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(1) ล ำดับตัวชี้วัดตำมค ำรับรองฯ ระดับหน่วยงำนในกรมฯ : (4) มิติกำรประเมิน : 
      ตัวชี้วัดที่        มิติท่ี 1  มิติด้ำนประสิทธิผล 

 
(2) ชื่อตัวชี้วัด : (5) หน่วย PM  (บริหำรและติดตำมผล) : 
ระดับควำมส ำเร็จในกำรผลักดันให้หน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน
จังหวัดที่รับผิดชอบมีกำรบริกำรแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ     

     ส ำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต  
     โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ 

(3) หน่วยวัด  : (6) หน่วยด ำเนินกำร / รับกำรประเมิน :  
ระดับควำมส ำเร็จ      หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง 

 
(7)  ค ำอธิบำย:  

กำรเข้ำถึงบริกำร หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทาง
การแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน์ว่า ได้ผลชัดเจน เช่น จิตบ าบัด เภสัชบ าบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ หรือได้รับ
การช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคลอ้งกับ Depressive Disorder ตาม
มาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of 
Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33 F34.1, F38 และ F39 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกัน
กับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 4 (DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental disorders IV) ที่มารับบริการสะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2557 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
 พ้ืนที่   หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
 
(8) สูตร/วิธีกำรค ำนวณ:  
 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีเ่ข้าถึงบริการสะสมจนถึงปีงบประมาณ 2557 
X100 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจ 
 

ค ำอธิบำยสูตร: 
 ตัวต้ัง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32, F33, F34.1,F38 และ F39) ที่สะสมจนถึงปีงบประมาณ 2557 ทั้งรายเก่า

และรายใหม่ทีเ่ข้ารับบริการในหนว่ยบริการ รพศ./รพท./รพช./ รพสต. และสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

 ตัวหำร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ โดยในแต่ละจังหวัด
สามารถคาดประมาณการโดยน าความชุกของภาคมาค านวณ และฐานประชากรกลางปี 2555 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
วิธีกำรค ำนวณกำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 

อัตรำควำมชุก 
X จ ำนวนประชำกรกลำงปี 2555 

100 
 

ส ำหรับกำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำรำยจังหวัด ให้น าความชุกของภาคไปค านวณตาม
วิธีการข้างต้น แต่ไม่สามารถน าไปอ้างอิงทางวิชาการได้ เนื่องจากระเบียบวิธีวิจยัในปี 2551* ออกแบบการอ้างอิง
ทางวิชาการในระดับภาคเท่านั้น ตามตารางความชุกของโรคซมึเศรา้ประเทศ/ภาค/พื้นที ่ (ร้อยละ)* ดังนั้น กำรคำด
ประมำณกำรรำยจังหวัดจึงเป็นเพียงกำรคำดประมำณกำรเพ่ือน ำไปวำงแผนด ำเนินกำรให้ถึงเป้ำหมำยเท่ำนั้น  
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         ตำรำงควำมชุกของโรคซึมเศร้ำประเทศ/ภำค/พ้ืนที่กำรส ำรวจระบำดวิทยำโรคซึมเศร้ำปี 2551 

รวมท้ังประเทศ กลำง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ กทม. 
2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1 

* จำกกำรส ำรวจระบำดวิทยำโรคซึมเศร้ำปี 2551 โดยกรมสุขภำพจิต สุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรไทยอำยุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 19,000 รำย  
 

(9)  เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
     ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน โดยมี

เป้าหมายระดับความส าเร็จในระดบั 5 ดังนี ้

ระดับขั้นควำมส ำเร็จ 
รอบกำรประเมิน  / คะแนนกำรประเมิน 

6 เดือนแรก คะแนน 6 เดือนหลัง คะแนน 
ขั้นตอนที่  1  2   
ขั้นตอนที่  2  3   
ขั้นตอนที่  3    (รอบ 9 เดือน) 2 
ขั้นตอนที่  4    1 
ขั้นตอนที่  5    2 
คะแนนรวม  5 คะแนน  5 คะแนน 

 
(10)  เง่ือนไข (โดยท่ี) :  
 การด าเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอนท่ีเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งไม่ต้องด าเนินตามขั้นตอนแรกไปสดุท้าย สามารถ
ด าเนินการไดต้ามบริบทของพื้นที่โดยใช้เงื่อนไขในการประเมินรอบ 6 เดือน ดังนี ้
 
ขั้นตอน แนวทำงกำรด ำเนินงำน/เกณฑ์คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

1 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ ส ารวจหรือค้นหาผูร้ับผิดชอบท่ียังไมผ่่านการอบรม
การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแตล่ะจังหวัดทีร่ับผดิชอบ พร้อมปรับปรุงท าเนียบ
หรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
หน่วยบริการสาธารณสุขให้เป็นปจัจุบัน 

2 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศรา้ของกรมสุขภาพจิตส าหรับพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่รับผิดชอบการบรกิารผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ของหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแตล่ะจังหวัดที่รบัผิดชอบทุกแห่ง 
หมำยเหตุ ป ี2557 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรม 

3 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรมแนวทางการจัดการ
โรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์ที่จบใหมแ่ละแพทย์เวชปฏิบตัิที่รักษาผูป้่วยโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล
ของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ  
หมำยเหตุ ปี 2557 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ผ่ำนกำรอบรม 

4 สนับสนุนและตดิตามนิเทศงานใหเ้ขตสุขภำพที่รับผิดชอบสามารถบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจนท ำให้กำรเข้ำถึง
บริกำรมำกกว่ำร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับคาดประมาณการโรคซึมเศรา้ในเขตสุขภาพ 

5 สนับสนุนและตดิตามนิเทศงานเพือ่ให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบสามารถบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจนท ำให้กำรเข้ำถึงบริกำรมำกกว่ำร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับคาดประมาณการโรคซึมเศรา้ใน
จังหวัดที่รับผดิชอบ 
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(11) รำยละเอียดข้อมลูพื้นฐำน:   

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2554 2555 2556 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรผลักดันให้หน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีกำรบริกำรแก่
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ     

ระดับ
ความส าเร็จ 

   

(12) แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมลู: 
1. หน่วยบริการจติเวช สนับสนุน/ส่งเสริมให้หน่วยบริการสาธารณสขุในพ้ืนท่ี ส่งข้อมูลการปฏิบัติงานไปยัง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซ่ึงหน่วยบริกำรสำธำรณสุข สำมำรถส่งข้อมลูหรือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 5 วิธีท่ีให้
เลือกตำมควำมสะดวกของพ้ืนที่ ดังต่อไปนี ้

1.1 ดึงข้อมูลจากการบันทึกมาตรฐานข้อมูล 21 หรือ 43 แฟ้ม ที่มีข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงานที่ ก าหนดแล้วส่ง
เข้า program online ทาง internet หรือ copy file ส่งทาง e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย ์

1.2 บันทึกกจิกรรมทาง program online 
1.3 บันทึกกิจกรรมทาง program offline แล้วส่งเข้า program online ทาง internet หรือ copy file ส่งทาง  

e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณยี ์
1.4 ส่งเป็นรายงานทางเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
1.5 ส่ง file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย ์

2. โรงพยาบาลจติเวช สถาบันจติเวช และศูนย์สุขภาพจิต สามารถตดิตามดูผลการด าเนินงานของแต่ละจังหวัดในพื้นที่
ที่รับผิดชอบได้ที่ www.thaidepression.com 
 
(13) แนวทำงกำรประเมินผล : 

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ /  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/
เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี ้

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 
(ส ำหรับหน่วย PM 

ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 
รอบ 6 เดือน

แรก 
 

ขั้นตอนที ่1 
ประเมินวา่ มีท าเนียบหรือทะเบยีนของ
แพทย ์พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ในหน่วยบริการ/สถานบรกิาร
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบที่
แสดงสถานะว่า ผู้รับผิดชอบการบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดังกล่าว ผ่ำนหรือยังไม่
ผ่ำนกำรอบรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ
หรือไม่ 
 

 
ประเมินจาก 
แบบฟอร์ม SMDD 1 

 
2 

 
รอบ 6 เดือนแรก 
ส่งหลักฐานไปท่ี 
สบบส.ภายในวันท่ี 
8 เมษายน 2557 

ขั้นตอนที ่2 
ประเมินตามหน่วยบริการที่มีรายช่ือ
พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทีผ่่านการอบรมแนวทางการดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตทั้ง
ของปีท่ีผ่านมาและอบรมใหม่ใน

 
ประเมินจาก 
แบบฟอร์ม SMDD 2 

 
3 

 
รอบ 6 เดือนแรก 
ส่งหลักฐานไปท่ี 
สบบส.ภายในวันท่ี 
8 เมษายน 2557 
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รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ /  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/
เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี ้

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 
(ส ำหรับหน่วย PM 

ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 
ปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามรายหน่วย
บริการ/สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
จังหวัดที่รับผดิชอบ 
ปี 2557 เน้นจัดอบรมเพิ่มเติมส าหรับหน่วย
บริการที่มผีู้รับผิดชอบยังไม่เคยผ่านการ
อบรม 

 โดยใช้สูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดที่รับผิดชอบ 
ที่มีพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ผ่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต 

 
 
X100 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบท้ังหมด 

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 
ร้อยละ <50% 50% 60% 70% ≥80%  

รอบ 9 เดือน ขั้นตอนที ่3  
ประเมินตามหน่วยบริการที่มีรายช่ือแพทย์ท่ี
ผ่านการอบรมแนวทางการจดัการโรค
ซึมเศรา้ส าหรับแพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไปใน
สถานบริการระดับ 
ปฐมภูมิและทุติยภูม ิ(CPG-MDD-GP) ของ
กรมสุขภาพจิต ทั้งรายเก่าและอบรมเพิ่มเติม
ใหม่ในงบประมาณ 2557 จ าแนกตามราย
หน่วยบริการ/สถานบริการสาธารณสุขใน
พื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
ปี 2557 เน้นจัดอบรมเพิ่มเติมส าหรับหน่วย
บริการยังไม่มีแพทยผ์่านการอบรม 

 
ประเมินจาก 
แบบฟอร์ม SMDD 3     
 
 

 
2 

 
รอบ 9 เดือนส่ง
หลักฐานไปท่ี 
สบบส. ให้รายงาน
ภายใน วันท่ี 7 
กรกฎาคม 2557 
 
 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 

 

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ /  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/
เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี ้

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 
(ส ำหรับหน่วย PM 

ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 
 โดยใช้สูตรกำรค ำนวณดังนี้ 

 
จ ำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

ที่มีแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 
ผ่านการอบรมแนวทางการจดัการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไปในสถาน

บริการระดับปฐมภูมิและทุตยิภูมิ (CPG MDD GP) 

 
 
X100 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบท้ังหมด 
 

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 
ร้อยละ <50% 50% 60% 70% ≥80% 

 

 ขั้นตอนที ่4  
ประเมินผลลัพธ์ของการท างาน โดยพิจารณา
จากอัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ำทั้งหมดจ ำแนกตำมเขตสุขภำพ 
(เทียบกับคาดประมาณการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ในเขตสุขภาพ) 
 

 
ประเมินจากรายงานผลการดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าทั้งรายเก่า
และรายใหม่ที่เข้ารับบริการ
สะสมจนถึงปีงบประมาณ 2557 
ที่รวบรวมจากข้อมลูดังต่อไปนี ้ 
1. ข้อมูลจากการบันทึกจาก

มาตรฐานข้อมลู 21 หรือ 43 
แฟ้มที่มีข้อมูลสอดคล้องกับ
แบบรายงานท่ีก าหนด แล้ว
ส่งเข้า program online 
ทาง internet หรือ copy 
file ส่งทาง e-mail หรือ 
copy ลง CD ส่งทาง
ไปรษณีย ์ 

2. จากการบันทึกกิจกรรมทาง 
program online  

3. ข้อมูลจากการบันทึก
กิจกรรมทาง program 
offline แล้วส่งเข้า 
program online ทาง 
internet หรือ copy file 
ส่งทาง e-mail หรือ copy 
ลง CD ส่งทางไปรษณีย ์ 

 
1 

 
รอบ 9 เดือน  
วันท่ี 7 กรกฎาคม 
2557  
รอบ 12 เดือน  
วันท่ี 6 ตุลาคม 
2557 
หน่วยงานกรม
สุขภาพจิตไมต่้องส่ง
หลักฐาน/เอกสาร
ใดๆจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมลูใน
ฐานข้อมูลเท่าน้ัน 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 

 

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ /  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/
เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี ้

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 
(ส ำหรับหน่วย PM 

ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 
4. จากการรายงานทางเอกสาร

ด้วยแบบฟอร์ม SMDD 4     
5. ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ 

excel หรือ word ที่ส่งผ่าน
ทาง e-mail หรือ copy ลง 
CD ส่งทางไปรษณีย ์ 

 โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ :  
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีเ่ข้าถึงบริการสะสมจนถึงปีงบประมาณ 2557 ของเขตสุขภำพ X100 
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจของเขตสขุภำพ 

ค ำอธิบำยสูตร: 
 ตัวต้ัง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32, F33, F34.1,F38 และ F39) รวมทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่เข้ารับ

บริการจนถึงปีงบประมาณ 2557 ในหน่วยบริการ รพศ./รพท./รพช./ รพสต. และรพ./สถาบันจิตเวชใน
สังกัดกรมสุขภาพจิตที่เป็นภำพรวมเขตสุขภำพ 

 ตัวหำร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ (Major 
Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%)* ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และฐานประชากรกลางปี 2555  
ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของส านักงานสถิติแห่งชาติของเขตสุขภำพ 
* รายงานการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประชากร

ไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของ Major Depressive episode 2.4%, 
Dysthymia 0.3% 
 
พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ <25% 26.5% 28% 29.5% >31%  

 ขั้นตอนที ่5 
ประเมินผลลัพธ์ของการท างาน โดยพิจารณา
จากอัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ำทั้งหมดจ ำแนกตำมจังหวัดที่
รับผิดชอบ มำกกว่ำร้อยละ 31 (เทียบกับ
คาดประมาณการผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ของ
จังหวัดที่รับผดิชอบ) 
 

 
ประเมินจากรายงานผลการดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าทั้งรายเก่า
และรายใหม่ที่เข้ารับบริการ
สะสมจนถึงปีงบประมาณ 2557 
ที่รวบรวมจากข้อมลูดังต่อไปนี ้ 
1. ข้อมูลจากการบันทึกจาก

มาตรฐานข้อมลู 21 หรือ 43 
แฟ้มที่มีข้อมูลสอดคล้องกับ
แบบรายงานท่ีก าหนด แล้ว
ส่งเข้า program online 
ทาง internet หรือ copy 

 
2 

 
รอบ 9 เดือน  
วันท่ี 7 กรกฎาคม 
2557  
รอบ 12 เดือน  
วันท่ี 6 ตุลาคม 
2557 
หน่วยงานกรม
สุขภาพจิตไมต่้องส่ง
หลักฐาน/เอกสาร
ใดๆจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมลูใน
ฐานข้อมูลเท่าน้ัน 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 

 

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ /  
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/
เอกสำร/หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี ้

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 
(ส ำหรับหน่วย PM 

ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 
file ส่งทาง e-mail หรือ 
copy ลง CD ส่งทาง
ไปรษณีย ์ 

2. จากการบันทึกกิจกรรมทาง 
program online  

3. ข้อมูลจากการบันทึก
กิจกรรมทาง program 
offline แล้วส่งเข้า 
program online ทาง 
internet หรือ copy file 
ส่งทาง e-mail หรือ copy 
ลง CD ส่งทางไปรษณีย ์ 

4. จากการรายงานทางเอกสาร
ด้วยแบบฟอร์ม SMDD 4     

5. ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ 
excel หรือ word ที่ส่งผ่าน
ทาง e-mail หรือ copy ลง 
CD ส่งทางไปรษณีย ์ 

 โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ :  
จ ำนวนจังหวัดที่รับผิดชอบที่มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

มากกว่าร้อยละ 31 
X100 

จ านวนจังหวัดที่รับผดิชอบท้ังหมด 

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 
ร้อยละ <50% 50% 70% 90% 100%  

หมำยเหตุ 
 ส านักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับผดิชอบด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินผลเอกสาร ในขั้นตอนท่ี 1-3 
 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับผดิชอบด าเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินผลตามฐานข้อมลู ในขั้นตอนท่ี 4-5 
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขตสุขภาพร่วมกันจะได้คะแนนตามผลการประเมินภาพรวมของเขตสุขภาพท่ีรบัผิดชอบ  
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมากกว่า 1 เขตสุขภาพ ให้เลือกคะแนนสูงสดุของเขตสุขภาพน้ันๆ 
 
 
 
 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 

 

 

(14) ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด:     
1)  ชื่อ-สกุล : แพทย์หญิงพันธุ์นภา  กิตติรตันไพบูลย์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต    
 โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) 02-5908207  ต่อ 55207 โทรศัพท์มือถือ :  086-7323712 
 E-mail :  durian1@hotmail.com 

   2)  ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข   ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์  
 โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) :  0-4535-2599     โทรศัพท์มือถือ: 08-4558-5956 

(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล:   
1)  ชื่อ-สกุล:  นายแพทย์บุรินทร ์ สุรอรณุสัมฤทธ์ิ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต 
 โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) :   0 2590 8207 ต่อ 55207 โทรศัพท์มือถือ :  089-6667533 
 E-mail : burinsura@hotmail.com 

   2)  ชื่อ-สกุล:   นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน   โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ 
 โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน):  0-4535 2599   โทรสำร: 0-4535 2598    
 โทรศัพท์มือถือ: 08-1877-5751 

 
(16) บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ หรือเงื่อนไขกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่รับกำรประเมินหลักและ
หน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินกำร (กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานดาเนินงานและรับการประเมนิร่วมกัน –Joint KPI)  
 

 หน่วยงำนที่เป็นหน่วย PM (บริหำรติดตำมผล) คือ ส ำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิตและโรงพยำบำลพระ
ศรีมหำโพธิ์ 
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีจะเป็นการตอบสนองตวัช้ีวัดในภาพรวมทั้งประเทศ  

2. อ านวยการและประสานงานให้เกดิการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกรมสขุภาพจิต  

3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง แก่สถาน
บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชในแต่ละพื้นท่ี  

4. ติดตาม ก ากับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดท า และส่งผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน
ตามเนื้อหาของตัวช้ีวัดในภาพรวม ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร กรมสุขภาพจติ  

5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปญัหา อุปสรรคของการด าเนินงานดูแลเฝ้าระวังโรคซมึเศรา้ของทุกพื้นที่ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน  

6. รับการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตัวช้ีวัดตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

7. ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และการน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อไป  

 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนและรับกำรประเมิน คือ หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง  

1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในจังหวัดที่อยู่พื้นท่ีที่รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด  

2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและผูร้บัผิดชอบงานสุขภาพจติในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบเพื่อให้เกดิการด าเนินงานท้ังใน
และนอกกรมสุขภาพจติ  

3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง แก่สถาน
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ  

4. ประเมินผล และวิเคราะห์ปญัหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

5. ส่งเสริมหน่วยงานในพ้ืนท่ีที่รับผดิชอบและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ผลงานและน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงาน 
ที่ประสบผลส าเร็จเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  


