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(1) ลำดับตัวชี้วดั ตำมคำรับรองฯ ระดับหน่ วยงำนในกรมฯ :
ตัวชี้วดั ที่ 23

(4) มิ ติกำรประเมิ น :
มิ ติที่ 3 มิ ติดำ้ นประสิ ทธิ ภำพ

(2) ชื่อตัวชี้วดั :
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้ำหำยทุเลำ (full remission)

(5) หน่ วย PM (บริหำรและติ ดตำมผล) :
โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
กองบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิ ต
(6) หน่ วยดำเนิ นกำร / รับกำรประเมิ น :
หน่ วยบริกำรจิ ตเวช 13 แห่ง
(ยกเว้น โรงพยาบาลจิ ตเวชพิษณุโลก)

(3) หน่ วยวัด :
ร้อยละ

(7) คำอธิ บำย :
ผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้ำ หมายถึง ประชาชนที่ ได้รบั การวินิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น โรค Depressive Disorder ของสมาคม
จิตแพทย์อ เมริก ัน ฉบับ ที่ 5 (DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบันทึก รหัสตาม
มาตรฐานการจาแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of
Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x
หำยทุเลำ (full remission) หมายถึง ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีไ่ ด้รบั การดูแลบาบัดรักษาแล้วมีอาการหายทุเลา ทีม่ ี
อายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป (นับจากวันจาหน่ าย) โดยวัดประเมินด้วยเครื่องมือ 9Q และวัดอัตราการหายทุเลาตามระยะเวลา
หลังจากจาหน่ายผูป้ ่ วย ดังนี้
1. กรณีจาหน่ ายครบ 6 เดือน มีผลการประเมินในระดับปกติทุกครัง้ ทีป่ ระเมินทุกเดือน หรือ ถ้ามีผลการประเมินไม่
ครบทุกเดือน ต้องมีผลการประเมิน อย่างน้อย 3 ครัง้ สุดท้ายรวมเดือนสุดท้ายคือเดือนที่ 6 โดยระดับคะแนน 9Q ˂ 7
2. กรณีจาหน่ายยังไม่ครบ 6 เดือน ต้องมีค่าคะแนนในระดับปกติทุกครัง้ ทีป่ ระเมิน ถ้าไม่มผี ลการประเมินต้องมี
การนัดติดตามประเมินผูป้ ่ วย
(8) สูตร/วิ ธีกำรคำนวณอัตรำกำรหำยทุเลำของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้ำที่จำหน่ ำยออกจำกโรงพยำบำล :
จานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีจ่ าหน่ายแล้วหายทุเลาติดต่อกันเป็ นเวลา 6 เดือน
X 100
จานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีจ่ าหน่ายครบ 6 เดือน
คำอธิ บำยสูตร:
ตัว ตัง้ คื อ จ านวนผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้ รายเก่ า และรายใหม่
ทีจ่ าหน่ายจากโรงพยาบาล
เครื่องมือทีใ่ ช้วดั การหายทุเลา : ให้ใช้เครื่องมือ 9Q ทีม่ จี ุดตัดของค่าคะแนนของการหายทุเลา (cut-off point of
remission) หรือช่วงคะแนนรวมทีแ่ ปลผลว่า ปกติหรือหายทุเลา
ตัวหำร คือ จานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทีจ่ าหน่ายตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2562
*หมำยเหตุ ในรายที่รบั ไว้รกั ษาแบบผู้ป่วยใน ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 ให้รวมเป็ น
ตัวหารของจานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีไ่ ด้รบั การรักษาแบบผูป้ ่ วยในปี งบประมาณถัดไป
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คำอธิ บำยเพิ่ มเติ ม
1. Full remission : มีคะแนน 9Q น้ อยกว่ำ 7 ทุกครังที
้ ่ประเมิ นรวมเดือนที่ 6 หลังจำหน่ ำย
2. Relapse : คะแนน 9Q มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 7 จำกเดือนไหนก็ได้ที่มีกำรประเมิ น
3. กรณี readmission : ให้พิจำรณำตำมผลที่ ประเมิ นแรกรับหรือระหว่ำงที่ รกั ษำในโรงพยำบำล ถ้ำ คะแนน
9Q มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 7 ถือว่ำ Relapse
4. กรณี มีผลกำรประเมิ นไม่ครบทุกเดือน อย่ำงน้ อย 3 เดือนสุดท้ ำยรวมเดือนสุดท้ ำยคือเดือนที่ 6 ถ้ำคะแนน
9Q น้ อยกว่ำ 7 ให้ถือว่ำยังเป็ น remission
(9) เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
(10) เงื่อนไข :
รอบกำรดำเนิ นงำน
รอบปี งบประมำณ
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)

เป้ ำหมำยกำรดำเนิ นงำนในแต่ละรอบกำรประเมิ น ตำมระดับคะแนน
รอบครึง่ ปี งบประมำณ
รอบปี งบประมำณ
(5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)
≥ ร้อยละ 16
≥ ร้อยละ 16.5
≥ ร้อยละ 17
≥ ร้อยละ 17.5
≥ ร้อยละ 18

แนวทำงกำรดำเนิ นงำน
1. หน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีการกาหนดนโยบายการจัดระบบบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
แบบผู้ป่วยใน ที่ประกอบด้วย การบริการบาบัดรักษาอย่างเหมาะสม การวัดผลลัพธ์การรักษา
ด้วยเครื่องมือที่มคี วามน่ าเชื่อถือ การบันทึกข้อมูลผลลัพธ์ การรักษาแบบผู้ป่วยในจนหาย/
ทุเลา และมีระบบฐานข้อมูลการบริการที่เชื่อมโยงเข้ากับ ระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของ
กรมสุขภาพจิต เป็ นต้น
2. หน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดให้มีการน านโยบายบริการผู้ป่ วยโรคซึมเศร้าแบบ
ผู้ป่วยในที่มกี ารวัดผลการหายทุเลาไปสู่การปฏิบตั ิ ได้แก่ การจัดโครงสร้างหน่ วยบริการ การ
ก าหนดเป็ นค ารับรองการประเมินผลการปฏิบ ัติงานของบุ คลากรในหน่ วยงาน และท าการ
รายงานผลตามแบบรายงานทีก่ าหนด
3. หน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีการติดตามประเมินผลลัพธ์การรักษาแบบผูป้ ่ วยในแล้ว
อาการหายทุเลา (full remission) ของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x)
โดยมีค่าคะแนนในระดับปกติ/ ทุเลา/ หาย ติดต่อกันครบ 6 เดือน ตามเป้ าหมาย ≥ ร้อยละ 18
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(11) รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน :
ข้อมูลพืน้ ฐำนประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีต ปี งบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
N/A
N/A
16

ร้อยละของผูป้ ่ วยจิตเวชทีร่ บั การรักษาแบบผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ
หายทุเลา (full remission)
กำรหำยทุเลำ (Full remission) :
 โรคซึมเศร้า อ้างอิงจาก APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5 (DSM-5). 2015

(12) แหล่งข้อมูล / วิ ธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
หน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 13 แห่ง บันทึกผลลัพธ์การรักษาแบบผูป้ ่ วยในจนหายทุเลาในระบบฐานข้อมูล
ของหน่ วยงานที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต ตามตารางที่กาหนด แล้วให้หน่ วยงานส่ง
รายงานมาที่ Email: i3adi3ad@hotmail.com ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป เริม่ รายงานครัง้ แรกในเดือนเมษายน 2562 โดย
มีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ ทาหน้าทีป่ ระมวลผล และวิเคราะห์ผลลัพธ์การรักษารายงานต่อทีป่ ระชุมกรมสุขภาพจิต
ตารางการรายงานผูป้ ่ วยทีร่ บั ไว้รกั ษาและติดตามผลการรักษา
Hoscode

CID

Sex

Diag

Serv_date

Serv_type

Score

Report_time

กำรบันทึก
1.Hoscode (text) รหัสโรงพยาบาล
2.CID (text)
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3.Sex (text)
male = เพศชาย, female = เพศหญิง
4.Diag (Text) Diagnosis ให้บนั ทึกตามรหัส ICD 10 ทุก type เช่น F3200, F3300, F3410, F3800, F3900 เป็ นต้น
5.Serv_date (date)
วันทีใ่ ห้บริการ บันทึก รูปแบบ Date เป็ น ค.ศ เท่านัน้ YYYY-MM-DD เช่น 2018-10-01
6. Serv_type (text)
ชนิดการให้บริการ 1 = รับใหม่ ,2 = จาหน่าย 3 = วันติดตามการรักษา
7.Score (integer)
ค่าคะแนนการประเมิน 9Q
8. Report_time (interger) รอบทีร่ ายงานผล เช่น 1, 2, 3
ตัวอย่ำงกำรรำยงำน
Hoscode
12269
12269
12269
12269
12269

CID
33401011902xx
33401011902xx
33401011902xy
33401011902xy
33401011902xx

Sex
male
male
female
female
male

Diag
F3200
F3200
F3200
F3200
F3200

Serv_date
2018-10-01
2018-10-20
2018-10-25
2018-10-30
2018-11-05
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Serv_type
1
2
3
3
1

Score
10
5
6
5
14

Report_time
1
1
1
1
1
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(13) แนวทำงกำรประเมิ นผล :
รอบกำรรำยงำน /
ประเมิ นจำกผลงำน / ข้อมูล / เอกสำร / หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้
กำหนดกำรจัดส่ง
ประเมิ น
ผลงำน / หลักฐำน
ประเมิ น ผลการรัก ษาแบบผู้ ป่ วยในแล้ ว อาการหายทุ เลา (full 5 กันยายน 2562
รอบปี งบประมำณ
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) remission) ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ
F39.x) ทัง้ รายเก่ าและรายใหม่ ท่ีได้รบั การรัก ษาแบบผู้ป่ วยใน จาก
หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตในปี งบประมาณ 2562 จาก
ฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต ตามเป้ าหมาย ≥ร้อยละ 18
(14) ผูก้ ำกับดูแลตัวชี้วดั :
ชื่อ-สกุล : ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 04-535-2599
(15) ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล :
ชื่อ-สกุล: พญ. กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง
กลุ่ม/ฝ่ ำยงำนที่สงั กัด : กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์มือถือ : 08-0598-9191
Email: kako2518@yahoo.com
ชื่อ-สกุล: นายวุฒไิ กร พิมพ์หล่อ
กลุ่ม/ฝ่ ำยงำนที่สงั กัด : ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์มือถือ : 08-6605-9929
Email: i3adi3ad@hotmail.com
ชื่อ-สกุล: นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 02-590-8229 ต่อ 55229

กลุ่ม/ฝ่ ำยงำนที่สงั กัด : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์มือถือ : 08-4439-1634

(16) บทบำทหน้ ำที่ ค วำมรับ ผิ ด ชอบ หรือ เงื่อ นไขกำรด ำเนิ นงำนร่ว มกัน ระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน PM หลัก และ
หน่ วยงำน PM ร่วม (กรณี ทีเ่ ป็ นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นการบริหารโดยหน่ วย PM ร่วม หรือ Joint PM)
 หน่ วยงำนที่เป็ นหน่ วย PM (บริหำรติ ดตำมผล) คือ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
1. วางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานทีจ่ ะเป็ นการตอบสนองตัวชีว้ ดั ในภาพรวมทัง้ ประเทศ
2. อานวยการและประสานงานให้เกิดการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกกรมสุขภาพจิต
3. ติดตาม กากับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดทา และส่งผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน
ตามเนื้อหาของตัวชีว้ ดั ในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต
4. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการบริการผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าของทุกพืน้ ที่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการ
ดาเนินงานในภาพรวมทัง้ ประเทศให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5. รับการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมตามตัวชีว้ ดั ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
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คู่มือคำอธิ บำยตัวชี้วดั ตำมคำรับรองกำรปฏิ บตั ิ รำชกำรของหน่ วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิ ต
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

 หน่ วยงำนที่ดำเนิ นงำนและรับกำรประเมิ น คือ หน่ วยบริกำรจิ ตเวช 13 แห่ง
1. วางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานในจังหวัดที่อยู่พ้นื ที่ท่รี บั ผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตัวชี้วดั
ประกอบด้ ว ย การบริก ารบ าบัด รัก ษาอย่ า งเหมาะสม การวัด ผลลัพ ธ์ก ารรัก ษาด้ ว ยเครื่อ งมือ ที่ มี ค วามน่ า เชื่อ ถื อ
การบันทึกข้อมูลผลลัพธ์การรักษาแบบผู้ป่วยในจนหาย/ทุเลา และมีระบบฐานข้อมูลการบริการที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบ
ฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต เป็ นต้น
2. นานโยบายบริก ารผู้ป่วยโรคซึม เศร้า แบบผู้ป่ วยในที่มีการวัดผลการหายทุ เลาไปสู่การปฏิบ ัติ ได้แก่ การ
จัด โครงสร้า งหน่ ว ยบริก าร การก าหนดเป็ น ค ารับ รองการประเมิน ผลการปฏิบ ัติงานของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน และ
ทาการรายงานผลตามแบบรายงานทีก่ าหนด
3. ประสานงานกับ ผู้ เกี่ ย วข้อ งและผู้ ร ับ ผิด ชอบงานสุ ข ภาพจิต เพื่ อ ให้ เกิ ด การด าเนิ น งานทัง้ ในและนอก
กรมสุขภาพจิตย่างต่อเนื่องในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
4. สนับสนุนการดาเนินงานของหน่ วยบริการสาธารณสุขในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบให้สามารถดาเนินงาน เพื่อ คุณภาพ
การบริการผูป้ ่ วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า และบรรลุค่าเป้ าหมาย
5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
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