
ประวัติส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

************* 

เรียบเรียงโดย กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ. พิจิตร (๒๕๕๒) 

จากเมืองบางกอก  

 วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๓๑ พระพุทธเจา้หลวงทรงตั้ง “กรมการพยาบาล”

ขึ้นเพื่อให้ควบคุมดูแลกิจการศิริราชพยาบาลสืบแทนคณะกรรมการสร้าง

โรงพยาบาลวังหน้าซึ่งพ้นหน้าที่ไปเมื่อการจัดตั้งเสร็จแล้ว กรมพยาบาลมีหน้าที่ 

จัดการศึกษาวิชาแพทย์  ควบคุม โรงพยาบาลอื่น ๆ และจัดการปลูกฝีเป็นทานแก

ประชาชน  

ต่อมากระทรวงมหาดไทยมี 

กรมพยาบาลให้กว้างขวางและก้าวหน้า 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจ้าอยู่หัว 

พยาบาลเป็น “กรมประชาภิบาล” ในปี 

ความประสงค์ จะปรับปรุง กิจการของ 

ยิ่งขึ้น จึงนำความกราบบังคมทูล 

ขอพระบรมราชานุญาต เปลี่ยนชื่อกรม 

พุทธศักราช ๒๔๙๕  

ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๑ ได้ประกาศตั้งกรมสาธารณสุข โดยเปลี่ยนจากกรม ประชาภิบาล และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรม มหาวิทยาลัยเป็นอธิบดีกรม

สาธารณสุข ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อยมาจนถึง พุทธศักราช ๒๔๘๕ จึง  ได้มีการสถาปนากรมสาธารณสุข

ข้ึนเป็นกระทรวงสาธารณสุข โดยถือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน เป็นวันสาธารณสุข  



ถึงเมืองชาละวัน  

ยุคดั้งเดิม (๒๔๗๐ – ๒๕๐๘)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๔๗๐ เดิมเรียก “อนามัยจังหวัด” ลักษณะเป็น 

อาคารชั้นเดียว ถนนบุษบา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราษฎร์บ ารุง 

มีนายแพทย์เปรื้อง เสาวคล เป็นสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า นายแพทย์ ชั้น ๑ ต่อมาในปีพุทธศักราช 

๒๔๙๓ ได้มี การสร้างส านักงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิจิตรหลังเก่า (หลังพิพิธภัณฑ์ เมืองพิจิตร ปัจจุบัน)  

ถ่ายหน้าศาลากลางเก่า ร่วมกบั อนามยัจังหวดั 
(นพ.สมบูรณ์ มณเฑียรมณ ีคนที ่๔ จากขวา) 

ยุคศาลากลาง ๒๕๐๘ - ๒๕๒๓ 

 พุทธศักราช ๒๕๐๘ ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ณ บริเวณ

ศาลากลางจังหวัดพิจิตรหลังเก่า (พิพิธภัณฑ์ เมืองพิจิตรปัจจุบัน) ส านักงานจึงต้องมาเช่าบ้านเป็นส านักงาน

ชั่วคราว ณ บริเวณสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูพิจิตร (ปัจจุบัน) จนกระทั่งการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดแล้วเสร็จ จึง 

มาอยู่บนชั้น ๒ มุมด้านทิศเหนือของอาคาร แต่เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติงานบนศาลากลางนั้น มีเพียง ๑ ห้อง ทั้งยัง 

ต้องเก็บเวชภัณฑ์  และวัสดุที่กระทรวงส่งมา ทาให้ไม่สามารถย้ายขึ้นไปได้ทั้งหมด คงไว้เฉพาะฝ่ายแผนงาน และ 

เวชภัณฑ์  วัสดุต่างๆ อยู่ที่ส านักงานย่อยแห่งนี้ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ นายแพทย์ นิวัติ เทพมณี ได้เห็นว่า “ที่ท าการ



อนามัยจังหวัดพิจิตร” คับแคบจึงขอย้ายส านักงานอีกคร้ังหนึ่ง โดยเป็นการรวมฝ่ายแผนงาน และทุกงานให้อยู่ที่ 

เดียวกัน ณ บริเวณชั้น ๒ ของศาลาประชาคม  

ยุคคลองคะเชนทร์ ๒๕๒๓ - ๒๕๕๑  

ต่อมาเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญและอัตราเพิ่มของประชากรเพิ่มมากขึ้นการบริการประชาชนทางด้าน การ

แพทย์ และการสาธารณสุขก็ยิ่งมีความจำเป็นยิ่งขึ้น จำนวนทรัพยากรด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการให้บริการ

ประชาชน ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการสร้างอาคารส านักงาน เพื่อรองรับการบริการประชาชน 

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

พิจิตร จึงย้ายจากศาลาประชาคม และสร้างส านักงาน 

เป็นเอกเทศ ที่ตำบลคลองคะเชนทร์  อำเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร โดยนายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ ได้ขอ 

ที่ดินจากครูใหญ่นายสมนึก ทิมพงศ์ บริเวณที่ราช 

พัสดุ  

พจ.๓๐ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๖๐ ตารางวา เป็นที่ตั้งสนามบินเก่า  

(ติดถนนพิจิตร–สามง่าม) ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมเพื่อสร้างอาคารส านักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โดยใช้งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด จำนวน ๑ หลัง โดยสร้างอาคารตามแบบ เลขที่ ๘๓๕ มีพื้นที่ใช้สอย ๑,๔๓๖ ตารางเมตร 

โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ จนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓  

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นช่วงที่สถานการณป่วยเป็นโรคเอดส์ เพิ่มสูงขึ้น นายแพทยพิพัฒน์ ตันติเจริญ

ได้รับบริจาคเงินจากงบพัฒนาจังหวัด โดย สส.บุญเสริม ถาวรกูล เพื่อสร้างตึกเอดส์ และกามโรค ขึ้นเป็นอาคารหลั

งที่ ๒ ถัดจากอาคารหลังแรก โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 

๑,๒๐๐ ตารางเมตร โดยใช้พื้นที่ชั้นบนเป็นส านักงาน ส่วนชั้นล่างเปิดเป็น สถานบริการเรียกว่า “หน่วยงานเอดส์

 และกามโรค”  

 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เห็นว่าอาคารส านักงานสาธารณสุขมีการชำรุด

ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก แม้จะมีการซ่อมบำรุงรักษาอยู่เสมออีกทั้งยังมีความคับแคบ ในการทำงานของฝ่าย  



ต่าง ๆ ก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน ประสานงาน ตลอดจนการให้บริการประชาชน แต่เน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจของประเทศยังไม่ดีข้ึนจึงยังไม่ได้รับการอนุมัติให้สร้างอาคาร  

ซึ่งสภาพความทรุดโทรมของอาคารเป็นปัญหาใหญ่ ที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบมาตลอด จนถึง

ยุคท่านผู้ตรวจฯศิริพร กัญชนะ ย้ายมาประจาเขตตรวจราชการท่ี ๓ (สมัยนั้น) ท่านได้รับทราบปัญหา และเร่งรัด

การแก้ไขต่อผู้บริหารกระทรวง  

บ้านหลังใหม่ ๒๕๕๒ 

จนกระทั่งพุทธศักราช ๒๕๕๐ นายแพทย์

ประจักษ์ วัฒนะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

พิจิตร ได้ของบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข 

และได้รับอนุมัติเป็นเงิน ๒๐,๙๙๘,๐๐๐ บาท ให้

ก่อสร้างอาคารส านักงานสาธารณสุข ได้ขอ

งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับ

อนุมัติเป็นเงิน ๒๐,๙๙๘,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้าง

อาคารส านักงานสาธารณสุข -๖ เพื่อใช้พื้นที่สร้างอาคารใหม่ จนแล้วเสร็จเมื่อ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ และได้ย้าย

มาปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ส่วนอาคารหลังแรกนั้น ก็ได้ปรับ 

พื้นที่ให้เป็นลานอเนกประสงค์  เมื่อเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒  

ในวันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ก าหนดให้มีการเปิดป้าย 

และทำบุญอาคาร โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (แพทย์หญิงศิริพร กัญชนะ) เป็นประธานในพิธีการเปิด 

ป้ายอาคาร ซึ่งหวังว่าในบ้านหลังใหม่นี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความสุขในการทำงาน โดยอยู่ภายใต้หลังคา 

เดียวกัน พร้อมกับให้ก่อเกิดประโยชนส์ุข แก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรได้ดียิ่งขึ้น  



ท าเนียบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

....................................... 

๑. นายแพทย์เปรื้อง เสาวคล   นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๐ – ๒๔๗๑ 

๒. นายแพทย์ขุนประกาศ  นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๒ – ๒๔๗๓ 

๓. นายฮุย (ขุนวิจิตร) สุขกาล   นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๔ – ๒๔๗๕ 

๔. นายแพทย์กิ๊ต มฤคทัต  นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๗๖ – ๒๔๘๒  

๕. ขุนบารุง รสเภสัช   นายแพทย์ชั้น ๑ ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓  

๖. นายแพทย์สุนทร พลาวงค์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๔๘๓ – ๒๔๙๓ 

๗. นายแพทย์ทนง วิริยะชาต   นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๔๙๓ – ๒๔๙๔ 

๘. นายแพทย์มาลา พักตรพันธานนท์ นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๔๙๔ – ๒๕๐๔ 

๙. นายแพทย์ปทิว สุขวัจน์  นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘ 

๑๐. นายแพทย์สมบูรณ์ มณเทียรมณี นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๕๐๘ – ๒๕๑๔ 

๑๑. นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ  นายแพทย์อนามัยจังหวัด ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖ 

๑๒. นายแพทย์สมประสงค์ วีระไวทยะ นายแพทย์ใหญ่จังหวัด ๒๕๑๖ – ๒๕๒๐ 

๑๓. นายแพทย์นิวัติ เทพมณี   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๒๐ – ๒๕๒๓ 

๑๔. นายแพทย์วิจิตร มุนินทร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๒๓ – ๒๕๓๐ 

๑๕. นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๓๐ – ๒๕๓๔ 

๑๖. นายแพทย์สมาน รุ่งศรีทอง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖ 

๑๗. นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๓๖ – ๒๕๔๒ 

๑๘. นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๔๒ – ๒๕๔๗ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

๑๙. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล 

๒๐. นายแพทย์ประจักษ์ วัฒนะกูล   

๒๑. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจณ ์ 

๒๒. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

๒๓. นายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๒ – ๒๕๖๒ 

๒๔. นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ 

๒๕. นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธ์ิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

๒๖. นายแพทย์อดิสร วรรธนะศักดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 



ท าเนียบนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร (ตอ)
....................................... 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน๒๗. นายแพทย์วิศิษฎ อภิสิทธิ์วิทยา   



ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล :  

หนังสือ ๙๐ ปีการสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี  

สไลด์นาเสนอประวัติกระทรวงสาธารณสุข  

นายแพทย์นายแพทย์วิจิตร มุนินทร อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  

นางสง่า อินหัน อดีตผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขด้านบริหาร  

นางสาวบัวเผ่ือน วิเชียรสรรค์ อดีตหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ  

นางบุญเตือน เจริญทอง อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา  

ดร. รัจจา ศรีสุเทพ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  

เจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุทกุท่าน 
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