๑

ประวัติความเปนมา

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับโอนมาจากเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยาซึ่งเดิม
สถานที่นี้เปนที่ตั้งของโรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศ มีเนื้อที่ ๔ ไร ๓ งาน ๓/๒ ตารางวา ตั้งบนเลขที่ ค.๑๓๐
ถนนอูทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัตขิ องโรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศ ปรากฏในแผนศิลาจารึก
สํานักงานสาธารณสุขจังหัดพระนครศรีอยุธยา) ดังนี้

(ยังปรากฏในปจจุบัน

ณ

“ศุภมัศดุ พระพุทธสาสนกาลลวงแลว ๒๔๕๕ พรรษา มุสิกสังวัจฉรกติกมาศอัฐมีดิถีสุกรปกษโสรวารสุ
ริยคติกาลที่ ๑๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๓๑ ตรงกับวันบรมราชาภิเศกพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปยมหาราชาธิราช ซึ่งเสด็จสวรรคตพอลวงมาได ๒ ขวบป เปนกาล
กําหนดสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ผูเปนพระอัครมเหสีใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงรับอัญเชิญของประชาชนชาวมณฑลกรุงเกา ทรงพระราช
อุสาหเสด็จขึ้นมาเปดโรงพยาบาลที่สรางขึ้นมาใหมในกรุงเกา จึงไดพระราชทานนามไวใหเรียกวาโรงพยาบาล
ปญจมาธิราชอุทิศ และเมื่อเสด็จทอดพระเนตรโรงพยาบาล เห็นยังขาดเครื่องจําหนายน้ําใหสะอาดอันเปนสิ่ง
สําคัญควรมีสําหรับโรงพยาบาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาพระราชทานพระราชทรัพย ๖,๐๐๐ บาท ใหสราง
ประปาสําหรับโรงพยาบาลนี้ เปนพระราชูปการกิจในสวนพระองค เพิ่มพูนประโยชนแกการโรงพยาบาลสืบไป
ปฐมเหตุแหงการสรางโรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศนี้ จําเดิมแตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต ประชาชนชาวมณฑลกรุงเกาทุกชาติทุกชั้น บรรดาศักดิ์มี

๒
ความประสงคจะเขาทุนกันสรางปยราชานุเสาวรีย
ไวเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระเดชพระคุณใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มาคิดกันวาเมื่อพระองคยังเสด็จดํารงพระชนมอยู ยอมทรงแสดง
พระราชนิยมใหปรากฏอยูเนืองๆวาพระองคพอพระราชหฤทัยในบรรดากาล
ซึ่งเปนประโยชนแกพระ
ราชอาณาจักร แลเปนคุณแกไพรฟาขาแผนดินยิ่งกวาอยางอื่น จึงไดตกลงความเห็นพรอมกันวา ควรจะสราง
โรงพยาบาลขึ้นไวเปนปยราชานุเสาวรีย ไดนําความทั้งนี้ขึ้นกราบบังคมทูล แดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาวชิราวุธพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ทรงอนุโมทนา โดยทรงพระราชดําริเห็นวา การเฉลิมพระเกียรติยศดวย
สรางสิ่งซึ่งเปนประโยชนแกมหาชน เปนอนุสาวรียอันสมควรยิ่งนัก ทรงพระกรุณาโปรดเกลารับจะพระราชทาน
พระบรมราชชูปถัมภใหพนความขัดของทั้งปวง พระยาโบราณราชธานินทรสยามินทรภักดีพิริยพาหะ (พร เดชะ
คุปต) ขาหลวงเทศาภิบาล จึงไดรับเปนประธานจัดการเรี่ยไรไดทรัพยเปน จํานวน ๖๕,๗๕๗ บาท
อนึ่งตามความประสงคของผูบริจาคทรัพยคราวแรกมากดวยกัน ขอใหมีสวนไดทําการกุศลถวายที่พระ
บรมศพ เมื่อ ร.ศ.๑๒๙ จึงไดนําเงินรายนี้เขาไปติดเทียนบูชากัณฑเทศน แลสดัปกรณถวายที่พระบรมศพสิ้นเงิน
๒๐๐ บาท เหลือเงินไวสําหรับบํารุงโรงพยาบาล ๑๔,๓๐๔ บาท ๔๕ สตางค โรงพยาบาลนี้จะไดมอบใหแพทย
หลวงจัดการรักษาเปนโรงพยาบาลสําหรับเมืองกรุงเกาตอไป
ดวยอํานาจกุศลบุญราศี บังเกิดแกความกตัญูกตเวทีเปนที่ตั้ง อันเปนเหตุใหสรางโรงพยาบาลนี้
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายบรรดาไดชวยกันสรางขอพระราชทานอุทิศสวนกุศลถวาย
แดพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวปยมหาราชาธิราช พระองคเสด็จสถิตในทิพยสถานแหงใดๆ
ขอจงไดทรงรับสวนกุศลแลทรงอนุโมทนาในประโยชน ซึ่งขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดพรอมกันจัด โดยเชื่อแนวา
เปนสิ่งหนึ่งซึ่งตองตามพระราชประสงคสนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้
แลขอใหความกตัญูกตเวทีจงเปน
เยี่ยงอยางแกบรรดาประชาชนสืบไปในอนาคตกาลดวยเทอญ”

๓

รายนามผูบริหารโรงพยาบาลปญจมาธิราชอุทิศ
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ป พ.ศ. ๒๔๕๖ – ปจจุบัน
ชื่อ - สกุล

หลวงขจรเวชกิจ
ขุนแผวภัยพยาธิ์
ขุนจันทรเวชสมาน
ขุนนิพัธิ์สุขกิจ
ขุนสิงหโชติสุขแพทย
นายแพทยพิเชียร จารุพันธ
นายแพทยสรานต นุกูลการ
นายแพทยพิเชียร จารุพันธ
นายแพทยสุชาติ จันทรบรรจบ
นายแพทยมนูญ ฤทธิ์สิทธิ์
แพทยหญิงทัศนีย เอมอมร
นายแพทยสมชัย ศิริกนกวิไล
นายแพทยรัตนชัย จุลเนตร
นายแพทยนรังสันต พีรกิจ (ร.ก.)
นายแพทยอทุ ัย จินดาพล
นายแพทยสามารถ ทองคําสมุทร
นายแพทยชาญชัย รุงศิริแสงรัตน
นายแพทยพิเชฐ จันทอิสสระ
นายแพทยนพพร ชื่นกลิ่น
นายแพทยทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
นายแพทยรัตนชัย จุลเนตร
นายแพทยสมชัย วิโรจนแสงอรุณ
นายแพทยสมพงษ บุญสืบชาติ
นายแพทยวีระพล ธีระพันธเจริญ
นายแพทยพิทยา ไพบูลยศิริ

ป พ.ศ.

๒๔๕๖-๒๔๖๑
๒๔๖๘-๒๔๗๙
๒๔๗๙-๒๔๘๓
๑๐ ก.ค ๒๔๘๓ - ๓๐ พ.ย ๒๔๙๕
๑ ธ.ค ๒๔๙๕- ๓๑ ธ.ค ๒๕๐๐
๑ ม.ค ๒๕๑๗ - ๓๑ ธ.ค ๒๕๑๖
๑ ม.ค ๒๕๑๗ - ๒๖ เม.ย ๒๕๑๙
๒๗ เม.ย ๒๕๑๙ – ๓๐ ก.ย ๒๕๒๔
๑ ต.ค ๒๕๒๔ – ๓๑ ต.ค ๒๕๒๗
๑ พ.ย ๒๕๒๗ – ๙ ต.ค ๒๕๒๘
๑๐ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๒๔ ต.ค ๒๕๓๔
๒๔ ต.ค ๒๕๓๔ – ๒๖ ม.ค ๒๕๓๖
๒๖ ม.ค ๒๕๓๖ – ๗ ต.ค ๒๕๓๖
๗ ต.ค ๒๕๓๖ – ๒๙ เม.ย ๒๕๓๗
๒๙ เม.ย ๒๕๓๗ – ๔ พ.ค ๒๕๓๘
๔ พ.ค ๒๕๓๘ – ๑๓ ต.ค ๒๕๔๐
๑๓ ต.ค ๒๕๔๐ – ๑๒ ต.ค ๒๕๔๑
๓ พ.ย ๒๕๔๑ – ๑๔ ต.ค ๒๕๔๒
๑๔ ต.ค ๒๕๔๒ – ๑๙ ต.ค ๒๕๔๓
๑๙ ต.ค ๒๕๔๓ – ๑๔ ม.ค ๒๕๔๘
๑๙ ม.ค ๒๕๔๘ – ๓๐ ก.ย ๒๕๕๔
๑ ต.ค ๒๕๕๔ – ๒๖ ม.ค ๒๕๕๕
๒๗ ม.ค ๒๕๕๕ – ๑๒ ก.พ ๒๕๕๖
๔ มี.ค ๒๕๕๖ – ๑๑ ก.ค ๒๕๕๖
๑๒ ก.ค ๒๕๕๖ – ปจจุบัน

๔

อาคารเดิมของโรงพยาบาลก่อนการปรับปรุ ง

บริ เวณโรงพยาบาลเมื่อได้ปรับปรุ งเสร็ จแล้ว

สภาพตึกคนไข้ชายหลังเดิม

บริ เวณตึกคนไข้ชาย ด้านริ มถนอู่ทองในวันทําพิธีวางศิลาฤกษ์
๓๑ สิ งหาคม ๒๕๐๘

๕

