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ประวัติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  สร้างขึ้นโดยพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระประสงค์ที่จะทรงบ าเพ็ญพระ
ราชกุศลพร้อมด้วยพระราชภาดาและภคินี  สนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเมื่อคร้ังพระพุทธเจ้าหลวงทรงพระชนม์อยู่นั้น ได้
ทรงพระราชด าริจัดตั้งสภากาชาดซึ่งเรียกกันในเวลานั้นว่าสภาอุณาโลมแดง ขึ้นไว้ส าหรับการ
รักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยตามคติของนาน าชาติที่เจริญแล้ว  แต่การสภากาชาดไทยยังไม่แล้ว
เสร็จบริบรูณ์ ถ้าจะทรงบริจาคทรัพย์สินสร้างโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้นก็จะเป็นพระกุศลอัน
ประกอบด้วยถาวรประโยชน์อนุโลมตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และเป็น
เกียรติแก่ราชอาณาจักรเมื่อทรงพระราชด าริเห็นพ้องกันบรรดาพระโอรส พระธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ จึงบริจาคทรัพย์ร่วมกันสมทบกับทุนของสภากาชาดสร้าง
โรงพยาบาลขึ้น และทรงโปรดให้พระราชทานนามตามพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมชนกนาถว่า     
“โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เสร็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2457 
 ตามแจ้งความของสภากาชาด เมื่อ 1 พฤษภาคม 2457 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายให้โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลที่ดีจริงต้องตามวิทยาศาสตร์แผ่พระเกียรติยศในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กับทั้งแพร่เกียรติยศของชาติไทย บริการ
รักษาพยาบาลช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ให้บริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ทั่วใน
ยามสงครามและยามปกติ โดยยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั่ วไป 
โดยไม่เ ลือก ชาติ ชั้น วรรณะ ลัทธิ ศาสนา หรือความคิ ดเห็นทางการเมืองโดย ให้บริการทาง
การแพทย์พยาบาล ตลอดจนการน าเทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยรวมทั่ง
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรักษาพยาบาล มีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการรักษา พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับอย่างต่อเน่ืองท าให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในด้านการ
รักษาพยาบาล ทั้งนี้ด้วยการประสานงานกันอย่างดีระหว่างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นอกจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมนิสิต
แพทย์ประจ าบ้าน ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนรังสีเทคนิคซึ่งผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ในสายงานเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาเป็นศูนย์ของความดีเด่น
ทางวิทยาการในหลายสาขาวิชาของวงการแพทย์ในปัจจุบัน และยังคงมุ่งมันที่พัฒนางานบริการของ
โรงพยาบาลต่อไปให้สมกับค าขวัญของโรงพยาบาล “บริการก้าวไกล อุทิศใจรับใช้สังคม ”  
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นอกจากนี้ยังได้เพิ่มศักยภาพของการท างานในองค์การให้เป็นที่ยอมรับของสากล  จากการท า
หน้าที่หลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมการบริหาร และการปฏิบัติงานใน
องค์การต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย  ท าให้ผู้บริหารองค์การต้องใช้ภาวะผู้น าในการบริหาร ต้องใช้
กระบวนการจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ พอใจ และปฏิบัติงานจากความต้องการ
ของบุคลากรเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพมากกว่าการใช้อ านาจบังคับบัญชา หรือ
ใช้การสั่งการ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นองค์การที่มีบุคลากรหลากหลายต าแหน่งงาน 
ที่มีความรู้ ในหลายสาขาที่แตกต่างกัน  ผู้บริหารจึงควรให้ความสนใจในการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลเหล่านั้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมทัศนคติของแต่ละคน เพื่อสร้างความผูกพัน
ให้กับบุคลากรซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการปฏิบัติงานขององค์การ จะได้ทุมเทความรู้ ความสามารถ 
และเต็มใจที่จะท าให้งานขององค์การบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 
วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลชั้นน าระดับโลก  
 
พันธกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ก าหนดพันธกิจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทยไว้ 2 พันธกิจ ดังนี้ 

1. ให้บริการรักษาพยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพที่เป็น

เลิศด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบา ลสนับสนุน

การค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรม และบริการวิชาการที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับสากล 

2. บริหารจัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงินมีธรรมาภิบาล 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร 

 

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ปัจจุบัน โรพงยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาไทย ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์ขององค์การ 

คือ 4E’s ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังต่อไปนี้ 

1. Clinical Excellence(ความเป็นเลิศทางคลินิก) 

 1.1 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิกในกลุ่มโรคซับซ้อน 
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 1.2 การด าเนินการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวม – อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 

 1.3 การผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะ

และคุณภาพเป็นเลิศตรงตามความต้องการของประเทศ 

 1.4 ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อ

พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศและชี้น าประเทศในด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

2. Care Excellence (ความเป็นเลิศทางด้านบริการดูแลผู้ป่วย) 

 2.1 ลดความเสี่ยงที่ส าคัญในกระบวนการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งความเสี่ยงทางคลินิก 

เพื่อการบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัย 

 2.2 การยกระดับมาตรฐานและผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วย  

 2.3 การปรับปรุงกระบวนการบริการผู้ป่วยและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  

 2.4 การสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพและการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้ป่วย  

3. Organization Excellence (ความเป็นเลิศของการจัดการองค์การ) 

 3.1 องค์กรมีความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน  

 3.3 การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล  

 3.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและบริการ  

 3.5 พัฒนารับการประเมินผู้บริหารในระดับต่างๆ  

 3.6 มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

 3.7 พัฒนางานด้านการตลาดและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ  

 3.8 มีโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน  

4. Staff Excellence (ความเป็นเลิศของบุคลากร) 

 4.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 4.2 การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  

 4.3 บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน  

 4.4 บุคลากรมีสุขภาพดี  

 4.5 บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ที่น ามาใช้ประโยชน์ได้  
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 4.6 มีวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนรู้ ความเสี่ยง ความปลอดภัย  

 4.7 มีผู้น าที่มีประสิทธิภาพ  

 

ค่านิยมหลักของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ปัจจุบัน โรพงยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาไทย ได้ก าหนด ค่านิยมหลักขององค์การ 

คือ  MED IS CU  ซึ่งแต่ละตัวอักษรมีความหมายดังต่อไปนี้ 

1. Morality (จริยธรรม) กล่าวคือ การปฏิบัติงานที่ค านึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ หลักศาสนา

กฎหมาย ความเสมอภาค ความโปร่งใส และมนุษยธรรมตามหลักการของ   สภากาชาดไทย 

2. Excellence (ความเป็นเลิศ) กล่าวคือ การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลการ

ด าเนินงานที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติและเป็นเลิศทั้งในด้านการบริการ การเรียนการสอนและ

งานวิจัย สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เกิด

ความยั่งยืนขององค์กร 

3. Dignity (ความภาคภูมิใจ) กล่าวคือ ความรู้สึกยึดมั่นในองค์ก าร ความผูกพันและ

ภาคภูมิใจที่ท างานในสถาบันภายใต้พระนาม ”จุฬาลงกรณ“์ 

4. Innovation (นวัตกรรม -การเรียนรู)้ กล่าวคือ การมุ่งสู่การเป็นองค์ก ารแห่งการเรียนรู้ 

โดยบุคลากรและหน่วยงานมีการประเมินตนเองและพัฒนาตนเองและองค์ก ารอย่างต่อเน่ือง มี

ความคิดสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจน

สามารถท าให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 

5. Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม ) กล่าวคือ การให้ความส าคัญต่อ

ความรับผิดชอบที่มีต่อสาธารณะ มุ่งเน้นจริยธรรม การคุ้มครองป้องกันสุขอนามัยของสาธารณะ 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. Continuous Improvement (พัฒนาอย่างต่อเน่ือง) กล่าวคือ การปฏิบัติงานให้สอดคล้อง

กับมาตรฐาน   มีความถูกต้อง   ความปลอดภัย และความรวดเร็ว มีความผิดพลาดน้อยที่สุด  ผู้รับ

ผลงานมีความประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ มีการทบทวนผลการด าเนินการ และปรับปรุงผลการ

ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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7. Unity (สามัคคี ) กล่าวคือ การท างานร่วมกันเป็นทีมในการท างาน เ พื่อนช่วยเพื่อน        

มีการประสานงานที่ราบรื่น สมัครสมานสามัคคี เชื่อมโยงและบูรณาการ สอดคล้องในทิศทาง

เดียวกัน 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้แยกออกเป็น 2 ส่วนอย่างเด็ดขาดแต่ก็ยังมีความพยายามที่จะผสมผสานการด าเนินงานทางด้าน
การบริหารของทั้งสองสถาบัน เพื่อที่จะให้บรรลุถึงประสิทธิภาพตามที่ต้องการ พร้อมทั้งบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันดังนั้น คณบดีคณะแพทยศาสตร์จึงได้รับต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย  
  เมื่อต้นเดือนเมษายน 2553 ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตการณทางการเมืองและเศรษฐกิจ  ซึ่งมี
ผลกระทบแพร่กระจายไปเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้องปิด
ท าการ1-2 วัน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ท าให้บุคลากรขาดขวัญก าลังใจ
ในการท างาน เป็นเหตุให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้องปรับแผนการบริหารงานภายในทั้งองค์การ 
เพื่อให้สอดคล้องกั บภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมือง ได้มีการรณรงค์ฟื้นฟูสภาพจิตใจของ
บุคลากร ทุกระดับ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการผู้ป่วยและญาติในเชิงรุกให้มากขึ้น สร้าง
ภาพลักษณ์ของการให้บริการที่ผู้ป่วยและญาติพึงพอใจในเร่ืองความสะอาด สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
สอบถามได้ทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพของการท างานในองค์การ
ให้เป็นที่ยอมรับของสากล 
 

2.1.1 บทบาทหน้าท่ี 
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นองค์การกุศล ให้ระบบการ

บริหารงานเหมือนระบบราชการ โดยให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนทุกระดับ ทุกเชื้อชาติ และ
นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนรังสีเทคนิคซึ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสายงาน
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาเป็นศูนย์ของความดีเด่นทางวิทยาการในหลายสาขาวิชาของ
วงการแพทย์ในปัจจุบัน และยังคงมุ่งมันที่พัฒนางานบริการของโรงพยาบาลต่อไปให้สมกับค าขวัญ
ของโรงพยาบาล “บริการก้าวไกล อุทิศใจรับใช้สังคม”  
ภารกิจดังกล่าว ท าให้ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต้องให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรทุกระดับ 
  ในการศึกษาครั้งน้ี เน้นไปที่บุคลากรประจ าฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
มีทั้งสิ้น 33 ฝ่าย ที่คอยให้การสนับสนุนงานทางด้านเอกสารต่าง ๆ ตั้งแต่ คัดเลือกคนเข้ามาท างาน
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ในองค์การ ดูแลเร่ืองสวัสดิการต่าง ๆ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากรใหม่และเก่าเพื่อเพิ่มความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากขึ้น   
 

2.1.2 ลักษณะงานในองค์การ 
 ลักษณะงานหลักภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แบ่งลักษณะงานออกเป็น 3 
ด้าน ดังนี ้

1. งานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีทั้งการให้บริการภายในเวลาราชการ และ
นอกเวลาราชการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติ ในการมารับบริการการรักษาพยาบาล 

2. งานด้านการฝึกอบรมนิสิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน ของคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนรังสีเทคนิคซึ่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในสายงาน
เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาเป็นศูนย์ของความดีเด่นทางวิทยาการในหลายสาขาวิชาของ
วงการแพทย์ในปัจจุบัน  

3. งานด้านการบริหารงานบุคคลของทุกฝ่าย โดยดูแลตั้งแต่คัดเลือกคนเข้ามา
ท างาน เร่ืองสวัสดิการต่าง ๆ การรักษาคนเก่ง-คนดี ไว้กับองค์การ การจัดฝึกอบรมบุคลากรทุก
ระดับทางด้าน การให้บริการ และการสื่อสารที่ดีภายในและภายนอกองค์การ 
 

 
 
 
 
 


