
ระบบสง่ตอ่ไรร้อยตอ่
Seamless Refer R12

เครอืขา่ยการสง่ตอ่จังหวดัสตลู

นพ.พรประสทิธ ิจันทระ
14 มถินุายน 2565



ประเด็นนําเสนอ

•ขอ้มลูการสง่ตอ่
• ผลการดําเนนิงานตามตวัชี2วดั
• การดําเนนิการที4เป็นบทเรยีนที4ดี
• ขอ้เสนอแนะ



Refer นอกจังหวัด

Refer out Refer back



Top 5 อันดับโรค Refer นอกจังหวัด

ป. 2564 ป. 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

Malignant neoplasm of breast    

(52  ราย)

Malignant neoplasm of

cervix uteri                    

(34  ราย)

Malignant neoplasm of 

thyroid gland                 

(49  ราย)

DM

(33 ราย)

DM

(41  ราย)

Malignant neoplasm of breast  

(31  ราย)

Non-Hodgkin Lymphoma    

(40 ราย)

Malignant neoplasm of 

thyroid gland   

(30 ราย)

Pneumonia

(66  ราย)

HT

(24 ราย)

ป. 2564 ป. 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

NSTEMI 

(101  ราย)

NSTEMI                   

(49  ราย)

Cerebral infarction

(31  ราย)

STEMI  

(40  ราย)

STEMI 

(24 ราย)

Cerebral infarction

(19  ราย)

Congestive heart failure       

(13 ราย)

Congestive heart failure       

(11 ราย)

Epilepsy                            

(12  ราย)

Neoplasm of brain 

(9 ราย)

OPD IPD



Refer ในจังหวัด

Refer in จาก รพช. Refer back ในจังหวัดสตูล 



Top 5 อันดับโรค Refer ในจังหวัด

ป. 2564 ป. 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

Senile cataract 

(235 ราย)

Senial cataract

(193 ราย)

Stroke        

(193  ราย)

Stroke 

(112 ราย)

Breast  mass 

(167  ราย)

Unspecified lump in breast

(99 ราย)

Thyrotoxicosis                    

(126  ราย)

Hyperplasia of prostate (73 ราย)

Thyrotoxicosis (73 ราย)

DM

(112  ราย)

Gonarthrosis

(57 ราย)

OPD

ป. 2564 ป. 2565 (ต.ค.64 – เม.ย.65)

Acute appendicitis         

(253  ราย)

Acute appendicitis                   

(88 ราย)

Cerebral infarction

(129 ราย)

Cerebral infarction                         

(57  ราย)

Intracranial injury           

(118  ราย)

Viral Pneumonia

(39  ราย)

Fracture of the lower end

of radius

(98  ราย)

Fracture of the lower end

of radius

(38 ราย)

Pneumonia

(66  ราย)

Intracerebral haemorrhage

(9 ราย)

IPD



ประเด็นนําเสนอ

• ขอ้มลูการสง่ตอ่
•ผลการดําเนนิงานตามตวัชี8วดั
• การดําเนนิการที4เป็นบทเรยีนที4ดี
• ขอ้เสนอแนะ



1. การสeงตeอนอกเขตสุขภาพ (เปjาหมาย ลดลงรkอยละ 10)

4. อุบัติการณqผูkปsวยทรุดลงขณะสeงตeอ/ท่ี ER ลดลงรkอยละ 53. การปฏิเสธสeงตeอ / สeงตeอลeาชkา  (เกณฑq >30 min)

การดำเนินงาน ผลลัพธ/

1. นอกเขตสุขภาพ /นอกเขตโซน A 0

2. รพ.หาดใหญ9   ปฏิเสธส9งต9อ 1 (Stroke)

3. ส9งต9อล9าชBา > 30 min 0

ป1งบ ผลลัพธ/

ปH 2564 1 ราย

(case CA lung with svc obstruction)

ปH 2565 0 ราย

2. การสeงตeอนอกเขตโซน A (เปjาหมาย ลดลงรkอยละ 10)



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SEAMLESS REFER

ลำดับ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน

1. ลดการปฏิเสธการสSงตSอ  (เกณฑY : < 5%) ป]งบ 2564 = 1 ราย
ป]งบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65 ) = 1 ราย

case  stroke fasttack ไดkยา rt-PA มาจาก รพ.ละงู  

Consult แพทยY รพ.หาดใหญS เพื่อทำ thrombectomy รับ case  

Refer ผูtปuวยโดยทีม รพ.ทุSงหวtา หลังจากนั้นประมาณ 20 นาที             

แพทยYประสานกลับมาใหt repeat CT สSงผูtปuวยกลับมา admite รพ.สตูล           
ซึ่งขณะนั้นรถ referนำผูtสSงปuวยถึงรัตภูมิ แพทยYยืนยันใหtพากลับ

2. ลดระยะเวลาการสSงตSอ (เกณฑY : < 30 นาที) ป]งบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65 ) = 86.54%

3. ลดจำนวนผูtปuวยอาการทรุดลงจากการ refer ป]งบ 2564 = 1 ราย
ป]งบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65 ) = 0 ราย



ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SEAMLESS REFER

ลำดับ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน

4. ปฏิบัติตาม Fast track รพช. ปฏิบัติตาม 100%

5. พัฒนาระบบ Fast track รพช. Ø Stroke ระบบ EMS  ระดับ ALS รับผูGปHวยประเมิน Pass มารพ.สตูล  เชOน ควนโดน, ทOาแพ, Node 
รพ.ละงู  CT ใหG rtPA โซนละงู, ทุOงหวGา มีระบบConsult Neuro Med รพ.สตูล Standing order

Ø STEMI รพช. สามารถใหG SK ไดG  ระบบ Consult ภายในเขต 12 Standing order

Ø Sepsis Protocol และ Standing order

Ø Trauma  มีแนวทางการสOงตOอผูGปHวย TBI เขต 12 Traumatic brain injury 

6. ลดจำนวนการสOงตOอนอกเขต

จังหวัด 

ปvงบ 2564 = 261 ราย

ปvงบ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65 ) = 256 ราย

7. เพ่ิมจำนวน Refer back ปvงบ 2564 = 8.84% (209/2,364)

ปvงบ 2565 = 12.69%  (150/1,182)

8. รพ. S-M-F ใชG Thai Refer 100% ใชGโปรแกรม Thai refer ใน จ.สตูล = 100%

แตOไมOสามารถนำขGอมูลมาวิเคราะห�ไดG เน่ืองจากการสOงขGอมูลมาท่ีรพ.ปลายทางไมO Real time



4. รkอยละของผูkปsวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) 
ท่ีมีอาการไมeเกิน 4.5 ชม. ไดkรับการรักษาดkวยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ

5. รkอยละผูkปsวยโรคหลอดเลือดสมองท่ีมีอาการ ไมeเกิน 72 ชม. ไดkรับการรักษาใน Stroke Unit ป" 2565 ร(อยละ จำนวน

เมืองสตูล 89.94 (152/169)

ควนโดน 46.67 (21/45)

ควนกาหลง 56.92 (37/65)

ท@าแพ 67.86 (19/28)

ละงู 26.79 (15/56)

ทุ@งหวEา 31.58 (619)

มะนัง 81.25 (13/16)

ü

ü

รEอยละ เกณฑN : ³ 50%

เกณฑN : ³ 40%รEอยละ

(ต.ค.64 – มื.ค.65)

(ต.ค.64 – มื.ค.65)



ประเด็นนําเสนอ

• ขอ้มลูการสง่ตอ่
• ผลการดําเนนิงานตามตวัชี2วดั
•การดําเนนิการที:เป็นบทเรยีนที:ดี
• ขอ้เสนอแนะ



จำนวนผูCปEวยพื้นท่ีเกาะ มาดCวยระบบ EMS จังหวัดสตูล



การส)งผู-ป/วยวิกฤติฉุกเฉินทางทะเลจากพ้ืนท่ีเกาะหลีเปCะ จังหวัดสตูล  (การลำเลียงทางน้ำ)

จำนวนผูkปsวยสeงตeอโดยเรือ Speed Boat
Case Refer โดยเรือ Speed Boat



การส)งผู-ป/วยวิกฤติฉุกเฉินทางทะเลจากพ้ืนท่ีเกาะหลีเปCะ จังหวัดสตูล  (การลำเลียงทางอากาศ)

จำนวนผูkปsวยสeงตeอโดย Sky doctor
รายท่ี 1 จากเกาะหลีเปRะ ไป รพ.วชิระภูเก็ต

Diagnosis Cardiac arrest

ผู:ป<วยไม@ Stable แต@ยืนยันต:องเคล่ือนย:ายทางอากาศ

รายท่ี 2   จากเกาะหลีเปRะ ไป รพ.สตูล

Diagnosis NF + Sepsis 

มีลมมรสุมทำให:ไม@สามารถเดินทางด:วยเรือได:

(1) คือผู:ป<วย CHF หายใจเหนื่อย                                

เนื่องจากมีลมมรสุมไม@สามารถใช:เรือTransfer ได:                                      
ประสาน Sky doctor ไม@สามารถบินได:ท:องฟgาปhดยกเลิก

ปฏิบัติการและผู:ป<วยไม@มีอาการแย@ลง Observe ต@อรพ.สต.

(Emergent)

(1)



การรับ – ส6งต6อผู9ป;วยระหว6างประเทศ (ไทย-มาเลเซีย) 
ผ6านด6านวังประจัน อ.ควนโดน และด6านตำมะลัง อ.เมืองสตูล

จำนวนผูkปsวย Refer in

จำนวนผูkปsวย Refer out

สถานการณq Covid – 19 มีการป�ดดeานชายแดน 
สSงผลใหtป] 2563-2565 ไมSมีการเคล่ือนยtายผูtปuวย/เดินทางเขtาออก ทั้ง 2 ดSาน

Ø ดeานวังประจัน เคล่ือนยtายผูtปuวยดtวยรถพยาบาล รับ-สSงที่จุดนี้โดยทีม Refer 
รพ.สตูลรับการดูแลผูtปuวยตSอจาก รพ.มาเลเชียที่มานำสSง รพ.สตูลทุกราย

Ø ดeานตำมะลัง รับผูtปuวยจากเกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซียทางเรือและ
สSงตSอใหtทีม Refer รพ.สตูล นำสSง รพ.สตูล



ประเด็นนําเสนอ

• ขอ้มลูการสง่ตอ่
• ผลการดําเนนิงานตามตวัชี2วดั
• การดําเนนิการที4เป็นบทเรยีนที4ดี
•ขอ้เสนอแนะ



โอกาสพัฒนาที6สําคญั
• สง่เสรมิการทํา Referral audit สมํQาเสมอ 
• กําหนดเป้าหมายรว่มกนัของการพัฒนา Node ละงเูพืQอลดการสง่ตอ่ใน

จังหวดั
• ลดการสง่ตอ่กลุม่ ผูป่้วยนอก-ใน ตามบรบิท
• เพิ<มการเขา้ถงึ Stroke ในประเด็น Prehospital ของ ทุง่หวา้-มะนัง

• การ Empower ลกูขา่ยสามารถดแูลโรคไดต้าม CPG เชน่กรณี Sepsis
• สง่เสรมิการแลกเปลีQยนเรยีนรูใ้ชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูใน Thairefer



ขอบคณุครับ


