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(1) ลำดับตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงานในกรมฯ : (4) มิติการประเมิน  : 
ตัวช้ีวัดที่ 18 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

(2) ชื่อตัวชี้วัด :  (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา  
(Full remission)  

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

(3) หน่วยวัด  : (6) หน่วยดำเนินการ / รับการประเมิน :  
ร้อยละ    หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง 

 

(7) คำอธิบาย :  
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคม

จิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบันทึก
รหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International 
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x  

หายทุเลา (Full remission) หมายถึง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลบำบัดรักษาแล้วมีอาการหายทุเลา 
ที่มีอายุตั ้งแต่ 15 ปี ขึ ้นไป (นับจากวันจำหน่าย) โดยวัดประเมินด้วยเครื่องมือ 9Q และวัดอัตราการหายทุเลา 
ตามระยะเวลาหลังจากจำหน่ายผู้ป่วย ดังนี้ 
  - กรณีจำหน่ายครบ 6 เดือน มีผลการประเมินในระดับปกติทุกครั้งที่ประเมิน โดยต้องมีผลการประเมิน 
ด้วยเครื่องมือ 9Q มีคะแนนน้อยกว่า 7 อย่างน้อย 3 ครั้งติดต่อกัน รวมเดือนสุดท้าย คือ เดือนที่ 6 ถ้าคะแนน 9Q 
มีคะแนนน้อยกว่า 7 ให้ถือว่ายังเป็น Full remission 

 

(8) สูตร/วิธีการคำนวณอัตราการหายทุเลาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล :  
 

จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่จำหน่ายแล้วหายทุเลาติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือน 
X 100 

จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่จำหน่ายทั้งหมดและติดตามครบ 6 เดือน 
 

คำอธิบายสูตร: 
ตัวตั ้ง คือ จำนวนผู ้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเก่าและรายใหม่  

ที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ติดตามผลการรักษาครบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ 2565 และ 
มีผลการประเมินปกติหรือหายทุเลา 

เครื ่องมือที ่ใช้วัดการหายทุเลา : ให้ใช้เครื ่องมือ 9Q ที่มีจุดตัดของค่าคะแนนของการหายทุเลา หรือ 
ช่วงคะแนนรวม น้อยกว่า 7 คะแนน แปลผลว่า ปกติหรือหายทุเลา  
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    ตัวหาร คือ จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 
ที่จำหน่ายจากโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ติดตามผลการรักษาครบ 6 เดือน ในปีงบประมาณ 2565 
 

คำอธิบายเพิ่มเติม 
1. Full remission: มีผลการประเมินในระดับปกติทุกครั้ง (9Q < 7) ที่ประเมิน หลังการจำหน่าย 6 เดือน    
2. Relapse: คะแนน 9Q มากกว่าหรือเท่ากับ 7 จากเดือนไหนก็ได้ที่มีการประเมิน 
3. กรณี readmission : ให้พิจารณาตามผลที่ประเมินแรกรับหรือระหว่างที่รักษาในโรงพยาบาล  ถ้าคะแนน 

9Q มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ถือว่า Relapse  
4. กรณี มีผลการประเมินไม่ครบทุกเดือน โดยต้องมีผลการประเมินด้วยเครื่องมือ 9Q < 7 อย่างน้อย 3 ครั้ง

ติดต่อกัน รวมเดือนสุดท้าย คือ เดือนที่ 6 ถ้าคะแนน 9Q < 7 ให้ถือว่ายังเป็น Full remission 
 

(9) เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับคะแนน 
เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 

รอบครึ่งปีงบประมาณ  
(5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)  

รอบปีงบประมาณ  
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)  

1 -              ≤ ร้อยละ 30 
2 - ร้อยละ 35 
3 - ร้อยละ 40 
4 - ร้อยละ 45 
5 - ร้อยละ 50 

หมายเหตุ คิดคะแนน โดยผลงานที่ได้น้อยกว่าค่าแรก ให้คิดเป็น 1 คะแนน และผลงานที่ได้อยู่ระหว่างช่วงคะแนน  
             ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 ตัวอย่าง  

ผลงานในรอบปีงบประมาณร้อยละ 43 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 40 (คะแนน 3) อยู่ร้อยละ 3 ดังนั้นคะแนน 
จึงอยู่ท่ีระดับ 3 กับ 4 คะแนน จากนั้นนำมาคำนวณคะแนนโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

คะแนนทีไ่ด ้ = 
ผลการดำเนนิงานทีท่ำได้ - เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน 

X ช่วงของระดับคะแนน 
ช่วงปรบัเกณฑ์การให้คะแนน 

 = 
43 - 40 

X 1 
 

5  
 ผลต่างที่ได้เพ่ิมข้ึนจากระดับ 3 เท่ากับ 0.6 
ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 3 + 0.6  =  3.6 
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(10) เงื่อนไข :  
รอบการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงาน 
รอบปีงบประมาณ  

(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) 
1.  หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีการกำหนดนโยบายการจัดระบบบริการผู้ป่วย 
โรคซึมเศร้าแบบผู้ป่วยใน ที ่ประกอบด้วย การบริการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม  
การวัดผลลัพธ์การรักษาด้วยเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ การบันทึกข้อมูลผลลัพธ์  
การรักษาแบบผู้ป่วยในจนหาย/ทุเลา และมีระบบฐานข้อมูลการบริการที่เชื ่อมโยง 
เข้ากับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต เป็นต้น 
2.  หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดให้มีการนำนโยบายบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
แบบผู้ป่วยในที่มีการวัดผลการหายทุเลาไปสู ่การปฏิบัติ  ได้แก่ การจัดโครงสร้าง 
หน่วยบริการ การกำหนดเป็นคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในหน่วยงาน และทำการรายงานผลตามแบบรายงานที่กำหนด 
3.  หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมีการติดตามประเมินผลลัพธ์การรักษาแบบผู้ปว่ย
ในแล้วอาการหายทุเลา (Full remission) ของผู ้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, 
F34.1, F38.x และ F39.x) โดยมีค ่าคะแนนในระดับปกติ/ท ุเลา/หาย ต ิดต ่อกัน 
อย่างน้อย 3 ครั้งใน 6 เดือน รวมเดือนสุดท้าย คือ เดือนที่ 6 ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50 

  
(11) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับการรักษาแบบ
ผู้ป่วยในหายทุเลา (Full remission) 

ร้อยละ 34.98 54.27 56.45 
(ณ วันที่ 3 ก.ย. 64) 

การหายทุเลา (Remission) : โรคซึมเศร้า อ้างอิงจาก APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
disorders 5 (DSM-5). 2013 
 

(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต 14 แห่ง บันทึกผลลัพธ์การรักษาแบบผู้ป่วยในจนหายทุเลาในระบบฐานข้อมูล

ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต ตามตารางที่กำหนดแล้วให้หน่วยงาน
นำเข้าข้อมูลผ่านโปรแกรม Full Remission ใน www.thaidepression.com ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป ***เฉพาะเดือนสิงหาคม 2565 ต้องส่งรายงานในวันที่ 2 กันยายน 2565*** 
โดยมีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทำหน้าที่ประมวลผล และวิเคราะห์ผลลัพธ์ต่อไป 
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ตารางการรายงานผู้ป่วยท่ีรับไว้รักษาและติดตามผลการรักษา 

Hoscode CID Sex Diag Serv_date Serv_type Score 
              

             
 

การบันทึก 
1. Hoscode (text)     รหัสโรงพยาบาล 
2. CID (text)     เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
3. Sex (text)     male = เพศชาย,   female  = เพศหญิง 
4. Diag (Text)       Diagnosis ให้บันทึกตามรหัส ICD 10 ทุก type เช่น F3200, F3300, F3410, F3800, F3900 เป็นต้น 
5. Serv_date (date)  วันที่ให้บริการ บันทึก รูปแบบ Date เป็น ค.ศ เท่านั้น  YYYY-MM-DD เช่น 2018-10-01 

    หรือ  DD-MM-YYYY เช่น 01-10-2018 
6. Serv_type (text)   ชนิดการให้บริการ  1 = รับใหม่ , 2 = จำหน่าย , 3 = วันติดตามการรักษา 
7. Score (integer)     ค่าคะแนนการประเมิน 9Q 
 

ตัวอย่างการรายงาน 
Hoscode CID Sex Diag Serv_date Serv_type Score 

12269 33401011902xx  male F3200  2018-10-01 1 10 
12269 33401011902xx  male F3200  2018-10-20 2 5 
12269 33401011902xy  female F3200  2018-10-25 3 6 
12269 33401011902xy  female F3200  2018-10-30 3 5 
12269 33401011902xx  male F3200  2018-11-05 1 14 

 

(13) แนวทางการประเมินผล :  
รอบการรายงาน / 

ประเมิน 
ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลักฐานต่างๆ ดังนี้ กำหนดการจัดส่ง

ผลงาน / หลักฐาน 
รอบปีงบประมาณ  

(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) 
ประเมินผลการรักษาแบบผู ้ป ่วยในแล้วอาการหายทุเลา (Full 
remission) ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ 
F39.x) ทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยใน จาก
หน่วยบริการจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต  ในปีงบประมาณ 2565 
จากฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต ตามเป้าหมาย ร้อยละ 50 

2 กันยายน 2565 
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(14) ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด :  
ชื่อ-สกุล : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-4535-2599  โทรศัพท์มือถือ : 08-9949-4885 
 

ชื่อ-สกุล : ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 0-2590-8207  โทรศัพท์มือถือ : 08-6732-3712 

        E-mail : burinsura@hotmail.com 
 
(15) ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  

ชื่อ-สกุล : พญ.กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง 
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มงานการแพทย ์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 โทรศัพท์มือถือ : 08-0598-9191   Email : kanokwirote@gmail.com 
 

ชื่อ-สกุล : นายวุฒิไกร พิมพ์หล่อ 
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

 โทรศัพท์มือถือ : 08-6605-9929    Email: i3adi3ad@hotmail.com 
 

 ชื่อ-สกุล : นายวีระยุทธ มายุศิริ 
 กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 โทรศัพท์มือถือ : 08-6991-0633     Email: Weerayut_mayusiri@hotmail.com 

 

 ชื่อ-สกุล : นายอรรถกร วงค์อนันต์ 
 กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 โทรศัพท์มือถือ : 08-31287033   Email: Info@thaidepression.com 

 

 ชื่อ-สกุล : นางกมลทิพย์   สงวนรัมย์ 
 กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 โทรศัพท์มือถือ : 09-96953694   Email: kamontipk@yahoo.com 
 

 ชื่อ-สกุล : นางสาวพลับพลึง หาสุข 
 กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 โทรศัพท์มือถือ : 08-00752945   Email: Plubplung009@hotmail.com 
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 ชื่อ-สกุล: นายวีระพงค์ ผาปรางค์ 
 กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 โทรศัพท์มือถือ : 08-85994087   Email: Depression54@hotmail.com 

 

ชื่อ-สกุล: นางสาวธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์ 
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
โทรศัพท์ (ที่ทำงาน) : 02-590-8229  โทรศัพท์มือถือ : 08-4439-1634 

 

(16) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือ เงื่อนไขการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน PM หลัก และ 
หน่วยงาน PM ร่วม  (กรณีที่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นการบริหารโดยหน่วย PM ร่วม หรือ Joint PM) 

• หน่วยงานที่เป็นหน่วย PM (บริหารติดตามผล) คือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
1. วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองตัวชี้วัดในภาพรวมทั้งประเทศ 
2. อำนวยการและประสานงานให้เกิดการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิต 
3. ติดตาม กำกับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดทำ และส่งผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลา 

การรายงานตามเนื้อหาของตัวชี้วัดในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต 
4. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของทุกพื้นที่ เพื่อปรับปรุง

แก้ไขการดำเนินงานในภาพรวมทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
5. รับการประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมตามตัวชี้วัดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

• หน่วยงานที่ดำเนินงานและรับการประเมิน คือ หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง  
1. วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในจังหวัดที่อยู่พื ้นที่ที ่รับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวชี ้ว ัด ประกอบด้วย การบริการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม การวัดผลลัพธ์การรักษาด้วยเครื ่องมือที ่มี  
ความน่าเชื่อถือ การบันทึกข้อมูลผลลัพธ์การรักษาแบบผู้ป่วยในจนหาย/ทุเลา และมีระบบฐานข้อมูลการบริการ  
ที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจิต เป็นต้น 

2. นำนโยบายบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบผู้ป่วยในที่มีการวัดผลการหายทุเลาไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่  
การจัดโครงสร้างหน่วยบริการ การกำหนดเป็นคำรับรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และ
ทำการรายงานผลตามแบบรายงานที่กำหนด 

3. ประสานงานกับผู ้เกี ่ยวข้องและผู ้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเพื ่อให้เกิดการดำเนินงานทั้งในและ  
นอกกรมสุขภาพจิตย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

4. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที ่ที ่ร ับผิดชอบให้สามารถดำเนินงาน  
เพ่ือคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า และบรรลุค่าเป้าหมาย 

5. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 


	1_ปก_65
	2_คำนำ_65
	3.สารบัญ_2565
	รวม1-7
	1.บทที่ 1_P1-5
	ใบแทรกบทที่ 1
	บทที่1-กรอบประเมิน_p1-5

	2.บทที่ 2_P6-21
	ใบแทรกบทที่ 2
	บทที่2-แนวทางการจัดทำคำรับรอง_p6-21

	3.บทที่ 3_P22-37
	ใบแทรกบทที่ 3
	บทที่3-แนวทางติดตาม_p22-37

	4.บทที่ 4_P38-256
	TP4_ASD-P84-93.pdf
	ความชุกของโรคออทิซึม เท่ากับร้อยละ 0.6
	ฐานประชากรประจำปีทีผ่านมาจากทะเบียนราษฏร์ ของHDC    5 ปี หมายถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
	2) สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 13
	หมายเหตุ : ทั้งเกณฑ์การให้คะแนน สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 1-12  และสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 13 โดยผลงานที่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็น 1 คะแนน และผลงานที่ได้อยู่ระหว่างช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญั...
	ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 4 เท่ากับ 0.8
	ดังนั้น โรงพยาบาล A จะได้รับคะแนนในตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน = 4 + 0.8  =  4.8
	(10) เงื่อนไข:
	(13) แนวทางการประเมินผล :

	TP5_ADHD-P94-101.pdf
	ความชุกของโรคสมาธิสั้นเท่ากับร้อยละ 5.4
	ฐานประชากรประจำปีทีผ่านมาจากทะเบียนราษฏร์ ของ HDC
	15 ปี หมายถึง 15 ปี 11 เดือน 29 วัน
	2) สำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 13
	หมายเหตุ คิดคะแนน โดยผลงานที่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็น 1 คะแนน และผลงานที่ได้อยู่ระหว่าง ช่วงคะแนนใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์
	ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 4 เท่ากับ 0.83
	ดังนั้น โรงพยาบาล A จะได้รับคะแนนในตัวชี้วัดร้อยละของป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่ได้มาตรฐาน = 4 + 0.83  =  4.83
	(10) เงื่อนไข:
	(13) แนวทางการประเมินผล :

	
	คำอธิบายสูตร
	ตัวตั้ง  คือ จำนวนรวมสะสมผู้ต้องขังของทุกเรือนจำในแต่ละเขตบริการสุขภาพคัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลรักษา โดยได้รับการตรวจและบำบัดรักษาโดยตรงจากจิตแพทย์หรือแพทย์ทั่วไป ทั้งในและนอกเรือนจำ หรือตรวจผ่านระบบ Telepsychiatry เป็นยอดสะสม 10 เดือน...
	ตัวหาร คือ จำนวนรวมสะสมผู้ต้องขังของทุกเรือนจำในแต่ละเขตบริการสุขภาพที่คัดกรองแล้วพบปัญหาสุขภาพจิตทั้งหมด เป็นยอดสะสม 10 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (ไม่รวมจำนวนผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือโรคทางจิตเวชและได้รับการรักษาเรียบร้...
	ยกตัวอย่าง เรือนจำในเขตบริการสุขภาพที่ 5
	- เรือนจำ ก เดือนเมษายน 2565 ทำการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ต้องขัง จำนวน 100 คน พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 5 คน แล้วดำเนินการให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้ได้รับการตรวจและบำบัดรักษา โดยจิตแพทย์ทั้งหมด จำนวน 5 คน
	เดือนพฤษภาคม 2565 ทำการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ต้องขัง จำนวน 150 คน พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 10 คน แล้วดำเนินการให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการตรวจและบำบัดรักษา โดยจิตแพทย์ จำนวน 5 คน
	- เรือนจำ ข เดือนเมษายน 2565 ทำการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ต้องขัง จำนวน 200 คน พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 15 คน แล้วดำเนินการให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้ได้รับการตรวจและบำบัดรักษา โดยจิตแพทย์ จำนวน 10 คน
	เดือนพฤษภาคม 2565 ทำการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ต้องขัง จำนวน 100 คน พบว่ามีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 10 คน แล้วดำเนินการให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการตรวจและบำบัดรักษา โดยจิตแพทย์ จำนวน 5 คน
	สรุป ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ค. 2565 ทำการคัดกรองสุขภาพจิตผู้ต้องขังทั้งสิ้น จำนวน 550 คน พบว่า มีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 40 คน แล้วดำเนินการให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต จำนวน 25 คน ให้ได้รับ การตรวจและบำบัดรักษา โดยจิตแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 62.50
	(9) เกณฑ์การให้คะแนน :
	ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 เท่ากับ 0.5
	ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 2 + 0.5  =  2.5
	(10) เงื่อนไข

	
	(9) เกณฑ์การให้คะแนน :
	ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 4  เท่ากับ 0.5
	ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 4 + 0.5  =  4.5 คะแนน
	1. มีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก  ประจำปี 2565
	    กรณี - ส่งเล่มเอกสารข้อมูลรายละเอียด และ file wordและ file PDFให้ PM ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม และไม่ทันกำหนดเวลา หักรายการละ 0.125 คะแนนในรอบครึ่งปีงบประมาณ***
	1. file excel แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) โครงการพัฒนาระบบการฟื้นฟูทักษะทางสังคมและอาชีพสู่การมีงานทำของคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม คนพิการทางสติปัญญา และออทิสติก ประจำปี 2565 ตามแบบฟอร์มที่ 2

	TP8_SBSD Long COVID-P135-145.pdf
	จำนวนกลุ่มเสี่ยงที่พบว่าเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต ภายใตสถานการณ COVID-19
	จากโปรแกรม Mental Health Check-in ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ยินยอมให้ข้อมูลที่สามารถติดตามได้
	จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ได้รับการประเมินภาวะ Long COVID-19
	เข้าถึงบริการสุขภาพจิต (N1+N2)
	จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากฐานข้อมูลคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC)
	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564
	คำอธิบายสูตร
	ตัวตั้ง คือ จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19  ที่ได้รับการประเมินภาวะ Long COVID-19 โดยใช้แบบประเมินอาการ Long COVID-19 แล้วพบว่ามีภาวะ Long COVID-19 ทางด้านสุขภาพจิต ได้รับบริการด้านสุขภาพจิต ได้แก่
	ตัวหาร คือ  จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19  จากฐานข้อมูลคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564
	(9) เกณฑ์การให้คะแนน :
	ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 0.50 เท่ากับ 0.15 ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 0.50 + 0.15  =  0.65

	
	หมายเหตุ: 1. ตัวแทนผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือบุคลากรจาก รพ.สต. ฯลฯ จำนวน 1 คนต่อชุมชนตอบแบบสำรวจภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชน
	2. ร้อยละ 50 ของจำนวนตำบลในอำเภอ/แขวงในเขตของกทม. ที่เข้าร่วมดำเนินงานต้องมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหรือสูง ถึงจะนับว่าอำเภอ/เขตนั้นมีความเข้มแข็งทางใจ
	หมายเหตุ: 1. การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างและสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีการวิจัย
	2. ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต
	3. มีแผนปฏิบัติการการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
	(9) เกณฑ์การให้คะแนน :
	9.1 ร้อยละของอำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางใจ (2 คะแนน)
	9.2 ร้อยละของประชาชนในอำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิต ร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดย พชอ. มีสุขภาพจิตดี (1.5 คะแนน)
	หมายเหตุ: :  คิดคะแนน โดยผลงานที่ได้น้อยกว่าค่าแรก ให้คิดเป็น 0 คะแนน และผลงานที่ได้อยู่ในช่วงคะแนนใด ให้รับคะแนนที่กำหนดในช่วงนั้น (ไม่คิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์)
	9.3 มีรายชื่ออำเภอที่มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอำเภอทั้งหมด  (0.5 คะแนน)
	9.4 รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานสุขภาพจิตร่วมกับการควบคุมโรค COVID-19 (0.5 คะแนน)

	มิติ
	TP14_โรคจิตเภทรักษาต่อเนื่อง_P198-202
	TP15_ยาเสพติดRetentionRate_P203-207
	TP16_พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับซ้ำ_P208-215
	TP17_ผป.จิตเวชได้ติดตาม1ปี_P216-226
	TP18_ ซึมเศร้าFull remission_P227-232
	TP19_เบิกจ่ายงบประมาณ_P233-239

	มิติ
	TP20_สมรรถนะทักษะ_P240-247
	TP21_ITA_P248-256


	5.ภาคผนวก1
	ใบแทรกภาคผนวก 1
	สรุปตัวชี้วัดปี65-1-4
	สรุปตัวชี้วัดปี65-2-4
	สรุปตัวชี้วัดปี65-3-4
	สรุปตัวชี้วัดปี65-4-4

	6.ภาคผนวก2
	ใบแทรกภาคผนวก 2
	แบบฟอร์มการติดตาม

	7.ภาคผนวก3
	ใบแทรกภาคผนวก 3
	flowขอปรับเปลี่ยนTP


	TP10_PCU-P162-168.pdf
	(9) เกณฑ์การให้คะแนน :
	ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 เท่ากับ 0.07
	ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 3 + 0.07  =  2.07
	- ผลการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ/แผนในการดำเนินงานดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชของ PCU ในเขตสุขภาพ
	- ผลการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	- ร้อยละ 65 ของคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Unit: PCU) มีระบบ/ กิจกรรมในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน 




