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178 

- รายงานสถิติ 10 อันดับ กลุ่มโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561 179 

- ตารางแสดงโรคที่พบบ่อย 20 อันดับแรก (โรคหลัก) ของผู้ป่วย
จ าหน่ายปีงบประมาณ 2561 

180 

- ตารางแสดงอันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน ประจ าปีงบประมาณ 2561 181 

- ตารางแสดงการผ่าตัดที่พบบ่อย 10 อันดับ ของผู้ป่วยในจ าหน่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

182 

- ตารางแสดงกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) ที่พบบ่อยที่สุด 20 กลุ่มโรค
แรกของผู้ป่วยในจ าหน่าย ปีงบประมาณ 2561 

183 

- ตารางแสดงค่าน้ าหนักสัมพัทธ์รวม/เฉลี่ย  แยกตามสิทธิการรักษา 
ปีงบประมาณ 2559 – 2561 

184 

- ข้อมูลสถิติที่ส าคัญของ โรงพยาบาลกลาง  จ าแนกตามกลุ่มงาน 
ปีงบประมาณ 2561 

185 
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โรงพยาบาลกลาง 120 ปี จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 

 โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครถือเป็นโรงพยาบาลชั้นน าแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
ที่มีประวัติยาวนานถึง 120 ปี มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  สามารถเป็นที่พ่ึงพิงแก่
ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
   

จุดก าเนิดโรงพยาบาลกลาง 
ใครจะเชื่อว่า...ที่มาที่ไปของโรงพยาบาลกลางนั้นวัตถุประสงค์แรกของการก่อตั้งโรงพยาบาล คือสร้างเป็น
โรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากท่ีได้มีการตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้น  จึงได้มีกระแส
พระราชด าริยกภาษีบ ารุงถนนให้กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล มาท าประโยชน์ในกิจการสุขาภิบาล   

จากนั้นพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาลในขณะนั้น ได้รายงานต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ได้ให้นายแพทย์ พี.เอ. ไนติงเกล ไปหาที่ที่จะท าโรงพยาบาลได้แล้วที่บ้านจีนแหยม ใกล้
ถนนเจริญกรุง ซึ่งตอนแรกคิดจะสร้างเป็นโรงพักพลตระเวน แต่เนื่องจากมีห้องหลายห้องสามารถใช้เงินที่ได้มาจาก
ภาษีบ ารุงดัดแปลงให้เป็นโรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณีได้  

แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานกระแสพระราชด าริตอบกลับมาว่า 
อยู่กลางตลาดชัดนักเหมาะส าหรับเป็นโรงพักจะดีกว่า 
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ดังนั้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2441 พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาล จึงได้หาสถานที่
ใหม่ใกล้ถนนหลวงที่เพ่ิงตัดใหม่ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานวัดพลับพลาไชย อยู่ห่างถนนพอสมควร เป็นที่อยู่อาศัยของ
คนจีนที่เลี้ยงเป็ดและไก่ พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เห็นสถานที่แห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะสร้างเป็นโรงพยาบาลส าหรับ
รักษาหญิงโสเภณีจึงได้สั่งให้รื้อบ้านของมิสเตอร์ ยอน แมกกลิน ซึ่งได้ตกเป็นสมบัติของรัฐบาล จากต าบลถนนสีลม
มาปลูกในที่ว่างแห่งนี้ และดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณีหลังจากนั้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 
2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอนุญาตให้สร้างโรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณีขึ้นที่
หลังวัดโคก (วัดพลับพลาไชย ) โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 20 มิถุนายน 2441 โดยใช้เงินก่อสร้างจริงจ านวนทั้งสิ้น 
22,807 บาท 

เมื่อสร้างเรือนโรงพยาบาลแล้วเสร็จ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ 
ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติป้องกันโรคทางกามกิจก็ไม่ได้ประกาศใช้ กรมกองตระเวนกระทรวงนครบาล ซึ่งมี
โรงพยาบาลกรมพลตระเวนอยู่แล้ว ณ. ต าบลศาลาแดง มีเตียงรับผู้ป่วย 12 เตียงเท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ จึงมีความคิดที่จะขอเช่าเรือนโรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณีของกรมสุขาภิบาลที่สร้างเสร็จแต่ยัง
ไม่ได้เปิดด าเนินการ แต่สังกัดอยู่ในกระทรวงเดียวกัน 

กรมกองตระเวน กระทรวงนครบาล จึงได้ย้ายโรงพยาบาลกรมพลตระเวน จากต าบลศาลาแดงมาอยู่ที่
เรือนโรงพยาบาลส าหรับรักษาหญิงโสเภณี ริมถนนหลวงแห่งนี้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2443 ท าให้สามารถรับผู้ป่วย
ได้ 32 เตียง เสริมได้อีก 4 เตียง จากนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่า โรงพยาบาลกรมพลตระเวน ( รายงานประจ าปีที่แพทย์ใหญ่
กรมสุขาภิบาลเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Police Hospital ) จุดประสงค์ของโรงพยาบาลกรมพลตระเวนมีไว้เพ่ือ
ใช้รักษาพนักงานของกรมกองตระเวน หรือผู้บาดเจ็บที่ถูกท าร้ายและมีหนังสือส่งตัวจากกรมกองตระเวนเท่านั้น 

 ต่อมาสัดส่วนของพลเรือนที่เข้ามารักษามีจ านวนมากขึ้นกว่าเดิมมาก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2458 จึงได้โอน
โรงพยาบาลกรมพลตระเวนมาอยู่ในบังคับบัญชาของกรมสุขาภิบาล และเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลกรมพลตระเวน
เป็นโรงพยาบาลกลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2458 ส่วนโรงพยาบาลของกรมกองตระเวนแยกออกไปตั้งอยู่ที่สถานี
ต ารวจพระราชวังเพ่ือรักษาพลตระเวนที่เจ็บป่วยโดยใช้ชื่อว่า กองแพทย์กลางกรมต ารวจ 

นายแพทย์มอเดน คาทิว รักษาการแพทย์ใหญ่กรมสุขาภิบาลซึ่งขณะนั้นมีหน้าที่สอนนักเรียนแพทย์ด้วย ได้
ชักชวนแพทย์ประกาศนียบัตรที่จบใหม่มาจากโรงเรียนราชแพทย์วิทยาลัยรุ่นที่ 21 พ.ศ. 2458 มารับราชการ
ต าแหน่งแพทย์ในกรมสุขาภิบาลและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น  พระ  ทั้ง 4 ท่านคือ 

1. พระไวยวิธีการ ( พูลสวัสดิ์ บุตยะศิริ ) 
2. พระชาญวิธีเวช ( แสง  สุทธิพงศ์ ) 
3. พระเชษฐไวทยากร (บุญชู ศีตะจิตต์ ) 

 4.พระบรรจงพยาบาล (พริ้ง เศวตโสภณ) 

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2458 พระชาญวิธีเวช(แสง สุทธิพงศ์)เข้ารับราชการในกรมสุขาภิบาลกระทรวง
นครบาลชั้นแรกเป็นแพทย์ประจ าอยู่โรงพยาบาลกลางและได้เลื่อนต าแหน่งขึ้นเป็นล าดับจนเป็นแพทย์ผู้รักษาการ
โรงพยาบาลกลางในปีพ.ศ. 2460-2468 หลังจากนั้นได้รับทุนจากมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาวิชาการสาธารณสุข 
ณ มหาวิทยาลัย  John Hopkinsเมื่อกลับจากการศึกษาชั้นแรกด ารงต าแหน่งปลัดกรมชั้น 1 กองแพทย์สุขาภิบาล 
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้เลื่อนต าแหน่งขึ้นโดยล าดับ เมื่อสถาปนากรมสาธารณสุขเป็นกระทรวง
การสาธารสุขได้ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสาธารณสุขและภายหลังเป็นปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยล าดับ 
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โรงพยาบาลกลางยุคแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงธรรมการ ขอโอนนายแพทย์นิตย์  เวชช
วิศิษฎ์ (ขณะนั้นท างานเป็นอาจารย์แผนกกายวิภาค ในต าแหน่งอาจารย์โท ที่ศิริราชพยาบาล) ให้มารับราชการที่
โรงพยาบาลกลาง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2469 ในต าแหน่ง 

“รั้งนายแพทย์ผู้อ านวยการ ”และได้เป็นนายแพทย์ผู้อ านวยการวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2471 

 โรงพยาบาลกลางในช่วงที่นายแพทย์นิตย์  เวชชวิศิษฎ์ เป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล ลักษณะ 
โรงพยาบาลอยู่ในย่านชุมชนกลางเมือง ส่วนใหญ่ประชาชนมักเรียกว่าโรงพยาบาลวัดโคก ที่ดินประมาณ 4 ไร่ 
ด้านหน้าติดถนนหลวง ทิศเหนือติดถนนเสือป่า อีกสองด้านคือบ้านเรือนประชาชน ปลูกอาคารตรวจโรคคนไข้
โดยรอบ (แบบกระทรวงกลาโหม) ยากท่ีจะขยาย 

บุคลากรแพทย์และพยาบาลมีน้อยมากต้องอยู่เวรกันถี่ พยาบาลส่วนใหญ่เป็นบุรุษพยาบาลที่ได้รับการ
อบรมจากเสนารักษ์หรือไม่ก็ฝึกกันขึ้นเองที่โรงพยาบาล คนไข้ที่รับเข้ารักษาในช่วงเวลานี้เป็นคนไข้ทุกประเภท
ยกเว้นคนไข้โรคจิต และยังมีคนไข้ตามฤดูกาลเช่น หน้าร้อน ว่างจากการท านาก็จะมีเรื่องตีรันฟันแทง คนไข้จะเป็น
พวกอุบัติเหตุมาจากกินเหล้าเป็นต้นเหตุ  พอหน้า เข้าพรรษาเป็นหน้าฝนละเว้นการดื่ มเหล้าคนไข้ส่วนมากมักเป็น
พวกถูกยิง หน้าตรุษสารททางจีนก็จะเป็นคนไข้ที่เกิดจากการแทงกันของพวกอ้ังยี่ต่างก๊กต่างเหล่า  

ระเบียบการปกครองยุคนั้นยังไม่มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนายแพทย์ผู้อ านวยการต้อง
รับผิดชอบทุกอย่าง ในปีพ.ศ. 2477 จึงได้เริ่มก่อสร้างตึกคนไข้ใหม่ โดยเริ่มท าแปลนอาคาร สร้างตึกด้านถนนเสือป่า
แทนเรือนไม้ที่ผุพัง ลักษณะเป็นตึก สามชั้นครึ่ง บริษัทเกอร์สันแอนด์ซันเป็นผู้ประมูลในราคา 127,330.00บาท ใช้
เงินบ ารุง 27,330.00 บาท กระทรวงมหาดไทยอนุมัติเงินสลากกินแบ่ง 100,000.00 บาท สร้างเสร็จเปิดบริการวันที่ 
31 มกราคม พ.ศ.2479  
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จากนั้นในปีพ.ศ. 2481 ได้สร้างตึกอ านวยการขึ้นอีกหนึ่งอาคาร โดยสร้างจากเงินสะสมของโรงพยาบาลที่
มีอยู่ประมาณ 110,873.00 บาท และเปิดประมูลสร้างตึก ด้วยจ านวนเงิน 122,130.00 บาท เทศบาลช่วยออกให้ 
11,257.00 บาท ตึกอ านวยการหลังนี้จึงแล้วเสร็จ เป็นอาคารสามชั้นหลังคาแบน ออกแบบไว้เช่นนี้เพื่อการต่อเติมได้
ในภายหลัง ซึ่งต่อมาก็ได้ต่อเติมขยายทั้งด้านสูงและกว้าง จนในปีพ .ศ. 2489 สามารถใช้เป็นที่พัก และโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยได้  โรงพยาบาลกลางมีสิฟท์ใช้กับตึก 1 หรือตึกผู้ป่วยด้านถนนเสือป่าเป็นแห่งแรกใน
เมืองไทย 

 

การขยายที่ดินของโรงพยาบาลกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายพ้ืนที่บริเวณโรงพยาบาลกลาง แต่เดิมโรงพยาบาลกลางมีพ้ืนที่ 3 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา เมื่อ
กิจการโรงพยาบาลเจริญก้าวหน้าขึ้นจึงต้องมีการขยับขยายพ้ืนที่ เนื่องจากคนไข้อยู่กันอย่างแออัด ผู้บริหาร
โรงพยาบาลจึงได้มีด าริที่จะขยับขยายโรงพยาบาลหลายครั้งได้แก่  

1. สมเด็จพระราชบิดาได้เสด็จโรงพยาบาลกลางในหลายวาระ ทรงพระด าริที่จะซื้อที่ดินติดต่อกับที่ดินของ
โรงพยาบาลกลาง วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2472 ทรงพระด าหริที่จะขอซื้อที่ดินของพระยาบ าเรอบรมบาท (ที่ตั้ง
ธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า ในปัจจุบัน) ได้รับสั่งให้ พระยาบ าเรอบรมบาทเข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลกลาง เพ่ือขอซื้อ
ที่ดินแต่เจ้าของเสียดาย จึงกราบทูลขอให้ทรงพิจารณาแลกที่ดินกับที่ดินโรงเลี้ยงเด็กของพระวิมาดาเธอฯ ท าให้
พระองค์ทรงกริ้ว  ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมสมเด็จพระราชบิดาทรงประชวรฝีที่ตับและสิ้นพระชนม์วันที่  24 
กันยายน พ.ศ. 2472 โครงการซื้อท่ีดินจึงยกเลิกไป 

2. ในปีพ.ศ. 2490 นายประพัฒน์ วรรธนะสาร นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพคนที่ 7 ได้ให้เจ้าหน้าที่
ลองติดต่อขอซื้อที่ดินดังกล่าว แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะเจ้าของที่ดินเรียกราคาสูงมากเกินกว่าที่เทศบาลนคร
กรุงเทพจะตกลงได้ 

3. ในปีพ.ศ. 2501 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพคนที่ 14 เคยมีด าริจะเวนคืนที่ 
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4. ในปีพ.ศ. 2501 ดร.ช านาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพคนที่ 13 และ 15 มีความเห็น
ว่า โรงพยาบาลกลางมีความจ าเป็นต้องได้รับการขยายทั้งบริเวณพ้ืนที่และขยายกิจการด้านรักษาพยาบาลเพ่ือจะได้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น นโยบายขยายปรับปรุงโรงพยาบาลกลาง คือ  

  4.1 ขยายบริเวณโดยเสนอรัฐบาลขอให้ออกกฎหมายเวนคืน 

  4.2 สร้างโรงเรียนพยาบาล เพ่ิมต าแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เป็นการสร้างฐานก าลังบุคลากรไว้ 

  4.3 สร้างอาคารรักษาพยาบาลเพ่ือให้รับคนไข้ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ได้สัดส่วนกับจ านวนประชากร
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

 หลังจากที่ ดร.ช านาญ ยุวบูรณ์ ได้ให้โรงพยาบาลกลางจัดท าโครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลเพ่ือขอ
อนุมัติจากรัฐบาลในการเวนคืนที่ดินของประชาชนที่ชิดกับโรงพยาบาล ต่อมารัฐบาลได้อนุมัติ โดยตรา                  
“ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต าบลป้อมปราบ อ าเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ. 
2506 ”เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2506 การเวนคืนได้แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2517 ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนทั้งหมดเป็น
เนื้อท่ี 10 ไร่ 3 งาน 24.80 ตารางวา ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

 

วิวัฒนาการการปกครองของโรงพยาบาลกลาง 
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