
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
 

วันสถาปนาหนวย 25  พฤศจกิายน 2495 

ท่ีตั้งหนวย  315  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400  

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา (รพ.รร.6) เปนโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจท่ี 

3600 (เปดใหบริการจริง 1039เตียง) ตั้งอยูใจกลางกรุงเทพมหานคร ใกลอนุสาวรียชัยสมรภูมิ แรกกอตั้งเม่ือป พ.ศ. 

2475 เปนกองเสนารักษ จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ตอมาในป พ.ศ. 2495 กองทัพบกไดกราบบังคมทูลขอพระบรมรา

ชานุญาต อัญเชิญพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวมาเปนชื่อของโรงพยาบาล เพ่ือเปนการ

เฉลิมพระเกียรติและนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยไดกระทําพิธีเปดปายชื่อ  เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2495 ซ่ึงถือเปนวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 รพ.รร. 6 เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในสังกัดกองทัพบกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด เปนหนวยข้ึนตรงของ  ศูนย

อํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา กรมแพทยทหารบก 

 ยามปกติ   ใหบริการตรวจรักษาโรคท่ัวไปและโรคเฉพาะทางแกผูรับบริการ ซ่ึงประกอบดวย ทหาร และ

ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังรับผูปวยท่ีสงตอมาจากโรงพยาบาลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสังกัด

กองทัพบก รพ.รร.6 จัดบริการตรวจรักษาแกผูใชบริการท้ังผูปวยนอกและผูปวยใน โดยบริการตรวจรักษาแบบผูปวย

นอกมีท้ังในเขตพ้ืนท่ีของโรงพยาบาล และหนวยตรวจโรคซ่ึงกระจายอยูตามพ้ืนท่ีของหนวยทหารท่ัวกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 12 แหง  

 ภาวะสงคราม  รพ.รร. 6 จัดเปนโรงพยาบาลในเขตหลัง ทําหนาท่ีรับทหารท่ีปวยเจ็บท่ีสงตอมาจาก

โรงพยาบาลสวนหนา เพ่ือตรวจรักษาและบําบัดฟนฟู 

บริการหลัก (Main service): 
 1. บริการตรวจรักษา  

 มี 3 ระบบบริการหลัก ไดแก บริการตรวจรักษาผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน 

 สาขาหลักท่ีเปดบริการตรวจรักษา มี 12 สาขา ไดแก อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม 

ออรโธปดิกส จักษุกรรม โสต ศอ นาสิกกรรม จิตเวช เวชศาสตรฟนฟู ทันตกรรม เวชศาสตรครอบครัว อุบัติเหตุและ

เวชกรรมฉุกเฉิน   

 ศูนยการแพทยเฉพาะทางระดับตติยภูมิชั้นสูง ( Center of Excellence) ท่ีเปดใหบริการ ไดแก ศูนยมะเร็ง 

ศูนยอุบัติเหตุ ศูนยโรคหัวใจ (สิรินธร) ศูนยปลูกถายอวัยวะ และศูนยเวชศาสตรทหาร นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาศูนย

การแพทยเฉพาะทางระดับตติยภูมิชั้นสูงเพ่ิมเติม ไดแก ศูนยโรคหลอดเลือดสมอง ศูนยวินิจฉัยและรักษาดวยการสอง

กลองศูนยโรคลมชัก และศูนยวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ 

 2. การฝกอบรมแพทยหลังปริญญา  

 เปดฝกอบรมแพทยหลังปริญญาโดยไดรับอนุมัติจากแพทยสภาจํานวน 42 หลักสูตร (หลักสูตรวุฒิบัตรแสดง

ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาตางๆท้ังแพทยประจําบานสาขาหลักและแพทยประจําบาน
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ตอยอดอนุสาขาตางๆ) และเปนโรงพยาบาลหลักสําหรับการฝกปฏิบัติในชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย (นศพ.) และ

นักเรียนแพทยทหาร (นพท.) ของวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา (วพม.)  รวมท้ังนักเรียนพยาบาล (นรพ.) ของ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.) และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันอ่ืนๆ ท่ีเปนสถาบันรวมฝก  

 3. การวิจัย 

 มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการวิจัยทางวิทยาศาสตรการแพทยรวมท้ังเวชศาสตรทหาร  

 มีศูนยพัฒนางานวิจัย รพ.รร. 6 ทําหนาท่ีสงเสริมสนับสนุนการวิจัยโดยประสานความรวมมือกับหนวย

ขางเคียงในพ้ืนท่ี ไดแก วพม. วพบ. สถาบันพยาธิวิทยา (สพธ.) และสถาบันวิจัยแพทยทหาร (สวพท.)  

แผนยุทธศาสตรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา พ.ศ. 2563-2567 

   วิสัยทัศน (Vision) : 
 สถาบันการแพทยชั้นนําของกองทัพใน ระดับภูมิภาค (We’ll be the Army’s leading medical center in 
the region by 2024) 

   คานิยม (Value) : 
 ไดแก สามัคคี มีวินัย ใสใจบริการ ผลงานเปนเลิศ เชิดชูคุณธรรม 

สามัคคี หมายถึง  
 มุงเนนบุคลากร (Workforce focus) 

มีวินัย หมายถึง  
 ภาวะผูนํา (Leadership)  
 ความซ่ือสัตย (Altruism)  
 ระบบเกียรติศักดิ์ (Honor system)  
 จรรยาบรรณวิชาชีพและวนิัยเยีย่ม (Integrity) 

ใสใจบริการ หมายถึง  
 มุงเนนผูรับบริการ (Customer focus)  
 ใชขอมูลในการทํางาน (Management by fact) 
 ใหความสําคัญกับการเรียนรู (Individual & organization learning) 
 การเรียนรูระดับบุคคลและองคกร (Individual & organization learning) 
 มุงเนนอนาคต (Focus on future) 
 สรรคสรางนวัตกรรม (Innovation) 
 ความคลองตัว (Agility)  

ผลงานเปนเลิศ หมายถึง  
 มุงเนนผลลัพธ (Focus on result)   

เชิดชูคุณธรรม หมายถึง 

อัตลักษณ ความหมาย/ บริบทท่ีเกี่ยวของ หนวยท่ีเกี่ยวของ 
ซ่ือสัตย  
(Honest) 

ความหมายในทางปฏิบัติ 
- การตรงตอเวลา  
- ไมคดโกง 

๑. งานบริการผูปวยนอก บริการท่ี
ดานหนา (หองตรวจโรค)   

๒. งานบริการผูปวยใน 
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- ไมลกัขโมย 
- ความไววางใจ  
- ความบริสุทธิ์ใจ  
- ไมโกหก   

บริบท: ตรงตอเวลา ไมโกหก สรางความไววางใจ 

๓. งานบริการผูปวยฉุกเฉิน 
๔. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  
๕. งานกําลังพล 
๖. งานสงกําลังบํารุง  
๗. งานบัญชีและการเงิน 
๘. งานสนับสนุนอ่ืน ๆ  เสียสละ  

(Altruism) 
 

ความหมายในทางปฏิบัติ 
- มีน้ําใจ 
- ความเอ้ือเฟอ  
- การแบงปนใหแกกัน  
- ไมมีจิตใจคับแคบ  
- ไมเห็นแกตัว 

บริบท: เสียสละความสุขสวนตัวเพ่ือสวนรวม 
สํานึกในหนาท่ี 
(Conscientiousness) 

ความหมายในทางปฏิบัติ 
- ทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ  
- รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- พัฒนาตนเองใหเชี่ยวชาญในหนาท่ี 
- มีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี  

บริบท: ทํางานในหนาท่ีใหดีท่ีสุด  
   คําขวัญ : 
 คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ  (Standard Quality of Care and Impressive Service) 

สมรรถนะหลักขององคกร (Core competency) : รพ.รร.6  มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ใน 3 ดานหลัก ไดแก 

1. การรักษาโรคซับซอนโดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

2. การผลิตและใชวิทยาการดานเวชศาสตรทหาร (Military medicine)  

3. การฝกศึกษาและผลิตผูเชี่ยวชาญในระดับหลังปริญญา  (Postgraduate medical training & 

subspecialty residency training) 

4. การเรียนรูผานการวิจัยโดยใชผูปวยเปนฐาน 

   ลูกคาสําคัญ 

 ผูใชบริการหลัก  ไดแก   ๑) ผูปวยทหารและครอบครัว    ๒) ผูปวยโรคซับซอนท่ีตองไดรับการตรวจรักษา
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 การแบงกลุมผูใชบริการหลัก แบงเปน ๒ แบบ คือ 
o แบงตามระบบบริการ ไดแก   ๑) ผูปวยนอก   ๒) ผูปวยใน   ๓) ผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ         

๔) ผูปวยคลินิกพิเศษนอกเวลา 
o แบงตามลักษณะบริการสุขภาพ ไดแก   ๑) กลุมศูนยการแพทยเฉพาะทางระดับตติยภูมิ 

๒) กลุมศัลยศาสตร ๓) กลุมอายุรศาสตร  ๔) กลุมโรคสตรีและเด็ก และ ๕) กลุมจิตเวชศาสตร 
 สวนตลาดสําคัญไดแก  

๑) ผูใชสิทธิ์กองทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลขาราชการ  
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๒) ผูใชสิทธิ์กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
๓) ผูใชสิทธิ์กองทุนประกันสังคม 
๔) ผูใชบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตรโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 2563-2567 : มี 4 ประเด็น ไดแก 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาตอยอดความเปนเลิศทางการแพทย 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาผูนํา ผูบริหาร และบุคลากรมืออาชีพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาโรงพยาบาลอัจฉริยะ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 
 

อาคารสถานท่ี 

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีบริเวณพ้ืนท่ีท้ังหมด 63 ไร 3 งาน 54 ตารางวา ทิศเหนือติดกับคลองสามเสน 

ทิศใตติดกับถนนราชวิถี ทิศตะวันออกติดกับวัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก) และทิศตะวันตกติดกับวิทยาลัย

แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา มีพระบรมราชาอนุสาวรีย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนท่ีเคารพสักการะของขาราชการและ

ครอบครัวในอาณาเขตโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดแก พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา, พระ

มหานาคชินะวรวรานุสรณมงกุฎราช และศาลทานทาวหิรัญพนาสูร ปจจุบันโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา มีอาคารตางๆ 

ดังนี้ 

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
- อาคารพัชรกิติยาภา 
- อาคารสมเด็จยา 90 
- อาคารมหาวชิราลงกรณ 
- อาคารทานผูหญิงประภาศรี 
- ตึก 8 ชั้น 
- อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร 
- ตึกรังสีรักษา 
- ตึกเวชศาสตรนิวเคลียร 
- ตึกศักดิเดชน 
- ตึกเวชศาสตรฟนฟู 
- อาคารรานอาหารสวัสดิการ/ฝายเกียกกาย/ฝายซักรีด 
- อาคารจอดรถ 

 
การปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย 

 1.  จัดชุดแพทยรวมถวายการอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว,สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
 2. จัดชุดแพทยรวมถวายการอารักขาพระราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล รวมท้ังแขกของกองทัพบก  
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 3. สนับสนุนภารกิจของหนวยข้ึนตรงกองทัพบก ในพระราชพิธี, พิธีและกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดรับการรองขอ  
 
 
 
เกียรติประวัติของหนวย 
 1.  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
เสด็จพระราชดําเนินทรงเขารับการถวายการตรวจพระวรกายดวยเครื่องเอ็กซเรย สนามแมเหล็ก เม่ือ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2543 
 2.   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ 
เสด็จพระราชดําเนินทรงเขารับการถวายการผาตัดรักษาพระอาการขอพระมัชฌิมา  (นิ้วกลาง) พระหัตถซาย เม่ือ 14 
มิถุนายน พ.ศ. 2550 
 3. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดรับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล ( Hospital Accreditation) จาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต 10 มีนาคม พ.ศ. 2546 และไดรับการ Reaccreditation 
เรื่อยมาจนปจจุบนั 
 4. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปน 1 ใน 9 องคกรท่ีไดรับรางวัลองคกรท่ีมีผลงานดีเดนใน ดานการบําบัด
ฟนฟูและพัฒนาผูติดยาเสพติด เม่ือ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2547 จากสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ มูลนิธิปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
 5.  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ใหเปนตัวแทน
กองทัพบก เพ่ือสงกระบวนงานการตรวจโรคผูปวยนอก กรณีไมมีหัตถการและตรวจพิเศษ (บัตรใหม) เขาพิจารณารับ
รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร. และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปน 1 ใน 6 สวน
ราชการสวนกลาง (ท้ังประเทศมี 10 หนวยงานราชการ) ท่ีไดรับรางวัลดีเดนในครั้งนี้ และไดรับรางวัลมาอยางตอเนื่อง 
 6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดรับการคัดเลือกจากสํานักปลัดบัญชีกองทัพบกใหเปนตัวแทนกองทัพบกเพ่ือ
สงกระบวนงานการใหบริการผูปวยนอกสําหรับคลินิกผูสูงอายุ กรณีบัตรนัด เขาพิจารณารับรางวัลคุณภาพการ
ใหบริการประชาชนของสํานักงาน ก.พ.ร. และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปน 1 ใน 7 สวนราชการ (ท้ังประเทศมี 8 
รางวัล) ท่ีไดรับรางวัลดีเดนในครั้งนี้ ฯลฯ 

 
 

………………………………………………………………………………………

คูมือปฐมนิเทศพยาบาลใหม ป 2563  หนา 5 
 



โครงสรางและการบริหารงานโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

 

  

ผอ.รพ.รร.6 

รอง ผอ.รพ.รร.6 (1) รอง ผอ.รพ.รร.6 (2) 

กองอํานวยการ 16 กองทางคลินิก กองการพยาบาล กองรอยพลเสนารักษ เวชบริภัณฑกลาง 

- แผนกธุรการและกําลังพล 

- แผนกการเงิน 
- แผนกพลาธิการ 
- แผนกขนสง 
- แผนกยุทธโยธา 
- แผนกเวชระเบียนและสถิต ิ
- แผนกสังคมสงเคราะห 

คูมือปฐมนิเทศพยาบาลใหม ป 2563  หนา 6 
 


	เกียรติประวัติของหน่วย
	เวชบริภัณฑ์กลาง
	กองร้อยพลเสนารักษ์
	กองการพยาบาล
	16 กองทางคลินิก
	กองอำนวยการ

