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ตัวชี้วัด 12. กำรส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภำพลดลง 
ค ำนยิำม กำรส่งต่อ  หมายถึง  การสง่ต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขาโรคมะเร็ง, สาขา

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพื่อไปรับการรักษาต่อในสถานบริการ
ระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกว่านอกเขตสุขภาพ เช่นกรณีขาดแพทย์
เฉพาะทาง ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ จ าเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด 
ชันสูตร เป็นต้น  และท าให้ผูป้่วยได้รับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลปลายทางนั้นๆ 
(การส่งต่อรวมทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) 
กำรส่งต่อในเขตสุขภำพ  หมายถึง  การสง่ต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขา
โรคมะเร็ง, สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) ไปสถานบริการที่ตั้งอยู่
ในเขตสุขภาพเดียวกัน ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาล สธ.นอกสังกัด สป. (เช่น โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ฯลฯ) 
โรงพยาบาลสังกัดอื่น ๆ (เช่น โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัด
กระทรวงกลาโหม ฯลฯ) และโรงพยาบาลเอกชน 
กำรส่งต่อนอกเขตสขุภำพ  หมายถึง  การส่งต่อผู้ป่วย 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขา
โรคมะเร็ง, สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) ไปสถานบริการที่ตั้งอยู่
นอกเขตสุขภาพของตนเอง และบันทึกความเข้าใจข้อตกลง (MOU) ที่ได้ท าไว้นอกเขต
สุขภาพ  

เกณฑ์เป้ำหมำย ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย รพ.ระดับทุติยภูมิ ตติยภูม ิทกุแห่ง ในจังหวดั/เขตสุขภาพ 
วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล รายงานผลการด าเนินการของเขตสุขภาพ รายไตรมาส 
แหล่งข้อมูล ศูนย์ประสานการส่งต่อระดับจังหวัด/เขต 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนผูป้่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาส ปี 2558 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพรายไตรมาส ปี 2559 
สูตรกำรค ำนวณตัวชี้วัด (A-B)/A x 100 

(โดยเปรียบเทียบในช่วงเวลาไตรมาสเดียวกัน) 

ระยะเวลำประเมินผล 6 เดือน, 12 เดือน  
รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน Base line 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556   
(ร้อยละ) 

2557 
(ร้อยละ) 

2558 
(ร้อยละ) 

 ร้อยละ     
เกณฑ์กำรประเมิน : 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ขั้นตอน 1 - 3 ขั้นตอน 1 – 5 ขั้นตอน 1 - 5 ขั้นตอน 1 - 5  
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วิธีกำรประเมนิผล : 
 

ขั้นตอน 1) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการท าบทบาทหน้าที่ใน
การประสานงาน รับส่งต่อผู้ป่วยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อ  
ขั้นตอน 2) มีการจัดท าระบบข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยสาขาที่เป็นปัญหา เพื่อใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอน 3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและจัดท าระบบการส่งต่อ สาขาที่มีการส่ง
ต่อผู้ป่วยจ านวนมาก และ 
เป็นปัญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan 
เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อ 
ขั้นตอน 4) มีการติดตามผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การส่งต่อผู้ป่วยระดับ
จังหวัด/เขตเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเครือข่าย  
ขั้นตอน 5) สรปุและรายงานผลการส่งต่อผูป้่วยระดับจังหวัด/เขต ตามแบบบันทึกข้อมูล
การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 

เอกสำรสนับสนุน :   

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร/  
ผู้ประสำนกำรงำนตัวชี้วัด  

1.นพ.ธิติ  แสวงธรรม        โทร. 081-7052886 
2.นางกนกวรรณ  พึ่งรัศมี   โทร. 02-5901637  มือถือ  089-5215987 
3.นางณัฏฐิณา  รังสินธุ์      โทร. 02-5901637   
4.นายพิทยา  สร้อยส าโรง   โทร. 02-5901637  มือถือ  081-2987693 
ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  Email :  
refermoph@hotmail.com 

ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำน  1.นายพิทยา  สร้อยส าโรง   โทร. 02-5901637  มือถือ  081-2987693 
2.นางกนกวรรณ  พึ่งรัศมี   โทร.02-5901637  มือถือ  089-5215987 
3. นางณัฏฐิณา  รังสินธุ์     โทร. 02-5901637   

หน่วยประมวลผลและ 
จัดท ำข้อมูล 

ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้บันทึกข้อมูล ศูนย์ประสานการส่งต่อระดับเขตรายงานผลการด าเนินการระดับเขตให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
และส านักบริหารการสาธารณสุข รายงานผลการด าเนินการระดับกระทรวง 
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