
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาระบบการส่งต่อ

ประเด็น / งาน : โรงพยาบาลเกาะคาเป็นศูนย์ส่งต่อระดับ node(M2)

ตัวช้ีวัด (KPI) : ให้บริการตามขอบเขต+แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยจากรพช.และรพ.สต.เครือข่าย

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :  โรงพยาบาลเกาะคาเป็นศูนย์ส่งต่อระดับnode(M2) ให้บริการตามขอบเขต+แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยจากรพช.และรพ.สต.เครือข่าย

จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ k030202 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) อ าเภอเกาะคา

 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Inter mediated Care )อ าเภอเกาะคา

1.สาขาโรคหลอดเลือดสมอง

1.1.จัดระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 1 คร้ัง รพ.เกาะคา แนวทางการรับส่ง ต.ค.61 เพ็ญศรี

สมองจากรพ.แม่ข่าย ผู้ป่วย Stroke

1.2.จัดระบบการรับและส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 1 คร้ัง รพ.เกาะคา ต.ค.61 เพ็ญศรี

สมองจากรพ.สต.

1.3.จัดการดูแลแบบผู้ป่วยเฉพาะด้าน Rehabilitation 1 คร้ัง รพ.เกาะคา แนวทางการฟ้ืนฟูฯ ต.ค.61 โอฬาร

1.4.ควบคุมปัจจัยเส่ียงและป้องกันการกลับเป็นซ้ า ทุกราย รพ.เกาะคาและ ต.ค.61-ก.ย.62 เพ็ญศรีและ 

ผอก.รพ.สต.

1.5.ให้ความรู้เร่ืองโรคแก่ประชาชนในการดูแลตนเอง 13 รพ.สต.

การป้องกันโรค 

1.6.จัดท าแนวทาง Home Based Rehabilitation 1 คร้ัง รพ.เกาะคา ต.ค.61 โอฬาร

1.7.การประชาสัมพันธ์ระบบ 1669 1 คร้ัง รพ.เกาะคา ต.ค.61 เพ็ญศรี

1.8.การติดตามเย่ียม /ฟ้ืนฟูผู้ป่วยท่ีบ้าน ทุกราย รพ.เกาะคาและ ต.ค.61-ก.ย.62 เบญจวรรณและ

13 รพ.สต.  ผอก.รพ.สต.

ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2562

 ศูนย์ประสานส่งต่อ คปสอ.เกาะคา จังหวัดล าปาง

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง
เป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

หนา้ที ่1 จาก 3



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

1.9.การเตรียมทีมดูแลผู้ป่วยท่ีต้องดูแลต่อจาก ทุกราย รพ.เกาะคา ต.ค.61-ก.ย.62 MSO และ NSO

รพ.ล าปางในหอผู้ป่วย สหวิชาชีพ

*ให้ความรู้ผู้ป่วย+ญาติเร่ืองการดูแลตนเองและ

ควบคุมปัจจัยปัจจัยเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีก าหนด

*การรับประทานยา

*การพบแพทย์ตามนัด

*อาการผิดปกติท่ีควรรับรู้

 * แนวทางการดูแลผู้ป่วย Stroke

2.สาขา อุบัติเหตุ

พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยบาดเจ็บสมองท่ีรับดูแล

ต่อเน่ืองจาก รพ.ล าปาง

2.1.จัดท าแนวทาง การดูแล Trauma 1 คร้ัง รพ.เกาะคา มี CPG /NCPG ต.ค.61 PCT ศัลยกรรม

2.2.ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะท่ีไม่ต้องผ่าตัดตาม

ความเห็นของผู้เช่ียวชาญในหอผู้ป่วย

ทุกราย รพ.เกาะคา Trauma ต.ค.61-ก.ย.62 MSO และ 

NSOสหวิชาชีพ

2.3.รับส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะหลังผ่าตัดท่ีไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนจาก รพ.ล าปาง เพ่ือดูแลต่อเน่ือง

ทุกราย รพ.เกาะคา แนวทางส่งต่อ ต.ค.61-ก.ย.62 MSO และ 

NSOสหวิชาชีพ

2.4.ให้การฟ้ืนฟูผู้ป่วยบาดเจ็บท่ีศีรษะ ทุกราย รพ.เกาะคา ต.ค.61-ก.ย.62 MSO และ 

NSOสหวิชาชีพ

2.5. ให้ข้อมูลและประสานส่งผู้ป่วยเพ่ือดูแลต่อเน่ือง

ท่ีบ้าน

ทุกราย รพ.เกาะคา

และ13 รพ.สต.

ต.ค.61-ก.ย.62 MSO และ 

NSOสหวิชาชีพ

 และศูนย์ COC

3 สาขาศัลยกรรมท่ัวไป

หนา้ที ่2 จาก 3



จ านวน แหล่งงบ
ผู้รับผิดชอบงบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง

เป้าหมาย/

จ านวน

พ้ืนท่ี

ด าเนินการ
ผลผลิต/ผลลัพธ์

3.1.เพ่ิมการดูแลผู้ป่วยท่ีมีแผลเร้ือรังและ ทุกราย รพ.เกาะคา มี CPG /NCPG ต.ค.61-ก.ย.62 จิษนัย

แผลขนาดใหญ่ โดยรับส่งต่อจาก รพ.ล าปางและ

รพ.เครือข่าย

3.2.พัฒนาทักษะของพยาบาลดูแลแผลโดยส่ง 2 คน พยาบาลได้รับการฝึก 3000 UC ต.ค.61-ก.ย.62 ศุภรัสม์ิ

ฝึกทักษะท่ีโรงพยาบาลล าปาง ทักษะท่ี รพ.ล าปาง รพ.เกาะคา

( บูรณาการ ย.3 ) คนละ 2 สัปดาห์

3.3.ส่งพยาบาลอบรมด้านการดูแลแผลฯ 1 คน พยาบาลผ่านการอบรม  พ.ค.62-ส.ค62 ศุภรัสม์ิ

( บูรณาการย.3) ด้านการดูแลแผล

4. การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

4.1.ให้บริการผู้ป่วยเด็กแรกเกิดท่ีมีน้ าหนักตัวน้อย

กว่า 2,000 กรัม

ทุกราย รพ.เกาะคา มี CPG /NCPGในการ

ดูแลผู้ป่วยฯ

ต.ค.61-ก.ย.62 เยาวเรศ / ชูใจ

4.2. ให้บริการเด็ก Complex  Heart Disease ท่ี

ส่งต่อจาก รพ.ล าปาง

ทุกราย มี CPG /NCPGในการ

ดูแลผู้ป่วยฯ

4.3.ส่งพยาบาลฝึกทักษะtด้านการดูแลผู้ป่วยเด็ก

วิกฤติ/และผู้ป่วยท่ีใช้ Ventilator ( บูรณาการย.3)

5 คน พยาบาลผ่านการอบรม

ด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ

 ม.ค.62-ส.ค62 ศุภรัสม์ิ

4.4. อบรมแพทย์และพยาบาลในการ ดูแลผู้ป่วย 

sepsis/septic shock

30 คน รพ.เกาะคา พญ.รตา/เยาว

เรศ

4.5.ให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีใน รพสต. ในการคัดกรอง 25 คน 13 รพ.สต.

ผู้ป่วย sepsis/septic shock

หนา้ที ่3 จาก 3


