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(7)  ค ำอธิบำย:  

กำรเข้ำถึงบริกำร หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ไดร้ับการดแูลรักษาด้วยวิธีทาง
การแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน์ว่า ไดผ้ลชัดเจน เช่น จติบ าบัด เภสัชบ าบัด การรักษาด้วย ไฟฟ้า ฯลฯ หรือได้รบัการ
ช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบรกิารของประเทศไทย 
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ Depressive Disorder ตาม
มาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบบัท่ี 10 (ICD - 10: International Classification of 
Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกัน
กับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-V: Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental disorders V) ที่มารับบรกิารสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2559 ทั้งรายเก่าและรายใหม ่
 พ้ืนที่   หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
 

(8) สูตร/วิธีกำรค ำนวณ :  
 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปงีบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2559 
X100 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจ 
 

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

ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2559 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ .สต.และศูนย์
สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต  

 ตัวหำร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตรา
ความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประชากรไทย ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ 2.7%  (แยกเป็น            
Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรกลางปี 2557 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 วิธีกำรค ำนวณกำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ  : 
 

อัตราความชุก 
X จ านวนประชากรกลางปี 2557 

100 
 

ส ำหรับกำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำรำยจังหวัด ให้น าความชุกของภาคไปค านวณตามวิธีการข้างต้น แต่
ไม่สามารถน าไปอ้างอิงทางวิชาการได้ เนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยในปี 2551 ออกแบบการอ้างอิงทางวิชาการในระดับภาคเท่านั้น 
ตามตารางความชุกของโรคซึมเศร้าประเทศ/ภาค/พื้นที่ (ร้อยละ) ดังนั้น กำรคำดประมำณกำรรำยจังหวัดจึงเป็นเพียงกำรคำด
ประมำณกำรเพ่ือน ำไปวำงแผนด ำเนินกำรให้ถึงเป้ำหมำยเท่ำนั้น  

 

(1) ล ำดับตัวชี้วัดตำมค ำรับรองฯ ระดับหน่วยงำนในกรมฯ : (4) มิติกำรประเมิน : 
      ตัวชี้วัดที่ 3       มิติท่ี 1  มิติด้ำนประสิทธิผล 

 

(2) ชื่อตัวชี้วัด : (5) หน่วย PM  (บริหำรและติดตำมผล) : 
      ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนให้หน่วยบริกำรสำธำรณสขุใน
จังหวดัที่รับผิดชอบมีกำรบริกำรแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ     

โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ 

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

จากการส ารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต สุ่มตัวอย่างจากประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 19,000 ราย  
 

(9)  เกณฑ์กำรให้คะแนน: 
     ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน โดยมี

เป้าหมายระดับความส าเร็จในระดบั 5 ดังนี้ 

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 สามารถด าเนินการ
ได้ตามบริบทของพื้นที่โดยใช้เงื่อนไขในการประเมินรอบ 6 เดือน ดังนี ้
 

ขั้นตอน แนวทำงกำรด ำเนินงำน/เกณฑ์คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
1 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ ส ารวจหรือค้นหาผูร้ับผิดชอบที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรม

การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแตล่ะจังหวัดทีร่ับผดิชอบ พร้อมปรับปรุงท าเนียบ
หรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
หน่วยบริการสาธารณสุขให้เป็นปจัจุบัน 
 

2 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศรา้ของกรมสุขภาพจิตส าหรับพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่รับผิดชอบการบรกิารผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ของหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแตล่ะจังหวัดที่รบัผิดชอบทุกแห่ง      
หมำยเหตุ ปีงบประมำณ 2559 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรม 
 

3 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรมแนวทางการจัดการ
โรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์ที่จบใหมแ่ละแพทย์เวชปฏิบตัิที่รักษาผูป้่วยโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล
ของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ  
หมำยเหตุ ปีงบประมำณ 2559 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ผ่ำนกำรอบรม 
 

4 สนับสนุนและตดิตามนิเทศงานใหเ้ขตสุขภำพที่รับผิดชอบ สามารถบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจนท ำให้กำรเข้ำถึง
บริกำร ≥ร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับคาดประมาณการโรคซมึเศรา้ในเขตสุขภาพ 
 

5 สนับสนุนและตดิตามนิเทศงานเพือ่ให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ สามารถบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจนท ำให้กำรเข้ำถึงบริกำร ≥ร้อยละ 43 เมื่อเทียบกับคาดประมาณการโรคซมึเศร้าในจังหวัดที่
รับผิดชอบ 
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(11) รำยละเอียดข้อมลูพื้นฐำน:   

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2556 2557 2558 

ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนนุให้หน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีกำรบริกำรแก่
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ     

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 5 5 

 

(12) แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมลู: 
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ์เป็นผู้เก็บรวบรวมขอ้มูลรายงานการเข้าถึงบริการของสถานบริการ

สาธารณสุขท่ัวประเทศจากแหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข ท าการรวมผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันเข้ากับผลการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ 2552-2558 ในฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ วิเคราะห์เป็น
รายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แล้วน าเสนอผลที่ www.thaidepression.com 

ในกรณีที่หน่วยบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่มีควำมประสงค์จะขอสง่ข้อมูลหรือรำยงำนมำยังศูนย์วิจยัและสำรสนเทศ
โรคซึมเศร้ำ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ สามารถด าเนินการไดด้ังต่อไปนี้  

1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทางไปรษณยี์มายังศนูย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศรา้ โรงพยาบาล
พระศรมีหาโพธ์ิ ทีมงานจะบันทึกข้อมูลตามรายการให้อย่างครบถ้วน 

2. ส่งข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail ที่ E-mail : depression54@hotmail.com 
หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณียม์ายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซมึเศรา้ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ทั้งนี้ กรมสุขภำพจิต โดยโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ จะรับด ำเนินกำรรวบรวมพร้อมประมวลผลเข้ำกับฐำนขอ้มูลโรค
ซึมเศร้ำ จนกว่ำหน่วยบริกำรในพ้ืนที่จะขอยกเลิกกำรส่งตำมข้อ 1-2  

 
(13) แนวทำงกำรประเมินผล : 

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM 
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

รอบ 6 เดือนแรก 
1 ตุลำคม 
2558 ถึง 
31 มีนำคม 
2559  
 

ขั้นตอนที ่1 
หน่วยงำนในสังกัดกรม
สุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขต
สุขภำพ ท าการช้ีแจง 
ด าเนินการส ารวจ หรือค้นหา
ผู้รับผิดชอบท่ียังไม่ผ่ำนกำร
อบรมการดูแลเฝา้ระวังโรค
ซึมเศรา้ของพื้นทีร่ับผิดชอบ 
พร้อมปรับปรุงท าเนียบหรือ
ทะเบียนของแพทย์ พยาบาล 
นักวิชาการ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการ
บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
หน่วยบริการใหเ้ป็นปัจจุบัน 
 

 
ตรวจสอบจำก แบบฟอร์ม SMDD1 ว่า หน่วย
บริการของพื้นทีร่ับผดิชอบ มีรายช่ือของแพทย/์
พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซมึเศร้าใน
หน่วยบริการ/สถานบริการสาธารณสุขพื้นที่
รับผิดชอบ ที่แสดงสถำนะว่ำ ผู้รับผิดชอบกำร
บริกำรผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในหน่วยบริกำร
ดังกล่ำว ทีผ่่ำนและยังไม่ผ่ำนกำรอบรมกำร
ดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ 

 
2 

 
รอบ 6 เดือนแรก 
ส่งทะเบียนรายชื่อตาม
แบบฟอร์ม SMDD1 
ให้กับโรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ์ ภายในวันท่ี 
4 เมษายน 2559 
 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 

  หน้า 141 
 

  

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM 
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

 ขั้นตอนที ่2 
หน่วยงำนในสังกัดกรม
สุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขต
สุขภำพ สนับสนุน หรือจดัให้มี
การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศรา้ของกรมสุขภาพจิต
ส าหรับพยาบาล/นักวิชาการ/
เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่
รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ของพื้นทีร่ับผิดชอบ 
 

 
ตรวจสอบจำกแบบฟอร์ม SMDD2 ว่า หน่วย
บริการของพื้นทีร่ับผดิชอบ มีรายช่ือพยาบาล/
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขท่ีผ่านการ
อบรมแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของ
กรมสุขภาพจิต ทั้งของปีท่ีผ่านมาและอบรมใหม่
ในปีงบประมาณ 2559 จ าแนกตามรายหน่วย
บริการ/สถานบริการสาธารณสุขของพื้นที่
รับผิดชอบ 
หมำยเหตุ ปี 2559 เน้นสถำนบริกำรที่
ผู้รับผิดชอบยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรม 
 

 
3 

 
รอบ 6 เดือนแรก 
ส่งทะเบียนรายชื่อตาม
แบบฟอร์ม SMDD2 
ให้กับโรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ์ ภายในวันท่ี 
4 เมษายน 2559 

 
 

 

 โดยใช้สูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของจังหวัดที่รับผิดชอบ 
ที่มีพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ผ่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต 

 
 
X100 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบท้ังหมด 

หมำยเหตุ  
 จ ำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมายถึง รพ.สต., รพช., รพท.,รพ.ศ. รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรม

สุขภาพจิต 
 กำรอบรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำของกรมสุขภำพจิต หมายถึง การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรม

สุขภาพจิตท าใหผู้้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือการคดักรองดว้ย 2Q การประเมินอาการด้วย 9Q การประเมิน
ความเสีย่งการฆ่าตัวตายด้วย 8Q การแจ้งผลและใหสุ้ขภาพจติศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง 

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

คะแนน 0 0.75 1.5 2.25 3 
ร้อยละ 0% 65 70 75 ≥80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
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  หน้า 142 
 

  

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM 
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

 รอบ 6 เดือนหลัง 
1 เมษำยน 
2559 ถึง 
30 มิถนุำยน 
2559  

 

ขั้นตอนที ่3  
หน่วยงำนในสังกัดกรม
สุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขต
สุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มี
การอบรมแนวทางการจดัการ
โรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์ที่จบ
ใหม่และแพทย์เวชปฏบิัติที่
รักษาผู้ป่วยโรคซมึเศร้าใน
หน่วยบริการ/สถาน พยาบาล
ของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ  
 

 
ตรวจสอบจำกแบบฟอร์ม SMDD3 ว่า มี
รายชื่อแพทย์ท่ีผ่านการอบรมแนวทางการ
จัดการโรคซมึเศรา้ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในสถานบริการระดับปฐมภมูิและทุติยภูม ิ(CPG-
MDD-GP) ของกรมสุขภาพจติ ทั้งรายเก่าและ
อบรมเพิ่มเติมใหม่ในงบประมาณ 2559 จ าแนก
ตามรายหน่วยบริการ/สถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ    
หมำยเหตุ ปีงบประมำณ 2559 เน้นสถำน
บริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ผ่ำนกำรอบรม 

 
2 

 
รอบ 9 เดือนรายงาน
ตามแบบฟอร์ม 
SMDD3 ให้กับ
โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์ ภายในวันท่ี 
4 กรกฎาคม 2559 

 
 

 โดยใช้สูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของจังหวัดที่รับผิดชอบท่ีมีแพทย์ท่ีจบใหม่และแพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไป
ผ่านการอบรมแนวทางการจดัการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบตัิทั่วไป 

ในสถานบริการระดับปฐมภมูิและทุติยภูมิ (CPG MDD GP) 
 

X100 
จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบท้ังหมด 

หมำยเหตุ 
 จ ำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมายถึง รพช., รพท.,รพ.ศ. รวมทั้งรพ./สถาบันจติเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
 กำรอบรมแนวทำงกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปในสถำนบริกำรระดับปฐมภูมิและทุติยภมูิ 

(CPG MDD GP) หมายถึง การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต ท าให้แพทย์สามารถน าข้อมูลจาก 
9Q มาประกอบการวินจิฉัยโรคซึมเศร้า และให้การรักษาด้วยยาได้อย่างถูกต้อง 

 
พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

คะแนน 0 0.5 1 1.5 2 
ร้อยละ 0% 20% 40% 60% ≥80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
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  หน้า 143 
 

  

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM 
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

1 กรกฎำคม 
2559 ถึง 
30 กันยำยน 
2559  
 

ขั้นตอนที ่4  
ประเมินผลลัพธ์ของการท างาน 
โดยพิจารณาจากอัตรำกำร
เข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ำทั้งหมดจ ำแนกตำม
เขตสุขภำพ ≥ร้อยละ 43 
(เทียบกับคาดประมาณการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขต
สุขภาพ) 

 
ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการจาก
ฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รวบรวมข้อมูล
ปีงบประมาณ 2559 จากรายงานกลางของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธ์ิ กรมสุขภาพจติ โดยมีข้อมูลที่
สอดคล้องกับแบบรายงานที่ก าหนด (แบบฟอร์ม 
SMDD 4)   และท าการรวมผลการด าเนินงาน
ในปีปัจจุบนัเข้ากับผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ 2552-2558 ในฐานข้อมูลการ
เข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธ์ิ น าเสนอผลการวิเคราะหท์ี่ 
www.thaidepression.com 

 
1 

 
รอบ 12 เดือน 
ไม่ต้องส่งหลักฐาน/
เอกสารใดๆจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมลูใน
ฐานข้อมูลเท่าน้ันจะ
ประมวลผลวันท่ี 30 
กันยายน 2559 

 โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ :  
 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีเ่ข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีประมาณ 2559  
ของเขตสุขภาพ X100 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจของเขตสุขภาพ 
 

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

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2559 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตของเขตสุขภำพ  

 ตัวหำร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
(อัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประชากร
ไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ 2.7%  (แยก
เป็น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรกลางปี 2557 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
ของส านักงานสถิติแห่งชาติของเขตสุขภำพ 

 
พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

คะแนน 0 0.25 0.5 0.75 1 
ร้อยละ <37% 38.75% 40% 41.5% ≥43% 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaidepression.com/


คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
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  หน้า 144 
 

  

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM 
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

1 กรกฎำคม 
2559 ถึง 
30 กันยำยน 
2559  
 

ขั้นตอนที ่5 
ประเมินผลลัพธ์ของการท างาน 
โดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
จังหวัดที่มีอัตรำกำรเข้ำถึง
บริกำรของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 
≥ร้อยละ 43 เทียบกับจ านวน
จังหวัดที่รับผดิชอบท้ังหมด 

 
ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการจาก
ฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า รวบรวมข้อมูล
ปีงบประมาณ 2559 จากรายงานส่วนกลางของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ กรมสุขภาพจติ โดยข้อมลูที่มีข้อมูล
สอดคล้องกับแบบรายงานที่ก าหนด และท าการ
รวมผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันเข้ากับผลการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ 2552-2558 ใน
ฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซมึเศร้า 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ น าเสนอผลการ
วิเคราะหเ์ป็นรายจังหวัด ที่ 
www.thaidepression.com 

 
2 

 
รอบ 12 เดือน 
ไม่ต้องส่งหลักฐาน/
เอกสารใดๆจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมลูใน
ฐานข้อมูลเท่าน้ันจะ
ประมวลผลวันท่ี 30 
กันยายน 2559 

โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ :  
จ านวนจังหวัดที่รับผดิชอบท่ีมีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซมึเศร้า ≥ร้อยละ 43 

X 100 จ านวนจังหวัดที่รับผดิชอบท้ังหมด 

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
คะแนน 0 1 1.5 2 
ร้อยละ 0% ≥25% ≥50% ≥75%  

 
หมำยเหตุ 
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเขตสุขภาพร่วมกันจะได้คะแนนตามผลการประเมินภาพรวมของเขตสุขภาพท่ีรบัผิดชอบ  
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบมากกว่า 1 เขตสุขภาพ ให้เลือกคะแนนสูงสดุของเขตสุขภาพน้ันๆ 
 
(14) ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด:    

  ชื่อ-สกลุ : นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
  โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) : 0-4535-2599     โทรศัพท์มือถือ : 08-4558-5956 

ชื่อ-สกลุ : นายแพทย์บุรินทร ์สุรอรณุสมัฤทธ์ิ  ผู้อ านวยการส านักบรหิารระบบบริการสุขภาพจิต 
โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) : 0-2590-8207  ต่อ 55207 โทรศัพท์มือถือ : 08-6732-3712 

    
(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล:   

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

ชื่อ-สกลุ: นางสาวอุษา ลิ่มซิ้ว     ส ำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต 
โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) :   0-2590-8229 ต่อ 55229 โทรศัพท์มือถือ :  08-4439-1634 
E-mail : burinsura@hotmail.com 

 

http://www.thaidepression.com/
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(16) บทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ หรือเงื่อนไขกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่รับกำรประเมินหลักและ
หน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินกำร (กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานดาเนินงานและรับการประเมินร่วมกนั –Joint KPI)  

 หน่วยงำนที่เป็นหน่วย PM (บริหำรติดตำมผล) คือ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ 
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานท่ีจะเป็นการตอบสนองตวัช้ีวัดในภาพรวมทั้งประเทศ 
2. อ านวยการและประสานงานให้เกดิการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกรมสขุภาพจิต 
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจงูใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝา้ระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ง แก่สถานบริการ

สาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจติเวชในแต่ละพื้นท่ี 
4. ติดตาม ก ากับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดท า และส่งผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงานตาม

เนื้อหาของตัวช้ีวัดในภาพรวม ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสขุภาพจิต 
5. ประเมินผล และวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานดูแลเฝ้าระวังโรคซมึเศรา้ของทุกพื้นที่ เพื่อปรับปรุง

แก้ไขการด าเนินงานในภาพรวมทัง้ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
6. รับการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตัวช้ีวัดตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และการน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนและรับกำรประเมิน คือ หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง  
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในจังหวัดที่อยู่พื้นท่ีที่รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด  
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและผูร้บัผิดชอบงานสุขภาพจติในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบเพื่อให้เกดิการด าเนินงานท้ังในและ

นอกกรมสุขภาพจิต  
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจงูใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝา้ระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ง แก่สถานบริการ

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ  
4. สนับสนุน ก ากับตดิตามการด าเนนิงานของหน่วยบริการสาธารณสขุในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบให้สามารถด าเนินงาน เพื่อ

เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
5. ประเมินผล และวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
6. ส่งเสริมหน่วยงานในพ้ืนท่ีที่รับผดิชอบและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ผลงานและน าเสนอแนวทางการด าเนินงาน

ที่ประสบผลส าเร็จเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  
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ท ำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยำบำล/นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ผู้รับผิดชอบกำรบริกำรผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 

ของหน่วยบริกำร ......................................... จังหวัด........................................................... 
ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้า (CPG MDD GP) ส าหรับแพทย์ และการดูแลเฝา้ระวังโรคซึมเศร้าส าหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข 

 

ล ำดับ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน 
กำรอบรมของกรมสขุภำพจิต 

หมายเหต ุ
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ผู้รายงาน...........................................................................................   

         โทรศัพท์............................................................................................    
         E-mail…………………………………………………………………………….........  
         วันท่ี ................เดือน...................................................พ.ศ................ 

 

แบบฟอร์ม SMDD1 
1211form 
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รำยชื่อพยำบำล/นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสขุที่ได้รับกำรอบรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำส ำหรับพยำบำล/นวก./จพง.สำธำรณสุข 

 
ล ำดับ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด ผู้จัดกำรอบรม ปีที่ผ่ำนกำรอบรม หมำยเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ผู้รายงาน...........................................................................................   

         โทรศัพท์............................................................................................    
         E-mail…………………………………………………………………………….........  
         วันท่ี ................เดือน...................................................พ.ศ. ............... 

แบบฟอร์ม SMDD 2 
form 
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รำยชื่อแพทย์ที่ได้รับกำรอบรมกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) 

 
ล ำดับ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด ผู้จัดกำรอบรม ปีที่ผ่ำนกำรอบรม หมำยเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
ผู้รายงาน...........................................................................................   

         โทรศัพท์............................................................................................    
         E-mail…………………………………………………………………………….........  
         วันท่ี ................เดือน...................................................พ.ศ. ............... 
 

แบบฟอร์ม SMDD 3 
form 



คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 

  หน้า 151 
 

  

 
แบบบันทึกกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำหน่วยบริกำร…………………………………...รหัสสถำนบริกำร………………. 

ประจ ำเดือน …………………………………………………………….. 
 

วันทีเ่ข้ำรับ
กำรบริกำร 

ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกลุ เพศ 
เลขที ่

บัตรประชำชน 
วันเดือนปีเกิด อ ำเภอ จังหวัด รหัสโรคซึมเศร้ำ คะแนน 9Q คะแนน 8Q 

                      

            
หมำยเหตุ 

 วันท่ีเข้ารับการบริการ  คือ วันท่ีมารับบริการที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคซมึเศรา้ ให้ลงข้อมูลในรูปแบบ yyyy-mm-dd  
เช่น  2013-09-07 : ตัวเลข 2013 คือ ปี ค.ศ. - 09 คือ เดือน กันยายน - 07 คือ วันท่ี 7 

 ค าน าหน้าช่ือ      ให้ลงข้อมูลเป็น  นาย, นาง, นางสาว, น.ส., พระ 
 เพศ   ให้ลงข้อมูลในรูปแบบรหัส เพศชายให้ลงเป็น 1 เพศหญิงให้ลงเป็น 2 
 เลขทีบ่ัตรประชาชน    ให้ลงข้อมูลในรูปแบบเลข 13 หลกัของบัตรประชาชน 
 วันเดือนปีเกิด  ให้ลงข้อมูลในรูปแบบ yyyy-mm-dd 
 อ าเภอ, จังหวัด  คือ ที่อยู่ของผู้ป่วยท่ีมารักษาตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย ให้ลงข้อมลูตามรูปแบบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 รหัสโรคซมึเศร้า  คือ รหัส ICD10 ตั้งแต่ F32, F33, F34.1, F38 และ F39 ให้ลงข้อมูลรูปแบบรหัส เช่น F32, F33,… เป็นต้น 
 คะแนน 9Q, 8Q          คือ คะแนนท่ีประเมินได้จาก 9Q, 8Q ถ้ามีผลของการประเมินให้ลงข้อมูลรูปแบบตัวเลข เช่น 16, 10,… เป็นต้น    

             
 
        ผู้รายงาน...........................................................................................  
        โทรศัพท์............................................................................................  
        E-mail……………………………………………………………………… 

           วันท่ี ................เดือน...................................................พ.ศ................ 

แบบฟอร์ม SMDD 4 
form 


