโรงครัว ขอบสนามที่ติดไปทางโรงครัว ปลูกต้นแค
ฝรั่งเป็นแนวไป พอถึงเดือนกุมภาพันธ์พากันทิ้งใบออกดอกขาวสะพรั่งไปทั่วทุกด้าน
บริเวณนั้นใกล้บ้านพักแพทย์ซึ่งปลูกเป็นแบบบังกาโลชั้นเดียว กระทัดรัด ทาสีเทาอมฟ้า
หลังแรกนีเ้ ป็นบ้านพัก น.พ.เสริม วงศ์อารยะ เป็นบ้านพักทีอ่ ยูต่ อ่ เลยไปจากสนามหลังตึก
เลิดสิน 1 บังโรงครัวและโรงซักฟอกไว้หมด ด้านข้างได้ปลูกต้นบานเย็น ต้นคริสมาสต์เป็น

กอพุ่มใหญ่ มีหินประดับ วางเป็นทางเดินรวมทั้งตั้งขึ้นในรูปทรงต่างๆ เนือ่ งจากเป็นภาวะ
ปลายปีเดือนธันวาคม ต้นคริสมาสต์กำ� ลังมีดอกแดงสด ตามยอดกิง่ ทุกยอด ซึง่ มีระดับต่างๆ
กัน ท�ำให้มองดูไปจากตึกเลิดสิน 1 แล้วรูส้ กึ สวยงาม มองเห็นเป็นหย่อมสีแดงสดกระจาย
ในแนวขนานกับพืน้ ดิน แต่มรี ะดับทีต่ า่ งกันคล้ายคัน่ บันไดหรือ ระดับน�ำ้ ในล�ำไส้ทปี่ รากฎ
ในฟิลม์ เมือ่ มีทางเดินอาหารอุดตันอย่างไงอย่างนัน้ แหละ ส่วนในคูนำ�้ ได้ลงบัวผันไว้ สีมว่ ง
แดงแกมน�้ำเงินชูดอกตัดสีกับพื้นหญ้าได้อย่างสวยงาม เลยลึกเข้าไปทางโรงครัวเป็นดง
กล้วยน�ำ้ ว้า เลยบ้านพักคุณหมอเสริม เป็นสนามหญ้ามีหนิ แผ่นวางปูเป็นทางเดินติดต่อไป
ยังอาณาเขตบ้านพักแบบเดียวกัน เป็นบ้านพักของนายแพทย์ ม.ล. จินดา สนิทวงศ์
บ้านนี้ตกแต่งโดยปลูกพลูด่างไว้กับผนังตึก เลื้อยขึ้นปกปิดบริเวณผนังเป็นแถบๆ รอบๆ
บ้านปลูกไม้ดอกไว้หลายชนิด เช่น บานชื่นสีต่างๆ ดอกกุหลาบ บานไม่รู้โรย ไม้ใบพวก
ฤาษีผสม เป็นต้น มองดูรม่ รืน่ ครึม้ ๆ ดี ด้านหลังบ้านพักหลังนีเ้ ป็นห้องเก็บศพเล็กๆ ขนาด
3 คูณ 4 เมตร บริเวณประตูหน้าต่าง มีรั้วไม้ระแนงขัดเป็นตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
บังตาท�ำให้ไม่เห็นในห้อง บริเวณไม้ระแนงดังกล่าวปลูกต้นพวงชมพู ทอดดอกออกสะพรัง่
ไปทั่วๆ ท�ำให้ดูแล้วไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือรังเกียจต่อหน้าที่ของห้องเล็กนี้ เลยไปจากบ้าน
พักบังกะโลของคุณหมอ เป็นตึกเลิดสิน 2 ในปีนนั้ มิได้เปิดรับคนไข้ ใช้เป็นห้องพักพยาบาล
โดยเฉพาะชั้นล่าง แบ่งเป็นห้องๆ กันไป เช่น ห้องคุณประยงค์ คุณเรขา คุณระจิต
คุณประเสริฐ คุณบรรจง คุณสุจินต์ คุณสุมาลี คุณทิพยวัล ฯลฯ มีส่วนหนึ่งท�ำเป็น
ห้องชัญสูตรโรค ตรวจเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชั้นบนเป็นห้องโถง ลักษณะเตรียมไว้
รับคนไข้ ในปีนั้นมิได้เปิดรับคนไข้เลย
เลยจากตึกนี้ไปทางด้านหลัง ตกแต่งเป็นสนามหญ้าอีกแห่ง มีต้นปาล์มใบพัด
เหมือนต้นตาลเพชรบุรี สูงตระหง่านอยูม่ มุ สนามข้างละต้น ตามขอบสนามปลูกต้นลัน่ ทม
ขาวไว้เป็นระยะๆ รัว้ หลังนัน้ เป็นลวดหนาม ปลูกต้นพูร่ ะหงตลอดแนว มีประตูรวั้ ทาสีเขียว
ส�ำหรับเปิดออกไปสู่ถนนศรีเวียงได้ ส่วนทางด้านข้างของอาณาเขต ร.พ. คือ ทางขวา
เมือ่ หันหน้าเข้าหาตึกอ�ำนวยการ ทางด้านหน้าเป็นห้องพักเจ้าหน้าทีข่ อง ร.พ. รวมทัง้ ของ
ร.พ.บางรักด้วย มีห้องน�้ำประเจิด ประเจ้ออยู่กลางบ้านพัก ท�ำเป็นซองปิดแค่ครึ่งตัวล่าง
ประตูไม่มี ลานจอดรถของ ร.พ. ในแวดวงช่วงนี้มีบ้านพักบังกะโลหลังเล็กๆ ปนอยู่ด้วย

1 หลัง เล็กกว่าบังกะโลที่กล่าวแล้วครึ่งต่อครึ่ง เป็นบ้าน
พักของแพทย์หญิงกัลยา วิเศษแพทยา ซึ่งปฎิบัติงานอยู่
ร.พ.บางรัก ตอนเย็นๆ จะเห็นมีคนไข้เข้าออกคึกคักไม่นอ้ ย
ผิดกับบังกะโลของแพทย์เลิดสินที่ออกจะหายากเต็มที
เมื่อเทียบกันเลยไปจากบ้านพักเจ้าหน้าที่ ก็เป็นหมู่บ้าน
ห้องแถวดงโสเภณี บางครั้งถูกต�ำรวจไล่จับ ก็พากันปีนรั้ว
วิ่งหนีเข้ามาในเขต ร.พ. รอดจากการถูกจับกุมไปโรงพัก
อย่างได้ผล
สภาพทั่วๆ ไปของร.พ. ในระยะนั้น เมื่อย่างเข้ามา
ร่วมปฎิบัติงานใหม่ๆ มาเห็นสภาพทั่วๆ ไปแล้ว รู้สึกหดหู่
หงอยเหงาอย่างบอกไม่ถกู เคยผ่าน ร.พ.หญิง กลางมาแล้ว
ยิง่ รูส้ กึ ว่า ร.พ.เลิดสิน ตัง้ อยูไ่ ด้อย่างไร ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นการดูแล
ของกรมเดียวกัน เทียบกับร.พ.หญิงในเวลานั้นแทบจะว่า
ได้ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินไม่ปาน ข้าวของเครื่องใช้ทั้งๆที่
เป็นร.พ.เปิดใหม่ แต่กลับมีแต่ของเก่า ของใช้หลังสงคราม
เป็นพืน้ เช่นเตียงรับผูป้ ว่ ย เป็นเตียงเหล็ก หักพับได้ทขี่ าเตียง
มีเสาเหล็กท�ำเป็นรูปตัวที ติดที่ปลายเท้าและหัวเตียง
ไว้สำ� หรับกางมุง้ นอน ท�ำให้ดแู ล้วเกะกะตาไม่เป็นระเบียบ
ทุกเตียงและเครื่องประกอบทาสีขี้ม้าอมด�ำ ถ้าต้องการ
เตียงแข็งก็เอาไม้กระดานปูเป็นแผ่นวางทับบนสปริงอีกที
ถ้าต้องการให้นอนท่าหัวสูง ก็หาโครงเหล็กท�ำเป็นรูป
สามเหลี่ยม มาสอดใต้ที่นอน มีเตียงเฟลาเร่ออยู่ประมาณ
4 เตียงทัง้ ร.พ. โคมไฟส่องเวลาผ่าตัด หรือ ขูดมดลูก ก็เป็น
ไฟสนาม พื้นเป็นกล่องสี่เหลี่ยม เทอะทะ ทั้งเสา พื้นฐาน
และโคมไฟทาสีขี้ม้าอมด�ำไปหมด เสื้อผ้าที่เปลี่ยนเวลาจะ
ผ่าตัด เป็นผ้าขาวเนื้อดี คอแหลม รูปแบบคล้ายกับเสื้อใส่
เล่นยูโดในปัจจุบัน ผูกด้วยเส้นผ้าที่เย็บติดไว้ โดยไม่ใช้
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กระดุม ขนาดใหญ่มาก มีเครื่องหมายบอกว่าตัดเย็บจาก
ต่างประเทศ ข้าวของใช้ทวั่ ไปก็เก่าไปหมด ไม่มเี ค้าว่าสร้าง
ขึน้ ใหม่เลย ไม่วา่ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เก้าอีแ้ บบเก้าอีร้ บั แขกไม้สกั
แต่ละตัวสีต่างกันไป แสดงถึงว่าไม่ได้เป็นชุดเดียวกันมา
ตัง้ แต่ตน้ กลางคืนมืดสลัว ไม่สว่างไสวเหมือนโรงพยาบาล
ทีส่ ร้างใหม่ ในตึกรับคนไข้ ยังใช้ไฟห้อยเพดานแบบหลอดไฟ
มีโป๊ะ โคมแบบโบราณ คลุมบังแสงตอนบนหลอดไฟ
ปลายแผ่เป็นลอนคลืน่ รอบๆ อย่างอาคารบ้านอยูท่ เี่ คยใช้
ทั่วไป พวกหลอดไฟฟลูออเรสเช่นหายาก ไฟตามถนน
ทางเดิน และมุมตึก ยังใช้หลอดไฟ ติดเป็นกิง่ ยืน่ ออกไป มีโป๊ะ
รูปกรวย ท�ำด้วยสังกะสีชุบแบบกาละมัง สีน�้ำเงินกรมท่า
ด้านในสีขาวให้สะท้อนแสงลงสูพ่ นื้ ท�ำให้มดื มัวเวลากลางคืน
ถ้าจะดูอะไรใรตัวคนไข้ ต้องใช้กระบอกไฟฉายช่วยอีกแรง
บ่อยครั้งจะมีเสียงชาวบ้านที่อยู่ชิดกับตึกเลิดสิน 1 ดังเข้า
มารบกวน เช่น เรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ร้องไห้ ตีเด็ก
พิธีกงเต๊ก เสียงตามสายเพลงจีนโบราณ เล่นงิ้ว เป็นต้น
สภาพห้องหับที่ท�ำงานก็แบ่งซอยกันจนเล็กเกินไป
แสงสีมืดสลัว อากาศไม่ถ่ายเท โดยเฉพาะบริเวณห้อง Xray และใกล้เคียง เป็นต้น สภาพคล้ายเด็กเล่นขายของ
หรือ ในนิยายเรื่องโสนน้อยเรือนงาม ห้องหับตึกต่างๆ
ไม่ได้ตกแต่งสีหอ้ งและตึกมัวซัวดูแล้วสกปรก พืน้ ปูกระเบือ้ ง
หินขัดสีเทาด�ำ พืน้ ไม้กส็ ไี ม้ดำ� ๆ รอยเปือ้ นต่างๆ น�ำ้ ยาบ้าง
ด่างดวงชัดตัดกับสีเดิมทั่วไป
บันได ขั้นบันไดสึกตรงกลาง ราวบันไดสีลอกเป็น
แห่งๆ ผนังข้างบันไดมีรอยมือเป็นแนวทาง สิ่งเหล่านี้รวม
ท�ำให้ดูสกปรก ท�ำให้หมดราศีไปอย่างมาก เป็นส่วนท�ำให้
รูส้ กึ หงอยเหงา หดหู่ เมือ่ มาปฎิบตั งิ านในวันแรกและท�ำให้
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รู้สึกรังเกียจและคิดในใจว่าจะไม่ขอกลับมาท�ำงานประจ�ำ
ณ ที่นี้อีกในกาลข้างหน้า
การปฎิบตั งิ าน วันแรกเข้าพบนายแพทย์ผอู้ ำ� นวยการ
เพือ่ รายงานตัว มอบใบส่งตัวจาก ร.พ.กลาง หลงผิดเข้าไป
ในร.พ.บางรัก ขึ้นบันไดกลาง ตึกอ�ำนวยการมุ่งไปยัง
เคาน์เตอร์ ซึง่ ตัง้ อยูต่ รงหน้า ถามถึงห้องท�ำงานของ ผ.อ.ก.
เจ้าหน้าที่ ทีต่ ดิ ต่อด้วย (คุณบุญชม รูจ้ กั มักคุน้ ในระยะหลัง)
แต่งกายใส่เสื้อสีขาว กระโปรงน�้ำเงิน ได้ตอบว่า ไม่ทราบ
ว่าท่านจะมาหรือไม่ เพราะวันนี้จะไปกรมและมีประชุม
ด้วย ผมได้ถามต่อไปว่า ถ้าอย่างงัน้ ผมพอจะพบใครได้บา้ ง
เพราะจะมารายงานตัว มาปฎิบัติงานที่นี่ คุณบุญชมก็
พูดขึน้ ทันทีวา่ อ๋อ คุณจะมาดูงาน ทางกรมส่งตัวมา จะดูงาน
นานสักเท่าใด ผมก็ตอบไปว่า ผมมาจาก ร.พ.กลาง จะมา
4 เดือนตามก�ำหนด คุณบุญชมอุทานว่า โอ้โฮ ท�ำไมถึง
นานเหลื อ เกิ น เห็ น มากั น เพี ย ง 1 เดื อ นอย่ า งมาก
ทั้งแนะน�ำให้ไปพบคุณหมอสุภัทร ซึ่งมาแล้ว หรือไม่ก็
หมอกาญจนาก็ได้ พร้อมทั้งเดินออกจากคอกที่เธอนั่งอยู่
เพือ่ หวังจะพาไปพบแพทย์ ผมเอะใจ เพราะเท่าทีส่ บื ดูจาก
เพือ่ นแพทย์ประจ�ำบ้านทีอ่ ยูม่ าก่อน พูดถึงแต่ชอื่ คุณหมอเสริม
คุ ณ หมอหม่ อ มจิ น ดา จนผมจ� ำ ได้ จึ ง ได้ ถ ามไปอี ก ว่ า
คุณหมอเสริม หรือ คุณหมอหม่อมจินดาไม่อยูห่ รือ คุณบุญชม
ถึ ง ได้ เข้ า ใจใหม่ ว ่ า ผมจะมาเลิ ด สิ น มิ ใช่ ม าบางรั ก
เธอพูดเสียงดัง ฟังชัดและแกมตลก เลยอุทานเสียงดังลั่น
พิโธ่เอ๋ย ฉันคิดว่าจะมาบางรักเสียอีก คุณหมอรู้ไหม ที่นี่
น่ะมันมีโรงพยาบาล 2 โรงในที่เดียวกัน โรงเลิดสินน่ะเขา
รับรักษาโรคทัว่ ไปของร่างกาย ส่วนบางรักเขารับเฉพาะจุด
หนึง่ ของร่างกายเท่านัน้ พร้อมทัง้ เดินน�ำทางมาทางปีกซ้าย

ของตึกแล้วชี้ทางให้ไปพบ ผ.อ.ก.เลิดสินแล้วส่งเสียงทักทายเจ้าหน้าที่ ร.พ.เลิดสิน เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งวัณโรคปอดได้ผหู้ นึง่ คนไข้ทางอายุรกรรม
แถวหน้าห้องปฐมไล่หลังผมให้ได้ยินว่า ท�ำไมถึงปล่อยให้คุณหมอหลงทางมาทางบางรัก ในสมัยนั้น มีวัณโรคปอดเสีย 70% พวกเราต้องท�ำการ
ไม่รู้จักต้อนรับขับสู้หมอของตัวมัวแต่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ได้
อั ด ลมเข้ า ปอด หรื อ ช่ อ งท้ อ งกั น จนเชี่ ย วชาญไปหมด
ท่านทดสอบว่า คนไข้รักษาได้ผลดีหรือไม่ โดยการดูไข้
ปี 2495 อาจารย์นายแพทย์ขนุ รัตนเวชสาขา ด�ำรงต�ำแหน่งนายแพทย์ผอู้ ำ� นวยการ ดูนำ�้ หนักตัวขึ้นเท่าไหร่ และท้ายสุดโดยการให้ขึ้นบันได
ร.พ.เลิ ด สิ น เป็ น ผู ้ อ� ำ นวยการคนที่ 2 ถั ด มาจากนายแพทย์ ม.ล.เต่ อ สนิ ท วงศ์ ที่ตกึ เลิดสิน 1 บันทึกอัตราการหายใจ เป็นต้น ท่านชอบ
บุคลิกลักษณะท่าน น่าเลือ่ มใส ท่านเป็นผูม้ รี า่ งกายสูงใหญ่ สันทัด ผิวสองสี ไว้ผมรองทรง ตรวจสอบทางรังสีโดยฟลูดูในห้องมืด พวกเราแม้จะหนุ่ม
สูง อารมณ์ดี พูดคุยสนุกแทรกอารมณ์ขันได้เหมาะเจาะ จะต้องมีเสียงหัวเราะระคนอยู่ กว่าท่าน แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นจุดพยาธิสภาพของปอด
เป็นระยะๆ ใจเย็น บางครัง้ แม้จะไม่พอใจผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ท่านจะนิง่ ไปชัว่ ครู่ เก็บซ่อน เวลาท่านฟลู ท่านต้องชีใ้ ห้ดตู ลอดเวลา บางครัง้ ถึงชีก้ ย็ งั ดู
อารมณ์ไม่พอใจได้อย่างมิดชิด แล้วท่านจะพูดใหม่ด้วยส�ำเนียงอันราบเรียบ จนผู้อยู่ใต้ ไม่ออก ท่านจึงสัง่ ให้ถา่ ยแล้วมาดูใหม่ ก็ตรงกับทีท่ า่ นพูดไว้
บังคับบัญชาจะต้องเห็นถูกต้องไปตามท่าน ท่านจะหาทางออกให้หลายๆทางจนกว่าจะ นับว่าท่านเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญพอๆกับอ.จ.หมอประเสิรฐ กังสดาลย์
เห็นพ้องต้องกัน ท่านซื่อสัตย์สุจริต แม้จะมีรถของ ร.พ.ท่านไม่เคยใช้เลย จะไปติดต่อกรม โดยใช้การตรวจธรรมดาๆ ประวัติ คล�ำ เคาะ ฟังเสมหะ
ก็จะขับรถจิ๊บของท่านไปเอง ของหลวงส่วนของหลวง แม้ปากกา น�้ำหมึก ท่านก็ให้ช่วย แล้วถึงจะ X-ray เป็นเรือ่ งสุดท้าย ท่านมิได้รงั เกียจกลัวติดโรค
ซื้อให้ท่านเมื่อหายไปหรือใช้จนหมึกหมด ก็ต้องซื้อน�้ำหมึกมาใหม่เอง อาหารกลางวัน บางครัง้ เวลาเข้าห้องมืดฟลูดู คนไข้ไอใส่บนศีรษะท่านบ่อยๆ
ท่านผูกกับแม่คา้ ข้าวแกง ป้าบัวซึง่ น�ำข้าวแกงมาขายเจ้าหน้าทีท่ งั้ 2 ร.พ. ทีข่ า้ งตึกอ�ำนวย ท่านบอกว่า มันไม่ตดิ ง่ายๆหรอก ถ้าติดง่ายป่านนีท้ า่ นต้อง
การด้านหลัง โดยให้จัดกับข้าว 3 ชนิด และบังคับให้แพทย์ประจ�ำบ้านทั้ง 2 ร่วมโต๊ะด้วย แย่ ไ ปนานแล้ ว ท่ า นมี ค วามรู ้ ดี ม ากเกี่ ย วกั บ จุ ลิ น ทรี ย ์
ทุกวัน ของหวานคือ ผลไม้ ขาดไม่ได้คือ กล้วยหอมคนละลูก จะตั้งอาหารที่โต๊ะ แยกเหล่าแยกชนิด อาศัยปฎิกิริยาทางเคมีต่างๆ ท่าน
ในห้องเภสัชกรรม ระหว่างอาหารก็จะต้องถามพูดคุยเรือ่ งงานการของร.พ. แต่ละวัน ท่าน จ� ำ ได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ ผิ ด กั บ พวกเราซึ่ ง รู ้ สึ ก ว่ า ได้ คื น
ทราบดีวา่ ขลุกขลักไปหมดทุกทาง ได้ปลอบใจให้อดทนและพยายามแก้ไข พวกเราในขณะนัน้ ให้ กั บ อ.จ.หมอสุ ขุ ม ไปจนหมดหลั ง ออกมาจาก
อารมณ์ร้อนมักจะพูดเปรียบเทียบว่า ทางร.พ.หญิงและกลาง เขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ ศิริราชแล้ว
ท่านรับฟังและนิง่ อึง้ บ่อยๆ ท่านสารภาพว่าได้ตดิ ต่อทางกรมแล้ว ทางกรมจะจัดการให้แต่ยงั
เราทัง้ สองต้องท�ำหน้าทีเ่ ป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน อยูเ่ ฝ้า
ไม่ได้ ต้องรอไปก่อน ท่านร�ำพึงเสมอว่า ร.พ.เลิดสินนี้เป็นร.พ.ภูธร ที่มาอยู่ในนครบาล
เหมาะสมเป็นที่ฝึกหัดส�ำหรับแพทย์ที่จะต้องไปอยู่หัวเมือง จะได้เคยชินและเชื่อมั่น โรงพยาบาลกั น ตลอดเวลา ถ้ า ใครมี ธุ ร ะก็ แ ทนกั น
ในตนเอง ระยะหลังๆพวกเราเลยเย็นลง ไม่วิจารณ์มากมายอะไรอีก เพราะสงสารท่านที่ แพทย์ดูงานไม่ได้ร่วมอยู่เวรมากมายเหมือน ร.พ.กลาง
จะต้องมาทุกข์ใจเกี่ยวกับกิจการที่ท่านต้องรับผิดชอบ ท่านถนัดในทางอายุรกรรม และหญิง แต่งานก็ไม่มากนัก เพราะเนื่องจากระยะนั้น
ทางศัลยกรรมท่านปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ อาจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงจินดา ซึ่งถนัด ร.พ.ไม่พร้อมที่จะท�ำอะไรได้มาก ถ้ามีการผ่าตัดใหญ่
ทางกระดูกหักข้อเคลื่อนและอาจารย์นายแพทย์เสริม ศัลยกรรมทั่วไป ท่านเองจัดได้ว่า เปิดช่องท้องก็จะท�ำแค่ 1 รายการเท่านั้น นอกนั้นต้องส่ง
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ต่อ ร.พ.อื่นที่เขามีก�ำลังคนก�ำลังข้าวของใช้เวชภัณฑ์ที่ดี
กว่า สะดวกกว่า รวมทัง้ คนไข้กไ็ ม่สจู้ ะสมัครใจมารักษาทาง
ด้านอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่นิยม ร.พ.กลางในยุคนั้น แม้แต่
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในท้องถิน่ เช่น บางรัก ยานนาวา พระยาไกร
ถ้าคนไข้หนักหน่อยก็จะพากันส่งไป ร.พ.กลางเอง แยกเอา
พวกไม่ ห นั ก หนาส่ ง มาให้ เรา เป็ น ต้ น บุ รุ ษ พยาบาล
ห้องปฐมก็ล้วนเชี่ยวชาญ ในสมัยนั้นก็มีคุณธวัช จินดวง
จ่าไวยเล็ก ก็มวี าทะศิลปพอตัว คัดเลือกให้กอ่ นรายงานด้วย
ซ�้ำไป ประเภทที่ไม่ต้องหนักในการรักษา เช่น กินยาพิษ
ท้องเดิน บาดแผลไม่ใหญ่โต ก็จะรับไว้และรายงานพวกเรา
บางครั้ ง พวกเราต้ อ งไปสั่ ง ว่ า มี ค นไข้ ไ ส้ ติ่ ง มาละก็ อ ย่ า
แนะน�ำไปทีอ่ นื่ นะ ช่วยรายงานด้วย อย่างนีเ้ ป็นต้น ในกลุม่
นี้รู้สึกว่าจ่าไวยเป็นผู้สูงอายุที่สุด ท่านพูดเสียงห้าวๆช้าๆ
ใส่แว่นสายตาที่ไม่ยอมเปลี่ยนเลนซ์เลย บ่อยครั้งท�ำให้
เรารูส้ กึ โมโห และข�ำขันไปในตัว เช่น กลางดึก ตี 2-3 คนไข้
ทางโทรศัพท์จะโทรมาที่ห้องปฐม จ่าไวยอยู่เวรรับแล้ว
บอกเขาจนหมดว่า แพทย์เวรชื่ออะไร ต่อจากนั้นก็จะไป
ปลุกเราที่ห้องว่าคนไข้นอกโทรศัพท์มารู้จักกะคุณหมอ
ขอพูดโทรศัพท์ด้วย เราเองก็ต้องกระวีกระวาดออกมารับ
โทรศัพท์กลางดึก กลายเป็นว่าขอปรึกษาคนไข้ รักษาอยู่
กับคุณหมอร.พ.อื่น ตอนนี้เกิดตัวร้อนจัดอีก จะกินยาซ�้ำ
อีกได้ไหม เราขอร้องให้พามาร.พ. เขากลับตอบว่า ไม่มา
อยากจะกินยาประทังไปก่อน พรุ่งนี้จะไปหาหมอคนเดิม
เราถามว่าแล้วท�ำไมไม่โทรไปถามหมอคนเดิม เขาตอบว่า
ดึกแล้วเกรงใจ เด็กเป็นยังไม่มาก เลยย้อนถามไปว่าแล้ว
ท�ำไมถึงรู้จักชื่อผม ใครแนะน�ำ และไม่เกรงใจหรือ เขาก็
ตอบว่า ก็พยาบาลเวรเป็นคนบอกชื่อให้เอง และสั่งให้ถือ
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หูไว้ จะไปตามมาให้ เขาก็เลยถือหูรอพูดด้วย เหตุการณ์เช่นนี้มีเสมอ ต้องสอนให้
รับโทรศัพท์ใหม่ ให้ถามถึงธุระอะไรให้ได้แน่ชัดก่อน จ่าไวยเวลาเย็บแผล บางทีไม่ต้องใช้
ที่จับเข็ม จะใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้แทน บางครั้งอยู่เวรตรงกัน เคยยืนดูแกเย็บแผล หลัง
จากนัน้ เตรียมเข็ม ด้ายร้อยเข้าก้นสปริงแล้วก็วางไว้ พอท�ำอะไรเสร็จจับเข็มเย็บแผล ปรากฎ
ว่าไปจับส่วนกลางเข็ม หันก้นเข็มทีม่ ดี า้ ย แต่ดา้ ยทาบติดตัวเข็ม ใส่แว่นตา แต่กค็ งมองเห็น
ไม่ชัดเจน แล้วก็ดันก้นเข็มเย็บแผลยักแย่ยักยัน ต้องสะกิดแก แล้วชี้ให้ดูข้อผิดพลาด ไม่
กล้าว่าเพราะกลัวคนไข้จะได้ยินและดูถูกเจ้าหน้าที่ของเรา เป็นต้น เป็นเรื่องข�ำขัน
ที่เกิดขึ้นเสมอๆ ครั้งหนึ่งผู้ป่วยที่รับไว้รักษาเกิดติดใบกระท่อม เอะอะโวยวาย พวกเรา
ก�ำลังให้การรักษาอยู่ ปรากฎว่า วันต่อมาผู้ป่วยสงบดี ก็เป็นจ่าไวยนี่แหละ เกิดสงสาร ไป
เที่ยวซื้อใบกระท่อมมาในราคา 1 บาทต่อ 20 ใบ น�ำมาให้ผู้ป่วยเคี้ยวต่างหมาก เป็นต้น
ห้องปฐมพยาบาลนีม้ คี ณ
ุ ธีระ เป็นหัวหน้า พลพรรคบางท่านก็หน้าตารูปร่างไม่เลว ท่าทาง
เป็นคุณหมอใหญ่ มีบคุ ลิกดี ปรากฎว่ามีสภุ าพสตรีมาเยีย่ ม คุยกันเป็นคูๆ่ มาเป็นประจ�ำ นัง่
อยู่แถวบันไดหน้าตึกบ้าง ม้านั่งหน้าห้องบ้าง สนามหญ้าใต้ต้นลั่นทมบ้าง ทุกคืนก็ว่าได้
แต่ที่แปลกที่สุดก็จ่าไวยนี่แหละ ไม่น้อยหน้าใคร มีเด็กสาวมานั่งเป็นเพื่อนคุยทุกคืนที่อยู่
เวร พอพวกเราผ่านมาคุณจ่าท่านก็ท�ำเขินๆ ลุกหนีพอเป็นพิธี ไม่ทราบว่ากระเป๋าจะแฟบ
ไปสักเท่าไหร่ จ่าเท่านั้นที่จะรู้ดีที่สุด
ทางร.พ.จัดให้พวกแพทย์ประจ�ำบ้านหมุนเวียน พักอยู่ชั้น 2 ของตึกเลิดสินหนึ่ง
นั่นเอง โดยชั้นบนจัดเป็นห้องพิเศษ มีประมาณ 8 ห้อง แต่ยุบเป็นห้องพักแพทย์เสีย
สองห้อง คือ ห้องติดบันได ห้องนีเ้ ล็กประมาณ 3 คูณ 4 เมตร ภายในมีเตียงสนามหลังสงคราม
ชนิดเดียวกับที่รับผู้ป่วย 2 เตียง พร้อมที่นอนมุ้งไนลอนเม็ดพริกไทย มีโต๊ะรับแขกเก่าๆ
1 โต๊ะ พร้อมเก้าอี้นั่ง 1 ตัว มีตู้เก็บเสื้อผ้า ซึ่งดัดแปลงจากตู้เก็บยาเป็นชั้นกระจกเตี้ยๆ
อย่างพ่อค้าใส่ของขายตามร้านต่างๆ บานเลื่อนปิดเปิดเป็นกระจก มีชั้นกระจก 2 ชั้น
ไม่ทราบว่าใครบริจาคไว้ตงั้ แต่ครัง้ ไหน มีโต๊ะเครือ่ งแป้งเฉพาะกระจกแบบโบราณ มีลนิ้ ชัก
ในตัว 1 อันเป็นฐานกระจกส่องหน้าเคียงข้างด้วยตู้ทึบๆ ปิดฝาไม่ได้ ต้องใช้กระดาษอัด
ระหว่างบานประตูจึงจะปิดได้เรียบร้อย เวลาใครเดินตามระเบียง เสียงกระจกบานเลื่อน
จะสัน่ สะเทือนตลอดเวลา นอนฟังจนชิน ไฟฟ้าเป็นหลอดติดบนเพดาน ครอบด้วยโป๊ะขาว

แต่สเี หลืองนวลขมุกขมัวดี มีอา่ งน�ำ้ เล็กๆให้ 1 ใบ ระหว่างห้องพักเราทัง้ สอง มีสว้ มนัง่ ยอง
และห้องน�ำ้ เล็กๆเท่าแมวดิน้ ตาย เป็นห้องแฝดติดกัน ห้องส้วมนีด้ ไี ปอย่างรับรองว่าไม่เกิด
อุบัติเหตุล้มศีรษะฟาดพื้นแน่ๆ เพราะจะล้มยังไงก็ไม่ลง จะมีก็ไถลรูดตัวลงไปกองล่ะก็
พอได้ ห้องน�ำ้ นีก้ อ่ อิฐถือปูนท�ำเป็นซองเก็บน�ำ้ สีเ่ หลีย่ มขังไว้ให้อาบ เวลาอาบน�ำ้ ๆมีสทิ ธิที่
จะกระเซ็นลงในซองเก็บน�้ำอีก ท�ำให้ไม่ค่อยเปลืองน�้ำดีเหมือนกัน อาหารเช้าเป็นปิ่นโต
3 ใบเถา มีข้าวต้ม กับข้าว 2 อย่างส่วนใหญ่กุ้งแห้งทอดหรือ กุ้งแห้งย�ำ 1 ชั้นแล้วก็ไข่
เจียวตัดเป็นแผ่นแห้งๆ หรือไม่กไ็ ข่เค็มผ่าครึง่ 2 ซีก หรือไม่กห็ วั ผักกาดฉ่ายโป๊วหัน่ ชิน้ เล็กยาว
ผัดกับไข่พอมองเห็น เป็นต้น ส่วนอาหารเย็นก็เช่นกัน เป็นข้าวสวย 1 ชัน้ กับข้าว 2 อย่าง
พวกผัดอะไร 1 อย่าง เช่น ผักคะน้าผัดหมู ปลาทูราดพริก หมูผัดขิงเห็ดหูหนู ตับหมูผัด
ดอกกุ้ยฉ่าย อย่างใดอย่างหนึ่งและก็แกงจืดฟักกับหมู ถั่วงอกหัวโตกับหมู หมูบะฉ่อกับ
เต้าหู้ขาว แกงเผ็ดไก่ แกงนพเก้า หน่อไม้กับหมู เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง พวกเรา
ไม่ประท้วงอะไรเลย ถ้าเป็นยุคนีแ้ พทย์ฝกึ หัดสมัยนีค้ งต้องร้องโวยวายกันแน่ๆ ทัง้ เรือ่ งทีพ่ กั
และอาหาร แพทย์รุ่นโบราณอย่างเช่นพวกเราไม่เคยมีการร้องเรียนโอดครวญกันเลย
มีอะไรมาก็กินได้ แล้วก็ควักเงินซื้อ อย่างอื่นมาเพิ่มเติม เช่น วานให้ม่วยลิ้มซึ่งเข้ามาเดิน
เพ่นพ่านขายของใช้ น�ำ้ ขวด กาแฟ ขนมปัง ให้กบั ผูป้ ว่ ยทีร่ บั ไว้ตลอดเวลา วันละไม่ตำ�่ กว่า
4 เที่ยว หรือ ไม่ก็เจ๊นงที่ยังด�ำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือ ไม่ก็จ่ายเงินให้แม่ครัวของ
ร.พ. แม่เฮียงช่วยจัดเพิ่มให้อีก จะได้กับข้าวแสนอร่อยเพิ่มอีก 1 อย่าง เช่นผัดวุ้นเส้น
กุ้งก้อย แกงจืดวุ้นเส้น แกงจืดเกาเหลาลูกรอก เป็นต้น น่าเสียดายที่แม่เฮียงอายุสั้นมาก
ใจบุญไปทอดกฐินหรือผ้าป่า ถ้าผมจ�ำไม่ผิดแล้วเกิดเหตุรถชนกัน แขนขวามีบาดแผล
ฉกรรจ์ ทนต่อการเสียเลือดไม่ไหว ถึงแก่กรรมต่างจังหวัด ถ้าเหตุเกิดในกรุงเทพฯ ผมคิด
ว่าน่าจะยังไม่ตาย
ประมาณ 7.30 พวกเราเริ่มลงมาตรวจเยี่ยมไข้ ถ้าจะลงมาก่อนเวลาพยาบาลจะ
ยังเตรียมอะไรไม่เรียบร้อย เพราะคนน้อย จ�ำได้ว่าอยู่เวรกันแบ่งออกเพียง 2 ผลัด เช้า
และบ่าย เช้ามืดจะได้ยินเสียงคนไข้และคนงานท�ำความสะอาดช่วยเหลือกัน เสียง
ลากเตียงจัดให้ตรงแนวเส้นพืน้ ทีป่ ดู ว้ ยแผ่นกระเบือ้ งหินขัด เสียงกระโถนกระทบพืน้ เสียง
คนงานหญิงปลุกคนไข้ต่อว่าต่อขานกันทุกเช้า พวกเราต้องลงไปดูคนไข้ก่อน 1 รอบ แล้ว

เริ่ ม รอแพทย์ ป ระจ� ำ ในปี นั้ น มี อ ยู ่ เ พี ย ง 3 ท่ า น คื อ
น.พ.หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ ท่านมีบุคลิกภาพดีมาก
รูปร่างสูงสง่า ผิวขวา ใบหน้าคมสัน มีรอยหนวดเคราทีโ่ กน
เรียบร้อย เขียวครึ้ม จัดเป็นชาวไทยรูปหล่อคนหนึ่ง กิริยา
วาจาท่านสุภาพอย่างมาก ท่านถนัดทางกระดูกข้อเคลื่อน
และศัลยกรรมทัว่ ไป อีกท่านคือ นายแพทย์เสริม วงศ์อารยะ
ท่านผู้นี้ก็เช่นกัน เค้าหน้าเป็นชาวภารตะชัดแจ้ง ตาและ
จมูกเป็นจุดเด่น ผิวขาว พอๆกับพระเอกหนังอินเดีย มิใช่
อย่างแขกพาหุรัด ท่านคุยสนุก ชอบถ่อมตัว เสียที่ท่าน
ชอบระแวงและปนความย�้ำคิดย�้ำท�ำไปหน่อย ท�ำให้พวก
เราต้องอึดอัดใจแลเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ เพราะกลัว
ท่านจะเข้าใจเราผิดๆเสมอ ท่านผู้นี้ถนัดทางศัลยกรรม
ทั่วไปอย่างมาก จัดเป็นศัลยแพทย์มือดีผู้หนึ่ง ขวนขวาย
พากเพียร ปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ถ้าบังเอิญคนไข้
มีอันเป็นไปทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของท่าน แต่ท่านจะซึมไป
พร�่ำพูด ถึงว่าท�ำไมเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาไปหลายวัน
บางครั้งก็เลยต้องหยุดผ่าตัดไปสักพักก็เคยมี ถ้าบังเอิญ
แพทย์ดูงานมาดูงานแล้วไปวิจารณ์ว่าท่านท�ำช้ากว่าใคร
ที่ไหน ท่านจะยิ้มรับและสารภาพว่าท่านกลัวจะมีอาการ
แทรกซ้อนตามต�ำรามันให้ระวังอย่างนั้นๆ แต่พอหลังจาก
นั้น ท่านไม่ยอมลืม ท่านจะต้องน�ำค�ำพูดเหล่านั้นมาถาม
พวกเราอีกว่าที่แพทย์ดูงานเขาพูดจริงไหม ท�ำไมท่านท�ำ
ผ่าตัดช้ามากไหม อะไรเหล่านีไ้ ปอีกหลายวัน พวกเราก็ตอ้ ง
เชียร์กันให้ก�ำลังใจกัน จนกว่าท่านจะลืมไปเอง อีกท่าน
หนึง่ เป็นแพทย์หญิง คือ แพทย์หญิงกุลชลี สถิตย์นมิ านการ
ท่านผู้นี้ผิวคล�้ำ ตาโต ร่างสูงระหง สวยเรียบๆ ท่านถนัด
ทางอายุรกรรม คุณสมบัติเฉพาะตัวคือ ท่านร�ำไทยมีลีลา
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สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

อ่อนช้อย สวยงามพอๆ กับนักแสดงอาชีพ และมีรสมือใน
การท�ำขนมต่างๆให้พวกเราชิมกันเรือ่ ย จะทยอยกันมาแล้ว
ก็เดิน round คนไข้รว่ มกันไป ผ.อ.ก. ก็จะเข้าร่วมด้วยแทบ
ทุกวัน นอกจากท่านจะติดธุระมีแขก จะร่วม round กัน
ไปทุ ก เตี ย งในขณะที่ round นี่ แ หละ พยาบาลเช่ น
คุณประยงค์หวั หน้าตึกจะต้องตัง้ ใจเป็นพิเศษ เห็นได้อย่าง
ชัดแจ้งตาหูสอดส่ายไปทัว่ และไปล่วงหน้า เห็นอะไรไม่ชอบมา
พากล ต้องส่งอาณัติสัญญาณให้ลูกน้องรีบไปขจัดเก็บเข้า
ที่ทันที ผ.อ.ก.ท่าน round คนไข้มีลีลา ลักษณะใกล้เคียง
กับท่านรัฐมนตรีวา่ การสาธารณสุขปัจจุบนั อ.จ.นายแพทย์
เสม พริ้งพวงแก้ว round ไปดูความสะอาดทั่วไป ดูเตียง
โย้เย้หรือไม่ โต๊ะข้างเตียงคนไข้ น�้ำกิน อาหาร ผลไม้
ก้นยา กระโถน ดูทั่วไป ถ้ามีอะไรสกปรกเลอะเทอะ ท่าน
จะต่อว่าหัวหน้าตึกและสั่งให้ขจัดทิ้งท�ำทันที ท่านเคยเอา
มือลูบไปตามราวโลหะทีไ่ ว้กางมุง้ ปรากฎมีฝนุ่ จับมือ ท่าน
เอามือที่ติดฝุ่นป้ายหน้าคนงานหญิงทันที ต้องรีบเช็ดถูให้
ใหม่ และไม่หลงลืมท�ำเป็นประจ�ำวันต่อไป ท่านเอามือลูบ
ไปตามขอบก�ำแพงระเบียงตึก ถ้ามีและไม่มคี นงานอยูใ่ กล้
ท่านก็จะต่อว่าหัวหน้าตึกทันที คุณประยงค์ต้องรีบสั่งลูก
น้องเช็ดให้ทันทีทันใด ท่านไม่นิยมให้พยาบาลจับกลุ่มกัน
ทีโ่ ต๊ะ ฉะนัน้ จะเห็นพยาบาลกระจายกันไปหัวตึก กลางตึก
ท้ายตึกกันตลอดเวลา หลังจาก round แล้ว แพทย์ประจ�ำ
บ้านก็จะต้องออกตรวจโรคนอกทันที 1 คน ส่วนที่เหลือ
ถ้ามีผ่าตัดก็จะต้องไปช่วย ถ้าว่างก็จะต้องไปช่วยงาน
O.P.D. หรือ เจาะปอดอัดลม แพทย์ประจ�ำก็จะต้องออก
O.P.D. ร่วมด้วย พอซาแล้วจึงกลับเข้า ward ท�ำงาน ward
ต่อไป ที่เหลืออยู่ออกห้องปฐม ถ้ามีคนไข้อุบัติเหตุมาและ
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ถูกตาม จนเสร็จงาน O.P.D. พอได้เวลาพักเที่ยงแพทย์ประจ�ำ ร.พ. ก็จะไปรับประทาน
อาหาร ต่างคนต่างไป ส่วนแพทย์ประจ�ำบ้านจะต้องไปนั่งร่วมรับประทานอาหารกับท่าน
ผ.อ.ก. ที่ห้องเภสัชกรรม แล้วคุยซักถามถึงเรื่องคนไข้ พยาบาลเวร ฯลฯ เมื่อวันวานเป็น
อย่างไร เป็นต้น สิ่งไรถ้าแก้ไขได้ทันทีเพื่ออ�ำนวยความสะดวก ท่านจะสั่งจัดการทันที โดย
เฉพาะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยต่างๆ ท่านจะสั่งงานอย่างเอาจริงเอาจัง แล้วจะติดตามผล ถ้า
ท�ำได้ มีการเปลีย่ นแปลงดีขนึ้ ท่านก็จะชมเชยต่อหน้าและให้รางวัลด้วยธนบัตรบ้าง ถ้าไม่
ท�ำตามท่านสั่ง ก็จะภาคฑัณฑ์บ้างหรือไม่ก็ไม่ขึ้นเงินเดือนในปีนั้น ถ้าไม่แก้ไขตัวเอง โดย
ทั่วไปแล้วเจ้าหน้าที่ทั่วไปจะทั้งกลัวและรักท่าน คุณประยงค์หัวหน้าตึกเป็นที่โปรดปราน
ผู้หนึ่ง แต่กระนั้นก็ยังไม่วายต้องตื่นตัวตื่นใจตลอดเวลา เป็นคนมีความว่องไว activity ดี
ตลอดเวลา อารมณ์เครียดตลอดเวลา ตกเย็นต้องกินแอสไพรินทุกวัน เพราะเครียดงาน
จนปวดศีรษะและต้นคอทุกวัน วันหนึง่ พยาบาลให้ยาผิดพลาดไปเล็กน้อย ไม่เสียหายอะไร
มากนัก ท่านก็เรียกมาสอบถามได้ความว่า มีความไม่สบายใจว้าวุ่นในครอบครัว ท่านเลย
ถือโอกาสอบรมเรื่องคู่ครอง ควรยึดถือและปฎิบัติอย่างไร แต่ก็ไม่ยอมยกโทษให้ จะท�ำให้
เสียระเบียบวินัย สับเพร่า อาจเป็นเยี่ยงอย่างให้ผู้อื่นกระท�ำตามโดยไม่ระมัดระวัง ไม่ให้
ขึ้นเงินเดือนในปีนั้น ผู้ใดไม่สบาย เจ็บไข้ได้ป่วย ท่านก็จะกุลีกุจอจัดการรักษาให้ ให้พัก
ห้องพิเศษ เยี่ยมไข้ทุกวัน ไม่ถือเป็นวันลาด้วยซ�้ำไป ติดตามสุขภาพต่อไปว่าดีขึ้นหรือไม่
ให้ทุเลางาน เจ้าหน้าที่ทั่วไปต่างชมท่านว่าปฎิบัติเหมือนพ่อกับลูกอย่างจริงจัง มีความ
ยุตธิ รรมดีเยี่ยม ผู้ที่จะประจบสอพลอ ท�ำได้แต่ไม่ได้ผลประโยชน์แก่ตัวเองทุกราย เวลา
นอกราชการเราก็อยูเ่ วรกันทุกวัน ช่วยเหลือกัน ส่วนใหญ่แพทย์ประจ�ำ ร.พ. เช่น อาจารย์
น.พ.ม.ล.จินดา สนิทวงศ์ และภริยา(คุณเกนหลง) จะต้องเข้าเฝ้าในหลวงและสมเด็จทุกเย็น
ขากลับกลางคืน อาจารย์ก็จะน�ำของเสวยมาฝากเป็นประจ�ำ เช่น องุ่น (สมัยนั้นหารับ
ประทานยาก ไม่มีขายดาดดื่นเช่นทุกวันนี้) มะม่วง ทุเรียน (ผิดฤดูกาลยังไม่ควรมีในขณะ
นั้นมาให้รับประทานเสมอๆ) อ.จ.หมอเสริมกับคุณคลอใจ ก็จะกลับไปบ้านคุณพ่อและไป
คลีนิคตอนเย็น ส่วนคุณหมอกุลชลี ก็จะกลับไปรับประทานข้าว อาบน�ำ้ ทีบ่ า้ น แล้วจึงกลับ
มาใหม่ รวมทั้งคนไข้ของร.พ. ไม่ค่อยมีหนักหนาอะไร มีแต่รายเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดา
พวกเราจัดการให้ได้อย่างสบาย เพราะเรียนรู้มาจาก ร.พ.หญิงและกลางพอสมควรแล้ว
ตอนหลังก็เลยช่วยเหลือกันไม่ต้องให้แพทย์ประจ�ำ ร.พ.ต้องกังวล จนกว่าจะเดือดร้อน

ต้องการความช่วยเหลือ จึงจะขอปรึกษาเป็นครั้งคราวไป
แรกๆ รูส้ กึ เบือ่ หน่าย ไม่พอใจ เห็นโรงพยาบาลซอมซ่อไม่นา่ อยู่ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้
ไม่ทนั สมัย ของเก่าเหลือจากสงคราม แม้กระทัง่ หม้อนอน เสือ้ ผ้าคนไข้ เป็นต้น ครัน้ ปฎิบตั ิ
กันนานเข้าสักระยะหนึ่ง ท�ำให้เห็นอกเห็นใจกัน ในที่สุดความรังเกียจก็หายไป กลายเป็น
กันเองไปหมด คุณหมอนิรันดร์เพื่อนร่วมรุ่นที่ร่วมงานด้วย ผ่านมาได้ทั้งโรงพยาบาลหญิง
และกลาง ก็เลยมาเสียความโสดทีร่ .พ.นีน้ นั่ เอง เกิดความสงสาร ความเห็นใจกับคุณสุมาลี
พยาบาลประจ�ำตึก ลูกน้องคุณประยงค์ไปเสียฉิบ คุณสุมาลีเป็นพยาบาลสาวสวย
ผู้หนึ่ง ทั่วๆ ไปชื่นชมว่าเค้าหน้าคล้ายคุณประชิด ทองอุไร น.ส.ไทยในระยะนั้น คุณสุมาลี
ก็เลยรวบผมทรงหางลาตลอดกาลไปเลย ให้มนั ใกล้เคียงคุณประชิด ทองอุไร ท�ำให้เห็นหน้า
รูปไข่ ศีรษะกลมมน ตากลมแป๋ว ไรผมตรงหน้าผากรับกับใบหน้าท�ำให้สวยมากขึ้น
ความจริงคุณหมอนิรนั ดร์เป็นผูม้ าทีหลังด้วยซ�ำ้ ไป ท�ำให้คณ
ุ หมออีกผูห้ นึง่ ซึง่ ไม่สมควรจะไป
กล่าวถึงชือ่ ท่านเลย เกิดโมโหโทโส มาแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเดินท่อมๆ มือถือกระป๋อง
บุหรี่นอกไขว้หลัง หน้าถมึงทึงที่ร.พ.เลิดสินทุกเย็น ผมก็กลัวเหลือเกิน กลัวจะเกิดศึก
ชิงนางเหมือนชาวบ้านทัว่ ไป จะพากันเสียชือ่ ไปหมด ความจริงเรือ่ งนีอ้ ยูท่ คี่ ณ
ุ สุมาลีคนเดียว
คุณหมอนิรันดร์ของผมแม้จะเตี้ยไปสักนิด แต่ก็จัดเป็นชายไทย สมาร์ท หล่อเหลาเหมือน
กัน เต้นร�ำเท้าไฟ สังคมดี ใช้เพื่อนหญิงเปลืองคนหนึ่งของกรุงเทพฯ แพทย์ที่กล่าวถึงนี้มี
คืนหนึ่งต้องมุดรั้วพู่ระหงออกไป คืนนั้นแทบจะเรียกว่า คืนแห่งความวิกฤต “ เพื่อพิชิตใจ
นาง ” ผมกลัวจะต้องเย็บแผลให้ใครคนหนึ่งเสียแล้ว แต่เหตุการณ์ก็ลงเอยไปด้วยดี ทั้งคู่
ก็เลยอยู่ดีมีสุขโขที่ชัยนาทจนปัจจุบันนี้ เกลียดเลิดสินแต่แรกๆ ต่อมาก็ดันเป็นเขยเลิดสิน
ประชดความเกลียดเสียเลย
บทส่งท้าย พวกเราได้ท�ำหน้าที่จนครบแล้ว เราก็จากเลิดสินไป ไม่ได้คิดเลยว่า
จะต้องกลับเข้ามาใหม่ ผมเองก็ต้องออกต่างจังหวัดตามกฎของกรมการแพทย์ ว่าต้อง
ออกไปร.พ.ต่างจังหวัดอย่างน้อย 1 ปีแล้วจึงมีสิทธิย้ายเข้ามาอยู่ใน ร.พ.ในกรุงเทพฯได้
ก่อนจะออกไป อ.จ.แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาลแผนกเด็ก ร.พ.หญิงได้ให้ความหวังเต็มที่
จะเรียกให้กลับมาร่วมงานกันเมือ่ ถึงเวลาครบการปฎิบตั งิ านร.พ.ต่างจังหวัดแล้ว ผมได้ไป
ประจ�ำที่ ร.พ. ราชบุรีอยู่ร่วมกับน.พ.สมนึก วิทิศวรการ ซึ่งเป็นแพทย์ประจ�ำบ้านรุ่นพี่

1 ปีที่ร.พ.หญิง เคยร่วมงานกันตอนต้นๆปีมาชักชวนกัน
ไป พอปฎิบัติงานได้ประมาณ 8 เดือน ก็ได้รับโทรเลขของ
อ.จ.น.พ.หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์ เรียกตัวให้มาท�ำงาน
ประจ�ำที่ร.พ.เลิดสิน ท่านก�ำลังรับต�ำแหน่งผ.อ.ก.แทน
อ.จ.ขุนรัตน์ ผมงงงวยไปหมด ตัดสินใจไม่ถูกในระยะนั้น
ลูกพี่คุณหมอสมนึก(ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้ว) ก็ออก
อุบายว่าให้ตอบรับไปก่อนเถอะ ต่อไปไม่เอาก็ตอบปฎิเสธ
ก็ได้ แล้วก็ช่วยกุลีกุจอไปพบไปรษณีย์จังหวัด ท�ำโทรเลข
ตอบเสียยาวเฟื้อยยังกะจ.ม.ไม่ปาน เพราะไม่ต้องเสียเงิน
หัวหน้าไปรษณีย์เขาเคาะเครื่องส่งไหว้วานกันให้ส่งที่
ร.พ.เลิดสินใกล้ๆไปรษณียก์ ลางแค่นนั้ เอง ในทีส่ ดุ ก็เป็นไป
ตามดวง อ.จ.หมอเชิ ด โทณะวนิ ก ได้ เข้ า มาเป็ น
ผ.อ.ก.ร.พ.เลิดสินอย่างเป็นทางการ และค้นหาเรื่องผม
ติดต่อกับ ร.พ.เลิดสิน ผมก็เคยผ่านงานร.พ.กลาง ซึง่ ตอนนัน้
ท่ า นเป็ น senior surgoen ศั ล ยแพทย์ อ าวุ ธ โสของ
ร.พ.กลางอยู่ ท่านก็เลยออกค�ำสั่งให้ผมเข้ากรุงเทพฯ
ประจ�ำร.พ.เลิดสินด่วน เรือ่ งก็เลยตามเลยมาจนบัดนีแ้ หละ
แรกก็เกลียด ร.พ.เลิดสิน ในที่สุดก็หนีไม่พ้น แต่ไม่ได้
ของทีร่ ะลึกจากเลิดสินติดมือไปเหมือนอย่างคุณหมอนิรนั ดร์
ซึ่งต่างก็ร่วมงานวันเดียวกันและจากเลิดสินไปเมื่อครบ
วาระของการเป็นแพทย์ประจ�ำบ้านหมุนเวียน
ที่มาภาพ
หนังสือที่ระลึกเปิด “ตึก 33 ปี”
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
15 เมษายน 2525

107

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงพยาบาลเลิ
ดสิน ช่วงปี พ.ศ.2495-2562

ความทรงจำ�ในอดีต
(สภาวะ ร.พ.เลิดสิน
เมื่อปี พ.ศ.2495)

ตอนที่ ๒

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน
ช่วงปี พ.ศ.2495-2562
ทพ.นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
นายสมัย เสือครบุรี
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กครั้งที่ผู้เขียนเปิดดูภาพถ่ายตึกเก่าๆ ของ
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น จากหนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก ใน
วาระต่างๆ ของโรงพยาบาลหัวใจของผู้เขียน
จะเต้นแรงขึน้ อย่างผิดปกติ คล้ายตกในภวังค์
เหมือนโดนสะกดให้ย้อนอดีตกลับไปสู่ช่วง
เวลาในภาพถ่ายนั้น ซึ่งแน่นอนเป็นไปไม่ได้ เพราะเครื่อง
ย้อนเวลาในการ์ตูนโดราเอมอน หรือเครื่องย้อนเวลาใน
หนังเจาะเวลาหาอดีต (Back to the Future สร้างโดย
สตีเว่น สปิลล์เบิร์ก) ไม่มีอยู่จริง
อาศัยการอ่านหนังสือของคุณอเนก นาวิกมูล ทีท่ า่ น
สามารถวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลของภาพถ่ายเก่าได้
อย่างถูกต้องและเป็นระบบด้วยวิธกี ารใช้ขอ้ มูลจากบันทึก
เก่าทีม่ อี ยู่ ประกอบค�ำสัมภาษณ์หรือพูดคุยกับคนเก่าแก่ที่
อยู่ในช่วงเวลาของภาพถ่ายนั้นๆ ในการเขียนค�ำอธิบาย
ภาพถ่ายต่างๆ ซึ่งผู้เขียนก็ได้ใช้วิธีการดังกล่าวข้างต้นใน
การเขียนบทความฉบับนี้
การเขียนบทความ “การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
ของโรงพยาบาลเลิดสิน ช่วงปี พ.ศ.2495-2562” มีจุด
เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในภาพถ่ายเก่าที่
บันทึกไว้ในช่วงเวลาต่างๆ ภาพถ่ายส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่

ถูกบันทึกไว้ในช่วงปี 2502-2512 ที่นายแพทย์คง
สุวรรณรัต อดีตท่านผูอ้ ำ� นวยการ ได้ให้เจ้าหน้าทีถ่ า่ ยภาพ
อาคารและบรรยากาศโรงพยาบาลในช่วงเวลานั้นและอัด
เป็นภาพขนาดโปสการ์ด บางภาพถูกเก็บไว้ในหน่วยงาน
เวชนิทัศน์ บางภาพอยู่ในอัลบั้มส่วนตัวของเจ้าหน้าที่
อาวุโสของโรงพยาบาล บางภาพถูกตีพิมพ์ในหนังสือที่
ระลึกในวาระต่างๆ ของโรงพยาบาลเลิดสิน ในส่วนข้อมูล
ล�ำดับการสร้างตึก/อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ผู้เขียนได้
มาจากหนังสือทีร่ ะลึกครบรอบกระทรวงสาธารณสุข ครบ
รอบกรมการแพทย์หรือของโรงพยาบาลเลิดสินในวาระ
และช่วงเวลาต่างๆ แต่ข้อมูลที่ส�ำคัญที่สุด คือ ข้อมูล
ปฐมภูมทิ บี่ นั ทึกได้โดยอาจารย์แพทย์อาวุโสทีท่ ำ� งานอยูใ่ น
ช่วง เวลานั้นๆ ซึ่งท่านได้บอกเล่าถึงสภาพและการใช้งาน
ของตึก/อาคารต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์
อาจารย์แพทย์อาวุโส พยาบาลอาวุโส เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของ
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนส�ำคัญที่ช่วยให้ผู้เขียน
สามารถสร้างแผนผังและอธิบายภาพถ่ายเก่าๆของโรง
พยาบาลได้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
บทความฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผอู้ า่ นทุกท่าน
ได้ย้อนเวลา (คล้ายนั่งเครื่อง Time Machine) ไปเห็น
สภาพของโรงพยาบาลเลิดสินในช่วงเวลาต่างๆ ว่ามีสิ่ง
ก่อสร้างอะไร ตั้งอยู่ต�ำแหน่งไหนและมีลักษณะเป็นเช่นไร
รวมถึงเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เห็นความเปลีย่ นแปลงทางกายภาพ
ของโรงพยาบาล เช่น เมือ่ มีการรือ้ ถอนตึก/อาคารเก่าออก
ไป จะมีตึก/อาคารใดถูกสร้างขึ้นมาทดแทน

บทความนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
1. แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน (2495-2562)
แสดงตึก/อาคารต่างๆ ที่มีในช่วงปี พ.ศ.ต่างๆ (ตัวเลข
พ.ศ.ในวงเล็บ คือ ปี พ.ศ.ที่สร้าง) ผู้เขียนแบ่งช่วงเวลาใน
การน�ำเสนอ โดยเริ่มจากปี พ.ศ.2495 เนื่องจากมีการ
บรรยายสภาพของโรงพยาบาลจากบทความชือ่ ความทรง
จ�ำในอดีต สภาวะโรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อปี พ.ศ.2495
เขียนโดย นายแพทย์วัลลภ ดุลยพฤกษ์ จากนั้นจะเลือกปี
พ.ศ. ที่มีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิดขึ้น เช่น การวางศิลาฤกษ์ตึก
การสร้างตึก ตึกสร้างเสร็จหรือเปิดตึกตามล�ำดับ ดังนี้
1.1 พ.ศ. 2495 (5 ปี หลังการเริ่มก่อสร้างตึก
เลิดสิน1 ตึกเลิดสิน2 บ้านพักแพทย์ 2 หลัง) เนื่องจากมี
บทความของนายแพทย์วลั ลภ ดุลยพฤกษ์ ทีบ่ รรยายสภาพ
โรงพยาบาลเลิดสินในช่วงเวลานี้
1.2 พ.ศ. 2506 มีพธิ วี างศิลาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายใน
4 ชั้น (คาดว่าเป็นตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม
และปีกด้านตึกสเตททาวเวอร์)
1.3 พ.ศ. 2509 เปิดตึกอ�ำนวยการ 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
แต่ ก ารสร้ า งแผนผั ง โรงพยาบาลมี ข ้ อ จ� ำ กั ด
เนื่องจากไม่มีแบบพิมพ์เขียว หรือแผนผังโรงพยาบาลใน
อดีตที่บันทึกไว้อย่างเป็นทางการเลย ผู้เขียนใช้ภาพถ่าย
floor plan ที่ทางโรงพยาบาลเคยจัดท�ำไว้ร่วมกับแผนผัง
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แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2495

แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2506
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แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2509

4

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�้ำ 11.เรือนไม้ 2 ชั้น ชั้นบนเป็นที่พักแพทย์
ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน
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พ.ศ. 2506 วางศิลาฤกษ์ตึกคนไข้ภายใน 4 ชั้น
(ก่อนทุบตึกโรงพยาบาลบางรัก)
1. ตึกโรงพยาบาลบางรัก 2. อาคารเภสัชกรรม 1 ชั้น
3. ห้องท�ำงานแผนกธุรการชั้นเดียว (2502) ต่อเติมเป็น 2 ชั้น (พ.ศ.
2504) 4. ตึกเลิดสิน 1 5. ตึกผูป้ ว่ ยหญิงและเด็ก 3 ชัน้ (=พิเศษ2-3)
6. ตึกผ่าตัดชั้นเดียว (2501) (ต่อเติมเป็น 2 ชั้น พ.ศ.2504 )
7. ตึก x-ray 3 ชั้น (2506) 8.บ้านพักแพทย์ (หลังที่ค่อนไปถนน
ศรีเวียง) (2492) 9. ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (2505)
(=ตึกคนไข้ภายใน) 10. ตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น (=ตึกผ่าศพเก่า (2501)
11. ตึกเลิดสิน2 (=ตึกผู้ป่วยหญิง) 12. อาคารกายภาพบ�ำบัดชั้นเดียว
(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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อนึง่ ตึก/อาคารแต่ละหลัง (แต่ละชัน้ ) เมือ่ เวลาผ่าน
ไปจะมีการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อตึก/อาคาร
สร้างเสร็จใหม่ ผู้เขียนบทความจึงเพิ่มชื่อตึก/อาคารที่เจ้า
หน้าทีใ่ นยุคหลังๆ ใช้เรียกชือ่ อย่างคุน้ ปากไว้ในวงเล็บ เพือ่
ให้ผู้อ่านที่ทันได้เห็นหรือเคยใช้งาน ตึกนั้นๆ เกิดความ
เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ผู้เขียนบทความได้ระบุปี พ.ศ.ใน
วงเล็บ เพื่อบอกปีที่สร้าง แต่หากสามารถระบุปีที่ตึก/
อาคารสร้ า งเสร็ จ หรื อ เปิ ด ใช้ ง าน ผู ้ เขี ย นจะระบุ ร าย
ละเอียดไว้ในวงเล็บ แต่จะไม่ระบุปี พ.ศ. หลังชื่อตึก หาก
ไม่สามารถหาเอกสารอ้างอิงได้ หรืออาจเพียงระบุวา่ สร้าง
ก่อนปี พ.ศ. ใด เมือ่ สามารถเทียบเคียงได้วา่ มีการสร้างตึก
ก่อนปี พ.ศ.นั้นๆ แล้ว ส่วนแผนผังโรงพยาบาล หากมีการ
ระบุปพี .ศ. ทีส่ ร้างตึกเสร็จไว้ในแผนผังก่อนหน้า ผูเ้ ขียนจะ
เขียนเพียงชื่อ ตึกไว้ในแผนผังเท่านั้น
ขอเชิญท่านผู้อ่านทุกท่านร่วมย้อนเวลากับผู้เขียน
กลับไปสู่บรรยากาศโรงพยาบาลเลิดสิน ณ ปี พ.ศ.2495
กันเลยครับ

ถนนเ
จริญก

มี ค วามน่ า สนใจมากขึ้ น โดยหากผู ้ อ ่ า นมี มื อ ถื อ ที่ เ ป็ น
แอนดรอยด์เวอร์ชั่น 4 หรือ เวอร์ชั่น 5 เมื่อโหลด App
ชื่อ LERDSIN AR จาก PLAY STORE ซึ่งมีรูปแบบของ
App ดังภาพทีป่ รากฎตอนท้ายของย่อหน้านีแ้ ล้วน�ำมาสแกน
แผนผังที่อยู่ในบทความนี้จะปรากฏเป็นตึก/อาคาร ใน
ลักษณะ 3 มิติ (3DAR (Augmented Reality)) ปรากฏ
ขึ้ น มาในจอภาพโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ โดยปรากฏไล่ เรี ย ง
ตามล�ำดับการสร้าง ตึก/อาคาร ก่อน-หลัง ผูเ้ ขียนบทความ
คาดหวังว่า “ลูกเล่น” ดังกล่าวจะช่วยท�ำให้ผอู้ า่ นบทความ
ตื่ น ตา ตื่ น ใจ และสามารถเข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลง
ทางกายภาพของโรงพยาบาลเลิดสินได้ดีขึ้น

ถนนเ
จริญก
รุง

อาคารโรงพยาบาลเลิดสินและแผนผังพื้นที่ ที่จะก่อสร้าง
อาคารรวมบริการผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลเลิดสินทีอ่ ยูใ่ นเอกสาร
“ค�ำชีแ้ จงประกอบการแปรญัตติคำ� ของบประมาณประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2536 ส�ำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรวม
บริการผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข” และใช้ภาพถ่ายเก่าๆ ในอดีตมาประกอบใน
การเขียนแผนผังโรงพยาบาลยุคต่างๆ ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัด ใน
เรื่องความถูกต้องของขนาดและสัดส่วนของตึก/อาคาร
ต่างๆ รวมถึงต�ำแหน่งของตึก/อาคารต่างๆ
2. ภาพถ่ายตึก/อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาล
บางรัก โรงพยาบาลเลิดสิน ( -2562) ประกอบค�ำ
บรรยายว่าตึก/อาคารต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ คือ ตึก/
อาคารอะไร รวมถึงระบุว่าเป็นมุมมองของการถ่ายภาพ
จากด้านใด แต่การน�ำเสนอภาพถ่ายเก่ามีข้อจ�ำกัดอย่าง
หนึ่ง คือ ผู้เขียนไม่สามารถหาภาพเก่าตั้งแต่เริ่มสร้างตึก/
อาคารได้ ภาพทีน่ ำ� เสนอจึงเป็นภาพทีม่ ที งั้ ภาพตึก/อาคาร
เก่าทีส่ ร้างในยุคแรกๆ อยูเ่ คียงข้างกับตึก/อาคารใหม่ทถี่ กู
สร้างในยุคต่อมา และผู้เขียนอาจน�ำเสนอภาพบางภาพ
มากกว่าหนึ่งครั้ง เมื่อต้องบรรยายถึงตึก/อาคารอื่นที่
ปรากฏร่วมในภาพนั้นๆ
	3. Time Line ของตึ ก /อาคาร/สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลเลิดสิน (2472-2562)
โดยระบุปี พ.ศ.ที่เริ่มสร้าง/สร้างเสร็จ/ท�ำพิธีเปิดตึก/
อาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในโรงพยาบาล พร้อมระบุ
หนังสืออ้างอิงที่เป็นที่มาของข้อมูล ในส่วนของแผนผัง
โรงพยาบาล คุณสมัย เสือครบุรี หนึง่ ในทีมผูเ้ ขียนบทความ
ได้น�ำวิทยาการใหม่มาช่วยท�ำให้การดูแผนผังโรงพยาบาล
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พ.ศ. 2509 (เปิดตึกอ�ำนวยการ)
1. ตึกอ�ำนวยการ (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�ำบัด 4 ชั้น (สร้าง 2509)
14. ตึกประกอบอาหาร, ซักฟอก 3 ชั้น
15. อาคารพักคนงาน, ห้องช่าง 3 ชัน้ (สร้างประมาณ ปี 2508-2509)
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แผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2545

ีลม

ีลม

ถนนส

ถนนส

ถนนเ
จริญก
รุง

3

4

3

8

4

)

)

10

9

ถนนศ

รีเวียง

13

12
14

11
15

พ.ศ. 2525 ตึก 33 ปี สร้างเสร็จ
1. ตึกอ�ำนวยการ 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�ำบัด 4 ชั้น
14. ตึกประกอบอาหาร, ซักฟอก 3 ชั้น
15. อาคารพักคนงาน, ห้องช่าง 3 ชั้น
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ภาพถ่ายFloor plan
(เอกสารหน่วยงานเวชนิทัศน์)

7
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เอกสารอ้างอิงการเขียนแผนผังโรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2495-2562
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ถนนศ

รีเวียง

5

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

ถนนศ

รีเวียง

5

9

พ.ศ. 2562 ก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น
1. ตึกผูป้ ว่ ยนอก (= ตึกอ�ำนวยการเดิม) 2. ศูนย์แพทยศาสตร์ ชัน้ คลินกิ
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�ำบ้านชั่วคราว 4 ชั้น
9. บริเวณก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสิน
28 ชั้น
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ภาพถ่ายในอดีตของโรงพยาบาลเลิดสิน
ภาพเก่าตึก/อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
โรงพยาบาลบางรัก, โรงพยาบาลเลิดสิน

ตึกโรงพยาบาลบางรัก (2482)

2

5

4

1

3
6
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ภาพที่ 1 กลางภาพ คือ ประตูทางเข้า OPD โรงพยาบาลเลิดสิน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ปีกตึกด้านตะวัน
ออก (3 ชั้น) ของตึกโรงพยาบาลบางรัก ซ้ายมือด้านหน้าของภาพคือ ก�ำแพงโรงพยาบาลบางรักมีป้าย “ทาง
เข้า” ติดบนเสา ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ หลังคาโรงจอดรถริมก�ำแพงโรงพยาบาลบางรัก (ถ่ายภาพจาก
ด้านถนนสีลม)
ภาพที่ 2 ประตูทางเข้า OPD โรงพยาบาลเลิดสิน เหนือประตูทางเข้ามีปา้ ยเขียนว่า “โรงพยาบาลเลิดสิน”
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
ภาพที่ 3 ด้านหน้าตึกโรงพยาบาลบางรักต�ำแหน่งกลางตึก (2 ชั้น) และปีกตึกด้านตะวันตก (3 ชั้น)
สังเกตมีบันได 5 ขั้น หน้าประตูทางขึ้นตึก ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโรงพยาบาลบางรักใช้เป็นทางเข้า-ออก
มีตราสัญลักษณ์ “ภปร” ติดอยู่ด้านบนสุดของตึกต�่ำลงมาบริเวณชั้น 2 ของตัวตึกมี ตัวอักษร “โรงพยาบาล
บางรัก” และมีธงชาติไทยประดับทีห่ น้าต่าง ชัน้ 2 (คาดว่าถ่ายภาพนีใ้ นช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9)
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม) (ภาพที่1, 2, 3 คือ ภาพ ตึกโรงพยาบาลบางรัก ปีกตึกด้านตะวันออก กลางตึก
และปีกตึกด้านตะวันตก ตามล�ำดับ)
ภาพที่ 4 ด้านหลังของภาพ คือ ตึกโรงพยาบาลบางรัก สังเกตเห็นปีกตึกด้านตะวันตก (3 ชั้น) และ
ส่วนกลางของตึก (2 ชัน้ ) ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ หลังคาอาคารผ่าตัดชัน้ เดียว (= ตึกปฐมพยาบาล สร้าง
ยุคนายแพทย์เชิด โทณะวนิก อดีตท่านผู้อ�ำนวยการ ต่อมาใช้เป็นห้องท�ำน�้ำเกลือ) (ถ่ายภาพจากด้านถนน
ศรีเวียง ต�ำแหน่งหน้าห้องฟันบริเวณชั้น 2 ตึกเลิดสิน 1)
ภาพที่ 5 ภาพถ่ายบริเวณ OPD และที่นั่งผู้ป่วยรอตรวจ, ซ้ายมือสุด คือ บริเวณท�ำบัตรผู้ป่วย,ซ้ายมือ
ด้านหลังของภาพบริเวณที่มีผู้ชาย 4 คน ยืนอยู่ คือ หน้าห้องยา (สังเกตป้าย”ห้องยา”) กลางภาพ คือ
ห้องตรวจคนไข้, ขวามือของภาพ คือ ทางเดินหน้าห้องตรวจที่ทอดยาวถึงสะพานทางเชื่อมไปตึกเลิดสิน 1
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งประตูทางเข้าตึกโรงพยาบาลบางรัก)
ภาพที่ 6 ถ่ายภาพบริเวณ OPD และที่นั่งผู้ป่วยรอตรวจ ซ้ายมือด้านบนของภาพ สี่เหลี่ยมสีขาว
ข้างตู้เก็บบัตรผู้ป่วย คือ ประตูทางเข้าตึก โรงพยาบาลบางรัก ส่วนที่เป็น OPD โรงพยาบาลเลิดสิน ถัดไป
ด้านขวามือเป็นตูเ้ ก็บบัตรผูป้ ว่ ย ขวามือด้านบนของภาพ คือ ห้องปฐมพยาบาล (ถ่ายภาพจากด้านถนนด้านศรีเวียง
ต�ำแหน่งทางเดินหน้าห้องตรวจ)
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ตึกเลิดสิน ๑ (2490)
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ภาพที่ 7 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านหน้าตึกเลิดสิน1 ซึ่งหันไปทางถนนศรีเวียง บริเวณชั้น
2 สังเกตเห็น ตัวอักษร “สิน” ซึ่งน่าจะมาจากค�ำเต็มว่า “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)
(ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์ต�ำแหน่งหน้าตึกผ่าตัด)
ภาพที่ 8 ซ้ายมือของภาพ คือ ชั้น 2 ของตึกเลิดสิน1 มองเห็นกันสาดชั้น1ของตึกและ
หลังคาชั้น 2 ของตึก กลางภาพ เห็นทางเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 มีรั้วโปร่งกันผู้ป่วยตก ขวามือ
ของภาพ คือ ตึก พิเศษ 2-3 (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์ ต�ำแหน่งระเบียง ชั้น 2 ของ
ตึกเลิดสิน1 ปีกตึกด้านตะวันตก)
ภาพที่ 9 ซ้ายมือของภาพ คือ ชัน้ ล่างตึกเลิดสิน1 สังเกตเห็นระเบียงทางเดินโดยรอบห้อง
ผู้ป่วยสามัญ ซ้ายมือสุดของตึก คือ ห้องอาหารผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้, ห้องพักพยาบาลเวร,
ห้องน�้ำห้องส้วม กลางภาพ คือ ทางเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกพิเศษ
2-3 ด้านหน้าตึกเห็นคนงานและนั่งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้าง (คาดว่าอยู่ระหว่างการตบแต่งตึก
ขั้นสุดท้าย) ขวามือด้านหน้าของภาพ เป็นสนามหญ้าปลูกต้นไม้เป็นแถวโดยรอบ (ถ่ายภาพจาก
ด้านตึกสเตททาวเวอร์ ด้านหน้าตึกเลิดสิน1 ต�ำแหน่งปีกตึกด้านตะวันตก)
ภาพที่ 10 ซ้ายมือด้านหน้าของภาพคืออาคารผ่าตัดชัน้ เดียว (=ตึกปฐมพยาบาลสร้างสมัย
นพ.เชิด โทณะวนิก อดีตท่านผู้อ�ำนวยการ (พ.ศ.2496-2502) ซ้ายมือด้านหลังภาพ คือ ปีกตึก
3 ชัน้ ด้านตะวันออกของโรงพยาบาลบางรัก กลางภาพด้านหลัง คือ ห้องธุรการและทางเดินเชือ่ ม
ระหว่างตึกโรงพยาบาลบางรัก (ซ้าย) กับตึกเลิดสิน1 (ขวา) ขวามือของภาพ กันสาดชั้น 1 ของ
ตึกเลิดสิน1 (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 11 คือ ตึกเลิดสิน1 อยู่ระหว่างการรื้อถอน เพื่อเตรียมก่อสร้างตึก 33 ปี ซ้ายมือ
ด้านหลังภาพ คือ ตึกอ�ำนวยการ กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกบริษัทบอร์เนียว ขวามือของภาพ คือ
ตึกโรงแรมฮอลิเดย์อินน์ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 12 ซ้ า ยมื อ ของภาพ คื อ ตึ ก เลิ ด สิ น 1 สั ง เกต ป้ า ยชื่ อ “ตึ ก เลิ ด สิ น ”
ที่ผนังของระเบียงชั้น2 มองเห็นทางเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 (ด้านขวามือ) ขวามือสุดของภาพ
คือ กรอบซีเมนต์หล่อสร้างรอบหน้าต่างของตึกผ่าตัดชั้น 1, 2 (ถ่ายภาพจากระเบียงของชั้น 2
ตึก x-ray)
117

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

13

ตึกเลิดสิน 2 (2490)

14
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ภาพที่ 13 ซ้ายมือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์ (หลังที่อยู่ค่อนมาทางถนนศรีเวียง) กลางภาพ คือ ตึกเลิดสิน2
(อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง เนือ่ งจากเห็นกองทรายด้านหน้าของภาพและมีนงั่ ร้านอยูโ่ ดยรอบตัวตึก) (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 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของตึกนี้ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 15 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านข้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม สังเกตจุดยึดสายไฟฟ้าที่ผนังตึก
ด้านนอก (เปรียบเทียบกับผนังตึก ชั้น ๑ ของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมในภาพที่57) กลางภาพด้านหลัง
คือ ตึกเลิดสิน2 ขวามือด้านหลังภาพ คือ โรงประกอบอาหารและซักฟอก 3 ชั้น สังเกตว่ามีการต่อเติมหลังคายื่นมา
ทางตึกเลิดสิน2 (เปรียบเทียบกับภาพที่18, 57) ด้านหน้าของภาพ คือ บริเวณก่อสร้างตึกกายภาพบ�ำบัด มุมขวาบน
และมุมขวาล่างของภาพ น่าจะเป็นบริเวณเรือนพักคนงาน (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 16 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านหน้าตึกเลิดสิน2 ซึ่งหันไปด้านถนนศรีเวียง สังเกตตัวอักษร “สิน” ที่ชั้น
2 ของตึกบริเวณหน้าบันของตึกซึ่งน่าจะมาจากค�ำเต็มว่า “เลิดสิน” กลางภาพเห็นอาคาร 3 ชั้น อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ชั้นล่างเป็นห้องท�ำงานของช่าง 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�ำลังก่อสร้าง 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�ำแหน่งการเชื่อม
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)
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บ้านพักแพทย์ (2490)

22
19

21
20
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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
ตึกด้านทางด่วน ต�ำแหน่งทีเ่ ป็นตึก 5 ชัน้ ใช้เป็นบันไดและลิฟท์ ขึน้ -ลง (ในภาพ
สร้างถึงชั้นที่ 3) สร้างในบริเวณที่เคยเป็นบ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทางถนน
สีลม (เปรียบเทียบกับภาพที่ 19) ขวามือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์หลังค่อน
ไปทางถนนศรีเวียง (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)		
ภาพที่ 21 ด้านหน้าของภาพ คือ ด้านหลังของบ้านพักแพทย์หลังค่อน
ไปทางถนนศรีเวียง กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกสามัญ 4 ชัน้ ปีกตึกด้านถนนสีลม
(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
ตึกด้านถนนสีลมทีย่ นื่ ไปด้านตึกสเตททาวเวอร์ (เปรียบเทียบกับภาพที5่ 7) (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนศรีเวียง ต�ำแหน่งหน้าหน้าตึกพยาธิ)
ภาพที่ 22 ซ้ายมือของภาพ คือ หลังคาบ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทาง
ด้านถนนศรีเวียง กลางภาพ คือ ตึกเลิดสิน 2 อยู่ระหว่างปรับปรุง (สังเกตเห็น
นั่งร้านรอบตึกและกองทรายบริเวณด้านหน้าของภาพ) (ถ่ายภาพจากด้านตึก
สเตททาวเวอร์)
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ตึกผ่าตัดชั้นเดียว (2501)
ตึกผ่าตัด 2 ชั้น (ต่อเติมจากตึกผ่าตัดชั้นเดียว 2504)

23

25
26
27

ภาพที่ 23 กลางภาพ คือ ตึกผ่าตัดชั้นเดียว มีทางลาดทอดมาทางตึกเลิดสิน1 สังเกต
กรอบซีเมนต์หล่อสร้างรอบหน้าต่างของตึกผ่าตัด (เป็นลักษณะเฉพาะของตึกนี)้ กลางภาพด้าน
หลัง คือ หอถังน�้ำสูง (2497) ขวามือด้านหลังของภาพ คือ เรือนแถวคนงานชั้นเดียว ขวามือ
ด้านหน้าของภาพ คือ บริเวณของชั้นล่างตึกเลิดสิน1 (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ในต�ำแหน่ง
ปีกตึกด้านตะวันออกของตึกเลิดสิน1)
ภาพที่ 24 กลางภาพ คือ ตึกผ่าตัดระหว่างการต่อเติมเป็น 2 ชั้น ขวามือ คือ หอถังน�้ำ
สูงที่เมื่อเปรียบเทียบกับความสูงของตึกผ่าตัดชั้นที่ 2 ท�ำให้คาดได้ว่าหอถังน�้ำสูงมีความสูง
ประมาณตึก 3 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ต�ำแหน่งชั้น 2 ของทางเชื่อมระหว่างตึก
เลิดสิน1 กับตึกพิเศษ 2-3)
ภาพที่ 25 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกผ่าตัด 2 ชั้น (สร้างเสร็จสมบูรณ์) ด้านหลังภาพ คือ
หอถังน�้ำสูง ขวามือของภาพ คือ เรือนแถวคนงาน ด้านหน้าของภาพ คือ รั้วโปร่งกันผู้ป่วยตก
ด้านข้างของทางเชื่อม ตึกเลิดสิน1 กับตึกพิเศษ 2-3 (เปรียบเทียบลักษณะรั้วโปร่งกับภาพที่
7, 8, 9) (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ต�ำแหน่งทางเชื่อม ชั้น 2 ระหว่างตึกเลิดสิน1 กับ
ตึกพิเศษ 2-3)
ภาพที่ 26 กลางภาพ คือ ตึกผ่าตัด 2 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งถนน
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�ำแหน่งที่เป็นตึก 5 ชั้น ใช้เป็นบันไดและ
ลิฟท์ขนึ้ -ลงตึก ขณะสร้างถึงชัน้ ที่ 3 สังเกตว่าก่อสร้างติดกับ ตึกผ่าตัดในต�ำแหน่งทีเ่ คยเป็นบ้าน
พักแพทย์ หลังค่อนไปทางถนนสีลม ขวามือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์ หลังค่อนมาทางถนน
ศรีเวียง (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)

24
122

123

สถาปนาครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตึก X-ray 4 ชั้น (2506)
อาคารเภสัชกรรม 1 ชั้น (2498)
อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น (2514)

28
31

33

29

32
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30

34

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 30 มุมด้านบนซ้ายมือของภาพ คือ ตึก 33 ปี ซ้ายมือกลางภาพ คือ ด้านหลังตึก X-ray ส่วนที่
เป็น 3 ชั้น และส่วนของตึก X-ray ที่เป็น 4 ชั้น (ต�ำแหน่งหน้าจั่วหลังคาและผนังสีขาวทางด้านขวามือของตึก
X-ray 3 ชั้น) กลางภาพ คือ ส่วนยื่นไปทางตึกสเตททาวเวอร์ของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลม (มองเห็น
ด้านข้างของหน้าจั่วหลังคาและมีช่องหน้าต่างสีด�ำ) กลางภาพด้านขวามือ คือ ด้านหลังตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น
(มองเห็นเป็นตึกสีส้ม) ขวามือของภาพ คือ ตึก 4 ชั้นสร้างใหม่ในเขต สเตททาวเวอร์ ด้านหน้าของภาพ ต�ำแหน่ง
รื้อถอนตึกแถว เพื่อสร้างตึกสเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพจากบริเวณก่อสร้างตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 31 กลางภาพ คือ ตึก x-ray ประกอบด้วยส่วนที่เป็น 4 ชั้น (ซ้ายมือ) และ 3 ชั้น (ขวามือ)
มีทาง ขึ้น-ลง อยู่ทางขวามือของตึก ซ้ายมือสุดของภาพอาคารสีด�ำ คือ ตึกพิเศษ 2-3 ถัดไปทางขวามือมองเห็น
เป็นกรอบซีเมนต์หล่อรอบหน้าต่าง คือ ตึกผ่าตัด ขวามือของภาพ หลังคาและระเบียงชั้น 2 ของตึกเลิดสิน 1
กลางภาพด้านหน้า คือ สนามที่อยู่ระหว่างตึกทั้ง 4 ตึก (ถ่ายภาพจากทางเชื่อมตึกชั้น 1 ระหว่างตึกเลิดสิน 1
กับตึกพิเศษ 2-3)
ภาพที่ 32 ซ้ายมือของภาพ คือ มุมอาคารผ่าตัดชั้นเดียว (=ตึกปฐมพยาบาล สร้างยุค นายแพทย์เชิด
โทณะวนิก อดีตท่านผูอ้ ำ� นวยการ) กลางภาพ คือ อาคารเภสัชกรรมชัน้ เดียว สร้างขนานกับปีกตึกด้านตะวันออก
ของโรงพยาบาลบางรัก ด้านหลังภาพ คือ ด้านหลังตึกโรงพยาบาลบางรัก (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วนต�ำแหน่ง
ถ่ายภาพน่าจะอยู่ที่ทางเชื่อมตึกโรงพยาบาลบางรักกับตึกเลิดสิน1)
ภาพที่ 33 อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น ขวามือของภาพ คือ ตึก 33 ปี (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 34 ซ้ายมือของภาพ ตึกอ�ำนวยการ กลางภาพ อาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น ขวามือของภาพ ตึก 33
ปี (ถ่ายภาพจากบริเวณรื้อถอนตึกแถว เพื่อสร้างตึกสเตททาวเวอร์)
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ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น (2504)
อาคารกายภาพบ�ำบัด ชั้นเดียว (2503) อาคารกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น (2509)

37

36
35

39

ภาพที่ 35 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร, ซักฟอก 3 ชั้น (สังเกตเห็น อิฐบล็อกฉลุลาย บริเวณชั้น
2, ชั้น 3 ของอาคาร) กลางภาพ ก�ำแพงโรงพยาบาลเลิดสินด้านถนนศรีเวียง กลางภาพด้านขวามือ คือ ประตูทางเข้า
โรงพยาบาลเลิดสิน ด้านถนนศรีเวียง กลางภาพด้านหลังสุด คือ ตึกแถว 2 ชั้น ริมถนนศรีเวียง มุมบนขวาของภาพ คือ
หลังคาอาคารกายภาพบ�ำบัดชั้นเดียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
ภาพที่ 36 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชัน้ กลางภาพด้านหลัง คือ อาคารกายภาพบ�ำบัด
ชั้นเดียว สังเกตการสร้างหลังคาซ้อน 2 ชั้น มีต้นหมากอยู่ด้านหน้าอาคาร กลางภาพด้านหน้า คือ พื้นที่ว่างระหว่างตึก
ประกอบอาหารกับตึกเลิดสิน2 (มองไม่เห็นตึกเลิดสิน2 ในภาพ) (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน)
ภาพที่ 37 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกเลิดสิน2 สังเกตค�ำว่า “สิน” ซึ่งน่าจะมาจากค�ำเต็มว่า “เลิดสิน” ที่ชั้น 2
ของตึกบริเวณหน้าบันของตึก กลางภาพ คือ เรือนพักคนงาน3 ชั้น (ชั้น2, 3 เป็นที่พักคนงาน ชั้น1 เป็นห้องช่าง) อยู่
ในระหว่างการก่อสร้างมีต้นหมากอยู่ด้านหน้าตึก ขวามือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น (ถ่ายภาพ
จากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 38 อาคารกายภาพบ�ำบัดชั้นเดียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
ภาพที่ 39 ซ้ายมือสุดของภาพ คือ อาคารกายภาพบ�ำบัดชัน้ เดียว เมือ่ มองลอดใต้ชายคาอาคารกายภาพบ�ำบัด
เห็นผนังสีขาว คือ ตึกผ่าตัด กลางภาพด้านซ้ายมือ ตึก 5 ชั้น คือ ต�ำแหน่งที่เป็นบันไดและลิฟท์ขึ้น-ลง ตึกสามัญ 4 ชั้น
ปีกตึกด้านทางด่วน (สาเหตุที่มีลักษณะเป็นตึก 5 ชั้น เนื่องจากจะต้องมีห้องเครื่องที่ ชั้น 5 เพื่อเป็นบริเวณติดตั้งรอก
ที่ใช้ดึงลิฟท์ขึ้น-ลง และเป็นบริเวณที่ช่างจะบ�ำรุงรักษาลิฟท์) กลางภาพด้านขวามือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้นปีกตึก
ด้านทางด่วน กลางภาพ บริเวณด้านหน้าตึก 4 ชั้น, 5 ชั้น เห็นเป็นเสามีริ้วธงคาดว่าเป็นบริเวณปะร�ำพิธีส�ำหรับพิธีวาง
ศิลาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายใน (= ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมและด้านตึกสเตททาวเวอร์) ขวามือด้านหน้าของ
ตึก 4 ชั้น มองเห็นหลังคาสามเหลี่ยมเล็กๆ คือ บริเวณด้านหน้าของบ้าน พักแพทย์ หลังค่อนไปทางถนนศรีเวียง ขวา
มือด้านหน้าของภาพ คือ บันไดทางขึ้นด้านหน้าตึกเลิดสิน2 (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง ต�ำแหน่งถนนทางออก
ประตูโรงพยาบาลเลิดสิน ด้านถนนศรีเวียง)
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40

44

41
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ภาพที่ 40 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านข้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้าน
ถนนสีลม สังเกตจุดยึดสายไฟฟ้าที่ผนังตึก (เปรียบเทียบกับภาพที่57) กลาง
ภาพด้านหลัง คือ ตึกเลิดสิน2 ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร
และซักฟอก 3 ชัน้ สังเกตว่ามีการต่อเติมหลังคายืน่ มาทางตึกเลิดสิน2 (เปรียบ
เทียบกับภาพที่18, 57 และก่อนต่อเติมหลังคาในภาพที่35, 36) ด้านหน้า
ของภาพ คือ บริเวณก่อสร้างตึกกายภาพบ�ำบัด มุมขวาบนและมุมขวาล่างของ
ภาพ น่าจะเป็นบริเวณเรือนพักคนงาน (ภาพนีถ้ า่ ยในคราวเดียวกับภาพ ที1่ 5)
(ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 41 ซ้ายมือของภาพ คือ หลังคาของตึกเลิดสิน2 กลางภาพด้าน
หลัง คือ ตึกแถว 3 ชั้น ริมถนนศรีเวียง กลางภาพด้านหน้า คือ ถนนแคบๆ
ภายในโรงพยาบาลไปสิ้นสุดที่ประตูโรงพยาบาลด้านถนนศรีเวียง ขวามือของ
ภาพ คือ ตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น มุมขวาล่างของภาพ คือ ทางลาดส�ำหรับ
เข็นผูป้ ว่ ยขึน้ ตึกฯ (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งทีถ่ า่ ยภาพน่าจะเป็น
บริเวณชั้น 2 ของตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์)
ภาพที่ 42 คือ ด้านข้างของตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น (ในภาพมองเห็น
ชัน้ 5 ของตึก คาดว่าเป็นส่วนของห้องเครือ่ งทีต่ ดิ ตัง้ ลิฟท์ขนึ้ -ลงตึก) น่าจะอยู่
ระหว่างการก่อสร้างเกือบเสร็จ เนือ่ งจากมีกองเศษไม้ใกล้ทางลาดขึน้ ตึก (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งที่ถ่ายภาพน่าจะเป็นชั้น 2 ของตึกเลื่อน
เธียรประสิทธิ์)
ภาพที่ 43 คือ ด้านหน้าตึกกายภาพบ�ำบัดน่าจะเป็นภาพถ่ายในยุค
หลั ง จากภาพที่ 4 1, 42 เนื่ อ งจากตึ ก มี ส ภาพเก่ า กว่ า และมี ป ้ า ย
“ตึกกายภาพบ�ำบัด” ติดบนผนังตึกด้านหันไปถนนสีลม ซ้ายมือ คือ ทางลาด
ขึ้นตึก (สังเกตลักษณะหน้าต่าง ชั้น1, และหน้าต่าง ชั้น 2 ข้างทางลาดขึ้นตึก
เปรียบเทียบกับภาพที่ 41) (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน)
ภาพที่ 44 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านหลังตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น
ขวามือของภาพ คือ ตึก 4 ชั้น สร้างใหม่ในเขตของตึกสเตททาวเวอร์ (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนศรีเวียง ต�ำแหน่งตึกแถวด้านหลังตึกสเตททาวเวอร์)
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ตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น (2501)
ตึกพยาธิ 6 ชั้น (2508)

45

48
46

50
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ภาพที่ 45 กลางภาพ คือ ตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องผ่าศพ ชั้นบนเป็นแผนก
พัสดุ ซ้ายมือด้านหลังของภาพ คือ รัว้ โรงพยาบาลเลิดสิน มองเห็นบ้านเรือนของประชาชนอยูด่ า้ น
หลังรั้ว (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 46 กลางภาพ คือ บริเวณก่อสร้างตึกสามัญ 4 ชัน้ (ปีกตึกด้านทางด่วน) เห็นปัน้ จัน่
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�ำแหน่งบันไดและลิฟท์ขึ้น-ลงตึก สังเกตเห็นเหล็กโครงสร้างของตึกที่โผล่จาก
ผนังตึกสีขาว คาดว่าเพือ่ รองรับการเชือ่ มต่อกับตึกสามัญ 4 ชัน้ ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ทจี่ ะ
สร้างภายหลัง (สังเกตต�ำแหน่งการเชือ่ มต่อของตัวตึก ในภาพที6่ 6, 74) กลางภาพ นัง่ ร้านก่อสร้าง
ด้านหน้าตึกพยาธิที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขวามือของภาพ คือ ตึกเลิดสิน2 (ถ่ายภาพจากด้าน
ตึกสเตททาวเวอร์ ต�ำแหน่งหน้าตึกกายภาพบ�ำบัด) (ภาพที่ 15, 18, 48, 57 ถ่ายในคราว
เดียวกัน แต่ต่างมุมมอง)
ภาพที่ 49 ระเบียงตึกพยาธิ ชัน้ 3 (หรือชัน้ 4) (ถ่ายจากด้านถนนสีลม คาดว่าเป็นต�ำแหน่ง
ระเบียงตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์)
ภาพที่ 50 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกพยาธิ 6 ชั้น ขวามือของภาพ คือ บ้านเรือนประชาชน
ซึ่งต่อมาเป็นบริเวณก่อสร้าง อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น ด้าน
หน้าของภาพ บริเวณที่รื้อถอนอาคารเพื่อสร้างตึกส่งเสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตท
ทาวเวอร์)
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ตึกสามัญ 4 ชั้น (= ตึกคนไข้ภายใน),ประกอบด้วย 3 ปีกตึก
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(ปีกตึกด้านทางด่วน ปีกตึกด้านถนนสีลม ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่51 กลางภาพ คือ บริเวณก่อสร้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (ซึ่งเป็นปีกตึก ซึ่งสร้างในระยะแรกสุด) ขวามือ
ของภาพ คือ ตึกชันสูตรศพ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่52 ซ้ายมือของภาพ คือ เรือนไม้ 2 ชั้น มีบันไดขึ้นชั้น 2 ที่หน้าเรือนชั้นบนเป็นที่พักแพทย์ ชั้นล่างเป็นที่พักคนงาน ซ้าย
มือด้านหลังหลังภาพ คือ ตึกผ่าตัดที่ต่อเติมเป็น 2 ชั้น ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน ต�ำแหน่งที่เป็น
ตึก 5 ชั้น ที่เป็นบันไดและลิฟท์ขึ้นลงตึกอยู่ระหว่างก่อสร้างถึงชั้นที่ 3 (สร้างบริเวณที่เคยเป็นบ้านพักแพทย์หลังค่อนไปทางถนนสีลม)
ขวามือของภาพ คือ บ้านพักแพทย์ชั้นเดียวหลังค่อนไปทางถนนศรีเวียง กลางภาพด้านหน้า คือ กองทราย ส�ำหรับก่อสร้างตึกสามัญ
4 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)
ภาพที่53 ซ้ายมือของภาพ คือ ด้านข้างตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วนบริเวณส่วนของตึก 5 ชั้น ที่เป็นบันไดและลิฟท์
ขึน้ -ลงตึก ซ้ายมือด้านหลังของภาพ ตึกสามัญ 4ชัน้ ปีกตึกด้านทางด่วนอยูร่ ะหว่างก่อสร้าง (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 ภาพนี้ถ่ายก่อน
พ.ศ. 2506 และตีพมิ พ์ภาพนี้ ในหนังสือเลิดสินเวชสาร ปีท1ี่ เล่มที่ 1 มกราคม 2506 ฉบับวาง
ศิลาฤกษ์ ตึกคนไข้ภายในโดยบรรยายใต้ภาพว่า “ตึกผูป้ ว่ ยชายก�ำลังก่อสร้าง” 29 มกราคม 2506)
ภาพที่ 54 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 ต�ำแหน่งหน้าตึกพยาธิ)
ภาพที่ 55 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)
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56

57

ภาพที่ 56 ซ้ า ยมื อ สุ ด ของภาพ คื อ อาคาร
กายภาพบ�ำบัดชั้นเดียว เมื่อมองลอดใต้ชายคาอาคาร
กายภาพบ�ำบัดเห็นเป็นผนังสีขาว คือ ตึกผ่าตัด กลางภาพ
ด้านซ้ายมือ ตึก 5 ชั้น คือ ต�ำแหน่งที่เป็นบันไดและลิฟท์
ขึ้น-ลง ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน (สาเหตุที่มี
ลักษณะเป็นตึก 5 ชั้น เนื่องจากต้องมีห้องเครื่องที่ ชั้น 5
เพื่อเป็นบริเวณติดตั้งรอกที่ใช้ดึงลิฟท์ขึ้น-ลง และเป็น
บริเวณที่ช่างจะบ�ำรุงรักษาลิฟท์) กลางภาพ บริเวณด้าน
หน้าตึก 4 ชัน้ , 5 ชัน้ เห็นเป็นเสามีรวิ้ ธงคาดว่าเป็นบริเวณ
ปะร� ำ พิ ธี ส� ำ หรั บ พิ ธี ว าง ศิ ล าฤกษ์ ตึ ก คนไข้ ภ ายใน
(= ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านถนนสีลมและด้านตึกสเตท
ทาวเวอร์) ขวามือด้านหน้าของตึก 4 ชัน้ หลังคาสามเหลีย่ ม
เล็กๆ คือ บริเวณด้านหน้าของบ้านพักแพทย์ หลังค่อนไป
ทางถนนศรีเวียง ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ บันไดทาง
ขึ้นด้านหน้าตึกเลิดสิน 2 (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง
ต�ำแหน่งถนนทางออกประตูโรงพยาบาลเลิดสิน ด้านถนน
ศรีเวียง)
ภาพที่ 57 ซ้ายมือของภาพ ตึกสีเทา คือ ด้านหลัง
ตึก X-ray กลางภาพ ตึกสีขาว คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึก
ด้านถนนสีลมส่วนที่ยื่นไปด้านตึกสเตททาวเวอร์ มองเห็น
ส่วนต่อของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)
(ภาพที่15, 18, 48, 57 ถูกถ่ายในคราวเดียวกัน แต่ต่าง
มุมมอง)

ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ (2508)

59

58

60
134

ภาพที่ 58 กลางภาพ คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ เมื่อสร้าง
เสร็จใหม่ๆ (สังเกตเห็นกองวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหน้าตึก) มีเหล็ก
โครงสร้างยื่นออกจากด้านหน้าและด้านข้างของตัวตึกเพื่อรองรับการ
เชื่อมต่อกับตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์ที่จะสร้างต่อ
มาในภายหลัง ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชัน้ ปีกตึกด้านทางด่วน
ทีส่ ร้างเชือ่ มต่อกับตึกเลือ่ น เธียรประสิทธิ์ (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตท
ทาวเวอร์)
ภาพที่ 59 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกเลือ่ น เธียรประสิทธิ์ (สังเกต
ป้ายชื่อตึกที่บริเวณชั้น 2) ขวามือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึ
กด้านสเตททาวเวอร์ ซึ่งเป็น ตึกสามัญที่สร้างเป็นปีกตึกสุดท้าย กลาง
ภาพด้านหน้า ที่ว่างรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยตึกสามัญ 3 ปีก กับตึก
เลื่อน เธียรประสิทธิ์ สังเกตเห็นต้นหมากบังป้ายชื่อ
ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ต�ำแหน่งที่ถ่าย
ภาพ คือ ที่ว่างระหว่างตึกสามัญ 4 ชั้น 3 ปีก และตึกเลื่อน เธียร
ประสิทธิ์)
ภาพที่ 60 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชัน้ กลาง
ภาพด้านซ้ายมือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านตึกสเตททาวเวอร์
กลางภาพ (หลังต้นไม้สูง) คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ 5 ชั้น มองเห็น
ปล่องทึบสูง 6 ชัน้ คือ ส่วนของตึกเลือ่ น เธียรประสิทธิ์ ทีเ่ ป็นลิฟท์และ
บันไดขึน้ -ลงตึก กลางภาพด้านขวามือ คือ ตึกพยาธิ 6 ชัน้ ซ้ายมือด้าน
หลังสุดของภาพ คือ ตึก 33 ปี ขวามือของภาพ คือบ้านเรือนประชาชน
ซึ่งต่อมาเป็นบริเวณก่อสร้าง อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล โรง
พยาบาลเลิดสิน 28 ชั้น กลางภาพด้านหน้า คือ บริเวณก่อสร้างตึกส่ง
เสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง)
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ภาพแสดงการรือ้ ถอนอาคาร 3 หลัง เพือ่ สร้างตึกส่งเสริม
บริการ

61

63
64

62
136

(รือ้ ถอนตึกเลิดสิน 2 เรือนพักคนงาน 3 ชัน้ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชัน้ )
ภาพที่ 61 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกเลิดสิน2 (หอพักแพทย์) กลางภาพ
ด้านหลัง คือ เรือนพักคนงาน 3 ชั้น ขวามือของภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร
ซักฟอก 3 ชั้น (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์ คาดว่าถ่ายภาพจากชั้น
สูงๆของตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น)
ภาพที่ 62 ซ้ายมือของภาพ คือ ชั้นที่ 3 ของเรือนพักคนงาน 3 ชั้น
กลางภาพด้านหลัง คือ ตึกแถวของประชาชนด้านถนนศรีเวียง ขวามือด้านหลัง
ภาพ คือ ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชั้น ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ โครง
หลังคาของตึกเลิดสิน2 (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม คาดว่าถ่ายภาพจากชั้น
สูงๆของตึกพยาธิ 6 ชั้น)
ภาพที่ 63 ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกกายภาพบ�ำบัด 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
ตึกส่งเสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านถนนศรีเวียง ต�ำแหน่งบริเวณก่อสร้างตึก
ส่งเสริมบริการ)
ภาพที่ 64 ซ้ายมือสุดของภาพ คือ กันสาดของตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชัน้
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 ต�ำแหน่งบริเวณก่อสร้างตึกส่งเสริมบริการ)
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65

ภาพที่ 65 ภาพมุมสูง แสดงต�ำแหน่งของหมูต่ กึ ทีต่ อ่ มาถูกรือ้ ถอน เพือ่ สร้างอาคารกาญจนาภิเษกและแสดงลักษณะตึกด้านทีห่ นั ไปทางทางด่วน ในภาพ

ตึกพิเศษ 2-3มีต�ำแหน่งติดกับตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วนและติดกับตึก 33 ปี และเนื่องจากพื้นที่ที่จ�ำกัดของโรงพยาบาลท�ำให้ต้องสร้าง ตึกพยาธิ,
ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน, ตึกพิเศษ 2-3 และตึก 33 ปี ชิดแนวเขตที่ดิน ท�ำให้ตัวตึกอยู่ชิดกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ข้างเคียงโรงพยาบาล
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
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10

6
ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม
ต�ำแหน่งตึกสูงฝั่งตรงข้าม
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�ำบัด / หมายเลข 10 หลังคาตึกพิเศษ 2-3 /หมายเลข 11 ตึกแถว 4 ชั้น ของประชาชนด้านถนนศรีเวียงซึ่งต่อมาโรงพยาบาลเลิดสินได้ปรับปรุง ชั้น 2,
3, 4 เป็นหอพักแพทย์ ปรับปรุงชั้น 1 เป็นศูนย์อาหารส�ำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย		

3
66
ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม
ต�ำแหน่งถ่ายภาพ น่าจะเป็น
ชั้นสูงๆของตึก 33 ปี
บริเวณมุมตึกด้านทางด่วน
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70
68

ตึกอ�ำนวยการ (2509 ) (สร้างในต�ำแหน่งรื้อถอน
ตึกโรงพยาบาลบางรัก)

67
72
71

ภาพที่ 67 ภาพด้านหน้าตึกอ�ำนวยการระหว่างการก่อสร้างเห็นรั้ว
สังกะสีล้อมรอบและมีป้าย “โรงพยาบาลเลิดสิน” ที่บริเวณชั้น 2 ของตัวตึก
(ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล)
ภาพที่ 68 ภาพตึกอ�ำนวยการระหว่างการก่อสร้างตึก สังเกตเห็นบันได
หนีไฟด้านนอกตึก (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตททาวเวอร์ ต�ำแหน่งทีจ่ ะก่อสร้าง
ตึกสเตททาวเวอร์)
ภาพที่ 69 ภาพตึกอ�ำนวยการสร้างเสร็จสมบูรณ์ (สังเกตลักษณะของ
บันไดทางขึน้ ทีด่ า้ นหน้าตึก) (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งฝัง่ ตรงข้าม
โรงพยาบาลเลิดสิน)
ภาพที่ 70 ลักษณะบันไดทางขึ้นด้านหน้าตึกอ�ำนวยการ (ถ่ายภาพ
จากบริเวณด้านหน้าของตึกอ�ำนวยการ)
ภาพที่ 71 ขวามือของภาพ คือ ตึกอ�ำนวยการ ซ้ายมือของภาพ คือ
ตึก 33 ปี สังเกตด้านหน้าของตึก 33 ปี ยังไม่ติดตั้งชื่อโรงพยาบาลเลิดสิน
และตราสัญญลักษณ์ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (เปรียบเทียบกับด้าน
หน้าตึก 33 ปี ในภาพที่ 7๒ ทีม่ กี ารติดตัง้ ชือ่ โรงพยาบาลและตราสัญญลักษณ์
แล้ว) ด้านหน้าของภาพ คือ บริษัทบอร์เนียวที่มีผนังตึกสีทอง ติดชื่อบริษัท
บอร์เนียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งถ่ายภาพน่าจะเป็นบริเวณ
ด้านหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา)
ภาพที่ 72 ขวามือของภาพ คือ ตึกอ�ำนวยการ กลางภาพด้านหลัง คือ
ตึก 33 ปี ซ้ายมือด้านหน้าของภาพ หลังคาสีขาวและอาคาร 3 ชั้นด้านหลัง
คือ บริเวณบริษัท บอร์เนียว (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งถ่ายภาพ
น่าจะเป็นชั้นดาดฟ้าของธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

69
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ภาพที่ 73 ภาพถ่ายมุมกว้าง (เป็นการน�ำภาพถ่าย 2 ภาพมาเรียงต่อกัน) กลางภาพ คือ ตึกอ�ำนวยการ, ตึก 33 ปี, ตึกส่งเสริมบริการ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) ซ้ายมือของตึกอ�ำนวย

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�ำนวยการ คือ ตึกสเตททาวเวอร์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มองเห็นแนวถนนสีลมด้านหน้าตึก
อ�ำนวยการไปเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุง ซึ่งทอดสู่ถนนตก
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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
ตึกสามัญ 4 ชัน้ ปีกตึกด้านทางด่วน ส่วนทีเ่ ป็นตึก 5 ชัน้ ใช้เป็นบันได
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�ำบัด / 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

3

11

7๔

ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม
ต�ำแหน่งถ่ายภาพน่าจะเป็น
ชั้นสูงๆ ของตึก 33 ปี
บริเวณมุมตึกด้านทางด่วน
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ภาพแสดงการรื้อถอน ตึก/อาคารต่างๆ จ�ำนวน 9 หลัง
เพื่อสร้างอาคารกาญจนาภิเษก

75

77

78
76
144

ภาพที่75 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 ต�ำแหน่งชั้นสูงๆ ของตึก 33 ปี)
ภาพที่76 กลางภาพด้านซ้ายมือ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ปีกตึกด้านทางด่วน
ระหว่างการรือ้ หลังคาตึก กลางภาพด้านหน้า โครงตึก 3 ชัน้ คือ ระเบียงของตึกสามัญ
4 ชั้น ปึกตึกด้านทางด่วน ต�ำแหน่งเชื่อมต่อกับทางเดินเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 ที่ชั้น
2, ชั้น 3 ขวามือของภาพ คือ ตึก 5 ชั้นที่เป็นบันไดและลิฟท์ ขึ้น-ลงตึกสามัญ 4 ชั้น
บริเวณผนังด้านหน้าของตึกเห็นร่องรอยการรื้อถอนตึกผ่าตัด 2 ชั้น กลางภาพด้าน
หลังสุด คือ ตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ ซ้ายมือด้านหลังสุดของภาพ คือ ตึกพยาธิ ด้าน
หน้าสุดของภาพ คือ บริเวณที่รื้อถอน ตึกพิเศษ 2-3 และ ตึกผ่าตัดไป (ถ่ายภาพจาก
ด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งชั้นสูงๆ ของตึก 33 ปี)
ภาพที่77 ซ้ายมือของภาพ คือ บริเวณตึก 5 ชั้น ของตึกสามัญ 4 ชั้น ปีก
ตึกด้านทางด่วนเห็นระเบียงที่ใช้เชื่อมกับทางเดินเชื่อมกับตึกพิเศษ 2-3 และส่วนที่
เป็นกระจก คาดว่าเป็นบริเวณบันไดขึ้นลงตึก 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 ต�ำแหน่งตึกพิเศษ 2-3 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 ต�ำแหน่งชั้นสูงๆของตึก 33 ปี)
ภาพที่79 กลางภาพ เครื่องจักรก�ำลังด�ำเนินการปักเสาเข็มเพื่อเริ่มงานฐานรากของตึก ขวามือของภาพ คือ ตึกสามัญ 4 ชั้น ระหว่างการ
รื้อถอน (คาดว่าเป็นบางส่วนของปีกตึกด้านถนนสีลมและปีกตึกด้านสเตททาวเวอร์) ด้านหลังภาพ คือ ตึกส่งเสริมบริการ (ถ่ายภาพจากด้านถนน
สีลม)
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ตึก 33 ปี (สร้างในต�ำแหน่งรือ้ ถอน ตึกเลิดสิน1)

๘๓

๘๐

๘๑
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๘๒
ภาพที่ 8 0 กลางภาพด้ า นหน้ า คื อ บริ เวณก่ อ สร้ า งฐานรากตึ ก
กาญจนาภิเษก ขวามือของภาพ คือ ตึก 4 ชั้นในเขตของตึกสเตททาวเวอร์
สังเกตว่าตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น ถูกรื้อถอนไปแล้ว กลางภาพด้านขวา
ตึกแถว 3 ชั้น ด้านถนนศรีเวียง กลางภาพด้านซ้าย ตึกส่งเสริมบริการ (ถ่าย
ภาพจากด้านถนนสีลม)
ภาพที่ 8 1 กลางภาพด้ า นหน้ า บริ เวณก่ อ สร้ า งฐานรากของตึ ก
กาญจนาภิเษก ด้านหลังภาพ คือ บ้านเรือนของประชาชน ด้านหลังสุดของ
ภาพ คือ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) (ถ่ายภาพจากด้านตึกสเตท
ทาวเวอร์)
ภาพที8่ 2 กลางภาพ คือ บริเวณก่อสร้างฐานรากอาคารกาญจนาภิเษก
ขวามือด้านหลังภาพ ตึก 33 ปี กลางภาพด้านหลัง คือ บ้านพักคนงาน
ก่อสร้าง 2 ชั้น ซ้ายมือของภาพ คือ ตึกสเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพจากด้าน
ถนนศรีเวียง)

๘๔

๘๕
๘๖

ภาพมุมสูงโรงพยาบาลเลิดสินก่อนปรับปรุงตึกอ�ำนวยการ ตึก 33 ปี
สวนสุขภาพอินซ์เคป
ภาพที่ 83 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�ำนวย
การ กลางภาพด้านหน้า บ้านไม้ของประชาชน ต้นไม้และรั้วไม้ ซึ่งเป็น
บริเวณที่ประชาชนอาศัยอยู่ (ถ่ายภาพจากด้านทางด่วน ต�ำแหน่งบ้าน
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�ำนวยการ ด้านหน้า
ของภาพ คือ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง) ด้านหลังภาพ คือ ตึก
สเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพนี้ก่อนปรับปรุงตึกอ�ำนวยการและ ตึก 33 ปี)
ภาพที่ 85 สวนสุขภาพอินซ์เคป ก่อนการปรับปรุงตึกอ�ำนวยการ
และตึก 33 ปี ซ้ายมือของภาพ คือ ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง)
กลางภาพ พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว ขวามือด้านหน้าของภาพ คือ ด้านข้างตึกอ�ำนวยการ ขวามือด้านหลัง
ภาพ คือ ตึก 33 ปี (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
ภาพที่ 86 สวนสุขภาพอินซ์เคป หลังการปรับปรุงตึกอ�ำนวยการ
และตึก 33 ปี ซ้ายมือของภาพ แนวทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่สอง)
ที่ด้านหลังพุ่มไม้ กลางภาพ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขวามือด้านหน้าของภาพ กระจกสีฟา้ รอบตัวอาคาร
ผู้ป่วยนอก (ตึกอ�ำนวยการเดิม) ตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป ชั้นล่างเป็นผนังสีขาว
ขวามือด้านหลังภาพ ตึก 33 ปีมีส่วนต่อเติมลักษณะเป็นปล่องสีฟ้าด้าน
ข้างของตึก 33 ปี เพื่อสร้างลิฟท์ขึ้น-ลงตึก (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม)
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บริเวณด้านหน้าอาคารกาญจนาภิเษก (ภาพมุมสูง)
OPD ที่ปรับปรุงจากตู้คอนเทนเนอร์

๘๗

๘๘

๙๑

๘๙
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๙๐

ภาพที8่ 7 ด้านล่างของภาพ คือ ทีด่ นิ ทีเ่ ช่าจากส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
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 25 ของตึกกาญจนาภิเษก)
ภาพที่88 กลางภาพ หลังคาสีขาว คือ หลังคาที่สร้างคลุมตู้คอนเทนเนอร์ที่จัดสร้าง
(ภาพที่89, 90) เพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก (OPD) ขณะปิด ตึกอ�ำนวยการ
และตึก 33 ปี เพือ่ ปรับปรุง ขวามือของภาพ คือ หอพักแพทย์ประจ�ำบ้าน (เห็นเป็นตึกหลังคา
สีฟา้ ) จากการปรับปรุงตึกแถวด้านติดถนนศรีเวียง (เปรียบเทียบกับตึกหลังคาปูนสีขาวต�ำแหน่ง
เดียวกันในภาพที่ 87) (ถ่ายภาพจากชั้น 25 ของตึกกาญจนาภิเษก)
ภาพที8่ 9 ซ้ายมือของภาพ หลังคาสีขาว คือ หอพักแพทย์ประจ�ำบ้าน 4 ชัน้ (ชัว่ คราว)
เนื่องจากรื้อถอนหอพักแพทย์ประจ�ำบ้าน (อาคารหลังคาสีฟ้าในภาพที่ 87) กลางภาพและ
ขวามือของภาพ อาณาเขตรูปสี่เหลี่ยมคางหมู คือ บริเวณก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์และ
พยาบาล 28 ชั้น (ถ่ายภาพจากชั้น 25 ของตึกกาญจนาภิเษก)
ภาพที่90 บริเวณทางเข้า OPD โรงพยาบาลเลิดสินที่จัดสร้างจากตู้คอนเทนเนอร์ โดย
ท�ำเป็น 2 ชั้น มีระเบียงที่ชั้น 2 ด้านหน้าของตู้คอนเทนเนอร์ และบันไดขึ้น ชั้น 2 ที่ด้านหน้า
หรือด้านข้างตู้คอนเทนเนอร์ (ถ่ายภาพจากด้านถนนสีลม ต�ำแหน่งหน้าตึก 33 ปี)
ภาพที่91 บริเวณผู้ป่วยนั่งรอตรวจ หน้าตู้คอนเทนเนอร์ 2 ชั้น ที่จัดสร้างเป็นOPD
โรงพยาบาลเลิดสิน โดยภายในตู้คอนเทนเนอร์ติดเครื่องปรับอากาศ และใช้เป็นสถานที่
ตรวจรักษาผู้ป่วย ท�ำหัตถการ ให้การรักษาทันตกรรม จ่ายยา เก็บเงิน (ถ่ายภาพจากด้านตึก
สเตททาวเวอร์ ต�ำแหน่งหน้าอาคารกาญจนาภิเษก)
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Time Line ของตึก/อาคาร/สิง่ ก่อสร้าง โรงพยาบาลบางรัก, โรงพยาบาลเลิดสิน
อาคารผู้ป่วยนอก ตึก 33 ปี

๙๒

๙๓
150

๙๔

อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัย
รังสิต อาคารกาญจนาภิเษก
ภาพที9่ 2 ด้านหน้าของภาพ คือ อาคารผูป้ ว่ ยนอก
(ตกแต่งโดยรอบด้วยกระจกสีฟ้า) ซ้ายมือกลางภาพ คือ
ตึก 33 ปี ซ้ายมือด้านหลังภาพ คือ อาคารกาญจนาภิเษก
ขวามือด้านหลังภาพ คือ ตึกสเตททาวเวอร์ มุมซ้ายล่าง
ของภาพ คือ สวนสุขภาพอินซ์เคป (ถ่ายภาพจากด้าน
ถนนสีลม ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล)
ภาพที่93 ซ้ายมือสุดของภาพ คือ อาคารผู้ป่วย
นอก กลางภาพด้านซ้ายมือ ตึกทีม่ กี ระจกสีฟา้ ตกแต่งโดย
รอบ คือ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
กลางภาพด้านขวามือ คือ ตึก 33 ปี ขวามือของภาพ คือ
อาคารกาญจนาภิเษก มุมขวาบนของภาพ คือ ตึกสเตท
ทาวเวอร์ มองเห็นรัว้ โปร่งสีดำ� เหนือก�ำแพงปูนกัน้ ระหว่าง
โรงพยาบาลเลิดสินกับตึกสเตททาวเวอร์ (ถ่ายภาพจาก
ด้านตึกสเตททาวเวอร์ ต�ำแหน่งด้านข้างอาคารผูป้ ว่ ยนอก)
ภาพที่94 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ สวนสุขภาพ
อินซ์เคป (ภาพที่ 85, 86)

สร้าง
2472
2482
2490
2492

2496
2497
2498
2499
2500

ตึก/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง
สุขศาลาบางรัก
ตึกโรงพยาบาลบางรัก
สร้างตึกเลิดสิน 1, ตึกเลิดสิน 2, บ้านพักแพทย์ 2 หลัง
• สร้างก�ำแพงและประตูโรงพยาบาลด้านถนนศรีเวียง
• ติดตั้งประปาทั่วโรงพยาบาล
• ดัดแปลงโรงครัว ซักฟอก ห้องแถวคนงานและโรงพักขยะ
• ดัดแปลงและต่อเติมอาคารบางส่วน
• สร้างตึกปฐมพยาบาล
• สร้างห้องแถวคนงาน
• สร้างบ่อพักน�้ำประปา
• สร้างรั้วและประตูโรงพยาบาล
• สร้างหอถังน�้ำสูงและเครื่องสูบน�้ำ
สร้างอาคารเภสัชกรรม 1 ชั้น 1 หลัง
(ใช้ชอื่ อาคารน�ำ้ เกลือสร้างอยูต่ รงกลางระหว่างตึกคนไข้นอก (ตึกเลิดสิน1) และโรงพยาบาลบางรัก
ซึ่งอาคารหลังนี้มีอยู่ 3 ห้องด้วยกัน)
• สร้างท่อระบายน�้ำ
• ซ่อมอาคาร
• สร้างรั้วโรงพยาบาล
• ดัดแปลงตึกคนไข้หญิงและห้องประชุม
• ซ่อมแซมตึกคนไข้ชายหญิง

อ้างอิง
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
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สร้าง
2501

2502

2503
2504

152

ตึก/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง
• สร้างตึกผ่าตัดชั้นเดียว
• สร้างตึกชันสูตรศพ 2 ชั้น 1 หลัง (ใช้ชื่อตึกผ่าศพเก่า ในหนังสือ D)
• สร้างโรงจอดรถ 1 หลัง
• สร้างท่อระบายน�้ำ
• สร้างบ่อน�้ำบาดาล
• สร้างห้องหม้อแปลงไฟ
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• สร้างห้องท�ำงานแผนกธุรการ
• สร้างทางลาดตึกคนไข้ชาย
• สร้างเสริมอาคารเภสัชกรรม(สร้างห้องแถวเพิ่มอีก 2 ห้องจาก 3 ห้องเป็น 5 ห้อง(หนังสือ E))
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• สร้างตึกศัลยกรรมชั้นเดียวที่มีมาตรฐาน 2 ชั้น(= ตึกผ่าตัด)
• สร้างอาคารกายภาพบ�ำบัดชั้นเดียว 1 หลัง
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• ย้ายห้องท�ำยาฉีดไปอยู่อาคารผ่าตัด(ที่อยู่หน้าตึกเลิดสิน1)
• สร้างตึกคนไข้ศัลยกรรม 2 ชั้น 1 หลัง
(= ตึกผู้ป่วยหญิงและเด็ก )
(= ตึกพิเศษ 2-3)
• สร้างตึกประกอบอาหารและซักฟอก 3 ชั้น 1 หลัง
• สร้างเสริมตึกผ่าตัด ชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น (= ตึกผ่าตัด)
• ดัดแปลงซ่อมแซมอาคารโดยทั่วไป
• ต่อเติมธุรการเป็น 2 ชั้น

อ้างอิง

สร้าง

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

2505

B
B
B
D

2506
2507
2508
2509
2510
2514
2515
2521
2524
2525
2531

ตึก/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง
• สร้างตึกสามัญ 4 ชั้น (ปีกด้านทางด่วน) (ในหนังสือ E มีรูปตึก 4 ชั้น และ
บรรยายว่า “ตึกผู้ป่วยชายก�ำลังก่อสร้าง”)
• 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�ำนวยการ 31 สิงหาคม 2507
• คุณยายเลื่อน บริจาคเงินสร้างตึกเลื่อน เธียรประสิทธิ์ 5 ชั้น (เปิดตึก 17 ธันวาคม 2507)
• ตึกอ�ำนวยการสร้างเสร็จ 20 ธันวาคม 2508
• เริ่มสร้างตึกพยาธิ 6 ชั้น (กรกฎาคม 2508)
• เปิดตึกอ�ำนวยการ มกราคม 2509
• สร้างตึกกายภาพบ�ำบัด 4 ชั้น
• เปิดใช้อาคารกายภาพบ�ำบัด 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
• ทุบโรงครัว โรงซักฟอก 3 ชัน้ (ตึกประกอบอาหาร ซักฟอก 3 ชัน้ ) ทุบอาคารหอพักแพทย์ (ตึกเลิดสิน 2)
หอพักคนงาน (3 ชั้น) เพื่อสร้างอาคารส่งเสริมบริการ 10 ชั้น

อ้างอิง
D,E
C,E
C
F
D
D
D
D
F
G
C
C
C,G
G
C
H
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สร้าง

ตึก/ อาคาร/ สิ่งก่อสร้าง

• อาคารส่งเสริมบริการ 10 ชั้น สร้างเสร็จ
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ตึกกาญจนาภิเษก
28 มิถุนายน 2538
2539-2540 • ได้รับบริจาคสิทธิการเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากบริษัทอินซ์เคป ประเทศไทย จ�ำกัด
(บริษัท บอร์เนียวเดิม) เนื้อที่ 180 ตารางวา
เพื่อสร้างสวนสุขภาพอินซ์เคป
• ซื้อสิทธิ์การเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จากเอกชน จ�ำนวน 900 ตารางวา
• การทางพิเศษได้รับมอบพื้นที่ใต้ทางด่วนบางโคล่-แจ้งวัฒนะ ให้มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
เช่าจ�ำนวน 535 ตารางวา ท�ำให้โรงพยาบาลเลิดสินมีพื้นที่ทั้งสิ้น 10 ไร่เศษ
ท�ำพิธีประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2541
ณ สวนสุขภาพอินซ์เคป 20 กันยายน 2541
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงท�ำพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์
2542
13 พฤษภาคม 2542
อาคารกาญจนาภิเษกสร้างเสร็จ
2545
เปิดอาคารกาญจนาภิเษก 28 มิถุนายน 2547
2547
• ปิดตึกอ�ำนวยการ และตึก 33 ปี
2554
• ย้าย OPD ไปอยู่ตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณลานจอดรถหน้าตึกกาญจนาภิเษก พฤษภาคม 2554
• ย้าย OPD จากตู้คอนเทนเนอร์ ขึ้นอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) (ตึกอ�ำนวยการเดิม)
2557
เดือนกุมภาพันธ์ 2557และเปิด OPD 25 มิถุนายน 2557
• รื้อถอนอาคารเภสัชกรรม 4 ชั้น เพื่อสร้างเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก
โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
2538
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อ้างอิง

สร้าง

H
I

2559
2561

F

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

อ้างอิง
K
L

เอกสารอ้างอิงการเขียน Time Line ของตึก/อาคาร/สิ่งก่อสร้าง โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลเลิดสิน
F
F
I
J
J
K

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�ำนวยการ)
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
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลเลิดสินที่ได้มอบโอกาสให้เขียนบทความประวัติศาสตร์ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณ แพทย์หญิงลมุน พงษ์ธารานนท์, แพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก, คุณสุมาลี ศักดิ์ศรี,
คุณสมพร บัวชาติ, คุณอ�ำไพ วิชัยยะ, คุณละม่อม ดงเสือ, คุณวัน มะณีวงศ์, คุณสายหยุด หุสะ, คุณปราฤทธิ์
จูแรงบุญ, คุณนิสากร เตียวิรตั น์, คุณวันทนี หังสวนัส, คุณวันชนะ โฉมฉิน, คุณวันเพ็ญ หาญญานันท์, คุณวรรณา
เอกอนันต์ธรรม, คุณแสงทอง แก้วเคน, คุณดวงดาว พลอยประดิษฐ์, คุณนฤมล ธรรมรักษ์, คุณคมสรรค์
ธรรมมีภกั ดิ,์ คุณจันทร์สม เพิม่ เพียร, คุณทรงพร จูแรงบุญ, คุณศิรฐั โสตถิวรนันท์, คุณพิชชยาภรณ์ รักษากลิน่ ,
คุณรัศมี สุขทาพจน์,คุณค�ำพร วนากุล, คุณยุคลธร พากเพียร, คุณส้มลิ้ม อรุณเพ็ง, คุณฐิตายุทธ ปาละสุข,
คุณอุไรวรรณ บูรพาและพี่ๆ อีกหลายๆท่าน ที่ผู้เขียนไม่ได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้ ส�ำหรับข้อมูลอันล�้ำค่าและมี
ประโยชน์ต่อการเขียนบทความ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยงานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลเลิดสิน ที่ช่วยจัดเก็บ
ภาพถ่ายในอดีตของโรงพยาบาล (ที่หาดูได้ยาก) ไว้เป็นอย่างดีและช่วยจัดเตรียมภาพถ่ายและเอกสารส�ำหรับ
การเขียนบทความ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการจัดหาหนังสือเก่าและเอกสารส�ำคัญ
ขอขอบพระคุณ คุณสมัย เสือครบุรี ในการจัดท�ำ AR ประกอบแผนผังโรงพยาบาล เพือ่ ให้ผอู้ า่ นมองเห็น
ภาพต่างๆ แบบ 3 มิติ ข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการเขียนบทความนี้ ผูเ้ ขียนขอน้อมรับไว้ แต่เพียงผูเ้ ดียว ประโยชน์
และความดีที่เกิดจากบทความฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบให้ ปู่เลิด-ย่าสิน แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน
ทุกๆท่าน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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๓
ตอนที่
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กว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆ
ในโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
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ด้านอำ�นวยการ
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ประวัติความเป็นมาและข้อมูลที่ส�ำคัญ
1. ด้านบริหาร

ปี
2526- 2534
2535- 2538
2538- 2546
2547-2554
2554–2555
2556-2557
2557-2559
2559- 2560
2560- 2561
2561–ปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

หัวหน้างาน

นางประทีป ศิริยงค์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางสุภาพร หวังรุ่งทรัพย์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ (การเจ้าหน้าที่)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ (การเจ้าหน้าที่)
นายแพทย์วีระ สถิรอังกูร (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางอิงเอมกระมล สิริสาครสกุล (การเจ้าหน้าที่ ; 8 พ.ค. 56-24 พ.ย 57 )
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
นางสาวมลฤดี เพชรโพธิ์ทอง (การเจ้าหน้าที่ ; 15 ธ.ค. 57)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:รก) นางสาวมลฤดี เพชรโพธิ์ทอง (การเจ้าหน้าที่ ; 15 ธ.ค. 57-1 ก.พ. 60)
นางพอใจ สุวรรณเทพ (แพทยศาสตร์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี)
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ศึกษาและฝึกอบรม)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล:รก) นางพอใจ สุวรรณเทพ (บริหารทรัพยากรบุคคล)
นางสาววงค์เดือน เกาะเกตุ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ธุรการ)
นางพอใจ สุวรรณเทพ (บริหารทรัพยากรบุคคล)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
นางสาววงค์เดือน เกาะเกตุ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ธุรการ)
นางพอใจ สุวรรณเทพ (บริหารทรัพยากรบุคคล)
นางดวงพร เลิศทรัพย์อนันต์
นางสาววงค์เดือน เกาะเกตุ (พัฒนาทรัพยากรบุคคล)
(กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและแผนงานประเมินผล)
นางลัดดา เอื้อปัญจะศิลา (ธุรการ)
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นายแพทย์ประทีป โภคะกุล (ฝ่ายวิชาการ)
นายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ (ฝ่ายวิชาการ)
นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา (ฝ่ายวิชาการ)
นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
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2. ด้านการบริการ

ในระยะแรก เป็นงานศึกษาและฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ มีบุคลากร 3 คน มีหน้าที่
รับผิดชอบ เรื่องการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา การอนุมัติโควต้า
ลาศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ประสานงานเรื่องแพทย์เฉพาะทางหลักสูตร
แพทย์ประจ�ำบ้าน ต่อมาได้เพิ่มงานตอบรับการเป็นวิทยากร/ไปราชการภายใน
และต่างประเทศ ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการต่างๆ เมื่อมีการปรับโครงสร้าง
การบริ ห ารราชการ ได้ร วมงานการเจ้าหน้าที่และงานศึ กษาฝึ กอบรม มาสั ง กั ด
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจอ�ำนวยการ โดยมีภาระหน้าที่ตามงานดังกล่าวเดิม
ในด้านการสรรหาและบรรจุ แต่งตัง้ โอนย้าย ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เลือ่ นขัน้ เงินเดือน
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การลาศึกษาฝึกอบรมภายใน
และต่างประเทศ นักเรียนทุนหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ ตอบรับและคิดค่าใช้จ่าย
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน/ดู ง าน เชิ ญ วิ ท ยากรภายในและภายนอก และด� ำ เนิ น การ
ด้ า นแพทยศาสตร์ ศึ ก ษาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี อย่ า งครบวงจร เมื่ อ วั น ที่
2 มิถุนายน 2558 ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในโรงพยาบาลอีกครั้ง
ได้โอนงานแพทยศาสตรศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสังกัดกลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จึงได้ปรับโครงสร้างภายในของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใหม่ เป็นงานบริหารทรัพยากรบุคคล (งานการเจ้าหน้าที่เดิม)
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานศึกษาและฝึกอบรมเดิม) และเพิม่ งานธุรการ มาด�ำเนิน
การด้ า นสารบรรณ รั บ -ส่ ง หนั ง สื อ ตรวจสอบการประชุ ม ว่ า อยู ่ ใ นแผนหรื อ ไม่
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผ่านทาง Intranet
โรงพยาบาลเลิดสิน ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุส�ำนักงาน งานบ้าน ฯลฯ
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3. ความภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น

3.1. โครงการบรรยายความรู้ส�ำหรับประชาชน (2532-2558) วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ประชาชนมีความรูใ้ นการป้องกันควบคุม รักษาพยาบาลเบือ้ งต้น และสามารถดูแล
ฟื้นฟูสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว
จัดทุกวันพุธแรกของทุกเดือน
3.2. โครงการประชุมวิชาการโรงพยาบาลเลิดสิน (2538-2558) วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิชาการทางด้านสาธารณสุข มีโอกาสในการเผยแพร่ผลงานการวิจัย ค้นคว้า
แลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือ
ในการท�ำงานด้านวิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข จัดในเดือนมิถุนายน ของทุกปี
3.3. โครงการสัมมนา Interdepartmental Conference (2540-2558)
วัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและใหม่ๆ สู่แพทย์ พยาบาล
แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์ฝึกงาน แพทย์ประจ�ำบ้าน ของโรงพยาบาลเลิดสิน และ
นักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าช โดยจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น
และประสบการณ์จากกรณีศึกษาในผู้ป่วยลักษณะต่างๆ อันน�ำไปสู่การพัฒนาการดูแล
ผู้ป่วย จัดทุกวันพุธสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือน
3.4. โครงการพิธมี อบเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ข้าราชการ
พลเรือนฯลฯ (2547-ปัจจุบัน) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญ ก�ำลังใจแก่ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ�ำและเป็นการสืบสานประเพณี และแบบอย่างอันดีงามของโรงพยาบาลเลิดสิน
ก�ำหนดให้มอบในวันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลเลิดสินในทุกปี

163

สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3.5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผูช้ ว่ ยการพยาบาล รุน่ ที่ 1-12 (2547-2554)
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ช่วยการพยาบาล ให้มีศักยภาพ ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย ที่มี
อาการในระยะไม่รุนแรงหรืออยู่ในระยะที่ไม่เป็นอันตราย และช่วยดูแลผู้ป่วยที่มีอาการ
ในระยะรุ น แรงหรื อ ระยะอั น ตราย เฉพาะกรณี ที่ ก ระท� ำ ร่ ว มกั บ ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ชนั้ หนึง่ โดยมีทศั นคติทดี่ ใี นการปฏิบตั งิ าน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
เสียสละและรับผิดชอบ ส�ำหรับประชาชนทัว่ ไป ทีม่ อี ายุระหว่าง 18-35 ปี วุฒกิ ารศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หลักสูตร 2 ปี จ�ำนวนรุ่นละ 50 คน
3.6. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ชั้ น ปี ที่ 6
จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552-2558) เพื่อให้
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 สามารถท�ำหัตถการพื้นฐาน ตัดสินใจดูแลผู้ป่วยที่ ห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ได้อย่างมั่นใจ โดยจัดท�ำคู่มือปฐมนิเทศ คู่มือการดูแลผู้ป่วยที่พบบ่อยที่
ห้องฉุกเฉิน จัดหาแพทย์มาปฐมนิเทศในวันหยุดราชการ (เฉพาะวันอาทิตย์) และจัดหา
แพทย์จากกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์
สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งมีนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมโครงการ 12 คน/เดือน
3.7. โครงการการเรียนการสอนแก่นักเรียนแพทย์ฝึกงานและแพทย์ฝึกหัด
(2552-2558) เพื่อให้นักเรียนแพทย์ฝึกงานและแพทย์ฝึกหัด ได้เพิ่มพูนความรู้
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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3.8. โครงการ การจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนาองค์กร (OD) โรงพยาบาลเลิดสิน
(2557-2558) ด�ำเนินการขึ้นเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล ได้รับการพัฒนา
การท�ำงานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหาการพัฒนางาน การปรับปรุง และ
การท�ำงานเป็นทีม มีพลังในการท�ำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน
ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร
โดยมีบุคลกรทุกระดับเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 14 รุ่น จ�ำนวน 1,059 คน คิดเป็น
75-64 % ระยะเวลา 2 วั น ณ ค่ า ยธนะรั ช ต์ อ� ำ เภอปราณบุ รี
จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ระหว่ า งวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 ถึ ง วั น ที่
27 มีนาคม 2558
3.9. โครงการเตรียมการร่วมผลิตแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต-โรงพยาบาลเลิดสิน (2556-2558) ด�ำเนินการเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านโครงสร้างอาคารสถานที่ ตลอดจนวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ และจัดเตรียม
ความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร โดยมีขอบเขตการด�ำเนินงาน อาทิ โครงการ
ในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเลิดสิน โครงการพัฒนาอาจารย์แพทย์
ส่งอาจารย์แพทย์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาในและต่างประเทศ
จัดประชุมสัมมนาในประเทศ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง Skill lab และ
โสตทั ศ นู ป กรณ์ และ โครงการจั ด จ้ า งบุ ค ลากรประจ� ำ ส� ำ นั ก งาน รวมถึ ง
การจัดโครงสร้างองค์การ และ ก�ำหนดบทบาท
3.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเทคนิคการ
เป็นวิทยากรฝึกอบรมการบริการ (Train the Trainer) จ�ำนวน 3 รุน่ (25582560)
3.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสานสัมพันธ์สร้างสรรค์ทีมงาน
(Together We Are One) เดือนละ 1 ครั้ง (2558-2559)
3.12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Lerdsin SMART (2559-2560)
จ�ำนวน 3 รุ่น
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จุดเริ่มเป็น ออร์โธปิดิกส์ ของโรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ. 2492 โดยนายแพทย์มล. เต่อ สนิทวงศ์ เป็น
ผูอ้ ำ� นวยการคนแรก ได้ให้การตรวจรักษาผูป้ ว่ ยทัว่ ไป จนถึง พ.ศ. 2496 นายแพทย์คง สุวรรณรัต
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก ได้ย้ายมาประจ�ำที่โรงพยาบาลเลิดสิน
และได้เปิดการอบรมสอนวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุกระดูกหักและข้อ
เคลื่อน จนเป็นที่รู้จัก และยอมรับทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

การเริ่มก่อตั้ง

พ.ศ. 2500 โรงพยาบาลเลิดสิน ยังมิได้มีการแบ่งเป็นกลุ่มงานต่างๆ ออร์โธปิดิกส์ ยังคง
เป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มงานศัลยศาสตร์เท่านั้น

ด้านการแพทย์
พิธีเปิดสถาบันออร์โธปิดิกส์

เปิดห้องประชุม ประดิษฐ ศักดิ์ศรี
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พ.ศ. 2502 สมัยนายแพทย์คง สุวรรณรัต เริม่ ต้นบุกเบิกในโรงพยาบาลเลิดสิน ท่านได้รบั
แต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน และยังคงให้การรักษาผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ท่านได้
สนับสนุนออร์โธปิดิกส์เป็นอย่างมาก ขณะนั้นโรงพยาบาลเลิดสิน มีหอพักผู้ป่วยเพียง 2 ตึก ตึก
เลิดสิน 1 ชั้นบนเป็นผู้ป่วยหญิงและเด็ก ตึกเลิดสิน 2 ชั้นล่างเป็นผู้ป่วยชาย ทั้ง 2 ตึกนี้มีผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์ไม่ถึง 10 เตียง (จ�ำนวนเตียงทั้งหมดของโรงพยาบาล ขณะนั้นมี 40 เตียง) ยังไม่มี
งานกายภาพบ�ำบัด ไม่มีการประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการ
โรงพยาบาลเลิดสิน ได้เริ่มซื้อเครื่องมือกายภาพบ�ำบัดเครื่องแรกเป็น Short wave
diathermy และเริ่มงาน Orthopaedic Prosthesis and Orthosis โดยใช้ของโรงพยาบาล
กายบ�ำบัดใช้พยาบาล การท�ำเข่าเทียมใช้ช่างของโรงพยาบาล ท่านได้สร้างโรงไม้ชั้นเดียว เป็น
สถานที่กายบ�ำบัด มีบ่อน�้ำเล็ก ๆ ให้คนไข้ได้ลงไปบริหาร ออกก�ำลัง หัดเดินในน�้ำ 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�ำเนิด ได้ท�ำ Beleow Knee prosthesis ให้ใช้ได้ดีมาก โรงเรียนได้ ผลิตพนักงาน
กายอุปกรณ์และแขนขาเทียม เพื่อประจ�ำตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
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ช่วงในปี พ.ศ. 2502 นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ได้รับแต่งตั้งเป็น หัวหน้าแผนก
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ คนแรก ท่านส�ำเร็จการศึกษา Dr. Med. Orthopedic, rehabilitation, emergency care ณ Orthopadische universitatsklinik, Heidelberg
Universitat สหพันธรัฐเยอรมัน ได้เป็นแรงส�ำคัญปรับปรุงหน่วยงานออร์โธปิดกิ ส์ ให้เจริญ
รุดหน้าตลอดเวลา การผ่าตัดกระดูกยังไม่มเี ครือ่ งมือพอ การผ่าตัดใช้ Kirschners wire มาก
เช่น กระดูกแขนท่อนล่างหัก 2 อัน ก็ใช้ Kirschners wire ใช้ในโพรงกระดูกปลายของ
กระดูกยาวใส่ Kirschners wire แล้วเข้าเฝือก กระดูกต้นขามี 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 Technique ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศที่ท�ำการผ่าตัดคนไข้ Scoliosis ทางหน่วยไม่มี Risser
table ได้คิดประดิษฐ์เตียงนี้ขึ้นมาเอง เป็นเตียงส�ำหรับ ดัด ดึง แก้ Scoliosis และเข้า
เฝือก แล้วท�ำผ่าตัด Fusion การผ่าตัดรักษาคนไข้ Scoliosis นี้ ได้รกั ษาคนไข้ถงึ ในประเทศ
ลาวเป็นจ�ำนวนมาก โดยความร่วมมือกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ และได้รับการติดต่อ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติ องค์กร Unicef ในปี พ.ศ. 2506 กระทรวง
สาธารณสุข ได้ด�ำเนินการอย่างเป็นทางการ ท�ำให้คนพิการอยู่ในโครงการช่วยเหลือของ
Unicef โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารท� ำ แขนขาเที ย ม และ
กายภาพบ�ำบัด
<< นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี
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ในปี พ.ศ. 2508 นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ได้น�ำเอา AO technique
เข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในเมืองไทยเริ่มมี AO plate และ AO nail จนแพร่หลาย
อาจารย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ได้ท�ำผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกทั้งเบ้าและหัว (Total hip
replacement) เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยใช้ prosthesis ชนิด Thompson
Brunswick นอกจากนี้ยังได้น�ำเหล็กดามกระดูกแบบใหม่ ซึ่งเป็น Implant ของ
AO อันเป็นองค์กรทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ด้านนี้ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นครัง้ แรก ท�ำให้
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแพทย์ทั่วประเทศ
เมื่อภาระงาน Orthopaedic มีเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการรับแพทย์เพิ่มให้เพียง
พอกับจ�ำนวนคนไข้มาจากทั่วประเทศ 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�ำนวยการ
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

ห้องผ่าตัด

ในปี พ.ศ. 2516 ออร์โธปิดิกส์ได้แยกออกจาก แผนกศัลยศาสตร์ และได้รับ
นายแพทย์พงษ์ศกั ดิ์ วัฒนา จบจาก American Board of Orthopaedic Surgery
ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาปฏิบตั งิ านโรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีแพทย์ออร์โธปิดกิ ส์
ขณะนั้น 5 คน มีเตียงผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ประมาณ 100 กว่าเตียง พร้อมทั้งช่วย
ดูงานโรงงานประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการและหน่วยงานกายภาพบ�ำบัด อีกทั้งยัง
ต้องให้แพทย์ไปตรวจรักษาผู้ป่วยของมูลนิธิฯ ที่สถานสงเคราะห์ปากเกร็ดอีกด้วย
ห้องใส่เฝือก
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ในปี พ.ศ. 2518 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ท่านเป็นผู้ผลักดันให้มีการ
เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ของแพทยสภา
โดยเปิดรับแพทย์ประจ�ำบ้าน ปีละ 2 คน ในรุ่นแรกมี 1 คน คือ นายแพทย์วรชาติ
ปรีชาปัญญากุล การฝึกอบรมฯ ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ อาจารย์แพทย์
ออร์โธปิดกิ ส์ เป็นแรงส�ำคัญในการตรวจให้บริการผูป้ ว่ ยนอก และท�ำผ่าตัดฉุกเฉิน
ทุกคืน รวมถึง อาจารย์ประดิษฐ หัวหน้าแผนก ที่ต้องมาท�ำผ่าตัดในเวลากลางคืน
อีกทั้งยังมีการผลิตหนังสือเกี่ยวกับโรคกระดูกต่างๆ มีทั้งส�ำหรับแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป จ�ำนวนหลายเรื่อง
ปี พ.ศ. 2520 ได้รับอาจารย์ในแผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เพิ่มคือ
นายแพทย์วิชาญ พิทักษ์สิทธิ์, ปี พ.ศ. 2521 นายแพทย์ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล,
นายแพทย์ธวัช ประสาทฤทธา, ปี พ.ศ. 2525 นายแพทย์น�ำชัย วโรดมพันธ์,
นายแพทย์เกียรติ วิฑูรชาติ, นายแพทย์วัลลภ ส�ำราญเวทย์, ปี 2527 นายแพทย์
อนันต์ เสรฐภักดี,ปี พ.ศ. 2529 นายแพทย์วรนันท์ ศรีวัฒนา, นายแพทย์อนุทัศน์
โรจนกิจ, นายแพทย์สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์, ปี พ.ศ. 2531 นายแพทย์วรี ะ สถิรอังกูร,
นายแพทย์ปณ
ุ ณะ ปิยะศิลป์ ได้มกี ารรับแพทย์ตามโครงสร้างและภาระงาน จนถึง
ปัจจุบันมีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ จ�ำนวน 25 คน
การเปลี่ยนแปลงชื่อตามโครงสร้างราชการ มีการเปลี่ยนจาก แผนกศัลย
ศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ดังนี้
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2536 จากฝ่ายออร์โธปิดกิ ส์ เป็น สถาบันออร์โธปิดกิ ส์
โดยมี นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา เป็นผู้อ�ำนวยการสถาบันคนแรก ต่อมา
นายแพทย์ไพรัช ธุวะเศรษฐกุล เป็นผู้อ�ำนวยการ คนที่ 2
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จากสถาบันออร์โธปิดกิ ส์ เป็น ศูนย์การแพทย์
เฉพาะทางด้านออร์โธปิดกิ ส์ ตามบทบาทโครงสร้างส่วนราชการของ กรมการแพทย์
จนถึงปัจจุบัน
*ข้อมูลบางส่วน อาจารย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ได้เขียนบันทึกไว้*
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<< ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์
สมัยก่อน

จัดพิธีไหว้ครู ปีแรก ของสถาบันฝึกอบรมทั้งหมด

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�ำนวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์
ปีพ.ศ. 2537-2545 น.พ.ไพรัช
ธุวะเศรษฐกุล
*ผู้อ�ำนวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์

<< ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์
(Conference เช้า)

<< ห้องประชุมออร์โธปิดิกส์
(Conference เช้า)

แพทย์จากต่างประเทศ มาดูงานตั้งแต่สมัย นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี จนถึงปัจจุบัน

ตึกผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
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การฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน
สาขาออร์โธปิดิกส์และ
แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่าง ๆ

3. แพทย์ประจ�ำบ้าน จากประเทศภูฏาน
ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้รบั การ
ติดต่อจาก กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษา ประเทศ
ภูฏาน ขอส่ง Dr. Tshewang Thinley แพทย์ชาวภูฏาน
คนแรก เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขา
ออร์โธปิดิกส์ หลักสูตร 4 ปี เมื่อส�ำเร็จการศึกษาฯ ได้รับ
ใบประกาศนียบัตรจาก ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
ได้มีความสัมพันธ์กับประเทศภูฏาน ในการส่งแพทย์ชาว
ภูฏาน มารับฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้านออร์โธปิดกิ ส์
ปีละ 1 คนอย่างต่อเนื่อง แพทย์ที่ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว
จ�ำนวน 9 คน และในปีการศึกษา 2561 ก�ำลังศึกษาอยู่
อีก จ�ำนวน 4 คน แต่ละชั้นปี

1. แพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์
ในปี พ.ศ. 2518 ได้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ตามที่
แพทยสภา อนุมัติรับปีละ 2 คน หลักสูตร 3 ปี และได้รับอนุมัติจากแพทยสภา ให้รับ
แพทย์เข้าฝึกอบรมฯเพิ่มได้ปีละ5,7,10 คน ตามศักยภาพ และในปี พ.ศ. 2538 มีการ
เปลีย่ นแปลงระยะเวลาการฝึกอบรม เปลีย่ นเป็นหลักสูตร 4 ปี มีแพทย์สำ� เร็จการฝึกอบรม
เป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ ได้รับวุฒิบัตร, อนุมัติบัตร สาขาออร์โธปิดิกส์
รวมเป็นจ�ำนวน 233 ราย (รุ่นที่ 40 ถึงปี พ.ศ. 2561) ในปัจจุบันมีแพทย์ต่าง ๆ ให้
ความสนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจ�ำนวนมาก
2. แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด อนุสาขาต่างๆ (Fellow)
ในปี พ.ศ. 2546 ได้มกี ารเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด (Fellow) หลักสูตร
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 กลับกลาย, ปีพ.ศ. 2550 สาขา Pediatric รับนายแพทย์เทพรักษา
เหมพรหมราช , ปีพ.ศ. 2551 สาขา Arthroplasty รับนายแพทย์วิศิษฏ์ วงศ์บา และ
นายแพทย์วรี วัฒน์ จันทรัตติกานต์, ปี พ.ศ. 2551 เปิดสาขา Spine รับนายแพทย์ชยั วัฒน์
ปิยะสกุลแก้ว, ปี พ.ศ. 2552 สาขา Tumor รับ นายแพทย์ภาสนันต์ สุคันธนาค จนถึง
ปัจจุบนั มีแพทย์ Fellow อนุสาขาต่าง ๆ ส�ำเร็จการศึกษา หลักสูตร 1 ปี รวมจ�ำนวน 81 คน
และมีการฝึกอบรมฯ อย่างต่อเนื่อง
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การจัดอบรมระยะสั้น ของ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
(ซึ่งเมื่อก่อนออร์โธปิดิกส์รวมกับศัลยกรรม)

4. ความสัมพันธ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศและประชาคมอาเซียน
ได้มีการบันทึกข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนแพทย์,แพทย์ประจ�ำบ้าน,แพทย์ประจ�ำบ้านต่อยอด 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 ได้มพี ธิ ลี งนาม โรงพยาบาลเลิดสิน กับ 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

<< พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOU โรงพยาบาลเลิดสินกับประเทศภูฏาน
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รวมรูป อาจารย์อาวุโส, อาจารย์ออร์โธปิดิกส์, อาจารย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ,เจ้าหน้าที่ออร์โธปิดิกส์

จัดประชุม Brachial Plexus Surgery Cadaveric ปี 2555 ครั้งแรกในประเทศไทย

กรมการแพทย์เป็นประธานจัดประชุมประชาคมอาเซียนในกรุงเทพมหานคร
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ร่วมมือลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์
ทั้งภูฏาน, ญี่ปุ่น,สิงคโปร์ และ เริ่มการลงนาม MOU กลุ่มประชาคมอาเซียน ครั้งแรก ที่ ประเทศไทย เดือนมกราคม พ.ศ.2558
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>> กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประวัติกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ก่อน พ.ศ. 2547

การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยในห้ อ งอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น ใน
ประเทศไทยนั้น ด�ำเนินการโดยการใช้แพทย์แผนกต่างๆ
มาหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์
ด้านศัลยกรรม เนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ต้องได้รับการ
ดูแลเฉพาะทางด้านศัลยกรรม การบริหารงานนีจ้ ะขึน้ ตรง
กับแผนกศัลยกรรม
พ.ศ. 2547
เนื่องจากมีความต้องการแพทย์เฉพาะทางที่สามารถดูแล
ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินได้ ประเทศไทยจึงได้มกี ารริเริม่ การฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินซึ่งใช้เวลาการฝึก
อบรม โดยมีสมาคมเวชศาสตร์ฉกุ เฉินแห่งประเทศไทยเป็น
ผู้ด�ำเนินการในเรื่องการฝึก ต่อมามีเป้าหมายที่จะผลิต
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉกุ เฉินให้ได้ 2.4 คน ต่อ
ประชากร 100,000 คน
ในปีที่ประเทศไทยเปิดอบรมหลักสูตรแพทย์เฉพาะ
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสินได้เปิดรับสมัคร
แพทย์ประจ�ำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีอาจารย์ฝึก
อบรม 8 ท่าน โดยมาจากกลุ่มงานศัลยกรรม 3 ท่าน กลุ่ม
งานกุมารเวชศาสตร์ 2 ท่าน กลุม่ งานอายุรศาสตร์ 2 ท่าน
และกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 1 ท่าน มีอาจารย์ที่ได้รับ
อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คือนายแพทย์ชาญเวช
ศรัทธาพุทธ นายแพทย์ทวีศกั ดิ์ ตรัยเวช นายแพทย์บญ
ุ ชัย
พิพัฒน์วนิชกุล และนายแพทย์เอกฤทธิ์ บุญศรีรักษ์สกุล
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โดยในปี แรกได้ มี ก ารเปิ ด รั บ การฝึ ก อบรมจ� ำ นวน 3
ต�ำแหน่ง แต่มีผู้เข้ารับอบรมเพียง 1 ท่าน คือนายแพทย์
ทรงศักดิ์ พิทักษ์รัตนานุกุล การฝึกอบรมในปีแรกๆ ใช้
สถานที่ของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานศัลยศาสตร์
และใช้ทรัพยากรร่วมกับโรงพยาบาลของกรมการแพทย์
อั น ประกอบด้ ว ยโรงพยาบาลราชวิ ถี แ ละโรงพยาบาล
นพรัตน์ราชธานี มีการหมุนเวียนไปตามโรงพยาบาลและ
สถาบันต่างๆเช่นสถาบันสุขภาพเด็ก. มหาราชินี สถาบัน
ทรวงอก สถาบันมะเร็งเป็นต้น
พ.ศ. 2551
โรงพยาบาลเลิดสินมีการเปิดกลุม่ งานเวชศาสต์ฉกุ เฉิน โดย
มีนายแพทย์ทวีศักดิ์ ตรัยเวช เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน มีการ
รวบรวมต�ำแหน่งจากกลุ่มงานต่างๆมาดูแล ท�ำให้การฝึก
อบรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การประเมินแพทย์ประจ�ำ
บ้านที่จบการฝึกอบรมจากผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลที่
แพทย์ไปปฏิบัติงานอยู่พบว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

หญิงพลิตา เหลืองชูเกียรติ นายแพทย์ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น และ
แพทย์หญิงภาวดี สุนทรชีวิน ซึ่งท�ำให้มีอาจารย์แพทย์
เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่จบวุฒิบัตรเฉพาะทาง 4 ท่าน
พ.ศ. 2556
ได้มกี ารตรวจสถาบันเพือ่ รับรองการฝึกแพทย์ประจ�ำ
บ้าน โดยโรงพยาบาลเลิดสินได้ผ่านการรับรอง

เกียรติตันสกุลและทีม ได้รับคะแนนสูงสุดฐานแข่งอายุกรรมและฐานแข่งออร์โธพีดิกส์
• การแข่งขัน Toxicology Grand Slam ครัง้ ที่ 2 ปี 2557 โดยนายแพทย์เกษมสุข โยธา
สมุทร และแพทย์หญิงบุษกร ธรรมสถิร ตัวแทนของโรงพยาบาลเลิดสินชนะเลิศการแข่งขัน
• การแข่งขัน 1st International Disaster Medical Rally ปี 2558 โดยนายแพทย์
เกษมสุข โยธาสมุทร และทีมชนะเลิศการแข่งขัน

พ.ศ. 2561
มีการเพิม่ ศักยภาพการฝึกอบรมท�ำให้สามารถรับการ
ฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านได้เพิ่มขึ้น จาก 3 เป็น 4 คน

ปัจจุบัน

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินมีนายแพทย์ธีรชัย ยงชัย
ตระกูล เป็นหัวหน้ากลุม่ งาน มีอาจารย์แพทย์ทจี่ บวุฒบิ ตั ร
เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 4 ท่านคือ แพทย์หญิง
อลิสา ยาณะสาร นายแพทย์ฐิติ วงษ์ตั้งมั่น นายแพทย์
เกษมสุข โยธาสมุทร และแพทย์หญิงบุษกร ธรรมสถิร

พ.ศ. 2553
มีการรับแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คือ ความภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น
• การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือสาขาเวชศาสตร์
แพทย์หญิงอลิสา ยาณะสาร ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์
ฉุ ก เฉิ น ระหว่ า งกรมการแพทย์ แ ละประเทศเวี ย ดนาม
ฉุกเฉินที่ส�ำเร็จการอบรมจากโรงพยาบาลเลิดสิน
(2557 ถึง ปัจจุบัน)
• การชนะการแข่ ง ขั น Thailand Emergency
พ.ศ. 2555
มีการเปิดรับแพทย์เวชศาสตร์ฉกุ เฉินอีก 3 ท่าน คือ แพทย์ Medicine Award ครัง้ ที่ 1 ปี2555 โดยนายแพทย์พฤทธิ์
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>> กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
ปี
พ.ศ.2432
พ.ศ.2434
พ.ศ.2490
พ.ศ.๒๔๙๒
พ.ศ.2523-2527
1 ตุลาคม 2528 30 กันยายน 2534

1 ตุลาคม 2534 4 ธันวาคม 2540
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หัวหน้ากลุ่มงาน / บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญ
ก่อตั้ง รพ.หมอเฮส์ (คลินิกหมอเฮส์)
• นพ. โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ เป็นผู้อำ�นวยการ
โอน โรงพยาบาลหมอเฮส์ เป็นของรัฐบาล
ได้ชื่อใหม่เป็นโรงพยาบาลบางรัก
• คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์ (สิน เศรษฐบุตร)
• กระทรวงสาธารณสุขรับมอบตึกและ เปลี่ยนชื่อเป็น
		 โรงพยาบาลเลิดสิน มี นายแพทย์ หม่อมหลวงเต๋อ สนิทวงศ์
		 เป็นผู้อำ�นวยการ
• แพทย์หญิงฉัตร กุศลดิลก เป็นหัวหน้าแผนก/
		 ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม
• แพทย์หญิงนินี อจลากุล เป็นหัวหน้าแผนก/
		 ฝ่ายสูติ-นรีเวชกรรม

• นายแพทย์พีระ เลิศกังวาลไกล เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

ความก้าวหน้าที่ส�ำคัญ/เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
• 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
และต่างประเทศตลอดจนแพทย์ประจำ�บ้าน สาขาศัลยกรรม
ของกรมการแพทย์
• เป็นกรรมการสร้างอาคารกาญจนาภิเษก และวางแผนการจัดสถานที่
โดยเฉพาะชั้น 7 ชั้น 11 ของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
• เริ่มให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์ ทางสูติ-นรีเวช โดยใช้เครื่องและ
สถานที่ของกลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์

ปี
5 ธันวาคม 2540 30 กันยายน 2554

หัวหน้ากลุ่มงาน / บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญ
• แพทย์หญิงมยุรี ฮั่นตระกูล เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน

ความก้าวหน้าที่ส�ำคัญ/เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
• แพทย์หญิงนินี อจลากุล ข้าราชการบำ�นาญ อดีตหัวหน้ากลุ่มงาน
สูติ-นรีเวชศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก 		
(WHO) จัดทำ�โครงการ 2 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาและประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (ตาม
กรอบของ WHO) ด้านปัญหาสำ�คัญทีพ่ บบ่อยทางสูตศิ าสตร์ แก่สตู นิ รีแพทย์
พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปปล.) เป็นระยะๆ ทั้งในโรงพยาบาลระดับต่างๆ และเมืองต่างๆ
ของ สปปล. โดยใช้วิทยากรเป็นสูติ-นรีแพทย์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
ของ โรงพยาบาลเลิดสิน และ โรงพยาบาลสกลนคร ทั้งนี้โครงการได้
ดำ�เนินการเป็นระยะ 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
ดำ�เนินการ เป็นระยะ ในระหว่างปี พ.ศ.2549 - 2550
• เป็นสถานทีฝ่ กึ แพทย์ประจำ�บ้าน สาขาสูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา ชัน้ ปีที่ 2
จากศิริราชพยาบาล
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ปี

หัวหน้ากลุ่มงาน / บุคคลที่มีบทบาทส�ำคัญ

1 ตุลาคม 2554 - • นายแพทย์มนัส ลีลาวรวงศ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
13 มีนาคม 2556
14 มีนาคม 2556 - • นายแพทย์ประยุกต์ พัววิไล เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน
ปัจจุบัน

ความก้าวหน้าที่ส�ำคัญ/เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ริเริ่มโครงการทัวร์อุ้ยอ้าย ในปี 2554 เพื่อให้สุขศึกษาแก่กลุ่มสตรีฝากครรภ์
เป็นสถานทีฝ่ กึ งานนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีท่ี 6 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ
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
ดำ�เนินการเพื่อให้บริการ ONEDAY SURGERY (ODS) ด้านสูติ-นรีเวช ในปี
2562
ดำ�เนินการเพื่อเปิดใช้ห้องผ่าตัด 2 ห้อง ในห้องคลอดในปี 2563
ดำ�เนินการเพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร แพทย์ประจำ�บ้าน
สาขาสูติ-นรีเวช ในปี 2567

ยุค “มองหน้า” การแพทย์และการพยาบาลในอนาคตโรงพยาบาลเลิดสิน (29 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป)

ด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์
• ปรับระบบบริการครบวงจรอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อก้าวไปสู่การรับรองเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานแม่และเด็ก ในปี 2563
• ดำ�เนินการเพื่อให้บริการ ONE DAY SURGERY (ODS) ด้านสูติ-นรีเวช ในปี 2562
• ดำ�เนินการเพื่อเปิดใช้ห้องผ่าตัด 2 ห้อง ในห้องคลอด ในปี 2563
• ดำ�เนินการเพื่อเปิดการสอนหลักสูตร แพทย์ประจำ�บ้าน สาขาสูติ-นรีเวช ในปี 2567
• ดำ�เนินการเพื่อให้บริการด้านสูติ-นรีเวช ในระดับตติยภูมิครบทุกอนุสาขา ในปี 2569
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โรงพยาบาลเลิดสิน สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดบริการรักษา
พยาบาลแก่ประชาชนมาตัง้ แต่ วันที่ 28 มิถนุ ายน 2492 โดยมีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะให้บริการ
แก่ประชาชนในโรคทั่วๆ ไป แต่ตามความเป็นจริง การบริการส่วนใหญ่เป็นด้านศัลยกรรม
และอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพราะอดีตผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล อาทิ นพ.มล.เต่อ สนิทวงศ์,
นพ.เชิด โทณวณิก, นพ.คง สุวรรณรัต ล้วนแต่มีชื่อเสียงด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุมาก่อน
ที่จะเข้ามารับงานเป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนี้ ฝ่ายศัลยกรรมเริ่มจัดตั้งเป็นแผนก
ในปี 2502 โดยมี นพ.เสริม วงศ์อารยะ เป็นหัวหน้าแผนกวิชาเป็นท่านแรก
โดยกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง, สาขาประสาทศัลยศาสตร์, สาขาระบบทางเดินปัสสาวะ, สาขาศัลยศาสตร์
ทรวงอก, สาขากุมารศัลยศาสตร์ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานดังนี้

1. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช
			
2. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์
			
3. นายแพทย์ก�ำธร สุขพันธ์โพธาราม
			
4. นายแพทย์เจตนา ผลากรกุล
			
5. นายแพทย์สุเทพ ณ สงขลา
			

1. นายแพทย์เสริม
2. นายแพทย์ปุ่น
3. นายแพทย์เจตนา
4. แพทย์หญิงช่อทิพย์
5. นายแพทย์วิรัช
6. นายแพทย์ประวิทย์
7. นายแพทย์ชาญเวช
8. นายแพทย์เอกฤทธิ์

การฝึกอบรมมีการด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2544 นโยบาย
ของผูบ้ ริหารระดับสูงของกรมการแพทย์ตอ้ งการให้มคี วามเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันของ
โรงพยาบาลในสังกัด มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันเพือ่ การพัฒนา และสามารถร่วมกัน
ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการด�ำริให้รวมการฝึกอบรม
แพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์เป็นหลักสูตรเดียวกันใหม่ โดยให้ใช้ชื่อว่า
“หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ กรมการแพทย์” ส�ำหรับ
ในปัจจุบนั นีแ้ พทยสภาได้อนุมตั ติ ำ� แหน่งส�ำหรับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการให้กบั
โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง และโรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง
ต่อปี

วงศ์อารยะ		
ปิยะศิลป์		
ผลากรกุล		
กลิ่นชม		
ศิลปพันธุ์		
ลิ้มควรสุวรรณ		
ศรัทธาพุทธ		
คุณศรีรักษ์สกุล		

ปี 2502 - 2517
ปี 2517 - 2525
ปี 2525 - 2529
ปี 2529 - 2536
ปี 2536 – 2537
ปี 2537 – 2547
ปี 2547 – 2553
ปี 2553 – ปัจจุบัน

พ.ศ.2516 เป็นปีแรกที่เปิดฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ในนาม
กรมการแพทย์ ริเริ่มโดย นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช โดยเปิดอบรม 4 ต�ำแหน่ง หลักสูตร
3 ปี โรงพยาบาลเลิดสินเป็นสถาบันหลักร่วมกับโรงพยาบาลในสังกัด ขณะนัน้ มีศลั ยแพทย์
ของกรมการแพทย์ทเี่ พิง่ ผ่านการอบรมจากต่างประเทศ กลับมาเป็นส�ำคัญในการฝึกอบรม
หลายท่าน อาทิเช่น

พ.บ., F.I.C.S (Certificate in Surgery}
New York University)
พ.บ., F.I.C.S (Certificate in Surgery}
New York University)
พ.บ., F.I.C.S
(Dip.Am.Board of General Surgery)
พ.บ., F.I.C.S (Dip.Am.Board of Colon
and Rectal Surgery)
พ.บ., F.I.C.S (Certificate in Thoracic
Surgery, Dip.Am.Board of General Surgery)

สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง

มีการให้บริการผู้ป่วยมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ในระยะแรกมี
นายแพทย์ประทีป โภคะกุล ซึง่ จบการศึกษาได้วฒ
ุ บิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านศัลยกรรม
ตกแต่งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าหน่วย ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มี
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ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความผิ ด ปกติ ต ่ า งๆ แต่ ก� ำ เนิ ด จนถึ ง
การบาดเจ็บบริเวณใบหน้า และบาดแผลทีเ่ กิดจากไฟไหม้
และน�ำ้ ร้อนลวก รวมทัง้ บาดแผลทีเ่ ป็นปัญหาในการรักษา
ซึ่ ง ไม่ ส ามารถเย็ บ ปิ ด ด้ ว ยวิ ธี ธ รรมดา ในระยะหลั ง นี้
มีการท�ำศัลยกรรมเสริมสวยเพิ่มขึ้นบ้าง เป็นต้น ต่อมามี
ศัลยแพทย์ตกแต่งเพิม่ ขึ้น ในปี 2542 จึงได้รับการอนุมตั ิ
ให้จัดตั้งสถาบันฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งขึ้น จากการ
รับรองของแพทยสภา โดยฝึกอบรมปีละ 2 คน โดยมี
นายแพทย์สุกิจ เมฆรั กษาวนิ ช เป็ นหั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน
ศั ล ยศาสตร์ ต กแต่ ง จนถึ ง พ.ศ. 2553 และหั ว หน้ า
คนปัจจุบันคือ นายแพทย์ชาญชัย สัจจอิสริยวุฒิ และ
ปัจจุบันการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
ตกแต่ง ได้มีการเพิ่มจ�ำนวนการฝึกอบรมเป็นปีละ 3 คน
สามารถเพิ่มขอบเขตการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบ เช่น
การผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์ การผ่าตัดยืดกระดูกใบหน้า
การผ่ า ตั ด ตกแต่ ง เต้ า นมใหม่ ใ นผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง เต้ า นม
การผ่ า ตั ด แก้ ไขความพิ ก ารของแขนในกรณี ข องเส้ น
ประสาทของแขนที่เสียหายจากการบาดเจ็บ การผ่าตัด
แปลงเพศ
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สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก และ
ยังคงมีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ทัง้ จ�ำนวนผูป้ ว่ ยและอัตราการเสียชีวติ มีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนมาก
ทีร่ อรับการผ่าตัดและเสียชีวติ ขณะรอเข้ารับการผ่าตัด โรงพยาบาลเลิดสินได้ตระหนัก
ถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง เริ่ ม พั ฒ นาศู น ย์ โ รคหั ว ใจโรงพยาบาลเลิ ด สิ น ขึ้ น ตั้ ง แต่
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557 เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด
และโรคอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีร่ อรับการผ่าตัด ให้การรักษาทีร่ วดเร็ว
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในปัจจุบันมีศัลยแพทย์ทรวงอก 2 คน โดยท�ำงานร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพเพื่อดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังผ่าตัดด้วยความรู้ เครื่องมือ
และนวัตกรรมที่ทันสมัย ท�ำให้สามารถท�ำการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (Open Heart
Surgery) และการผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) ทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึน้
เช่น การผ่าตัดท�ำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Bypass Graft : CABG)
ที่มากกว่า 3 เส้น การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องอก
(Thoracic Aortic Replacement) รวมถึงการใช้นวัตกรรมการรักษาโรคหลอดเลือดแดง
ใหญ่โป่งพอง หรือฉีดขาดด้วยการใส่ขดลวดค�้ำยันหลอดเลือดทั้งในช่องอกและ
ช่องท้อง (Endovascular Aortic Aneurysm Repair : TEVAR, EVAR) เพื่อ
ลดการสูญเสียเลือด ขณะผ่าตัด แผลผ่าตัดขนาดเล็ก และลดอัตราการนอนพักฟื้น
ในโรงพยาบาล ในอนาคตสาขาสัลยศาสต์ทรวงอกวางแผนการพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ
โรงพยาบาลเลิดสินให้เป็นศูนย์หัวใจแบบครบวงจร เพื่อดูแลผู้ป่วยให้ครอบคลุม
มากขึ้น เพื่อลดระยะเวลาการรอคิวตรวจวินัจฉัยและรอคิวผ่าตัด โดยหวังให้ผู้ป่วย
โรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือดได้รบั การรักษาทีท่ นั ท่วงทีและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
หลังการเข้ารับการรักษา

สาขาศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ประกอบด้วยศัลยแพทย์ จ�ำนวน 4 คน ในส่วนของ
ผูป้ ว่ ยนอกได้เปิดให้บริการกับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาระบบทางเดิน
ปัสสาวะทุกวันในเวลาราชการ ส�ำหรับในด้านการผ่าตัด
รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะนั้น
ในขณะนีท้ างหน่วยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การผ่าตัด
ดั ง กล่ า วผู ้ ป ่ ว ยจะมี แ ผลผ่ า ตั ด ขนาดเล็ ก หรื อ ไม่ มี แ ผล
ท�ำให้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน สามารถผ่าตัดรักษาได้
ทั้งหมดทุกโรค ด้วยวิธีการผ่าตัดที่ทันสมัย นอกเหนือจาก
การผ่าตัดแบบเปิด (Opensurgery) ทางหน่วยสามารถ
ท�ำการผ่าตัดรักษาด้วยวิธีการส่องกล้อง (Endosurgery)
และผ่าตัดด้วยกล้อง (Laparoscopic surgery) ไม่ว่า
จะเป็นนิว่ ทางเดินปัสสาวะหรือมะเร็งทางเดินปัสสาวะรวมทัง้
ผู้ป่วยสามารถใช้เวลาพักฟื้นที่บ้านน้อยวันกว่าเดิม ท�ำให้
สามารถกลั บ ไปใช้ ชี วิ ต ตามปกติ เร็ ว ขึ้ น ในส่ ว นของ
การเผยแพร่ ค วามรู ้ ท างหน่ ว ยศั ล ยกรรมการทางเดิ น
ปัสสาวะมีการฝึกอบรมให้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ฝึกหัด
และแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์และสาขาศัลยศาสตร์
ทางเดินปัสสาวะ ในด้านวิสยั ทัศน์ ทางหน่วยงานได้พยายาม
เพิ่มศักยภาพในด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยให้ใกล้เคียงกับ
โรงพยาบาลต่ า งๆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เช่ น การผ่ า ตั ด รั ก ษา
ต่อมลูกหมากโดยวิธกี ารผ่าตัดส่องกล้องทางหน้าท้อง และ
หวังว่าในอนาคตอันใกล้ทางหน่วยงานศัลยศาสตร์ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลเลิดสินจะสามารถพัฒนาไป
เป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมศัลยแพทย์เฉพาะทางด้าน
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะต่อไป

สาขาประสาทศัลยศาสตร์

ในปัจจุบันศัลยแพทย์ที่ท�ำการการดูแลรักษาผู้ป่วยที่
มีปญ
ั หาเกีย่ วกับสมองจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ
ในการตรวจวินจิ ฉัยและการใช้เครือ่ งมือผ่าตัดทางประสาท
ศัลยศาสตร์ที่ทันสมัย หน่วยงานประสาทศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลเลิดสิน ตระหนักถึงและมีการพัฒนาขีดความ
สามารถของทีมแพทย์ในหน่วยงานประสาทศัลยศาสตร์
ให้มีความสามารถในการดูแลรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยทาง
ประสาทศัลยศาสตร์ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงพยาบาล
ที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ของประเทศ ศัลยแพทย์ของหน่วยงาน
ประสาทศัลยศาสตร์ ได้พฒ
ั นาทักษะการผ่าตัดสมองขัน้ สูง
เช่น การผ่าตัดเส้นเลือดแดงของสมองโป่งพอง, การผ่าตัด
เนื้องอกสมองส่วนผิวและส่วนลึก, การผ่าตัดเนื้องอก
ต่อมใต้สมองผ่านกล้องขยาย, การผ่าตัดเนื้องอกเยื้อหุ้ม
เส้นประสาทหูโดยใช้เครื่องมอนิเตอร์เส้นประสาท และ
พัฒนาการผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลังและไขสันหลัง เช่น
การผ่าตัดเนื้องอกกดทับไขสันหลัง, การผ่าตัดหมอนรอง
กระดูกเสือ่ มกดทับเส้นประสาทด้วยวิธสี อ่ งกล้อง, การผ่าตัด
ใส่เหล็กดามกระดูกด้วยวิธีผ่าตัดเปิดแผลเล็ก ในอนาคต
ทางหน่วยงานประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน มี
วางแผนทีจ่ ะเปิดท�ำการรักษาด้วยวิธกี ารทางรังสีรว่ มรักษา
ระบบประสาท (Neurointervention) เพื่อรักษาโรคทาง
หลอดเลือดในสมองและไขสันหลัง เช่น การสวนเส้นเลือด
เพือ่ ลากลิม่ เลือดทีอ่ ดุ ตันเส้นเลือดสมอง, การสวนเส้นเลือด
เพื่ อ รั ก ษาเส้ น เลื อ ดสมองโป่ ง พองด้ ว ยการถมขดลวด
ร่วมด้วยเป็นต้น

สาขากุมารศัลยศาสตร์

สาขากุมารศัลยศาสตร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก
ทีต่ อ้ งได้รบั การผ่าตัดจากโรคต่างๆ เช่น ภาวะผนังหน้าท้อง
ไม่ ป ิ ด ความผิ ด ปกติ ข องทางเดิ น อาหาร ล� ำ ไส้ แ ละ
รูทวารหนักแต่ก�ำเนิดเป็นต้น รวมถึงภาวะฉุกเฉินที่ต้อง
ได้รบั การผ่าตัดทัง้ จากโรคทัว่ ไปและอุบตั เิ หตุ ซึง่ การให้การ
รักษาด้วยการผ่าตัดในบางโรคได้แก่ ไส้เลื่อนขาหนีบ
ถุงน�้ำอัณฑะ พังผืดใต้ลิ้นในเด็กโต และหนังหุ้มปลาย
อวัยวะเพศชายไม่เปิดสามารถท�ำได้แบบผูป้ ว่ ยนอก ช่วยลด
อัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยได้ นอกจากนี้ยังได้
ร่ ว มกั บ งานการพยาบาลสู ติ น รี เวชศาสตร์ ใ นเรื่ อ งการ
ส่ ง เสริ ม การให้ น มแม่ ใ นทารกแรกคลอดจั ด ให้ มี ก าร
ประเมิ น และแก้ ไขภาวะพั ง ผื ด ใต้ ล้ิ น ในทารกเพื่ อ ลด
อุปสรรคในการดูดนม โดยขณะนี้งานกุมารศัลยศาสตร์
มีศัลยแพทย์จ�ำนวน 1 คน มีหอผู้ป่วยที่มีความสามารถ
ในการดูแลเด็กหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะ และมีการร่วมกัน
ดูแลกับงานกุมารเวชศาสตร์ในกรณีผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
การดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด หรื อ มี ภ าวะวิ ก ฤตจึ ง สามารถให้
การดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยได้ ห ลากหลายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การรักษามากขึ้น
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>> กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ประวัติกลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ด้านบริหาร
		
		
		
		
ปี 2544 – 2555
ปี 2555 – 2557
ปี 2558 – 2560
ปี 2561 – ปัจจุบัน

ด้านการบริการ

นายแพทย์ประธาน
แพทย์หญิพูนศรี
แพทย์หญิงเหมือนใจ
แพทย์หญิงจุไรรัตน์
นายแพทย์บุญชัย
นายแพทย์พิจัย
แพทย์หญิงสุพิตรา
นายแพทย์วรพิทักษ์

กาญจนา
วินิจฉัยกุล
สุรบท
วัฒนา
พิพัฒน์วนิชกุล
ชุณหเสวี
สุวรรณพรหมา
ไทยสิทธิ

ดูแลผูป้ ว่ ยเด็ก เริม่ ตัง้ แต่แรกคลอด จนอายุครบ 14 ปี
ในลักษณะดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (holistic care) ดูแล
ร่างกายและจิตใจ รวมทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรคในผู้ป่วยเด็ก
กลุ่มงานกุมารพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยให้ได้รับ
การดูแลอย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพ พัฒนาการให้
บริการระดับตติยภูมิหรือสูงกว่า โดยเฉพาะด้านทารก
แรกเกิด (NICU) , มะเร็งในเด็ก, โรคทางโลหิตวิทยา,
โรคทางต่อมไร้ท่อ, พัฒนาการเด็ก, โรคระบบประสาท
และสมอง, โรคภูมิแพ้ โดยการดูแล holistic approach,
Palliative care ใน case ที่จ�ำเป็นเน้นในการป้องกัน
ในโรคหรืออาการที่ป้องกันได้ เน้นการพัฒนางานบริการ
แนวทางเดียวกับ service plan ระดับประเทศ และ
มี ส ่ ว นร่ ว มในเครือข่ายระดับประเทศ เช่น โครงการ
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หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุม่ งานกุมารเวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โครงการสอนและ
นันทนาการเด็กเจ็บป่วยใน รพ.เลิดสิน มาดูแลเติมเต็มใน
งานบริการผูป้ ว่ ยทัง้ กายและจิตใจ พัฒนาเติมเต็มศักยภาพ
ของเด็ก
ปี พ.ศ. 2542 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เยี่ ย มโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, โครงการสอนและนันทนาการเด็ก
เจ็บป่วยใน รพ.เลิดสิน เป็นครั้งแรก
ปี พ.ศ. 2547 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ เยี่ ย มโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, โครงการสอนและนันทนาการเด็ก
เจ็บป่วยใน รพ.เลิดสิน เป็นครั้งที่ 2

ครั้งแรก

ด้านวิชาการ

การศึกษา
• สอน นศพ.รังสิต ปี 4 ได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน WFME นศพ. สอบผ่าน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มงานกุมารฯ และหวังว่า นศพ.
จะสามารถสอบผ่านได้ใบประกอบโรคศิลป์ เป็นแพทย์ที่ดีตามปณิธาน
• การศึกษาเป็น โรงพยาบาลร่วมสอนของ โรงพยาบาลศิริราช นศพ. มีความพึงพอใจ ได้รับความรู้ และการฝึกปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ผ่านการประเมินจาก รพ.ศิริราช
• Intern ต่างประเทศ ที่ผ่านการศึกษา อบรมของกลุ่มงาน มีความรู้ และสามารถปฏิบัติ สอบผ่านได้ใบประกอบโรคศิลป์ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครั้งที่ 2
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ด้านนวตกรรม

ปี 2442
• การประดิ ษ ฐ์ “อุ ป กรณ์ จั บ ยึ ด ท่ อ ส� ำ หรั บ ให้ อ าหารทางสายยาง” ใน
โรงพยาบาลเลิดสิน
นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
• การประดิษฐ์ “เครื่องให้ความอบอุ่นเหนือตัวเด็ก” ในโรงพยาบาลเลิดสิน
นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
ปี 2546
• การประดิษฐ์ “อุปกรณ์ช่วยจับยึดตัวเด็กระหว่างการท�ำหัตถการ” ใน
โรงพยาบาลเลิดสิน
นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
ปี 2554
• การรักษาปัญหาตัวเหลืองในทารกแรกเกิดจากภาวะทีไ่ ม่ใช่เม็ดเลือดแดงแตก
ด้วยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซ็นต์
นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
ปี 2555
• ศึกษาความคุม้ ค่าในการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5) ขนาด 14 วัตต์เปรียบ
เทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิด
ที่มีปัญหาตัวเหลืองที่ไม่ได้เกิดจากภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในโรงพยาบาลเลิดสิน
นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
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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
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ (T8) 18 วั ต ต์ 8 หลอด
เปรี ย บเที ย บกั บ 4 หลอดที่ มี โ คมสะท้ อ นแสงในการ
รักษาทารกตัวเหลือง
นพ.พิจัย ชุณหเสวี, นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
			 กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
• การรักษาทารกแรกเกิด 60 รายทีม่ ปี ญ
ั หาตัวเหลือง
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากภาวะเม็ ด เลื อ ดแดงแตกด้ ว ยแสงจาก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ 4 หลอด พร้อม
โคมสะท้อนแสง เปรียบเทียบ กับหลอดฟลูออเรสเซนต์
(T8) ขนาด 18 วัตต์ 8 หลอดในโรงพยาบาลเลิดสิน
			 นพ.พิจัย ชุณหเสวี, นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
			 กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
• การรั ก ษาทารกแรกเกิ ด ที่ มี ป ั ญ หาตั ว เหลื อ ง
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากภาวะเม็ ด เลื อ ดแดงแตกด้ ว ยแสงจาก
หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ขนาด 18 วั ต ต์ พร้ อ มโคม
สะท้อนแสงในโรงพยาบาลเลิดสิน
			 นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์, นพ.พิจัย ชุณหเสวี
			 กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน

เปรียบเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด 18 วัตต์ 			 นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ในการรั ก ษาทารกแรกเกิ ด ที่ มี ป ั ญ หาตั ว เหลื อ งใน 			 โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
พญ. จิตรา อยู่ประเสริฐ, นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ ปี 2560
• การศึ ก ษาความคุ ้ ม ค่ า ในการใช้ เ ครื่ อ งส่ อ งไฟ
			 กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
แบบ LED ทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ เองในโรงพยาบาลเลิดสิน เปรีบเทียบ
กับเครื่องส่องไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด
ปี 2558  
• การหาค่าความสัมพันธ์ของบิลลิรูบินในทารกแรก 18 วัตต์ ในการรักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง
ั น์ เจริญศิรวิ ฒ
ั น์
คลอดระหว่างการวัดด้วยเครื่องวัดบิลลิรูบินทางผิวหนัง 			 นพ. จรูญ บุญลาภทวีโชค, นพ. วิพฒ
			 กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
แบบส่องผ่าน กับการเจาะเลือดตามเกณฑ์มาตรฐาน
			 พญ.จิตรา อยู่ประเสริฐ, นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์
ปี 2561
			 กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน
• การคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วย
การตรวจวัดบิลลิรูบินทางผิวหนังแบบส่องผ่าน
ปี 2559
• การประดิษฐ์เครือ่ งส่องไฟส�ำหรับรักษาภาวะตัวเหลือง 			 นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
ในเด็ ก ชนิ ด ความเข้ ม ข้ น สู ง ด้ ว ยหลอด แอลอี ดี ใ น 			 โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเลิดสิน
			 นพ. วิพัฒน์ เจริญศิริวัฒน์ กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์
			 โรงพยาบาลเลิดสิน
• การศึกษาผลการรักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาตัว
เหลืองในโรงพยาบาลเลิดสินด้วยเครื่องส่องไฟแบบ LED
ปี 2557
เปรียบเทียบกับส่องด้วยหลอดฟลูออเรสเซนต์ (T8) ขนาด
• ศึกษาความคุ้มค่าในการใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ 8 หลอด
(T8) ขนาด 18 วัตต์ 4 หลอด พร้อมโคมสะท้อนแสง
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เหลียวหลัง...แลหน้า กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาล 6 แผ่นดิน
เหลียวหลัง
• แรกเริ่ม

เป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไปแล้วว่า ที่ตั้ง โรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบันนี้ แต่เดิมเป็น
ที่ตั้งของโรงพยาบาลบางรัก หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า โรงพยาบาลหมอเฮส์ ตามชื่อของ
ศัลยแพทย์ โธมัส เอวาร์ด เฮส์ ที่ได้รับพระราชทานที่ดิน “บ้านหลวง” จากรัชกาลที่ 5
เมื่อ พุทธศัก ราช ๒๔๓๒ รวมทั้งเรื่อ งราวจากหนังสือ พิม พ์ Bangkok Time ในปี
พ.ศ. 2445 ที่กล่าวว่า หมอเฮส์ เป็นผู้น�ำเครื่องฉายรังสีรึนเก้น เข้ามาเป็นเครื่องแรก
ในสยาม จึงอาจกล่าวได้ว่า ณ สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลเลิดสิน แห่งนี้ เป็นจุดก�ำเนิด
งานรังสีวิทยาครั้งแรกในประเทศไทย
จากโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง แรกในสยาม หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2
คุณหญิงสิน เศรษฐบุตร ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารแห่งใหม่บนผืนดินบ้านหลวงแห่งนี้
เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาภักดีนรเศรษฐ (นายเลิด เศรษฐบุตร) และกรมการแพทย์
ได้รับโอนงานก่อสร้างอาคารใหม่ จนแล้วเสร็จกลายเป็น โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่
28 มิถุนายน 2492
ในหนังสือบันทึกความทรงจ�ำ ของโรงพยาบาลเลิดสิน ในปี พ.ศ. 2495 ได้กล่าวถึง
ห้องเอกซเรย์เล็กๆ ขนาดประมาณ 0.5 × 1 เมตร 2 ห้อง ทาสีชมพูเน่าๆ มีเครือ่ งเอกซเรย์
ขนาด 100 mA 100 kV และห้องล้างฟิล์ม 1 ห้อง เป็นห้องที่มืดทึบตลอดเวลา สายไฟ
ระเกะระกะมีพยาบาลท�ำหน้าที่ถ่ายภาพเอกซเรย์ 1 คน คือ คุณอรทัย สาระโกเศศ และ
คนงานชายท�ำงานสารพัดอีก 1 คน เมื่อถ่ายภาพเสร็จ แพทย์ต้องมาดูฟิล์มเปียกที่
ห้องเอกซเรย์ ซึ่งนับว่าห้องนี้คือจุดก�ำเนิดแรกของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน

• เปลี่ยนแปลงปรับปรุง

จุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และนับว่าเป็นรากฐาน
ส�ำคัญ ของกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลเลิดสิน เริ่มต้น
ขึ้นในปี พ.ศ. 2498 เมื่อแพทย์หญิงลมุล พงศ์ธรานนท์
ได้ย้ายมาประจ�ำที่ โรงพยาบาลเลิดสิน ท่านมีความสนใจ
ในงานด้านรังสีวิทยา โดยท่านช่วยปรับปรุงคุณภาพของ
ภาพถ่ายเอกซเรย์จนเป็นทีน่ า่ พอใจ ท�ำให้ผบู้ ริหารโรงพยาบาล
เลิดสินในขณะนั้น ชักชวนให้ท่านมาดูแลงานทางด้านนี้
ประกอบกับท่านได้รับทุนจาก British Council ไปศึกษา
ดู ง านด้ า นรั ง สี วิ ท ยา ณ Royal Free Hospital
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี
ในปี พ.ศ. 2507 แพทย์หญิงลมุล ได้ท�ำการขอ
ติดตั้งเครื่อง Fluoroscope แบบห้องมืด ท�ำให้การตรวจ
ทางรังสีวนิ จิ ฉัย มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ และในปี พ.ศ.
2514 มีการรับนักรังสีเทคนิคคนแรกเข้ามา คือ คุณสุเทพ
ซึ่งท�ำให้กลุ่มงานรังสีวิทยา มีเค้าโครงเป็นรูปเป็นร่าง
มากขึ้น
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ในปี พ.ศ. 2519 ได้มีต�ำแหน่งรังสีแพทย์คนแรกในโรงพยาบาลเลิดสิน คือ แพทย์หญิงแฉล้ม เศรษฐวานิช และ
มีการติดตั้งเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติขึ้น ในปี พ.ศ. 2520
เมื่อมีแผนการก่อสร้างอาคาร 33 ปี ในปี พ.ศ. 2520 แพทย์หญิงลมุล พงศ์ธรานนท์ ได้ท�ำการขอพื้นที่ชั้น 1
ทัง้ ชัน้ เป็นสถานทีข่ องกลุม่ งานรังสีวทิ ยา พร้อมทัง้ ออกแบบแปลนแผนผังกลุม่ งานรังสีวทิ ยาให้เป็นมาตรฐานทีส่ มบูรณ์
เพื่อรองรับงานทางด้านรังสีวิทยาทั้งหมด
ในปี พ.ศ. 2526 มีการติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติม คือ Fluoroscope แบบโทรทัศน์ ขนาด 1,000 mA,
เครื่อง Tomogram และ Film Changer เพื่อใช้ในงานรังสีวินิจฉัยหลอดเลือด (Angiogram)
• จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า กลุ ่ ม งานรั ง สี วิ ท ยา โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ได้ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น เต็ ม รู ป แบบ โดยมี
แพทย์ ห ญิง ลมุล พงศ์ธ รานนท์ เป็นผู้ว างรากฐานอั น มั่ น คงเอาไว้

• พัฒนา

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

1.
2.
3.
4.
5.

แพทย์หญิงลมุล
แพทย์หญิงแฉล้ม
แพทย์หญิงสุชาดา
นายแพทย์ประติรพ
แพทย์หญิงภรา

พงศ์ธรานนท์
เศรษฐวานิช
ฮุนพงษ์สิมานนท์
ปุณโณทก
อุรุโสภณ

และมีหัวหน้านักรังสีเทคนิค จ�ำนวน 7 ท่าน
1. นางไพโรจน์
มินะพันธ์
3. นางสาววันเพ็ญ หาญญานันท์
5. นายบุญเลิศ
วรากุล
7. นางรัชนี
แย้มแว่นแก้ว
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ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ แรกเริ่มปี ถึงพ.ศ.2534
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2546
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2556
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน
2. นายสมเชียร
4. นางสาวสุวรรณา
6. นายมนตรี

ลีลากรกิจ
พุ่มกลิ่น
สันติภาพมณฑล

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่มงานรังสีวิทยา ได้มีการพัฒนาและน�ำวิทยาการใหม่เข้ามาใช้ในการบริการด้านรังสีวินิจฉัย พร้อมกับ
ริเริ่มหน่วยงานย่อยๆ คือ งานรังสีรักษา ดังที่จะกล่าวตามล�ำดับดังนี้
งานรังสีวินิจฉัย ได้มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยดังนี้
1) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถึ่สูง (Ultrasound) โดยเริ่มน�ำเข้ามาในปี 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�ำเทคโนโลยี Spiral CT Scan เข้ามาใช้เป็นที่แรกใน
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2537
3) ปี พ.ศ. 2545 มีการน�ำเครื่องเอกซเรย์เต้านมเข้ามาให้บริการ
4) ปี พ.ศ. 2548 น�ำเครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก ซึ่งเป็นของเวชศาสตร์นิวเคลียร์มาให้บริการ
5) ปี พ.ศ. 2553 น�ำเครื่องถายภาพรังสีทั่วไป แบบดิจิตอล (Digital Radiology ) (DR)
6) ปี พ.ศ. 2557 มีการน�ำเครื่องตรวจวินิจฉัยโดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
7) ปี พ.ศ. 2557 มีการใช้ระบบ PACS เข้ามาในการเก็บข้อมูลต่างๆ
งานรังสีนิจฉัยหลอดเลือด และงานรังสีร่วมรักษา
1) ในปี พ.ศ. 2516 ศัลยแพทย์ระบบประสาท นายแพทย์ประสิทธิ์ ทรงศิริกุล ได้ท�ำ Direct Puncture
carotid artery เพื่อตรวจ Cerebral angiogram
2) ในปี พ.ศ. 2521 ได้เริ่มท�ำ Transfemoral Angiogram โดยศัลยแพทย์ นายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณและ
แพทย์หญิงแฉล้ม เศรษฐวานิช
3) ในปี พ.ศ. 2528 ได้เริ่มท�ำงานรังสีร่วมรักษา Intervention Radiology คือ การท�ำ Pecutaneouns
Transhepahc biliary drainage โดยแพทย์หญิงสุชาดา ฮุนพงษ์สิมานนท์
4) ในปี พ.ศ. 2539 ได้มีการริเริ่มงาน Ultrasound percutanauons drainage โดยแพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ
5) ในปี พ.ศ. 2550 มีการน�ำเครื่อง DSI เข้ามาใช้ในงาน Fluoroscope และ Intervention Radiology
6) เริ่มมีการท�ำ TACE และการแทงเส้นเลือดด�ำ (PERM CATH) และ PICC LINE ในปี พ.ศ. 2551 โดย
นายแพทย์ประติรพ ปุณโณทก
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แลหน้า
• 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
แต่พวกเราทุกคนก็พร้อมจะร่วมมือร่วมใจน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาบริการตรวจวินจิ ฉัย และร่วมรักษา
โดยในปีนี้ที่โรงพยาบาลเลิดสิน มีอายุครบ 70 ปี ทางกลุ่มงานรังสีวิทยา น�ำทีมโดยแพทย์หญิงภรา อุรุโสภณ และ
นายแพทย์ธนา พงศ์ภานุมาศไพศาล ร่วมกับกลุ่มงานศัลยกรรมระบบประสาท ได้ท�ำการติดตั้ง Biplane Digital
Subtraction Angiography เพื่อรองรับงาน Body Intervention และ Neuro Intervention ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปลายปีนี้ งานนี้ไม่ได้หมายความถึง การน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการ วินิจฉัยและร่วมรักษาแต่เพียง
อย่างเดียว แต่เป็นการร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกคน เพือ่ ปรังปรุงและพัฒนางานบริการให้ทนั สมัยและเป็นประโยชน์
มหาศาลต่อคนไข้ นับเป็นของขวัญวันเกิดอันล�ำ้ ค่า ทีก่ ลุม่ งานรังสีวทิ ยาภาคภูมใิ จจะมอบให้โรงพยาบาลเลิดสินในโอกาส
ส�ำคัญยิ่งนี้
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด จะเห็นได้วา่ กลุม่ งานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลเลิดสิน มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง และพัฒนา
งานบริการ ทั้งการตรวจรังสีวินิจฉัย และรังสีร่วมรักษา ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา สมดังปณิธานของ
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
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>> กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พ.ศ.2503

เริ่ ม เปิ ด งานกายภาพบ� ำ บั ด และจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ กายภาพบ� ำ บั ด เครื่ อ งแรกเป็ น เครื่ อ ง
Shortwave diathermy และเริ่ ม งานด้ า นกายอุ ป กรณ์ โ ดยใช้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องโรงพยาบาล
งานด้านกายภาพบ�ำบัดใช้พยาบาลท�ำหน้าทีแ่ ทนนักกายภาพบ�ำบัดและใช้พนื้ ทีห่ อ้ งผ่าตัดเก่า มีการ
ประดิษฐ์เข่าเทียมโดยใช้ชา่ งของโรงพยาบาลและใช้พนื้ ทีโ่ รงช่างของโรงพยาบาลเป็นสถานทีท่ ำ� งาน
ต่อมาได้สร้างโรงไม้ชั้นเดียวทางบริเวณตึกกายภาพบ�ำบัดให้เป็นสถานที่ท�ำกายภาพบ�ำบัด มี
ทั้งบ่อน�้ำเล็กๆ ให้คนไข้สามารถลงไปออกก�ำลังกายและหัดเดินในน�้ำได้เป็นต้น โดยมีพยาบาลเป็น
ผู้ดูแล (พยาบาลชาย 1 คน หญิง 1 คน และคนงานช่วยเหลือ 1 คน)
งานท�ำกายอุปกรณ์ (เดิมเรียกแขนขาปลอม) เริม่ โดยหัวหน้าช่างของโรงพยาบาลและพยาบาล
ชายประจ�ำแผนกยาสลบ 1 คนที่สนใจช่วยท�ำ โดยขาเทียมอันแรกเป็นของคนงานชายที่ไม่มี
ขาท่อนล่างมาแต่ก�ำเนิด ขาปลอมที่ท�ำเป็นขาเทียมระดับใต้เข่า

พ.ศ.2507

พ.ศ.2516

		 งาน Orthopedic ได้แยกออกมาจากแผนกศัลยกรรม
เป็นหน่วยงานอิสระและขึน้ กับโรงพยาบาลเลิดสินโดยตรง
ประกอบด้วยโรงงานประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการและ
งานกายภาพบ�ำบัด
งานอาชีวบ�ำบัด เกิดขึน้ เป็นครัง้ แรกในโรงพยาบาลเลิดสิน
ณ ตึกกายภาพบ�ำบัดชั้น 4 โดยในระยะแรกงานกิจกรรม
บ�ำบัดหรืองานอาชีวบ�ำบัดจะเน้นไปในการใช้กจิ กรรมและ
งานอาชีพในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
รวมทั้งระบบประสาท การท�ำอุปกรณ์ใช้ดามซึ่งท�ำจาก
อลูมเิ นียม โดยบุคลากรทีใ่ ห้บริการทางกิจกรรมบ�ำบัด เป็น
พยาบาลและมีเจ้าหน้าที่อาชีวบ�ำบัดเป็นผู้ช่วย

ได้ก่อสร้างตึกกายภาพบ�ำบัด เป็นตึก 4 ชั้น โดยชัน้ ที่ ๑ เป็นสระว่ายน�ำ้ ให้การรักษาทางธารา พ.ศ.2520
งานภาพบ�ำบัดแยกออกจากแผนกออร์โธปิดกิ ส์ โดย
บ�ำบัดและห้องพาราฟิน ชัน้ ที่ 2 และ ชั้นที่ 3 เป็นงานกายภาพบ�ำบัด ชั้นที่ 4 เป็นงานอาชีวบ�ำบัด
เริ่มด�ำเนินการระยะแรกโดยมีนักกายภาพบ�ำบัด จ�ำนวน 3 คนและนักกายภาพบ�ำบัดอาสาสมัคร มีอาจารย์นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์ เป็นหัวหน้า
ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟูเป็นคนแรก
จากประเทศเยอรมัน จ�ำนวน 1 คน

พ.ศ.2514

พ.ศ.2522

ก่อตัง้ โรงงานประดิษฐ์เครือ่ งช่วยคนพิการแห่งแรกของประเทศไทย (โรงงานกายอุปกรณ์) โดย
ก่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นช่ า งประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยอวั ย วะ
การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลก เพื่อประดิษฐ์เครื่องช่วยคนพิการแขนขา คนพิการ (โดยอาจารย์นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์) เป็น
เทียมแบบต่างๆ โดยในขณะนัน้ อาจารย์นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิศ์ รี ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก หลักสูตร 2 ปี โดยอาจารย์นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ เป็น
ออร์โธปิดิกส์ (ท�ำงานร่วมกับอาจารย์นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์)
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนคนแรก ท�ำการเปิดการเรียนการสอน
จ�ำนวน 14 รุ่น (พ.ศ. 2522 - 2537) รวม 171 คน
ต่ อ มาในปี พ .ศ. 2523 ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จากโรงเรี ย น
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ช่ า งประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ อ งช่วยอวัยวะคนพิก ารเป็นโรงเรียน พ.ศ.2553
กายอุปกรณ์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้ย้ายมาปฎิบัติงานรักษา
ผู้ป่วยที่ตู้คอนเทนเนอร์ (ชั่วคราว) ร่วมกับกลุ่มงานอื่นๆ
พ.ศ.2529
เนื่องจากมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก
ได้ ร ่ ว มกั บ สโมสรโรตารี ก รุ ง เทพฯ ผลิ ต ขาเที ย ม
อลูมเิ นียมขึน้ (ขาเทียมชนบท) โดยมีตน้ แบบจากประเทศ พ.ศ.2557
อินเดีย สามารถเดินเท้าเปล่าในน�้ำได้เหมาะแก่การท�ำ
กลุม่ งานฯ ได้ยา้ ยมาอยูช่ น้ั 5 อาคารผูป้ ว่ ยนอกจนถึง
เกษตรกรรม และได้ จั ด ท� ำ เป็ น ต� ำ ราการท� ำ ขาเที ย ม ปัจจุบัน
อลูมิเนียมแบบ 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
งานบริการที่จัดเพิ่มเติมได้แก่ คลินิกเท้าเบาหวาน
และจัดส่งไปยังส�ำนักงานองค์การอนามัยโลกในประเทศ (พร้อมกับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อผลิตแผ่นรองอุ้งเท้าและ
ต่างๆด้วย งานอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนา อาทิ พัฒนาและ ฝ่าเท้าเฉพาะราย) คลินิกฉีดยาลดเกร็ง คลินิกป้องกัน
ผลิตเครือ่ งดูดกระเพาะ เครือ่ งดูดน�ำ้ ลาย เครือ่ งดูดเสมหะ การหักซ�ำ้ ร่วมกับศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดกิ ส์
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (อดสุรา) รวมทั้งได้ตีพิมพ์ผลงานวิธี (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561) เพื่อป้องการการหักซ�้ำของ
การผลิต ไปบรรยายขัน้ ตอนการผลิต จัดโครงการฝึกอบรม กระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ โดยปัจจุบันได้ผ่านการรับรอง
ตามสถานที่ราชการต่างๆ ประดิษฐ์คิดค้นพัฒนากาย เฉพาะโรค (DSC) แล้ว
อุปกรณ์ออกมาหลากหลายรูปแบบและได้รับรางวัลที่ ๒
จากสภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ.2562
ปัจจุบันการด�ำเนินงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พ.ศ.2535
ให้การตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
มีนกั กิจกรรมบ�ำบัด จึงพัฒนางานกิจกรรมบ�ำบัดขึน้ โดยมีหน่วยงานประกอบด้วย 1.งานห้องตรวจผู้ป่วย
ให้บริการทางกิจกรรมบ�ำบัดที่มีความครอบคลุมมากขึ้น 2.งานกายภาพบ�ำบัด 3.งานกิจกรรมบ�ำบัด 4.งานกาย
เช่น มีการท�ำอุปกรณ์ดามแขนจากพลาสติกในการดาม อุปกรณ์ 5.งานตรวจกล้ามเนื้อและประสาทด้วยไฟฟ้า
ผู้ป่วยกระดูกต้นแขนหัก
6.คลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกเท้าเบาหวาน คลินิก
ขาเทียม คลินิกป้องกันการหักซ�้ำ

พ.ศ.2548

นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี

นายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์

ฝ่ า ยเวชกรรมฟื ้ น ฟู ไ ด้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น กลุ ่ ม งาน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
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>> กลุ่มงานทันตกรรม
ประวัติความเป็นมากลุ่มงานทันตกรรม
แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเลิดสิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
ปีพ.ศ.2495ก โดยมีหลักฐานปรากฏเป็น 1 ใน 10 แผนก
ของโรงพยาบาลเลิดสิน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบ
กรมการแพทย์ลงวันที่ 13 มกราคม 2498 ในขณะนั้น
บริเวณรับผูป้ ว่ ยนอกของโรงพยาบาลเลิดสินอยูท่ ชี่ นั้ 1 ปีก
ด้านตะวันออกของตึกที่เคยเป็นโรงพยาบาลบางรักและ
เรียกส่วนนีว้ า่ ตึกอ�ำนวยการ ท่านอาจารย์นายแพทย์วลั ลภ
ดุลยพฤกษ์ ได้บรรยายสภาพของห้องฟันไว้ว่า “เลยจาก
ห้ อ งนี้ (ห้ อ ง x-ray) ไปก็ มี ห ้ อ งเล็ ก ๆ อี ก ตั้ ง ยู นิ ต
เครื่องท�ำฟัน มีคุณหมอดวงแข จักรพันธ์ ณ อยุธยา และ
คุ ณ ถวั ล ย์ พริ้ ง พวงแก้ ว ข ให้ บ ริ ก ารถั ด จากนั้ น ก็ สุ ด
ตึกอ�ำนวยการ”๑ ซึง่ ท�ำให้ทราบว่า ทันตแพทย์หญิงดวงแข
จักรพันธ์ ณ อยุธยา ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก
ทันตกรรมคนแรก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2498 แผนกทันตกรรมย้ายไปอยู่
บนตึกชายเรื้อรัง (ตึกเหลืองหรือตึกเลิดสิน 1) ซึ่งตั้งอยู่
ด้านหลังตึกโรงพยาบาลบางรัก จนกระทั่งปี พ.ศ.2510
มีการเปิดตึกอ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นตึก 6 ชัน้
ริมถนนสีลม แผนกทันตกรรมก็ได้ย้ายมาอยู่ชั้น 2 บริเวณ
ตั้งแต่บันไดทางขึ้นลงจรดถึงผนังด้านถนนสีลม ติดกับ
แผนกเด็ก โดยมีเก้าอี้ยาวให้ผู้ป่วยนั่งรอตลอดความยาว
หน้าห้องทันตกรรม จนกระทั่ง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
มีการปรับปรุงตึกอ�ำนวยการและตึก 33 ปี กลุม่ งานต่างๆ
ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอกทั้ ง หมดย้ า ยลงไปปฏิ บั ติ ง าน
ที่ ตู ้ Container บริ เวณลาดจอดรถหน้ า ตึ ก อาคาร
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กาญจนาภิเษก ปฏิบตั งิ านอยูเ่ ป็นเวลา 35 เดือน จึงได้ยา้ ย
กลับมาอยูช่ นั้ 4 ตึกผู้ป่วยนอก (ตึกอ�ำนวยการเดิม) ตั้งแต่
วันที่ 26 กุ ม ภาพั นธ์ 2557 จนถึ ง ปั จ จุ บั น

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�ำเนิด		
			 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

การให้บริการ

ตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง แผนกทั น ตกรรม ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนทั่วไปด้าน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ในยุคแรก
มีผู้ปฏิบัติงานทั้งทันตแพทย์ ทันตานามัยและทันตแพทย์
ชัน้ สองค,ง,๒,๓ มีการน�ำเอาเครือ่ งมือใหม่ๆ มาใช้ ทันตแพทย์
สมพงษ์ เธียรไทย ได้เล่าไว้ว่า “กระบอกฉีดยาชาก็ใช้
กระบอกแก้ว ยาชาผลิตเองในโรงพยาบาล (โดยเภสัชกร
สมั ย นั้ น ) อมั ล กั ม อุ ด ฟั น ก็ ใช้ ค รกกั บ สากบดเอง ไม่ มี

เครือ่ งผสมเช่นปัจจุบนั ”๓ การน�ำเครือ่ งมือทางทันตกรรมใหม่ๆ
เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลท�ำให้เกิดการพัฒนาด้านการบริการ
ท�ำงานรวดเร็วขึน้ มีประสิทธิและสัมฤทธิผ์ ลมากขึน้ รวมทัง้
เกิดความปลอดภัยขึน้ ในการปฎิบตั งิ าน ด้านงานทันตกรรม
ประดิษฐ์ ทันตแพทย์สมพงษ์ เธียรไทย ได้บรรยายไว้ว่า
“ผูอ้ ำ� นวยการ (นายแพทย์เชิด โทณะวณิก) ถามว่าหมอฟัน
เรียนมาตัง้ หลายปีทำ� ได้แค่ ถอนฟัน อุดฟัน เท่านีห้ รือ พีด่ วงแข
ตอบว่าท�ำได้มากกว่านัน้ ถ้ามีเครือ่ งมือ ผูอ้ ำ� นวยการก็บอกว่า
ต้องการเครื่องมืออะไรให้ท�ำเรื่องเบิกมาจะจัดหาให้ พี่
ดวงแขก็เลยเปิดงานทันตกรรมประดิษฐ์ ใส่ฟนั ให้คนไข้ นับ
เป็ น โรงพยาบาลแห่ ง แรกของกระทรวงสาธารณสุ ข
ที่ มี ก ารใส่ ฟ ั น ปลอม ทั้ ง ชนิ ด ติ ด แน่ น และถอดได้ ” ๓
นอกจากนี้ยังได้เปิดงานทันตกรรมจัดฟันเป็นแห่งแรก
ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเช่นกันจ

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพการแพทย์สาธารณสุข
1. โครงการ Integration Management in
Osteoporotic Hip Fracture for Refracture
Prevention (โครงการ การรักษาภาวะกระดูกสะโพกหัก
ในผูป้ ว่ ยกระดูกพรุนแบบบูรณาการเพือ่ ป้องกันกระดูกหัก
ซ�้ำ)
2. โครงการ การดูแลรักษาทางทันตกรรมส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่รับการรักษาทางรังสีบริเวณศีรษะและคอ
3. โครงการ ดู แ ลรั ก ษาทางทั น ตกรรมส� ำ หรั บ
หญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลเลิดสิน
4. โครงการ เคลื อ บฟลู อ อร์ ไรด์ ใ นเด็ ก เล็ ก ใน
โรงพยาบาลเลิดสิน
5. โครงการ ทันตกรรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
					

ปัจจุบัน กลุ่มงานทันตกรรม ให้บริการ
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. งานทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ การตรวจวินิจฉัย
การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน�้ำลาย
2. งานทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ งานทันตกรรม
บูรณะ งานวิทยาเอนโดดอนท์ งานศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม๊กซิโลเฟเชียล งานปริทนั ต์วทิ ยา งานทันตกรรมจัดฟัน
งานทันตกรรมส�ำหรับเด็ก และงานทันตกรรมประดิษฐ์
และรากเที ย ม นอกจากนั้ น ได้ เข้ า ร่ ว มโครงการตาม
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ และ
โรงพยาบาลเลิดสิน แนวทาง SERVICE PLAN ต่อเนื่อง

1. หนังสือครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน เรื่อง
ความทรงจ�ำในอดีต เขียนโดยนายแพทย์วลั ลภ ดุลยพฤกษ์
(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

เอกสารอ้างอิง
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>> กลุ่มงานเภสัชกรรม

สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ

ความภาคภูมิใจ ของกลุ่มงานทันตกรรม
ก. จากค�ำบอกเล่าของคุณวัลลภ ภักดีสุข ปฏิบัติราชการ โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเวลากว่า 30 ปี ต�ำแหน่งสุดท้าย ด�ำรง
ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสินด้านงานบริหาร
ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษาโรงพยาบาลเลิดสิน และด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย อนุกรรมการกลัน่ กรอง
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน
ข. คุณถวัลย์ พริ้งพวงแก้ว รับราชการต�ำแหน่งทันตแพทย์
ชั้นสอง ช่วยงานแผนกทันตกรรมในช่วงแรกตั้งแผนกร่วมกับ
ทั น ตแพทย์ ห ญิ ง ดวงแข จั ก รพั น ธ์ ณ อยุ ธ ยา 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 จักรพันธ์ ณ อยุธยา เพียงท่านเดียว จากนัน้ ประมาณเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2502 คุณสมพร บัวชาติ ซึง่ เป็นทันตแพทย์ชนั้ สอง
ได้ยา้ ยมาปฏิบตั งิ านด้วยอีกหนึง่ ท่าน ในปีพ.ศ.2503 ทันตแพทย์
สมพงษ์ เธียรไทย ย้ายมาจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และใน
ปีถัดมารับข้าราชการเข้ามาปฏิบัติงานในแผนกเพิ่มอีก 3 ท่าน
ได้แก่ ทันตแพทย์หญิงจิตรา สุโขธนัง และทันตแพทย์หญิง
สุนีย์ สุนันท์ รวมทั้งคุณเกษร ซึ่งเป็นทันตานามัย”
ง. จากค�ำบอกเล่าของคุณสุมาลี ศักดิศ์ รี ทันตานามัยปฏิบตั ิ
ราชการ ณ โรงพยาบาลเลิดสินตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2502
ถึง 30 กันยายน 2538
จ. จากค�ำบอกเล่าของทันตแพทย์สมพงษ์ เธียรไทย
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การมีทันตแพทย์หญิงดวงแข จักรพันธ์ ณ อยุธยา
เป็นหัวหน้าแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลเลิดสินคนแรก
นับเป็นความภูมิใจกลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเลิดสิน
อย่างยิ่ง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแผนกในปีพ.ศ. 2495 มีการ
พัฒนาทัง้ ทางด้านการบริการและวิชาการในระดับตติยภูมิ
และสูงกว่าได้อย่างต่อเนือ่ ง มาถึงทุกวันนีด้ ว้ ยความสามารถ
การมีภาวะผูน้ ำ� และการมองเห็นการไกลของทันตแพทย์หญิง
ดวงแข จักรพันธ์ ณ อยุธยา หัวหน้าแผนกทันตกรรม
โรงพยาบาลเลิดสินคนแรก ที่ได้วางรากฐานให้กลุ่มงาน
ทันตกรรม มีทันตแพทย์เฉพาะทาง และเปิดให้บริการ
ใส่ฟันเทียมทั้งถอดได้ และติดแน่น แก่ผู้ป่วย ให้บริการ
เฉพาะทางด้ า นทั น ตกรรมจั ด ฟั น รั ก ษารากฟั น
ปริ ทั น ตวิ ท ยา นอกจากนั้ น ท่ า นยั ง ได้ อ ยู ่ ร ่ ว มในกลุ ่ ม
ผู้ก่อตั้งการประชุมวิชาการทันตแพทย์ของประเทศไทย
และเป็ น ผู ้ ริ เ ริ่ ม ก� ำ หนดหลั ก สู ต รผู ้ ช ่ ว ยทั น ตแพทย์
ซึ่ ง แนวทางการท� ำ งานของท่ า นเป็ น แบบอย่ า ง
ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพของกลุ ่ ม งานทั น ตกรรม
โรงพยาบาลเลิดสินและวงการทันตแพทย์ของประเทศไทย
เป็นอย่างดี

ประวัติกลุ่มงานเภสัชกรรม
ก่อนจะมาเป็น “กลุ่มงานเภสัชกรรม” ในอดีตจะใช้ค�ำว่า “ฝ่ายเภสัชกรรม” ส�ำนักงานเดิมตั้งอยู่ที่ชั้น 1
ทางทิศตะวันตกด้านในสุดของตึกอ�ำนวยการ เภสัชกรชูวิทย์ รัตนชัย เป็นหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมคนแรก ระหว่างปี
พ.ศ.2491-2504 มีเภสัชกรจ�ำนวน 4 อัตรา งานจะเน้นการผลิตน�้ำเกลือ และ electrolyte รวมทั้งยาฉีดโดยเฉพาะ
วิตามินบีรวมชนิด Ampule ซึ่งผลิตได้ยาก ด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยที่สุดในช่วงสมัยนั้น จนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง
ให้เป็นแหล่งดูงานของโรงพยาบาลต่างๆ และเป็นศูนย์ฝกึ อบรมเภสัชกรของกรมการแพทย์ ยาทีผ่ ลิตจะใช้ในโรงพยาบาล
และจ�ำหน่ายจ่ายแจกให้โรงพยาบาลอื่นในสังกัดกรมการแพทย์ 69 แห่ง หน่วยผลิตยาปราศจากเชื้อและผลิตน�้ำเกลือ
ตั้งอยู่ที่ตึกเภสัชกรรม ซึ่งเป็นอาคาร4 ชั้น (ปัจจุบันเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) หลังจากนั้น
เภสัชกรชูวิทย์ รัตนชัย ได้ย้ายไปท�ำงานที่กองควบคุมอาหารและยา ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเกษียณ
อายุราชการที่นั่น
ต่อมาในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2505 - 2530 เภสัชกรหญิงศรีประไพ โกญจนาท เป็นหัวหน้าฝ่ายภสัชกรรม มี
เภสัชกรจ�ำนวน 5 อัตรา การผลิตน�้ำเกลือยังเป็นงานหลักแต่ค่อยๆ ลดการผลิตให้น้อยลง เหลือเพียงผลิตใช้ภายใน
โรงพยาบาล จากการทีโ่ รงพยาบาลเลิดสินมีชอื่ เสียงด้านการรักษาโรคทางออร์โธปิดกิ ส์ จึงมีการใช้ยา NSAIDS เป็นจ�ำนวนมาก
และสั่งใช้ร่วมกับยา Antacid จึงได้ผลิต Antacid suspension ทั้งสูตรที่มีและไม่มี Magnesium Hydroxide
ผลิตวันละประมาณ 10 ถัง (ถังขนาด 20 ลิตร) นอกจากนี้ยังมีการผลิตยา Mixture อีกหลายขนาน ท�ำให้มีชื่อเสียง
และมีการผลิตเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งได้แก่ Mixture Tussis, Ammon carb+Tussis (A+T) รวมทั้ง Analgesic cream
ยุคนี้จึงเป็นยุคของการผลิตยาน�้ำรับประทาน
หลังจาก เภสัชกรหญิงศรีประไพ โกญจนาท เกษียณอายุราชการ เภสัชกรหญิงกุณฑิรา เตียวิรัตน์ จึงได้รับแต่งตั้ง
เป็นหัวหน้ากลุม่ งานเภสัชกรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2536 มีเภสัชกรจ�ำนวน 7 อัตรา เป็นช่วงทีเ่ ภสัชกรได้ไปศึกษา
ต่อปริญญาโท ด้านเภสัชกรรมคลินกิ หลายคน งานเภสัชกรรมจึงได้มงุ่ เน้นไปด้านเภสัชกรรมคลินกิ มากขึน้ และเนือ่ งจาก
มียาส�ำเร็จรูปจ�ำหน่ายมากขึน้ มีราคาถูก โรงงานมีมาตรฐานและควบคุมคุณภาพของยาทีด่ กี ว่ายาทีผ่ ลิตในโรงพยาบาล
เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าแล้ว จึงลดการผลิตยาลง หลังจากนั้นเภสัชกรหญิงกุณฑิรา เตียวิรัตน์ ได้ไปรับราชการ
ในกรมการแพทย์ และเกษียณอายุราชการที่นั่น
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ในปี พ.ศ. 2537-2548 เภสัชกรหญิงมาลี วรรธนอภิสิทธิ์ เป็นหัวหน้า
กลุม่ งานเภสัชกรรม เป็นช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลายอย่างได้แก่ การแยกงานจัดซือ้ วัสดุ
ทางการแพทย์ออกไปให้ฝา่ ยพัสดุเป็นผูด้ ำ� เนินการ เนือ่ งจากเภสัชกรมีกรอบอัตราก�ำลังน้อย
ต้องปฏิบตั งิ านด้านบริการเภสัชกรรมและเภสัชกรรมคลินกิ มากขึน้ มีการตัง้ กลุม่ เภสัชกร
กรมการแพทย์ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยท� ำ งานร่ ว มกั น มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการจั ด ซื้ อ ยาจาก
องค์การเภสัชกรรม เป็นแบบ VMI (Vender management inventory) คือองค์การเภสัชกรรม
จัดส่งยาให้โรงพยาบาลได้ทุกวันตามปริมาณที่โรงพยาบาลใช้ไป ท�ำให้ไม่ต้องใช้พื้นที่ใน
การจัดเก็บยามาก และมูลค่ายาคงคลังลดลง ท�ำนองเดียวกันมีการตกลงกับบริษทั จ�ำหน่าย
น�ำ้ เกลือให้บริษทั จัดส่งน�ำ้ เกลือให้กบั โรงพยาบาลแบบวันเว้นวัน ตามจ�ำนวนทีโ่ รงพยาบาล
แจ้งไป และจัดส่งไปยังหอผู้ป่วยโดยตรง ช่วยลดพื้นที่เก็บน�้ำเกลือเช่นกัน นอกจากนี้
มีการจัดซือ้ ยาร่วมกรมการแพทย์ มี Computer ระบบ DOS เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเป็น
ครัง้ แรก โรงพยาบาลได้เข้าร่วมท�ำ HA (Hospital accerediation ) เพือ่ ขอรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล ส่วนยาผลิตเหลือเพียงการผลิตน�้ำยา Antiseptic และยาครีมบางรายการ
ที่หาชื้อนอกโรงพยาบาลไม่ได้เท่านั้น
ในปีพ.ศ. 2548 มีการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมเป็นครั้งแรกตาม
ธรรมนูญองค์กรของโรงพยาบาล เภสัชกรหญิงสุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมในระหว่าง พ.ศ. 2548-2552 โรงพยาบาลมีอาคาร
กาญจนาภิเษกส�ำหรับผู้ป่วยใน ห้องยาผู้ป่วยในจึงได้ย้ายไปประจ�ำที่ชั้น 7 โดยมี
ลิฟท์ส่งยาเชื่อมต่อแนวดิ่งกับทุกชั้นของหอผู้ป่วย นอกจากนี้มีการเปิดงานเตรียมยา
เคมี บ� ำ บั ด ที่ ชั้ น 12 และให้ บ ริ ก ารแบบครบวงจร ช่ ว งนี้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ มี เ ภสั ช กร
ลูกจ้างชั่วคราว 12 ต�ำแหน่ง และมีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ ซึ่งท�ำงานบน
Window และรพ.เลิดสินใช้โปรแกรมนี้มาจนถึงปัจจุบัน
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เมื่อครบวาระ 4 ปี มีการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เภสัชกรหญิง
ปราณี เหมวิมล ได้รบั การเลือกตัง้ และด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากลุม่ งานฯ ระหว่างปี 25522558 ช่วงนั้นมีการปรับปรุงอาคารอ�ำนวยการ (ภายหลังถูกเรียกใหม่ว่า อาคาร
ผู้ป่วยนอก) ท�ำให้ต้องย้ายห้องยา OPD งานจัดซื้อ งานคลัง ไปอยู่ที่ตู้ Container
ในปี 2557 จึงย้ายกลับมาอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งปรับปรุงใหม่จากเดิมห้องยาผู้ป่วยนอก
รวมห้องเดียวเป็นมีห้องยาทุกชั้นเป็น 3 ห้อง และเพิ่มคลินิกก�ำลังใจ 1 ห้อง ช่วงนั้น
ได้อัตราเภสัชกรข้าราชการเพิ่ม 13 คน เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 คน ต่อมาได้เปิดงาน
TPN (total panentual Nutrition) ที่ตึกส่งเสริมบริการชั้น 5 นอกจากนี้มีการ
พัฒนางานอืน่ เช่น การจ่ายยาแบบ One day dose การท�ำ Medication reconciliation
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วย ICU เป็นต้น
หลังจาก เภสัชกรหญิงปราณี เหมวิมล เกษียณอายุราชการ มีการเลือกตั้งหัวหน้า
กลุ่มงานฯ อีกครั้ง เภสัชกรหญิงสุวรรณี เจริญพิชิตนันท์ ได้กลับมาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯ
ช่วงระหว่างปีพ.ศ.2558-2560 ช่วงนี้เป็นช่วงของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยท�ำงาน เช่น
เครือ่ งจัดยาอัตโนมัติ ส�ำหรับจ่ายยาผูป้ ว่ ยใน และมีการเปิดคลิก TB นอกอาคารอีก 1 ห้อง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เภสัชกรหญิงสมสกุล ศิริไชย
ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นช่วงที่มีการใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อ
จั ด จ้ า งฯ ปี พ.ศ.2560 ท� ำ ให้ ร ะบบการจั ด ซื้ อ ยาต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย รพ.มีการ Re-accreditation พร้อมทัง้ ขอรับรองเฉพาะโรค ส่วนของงานบริการ
มีการใช้ระบบคิวอัตโนมัติในการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ในส่วนของการพัฒนางานเภสัชกรรม
จะเป็ น ไปตามนโยบายด้ า น RDU และ Service plan รวมทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กรมการแพทย์ด้าน 4.0 และอื่นๆ
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ประวัติกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
สรุปผลงาน/นวัตกรรม/งานวิจัย/งานน�ำเสนอ CQI ต่างๆ
ของกลุ่มงานเภสัชกรรม
ประเภทผลงาน
บทความ

8

วิจัย, R2R

11

Case report
CQI
นวัตกรรมโปรแกรม
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หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริหาร

1. วางแผน บริหารงาน ควบคุมก�ำกับดูแล 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�ำบ้านเวชศาสตร์
ครอบครัว ของกรมการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้ความช�ำนาญ ทางด้านบริการ แบบองค์รวม
สามารถสอบวุฒิบัตร อนุมัติบัตร เป็นผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้
4. ปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลเลิดสิน ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น
		 • คณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเลิดสิน
		 • คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ราชวิทยาลัยแพทย์
เวชศาสตร์ ครอบครัว แห่งประเทศไทย
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•
•
•
•
•
•
•

ประธานและเลขาทีมน�ำระดับ 2 ของโรงพยาบาล (ทีมคร่อมสายงานบริการผู้ป่วยนอก)
คณะกรรมการเภสัชและการบ�ำบัดโรงพยาบาลเลิดสิน
คณะกรรมการการจัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน
คณะกรรมการประสานงานกลาง
คณะกรรมการพัฒนาระบบคัดกรองผู้ป่วยนอก
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมอื่นๆ

3.3 หัตถการนิ้วล็อค ภายในและภายนอกโรงพยาบาลเลิดสิน
4. การให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน Home health care
		 โดยอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจ�ำบ้าน พยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นักกายภาพ ฯลฯ
เป็นทีมสหวิชาชีพให้บริการเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านร่วมกับทีมศูนย์บริการ
สาธารณสุขของกทม. เช่น เบาหวาน อัมพาต หลังผ่าตัดกระดูก และประสานส่งต่อข้อมูลให้
ศูนย์บริการสาธารณสุขดูแลต่อเนื่อง และในปี 2559 ร่วมดูแลผู้ป่วยในโครงการ Capture
the Fracture
5. เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ของโรงพยาบาลในโครงการต่างๆตามสถานการณ์
		 5.1 ประสานกับหน่วยงานของโรงพยาบาลตามสถานการณ์โรคอุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ำ�้
เช่น ร่วมเป็นทีมคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ
		 5.2 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น HA., ออกหน่วยแพทย์บริการพิเศษ, องค์กร
แพทย์ฯ

ด้านการบริการ

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว มีการบริการตรวจผู้ป่วยนอกที่มีอายุต้ังแต่ ๑๕ ปี
ขึน้ ไปทุกราย พร้อมทัง้ มีโครงการดูแลคลินกิ พิเศษตามนโยบายของกรมการแพทย์ ได้แก่
คลินิกผู้สูงอายุ คลินิกชุมชนวัดยาง คลินิกฝังเข็ม หัตถการนิ้วล็อค โรคทางต่อมไร้ท่อ
และทางด้านโรคผิวหนัง ด้านการให้บริการตรวจรักษา เปิดให้บริการทุกวัน เวลาราชการ
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริการ
1. คลินิกตรวจโรคทั่วไป
2. คลินิกอบอุ่นวัดยาง
		 เปิดให้บริการ ปีพ.ศ. 2545 โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บริการชุมชนในละแวกใกล้เคียง เป็นผู้ใช้สิทธิ์บัตร
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลเลิดสิน
3. คลินิกพิเศษ
		 3.1. คลินกิ ผูส้ งู อายุ นอกจากคลินกิ แล้วยังมีชมรมผูส้ งู อายุ ซึง่ มีกจิ กรรมต่างๆร่วมกับโรงพยาบาล อาทิ บริจาค
วัสดุการแพทย์ รถเข็นชนิดพิเศษส�ำหรับผู้ป่วยตัดขา และกิจกรรมสาธารณกุศลทั้งในและนอกโรงพยาบาล
		 3.2 คลินิกฝังเข็ม ให้บริการแพทย์ทางเลือกโดยการฝังเข็ม
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ด้านวิชาการ
คลินิกฝังเข็ม ให้บริการแพทย์ทางเลือกโดยการฝังเข็ม

1. การเรียนการสอน
		 นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตหลักสูตรก่อนปริญญา ศูนย์แพทยศาสตร์ชนั้ คลินกิ
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�ำกัดของอายุ เพศ วัย และโรค
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• การเข้าใจสุขภาพแบบองค์รวม (บุคคล ครอบครัว ชุมชน)
• หัวใจส�ำคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว คือ Doctor-patient Relationship
3. ฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจ�ำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (หลักสูตร 3 ปี)
		 เปิดให้การศึกษาฝึกอบรมตั้งแต่ พ.ศ.2544 ถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงหลักสูตร
แพทย์ประจ�ำบ้านให้ทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตัวชี้วัดคือ ความนิยมในการเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมที่มีแพทย์ประจ�ำบ้านเลือกสมัครทุกปี และสอบผ่าน 100%
		 แผนงานต่อไป คือ เพิ่มการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สอดคล้องกับนโยบายของ
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. การประเมินสมรรถภาพในเชิงปฏิบตั ขิ องผูป้ ว่ ยสูงอายุในคลินกิ ผูป้ ว่ ยนอกโรงพยาบาลเลิดสิน
5. การเพิม่ ประสิทธิภาพในการดูแลครอบครัวแบบองค์รวม ของกลุม่ งานเวชศาสตร์ครอบครัว
โดยอิงจากการส�ำรวจ Family APGAR Score
6. ปรากฎการณ์เส้นลมปราณ (Meridian Phenomenon= 经落现象) ท่านเคยเห็นหรือไม่
7. ฝังเข็มไปท�ำอะไรช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องเจ็บป่วยได้จริงไหม
8. รางวัลชมเชย การเสนอผลงาน CQI เรื่อง การฝังเข็มเพื่อลดการใช้ยาในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
9. บุคลากรดาวเด่น ปี 2555
10. ลดความคลาดเคลื่อนทางยาและการให้สารน�้ำทางหลอดเลือดด�ำ
11. โครงการแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม, นิ้วล็อค
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ประวัติกลุ่มงานโภชนศาสตร์
ต�ำแหน่งและที่ตั้ง

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ในยุคเริ่มแรกนั้น เป็นเพียงอาคาร 1 ชั้น โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนใน
โรงพยาบาลจะคุน้ เคยกับการเรียกกลุม่ งานโภชนศาสตร์ในสมัยนัน้ ว่า “โรงครัว” ตามค�ำบอกเล่า
ของนายแพทย์เสริม วงศ์อารยะ ได้กล่าวไว้วา่ “ด้านหลังตึกเลิดสิน 1 เป็นสนามหญ้า เป็นบริเวณ
ที่มีทัศนียภาพที่ดีที่สุดของโรงพยาบาลเลิดสิน มีคูน�้ำเล็กๆ ๑ คูใกล้โรงครัว ขอบสนามติดไป
ทางโรงครัว ขอบสนามทีต่ ดิ ไปทางโรงครัวปลูกต้นดอกแคฝรัง่ เป็นแนวไป” ซึง่ เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบ
ในเวลาปั จ จุ บั น กลุ ่ ม งานโภชนศาสตร์ ในสมั ย นั้ น น่ า จะตั้ ง อยู ่ ที่ ถ นนทางลงอาคารจอดรถ
อาคารกาญจนาภิเษก
จากการสืบค้นพบว่าหัวหน้าโรงครัวในสมัยนั้นไม่ใช่นักโภชนาการหรือโภชนากร แต่เป็น
พยาบาลวิชาชีพ เข้ารับต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มงานไม่ปรากฏชื่อแน่ชัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2504
โรงพยาบาลเลิดสินได้รบั งบประมาณจ�ำนวน 1,155,000.00 บาท และเงินทุนสะสมอีกจ�ำนวน
75,869.00 บาท โดยงบประมาณดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ไว้เพือ่ ท�ำการสร้างอาคาร
จ�ำนวน ๓ หลังและซ่อมแซมอาคารต่างๆ ดังนี้
1. สร้างตึกคนไข้ศัลยกรรม 2 ชั้น จ�ำนวน 1 หลัง
2. สร้างตึกประกอบอาหารและหน่วยงานซักฟอก 3 ชั้น จ�ำนวน 1 หลัง
3 สร้างเสริมตึกผ่าตัดชั้นเดียวเป็น 2 ชั้น
4. ซ่อมแซมอาคารต่างๆทั่วไป
จากงบประมาณดั ง กล่ า วโรงครั ว ก็ เข้ า สู ่ ยุ ค ที่ 2 และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จากโรงครั ว เป็ น
กลุ่มงานโภชนวิทยา โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร 3 ชั้น กลุ่มงานโภชนวิทยาอยู่ชั้นที่ 1
โรงซั ก ฟอกอยู ่ ชั้ น ที่ 2 ห้ อ งตั ด เย็ บ และหอพั ก พยาบาลอยู ่ ชั้ น ที่ 3 ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ริ เวณ
ที่พักขยะในปัจจุบัน
หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานโภชนวิ ท ยาในยุ ค ที่ 2 คื อ นางฉั น ทนา ชิ ด สิ น เป็ น ผู ้ เริ่ ม รากฐาน
กลุม่ งานโภชนวิทยาแบ่งงานต่าง ๆ ในกลุม่ งานออกเป็น 3 หน่วย ได้แก่ โภชนบริการ โภชนบ�ำบัด
และโภชนวิทยา (ภายหลังได้เปลีย่ นชือ่ เป็นโภชนศึกษา) และ โดยหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสมัยนัน้
ได้แก่ นางเพ็ญแข เอือ้ นจิต, นางผาสุข กุลนปิยะ, นางสุวพี สุรวัฒนานนท์, นางพิมพร อ่อนแสงงาม,
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นางธัญนันท์ เข็มมา และมีหัวหน้าแม่ครัวคือ นางสุภาพร วัฒนเสย จากการแบ่งงาน
ดังกล่าวท�ำให้การท�ำงานของกลุม่ งานโภชนศาสตร์มรี ะบบการท�ำงานทีช่ ดั เจนและง่ายต่อ
การท�ำงานต่างๆ มากขึน้ โดยกลุม่ งานโภชนวิทยาในสมัยนัน้ มีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านทัง้ หมด
เพียง 20 คนเท่านัน้ ผลงานทีโ่ ดดเด่นในยุคสมัยของหัวหน้าฉันทนา จึงเป็นการวางรากฐาน
กลุ่มงานโภชนวิทยาในปัจจุบันนั้นเอง โดยหัวหน้าฉันทนาได้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานเป็นระยะเวลานานจนถึงปี พ.ศ. 2531 โรงพยาบาลเลิดสินก็ได้งบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน 53,244,000.00 บาท เพือ่ ท�ำการก่อสร้างอาคารส่งเสริม
บริการในปัจจุบัน โดยเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2531 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538
ในตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ท�ำการก่อสร้าง กลุ่มงานโภชนศาสตร์ได้ย้ายไปประกอบ
อาหารที่อาคารชั่วคราว บริเวณด้านหลังอาคารพักขยะในปัจจุบัน เมื่ออาคารส่งเสริม
บริการแล้วเสร็จกลุ่มงานโภชนวิทยาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 3 โดยหัวหน้าฉันทนา ให้เหตุผล
ในการขอขึ้นมาอยู่ที่ชั้น 3 ว่า “โรงซักเป็นสถานที่ที่ท�ำความสะอาดเสื้อผ้าของผู้ป่วย
ส่วนใหญ่เป็นผ้าเปื้อนสกปรก เราต้องอยู่สูงกว่านั้น” หลังจากหัวหน้าฉันทนาเกษียณอายุ
ราชการ นางสุวพี สุรวัฒนานนท์ ก็ได้รับต�ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ และ
นางเพ็ญแข เอื้อนจิต ก็ได้เกษียณอายุราชการก่อนก�ำหนดเพื่อประกอบกิจการส่วนตัว
ในสมัยหัวหน้าสุวพี ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน ภาระงานของกลุ่มงานโภชนวิทยาได้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีภารกิจอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากการบริการอาหารผู้ป่วย
เช่น อาหารสวัสดิการเจ้าหน้าที่ อาหารจัดเลี้ยงงานประชุมต่างๆ หัวหน้าสุวพีจึงได้ขยาย
อัตราก�ำลังคนงาน (พนักงานประกอบอาหาร) ของกลุ่มงานโภชนศาสตร์จาก 20 คน
เป็น 30 คน (อัตราก�ำลังนี้ใช้จนถึงปัจจุบัน) แต่ถึงแม้จะท�ำการขยายกรอบอัตราก�ำลัง
เพิ่มเติมก็ไม่มีคนมีบุคคลภายนอกเข้าสมัครงาน เนื่องจากค่าจ้างในสมัยนั้นได้เพียง
26 บาท/วัน ท�ำให้คนงานที่มีอยู่จ�ำเป็นต้องท�ำงานหนักเช่นเดิม ต่อมาต�ำแหน่งของ
นางฉันทนา ชิดสิน ก็ได้ปรับเปลีย่ นจากโภชนากรปฏิบตั งิ านเป็นนักโภชนาการปฏิบตั กิ าร
และได้นางพิมพร อ่อนแสงงาม เข้ารับต�ำแหน่ง ซึง่ เป็นต�ำแหน่งนักโภชนาการคนแรก และ
หลังจากที่หัวหน้าสุวพีได้เข้ารับต�ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเป็นเวลา ๔ ปีก็ได้เกษียณอายุ
ราชการก่อนก�ำหนดและนางพิมพร อ่อนแสงงามก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่มงานโภชนวิทยา
แทน ผลงานที่โดดเด่นของหัวหน้าพิมพร คือ โครงการลดอ้วน ลดโรค ซึ่งได้ท�ำร่วมกับ
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ตารางแสดง อัตราก�ำลังเดิม และอัตราก�ำลังใหม่
ต�ำแหน่ง
อัตราก�ำลังเดิม อัตราก�ำลังใหม่
นักโภชนาการ
๑
๔
โภชนากร
๓
๒
พนักงานประกอบอาหาร
๒๐
๓๐
เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑

กลุ่มการพยาบาลเพื่อช่วยลดน�้ำหนักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ไม่มีเวลา
ดูแลตัวเอง โดยโครงการนี้ได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์และโด่งดังในระดับ
ประเทศ หลังจากบริหารงานเป็นระยะเวลาไม่นานกลุ่มงานโภชนศาสตร์
ก็ประสบปัญหาขาดอัตราก�ำลังทั้งในระดับคนงานและระดับข้าราชการ
จึ ง ได้ เ ปิ ด ต� ำ แหน่ ง นั ก โภชนาการที่ เ ป็ น พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า ง
ชั่วคราวเพิ่มขึ้น ได้รับการสนับสนุนจาก นายแพทย์วีระ สถิรอังกูร และ
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ซึ่งเป็นรองผู้อ�ำนวยการด้านการแพทย์และ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลในเวลานั้น ท�ำให้ต�ำแหน่งนักโภชนาการจึงมี
เพิ่มขึ้นอีก 1 ต�ำแหน่ง จากนั้นหัวหน้าพิมพรก็ได้ท�ำการยุบต�ำแหน่ง
โภชนากรปฏิบัติการลงและเปลี่ยนเป็นนักโภชนาการปฏิบัติการแทน

ในยุคหัวหน้าพิมพรจึงมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นกับ
กลุ ่ ม งานโภชนวิ ท ยาทั้ ง การท� ำ งานด้ า นบริ ก ารภายในแผนกและ
การท�ำงานร่วมกับสหวิชาชีพอืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้ หลังจากบริหารงานเป็น
ระยะเวลา 11 ปี หัวหน้าพิมพรก็ได้เกษียณในปี พ.ศ. 2558 และ
นางธัญนันท์ เข็มมา ก็ได้ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
กลุ่มงานโภชนวิทยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
กลุ่มงานโภชนศาสตร์จนถึงปัจจุบัน หัวหน้าธัญนันท์ ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้ากลุม่ งานโภชนศาสตร์เพียงปีเดียว ก็ได้เกษียณอายุราชการ และ
นายกันติสุข ธะนีบุญ ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
ในเวลาต่อมา ผลงานทีโ่ ดดเด่น คือ มีการริเริม่ โครงการอาหารปลอดภัย
โดยน�ำวัตถุดิบปลอดภัยที่ได้มาตรฐานต่างๆ ตามที่กรมวิชาการเกษตร
ระบุมาใช้ในโรงพยาบาล และซื้อกับเกษตรกร และผู้ผลิตโดยตรง เพื่อ
ลดค่าใช้จา่ ย การท�ำงานเชิงรุกทีเ่ พิม่ มากขึน้ มีการท�ำงานร่วมกับแพทย์
และสหสาขาวิชาชีพในสาขาต่างๆ และมีการประจ�ำตามคลินิกผู้ป่วย
นอกต่างๆ เช่น คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เป็นต้น

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ยุคที่ 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น
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>> กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ประวัติกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (พ.ศ. ๒๕๒๓ -ปัจจุบัน)

กลุ ่ ม งานเทคนิ ค การแพทย์ เป็ น กลุ ่ ม งานใหม่ ที่ แ ยกตั ว ออกมาจากกลุ ่ ม งานพยาธิ วิ ท ยา
เมื่อ 1 เมษายน 2558 ตามนโยบายกรมการแพทย์ และ โรงพยาบาลเลิดสิน โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
สังกัดอยู่กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ แต่เป็นโครงสร้างภายในโรงพยาบาลเท่านั้น (ในกรมฯ ยังเป็น
กลุ่มงานพยาธิวิทยา)

พ.ศ. ๒๕๒๓	
พ.ศ. ๒๕๓๐	

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

พ.ศ. ๒๕๓๘	

• 1 เมษายน 2558 ตั้งกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ขึ้นภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
• 2 ธันวาคม 2558 เปิดห้องรับบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาลเลิดสิน
• 1 มีนาคม 2559 รวมห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก และ ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา เป็น “งานเคมี
คลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา”
• 19 สิงหาคม 2559 ได้รบั การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory Accreditation: LA) ตาม
มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์* ครั้งที่ 2 (Re-LA2) จากสภาเทคนิคการแพทย์
• 21 กุมภาพันธ์ 2561 รวมห้องปฏิบตั กิ าร “โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินกิ ” และ “ห้องปฏิบตั ิ
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�ำหนดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ซึ่งได้
ก�ำหนดมาตรฐานฯ ขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2542 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย แต่หลังจากมีสภาวิชาชีพจึงได้ถ่ายโอนภารกิจงานมาตรฐานวิชาชีพมาอยู่สภาเทคนิคการ
แพทย์ตามกฎหมาย จุดเด่นของมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ คือ ความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐาน NCCLS (CLIS ในปัจจุบัน) ISO 9000 ISO 17025
ISO15189 และ CAP ซึ่งมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์มีการปรับปรุงมาแล้ว 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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พ.ศ. ๒๕๔๕	
พ.ศ. ๒๕๔๘	
พ.ศ. ๒๕๕๐	
พ.ศ. ๒๕๕๓	
พ.ศ. ๒๕๕๖	
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๘	
พ.ศ. ๒๕๕๙	
พ.ศ. ๒๕๖๑ปัจจุบัน

หน่วยงานงานสังคมสงเคราะห์เริ่มก่อตั้งมาก่อนและได้มาปฏิบัติงานอยู่ร่วมกับกลุ่มงานเวชกรรมสังคม
ซึง่ ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ในปี ๒๕๒๓ มีสถานทีท่ ำ� การ ณ ชัน้ ๑ อาคาร ๓๓ ปี โดยให้บริการช่วยเหลือ ดูแลผูป้ ว่ ยทีป่ ระสบ
ปัญหาร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
นางสาววราภรณ์ แสงวัชร นักสังคมสงเคราะห์ ๔ เป็นผู้บรรยายให้เสียงตามสายการให้ ความรู้สุขภาพกับ
ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเลิดสิน
นางสาวพรรณวดี กัณฑธนกิจ นักสังคมสงเคราะห์ ๔ ได้รับทุน JICA ไปฝึกอบรมหลักสูตร Vocational
Rehabilitation for Disabled Person ณ ประเทศญี่ปุ่น
• ร่วมโครงการ Home Health Care กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
• ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม ปี ๒๕๓๘
ร่วมด�ำเนินโครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลเลิดสิน
ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ จังหวัดภูเก็ต-พังงา
ด�ำเนินโครงการจัดการให้ผู้ป่วยได้รับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
• ด�ำเนินโครงการเฝ้าระวังปัญหาผู้ป่วยถูกทอดทิ้ง
เป็นคณะกรรมการโครงการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้ายงานออร์โธปิดิกส์
ร่วมโครงการดูแลแบบสหวิชาชีพในเด็กทารกที่มีความเสี่ยง
งานสังคมสงเคราะห์ย้ายที่ท�ำการมาอยู่ ณ ชั้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก
• เป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
ร่วมโครงการ Capture the Fracture
จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคม(OSCC) มารดาอายุน้อย เด็กสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรง
เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านไกล่เกลี่ยและรับเรื่องร้องเรียน
เป็นคณะกรรมการประสานงานกลาง (Facilitator)
เปลี่ยนเป็นกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
เป็นคณะกรรมการทีมคร่อมสายงานบริการผู้ป่วยนอก (CFT-OPD)
เป็นคณะอนุกรรมการฝึกอบรมสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ กรมการแพทย์
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>> กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ประวัติความเป็นมา

ชั้น 3 ห้อง 305” และ “เวลาเปิดท�ำการ วันราชการ เวลา 08.00-16.30 น.”
จากบันทึกในหนังสือ “รายงานประจ�ำปี พ.ศ.2521
หน้า 126 บันทึกไว้วา่ “ฝ่ายวิชาการ นายแพทย์ประทีป โภคะกุล เป็นหัวหน้า
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” หน้า 218 บันทึก ฝ่ายวิชาการ (ร.ก.)” และหน้า 126-127 บันทึกไว้ว่า
ไว้ว่า “ฝ่ายวิชาการ” มีหน่วยห้องสมุดและแบ่งเป็นงาน
“2. การแบ่งหน่วยงาน ฝ่ายวิชาการ แบ่งเป็นหน่วยงานดังต่อไปนี้
ต่างๆ 3 งาน คือ
		 1. งานศึกษาและฝึกอบรม
1. งานวิจัยและค้นคว้า
		 2. งานห้องสมุด
2. งานการศึกษาและฝึกอบรม
		 3. งานโสตทัศนศึกษา
3. งานแผนงานและสถิติ”
		 4. งานแผนงานและสถิติ”
จากบั น ทึ ก ในหนั ง สื อ “ที่ ร ะลึ ก เปิ ด ตึ ก 33 ปี
โรงพยาบาลเลิดสิน 15 เมษายน 2525” หน้า 103
ต่อมาฝ่ายวิชาการเปลี่ยนชื่อเป็น กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ
บันทึกไว้ว่า “ฝ่ายวิชาการ หัวหน้านายแพทย์มานิตย์ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ตามล�ำดับ
พงษ์ไพบูลย์” หน้า 104 บันทึกไว้ว่า
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุม่ งานสนับสนุนวิชาการ อยูภ่ ายใต้โครงสร้าง
“1. งานศึกษาอบรมและเผยแพร่ แบ่งงานบริหาร กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โดยมี นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล
เป็น 4 หน่วย คือ
นายแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม เป็นรองผู้อ�ำนวยการ
		 1. หน่วยห้องสมุด
ด้ า นการแพทย์ คนที่ ๒ และนายวุ ฒิ ชั ย จตุ ท อง นายแพทย์ ช� ำ นาญการ
		 2. หน่วยโสตทัศนศึกษาและเวชสาธิต
ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมตกแต่ง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
			 (ช่างภาพการแพทย์)
มีหน่วยงานในความรับผิดชอบคือ งานเวชนิทัศน์ งานห้องสมุด งานสนับสนุน
		 3. หน่วยศึกษาอบรมตามหลักสูตร
วิชาการ และจริยธรรมการวิจัยในคน
		 4. หน่วยท�ำวารสารและรายงานการแพทย์”
ต่อมามีคำ� สัง่ กรมการแพทย์ที่ ๔๓๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
จากบันทึกในหนังสือ “รายงานประจ�ำปี 2529 เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ นายวสันต์ เศรษฐวงศ์ นายแพทย์
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น กรมการแพทย์ กระทรวง เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ และค�ำสัง่
สาธารณสุข” หน้า 46 บันทึกไว้ว่า “ประวัติ ห้องสมุด กรมการแพทย์ที่ ๔๘๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น สร้ า งขึ้ น พร้ อ มกั บ ตึ ก อ� ำ นวยการ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างาน
ของโรงพยาบาล เมื่อปี พ.ศ.2509 เดิมไม่มีบรรณารักษ์
มีแต่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน ต่อมาปี 2520 จึงมี กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีหน่วยงานในความรับผิดชอบดังนี้
บรรณารักษ์ 1 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และในปี 2528
๑. งานห้องสมุด หัวหน้างานคือ นางสาวประภา จีนนิกุล บรรณารักษ์
ก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก 1 คน สถานที่ตั้ง ตึกอ�ำนวยการ ช�ำนาญการ มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังนี้
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	๑. นางสาวมัตติยา
	๒. นางสาวชลิตา
	๓. นางนฤมล		

มีคง
ง้าวสุวรรณ
บุญฤทธิ์

เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
ห้องสมุดจัดโครงการต่างๆ อาทิ โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน โครงการบรรยายความรู้สู่
นักจัดการงานทั่วไป
ประชาชน โครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์ทาง การแพทย์ โครงการเพิ่มศักยภาพการบริการห้องสมุด
นักวิเทศสัมพันธ์
และโครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานสนับสนุนวิชาการ และจริยธรรมการวิจัยในคน หัวหน้างาน คือ
นางสาวสายใจ สวนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ มีเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานดังนี้
	๑. นางสาวชฎาทิพย์ รวมญาติ
นักจัดการงานทั่วไป
งานสนับสนุนวิชาการ
	๒. นางสาวสกุลบุญ พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
และจริยธรรมการวิจัยในคน
พ.ศ.๒๕๔๒
เดิมห้องสมุดตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 3 ตึกอ�ำนวยการ เดือนมกราคม พ.ศ.2547 ย้าย
ค�ำสัง่ โรงพยาบาลเลิดสินที่ ๐๘๔/๒๕๔๒ ลง
มาอยู่ ชัน้ 8 อาคารกาญจนาภิเษก มีพนื้ ทีข่ นาด 25 X 22 = 550 ตารางเมตร วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น. วันเสาร์ เวลา กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนโรงพยาบาลเลิดสิน
08.30 - 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
เป็นครัง้ แรก มีนายแพทย์ประวิทย์ ลิม้ ควรสุวรรณ
เป็นผู้อ�ำนวยการ
ห้องสมุดจัดบริการ ตามมาตรฐานห้องสมุดแพทย์ มีบริการเครือข่าย พ.ศ.๒๕61
ระหว่างห้องสมุดแพทย์ต่างๆ และมีบริการอื่นๆ ตามค�ำขอ การติดต่อขอใช้
ค�ำสั่งกรมการแพทย์ที่ 489/๒๕61 ลงวันที่
บริการ มี 2 ช่องทาง เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองที่ห้องสมุดและใช้บริการผ่าน 12 ธันวาคม ๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่
ทางโทรศัพท์ ไลน์ อีเมล์ และเฟสบุ๊ต มีระบบการจัดเก็บข้อมูลวิชาการแพทย์ ปฏิ บั ติ ร าชการในฐานะหั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยและ
และสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องตามมาตรฐานห้องสมุดแพทย์ ต�ำราทางการแพทย์และ หัวหน้างานได้แต่งตั้ง นางสาวสายใจ สวนจันทร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์เลขหมู่ และจัดเรียงตามล�ำดับเลขหมู่ของ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั กิ าร เป็นหัวหน้างาน
ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกนั หรือระบบ NLM (U.S. National Library สนับสนุนวิชาการเป็นคนแรก
of Medicine Classification) ส่วนต�ำราที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ใช้การวิเคราะห์
เลขหมู่ และจัดเรียงตามล�ำดับเลขหมู่ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน หรือ งานห้องสมุด
ระบบ LC (Library of Congress Classification)
พ.ศ.๒๕๔๖
เริ่มบริการจัดหาแหล่งและด�ำเนินการจัดส่ง
ผลงานทางวิ ช าการและงานวิ จั ย ลงตี พิ ม พ์ ใ น

บันทึกเหตุการณ์ส�ำคัญ

วารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Submit a Manuscript)
เป็นครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๗ 
รวบรวมการบรรยายความรูส้ ำ� หรัประชาชน
ที่จัดบรรยายทุกวันพุธแรกของเดือน ประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๔๖ โดยการถอดเทปวีดีทัศน์
เป็นครั้งแรก เพื่อจัดท�ำหนังสือชื่อเรื่อง “รู้โรค
รู ้ รั ก ษา ๒ : ที ม แพทย์ โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ”
พิมพ์ครั้งที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พิมพ์
ครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕๔๗ บรรณาธิการ
โดย นายแพทย์ ธ วั ช ประสาทฤทธา และ
นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น
พ.ศ.๒๕๔๘
เริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารนอกเวลาราชการเป็ น
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๕๑
เป็ น ส� ำ นั ก งานและเลขานุ ก ารคณะกอง
บรรณาธิ ก าร วารสารการจั ด การความรู ้
โรงพยาบาลเลิดสิน ในการจัดท�ำ วารสารการ
จัดการความรู้ โรงพยาบาลเลิดสิน ปีที่ ๑ ฉบับ
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สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่ ๑ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๑ ฉบับปฐมฤกษ์ และ
ฉบับอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
พ.ศ.๒๕๕๒
วั น ที่ ๑๖-๑๘ กั น ยายน ๒๕๕๒ ห้ อ งสมุ ด
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น กรมการแพทย์ จั ด อบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าบรรณารักษ์แพทย์”
รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ บรรณารักษ์และผู้เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานด้านห้อง
สมุดทางการแพทย์ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการฝึก
อบรมบรรณารักษ์ทางการแพทย์”
พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้บริหารโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการก่อตั้ง “ชมรมบรรณารักษ์ทางการ
แพทย์” ประชุมคณะกรรมการ ชุดแรก ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น ๒๕
อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
พ.ศ.๒๕๕๕ 
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ ง ที ม ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลเลิ ด สิ น
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นคณะบุคคล ที่มี
อุปการคุณและท�ำประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพห้องสมุด
ประจ�ำปี ๒๕๕๔ สนับสนุนวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์เฉพาะทางการแพทย์และการพยาบาล
โดยการจัดการเรียนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านห้องสมุดเฉพาะทาง เพือ่ เพิม่ มูลค่า
ในวิชาชีพของบรรณารักษ์ทางการแพทย์และพยาบาลได้
เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ ทัง้ ยัง
สนั บ สนุ น พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด เฉพาะทางการแพทย์ แ ละ
การพยาบาล ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานคุณภาพของสมาคม
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ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์
ตลอดมา ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ผูบ้ ริหาร
ขึน้ รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ คือ นายแพทย์อทุ ยั ตัณศลารักษ์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ห้องสมุดรับผิดชอบจัด
โครงการ Interdepartmental Conference และ
โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน เป็นครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๖๑
เริม่ จัด Clinicopatho Conference ภายใต้โครงการ
Interdepartmental Conference ในวันที่ ๒๐ มิถนุ ายน
๒๕๖๑ เป็นครั้งแรก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ แพทย์
ประจ�ำบ้าน แพทย์ฝึกหัด นักศึกษาแพทย์
พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวาระครบรอบ ๗๐ ปี
แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเลิดสิน มีการจัด
กิจกรรม
	๑. จัดท�ำ “หนังสือสถาปนาครบรอบ
๗๐  ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข” เนื้ อ หาในตั ว เล่ ม
ประกอบด้ ว ย ผลผลิ ต การด� ำ เนิ นงานของ
หน่วยงานต่างๆ ประวัติศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ หนังสือ
เล่มนี้ ส�ำหรับใช้เป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาลและ
สาธารณชน
>> เจ้าหน้าที่
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

	๒. จัดท�ำ “โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์” ใช้พื้นที่ห้องสมุดจ�ำนวน
๑๔๒ ตารางเมตร ในการจัดตัง้ หอประวัติ (พิพธิ ภัณฑ์) โรงพยาบาล
เลิดสิน กรมการแพทย์ โครงการนี้ ผู้เสนอและเห็นชอบโครงการ
คื อ นายแพทย์ ส มศั ก ดิ์ ลี เ ชวงวงศ์ น ายแพทย์ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านเวชกรรมสาขาออร์โธปิดิกส์ รองผู้อ�ำนวยการด้านการแพทย์
และผู ้ อ นุ มั ติ โ ครงการ คื อ นายแพทย์ ส มพงษ์ ตั น จริ ย ภรณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ได้รับเงินสนับสนุนในการก่อสร้าง
จ�ำนวน ๒,๗๐๒,๙๒๗.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันเก้าร้อย
ยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) จากมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน คือ นายแพทย์
อนันต์ เสรฐภักดี โดยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เสร็จและท�ำพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
	๓. จัดเสวนาเรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้าโรงพยาบาลเลิดสิน”

แบบแปลน หอประวัติ (พิพิธภัณฑ์) โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ พื้นที่ขนาด ๑๔๒ ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๘ อาคารกาญจนาภิเษก

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

พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
นายแพทย์โธมัส เฮวาร์ด เฮส์ (Thomas Heyward Hays)
พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด เศรษฐบุตร) และคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร)
Timeline ล�ำดับเวลา ล�ำดับเหตุการณ์
การพัฒนาทางกายภาพ model หุ่นจ�ำลอง 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�ำหน่วยงานต่างๆ
ข้อคิด จากรุ่นสู่รุ่น
ผลงานที่โดดเด่น สื่อจัดแสดงผลงานของโรงพยาบาลเลิดสิน
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมป้ายชื่อ
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>> กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ประวัติกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
ประวัติความเป็นมา

ในปี 2546 มีการปรับโครงสร้างใหม่ เป็น 3 กลุ่ม
ภารกิจ และได้ปรับชื่อ กลุ่มงานพัฒนาวิชาการ เป็นกลุ่ม
งานสนับสนุนวิชาการ อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มภารกิจ
วิชาการ มีหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ
ของบุคลากรในโรงพยาบาลโดยมีนายธวัช ประสาทฤทธา
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์
เป็นรองผู้อ�ำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ และนายวุฒิชัย
จตุทอง นายแพทย์ช�ำนาญการ ด้านเวชกรรม สาขา
ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
โดยมีหน่วยงานในความรับผิดชอบคือ งานเวชนิทศั น์ งาน
ห้องสมุด งานวิจยั และส�ำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน
งานวิ จั ย มี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้
ผลิตผลงานวิจยั โดยให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำในเรือ่ งการเขียน
โครงร่างวิจัย กระบวนการท�ำวิจัย ตลอดจนสนับสนุนให้
นักวิจัยด�ำเนินการวิจัยได้มาตรฐานการวิจัยทางคลินิก
ทีด่ ี รวมถึงการปกป้องสิทธิของอาสาสมัคร เพือ่ ให้งานวิจยั
มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ และได้รับการสนับสนุน
จากแหล่งทุนทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการจัดท�ำ
แผนการใช้งบประมาณเพือ่ การวิจยั ของโรงพยาบาลเลิดสิน
และเพื่อให้โครงการวิจัยส�ำเร็จตามแผนการด�ำเนินงานที่
ก�ำหนดไว้ โดยเฉพาะเรือ่ งการเบิกจ่ายเงินในโครงการวิจยั
จึงจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินโครงการ
และเป็นผู้ช่วยบริหารโครงการวิจัย ซึ่งในปี 2546 นั้น
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มีโครงการวิจัยมากกว่า 35 โครงการ และมีการปลี่ยนแปลงหมวดเงินส�ำหรับ
โครงการวิจยั จากงบอุดหนุนเป็นงบด�ำเนินงาน ท�ำให้นกั วิจยั มีปญ
ั หาเรือ่ งการเบิกเงิน
จากโครงการวิจยั ขณะนัน้ คุณวันเพ็ญ หาญญานันท์ รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ อ�ำนวยการ
มีบทบาทส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินในโครงการวิจยั รวมถึงได้จดั วาง
ระบบการเบิกจ่ายเงินในโครงการวิจัยและใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2551 นายแพทย์ประวิทย์ ลิม้ ควรสุวรรณ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
ให้การสนับสนุนสร้างห้องปฏิบัติการการทดลองสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ใช้งบประมาณสร้างห้อง ระบบ และครุภัณฑ์ ประมาณ 4 ล้านบาท จากเงินบ�ำรุง
โรงพยาบาลเลิดสิน โดยมีนายแพทย์วฒ
ุ ชิ ยั จตุทอง และ นายแพทย์กฤษณพงศ์ มโนธรรม
เป็นผู้ก่อตั้งห้องทดลองในสัตว์ฯ ซึ่งเป็นห้องที่ได้มาตรฐานสากลและอยู่ระหว่าง
ขอรับรองมาตรฐานต่อคณะกรรมการสัตว์ทดลองแห่งชาติ และเป็นสถานที่ดูงาน
ว่ า เป็ น ห้ อ งทดลองสั ต ว์ ฯ มาตรฐานที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ปั จ จุ บั น มี นั ก วิ จั ย ที่ ใช้
ห้องทดลองนี้ในการวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ระดับ International กว่า 10 เรื่อง
ปี 2552 มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยวิ จั ย อณู ชี ว วิ ท ยา ภายใต้ ก ารดู แ ลของ
นายแพทย์กฤษณพงศ์ มโนธรรม กลุม่ งานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน เพือ่ เป็น
หน่วยงานรองรับการวิจยั จากห้องสัตว์ทดลอง โดยใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณ ชัน้ 5 อาคาร 33 ปี
ในปี 2553 มีการปรับปรุงอาคารและสร้างตึกใหม่ จึงได้ย้ายหน่วยงานไปชั้น 23
อาคารกาญจนาภิเษก
ปี 2559 กรมการแพทย์ มีการปรับโครงสร้างใหม่ ให้เป็น 3 กลุ่มภารกิจ
ส�ำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่สามารถจัดตัง้ กลุม่ งานได้ตามความเหมาะสมของงาน
โรงพยาบาลเลิดสินจึงจัดให้มี 4 กลุ่มภารกิจ โดยยกสถานะงานวิจัยฯ ขึ้นเป็น

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ภายใต้กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายเอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์สกุล
นายแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการด้านการแพทย์ และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายแพทย์กฤษณพงศ์ มโนธรรม 19 พฤษภาคม 2559 –12 ตุลาคม 2561
		 ได้จดั ให้มกี ารแต่งตัง้ นางจันทร์ทพิ ย์ จุนทการ นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้างานวิจัยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่
			๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
2. แพทย์หญิงปฐมาภรณ์ สุรวงษ์สิน 12 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน
ปี 2560 นายแพทย์กฤษณพงศ์ มโนธรรม ได้เห็นถึงความส�ำคัญในการจัดโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยการสร้าง ศูนย์เก็บเนื้อเยื่อทางการแพทย์
(Biobank) เพือ่ เก็บชิน้ ส่วน สิง่ ส่งตรวจต่างๆ เพือ่ สนับสนุนความก้าวหน้าทางการแพทย์และการวิจยั ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจาก นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน คนปัจจุบัน อนุมัติให้ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น ๔ อาคารส่งเสริมบริการ ในการจัดตั้งศูนย์ฯ และงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ พร้อมกับได้ย้ายหน่วยวิจัยอณูชีววิทยาจากชั้น 23 อาคารกาญจนาภิเษก มาอยู่ในบริเวณเดียวกัน

โครงสร้างเดิม

โครงสร้างใหม่
ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลเลิดสิน

กลุ่มภารกิจ
อำ�นวยการ

กลุ่มภารกิจ
วิชาการ

กลุ่มแพทย์
ทุกสาขา

ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลเลิดสิน
กลุ่มภารกิจ
บริการวิชาการ

กลุ่มสนับสนุน
วิชาการ
1. งานเวชนิทัศน์
2. งานห้องสมุด
3. งานวิจัยและ
ประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
4. งานจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์

กลุ่มภารกิจ
อำ�นวยการ

กลุ่มภารกิจ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ

กลุ่มภารกิจ
วิชาการ

กลุ่มภารกิจ
พยาบาล

กลุม่ งานวิจยั และประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์
• งานวิจัย
• งานประเมินเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
• งานห้องปฏิบัติการ
ทดลองสัตว์เพื่องาน
วิทยาศาสตร์
• นวัตกรรม
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วิสัยทัศน์

พัฒนางานวิจัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ
ยึดถือระเบียบราชการ

บทบาทหน้าที่

1. พัฒนาความรูแ้ ละทักษะนักวิจยั โรงพยาบาลเลิดสิน
เพือ่ ให้งานวิจยั สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงวิชาการ
และเชิงพาณิชย์
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
ทั้งวิจัยและประเมินเทคโนโลยี
3. ช่วยนักวิจยั บริหารโครงการให้ดำ� เนินการส�ำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์
4. ให้การสนับสนุนคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ในคนเพือ่ รักษาสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครใน
โครงการ
5. สนับสนุนการท�ำวิจัยของบุคลากรภายนอกที่
ประสงค์จะท�ำวิจัยในโรงพยาบาลเลิดสิน
6. เสนอความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายด้านการวิจยั
กับผู้บริหาร และจัดท�ำแผนการใช้เงินงบประมาณและ
เงินบ�ำรุง
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จ�ำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุน
ปีงบประมาณ
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จ�ำนวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่

แหล่งทุน (เรื่อง)
กรมการแพทย์
เงินบ�ำรุงโรงพยาบาลเลิดสิน
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

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

การเผยแพร่ (เรื่อง)
ในประเทศ
3
2
0
5
6
7
21
1
7
8
14
6
15
12
5
8

ต่างประเทศ
3
3
1
3
4
3
7
1
5
11
7
10
13
6
14
22

อ้างอิง (ครั้ง/เรื่อง)
1,443/95
1,768/109
2,075/132

ต�ำรา
2
7
8
13
10
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70 ปี โรงพยาบาลเลิดสิน: เหลียวหลัง......แลหน้า ด้านการพยาบาล

ด้านการพยาบาล

หัวหน้าพยาบาล
การด�ำเนินงานด้านการพยาบาลของโรงพยาบาลเลิดสิน ได้มีบันทึก
คุณแม่มาลี อารยะวงศ์
ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 ซึ่งในขณะนัน้ มีทหารและประชาชนจ�ำนวนมาก
(ปี พ.ศ. 2508 - 2520)
ได้รบั บาดเจ็บจากเหตุการณ์พิพาทระหว่างไทยกับผรั่งเศส นางเฮล์
เริ่มมีการบริหารจัดการให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและส่งเสริมพัฒนา
(ภรรยาหมอเฮล์) กับนางคริสเตียน ท�ำหน้าที่เป็นนางพยาบาล (เป็น
ความรู้ของพยาบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 มีการสนับสนุนให้ผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อเรียกพยาบาลในสมัยนั้น) ช่วยแพทย์ในการดูแลรักษาคนไข้ จาก
ไปเรียนเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลหญิงและโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
นั้นเป็นต้นมา พยาบาลจึงมีบทบาทส�ำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วม
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2519 มีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาวิชาการพยาบาลออร์โธกับแพทย์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในสมัยนั้นมีการแบ่งส่วน
ราชการในโรงพยาบาลเป็นแผนก ซึง่ แผนกพยาบาลก็เป็นแผนกหนึง่ ใน ปิดกิ ส์ จึงส่งพยาบาล คุณสรวงกนก (ชูรตั น์) บูรณะบุตร ไปสอบและผ่านการคัดเลือกจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) ไปเรียนในหลักสูตรการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ที่กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา
โรงพยาบาล ท�ำหน้าที่ดูแลกิจการด้านการพยาบาลทั้งหมด
หนึ่งเดือนครึ่ง ซึ่งได้กลับมาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาให้เกิดหลักสูตรการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
เหลียวหลัง มองพัฒนาการงานการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

เมือ่ 70 ปีกอ่ น นับตัง้ แต่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2492 โรงพยาบาลเลิด
สินได้เปิดท�ำการอย่างเป็นทางการตามเจตจ�ำนงของคุณหญิง สิน ภักดี
นรเศรษฐ์ หัวหน้าแผนกพยาบาลท่านแรก คือ คุณรัชดา (ค�ำบอกเล่า
ของพยาบาลอาวุโส) และท่านต่อมา คือ คุณศิรพิ ร รณฤทธิวชิ ยั ด�ำรง
ต�ำแหน่งพยาบาลโท ท่านเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงของพยาบาล (ปี พ.ศ.
2504 - 2508) ในสมัยนัน้ พยาบาลมีจ�ำนวนน้อยที่ผ่านการฝึกอบรม
จากโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลหรือโรงเรียนผดุงครรภ์
และอนามัย ดังนั้นผู้ให้การพยาบาลส่วนใหญ่จะมีผู้ช่วยพยาบาลที่จบ
เพียงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3มาช่วยปฏิบตั งิ านร่วมกัน โดยไม่มสี อนงาน
เฉพาะพยาบาลแต่เป็นลักษณะงานทีเ่ รียนรูจ้ ากงานประจ�ำท�ำไปสอน
ไป จากปัญหาภาระงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ คนท�ำงาน มีไม่เพียงพอ จึงไม่
สามารถให้การพยาบาลเป็นองค์รวมได้อย่างชัดเจน การดูแลผู้ป่วย
ส่วนใหญ่จงึ เป็นการดูแลทางร่างกาย และมีพดู คุยปลอบประโลมใจให้
หายป่วย เท่านั้น
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หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
คุณสุนทรี เลาวพงศ์
(ปี พ.ศ. 2520-2534)

เป็นยุคทีเ่ รียกกลุม่ พยาบาลว่า “ฝ่ายการพยาบาล” ทีด่ แู ลบุคลากรแบบพีน่ อ้ ง
มีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหาร บริการ และวิชาการ
รวมทั้งมีต�ำแหน่งผู้ช�ำนาญเฉพาะทางพยาบาลแต่ละสาขา (ผชน.) และมีผู้ตรวจ
การพยาบาลกลางวัน ท�ำหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการและ
การปฏิบัติการพยาบาล จนกระทัง่ โรงพยาบาลเลิดสินมีความก้าวหน้าและมีชอื่ เสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวาง
ด้านการรักษาโรคกระดูกและข้อ ท�ำให้ผู้บริหารการพยาบาล เห็นความส�ำคัญจึงเริ่มพัฒนาบุคลากร
ทางการพยาบาล ส่งเรียนครูพยาบาล ที่จบการศึกษาบัณฑิตพยาบาล (กศบ.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2523
มีการพัฒนางานการพยาบาลที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของแพทย์ จึ ง ริ เริ่ ม จั ด อบรมหลั ก สู ต ร
“การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู” เป็นครั้งแรกให้แก่พยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ซึ่ง
มีการปรับปรุงหลักสูตรต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งผลิตต�ำราการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ เล่มแรก
ของประเทศ ขยายผลมาผลิตต�ำราการพยาบาลศัลยกรรมและการช่วยฟื้นคืนชีพ และริเริ่มจัดหลักสูตร
“การพยาบาลศัลยกรรม” ซึ่งด�ำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4-5 ปี
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สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
คุณอ�ำไพ วิชัยยะ
(ปี พ.ศ.2534-2543)

ภายใต้การบริหารการพยาบาลที่ยาวนานถึง 14 ปี
มีการขอสนับสนุนโควต้าจากกรมการแพทย์เพือ่ ส่งบุคลากร
ไปศึกษาต่อในหลักสูตรการพยาบาลสาขาต่างๆ มากมาย
ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2527 สามารถเปิดหอผู้ป่วยหนัก
อายุรกรรม (ICU Med) ต่อมาในช่วงปลาย พ.ศ. 2531
กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเปลีย่ นโครงสร้าง จากฝ่ายการ
พยาบาลเป็นกลุม่ งานการพยาบาล จึงได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็น
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลท่านแรก และได้น�ำแนวคิด
การควบคุมคุณภาพทางการพยาบาล (Quality control)
มาใช้ในการพัฒนางานการพยาบาลควบคูก่ บั พัฒนาองค์กร
ส่งเสริมความก้าวหน้าด้วยการท�ำผลงานวิชาการ เพือ่ ขอ
เลือ่ นระดับจากซี 5 เป็น ซี 6 จัดเวทีนำ� เสนอผลงานวิชาการ
หมุนเวียนแต่ละสาขาทุกเดือน และเริ่มสร้างผลงานวิจัย
รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลจาก
มหาวิทยาลัยรังสิตทีง่ านอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินเป็นหลักสูตรแรก
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ท่านเป็นผูน้ ำ� ทางการพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์ ที่ได้รับการ
คัดเลือกสรรหาจากกรมการแพทย์ ท่านได้ก�ำหนดโครงสร้าง
การพยาบาลด้านบริหาร บริการวิชาการทีช่ ดั เจน ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาบุคลากรทีจ่ ะเป็นผูบ้ ริหารโดยส่งไปอบรมด้านผูบ้ ริหารทางการพยาบาล
ในปี 2538 โรงพยาบาลมีการปรับภาพลักษณ์ ให้สะอาด สวยงาม ได้แก่ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ให้ไม่มกี ลิน่ ท�ำ 5 ส OD จัดอบรมหลักสูตรพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ
(Excellent Service Behavior : ESB) ก�ำหนดให้มพี ยาบาลประชาสัมพันธ์ จัดระเบียบ
การแต่งกายพยาบาลให้สะอาดเรียบร้อยจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมพยาบาล
สมัยนัน้ เริม่ มีการปรับโครงสร้างรองรับผูป้ ว่ ยประกันสังคมและให้บริการผูป้ ว่ ยประกัน
สังคมจ�ำนวนมากที่สุดในประเทศ
การพัฒนาต้นแบบระบบงาน ได้แก่ ระบบมาตรฐานงาน IC, ENV, CSSD จน
เป็นที่ยอมรับให้เป็น Role Model ในกรมการแพทย์และถ่ายทอดความรู้ทั่วประเทศ
รวมทั้ ง ไปศึ ก ษาดู ง าน CDC ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย มี ก ารพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย
การพยาบาล โดยเป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จัดตั้ง
ศูนย์งานวิจัยทางการพยาบาล ศูนย์พัฒนาคุณภาพบริการรวมทัง้ เริม่ การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉกุ เฉินโดยเริม่ เปิดศูนย์กชู้ พี เลิดสิน ในปี พ.ศ. 2538 ให้บริการรักษา
พยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ต่อมาปี พ.ศ. 2541 ส่งพยาบาลศึกษาอบรมหลักสูตร
เวชปฏิบตั ทิ างตาและริเริม่ พัฒนาศักยภาพของพยาบาลห้องผ่าตัด เพื่อให้ก้าวทันต่อ
วิวฒ
ั นาการและความก้าวหน้าทางการรักษาโรคข้อและกระดูก จึงด�ำริให้เปิดหลักสูตร
Scrub nurse in orthopedic โดยให้พยาบาลทั่วประเทศมาเพิ่มพูนความรู้ และ
ได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบัน

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
คุณรัตนา ศิริจีระชัย
(ปี พ.ศ. 2543-2545)

เป็ น ผู ้ น� ำ ทางการพยาบาลที่ ขั บ เคลื่ อ นให้ มี ก ารพั ฒ นาการ
พยาบาลอย่างต่อเนื่องและมีอาจารย์สมหมาย หิรัญนุช เป็นที่
ปรึกษาทางการพยาบาล ซึ่งเริ่มจัดเวทีน�ำเสนอผลงานพัฒนา
คุณภาพ และวิชาการพยาบาล ในยุคสมัยนัน้ โดดเด่นในเรือ่ ง วิจยั
และพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล ระบบงาน IC
ที่มี ICN ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจน ส่วนด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาจนผ่านการรับรอง
คุณภาพ ISO 14001 และเป็นที่ศึกษาดูงานทั่วประเทศ รวมทั้งให้ความส�ำคัญ
กับความปลอดภัยในโรงพยาบาล จึงจัดท�ำและซ้อมแผนอัคคีภัยเป็นประจ�ำทุกปี
ในยุคสมัยนัน้ มีระบบประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค) กลุม่ งานการพยาบาล
จึงเป็นแกนน�ำในการจัดระบบบริการบัตรทอง

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
คุณละไม แก้วอ�ำไพ
(ปี พ.ศ. 2545 – 2553)

ในปี พ.ศ. 2545-2546 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับ
เปลีย่ นการจัดแบ่งโครงสร้างของสถานบริการสุขภาพใหม่ตามการ
ปฏิรูประบบราชการ โดยกลุ่มงานการพยาบาลปรับเป็นกลุ่ม
ภารกิจบริการวิชาการ ท่านผ่านการคัดเลือก สรรหา มาด�ำรง
ต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ภารกิจบริการวิชาการซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์ คือ “เป็นองค์กร
ที่บริการได้มาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้
ใช้บริการและสังคม”
ในสมัยท่านเป็น “ยุคทองด้านวิชาการ” ทีพ่ ฒ
ั นาผูน้ ำ� ทางการพยาบาลให้โดด
เด่น ด้านวิชาการปรับระบบบริหารการพยาบาลเป็น Unit manager & Care

manager มีการสื่อสารนโยบายสู่การปฏิบัติ “คุณละไม
พบประชาชน (หั ว หน้ า พยาบาลพบบุ ค ลากรทางการ
พยาบาล)”จัดระบบกระจายอัตราก�ำลังตามภาระงาน มี
การจ�ำแนกประเภทผู้ป่วยเป็น 10 ประเภท พัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการพยาบาล จัดสวัสดิการเครื่องแบบ
พยาบาล ขอเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลา ปรับโครงสร้าง
งานการพยาบาลผ่าตัดและวิสัญญีพยาบาลให้อยู่ภายใต้
การก�ำกับดูแลของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ จัดตั้งศูนย์
เครื่องช่วยหายใจ ตั้งหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด พัฒนา
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ 360 องศา
การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบเครือข่าย ซึ่ง
ท่านเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
เขต 13 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (เขต 19 และ
20 เดิม) และเป็นผู้นิเทศของสภาการพยาบาล ท่าน
ผลักดันการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
(Best Practice) ประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) ควบคุม
คุณภาพ (QC) พัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ระบบ
งาน IC ระบบงานสิ่งแวดล้อม เป็นผู้น�ำพาองค์กรผ่านการ
รับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในปี พ.ศ.
2549 และปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ท่านเป็นผู้ริเริ่มการ
พยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)
การล้างไตผู้ป่วยทางหน้าท้อง (CAPD) การบริหารความ
เสีย่ งทางการพยาบาล น�ำ C3THER เป็นเครือ่ งมือทบทวน
ขณะปฏิบัติการพยาบาล ท่านมีบทบาทส�ำคัญในการ
ผลักดันโครงสร้างจากกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ ให้เป็น
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
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ย้อนรอยการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2547 กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของบทบาทหลักใน
การเป็นกรมวิชาการซึ่งต้องท�ำหน้าที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง
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
จึ ง ได้ จั ด โครงสร้ า งการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานโดยแบ่ ง
โครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภารกิจอ�ำนวยการ กลุ่มภารกิจ
วิชาการ และกลุ่มภารกิจบริการวิชาการ โดยมีพยาบาลวิชาชีพ
9 วช. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเป็นผู้น�ำสูงสุด ท�ำหน้าที่เป็น
รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ภารกิจบริการวิชาการ และหัวหน้ากลุม่ ภารกิจ
บริการวิชาการ แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่
กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก และกลุ่มงาน
วิชาการพยาบาล โดยมีเจตจ�ำนง คือ พัฒนาระบบบริการให้มี
คุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศโดยเฉพาะการเป็น Excellence
ทาง Orthopedics และ Trauma ในช่วงระยะเวลานี้ผู้รับบริการมี
จ�ำนวนมากขึ้นและมีภาวะการเจ็บป่วยที่รุนแรงยุ่งยากซับซ้อน
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอัตรา
ก�ำลังอย่างรุนแรง และมีภาระงานมาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การพยาบาล จึงน�ำเสนอปัญหาแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลด้วยการจัด
จ้างพยาบาลนอกเวลาและพยาบาลรายคาบ สามารถแก้ไขวิกฤตได้
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ในระดับหนึ่ง ต่อมาได้ขออนุมัติให้เปิดหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี เริ่มตั้งแต่ปี
2547) มาท�ำงานช่วยพยาบาลในเรื่องการพยาบาลพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2550 จึงได้อนุมัติให้จัด
จ้างพนักงานมาปฏิบัติงานที่ไม่ใช่งานการพยาบาลโดยตรงในหอผู้ป่วย (Non-nursing) ท�ำให้
พยาบาลที่มีอยู่จ�ำกัดสามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยตรงได้มากขึ้น
กลุม่ ภารกิจบริการวิชาการ มีการปรับกลยุทธ์และกลไกในการพัฒนาการบริหารการพยาบาล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักกระบวนการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่
1) Patient Care System Management
2) Nursing System Management
3) Nursing Personnel Management
		 เพือ่ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดงั กล่าว จึงมีการวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละต�ำแหน่งแล้ว
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการใหม่ จากเดิมจัดเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วย/หน่วยงานมาเป็นผูจ้ ดั การ
หน่วยงาน (Unit Manager) ให้รบั ผิดชอบจัดระบบงานการจัดการทรัพยากร และก�ำลังคนให้มี
ประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานตามสาขาการพยาบาล และเพิ่มให้มีพยาบาลมาท�ำหน้าที่เป็นผู้
จัดการด้านคุณภาพการบริการพยาบาล (Care Manager) ในทุกสาขาทางการพยาบาล/กลุม่ โรค
เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละงาน (Matrix Organization) มีการคัดเลือกและสรรหาผู้บริหารการพยาบาล มาบริหารกลุ่มภารกิจบริการวิชาการโดย
มีหัวหน้าพยาบาลเป็นประธาน

รองผู้อ�ำนวยการ
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ
ดร. พรทิพย์ ลยานันท์
(ปี พ.ศ. 2553 – 2556 )

มีการพัฒนาองค์กรพยาบาลให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเน้น
การใช้การจัดการความรู้ (KM) และสร้างงานวิจัยให้สามารถน�ำผลการ
วิ จั ย มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ�ำกัด ผู้
บริหารทางการพยาบาลจึงต้องสนับสนุนส่งเสริมงานวิชาการและงาน
วิจัย ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น โดยพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย
(Routine to Research:R2R) เน้นให้มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based)
มีผลงานวิจยั ทีล่ งตีพมิ พ์และด�ำเนินการหลายเรือ่ ง ได้แก่ วิจยั ต้นทุน
ทางการพยาบาล ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อและกระดูก” ประกอบด้วยโครงการ
วิจัยย่อย 10 เรื่อง เป็นงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งจัดท�ำรูปเล่มเอกสาร การสอน
ออร์โธปิดกิ ส์ จัดอบรมความรู้ วิจยั ทางการพยาบาล พัฒนาหลักสูตรและ
เปิดอบรมผูช้ ว่ ยการพยาบาล ตลอดจนสร้างนักปฏิบตั กิ ารพยาบาล ขัน้ สูง
(Advance Practice Nursing : APN) ในสาขาอายุรศาสตร์และ
ศัลยศาสตร์

เป็ น ยุ ค สมั ย ที่ เชื่ อ มประสานการดู แ ลแบบ
บูรณาการ ในช่วงนัน้ การเมืองอยูใ่ นภาวะวิกฤต ทัง้
จลาจล (เสือ้ เหลือง-เสือ้ แดง) และอุทกภัยน�ำ้ ท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554ทีต่ อ้ ง
ย้ายผูป้ ว่ ยวิกฤตออกไปดูแลทีโ่ รงพยาบาลต่างจังหวัด เป็นยุคสมัยทีป่ รับปรุง
อาคารผู ้ ป ่ ว ยนอก (Renovate) จึ ง สร้ า งอาคารผู ้ ป ่ ว ยนอกชั่ ว คราว
(Container) ในการให้บริการผู้ป่วยนอก แต่ท่านสามารถน�ำพาองค์กร
พยาบาลฟันฝ่าวิกฤติได้อย่างสง่างาม รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ให้องค์กรพยาบาล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนาการบริหารอัตราก�ำลังทีข่ าดแคลนอย่างเป็นระบบ วางแผนก�ำลัง
คนโดยขอโควต้ากรมการแพทย์ในการเพิ่มกรอบต�ำแหน่ง โดยก�ำหนด
นโยบายขึน้ เวรต่างหน่วยงาน ปรับปรุงหอพักพยาบาลให้ถกู สุขลักษณะมีการ
บูรณาการระบบบริหารการพยาบาลแบบมีสว่ นร่วมกับชุมชน ทีเ่ น้นการสร้าง
เสริมสุขภาพ ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
“สร้างน�ำซ่อม” จึงมีการด�ำเนินโครงการต่างๆมากมาย เช่น โครงการลดอ้วน
ลดโรค โครงการอาหารสุขภาพ โครงการวิจยั ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุม่
โรคเมตาบอลิก จ�ำนวน 9 เรื่อง (ทุน สปสช. และ สสส.) โครงการเครือข่าย
สาธารณสุข เขตกรุงเทพมหานคร จัดตัง้ ศูนย์มติ รภาพบ�ำบัด การออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น จนในปี 2556 ได้รับการรับรองกระบวนการ
คุณภาพโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HA & HPH) ควบคู่
กับการผ่านการรับรองมาตรฐานสภาการพยาบาล

225

สถาปนาครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เป็ น ครั้ ง แรกในการจั ด ท� ำ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
(MOU) กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสูก่ าร
ปรับหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ออร์โธปิดิกส์ จาก 2 เดือน เป็น 4 เดือนเปิดหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพโรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี รวมทั้งส่งบุคลากรเข้าอบรม
ในหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล หลักสูตรครู
พีเ่ ลีย้ ง เพือ่ วางรากฐานของการเป็นครูพยาบาล ผูถ้ า่ ยทอด
วิชาการ นอกจากนีย้ งั จัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี ส่งพนักงานช่วย
เหลือคนไข้ ไปเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ต่อเนื่อง 1 ปี
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย (R2R)
และการน�ำเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

รองผู้อ�ำนวยการ
ด้านการพยาบาล
คุณเสาวพันธ์ สงสังข์ทอง
(ปี พ.ศ. 2556 - 2559 )

เป็นยุคสมัยที่กรมการแพทย์
ปรั บ โครงสร้ า ง และงานการ
พยาบาลจากกลุ่มภารกิจบริการ
วิชาการเป็นกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล มีการทดลอง
ปรับโครงสร้างการพยาบาล จาก 3 กลุม่ งาน เป็น 15 กลุม่
งานตามสาขาการพยาบาลเพือ่ สนับสนุนความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพพยาบาล จึงเป็นยุคของการส่งเสริมความเชีย่ วชาญ
เฉพาะทางน� ำ ไปสู ่ ก ารเปิ ด ศู น ย์ หั ว ใจและทรวงอก
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Ostomy Clinic, TB Clinic, COPD & Asthma Clinic, Stroke unit ใช้รูปแบบการพยาบาล
แบบการจัดการรายกรณี (Case manager) ที่สอดคล้องกับทีม Service plan ตามนโยบาย
Service excellence มีการด�ำเนินการน�ำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงาน
(P4P) มาใช้เพื่อเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เริ่มน�ำระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการลดขั้นตอน
ในระบบบริการ เช่น ระบบขนส่งกลาง ระบบรับและส่งเครื่องมือ พัสดุ เป็นต้น ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ สร้างงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis สนับสนุนการพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัย (R2R) ที่ด�ำเนินการส�ำเร็จ จ�ำนวน
6 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลทั้งด้านบริหารและการปฏิบัติการพยาบาล
ในทุกสาขาการพยาบาล
สมัยนีม้ ผี ลงานโดดเด่นในเรือ่ ง การนิเทศทางคลินกิ การบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus
charting รวมทั้งท�ำบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชศาสตร์ฉกุ เฉิน (ENP) ตลอดจนเป็น
แกนหลักในการบริหารจัดการหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
และ หลักสูตร Scrub nurse จนเป็นหลักสูตรที่มีผู้ประสงค์เข้าเรียนมากที่สุด

มองพัฒนาการงานการพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
ปัจจุบันและอนาคต
รองผู้อ�ำนวยการด้านการพยาบาล
คุณนิตยา ภูริพันธุ์
(ปี 2559 – ปัจจุบัน)

แนวโน้มการพยาบาลของโรงพยาบาลเลิดสินในปัจจุบันและอนาคต
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและนโยบาย Thailand 4.0
ที่ ต ้ องมี การพั ฒนาศั กยภาพการเป็ น โรงพยาบาล Super tertiary

ทีม่ เี ทคโนโลยีทางการแพทย์ โดดเด่นในความเป็น Excellence Center ทาง Orthopedics และ
Trauma และต้องพัฒนาความเป็นผู้น�ำทางการพยาบาลให้ Sustainable Excellence ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันบริการด้านการศึกษาและการพยาบาลที่มีคุณภาพระดับประเทศ ใน
ปี 2562” โดยมีเป้าหมาย เป็นสถาบันร่วมผลิตพยาบาลเฉพาะทางและฝึกอบรมบุคลากรทาง
การพยาบาล ให้บริการพยาบาลตติยภูมหิ รือสูงกว่า และเป็นเลิศทางวิชาการพยาบาลรวมทัง้ สร้าง
ความร่วมมือทางการแพทย์กบั เขตบริการสุขภาพและนานาชาติ ก�ำหนดกลยุทธ์ในการด�ำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายแบบมีส่วนร่วมกับผู้น�ำทางการพยาบาลทุกระดับ 6 ข้อ ได้แก่
1) พัฒนาเป็นสถาบันร่วมผลิตพยาบาลเฉพาะทางและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์อนื่ ๆ
ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อีกทั้งต้องร่วมผลิตและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์
พยาบาลระดับปริญญาตรี
2) พัฒนาการพยาบาลระดับตติยภูมิและสูงกว่าครบทุกสาขา ด้วยการสร้างระบบบริการ
ตติยภูมิและสูงกว่ารวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายด้าน Continuing care ในกลุ่มโรคที่ซับซ้อน
3) ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการทางการพยาบาล ด้วยการจัดการความรูแ้ ละพัฒนางานวิจยั
R2R นวตกรรมทางการพยาบาลที่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
4) สร้างความเชือ่ มโยงระบบ Service plan ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูลระบุประเด็นการพัฒนา
เครือข่ายร่วมกับเขตบริการสุขภาพรวมทั้งก�ำหนดผู้รับผิดชอบ ติดตามตัวชี้วัดการด�ำเนินการ
5) พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ ด้วยการพัฒนาฐานข้อมูลด้านอัตราก�ำลัง เครือ่ ง
มือ/วัสดุอุปกรณ์ วิชาการและการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
6) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการทรัพยากร ด้วยระบบ
โลจิสติกส์ สือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Digital transformation สร้างผูน้ ำ� ทางการพยาบาล
และธ�ำรงรักษาบุคลากรทางการพยาบาลให้ท�ำงานอย่างมีความสุข
ในปี พ.ศ. 2560 กรมการแพทย์ จัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
จัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลแบบประคับประคอง ซึง่ สามารถเปิดด�ำเนิน
การในปี พ.ศ. 2561 ด้วยความร่วมมือของโรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ ฯลฯ
แนวคิดในการพัฒนาในอนาคตต้องการให้เกิดความเชีย่ วชาญทางการพยาบาลเฉพาะสาขา
รวมทัง้ พัฒนาให้เกิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว อาทิ เช่น หลักสูตร

Scrub nurse in orthopedic จาก 5 วัน เป็น 1 เดือน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผูป้ ว่ ย
วิกฤต 4 เดือน และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขา Intermediate care 4 เดือน เป็นต้น
ตลอดระยะเวลา 70 ปี ข องงานการพยาบาล
โรงพยาบาลเลิดสิน ผลผลิตที่ประจักษ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นและการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลอย่าง
ชัดเจนทั้งทางด้านบริหาร บริการและวิชาการเพื่อก้าวสู่
การพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูท้ ยี่ งั่ ยืน
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลมาจากวิสยั ทัศน์อนั ยาวไกลของ
ผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลตั้ ง แต่ อ ดี ต จวบจนกระทั่ ง
ถึงปัจจุบัน จากการเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เกิดเป็นพลัง
ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพ
ทางการพยาบาลอย่างไม่หยุดนิง่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่ประชาชน
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ประวัติความเป็นมา
เริ่มก่อตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ปีพุทธศักราช 2537 ส�ำนักงานตั้งอยู่ชั้น 3 ตึกอ�ำนวยการ (ปัจจุบันคือ
อาคารผู้ป่วยนอก) วัตถุประสงค์เพื่อน�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
ภายในโรงพยาบาล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) โดยศูนย์
คอมพิวเตอร์ ท�ำหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานใน
โรงพยาบาล ทัง้ ด้าน Software และ Hardware และข้อมูลสารสนเทศ ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพในด้านบริหารและบริการอย่างสูงสุด

ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ

ระยะแรก ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลเลิดสิน โดยมี
นายแพทย์หิรัญย์ ศรีจินไตย เป็นประธานคณะกรรมการ ในขณะนั้นบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของการจัดการด้านสารสนเทศ จึงส่งคณะกรรมการอบรมเรื่องสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ (Management Information System : MIS) เข้าศึกษาดูงานการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริการ
ของโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน เพือ่ น�ำความรูม้ าประยุกต์ใช้ พัฒนาหารูปแบบการด�ำเนินงานทีเ่ หมาะ
สมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเลิดสิน
ด้านการบริหารงาน จัดท�ำค�ำของบประมาณ ชือ่ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการ
จัดซือ้ อุปกรณ์ Hardware, Software การจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร (People ware) วัตถุประสงค์
เพื่อสามารถติดตั้งระบบเครือข่าย (Local Area Network) ให้เต็มระบบ โดยมีผู้พัฒนาโปรแกรมเจ้าแรก
คือบริษัท ดาต้าแมท จ�ำกัด (มหาชน)
ต่อมาปีพุทธศักราช 2546 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีแผนพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศโรงพยาบาล ให้ดี
ยิ่งขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รองรับงานของโรงพยาบาลทั้งด้านการบริการ การบริหารและ
การวิจยั ทางการแพทย์ โดยมอบหมายให้นายแพทย์ธรี ชัย ยงชัยตระกูล เป็นประธาน จัดท�ำโครงการพิจารณา
และจัดซื้อโปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศส�ำหรับโรงพยาบาลเลิดสิน (Information Management
System for Lerdsin Hospital ,IMSL) และว่าจ้างบริษัท เอส เอส บี (กรุงเทพ) จ�ำกัด เป็นผู้พัฒนา
โปรแกรม เริ่มติดตั้งโปรแกรมใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 และใช้งานจนถึงปัจจุบัน
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ภายหลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตามกรมการแพทย์ จึงได้เปลี่ยนเป็นกลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี ห น่ ว ยงานภายใต้ ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชา 4 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ งานเวชระเบียนผูป้ ว่ ยนอก งานเวชระเบียนและสถิติ และ งานเวชนิทศั น์

ท�ำเนียบผู้บริหาร

1. นายแพทย์หิรัญย์ ศรีจินไตย
2. นายแพทย์วัลลภ ส�ำราญเวทย์
3. นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล
4. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้

พ.ศ. 2537-2542		 ( 5 ปี )
พ.ศ. 2542-2546		 ( 4 ปี )
พ.ศ. 2546-2557		 ( 11 ปี )
พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

บุคลากร กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
•
•
•
•

ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
งานเวชระเบียนและสถิติ
งานเวชนิทัศน์

ผลงานที่ผ่านมา

จ�ำนวน 11 คน
จ�ำนวน 16 คน
จ�ำนวน 12 คน
จ�ำนวน 7 คน

• ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล HIS (Hospital Information System) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
• เชื่อมต่อระบบ HIS เข้ากับระบบงานอื่นๆเช่น ระบบจัดเก็บภาพ (PAC), ระบบ
ห้องปฎิบัติการทางคลินิก (LIS)
• ปรับปรุงข้อมูลใน Website และIntranet ให้ update อยู่เสมอ
• จัดฝึกอบรมบุคลากรใหม่ในการใช้งานโปรแกรมของโรงพยาบาลเพื่อความถูกต้องของ
การลงข้อมูล
• Retraining บุคลากรเพื่อลดความผิดพลาดในการลงข้อมูล
• ตรวจสอบข้อมูลก่อนน�ำมาวิเคราะห์ และน�ำข้อมูลทีผ่ า่ นการวิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนา
งานคุณภาพของโรงพยาบาล
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• ทบทวนตัวชี้วัดในระดับต่างๆ (หน่วยงาน,ทีม และ
โรงพยาบาล) เพื่อใช้ในกระบวนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
• มี สั ญ ญาณ Wi-Fi ครอบคลุม พื้นที่ 80% ภายใน
โรงพยาบาล
• จัดหาดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อ
การใช้งานอยู่เสมอ
• ให้ความส�ำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบ โดย
ติดตัง้ โปรแกรมสแกนไวรัสในเครือ่ งลูกข่ายทุกเครือ่ ง และสร้าง
สถานที่เก็บข้อมูลส�ำรอง (คนละอาคาร)
• เครื่องแม่ข่ายมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา เมื่อมี
การขัดข้องเช่นกรณีไฟฟ้าดับ จะมีระบบไฟส�ำรองท�ำงานทันที
• แพทย์ใส่รหัสโรคและสั่งยาจากห้องตรวจผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ (CPOE)
• แพทย์บันทึกข้อมูลประวัติและการตรวจร่างกายใน
ระบบคอมพิวเตอร์ (EMR)
• เชือ่ มต่อข้อมูลจากบัตรประชาชนเข้ากับระบบ HIS ของ
โรงพยาบาล
• ใช้ระบบ Logistic ในการรับส่งเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
• จัดเก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน ในรูปแบบ Digital
file สามารถค้นหาใน intranet โดยการใช้ Username และ
Password
• ทบทวน ปรับปรุงความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
• ปรับปรุงแบบฟอร์มเวชระเบียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของแต่ละวิชาชีพ
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>> กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ
งานพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเลิดสิน ตระหนักถึงความคาดหวังเรื่องคุณภาพของประชาชนที่มาใช้บริการ จึงน�ำระบบ ช่วงการ Accreditation
การพัฒนาคุณภาพมาใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เป็นต้นมา ซึ่งพอสรุปเป็นช่วงๆ ดังนี้
โรงพยาบาลปรับโครงสร้างทีมพัฒนาคุณภาพเพื่อ
รองรับระบบ HA และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
พ.ศ 2536-2553 แพทย์หญิงใยวรรณ ธนะมัย รองผู้อ�ำนวยการด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ ในปี พ.ศ.2542 มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพโดยมี
หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน และดร.อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ เป็นแกนน�ำ
Facilitator และ Internal surveyor เป็นเหมือนแขนขา
ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ ตั้งทีมน�ำคุณภาพขึ้นมา 6 ทีม
ช่วงเตาะแตะ ปี พ.ศ 2536-2540
ตามโครงสร้ า งที่ ร ะบุ ใ นมาตรฐานฉบั บ กาญจนาภิ เ ษก
เป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ในหลักการของการพัฒนาคุณภาพ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรม หลักสูตร อันได้แก่
Facilitator ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรพยาบาล ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ต่อมาตั้งทีม Internal
1) Infection Control
survey ช่วยการตรวจสอบ และขยายผลทั่วทั้งองค์กร แต่ก็ยังไม่สามารถท�ำให้อยู่ในงานประจ�ำได้
2) Information Management
3) Environment
ช่วงตื่นตัว ปี พ.ศ.2541-2543
4) Medical Staff Organization
กระแสการรับรอง ISO 9002 ในสถานพยาบาลภาคภาคเอกชนเริ่มขยายตัว ซึ่งขอรับรองคุณภาพใน
5) Nursing Staff Organization
บางแผนก หรือทั่วทั้งองค์กรก็ได้ โดยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยง มีการเขียนคู่มือการปฏิบัติ และประเมิน
6) Human Resource
การปฏิบตั ติ ามคูม่ อื ซึง่ เป็นหลักการของ QA (Quality Assurance) ทีน่ ำ� วงจรของ Deming (Plan-Do-Checkและ PCT 7 ทีม อันได้แก่ สาขา สูตกิ รรม ออร์โธปิดกิ ส์
Act หรือ PDCA) มาประยุกต์ใช้ โรงพยาบาลจึงได้น�ำระบบ ISO 14001 มาพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยเชิญวิทยากร กุมาร ศัลยกรรม อายุรกรรม ตา และ หู คอ จมูก ท�ำหน้าที่
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และด�ำเนินการควบคู่ไปกับ HA จนผ่าน ในการวางนโยบายคุณภาพ แผนพัฒนา บริหารความเสีย่ ง
การรับรอง ISO 14001 เมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๒ ในส่วนของ HA ยังขาดความเชือ่ มโยงในการพัฒนาคุณภาพ และพัฒนางานให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพในด้าน
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดน้อยมาก ซึ่ง ISO ช่วยผลักดันได้ เริ่มรณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆ ส่งผลงาน ต่ า งๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยมี ศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพเป็ น
CQI มาเสนอแลกเปลี่ยนกัน โดยไม่มีรูปแบบที่ตายตัวร่วมกับให้น�ำเอา 5 ส. มาผนวก จนประสบความส�ำเร็จ ผู้ประสานงาน ท�ำกิจกรรม Peer Review จากสถาบัน
และเป็นรูปแบบที่มีผู้มาขอดูงานอยู่เป็นเนืองๆ
ร่วมสังกัด และรับเป็นแหล่งฝึกอบรม external surveyor
ของสรพ หลายครั้ง รวมถึงรับการประเมินในรูปแบบ
Pre-survey 2 ครั้ง และ ICV (intensive consultation
visit) อีก 3 ครั้งจาก พรพ แต่ผลการพัฒนาก็ยังขาด
232

การเชื่อมโยง ขาดความร่วมมือจากแพทย์ ผู้บริหาร และศูนย์พัฒนาคุณภาพ จึงทุ่มเทความพยายามไปที่
การสร้างความร่วมมือของแพทย์ซงึ่ เป็นหัวใจส�ำคัญ ใน PCT และองค์กรแพทย์ ส่งเสริมการบริหารความเสีย่ งร่วมกับ
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ เกื้อกูล และ Share ข้อมูลกัน รวมทั้งการผ่านการประเมิน
3 ระบบใหญ่ จากสถาบันวิชาชีพ ได้แก่ ระบบยา ระบบ Lab และระบบเวชระเบียน จน พรพ. เล็งเห็นแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ดี ในที่สุดก็บรรลุผลส�ำเร็จ และผ่านการ Accreditation ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2547 จาก
บทเรียน และประสบการณ์อันยาวนานในการพัฒนาคุณภาพ ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ให้เป็นโรงพยาบาลแห่งคุณภาพของประชาชนตราบนานเท่านาน ต่อไป

ได้ขอให้โรงพยาบาลเพิ่มเติมระบบบริหารความเสี่ยงให้
สมบูรณ์ขึ้น เพื่อจะน�ำเข้าประชุมผู้รับรอง โรงพยาบาล
จึ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การวิ เ คราะห์ แ ละจั ด ส่ ง เอกสารอี ก ครั้ ง
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในโรงพยาบาล ในที่สดุ
ก็ได้รับการรับรองอีกครั้ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
สมดัง่ ความตัง้ ใจของบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลเลิดสิน

ระยะหลังผ่านการรับรองและเตรียมการเข้ารับการประเมิน Re-accreditation

เป็นช่วงสมัยนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ เป็น
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น
เป็นประธานศูนย์ HA และคุณสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุ่ง
เป็นหัวหน้าทีม HA จากนโยบายกรมการแพทย์ให้โรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์ผา่ น HA ให้หมด และการได้รบั เงิน
สนับสนุน จากส�ำนักงานประกันสังคม ให้กับโรงพยาบาล
ที่ผ่าน HA เป็นแรงผลักดัน โรงพยาบาลใช้กลยุทธ์ “รู้เขา
รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ส่งประธานศูนย์ไปอบรม
หลักสูตร Surveyor เพื่อท�ำความเข้าใจกระบวนการ HA
และการตรวจสอบคุณภาพโรงพยาบาล น�ำมาถ่ายทอด
ให้กับทีม และส่งบุคลากรเข้าเรียนรู้กิจกรรมของ HA
ในทุกๆ เรื่อง ผู้บริหารสูงสุดช่วยชี้ประเด็นทางบริหาร
และมีบทบาทส�ำคัญในการตอบค�ำถามผู้ประเมิน ผลการ
Re-accreditation ครั้งที่ 2 ให้มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม
ในเวลาที่ก�ำหนดและได้รับการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม 2556 ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

การป้องกันแชมป์ ยากกว่าการได้รับแชมป์ ประกอบกับโรงพยาบาลต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนผู้อ�ำนวยการ จากนายแพทย์ประวิทย์ ลิ้มควรสุวรรณ เป็น นายแพทย์อนันต์ เสรฐภักดี
เปลีย่ นผูท้ ำ� งานในศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพเป็นคุณสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุง่ แทน ดร.อุไรวรรณ พรทวีวฒ
ุ ิ ซึง่ ลาออกไป
ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลก็ปรับเปลี่ยนแบบประเมินตนเอง โดย
น�ำ SPA (Standard-Process-Assessment) มาใช้ การเข้าร่วมน�ำร่องท�ำ Trigger tools และ Safety Goals –
SIMPLE ท�ำให้ทีม FA, ทีม Internal Survey, ทีม RM ต้องท�ำงานอย่างหนัก และยังคงต้องท�ำกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น น�ำเสนอผลงานคุณภาพปีละ 2 ครั้ง โครงการ Cleaning technology
การจัดการความรู้ (CoPs) ซึ่งได้รวบรวมผลงานลง Website และวารสาร KM นับเป็น KPI ของทุกหน่วยงาน
และใช้ในการประเมินโบนัสประจ�ำปี

ช่วง Re-accreditation ครั้งที่ 1

วันที่ 11-12 มิถนุ ายน 2552 พวกเราได้รว่ มแรงร่วมใจ ต้อนรับคณะผูเ้ ยีย่ มส�ำรวจแต่กย็ งั มีการติด CAR
ให้แก้ไขภายใน ๓ เดือน ประการส�ำคัญคือ เวชระเบียนผู้ป่วยนอก บริหารความเสี่ยง IC PP และห้องล้างไต
ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพบริการ รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการและทีม
ได้ร่วมกันผลักดันการพัฒนาจนผ่านการประเมินไปได้ด้วยดี ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ซึ่ง คณะผู้ประเมิน

ช่วง Re-accreditation ครั้งที่ 2
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ช่วง Re-accreditation ครั้งที่ 3

เป็นช่วงสมัย นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ เป็นผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงเสาวนินทร์
อินทรภักดี เป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และคุณสายธรรม วงศ์สถิตวิไลรุ่ง เป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนา
คุณภาพ มีการปรับ วิสัยทัศน์ใหม่ คือ “เป็นสถาบันการศึกษาและบริการทางการแพทย์ชั้นน�ำทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ระดับประเทศ ในปี 2562” และเป็นช่วงที่ทีมน�ำ/ระบบงานส�ำคัญ และ PCT หลายทีม มีการปรับเปลี่ยน
บุคลากรใหม่ จึงต้องเรียนรู้มาตรฐาน HA ค่อนข้างหนัก เน้นการด�ำเนินการร่วมกับทีมระบบบริหารความเสี่ยง
ความปลอดภัย และคุณภาพ (RM) ก�ำหนดเข็มมุ่ง 2P safety ตามมาตรฐาน SIMPLE โดยเลือกประเด็นส�ำคัญ
ที่เป็นปัญหาในการพัฒนามาเป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ใช้แนวคิด 3P, 3C-PDSA ,Trigger tool และ Clinical
tracer มาช่วยพัฒนา และยังคงกิจกรรมน�ำเสนอผลงาน และผลักดันสู่เวที HA Forum ของ สรพ. ทุกปีๆ ละ
1-3 เรื่อง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสหวิชาชีพ มาร่วมขับเคลื่อนและเป็นแกนน�ำหรือ Facilitator
หลัก ด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ได้แก่
1) ส่งบุคลากรประชุม/อบรม หลักสูตรต่างๆ ของ สรพ.
2) ส่งบุคลากรเข้าประชุมและน�ำเสนอผลงาน HA Forum
3) จัดเวทีประชุม/ติดตาม/น�ำเสนอรายงานความก้าวหน้าของทีมน�ำ/ ระบบงานส�ำคัญ และ PCT
4) Leader Round & Risk Round
5) การเยี่ยมส�ำรวจภายใน (IS)
6) จัดมหกรรมน�ำเสนอผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI)
7) โครงการ R2R เพื่อน�ำมาพัฒนาบริการ
ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2559 ได้รับการตรวจประเมินจาก สรพ. มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
ได้แก่
		 1) ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
		 2) ระบบบริหารจัดการอัตราก�ำลังเพื่อเตรียมรองรับการเป็นโรงเรียนแพทย์
		 3) การส่งเสริมบรรยากาศท�ำให้เกิดการพัฒนาระบบงานส�ำคัญร่วมกัน
		 4) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย ชุมชน และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
		 5) ส่งเสริมการทบทวนเวชระเบียน ด้วย Trigger tool
		 6) พัฒนาความสมบูรณ์เวชระเบียน และขอให้โรงพยาบาลส่งเอกสารเพิ่มเติมในเวลาที่ก�ำหนด จากนั้น
สรพ. ได้ส่งทีมอนุกรรมการเข้ามาเยี่ยมส�ำรวจซ�้ำ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และในทีส่ ดุ ก็ผา่ นการรับรอง
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อีกครัง้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ได้เข้ารับประทาน
ประกาศณียบัตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินดั ดามาตุ ในงานประชุมวิชาการ HA forum
ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ อิมแพคฟอรั่ม
เมืองทองธานี

ช่วงเตรียม Re-accreditation ครั้งที่ 4
ในปี 2562

ผูร้ บั ผิดชอบพัฒนาคุณภาพชุดเดิม และเพิม่ พยาบาล
Fulltime 1 คน คือ คุณสุรางค์ ตันติวิญญูพงศ์ โดย
รับผิดชอบงานความเสีย่ งด้วย และพยาบาล Part time อีก
1 คน คือ คุณพรทิพย์ สายสุด สรพ. ได้ปรับปรุงมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับใหม่ (ฉบับที่ 4)
ประกาศใช้เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้บคุ ลากร
ในโรงพยาบาลต้อง ศึกษา เรียนรู้ มาตรฐาน HA ฉบับใหม่
เพื่อเตรียม Re-acc ครั้งที่ 4 โดยจัดอบรม ให้ Facilitator
และบุคลากร จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ Quality Change
Agent และการ เขียน Service profile ในปี 2560
ผูอ้ ำ� นวยการมีกลยุทธ์/นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผล
การปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ P4P (Quality point)
ผลักดันโครงการน�ำร่อง 6 โครงการ ที่ สรพ. เสนอแนะ
ให้เร่งด�ำเนินการแก้ไข ได้แก่
1) โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูป้ ว่ ย โดยใช้ตวั
ส่งสัญญาณ (Trigger tool)
2) โครงการพัฒนาการใช้ Clinical Tracer เพื่อ
การทบทวนคุณภาพทางคลินิก

3) โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพ (CQI)
4) โครงการพัฒนาความสมบูรณ์การบันทึกเวชระเบียน (MRA)
5) โครงการพัฒนาระบบรายงานความคลาดเคลื่อนทางยาผ่านโปรแกรม Drug error track
		 ของโรงพยาบาล
6) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน/หอผู้ป่วย (5ส.) ซึ่งมีผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่ดี
ปี 2561 ด�ำเนินการต่อเนื่องอีก 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�้ำ (Re-fracture Prevention) (เตรียมขอรับรองเฉพาะโรค DSC) และแต่งตั้ง
คณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาลเลิดสิน (Lerdsin Quality Committee) มีผู้อ�ำนวยการเป็นประธาน และ
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพเป็นทีมเลขานุการ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ ให้ขอ้ เสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ต่อการแก้ปญ
ั หาเชิงระบบของทีมสหสาขาวิชาชีพ (PCT) ทีมระบบงานส�ำคัญของโรงพยาบาล และทีมสนับสนุน
บริการที่เกี่ยวข้อง เดือนละครั้ง ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย
(Patient & Personnel Safety Hospital; 2P Safety Hospital) ของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สรพ. และ
16 องค์กรเครือข่าย ผลักดันจนได้การรับรองคุณภาพเฉพาะโรค (DSC) เรือ่ ง การรักษาภาวะกระดูกสะโพกหัก
ในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแบบบูรณาการ (Osteoporotic Hip Fracture Management) ในปี 2562
ท้ายนี้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพได้วางแผนเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อ Re-accreditation ครั้งที่ 4
ในปี 2562 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงพยาบาลเลิดสินจะผ่าน Re-acc อีกครั้ง
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งานประกันสังคม
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงาน/ฝ่าย
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โรงพยาบาลเลิดสิน จัดตัง้ งานประกันสังคม สังกัดกับ
ฝ่ายเวชกรรมสังคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ และปัจจุบันงาน
ประกันสังคมสังกัดกลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์และประกัน
สุขภาพ
โรงพยาบาลเลิดสิน เป็นหนึง่ ในสถานพยาบาลภาครัฐ
ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมตั้งแต่ระยะแรก และ
เนื่องจากการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมมีรายละเอียด
มากมาย และมีขอ้ กฎหมายเข้ามาเกีย่ วข้องซึง่ แตกต่างจาก
ผู้ป่วยทั่วไป โดยจัดตั้งงานประกันสังคมขึ้นมาเป็นหน่วย
งานหลักเพื่อรองรับการให้บริการโดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายในและภายนอก
โรงพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ต่อมาได้มกี ารขยายงานบริการ
คือจัดตั้งคลินิกตรวจโรคทั่วไปส�ำหรับผู้ป่วยสิทธิประกัน
สังคม ให้บริการตรวจรักษาตัง้ แต่เวลา 08.00-12.00 น.
ในวันเวลาราชการ เนื่องจากผู้ประกันตน (ลูกจ้าง) สถาน
ประกอบการ(นายจ้าง) เป็นผู้ที่กฎหมายบังคับให้ต้องส่ง
เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คมทุ ก เดื อ น โดยมี

ส�ำนักงานประกันสังคมเป็นผู้บริหารเงินกองทุน ท�ำให้
ผู ้ ป ระกั น ตนคาดหวั ง ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นบริ ก ารจาก
โรงพยาบาล สถานประกอบการและผูท้ เี่ กีย่ วข้องอีกทัง้ ยัง
ถูกบังคับให้ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายจากส�ำนักงาน
ประกันสังคม จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้งานประกันสังคม
ได้มกี ารพัฒนาการให้บริการเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ อาทิเช่น จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานตลอด
24 ชัว่ โมง จัดช่องทางรับยาเฉพาะผูป้ ว่ ยประกันสังคม จัด
หอผูป้ ว่ ย ส�ำหรับผูป้ ว่ ยประกันสังคมทีแ่ พทย์รบั ไว้รกั ษาใน
โรงพยาบาล ต่อมาขยายเวลาบริการตรวจรักษาในคลินิก
ประกันสังคมเป็น 07.00-16.00 น. วันเวลาราชการ
จัดหาคลินิกและโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้กับผู้ประกันตน เพิ่มสิทธิพิเศษกรณีฝากครรภ์
คลอดบุตร และทันตกรรม นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการให้
บริการด้านเอกสารการเงินและธุรการ เพื่อให้การบริการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร จึงได้มกี ารขยาย
บริการส�ำหรับผู้ป่วยกองทุนเงินทดแทนที่ได้รับอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงาน

จากการพัฒนางานประกันสังคมอย่างสม�่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลเลิดสินเป็น
โรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก ดังจะเห็นได้จากยอดผู้ประกัน
ตนมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด และอยูใ่ นล�ำดับต้น ๆของ
ประเทศ ปัจจุบันมียอดผู้ประกันตนเฉลี่ย 248,754 คน

ความภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น

1. สถานพยาบาลพัฒนางานประกันสังคมดีเด่น พ.ศ.
2539, 2542
2. การประสานงานและการให้บริการทางการแพทย์
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�ำหรับสถาน
พยาบาลที่มีจ�ำนวนผู้ประกันตนมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ คน
ประจ�ำปี พ.ศ. 2549
5. สถานพยาบาลในดวงใจ พ.ศ. 2552 รางวัลพิเศษ
(ดีเด่นด้านการให้บริการรับส่งต่อผู้ประกันตน)
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งานชุมชน
ประวัติความเป็นมาของชุมชนของโรงพยาบาลเลิดสิน
ชุมชนของโรงพยาบาลเลิดสินในที่นี้ ประกอบด้วย
3 ชุมชน คือ
1. ชมรมผู้สูงอายุ
2. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนวัดยาง
3. ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�ำบัด
โดยมีรายละเอียดโดยย่อเรียงตามล�ำดับ ดังนี้

1. ชมรมผู้สูงอายุ

เป็นการรวมกลุม่ ของผูส้ งู อายุทเี่ กษียณราชการ เกษียณ
ตนเอง พ่อค้า ประชาชนมาจัดตัง้ เป็นชมรมของโรงพยาบาล
เมื่อปี พ.ศ. 2539 โดยความคิดริเริ่มของนายแพทย์
พงษ์ศกั ดิ์ วัฒนา ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล เลิดสิน ในขณะนัน้
ได้ ม อบหมายให้ แ พทย์ ห ญิ ง ดวงเดื อ น ช่ อ วิ ชิ ต เป็ น
ผู้ด�ำเนินการประสานงานในการก่อตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่
14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2539 โดยมี คุ ณ อุ ป ถั ม ภ์ ไกรฤกษ์
เป็ น ประธานคนแรกของชมรม เมื่ อ ครบวาระเปลี่ ย น
ประธานชมรมฯ เป็นคุณสุนทรี เลาวพงศ์ เป็นประธาน
ในสมัยที่ 2 เมื่อครบวาระ เปลี่ยนประธานชมรมเป็น
อาจารย์เบญจวรรณ พุทธบูชา (อาจารย์เป็นผู้บริหาร
ของโรงเรียนเบญจวรรณศึกษา เขตสาทร) เป็นประธาน
เมื่อปี 2541 จนถึงปัจจุบัน
การบริหาร ชมรมในสมัยอาจารย์เบญจวรรณเป็น
ประธานในสมัยแรก ได้เริ่มส�ำรวจรายชื่อสมาชิก วันเดือน
ปีเกิดให้ชัดเจน และในวันที่จัดประชุมจะมีจัดงานวันเกิด
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สมาชิก จัดจุดพบปะสมาชิก จัดสมุดการบอกทางแก่ญาติ
และท�ำสมุดให้ญาติผู้ป่วยเขียนติชมหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ให้เป็นกระจกส่องให้โรงพยาบาล ในสมัยที่ 2 มีการจัดหาเงิน
เป็นค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ขัดสน ค่ารักษาพยาบาล
แก่สมาชิกชมรมเอง สมัยที่ 3 จัดหาเงินเพื่อให้แก่พนักงาน
โรงพยาบาลทีม่ รี ายได้นอ้ ย กูย้ มื ครัง้ ละ 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�ำเนินการ การบริหารประกอบด้วยคณะ
กรรมการฝ่ายต่างๆ มีทั้งฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
ระดมทุ น มี ป ระธานกลุ ่ ม ย่ อ ย ดู แ ลสมาชิ ก ถึ ง ปั จ จุ บั น
ประมาณ 500 คน และกิจกรรมชมรม ประกอบด้วย
กิจกรรมภายในเกี่ยวกับชมรมเอง และการด�ำเนินการ
ร่วมกับโรงพยาบาล ได้แก่ การแจกน�้ำเต้าหู้ให้แก่ผู้รับ
บริการทุกวันพุธ กิจกรรมภายนอก ได้แก่ การร่วมกับ
สภาวัฒนธรรม ประชาคมเขต ชมรมผู้สูงอายุ เขตสาทร
ท�ำกิจกรรมต่างๆ การน�ำกรรมการไปเยี่ยมบ้านคนชรา
ทั้งบางแคและอยุธยา และกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ การ
ทอดผ้ า ป่ า การที่ แ พทย์ น� ำ เศษผ้ า จากโรงพยาบาล
มาให้ ส มาชิ ก ผลิ ต ตุ ๊ ก ตาไว้ ใ ห้ ผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก เป็ น วิ ท ยากร
ออกก�ำลังกายและเตรียมตัวเป็นผู้เกษียณให้แก่บริษัท
เย็บชุดชัน้ ในใกล้โรงพยาบาล รายละเอียดกิจกรรมมากมาย
ดูได้จากเล่มหนังสือชมรม

แขวงดอกไม้) และเขตสวนหลวง (คลองพระโขนงฝั่งใต้)
และผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทองในโรงพยาบาล
ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนวั ด ยาง ถนนอ่ อ นนุ ช แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง เปิดให้บริการตรวจเช่นเดียวกับ
แผนกตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เริ่มเปิดให้บริการ
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 เพื่อให้บริการสุขภาพ
แก่ประชาชนทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากโรงพยาบาลในเขตพระโขนง
เขตประเวศ และเขตสวนหลวง โดยได้ความอนุเคราะห์จาก
ท่านเจ้าอาวาสวัดยาง (หลวงพ่อโต) คือ พระราชพัฒโนดม
ได้ให้สถานที่ในการด�ำเนินงาน เป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด
60 ตารางวา
การบริ ห ารและการให้ ก ารบริ ก าร การบริ ห าร
ขึ้นอยู่กับระบบของโรงพยาบาล ส่วนการให้การบริการ
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ สี ทิ ธิประกันสุขภาพของโรงพยาบาลเลิดสิน
และนอกสิทธิประกันสุขภาพโดยยินยอมช�ำระค่ารักษา
พยาบาล เคยมีบริการคลินิกทันตกรรมทุกวันพุธ ปัจจุบัน
มีเจ้าหน้าที่ 6 คน มีแพทย์ประจ�ำ 1 คน
คติเตือนใจแก่สาธุชน เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยป่วย
ตรวจกับคุณหมอโรคหัวใจ ต่อมาใช้วิธีการเดินให้มาก
บรรเทาอาการลง ควบคุมโรคได้ดีขึ้น ได้กล่าวว่าสุขภาพ
เป็ น ของทุ ก คนต้ อ งรู ้ จั ก ออกก� ำลั ง กาย ร่ า งกายจะได้
แข็งแรงตลอด การเชือ่ ถือข้อมูลสุขภาพต้องมีปญ
ั ญาในการ
2. ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนวัดยาง
ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ รั บ ทราบและเรี ย นรู ้ ส่ ว นถ้ า เป็ น การท� ำ งานต้ อ งรู ้ จั ก
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึง่ โรงพยาบาลเลิดสิน ปรับปรุงพัฒนา ดังที่หลวงพ่อเป็นพระนักพัฒนาให้แก่วัด
เริ่มด�ำเนินการ 1 มกราคม 2545 เป็นแม่ข่ายโซน 9 และหลักในการด�ำเนินการในชุมชนร่วมกับโรงพยาบาล
ในพื้นที่เขตสาทร บางรัก พระโขนง คลองเตย (แขวง
คลองตัน แขวงพระโขนง) ประเวศ (แขวงหนองบอน
ความภาคภูมิใจ ได้จากการสัมภาษณ์ประธานชมรม
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คือ การได้
ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประชาชนโดยรอบโรงพยาบาล
มักเป็นประชาชนชาวจีน อาจารย์เบญจวรรณมีเชื้อสาย
ชาวจีน และบอกว่าชาวจีนถือว่า การรู้จักบุญคุณเป็น
เรื่องส�ำคัญ การได้มาท�ำประโยชน์และชักชวนสมาชิก
มามอบทุนให้โรงพยาบาล หรือมอบให้ผู้ยากไร้ในนาม
ชมรมผู ้ สู ง อายุ ข องโรงพยาบาลเสมอมา ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่
ภาคภูมิใจและจะยังด�ำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องสุขภาพ
ส�ำคัญที่ใจ การดูแลตนเองอยู่ที่ใจ การให้ก�ำลังใจก็ส�ำคัญ
ปัจจุบันยังมีการแจกน�้ำเต้าหู้ให้ผู้รับบริการทุกวันอังคาร
เพราะคิดว่าผู้รับบริการมาแต่เช้าควรมีอาหารรองท้อง
และได้ ร ่ ว มกิ จ กรรม คั ด กรองแนะน� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ เข้ า
ตรวจรักษา มีสมุดจดกิจกรรมประจ�ำวันที่มา และถ้ามี
โอกาสจะช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยยากไร้ ที่ ข อความช่ ว ยเหลื อ
ผ่านแพทย์หรือทีมรักษาพยาบาล ขณะนี้ คณะกรรมการ
ของชมรมและประธานมีอายุมากขึน้ มีการปรับสถานทีต่ งั้
ชมรมการประชุมเริม่ น้อยลง ชมรมยังยินดีชว่ ยโรงพยาบาล
และให้โรงพยาบาลเป็นเจ้าภาพหลัก ในการให้สมาชิก
ชมรมมาช่วยท�ำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป
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3. ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�ำบัด
โรงพยาบาลเลิดสิน

ความรู้อาสาสมัครประจ�ำปี ได้แก่ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น การเป็นพี่เลี้ยงแนะน�ำการร่วมปฏิบัติกับทีม
รักษาพยาบาล การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ
การเป็นตัวแบบที่ดีฯ
กิจกรรมการบริการ การให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก
ได้แก่ การช่วยวัดความดันโลหิต การช่วยแนะน�ำและเขียน
บัตรใหม่ แนะน�ำบอกทางผู้รับบริการ เป็นต้น การให้
บริการแก่ผู้ป่วยใน ได้แก่ การผลิตเต้านมเทียม การผลิต
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ถุ ง ผ้ า ใส่ ส ายล้ า งไตทางช่ อ งท้ อ ง/ใส่ ส าย
ปัสสาวะ/ใส่ชุดทวารเทียม ผลิตที่ครอบมือ การช่วย
สระผม/ตัดผม การร่วมเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนใกล้บ้าน
และกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ได้แก่ ของเปรี้ยว
กั น คลื่ น ไส้ ใ ห้ ผู ้ ป ่ ว ยมะเร็ ง ได้ รั บ ยาเคมี บ� ำ บั ด การให้
ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติตนจากการรับยาเคมีบ�ำบัด การ
เตรียมรับอาการในระยะต่างๆ รวมทั้งการมีพระอาสา
กลุ่มคิลานธรรม ให้ก�ำลังใจข้างเตียง และทีมขอให้ส่ง
ผู้ป่วยก�ำลังจะเสียชีวิต
ผลงานวิชาการ ผลงานพัฒนาคุณภาพ CQI ของ
ศูนย์ฯมิตรภาพบ�ำบัดปีละ 1-2 เรื่อง ได้แก่ Hair beauty
care team, DM Friendly group model นวัตกรรม
ได้แก่ ถุงผ้าคนขี้อายฯ

โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ในขณะที่ น ายแพทย์ ป ระวิ ท ย์
ลิ้ ม ควรสุ ว รรณ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลได้ ร ่ ว มกั บ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เห็น
ความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน โดยริเริม่
ให้ มี ป ระชาชนมาเป็ น อาสาสมั ค รให้ แ ก่ โรงพยาบาล
เพื่อการดูแลทั้งทางกายและใจแก่ผู้รับบริการ เริ่มก่อตั้ง
เมื่ อ ปี 2549 และเปิ ด ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม มิ ต รภาพบ� ำ บั ด
อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ซึ่งได้รับ
งบสนั บ สนุ น จากสปสช. โดยมี ด ร.พรทิ พ ย์ ลยานั น ท์
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ หัวหน้างานส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค เป็นแกนน�ำในการจัดตั้งศูนย์ฯ
โดยประชุมค้นหาปัญหาของโรงพยาบาลและความคิดเห็น
จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาขาต่างๆ เริ่มแรก
เน้นการดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ จิตอาสาทีม่ ที งั้ ไม่มโี รคประจ�ำตัว
และผู้ที่มีโรคประจ�ำตัวบ้าง แต่ควบคุมได้ โดยมาดูแล
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ยและผู ้ รั บ บริ ก าร รวมทั้ ง กลุ ่ ม ที่ เ ป็ น
พระอาสาเพื่อให้ค�ำปรึกษาและดูแลด้านจิตใจแก่ผู้ป่วย
ที่รับไว้ในโรงพยาบาล
การบริหาร อยู่ในระบบการบริหารของโรงพยาบาล
คณะกรรมการศูนย์ฯมิตรภาพบ�ำบัด และคณะท�ำงาน
ความภาคภูมิใจ ตามคติอาสาของศูนย์ฯ มิตรภาพ
อาสาสมัคร (จิตอาสา) ได้รบั การสนับสนุนเรือ่ งการมีสถาน บ�ำบัด “ช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”
ที่ด�ำเนินการ การเสริมพลังการเป็นจิตอาสา การอบรม
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บทส่งท้าย
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การจัดตั้ง

ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน
เรื่องเล่า:

โรงพยาบาลเลิดสินเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมทิ มี่ คี วามเชีย่ วชาญด้านศัลยศาสตร์ สาขาออร์โธปิดกิ ส์ สังกัดกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้หมอที เฮวาร์ด เฮส์ (T Heyward Hays) มิชชัน่ นารีอเมริกา (เชือ้ สายสก็อต) ใช้ “บ้านหลวง” ทีป่ ากถนน
สีลมต่อกับถนนเจริญกรุง เป็น Nursing Home ส�ำหรับการรักษาพยาบาลชาวต่างประเทศ 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 เครือ่ งบินสัมพันธมิตรได้ทงิ้ ระเบิดย่านบางรัก ถนนสีลม อาคารของโรงพยาบาลบางรักถูกท�ำลายลง
คงเหลือเเต่ อาการบ�ำบัดกามโรคเท่านั้น
ปี พ.ศ. 2490 คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ (สิน เศรษฐบุตร) ได้เห็นความเดือดร้อนเเละความจ�ำเป็นของประชาชนย่านนี้เมื่อ
เกิดการเจ็บปวย จึงได้บริจาคเงินเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิด เศรษฐบุตร) ให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อ
สร้างตึกผู้ป่วย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2490 เเล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลใหม่ภาย
ใต้ชื่อ “โรงพยาบาลเลิดสิน” ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านวิชาการร่วมกับการให้บริการทางการแพทย์ทั้งในสาขาที่เซี่ยวชาญและ
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สาขาอื่นๆ เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ เเละเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในด้านการฝึกอบรมโรงพยาบาลเลิดสินเป็นแหล่งฝึกอบรม
แพทย์ประจ�ำบ้านในสาขาต่างๆ อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลซึ่งได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเเพทย์ฝึกหัดที่
ส�ำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2554 โรงพยาบาลเลิดสินได้รับมอบภารกิจส�ำคัญ คือ ให้พัฒนาเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ร่วมกับ
วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายใต้สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งก�ำหนดให้
เริ่มรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556
เเม้วา่ จะเป็นเเหล่งฝึกอบรมเเละมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนมาก่อน เเต่เป็นในระดับหลังปริญญา การจัดตัง้
ศูนย์เเพทยศาสตร์ชั้นคลินิกซึ่งแม้จะเป็นการเรียนการสอนในชั้นคลินิกเป็นหลักแต่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อาทิ
การเขียนหลักสูตร การเตรียมการเรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การประเมินผล ให้สอดคล้องกับเกณฑ์แพทยสภาควบคู่
ไปกับการผลิตแพทย์ให้ได้คุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย คือ ความรู้ คู่คุณธรรม
หลังรับนโยบายจากกรมการแพทย์ มีการลงนามหนังสือข้อตกลงในการร่วมผลิตแพทย์ของโรงพยาบาลเลิดสิน ระหว่าง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2554 และมีก�ำหนดให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สถาบัน กลุม่ สถาบันเเพทยศาสตร์เเห่งประเทศไทยเข้าประเมินโรงพยาบาล เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ในปี พ.ศ.2555
ซึง่ ภายในเวลาทีจ่ ำ� กัดจึงจัดเป็นภารกิจเร่งด่วนทีค่ ณะผูบ้ ริหารได้สอื่ สารให้เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับของโรงพยาบาลทราบถึงความเร่ง
ด่วนในการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการประเมิน นอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
ของโรงพยาบาล การส่งต่อถึงภารกิจดังกล่าวนีไ้ ปยังผูบ้ ริหารทีม่ ารับช่วงต่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ มีการปรับวิสยั ทัศน์ของ
โรงพยาบาล โดยเพิ่มเติมเรื่องการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำระดับประเทศ
คณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจัดตั้งคณะกรรมการตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก ประกอบด้วย
คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของโรงพยาบาลร่วมกับทีมแพทย์สหสาขาซึง่ รวมถึงคณะกรรมการทีร่ บั ผิดชอบการฝึกอบรมแพทย์ฝกึ หัด
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากต่างประเทศ นอกจากนีแ้ ม้จะมีงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิตในขัน้ เตรียมการ แต่จากการ
ประเมินยังพบความขาดแคลน การได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารมูลนิธิโรงพยาบาลลิดสินอนุมัติเงินสมทบเพื่อจัดการ
ด้านโครงสร้างอาคารเเละอุปกรณ์ส�ำหรับการศึกษาเป็นส่วนส�ำคัญ
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ช่วงเริ่มต้น มีการจัดเวทีการเสวนาเรื่องการจัดตั้งศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก โดยผู้บริหารระดับสูงของกรมการแพทย์ ผู้บริหาร
ของโรงพยาบาลให้กับแพทย์ทุกสาขา เพื่อชี้แจงถึงภาระกิจที่ได้รับพร้อมกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลทั้งในระดับ
บุคคลและองค์กร รับฟังอุปสรรคหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและร่วมกันอภิปรายวางแผนการรับปัญหาและแนวทางการแก้ไข
พร้อมก�ำหนดความเห็นร่วมเพื่อมุ่งเป้าสู่การพัฒนาเป็นศูนย์แพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเพื่อเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีคุณภาพ และเพิ่มเติมยุทธศาสตร์เพื่อ
มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นน�ำ มีเป้าหมายให้นักศึกษาแพทย์สอบผ่านร้อยละ 100 ในปี พ.ศ. 2562
เนื่องจากการขาดทักษะและความรู้ในด้านแพทยศาสตร์ศึกษาในเชิงลึก และการขาดประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนในระดับก่อนปริญญา จึงมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านแพทยศาสตร์ศึกษา โดยจัดขึ้นกลุ่มย่อยทั้งหมด 3 กลุ่ม อบรม
รุ่นละ 3 วัน และให้แพทย์เลือกตามความสมัครใจ ซึ่งเชิญวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนครบ
ทุกคน ร่วมกับจัดสรรหาทุนเพื่อการพัฒนาอาจารย์แพทย์ไปศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์โดยตรงทั้งในและต่างประเทศ
(Essential course for Medical Euducator by CPIRD และ Master Degree of Health Professional Education at
University of Glasgow, Scotland)
ก�ำหนดเป้าหมายแรกด้วยการผ่านการประเมินจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.2555 ต่อมา
ก�ำหนดความพร้อมด้านการเรียนการสอน ให้การวางแผน การเขียนแผนการสอนและการประเมินในทุกรายวิชาในปี 2558
ก่อนที่นักศึกษาเข้าสู่ชั้นคลินิก และการก�ำหนดเป้าหมายให้นักศึกษาผ่านการสอบเพื่อประเมินรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
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�ำเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตร์ร่วมกับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกับร่วมจัดการฝึกอบรมเเพทยศาสตร์ศึกษากับสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรม
การแพทย์เป็นประจ�ำ ทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรฟื้นฟูความรู้และน�ำมาถ่ายทอดในที่ประชุมรายชั้นปีทุกชั้นปี
มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู พร้อมกับรางวัลอาจารย์ดเี ด่นให้เกิดความภาคภูมใิ จ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์แพทย์ เช่น งานต้อนรับเข้าสู่รั้วส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พิธีมอบเสื้อกาวน์ ส�ำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้น
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ปีที่ 4 งานกีฬาสี และส่งเสริมให้ทำ� ต�ำแหน่งวิชาการเมือ่ ครบระยะเวลา ร่วมกับจัดสรรงบประมาณให้คา่ ตอบเเทนผูส้ อนเป็นหลัก
การได้รบั ภารกิจทีม่ คี วามยากล�ำบากในการด�ำเนินงาน ส่วนใหญ่มกั เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลง (Change) การประยุกต์
ทฤษฎีมาใช้ในสถานการณ์จริง เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ภารกิจผ่านได้อย่างลุล่วงและยั่งยืน

อุปสรรคหรือปัญหาในการท�ำงาน

ภาระงานที่มากขึ้น ท�ำให้อาจารย์แพทย์บางท่านไม่อยากสอน แก้ไขโดยผู้บริหารศูนย์แพทย์ฯ เน้นให้จัดสรรงบประมาณ
ค่าตอบแทนส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก ปรับค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานจริง ภายใต้การประเมิน ร่วมกับการจัดงาน
สร้างเสริมความสัมพันธ์และตระหนักในคุณค่าของการเป็นอาจารย์แพทย์ เช่น ไหว้ครู
ผูป้ ว่ ยไม่คนุ้ เคยกับการมีนกั ศึกษาแพทย์มาร่วมดูแล ท�ำให้เกิดการซักประวัตแิ ละการตรวจร่างกายทีซ่ ำ�้ ซ้อน อาจเกิดความ
ผิดพลาดทางคลินกิ แก้ไขโดยการท�ำความเข้าใจกับผูป้ ว่ ยทุกคนว่านักศึกษาแพทย์เป็นส่วนหนึง่ ในทีมดูแลรักษา ฝึกสอนนักศึกษา
แพทย์ดา้ นทักษะ ทัง้ ด้านคลินกิ และด้านทีไ่ ม่ใช่คลินกิ เช่น ทักษะการสือ่ สารและการปฏิบตั งิ านของนักศึกษาอยูภ่ ายใต้การดูแล
ของคณาจารย์โดยตรง (Direct Supervision)
การเข้าใจบริบทของทฤษฎี สามารถประยุกต์ใช้และก่อไห้เกิดความส�ำเร็จ 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�ำรา Basic of Medical Education โดย นพ. มนต์ชัย ศิริบ�ำรุงวงศ์
5. การจัดการความรู้เรื่อง การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน โดย นพ. มนต์ชัย ศิริบ�ำรุงวงศ์
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มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน

ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ความเป็นมา

22 กุมภาพันธ์ 2525 มูลนิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน ได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียน
ตั้งเป็นมูลนิธิได้เลขทะเบียนล�ำดับที่ 1709 โดยผู้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งคือ
นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสินในขณะนั้น ด้วยเงิน
กองทุนเริ่มแรก 110,000 บาท

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คือ

1. ส่งเสริมการด�ำเนินการงานของโรงพยาบาลเลิดสินให้มคี วามเจริญ รุง่ เรือง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. ส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาและการวิจัยค้นคว้าในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเลิดสิน
4. ช่วยเหลือสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานในโรงพยาบาลเลิดสิน
5. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการอย่างใด
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสิน
เข้าเฝ้าถวายรายงานตัว ณ พระตำ�หนักเลอดิส วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑
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พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทาง
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมร่ ว มเฉลิ ม ฉลอง
โดยการจัดสร้างอาคารผู้ป่วยใน สูง 24 ชั้น เพื่อทดแทน
อาคารเก่า 9 อาคารที่สร้างมากว่า 30 ปี มีสภาพทรุดโทรม
ไม่เหมาะสมในการที่จะใช้เป็นที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งนับ
วันจะเพิม่ มากขึน้ อาคารหลังนีต้ อ่ มาได้รบั พระราชทานนาม
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ว่า “อาคารกาญจนาภิเษก”
ช่วงนั้นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและระบบต่างๆ
ได้มาจาก รัฐบาล แต่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ทางโรงพยาบาลต้องจัดหาเอง ทางมูลนิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน
จึงได้เข้ามารับผิดชอบช่วยเหลือในส่วนดังกล่าว เพื่อที่จะให้
อาคารดังกล่าวเมื่อเสร็จสมบรูณ์สามารถให้การบริการกับ
ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ได้
มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ได้ด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้อย่างครบถ้วน จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ข อบริ จ าคทรั พ ย์ จ ากผู ้ มี จิ ต ศรั ท ธา
ต่อเนื่องมาโดยตลอดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับศรัทธาของผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อให้ มีผู้บริจาคทรัพย์ให้กับทางมูลนิธิฯเป็นจ�ำนวนมาก แต่ยัง
มู ล นิ ธิ ฯ เก็ บ ดอกผลไปด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า ว ในช่ ว งระหว่ า งปี พ.ศ.2538- ไม่ เ พี ย งพอกั บ จ� ำ นวนที่ ต ้ อ งการและจากการท� ำ งาน
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อย่างหนักเสียสละ และทุม่ เทเพือ่ ประชาชนทีม่ าขอรับบริการของคณะกรรมมูลนิธฯิ
ซึ่งน�ำโดยนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา ประธานมูลนิธิฯ ทางมูลนิธิฯ จึงได้รับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง โดย ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงการคลังในขณะนั้น ได้ประกาศให้มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินเป็นองค์การ
สาธารณกุศล ล�ำดับที่ 318 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป
เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 78 ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2540 ซึ่งการ
ได้มาซึ่งประกาศดังกล่าวไม่ง่ายนัก ต้องได้รับการตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆ
มากมาย
ต่อมามูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน ได้กราบทูลขอรับอยู่ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ความทราบฝ่าพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิ
โรงพยาบาลเลิดสิน ตามค�ำกราบทูลเชิญ เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2541
คณะกรรมการมูลนิธฯิ และเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลเลิดสิน ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานตัว
ณ พระต�ำหนักเลอดิส เมือ่ วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 ยังความปลาบปลืม้
มาสู่คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิดสินเป็นล้นพ้น เป็น
พละก� ำ ลั ง ให้ ค ณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ ที่ จ ะได้ ทุ ่ ม เทการท� ำ งาน
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสังคมอย่างไม่รู้เหนื่อย

ประกาศให้มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสินในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นนิติบุคคลที่ส่วนราชการรับรอง
ผลงานของผู ้ ก ระท� ำ ความดี ค วามชอบต่ อ นิ ติ บุ ค คลนั้ น
สามารถออกหนั ง สื อ รั บ รองแสดงรายการการบริ จ าค
ทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ขอพระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นอันดับที่ 8 เมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ลงในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 115 ตอนพิเศษ 92 ง

ตลอดเวลาที่ด�ำเนินการมา ภารกิจในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ประชาชนและสังคม ของมูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน
ยังมีอีกมากและท�ำท่าจะหนักมากขึ้น โดยเฉพาะขณะนี้
ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ แต่ด้วยความอดทนเสียสละ
ทุ่มเททั้งก�ำลังกาย สติปัญญา ความสามารถ และบางครั้ง
ทุนทรัพย์สว่ นตัวของทัง้ กรรมการและเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
เลิดสิน ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จะคง
ท�ำงานหนักกันต่อไป โดยหวังเพียงศรัทธาของประชาชน
จากการท� ำ งานอย่ า งทุ ่ ม เททั้ ง ก� ำ ลั ง กาย สติ ป ั ญ ญา และความสามารถ ให้การสนับสนุนและบริจาคทรัพย์ เพื่อจะได้น�ำไปใช้ตาม
อย่างเต็มทีใ่ นการช่วยเหลือผูป้ ว่ ยและสังคมจนมีผลงานปรากฎเด่นชัดท�ำให้ศรัทธา วัตถุประสงค์ต่อไป
จากประชาชนเพิ่ ม มากขึ้ น บริ จ าคเงิ น ให้ กั บ ทางมู ล นิ ธิ ฯ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี โ ดย ฯพณฯ นายชวน หลี ก ภั ย นายกรั ฐ มนตรี จึ ง ได้
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วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2525 มู ล นิ ธิ
โรงพยาบาลเลิ ด สิ น ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ จ ดทะเบี ย น
ตั้ ง เป็ น มู ล นิ ธิ ได้ เ ลขทะเบี ย นล� ำ ดั บ ที่ 1709
โดยผู้ขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้ง คือ นายแพทย์
ประดิษฐ ศักดิ์ศรี ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
ในขณะนั้ น
วันที่ 24 กรกฎาคม 2540 มูลนิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน
ได้รับประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศลล�ำดับที่
318 ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ลงใน
พระราชกิจจานุเบกษาประกาศทั่วไป เล่มที่ 114
ตอนพิเศษ 78 ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2540
วันที่ 7 มกราคม 2541 มูลนิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน
ได้รับให้อยู่ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันที่ 9 ตุลาคม 2541 มูลนิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน
สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาค
ทรัพย์สนิ เพือ่ ขอพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เป็นอันดับ
ที่ 8 เมื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม พ.ศ.2541 ลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 115
ตอนพิเศษ 92 ง

คณะกรรมการมูลนิธโิ รงพยาบาลเลิดสิน ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชุดปัจจุบนั
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สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลเลิดสิน

ประวัติความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด
ทันตแพทย์ดนัย  แก้วก�ำเนิด ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด

วันที่ 31 ตุลาคม 2516 ได้มีคณะข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำของโรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำนวน 104 คน
ได้เข้าชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ โดยมีการประชุมใหญ่เพื่อจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2517
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลเลิดสิน และได้ลงมติเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จ�ำนวน 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�ำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ชนิดจ�ำกัด ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เลขทะเบียนสหกรณ์
ที่ กพธ.6/2517
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วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสหกรณ์ ที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ
1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้น และฝากเงินในสหกรณ์
2. ให้เงินกู้แก่สมาชิกส�ำหรับใช้เพื่อการอันจ�ำเป็นหรือมีประโยชน์
3. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด ได้เริ่มด�ำเนินกิจการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2517 มีสมาชิก
จ�ำนวน 100 คน มีรายรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000.- บาท ทุนเรือนหุน้ 7,270.- บาทและได้มกี ารประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2517 ณ ห้องประชุมตึกอ�ำนวยการชั้น 3 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง
เพื่อด�ำเนินการชุดที่ 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�ำไพ
วิชัยยะ		 กรรมการ
11. นางสาววิไลพรรณ
มั่งศิลป์		 กรรมการ
12. นางสาวสุดจิต
พิมเสน		 กรรมการ
13. นางสาวอรทัย
เพชรล่อเหลียน		 กรรมการ
14. นางสาวประทิน
ปิฎฐปาตี		 กรรมการ
15. นายดม
ไกรยะวงษ์		 กรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการด�ำเนินการ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึง
ปัจจุบันเป็นปีที่ 46
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ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด จากอดีตสู่ปัจจุบัน
1. นายแพทย์บรรลุ
ศิริพานิช
พ.ศ.2517-2521 8. นายปกรณ์
2. นายแพทย์ประดิษฐ ศักดิ์ศรี
พ.ศ.2522-2529 9. นายแพทย์ไพรัช
3. นายแพทย์ประทีป
โภคะกุล
พ.ศ.2530-2537 10. นายแพทย์สุกิจ
4. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา
พ.ศ.2538-2542 11. นายแพทย์พุชฌงค์
5. นายแพทย์ไพรัช
ธุวะเศรษฐกุล พ.ศ.2543-2544 12. นายสุชาติ
6. นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ พ.ศ.2545-2546 13. ทันตแพทย์ดนัย
7. นายแพทย์ไพรัช
ธุวะเศรษฐกุล พ.ศ.2547-2549

ไชยวัฒนพันธุ์
ธุวะเศรษฐกุล
ทัศนสุนทรวงศ์
แซ่โต๋ว
แก่นจันทร์
แก้วก�ำเนิด

พ.ศ.2550
พ.ศ.2551-2554
พ.ศ.2555-2556
พ.ศ.2557-2559
พ.ศ.2560-2561
พ.ศ.2562

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด จากอดีตสู่ปัจจุบัน
1. นายยุคนธร
สุวรรณยอด		
2. นายวีระชัย
วัณณะพันธ์		
3. นายเสรี
ล�้ำเลิศ
4. นางปทุมพร
ทองเต็ม			
5. นางสาววันเพ็ญ
พุ่มเกษม
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ เริ่มรับสมัครสมาชิกจากข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำของโรงพยาบาล
เลิดสิน เป็นสมาชิกสามัญ จนถึงปี พ.ศ. 2549 เริ่มรับสมัคร บุตร คู่สมรส บิดา มารดา ของสมาชิกเป็น
สมาชิกสมทบได้จนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด ได้เติบโตอย่างมั่นคง และแข็ง
แรง มีสภาพคล่อง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่สมาชิก อีกทั้งยังได้ปรับปรุงการบริหารงาน และ
การบริการให้สมาชิกได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิก มีการให้ความรู้แก่
สมาชิกเพื่อช่วยกันพัฒนาให้สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการด�ำเนินการมาจนถึงปีที่
46 มีสมาชิกสามัญ 1,823 คน และสมาชิกสมทบ 172 คน มีทุนด�ำเนินการ ณ เดือนมกราคม 2562
รวมทั้งสิ้น 3,588,787,769.76 บาท (สามพันห้าร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหก
สิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านเป็นเจ้าของสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการ เป็นผูบ้ ริหารจัดการให้สหกรณ์ฯ ประสบความส�ำเร็จ ร่วมช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า
มั่นคง เป็นสถาบันการเงินที่เข็มแข็ง ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ต่อไป
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด
1. นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
		 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
2. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
		 รองอธิบดีอัยการ ส�ำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
3. นายสุชาติ แก่นจันทร์		
ที่ปรึกษา
4. นางสมจิต นามทัศน์		
ที่ปรึกษา
5. นายชูศักดิ์ ช่วยชู		
ผู้สอบบัญชี
6. นายปกรณ์ ไชยวัฒนพันธุ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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คณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด ชุดที่ 46
1. ทันตแพทย์ดนัย
แก้วก�ำเนิด
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�ำลอง
ทัศนามล
กรรมการศึกษาฯ
14. นายบุญชู
หลิ่มเทศ
กรรมการศึกษาฯ
15. นางชนมน
ดิษฐวงศ์
กรรมการศึกษาฯ
เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ำกัด
1. นางสาววันเพ็ญ
พุ่มเกษม
2. นางอุไร
ทองสัมฤทธิ์
3. นายกิติ
เกษมทรัพย์
4. นายส�ำเริง
พ่วงพิศ
5. นางสาวขวัญธิดา
พาลี
6. นางสาวจรวยพร
ผึ่งผาย
7. นางสาวจิตรานุช
นกขุนทด
256

คำ�สั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการและ
กองบรรณาธิการ
จัดทำ�ประวัติศาสตร์

ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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