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ทิศทางนโยบายภาพรวม 
การจัดตั้ง ปรับระดับ ของหน่วยบริการสุขภาพ

มีการ
ตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองฯ
ในภาพรวมเขต

อย่างมีประสิทธิผล   
เพ่ือประเมินและ
คัดเลือกรายการ
ค าขอของหน่วย

บริการ

วางแผน และ
ตกลงทรัพยากร
ร่วมกันอย่าง
เป็นธรรม

เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ระบบบริการ
ในเขตสุขภาพ

สื่อสาร
ทิศทางและ
นโยบาย
ไปยัง

ผู้มีส่วนร่วม
ทุกระดับ

ทบทวน
ความก้าวหน้า

และ
ทิศทาง

การด าเนินงาน
ให้บรรลุ

เป้าประสงค์



ค านิยาม

จังหวัดด ำเนินกำรขอจัดต้ังหรือ
ขอสร้ำงโรงพยำบำลในอ ำเภอ
ที่ตั้งใหม่ ตำมเขตกำรปกครอง

ของกระทรวงมหำดไทย

จัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพ

หน่วยบริกำรสุขภำพทีม่ีควำมพร้อมต้องกำร
ปรับระดับศักยภำพสูงขึ้น โดยด ำเนินกำร

ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำระบบบริกำร 
(Service  Plan) ของเขตสุขภำพ 

ปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ

ควำมต้องกำรขยำยจ ำนวนเตียง
ของโรงพยำบำลให้ตรงกับ

ศักยภำพปัจจุบัน

ขยายเตียงหน่วยบริการสุขภาพ



ค านิยาม
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักสัมพัทธ์ 

หรือน้ าหนักสัมพัทธ์ 
ที่ปรับตามวันนอนของผู้ป่วยในทัง้หมด 

เตียงที่ใช้งานจริง ไม่รวมเตียงรอคลอด
เตียงทารกแรกเกิดที่มีอาการผิดปกติ 
เตียงตรวจโรค และเตียงสังเกตอาการ 

ร้อยละของการใช้เตียงทั้งหมด
ของผู้ป่วยใน ในช่วงเวลาที่ก าหนด 

ทั้งนี้การใช้เตียงจริงผู้ป่วยในไม่รวมถึงเตยีงคลอด 
หรือเตียงเสริม

การบริหารจัดการด้านการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและ ไม่ประสบปัญหา

ทางการเงิน ระดับ 7 

CaseMix Index (CMI) 

Active Bed 

อัตราครองเตียง 

ประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านการเงิน 



ระดับการจัดบริการ

• โรงพยำบำลศูนย์ (A)

• โรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ (S)

• โรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก (M1)

ตติยภูมิ

 สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน (สสช.) 
 ศูนย์สุขภำพชุมชนเมือง (ศสม.)
 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพสต.)

ปฐมภูมิ

o โรงพยำบำลชุมชนแม่ข่ำย (M2)
o โรงพยำบำลชุมชนขนำดใหญ่ (F1)
o โรงพยำบำลชุมชนขนำดกลำง (F2)
o โรงพยำบำลชุมชนขนำดเล็ก (F3)

ทุติยภูมิ



องค์ประกอบการจัดท ำหลักเกณฑ์กำรปรับระดับศักยภำพหน่วยบริกำรสุขภำพ

ประชากร
ภายในและนอกเครือข่าย

ขนาดที่ดิน
สภาพพื้นที่ สถานที่ตั้ง

มีความเหมาะสม 
โครงสร้างพื้นฐาน และ

ความพร้อมระบบสาธารณูปโภค 

ความพร้อมบุคลากร
(จ านวนและขีดความสามารถ )

ศักยภาพการให้บริการ
ด้านการรักษา

สถานะการเงิน
ของหน่วยบริการ

ความเป็นศูนย์
เช่ียวชาญระดับสูง

ที่มำ : - แนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรอตัรำก ำลังฯ , สถำบันพระบรมรำชชนก
- แบบมำตรฐำนพื้นที่ใชส้อย ,กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
- ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพโรงพยำบำลทั่วไป
- กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ(Service Plan) พ.ศ.2560-2564 , กองบริหำรกำรสำธำรณสุข

- กรอบโครงสร้ำงใหม่ ,กองบริหำรทรัพยำกรบุคคล
- ตัวชี้วัดกระทรวงสำธำรณสุข
- เกณฑช์ี้วัดควำมเส่ียงทำงกำรเงิน



หลักเกณฑ์การปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ

ประกอบด้วย 11 หลักเกณฑ์ ดังนี้

ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ระดับ S
ปรับระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A

จัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง(ศสม.)จัดตั้งสถานอีนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

จัดตั้งและปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2
จัดตั้งและปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1

จัดตั้งและปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F3

จัดตั้งและปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1
จัดตั้งและปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M2



Time line การพิจารณารายการค าขอ ปี 2561

พ.ย. 2560
ทบทวน2560 และ
จัดท าหลักเกณฑ์

ปี 2561

มี.ค. 2561

ประชุมพิจารณาค าขอ
ของเขตสุขภาพที่1-12 

(เป้าหมายมีแผน 3 ปี และมีค าขอ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่)

มี.ค. 2561

ประชุมแนวทางการจัดท าค าขอ
ปี 2561 และชี้แจงหลักเกณฑ์ใหม่

จัดประชุมพิจารณาค าขอจัดตั้ง 
ปรับระดับและขยายเตียง

เม.ย. 2561

พ.ค. 2561
ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอ

และมติทีป่ระชุม
น าเสนอผลการพิจารณาและขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองฯมิ.ย .2561

กบรส.รวบรวม ปรับแก้ไข
ตาม คณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองฯ อีกครั้ง 

ก.ค. 2561
น าผลการพิจารณา

ขอความเห็นชอบและอนุมัติ
จาก อ.ก.พ. สป.

ส.ค.2561

ก.ย.2561
สรุปและแจ้งผล

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง



การจัดท าแผนค าขอปรับระดับศักยภาพ ระยะ 3 ปี

เริ่มด าเนินการโครงการ

การจัดตั้งและปรับระดับ

ศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ

ตั้งแต่ปี 2559-2560

ใหส้่งรายการค าขอท่ีเป็น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

และผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ปีละ 2 รอบ ( รอบที่ 1 เดือน

มกราคม,รอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม)

ปี 2561 
ได้ทบทวนหลักเกณฑ์

และจัดท าคู่มือฯฉบับปรับปรุง

รูปแบบเดิมใหจ้ังหวัด
ประเมินศักยภาพหน่วยบริการ

พร้อมย่ืนเสนอค าขอ

ท าไม
ต้องท าแผนค าขอฯ

ระยะ 3 ปี

• แต่ละปีค ำขอมีจ ำนวนมำก
• ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน 

มีควำมยุ่งยำก ใช้เวลำนำน
• จังหวัด/สถำนบริกำรบำงแห่งไม่เข้ำใจ

หลักเกณฑ์ฯและวิธีกำรประเมินตนเอง

• กำรวำงแผนค ำขอล่วงหน้ำ ระยะ 3 ปี (2562-2564)
• กำรจัดท ำแผนยกระดับศักยภำพของหน่วยบริกำร

ภำยใต้เขตสุขภำพเดียวกัน
• หน่วยบริกำรสุขภำพท่ีมีควำมพร้อมได้รับกำรปรับระดับ

ศักยภำพอย่ำงเหมำะสม
• จัดท ำข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงจังหวัดและสถำนบริกำร



ขั้นตอนการจัดท าแผนค าขอล่วงหน้า ระยะ 3 ปี (2562-2564)

1

เตรียมการจัดท าแผน

• แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ
• ก ำหนดวัตถุประสงค์จัดท ำแผนปรับระดับศักยภำพ
• วิเครำะห์ข้อมูลและจัดระดับหน่วยบริกำร
• ท ำ gap analysis
• พิจำรณำโครงกำรของจังหวัด พิจำรณำจำกควำมสอดคล้องและขีดควำมสำมำรถ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ

3

• คณะกรรมกำรพัฒนำศักยภำพระดับเขต พิจำรณำ(ร่ำง)แผน
• เสนอผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง พิจำรณำอนุมัติ
• ส่งแผนปรับระดับศักยภำพมำยังกระทรวงสำธำรณสุข 

ด ำเนินกำรต่อไป

การอนุมัติและประกาศใช้แผนค าขอ

6

• แบบฟอร์มบัญชีรำยกำรค ำขอ
• แบบประเมินค่ำคะแนน
• แบบรำยกำรแยกประเภทค ำขอ
• แบบฟอร์มขนำดและเตียงแยกรำยเขต

จัดท ารายละเอียดรายการค าขอ
4

• บทน ำ
• สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเขตสุขภำพ
• ทิศทำงกำรพัฒนำสถำนบริกำรสุขภำพ
• รำยละเอียดรำยกำรค ำขอ

จัดท าแผนค าขอระยะ 3 ปี

5

ก าหนดยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำศักยภำพ

ระดับจังหวัด
2


