
คูม่อืค ำอธบิำยตวัชีว้ดัตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรของหนว่ยงำนในสงักดักรมสขุภำพจติ 

 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

  หนา้ 152 
 

  

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

 
(2) ชื่อตัวชี้วัด : (5) หน่วย PM  (บริหำรและติดตำมผล) : 
      ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนุนให้หน่วยบริกำร
สำธำรณสุขที่รับผิดชอบของพ้ืนที่เป้ำหมำยในกรุงเทพมหำนครมี
กำรบริกำรแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ได้มำตรฐำน  

      โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์  
       

(3) หน่วยวัด  : (6) หน่วยด ำเนินกำร / รับกำรประเมิน :  
      ระดับควำมส ำเร็จ       สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 

      ศูนย์สุขภำพจิตที่ 13 
 
(7)  ค ำอธิบำย: 

 กำรบริกำรแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำที่ได้มำตรฐำน หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศรา้ 
ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซมึเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจดัการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์
ทัว่ไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของ
ประเทศไทย 
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มอีาการสอดคล้องกับ 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 หรือเทียบเคยีงในกลุ่มโรค
เดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑว์ินิจฉัยโรคของสมาคมจติแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปงีบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่า
และรายใหม ่
 พ้ืนที่เป้ำหมำยในกรุงเทพมหำนคร หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดหน่วยบริการสุขภาพพื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครทุกแห่ง และหนว่ยบริการสาธารณสุขอ่ืนในกรุงเทพมหานคร ได้แก ่

1. หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดหน่วยบริการสุขภาพพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครทุกแห่ง 
2. โรงพยาบาลรัฐบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ / โรงพยาบาลลาดกระบัง / โรงพยาบาล    หลวงพ่อทวีศักดิ์ / 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / โรงพยาบาลศริิราช / โรงพยาบาลรามาธิบดี /โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / 
โรงพยาบาลกลาง / วชิรพยาบาล / โรงพยาบาลหัวเฉียว / โรงพยาบาล    เลิดสิน / โรงพยาบาลสิรินธร / 
โรงพยาบาลตากสิน / โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ  / โรงพยาบาลเจรญิกรุงประชารักษ์ / โรงพยาบาลเวชกา
รุณรัศมิ์ / กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมการแพทย์ทหารอากาศ / โรงพยาบาลนวมินทร์ 2 เป็นต้น 

3. โรงพยาบาลเอกชน  ได้แก่ โรงพยาบาลบางมด / โรงพยาบาลแพทยป์ัญญา / โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 / 
โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 / โรงพยาบาลกรุงธน 1, 2 / โรงพยาบาลพระราม 2 / โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / โรง
พยาบาลนวมินทร์ / โรงพยาบาลบางปะกอก 8 / โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 / โรงพยาบาลยันฮี / โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ / โรงพยาบาลบางไผ ่/ โรงพยาบาลเซนตห์ลุย เป็นต้น 

4. คลินิกเวชกรรมที่มีจิตแพทย์  ได้แก่ ศรีวิชัยฉิมพลีคลินิกเวชกรรม/คลินิกเวชกรรมปิยะมินทร์ /สหคลินกิเวชกรรม
กล้วยน้ าไท / คลินิกแพทย์ปัญญา 2 / คลินิกสุขาภิบาล 1 / เวชกรรมบางขุนเทียน 1,2 / เพชรทองค าคลินิกเวช
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กรรม /เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม / ธรรมสุนทรคลินิกเวชกรรม / คลินิกสุพจนเ์วชกรรม นวมินทร์คลินิกเวช
กรรม / คลินิกเวชกรรมคลองเตย / ศิริพัฒน์คลินิกเวชกรรม เป็นต้น 
 

(8) สูตร/วิธีกำรค ำนวณ: 
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ารับบริการที่หน่วยบริการสาธารณสุข 

ของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครสะสมมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2560 
 
X100 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจของกรุงเทพมหานคร 
ค ำอธิบำยสูตร: 

 ตัวต้ัง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ (F32, F33, F34.1, F38 และ F39) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ท่ีมารบับริการ
สะสมมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทีเ่ข้ารับบริการในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล ของพื้นที่
เป้าหมาย ในกรุงเทพมหานคร 

 ตัวหำร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศรา้ภาพรวมทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
โดยอัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจติ โดยสุ่มตัวอย่างของ
ประชากรไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของ Major Depressive episode 
5.1% และฐานประชากรประจ าป ี2558 ที่มีอายุ 15 ปีข้ึนไปของส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย ของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 

 วิธีกำรค ำนวณกำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ        
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คาดประมาณการของกทม.  
= ความชุก x จ านวนประชากรประจ าปี 2558 
                    100 
= 5.1 x จ านวนประชากรประจ าปี 2558 
                    100 
= จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คาดประมาณการ 

การคาดประมาณการจ านวนผูป้่วยโรคซมึเศร้านี้ 
ไม่สามารถน าไปอ้างอิงทางวิชาการได้ เนื่องจาก
ระเบียบวิธีวิจยัในปี 2551 ออกแบบการอ้างอิงใน
ระดับภาคเท่าน้ัน  
กำรคำดประมำณกำรนี้จึงเป็นเพียงกำรคำด
ประมำณกำรเพ่ือน ำไปวำงแผนด ำเนินกำรให้ถึง
เป้ำหมำยเท่ำนั้น 

 
 (9) เกณฑ์กำรให้คะแนน: 

     ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับคะแนนความส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นอิสระต่อกัน  
โดยมเีป้าหมายระดับความส าเร็จในระดับ 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    3 
คะแนนรวม  5 คะแนน  5 คะแนน 
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(10)  เง่ือนไข (โดยท่ี) : 
การด าเนินงานประกอบด้วย 4 ขั้นตอนท่ีเป็นอิสระต่อกันซึ่งไม่ต้องด าเนินตามขั้นตอนแรกไปสดุท้ายสามารถ

ด าเนินการไดต้ามบริบทของพื้นที่โดยใช้เงื่อนไขในการประเมินรอบ 6 เดือนดังนี้ 
 

ขั้นตอน แนวทำงกำรด ำเนินงำน/เกณฑ์คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
1 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ ท าการช้ีแจง ด าเนินการส ารวจ หรอืค้นหา

ผู้รับผิดชอบท่ียังไมผ่่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร พร้อม
ปรับปรุงท าเนียบหรือทะเบยีนของแพทย์ พยาบาล นักวิชาการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผูร้ับผิดชอบการ
บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการให้เป็นปจัจุบัน 

2 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุน หรือจดัให้มีการอบรมการดูแลเฝ้า
ระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจติส าหรับพยาบาล/นักวิชาการ/เจา้พนักงานสาธารณสุข  
ที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 
หมำยเหตุ ปี 2560 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เคยผ่ำนกำรอบรม 

3 หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติที่รับผิดชอบเขตสุขภำพ สนับสนุนหรือจดัให้มีการอบรมแนวทางการ
จัดการโรคซมึเศรา้ส าหรับแพทย์ทีจ่บใหม่และแพทยเ์วชปฏิบัติที่รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ในหนว่ยบริการ/สถานพยาบาลของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 
หมำยเหตุป ี2560 เน้นสถำนบริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ผ่ำนกำรอบรม 

4 สนับสนุน ผลักดันและติดตามนเิทศงานหน่วยบริการ/สถานพยาบาลของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำสำมำรถเข้ำถึงบริกำร ≥ ร้อยละ 32.50 เมื่อเทียบกับคาดประมาณการโรคซึมเศรา้
ในกรุงเทพมหานคร 

 
 (11) รำยละเอียดข้อมูลพ้ืนฐำน:  

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

ระดับควำมส ำเร็จในกำรสนับสนนุให้หน่วยบริกำร
สำธำรณสุขที่รับผิดชอบของพ้ืนที่เป้ำหมำยใน
กรุงเทพมหำนครมีกำรบริกำรแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ 

ระดับ
ความส าเร็จ 

5 5 5 

หมายเหตุ : อัตราการเข้าถึงบริการ ในปี พ.ศ. 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559 เป็น ร้อยละ 22.08, 25.06, 25.26, 
25.77, 28.40, 29.78 ตามล าดับ 
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 (12) แหล่งข้อมลู/วธิีจัดเก็บข้อมูล: 
1. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและศูนยส์ุขภาพจติที่ 13 ท่ีรับผิดชอบร่วมกันเป็นผูร้ายงาน โดยขั้นตอนที่ 

1-3 ส่งไปทีโ่รงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  
2. สถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำหรือศูนย์สุขภำพจิตที่ 13 เป็นผู้ด ำเนินกำรในขั้นตอนที่ 4 คือ รวบรวม

ข้อมูลการบริการเพื่อการเข้าถึงบรกิารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตามหนว่ยงานท่ีให้บริการสะดวกรายงาน เช่น file 
ข้อมูลแบบ excel หรือ word จากเอกสาร หรือดึงข้อมูลจาก program ทีห่น่วยบริการใช้ในการจดัเก็บข้อมูล   
โดยส่งผ่านทาง e-mail ที่ E-mail : depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ 
copy ลง CD ส่งทางไปรษณยี์ และส่งไปที่โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ หรือบันทึกทางโปรแกรมรายงานการดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าทาง www.thaidepression.com ส าหรับหน่วยที่มีความพร้อมและต้องการบันทกึการบริการ
ทาง Online ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

3. ข้อมูลที่ต้องส่ง ได้แก่ 1) วันท่ีเข้ารับการบริการ 2) ค าน าหน้า 3) ช่ือ 4) นามสกลุ 5) เพศ 6) เลขท่ีบตัรประชาชน 
7) วันเดือนปีเกดิ 8) อ าเภอ  9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามดูผลการด าเนินงานของพื้นที่ท่ีรับผิดชอบได้ที่ www.thaidepression.com 
 
 (13) แนวทำงกำรประเมินผล :  

รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ / 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/
หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

รอบ 6 เดือนแรก 
1 ตุลำคม 
2559 ถึง 
31 มีนำคม 
2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่1 
หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติ 
ที่รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหำนคร 
ท าการช้ีแจง ด าเนินการส ารวจ 
หรือค้นหาผูร้ับผิดชอบท่ียังไมผ่่าน
การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศรา้ของพื้นที่เป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร พร้อมปรับปรุง
ท าเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ 
พยาบาล นักวิชาการ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการ
บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในหน่วย
บริการให้เป็นปจัจุบัน 
 

 
ตรวจสอบจำกแบบฟอร์ม SMDD 1 
ว่า หน่วยบริการของพื้นที่เป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร 
มีรายชื่อของแพทย/์พยาบาล/
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ในหน่วยบริการ/สถานบรกิาร
สาธารณสุขของพื้นที่เป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร  
ที่แสดงสถำนะว่ำ ผู้รับผิดชอบกำร
บริกำรผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำในหน่วย
บริกำรดังกล่ำว ทีผ่่ำน และยังไม่ผ่ำน
กำรอบรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรค
ซึมเศร้ำ (ขั้นตอนนี้ ประเมินหน่วย
บริการในสังกัดส านักอนามยัเท่าน้ัน) 
 
 

 
2 

 
รอบ 6 เดือนแรก 
ส่งรายงานตาม
แบบฟอร์ม SMDD1 
ให้กับโรงพยาบาล
พระศรมีหาโพธ์ิ 
ภายในวันท่ี 
5 เมษายน 2560 

 

http://www.thaidepression.com/
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รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ / 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/
หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

 
 

ขั้นตอนที ่2 
หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติ 
ที่รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหำนคร 
สนับสนุน หรือจัดให้มีการอบรม
การดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของ
กรมสุขภาพจิตส าหรับพยาบาล/
นักวิชาการ/เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  
ที่รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรค
ซึมเศรา้ของพื้นที่เป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร 
หมำยเหตุ ปี 2560 เน้นสถำน
บริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เคย
ผ่ำนกำรอบรม 

 
ตรวจสอบจำกแบบฟอร์ม SMDD 2 
ว่า หน่วยบริการของพื้นที่เป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร มรีายชื่อพยาบาล/
นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขท่ี
ผ่านการอบรมแนวทางการดูแลเฝา้
ระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจติ 
ทัง้ของปีท่ีผ่านมา และอบรมใหม่ใน
ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกตามราย
หน่วยบริการ/สถานบริการสาธารณสุข
ของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 
หมายเหตุ : ขั้นตอนนี้ประเมินเพียง
ส านักอนามัยเท่านั้น 

 
3 

 
รอบ 6 เดือนแรก 
ส่งรายงานตาม
แบบฟอร์ม SMDD2 
ให้กับโรงพยาบาล
พระศรมีหาโพธ์ิ 
ภายในวันท่ี 
5 เมษายน 2560 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้สูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครที่มีพยาบาล/นักวิชาการ/ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขผ่านการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจติ 

 
 
X100 จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง 

หมำยเหตุ 

 จ ำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมายถึง หน่วยบริการทั้งหมดที่มกีารด าเนินงานดูแลเฝ้าระวังโรคซมึเศร้าของ
พื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 

 กำรอบรมกำรดูแลเฝ้ำระวังโรคซึมเศร้ำของกรมสุขภำพจิต หมายถึง การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรม
สุขภาพจิตท าใหผู้้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เครื่องมือการคดักรองดว้ย 2Q การประเมินอาการด้วย 9Q การ
ประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตายด้วย 8Q การแจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศรา้ และการส่งต่อ
ได้อย่างถูกต้อง 

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
คะแนน 0 0.75 1.5 2.25 3  
ร้อยละ 0% 65 70 75 ≥80%  
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รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ / 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/
หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

รอบ 6 เดือนหลัง 
1 เมษำยน 
2560 ถึง 
30 มิถนุำยน 
2560  

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่3  
หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจติ 
ที่รับผิดชอบเขตกรุงเทพมหำนคร 
สนับสนุนหรือจัดให้มีการอบรม
แนวทางการจัดการโรคซมึเศร้า
ส าหรับแพทย์ท่ีจบใหม่และแพทย์
เวชปฏิบัติที่รักษาผู้ป่วยโรคซึมเศรา้
ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล
ของพื้นที่เป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร 
หมำยเหตุปี 2560 เน้นสถำน
บริกำรที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ผ่ำน
กำรอบรม 
 

 
ตรวจสอบจำกแบบฟอร์ม SMDD3 
ว่ำ มีรายชื่อแพทย์ท่ีผ่านการอบรม
แนวทางการจัดการโรคซมึเศร้าส าหรับ
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบรกิาร
ระดับปฐมภูมิและทุตยิภูม ิ 
(CPG-MDD-GP) ของกรมสุขภาพจิต 
ทั้งรายเก่าและอบรมเพิ่มเติมใหม่ใน
งบประมาณ 2560 จ าแนกตามราย
หน่วยบริการ/สถานบริการ
สาธารณสุขของพื้นที่เป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร 
ขัน้ตอนน้ี จะประเมินเพียงหน่วย
บริการสังกัดส านักอนามัย เท่านั้น 

 
2 

 
รอบ 9 เดือน
รายงานตาม
แบบฟอร์ม SMDD3 
ให้กับโรงพยาบาล
พระศรมีหาโพธ์ิ 
ภายในวันท่ี 
5 กรกฎาคม 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้สูตรกำรค ำนวณดังนี้ 
 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 
ที่มแีพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการผ่านการอบรมแนวทางการจัดการโรคซมึเศรา้

ส าหรับระดับปฐมภมูิและทุติยภมูิ (CPG MDD GP) 

 
 
X100 

จ านวนหน่วยบริการสาธารณสุขของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 
 

หมำยเหตุ 

 จ ำนวนหน่วยบริกำรสำธำรณสุข หมายถึง หน่วยบริการทั้งหมดที่มกีารด าเนินงานดูแลเฝ้าระวังโรคซมึเศร้า
ของพื้นที่เป้าหมายในกรุงเทพมหานคร 

 กำรอบรมแนวทำงกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไปในสถำนบริกำรระดับปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ (CPG MDD GP) หมายถึง การอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมสุขภาพจติ ท าให้แพทย์สามารถ
น าขอ้มูลจาก 9Q มาประกอบการวินิจฉัยโรคซมึเศร้า และให้การรักษาด้วยยาได้อย่างถูกต้อง 

 
พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  

คะแนน 0 0.5 1 1.5 2 
ร้อยละ 0% 20% 40% 60% ≥80% 
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รอบกำร
รำยงำน/
ประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมินเชิงคุณภำพ / 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ประเมินจำกผลงำน/ข้อมลู/เอกสำร/
หลักฐำนต่ำงๆ ดังนี้ 

คะแนน ก ำหนดวันจัดส่ง
ผลงำน/หลักฐำน 

(ส ำหรับหน่วย PM
ชี้แจงหน่วยงำนย่อย) 

1 กรกฎำคม 
2560 ถึง 
30 กันยำยน 
2560  

 

ขั้นตอนที่ 4 
ประเมินผลลัพธ์ของการท างาน 
โดยพิจารณาจาก อัตรำกำรเข้ำถึง
บริกำรของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ
ทั้งหมด ≥ร้อยละ 32.50 เมื่อเทียบ
กับคาดประมาณการโรคซมึเศร้าใน
กรุงเทพมหานคร 
 

 
ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการ
จากฐานข้อมูลที่รวบรวมโดย
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นข้อมูล
การเข้าถึงบริการปี 2560 ของหน่วย
บริการสาธารณสุขพ้ืนท่ีเป้าหมายใน
กรุงเทพมหานคร และจากแหล่ง
รายงานกลางของกระทรวง
สาธารณสุขที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย  
ซึ่งข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับแบบ
รายงานที่ก าหนด (แบบฟอร์ม SMDD 
4)   แล้วท าการรวมเข้ากับข้อมลูของ
ปีงบประมาณ 2552-2559 
ประมวลผลเป็นเขตสุขภาพ แล้ว
น าเสนอผลที่ 
www.thaidepression.com 

 
3 

 
รอบ 12 เดือน 
ไม่ต้องส่งหลักฐาน/
เอกสารใดๆจะเป็น
การตรวจสอบข้อมลู
ในฐานข้อมูลเท่าน้ัน
จะประมวลผลวันท่ี 
5 ตุลาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยใช้สูตรค ำนวณ ดังนี้ : 
 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีร่ับบริการสะสมมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2560  
ของหน่วยบริการสาธารณสุขพ้ืนท่ีเป้าหมายในกรุงเทพมหานคร X100 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจของกรุงเทพมหานคร 

พิจำรณำกำรให้คะแนนตำมผลกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
คะแนน 1 1.5 2 2.5 3 
ร้อยละ ≤ 29.50  30.25 31.00 31.75 ≥32.50 

 

 
 (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 

    
 
 

http://www.thaidepression.com/
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(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล:   
    ชื่อ-สกลุ: นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน   โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ 
 โทรศัพท์ (ที่ท ำงำน) :  0-4535-2599    โทรศพัท์มือถือ :  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 

 

 (16) บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ หรือเงื่อนไขกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ระหว่ำงหน่วยงำนที่รับกำรประเมินหลักและ
หน่วยงำนที่ร่วมด ำเนินกำร (กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่มีหน่วยงำนด ำเนินงำนและรับกำรประเมินร่วมกัน – Joint KPI) 

 หน่วยงำนที่เป็นหน่วย PM (บริหำรติดตำมผล) คือ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธิ์ 
1. ร่วมกับศูนยส์ุขภาพจิตที ่ 13 และสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาวางแผนและก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงาน 
2. อ านวยการและประสานงานให้เกดิการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกกรมสขุภาพจิต 
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สรา้งแรงจูงใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ง แก่หน่วย

บริการสาธารณสุขสังกัดส านักอนามัยและส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์สุขภาพจติที่ 13 และ
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

4. ติดตาม ก ากับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดท า และส่งผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน
ตามเนื้อหาของตัวช้ีวัดในภาพรวม ให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต 

5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของทุกพื้นที่ เพื่อปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. รับการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตัวช้ีวัดตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่และการน าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

 

 หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนและรับกำรประเมิน คือ ศูนย์สุขภำพจิตที่ 13 และสถำบันจิตเวชศำสตร์สมเด็จเจ้ำพระยำ 
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดส านักอนามัยและส านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานครเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด 
2. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดส านักอนามัยและ

ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง แก่หน่วย

บริการสาธารณสุขในสังกัดส านักอนามัยและส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
4. สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส านักอนามัยและส านักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานครให้สามารถด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของกรุงเทพมหานครให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. ส่งเสริมหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ผลงานและน าเสนอ       แนว

ทางการด าเนินงานท่ีประสบผลส าเร็จเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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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................ 
 

 
 
 

SMDD 1 form 
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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. ............... 
 
 
 
 
 

SMDD 2 form 
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รำยชื่อแพทย์ที่ได้รับกำรอบรมกำรจัดกำรโรคซึมเศร้ำส ำหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป (CPG MDD GP) 

ล ำดับ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน จังหวัด ผู้จัดกำรอบรม ปีที่ผ่ำนกำรอบรม หมำยเหตุ 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

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

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

SMDD 3 form 



คูม่อืค ำอธบิำยตวัชีว้ดัตำมค ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำรของหนว่ยงำนในสงักดักรมสขุภำพจิต 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 

 

  หนา้ 163 
 

  

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 วนัท่ี 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          คอื คะแนนท่ีประเมินได้จาก 9Q, 8Q ถ้ามีผลของการประเมินให้ลงข้อมูลรูปแบบตัวเลข เช่น 16, 10,… เป็นต้น    

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

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

SMDD 4 form 


