
เกณฑ์การแบ่งระดับสถานบริการในสงักัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามระบบ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) 

๑. การแบ่งระดบัสถานบริการตามระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ 
๑.๑ หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) หมายถงึ สถานบริการตัง้แต่ระดับสถานอีนามัย           

ศูนย์เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือหนว่ยบรกิารอื่นๆ ทั้ง
หน่วยบรกิารของภาครัฐและเอกชน มีภารกิจด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกันโรค และการ
รักษาพยาบาลให้บริการสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งควรเป็นหนว่ยบรกิารที่อยูใ่กล้จุดศูนย์กลางตําบลที่สุด
และประชาชนในตําบลนั้นสามารถเดินทางเข้าถึงบริการสะดวกที่สุด โดยควรจัดแพทย์ให้บริการในหน่วยบริการใน
ลักษณะหมุนเวยีน หรอืบรกิารประจําเป็นแพทย์เวชปฏิบัตทิัว่ไป เวชศาสตร์ครอบครวั เวชศาสตร์ป้องกนั อาชีวเวช
ศาสตร์ หรือระบาดวิทยา กําหนดเป็นระดับ ๑ 

๑.๒    หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)  จําแนกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
  - หนว่ยบริการระดับทุติยภูมิระดับต้น  หมายถึง  โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาล

ศูนย์  หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทัง้หน่วยบริการของภาครัฐและเอกชน ที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาลมีภารกิจ
ในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน (IPD) รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป (Common problem)     
ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชปฏิบัติครอบครัว เวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ หรือระบาด
วิทยา ทําหน้าทีดู่แล กําหนดเป็นระดับ ๒.๑ 

 - หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับกลาง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไป  
โรงพยาบาลศูนย์ หรือหนว่ยบรกิารอื่นๆ ทั้งหนว่ยบรกิารของภาครัฐและเอกชน มีภารกิจในดา้นการรักษาพยาบาลที่มี
ปัญหาซับซ้อนมากขึ้น มีความจําเป็นต้องใชแ้พทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ได้แก่ สาขาสูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์  
อายุรศาสตร์  กมุารเวชศาสตร์  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  และวิสัญญีแพทย์  กําหนดเป็นระดับ ๒.๒  

 - หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับสูง  หมายถึง  โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลศูนย์ หรือหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งหน่วยบรกิารของภาครัฐและเอกชน ซึ่งขยายขอบเขตการรกัษาพยาบาล
โรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และจําเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขารอง  นอกจากแพทย์เฉพาะทางในสาขาหลัก 
เช่น จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาลิงช์ รงัสีวิทยา จติเวชศาสตร ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  เวชบําบัดวกิฤต กําหนดเป็นระดับ ๒.๓ 

๑.๓ หน่วยบริการระดับตติยภูมิ  (Tertiary Care) จําแนกเป็น ๒ ระดับ ดังนี ้
 - หน่วยบริการระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปบางแห่ง โรงพยาบาล

ศูนย์  โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย ์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรอืหน่วยบริการอื่นๆ  ทั้งหน่วยบริการของ
ภาครัฐและเอกชน  ซึ่งภารกจิของหน่วยบริการระดับนี้จะขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลที่จําเป็นต้องใช้แพทย์
เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-specialty) เช่น สาขาต่อยอดของอายุรศาสตร์  คือ อายุรศาสตร์โรคไต โรคหัวใจ 
โรคทางเดินหายใจ โรคระบบต่อมไรท้่อ โรคเลือด ตจวิทยา โรคทางเดินอาหาร โรคตดิเชื้อ เป็นต้น สาขาต่อยอด
ศัลยศาสตร์ คือ ประสาทศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยูโรวทิยา  ทรวงอก กมุารศัลยศาสตร ์  ลําไส้ใหญ่และทวาหนัก  
หลอดเลือด  ตกแต่ง เป็นต้น  สาขาต่อยอดกุมารเวชศาสตร์ คือ ระบบทางเดินหายใจ โรคหวัใจ โรคไต โรคหลอด
เลือด เป็นต้น สาขาอื่น เช่น พยาธิวทิยา พยาธิวิทยากายวิภาค รังสีรักษา รังสีวินิจฉัย เวชศาสตร์นิวเคลียร์  มะเร็ง
วิทยา  เป็นต้น  กําหนดเป็นระดับ ๓.๑ 



 -  หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง (Excellence Center) หมายถึง  โรงพยาบาลศูนย์บางแหง่ 
โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหนว่ยบริการภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
ภารกิจนอกจากจะทําหน้าทีห่นว่ยบรกิารระดับตติยภูมิแล้ว ยังกําหนดให้เป็นศูนยก์ารรักษาเฉพาะโรคที่ต้องใช้
ทรัพยากรระดบัสูง เช่น ศูนย์โรคหัวใจ (เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตร์โรคทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
อายุรศาสตรท์างเดินหายใจ กมุารเวชศาสตรท์างเดินหายใจ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ) ศูนย์มะเร็ง (เน้นแพทย์ใน
สาขารังสีรักษา/รงัสีวินิจฉัย/เวชศาสตร์นิเคลียร์/สาขาพยาธิวทิยา/กายวิภาค อายุรศาสตรโ์รคเลือด) ศูนย์อุบัติเหตุ  
(เน้นแพทย์ในสาขาศัลยศาสตรอ์อร์โธปิดกิส์ นติิเวช กุมารศัลยศาสตร์) ศูนยป์ลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น กําหนดระดับ 
Excellence Center 

 
 

การจัดระบบบริการสุขภาพ 

    
 

 

 
 
ระดับบรการปฐมภูมิระดับต้น  (ระดับ ๑.๐)  
บริการส่งเสริม ปอ้งกัน ฟื้นฟ ูรักษาโรค
เบื้องต้น (โดยบุคลากรท่ีไม่ใช่แพทย์) 
 
ระดับปฐมภูมิหลกั  (ระดับ ๑.๑)    บริการ
ส่งเสรมิ ป้องกัน ฟื้นฟู รักษาโรคเบือ้งต้น ถึง
ระดับผู้ปว่ยนอก (โดยแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/ 
เวชปฏิบัติครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร มี
ศูนย์สุขภาพชุมชน 
 
 

 
 

 
ระดับบรกิารทุติยภูมิระดับต้น  (ระดับ ๒.๑)     
บริการรักษาโรคท่ัวไป ถึงระดับผุป้่วยใน  
(โดยแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป/เวชปฏบิัติ
ครอบครัว) 
 
ระดับบรกิารทุติยภูมิระดับกลาง (ระดับ ๒.๒)
ให้บริการรักษาโรค โดยแพทย์เฉพาะทางสาขา
หลัก (Major) 
 
ระดับบรกิารทุติยภูมิระดับสูง (ระดบั ๒.๓) 
 ใหบ้ริการรกัษาโรค โดยแพทย์เฉพาะทางสาขา
รอง (Minor) 

 
 

 
ระดับบรกิารตติยภูมิ (ระดับ ๓ .๑) 
บริการรักษาโรค โดยแพทย์เฉพาะทาง
สาขาต่อยอด (Sub-specialty) 
 
ระดับบรกิาร (Excellence Center) 
บริการรักษาโรค โดยแพทย์สาขาต่อยอด
ใน ๔ ศูนย์หลกั ๆ ดังนี้ ศูนย์หวัใจ ศูนย์
มะเร็ง ศูนย์อุบัติเหตุ และศูนย์ปลูกถ่าน
อวัยวะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับบรกิารปฐมภูมิ ระดับบรกิารทุติยภูมิ ระดับตตยิภูมิ 



๒. ตัวชี้วัดในการกําหนดระดับบริการสุขภาพระดับต่างๆ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ปฐมภูมิ 

(๑) 

ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

ระดับต้น 
(๒.๑) 

ระดับกลาง 
(๒.๒) 

ระดับสูง 
(๒.๓) 

ระดับต้น 
(๓) 

ระดับสูง 
(EX.Center) 

ระยะทาง (กม.) ๒๒.๕ ๔๕ ๖๗.๕ ๙๐ ๒๐๒.๕ ๒๔๗.๕ 

เวลา (นาที) ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๒๔๐ ๒๗๐ 

ประชากรขั้นต่ํา   ๘ หมื่น ๑.๕ แสน ๑ ล้าน ๒ ล้าน 

หลักเกณฑอ์ื่นๆ สภาพเศรษฐกจิ สงัคม การศกึษา คมนาคม งบประมาณ  

หมายเหต ุ ระยะทางใช้ระยะทางจากศูนยก์ลางตําบล  (สถานีอนามัย) 

 

๓. เกณฑ์การคาํนวณความต้องการกําลงัคนด้านสาธารณสุข  (จํานวนบุคลากรสาธารณสขุ : ประชากร) 

 
สายงานวชิาชพี 

 
ปฐมภูมิ 

(๑) 

ทุติยภูมิ ตติยภูมิ 

ระดับต้น 
(๒.๑) 

ระดับกลาง 
(๒.๒) 

ระดับสูง 
(๒.๓) 

ระดับต้น 
(๓) 

ระดับสูง 
(EX.Center) 

แพทย ์ ๑ : ๑๐,๐๐๐ ๑ : ๑๕,๐๐๐ ๑ : ๗๕,๐๐๐ ๑ : ๖๒,๕๐๐ ๑ : ๒๕๐,๐๐๐ 

ทันตแพทย ์ ๑ : ๑๒,๕๐๐ ๑ : ๗๕,๐๐๐ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ๑ : ๕๐๐,๐๐๐ - 

เภสัชกร ๑ : ๑๕,๐๐๐ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ๑ : ๕๐๐,๐๐๐ - 

พยาบาล ๒ : ๕,๐๐๐ ๑ : ๑,๐๐๐ ๑ : ๓,๐๐๐ ๑ : ๕,๐๐๐ ๑ : ๕,๐๐๐ ๑ : ๑๕,๐๐๐ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 


