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(1) ลำดับตัวชี้วัดตำมคำรับรองฯ ระดับหน่วยงำนในกรมฯ :
ตัวชี้วัดที่ 3

(4) มิติกำรประเมิน :
มิติที่ 1 มิติด้ำนประสิทธิผล

(2) ชื่อตัวชี้วัด :
ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนให้หน่วยบริกำรสำธำรณสุขใน
จังหวัดที่รับผิดชอบมีกำรบริกำรแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ได้มำตรฐำน

(5) หน่วย PM (บริหำรและติดตำมผล) :
โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์

(3) หน่วยวัด :
ระดับควำมสำเร็จ

(6) หน่วยดำเนินกำร / รับกำรประเมิน :
หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง

(7) คำอธิบำย:
กำรบริกำรแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ได้มำตรฐำน หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับ
การบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์เวชปฏิบตั ิ
ทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของ
ประเทศไทย
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ Depressive Disorder ตาม
มาตรฐานการจาแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD - 10: International Classification of
Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกัน
กับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of
Mental disorders 5) ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่าและรายใหม่
พื้นที่ หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
(8) สูตร/วิธีกำรคำนวณ :
จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ ารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปงี บประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2560
จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสารวจ

X100

คำอธิบำยสูตร:
 ตัวตั้ง คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32, F33, F34.1, F38 และ F39) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์
สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
 ตัวหำร คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คานวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตรา
ความชุกจากการสารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประชากรไทย ที่มีอายุ
ตั้ ง แต่ 15 ปี ขึ้ น ไปจ านวน 19,000 ราย พบอั ต ราความชุ ก ของโรคซึ ม เศร้ า ภาพรวมทั้ ง ประเทศ 2.7% (แยกเป็ น
Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจาปี 2558 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้ นไปของสานัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 วิธีกำรคำนวณกำรคำดประมำณกำรจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ
อัตราความชุก
X จานวนประชากรประจาปี 2558
100
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สำหรับกำรคำดประมำณกำรจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำรำยจังหวัด ให้นาความชุกของภาคไปคานวณตามวิธีการข้างต้น แต่
ไม่สามารถนาไปอ้างอิงทางวิชาการได้ เนื่องจากระเบียบวิธีวิจัยในปี 2551 ออกแบบการอ้างอิงทางวิชาการในระดับภาคเท่านั้น
ตามตารางความชุกของโรคซึมเศร้าประเทศ/ภาค/พื้นที่ (ร้อยละ) ดังนั้น กำรคำดประมำณกำรรำยจังหวัดจึงเป็นเพียงกำรคำด
ประมำณกำรเพื่อนำไปวำงแผนดำเนินกำรให้ถึงเป้ำหมำยเท่ำนั้น
ตำรำงควำมชุกของโรคซึมเศร้ำประเทศ/ภำค/พื้นที่กำรสำรวจระบำดวิทยำโรคซึมเศร้ำปี 2551
รวมทั้งประเทศ
กลำง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
เหนือ
2.7
2.4
2.7
2.3
2.3

กทม.
5.1

จากการสารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต สุ่มตัวอย่างจากประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 19,000 ราย

(9) เกณฑ์กำรให้คะแนน:
กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนนความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน โดยมี
เป้าหมายระดับความสาเร็จในระดับ 5 ดังนี้
รอบกำรประเมิน / คะแนนกำรประเมิน
ระดับขั้นควำมสำเร็จ
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) เงื่อนไข (โดยที่) :
การดาเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอนทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน ซึ่งไม่ต้องดาเนินตามขั้นตอนแรกไปสุดท้าย สามารถดาเนินการ
ได้ตามบริบทของพื้นที่โดยใช้เงื่อนไขในการประเมินรอบ 6 เดือน ดังนี้
ขั้นตอน
แนวทำงกำรดำเนินงำน/เกณฑ์คุณภำพกำรดำเนินงำน
1
หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สารวจหรือค้นหาผูร้ ับผิดชอบที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรม
การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแต่ละจังหวัดทีร่ ับผิดชอบ พร้อมปรับปรุงทาเนียบ
หรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
หน่วยบริการสาธารณสุขให้เป็นปัจจุบัน
2

หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตสาหรับพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าของหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแต่ละจังหวัดที่รบั ผิดชอบทุกแห่ง
หมำยเหตุ ปีงบประมำณ 2560 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรม
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ขั้นตอน
แนวทำงกำรดำเนินงำน/เกณฑ์คุณภำพกำรดำเนินงำน
3
หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรมแนวทางการจัดการ
โรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เวชปฏิบตั ิที่รักษาผูป้ ่วยโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล
ของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ ปีงบประมำณ 2560 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ผ่ำนกำรอบรม
4

สนับสนุนและติดตามนิเทศงานให้เขตสุขภำพที่รับผิดชอบ สามารถบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจนทำให้กำรเข้ำถึง
บริกำร ≥ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับคาดประมาณการโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพ

5

สนับสนุนและติดตามนิเทศงานเพือ่ ให้หน่วยบริการ/สถานพยาบาลของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ สามารถบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำจนทำให้กำรเข้ำถึงบริกำร ≥ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับคาดประมาณการโรคซึมเศร้าในจังหวัดที่
รับผิดชอบ

(11) รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน:
ข้อมูลพืน้ ฐำนประกอบตัวชี้วัด
ระดับควำมสำเร็จในกำรสนับสนุนให้หน่วยบริกำร
สำธำรณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีกำรบริกำรแก่
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ

หน่วยวัด
ระดับ
ความสาเร็จ

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ.
2556
2557
2558
5
5
5

(12) แหล่งข้อมูล/วิธีจัดเก็บข้อมูล:
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึงบริการปี 2560 จากสถานบริการ
สาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข แล้วทาการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลของปีงบประมาณ
2552-2559 ประมวลผลเป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แล้วนาเสนอผลที่ www.thaidepression.com
ข้อมูลที่ต้องส่ง ได้แก่ 1) วันที่เข้ารับการบริการ 2) คานาหน้า 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ 6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วันเดือนปี
เกิด 8) อาเภอ 9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว
ในกรณีที่หน่วยบริกำรสำธำรณสุขในพื้นที่มีควำมประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรำยงำนมำยังศูนย์วิจยั และสำรสนเทศโรค
ซึมเศร้ำ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ สามารถดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่กาหนดทางไปรษณีย์มายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาล
พระศรีมหาโพธิ์ 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 ส่งทางไปรษณีย์
3. การบันทึกทางโปรแกรมรายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าทาง www.thaidepression.com สาหรับหน่วยที่มี
ความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการทาง Online
ทั้งนี้ กรมสุขภำพจิต โดยโรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ จะรับดำเนินกำรรวบรวมพร้อมประมวลผลเข้ำกับฐำนข้อมูลโรค
ซึมเศร้ำ จนกว่ำหน่วยบริกำรในพื้นที่จะขอยกเลิกกำรส่งตำมข้อ 1-2
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(13) แนวทำงกำรประเมินผล :
รอบกำร
เกณฑ์กำรประเมิน
รำยงำน/
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร
ประเมิน
ดำเนินงำน
รอบ 6 เดือนแรก
1 ตุลำคม
ขั้นตอนที่ 1
2559 ถึง
หน่วยงำนในสังกัดกรม
31 มีนำคม สุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขต
2560
สุขภำพ ทาการชี้แจง
ดาเนินการสารวจ หรือค้นหา
ผู้รับผิดชอบที่ ยังไม่ผ่ำนกำร
อบรม การดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้าของพื้นทีร่ ับผิดชอบ
พร้อมปรับปรุงทาเนียบหรือ
ทะเบียนของแพทย์ พยาบาล
นักวิชาการ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการ
บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
หน่วยบริการให้เป็นปัจจุบัน
ขั้นตอนที่ 2
หน่วยงำนในสังกัดกรม
สุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขต
สุขภำพ สนับสนุน หรือจัดให้มี
การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต
สาหรับพยาบาล/นักวิชาการ/
เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่
รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าของพื้นทีร่ ับผิดชอบ

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้

คะแนน

กำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน
(สำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย)

ตรวจสอบจำก แบบฟอร์ม SMDD1 ว่า หน่วย
บริการของพื้นทีร่ ับผิดชอบ มีรายชื่อของแพทย์/
พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
หน่วยบริการ/สถานบริการสาธารณสุขพื้นที่
รับผิดชอบ ที่แสดงสถำนะว่ำ ผู้รับผิดชอบกำร
บริกำรผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในหน่วยบริกำร
ดังกล่ำว ทีผ่ ่ำนและยังไม่ผ่ำนกำรอบรมกำร
ดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำ

2

รอบ 6 เดือนแรก
ส่งทะเบียนรายชื่อตาม
แบบฟอร์ม SMDD1
ให้กับโรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ์ ภายในวันที่
5 เมษายน 2560

ตรวจสอบจำกแบบฟอร์ม SMDD2 ว่า หน่วย
บริการของพื้นทีร่ ับผิดชอบ มีรายชื่อพยาบาล/
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ผ่านการ
อบรมแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของ
กรมสุขภาพจิต ทั้งของปีที่ผ่านมาและอบรมใหม่
ในปีงบประมาณ 2560 จาแนกตามรายหน่วย
บริการ/สถานบริการสาธารณสุขของพื้นที่
รับผิดชอบ
หมำยเหตุ ปี 2560 เน้นสถำนบริกำรที่
ผู้รับผิดชอบยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรม

3

รอบ 6 เดือนแรก
ส่งทะเบียนรายชื่อตาม
แบบฟอร์ม SMDD2
ให้กับโรงพยาบาลพระ
ศรีมหาโพธิ์ ภายในวันที่
5 เมษายน 2560
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คูม
่ อ
ื คำอธิบำยตัวชีว
้ ด
ั ตำมคำรับรองกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้

คะแนน

กำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน
(สำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย)

โดยใช้สูตรกำรคำนวณดังนี้
จานวนหน่วยบริการสาธารณสุขของจังหวัดที่รับผิดชอบ
ที่มีพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผ่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิต
จานวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด

X100

หมำยเหตุ
 จำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมายถึง รพ.สต., รพช., รพท.,รพ.ศ. รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิต
 กำรอบรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำของกรมสุขภำพจิต หมายถึง การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรม
สุขภาพจิตทาให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือการคัดกรองด้วย 2Q การประเมินอาการด้วย 9Q การประเมิน
ความเสีย่ งการฆ่าตัวตายด้วย 8Q การแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า และการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง
พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรดำเนินงำนดังนี้
คะแนน
ร้อยละ

0
0%

รอบ 6 เดือนหลัง
1 เมษำยน ขั้นตอนที่ 3
2560 ถึง
หน่วยงำนในสังกัดกรม
30 มิถนุ ำยน สุขภำพจิตที่รับผิดชอบเขต
2560
สุขภำพ สนับสนุนหรือจัดให้มี
การอบรมแนวทางการจัดการ
โรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์ที่จบ
ใหม่และแพทย์เวชปฏิบัติที่
รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน
หน่วยบริการ/สถาน พยาบาล
ของแต่ละจังหวัดที่รับผิดชอบ

0.75
65

1.5
70

ตรวจสอบจำกแบบฟอร์ม SMDD3 ว่า มี
รายชื่อแพทย์ที่ผ่านการอบรมแนวทางการ
จัดการโรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (CPGMDD-GP) ของกรมสุขภาพจิต ทั้งรายเก่าและ
อบรมเพิ่มเติมใหม่ในงบประมาณ 2560 จาแนก
ตามรายหน่วยบริการ/สถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
หมำยเหตุ ปีงบประมำณ 2560 เน้นสถำน
บริกำรทีผ่ ู้รับผิดชอบยังไม่ผ่ำนกำรอบรม
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2.25
75

2

3
≥80%

รอบ 9 เดือนรายงาน
ตามแบบฟอร์ม
SMDD3 ให้กับ
โรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์ ภายในวันที่
5 กรกฎาคม 2560

คูม
่ อ
ื คำอธิบำยตัวชีว
้ ด
ั ตำมคำรับรองกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้

คะแนน

กำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน
(สำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย)

โดยใช้สูตรกำรคำนวณดังนี้
จานวนหน่วยบริการสาธารณสุขของจังหวัดที่รับผิดชอบที่มีแพทย์ทจี่ บใหม่และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ผ่านการอบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์เวชปฏิบตั ิทั่วไป
ในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ (CPG MDD GP)
จานวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด

X100

หมำยเหตุ
 จำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมายถึง รพช., รพท.,รพ.ศ. รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
 กำรอบรมแนวทำงกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถำนบริกำรระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ
(CPG MDD GP) หมายถึง การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต ทาให้แพทย์สามารถนาข้อมูลจาก
9Q มาประกอบการวินจิ ฉัยโรคซึมเศร้า และให้การรักษาด้วยยาได้อย่างถูกต้อง
พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรดำเนินงำนดังนี้
คะแนน
ร้อยละ

0
0%

0.5
20%
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1
40%

1.5
60%

2
≥80%

คูม
่ อ
ื คำอธิบำยตัวชีว
้ ด
ั ตำมคำรับรองกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

1 กรกฎำคม
2560 ถึง
30 กันยำยน
2560

ขั้นตอนที่ 4
ประเมินผลลัพธ์ของการทางาน
โดยพิจารณาจาก อัตรำกำร
เข้ำถึงบริกำรของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้ำทั้งหมดจำแนกตำม
เขตสุขภำพ ≥ร้อยละ 50
(เทียบกับคาดประมาณการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขต
สุขภาพ)

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้

คะแนน

กำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน
(สำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย)

ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการจาก
ฐานข้อมูลที่รวบรวมโดยโรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์เป็นข้อมูลการเข้าถึงบริการปี 2560 จาก
สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจาก
แหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแบบรายงานที่
กาหนด (แบบฟอร์ม SMDD 4) แล้วทาการ
รวมเข้ากับข้อมูลของปีงบประมาณ 2552-2559
ประมวลผลเป็นเขตสุขภาพ แล้วนาเสนอผลที่
www.thaidepression.com

1

รอบ 12 เดือน
ไม่ต้องส่งหลักฐาน/
เอกสารใดๆจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเท่านั้นจะ
ประมวลผลวันที่ 5
ตุลาคม 2560

โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้ :
จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีเ่ ข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีประมาณ 2560
ของเขตสุขภาพ
จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณในเขตสุขภาพจากความชุกทีไ่ ด้จากการสารวจ

X100

คำอธิบำยสูตร:
 ตัวตั้ง คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32, F33, F34.1, F38 และ F39) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการสะสมมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.
และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตของเขตสุขภาพ
 ตัวหำร คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คานวณจากความชุกของโรคซึมเศร้า คูณด้วยประชากรประจาปี 2558 ที่มีอายุ
15 ปีขึ้นไปของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ตำรำงควำมชุกของโรคซึมเศร้ำตำมรำยภำค จำกกำรสำรวจระบำดวิทยำโรคซึมเศร้ำปี 2551
กลำง
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต้
เหนือ
กทม.
2.4
2.7
2.3
2.3
5.1
จากการสารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต สุ่มตัวอย่างจากประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 19,000 ราย

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรดำเนินงำนดังนี้
คะแนน
0
0.25
ร้อยละ
<43%
44.75
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0.5
46.50

0.75
48.25

1
≥50%

คูม
่ อ
ื คำอธิบำยตัวชีว
้ ด
ั ตำมคำรับรองกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน

เกณฑ์กำรประเมิน
เชิงคุณภำพ / ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

1 กรกฎำคม
2560 ถึง
30 กันยำยน
2560

ขั้นตอนที่ 5
ประเมินผลลัพธ์ของการทางาน
โดยพิจารณาจาก สัดส่วนของ
จังหวัดที่มีอัตรำกำรเข้ำถึง
บริกำรของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ
≥ร้อยละ 50 เทียบกับจานวน
จังหวัดที่รับผิดชอบทั้งหมด

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำน
ต่ำงๆ ดังนี้

คะแนน

กำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน
(สำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย)

ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการจาก
ฐานข้อมูลที่รวบรวมโดยโรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์เป็นข้อมูลการเข้าถึงบริการปี 2560 จาก
สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจาก
แหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแบบรายงานที่
กาหนด (แบบฟอร์ม SMDD 4) แล้วทาการ
รวมเข้ากับข้อมูลของปีงบประมาณ 2552-2559
ประมวลผลเป็นเขตสุขภาพ แล้วนาเสนอผลการ
วิเคราะห์เป็นรายจังหวัด ที่
www.thaidepression.com

2

รอบ 12 เดือน
ไม่ต้องส่งหลักฐาน/
เอกสารใดๆจะเป็นการ
ตรวจสอบข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเท่านั้นจะ
ประมวลผลวันที่ 5
ตุลาคม 2560

โดยใช้สูตรคำนวณ ดังนี้ :
จานวนจังหวัดที่รับผิดชอบที่มีอัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ≥ร้อยละ 50
จานวนจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งหมด
พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรดำเนินงำนดังนี้
คะแนน
0
1
ร้อยละ
0%
≥25%

1.5
≥50%

2
≥75%

หมำยเหตุ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเขตสุขภาพร่วมกันจะได้คะแนนตามผลการประเมินภาพรวมของเขตสุขภาพที่รบั ผิดชอบ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบมากกว่า 1 เขตสุขภาพ ให้เลือกคะแนนสูงสุดของเขตสุขภาพนั้นๆ
(14) ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด:
ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 0-4535-2599
ชื่อ-สกุล : นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 0-2590-8207 ต่อ 55207
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ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์มือถือ : 08-4558-5956
ผู้อานวยการสานักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โทรศัพท์มือถือ : 08-6732-3712

X 100

คูม
่ อ
ื คำอธิบำยตัวชีว
้ ด
ั ตำมคำรับรองกำรปฏิบต
ั ริ ำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล:
ชื่อ-สกุล: นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 0-4535-2599
โทรสำร : 0-4535-2598
ชื่อ-สกุล: นางสาวอุษา ลิ่มซิ้ว
โทรศัพท์ (ที่ทำงำน) : 0-2590-8229 ต่อ 55229
E-mail : burinsura@hotmail.com

โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
โทรศัพท์มือถือ : 08-1877-5751
สำนักบริหำรระบบบริกำรสุขภำพจิต
โทรศัพท์มือถือ : 08-4439-1634

(16) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ หรือเงื่อนไขกำรดำเนินงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่รับกำรประเมินหลักและ
หน่วยงำนที่ร่วมดำเนินกำร (กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงานดาเนินงานและรับการประเมินร่วมกัน –Joint KPI)
 หน่วยงำนที่เป็นหน่วย PM (บริหำรติดตำมผล) คือ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์
1. วางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองตัวชี้วัดในภาพรวมทั้งประเทศ
2. อานวยการและประสานงานให้เกิดการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และกากับติดตามการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ ง แก่สถานบริการ
สาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชในแต่ละพื้นที่
4. ติดตาม กากับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดทา และส่งผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงานตาม
เนื้อหาของตัวชี้วัดในภาพรวม ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต
5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการดาเนินงานดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของทุกพื้นที่ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานในภาพรวมทัง้ ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
6. รับการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมตามตัวชี้วัดตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
7. ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และการนาผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อไป
 หน่วยงำนที่ดำเนินงำนและรับกำรประเมิน คือ หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง
1. วางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานในจังหวัดที่อยู่พื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและผูร้ บั ผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดการดาเนินงานทั้งในและ
นอกกรมสุขภาพจิต
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และกากับติดตามการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ ง แก่สถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4. สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้สามารถดาเนินงาน เพื่อ
เพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ส่งเสริมหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ผลงานและนาเสนอแนวทางการดาเนินงาน
ที่ประสบผลสาเร็จเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

หน้า 146

คูม
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แบบฟอร์ม SMDD1
1211form

ทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยำบำล/นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ผู้รับผิดชอบกำรบริกำรผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ
ของหน่วยบริกำร ......................................... จังหวัด...........................................................
ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้า (CPG MDD GP) สาหรับแพทย์ และการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าสาหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข
ลำดับ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

กำรอบรมของกรมสุขภำพจิต
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

ผู้รายงาน...........................................................................................
โทรศัพท์............................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………….........
วันที่ ................เดือน...................................................พ.ศ................

หน้า 148

หมายเหตุ

คูม
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แบบฟอร์ม SMDD 2
form

รำยชื่อพยำบำล/นักวิชำกำร/เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขที่ได้รับกำรอบรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำสำหรับพยำบำล/นวก./จพง.สำธำรณสุข
ลำดับ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

จังหวัด

ผู้จัดกำรอบรม

ปีที่ผ่ำนกำรอบรม

ผู้รายงาน...........................................................................................
โทรศัพท์............................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………….........
วันที่ ................เดือน...................................................พ.ศ. ...............
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หมำยเหตุ

คูม
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แบบฟอร์ม SMDD 3
form

รำยชื่อแพทย์ที่ได้รับกำรอบรมกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP)
ลำดับ

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

จังหวัด

ผู้จัดกำรอบรม

ปีที่ผ่ำนกำรอบรม

ผู้รายงาน...........................................................................................
โทรศัพท์............................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………….........
วันที่ ................เดือน...................................................พ.ศ. ...............
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หมำยเหตุ

คูม
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แบบฟอร์ม SMDD 4
form

แบบบันทึกกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำหน่วยบริกำร…………………………………...รหัสสถำนบริกำร……………….
ประจำเดือน ……………………………………………………………..
วันทีเ่ ข้ำรับ
กำรบริกำร

คำนำหน้ำ

หมำยเหตุ
 วันที่เข้ารับการบริการ








คานาหน้าชื่อ
เพศ
เลขทีบ่ ัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด
อาเภอ, จังหวัด
รหัสโรคซึมเศร้า
คะแนน 9Q, 8Q

ชื่อ

นำมสกุล

เพศ

เลขที่
บัตรประชำชน

วันเดือนปีเกิด

อำเภอ

จังหวัด

รหัสโรคซึมเศร้ำ

คะแนน 9Q คะแนน 8Q

คือ วันที่มารับบริการที่ถูกวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า ให้ลงข้อมูลในรูปแบบ yyyy-mm-dd
เช่น 2013-09-07 : ตัวเลข 2013 คือ ปี ค.ศ. - 09 คือ เดือน กันยายน - 07 คือ วันที่ 7
ให้ลงข้อมูลเป็น นาย, นาง, นางสาว, น.ส., พระ
ให้ลงข้อมูลในรูปแบบรหัส เพศชายให้ลงเป็น 1 เพศหญิงให้ลงเป็น 2
ให้ลงข้อมูลในรูปแบบเลข 13 หลักของบัตรประชาชน
ให้ลงข้อมูลในรูปแบบ yyyy-mm-dd
คือ ที่อยู่ของผู้ป่วยที่มารักษาตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย ให้ลงข้อมูลตามรูปแบบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
คือ รหัส ICD10 ตั้งแต่ F32, F33, F34.1, F38 และ F39 ให้ลงข้อมูลรูปแบบรหัส เช่น F32, F33,… เป็นต้น
คือ คะแนนที่ประเมินได้จาก 9Q, 8Q ถ้ามีผลของการประเมินให้ลงข้อมูลรูปแบบตัวเลข เช่น 16, 10,… เป็นต้น
ผู้รายงาน...........................................................................................
โทรศัพท์............................................................................................
E-mail………………………………………………………………………
วันที่ ................เดือน...................................................พ.ศ................
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