
แผนการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ Service Plan  
จังหวัดล าพูน ระยะ 5 ปี (2565-2569) 



ระบบบริการสุขภาพจังหวัดล าพูน 
รพ.นครพิงค์ (กรอบ 700 เตียง) 

รพ.แม่ทา (กรอบ 30 เตียง  
รพ.บ้านโฮ่ง (กรอบ 30 เตียง 
รพ.ทุ่งหัวช้าง (กรอบ 30 เตียง 
รพ.บ้านธิ (กรอบ 30 เตียง 

รพ.เวียงหนองล่อง  
(กรอบ 30 เตียง ) 

รพ.ล าพูน  
411เตียง 

รพ.ป่าซาง (กรอบ 60 เตียง  
รพ.ลี้ (กรอบ 60 เตียง) 

-สสช.แม่หาด 
-สสช.ป่าแป๋ 

โรงพยาบาล  จ  านวน   8   แห่ง 

     8    อ  าเภอ 51    ต  าบล 577  หมู่บา้น 

A 

S 

F1 

F2 

F3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล       

(รพ.สต) 71 แห่ง 

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) 2 แห่ง 



ระบบบรกิาร Service Plan จ.ล าพนู 

รพ ป่าซาง เป็น Gate keeper สายใตข้อง จ.ล าพนู 
(อ.ลี/้ทุง่หวัชา้ง/บา้นโฮง่/เวยีงหนองลอ่ง) 
1.สาขาอายุรกรรม เปิด Sub ICU Med ปี 2566 
2.สาขาศัลยกรรมขยายหอ้งผา่ตดั ปี 2566 

รพ. ลี ้เป็น Gate keeper (อ.ลี/้ทุง่หวัชา้ง/บา้นโฮง่) 
1.สาขาอายุรกรรมเปิด Sub ICU Med 2566 
2.สาขาสตูกิรรมผา่ตดัทางสตูกิรรม elective/emer. 2567 
3. สาขากมุาร บรกิารทางกมุารเวชกรรมท่ัวไป 2567  
4. สาขาศัลยกรรมผา่ตดัทางศลัยกรรมท่ัวไปไมซ่บัซอ้นได ้ 2568 

รพ ล าพูน 
พฒันาศกัยภาพตตยิภมู ิรพ.ล าพูน  
รองรบัการสง่ตอ่ รพ. ในจงัหวดัล าพูน และ รพ ในสายใต้
ของเชยีงใหม ่ประชากร Zone 3 (สนัป่าตอง)และ 4 
(จอมทอง) รวม 738,172 คน ใน case  
Uro , มะเร็งทีต่อ้งใช ้Chemo, กระดูกทีต่อ้งผา่ตดั, อายุรก
รรมทีต่อ้ง Bronchoscope ,ERCP , Newborn, Trauma  

ไชยปราการ 
เชียงดาว 

จอมทอง 
ดอยหล่อ 

ดอยสะเก็ด 

ดอยเต่า 

ฝาง 

หางดง 
  

ฮอด 

แม่อาย 

  แม่ออน 
แม่ริม 

แม่แตง 

แม่วาง 
เมืองเชียงใหม่ 

อมก๋อย 

พร้าว 

สะเมิง 

สนัก าแพง 

สนัป่าตอง 

สนัทราย 

สารภี 

เวียงแหง 

กลัยานิวฒันา 

เทพรตันเวชชานุกูล 
เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา 

ป่าซาง 

ล าพูน 

ล ี ้



ศนูยผ์่าตดั Minimal Invasive Surgery(MIS)2565 

ศนูยม์ะเร็ง 2565 

ศนูยแ์พทยแ์มฟ้่าหลวง 2567 

การดแูล Critical care 2568 

ขยายศกัยภาพโรงพยาบาลล าพนู ปี 2565-2569  



ขยายศักยภาพโรงพยาบาลล าพูน  

ขยายศกัยภาพ 2565 2566 2567 2568 2569 

1. การดูแล Critical 
care 2568 

ขยาย ICU-4 
NICU 4 

Critical care 
Med,Surg 
 

Critical care 
Med,Surg 

2. ศูนยผ่์าตัด 
Minimal Invasive 
Surgery(MIS) 
2565 

ศัลยกรรมท่ัวไป(4) 
ศัลยกรรมกระดูก 
(Spine, Sport, 
Arthroplasty, เด็ก) 
  

ศัลยกรรมท่ัวไป(4) 
ศัลยกรรมกระดูก 
(Spine, Sport, 
Arthroplasty, เด็ก)  
 

ศัลยกรรมท่ัวไป(4) 
ศัลยกรรมกระดูก 
(Spine, Sport, 
Arthroplasty, เด็ก 
Foot & ankle) 
สูต ิMIS(1) 

ศัลยกรรมท่ัวไป(4) 
ศัลยกรรมกระดูก 
(Spine, Sport, 
Arthroplasty, เด็ก  
Foot & anKle) 
สูต ิMIS(1) 
ศัลย ์MIS(1) 

ศัลยกรรมท่ัวไป(4) 
ศัลยกรรมกระดูก 
(Spine, Sport, 
Arthroplasty, เด็ก  
Foot & ankle) 
สูต ิMIS(1) 
ศัลย ์MIS(1) 

3. ศูนยม์ะเร็ง 
2565 

ศัลยกรรมท่ัวไป(4) 
มะเร็งนรเีวช(1) 

ศัลยกรรมท่ัวไป (4) 
มะเร็งนรเีวช(1) 
 

ศัลยกรรมท่ัวไป (4) 
มะเร็งนรเีวช(1) 
ศัลยกรรมมะเร็ง(1) 
 

ศัลยกรรมท่ัวไป (4) 
มะเร็งนรเีวช(1) 
ศัลยกรรมมะเร็ง(1) 
 

ศัลยกรรมท่ัวไป (4) 
มะเร็งนรเีวช(1) 
ศัลยกรรมมะเร็ง (1) 
อายุรศาสตรโ์รค
เลอืด(1) 

(ต่อ) 



ขยาย
ศกัยภาพ 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 

 ศูนยแ์พทย ์
แม่ฟ้าหลวง
(มฟล.) 
2567 

รับ นศพ ที ่
มฟล 
นศพ ปี 1  
16 คน 
 

รับ นศพ ที ่
มฟล 
นศพ ปี 2  
16 คน 

รับ นศพ ที ่
มฟล 
นศพ ปี 3  
16 คน 
 

ศูนยแ์พทย ์
มฟล นศพ 
 ปี 4  
16 คน 

ศูนยแ์พทย ์
มฟล. 
นศพ ปี 4,5  
32 คน 

ศูนยแ์พทย ์
มฟล. 
นศพ ปี4,5,6 
48 คน 
 

ศนูยแ์พทยแ์มฟ้่าหลวง 2567 

งบประมาณก่อสร้าง จาก มฟล.  

อาคารหอพกั 12 ห้อง   
มูลค่า 10,600,000 

อาคารเรียนรวม มูลค่า 52,000,000 



โรงพยาบาลป่าซาง  

สาขาอายุรกรรม เปิด Sub ICU Med 2566 

สาขาศลัยกรรมขยายหอ้งผา่ตดั 2566 

ศนูยท์ันตกรรมเป็นเลศิ 2566 

ขยายศนูยฟ์อกไต  2566 

ศนูยผ์ลติสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP 2565 

ขยายศกัยภาพโรงพยาบาลป่าซาง  



ขยายศกัยภาพ 2565 2566 2567 2568 2569 

1.สาขาอายุรกรรม 
เปิด Sub ICU Med  

OPD/Ward 
Med 

อายุรแพทย(์4) 

OPD/Ward Med 
Sub ICU Med (4) 

อายุรแพทย(์4) 

OPD/Ward Med 
Sub ICU Med(8) 
อายุรแพทย(์4) 

OPD/Ward Med 
Sub ICU Med(8) 
อายุรแพทย(์4) 

OPD/Ward Med 
Sub ICU Med(8) 
อายุรแพทย(์4) 

2.สาขาศัลยกรรม 
ขยายหอ้งผ่าตัด*** 

ผ่าตัดทาง

ศัลยกรรม 
(OR 1 หอ้ง) 

ผ่าตัดทางศัลยกรรม 

(OR 2 หอ้ง) 

ผ่าตัดทางศัลยกรรม 

(OR 3 หอ้ง) 

ผ่าตัดทางศัลยกรรม 

(OR 4 หอ้ง) 

ผ่าตัดทางศัลยกรรม 

(OR 4 หอ้ง) 

3. สาขากมุารบรกิาร
ทางกมุารเวชกรรม 
ท่ัวไป ผป นอก ผป ใน 

กมุารแพทย ์(2) กุมารแพทย ์(2) กุมารแพทย ์(2) กุมารแพทย ์(2) กุมารแพทย ์(2) 

4.ศูนยทั์นตกรรมเป็น
เลศิ 

          ใหบ้รกิารผูป่้วย ทันตกรรมเฉพาะทาง 

5.ศูนยผ์ลติสมุนไพร
ตามมาตรฐาน WHO 
GMP 

          เป็นศูนยผ์ลติยาสมุนไพรใหร้พ. ทัง้ในจังหวัดและในเขตสุขภาพที1่ 
 

6.ศูนยฟ์อกไต 
 

          ใหบ้รกิารฟอกเลอืด ผูป่้วยดว้ยเครือ่งไตเทยีม 
 

โรงพยาบาลปา่ซาง (F1) 

 ***Surg  สนบัสนุนเปิด OR เปิดได ้ 2 หอ้ง (พฤษคม 2566 ) 



Node ป่าซาง ขยาย การผา่ตดัศลัยกรรม  

• เดิม เปิด 1 ห้อง 2-3 วนั/สปัดาห์  

 

 

 

• ปัจจบุนัขยาย 5 วนั/สปัดาห์ โดยใช้ทีมจาก รพท. ล าพนูเสริม 

• ถ้าลงทุนปรบัปรงุ  

• คาดการณ์จะรบัการผ่าตดัจากโซนใต้ อย่างน้อย ร้อยละ 50 ของเคส 
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ผูป่้วย Gen Sx.ทีร่บัrefer จากโซนใตข้องล าพูน 
ปีงบ 63 ปีงบ 64 
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ปีงบ 63 ปีงบ 64 ปี 65 

ผูป่้วยผ่าตัดแยกสาขา ที่ รพ. ป่าซาง Gen Sx Obs/Gyn ortho.

จะลดการส่งต่อล าพนู  ประมาณ 300 รายต่อปี 



ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง และแพทย์โรงพยาบาลป่าซาง (F1) 

ล าดับ สาขา 
กรอบ SP 

ปฏิบัติงานจริง 
ปีที่คาดว่าจะจบ 

รวม 
MIN MAX 2565 2566 2567 2568 2569 

1  ศัลยศาสตร์ 1 2  2         2 

2  อายุรศาสตร์ 2 4 3 1       4 

3  กุมารเวชศาสตร์ 2 3  1 1      2 

4  ออร๋โธปิดิกส์ 0 1 1  1      2 

5  วิสัญญีวิทยา 1 2 1 1 2 

6  รังสีวินิจฉัย 1 1 

7  สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 1 2     1   1 

8  เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ 1 : ปชก. 10,000  0    1   1    2 

9  Intern 3 3 
รวมจ านวนแพทย์ รพ.ป่าซาง 16 19 12 19 



สาขาอายรุกรรมเปิด Sub ICU Med 2566 

สาขาสตูกิรรมผา่ตัดทางสตูกิรรมทีe่lective/emer. 2567 

สาขากมุาร บรกิารทางกมุารเวชกรรมท่ัวไป 2567  

สาขาศัลยกรรมผา่ตัดทางศัลยกรรมท่ัวไปไมซ่ับซอ้นได ้ 
2568 

ขยายศกัยภาพโรงพยาบาลลี ้ปี 2565-2569  



โรงพยาบาลลี ้ 
ขยายศกัยภาพ 
 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 สาขาอายุรกรรม 
เปิด Sub ICU Med  

 OPD/Ward Med 
อายุรแพทย(์2) 

Sub ICU Med (8) 
อายุรแพทย(์2) 

Sub ICU Med(8) 
อายุรแพทย(์2) 

Sub ICU Med(8) 
อายุรแพทย(์2) 

Sub ICU Med (8) 
อายุรแพทย(์2) 

2 สาขาสูตกิรรม 
ผ่าตัดทางสูตกิรรมที่
elective/emer 

- - ผ่าตัดทางสูตกิรรมที่
elective/emer. ได ้
สูต ิ(1) กมุาร (1) 

ผ่าตัดทางสูตกิรรมที ่
elective/emer. ได ้
สูต ิ(1) กมุาร (2) 

ผ่าตัดทางสูตกิรรมที ่
elective/emer. ได ้
สูต ิ(1) กมุาร (2) 

3. สาขากมุาร 
บรกิารทางกมุารเวช
กรรมท่ัวไป ผป 
นอก ผป ใน 

- - บรกิารทางกมุารเวช
กรรม ท่ัวไป ผป 
นอก ผป ใน 
กมุารแพทย ์(1) 

บรกิารทางกมุารเวช
กรรมท่ัวไป ผป นอก 
ผป ใน 
กมุารแพทย ์(2) 

บรกิารทางกมุารเวช
กรรมท่ัวไป ผป นอก 
ผป ใน 
กมุารแพทย ์(2) 

4. สาขาศัลยกรรม 
ผ่าตัดทางศัลยกรรม
ท่ัวไปไม่ซับซอ้นได ้

- - - ผ่าตัดทางศัลยกรรม
ท่ัวไปไม่ซับซอ้นได ้
ศัลยแพทย(์1) 

ผ่าตัดทางศัลยกรรม
ท่ัวไปไม่ซับซอ้นได ้
ศัลยแพทย(์1) 

5. สาขา 
ออรโ์ธปิดกิสด์ูแล
ผูป่้วยนอก Ortho 

Satellite OPD 
Clinic Ortho 
ทมี รพ.ล าพูน 

Satellite OPD 
Clinic Ortho 
ทมี รพ.ล าพูน 

Satellite OPD 
Clinic Ortho 
ทมี รพ.ล าพูน 

ดูแลผูป่้วยนอก 
Ortho 
แพทย ์Ortho(1) 

ดูแลผูป่้วยนอก 
Ortho 
แพทย ์Ortho(2) 

อายุรกรรม เปิด Sub-ICU 
ปรับปรุง อาคาร สถานที ่เปิด Sub-ICU 8 เตยีงเสร็จ กลางปี 2566 



ข้อมูลแพทย์เฉพาะทาง และแพทย์โรงพยาบาลลี้ (F1) 

ล าดับ สาขา 
กรอบ SP 

ปฏิบัติงานจริง 
ปีที่คาดว่าจะจบ 

รวม 
MIN MAX 2565 2566 2567 2568 2569 

1  ศัลยศาสตร์ 1 2 1 1 

2  อายุรศาสตร์ 2 4 1 1 2 

3  กุมารเวชศาสตร์ 2 3 1 1 2 

4  ออร๋โธปิดิกส์ 0 1 1 1 2 

5  วิสัญญีวิทยา 1 2 0 

6  สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา 1 2 1 1 

8  เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์ 1 : ปชก. 10,000  5 5 

9  แพทย์ทั่วไป 4 4 
9  Intern 4 4 

รวมจ านวนแพทย์ รพ.ป่าซาง 19 23 14 21 



ส่ิงท่ีต้องการรบัการสนับสนุนจากเขต 

•อาคาร OPD โรงพยาบาลล าพนู 
•ปรบัปรงุอาคาร ห้องผ่าตดั รพ. ป่าซาง ระบบน ้าตึก 4 ช้ัน  
•ปรบัปรงุ Sub ICU รพ. ลี ้ 



โรงพยาบาลแม่ทา (F2) 
       ระบบบริการ แบบ Basic service คงมาตรฐานที่มีอยู่และ
พัฒนาศักยภาพในส่วนขาดสาขาท่ีต้องพัฒนาศักยภาพปี 66- 69   
 - สาขาอุบัติเหตุ ต้องการพัฒนาพยาบาลฉุกเฉิน ENP 
ในปี 2566 1 คน/ ปี 2568 1 คน 
 - สาขา Palliative Care ต้องการพัฒนาพยาบาล ใน 
IPD ผ่านการอบรม  PCN ปี 2567  
 - สาขา NCD ต้องการพัฒนาพยาบาลใน OPD เฉพาะ
ทางNCD ในปี 2566 อีกจ านวน 1 คน 
 - สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช ต้องการพยาบาล Iเฉพาะ
ทางเพิ่มอีก 1 คน ในปี 2567  
 - สาขาปฐมภูมิ เน้นการท างานในรูปแบบ พชอ. ทั้ง
อ าเภอ ต้องการอบรมแพทย์ เพื่อด าเนินการใน PCU/NPCU  ใน
รูปแบบ Short course ปี 2565/2566 
 

โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง(F2) 
    เป็นพื้นที่เล็กและห่างไกล ส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการจัดอตัรา
ก าลังคน (มีน้อยกว่าหรือพอดกีรอบ) ซ่ึงการพัฒนาต่อยอดค่อนข้างช้า
และไม่ดึงดูดให้อยู่ต่อ 
   - การ Refer เป็นประเด็นส าคัญ การเข้าถึง Node และ     
     โรงพยาบาลที่เป็น Excellence Center  
   - แม่และเด็กยังมีปัญหา low birth weight และเด็กเตี้ยอยู่ 
    วางแผนแก้ปัญหาโดยเป็นบัดดีก้ับแม่ข่าย /มีผู้เช่ียวชาญดูแล 
     โดยเฉพาะ  
  - ปัญหาจิตเวช ในเด็กและวันรุ่น ที่มีความพยายามฆ่าตัวตาย   
     แผนคือ อยากมีCall center มีบัดดี้เข้ามาดูแล /ให้ค าปรึกษา 
   - สาขาปฐมภูมิ ส่งแพทย์ ไปอบรม 1คน 
   - สาขา NCD ยังคงมีการพัฒนาต่อไป /COPD พัฒนาในเร่ือง 
Spiro /การฟอกไต ได้เข้าถึงบริการฟอกไตไดม้ากข้ึน  
 

ให้ยกระดับงานสุขภาพจติ : ให้มีกลุ่มงานสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน กรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนา 



โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง(F2) 
     ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เน้นในเร่ืองคุณภาพทุก
สาขา โดยวางแผนระบบบริการ ปี2566-2569 ดังนี้ 
     - ปี 2565 แพทย์แผนไทยเชิงรุก ร่วมกับการนวดและประคบ 
       ด้วยสมุนไพร 
     - ปี 2566 สาขา IMC อยากขยายบริการเชิงรุก ต้องการนัก 
       กายภาพบ าบัด  1 คน 
     - ปี 2566 สาขา Palliative care ต้องการผู้ที่ต้องผ่าน    
       หลักสูตรในชุมชน 1 คน 
     - ปี 2568 แผนขยายตึก ER 30 เตียง (สร้างตึกใหม่) โดยยัง    
       วัสดุอปกรณ์ส าหรับ Emergency  
  
 
 
 
 

โรงพยาบาลบ้านธิ(F2) 
     ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เน้นพัฒนา Basic 
service สาขาท่ีต้องพัฒนาศักยภาพปี 2565- 2569 ดังนี้          
     - ปี 2565-66 สาขา Palliative Care  
          สาขาหัวใจ 
          สาขาอุบัติเหตุ 
     - ปี 2566     สาขาทันตกรรม 
          สาขาปฐมภูมิและสุขภาพองค์รวม 
ความต้องการก าลังคน 
     - ปี 2566     สาขา Palliative Care ต้องการพยาบาล 1 คน 
     - ปี 2567      สาขาจิตเวช ต้องการพยาบาลจิตเวช 1 คน  
 
 
 
 
 
 



     เป็น รพ.ขนาด F3 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาระบบงานพื้นฐานของโรงพยาบาลเท่ากับงานของ
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 แผน 5 ปี(2565-2569)อยากได้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน สถานที่
ท างานให้มีความเหมาะสม  
    - อาคารSupply ขนาด Minimal ราคา 9 ล้าน  
    - บ้านพักข้าราชการ 1 หลัง 
    - อาคารปฐมภูมิ (เวชกรรม/แพทย์แผนไทย) 
 

ความต้องการก าลังคน 
     - แพทย์ FM 1 คน (เพื่อท าให้งานปฐมภูมิการดูแลผู้ป่วยให้เข็มแข็ง) 
     - พยาบาลมีเพียงพอแล้ว 27 คน แต่อยากให้มีการทดแทนพยาบาลเกษียณ ก่อนสัก 6 เดือน 
     - อยากนักจิตวิทยาคลินิก 1 คน (ซ่ึงไม่มีกรอบใน F3) 
  

โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง(F3) 



         การให้บริการสาธารณสุขผสมผสาน ท้ังด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษา 
พยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ รวมท้ังการจัดการปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ ท้ังในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคมในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยมีจุดเน้น ในการด าเนินงานเชิงรกุ การอย่างต่อเนื่อง มีความเช่ือมโยงและมี
ส่วนร่วม 
         ในท่ีท่ีมี ประชากรหนาแน่น อาจจ าเป็นต้องมีครุภัณฑ์ บางชนิดท่ีจ าเป็น เช่น x–ray ขนาดเล็ก,และ
การบริการท่ี จ าเป็นท้ัง Lab ,ทันตกรรม ,กายภาพบ าบัด ตลอดจน Observe Bed ท่ีจ าเป็นตามบริบทใน
พ้ืนท่ีแต่ต้องไม่ พัฒนาเป็น รพช. ในอนาคต 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 



ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ 

- ปฐมภูมิ PCU /NPCU : บูรณาการระหว่างงานปฐมภูมิ งานส่งเสริม/
ป้องกันโรค/รักษา/ฟ้ืนฟู อย่างเป็นระบบ เช่ือมโยง Service Plan ภาคี
เครือข่าย มาร่วมแก้ไขอย่างเป็นองค์รวม  

- จ านวนประชาชนคนไทยท่ีมีหมอ 3 คน : เน้น  
Individualized care plan  

- รพ.สต.ติดดาว 

- พชอ. (การพัฒนาคุณภาพชีวิต) 

การถ่ายโอน 
การพัฒนาระบบปฐมภูมิในพ้ืนท่ี ท่ีมีดารถ่ายโอน  
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ขอบคุณครับ 


