
คณะทาํงานพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบติังาน ชุดท่ี 1 

(คณะจดัทาํคาํรบัรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2558) 

 กรมสขุภาพจิต 



คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

                       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

(1) ลาํดบัตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองฯ ระดบัหน่วยงานในกรมฯ : (4) มิติการประเมิน : 

      ตวัช้ีวดัท่ี 7.1       มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผล 

 

(2) ช่ือตวัช้ีวดั : (5) หน่วย PM  (บริหารและติดตามผล) : 

      ระดบัความสาํเรจ็ในการผลกัดนัให้หน่วยบริการ

สาธารณสุขท่ีรบัผิดชอบในกรงุเทพมหานครมีการบริการ

แก่ผูป่้วยโรคซึมเศรา้  

      สาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  

      โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

(3) หน่วยวดั  : (6) หน่วยดาํเนินการ / รบัการประเมิน :  

      ระดบัความสาํเรจ็       สถาบนัจิตเวชศาสตรส์มเดจ็เจ้าพระยา 

      ศนูยส์ุขภาพจิตท่ี 13 

 

(7)  คาํอธิบาย: 

 การเข้าถึงบริการ หมายถงึ การทีป่ระชาชนผูซ้ึง่ไดร้บัการวนิิจฉัยว่า เป็นโรคซมึเศรา้ ไดร้บัการดูแลรกัษา

ด้วยวธิทีางการแพทย์ ที่มหีลกัฐานทางวชิาการที่พสิูจน์ว่า ได้ผลชดัเจน เช่น จติบําบดั เภสชับําบดั การรกัษาด้วย

ไฟฟ้า ฯลฯ หรอืไดร้บัการช่วยเหลอืตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบรกิารทุกสถานบรกิารของประเทศไทย 

 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจติเวชที่มอีาการสอดคล้องกบั Depressive 

Disorder ตามมาตรฐานการจาํแนกโรคระหว่างประเทศขององคก์รอนามยัโลกฉบบัที ่10 (ICD - 10: International 

Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรอื

เทยีบเคยีงในกลุ่มโรคเดยีวกนักบัการวนิิจฉัยตามเกณฑว์นิิจฉัยโรคของสมาคมจติแพทยอ์เมรกินั ฉบบัที ่5 (DSM-5: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) ทีม่ารบับรกิารตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถงึใน

ปีงบประมาณ 2558 ทัง้รายเก่าและรายใหม่ 

 พื้นท่ีเป้าหมาย* หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขในสงักัดต่างๆ ที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่เขต

กรุงเทพมหานครทุกแห่ง 

 

(8) สูตร/วิธีการคาํนวณ: 
 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ทีม่ารบับรกิารทีห่น่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีเ่ป้าหมาย* ตัง้แต่

ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถงึปีงบประมาณ 2558 

 

X100 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้คาดประมาณจากความชุกทีไ่ดจ้ากการสาํรวจของกรุงเทพมหานคร 

คาํอธิบายสูตร: 

• ตวัตัง้ คอื จํานวนผูป้่วยโรคซมึเศรา้ (F32, F33, F34.1, F38 และ F39) ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ทีม่ารบั

บริการตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึงในปีงบประมาณ 2558 ที่เข้ารบับริการในหน่วยบริการ/

สถานพยาบาล ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย* กรุงเทพมหานคร 

• ตวัหาร คอื จํานวนผู้ป่วยโรคซมึเศร้าที่คํานวณจากความชุกของโรคซมึเศร้าภาพรวมทัง้ประเทศ (Major 

Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%)* ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป และฐานประชากรกลางปี 2556 ทีม่อีายุ 

15 ปีขึน้ไปของสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ
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วิธีการคาํนวณการคาดประมาณการจาํนวนผูป่้วยโรคซึมเศรา้ 

=    5.1 X จาํนวนประชากรกลางปี 2556 การคาดประมาณการจาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้นี้ 

ไมส่ามารถนําไปอา้งองิทางวชิาการได ้เนื่องจากระเบยีบวธิวีจิยัใน

ปี 2551 ออกแบบการอา้งองิในระดบัภาคเท่านัน้ การคาด

ประมาณการน้ีจึงเป็นเพียงการคาดประมาณการเพ่ือนําไป

วางแผนดาํเนินการให้ถึงเป้าหมายเท่านัน้ 

100 

=  จาํนวนผูป่้วยโรคซึมเศรา้ท่ีคาดประมาณ

การของกทม. 

* รายงานการสํารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตวัอย่าง 

ของประชากรไทยท่ีมีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไปจาํนวน 19,000 ราย พบอตัราความชุกของ Major Depressive 

episode 2.4%, Dysthymia 0.3% 

 

(9) เกณฑก์ารให้คะแนน: 

     กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัคะแนนความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานในแต่ละขัน้ตอนเป็นอสิระต่อกนั  

โดยมเีป้าหมายระดบัความสาํเรจ็ในระดบั 5 ดงัน้ี 

ระดบัขัน้ความสาํเรจ็ 
รอบการประเมิน  / คะแนนการประเมิน 

6 เดือนแรก คะแนน 6 เดือนหลงั คะแนน 

ขัน้ตอนท่ี  1  2   

ขัน้ตอนท่ี  2  3   

ขัน้ตอนท่ี  3    (รอบ 9 เดอืน) 2 

ขัน้ตอนท่ี  4    3 

คะแนนรวม  5 คะแนน  5 คะแนน 

 

(10)  เง่ือนไข (โดยท่ี) : 

การดาํเนินงานประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนทีเ่ป็นอสิระต่อกนัซึง่ไมต่อ้งดาํเนินตามขัน้ตอนแรกไปสดุทา้ย

สามารถดาํเนินการไดต้ามบรบิทของพืน้ทีโ่ดยใชเ้งื่อนไขในการประเมนิรอบ 6 เดอืนดงัน้ี 

 

ขัน้ตอน แนวทางการดาํเนินงาน/เกณฑค์ณุภาพการดาํเนินงาน 

1 หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขตสุขภาพทําการชี้แจง ดําเนินการสํารวจหรือ

คน้หาผูร้บัผดิชอบที่ยงัไม่ผ่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล 

ในสงักดัสํานักอนามยั และพื้นที่เป้าหมาย*กรุงเทพมหานคร พร้อมปรบัปรุงทําเนียบหรือทะเบียน 

ของแพทย ์พยาบาล นักวชิาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผูร้บัผดิชอบการบรกิารผูป้่วยโรคซมึเศร้า 

ในหน่วยบรกิารใหเ้ป็นปจัจุบนั 

2 หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขตสุขภาพ สนับสนุนหรอืจดัให้มกีารอบรมการ

ดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าของกรมสุขภาพจิตสําหรบัพยาบาล/นักวชิาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข  

ทีร่บัผดิชอบการบรกิารผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ในสงักดัสาํนกัอนามยัและพืน้ทีเ่ป้าหมาย* 

หมายเหต ุปีงบประมาณ 2558 เน้นสถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบยงัไม่เคยผา่นการอบรม 

โดยใช้สูตรการคาํนวณดงัน้ี 
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ขัน้ตอน แนวทางการดาํเนินงาน/เกณฑค์ณุภาพการดาํเนินงาน 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยักรุงเทพมหานคร 

ทีม่พียาบาล/นกัวชิาการ/เจา้พนกังานสาธารณสขุ 

ผ่านการอบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของกรมสขุภาพจติ 

 

 

X100 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยักรุงเทพมหานครทุกแห่ง 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

รอ้ยละ < 50 50 60 70 ≥ 80 
  

3 หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขตสุขภาพ สนบัสนุนหรอืจดัใหม้กีารใหค้วามรูแ้นว

ทางการจดัการโรคซึมเศร้าสําหรบัแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เวชปฏิบตัิที่รกัษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลในสงักดัสาํนกัอนามยัและพืน้ทีเ่ป้าหมาย* 

หมายเหตปีุงบประมาณ 2558 เน้นสถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบยงัไม่ผา่นการอบรม 

โดยใช้สูตรการคาํนวณดงัน้ี 
 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

ทีม่แีพทยท์ีจ่บใหมแ่ละแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 

ไดร้บัความรูแ้นวทางการจดัการโรคซมึเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปในสถาน

บรกิารระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ(CPG MDD GP) 

 

 

 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานครทุกแห่ง 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

รอ้ยละ < 50 50 60 70 ≥ 80 
      

 

4 สนบัสนุน ผลกัดนัและตดิตามนิเทศงานหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลในสงักดัสาํนักอนามยัและพื้นท่ี

เป้าหมาย*เพื่อให้ผูป่้วยโรคซึมเศรา้สามารถเข้าถึงบริการมากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 26.50 เมื่อ

เทยีบกบัคาดประมาณการโรคซมึเศรา้ในกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้สูตรคาํนวณ ดงัน้ี : 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ทีร่บับรกิารตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมจนถงึปีงบประมาณ 

2558  

ของหน่วยบรกิารสาธารณสขุ เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

X100 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้คาดประมาณจากความชุก 

ทีไ่ดจ้ากการสาํรวจกรุงเทพมหานคร 

คาํอธิบายสูตร: 

• ตวัตัง้ คอื จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ (F32, F33, F34.1,F38 และ F39) รวมทัง้รายเก่าและรายใหม่ที่

เขา้รบับรกิารจนถงึปีงบประมาณ 2558 ในหน่วยบรกิารสาธารณสขุเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

X 100 
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ขัน้ตอน แนวทางการดาํเนินงาน/เกณฑค์ณุภาพการดาํเนินงาน 

• ตวัหาร คอื จาํนวนผูป้่วยโรคซมึเศรา้ทีค่ํานวณจากความชุกของโรคซมึเศรา้ของกรุงเทพมหานคร

เท่ากบั 5.1%(Major Depressive episode 4.1% + Dysthymia1.0%)* ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปและฐาน

ประชากรกลางปี 2556 ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปของสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ

* รายงานการสํารวจระบาดวทิยาของโรคซมึเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจติ โดยสุ่มตวัอย่างของ

ประชากรไทยทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปจาํนวน 19,000 ราย 
 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

รอ้ยละ < 26.26  26.32 26.38 26.44 ≥ 26.50 

 

หมายเหต ุ

*หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนในกรงุเทพมหานคร หมายถงึ  

1. โรงพยาบาลรฐับาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชทณัฑ์ โรงพยาบาลลาดกระบงั  โรงพยาบาล  

หลวงพ่อทวีศกัดิ ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบด ี

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลกลาง  วชริพยาบาล โรงพยาบาลหวัเฉียว  โรงพยาบาล

เลดิสนิ โรงพยาบาลสรินิธร โรงพยาบาลตากสนิ  โรงพยาบาลทหารเรอืกรุงเทพ โรงพยาบาล

เจรญิกรุงประชารกัษ์ โรงพยาบาลเวชการุณรศัมิ ์ กองเวชศาสตรป้์องกนักรมการแพทยท์หาร

อากาศ โรงพยาบาลนวมนิทร ์2 เป็นตน้ 

2. โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลบางมด  โรงพยาบาลแพทย์ปญัญา    โรงพยาบาล   

ศรีวิชัย 1 โรงพยาบาลศรีวิชัย 2  โรงพยาบาลกรุงธน 1, 2 โรงพยาบาลพระราม 2  

โรงพยาบาลมงกุฎวฒันะ โรงพยาบาลนวมนิทร ์โรงพยาบาลบางปะกอก 8 โรงพยาบาลอนันต์

พฒันา 2 โรงพยาบาลยนัฮ ี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์   โรงพยาบาลบางไผ่  โรงพยาบาล

เซนตห์ลุย เป็นตน้ 

3. คลินิกเวชกรรมท่ีมีจิตแพทย ์ไดแ้ก่ ศรวีชิยัฉิมพลคีลนิิกเวชกรรม คลนิิกเวชกรรมปิยะมนิทร ์

สหคลินิกเวชกรรมกล้วยน้ําไท คลินิกแพทย์ปญัญา 2 คลินิกสุขาภิบาล 1 เวชกรรม           

บางขนุเทยีน 1,2 เพชรทองคาํคลนิิกเวชกรรม  เรอืพระร่วงคลนิิกเวชกรรม  ธรรมสุนทรคลนิิก

เวชกรรม คลนิิกสพุจน์เวชกรรม  นวมนิทรค์ลนิิกเวชกรรม คลนิิกเวชกรรมคลองเตย   ศริพิฒัน์ 

คลนิิกเวชกรรม เป็นตน้ 

 

(10) รายละเอียดขอ้มูลพืน้ฐาน:  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 2557 

ระดบัความสาํเรจ็ในการผลกัดนัให้หน่วยบริการ

สาธารณสุขท่ีรบัผิดชอบในกรงุเทพมหานครมีการ

บริการแก่ผูป่้วยโรคซึมเศรา้ 

ระดบั

ความสาํเรจ็ 

5 5 4 - 

หมายเหต ุ: ค่าการเข้าถึงบริการ ในปี พ.ศ. 2554, 2555, 2556, 2557 เป็น ร้อยละ 22.08, 25.06, 25.26, 25.77 ตามลาํดบั 

ค่าท่ี propose ไว้ น่าจะเป็น ร้อยละ 26.50  
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(11) แหล่งข้อมูล/วิธีจดัเกบ็ขอ้มูล: 

1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ที่รับผิดชอบร่วมกันเป็นผู้รายงาน 

โดยขัน้ตอนท่ี 1-3 ส่งไปท่ีสาํนักบริการระบบการบริการ (สบบส.) ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

2. สถาบนัจิตเวชศาสตรส์มเดจ็เจ้าพระยาหรอืศนูยส์ุขภาพจิตท่ี 13 เป็นผู้ดาํเนินการในขัน้ตอนท่ี 4 คอื 

รวบรวมขอ้มูลจากการบนัทกึกจิกรรมทาง Program หรอืขอ้มูลจาก File ขอ้มูลแบบ Excel หรอื Word ทีส่่งผ่านทาง  

E-mail หรอื Copy ลง CD จากหน่วยบรกิารสาธารณสขุต่างๆ ทีใ่หบ้รกิารประชากรกรุงเทพมหานคร ตามแบบรายงาน

ทีก่ําหนด แลว้ส่งไปยงัโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์(ในกรณีที่หน่วยบรกิารมขีอ้จํากดัในการให้ขอ้มูลรายบุคคลของ

ผูป้ว่ย ใหร้ายงานเป็นจาํนวนผูป้ว่ยใหมท่ีย่งัไม่เคยรายงานแทน) 

3. หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถตดิตามดผูลการดาํเนินงานของพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบไดท้ี ่www.thaidepression.com 

 

(12) แนวทางการประเมินผล :  

รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PMช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

รอบ 6 

เดือนแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 

หน่วยงานในสงักดักรม

สุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขต

สุขภาพทาํการชีแ้จง ดาํเนินการ

สาํรวจหรอืคน้หาผูร้บัผดิชอบทีย่งั

ไม่ผ่านการอบรมการดแูลเฝ้าระวงั

โรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/

สถานพยาบาลในสงักดัสาํนกั

อนามยั และพืน้ทีเ่ป้าหมาย*

กรุงเทพมหานคร พรอ้มปรบัปรุง

ทาํเนียบหรอืทะเบยีนของแพทย ์

พยาบาล นกัวชิาการ เจา้พนกังาน

สาธารณสขุ ผูร้บัผดิชอบการบรกิาร

ผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร

ใหเ้ป็นปจัจบุนั 

ตรวจสอบจากหลกัฐาน / เอกสาร ดงัน้ี 

ประเมินว่า มีทําเนียบหรือทะเบียน

ของแพทย์พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้า

พนักงานสาธารณสุขผู้รบัผดิชอบการ

บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในหน่วย

บริการ/สถานบริการสาธารณสุขใน

สงักดัสาํนักอนามยั กรุงเทพมหานคร

ทุกแห่งและพื้นที่เป้าหมาย*ที่แสดง

สถานะว่าผู้ร ับผิดชอบการบริการ

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดงักล่าวผ่านหรือ

ยงัไม่ผา่นการอบรมการดแูล 

เฝ้าระวงัโรคซึมเศรา้หรอืไม่ 

(ขัน้ตอนน้ี ประเมนิหน่วยบรกิารสงักดั

สาํนกัอนามยัเท่านัน้) 

• ประเมนิจาก แบบฟอรม์ SMDD 1 

2 รอบ 6 เดอืนแรก 

สง่หลกัฐานไปที ่

สบบส.ภายในวนัที ่

3 เมษายน 2558 

 ขัน้ตอนท่ี 2 

หน่วยงานในสงักดักรม

สุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขต

สุขภาพ สนบัสนุนหรอืจดัใหม้กีาร

อบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้

ของกรมสขุภาพจติสาํหรบัพยาบาล/  

ตรวจสอบจากหลกัฐาน / เอกสาร ดงัน้ี 

ประเมนิตามหน่วยบริการที่มีรายชื่อ

พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน

สาธารณสขุทีผ่่านการอบรม 

แนวทางการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้

ของกรมสขุภาพจติทัง้ของปีทีผ่่านมา 

3 รอบ 6 เดอืนแรก 

สง่หลกัฐานไปที ่

สบบส.ภายในวนัที ่ 

3 เมษายน 2558 
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รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PMช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

 นกัวชิาการ/เจา้พนกังานสาธารณสขุ  

ทีร่บัผดิชอบการบรกิารผูป้ว่ยโรค

ซมึเศรา้ในสงักดัสาํนกัอนามยัและ

พืน้ทีเ่ป้าหมาย* 

หมายเหต ุปีงบประมาณ 2558 

เน้นสถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบ

ยงัไม่เคยผา่นการอบรม 

 

และอบรมใหม่ในปีงบประมาณ 2558

จําแนกตามรายหน่วยบริการ/สถาน

บริการสาธารณสุขในสังกัดสํานัก

อนามยั กรุงเทพมหานครทุกแห่งและ

พืน้ทีเ่ป้าหมาย* 

ปีงบประมาณ 2558 เน้นจดัอบรม

เพิ่ม เติมสําหรับหน่วยบริการที่มี

ผู้รบัผดิชอบยงัไม่เคยผ่านการอบรม

หมายเหตุ : ขัน้ตอนน้ีประเมนิเพยีง

สาํนกัอนามยัเท่านัน้ 

 ประเมนิจาก แบบฟอรม์ SMDD 2 

  

 โดยใช้สูตรการคาํนวณดงัน้ี 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยักรุงเทพมหานคร 

ทีม่พียาบาล/นกัวชิาการ/เจา้พนกังานสาธารณสขุ 

ผ่านการอบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของกรมสขุภาพจติ 

 

 

X100 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยักรุงเทพมหานครทุกแห่ง 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

รอ้ยละ < 50 50 60 70 ≥ 80 

  

รอบ 

6 เดือน

หลงั 

ขัน้ตอนท่ี 3  

หน่วยงานในสงักดักรม

สุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขต

สุขภาพ สนบัสนุนหรอืจดัใหม้กีาร

ใหค้วามรูแ้นวทางการจดัการโรค

ซมึเศรา้สาํหรบัแพทยท์ีจ่บใหมแ่ละ

แพทยเ์วชปฏบิตัทิีร่กัษาผูป้ว่ยโรค

ซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/

สถานพยาบาลในสงักดัสาํนกั

อนามยัและพืน้ทีเ่ป้าหมาย* 

หมายเหตปีุงบประมาณ 2558 

เน้นสถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบ 

ตรวจสอบจากหลกัฐาน / เอกสาร 

ดงัน้ี 

ประเมนิตามหน่วยบริการที่มีรายชื่อ

แพทย์ที่ผ่านการอบรมแนวทางการ

จดัการโรคซมึเศร้าสําหรบัแพทย์เวช

ปฏบิตัทิัว่ไปในสถานบรกิารระดบัปฐม

ภูมิและทุติยภูมิ (CPG-MDD-GP) 

ของกรมสุขภาพจิตทัง้รายเก่าและ

อบรมเพิ่มเติมใหม่ในงบประมาณ 

2558จําแนกตามรายหน่วยบริการ/

สถานบริการสาธารณสุขในสังกัด

สาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานครทุก 

2 รอบ 9 เดอืนสง่

หลกัฐานไปที ่

สบบส.ใหร้ายงาน

ภายในวนัที ่

6 กรกฎาคม 2558 
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รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PMช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

 ยงัไม่ผา่นการอบรม แ ห่ ง แ ล ะ พื้ น ที่ เ ป้ า ห ม า ย 

ปีงบประมาณ 2558 เน้นจัดให้

ความรู้เพิ่มเติมสําหรับหน่วยบริการ

ยงัไม่มแีพทยผ์่านการอบรม 

*ขัน้ตอนน้ี จะประเมินเพียงหน่วย

บรกิารสงักดัสาํนกัอนามยั เท่านัน้ 

 ประเมนิจาก แบบฟอรม์ SMDD 3 

  

 โดยใช้สูตรการคาํนวณดงัน้ี 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานคร 

ทีม่แีพทยท์ีจ่บใหมแ่ละแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไป 

ไดร้บัความรูแ้นวทางการจดัการโรคซมึเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปในสถาน

บรกิารระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิ(CPG MDD GP) 

 

 

X100 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในสงักดัสาํนกัอนามยั กรุงเทพมหานครทุกแห่ง 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
  

คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

รอ้ยละ < 50 50 60 70 ≥ 80 
  

 ขัน้ตอนท่ี 4 

สนับสนุน ผลกัดนัและตดิตามนิเทศ

งานหน่วยบริการ/สถานพยาบาล 

ในสงักดัสํานักอนามยัและพื้นท่ี

เ ป้ า ห ม า ย *เ พื่ อ ใ ห้ ผู้ ป่ ว ย โ ร ค

ซึมเศร้าสามารถเข้าถึงบริการ

มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 26.50 

เมื่อเทียบกบัคาดประมาณการโรค

ซมึเศรา้ในกรุงเทพมหานคร 

ตรวจสอบจากหลกัฐาน / เอกสาร 

ดงัน้ี 

ประเมินผลลัพธ์ของการทํางานโดย

พิจารณาจากอัตราการเข้าถึงบริการ

ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทัง้หมดใน

กรุงเทพมหานครมากกว่าหรือเท่ากบั

ร้อยละ 26.50 (เทยีบกบัคาดประมาณ

ก า ร ผู้ ป่ ว ย โ ร ค ซึ ม เ ศ ร้ า ข อ ง

กรุงเทพมหานคร) โดยประเมนิจาก 

• รายงานผลการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้

ทัง้รายเก่าและรายใหม่ที่ร ับบริการ

ตั ้งแต่  ปี  2552 สะสมจนถึง

ปีงบประมาณ 2558 ที่รวบรวมขอ้มูล

จากการบนัทกึกจิกรรมทาง Program  

3 รอบ 9 เดอืน 

วนัที ่ 

6 กรกฎาคม 2558 

รอบ 12 เดอืน 

วนัที ่ 

2 ตุลาคม 2558 
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รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PMช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

  หรอืขอ้มลูจาก File ขอ้มลูแบบ Excel 

หรอื Word ทีส่ง่ผ่านทาง E-mail หรอื 

Copy ลง CD จากหน่วยบรกิาร 

สาธารณสขุต่างๆ ทีใ่หบ้รกิาร

ประชากรกรุงเทพมหานคร  

(แบบฟอรม์ SMDD 4) (ในกรณีทีห่น่วย

บรกิารมขีอ้จาํกดัในการใหข้อ้มลู

รายบุคคลของผูป้ว่ย ใหร้ายงานเป็น

จาํนวนผูป้ว่ยใหม่ทีย่งัไม่เคยรายงาน

แทน) 

  

 โดยใช้สูตรคาํนวณ ดงัน้ี : 

 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ทีร่บับรกิารตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมจนถงึ

ปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยบรกิารสาธารณสขุ เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

X100 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้คาดประมาณจากความชุก 

ทีไ่ดจ้ากการสาํรวจกรุงเทพมหานคร 

คาํอธิบายสูตร: 

• ตวัตัง้ คอื จํานวนผูป้่วยโรคซมึเศรา้ (F32, F33, F34.1,F38 และ F39) รวมทัง้รายเก่าและรายใหม่ทีเ่ขา้รบั

บรกิารจนถงึปีงบประมาณ 2558 ในหน่วยบรกิารสาธารณสขุเขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

• ตวัหาร คอื จํานวนผู้ป่วยโรคซมึเศร้าที่คํานวณจากความชุกของโรคซมึเศร้าของกรุงเทพมหานครเท่ากบั 

5.1%(Major Depressive episode 4.1% + Dysthymia 1.0%)* ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปและฐานประชากรกลางปี 

2556 ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปของสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ

* รายงานการสาํรวจระบาดวทิยาของโรคซมึเศรา้ปี 2551 โดยกรมสุขภาพจติ โดยสุ่มตวัอย่างของประชากรไทย

ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปจาํนวน 19,000 ราย 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

รอ้ยละ < 26.26  26.32 26.38 26.44 ≥ 26.50 
 

หมายเหต ุ

*หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนในกรงุเทพมหานคร หมายถงึ  

      1. โรงพยาบาลรฐับาล ได้แก่  โรงพยาบาลราชทณัฑ์  โรงพยาบาลลาดกระบงั   โรงพยาบาลหลวงพ่อ

ทวศีกัดิ ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  โรงพยาบาลศริริาช  โรงพยาบาลรามาธบิด ี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PMช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

โรงพยาบาลกลาง   วชิรพยาบาล   โรงพยาบาลหัวเฉียว    โรงพยาบาลเลิดสิน     โรงพยาบาลสิรินธร  

โรงพยาบาลตากสนิ   โรงพยาบาลทหารเรอืกรุงเทพ  โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารกัษ์   โรงพยาบาลเวช 

การุณรศัมิ ์  กองเวชศาสตรป้์องกนักรมการแพทยท์หารอากาศ    โรงพยาบาลนวมนิทร ์2 เป็นตน้ 

        2. โรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่  โรงพยาบาลบางมด  โรงพยาบาลแพทยป์ญัญา  โรงพยาบาลศรีวิชยั 1  

โรงพยาบาลศรีวิชยั 2  โรงพยาบาลกรุงธน 1, 2  โรงพยาบาลพระราม 2  โรงพยาบาลมงกุฎวฒันะ     

โรงพยาบาลนวมินทร์  โรงพยาบาลบางปะกอก 8  โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 โรงพยาบาลยนัฮ ี    

โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์ โรงพยาบาลบางไผ่   โรงพยาบาลเซนตห์ลุย เป็นตน้ 

       3.  คลินิกเวชกรรมท่ีมีจิตแพทย ์ไดแ้ก่  ศรวีชิยัฉิมพลคีลนิิกเวชกรรม  คลนิิกเวชกรรมปิยะมนิทร ์  

สหคลนิิกเวชกรรมกลว้ยน้ําไท  คลนิิกแพทยป์ญัญา 2  คลนิิกสขุาภบิาล 1  เวชกรรมบางขนุเทยีน 1,2  

เพชรทองคาํคลนิิกเวชกรรม  เรอืพระร่วงคลนิิกเวชกรรม  ธรรมสนุทรคลนิิกเวชกรรม  คลนิิกสพุจน์เวชกรรม   

นวมนิทรค์ลนิิกเวชกรรม  คลนิิกเวชกรรมคลองเตย  ศริพิฒัน์คลนิิกเวชกรรม เป็นตน้ 

หมายเหต ุ

• สํานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับผิดชอบดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมินผลเอกสารใน 

ขัน้ตอนที ่1-3 

• โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์รบัผดิชอบดาํเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมนิผลในขัน้ตอนที ่4 

 

(13) ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั:    

ช่ือ-สกลุ : ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารระบบบรกิารสขุภาพจติ 

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) : 02-5908207  ต่อ 55207  โทรศพัทม์ือถือ : 086-7323712 

 E-mail :  durian1@hotmail.com 
    

  ช่ือ-สกลุ : ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

  โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) : 0-4535-2599     โทรศพัทม์ือถือ : 08-4558-5956 

 

(14) ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล:  

ช่ือ-สกลุ : รองผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) :  0 2590 8207 ต่อ 55207 โทรศพัทม์ือถือ : 089-6667533 

E-mail:burinsura@hotmail.com 
   

  ช่ือ-สกลุ : นางจนิตนา ลีจ้งเพิม่พนู   กอง/หน่วยงานท่ีสงักดั : โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

  โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) : 0-4535 2599    โทรสาร : 0-4535 2598    

  โทรศพัทม์ือถือ : 08-1877-5751 
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(15) บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ หรือเง่ือนไขการดาํเนินงานร่วมกนั ระหว่างหน่วยงานท่ีรบัการประเมิน

หลกัและหน่วยงานท่ีรว่มดาํเนินการ (กรณีท่ีเป็นตวัช้ีวดัท่ีมีหน่วยงานดาํเนินงานและรบัการประเมินรว่มกนั – 

Joint KPI) 

• หน่วยงานท่ีเป็นหน่วย PM (บริหารติดตามผล) คือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ และสาํนักบริหารระบบ

บริการสุขภาพจิต 

1. ร่วมกบัศนูยส์ุขภาพจติที ่13และสถาบนัจติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยาวางแผนและกําหนดแนวทางการ

ดาํเนินงาน 

2. อํานวยการและประสานงานให้เกิดการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ในและนอก 

กรมสขุภาพจติ 

3. สนับสนุนด้านวชิาการ สร้างแรงจูงใจ และกํากบัติดตามการดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าในกลุ่มเสีย่ง แก่

หน่วยบรกิารสาธารณสุข พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ร่วมกบัศูนยส์ุขภาพจติที ่13 และสถาบนัจติเวชศาสตร์

สมเดจ็เจา้พระยา 

4. ตดิตาม กํากบั รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จดัทํา และส่งผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาการ

รายงานตามเน้ือหาของตวัชีว้ดัในภาพรวม ใหก้บักลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมสขุภาพจติ 

5. ประเมนิผล และวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรคของการดําเนินงานดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของทุกพืน้ที่ เพื่อ

ปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานในภาพรวมทัง้ประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

6. รบัการประเมนิผลการดาํเนินงานในภาพรวมตามตวัชีว้ดัตามรอบระยะเวลาทีก่าํหนด 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิการเผยแพร่และการนําผลงานไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

 

• หน่วยงานท่ีดําเนินงานและรบัการประเมิน คือ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13 และสถาบนัจิตเวชศาสตร ์

สมเดจ็เจ้าพระยา 

1. วางแผนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานในหน่วยบรกิารสาธารณสุข พื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตวัชีว้ดั 

2. ประสานงานกับผู้ เกี่ยวข้องและผู้ร ับผิดชอบงานสุขภาพจิตในหน่วยบริการสาธารณสุข พื้นที่

กรุงเทพมหานครเพื่อใหเ้กดิการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ 

3. สนับสนุนด้านวชิาการ สร้างแรงจูงใจ และกํากบัติดตามการดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าในกลุ่มเสีย่ง แก่

หน่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

4. สนบัสนุน กาํกบัตดิตามการดําเนินงานของหน่วยบรกิารสาธารณสุขในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครใหส้ามารถ

ดาํเนินงาน เพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้  

5. ประเมนิผล และวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรค เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการดําเนินงานของหน่วยบรกิารสาธารณสุข

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

6. ส่งเสรมิหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเผยแพร่ผลงานและนําเสนอแนว

ทางการดาํเนินงานทีป่ระสบผลสาํเรจ็เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานอื่นๆใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
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ทาํเนียบหรอืทะเบียนของแพทย ์พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผูร้บัผิดชอบการบริการผูป่้วยโรคซึมเศรา้ 

ของหน่วยบริการ ......................................... จงัหวดั........................................................... 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการไดร้บัการอบรมการจดัการโรคซมึเศรา้ (CPG MDD GP) สาํหรบัแพทย ์และการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้สาํหรบัพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสขุ 

 

ลาํดบั ช่ือ สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
การอบรมของกรมสุขภาพจิต 

หมายเหตุ 
ผา่น ไม่ผา่น 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ผูร้ายงาน...........................................................................................   

         โทรศพัท.์...........................................................................................   

         E-mail…………………………………………………………………… 

         วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ................ 
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คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

                       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

รายช่ือพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขท่ีได้รบัการอบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซึมเศรา้สาํหรบัพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสขุ 

 

ลาํดบั ช่ือ สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน จงัหวดั ผูจ้ดัการอบรม ปีท่ีผา่นการอบรม หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ผูร้ายงาน...........................................................................................   

         โทรศพัท.์...........................................................................................   

         E-mail…………………………………………………………………… 

         วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ. ............... 
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คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

                       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

รายช่ือแพทยท่ี์ได้รบัการอบรมการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป (CPG MDD GP) 

 

ลาํดบั ช่ือ สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน จงัหวดั ผูจ้ดัการอบรม ปีท่ีผา่นการอบรม หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ผูร้ายงาน...........................................................................................   

         โทรศพัท.์...........................................................................................   

         E-mail…………………………………………………………………… 

         วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ. ............... 
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คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

                       ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

แบบบนัทึกการดแูลเฝ้าระวงัโรคซึมเศรา้หน่วยบริการ…………………………………...รหสัสถานบริการ………………. 

ประจาํเดือน …………………………………………………………….. 

วนัท่ี

ให้บริการ* 
คาํนําหน้า* ช่ือ* นามสกลุ* 

หมายเลขบตัร

ประชาชน* 
อาย*ุ 

คะแนน 

9Q 

คะแนน 

8Q 
รหสัโรคซึมเศรา้* 

จงัหวดัตามทะเบียน

บ้านผูป่้วย* 

                    

หมายเหต ุ

การบนัทกึ ในกรณีทีเ่ป็นตวัเลขรหสั เป็นการกาํหนดตวัเลขเพื่อสะดวกในการลงในแบบบนัทกึน้ีเท่านัน้ เมื่อลงบนัทกึในโปรแกรม โปรดตรวจสอบความตรงของเน้ือหาอกีครัง้  

* ข้อมลูจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมเีพื่อใชป้ระมวลผลอตัราเขา้ถงึการบรกิาร  สว่นขอ้มลูในช่องอื่น ๆ ถา้มขีอ้มลูครบถว้นกเ็ตมิใหส้มบรูณ์ทุกช่อง 

 *วนัทีใ่หบ้รกิาร    บนัทกึเป็นตวัเลขตามรปูแบบ yyyy-mm-dd เช่น  2013-09-07 : ตวัเลข 2013 คอื ปี ค.ศ. - 09 คอื เดอืน กนัยายน - 07 คอื วนัที ่7)  

 *คาํนําหน้าชื่อ       บนัทกึมาเป็น  นาย, นาง, นางสาว, น.ส., พระ 

 *หมายเลขบตัรประชาชน     บนัทกึเลข 13หลกัของบตัรประชาชน 

 *อายุ              บนัทกึเป็นตวัเลข 

 ผล 9Q, 8Q           ใหล้งตามคะแนนทีป่ระเมนิได ้

 *รหสัโรคซมึเศรา้     บนัทกึตามรหสั ICD 10 เช่น  F32, F33, F34.1, F38, F39 เป็นตน้  และไม่เคยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคใหล้ง 0 

 *จงัหวดัตามทะเบยีนบา้นผูป้ว่ย  บนัทกึเป็นจงัหวดัของผูป้ว่ยหรอืรหสัจงัหวดั          

       

 

        ผูร้ายงาน........................................................................................... 

        โทรศพัท.์........................................................................................... 

        E-mail…………………………………………………………………… 

        วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ................ 
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	9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
	จำนวน รพช.ที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
	ที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD
	จำนวน รพช.ที่มีคลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD ในเขตสุขภาพ
	จำนวน รพช.ที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
	ที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD
	จำนวน รพช.ที่มีคลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD ในเขตสุขภาพ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินผลงาน/หลักฐาน ดังนี้
	(9) เงื่อนไข :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	
	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	
	
	
	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากศูนย์สุขภาพจิต 12 แห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ  รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558 และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
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	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ  ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
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	(10) เงื่อนไข (โดยที่) :  รายละเอียดกำหนดใน (13) แนวทางประเมินผล
	(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
	HR4   การดึงดูดและรักษากำลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ (Attract & Retain Competent Workforce)

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
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	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ       6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(9) เงื่อนไข :
	1) รายชื่อกระบวนงานบริการที่จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
	2) จำนวนข้อมูลผู้รับบริการในฐานข้อมูลผู้รับบริการ จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน ดังนี้
	2.1) กองส่วนกลาง
	- กลุ่มที่ปรึกษา / กลุ่มตรวจสอบภายใน / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ไม่น้อยกว่า 50 ราย
	- หน่วยงานอื่นๆ ที่เหลือ  ไม่น้อยกว่า 100 ราย
	2.2) ศูนย์สุขภาพจิต ไม่น้อยกว่า 100 ราย
	3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  รับผิดชอบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน ดังนี้
	3.1) กองส่วนกลางและศูนย์สุขภาพจิต  สำรวจทางไปรษณีย์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558
	3.2) สถาบัน/โรงพยาบาล  สำรวจ ณ พื้นที่ให้บริการ  ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558
	4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะพิจารณาคุณภาพของการกรอกข้อมูลในแต่ละแบบฟอร์ม ทั้งด้าน                    ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงระหว่างแบบฟอร์ม  ประกอบการให้คะแนนของแต่ละแบบฟอร์มด้วย
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