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สถิติผู้ป่วยนอก

28

- รายชื่อกลุ่มงานและคลินิก ของผู้ป่วยนอก

29

- จานวนผู้ป่วยนอก(ครั้ง) แยกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2559 -2561
- จานวน(ครั้ง) และร้อยละผู้ป่วยนอก จาแนกตามประเภทการมาตรวจ
(เก่า-ใหม่) ที่ให้ตรวจรักษา ประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) และร้อยละผู้ป่วยนอก จาแนกตามที่อยู่ใน/นอก
กรุงเทพมหานคร ประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) ของผู้ป่วยนอก จาแนกตามเพศและกลุ่มงานที่ให้การ
ตรวจรักษาและบริการ ประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) และร้อยละผู้ป่วยนอก จาแนกตามเพศเป็นรายเดือน
ประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) และร้อยละผู้ป่วยนอก ไม่นับรวมกลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา และคลินิกนอกเวลาราชการ จาแนกตามเพศ
เป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) และร้อยละผู้ป่วยนอก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
นิติเวชวิทยา จาแนกตามเพศเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ
2561
- จานวน (ครั้ง) และร้อยละผู้ป่วยนอก คลินิกนอกเวลาราชการ จาแนก
ตามเพศเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2561
- สถิติผู้ป่วย จาแนกตามเขตในกรุงเทพมหานคร ที่แจ้งว่า เป็นที่อยู่
อาศัย ประจาปีงบประมาณ 2561
- สถิติผู้ป่วย จาแนกตามจังหวัดที่แจ้งว่าเป็นที่อยู่อาศัย ประจาปี
งบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน กุมารเวชกรรม
ปีงบประมาณ 2559-2561
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51

- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน จักษุวิทยา
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน ทันตกรรม
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน นรีเวชกรรม
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน ประกันสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน แพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน เวชกรรมฟื้นฟู
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน เวชศาสตร์ฉุกเฉินและ
นิติเวชวิทยา ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน ศัลยกรรม
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน สูติกรรม ปีงบประมาณ
2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน ออร์โธปิดิกส์
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน อายุรกรรม
ปีงบประมาณ 2559-2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยนอก จาแนกตามกลุ่มงาน หน่วยงานเคมีบาบัด
ปีงบประมาณ 2559-2561

สถิติผู้ป่วยใน
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยที่รับไว้ใหม่ จาแนกตามกลุ่มงาน ประจาปี
งบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยที่จาหน่าย จาแนกตามกลุ่มงาน ประจาปี
งบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยที่รับไว้ใหม่ จาแนกตามหอผู้ป่วย ประจาปี
งบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยที่จาหน่าย จาแนกตามหอผู้ป่วย ประจาปี
งบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยที่รับย้าย จาแนกตามหอผู้ป่วย ประจาปี
งบประมาณ 2561
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- จานวน (ครั้ง) ผู้ป่วยที่ย้ายหอ จาแนกตามหอผู้ป่วย ประจาปี
งบประมาณ 2561
- จานวน (ครั้ง) ร้อยละผู้ป่วยจาหน่าย จาแนกตามเพศ เป็นรายเดือน ปี
งบประมาณ 2561
- จานวนผู้ป่วยออกจากหอ ICU ปีงบประมาณ 2561

สถิติผู้ป่วยคลอดบุตรและเด็กแรกเกิด
- จานวน (ราย) และร้อยละ ของผู้ป่วย สูติกรรมที่รับไว้รักษา จาแนก

ตามประเภทของการจาหน่าย (คลอด/ไม่คลอด) เป็นรายเดือน
ประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวน(ราย) และร้อยละ ผู้ป่วยคลอดบุตร จาแนกตามประเภท /
วิธีการคลอด ประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวน (ราย) และร้อยละ ของทารกแรกคลอด จาแนกตามประเภท
ของการคลอด (ทารกคลอดมีชีพ/ทารกคลอดไร้ชีพ) เป็นรายเดือน
ประจาปีงบประมาณ 2561

สถิติจากหน่วยงาน อื่นๆ

69
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- สถิติผู้ป่วยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปีงบประมาณ 2561

79

- สถิติ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561
- สถิติห้องตรวจ ตา ในเวลาราชการ ด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ
2561
- สถิติห้องตรวจ ตา (คลินิกนอกเวลาราชการ) ด้านการพยาบาล
ปีงบประมาณ 2561
- สถิติห้องตรวจ หู คอ จมูก ด้านการพยาบาล ปีงบประมาณ 2561

80

- สถิติ งานบริการทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561

89

- สถิติ ธนาคารเลือด ประจาปี งบประมาณ 2561
- สถิติ งานปรึกษาสุขภาพและจิตวิทยา ฝ่ายการพยาบาล ประจาปี
งบประมาณ 2561
- สถิติการ ผ่าตัด (ห้องผ่าตัด) โรงพยาบาลกลาง ประจาปีงบประมาณ
2561
- สถิติห้องผ่าตัดเล็ก โรงพยาบาลกลาง ประจาปีงบประมาณ 2561
- สถิติศูนย์ส่องกล้อง (นับตามหัตถการ) แยกตามสาขาการผ่าตัด
ปีงบประมาณ 2561
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- สถิติ กลุ่มงานพยาธิวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2561

112

- สถิติกลุ่มงานเภสัชกรรม ผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561

113

- สถิติกลุ่มงานเภสัชกรรม ผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2561

114

- สถิติกลุ่มงานรังสีวิทยา ประจาปีงบประมาณ 2561
- สถิติ ห้องตรวจและรักษาสายตาด้วยเลสิคประจาปี งบประมาณ 2559 2561
- สถิติผ่าตัดเลสิค โรงพยาบาลกลาง ประจาปีงบประมาณ 2559 - 2561
- สถิติ หน่วยงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลกลาง ประจาปีงบประมาณ
2561
- จานวน(ครั้ง) การมารับบริการที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู จาแนกตาม
หัตถการ ปีงบประมาณ 2559 - 2561
- สถิติ ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ประจาปีงบประมาณ 2561

115

- สถิติ กิจกรรม ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก ปีงบประมาณ 2561

129

- สถิติการให้หัตถการ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ปีงบประมาณ 2561

132

- สถิติการให้สุขศึกษา ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ปีงบประมาณ 2561
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- สถิติการให้หัตถการ ห้องตรวจศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2561
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- สถิติการให้สุขศึกษา ห้องตรวจศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2561

135

- สถิติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจาปีงบประมาณ 2561
- จานวนผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ 21 กลุ่มโรค (รง.504) ประจาปี
งบประมาณ 2561
- สถิติผู้ป่วยในรายโรค จาแนกตามสาเหตุการป่วย(ชื่อโรค) 75 โรค (รง.
505) ประจาปีงบประมาณ 2561
- สถิติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ จาแนกตามสาเหตุต่างๆ ปีงบประมาณ
2559– 2561
- สถิติผู้ป่วย ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แยกตามประเภทความฉุกเฉิน
ปีงบประมาณ 2559 - 2561
- สถิติผู้ป่วย ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน แยกประเภทผู้ป่วยทั่วไป และ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ปีงบประมาณ 2559 - 2561
- สถิติผู้ป่วยสังเกตอาการที่ห้องตรวจอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ
2559 - 2561
- สถิติหน่วยแพทย์กู้ชีพ ประจาปีงบประมาณ 2559– 2561
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- จานวนผู้ป่วยตายและอัตราการตาย จาแนกตามกลุ่มงานประจาปี
งบประมาณ 2561
- สถิติผู้รับบริการที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี กลุ่มงานเวชศาสตร์
ชุมชนประจาปีงบประมาณ 2561
- รายงานสถิติหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ที่รับบริการ ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและ
สตรี กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนประจาปีงบประมาณ 2561
- สถิติจานวนการมารับบริการของชมรมผู้สูงอายุและกิจกรรมศูนย์
ส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน ปีงบประมาณ
2561
- สถิติการบาบัดน้าเสีย ฝ่ายซ่อมบารุงและกาจัดน้าเสีย ประจาปี
งบประมาณ 2561
- สถิติขยะมูลฝอย ฝ่ายซ่อมบารุงและกาจัดน้าเสีย ประจาปีงบประมาณ
2561

สถิติจานวนเตียง
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- จานวนเตียง จาแนกตามกลุ่มงาน ประจาปีงบประมาณ 2561
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- จานวนเตียง จาแนกตามหอผู้ป่วย ประจาปีงบประมาณ 2561
- อัตราการครองเตียง ตามหอผู้ป่วย แยกเป็นรายเดือนปีงบประมาณ
2561
- วันคงพยาบาล ตามหอผู้ป่วย แยกเป็นรายเดือนปีงบประมาณ 2561
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- อัตราการครองเตียง ตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2561

165

- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานอายุรกรรม ปีงบประมาณ 2561
- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานอายุรกรรม(รวมเตียงป้องกันโรค
ระบาด)* ปีงบประมาณ 2561
- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ปีงบประมาณ 2561

165

- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานศัลยกรรม ปีงบประมาณ 2561

167

- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ปีงบประมาณ 2561

167

- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานสูติกรรม ปีงบประมาณ 2561

168

- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานนรีเวชกรรม ปีงบประมาณ 2561

168

- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานจักษุ ปีงบประมาณ 2561

169

- อัตราการครองเตียง กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ปีงบประมาณ 2561

169

161
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166
166

- วันนอนเฉลี่ยต่อราย ตามหอผู้ป่วย แยกเป็นรายเดือนปีงบประมาณ
2561
- อัตราจานวนผู้ป่วยต่อเตียง ตามหอผู้ป่วย แยกเป็นรายเดือน
ปีงบประมาณ 2561
- ตารางแสดงจานวนเตียงที่ใช้จริงต่อวัน ตามหอผู้ป่วย แยกเป็นราย
เดือนปีงบประมาณ 2561
- ตารางแสดงช่วงเวลาว่างของเตียง ตามหอผู้ป่วย แยกเป็นรายเดือน
ปีงบประมาณ 2561

สถิติเพื่อการวางแผน
- ตารางแสดงน้าหนักสัมพัทธ์(RW) เฉลี่ยตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของ
-

ผู้ป่วยใน จาแนกเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ 2561
รายงานสถิติ 10 อันดับ กลุ่มโรคผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2561
ตารางแสดงโรคที่พบบ่อย 20 อันดับแรก (โรคหลัก) ของผู้ป่วย
จาหน่ายปีงบประมาณ 2561
ตารางแสดงอันดับสาเหตุการตายผู้ป่วยใน ประจาปีงบประมาณ 2561
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โรงพยาบาลกลาง 120 ปี จากอดีตสู่ปัจจุบัน
โรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครถือเป็นโรงพยาบาลชั้นนาแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
ที่มีประวัติยาวนานถึง 120 ปี มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์
พยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัยรวมถึงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นที่พึ่งพิงแก่
ประชาชนผู้เจ็บป่วยได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
จุดกาเนิดโรงพยาบาลกลาง
ใครจะเชื่อว่า...ที่มาที่ไปของโรงพยาบาลกลางนั้นวัตถุประสงค์แรกของการก่อตั้งโรงพยาบาล คือสร้างเป็น
โรงพยาบาลสาหรับรักษาหญิงโสเภณี

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากที่ได้มีการตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้น จึงได้มีกระแส
พระราชดาริยกภาษีบารุงถนนให้กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล มาทาประโยชน์ในกิจการสุขาภิบาล
จากนั้นพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาลในขณะนั้น ได้รายงานต่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ได้ให้นายแพทย์ พี .เอ. ไนติงเกล ไปหาที่ที่จะทาโรงพยาบาลได้แล้วที่บ้า นจีนแหยม ใกล้
ถนนเจริญกรุง ซึ่งตอนแรกคิดจะสร้างเป็นโรงพักพลตระเวน แต่เนื่องจากมีห้องหลายห้องสามารถใช้เงินที่ได้มาจาก
ภาษีบารุงดัดแปลงให้เป็นโรงพยาบาลสาหรับรักษาหญิงโสเภณีได้
แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานกระแสพระราชดาริตอบกลับมาว่า
อยู่กลางตลาดชัดนักเหมาะสาหรับเป็นโรงพักจะดีกว่า
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ดังนั้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2441 พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการกรมสุขาภิบาล จึงได้หาสถานที่
ใหม่ใกล้ถนนหลวงที่เพิ่งตัดใหม่ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานวัดพลับพลาไชย อยู่ห่างถนนพอสมควร เป็นที่อยู่อาศัยของ
คนจีนที่เลี้ยงเป็ดและไก่ พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์เห็นสถานที่แห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะสร้ างเป็นโรงพยาบาลสาหรับ
รักษาหญิงโสเภณีจึงได้สั่งให้รื้อบ้านของมิสเตอร์ ยอน แมกกลิน ซึ่งได้ตกเป็นสมบัติของรัฐบาล จากตาบลถนนสีลม
มาปลูกในที่ว่างแห่งนี้ และดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลสาหรับรักษาหญิงโสเภณีหลังจากนั้นในวันที่ 24 พฤษภาคม
2441 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัวได้ทรงอนุญาตให้สร้างโรงพยาบาลสาหรับรักษาหญิงโสเภณีขึ้นที่
หลังวัดโคก (วัดพลับพลาไชย ) โดยเริ่มก่อสร้างในวันที่ 20 มิถุนายน 2441 โดยใช้เงินก่อสร้างจริงจานวนทั้งสิ้น
22,807 บาท
เมื่อสร้างเรือนโรงพยาบาลแล้วเสร็จ กรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลไม่มีงบประมาณในการดาเนินการ
ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติป้องกันโรคทางกามกิจก็ไม่ได้ประกาศใช้ กรมกองตระเวนกระทรวงนครบาล ซึ่งมี
โรงพยาบาลกรมพลตระเวนอยู่ แล้ ว ณ. ตาบลศาลาแดง มีเตียงรับผู้ ป่ว ย 12 เตียงเท่านั้ นจึงไม่เพี ยงพอต่อการ
ให้บริการ จึงมีความคิดที่จะขอเช่าเรือนโรงพยาบาลสาหรับรักษาหญิงโสเภณีของกรมสุขาภิบาลที่สร้างเสร็จแต่ยัง
ไม่ได้เปิดดาเนินการ แต่สังกัดอยู่ในกระทรวงเดียวกัน
กรมกองตระเวน กระทรวงนครบาล จึงได้ย้ายโรงพยาบาลกรมพลตระเวน จากตาบลศาลาแดงมาอยู่ที่
เรือนโรงพยาบาลสาหรับรักษาหญิงโสเภณี ริมถนนหลวงแห่งนี้ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2443 ทาให้สามารถรับผู้ป่วย
ได้ 32 เตียง เสริมได้อีก 4 เตียง จากนั้นจึงได้ตั้งชื่อว่า โรงพยาบาลกรมพลตระเวน ( รายงานประจาปีที่แพทย์ใหญ่
กรมสุขาภิบาลเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Police Hospital ) จุดประสงค์ของโรงพยาบาลกรมพลตระเวนมีไว้เพื่อ
ใช้รักษาพนักงานของกรมกองตระเวน หรือผู้บาดเจ็บที่ถูกทาร้ายและมีหนังสือส่งตัวจากกรมกองตระเวนเท่านั้น
ต่อมาสัดส่วนของพลเรือนที่เข้ามารักษามีจานวนมากขึ้นกว่าเดิมมาก ในวันที่ 20 ธันวาคม 2458 จึงได้โอน
โรงพยาบาลกรมพลตระเวนมาอยู่ในบังคับบัญชาของกรมสุขาภิบาล และเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลกรมพลตระเวน
เป็นโรงพยาบาลกลางเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2458 ส่วนโรงพยาบาลของกรมกองตระเวนแยกออกไปตั้งอยู่ที่สถานี
ตารวจพระราชวังเพื่อรักษาพลตระเวนที่เจ็บป่วยโดยใช้ชื่อว่า กองแพทย์กลางกรมตารวจ
นายแพทย์มอเดน คาทิว รักษาการแพทย์ใหญ่กรมสุขาภิบาลซึ่งขณะนั้นมีหน้าที่สอนนั กเรียนแพทย์ด้วย ได้
ชักชวนแพทย์ ป ระกาศนี ยบั ตรที่จ บใหม่มาจากโรงเรียนราชแพทย์วิทยาลั ยรุ่น ที่ 21 พ.ศ. 2458 มารับราชการ
ตาแหน่งแพทย์ในกรมสุขาภิบาลและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น 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
นครบาลชั้นแรกเป็นแพทย์ประจาอยู่โรงพยาบาลกลางและได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็นลาดับจนเป็ นแพทย์ผู้รักษาการ
โรงพยาบาลกลางในปีพ.ศ. 2460-2468 หลังจากนั้นได้รับทุนจากมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ไปศึกษาวิชาการสาธารณสุข
ณ มหาวิทยาลัย John Hopkinsเมื่อกลับจากการศึกษาชั้นแรกดารงตาแหน่งปลัดกรมชั้น 1 กองแพทย์สุขาภิบาล
กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นโดยลาดับ เมื่อสถาปนากรมสาธารณสุขเป็นกระทรวง
การสาธารสุขได้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมสาธารณสุขและภายหลังเป็นปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขโดยลาดับ
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โรงพยาบาลกลางยุคแรก

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงธรรมการ ขอโอนนายแพทย์นิตย์ เวชช
วิศิษฎ์ (ขณะนั้นทางานเป็นอาจารย์แผนกกายวิภาค ในตาแหน่งอาจารย์โท ที่ศิริราชพยาบาล) ให้มารับราชการที่
โรงพยาบาลกลาง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2469 ในตาแหน่ง
“รั้งนายแพทย์ผู้อานวยการ ”และได้เป็นนายแพทย์ผู้อานวยการวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2471
โรงพยาบาลกลางในช่วงที่นายแพทย์นิตย์ เวชชวิศิษฎ์ เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาล ลักษณะ
โรงพยาบาลอยู่ในย่านชุมชนกลางเมือง ส่ วนใหญ่ ประชาชนมักเรียกว่าโรงพยาบาลวัดโคก ที่ดินประมาณ 4 ไร่
ด้านหน้ าติดถนนหลวง ทิศเหนื อติดถนนเสื อป่า อีกสองด้านคือบ้านเรือนประชาชน ปลู กอาคารตรวจโรคคนไข้
โดยรอบ (แบบกระทรวงกลาโหม) ยากที่จะขยาย
บุคลากรแพทย์และพยาบาลมีน้อยมากต้องอยู่เวรกันถี่ พยาบาลส่วนใหญ่เป็นบุรุษพยาบาลที่ได้รับการ
อบรมจากเสนารักษ์ห รือไม่ก็ ฝึกกัน ขึ้น เองที่โรงพยาบาล คนไข้ที่รับเข้ารักษาในช่วงเวลานี้เป็นคนไข้ทุกประเภท
ยกเว้นคนไข้โรคจิต และยังมีคนไข้ตามฤดูกาลเช่น หน้าร้อน ว่างจากการทานาก็จะมีเรื่องตีรันฟันแทง คนไข้จะเป็น
พวกอุบัติเหตุมาจากกินเหล้าเป็นต้นเหตุ พอหน้า เข้าพรรษาเป็นหน้าฝนละเว้นการดื่ มเหล้าคนไข้ส่วนมากมักเป็น
พวกถูกยิง หน้าตรุษสารททางจีนก็จะเป็นคนไข้ที่เกิดจากการแทงกันของพวกอั้งยี่ต่างก๊กต่างเหล่า
ระเบี ย บการปกครองยุ ค นั้ น ยั งไม่ มี ค ณะกรรมการข้ า ราชการพลเรือ นนายแพทย์ ผู้ อ านวยการต้ อ ง
รับผิดชอบทุกอย่าง ในปีพ.ศ. 2477 จึงได้เริ่มก่อสร้างตึกคนไข้ใหม่ โดยเริ่มทาแปลนอาคาร สร้างตึกด้านถนนเสือป่า
แทนเรือนไม้ที่ผุพัง ลักษณะเป็นตึก สามชั้นครึ่ง บริษัทเกอร์สันแอนด์ซันเป็นผู้ประมูลในราคา 127,330.00บาท ใช้
เงินบารุง 27,330.00 บาท กระทรวงมหาดไทยอนุมัติเงินสลากกินแบ่ง 100,000.00 บาท สร้างเสร็จเปิดบริการวันที่
31 มกราคม พ.ศ.2479
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จากนั้นในปีพ.ศ. 2481 ได้สร้างตึกอานวยการขึ้นอีกหนึ่งอาคาร โดยสร้างจากเงินสะสมของโรงพยาบาลที่
มีอยู่ประมาณ 110,873.00 บาท และเปิดประมูลสร้างตึก ด้วยจานวนเงิน 122,130.00 บาท เทศบาลช่วยออกให้
11,257.00 บาท ตึกอานวยการหลังนี้จึงแล้วเสร็จ เป็นอาคารสามชั้นหลังคาแบน ออกแบบไว้เช่นนี้เพื่อการต่อเติมได้
ในภายหลัง ซึ่งต่อมาก็ได้ต่อเติมขยายทั้งด้านสูงและกว้าง จนในปีพ .ศ. 2489 สามารถใช้เป็นที่พัก และโรงเรียน
พยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยได้ โรงพยาบาลกลางมีสิฟท์ใช้กับตึก 1 หรือตึกผู้ป่วยด้านถนนเสือป่าเป็นแห่งแรกใน
เมืองไทย
การขยายที่ดินของโรงพยาบาลกลาง

การขยายพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลกลาง แต่เดิมโรงพยาบาลกลางมีพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา เมื่อ
กิจ การโรงพยาบาลเจริ ญ ก้ าวหน้ าขึ้ น จึ งต้ อ งมี ก ารขยั บ ขยายพื้ น ที่ เนื่ องจากคนไข้อ ยู่ กัน อย่ างแออั ด ผู้ บ ริห าร
โรงพยาบาลจึงได้มีดาริที่จะขยับขยายโรงพยาบาลหลายครั้งได้แก่
1. สมเด็จพระราชบิดาได้เสด็จโรงพยาบาลกลางในหลายวาระ ทรงพระดาริที่จะซื้อที่ดินติดต่อ กับที่ดินของ
โรงพยาบาลกลาง วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2472 ทรงพระดาหริที่จะขอซื้อที่ดินของพระยาบาเรอบรมบาท (ที่ตั้ง
ธนาคารกรุงเทพ ถนนเสือป่า ในปัจจุบัน ) ได้รับสั่งให้ พระยาบาเรอบรมบาทเข้าเฝ้าที่โรงพยาบาลกลาง เพื่อขอซื้อ
ที่ดินแต่เจ้าของเสียดาย จึงกราบทูลขอให้ทรงพิจารณาแลกที่ดินกับที่ดินโรงเลี้ยงเด็กของพระวิมาดาเธอฯ ทาให้
พระองค์ ทรงกริ้ ว ช่ว งกลางเดือนพฤษภาคมสมเด็ จพระราชบิ ดาทรงประชวรฝี ที่ ตับ และสิ้ น พระชนม์วันที่ 24
กันยายน พ.ศ. 2472 โครงการซื้อที่ดินจึงยกเลิกไป
2. ในปีพ.ศ. 2490 นายประพัฒน์ วรรธนะสาร นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพคนที่ 7 ได้ให้เจ้าหน้าที่
ลองติดต่อขอซื้อที่ดินดังกล่าว แต่ไม่ประสบผลสาเร็จ เพราะเจ้าของที่ดินเรียกราคาสูงมากเกินกว่าที่เทศบาลนคร
กรุงเทพจะตกลงได้
3. ในปีพ.ศ. 2501 นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพคนที่ 14 เคยมีดาริจะเวนคืนที่
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4. ในปีพ.ศ. 2501 ดร.ชานาญ ยุวบูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพคนที่ 13 และ 15 มีความเห็น
ว่า โรงพยาบาลกลางมีความจาเป็นต้องได้รับการขยายทั้งบริเวณพื้นที่ และขยายกิจการด้านรักษาพยาบาลเพื่อจะได้
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น นโยบายขยายปรับปรุงโรงพยาบาลกลาง คือ
4.1 ขยายบริเวณโดยเสนอรัฐบาลขอให้ออกกฎหมายเวนคืน
4.2 สร้างโรงเรียนพยาบาล เพิ่มตาแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เป็นการสร้างฐานกาลังบุคลากรไว้
4.3 สร้างอาคารรักษาพยาบาลเพื่อให้รับคนไข้ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ได้สัดส่วนกับจานวนประชากร
ที่เพิ่มมากขึ้น
หลังจากที่ ดร.ชานาญ ยุวบูรณ์ ได้ให้โรงพยาบาลกลางจัดทาโครงการขยายและปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อขอ
อนุ มั ติ จ ากรั ฐ บาลในการเวนคื น ที่ ดิ น ของประชาชนที่ ชิ ด กั บ โรงพยาบาล ต่ อ มารั ฐ บาลได้ อ นุ มั ติ โ ดยตรา
“ พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตาบลป้อมปราบ อาเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดพระนคร พ.ศ.
2506 ”เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2506 การเวนคืนได้แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2517 ที่ดินที่ได้จากการเวนคืนทั้งหมดเป็น
เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 24.80 ตารางวา ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

วิวัฒนาการการปกครองของโรงพยาบาลกลาง

