
         คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสุขภำพจิต 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

  หน้า 1 
 

  

(1) ล ำดบัตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองฯ ระดบัหน่วยงำนในกรมฯ : (4) มิติกำรประเมิน  : 
ตวัช้ีวดัท่ี 9 มิติท่ี 1 มิติด้ำนประสิทธิผล 

(2) ช่ือตวัช้ีวดั : (5) หน่วย PM (บริหำรและติดตำมผล) : 
รอ้ยละของผูป่้วยโรคซึมเศรำ้เข้ำถึงบริกำรสขุภำพจิต โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิ 

ส ำนักบริหำรระบบบริกำรสขุภำพจิต 

(3) หน่วยวดั  : (6) หน่วยด ำเนินกำร / รบักำรประเมิน :  
รอ้ยละ    
 

หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง 
(ยกเว้น หน่วยบริการจิตเวชเดก็ 6 แห่ง) 

(7) ค ำอธิบำย :  
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ หมายถงึ ประชาชนที่ไดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคม

จติแพทยอ์เมรกินั ฉบบัที ่5 (DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบนัทกึรหสัตาม
มาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององคก์ารอนามยัโลกฉบบัที ่10 (ICD – 10 : International Classification 
of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x  

เข้ำถึงบริกำรสุขภำพจิต หมายถึง การที่ประชาชนผูซ้ึ่งได้รบัการวนิิจฉัยว่า เป็นโรคซมึเศร้า ได้รบัการ
บรกิารตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าระดบัจงัหวดั และแนวทางการจดัการโรคซมึเศรา้ส าหรบัแพทย์เวช
ปฏบิตัทิัว่ไป (CPG MDD GP) หรอืไดร้บัการช่วยเหลอืตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบรกิารทุก
สถานบรกิารของประเทศไทย 

พืน้ท่ี หมายถงึ พืน้ทีทุ่กจงัหวดัในประเทศไทย 
กลุ่มเป้ำหมำย หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิล าเนาในจงัหวดัของประเทศไทย     

ณ วนัรบับรกิาร 
(8) สูตร/วิธีกำรค ำนวณ  :  

 

จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีมูลิ าเนาในจงัหวดั  
มารบับรกิารสะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึปีงบประมาณ 2561 X 100 
จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีมูลิ าเนาในจงัหวดั  

คาดประมาณจากความชุกทีไ่ดจ้ากการส ารวจ 
ค ำอธิบำยสูตร: 

 ตวัตัง้ คอื จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ทีม่ารบั
บรกิารสะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2561 ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจงัหวดัในประเทศไทย รวมทัง้รพ./สถาบนัจิตเวชในสงักดักรม
สขุภาพจติ  

 ตวัหำร คอื จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีค่ านวณจากความชุกของโรคซมึเศรา้ภาพรวมทัง้ประเทศ ทีม่อีายุ 15 ปี
ขึน้ไป (อตัราความชุกจากการส ารวจระบาดวทิยาของโรคซมึเศรา้ปี 2551 โดยกรมสุขภาพจติ โดยสุ่มตวัอย่าง
ของประชากรไทย ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปจ านวน 19,000 ราย พบอตัราความชุกของโรคซมึเศรา้ภาพรวมทัง้
ประเทศ 2.7%  (แยกเป็น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจ าปี 
2559 ทีม่อีายุ 15 ปี  ขึน้ไปของส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
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 วิธีกำรค ำนวณกำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผูป่้วยโรคซึมเศรำ้   
อตัราความชุก 

X จ านวนประชากรประจ าปี 2559 
100 

ส ำหรบักำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำรำยจงัหวดั ใหน้ าความชุกของภาคไปค านวณตาม  
วธิกีารขา้งต้น แต่ไม่สามารถน าไปอา้งองิทางวชิาการได ้เนื่องจากระเบยีบวธิวีจิยัในปี 2551 ออกแบบการอา้งองิทาง
วชิาการในระดบัภาคเท่านัน้ ตามตารางความชุกของโรคซมึเศรา้ประเทศ/ภาค/พืน้ที่ (รอ้ยละ) ดงันัน้ กำรคำดประมำณ
กำรรำยจงัหวดัจึงเป็นเพียงกำรคำดประมำณกำรเพื่อน ำไปวำงแผนด ำเนินกำรให้ถึงเป้ำหมำยเท่ำนัน้  

ตำรำงควำมชุกของโรคซึมเศรำ้ประเทศ/ภำค/พืน้ท่ีกำรส ำรวจระบำดวิทยำโรคซึมเศรำ้ปี 2551 

รวมทัง้ประเทศ กลำง 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ เหนือ กทม. 

2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1 
จากการส ารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต สุ่มตวัอย่างจากประชากรไทยอายตุัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป 19,000 ราย 

 
 (9) เกณฑก์ำรให้คะแนน : 

การก าหนดค่าเป้าหมายการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีจ่ะประเมนิความส าเรจ็ของตวัชีว้ดันี้ มกีาร
ประเมนิ 2 ระดบั คอื 1) ประเมนิระดบัเขต คะแนนเตม็ 3 คะแนน 2) ประเมนิระดบัจงัหวดั คะแนนเต็ม 2 คะแนน โดย
จะประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจติร่วมกนัทัง้ 2 ระดบั คะแนนรวมเตม็ 5 คะแนน ดงันี้ 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบกำรประเมิน ตำมระดบัคะแนน วดั 12  เดือน 
ระดบัคะแนน รอ้ยละของผูป่้วยโรคซึมเศรำ้

เข้ำถึงบริกำรสขุภำพจิตระดบัเขต 
ระดบัคะแนน รอ้ยละของจงัหวดัท่ีกำรเข้ำถงึ

บริกำรได้ตำมเป้ำหมำย 
1 รอ้ยละ 51 1  รอ้ยละ 25 

1.5 รอ้ยละ 52 1.5  รอ้ยละ 50 
2 รอ้ยละ 53 2 ≥รอ้ยละ 75 

2.5 รอ้ยละ 54 
3 ≥รอ้ยละ 55 

 

สูตรกำรค ำนวณระดบัเขต 

จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีเ่ขา้ถงึบรกิารสะสมตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึปีประมาณ 2561 ของเขตสขุภาพ 
จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้คาดประมาณในเขตสขุภาพจากความชุกทีไ่ดจ้ากการส ารวจ 

ค ำอธิบำยสูตร : 

 ตวัตัง้ คอื จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ทีม่ารบับรกิาร
สะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึในปีงบประมาณ 2561 ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./
รพ.สต.และศนูยส์ขุภาพชุมชน และรพ./สถาบนัจติเวชในสงักดักรมสขุภาพจติ ในภาพรวมของเขตสขุภาพ  

 ตวัหำร คอื จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีค่ านวณจากความชุกของโรคซมึเศรา้คูณดว้ยประชากรประจ าปี 2559 ที่มี
อายุ 15 ปีขึน้ไปของส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ในภาพรวมของเขตสขุภาพ 

 

X100
0 
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สูตรกำรค ำนวณระดบัจงัหวดั 
จ านวนจงัหวดัทีร่บัผดิชอบทีม่อีตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ≥รอ้ยละ 55 

จ านวนจงัหวดัทีร่บัผดิชอบทัง้หมด 
 ตวัตัง้ คอื จ านวนจงัหวดัทีม่ผีูป่้วยโรคซมึเศรา้ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม ่

ทีม่ารบับรกิารสะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึในปีงบประมาณ 2561 ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล รพ
ศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศนูยส์ขุภาพชมุชน รวมทัง้รพ./สถาบนัจติเวชในสงักดักรมสขุภาพจติของเของจงัหวดัที่
รบัผดิชอบทัง้หมด มอีตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ≥รอ้ยละ 55 

 ตวัหำร คอื จ านวนจงัหวดัทัง้หมดทีม่กีารสนบัสนุนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีใ่หม้กีารบรกิารแก่ผูป่้วยโรค
ซมึเศรา้ทีไ่ดม้าตรฐาน   

ตวัอยำ่งของกำรค ำนวณเพื่อให้คะแนนของระดบัจงัหวดั  

 ถา้จงัหวดัทีร่บัผดิชอบทัง้หมด มจี านวน 5 จงัหวดั ผ่านตามค่าเป้าหมาย จ านวน  2 จงัหวดั จะน า 2 หารดว้ย 5 
คณูดว้ย 100 คดิเป็นรอ้ยละ 40 แลว้น ามาค านวณเต่อเพื่อใหค้ะแนน โดยจะน ามาเปรยีบเทยีบตามช่วงคะแนน
และค่าเป้าหมายทีใ่กลเ้คยีงทีส่ดุ คอื น ารอ้ยละ 40 คณูกบัคะแนน 1.5 ของค่าเป้าหมาย รอ้ยละ 50 หารดว้ย
จ านวนค่าเป้าหมายทีใ่กลเ้คยีงคอื 50 จะไดค้ะแนนเท่ากบั 1.2 คะแนน ดงัสมการ 

คะแนนทีผ่่าน 2 จงัหวดัใน 5 จงัหวดัคอื  =  (2/5) x 100 
= 40 
= (1.5 x 40) / 50 

คะแนนทีไ่ด ้ = 1.2  
(10) เงื่อนไข :  
แนวทำงกำรด ำเนินงำนในรอบกำรด ำเนินงำนตลอดทัง้ปี 
1. หน่วยงำนในสังกัดกรมสุขภำพจิตท่ีรบัผิดชอบเขตสุขภำพ ท าการชี้แจง ด าเนินการส ารวจ หรือค้นหา

ผูร้บัผดิชอบทีย่งัไม่ผำ่นกำรอบรม การดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของพืน้ทีร่บัผดิชอบ พรอ้มปรบัปรุงท าเนียบหรอื
ทะเบยีนของแพทย์ พยาบาล นักวชิาการ เจา้พนักงานสาธารณสุข ผู้รบัผดิชอบการบรกิารผู้ป่วยโรคซมึเศร้าใน
หน่วยบรกิารใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2. หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติที่รบัผดิชอบเขตสุขภาพ สนับสนุน หรือจดัให้มกีารอบรมการดูแลเฝ้าระวงัโรค
ซมึเศรา้ของกรมสขุภาพจติส าหรบัพยาบาล/นักวชิาการ/เจา้พนักงานสาธารณสุขทีร่บัผดิชอบการบรกิารผูป่้วยโรค
ซมึเศรา้ของพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

3. หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติทีร่บัผดิชอบเขตสุขภาพ สนับสนุนหรอืจดัใหม้กีารอบรมแนวทางการจดัการโรค
ซมึเศรา้ส าหรบัแพทยท์ีจ่บใหม่และแพทยเ์วชปฏบิตัทิีร่กัษาผูป่้วยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลของ
แต่ละจงัหวดัทีร่บัผดิชอบ 

4. ประเมนิผลลพัธข์องการท างาน โดยพจิารณาจาก อตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทัง้หมดจ าแนกตาม
เขตสขุภาพ ≥รอ้ยละ 55 (เทยีบกบัคาดประมาณการผูป่้วยโรคซมึเศรา้ในเขตสขุภาพ) 

5. ประเมนิผลลพัธข์องการท างาน โดยพจิารณาจาก สดัส่วนของจงัหวดัท่ีมีอตัรำกำรเข้ำถึงบริกำรของผูป่้วยโรค
ซึมเศรำ้ ≥รอ้ยละ 55 เทยีบกบัจ านวนจงัหวดัทีร่บัผดิชอบทัง้หมด 

 
 
 
 

X100
0 



         คู่มือค ำอธิบำยตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองกำรปฏิบติัรำชกำรของหน่วยงำนในสงักดักรมสุขภำพจิต 
 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

  หน้า 4 
 

  

 (11) รำยละเอียดข้อมูลพืน้ฐำน :  

ข้อมูลพืน้ฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้เขา้ถงึบรกิาร
สขุภาพจติ 

รอ้ยละ 44.15 48.50 54.16 
 

 
(12) แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจดัเกบ็ข้อมูล : 

กรมสขุภาพจติ โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิเ์ป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลรายงานการเขา้ถงึบรกิารของสถานบรกิาร
สาธารณสุขทัว่ประเทศ จากแหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานหน่วยบรกิารที่ต้องการจดัส่ง 
ใหโ้รงพยาบาลพระศรมีหาโพธิโ์ดยตรง เมื่อไดข้อ้มูลโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิจ์ะท าการรวมผลการด าเนินงานในปี 
2561 เขา้กบัผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2552-2560 ในฐานขอ้มลูการเขา้ถงึบรกิารโรคซมึเศรา้ วเิคราะหเ์ป็น
รายหน่วยบรกิาร จงัหวดั เขตสุขภาพ และประเทศ แล้วน าเสนอผลที่ www.thaidepression.com ขอ้มูลที่ต้องการ 
ไดแ้ก่ 1) วนัทีเ่ขา้รบัการบรกิาร 2) ค าน าหน้า 3) ชื่อ 4) นามสกุล  5) เพศ  6) เลขทีบ่ตัรประชาชน 7) วนัเดอืนปีเกดิ  8) อ าเภอ  
9) จงัหวดั 10) รหสัโรคซมึเศรา้ 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีมอียู่ในฐานขอ้มลู 50 แฟ้มแลว้ 

ในกรณีทีห่น่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีม่คีวามประสงคจ์ะขอสง่ขอ้มลูหรอืรายงานมายงัศนูยว์จิยัและ
สารสนเทศโรคซมึเศรา้ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ด าเนินการไดด้งัน้ี  

1. สง่รายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดทางไปรษณียม์ายงัศนูยว์จิยัและสารสนเทศโรคซมึเศรา้ 
โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ทมีงานจะบนัทกึขอ้มลูตามรายการใหอ้ย่างครบถว้น 

2. สง่ขอ้มลูจาก file ขอ้มลูแบบ excel หรอื word ทีส่ง่ผ่านทาง e-mail ที ่E-mail : 
depression54@hotmail.com หรอื info@thaidepression.com หรอื copy ลง CD สง่ทางไปรษณีย ์

3. การบนัทกึทางโปรแกรมรายงานการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ทาง www.thaidepression.com ส าหรบั
หน่วยทีม่คีวามพรอ้มและตอ้งการบนัทกึการบรกิารทาง Online 

ทัง้นี้ กรมสขุภาพจติ โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์จะรบัด าเนินการรวบรวมพรอ้มประมวลผลเขา้กบั
ฐานขอ้มลูโรคซมึเศรา้ จนกวา่หน่วยบรกิารในพืน้ทีจ่ะขอยกเลกิการสง่ตามขอ้ 1-2 

 
 (13) แนวทำงกำรประเมินผล :  

รอบ 
กำรรำยงำน / ประเมิน 

ประเมินจำก 
ผลงำน / ข้อมูล / เอกสำร / หลกัฐำนต่ำงๆ ดงัน้ี 

ก ำหนดกำรจดัส่ง
ผลงำน / หลกัฐำน 

รอบ 12 เดือนหลงั ประเมนิผล 12 เดอืน จากการประมวลผลของกรมสขุภาพจติ 
โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ ทีม่กีารรายงานทุกวนัที ่ 25 
ของเดอืนใน www.thaidepression.com โดยรอ้ยละการเขา้ถงึ
บรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ภาพรวมของเขต และจงัหวดับรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

5 ตุลาคม 2561 

หมำยเหต ุ

 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเขตสขุภาพร่วมกนัจะไดค้ะแนนตามผลการประเมนิภาพรวมของเขตสขุภาพทีร่บัผดิชอบ  
 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบมากกว่า 1 เขตสขุภาพ ใหเ้ลอืกคะแนนสงูสดุของเขตสขุภาพนัน้ๆ 
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(14) ผูก้ ำกบัดแูลตวัช้ีวดั :  
ช่ือ-สกลุ: ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน) : 0-4535-2599   โทรศพัทม์ือถือ : 089-949-4885  

 
(15) ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล  :  

ช่ือ-สกลุ : นางจนิตนา ลีจ้งเพิม่พนู  ต ำแหน่ง : หวัหน้าศนูยว์จิยัและสารสนเทศโรคซมึเศรา้  
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน): 0-4535-2599    โทรศพัทม์ือถือ: 08-1877-5751 
E-mail : virgojinny12@gmail.com  

 
(16) บทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ หรือเง่ือนไขกำรด ำเนินงำนร่วมกนั ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีรบักำรประเมิน
หลกัและหน่วยงำนท่ีรว่มด ำเนินกำร (กรณีทีเ่ป็นตวัช้ีวดัทีมี่หน่วยงานด าเนินงาน แะะรบัการประเมินร่วมกนั-
Joint KPI)  

 หน่วยงำนท่ีเป็นหน่วย PM (บริหำรติดตำมผล) คือ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิ และส ำนักบริหำรระบบ

บริกำรสุขภำพจิต 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองตัวชี้ว ัดในภาพรวมทัง้ประเทศ
อ านวยการและประสานงานใหเ้กดิการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในและนอกกรมสขุภาพจติ 

2. สนบัสนุนดา้นวชิาการ สรา้งแรงจงูใจ และก ากบัตดิตามการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในกลุ่มเสีย่ง แก่สถาน
บรกิารสาธารณสขุ ร่วมกบัโรงพยาบาลจติเวชในแต่ละพืน้ที ่

3. ตดิตาม ก ากบั รวบรวมรายงานความกา้วหน้า จดัท า และส่งผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาการ
รายงานตามเน้ือหาของตวัชีว้ดัในภาพรวม ใหก้บักลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมสขุภาพจติ 

4. ประเมนิผล และวเิคราะหปั์ญหา อุปสรรคของการด าเนินงานดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของทุกพืน้ที่ เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานในภาพรวมทัง้ประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

5. รบัการประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตวัชีว้ดัตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
6. สง่เสรมิใหเ้กดิการเผยแพร่และการน าผลงานไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

 หน่วยงำนท่ีด ำเนินงำนและรบักำรประเมิน คือ หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง  
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในจงัหวดัทีอ่ยู่พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตวัชีว้ดั 
2. ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้งและผูร้บัผดิชอบงานสุขภาพจติในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อใหเ้กดิการด าเนินงาน   

ทัง้ในและนอกกรมสขุภาพจติ  
3. สนบัสนุนดา้นวชิาการ สรา้งแรงจงูใจ และก ากบัตดิตามการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในกลุ่มเสีย่งแก่สถาน

บรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ  
4. สนับสนุน ก ากบัติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ร ับผิดชอบให้สามารถ

ด าเนินงาน เพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
5. ประเมนิผล และวเิคราะหปั์ญหา อุปสรรค เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพ มากขึน้  
6. สง่เสรมิหน่วยงานในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเผยแพร่ผลงานและน าเสนอแนวทางการ

ด าเนินงานทีป่ระสบผลส าเรจ็เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานอื่นๆ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป  
 

mailto:virgojinny12@gmail.com

