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1-2 มิถุนายน 2565

ข้อมูลเตรียมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 1
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สรุปปัญหาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2564

1. เบาหวานและควมดัน การคัดกรองทําได้ 90% แต่การรักษาได้ตํ่ากว่าเกณฑ์มาก (เบาหวาน 23.96% และ
ความดัน 51.19%) และภาวะแทรกซ้อนจากโรค NCD สูง (CKD 3.67% 14,763 ราย CAD 1,176 ราย) 

2. อัตราตาย STEMI 8.65% Stroke 7.63% การเข้าถึงการรักษาไม่ได้ตามเกณฑ์ 
3. โรคมะเร็งยังมีอัตราการตายสูงและระยะเวลารอคอยการรักษายังเป็นปัญหาในบางพ้ืนที่ 
4. อัตราเสียชีวิตผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินใน 24 ชัว่โมงยังสูง (13.84%) 
5. ผู้สูงอายุที่มากที่สุดในประเทศ ติดบ้าน 19,846 ราย ติดเตียง 5,360 ราย 
6. ผู้เสียชีวิตจากติดเชื้อในกระแสเลือดยังสูงอยู่ (5,240 ราย) 
7. COPD สูงที่สุดในประเทศ (30,852 ราย) 
8. จํานวนการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในประเทศติดต่อกันมานานหลายป ี
9. COVID-19

ที่มา : ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2565
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A รพ.นครพิงค์

รพ.ลําปาง

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

S รพ.ลําพูน

รพ.ศรีสังวาลย์

รพ.แพร่

รพ.น่าน

รพ.พะเยา

M1 รพ.จอมทอง

รพ.ฝาง

รพ.สันทราย

รพ.เชียงคํา

M2 รพ.สันป่าตอง

รพ.แม่สะเรียง

รพร.ปัว

รพ.เกาะคา

รพ.เถิน

รพ.แม่จัน

รพ.แม่สาย

รพ.พาน

F1 รพ.หางดง

รพ.เชียงดาว

รพ.ลี้

รพ.ป่าซาง

รพ.ปาย

รพร.เด่นชัย

รพ.เวียงสา

รพ.เทิง

รพ.เวียงป่าเป้า

รพร.เชียงของ

สถานบริการ จํานวน

A 3

S 5

M1 4

M2 8

F1 10

F2 66

F3 7

รพ.สต. 1,118

สสช. 175

เขตสุขภาพที่ 1

ข้อมูล : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564
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วิสัยทัศน์ เป็นเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการแบบใหม่ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ในปี 2580

เป้าหมาย ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

พันธกิจ สนับสนุนการปฏิรูปการบริหารเขตสุขภาพ กำกับดูแลระบบสุขภาพแบบบูรณาการ

คุณค่าร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี

Core Value System perspective Customer focus Value on staff Innovation Focus on results

เข็มมุ่ง 2P safety Digital healthcare Collaboration

Strategic Issues NCD Aging EID/Emergency Finance ปฏิรูปเขตสุขภาพ

Customer

Learning&Growth

Internal Process

Finance

Strategy map เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565-2569

ที่มา : ข้อเสนอจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพประจำปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2564

ประชาชนมีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ(C1)

ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลภัยสุขภาพและ

โรคอุบัติใหม่(C2)

ประชาชนเข้าถึงบริการที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน 

ทันสมัยและเท่าเทียม(C2)

นวัตกรรมและงานวิจัย(L1) ภาวะผู้นำ(L2) จำนวนบุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพและมีความสุข(L3)

ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมมี
ส่วนร่วมดูแลสุขภาพ(I1)

พัฒนาระบบปฐมภูมิให้
ครอบคลุมและทันสมัย(I2)

พัฒนาเครือข่ายและระบบส่ง
ต่อที่ปลอดภัยไร้รอยต่อ(I3)

30 บาทรักษาทุกที่ 
ทุกสิทธิเท่าเทียม(I4)

ระบบเทคโนโลยีทันสมัยสนับสนุนการบริหารและ
บริการโดยใช้ฐานข้อมูลดิจิทัล(I5)

บริหารการเงินระดับเขต(F1) ทุกสถานบริการบริหารการเงินการคลังมีประสิทธิผล(F2)



ลําดับ กลยุทธ Project

1 Digital Healthcare Big data/PHR/API R1/AI/Telemedicine

2 Collaborative Administration Provincial Health Board/District Health Board

3 Healthy Public Policy HL/HLO/Healthy Public Policy

4 Financial Management Reform การบริหารจัดการกองทุนต่างๆในเขตสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลํ้า

5 HR Management Reform ็HRM/HRP/HRD

กลยุทธ์  5 ด้าน ปี 2565-2568

ที่มา : ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2565
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คณะกรรมการอํานวยการเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ

คณะกรรมการทีมนํา (แต่งตัง้ 29 มีนาคม 2565)

1. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ
2. คณะอนุกรรมการบริหารจัการข้อมูล

สารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ
3. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง

4. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

1.1 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

สํานักงานเขตสุขภาพ

4.1 HRM

1.2 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ

1.3 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการตติยภูมิ
และศูนย์ความเป็นเลิศ

4.2 HR Development
1.4 คณะทํางานพัฒนาระบบบริการแพทย์ทาง
ไกล (Telemedicine)

1.5 คณะทํางานพัฒนาระบบริการส่งต่อใน
พ้ืนที่ห่างไกลและ Sky doctor

4.3 HRP
1.6 คณะกรรมการ Service plan และประเด็น
สําคัญ

5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพล้านนา

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพล้านนา 1

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพล้านนา 2

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพล้านนา 3

คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (Provincial Health Board)

โครงสร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

ที่มา : โครงสร้างการดําเนินการและกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที ่1 มกราคม 2565



Big rock ประเด็น โครงการ ผู้รับผิดชอบ

1. EID EID EID ผอ.สํานักงานเขตสุขภาพ/สคร1/นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์

2. NCD NCD NCD anywhere any time นพ.สสจ.ลําปาง/นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล

3. Aging Aging Falling สมองเส่ือม การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน นพ.สสจ.เชียงราย/นพ.สมภพ เมืองชื่น/นพ.ภุชงค์ ชื่นชม

4. กองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินกันเขต สมุนไพร Telemedicine API R1 AI(CXR) NCD TNK COPD SP คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง(นพ.สสจ.น่าน)

5. ปฏิรูปเขตสุขภาพ

HR

การจัดสรรทุนและการหมุนเวียนแพทย์เฉพาะทาง

คณะอนุกรรมการด้านกําลังคน(นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน)การโยกย้าย สสอ.และผอ.รพช.

การจ้างงานรูปแบบพิเศษ(แม่ฮ่องสอน ลําปาง)

IT HIE (API R1)/AI (CXR)/ERP คณะอนุกรรมการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
สุขภาพ(ผอ.รพ.น่าน)

Service

Primary care นพ.สสจ.ลําปาง

Secondary care นพ.สสจ.เชียงใหม่

Tertiary and supra tertiary care ผอ.รพศ.เชียงราย

Telemedicine นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน

Referral system and Sky doctor ผอ.รพ.นครพิงค์

Governance
ภารกิจถ่ายโอนรพ.สต. สํานักงานเขตสุขภาพ

Lampang Provincial Health board นพ.สสจ.ลําปาง

สํานักงานเขตสุขภาพ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการบุคลากร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

6. 30 บาทรักษาทุกที่ 30 บาทรักษาทุกที่ 30 บาทรักษาทุกที่
คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง(นพ.สสจ.น่าน) 
คณะอนุกรรมการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
สุขภาพ(ผอ.รพ.น่าน)7. สุขภาพจิต สุขภาพจิตและจิตเวช ปัญหาการฆ่าตัวตาย/One region one unit/Tele-psychiatry ผอ.รพ.สวนปรุง

แผนงานโครงการรองรับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565

ที่มา : แผนงานโครงการรองรับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 วันที่ 21 มกราคม 2565
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 HR management reform 

ระยะสัน้ หมุนเวียนแพทย์เฉพาะทางไปช่วยปฏิบัติราชการที่แม่ฮ่องสอน 
(ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เริ่ม 1 ตุลาคม 2564, ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ เริ่ม 4 มีนาคม 2565) 

ระยะกลาง แพทย์ 1 คนทํางาน 2 รพ.หรือมากกว่า 
ระยะยาว การจ้างงานรูปแบบแบบใหม่ การจัดสรรทุนแพทย์เฉพาะทางระดับเขตสุขภาพ

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านกําลังคน เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2565



Phase 1 Phase 2

VBHC

ที่มา : คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2565

ผลการดําเนินการเงินพัฒนาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1
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ล้านนา 2 : น่าน 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปัวเพิ+มศกัยภาพบางสาขา เช่น สาขาศลัยกรรมกระดกูและข้อ กุมาร จิตเวช สตู ิ
โรงพยาบาลเวียงสา เพิ+ม ศกัยภาพการจดับริการอายุกรรม สตูิกรรม กุมาร ศลัยกรรม  
โรงพยาบาลน่าน เพิ+ม ศกัยภาพด้านโรคหวัใจและมะเร็ง 
ล้านนา 2 : ลําปาง  
โรงพยาบาลเกาะคา วางแผนขยายเตียงและยกระดบัเป็น M1 ปี 2568  
โรงพยาบาลเถนิ ระดบั M2 เพิ+มศกัยภาพ 4 สาขาหลกั โดย ไม่เพิ+มจํานวนเตียง 
โรงพยาบาลแจ้หม่ ยกระดบัเป็น F1 เพื+อรับส่งต่อจากโรงพยาบาลวงัเหนือ และ โรงพยาบาลเมืองปาน 
ระบบบริการปฐมภูมิจดักรอบอตัรากําลงัแยกจากระดบัทตุิยภูมิและวางแผนความต้องการบุคลากรระดบัปฐม
ภูมิรวมถึงการจ้างงานแบบใหม่  
 
ล้านนา 1 : แม่ฮ่องสอน  
โรงพยาบาลแม่สะเรียง ยกระดบัให้เป็น M2 plus เพื+อรองรับแม่ฮ่องสอนสายใต้ และส่งต่อเชยีงใหม่เมื+อเกิน
ศกัยภาพ  
โรงพยาบาลปาย เพิ+มศกัยภาพ โดยมีแพทยเ์ฉพาะทาง 4 สาขา หลกั อย่างละ 1-2 คน ถ้าเกินศกัยภาพให้ส่งต่อ
เชียงใหม่  
โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ กําหนดให้มีแพทยเ์ฉพาะทางขั |นตํ+าแต่ละแผนกที+สามาถปฏิบตัิงานได้ ส่วน 
Subspecialties ให้จดับริการร่วมกบัโรงพยาบาลนครพิงค ์ 
ล้านนา 1 : ลําพนู  
โรงพยาบาลลําพนู เพิ+มศกัยภาพ ด้านมะเร็ง ศนูย์ผ่าตดัส่องกล้อง และ รองรับเชียงใหม่สายใต้ (วางลําพนูเป็น
ส่วนหนึ+งของเชียงใหม่และยกระดบัเป็น S Plus หรือ A และเพิ+ม CMI เป็น 1.8 )  
โรงพยาบาลป่าซาง พฒันาห้องผ่าตดั และ ICU ร่วมกบัโรงพยาบาลลําพนู  
โรงพยาบาลลี | เพิ+มศกัยภาพโรงพยาบาลลี |เนื+องจากอยู่ไกล  
ล้านนา 1 : เชียงใหม่  
โรงบาลสนัทราย เพิ+มศกัยภาพให้เทียบเท่าโรงพยาบาลระดบั S การขยายเตียงให้พิจารณาตามบริการที+เกิดขึ |น  
โรงพยาบาลจอมทอง รับส่งต่อจากแม่ฮ่องสอนสายใต้ ถ้าเกินศกัยภาพส่งต่อลําพนูและนครพิงค์  
โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยสะเกด็ โรงพยาบาลสนักําแพง จดัให้มีแพทย์ 4 สาขา
หลกั ส่วนสาขาศลัยกรรมกระดกูและข้อ วิสญัญี ให้ใช้การหมนุเวียน เพื+อรองรับผู้ป่วยอําเภอเมืองและลดความ
แออดัของโรงพยาบาลนครพิงค์  
โรงพยาบาลสนัป่าตอง ระดบั M2 จดับริการร่วมกบัโรงพยาบาลหางดง และ โรงพยาบาลจอมทอง  
โรงพยาบาลเชยีงดาว เพิ+ม ศกัยภาพ เป็น F1 Plus เพื+อรองรับบริการเชยีงใหม่สายเหนือ ร่วมกบั โรงพยาบาล
ฝาง และ โรงพยาบาลสนัทราย 

นางสาวสพุรรณี คงดีได้ : นกัทรัพยากรบุคคล สรุปประเดน็ 
นายแพทย์สําเริง สีแก้ว : รองผู้อานวยการสํานกังานเขตสขุภาพที+ ๑ ผู้ตรวจประเดน็  

 
ล้านนา 2 : น่าน 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชปัวเพิ+มศกัยภาพบางสาขา เช่น สาขาศลัยกรรมกระดกูและข้อ กุมาร จิตเวช สตู ิ
โรงพยาบาลเวียงสา เพิ+ม ศกัยภาพการจดับริการอายุกรรม สตูิกรรม กุมาร ศลัยกรรม  
โรงพยาบาลน่าน เพิ+ม ศกัยภาพด้านโรคหวัใจและมะเร็ง 
ล้านนา 2 : ลําปาง  
โรงพยาบาลเกาะคา วางแผนขยายเตียงและยกระดบัเป็น M1 ปี 2568  
โรงพยาบาลเถนิ ระดบั M2 เพิ+มศกัยภาพ 4 สาขาหลกั โดย ไม่เพิ+มจํานวนเตียง 
โรงพยาบาลแจ้หม่ ยกระดบัเป็น F1 เพื+อรับส่งต่อจากโรงพยาบาลวงัเหนือ และ โรงพยาบาลเมืองปาน 
ระบบบริการปฐมภูมิจดักรอบอตัรากําลงัแยกจากระดบัทตุิยภูมิและวางแผนความต้องการบุคลากรระดบัปฐม
ภูมิรวมถึงการจ้างงานแบบใหม่  
 
ล้านนา 1 : แม่ฮ่องสอน  
โรงพยาบาลแม่สะเรียง ยกระดบัให้เป็น M2 plus เพื+อรองรับแม่ฮ่องสอนสายใต้ และส่งต่อเชยีงใหม่เมื+อเกิน
ศกัยภาพ  
โรงพยาบาลปาย เพิ+มศกัยภาพ โดยมีแพทยเ์ฉพาะทาง 4 สาขา หลกั อย่างละ 1-2 คน ถ้าเกินศกัยภาพให้ส่งต่อ
เชียงใหม่  
โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ กําหนดให้มีแพทยเ์ฉพาะทางขั |นตํ+าแต่ละแผนกที+สามาถปฏิบตัิงานได้ ส่วน 
Subspecialties ให้จดับริการร่วมกบัโรงพยาบาลนครพิงค ์ 
ล้านนา 1 : ลําพนู  
โรงพยาบาลลําพนู เพิ+มศกัยภาพ ด้านมะเร็ง ศนูย์ผ่าตดัส่องกล้อง และ รองรับเชียงใหม่สายใต้ (วางลําพนูเป็น
ส่วนหนึ+งของเชียงใหม่และยกระดบัเป็น S Plus หรือ A และเพิ+ม CMI เป็น 1.8 )  
โรงพยาบาลป่าซาง พฒันาห้องผ่าตดั และ ICU ร่วมกบัโรงพยาบาลลําพนู  
โรงพยาบาลลี | เพิ+มศกัยภาพโรงพยาบาลลี |เนื+องจากอยู่ไกล  
ล้านนา 1 : เชียงใหม่  
โรงบาลสนัทราย เพิ+มศกัยภาพให้เทียบเท่าโรงพยาบาลระดบั S การขยายเตียงให้พิจารณาตามบริการที+เกิดขึ |น  
โรงพยาบาลจอมทอง รับส่งต่อจากแม่ฮ่องสอนสายใต้ ถ้าเกินศกัยภาพส่งต่อลําพนูและนครพิงค์  
โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยสะเกด็ โรงพยาบาลสนักําแพง จดัให้มีแพทย์ 4 สาขา
หลกั ส่วนสาขาศลัยกรรมกระดกูและข้อ วิสญัญี ให้ใช้การหมนุเวียน เพื+อรองรับผู้ป่วยอําเภอเมืองและลดความ
แออดัของโรงพยาบาลนครพิงค์  
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โรงพยาบาลเชยีงดาว เพิ+ม ศกัยภาพ เป็น F1 Plus เพื+อรองรับบริการเชยีงใหม่สายเหนือ ร่วมกบั โรงพยาบาล
ฝาง และ โรงพยาบาลสนัทราย 
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นางสาวสพุรรณี คงดีได้ : นกัทรัพยากรบุคคล สรุปประเดน็ 
นายแพทย์สําเริง สีแก้ว : รองผู้อานวยการสํานกังานเขตสขุภาพที+ ๑ ผู้ตรวจประเดน็  ที่มา : คณะทํางานติดตามแผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(2565-2569) เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

แผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(2565-2569) เขตสุขภาพที ่1 
ล้านนา 1

เชยีงใหม ่

ลาํปาง 

แมฮ่อ่งสอน แพร ่

นา่น 

เชยีงราย 

ลาํพนู พะเยา 



สรุปการประชุมคณะทาํงานติดตามแผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(พ.ศ. 2565–2569)เขตสุขภาพทีE 1 ` 

วนัจนัทร์ที+ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.17 น. ณ ห้องประชุม EOC สํานกังานเขตสขุภาพที+ 1  

ประธานการประชุม 

 นายแพทยส์มฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพที+ 1  

วตัถุประสงค์  

 เพื+อสรุปรูปแบบบริการระดบัล้านนา  1,2 และ 3 นําไปสูก่ารจดัทําแผนระยะ 5 ปี   

ผู้เข้าประชุม  

 คณะทํางานติดตามแผน 5 ปี เขตสขุภาพที+ 1 

สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม 
ล้านนา 3 : เชียงราย  

แนวทางการดําเนินการจดับริการแบบ Service Target  

1. Hemodialysis 

2. Scope / Gastroscope  

3. ศลัยกรรมกระดกูและข้อ  

4. จกัษุ 

5. ศลัยกรรม 

6. Intermediate Care / Palliative Care (end of life) 

7. ICU / OR  

แบ่งพื |นที+บริการเป็น 4 โซน  

 โซน 1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ รับส่งตอ่จาก พะเยา เชียงคํา และ ฝาง  

 โซน 2 โรงพยาบาลเชียงของเพิ+มศกัยภาพเพื+อรองรับบริการในพื |นที+ การปรับระดบัเป็น M2 และขยาย

เตียงให้พิจารณาจากบริการที+เกดิขึ |น 

 โซน 3 โรงพยาบาลพานระดบั M2 เพิ+มศกัยภาพเพื+อรองรับบริการจากอําเภอใกล้เคยีงคือแม่สรวย เวียง

ป่าเป้าและป่าแดด ถ้าเกนิศกัยภาพสามรถส่งต่อไปที+โรงพยาบาลเชยีงรายและโรงพยาบาลพะเยา 

 โซน 4 แม่จนั แม่สาย โดยแม่สายขยายเตียงเป็น 150 เตียง และยกระดบัเป็น M1 ใน ปี 2566 และเพิ+ม 

CMI ของแม่สายให้ถึง 1.4 ลดการส่งต่อในโซนนี |เมื+อเกินศกัยภาพของ M1  

ล้านนา 3 : พะเยา 

พฒันาระบบบริการและบริหารทรัพยากรร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลเชียงคํา และการ

ใช้ทรัพยากรให้เต็มศกัยภาพโดยรพ.พะเยาเพิ+ม CMI ให้ถงึ 1.8 โรงพยาบาลเชียงคํา CMI 1.5  

บรรจแุผนพฒันาโรงพยาบาลดอกคําใต้ร่วมกบัโรงพยาบาลพะเยาและจดับริการ 1 หมอ 2 โรงพยาบาล 

ให้พิจารณาโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัพะเยาเพื+อจดับริการร่วมกนั  

 

ล้านนา 2 : แพร่  

จดับริการร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลแพร่กบัโรงพยาบาลสงูเม่น โดยเฉพาะแผนกอายุรกรรม และ ศลัยกรรม 

(ICU OR) เพื+อลดความแออดัของรพ.แพร่ 
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โรงพยาบาลเวียงสา เพิ+ม ศกัยภาพการจดับริการอายุกรรม สตูิกรรม กุมาร ศลัยกรรม  
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โรงพยาบาลเถนิ ระดบั M2 เพิ+มศกัยภาพ 4 สาขาหลกั โดย ไม่เพิ+มจํานวนเตียง 
โรงพยาบาลแจ้หม่ ยกระดบัเป็น F1 เพื+อรับส่งต่อจากโรงพยาบาลวงัเหนือ และ โรงพยาบาลเมืองปาน 
ระบบบริการปฐมภูมิจดักรอบอตัรากําลงัแยกจากระดบัทตุิยภูมิและวางแผนความต้องการบุคลากรระดบัปฐม
ภูมิรวมถึงการจ้างงานแบบใหม่  
 
ล้านนา 1 : แม่ฮ่องสอน  
โรงพยาบาลแม่สะเรียง ยกระดบัให้เป็น M2 plus เพื+อรองรับแม่ฮ่องสอนสายใต้ และส่งต่อเชยีงใหม่เมื+อเกิน
ศกัยภาพ  
โรงพยาบาลปาย เพิ+มศกัยภาพ โดยมีแพทยเ์ฉพาะทาง 4 สาขา หลกั อย่างละ 1-2 คน ถ้าเกินศกัยภาพให้ส่งต่อ
เชียงใหม่  
โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ กําหนดให้มีแพทยเ์ฉพาะทางขั |นตํ+าแต่ละแผนกที+สามาถปฏิบตัิงานได้ ส่วน 
Subspecialties ให้จดับริการร่วมกบัโรงพยาบาลนครพิงค ์ 
ล้านนา 1 : ลําพนู  
โรงพยาบาลลําพนู เพิ+มศกัยภาพ ด้านมะเร็ง ศนูย์ผ่าตดัส่องกล้อง และ รองรับเชียงใหม่สายใต้ (วางลําพนูเป็น
ส่วนหนึ+งของเชียงใหม่และยกระดบัเป็น S Plus หรือ A และเพิ+ม CMI เป็น 1.8 )  
โรงพยาบาลป่าซาง พฒันาห้องผ่าตดั และ ICU ร่วมกบัโรงพยาบาลลําพนู  
โรงพยาบาลลี | เพิ+มศกัยภาพโรงพยาบาลลี |เนื+องจากอยู่ไกล  
ล้านนา 1 : เชียงใหม่  
โรงบาลสนัทราย เพิ+มศกัยภาพให้เทียบเท่าโรงพยาบาลระดบั S การขยายเตียงให้พิจารณาตามบริการที+เกิดขึ |น  
โรงพยาบาลจอมทอง รับส่งต่อจากแม่ฮ่องสอนสายใต้ ถ้าเกินศกัยภาพส่งต่อลําพนูและนครพิงค์  
โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลดอยสะเกด็ โรงพยาบาลสนักําแพง จดัให้มีแพทย์ 4 สาขา
หลกั ส่วนสาขาศลัยกรรมกระดกูและข้อ วิสญัญี ให้ใช้การหมนุเวียน เพื+อรองรับผู้ป่วยอําเภอเมืองและลดความ
แออดัของโรงพยาบาลนครพิงค์  
โรงพยาบาลสนัป่าตอง ระดบั M2 จดับริการร่วมกบัโรงพยาบาลหางดง และ โรงพยาบาลจอมทอง  
โรงพยาบาลเชยีงดาว เพิ+ม ศกัยภาพ เป็น F1 Plus เพื+อรองรับบริการเชยีงใหม่สายเหนือ ร่วมกบั โรงพยาบาล
ฝาง และ โรงพยาบาลสนัทราย 

นางสาวสพุรรณี คงดีได้ : นกัทรัพยากรบุคคล สรุปประเดน็ 
นายแพทย์สําเริง สีแก้ว : รองผู้อานวยการสํานกังานเขตสขุภาพที+ ๑ ผู้ตรวจประเดน็  

 
ล้านนา 2 : น่าน 
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ภูมิรวมถึงการจ้างงานแบบใหม่  
 
ล้านนา 1 : แม่ฮ่องสอน  
โรงพยาบาลแม่สะเรียง ยกระดบัให้เป็น M2 plus เพื+อรองรับแม่ฮ่องสอนสายใต้ และส่งต่อเชยีงใหม่เมื+อเกิน
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ที่มา : คณะทํางานติดตามแผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(2565-2569) เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

แผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(2565-2569) เขตสุขภาพที ่1 
ล้านนา 2

เชยีงใหม ่

ลาํปาง 

แมฮ่อ่งสอน แพร ่

นา่น 

เชยีงราย 

ลาํพนู พะเยา 



สรุปการประชุมคณะทาํงานติดตามแผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(พ.ศ. 2565–2569)เขตสุขภาพทีE 1 ` 

วนัจนัทร์ที+ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.17 น. ณ ห้องประชุม EOC สํานกังานเขตสขุภาพที+ 1  

ประธานการประชุม 

 นายแพทยส์มฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพที+ 1  

วตัถุประสงค์  

 เพื+อสรุปรูปแบบบริการระดบัล้านนา  1,2 และ 3 นําไปสูก่ารจดัทําแผนระยะ 5 ปี   

ผู้เข้าประชุม  

 คณะทํางานติดตามแผน 5 ปี เขตสขุภาพที+ 1 

สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม 
ล้านนา 3 : เชียงราย  

แนวทางการดําเนินการจดับริการแบบ Service Target  

1. Hemodialysis 

2. Scope / Gastroscope  

3. ศลัยกรรมกระดกูและข้อ  

4. จกัษุ 

5. ศลัยกรรม 

6. Intermediate Care / Palliative Care (end of life) 

7. ICU / OR  

แบ่งพื |นที+บริการเป็น 4 โซน  

 โซน 1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานเุคราะห์ รับส่งตอ่จาก พะเยา เชียงคํา และ ฝาง  

 โซน 2 โรงพยาบาลเชียงของเพิ+มศกัยภาพเพื+อรองรับบริการในพื |นที+ การปรับระดบัเป็น M2 และขยาย

เตียงให้พิจารณาจากบริการที+เกดิขึ |น 

 โซน 3 โรงพยาบาลพานระดบั M2 เพิ+มศกัยภาพเพื+อรองรับบริการจากอําเภอใกล้เคยีงคือแม่สรวย เวียง

ป่าเป้าและป่าแดด ถ้าเกนิศกัยภาพสามรถส่งต่อไปที+โรงพยาบาลเชยีงรายและโรงพยาบาลพะเยา 

 โซน 4 แม่จนั แม่สาย โดยแม่สายขยายเตียงเป็น 150 เตียง และยกระดบัเป็น M1 ใน ปี 2566 และเพิ+ม 

CMI ของแม่สายให้ถึง 1.4 ลดการส่งต่อในโซนนี |เมื+อเกินศกัยภาพของ M1  

ล้านนา 3 : พะเยา 

พฒันาระบบบริการและบริหารทรัพยากรร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลเชียงคํา และการ

ใช้ทรัพยากรให้เต็มศกัยภาพโดยรพ.พะเยาเพิ+ม CMI ให้ถงึ 1.8 โรงพยาบาลเชียงคํา CMI 1.5  

บรรจแุผนพฒันาโรงพยาบาลดอกคําใต้ร่วมกบัโรงพยาบาลพะเยาและจดับริการ 1 หมอ 2 โรงพยาบาล 

ให้พิจารณาโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัพะเยาเพื+อจดับริการร่วมกนั  

 

ล้านนา 2 : แพร่  

จดับริการร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลแพร่กบัโรงพยาบาลสงูเม่น โดยเฉพาะแผนกอายุรกรรม และ ศลัยกรรม 

(ICU OR) เพื+อลดความแออดัของรพ.แพร่ 
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จดับริการร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลแพร่กบัโรงพยาบาลสงูเม่น โดยเฉพาะแผนกอายุรกรรม และ ศลัยกรรม 

(ICU OR) เพื+อลดความแออดัของรพ.แพร่ 

ที่มา : คณะทํางานติดตามแผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(2565-2569) เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

แผนระบบบริการสุขภาพ 5 ปี(2565-2569) เขตสุขภาพที ่1 
ล้านนา 3

เชยีงใหม ่

ลาํปาง 

แมฮ่อ่งสอน แพร ่

นา่น 

เชยีงราย 

ลาํพนู พะเยา 


