โรงพยาบาลพุทธโสธร
ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา นับว่าเป็น
โรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวนเตียงตามกรอบ 561 เตียง ปัจจุบัน มีขนาด 585
เตียง ตามจานวนเตียงที่ใช้จริง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558) ตั้งอยู่เลขที่ 174 ริมฝั่งขวาของแม่น้าบางปะกง ติด
กับถนนมรุพงษ์ ห่างจากตัวเมืองหรือศาลากลางปัจจุบันประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ (11
เอเคอร์) แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขศาลาชั้นหนึ่ง ซึ่งสร้างเมื่อ พ.ศ. 2478 ในสมัยที่พระยาพิพัทธ์ภูมิเศษเป็น
นายกเทศมนตรี โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจังหวัดและกรรมการอาเภอได้พร้อมใจกันชักชวน
คหบดี และผู้ มี จิ ตศรั ท ธาร่ ว มกัน บริ จ าคทรัพ ย์ก่อสร้ างขึ้นเป็นสุ ขศาลาชั้น หนึ่งสั ง กัดอยู่กั บเทศบาลเมือ ง
ฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา แต่ยังสังกัดอยู่กับเทศบาลตามเดิม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 กรมการแพทย์ได้รับโอนกิจการของโรงพยาบาลแห่งนี้มาดาเนินการเอง ในปี พ.ศ.
2517 ก็ได้โอนมาสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจนถึงปัจจุบัน
โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราได้ยกระดับเป็นสถานบริการตติยภูมิ ระดับ 3.1 ตามผลการ
ปรับปรุงการจัดทาแผนอัตรากาลังคนด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ(GIS) [ อ้างถึง สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ว 15 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 ]
และจากความเห็นชอบของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการจังหวั ดฉะเชิงเทรา
หัวหน้าส่วนราชการ ให้เปลี่ยนชื่อ “โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา” เป็น “โรงพยาบาลพุทธโสธร” ตั้งแต่วันที่
22 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการเชิดชูองค์หลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นพระคู่บ้ านคู่เมืองของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ด้ า นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพโรงพยาบาลพุ ท ธโสธร จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทราได้ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาล HA (Re-Accredictation) จากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ตั้งแต่วันที่ 26
กันยายน 2555 ถึงวันที่ 25 กันยายน ๒๕57 โดยมีแผนในการทบทวนตามแนวทางพั ฒนาคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะในระยะ 3 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 โรงพยาบาลได้มีการทบทวนตามแบบประเมินตนเอง
เพื่อ วางแผนรองรั บ การประเมิน คุ ณภาพ ประมาณมี นาคม 2557 ส่ ว นการประเมิ นคุณ ภาพตามเกณฑ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH)ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 - 18 สิงหาคม 2559
มีกาหนด 3 ปี กาลังจะครบกาหนด ซึ่งมีการวางแผนรองรับการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ(HPHNQC) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผลผ่านการประเมินระดับดี
และได้ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (Re-Accredictation) ครั้งที่ 2
มีผลตั้งแต่
วันที่ 9 มกราคม 2558 – 8 มกราคม 2561 ระยะ 3 ปี ซึ่งได้เข้ารับประกาศจาก สรพ.ในงานประชุม
วิชาการประจาปี HA National Forum ได้รับการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ระหว่างดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ด้านแผนพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลพุทธโสธร ได้ปรับระดับสถานบริการจากโรงพยาบาล
ทั่วไป ระดับ A เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A ตามมติเห็นชอบของก.พ. และอนุมัติจาก อ.กพ.กระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และระหว่างจัดทาแผนระยะ 5 ปี (2561-2565) ขอ
ขยายเตียงจาก 561 เป็น 700 เตียง (แผนขอขยาย 678 เตียง) ภายในปีงบประมาณ 2565

รายนามผู้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
ชื่อ - สกุล
1. นายแพทย์เขียน
2. พ.ต.หลวงวรวุฒิ
3. นายแพทย์ดิลก
4. นายแพทย์สุธรรม
5. นายแพทย์สนิท
6. นายแพทย์สุวิช
7. นายแพทย์ม.ร.ว.ไพฑูรย์
8. นายแพทย์อนันต์
9. นายแพทย์สุโข
10. นายแพทย์สายัณห์
11. นายแพทย์ประสิทธิ์
12. นายแพทย์ชาย
13. นายแพทย์วิเชียร
14. นายแพทย์วีระพงษ์
15. นายแพทย์ประชา
16. นายแพทย์ประสิทธิ์
17. นายแพทย์วีระศักดิ์
18. แพทย์หญิงสมบัติ

ปี พ.ศ.
กรัยวิเชียร
ปรีชาเวช
มัลลิกนาวิน
ทัพวงศ์
โสพจน์
ศาสตรวาหา
สุทัศน์ย์
พวงทับทิม
วิริยะพงษ์
ตุลารักษ์
วะน้าค้าง
จิรวิศัลย์
ลัทธิวงศกร
เพ่งวาณิชย์
ชยาภัม
มานะเจริญ (รักษาการในตาแหน่ง)
อนุตรอังกูร
ชุติมานุกูล

2481 – 2483
2483 – 2487
2487 – 2493
2493 – 2494
2494 – 2495
2495 – 2510
2510 – 2517
2517 – 2530
2530 – 2535
2535 – 2535
2535 – 2539
2539 – 2544
2544 – 2546
2546 – 2554
2554 – 2556
2556 – 2557
2557 – 2558
2558 – ปัจจุบัน

