โรงพยาบาลบ้ านนาสาร
ความเป็ นมา
ในปี พ.ศ. 2510 โรงพยาบาลมีสถานะเป็ นสถานีอนามัยชันหนึ
้ ง่ ตังอยู
้ ห่ น้ าสถานีรถไฟนาสาร
ห่างจากที่วา่ การอาเภอประมาณ 500 เมตร มีนายแพทย์สวัสดิ์ ศรี สกุลเมธีเป็ นหัวหน้ าสถานีอนามัย
ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้ เปลี่ยนเป็ นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท มีนายแพทย์กาธร นิตมิ านพ
เป็ นหัวหน้ าศูนย์ฯ
ในปี พ.ศ. 2521 เปลี่ยนเป็ นโรงพยาบาลอาเภอบ้ านนาสารขนาด 10 เตียง โดยมีนายแพทย์
ชาญวิทย์ เลิศเมธากุลเป็ นผู้อานวยการ
ปี พ.ศ. 2526 เปลี่ยนเป็ นโรงพยาบาลชุมชนบ้ านนาสาร ขนาด 10 เตียง มีนายแพทย์เฉลิมขวัญ
หวัง่ ประดิษฐ์ เป็ นผู้อานวยการ
ปี พ.ศ. 2527 ประสบอัคคีภยั อาคารและที่ทาการได้ รับความเสียหายทังหมดเหลื
้
อแต่บ้านพัก
ปี พ.ศ. 2529 เปลี่ยนเป็ นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตังอยู
้ ท่ ี่ ถนนคลองหา อ.บ้ านนาสาร
ห่างจากที่วา่ การอาเภอไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร มีนายแพทย์เฉลิมขวัญ หวัง่ ประดิษฐ์ เป็ น
ผู้อานวยการ
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ประสบอุทกภัยร้ ายแรง
1 ธันวาคม พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2537 นายแพทย์ภมู ิวิชญ์ ขวัญเมือง เป็ นผู้อานวยการ และทาการ
ปรับปรุงโรงพยาบาลหลังประสบภาวะอุทกภัยหนัก
ปี พ.ศ. 2537 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 นายแพทย์พงษ์ดิฐ ตู้บรรเทิง เป็ นผู้อานวยการ
1 กันยายน 2540 เปลี่ยนเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ปี พ.ศ. 2547 – 1 เมษายน พ.ศ. 2549 นายแพทย์ภมู ิวิชญ์ ขวัญเมือง เป็ นผู้อานวยการ
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นายแพทย์ก้ ศู กั ดิ์ กู้เกียรติกลู รักษาการ
ผู้อานวยการ
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2551 นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี เป็ นผู้อานวยการ
17 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 นายแพทย์อารักษ์ นิติคณ
ุ เกษม เป็ น
ผู้อานวยการ
12 มีนาคม พ.ศ.2555 – 17 มิถนุ ายน พ.ศ.2556 นายแพทย์ก้ ศู กั ดิ์ กู้เกียรติกลู เป็ นผู้อานวยการ
17 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 29 มิถนุ ายน พ.ศ.2555 นายแพทย์อารักษ์ นิติคณ
ุ เกษม เป็ น
ผู้อานวยการ
มีนาคม พ.ศ.2555 - มิถนุ ายน พ.ศ.2556 นายแพทย์ก้ ศู กั ดิ์ กู้เกียรติกลู รักษาการผู้อานวยการ
มิถนุ ายน พ.ศ.2556 - พฤษภาคม พ.ศ.2559 นายแพทย์สมยศ จารุโภคาวัฒน์ เป็ นผู้อานวยการ
พฤษภาคม พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบนั นายแพทย์สาเนียง แสงสว่าง เป็ นผู้อานวยการ
ปัจจุบนั โรงพยาบาลบ้ านนาสารเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีแพทย์รวม 13 คน มีแพทย์เฉพาะทางคือ
กุมารแพทย์ 2 คน แพทย์กระดูกและข้ อ 1 คน อายุรแพทย์โรคหัวใจ 1 คน

เหตุการณ์ สาคัญ
เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2527 โรงพยาบาลประสบอัคคีภยั อาคารและที่ทาการได้ รับความ
เสียหายทังหมด
้
เหลือแต่บ้านพักเจ้ าหน้ าที่ โรงพยาบาลต้ องดัดแปลงห้ องประชุมเดิมซึง่ เป็ นอาคารโล่งให้ เป็ น
ห้ องต่าง ๆ เพื่อบริการแก่ประชาชน คือ ห้ องตรวจโรค ห้ องจ่ายยาและเก็ บเงิน ห้ องบริ หารงานทัว่ ไป ห้ องทันต
กรรมและห้ องตรวจภายในแบ่งพื ้นที่หน่วยละครึ่งห้ อง ขณะเดียวกันก็มีผ้ บู ริจาคที่ดนิ จานวน 15 ไร่ ริมถนน
คลองหา ห่างจากตัวอาเภอประมาณ 6 กิโลเมตรเพื่อสร้ างโรงพยาบาล ดังนันอาคารใหม่
้
ของโรงพยาบาล
ขนาด 30 เตียงจึงถูกสร้ างขึ ้นและเปิ ดให้ บริการเดือนธันวาคม 2529 ในพื ้นที่ที่เป็ นโรงพยาบาลขณะนี ้
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โรงพยาบาลก็ประสบกับอุทกภัยอีกครัง้ หนึง่
ระดับน ้าที่ทว่ มบนโรงพยาบาลสูงถึง
1.5 เมตร บ้ านพักสูงถึงชันสอง
้
ทาให้ รัว้ วัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์ เอกสาร ได้ รับความ
เสียหายมาก การให้ บริ การจึงต้ องหยุดชะงัก
นายแพทย์ ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ซึง่ ได้ รับ
การแต่งตังให้
้ เป็ นผู้อานวยการโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2531 จึงได้ เร่งทา
การปรับปรุงอาคารสถานที่และซ่อมแซมส่วน
ที่ได้ รับความเสียหาย ขณะเดียวกันก็ต้อง
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทกุ วันเพื่อบริ การประชาชน
การพัฒนาระยะแรก โรงพยาบาลบ้ านนาสารพยายามพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว และให้ มี
ศักยภาพในทุกด้ านภายใต้ การนาของนายแพทย์ภมู ิวิชญ์ ขวัญเมือง

มีการปรับแต่งถนนและรัว้
หน้ าโรงพยาบาล ด้ านข้ างโรงพยาบาล

ปรับแต่งให้ มีสวนหย่อมบริเวณทางขึ ้น
ด้ านหน้ าโรงพยาบาล และปลูกต้ นไม้ เพื่อเป็ นร่มเงา

จัดสร้ างที่จอดรถจักรยานยนต์สาหรับผู้
มารับบริ การโดยทีมงานช่างของโรงพยาบาล
เนื่องจากสภาพื ้นที่รอบ ๆ โรงพยาบาล
ส่วนมากเป็ นที่ลมุ่ โรงพยาบาลจึงได้ สร้ างสระน ้า
ขึ ้นมาเพื่อนาดินมาปรับแต่งรอบ ๆ บริเวณที่ยงั เป็ นที่
ลุม่ น ้าขัง สระน ้าซึง่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของผู้
มารับบริ การจึงเกิดขึ ้น

ปรับแต่งพื ้นที่ลมุ่ รอบ ๆ บ้ านพัก ทาถนนราดยาง ปลูกหญ้ าและไม้ ประดับ
ด้ านหน้ าโรงพยาบาลมีการปูพื ้นด้ วยซีแพคบล็อกทังหมดโดยความร่
้
วมแรงร่วมใจของแพทย์
นักศึกษาฝึ กงานและที่สาคัญคือ ทีมช่างของโรงพยาบาล

ตกแต่งบริเวณที่เป็ นช่องว่างระหว่าง
ห้ องพิเศษของตึกผู้ป่วยใน (ปัจจุบนั คือตึกผู้ป่วยใน
หญิง) และส่วนที่ตดิ กับถนนภายในโรงพยาบาลให้
เป็ นสวนหย่อมสวยงาม

ก่อสร้ างร้ านค้ าสวัสดิการบริเวณด้ านหลังตึกผู้ป่วยใน

มีการประกาศนโยบายอย่างชัดเจนและให้ ความสาคัญในเรื่ องการบริการตามแนวคิด โรงพยาบาล
รัฐบาลบริ การดุจเอกชน เพิ่มบุคลากรต้ อนรับ มีการอบรมเจ้ าหน้ าที่ด้านการให้ บริการที่ดี มีต้ รู ับฟั งความ
คิดเห็นจากผู้ใช้ บริการ มีโครงการกุหลาบไร้ หนามซึง่ กาหนดแบบแผนคาพูด ขันตอนปฏิ
้
บัตติ อ่ ผู้รับบริการ
โครงการโลกสวยด้ วยรอยยิ ้มและสวัสดี
เพิ่มบุคลากรให้ เพียงพอในทุกงาน เพื่อให้ บริการที่สะดวก รวดเร็ ว กาชับนโยบายให้ กระตือรื อร้ น
ปฏิบตั งิ านบริการประชาชนด้ วยความรวดเร็ ว ปรับปรุงขันตอนการบริ
้
การ พัฒนาด้ านการรักษาพยาบาลให้ ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล 30 เตียง พัฒนาห้ องผ่าตัดด้ วยการจัดโครงการพิเศษ โดยเชิญแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ เช่น โครงการรณรงค์ผา่ ตัดปะเยื่อแก้ วหูทะลุ โดยสมาคมโสต สอ นาสิกแห่ง
ประเทศไทย โครงการรณรงค์ผา่ ตัดตาต้ อกระจกและแจกแว่นตา/ใช้ แก้ วตาเทียม โดยจักษุแพทย์ รณรงค์
ผ่าตัดริดสีดวงทวารโดยศัลยแพทย์ รณรงค์ทาหมันหญิงแบบเจาะ พัฒนางานสุขศึกษาโดยจัดให้ มีบคุ ลากร
เฉพาะในงานนี ้ เน้ นการให้ ข้อมูลสุขภาพ ผ่านเอกสารเฉพาะโรค บอร์ ดสุขศึกษา
ปี พ.ศ. 2533 ได้ ขอให้ ประชาชนที่มีความพร้ อมในท้ องถิ่นเข้ าเป็ น กรรมการพัฒนาโรงพยาบาล
ฝ่ ายประชาชน เพื่อร่วมพัฒนาโรงพยาบาลให้ เป็ นโรงพยาบาลของชาวบ้ านนาสาร ต่อมา ปี พ.ศ. 2534
คณะกรรมการโรงพยาบาลฝ่ ายประชาชน ได้ ร่วมรณรงค์หาเงินบริจาค 1.4 ล้ านบาทเพื่อสมทบกับเงินบารุง
โรงพยาบาลอีก 4 แสนบาท ซื ้อที่ดนิ เพิ่มเติมอีก 14 ไร่

กลางปี พ.ศ. 2535 ได้ รับการคัดเลือกโดยกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราช ให้ เป็ นโรงพยาบาลดีเด่นของภาคใต้ และ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ได้ รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น
ด้ านการสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 50 ปี (27 พฤศจิกายน 2535)
ปี พ.ศ. 2539 ได้ รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนดีเด่นด้ านอนามัยสิ่งแวดล้ อมระดับจังหวัดในเขต 11
ประจาปี 2538 (1 มกราคม 2539)
ปัจจุบนั โรงพยาบาลบ้ านนาสาร เป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง มีอาคารอุบตั เิ หตุ ฉุกเฉินเพิ่มในปี พ.ศ.2556
และมีแพทย์อายุรศาสตร์ โรคหัวใจประจาในโรงพยาบาล

อาคารผู้ป่วยนอก

อาคารอุบตั เิ หตุ

