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เรื่อง โรงพยาบาลคลองขลุง

รายละเอียด

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลคลองขลุง

         ในปี 2498 ไดรับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดสรางสถานีอนามัยชัน้หน่ึงโดยไดรับความ

อนุเคราะหจาก พระครูวิลาศวชิรโสภณ เจาอาวาสวัดมุจรินทร (วัดกระโดนเตีย้) ตําบลวังไทร บริจาคที่ดินธรณี

สงฆเน้ือที่ทัง้หมด 10 ไร เพื่อใชดําเนินการกอสรางสถานีอนามัยชัน้หน่ึง ซึ่งตอมาเมื่อมีอาคารหลังใหมขึ้น ตัว

สถานีอนามัยชัน้หน่ึงจึงใชเป็นที่ปฏิบัติงาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคลองขลุงเป็นระยะเวลา 10 กวาปี แตใน

ปัจจุบัน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอไดอาคารหลังใหม อาคารหลังเกาคงอยูในที่ดินเดิมซึ่งปรับปรุงเป็นอาคาร

อเนกประสงค เป็นที่ตัง้ของชมรม อสม.อําเภอคลองขลุง ชมรมเพื่อนรวมใจ รานคาสวัสดิการ อสม. โรงพัสดุ 

         ปี 2506 เปิดเป็นสถานีอนามยัชัน้หน่ึง เป็นเรอืนไมชัน้เดยีว มีบานพกัแพทย และเจาหน าที่ 2 หลงั มีแพทย

ทานแรก คือ นายแพทยบานเย็น สวนไทย มีเจาหน าที่พยาบาล 1 คน ผดุงครรภ 1 คน ตอมาอีก 2 ปี ทานจึง
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ยายไปที่ศูนยควบคุมวัณโรค จังหวัดยะลา จึงขาดแพทยไประยะหน่ึง ตอมาก็มีแพทยมาปฏิบัติงานอีกหลายทาน

         ปี 2514 กระทรวงสาธารณสุข ไดเปลี่ยนเป็นศูนยการแพทยและอนามัยชนบทอําเภอคลองขลุง มีนาย

แพทย สมาน ยัง่ยืน เป็นแพทยประจํา มีเจาหน าที่ 6 คน

         ปี 2518 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลคลองขลุง และไดรับงบประมาณเพื่อสรางเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10

เตียง แตเงินงบประมาณไมเพียงพอในการกอสราง นายแพทยสมเกียรติ แสงประเสริฐ ซึ่งเป็นแพทยประจําใน

ขณะนัน้ จึงปรึกษากับ คุณเฉลิมชัย เจียรนัยกุลวานิช ผูใหญบาน หมู 10 ต.คลองขลุง ในการหาเงินมา สมทบทุน

สรางตึก และไดนําเรื่องน้ีเขาที่ประชุมกํานัน ผูใหญบาน และหัวหน าสวนราชการ ในอําเภอคลองขลุง และไดมีมติ

ตัง้คณะกรรมการจัดหาเงิน โดยเชิญชวนรวมกันบริจาคเพื่อสมทบสรางตึกเป าหมายที่ตัง้ไว คือ ประมาณ 2 แสน

บาท และหาที่ดินเพิ่ม เพื่อการขยายโรงพยาบาลในอนาคตและดวยความอนุเคราะหของหลวงพอแดง และญาติ

โยม จึงไดที่ดินเพิ่มอีก รวมเป็น 36 ไร 3 งาน 76 ตารางวา 

         คณะกรรมการดาํเนินการจดัหาเงนิ และประชาสมัพนัธ ออกรบับรจิาคเงนิตามตาํบล และหมบูานตาง ๆ ซึ่ง

มีคุณเฉลิมชัย เจียรนัยกุลวานิช คุณหมุยอิง แซเตีย คุณเทียน ศิริพันธ เป็นหัวเรือใหญ ไดเงินทัง้หมดกวา

400,000 บาท (สี่แสนบาท) ในขณะนัน้ถือวามาก เกินเป าหมาย จึงทําใหโรงพยาบาลคลองขลุงเป็นโรงพยาบาล

ของคนคลองขลุงอยางแทจริง 

         วนัที่ 20 เมษายน 2519 จงึไดเริม่ทาํสญัญากอสราง โดยมี คณุเฉลมิชยั เจยีรนัยกลุวานิช เป็นตวัแทนคณะ

กรรมการทําสัญญา และเริ่มกอสราง วันที่ 2 กรกฎาคม 2519 ไดทําพิธีวางศิลาฤกษ โดย นพ.ปรีชา มุสิกุล ซึ่ง

ดํารงตําแหนง รมช.กระทรวงสาธารณสุข ในขณะนัน้ กอสรางเสร็จไดอาคารหลังใหมพรอมเครื่องมือแพทย และ

เฟอรนิเจอร และไดทําพิธีเปิดตึกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2520 โดย นพ.นวม เศรษฐจันทร รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ซึ่งตอมา ปี 2540 ตึกหลังน้ีเป็นที่ปฏิบัติงานของฝายสงเสริมสุขภาพ ฝายสุขาภิบาลและป องกันโรค

และคลังยาบางสวน ปัจจุบันถูกรื้อสรางเป็นอาคารสงเสริมสุขภาพ และแพทยแผนไทย

    ตอมาปี 2521 แพทยหญิงกรองทอง กาญจนพยัคฆ มาเป็นแพทยประจํา ไดรับงบประมาณขยายเป็นโรง

พยาบาล 30 เตียง สรางตึกผูปวยนอก ตึกผูปวยใน ระบบประปา กอสรางจนแลวเสร็จ และไดทําพิธีเปิดตึกเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2524 โดยนายทองหยด จิตตะวีระ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เป็น

ประธานในชวงน้ี โรงพยาบาลคลองขลุง มีแพทยประจําถึง 3 ทาน ซึ่งนับวาเป็นชวงที่มีแพทยประจํามากที่สุด ซึ่ง

ปกติจะมีเพียงคนเดียว และผูปวยก็มาใชบริการมากขึ้นเป็นลําดับ

       ปี 2523 -2524 น.พ.สาโรจน สันตยากร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล

       ปี 2524 -2525 น.พ.สุชาติ อนุพันธพิสิษฐ ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล

       ปี 2525 -2526 น.พ.วีรยุทธ เนติธนากูล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล

       ปี 2526 -2536 น.พ.เอนก กลิ่นเกษร ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล
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       ปี 2536 นพ.วินัย ลีสมทิธิ ์ ดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการโรงพยาบาล ไดมีการพฒันาทัง้ดานโครงสราง และการ

บริการใหมีศักยภาพที่สามารถบริการประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 

       ปี 2537 ไดงบประมาณกอสรางเขื่อนคันดินรอบโรงพยาบาลป องกันน้ําทวม

       ปี 2538 ไดรบังบประมาณ 16 ลานบาทเศษ กอสรางอาคารตกึผูปวยในหญงิ โรงน่ึงกลาง โรงเกบ็ศพ เตาเผา

ขยะ บานพักขาราชการ แฟลตพยาบาล เพื่อยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 มีการพัฒนาในดานตาง ๆ ทัง้

โครงสรางและการบริการ เชน ลานจอดรถหน า รพ. โรงรถ สนามบาสเกตบอล ทางเดินเชื่อมตึก รัว้รอบพื้นที่ รพ.

จัดสวนหยอม

       ปี 2552 ไดรบังบประมาณกอสรางอาคารสงเสรมิสขุภาพ และแพทยแผนไทย เปิดใชงาน ก.พ.2553     ปี 2

557 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เปิดใชงาน มิ.ย.2558

       ปี 2559 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารผูปวยในชาย เปิดใชงาน พ.ย. 2559

       ปี 2560 ไดรับงบประมาณกอสรางอาคารชันสูตร-เอกซเรย

       2 ตุลาคม 2560 รพ.คลองขลุงมีการเปลี่ยนผูอํานวยการโดย นพ.โพธิ ์ศรี แกวศรีงาม เขารับตําแหนงผู

อํานวยการโรงพยาบาลคลองขลุง ตอจาก นพ.วินัย ลีสมิทธิ ์ ซึ่งเกษยีณอายุราชการ 

 

คําสําคัญ : โรงพยาบาล

ที่มา : http://1.179.153.242:82/11232/hospital/phospital.html

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=841&code_db=610013&code_type=03Th
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