
กรอบแนวทางการจัดท าแผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพ 
ของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

1. เหตุผลความจ าเป็น 
เหตุผลความจ าเป็นในการจัดท าและวิเคราะห์แผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของ

หน่วยบริการสุขภาพ ได้อธิบายถึงความจ าเป็น ดังนี้ 
 1.เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานในระบบบริการสุขภาพระดับพ้ืนที่ ตระหนักถึงปัญหาและส่วนขาด 

ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาศักยภาพตนเอง 
 2.เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพในระดับจังหวัด 

ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ของเขตสุขภาพ 
อาจกล่าวได้ว่า การจัดท าและวิเคราะห์แผนค าขอดังกล่าวนั้น มีความส าคัญและมีความจ าเป็น 

อย่างยิ่ง เนื่องจากการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพจะช่วยให้เขตสุขภาพเข้าใจถึง
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านความต้องการ และ 
ด้านปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการจัดท าแผนค าขอ
การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพต่อไป  

แผนค าขอเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ป ควรมีลักษณะดังนี้  
1. แสดงให้เห็นแนวทางและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานในระบบบริการสุขภาพ 

ที่ชัดเจน  
2. แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาระบบบริการของจังหวัดกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 

ระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพ 
2. นโยบายผู้บริหาร 

     เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 55 ภาครัฐ 
ต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความเป็นเลิศ
ในด้านระบบบริการ(Service Excellence) การจัดตั้ง การปรับระดับศักยภาพ หรือการขยายเตียงของ 
หน่วยบริการสุขภาพ ควรพิจารณา ดังนี้ 

2.1 หลักความสามารถที่ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และหลักการเข้าถึงบริการของ
ประชาชนในพื้นท่ี ตามปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่นั้นๆ  
2.2 รวมศูนย์การจัดบริการโรคซับซ้อนขั้นสูง ตามนโยบาย Centralize IP 
2.3 ก าหนดบทบาทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิดูแลผู้ป่วยหนัก 
 2.4 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในชุมชนเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ทั้งเขตเมืองที่ตั้ง
ของตัวจังหวัดและเขตเมืองอ่ืนๆ ให้มีขีดความสามารถด้านเวชปฏิบัติครอบครัว เพ่ือรองรับการเติบโต
ของชุมชนเมืองและประชากรวัยสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น การกระจายผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลับสู่ชุมชน  
ตามนโยบาย Satellite OP และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่  
2.5 การปรับระดับ ควรเน้นเพ่ิม CMI เช่นเพ่ิมเตียง ICU เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรักษา
โรคที่ยุ่งยากซับซ้อน แล้วจึงด าเนินการขอขยายเตียง(ให้เพ่ิม CMI ก่อน ในส่วนเรื่องของความ
แออัดให้ด าเนินการปรับระบบงานภายในเขตสุขภาพ โดยพิจารณาเตียงในโรงพยาบาลใกล้เคียง
ที่ไม่ได้ใช้งาน) 
2.6 การพัฒนาโรงพยาบาลระดับต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายบริการเพ่ือให้
โรงพยาบาลแต่ละแห่งเติบโตอย่างมีทิศทางและมีพันธกิจที่ชัดเจน โดยมีระบบการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันภายในเครือข่ายแบบพ่ีช่วยน้อง  



-2- 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดท าค าขอของหน่วยบริการสุขภาพ 

1.1 จัดท าแบบประเมินค าขอ ตามแบบประเมินการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของ 
หน่วยบริการสุขภาพ  
1.2 ส่งรายการค าขอที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน(ระดับ F1-F3 ,M2) และ
คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน(ระดับ M1, S, A) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการด าเนินงานในระดับจังหวัด 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จัดท า
แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอและนโยบายของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหาความตองการการจัดตั้งและ 
การปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ 
2.2 แจ้งให้หน่วยบริการที่มคีวามตองการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการ
สุขภาพประเมินตนเอง 
2.3 จัดประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพจังหวัด หน่วยงาน 
ในระบบบริการทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวของเพ่ือรวมกันพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายการค าขอ
ที่ผ่านเกณฑ์ 
2.4 ประชุมพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการที่มีความพร้อมมีขีดความสามารถสูง หรือต้องการ
ปรับเพิ่ม/ลดระดับศักยภาพ 
2.5 การจัดตั้งทุกรายการให้จังหวัด ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้
ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน  
2.6 การปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ ควรสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ประกอบด้วย 

- ระดับ F1-F3 , M2 พิจารณาจาก  80 คะแนนขึ้นไป ส่งเขตสุขภาพ 
- ระดับ M1,S,A พิจารณาจาก  85 คะแนนขึ้นไป ส่งเขตสุขภาพ 
- คะแนนรวม 70-80 คะแนน ให้หาเหตุผลประกอบ เพ่ือเสนอเป็นรายกรณี 

หากคะแนนน้อยกว่า 70 คะแนน ไม่ต้องส่งมาที่ส านักงานเขตสุขภาพ 
2.7 การขอขยายเตียง 

  - การขอขยายเตียง ควรมี Active Bed ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเตียงที่จะขอขยาย 
เช่น จะขยายจาก 30 เตียงเป็น 60 เตียง ควรมี Active Bed ไม่น้อยกว่า 40 เตียง เป็น
เวลา 2-3 ปี และเพ่ือความอยู่รอดสามารถลดขนาดเตียงได้เช่นกัน  

- การประเมินเบื้องต้นให้พิจารณา Active Bed หากพบว่า ค่าผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้คะแนนเท่ากับ ผ่าน  
2.8 การเก็บรวบรวมขอมูล รายการค าขอที่จ าเปนตอการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ
สุขภาพของจงัหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านเกณฑ์ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ  

 2.8.1 การประเมินผลการพัฒนาศักยภาพที่ผานมา  
2.8.2 การคัดเลือกรายการที่มีความพร้อมการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของ 

หน่วยบริการสุขภาพ 
 2.8.3 การจัดล าดับความส าคัญของหน่วยบริการสุขภาพท่ีควรได้รับการพัฒนา  
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2.8.4 การตัดสินใจเลือกและก าหนดหน่วยบริการสุขภาพที่ควรได้รับการจัดตั้งและ
การปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพในระดับจังหวัด  ให้เตรียมการจัดท า 
แผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561-2565) 

2.8.5 การจัดท าแผนที่หน่วยบริการสุขภาพในภาพรวมของจังหวัด โดยแสดงถึงข้อมูล
ของหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งภายในจังหวัด ดังนี้ 

- ชื่อหน่วยบริการสุขภาพ 
- ระดับของหน่วยบริการสุขภาพ 
- จ านวนเตียงของหน่วยบริการสุขภาพ 
- สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน กับหน่วยบริการสุขภาพ ในปี 2561-2565 

2.9 แบบฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จังหวัดควรได้มีการเตรียมการส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  กองบริหารการสาธารณสุขจึงได้ก าหนด
แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องส าหรับใช้ประกอบการจัดท าแผนค าขอระยะ 5 ปี ดังนี้ 

- แบบฟอร์มเครือข่ายระดับจังหวัด (แยกรายโรงพยาบาล) 
- แบบคาดประมาณเตียงในจังหวัด เมื่อครบ 5 ปี  
- แบบฟอร์มคะแนนการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ 

- แบบฟอร์มคะแนนขยายเตียง 

- แบบสรุปแผนการจัดท าค าขอ ระยะ 5 ปี (แยกรายปี) 
- แบบประเมินตนเอง 

2.10 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา 

- ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ ประชากร/Active bed/CMI/SUM Adj. RW ฯลฯ 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันควรใช้ข้อมูลระบบ รายงานของกองบริหารการสาธารณสุข โดย
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.phdb.moph.go.th ณ เดือนกันยายน ปี 2560 

- CMI คิดจากสูตร CMI เท่ากับจ านวน SUM AdjRw หารด้วย จ านวนผู้ป่วยใน 
ทีจ่ าหน่ายทั้งหมด  

- จ านวนวันนอนให้อ้างอิงจาก วันนอนปี 2560  
- จ านวนเตียง Active bed ค านวณจากจ านวนวันนอน หารด้วย 365 วัน  
- SUM Adj RW คิดจากสูตร ค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (RW) ของผู้ป่วยในที่ได้น าไปปรับด้วย

ข้อมูลจ านวนวันนอนมาตรฐาน  
- จ านวนเตียงตามกรอบ ดูจากระบบมาตรฐาน (HDC) >อัตราการใช้บริการผู้ป่วย        

   ในของประเทศปี 2561  
- จ านวนเตียงจริง ดูจากระบบมาตรฐาน (HDC) >อัตราการใช้บริการผู้ป่วยในของ 

   ประเทศปี 2561 
- จ านวนประชากร หมายถึงการนับประชากรตามสิทธิ์การรักษา 4 สิทธิ์ (ข้าราชการ

ประกันสังคม หลักประกันสุขภาพและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ )  ณ วันที่  
30 เมษายน 2561 หากมีสิทธิ์ที่ 5 , 6 ให้ใส่ช่องอ่ืนๆ 

 

http://www.phdb.moph.go.th/
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2.11 ขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งาน 
 เข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารการสาธารณสุข www.phdb.moph.go.th > รายงานส าหรับ 
ผู้บริหาร > รายงานข้อมูล CMI > รายงานรายหน่วยงาน > เลือกปี 2560(รอบ 2) 

ขั้นตอนที่ 3 แนวทางการด าเนินงานในระดับเขต 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับเขตโดยก าหนดบทบาท 
ให้เชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต (หากมีคณะกรรมการ 
ชุดเดิมอยู่แล้ว ให้ใช้คณะเดิม) คณะกรรมการฯ ศึกษานโยบายภาพรวมของเขตที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ เพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผน  
3.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการของ
เขตสุขภาพ พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของผู้ตรวจราชการกระทรวงแจ้ง 
แนวทางการบริหารหน่วยบริการสุขภาพให้รับทราบประเด็นปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการในจังหวัด  
3.3 แต่งตั้งคณะท างานชุดย่อย จัดเวทีประชุมพิจารณาข้อมูล รายละเอียดค าขอจากจังหวัด 
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) และยุทธศาสตร์ระดับ
เขตสุขภาพ 
3.4 รวบรวมแผนแต่ละจังหวัด จัดท าแผนเป็นภาพรวมของเขตสุขภาพ ให้คัดเลือกและ 
จัดเรียงล าดับคะแนนที่ได้ 
3.5 รายการการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพทุกรายการให้ 
เขตสุขภาพ ตรวจสอบการถือครองที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน 
3.6 การปรับระดับศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพ   

- ระดับ F1-F3 , M2 พิจารณาจาก 80 คะแนนขึ้นไป ส่งกองบริหารการสาธารณสุข 
- ระดับ M1, S, A พิจารณาจาก 85 คะแนนขึ้นไป ส่งกองบริหารการสาธารณสุข 
- คะแนนรวม 70-80 คะแนน ให้หาเหตุผลประกอบ เพ่ือเสนอเป็นรายกรณี 

หากคะแนนน้อยกว่า 70 คะแนน ไม่ต้องส่งมายังส านักงานเขตสุขภาพ 
3.7 การขอขยายเตียง 

  - การขอขยายเตียง ควรมี Active Bed ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเตียงที่จะขอขยาย 
เช่น จะขยายจาก 30 เตียงเป็น 50 เตียง ควรมี Active Bed ไม่น้อยกว่า 40 เตียง เป็น
เวลา 2-3 ปี  

- Active bed สูงกว่าเตียงกรอบเดิม 
- สามารถลดขนาดเตียงได้เช่นกัน เพ่ือความอยู่รอด 

3.8 เสนอแผนภาพรวมของเขตสุขภาพต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงพิจารณาลงนามอนุมัติ
ก่อนส่งให้ กองบริหารการสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุขจะขออนุมัติโครงการ/
แผนค าขอการจัดตั้ งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ.2561-2565) 
3.9 เมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.พ.ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  กองบริหาร 
การสาธารณสุขจะประกาศใช้แผนฯให้จังหวัดในเขตสุขภาพทราบ เพ่ือด าเนินการตามแผนต่อไป 
3.10 แบบฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูล 
 กองบริหารการสาธารณสุข ได้ก าหนดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้ประกอบ 
การจัดท าแผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี 
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(พ.ศ.2561-2565) ดังนี้ 

- แบบฟอร์มเครือข่ายระดับเขต (แยกรายโรงพยาบาล) 
- แบบคาดประมาณเตียงในจังหวัด เมื่อครบ 5 ปี (ใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับจังหวัด) 
- แบบสรุปแผนการจัดท าค าขอระยะ 5 ปี (แยกรายปี) 
- แบบฟอร์มคะแนนการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ 

- แบบฟอร์มคะแนนขยายเตียง 
ขั้นตอนที่ 4 แนวทางการด าเนินงานในส่วนกลาง 

4.1 รวบรวม ข้อมูลรายการค าขอที่ผ่านการพิจารณาจากเขตสุขภาพ ส่งเป็นแผน 5 ปี เสนอ
คณะท างานเตรียมการ/คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณารายการค าขอ  
โดย แบบฟอร์มที่ส่งให้ส่วนกลาง มีดังนี้   

- แบบฟอร์มคะแนนการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ 

- แบบฟอร์มคะแนนขยายเตียง 

- แบบสรุปแผนการจัดท าค าขอ ระยะ 5 ปี (แยกรายปี) 
4.2 เฉพาะรายการค าขอปี 2561 (ท่ีผ่านเกณฑร์้อยละ 80) ให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม 

- แบบประเมินตนเอง 

4.3 จัดท าแผนที่หน่วยบริการสุขภาพในภาพรวมของเขตสุขภาพ โดยแสดงถึงข้อมูลของ
หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งภายในเขตสุขภาพ ดังนี้ 

- ชื่อหน่วยบริการสุขภาพ 
- ระดับของหน่วยบริการสุขภาพ 
- จ านวนเตียงของหน่วยบริการสุขภาพ 
- สิ่งที่ต้องการให้เกิดข้ึน กับหน่วยบริการสุขภาพ ในปี 2561-2565 

4. การส่งแผนค าขอ ให้เขตสุขภาพจัดท ารูปเล่มและรายละเอียด ประกอบด้วย 
4.1 บทน า 
4.2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเขตสุขภาพ 
4.3 ทิศทางการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
4.4 รายละเอียดข้อมูลรายการค าขอที่ผ่านการพิจารณาจากเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2561-2565 

ทั้งนี้ขอให้เขตสุขภาพทุกแห่งจัดท าแผนค าขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของเขตสุขภาพ พร้อมแนบ
แผนงานและรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย  
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มงานพัฒนาเขตสุขภาพ 

กองบริหารการสาธารณสุข 

18 พฤษภาคม 2561 


