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(1) ลำดับตัวชี้วดั ตำมคำรับรองฯ ระดับหน่ วยงำนในกรมฯ :
ตัวชี้วดั ที่ 10

(4) มิ ติกำรประเมิ น :
มิ ติที่ 1 มิ ติด้ำนประสิ ทธิ ผล

(2) ชื่อตัวชี้วดั :
(5) หน่ วย PM (บริหำรและติ ดตำมผล) :
ร้อยละของจังหวัดที่ผปู้ ่ วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรได้ตำมเกณฑ์ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
กองบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิ ต
(3) หน่ วยวัด :
(6) หน่ วยดำเนิ นกำร / รับกำรประเมิ น :
ร้อยละ
หน่ วยบริกำรจิ ตเวช 13 แห่ง
(ยกเว้น โรงพยาบาลจิ ตเวชพิษณุโลก)
(7) คำอธิ บำย :
ผู้ป่วยโรคซึ ม เศร้ำ หมายถึง ประชาชนที่ได้รบั การวินิ จฉัยว่าเป็ นโรค Depressive Disorder ของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกนั ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบันทึกรหัส
ตามมาตรฐานการจาแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification
of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x
จังหวัด หมายถึง จังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย (ไม่ประเมินผลพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร)
กำรเข้ ำถึ งบริ ก ำรผู้ป่ วยโรคซึ มเศร้ำตำมเกณฑ์ หมายถึง การที่ประชาชนอายุ 15 ปี ข้นึ ไปที่มีภู มิลาเนา
ในแต่ละจังหวัดทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่า เป็ นโรคซึมเศร้า ได้รบั การบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้ าระวังโรคซึมเศร้าระดับ
จังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์เวชปฏิบตั ิทวไป
ั ่ (CPG MDD GP) หรือได้รบั การช่วยเหลือ
ตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่ วยบริการทุก สถานบริการของประเทศไทย สาหรับผูซ้ ง่ึ ได้รบั การวินิจฉัย
ไม่ว่าจะรายเก่าหรือรายใหม่จากหน่ วยบริการเชื่อมโยงกับชุมชนในพื้นที่ โดยกาหนดเกณฑ์ร้อยละการเข้าถึงบริการ
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด ร้อยละ 65
(8) สูตร/วิ ธีกำรคำนวณ :
ร้อยละกำรเข้ำถึงบริกำรผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้ำระดับจังหวัด
จานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ทีม่ ภี มู ลิ าเนาในจังหวัด
มารับบริการสะสมมาตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปี งบประมาณ 2562
จานวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ทีม่ ภี มู ลิ าเนาในจังหวัด
คาดประมาณจากค่าความชุกทีไ่ ด้จากการสารวจ

X 100

คำอธิ บำยสูตร :
• ตัวตัง้ คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้ รายเก่าและรายใหม่ ที่มารับ
บริการสะสมมาตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปี งบประมาณ 2562 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทัง้ รพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ในภาพรวมของจังหวัด
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• ตัวหำร คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คานวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทัง้ ประเทศ ที่มอี ายุ 15 ปี
ขึน้ ไป (อัตราความชุกจากการสารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุม่ ตัวอย่างของ
ประชากรไทย ที่มีอ ายุ ตัง้ แต่ 15 ปี ขึ้น ไปจ านวน 19,000 ราย พบอัต ราความชุ ก ของโรคซึม เศร้า ภาพรวม
ทัง้ ประเทศ 2.7% (แยกเป็ น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจาปี
2560 ทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไปของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ร้อยละของจังหวัดที่ผปู้ ่ วยโรคซึมเศร้ำเข้ำถึงบริกำรได้ตำมเกณฑ์ (แยกรำยเขตสุขภำพ)
จานวนจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบในเขตสุขภาพทีม่ อี ตั ราการเข้าถึงบริการของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 65
จานวนจังหวัดทัง้ หมดทีส่ ถาบัน/ รพ.จิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตรับผิดชอบในเขตสุขภาพ

X 100

คำอธิ บำยสูตร :
• ตัวตัง้ คือ จานวนจังหวัดในเขตสุขภาพทีม่ อี ตั ราการเข้าถึงบริการของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า ≥ ร้อยละ 65 ซึง่ เป็ นผูป้ ่ วย
โรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) อายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไป ทีม่ ภี ูมลิ าเนาในจังหวัดมารับบริการ
สะสมตัง้ แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปี งบประมาณ 2562 ทัง้ รายเก่าและรายใหม่ ในหน่ วยบริการสาธารณสุข
(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./สถานบริก ารสุข ภาพปฐมภู มิศูน ย์สุข ภาพชุม ชน) และสถาบัน / รพ.จิต เวชในสังกัด
กรมสุขภาพจิตของจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบทัง้ หมด
• ตัวหำร คือ จานวนจังหวัดทัง้ หมดทีส่ ถาบัน/ โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตรับผิดชอบในเขตสุขภาพ
วิ ธีกำรคำนวณกำรคำดประมำณกำรจำนวนผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้ำ
อัตราความชุกโรคซึมเศร้า
X จานวนประชากรประจาปี 2560
100
สำหรับ กำรคำดประมำณกำรจำนวนผู้ป่ วยโรคซึ ม เศร้ำรำยจังหวัด ให้นาความชุกของภาคไปคานวณ
ตาม วิธกี ารข้างต้น แต่ไม่สามารถนาไปอ้างอิงทางวิชาการได้ เนื่องจากระเบียบวิธวี จิ ยั ในปี 2551 ออกแบบการอ้างอิง
ทางวิชาการในระดับภาคเท่ านั น้ ตามตารางความชุ กของโรคซึมเศร้าประเทศ/ภาค/พื้นที่ (ร้อยละ) ดังนั น้ การคาด
ประมาณการรายจังหวัดจึงเป็ นเพียงการคาดประมาณการเพื่อนาไปวางแผนดาเนินการให้ถงึ เป้ าหมายเท่านัน้
ตำรำงควำมชุกของโรคซึมเศร้ำประเทศ/ภำค/พืน้ ที่กำรสำรวจระบำดวิทยำโรคซึมเศร้ำปี 2551
รวมทัง้ ประเทศ
กลำง
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ใต้
เหนื อ
กทม.
2.7
2.4
2.7
2.3
2.3
5.1
จากการสารวจระบาดวิ ทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิ ต ตัวอย่างประชากรไทยอายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขึ้นไป 19,000 ราย

(9) เกณฑ์กำรให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เป้ ำหมำยกำรดำเนิ นงำนในแต่ละรอบกำรประเมิ น ตำมระดับคะแนน
รอบครึง่ ปี งบประมำณ
รอบปี งบประมำณ
( 5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)
( 11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)
ร้อยละ 55-59
ร้อยละ 60-64
ร้อยละ 65-69
ร้อยละ 70-74
ร้อยละ 75
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ตัวอย่ำงของกำรคำนวณเพื่อให้คะแนนของระดับจังหวัด
เขตสุ ข ภาพที่ A จัง หวัด ที่ร ับ ผิด ชอบมีท ัง้ หมด จ านวน 7 จัง หวัด มีจ านวน 5 จัง หวัด ที่ผ่ า นตามเกณฑ์
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการตามที่ก าหนดไว้คือ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 65 ให้เอา 5 หารด้วย 7
คูณด้วย 100 คิดเป็ นร้อยละ 71.4 แล้วนามาคานวณต่อเพื่อให้คะแนน โดยจะนามาเปรียบเทียบตามช่วงคะแนน และ
ค่าเป้ าหมายที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 4 คะแนน ให้นาร้อยละ 71.4 คูณกับคะแนน 4 ของค่าเป้ าหมาย แล้วนามาหารด้วย
จานวนค่าเป้ าหมายทีใ่ กล้เคียงมากทีส่ ดุ คือ ร้อยละ 71 จะได้คะแนนเท่ำกับ 4.02 คะแนน ดังสมการ
คะแนนทีผ่ ่าน 5 จังหวัดใน 7 จังหวัดคือ
= (5/7) x 100
= 71.4
= (4 x 71.4)/71
คะแนนที่ได้
= 4.02
(10) เงื่อนไข :
รอบกำรดำเนิ นงำน
รอบครึง่ ปี งบประมำณ
(5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)
และ
รอบปี งบประมำณ
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)

แนวทำงกำรดำเนิ นงำน
หน่ วยบริกำรจิ ตเวช 13 แห่ง มีการดาเนินการดังนี้
1. ทาการชีแ้ จง ดาเนินการสารวจ หรือค้นหาผูร้ บั ผิดชอบทีย่ งั ไม่ผ่านการอบรม การดูแล
เฝ้ าระวัง โรคซึม เศร้า ของพื้ น ที่ร ับ ผิ ด ชอบ พร้อ มปรับ ปรุ ง ท าเนี ย บหรือ ทะเบี ย น
ผูร้ บั ผิดชอบการบริการผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการให้เป็ นปั จจุบนั
2. หน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตทีร่ บั ผิดชอบเขตสุขภาพ สนับสนุ น หรือจัดให้ มกี าร
อบรมการดูแลเฝ้ าระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตสาหรับพยาบาล/ นักวิชาการ/
เจ้าพนักงานสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบการบริการผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าของพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
3. หน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่รบั ผิดชอบเขตสุขภาพ สนับสนุ นหรือจัดให้มกี าร
อบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์ท่จี บใหม่และแพทย์เวชปฏิบตั ิท่ี
รักษาผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแต่ละจังหวัดทีร่ บั ผิดชอบ
4. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ และส่งรายงานตามตัวชีว้ ดั (รอบ 12 เดือน)
5. ส่งเสริมหน่ วยงานในพื้น ที่ท่ีรบั ผิด ชอบ/ หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อ งเผยแพร่ผ ลงานและ
นาเสนอแนวทางการดาเนินงานทีป่ ระสบผลสาเร็จเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั หน่ วยงาน
อื่นๆ ให้เกิดประโยชน์
โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ และกองบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิ ต ดาเนินการดังนี้
1. ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการจากฐานข้อมู ลการเข้าถึงบริการผู้ป่ วยโรคซึมเศร้า
(F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้ รายเก่ าและรายใหม่ ที่ มารับบริการตั ง้ แต่
ปี งบประมาณ 2552 สะสมจนถึงปี งบประมาณ 2562 ในหน่ วยบริการสาธารณสุ ขพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร หน่ วยบริการสาธารณสุขของเขตสุขภาพ (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./
สถานบริการสุขภาพปฐมภูมศิ ูนย์สุขภาพชุมชน) และสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัด
กรมสุขภาพจิต โดยนาเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
2. สนับสนุนองค์ความรู/้ เทคโนโลยี จากส่วนกลาง
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและส่งข้อมูลคืนกลับไปให้พน้ื ทีเ่ พื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ
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(11) รำยละเอียดข้อมูลพืน้ ฐำน :
ข้อมูลพืน้ ฐำนประกอบตัวชี้วดั
ร้อยละของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าในพืน้ ทีเ่ ข้าถึง
บริการตามมาตรฐาน

หน่ วยวัด
ร้อยละ

ผลกำรดำเนิ นงำนในอดีต ปี งบประมำณ พ.ศ.
2559
2560
2561
48.50
54.16
61.21
(ณ 25 ก.ย. 61)

(12) แหล่งข้อมูล / วิ ธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
ข้อ มู ลจ านวนผู้ป่ วยโรคซึม เศร้า ที่เข้ารับ บริก ารในหน่ วยบริก ารสาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัด ใน
เขตสุขภาพ จากฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
(13) แนวทำงกำรประเมิ นผล :
รอบกำรรำยงำน /
ประเมิ นจำกผลงำน / ข้อมูล / เอกสำร /
ประเมิ น
หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ผลงาน “ร้อยละ 75 ของจังหวัดทีม่ ผี ปู้ ่ วยโรคซึมเศร้า
รอบปี งบประมำณ
เข้าถึงบริการได้ตามเกณฑ์”
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ จะประมวลผลข้อมูล
ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้าทีเ่ ข้ารับบริการในหน่วยบริการ
สาธารณสุขจากจากฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ ์
3. หน่วยบริการจิตเวช 13 แห่ง รายงานการดาเนินงาน/
กิจกรรมเพื่อเพิม่ การเข้าถึงบริการของผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
ในพืน้ ที่ ประเมินผลการดาเนินงาน ปั ญหาและอุปสรรค

กำหนดกำรจัดส่งผลงำน /
หลักฐำน
5 กันยายน 2562

(14) ผูก้ ำกับดูแลตัวชี้วดั :
ชื่อ-สกุล: ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 04-535-2599
โทรศัพท์มือถือ : 08-9949-4885
ชื่อ-สกุล : ผูอ้ านวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 02-590-8207
โทรศัพท์มือถือ : 08-6732-3712
E-mail : burinsura@hotmail.com
(15) ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล :
ชื่อ-สกุล : นายประมอญ พิมพ์หล่อ ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์มือถือ: 08-8581-7727
E-mail : proj207@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : นางรุง้ มณี ยิง่ ยืน ศูนย์วจิ ยั และฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์มือถือ: 08-3797-8881
E-mail : rungring17@yahoo.com
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ชื่อ-สกุล : นายนันทวัฒน์ โคตรเจริญ ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์มือถือ: 09-0217-1969
E-mail : tongchanana@gmail.com
ชื่อ-สกุล : นายอรรถกร วงค์อนันต์ ฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์
โทรศัพท์มือถือ: 08-3128-7033
E-mail : depression54@hotmail.com
ชื่อ-สกุล: นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์ กลุม่ /ฝ่ ำยงำนที่สงั กัด : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 02-590-8229 ต่อ 55229 โทรศัพท์มือถือ : 08-4439-1634
(16) บทบำทหน้ ำที่ ควำมรับผิ ดชอบ หรือ เงื่อนไขกำรดำเนิ นงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่ วยงำน PM หลัก และ
หน่ วยงำน PM ร่วม (กรณี ทีเ่ ป็ นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นการบริหารโดยหน่ วย PM ร่วม หรือ Joint PM)
• หน่ วยงำนที่ เป็ นหน่ วย PM (บริ หำรติ ดตำมผล) คือ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ และกองบริ หำรระบบ
บริกำรสุขภำพจิ ต
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานที่จ ะเป็ น การตอบสนองตัว ชี้ว ัด ในภาพรวมทัง้ ประเทศ
อานวยการและประสานงานให้เกิดการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในและนอกกรมสุขภาพจิต
2. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และกากับติดตามการดูแลเฝ้ าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ ง แก่สถาน
บริการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชในแต่ละพืน้ ที่
3. ติดตาม กากับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดทา และส่งผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาการ
รายงานตามเนื้อหาของตัวชีว้ ดั ในภาพรวม ให้กบั กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต
4. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานดูแลเฝ้ าระวังโรคซึมเศร้าของทุกพื้นที่ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในภาพรวมทัง้ ประเทศให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5. รับการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมตามตัวชีว้ ดั ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
6. ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และการนาผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อไป
• หน่ วยงำนที่ดำเนิ นงำนและรับกำรประเมิ น คือ หน่ วยบริกำรจิ ตเวช 13 แห่ง
1. วางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานในจังหวัดทีอ่ ยู่พน้ื ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายตัวชีว้ ดั
2. ประสานงานกับผูเ้ กีย่ วข้องและผูร้ บั ผิดชอบงานสุขภาพจิตในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบเพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
ทัง้ ในและนอกกรมสุขภาพจิต
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และกากับติดตามการดูแลเฝ้ าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ งแก่สถาน
บริการสาธารณสุขในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบ
4. สนับ สนุ น ก ากับ ติด ตามการดาเนิ น งานของหน่ วยบริก ารสาธารณสุข ในพื้นที่ท่ีรบั ผิดชอบให้สามารถ
ดาเนินงาน เพื่อเพิม่ การเข้าถึงบริการผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า
5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของพืน้ ทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ มากขึน้
6. ส่งเสริมหน่ วยงานในพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเผยแพร่ผลงานและนาเสนอแนวทางการ
ดาเนินงานทีป่ ระสบผลสาเร็จเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั หน่วยงานอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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(17) วิ ธีกำรประเมิ น และให้คะแนนหน่ วยงำนสำหรับตัวชี้วดั ที่มีกำรดำเนิ นงำนในลักษณะ Joint KPI
 วิธีท่ี 1 : เฉลี่ยคะแนนให้ แก่ ห น่ วยงานในเขตสุ ขภาพเดียวกัน รับคะแนนเท่ ากัน (หน่ วยงาน หมายถึ ง
โรงพยาบาล / สถาบัน และ/หรือ ศูนย์สขุ ภาพจิต)
 วิธที ่ี 2 : แยกคิดคะแนนให้โรงพยาบาล / สถาบันที่ดูแลจังหวัดที่รบั ผิดชอบได้รบั คะแนนตามจริง และ
เฉลีย่ คะแนนรวมในเขตสุขภาพให้ศนู ย์สขุ ภาพจิต และ/หรือหน่วยบริการจิตเวชเด็กทีร่ บั ผิดชอบงานในเขตสุขภาพนัน้
 วิธที ่ี 3 : ให้คดิ คะแนนตามหน่วยงานทีม่ คี ะแนนสูงสุด และทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพนัน้ ได้รบั คะแนนเท่ากัน
(หน่วยงาน หมายถึง โรงพยาบาล / สถาบัน)
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