คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
ที่ปรึกษา
๑. นพ. สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล      ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นพ. ณรงค์ กษิติประดิษฐ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผู้ด�ำเนินการและประสานงาน
๑. ดร. มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ
๒. นางเบญญาภา  ศิริรัตน์
กองบรรณาธิการ
๑. ดร. มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ  
๒. นางเบญญาภา ศิริรัตน์
๓. น.ส. จิราภรณ์ สุ่มติ๊บ
พิมพ์ครั้งที่ ๑
จ�ำนวนพิมพ์
พิมพ์ที่

หัวหน้ากลุ่มข้อมูลทรัพยากรและ
มาตรฐานรหัสสุขภาพ
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐาน
รหัสสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มข้อมูลทรัพยากรและ
มาตรฐานรหัสสุขภาพ
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐาน
รหัสสุขภาพ
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐาน
รหัสสุขภาพ

สิงหาคม ๒๕๕๖
๑,๕๐๐  เล่ม
ส�ำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
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ค�ำน�ำ
กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาและจัดการระบบการก�ำหนดรหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการใช้งานในระบบสุขภาพ ทั้งด้านการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูล ด้านการวางแผน การก�ำหนดนโยบายทางการบริหาร การจัดสรรงบประมาณ  
ติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพ ความครอบคลุมด้านการให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูล
หน่วยบริการสุขภาพ ระบบบริหารงานบุคคล และเพือ่ บูรณาการเชือ่ มโยงข้อมูลรหัสในระบบ
กองทุนสุขภาพ  ๓ กองทุน ได้แก่ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบบประกันสังคม และ
ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการรักษาพยาบาล
ซึ่งต่อมากระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มนโยบายการขยายการรักษาพยาบาล
เครือข่าย/สาขาทีต่ งั้ อยูภ่ ายใน ภายนอกโรงพยาบาล  เพือ่ ให้การรักษาพยาบาลด้านปฐมภูมิ  
และลดความแออัดการบริการในโรงพยาบาล ซึง่ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์   ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการ
สุขภาพ  ได้ดำ� เนินการก�ำหนดรหัสของหน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา เพือ่ การใช้
งานในระบบสุขภาพ  เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดท�ำคู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ  
เผยแพร่ให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพทราบและใช้งานรหัส
หน่วยงานบริการสุขภาพให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ ประเทศ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
สิงหาคม  ๒๕๕๖
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สารบัญ
							

ค�ำน�ำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ความเป็นมา..........................................................................................................
ขอบข่ายหน่วยงานบริการสุขภาพ…………………………………………………………........
ประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ………………………………………………………………...
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ…………………..
โครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ………………………………………………..
หลักฐานการประกอบการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ…………
และเอกชน   
หลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ…………………………….
หน่วยงานบริการสุขภาพหลักที่ไม่สามารถมีหน่วยงานเครือข่าย/สาขา.................
หลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพภาคเอกชน...........................
ขั้นตอนการขอก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ.............................................
สถานที่ติดต่อ.........................................................................................................
การบริการข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ......................................................
ภาคผนวก ก ค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๕๐๔/๒๕๕๐………………………………...
เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนา ปรับปรุงและการจัดการฐานข้อมูล
รหัสสถานพยาบาล         
ภาคผนวก ข ค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ ๖๒/๒๕๕๕…………………………………..
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพหลัก/เครือข่าย/สาขา           
              
ภาคผนวก ค แบบฟอร์มการขอรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ………………………...
ภาคผนวก ง ตารางโครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ………….……….
ภาคผนวก จ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง...................
กระทรวงสาธารณสุข
ภาคผนวก ฉ ค�ำนิยามหน่วยงานบริการสุขภาพ…………………………………………....
ภาคผนวก ช รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจัดท�ำคู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงาน………...
บริการสุขภาพ
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สารบัญตาราง
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๒
ตารางที่ ๓
ตารางที่ ๔
ตารางที่ ๕

หน้า
ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก....................... ๓
ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา..... ๔
มีที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยงานเดิม
ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา..... ๕
มีที่ตั้งอยู่ภายนอกหน่วยงานเดิม
ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพภาคเอกชน………... ๖
กรณีเปลี่ยนแปลงเลขใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาลต่อ........ ๖
การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
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สารบัญภาพ
หน้า
แผนภาพที่ ๑  ขั้นตอนการขอจัดตั้ง/เปลี่ยนสถานะและก�ำหนดรหัสหน่วยงาน.... ๗
บริการสุขภาพ
แผนภาพที่ ๒  ขั้นตอนการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ.......................... ๘
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คูม่ อื มาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
๑. ความเป็นมา
กระทรวงสาธารณสุข โดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงานระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ได้มีการพัฒนาทั้งด้านเครื่องมือและวิธีการจัดเก็บข้อมูล แต่ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ข่าวสารสุขภาพ นัน้ จะต้องมีรหัสมาตรฐานกลางส�ำหรับการเชือ่ มโยงข้อมูล เพือ่ ทีจ่ ะสามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้กำ� หนดรหัสสถานพยาบาล ทัง้ ภาครัฐและเอกชนส�ำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง วัตถุประสงค์
หลัก เพื่อใช้งานในระบบสาธารณสุข ด้านการวางแผน การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
การก�ำหนดนโยบายทางการบริหาร การจัดสรรงบประมาณ การติดตามสถานการณ์ดา้ นสุขภาพ
ความครอบคลุมด้านการให้บริการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลหน่วยบริการสุขภาพ ระบบบริหารงาน
บุคคล การลงทะเบียนและออกบัตรประกันสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ พั ฒ นารหั ส มาตรฐานของรหั ส
สถานพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชนไว้เป็นมาตรฐานกลาง จากเดิมก�ำหนดเป็นตัวเลข
๑๒ หลัก ก�ำหนดตามพื้นที่ จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมู่บ้าน แต่พบปัญหาเนื่องจากมีการ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีใ่ หม่ เช่น มีจงั หวัด อ�ำเภอ ต�ำบล เกิดขึน้ ใหม่ ท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นรหัสใหม่
ตามไปด้วย กระทรวงสาธารณสุข จึงก�ำหนดรหัสสถานพยาบาล เป็นตัวเลข ๕ หลัก
โดย Running Number ตัง้ แต่ ๐๐๐๐๑-๙๙๙๙๙   ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิธนี จี้ ะไม่มี
การเปลีย่ นแปลงรหัสถึงแม้จะมีการเปลีย่ นแปลงพืน้ ที่ หรือทีต่ งั้ ใหม่ หรือการยกสถานะของ
สถานพยาบาลนัน้ ก็ตาม สถานพยาบาล ๑ แห่ง จะมีรหัส เพียง ๑ รหัส เท่านัน้
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐   มีการใช้งานรหัสสถานพยาบาล ในหลายๆโครงการ
ของหลักประกันสุขภาพ และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในด้านการให้บริการเชิงรุก
โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจ�ำเป็นให้
ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและเกิดความพึงพอใจ แต่ละโครงการจะเน้นในเรื่อง
ของการเบิกจ่ายงบประมาณและการเชือ่ มโยงข้อมูล จึงท�ำให้เกิดหน่วยบริการใหม่ประเภท
เครือข่ายและสาขา ท�ำให้สถานพยาบาลบางแห่งมีรหัสใช้มากกว่า ๑ รหัส ท�ำให้เกิดการสับสน
และซ�ำ้ ซ้อนในการก�ำหนดรหัส  และไม่ถกู ต้องตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสสถานพยาบาล  
ของกระทรวงสาธารณสุข
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ดังนั้น ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงได้มีการพัฒนารหัสสถานพยาบาล
โดยเปลี่ยนชื่อรหัสสถานพยาบาล เป็นรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ และให้ค�ำนิยาม
หน่วยงานบริการสุขภาพ หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพ บริหารงานด้าน
สาธารณสุข และงานศึกษา-วิจยั ด้านสาธารณสุข ทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพ เพือ่ การส่งเสริม ป้องกัน
รักษาและการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ และได้มกี ารก�ำหนดรหัสเป็นตัวเลข ๙ หลัก โดยมีการท�ำตาราง
Mapping กับรหัสตัวเลข ๕ หลักเดิม  
ปัจจุบนั ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้มกี ารประสานงานกับ ส�ำนักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประสานการเชือ่ มโยงข้อมูลกับ
กองทุนประกันสุขภาพต่างๆ เช่น ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานประกันสังคม
เป็นต้น เพือ่ ใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. ขอบข่ายหน่วยงานบริการสุขภาพ
การก�ำหนดรหัสใช้งานในระบบ แบ่งออกเป็น ๓ กลุม่ ดังนี้
กลุม่ ที  ่ ๑  หน่วยงานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุม่ ที  ่ ๒  หน่วยงานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงอืน่ ๆ รัฐวิสาหกิจ
องค์กรมหาชน
กลุม่ ที  ่ ๓ หน่วยงานบริการสุขภาพเอกชน
๓. ประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพ แบ่งออกเป็น ๑๖ กลุม่ ดังนี้
๑. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๒. ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
๓. สถานีอนามัย
๔. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
๕. โรงพยาบาลศูนย์
๖. โรงพยาบาลทัว่ ไป
๗. โรงพยาบาลชุมชน
๘. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาล
๙. ศูนย์วิชาการ
๑๐. โรงพยาบาลนอกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๑. โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข
๑๒. ศูนย์บริการสาธารณสุข
๑๓. สถานพยาบาลเอกชน
๑๔. คลินิกเอกชน
๑๕. โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา
๑๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
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๔. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข : ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  โดยกลุม่ ภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดรหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๕. โครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
มีรายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ จ�ำนวน ๗๙ ฟิลด์
(ภาคผนวก ง)
๖. หลักฐานประกอบการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชน
๖.๑ แบบฟอร์มการขอก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ (ภาคผนวก ค.)
๖.๒ เอกสารในการขอก�ำหนดเป็นสถานพยาบาลเพื่อเปิดให้บริการจากกระทรวง
สาธารณสุข/กระทรวงอืน่ ในส่วนของภาครัฐ
๖.๓ แบบ สพ. ๗ : ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและแบบ สพ. ๑๙ :
ใบอนุญาตให้ด�ำเนินการสถานพยาบาล ที่ออกโดยส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   หรือส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในส่วนของภาคเอกชน
๗. หลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพภาครัฐ
๗.๑ การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก
    
หน่วยงานบริการสุขภาพหลัก หมายถึง เป็นหน่วยงานทีต่ งั้ ขึน้ ตามกฎกระทรวง
การแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข  (ภาคผนวก จ )
๗.๑.๑ ก�ำหนดรหัสเป็นตัวเลข ๕ หลักโดย Running Number ตัง้ แต่ ๐๐๐๐๑๘๙๙๙๙ Mapping รหัสตัวเลข ๙ หลักหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก ก�ำหนดรหัส ๒ หลัก
แรกเป็น ๐๐ ตามด้วย Running Number ๕ หลัก ๒ หลักหลังเป็น ๐๐ (๐๐+ Running
Number (๕ หลักเดิม) +๐๐) ดังนี้
ตารางที่ ๑ ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก
ชื่อหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหนองโสน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลหนองคันทรง

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๕ หลัก
๐๐๐๒๗
๐๐๐๒๙
๐๒๑๑๗
๐๒๑๑๘

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๙ หลัก
๐๐๐๐๐๒๗๐๐
๐๐๐๐๐๒๙๐๐
๐๐๐๒๑๑๗๐๐
๐๐๐๒๑๑๘๐๐
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๗.๑.๒ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลง ชือ่ ทีอ่ ยู่ ประเภทหน่วยงาน และรายละเอียด
ของหน่วยงานนัน้ ๆ ไม่มกี ารก�ำหนดรหัสใหม่ ยังคงใช้รหัสเดิม
๗.๒ การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา
หน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา  หมายถึง หน่วยงานที่เกิดขึ้นตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข/หลักประกันสุขภาพอืน่ ๆ โดยแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๗.๒.๑  หน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา มีทตี่ งั้ อยูภ่ ายในหน่วยงานเดิม
ก�ำหนดรหัสเป็นตัวเลข ๕ หลัก เป็น  ๙๙๙๙๙ ย้อนขึน้ ไปเรือ่ ยๆ  เช่น ๙๙๙๙๙,๙๙๙๙๘....
Mapping กับรหัสตัวเลข ๙ หลักดังนี้ ๐๐+xxxxx (รหัสหน่วยงานหลัก)+๐๑ ทัง้ นีต้ วั เลข ๒ หลักท้าย
เริ่มต้นตั้งแต่ ๐๑-๙๙ ตามล�ำดับขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเครือข่ายที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานเดิมของ
หน่วยงานหลักนัน้ ๆ ดังนี้
ตารางที่ ๒ ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา มีทตี่ งั้ อยู่
ภายในหน่วยงานเดิม
ชื่อหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลกำ�แพงเพชร
หน่วยงานบริการปฐมภูมโิ รงพยาบาลกำ�แพงเพชร
(เครือข่าย รพ.กำ�แพงเพชร ดัง้ อยูใ่ น รพ.กำ�แพงเพชร)
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนชากังราวโรงพยาบาลกำ�แพงเพชร
(เครือข่าย รพ.กำ�แพงเพชร ตัง้ อยูใ่ น รพ.กำ�แพงเพชร)

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๕ หลัก

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๙ หลัก

๙๙๗๙๑

๐๐๑๐๗๒๑๐๑

๙๙๗๙๐

๐๐๑๐๗๒๑๐๒

๑๐๗๒๑

๐๐๑๐๗๒๑๐๐

๗.๒.๒  หน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขา มีทตี่ งั้ อยูภ่ ายนอกหน่วยงาน
เดิม ก�ำหนดรหัสเป็นตัวเลข ๕ หลัก เป็น ๗๗๗๗๗ ย้อนขึน้ ไปเรือ่ ยๆ  เช่น ๗๗๗๗๗, ๗๗๗๗๖....  
Mapping กับรหัสตัวเลข ๙ หลักดังนี้ ๐๐+xxxxx (รหัสหน่วยงานหลัก)+๐๑ ทั้งนี้ตัวเลข
๒ หลักท้ายเริ่มต้นตั้งแต่ ๐๑ - ๙๙ ตามล�ำดับ ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเครือข่ายที่ตั้งอยู่นอก
หน่วยงานเดิมของหน่วยงานหลักนั้นๆ ดังนี้
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ตารางที่ ๓ ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย/สาขามีทตี่ งั้ อยู่
ภายนอกหน่วยงานเดิม
ชื่อหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
โรงพยาบาลกระบี่
ศูนย์แพทย์ชมุ ชนโรงพยาบาลกระบี่
(เครือข่าย รพ.กระบี่ ตัง้ อยูน่ อก รพ.กระบี)่
ศูนย์สขุ ภาพชุมชนต�ำบลกระบีใ่ หญ่
(เครือข่าย รพ.กระบี่ ตัง้ อยูน่ อก รพ.กระบี)่

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๕ หลัก
๑๐๗๓๘

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๙ หลัก
๐๐๑๐๗๓๘๐๐

๗๗๗๑๘

๐๐๑๐๗๓๘๐๒

๗๗๗๑๗

๐๐๑๐๗๓๘๐๓

๘. หน่วยงานบริการสุขภาพหลัก ทีไ่ ม่สามารถมีหน่วยงานเครือข่าย/สาขา
ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ซึง่ ตามโครงสร้าง
ของกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
ไม่ได้ถูกก�ำหนดให้เป็นสถานพยาบาลตามโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพเป็นหน่วยงาน ซึ่งท�ำหน้าที่ประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขพื้นที่จังหวัด
ก�ำกับการดูแลสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขต พื้นที่จังหวัด
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งไม่ได้
เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถมีหน่วยงานเครือข่าย/สาขาได้
๙. หลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพภาคเอกชน
หน่วยงานบริการสุขภาพภาคเอกชน หมายถึง
๑.   สถานพยาบาลประเภททีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน (โรงพยาบาล/สถานพยาบาล)
-  โรงพยาบาล หมายถึง  หน่วยงานทีม่ จี ำ� นวนเตียงมากกว่า ๓๐ เตียง
-  สถานพยาบาล หมายถึง  หน่วยงานทีม่ จี ำ� นวนเตียงไม่เกิน  ๓๐ เตียง
๒.   สถานพยาบาลประเภททีไ่ ม่รบั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน (คลินกิ )
หลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัส
๑. การก�ำหนดรหัสเป็นตัวเลข ๕ หลัก โดย Running Number ตัง้ แต่ ๐๐๐๐๑
- ๘๙๙๙๙ Mapping รหัสตัวเลข  ๙ หลัก เหมือนกับการก�ำหนดรหัสสถานพยาบาลภาครัฐ
และ Mapping  กับเลขทีใ่ บอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ๑๑ หลัก (แบบ สพ. ๗)
ทีอ่ อกโดยส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  กระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ ๔ ตัวอย่างการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพภาคเอกชน
ชื่อหน่วยงาน
บริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๕ หลัก

รหัสหน่วยงาน
บริการสุขภาพ
๙ หลัก

เลขที่ใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาล
๑๑ หลัก (แบบสพ.๗)

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
สถานพยาบาลระราม ๓
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง
ศัลยศาสตร์

๒๓๙๓๐
๒๓๙๕๗

๐๐๒๓๙๓๐๐๐
๐๐๒๓๙๕๗๐๐

๑๐๒๐๑๐๐๐๗๕๑
๑๐๒๐๓๐๐๐๕๕๑

๒๕๐๔๗

๐๐๒๕๐๔๗๐๐

๒๑๑๐๒๐๐๐๘๕๒

๒. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาล/สถานพยาบาล รายละเอียดดังนี้
๒.๑ การเปลีย่ นแปลงเลขทีใ่ บอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ๑๑ หลัก  
(แบบ สพ. ๗) รายละเอียดตามตารางที่ ๕
ตารางที่ ๕ กรณีเปลี่ยนแปลงเลขใบอนุญาตประกอบการสถานพยาบาลต่อการก�ำหนด
รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
กรณี

กรณีเปลี่ยนแปลง

๑.

แจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลเดิมและ
ขออนุญาตตั้งใหม่
ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
เปลีย่ นแปลงลักษณะสถานพยาบาล เช่น
คลิ นิ ก เวชกรรมเป็ น สหคลิ นิ ก หรื อ
โรงพยาบาลเวชกรรมทั่วไปเปลี่ยนเป็น
โรงพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางเป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงกิจการสถานพยาบาล
เช่ น การก่ อ สร้ า งอาคารขึ ้ น ใหม่ ห รื อ
ดัดแปลงอาคารเดิมเป็นเหตุให้เพิ่ม/ลด
จำ�นวนเตียง หรือเพิม่ /ลดบริการ

๒.
๓.

๔.

การกำ�หนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
ใช้เลขรหัสใหม่
ใช้เลขรหัสเดิม
ใช้เลขรหัสเดิม

ใช้เลขรหัสเดิม

๒.๒ กรณีมกี ารเปลีย่ นแปลงชือ่ สถานพยาบาล แต่ทตี่ งั้ อยูท่ เี่ ดิมยังคงใช้เลขรหัส
หน่วยงานบริการสุขภาพเดิมและจะเก็บชื่อสถานพยาบาลเดิมไว้เป็นประวัติ
๒.๓ ในกรณีย้ายที่ตั้ง แต่ใช้ชื่อสถานพยาบาลเดิม จะก�ำหนดรหัสใหม่
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๑๐. ขัน้ ตอนการขอก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
๑๐.๑ ส่งหนังสือราชการ/หนังสือน�ำส่งไปยัง ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อม
แนบแบบฟอร์มการขอก�ำหนดรหัสหน่วยงานฯ (ดาวน์โหลดได้ที่ www.thcc.or.th) ทีก่ รอก
รายละเอียดครบถ้วน ชัดเจน
๑๐.๒ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนชื่อ ฯลฯ ให้เขียน
รายละเอียดทีแ่ ก้ไขให้ ชัดเจน แนบมาพร้อมหนังสือน�ำส่ง หรือยืน่ หลักฐานการขอก�ำหนดรหัสฯ
ด้วยตนเอง ได้ทสี่ ำ� นักนโยบายและยุทธศาสตร์ ในเวลาราชการดังแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพที่ ๑  ขัน้ ตอนการขอจัดตัง้ /เปลีย่ นสถานะและก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ  
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คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

แผนภาพที่ ๒  ขัน้ ตอนการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

- ระยะเวลาด�ำเนินการ ๑ - ๗ วัน
- ในกรณีเร่งด่วนสามารถให้บริการก�ำหนดรหัสทัง้ ทางโทรศัพท์/โทรสาร ควบคูก่ บั    
การแจ้งกลับทางหนังสือ
- ในกรณีเร่งด่วนโดยมีเหตุผลทีจ่ ำ� เป็น
๑๑. สถานทีต่ ดิ ต่อ
หากมีปญ
ั หาหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม หรือข้อเสนอแนะสามารถ
ติดต่อได้ที่ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์
ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๙๒  โทรสาร ๐ ๒๙๖๕ ๙๘๑๖
E-mail : thcc.health@hotmail.com
๑๒. การบริการข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
การดาวน์โหลดฐานข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.thcc.or.th รายละเอียดดังนี้  
- รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพภาพรวมทัง้ ประเทศ
- รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพรายจังหวัด
- รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงเป็นรายเดือน/ปี
8

ภาคผนวก ก

คำ�สัง่ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕๐๔ / ๒๕๕๐
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะทำ�งานพัฒนา ปรับปรุงและ
การจัดการฐานข้อมูลรหัสสถานพยาบาล

คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
ค�ำสัง่ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๕๐๔ / ๒๕๕๐
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนา ปรับปรุงและการจัดการฐานข้อมูลรหัสสถานพยาบาล
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้พัฒนารหัสสถาน
พยาบาล ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ไว้ใช้ในหน่วยงานสถานบริการสาธารณสุข ทัง้ กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานอืน่ ๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคและได้จดั การฐานข้อมูลรหัสสถานพยาบาลเผยแพร่
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปแล้ว
กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นความส�ำคัญและประโยชน์ของรหัสสถานพยาบาล การ
ใช้ประโยชน์ของรหัสสถานพยาบาล มีผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องด้วยกันหลายหน่วยงาน ทั้งในเรื่องของ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การส่งต่อและการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้
การใช้งานรหัสให้เป็นระบบทีส่ มบูรณ์สอดคล้องกับการใช้งานและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในการนี้ เพื่อให้รหัสสถานพยาบาลมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประโยชน์ใน
การใช้งานจึงขอแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อพัฒนารหัส ปรับปรุง และการจัดการฐานข้อมูลรหัส
สถานพยาบาล ดังนี้ คณะท�ำงานการพัฒนาปรับปรุงและการจัดการฐานข้อมูลรหัสสถานพยาบาล  
ประกอบด้วย
๑. นพ.ศุภกิจ  ศิรลิ กั ษณ์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ทีป่ รึกษา
ประธาน
๒. นพ.ณรงค์  กษิตปิ ระดิษฐ์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบายและ
คณะท�ำงาน
ยุทธศาสตร์
๓. นพ.ฐิตศักดิ  ์ บุญไทย
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะท�ำงาน
๔. นพ.ชัยโรจน์  ซึงสนธิพร
ส�ำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ คณะท�ำงาน
๕. นพ.พินจิ   ฟ้าอ�ำนวยผล
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักพัฒนาระบบข้อมูล
คณะท�ำงาน
ข่าวสารสุขภาพ
๖. ภญ.เนตรนภิส  สุชนวณิช ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะท�ำงาน
๗. ทพ. จารุวฒ
ั น์  บุษราคัมรุหะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คณะท�ำงาน
๘. นายชุมพล  สมร่าง
ส�ำนักบริหารกลาง
คณะท�ำงาน
๙. นางสินนี าฎ  พรัดมะลิ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
คณะท�ำงาน
๑๐. นางนิภา  ทิพย์พลิ า
กองประกอบโรคศิลปะ
คณะท�ำงาน
๑๑. นางสาวรังสิมา  ปรีชาชาติ ส�ำนักงานประกันสังคม
คณะท�ำงาน
๑๒. นางมะลิวลั ย์  ยืนยงสุวรรณ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะท�ำงาน
และเลขานุการ                             
๑๓. นางเหมวรรณ  ศิรริ ตั น์
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะท�ำงานและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
๑๔. นางสาวสิรนิ ชุ   ศรีสว่าง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะท�ำงานและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
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คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
โดย คณะท�ำงานการพัฒนา ปรับปรุงและการจัดการฐานข้อมูลรหัสสถานพยาบาลมีบทบาท
และหน้าที่ดังนี้
๑.  พิจารณา การก�ำหนดรหัสสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
๒.  พิจารณาจ�ำแนกประเภทสถานพยาบาล
๓.  พิจารณาการการส่งต่อและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน
๔.  อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          
       
          

                            

(ลงชื่อ)  สุวิทย์  วิบุญผลประเสริฐ
(นายสุวิทย์  วิบุญผลประเสริฐ)
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค
นักวิชาการสาธารณสุข ๑๑  ชช.
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส�ำเนาถูกต้อง
มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
(นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ)
เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ๗
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ภาคผนวก ข

คำ�สั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๖๒ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การกำ�หนด
รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ หลัก/เครือข่าย/สาขา

คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
ค�ำสัง่ กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ๖๒ / ๒๕๕๕
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
หลัก/เครือข่าย/สาขา
ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข โดยส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐาน
กลางในการใช้ ง านในระบบสาธารณสุ ข ด้ า นการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การจั ด สรรงบประมาณ
การวางแผนงาน การลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ แต่เนือ่ งจากหน่วยงาน
ด้านสาธารณสุขในปัจจุบนั มีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นการให้บริการเชิงรุก จึงได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานบริการสุขภาพประเภทเครือข่าย/สาขาประเภท
ศูนย์สุขภาพชุมชนขึ้นในหน่วยงานเดิม หรือแยกออกจากหน่วยงานเดิม ซึ่งท�ำให้เกิดความสับสน
ซ�ำ้ ซ้อนในการก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ และการใช้งานรหัสในระบบสาธารณสุข
ในการนี้ ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้เล็งเห็นประโยชน์และความส�ำคัญของ
การใช้งานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ เพื่อการบริหารจัดการในระบบประกันสุขภาพต่างๆ  
การจัดสรรงบประมาณ การส่งและการเชือ่ มโยงข้อมูล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตัง้ คณะ
กรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก/เครือข่าย/สาขา  โดย
คณะกรรมการดังกล่าวมาจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีรายชือ่ บทบาทและหน้าที  ่
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก/เครือข่าย/
สาขา ประกอบด้วย
๑. นพ.ศุภกิจ   ศิรลิ กั ษณ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒ  ิ (ด้านเวชกรรม
ทีป่ รึกษา
ป้องกัน)และยุทธศาสตร์รกั ษาราชการ
แทนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักนโยบาย
๒. นพ.ณรงค์   กษิตปิ ระดิษฐ์
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ภารกิจด้านข้อมูล
ประธาน
ข่าวสารสุขภาพ
๓. ภญ.เนตรนภิส   สุชนวณิช
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการ
๔. นายอนุชติ    โชติยะปุตตะ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการ
๕ นพ.วัฒน์ชยั    จรูญวรรธนะ หัวหน้ากลุม่ งานบริหารงานสาธารณสุข คณะกรรมการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๖. นางเกวลิน   ชืน่ เจริญสุข
กลุม่ งานระบบบริการสุขภาพ
คณะกรรมการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗. ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ กฎหมาย
กลุม่ กฎหมาย
คณะกรรมการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๘. นายชุมพล   สมร่าง
กลุม่ บริหารงานบุคคล
คณะกรรมการ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

๙. ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ

ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เลขานุการและ
คณะกรรมการ
๑๐. นางเบญญาภา   ศิริรัตน์
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผูช้ ว่ ยเลขานุการและ
คณะกรรมการ
โดยคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การก�ำหนดรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก/
เครือข่าย/สาขา มีบทบาทและหน้าที่  ดังนี้
๑.  พิจารณาตัดสิน การจัดประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพหลัก/เครือข่าย/สาขา ทีข่ อ
ก�ำหนดรหัสใหม่ในกรณีทผี่ า่ นการตรวจสอบจากส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์แล้วข้อมูลไม่ชดั เจน
และไม่แน่ใจในการก�ำหนดรหัส
๒.   สรุปผลการตัดสิน การจัดประเภทหน่วยงานบริการสุขภาพนั้นๆ
๓.   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่  ๑๘  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๕๕   
(ลงชื่อ)  โสภณ  เมฆธน
(นายโสภณ  เมฆธน)                                                           
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส�ำเนาถูกต้อง
มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
(นางมะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ)
เจ้าพนักงานเวชสถิติ อาวุโส
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ตารางโครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
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โครงสร้างข้อมูลรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
ชือ่ คอลัมภ์
maincode
typecode
bed
address
amcode
moo
e
date_upd
fax
oldcode
lat
init_date
servicetype
utmzone

ความหมาย
๑. รหัส ๙ หลัก
๓. ประเภทหน่วยงาน
๕. จ�ำนวนเตียง
๗. ทีอ่ ยู่
๙. รหัสอ�ำเภอ
๑๑. รหัสหมู่
๑๓. east
๑๕. วันทีบ่ นั ทึกข้อมูล
๑๗. โทรสาร
๑๙. รหัสเดิม
๒๑. Latitude
๒๓. วันทีก่ ำ� หนดรหัส
๒๕. ประเภทบริการ
๒๗. UTM Zone

ชือ่ คอลัมภ์
name
mincode
status
provcode
tmcode
n
user_upd
tel
postcode
main_contact
lon
servicelevel
updatecode
privatecode

note
close_date
info_name
info_tel
hos_size
building_location

๒๙. หมายเหตุ
๓๑. วันทีป่ ดิ บริการ
๓๓. ชือ่ ผูป้ ระสานงาน
๓๕. โทรผูป้ ระสานงาน
๓๗. ขนาดหน่วยงาน
๓๙. สถานทีต่ ง้ั

open_date
piscode
info_office
info_email
building
population

tamnum

๔๑. จ�ำนวนต�ำบลที่
รับผิดชอบ
๔๓. จ�ำนวนหมูบ่ า้ นที่
รับผิดชอบ
๔๕. อายุรศาสตร์ทว่ั ไป
๔๗. ศัลยกรรมออร์โธปิดกิ ส์
๔๙. โสต ศอ นาสิก
๕๑. จิตเวชศาสตร์
๕๓. เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู
๕๕. เวชศาสตร์ทวั่ ไป

serv_gen

๒. ชือ่
๔. รหัสกระทรวง
๖. สถานะการเปิดบริการ
๘. รหัสจังหวัด
๑๐. รหัสต�ำบล
๑๒. north
๑๔. ชือ่ ผูบ้ นั ทึก
๑๖. โทร.
๑๘. รหัสไปรษณีย์
๒๐. หน่วยงานแม่ขา่ ย
๒๒. Longitude
๒๔. ระดับบริการ
๒๖. แก้ไขเนือ่ งจาก
๒๘. รหัสกองประกอบ
โรคศิลป์ (๑๑ หลัก)   
๓๐. วันทีเ่ ปิดบริการ
๓๒. รหัสกลุม่ บุคคล
๓๔. หน่วยงานผูป้ ระสานงาน
๓๖. E mail ผูป้ ระสานงาน
๓๘. โครงสร้างอาคารสถานที่
๔๐. จ�ำนวนประชากรที่
รับผิดชอบ
๔๒. ทัว่ ไป

doc_gen

๔๔. แพทย์ทวั่ ไป

doc_surg
doc_obgyn
doc_eye
doc_patho
doc_family
doc_protect

๔๖. ศัลยศาสตร์
๔๘. สูตนิ รีเวชวิทยา
๕๐. จักษุวทิ ยา
๕๒. พยาธิวทิ ยากายวิภาค
๕๔. เวชศาสตร์ครอบครัว
๕๖. เวชศาสตร์ปอ้ งกัน

moonum
doc_med
doc_ortho
doc_ent
Doc_psy
doc_rehab
doc_practice
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ชือ่ คอลัมภ์
doc_radio
serv_eye
serv_ped
serv_thai
serv_ortho
serv_obgyn
serv_med
serv_othername
equib_mri
equib_ultrasound
equib_stone
serv_othername

ความหมาย
๕๗. รังสีวทิ ยา
๕๙. จักษุ
๖๑. กุมารเวชกรรม
๖๓. แพทย์แผนไทย
๖๕. ออร์โธปิดกิ ส์
๖๗. สูตนิ รีเวช
๖๙. อายุรกรรม
๗๑. อืน่ ๆ ระบุ
๗๓. MRI
๗๕. Ultrasound
๗๗. เครือ่ งสลายนิว่
๗๙. อืน่ ๆ

ชือ่ คอลัมภ์
doc_anes
serv_surg
serv_ent
serv_radio
serv_lab
serv_psy
quit_date
equib_ctscan
equib_gramma
equib_gen
equib_dialysis

ความหมาย
๕๘. วิสญ
ั ญีวทิ ยา
๖๐. ศัลยกรรม
๖๒. โสต ศอ นาสิก
๖๔. รังสี
๖๖. ชันสูตร
๖๘. จิตเวช
๗๐. วันทีย่ กเลิกรหัส
๗๒. CT Scan
๗๔. เครือ่ งเลเซอร์
๗๖. เครือ่ งมือแพทย์ทว่ั ไป
๗๘. เครือ่ งล้างไต
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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๒

คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา  ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๒ ให้สำ� นักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจเกีย่ วกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบตั ริ าชการ จัดสรรทรัพยากรและบริหาร
ราชการประจ�ำทัว่ ไปของกระทรวง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของกระทรวง
โดยมีอำ� นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำข้อมูล เพือ่ ใช้ในการก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายและผล
สัมฤทธิข์ องกระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบตั ริ าชการ
(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพือ่ ให้เกิดการประหยัด คุม้ ค่าและสม
ประโยชน์
(๕) ก�ำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๖) ก�ำกับ ดูแล และประสานการบริหารจัดการและการให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข
(๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
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(๙) ดูแลงานประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และด�ำเนินการเกี่ยวกับ
กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
(๑๐) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส�ำนักงานปลัดกระทรวง ดังต่อไปนี้
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง
(๑) ส�ำนักบริหารกลาง
(๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) สถาบันพระบรมราชชนก
(๔) ส�ำนักการพยาบาล
(๕) ส�ำนักตรวจและประเมินผล
(๖) ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
(๗) ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(๑) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๒) ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
ข้ อ ๔ ในส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ มี ก ลุ ่ ม ตรวจสอบ
ภายในเพื่อท�ำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการด�ำเนินงานภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวงและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงรับผิดชอบงานขึน้
ตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
  
ข้อ ๕ ในส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อท�ำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(๑) เสนอแนะให้คำ� ปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบราชการภายในส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดท�ำรายงานเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการในส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ประสานและด�ำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่างๆและหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ ๖ ส�ำนักบริหารกลาง มีอำ� นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานบริหารทัว่ ไปของส�ำนักงานปลัดกระทรวง และงานช่วยอ�ำนวยการ
(๒) ด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย รวมถึงการตรวจและยกร่างกฎหมาย การพัฒนาและ
วิจัยกฎหมาย การให้ค�ำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย การร่างสัญญาและบริหารสัญญา 
การด�ำเนินคดีอาญา  คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง การพิจารณาตรวจสอบค�ำอุทธรณ์หรือค�ำโต้แย้ง
การเผยแพร่ความรูท้ างกฎหมาย การด�ำเนินมาตรการทางปกครอง การระงับข้อพิพาท และงานอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกฎหมายทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกระทรวง
(๓) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการพัฒนาองค์กรและจัดระบบงาน
(๔) บริหารแผนงาน และด�ำเนินการเกีย่ วกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
อาคาร สถานทีแ่ ละยานพาหนะของส�ำนักงานปลัดกระทรวง และทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกระทรวง
(๕) บริหารแผนงาน ด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล และการเสริมสร้างวินยั และ
ระบบคุณธรรม
(๖) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ ๗ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มีอำ� นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลาง และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ
(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำหรือฝึกอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(๓) ด�ำเนินการเกีย่ วกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวง
(๔) ดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมใิ ห้มผี ลกระทบต่อความมัน่ คงของชาติ
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(๕) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ ๘ สถาบันพระบรมราชชนก มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นในการก�ำหนดนโยบายและแผนยุท ธศาสตร์ด้านการผลิตและ
การพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
(๒) จัดท�ำแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนอง
นโยบายและความต้องการด้านก�ำลังคนของกระทรวง
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนาก�ำลังคน
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพ
(๖) ก�ำกับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา
(๗) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ ๙ ส�ำนักการพยาบาล มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนานโยบายและมาตรฐานด้านการพยาบาล
(๒) ก�ำกับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุก
ระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพยาบาล รวมทัง้ ก�ำหนด
กลไกและรูปแบบการปฏิบตั งิ านทัง้ ด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ทีค่ รอบคลุมทัง้ ระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางการพยาบาล
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
(๕) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ ส�ำนักตรวจและประเมินผล มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวง
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อให้
เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่ก�ำหนด
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร โดยให้มีการจัดสรร การเกลี่ยและประสาน
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด คุ้มค่าและสมประโยชน์
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(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๑ สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ�ข้อมูลในการกำ�หนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ จัดทำ�แผนงาน
โครงการ รวมทั้งจัดทำ�และประสานแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๒) จัดทำ�แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้อง
กับนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง รวมทัง้ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
หน่วยงานในสังกัด
(๓) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงเป็นแผนการปฏิบตั ริ าชการของกระทรวง
(๔) ติดตามและประสานความช่วยเหลือและความร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงาน
ต่างประเทศ
(๕) ติดตามและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน
(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กจิ กรรมและการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ข้อ ๑๒ สำ�นักบริหารการสาธารณสุข มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนานโยบายและกำ�หนดมาตรฐานเครือข่ายบริการ และสถานบริการอืน่ ในระบบ
สุขภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
(๒) ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนด้านการบริหารและคุณภาพบริการ แก่หน่วยบริการ
ในระบบสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
(๓) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดบริการสุขภาพกับหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนการบริการ หรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้
รับมอบหมาย
ข้อ ๑๓ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดำ�เนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) กำ�กับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขใน
เขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมี
การคุ้มครองบริโภคด้านสุขภาพ
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(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อ�ำเภอ
(๒) ด�ำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ�ำเภอ
(๓) ก�ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานสาธารณสุขใน
เขตพื้นที่อ�ำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมี
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
    
						

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
		
วิทยา แก้วภราดัย
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็นการสมควรปรับปรุง
การแบ่งส่วนราชการและอ�ำนาจหน้าทีข่ องส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข โดยรับโอน
ส�ำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาจัดตัง้ เป็นส�ำนักบริหารการ
สาธารณสุข และรับโอนส�ำนักการพยาบาลจากกรมการแพทย์ รวมทัง้ ปรับปรุงอ�ำนาจหน้าทีข่ องแต่ละ
ส่วนราชการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ และเหมาะสมกับสภาพของงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อันจะท�ำให้การปฏิบตั ภิ ารกิจตามอ�ำนาจหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ จึงจ�ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

27

ภาคผนวก ฉ

ค�ำนิยามหน่วยงานบริการสุขภาพ

คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

ค�ำนิยาม หน่วยงานบริการสุขภาพ
๑. ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ซึง่ เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขในระดับ
จังหวัด โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นตัวแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขท�ำหน้าที่
หัวหน้าส่วนราชการ ตามมาตรา  ๕๕ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
มีอำ� นาจบังคับบัญชาข้าราชการบริหารส่วนภูมภิ าคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยขึน้ ตรง
ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด มีอำ� นาจหน้าที่ ดังนี้
๑. การด�ำเนินการประสานงานเกีย่ วกับงานสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
๒. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัด
๓. ปฏิบตั งิ านร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
๒. ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) ส�ำนักงานสาธารณสุขกิง่ อ�ำเภอ (สสก.)
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุข ซึง่ เป็นตัวแทน
ของของกระทรวงสาธารณสุขในระดับอ�ำเภอ มีสายงานการบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อนายอ�ำเภอ/
ปลัดอ�ำเภอ/ปลัดอ�ำเภอผูท้ ำ� หน้าทีห่ วั หน้ากิง่ อ�ำเภอ มีสาธารณสุขอ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ มีหน้าทีท่ างด้านบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุมก�ำกับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของสถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในอ�ำเภอมีหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบดังนี้
๑. ด�ำเนินการและประสานเกีย่ วกับงานสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
๒. ก�ำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
๓. สถานีอนามัย
เป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมขิ องกระทรวงสาธารณสุข  และเป็นหน่วยงาน
อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของสาธารณสุขอ�ำเภอ โดยมีคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อ�ำเภอ (คปสอ.) เป็นองค์กรประสานงานและสนับสนุนการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าทีใ่ นการให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน
๕ สาขา ทัง้ ในและนอกสถานบริการ ได้แก่ ๑. การส่งเสริมสุขภาพ ๒. การควบคุมและป้องกัน
๓. การรักษาพยาบาล
29

คู่มือมาตรฐานรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ

๔. การฟืน้ ฟูและดูแลผูป้ ว่ ยพิการ ๕. การสนับสนุนบริการ รวมทัง้ การสนับสนุนการด�ำเนินงาน
สาธารณสุข และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความต้องการของประชาชนในแต่ละ
ท้องที่ เช่น เขตชนบท เขตทุรกันดาร เขตชนบทกึง่ เมือง และเขตชานเมือง เป็นต้น
๔. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
เป็นสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน เพื่อให้บริการ
สาธารณสุขที่จ�ำเป็นแก่ประชาชนในเขตพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ซึ่งมีความจ�ำเป็นที่จะต้อง
ได้รับบริการสาธารณสุข และไม่สามารถจะตั้งสถานบริการในระบบปกติ โดยใช้หลักเกณฑ์
ทั่วไปได้
เป็นพื้นที่เป้าหมายเฉพาะส�ำหรับจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขชุมชน เป็นพื้นที่ท่ีมี
สภาพทางภูมศิ าสตร์และสังคมของประชาชน อยูก่ นั อย่างกระจัดกระจายการคมนาคมและ
การติดต่อไม่สะดวก แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนชาวเขา เป็นสถานบริการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งให้
บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา
๒. สถานบริการสาธารณสุขชุมชนทัว่ ไป เป็นสถานบริการสาธารณสุข ทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที่
เป้าหมายเฉพาะทีม่ ใิ ช่อยูบ่ นทีส่ งู เช่น พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นป้องกันตนเองชายแดน พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จะมีพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จ�ำนวน ๑ คน เป็นบุคลากรสาธารณสุข ซึง่ คัดเลือกจากบุคคลในท้องถิน่ หรือใกล้เคียง บรรจุ
เป็นลูกจ้างประจ�ำไปปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในท้องถิ่นของตน โดยมี
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ให้บริการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นและส่งผูป้ ว่ ยไปรักษาต่อเมือ่ เกินขีดความสามารถ
๒) ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว
งานโภชนาการ งานอนามัยโรงเรียน ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน ปฏิบัติและสนับสนุน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ได้แก่การเป็นพี่เลี้ยงและแนะน�ำ
๓) ให้บริการด้านสุขาภิบาล และควบคุมป้องกันโรค ได้แก่ งานให้ภูมิคุ้มกันโรค
งานจัดหาน�้ำสะอาด  งานสุขาภิบาล  งานเฝ้าระวังโรค
๔) บริหารงานทั่วไปของสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๕. โรงพยาบาลศูนย์
- เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีจำ� นวนเตียงกว่า ๕๐๐ เตียง เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
แต่ละเขต ตามระบบเครือข่ายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พบส.) เป็นสถานบริการสุดท้าย
ของกระทรวงสาธารณสุขทีจ่ ะรับ-ส่งต่อผูป้ ว่ ย เพือ่ ตรวจวินจิ ฉัยหรือรักษา
- มีขดี ความสามารถในการให้บริการเฉพาะโรค ครบทุกสาขา (๒๐ สาขา และอนุสาขา)
- เป็นสถานทีใ่ ห้การฝึกอบรมนักศึกษาหลายหลักสูตร เช่น แพทย์ประจ�ำบ้าน นักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี ต�่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา  รวมทั้งบุคลากรทางด้านการแพทย์ และ
สาธารณสุขอืน่ ๆอีกด้วย โดยร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และทบวงมหาวิทยาลัย
- ด�ำเนินงานด้านการศึกษาวิจยั ด้านคลินกิ ด้านบริการสาธารณสุข เพือ่ พัฒนาการทาง
วิชาการในด้านการแพทย์และเทคนิคต่างๆ สนับสนุนและนิเทศงานให้แก่โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชน และสถานบริการสาธารณสุขอืน่ ๆ รวมทัง้ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน
๖. โรงพยาบาลทัว่ ไป
- เป็นโรงพยาบาลทีม่ จี ำ� นวนเตียงน้อยกว่า ๕๐๐ เตียง
- มีขีดความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาลรองลงมาจากโรงพยาบาลศูนย์
รับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชน ในเขตเมือง และชนบทถัดจากโรงพยาบาลชุมชน
- ส่วนใหญ่จะตัง้ อยูใ่ นเขตเมือง หรืออ�ำเภอขนาดใหญ่ทมี่ คี วามส�ำคัญทางด้านเศรษฐกิจ
- มีลกั ษณะในการให้บริการแบบผสมผสาน คือให้บริการ ๗ ด้าน คือ ด้านตรวจวินจิ ฉัย
การรักษาพยาบาล ด้านการป้องกันโรค ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการฟืน้ ฟูสภาพ ด้านการ
เรียนการสอน และด้านการวิจยั ในส่วนทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
- ให้บริการด้านวิชาการ และฝึกอบรมด้านบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ประเภทต่างๆ รวมทัง้ งานด้านการศึกษาทางเทคนิค และงานวิจยั บริการสาธารณสุข
๗. โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการสาธารณสุขทีม่ เี ตียงรับผูป้ ว่ ยไว้รกั ษาตัง้ แต่ ๑๕๐
เตียงลงมา  เป็นศูนย์บริการและวิชาการทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล
การป้องกันโรค และการฟืน้ ฟูสภาพในระดับอ�ำเภอ มีหน้าทีใ่ นการให้บริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสาน ตลอดจนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนในเขตต�ำบลทีต่ งั้ ของโรงพยาบาล หรือใน
เขตพืน้ ทีบ่ ริเวณรอบทีต่ งั้ โรงพยาบาล นอกจากนีย้ งั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ ง และเป็นแม่ขา่ ยใน
การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากสถานบริการระดับรองลงไป โดยแบ่งขนาดของโรงพยาบาลชุมชน
ออกเป็น ๕ ขนาดดังนี้
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-  โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ - ๓๐ เตียง
-  โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๖๐ เตียง
-  โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๙๐ เตียง
-  โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียง
-  โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๕๐ เตียง
หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit : PCU) ศูนย์สขุ ภาพชุมชน
เป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิทางการแพทย์และสาธารณสุข มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบจัดบริการให้ตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทางด้านสุขภาพของประชาชนขัน้ พืน้ ฐาน
และเชือ่ มโยงกิจกรรมด�ำเนินงานด้านสุขภาพต่างๆให้ตอ่ เนือ่ ง มีลกั ษณะเป็นองค์รวม ผสมผสาน
ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก และมีระบบการให้คำ� ปรึกษาและส่งต่อ ทัง้ นีเ้ พือ่ การ
สร้างสุขภาพและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน เพือ่ ป้องกันหรือลดปัญหาทีป่ อ้ งกันได้
ทัง้ ทางกาย จิต สังคม โดยประชาชนมีสว่ นร่วม
องค์ประกอบงานของศูนย์สขุ ภาพชุมชน ตามข้อสรุปของอนุกรรมการพัฒนามาตรฐาน
ศูนย์สขุ ภาพชุมชน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
งาน ๔ หมวด คือ ๑) บริการ ได้แก่ บริการองค์รวมผสมผสานรายบุคคล และครอบครัว การ
ดูแลสุขภาพเป็นประชากร และการประสานเชือ่ มโยงบริการ ๒) การบริหาร ๓) วิชาการ และ
๔) ประเมินผล  ซงึ่ งานทัง้ ๔ หมวด  นมี้ สี ว่ นทีเ่ ชือ่ มประสานต่อกัน มีทงั้ งานทีเ่ ป็นด้านการรักษา
พยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการฟืน้ ฟูสภาพ ทีบ่ รู ณาการต่อกัน  และควร
มีคณ
ุ ลักษณะบริการทีด่ แู ลแบบองค์รวม ต่อเนือ่ ง ผสมผสาน  และสนับสนุนการพึง่ ตนเองด้วย  
๘. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนของโรงพยาบาล
หมายถึง หน่วยงานบริการสุขภาพเครือข่าย ของโรงพยาบาล สถานทีต่ งั้ ไว้อยูภ่ ายใน
หรือนอกโรงพยาบาล  เช่น
-  ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลอุดรธานี ๒
-  ศูนย์สขุ ภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์
-  ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองศาลาไทย
-  ศูนย์สขุ ภาพชุมชนโรงพยาบาลบุรรี มั ย์
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๙. ศูนย์วิชาการ
หมายถึง   หน่วยงานบริการสุขภาพให้บริการด้านสุขภาพ   การศึกษาวิจยั    และบริหารงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น
-  กรมควบคุมโรค
-  กรมสุขภาพจิต
-  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
-  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก
๑๐. โรงพยาบาลนอกส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น
  
-  โรงพยาบาลเลิดสิน (สังกัดกรมการแพทย์)
-  สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (สังกัดกรมสุขภาพจิต)
  
-  สถาบันบ�ำราศนราดูร (สังกัดกรมควบคุมโรค)
  
-  โรงพยาบาลศรีธัญญา (สังกัดกรมสุขภาพจิต)
  
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี (สังกัดกรมอนามัย)
๑๑. โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข
หมายถึง โรงพยาบาล สังกัดกระทรวงอื่นๆ และสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น
-  โรงพยาบาลรามาธิบดี (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)
-  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (สังกัดกรุงเทพมหานคร)
-  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (สังกัดกระทรวงกลาโหม)
-  โรงพยาบาลเมืองพัทยา (สังกัดกระทรวงมหาดไทย)
๑๒. ศูนย์บริการสาธารณสุข
หมายถึง หน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุข สังกัดทุกกระทรวง และศูนย์บริการ
สาธารณสุข สังกัดส�ำนักอนามัย และไม่มีจ�ำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เช่น
-  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ
-  สถานพยาบาลเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
-  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบางบัวทอง
-  ศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง ๑๓
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๑๓. สถานพยาบาลเอกชน
หมายถึง หน่วยงานบริการสุขภาพเอกชนทีร่ บั ผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทโรงพยาบาล หมายถึง หน่วยงานบริการสุขภาพที่มีจ�ำนวนเตียงผู้ป่วย
มากกว่า ๓๐  เตียง
๒. ประเภทสถานพยาบาล หมายถึง หน่วยงานบริการสุขภาพทีม่ จี ำ� นวนเตียงผูป้ ว่ ย
ไม่เกิน ๓๐  เตียง
๑๔. คลินกิ เอกชน
หมายถึง หน่วยงานบริการสุขภาพเอกชนทีไ่ ม่มเี ตียงรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืน
๑๕. โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา
หมายถึง หน่วยงานบริการสุขภาพทีแ่ ยกออกมาให้บริการจากหน่วยงานเดิม เช่น
-  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ๒ (สาขาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
-  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร (สาขาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)
-  หน่วยตรวจโรคส่วนแยก (รพ. ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)
๑๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เป็นสถานพยาบาลประจ�ำต�ำบลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีขดี ความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้รบั การยกฐานะจากสถานี
อนามัย หรือศูนย์สขุ ภาพชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพือ่ ยกระดับให้
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล มีการด�ำเนินงานด้านสุขภาพเชิงรุก คือ การส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตราฐานเชือ่ มโยงกับเครือข่ายบริการในระดับปฐมภูมิ
และทุตยิ ภูมิ ในพืน้ ที่ โดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมประเมินผลการด�ำเนินงาน
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กรอบการจัดระดับสถานบริการสุขภาพ
ทีม่ า ส�ำนักบริหารการสาธารณสุข
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมิ
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ซึง่ ได้ปรับปรุงอาคารสถานทีส่ ถานีอนามัย
เดิม และมีความพร้อมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด มีแพทย์หมุนเวียนปฏิบัติงานชั่วคราวหรือเป็น
การประจ�ำหรือไม่กต็ าม แต่จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพ
๒. ศูนย์สขุ ภาพชุมชนเมืองทีม่ แี พทย์ปฏิบตั งิ านประจ�ำ โดยมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
๒.๑ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ ชนเมืองหรือพืน้ ทีเ่ ติบโตของเมือง ทัง้ เมืองทีต่ งั้ ของตัวจังหวัด
และเมืองอืน่ ๆ (อาจใช้พนื้ ทีเ่ ขตเทศบาลเป็นเกณฑ์) โดยมีประชาชนในความรับผิดชอบไม่เกิน
๓๐,๐๐๐ คนต่อแห่ง
๒.๒ มีขดี ความสามารถด้านเวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป ทันตกรรม เภสัชกรรม ชันสูตรโรค
กายภาพบ�ำบัดหรือกิจกรรมบ�ำบัด และการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือก สามารถตรวจ
รักษาผูป้ ว่ ยนอกทัว่ ไป ผูป้ ว่ ยเรือ้ รัง การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ตลอดจนกลุม่ ทีม่ ภี าวะเสีย่ ง ทัง้ นี้
มิใช่การแยกทีต่ งั้ หน่วย OPD ของโรงพยาบาล หรือ Out-reached เพือ่ ลดความแออัดใน
โรงพยาบาลเป็นวัตถุประสงค์หลัก
๒.๓ มีงานบริการเวชปฏิบตั คิ รอบครัว และงานพัฒนาสุขภาพชุมชน ด้วยการมี
แพทย์ประจ�ำครอบครัว ดูแลในมิตขิ องสุขภาพองค์รวม การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
และชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยให้ชมุ ชนมีบทบาทส�ำคัญ
๒.๔  มบี คุ ลากรประจ�ำศูนย์ทมี่ คี วามพร้อม ได้แก่ แพทย์เวชปฏิบตั ิ หรือเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด หรือ
นักกิจกรรมบ�ำบัด นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น ทัง้ นี้ ระยะแรกของการด�ำเนินการอาจใช้
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรหมุนเวียนจากโรงพยาบาลหลัก แต่ตอ่ ไปควรจัดหาบุคลากรให้
สามารถด�ำเนินงานด้วยตนเองได้
๒.๕ การบริหารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ในอนาคตควรพัฒนาไปสู่การแยก
ประชากรรับผิดชอบของตัวเอง หรือ CUP split ภายใต้รูปแบบที่หลากหลาย โดยอาศัย
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบงานสาธารณสุขเขตเมือง เช่น เทศบาล หรือสถานบริการภาคเอกชนทีม่ ี
ความพร้อม หรือโรงพยาบาลของรัฐ
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การพัฒนาระบบบริการระดับทุตยิ ภูมิ
ดังนี้

ระบบบริการทุตยิ ภูมิ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ตามขีดความสามารถจากน้อยไปมากทีส่ ดุ

๑. โรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่ (F3 : First-level Hospital) หมายถึง โรงพยาบาล
ทีม่ แี พทย์เวชปฏิบตั หิ รือแพทย์ทว่ั ไปหมุนเวียนปฏิบตั งิ านชัว่ คราวหรือเป็นประจำ� เน้นการให้
บริการแบบผูป้ ว่ ยนอก สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมขิ องอำ�เภอ
๒. โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3 : First-level Hospital) หมายถึง โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเตียง ๓๐ เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รวม ๑ – ๒ คน มีห้องผ่าตัดเล็ก ไม่มีห้องผ่าตัด มีห้องคลอด มีตึกผู้ป่วยในให้การดูแล
ผู้ป่วยไม่ซับซ้อน ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูง ดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลไม่มากนัก
รองรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพื่อสังเกตการณ์/ส่งต่อ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ของแต่ละอำ�เภอไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�หัตถการ เช่น การผ่าตัดใหญ่ และไม่จ�ำ เป็นต้องจัดบริการ
ผูป้ ว่ ยในเต็มรูปแบบ
๓. โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2 : First-level Hospital) หมายถึง โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเตียง ๓๐ – ๙๐ เตียง ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
รวม ๒ – ๕ คน ไม่มแี พทย์เฉพาะทาง มีบริการผูป้ ว่ ยใน มีหอ้ งผ่าตัด ห้องคลอด รองรับ
ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยในของแต่ละอำ�เภอ สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมขิ องแต่ละอำ�เภอ
๔. โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1 : First-level Hospital) หมายถึง โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเตียง ๖๐ – ๑๒๐ เตียง ทีม่ แี พทย์เวชปฏิบตั ิ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และ
แพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก (อายุรกรรม ศัลยกรรม สูตนิ รีเวชกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม
กระดูก และวิสัญญีแพทย์) เป็นบางสาขาเท่าที่มีอยู่ปัจจุบัน ( คงที่มีอยู่เดิมไม่เพิ่มจำ�นวน)
รวม ๓ – ๑๐ คน มีหอ้ งผ่าตัด ผูป้ ว่ ยใน ห้องคลอด และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ของแต่ละอำ�เภอ
๕. โรงพยาบาลชุมชนแม่ขา่ ย (M2 : Middle-level Hospital) หมายถึง โรงพยาบาล
ชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียงขึน้ ไป ทีม่ แี พทย์เวชปฏิบตั ิ หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ๓ – ๕ คน
และแพทย์เฉพาะทางครบทัง้ ๖ สาขาหลัก สาขาละอย่างน้อย ๒ คน มีผปู้ ว่ ยใน ห้องผ่าตัด
ห้องคลอด ICU NICU OR ศัลย์ และ ortho ห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ วินจิ ประกอบการรักษา
ของแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ รังสีวทิ ยาเพือ่ วินจิ ฉัยประกอบการรักษาของแพทย์
เฉพาะทางสาขาหลัก ๖ สาขา รองรับการส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนอืน่ และลดการส่งต่อไป
โรงพยาบาลทัว่ ไป และสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมขิ องแต่ละอำ�เภอ
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การพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประกอบด้วย
๑. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1 : Middle-level Hospital) หมายถึง
โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับ
เชี่ยวชาญ รองรับผู้ป่วยส่งต่อจากเครือข่ายบริการทุติยภูมิในเครือข่าย ประกอบด้วยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลักทุกสาขา และสาขารองในบางสาขาที่จำ�เป็น
๒. โรงพยาบาลทั่วไป (S : Standard-level Hospital) เป็นโรงพยาบาลที่มีขีด
ความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ
จึงประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาหลัก สาขารอง ครบทุกสาขา และสาขาย่อย
บางสาขา เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญใน ๔ สาขาหลัก ระดับ ๒ หรือ ๓ สามารถรองรับผู้ป่วย
ส่งต่อภายในเครือข่ายบริการระดับจังหวัด อย่างน้อย ๑ แห่ง/จังหวัด ทั้งนี้โรงพยาบาล
บางแห่งอาจจัดภารกิจด้านแพทยศาสตร์ศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้
๓. โรงพยาบาลศูนย์ (A : Advance-level Hospital) เป็นโรงพยาบาลที่มี
ขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากซับซ้อนระดับเชี่ยวชาญและ
เทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง (Advance & Sophisticate technology) มีภารกิจด้าน
การแพทย์ศาสตร์ศึกษาและงานวิจัยทางการแพทย์ จึงประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งสาขาหลัก สาขารอง และสาขาย่อยครบทุกสาขาตามความจำ�เป็น เป็นศูนย์ความ
เชี่ยวชาญใน ๔ สาขาหลัก ระดับ ๑ หรือ ๒ สามารถรองรับผู้ป่วยส่งต่อจากระดับตติยภูมิ
ภายในเขต/เขตใกล้เคียง ครอบคลุม ๔ – ๘ จังหวัด/แห่ง
๔. ศู น ย์ ค วามเชี่ ย วชาญระดั บ สู ง เป็ น หน่ ว ยที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ภายในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับระบบส่งต่อผู้ป่วย ๓ ระดับ ๔ สาขา ได้แก่ สาขาโรคหัวใจ สาขา
โรคมะเร็ง สาขาอุบัติเหตุ และสาขาทารกแรกเกิด โดยแต่ละสาขาแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
ระดับ ๑ มีขีดความสามารถขั้นสูง ครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยในสาขานั้นได้เกือบ
ทั้งหมดเทียบเคียงการดูแลโดยโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่ระดับภาค
หรือกลุ่มเขต
ระดับ ๒ เน้นรองรับการส่งต่อ มีขีดความสามารถรองจากระดับ ๑
ระดับ ๓ เน้นการดูแลในจังหวัด ดังนั้น รพ.ประจำ�จังหวัดทุกจังหวัดจะถูกพัฒนา
เป็นอย่างน้อยระดับ ๓ ของศูนย์ความเชีย่ วชาญระดับสูงทัง้ ๔ สาขา เพือ่ เป็นหลักประกันว่า
ประชาชนในจังหวัดมีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
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เกณฑ์ในการพิจารณายกฐานะโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ขา่ ยและ
โรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก
๑. จ�ำนวนประชากรในเขตอ�ำเภอทีต่ งั้ และการรับส่งต่อ
๒. ช่วยลดภาระโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง ให้ทำ� ภารกิจทีซ่ บั ซ้อนได้มากขึน้
๓. สถานทีต่ งั้ อยูใ่ นจุดห่างไกลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (รพศ./รพท.) หรืออยูบ่ นทางหลวง
ระยะไกลจนเป็นปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงบริการ
๔. ทีต่ งั้ เป็นชุมชนทีอ่ นาคตขยายตัวค่อนข้างมาก เช่น เป็นชุมชนเมือง เขตอุตสาหกรรม
เขตทีม่ คี นอพยพเข้ามามากขึน้
๕. ปัจจุบนั มีโครงสร้างพืน้ ฐานของโรงพยาบาลดีมากพอ ดังนี้
- จ�ำนวนทีด่ นิ
- อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันและรวมที่ก�ำลังก่อสร้าง หรือรวมที่ก�ำลังจะได้ในอนาคต
อันใกล้
- มีเตียงทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั มากพอ รวมทัง้ ICU (รวมทัง้ ทีก่ ำ� ลังก่อสร้างด้วย)
- มีครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ทสี่ ำ� คัญๆ รองรับ
- ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน RW ผ่าตัด คลอด มากพอ
๖. สถานทีต่ งั้ มีศกั ยภาพทีแ่ พทย์อยูไ่ ด้ทงั้ ในปัจจุบนั และอนาคต ดังนี้
- เมืองมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมมากพอ
- ปัจจุบนั มีแพทย์ทำ� งานอยูม่ ากพอ
- มีแพทย์ทกี่ ำ� ลังเรียนต่ออยูใ่ นสาขาเฉพาะทาง
- อนาคตมีแพทย์ตอ้ งการอยูม่ ากขึน้
๗. สถานะทางการเงินในปัจจุบนั
๘. ศักยภาพการแสวงหารายได้จากการบริการในอนาคต
		 ทัง้ นี้ กลุม่ ทีพ่ ร้อมทัง้ โครงสร้างสิง่ ก่อสร้าง เตียง การบริการ มีแพทย์จำ� นวน
มากพอและสามารถยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทัว่ ไปขนาดเล็ก ส่วนกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพและ
ความต้องการของพืน้ ที่ แต่โครงสร้างพืน้ ฐานยังไม่พร้อม หรืออยูร่ ะหว่างการลงทุน ให้เป็น
โรงพยาบาลชุมชนแม่ขา่ ย และเพิม่ การลงทุนเป็นล�ำดับต้นๆ และยกฐานะเป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมติ อ่ ไป
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๑. นพ.ณรงค์ กษิตปิ ระดิษฐ์
๒. นพ.สุชาติ  สรณสถาพร
๓.
๔.
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๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

นพ.บุญชัย  กิจสนาโยธิน
นายรชตะ  อุน่ สุข
นางอินนานันท์  ธรรมธนาศรี
นางอุสนีย  ์ ศิลปะศร
นายอนุชติ   โชติยะปุตตะ
นายถกลวิทย์  สุขหนองหว้า
นางสาววรวีย  ์ ธนประกฤต
นางนิภา  ทิพย์พลิ า
นางพรพิศ  กาลนาน
นายธนา  บุญสังข์
นายวริทธิน์ นั ท์  จินดาถาวรกิจ
นางมัธยัสถ์  เหล่าสุรสุนทร

๑๕. นางสมศรี  ขาวแปลก
๑๖. นพ.วัฒน์ชยั   จรูญวรรธนะ
๑๗. นางเกวลิน  ชืน่ เจริญสุข
๑๘. นางสุน  ี ชวชลาศัย
๑๙. นางสมสิน  ี เกษมศิลป์
๒๐. นางศิรพิ ร  ลัน่ ซ้าย
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๒๓.
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นางชนัฏตา  ใจซื่อสกุล
นายสราวุธ  ควรเนตร
นายไชยภรณ์  ใจอู่
นายณรงค์  สะมะโน
ดร.มะลิวัลย์  ยืนยงสุวรรณ
นางเบญญาภา  ศิริรัตน์

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
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