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เนื่องในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 เป็นวัน
ครบรอบ 150 ปีวันประสูติของ พลตรี พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
คณะเจ้ า หน้ า ที่ ข องโรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ประสงค์ อันประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์
เภสั ช กร พยาบาล นั ก เทคนิ ค การแพทย์ 

นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จึงร่วมใจ
กันจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งจัดนิทรรศการ
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความ
กตัญญูตอ่ พระองค์ทา่ น ซึง่ ทรงมีพระกรุณาธิคณ
ุ
ต่อจังหวัดอุบลราชธานีและโรงพยาบาลอย่าง
ล้นเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการประทานที่ดินซึ่งเป็นที่
ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานี
หลายแห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด
ที่ ท ำ ก า ร เ ท ศ บ า ล น ค ร อุ บ ล ร า ช ธ า นี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง ฯลฯ
นอกจากนี้พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ 

ก็ ยั ง ทรงให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ห่ ว งใย และ
สร้ า งสรรค์ ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า ให้ เ มื อ ง
อุบลราชธานีเป็นการสืบเนื่องต่อจากพระบิดาใน
โอกาสต่อมาจนถึงปัจจุบันอีกนานัปการ ดังเช่น
หม่อมเจ้าชายอุปลีสาณ ชุมพล กับหม่อมเจ้า
ชายกมลีสาณ ชุมพล ได้ประทานที่ดินจำนวน

27 ไร่ สำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลของเมืองอุบลราชธานี คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในปัจจุบัน เมื่อปี 2523 หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ได้ประทาน
เงินจำนวน 1,000,000 บาท สร้างตึกคนไข้ที่มีนามว่า “ตึกจุฑาธุช” ขึ้นในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ และเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2520 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ และมี
พระชนมายุครบ 80 ปี ก็ทรงประทานเงินจำนวน 1,000,000 บาท สำหรับสมทบทุน
ก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลประจำจังหวัด “สรรพสิทธิประสงค์” จังหวัดอุบลราชธานี 

อั น ยั ง ประโยชน์ แ ก่ อ าจารย์ ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ นั ก ศึ ก ษาในโรงพยาบาลและ
วิทยาลัยพยาบาล ตลอดจนสาธารณะชนทั่วไปอยู่เป็นอเนกประการจนทุกวันนี้
ประกอบกับในวันที่ 3 มกราคม 2551 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้เปิดให้
บริการประชาชนมาครบรอบ 72 ปี คณะผู้จัดทำได้ดำริทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นที่
ระลึกถึงโอกาสที่สำคัญของโรงพยาบาลและเชื่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาล
มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพการรั ก ษาพยาบาลผู้ ป่ ว ยด้ ว ยวิ ช าการทางการแพทย์ แ ละ
เทคโนโลยี ในระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการที่ดีและทันสมัย
แก่ประชาชนในเขตอีสานตอนใต้ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์
ชั้นนำ ด้านวิชาการ บริการ และส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพ” แม้ภาระงาน
จะหนักแต่บุคลากรของโรงพยาบาลยังมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อ
สุขภาพที่ดีของประชาชนที่ โรงพยาบาลต้องดูแลตลอดไป
คณะผู้จัดทำ
3 มกราคม 2551
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พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (พระองค์เจ้าชาย
ชุมพลสมโภช) ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 37 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และเป็นองค์ที่ 3 ในเจ้าจอมมารดาพึ่ง 

ซึ่งมีพระองค์เจ้าชายร่วมเจ้าจอมเดียวกันอีก 2 พระองค์ คือ
★ พระองค์เจ้าชายทักษิณาวรรต ซึ่งนับเป็นพระโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
★ พระองค์เจ้าชายคัคณางคยุคล (กรมหลวงพิชิตปรีชากร) พระโอรสองค์ที่ 

20 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นต้นสกุล “คัคณางค์” ในปัจจุบัน
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประสูติเมื่อวันอังคาร
ที่ 29 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2400 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง เมื่อพระ
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ชันษา 11 ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวได้ทรงเลือกไว้ ในเหล่าพระเจ้าลูกยา
เธอที่รับใช้ประจำพระองค์ แต่ก็ ได้ทรงทำงานนี้อยู่เป็นเวลาเพียงปีเดียว พระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคต จึงได้มาโสกันต์ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว แล้ ว ผนวชเป็ น สามเณรอยู่ ที่ วั ด บวรนิ เ วศหนึ่ ง พรรษา 

หลังลาผนวชทรงประทับอยู่ที่วังของกรมหลวงพิชิตปรีชากร พระเชษฐา ในปีพุทธ
ศักราช 2420 เมื่อพระชันษาครบ 20 ปีแล้ว ก็ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุและได้
ประทับที่วัดบวรนิเวศอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับการศึกษาวิชาสามัญนั้น ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาก็ ได้ทรง
ศึกษาเล่าเรียนเหมือนเช่นเจ้านายชั้นสูงทั่วๆ ไป เมื่อถึงระดับอุดมศึกษาได้ทรงศึกษา
วิชาธรรมศาสตร์ และวิชาช่างที่ โปรดโดยไม่ ได้เสด็จไปศึกษาต่างประเทศแต่ประการใด
ภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ได้ทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ 

โดยครั้งแรกได้ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรมหลวงพิชิตปรีชากร ซึ่งทรงเป็นอธิบดี
ศาลฎีกาและศาลแพ่ง หลังจากนั้นได้ทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่ราชการที่สำคัญอีกหลาย
ประการ
ด้วยเหตุที่ ได้ทรงทำราชการได้เป็นที่ ไว้วางพระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงสถาปนาให้ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนาม
ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์”
เมื่อวันศุกร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา พุทธศักราช 2428
ปีพุทธศักราช 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้บัญชาการทหารหน้า มีพระยศเป็น
นายพันโทแล้วได้เลื่อนขึ้นเป็นนายพันเอก ในปีพุทธศักราช 2432 ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ า ฯ ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ปลั ด ทั พ บกสื บ ต่ อ มา ในปี นั้ น เกิ ด โจรผู้ ร้ า ยชุ ก ชุ ม ขึ้ น ตาม
หัวเมืองทางตะวันออก ตั้งแต่เมืองนครราชสีมาลงไปจนถึงเมืองปราจีนฯ เจ้าเมืองกรม
การเมืองไม่สามารถที่จะปราบปรามให้สงบเรียบร้อยลงได้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้ าเจ้าอยู่หัวจึ งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็น
ข้าหลวงพิเศษเสด็จขึ้นไปทรงบัญชาการปราบปรามโจรผู้ร้ายที่เมืองนครราชสีมา ซึ่งก็
ทรงสามารถทำได้เป็นผลดีตามพระราชประสงค์
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ปีพุทธศักราช 2433 ดินแดนอินโดจีนถูกคุกคามจากชาติมหาอำนาจที่กำลังล่า
เมืองขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่า การปกครอง
ดินแดนหัวเมืองอีสานเท่าที่เป็นอยู่ยังห่างไกลพระเนตรพระกรรณอยู่มาก ทั้งยังห่างไกล
ความเจริญ จึงได้ทรงดำเนินการจัดรูปแบบการปกครองในดินแดนเหล่านี้ขึ้นใหม่ โดย
แบ่งหัวเมืองในท้องถิ่นเหล่านี้ออกเป็นกองๆ แล้วรวมเอาหัวเมืองเอก โท ตรี จัตวา
เข้าด้วยกัน มีข้าหลวงกำกับราชการทำการปกครองกองละ 1 คน โดยมีข้าหลวงใหญ่
กำกับราชการอยู่ที่เมืองนครจำปาสัก 1 คน อย่างไรก็ดี การจัดการปกครองดังกล่าวก็
ไม่บังเกิดผลสำเร็จดังพระราชประสงค์นัก ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2434 จึงได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายชั้นสูงไปทรงจัดการปกครองหัวเมืองต่างๆ ซึ่งติดต่อกับ
หัวเมืองต่างประเทศเพิ่มเติม โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิต
ปรี ช ากร เป็ น ข้ า หลวงใหญ่ ไ ปรั ก ษาการอยู่ ที่ เ มื อ งนครจำปาสั ก โดยให้ เ รี ย กว่ า
“ข้ า หลวงเมื อ งลาวกาว” และให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ 

(พระยศในขณะนั้น) เป็นข้าหลวงใหญ่ ไปตั้งกองอยู่ที่เมืองหลวงพระบาง โดยเรียกว่า
“ข้าหลวงเมืองลาวพุงขาว” แต่มิทันได้เสด็จไปประทับที่เมืองหลวงพระบาง พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวได้เปลี่ยนแปลงพระบรมราโชบายใหม่และได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ไปเป็นข้าหลวงใหญ่เ มืองนครราชสีมาจนถึงต้นปีพุทธ
ศั ก ราช 2436 ตำแหน่ ง เสนาบดี ก ระทรวงโยธาธิ ก ารว่ า งลง จึ ง ได้ ท รงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ แต่ก็ ได้ทรงดำรงตำแหน่งใหม่นี้อยู่ ได้
ไม่ น านนั ก พอดี เ กิ ด กรณี พิ พ าทระหว่ า งไทยกั บ ฝรั่ ง เศสที่ เ รี ย กกั น ว่ า “วิ ก ฤตกาล
ร.ศ.112” ทางกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องส่งกำลังกองทัพออกไปช่วยมณฑลลาวกาว
และมณฑลอุดร เพื่อต่อต้านฝรั่งเศส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงพิเศษ เสด็จขึ้นไป
บัญชาการรวมกำลังกองทัพที่เมืองนครราชสีมาและเร่งรัดจัดส่งกำลังไปช่วยมณฑล
ทั้งสองดังกล่าว
เมื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระเจ้ า น้ อ งยาเธอ กรมหลวงพิ ชิ ต ปรี ช ากร ทรงดำรงตำแหน่ ง
ข้าหลวงใหญ่ ในมณฑลลาวกาวก็หาได้เสด็จไปประทับที่เมืองนครจำปาสักไม่ หากแต่
ประทับและตั้งกองบัญชาการข้าหลวงที่เมืองอุบลราชธานีนั่นเอง และคงด้วยเหตุนี้เอง
150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

เมืองอุบลราชธานีจึงเป็นที่ตั้งกองบัญชาการมณฑลตลอดมาจนกระทั่งมีการยุบมณฑล
ไปในที่สุด
ครั้นเมื่อวิกฤตกาล ร.ศ.112 ได้ผ่านพ้นไป กรมหลวงพิชิตปรีชากรเสด็จกลับมา
เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรม ตำแหน่งข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวกาวว่างลง พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่า ผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สุดใน
ช่วงเวลานั้น ก็คือกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ แต่ก็เกรงพระทัยอยู่เพราะพึ่งได้รับ
ตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการเพียงระยะเวลาอันสั้น กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ทรงทราบกระแสพระราชดำริ จึงกราบถวายบังคมทูลอาสาออกไปรับราชการ
สนองพระเดชพระคุ ณ ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้ า อยู่ หั ว จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ก รมหลวงสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ ย้ า ยจาก
เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการไปเป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว
และได้เลื่อนพระยศฝ่ายทหารขึ้นเป็นนายพลตรี ทรงบังคับบัญชาทั้งราชการฝ่ายทหาร
และฝ่ายพลเรือนอยู่ที่กองบัญชาการข้าหลวงต่างพระองค์ เมืองอุบลราชธานีตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2436 เป็นต้นมา
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับราชการสนอง
พระเดชพระคุณในตำแหน่งข้าหลวงต่างประเทศสำเร็จราชการมณฑลลาวกาวอยู่เป็น
เวลานานถึง 17 ปี คือตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2436 ถึงประมาณวันที่
1-10 พฤษภาคม 2453 (ก่อนที่จะสิ้นรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัวเพียงไม่กี่เดือน) โดยทรงย้ายเข้าไปดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง และ
ประทับที่พระตำหนักซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในบริเวณสวนดุสิตด้วย
พระกรณียกิจของพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่ง ณ มณฑล
ลาวกาวนี้ มี ม ากมายหลายประการไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นการทหาร การปกครอง การ
คมนาคม การศึกษา การศาสนา ฯลฯ ได้ทรงใช้วิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทพระปรีชา
สามารถของพระองค์ท่านเพื่อไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ ในเขตหัวเมืองลาวกาว โดยเฉพาะที่
เมืองอุบลราชธานีอันเป็นที่ประทับ จนกล่าวได้ว่า กิจการต่างๆ ที่เจริญก้าวหน้าอยู่ ใน
เมืองอุบลราชธานี ในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่ ได้รับการวางรากฐานมาตั้งแต่สมัยที่ พลตรี
ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์



พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ประทับที่เ มืองอุบลราชธานี ใน
ตำแหน่ง “ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการหัวเมืองลาวกาว”

พระกรณียกิจที่สำคัญ

1. ด้ า นการทหาร จั ด ตั้ ง กองทหารที่ เ มื อ งอุ บ ลราชธานี พ.ศ.2431 โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีสารตราตั้ง
กองทหารขึ้นที่เ มืองอุบลราชธานีและนครจำปาสักเป็นครั้งแรก การเกณฑ์ทหารใน
ท้องที่เมืองอุบลราชธานีมีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2457 และต่อมารัฐบาลก็ ได้ประกาศใช้
พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะเกณฑ์ ท หารได้ ค รบทุ ก มณฑลทั่ ว พระราชอาณาจั ก รในปี
พ.ศ.2499
2. ด้านการปกครอง ได้ทรงเปลี่ยนชื่อ เสิม เป็นแขวง ผู้ปกครองเสิมเรียก
นายแขวง ทรงเพิ่มตำแหน่งตาแสง จ่าบ้าน จากเดิมตำแหน่งนี้มีผู้ปกครองเพียง
คนเดียว ให้เพิ่มเป็น 3 คน ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดของหมู่บ้าน หากเป็นหมู่บ้านใหญ่ ให้ชื่อว่า
นายตำบลบาล และเพิ่มกองปราบในส่วนภูมิภาคขึ้นอีก นอกจากนั้น ได้ทรงตั้งโรงเรียน
ฝึกหัดราชการ โดยเลือกเอาบุตรหลานข้าราชการจากหัวเมืองใหญ่มาอบรมให้มีความรู้
ด้านปกครอง การสอบสวน คดีแพ่ง อาญา การเขียนคำร้อง ตรวจสำเนาอรรถคดี
ความ แล้วให้รับราชการในท้องถิ่นของตนต่อไป
3. ด้านการคมนาคม ทรงจัดตั้งโรงเรียนแผนที่ขึ้น สอนให้รู้จักการทำถนน
หนทาง ทั้งถนนในเมืองอุบลราชธานีและนอกเมือง ออกสำรวจวางสายโทรเลขระหว่าง
หัวเมืองมณฑลจากอุบลราชธานีไปช่องเม็กและนครจำปาสัก เป็นต้น
4. ด้านการปราบกบฏผีบ้าผีบุญ เมื่อปี พ.ศ.2442 มีผู้อวดอ้างเป็นผู้วิเศษ
ปลุกปั่นให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องต่อแผ่นดิน ซึ่งเรียก “ผีบ้าผีบุญ” เกิดความ
ปั่นป่วนวุ่นวายในเขตการปกครองของมณฑลอีสานหลายเมือง เช่น อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ และยโสธร พระองค์ ได้ดำเนินการปราบปรามจนสงบเรียบร้อย
5. การจัดตั้งกองตำรวจภูธร ได้ทรงขอจัดตั้งกองตำรวจภูธรขึ้นในมณฑล
อีสานประจำเมืองอุบลราชธานี ณ บริเวณหนองสะพัง คือ บริเวณวัดเหนือวัดป่าใหญ่
(วัดมหาวนาราม) ในปัจจุบัน
150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

6. ด้านการศึกษา ในสมัยพระยาศรีสิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ์) เป็นข้าหลวง
ประจำเมืองอุบล ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ 2 แห่ง คือ โรงเรียนวาสิกสถานอุบล เพื่อ
เป็นโรงเรียนสอนหนังสือไทย และโรงเรียนหญิง คือ โรงเรียนนารีนุกูล (โรงเรียน
อนุบาลฯ ในปัจจุบัน) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรงเรียนแม่หนู เพื่อสอนวิชาการบ้าน
การเรือนสำหรับสตรี
7. การจัดที่ราชพัสดุ หลังจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้ทรงรับหม่อมเจียงคำมาเป็นชายาในปีพุทธศักราช 2437 พระองค์ทรงมี
รับสั่งต่อพระชายา หม่อมเจียงคำ พระอุบลศักดิ์ประชาบาล (กุคำ สุวรรณกูฏ) อันเป็น
ญาติผู้ ใหญ่ของชายาว่า ที่ดินทั้งหลายซึ่งทางราชการได้อาศัยอยู่ ในขณะนี้นั้น พระยา
สิงหเทพ (ทัด ไกรฤกษ์) และพระยาภักดีณรงค์ (สิน ไกรฤกษ์) ข้าหลวงเมืองอุบล
แจ้งว่าเป็นที่ดินมรดกตกทอดจากราชบุตรสุ่ยผู้เป็นบรรพบุรุษของคนเหล่านี้ ข้าหลวง
ได้อาศัยเป็นสำนักของทางราชการมาช้านาน แต่ยังไม่คิดค่าตอบแทนให้จึงอยากให้
ผู้เป็นเจ้าของที่ดินช่วยกันพิจารณาคิดค่าที่ดิน บุคคลคณะนี้จึงขอพระราชทานเวลาไป
ปรึ ก ษาหมู่ ค ณะญาติ ใ นที่ สุ ด ก็ ต กลงกั น ว่ า ควรยกที่ ดิ น ให้ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ แ ก่
แผ่นดินเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับคนรุ่นหลังโดยไม่คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด
8. การพระศาสนา ทรงอุปถัมภ์กิจการพระศาสนา บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้น
หลายแห่ง เช่น วัดเลียบ วัดสารพัดนึก และวัดบูรพาราม
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2443 อันเป็นเวลาครบรอบ 7 ปี ที่ ได้
ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์นั้นเอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ สถาปนาให้ ขึ้ น เป็ น พระองค์ เ จ้ า ต่ า งกรมชั้ น ผู้ ใ หญ่ 

มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ ” ต่ อ มาในปี พุ ท ธศั ก ราช 2455 อั น เป็ น รั ช สมั ย ของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวง
สรรพสิทธิประสงค์ ปีพุทธศักราช 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรง
พระราชดำริว่า กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์นั้นมีพระชันษามากแล้ว สมควรที่จะได้
พักผ่อนในบั้นปลายชีวิตบ้าง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็นเสนาบดี
ที่ ป รึ ก ษา มี ห น้ า ที่ เ ฉพาะการอั น เกี่ ย วเนื่ อ งด้ ว ยพระบรมวงศานุ ว งศ์ แต่ ก็ โ ปรดฯ 

ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์



ให้ประทับเป็นผู้ ใหญ่อยู่ ในพระราชวังดุสิตสืบมาจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 

ปีพุทธศักราช 2465 พระชันษาได้ 65 ปี
ในขณะที่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ทรงดำรง
ตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ฯ ประทับที่เมืองอุบลราชธานีนั้น ได้ทรงมีพระชายาและ
ทรงมีหม่อมเจ้าชาย-เจ้าหญิงหลายพระองค์ ดังนี้
1. หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เป็นธิดาของท้าวสุรินทร์ชมพู (หมั้น) กับ
ยาแม่ดวงจันทร์ และเป็นหลานของเจ้าราชบุตร (สุ่ย) เกิดเมื่อปีพุทธศักราช 2422 โดย
ได้ถวายตัวเป็นพระชายาเมื่อเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช 2437 ได้ ให้กำเนิดพระโอรส
2 องค์ คือ หม่อมเจ้าชายอุปลีสาณ ชุมพล กับหม่อมเจ้าชายกมลีสาณ ชุมพล หม่อม
เจ้าชายอุปลีสาณ ชุมพล ทรงสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงพวงรัตน์ ประไพ เทวกุล มีบุตรธิดาคือ หม่อมราชวงศ์พัชรีสาณ หม่อมราชวงศ์หญิงพวงแก้ว และหม่อมราชวงศ์
จาตุ รี ส าณ หม่ อ มเจ้ า ชายกมลี ส าณ ชุ ม พล สมรสกั บ หม่ อ มเจ้ า หญิ ง สี ด าดำรวง 

สวัสดิวัฒน์ มีบุตรคือ หม่อมราชวงศ์ศักดิสาณ และหม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ
2. หม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา เป็นธิดาของท้าวไชยบุตร (บุดดี บุญรมย์)
และยาแม่คำพ่วย มีพระโอรสและพระธิดารวมทั้งสิ้น 4 พระองค์ คือ หม่อมเจ้าหญิง
บุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช หม่อมเจ้าชายฐิติศักดิ์วิบูลย์ หม่อมเจ้าชายธานีเสิกสงัด
และหม่อมเจ้าหญิงนงนิตย์จำเนียร
3. หม่อมเมียง มีพระโอรสพระนามว่า หม่อมเจ้าชายชมิยบุตร ชุมพล
4. หม่อมปุก มีพระโอรสพระนามว่า หม่อมเจ้าชายชุมปกบุตร ชุมพล สมรสกับ
น.ส.สมจิต อินทรีย์ ธิดาของนายพิณ และนางคำเบาะ อินทรีย์
นอกจากหม่อมเจ้าชายและหม่อมเจ้าหญิงที่กล่าวมาแล้วนี้ พลตรี พระเจ้า
บรมวงศ์ เ ธอ กรมหลวงสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ ยั ง มี พ ระโอรส-พระธิ ด าที่ ป ระสู ติ ใ น
กรุงเทพมหานครก่อนที่จะมาประทับที่เมืองอุบลราชธานีอีกหลายพระองค์ เป็นต้นว่า
หม่อมเจ้าชายประสบประสงค์ ชุมพล หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล ฯลฯ
หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา พระชายา พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้มอบที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์แก่
แผ่นดิน จำนวน 6 แปลง ได้แก่
150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
10 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

แปลงที่ 1 เป็นบริเวณที่ตั้งศาลากลาง (หลังเก่า) 
ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 
และศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
แปลงที่ 2 เป็นบริเวณที่ตั้งสโมสรข้าราชการพลเรือน 
และที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานี
แปลงที่ 3 บริเวณทุ่งศรีเมืองทั้งหมด 
และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
แปลงที่ 4 บริเวณที่ตั้งศาลจังหวัดอุบลราชธานี
และบริเวณบ้านพักผู้พิพากษา
แปลงที่ 5 บริเวณที่ตั้งที่ว่าการอำเภอเมืองหลังก่อน 
ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกของศาลากลางหลังเดิม
แปลงที่ 6 บริเวณที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มิใช่เพียงพระองค์ท่าน พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์เท่านั้น ที่ทรงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่เมืองอุบลราชธานี หากแต่
เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจสำหรับชาวเมืองอุบลราชธานีเป็นอย่างมาก ที่พระโอรส
และพระธิดาของพระองค์ แม้จะประทับอยู่ที่กรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังทรงให้ความ
อนุเคราะห์ ห่วงใย และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เมืองอุบลราชธานีเป็นการ
สื บ เนื่ อ งต่ อ จากพระบิ ด าในโอกาสต่ อ มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น อี ก นานั ป การดั ง เช่ น 

หม่อมเจ้าชายอุปลีสาณ ชุมพล กับหม่อมเจ้าชายกมลีสาณ ชุมพล ได้พระราชทานที่ดิน
จำนวน 27 ไร่ ที่เรียกกันว่า สวนโนนดง สำหรับเป็นที่สร้างโรงพยาบาล ซึ่งทาง
ราชการก็ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดขึ้นในบริเวณดังกล่าวและได้
ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
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เปิ ด ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยตั้ ง แต่ วั น ที่ 3 มกราคม 2479 เป็ น ต้ น มาจวบจนทุ ก วั น นี้ คื อ
โรงพยาบาลสรรพสิ ท ธิ ป ระสงค์ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี นอกจากนี้ ห ม่ อ มเจ้ า หญิ ง
บุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ก็ ได้ประทานเงินจำนวน 1,000,000 บาท สร้างตึกคนไข้
ที่มีนามว่า “ตึกจุฑาธุช” ขึ้นในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อปี พ.ศ.2523 และ
หลังจากนั้นก็ทรงให้ความอนุเคราะห์ ในกิจการของโรงพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาล
จังหวัดอุบลราชธานีอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติและมีพระชนมายุ
ครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2520 ก็ประทานเงินจำนวน 1,000,000 บาท
สำหรับสมทบทุนก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลประจำจังหวัด “สรรพสิทธิประสงค์” จังหวัด
อุ บ ลราชธานี อั น ยั ง ประโยชน์ แ ก่ ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ อาจารย์ นั ก ศึ ก ษาใน
โรงพยาบาล และวิทยาลัยพยาบาล ตลอดจนสาธารณะชนทั่วไปอยู่เป็นอเนกประการ
จนทุกวันนี้
หมายเหตุ : พระประวั ติ แ ละพระกรณี ย กิ จ พลตรี พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ได้เรียบเรียงโดยอ้างอิงจาก
1. หนังสือ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระ
ประวัติและพระกรณียกิจที่สำคัญ โดย ระลึก ธานี เสนอ นาระคล ประทิน ใจชอบ
ประสิทธิ์ เครือสิงห์ และหมุน โสมะฐิติ
2. หนังสือ อุบลราชธานี 200 ปี
3. หนังสือ อุบลราชธานีในอดีต

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
12 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

ประวัติ

หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา เกิดเมื่อ พ.ศ.2422 ที่เมืองอุบลราชธานี 

เป็นธิดาคนที่ 9 ของท้าวสุรินทร์ ชมพู และนางดวงจันทร์
ได้เข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญถวายตัวเป็นชายาของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อเดือนมีนาคม ร.ศ.112 (พ.ศ.2437) ได้ ให้กำเนิดโอรส
2 องค์ คือ หม่อมเจ้าชายอุปลีสาณ ชุมพล และหม่อมเจ้าชายกมลีสาณ ชุมพล

ผลงาน

ได้มอบที่ดินอันเป็นมรดกตกทอดให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินจำนวน 6 แปลง
ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการที่สำคัญๆ คือ
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี
ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
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3. ทุ่งศรีเมือง และโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
4. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี
5. ที่ทำการอำเภอเมืองอุบลราชธานี
6. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
นอกจากนี้ ยังมีที่ดินอีก 27 ไร่ ที่ตกทอดมาเป็นมรดกของโอรสทั้ง 2 องค์ และ
ได้มอบให้ทางราชการเมื่อ พ.ศ.2475 ซึ่งปัจจุบันคือ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481
ด้วยโรคอัมพาต

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
14 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช

พระประวัติ

หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช ประสูติเ มื่อวันที่ 10 สิงหาคม
พ.ศ.2440 ณ วังที่ประทับของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นธิดาองค์แรกของ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์กับหม่อมบุญยืน ชุมพล ณ อยุธยา มีพระนามเดิมว่า 

“จิรบุญนี” ต่อมาได้รบั พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่วา่ “บุญจิราธร”
ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชวรดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย

การศึกษา

เริ่มการศึกษาโดยได้รับพระราชทานครูมาสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียนสวนไม้ร่วง ต่อมาได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนราชินีจนจบชั้นประโยค
มัธยมศึกษา (ม.6)
ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
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ผลงาน

ทรงเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดีและทรงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคทรัพย์สินทั้งที่เป็นที่ดินและเงินสดแก่
หน่วยงานทางด้านการแพทย์และพยาบาล ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
สิ้นชีพตักษัย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2523 ด้วยพระโรคชรา

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
16 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ประวัติ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี

พระบรมฉายาลักษณ์ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับพระโอรสและพระ
ธิดา (จากซ้ายไปขวา) หม่อมเจ้าชายกมลีสาณ ชุมพล, หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล หม่อมเจ้าชายธานีเสิกสงัด
ชุมพล, หม่อมเจ้าชายชมิยบุตร ชุมพล, หม่อมเจ้าชายประสบประสงค์ ชุมพล, พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ (ทรงเก้าอีน้ งั่ ) หม่อมเจ้าชายอุปลีสาณ ชุมพล, หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร จุฑาธุช

ก่อนจะมีการสร้างโรงพยาบาล ในปี พ.ศ.2478 จังหวัดอุบลราชธานี มีสถาน
พยาบาลเป็นสุขศาลาชั้นหนึ่ง มีเตียงคนไข้ประมาณ 20 เตียง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล
ด้านทิศเหนือ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีกาชาดที่ 7 ส่วนหนึ่งของอาคารทำเป็น
ห้องผ่าตัดใหญ่ พบว่าสมัยนั้นโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเป็นที่ชุกชุมในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ มี ส าเหตุ จ ากการบกพร่ อ งอาหารประเภทโปรตี น จากเนื้ อ สั ต ว์ ผู้ ป่ ว ย
ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 1-10 ปี ดังนั้นการผ่าตัดจึงเป็นการผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
นายแพทย์หม่อมหลวงเต่อ สนิทวงศ์ แพทย์ปริญญารุ่นแรก และเป็นแพทย์ปริญญา
คนแรกที่ ได้มาประจำที่สุขศาลาแห่งนี้ ในระหว่างปี พ.ศ.2475-2476
ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
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สุขศาลาชั้นหนึ่ง

เรือนคนไข้

อาคารอำนวยการ

ต่อมาสมัยที่ พันตำรวจเอกพระขจัดทารุณกรรม (เงิน หนุนภักดี) ดำรงตำแหน่ง
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี คณะกรรมการจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว่ า จั ง หวั ด
อุบลราชธานีมีพื้นที่กว้างใหญ่ ไพศาล 22,686 ตารางกิโลเมตร มี 18 อำเภอ ในขณะ
นั้นมีประชากรมากเป็นที่สองรองจากกรุงเทพมหานคร ระยะทางอยู่ห่างจากเมืองหลวง
575 กิโลเมตร การเดินทางระหว่างเมืองหลวงกับจังหวัดใช้ทางรถไฟ ในบริเวณพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่มีสถานพยาบาลอันทันสมัยที่สามารถให้บริการแก่ประชาชน
ผู้เจ็บป่วยได้ สุขศาลาที่มีอยู่เดิมได้สร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและ
150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
18 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พระปทุมเทวาภิบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยนั้น

การเริ่มก่อสร้างโรงพยาบาล

ตั้งอยู่ ในบริเวณจำกัดไม่อาจขยายให้กว้างขวางต่อไปได้ ขณะนั้นกิจการสุขศาลาได้
เจริญก้าวหน้าขึ้นมาก มีการผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จนไม่มีสถานที่ที่จะให้ผู้ป่วยอยู่รักษาพยาบาลได้ จึงได้จัดหาสถานที่และงบประมาณที่
จะใช้เป็นที่สร้างโรงพยาบาล โดยหม่อมเจ้าชายอุปลีสาณ ชุมพล ได้ประทานที่ดินที่ ได้
รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงพระองค์มีชื่อว่า สวนโนนดง อยู่ทิศตะวันออกของสถานี
ตำรวจภูธรห่างจากศาลากลางจังหวัด 2 กิโลเมตร อาณาเขตด้านเหนือจรดถนน
สุริยาตร์ ยาว 230 เมตร ด้านใต้จรดถนนสรรพสิทธิ์ ยาว 233 เมตร ทิศตะวันตกจรด
ถนนเทพโยธี ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธร (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งกองบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดอุบลราชธานี) ยาว 216 เมตร ทิศตะวันออก จรดถนนพลแพน ยาว 169 เมตร
เนื้อที่ 27 ไร่ 340 ตารางวา ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ทางราชการโดยมีเงื่อนไขว่าจังหวัดจะต้องใช้ที่ดินแปลงที่
ประทานให้นี้เป็นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลตรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระบิดาของพระองค์ผู้ซึ่งเคยดำรง
ตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จราชการมณฑลลาวกาวประกอบกับในช่วงเวลา
นั้ น พลเอกพระยาพหลพลพยุ ห เสนาเป็ น นายกรั ฐ มนตรี มี น โยบายที่ จ ะให้ ส ร้ า ง
ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2511 โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ โดยเสด็จ

โรงพยาบาลขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทางชายแดนอีสานที่อยู่ติดต่อกับประเทศลาว ได้แก่
จังหวัดหนองคาย นครพนม อุบลราชธานี เพื่อผลทางด้านยุทธศาสตร์และศักดิ์ศรีของ
ประเทศ กระทรวงมหาดไทยจึงได้รับอนุมัติงบประมาณจากกระทรวงการคลัง มาตั้ง
จ่ายในการก่อสร้างโรงพยาบาล รวมเป็นเงิน 81,800 บาท ค่าเครื่องใช้ 6,000 บาท
ค่าเครื่องเวชภัณฑ์ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 95,800 บาท และทางจังหวัดได้ตกลงให้
กรมราชทัณฑ์ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับเหมาทำการก่อสร้างโดยช่างฝีมือ
และคนงานเป็นผู้ต้องขังเกือบทั้งหมด มีพันโทพระเสนาภักดี เป็นผู้รับผิดชอบควบคุม
งานนี้ การก่อสร้างเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2478 สิ้นค่าก่อสร้าง 96,797.15
บาท และจังหวัดได้ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 3 มกราคม
พ.ศ.2479 ในสมัยที่พระปทุมเทวาภิบาล (เยี่ยม เอกสิทธิ์) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ตั้งชื่อว่า โรงพยาบาลอุบลราชธานี
150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
20 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

ต่อมาโรงพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรง
ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์”
เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2511 ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลทั้ง 9 ท่าน โรงพยาบาลมีความก้าวหน้าและพัฒนางานบริการให้สามารถ
เป็นที่พึ่งของประชาชน ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของเขตตรวจราชการสาธารณสุข
ที่ 14 ดูแลประชากร 4.7 ล้านคน ให้บริการผู้ป่วยระดับตติยภูมิระดับสูงในจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดในเขตอีสานใต้ ตลอดจนบริการระดับปฐมภูมิในเขตอำเภอ
เมือง และทุติยภูมิในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเตียง 1,051 เตียง (รวมเตียง
ผู้ป่วยหนักวิกฤต 144 เตียง) มีผู้ป่วยนอกมารับบริการเฉลี่ยปีละ 5 แสนราย ผู้ป่วยใน
เฉลี่ยปีละเจ็ดหมื่นกว่าราย บุคลากรโรงพยาบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 2,932 คน มีแพทย์
เฉพาะทางครบทุกสาขาและมีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วน

ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
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รายนามผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สมัยที่

1
ผู้อำนวยการนายแพทย์สวัสดิ์ วรรธนะกุล
(3 มกราคม พ.ศ.2479_21 สิงหาคม พ.ศ.2484)

ท่ า นเป็ น หมอที่ มี จิ ต ใจโอบอ้ อ มอารี กั บ ผู้ ป่ ว ย ผู้ ร่ ว มงาน
ห่วงใยผู้ร่วมงาน อยากให้ผู้ร่วมงานทุกคน มีความสุข ความสบาย
และมีความสุขในงานที่ทำ

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
22 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สมัยที่

2
ผู้อำนวยการนายแพทย์ชลวิชช์ ชุติกร
(1 กันยายน พ.ศ.2484_31 ตุลาคม พ.ศ.2509)

นายแพทย์ชลวิชช์ ชุติกร เป็นหมอที่เก่ง อัธยาศัยดี ใจดี 

มีเมตตาธรรม เป็นทั้งพ่อ นักปกครอง นักบริหาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี
ข้ า ราชการในจั ง หวั ด สมั ย นั้ น จะรู้ จั ก กั น หมด เป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว น
ช่วยเปลี่ยนค่านิยมพื้นบ้านของประชาชนให้หันมานิยมการรักษา
พยาบาลแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะทางศัลยกรรม

ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

23

สมัยที่

3
ผู้อำนวยการนายแพทย์พิสุทธิ์ อุตตะโมท
(1 พฤศจิกายน พ.ศ.2509_18 กันยายน พ.ศ.2516)

นายแพทย์ พิ สุ ท ธิ์ อุ ต ตะโมท เป็ น นั ก พั ฒ นาเน้ น ภู มิ ทั ศ น์
ความสะอาด ความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ความมี วิ นั ย มี
มนุษยสัมพันธ์ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คิดเร็วทำเร็ว ละเอียดเข้มงวด
ในระเบียบวินัย การทำงานเน้นการบริการคนไข้เป็นอันดับหนึ่ง 

ตรงต่ อ เวลาเป็ น สำคั ญ อั น ดั บ สอง และความสะอาดเป็ น สำคั ญ
อันดับสาม

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
24 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สมัยที่

4
ผู้อำนวยการนายแพทย์ยรรยง ภูตระกูล
(1 ตุลาคม พ.ศ.2516_30 กันยายน พ.ศ.2520)

นายแพทย์ยรรยง ภูตระกูล เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เป็นนักบริหาร นักทำงาน นักวิชาการ และเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี เป็นกันเองกับผู้ร่วมงานทุกระดับ ตลอดจนข้าราชการทุกแผนก
และประชาชนชาวอุบลราชธานี

ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

25

สมัยที่

5
ผู้อำนวยการนายแพทย์อุทัย เจนพาณิชย์
(1 ตุลาคม พ.ศ.2520_30 พฤศจิกายน พ.ศ.2528)

เป็ น ระยะที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ช าการอย่ า งมาก 

ท่านได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30
มีนาคม พ.ศ.2528

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
26 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สมัยที่

6
ผู้อำนวยการนายแพทย์วีระ เรืองวัฒนาภรณ์
(1 ธันวาคม พ.ศ.2528_30 กันยายน พ.ศ.2532)

นายแพทย์ วี ร ะ เรื อ งวั ฒ นาภรณ์ เป็ น คุ ณ หมอที่ ใ จเย็ น 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน

ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

27

สมัยที่

7
ผู้อำนวยการนายแพทย์ประสงค์ เกียรติบำเพ็ญ
(1 ตุลาคม พ.ศ.2532_30 กันยายน พ.ศ.2533)

นายแพทย์ ป ระสงค์ เกี ย รติ บ ำเพ็ ญ เป็ น แพทย์ ที่ มี
มนุษยสัมพันธ์ดี ประหยัด อดออม

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
28 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

สมัยที่

8
ผู้อำนวยการนายแพทย์นภา สิงห์คุณา
(1 ตุลาคม พ.ศ.2533_21 มกราคม พ.ศ.2541)

นายแพทย์ น ภา สิ ง ห์ คุ ณ า เป็ น แพทย์ ที่ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี 

ใจกว้าง เห็นใจผู้ยากไร้ และเป็นกันเอง ห่วงใย เอื้ออาทรผู้ ใต้บังคับ
บัญชา ท่านได้รับรางวัล Dear boss จากสมาคมเวชกรรมสังคม 

ในการจัดประชุมเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ชุ ม ชน ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เมื่ อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2537

ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

29

สมัยที่

9
ผู้อำนวยการนายแพทย์กวี ไชยศิริ
(23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541_ปัจจุบัน)

เป็นยุคแห่งการพัฒนาโรงพยาบาล ท่านเป็นผู้มีผลงานเด่น
มากมาย อาทิ
ก. การแก้ ไขปัญหาหนี้สินโรงพยาบาล
ข. พัฒนาอาคารสถานที่
ค. อัตรากำลังและสวัสดิการเจ้าหน้าที่
ง. การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย
จ. การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
30 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
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ครบรอบ 150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

31

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี
ก่อนเก่าราวร่วมร้อยปี
มีที่แปลงน้อย “โนนดง”
ขอบเขตยี่สิบเจ็ดไร่คง
จากองค์สรรพสิทธิฯ สืบมา
หม่อมเจ้าอุปลีสาณฯ บุตรา
มอบสร้างศาลายาอุบลฯ
เทิดพ่อผู้ก่อมณฑล
พลิกผืนอีสานนานมา
พระขจัดทารุณกรรม พา
มาสร้างเพียงงบพอดี
สองสี่เจ็ดเก้าเข้าปี
เรือนหมอเรือนไม้ ใช้งาน
พระปทุมเทวาภิบาล
ผ่านมาอีกสมัยใคร่ชวน
เปลี่ยนชื่อสื่อนาม ตามกระบวน
สรรพสิทธิประสงค์รงค์นาม
ความเจริญครั้งหลังสงคราม
ความรู้หลายอย่างกว้างอนันต์
แพทย์หลายสาขาครบครัน
หลายตึกหลายชั้นพลันมี
เบ็ดเสร็จเจ็ดสิบสองขวบปี
พาผ่านคุณภาพรับประกัน

ถิ่นแถวธานี
ธนสารวานวงศ์
เห็นชอบบัญชา
แทนองค์ทรงพล
ผู้ต้องอาญา
เป็นเหย้าเรามี
ผู้ว่าราชการ
นุสรณ์สมควร
มากเกินเดินตาม
เพิ่มงานพัลวัน
นายแพทย์กวี

ประพันธ์ โดย... นางสมปอง กาฬเนตร
พยาบาลวิชาชีพ 8 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

150 ปี
พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
32 ครบรอบ
กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

พิมพ์ที่ >> ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์
74-74/1 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4526-4364, 0-4526-5275 แฟกซ์ 0-4524-5974
E-mail:macubk@yahoo.com

