
คณะทาํงานพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบติังาน ชุดท่ี 1 

(คณะจดัทาํคาํรบัรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2558) 

 กรมสขุภาพจิต 



คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

(7)  คาํอธิบาย:  

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รบัการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รบัการดูแลรกัษา     

ด้วยวิธีทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน์ว่า ได้ผลชัดเจน เช่น จิตบําบัด เภสชับําบดั การรักษาด้วย      

ไฟฟ้า ฯลฯ หรอืไดร้บัการช่วยเหลอืตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบรกิารทุกสถานบรกิารของประเทศไทย 

 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถงึ ประชาชนทีเ่จบ็ป่วยดว้ยโรคจติเวชทีม่อีาการสอดคลอ้งกบั Depressive Disorder 

ตามมาตรฐานการจาํแนกโรคระหว่างประเทศขององคก์รอนามยัโลกฉบบัที ่10 (ICD - 10: International Classification of 

Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรอืเทยีบเคยีงในกลุ่มโรค

เดยีวกนักบัการวนิิจฉยัตามเกณฑว์นิิจฉยัโรคของสมาคมจติแพทยอ์เมรกินั ฉบบัที ่4 (DSM-IV: Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental disorders IV) ทีม่ารบับรกิารตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถงึในปีงบประมาณ 2558 ทัง้รายเก่า

และรายใหม ่

 พืน้ท่ี   หมายถงึ พืน้ทีทุ่กจงัหวดัในประเทศไทย ยกเวน้กรุงเทพมหานคร 

 

(8) สูตร/วิธีการคาํนวณ:  

 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ทีม่ารบับรกิารตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถงึปีงบประมาณ 2558 
X100 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้คาดประมาณจากความชุกทีไ่ดจ้ากการสาํรวจ 

 

คาํอธิบายสูตร: 

• ตวัตัง้ คอื จํานวนผูป้่วยโรคซมึเศรา้ (F32, F33, F34.1, F38 และ F39) ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ทีม่ารบับรกิาร

ตัง้แต่ปี 2552 สะสมมาจนถงึในปีงบประมาณ 2558 ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลในสงักดั รพศ./รพท./รพช./ 

รพสต. และศนูยส์ขุภาพชุมชน และรพ./สถาบนัจติเวชในสงักดักรมสขุภาพจติ ยกเวน้กรุงเทพมหานคร 

• ตัวหาร คือ จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คํานวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทัง้ประเทศ (Major 

Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%)* ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป และฐานประชากรกลางปี 2556 ทีม่อีายุ   

15 ปีขึน้ไปของสาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ

(1) ลาํดบัตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองฯ ระดบัหน่วยงานในกรมฯ : (4) มิติการประเมิน : 

      ตวัช้ีวดัท่ี 7       มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผล 

 

(2) ช่ือตวัช้ีวดั : (5) หน่วย PM  (บริหารและติดตามผล) : 

      ระดบัความสาํเรจ็ในการผลกัดนัให้หน่วยบริการ

สาธารณสุขในจงัหวดัท่ีรบัผิดชอบมีการบริการแก่ผูป่้วยโรค

ซึมเศรา้     

     สาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  

     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

(3) หน่วยวดั  : (6) หน่วยดาํเนินการ / รบัการประเมิน :  

      ระดบัความสาํเรจ็      หน่วยบริการจิตเวช 13 แห่ง 
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วิธีการคาํนวณการคาดประมาณการจาํนวนผูป่้วยโรคซึมเศรา้  : 

อตัราความชุก 
X จาํนวนประชากรกลางปี 2556 

100 

 

สาํหรบัการคาดประมาณการจาํนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายจงัหวดั ใหนํ้าความชุกของภาคไปคํานวณ

ตามวธิกีารขา้งตน้ แต่ไม่สามารถนําไปอา้งองิทางวชิาการได ้เน่ืองจากระเบยีบวธิวีจิยัในปี 2551* ออกแบบการอา้งองิทาง

วชิาการในระดบัภาคเท่านัน้ ตามตารางความชุกของโรคซมึเศรา้ประเทศ/ภาค/พืน้ที ่(รอ้ยละ)* ดงันัน้ การคาดประมาณ

การรายจงัหวดัจึงเป็นเพียงการคาดประมาณการเพื่อนําไปวางแผนดาํเนินการให้ถึงเป้าหมายเท่านัน้  

 

ตารางความชุกของโรคซึมเศรา้ประเทศ/ภาค/พืน้ท่ีการสาํรวจระบาดวิทยาโรคซึมเศรา้ปี 2551 

รวมทัง้ประเทศ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ กทม. 

2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1 

* จากการสาํรวจระบาดวิทยาโรคซึมเศรา้ปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต สุ่มตวัอย่างจากประชากรไทยอายุตัง้แต่ 15 

ปีขึ้นไป 19,000 ราย  

 

(9)  เกณฑก์ารให้คะแนน: 

     กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัคะแนนความสาํเรจ็ของการดาํเนินงานในแต่ละขัน้ตอนเป็นอสิระต่อกนั โดยมี

เป้าหมายระดบัความสาํเรจ็ในระดบั 5 ดงัน้ี 

ระดบัขัน้ความสาํเรจ็ 
รอบการประเมิน  / คะแนนการประเมิน 

6 เดือนแรก คะแนน 6 เดือนหลงั คะแนน 

ขัน้ตอนท่ี  1  2   

ขัน้ตอนท่ี  2  3   

ขัน้ตอนท่ี  3    (รอบ 9 เดอืน) 2 

ขัน้ตอนท่ี  4    1 

ขัน้ตอนท่ี  5    2 

คะแนนรวม  5 คะแนน  5 คะแนน 
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(10)  เง่ือนไข (โดยท่ี) : 

การดาํเนินงานประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนทีเ่ป็นอสิระต่อกนั ซึง่ไมต่อ้งดาํเนินตามขัน้ตอนแรกไปสดุทา้ย สามารถ

ดาํเนินการไดต้ามบรบิทของพืน้ทีโ่ดยใชเ้งื่อนไขในการประเมนิรอบ 6 เดอืน ดงัน้ี 

ขัน้ตอน แนวทางการดาํเนินงาน/เกณฑค์ณุภาพการดาํเนินงาน 

1 หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขตสุขภาพ สาํรวจหรอืคน้หาผูร้บัผดิชอบทีย่งัไมผ่่าน

การอบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลของแต่ละจงัหวดัทีร่บัผดิชอบ พรอ้ม

ปรบัปรุงทาํเนียบหรอืทะเบยีนของแพทย ์พยาบาล นกัวชิาการ เจา้พนกังานสาธารณสขุ ผูร้บัผดิชอบการ

บรกิารผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิารสาธารณสขุใหเ้ป็นปจัจบุนั 

2 หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขตสุขภาพ สนบัสนุนหรอืจดัใหม้กีารอบรมการดแูลเฝ้า

ระวงัโรคซมึเศรา้ของกรมสขุภาพจติสาํหรบัพยาบาล/นกัวชิาการ/เจา้พนกังานสาธารณสขุ ทีร่บัผดิชอบการ

บรกิารผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ของหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลของแต่ละจงัหวดัทีร่บัผดิชอบทกุแห่ง      

หมายเหต ุปีงบประมาณ 2558 เน้นสถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบยงัไม่เคยผา่นการอบรม 

3 หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ีรบัผิดชอบเขตสุขภาพ สนบัสนุนหรอืจดัใหม้กีารอบรมแนวทางการ

จดัการโรคซมึเศรา้สาํหรบัแพทยท์ีจ่บใหมแ่ละแพทยเ์วชปฏบิตัทิีร่กัษาผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/

สถานพยาบาลของแต่ละจงัหวดัทีร่บัผดิชอบ  

หมายเหต ุปีงบประมาณ 2558 เน้นสถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบยงัไม่ผา่นการอบรม 

4 สนบัสนุนและตดิตามนิเทศงานใหเ้ขตสุขภาพท่ีรบัผิดชอบสามารถบรกิารผูป่้วยโรคซึมเศรา้จนทาํให้การ

เข้าถึงบริการมากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 37 เมื่อเทยีบกบัคาดประมาณการโรคซมึเศรา้ในเขตสขุภาพ 

5 สนบัสนุนและตดิตามนิเทศงานเพื่อใหห้น่วยบรกิาร/สถานพยาบาลของแต่ละจงัหวดัท่ีรบัผิดชอบสามารถ

บรกิารผูป่้วยโรคซึมเศรา้จนทาํให้การเขา้ถึงบริการมากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 37 เมื่อเทยีบกบัคาด

ประมาณการโรคซมึเศรา้ในจงัหวดัทีร่บัผดิชอบ 

(11) รายละเอียดขอ้มูลพืน้ฐาน: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั
ผลการดาํเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

ระดับความสําเร็จในการผลักดันให้หน่วย

บริการสาธารณสุขในจงัหวดัท่ีรบัผิดชอบมีการ

บริการแก่ผูป่้วยโรคซึมเศรา้     

ระดบั

ความสาํเรจ็

5 5 5 
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(12) แหล่งข้อมูล/วิธีจดัเกบ็ขอ้มูล: 

กรมสขุภาพจติ โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิเ์ป็นผูเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูผลการเขา้ถงึบรกิารของสถานบรกิาร

สาธารณสขุทัว่ประเทศจากมาตรฐานขอ้มลู 43 แฟ้ม โดยการรบัขอ้มลูจากสาํนกันโยบายและยุทธศาสตร ์ กระทรวง

สาธารณสขุเป็นรอบไตรมาส ทีม่ขีอ้มลูสอดคลอ้งกบัแบบรายงานทีก่าํหนด และทาํการรวมผลการดาํเนินงานในปีปจัจุบนั

เขา้กบัผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2552-2557 ในฐานขอ้มลูการเขา้ถงึบรกิารโรคซมึเศรา้ โรงพยาบาลพระศรมีหา

โพธิ ์แลว้นําเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็นรายจงัหวดั เขตสขุภาพ และประเทศที ่www.thaidepression.com  

ในกรณีท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขดาํเนินการบนัทึกตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ยงัไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

หน่วยบริการสามารถเลือกส่งข้อมูลหรอืรายงานผลการดาํเนินงานวิธีใดวิธีหน่ึงตามความสะดวก ดงัต่อไปน้ี 

1. สง่รายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอรม์ทีก่าํหนดทางไปรษณียม์ายงัศนูยว์จิยัและสารสนเทศโรคซมึเศรา้

โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ทมีงานจะบนัทกึขอ้มลูตามรายการใหอ้ย่างครบถว้น

2. สง่ขอ้มลูจาก file ขอ้มลูแบบ excel หรอื word ทีส่ง่ผ่านทาง e-mail ที ่E-mail : depression54@gmail.com

หรอื info@thaidepression.com หรอื copy ลง CD สง่ทางไปรษณียม์ายงัศนูยว์จิยัและสารสนเทศโรคซมึเศรา้

โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

ทัง้น้ี กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ จะรวบรวมพรอ้มประมวลผลเข้ากบัฐานขอ้มูลโรค

ซึมเศรา้ จนกว่าหน่วยบริการพืน้ท่ีจะดาํเนินการดาํเนินการบนัทึกตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้มได้ครบถ้วน

สมบูรณ์ และขอยกเลิกการส่งตามข้อ 1-2 

(13) แนวทางการประเมินผล : 

รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PM ช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

รอบ 6 

เดือนแรก 

ขัน้ตอนท่ี 1 

หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ี

รบัผิดชอบเขตสุขภาพ สาํรวจหรอื

คน้หาผูร้บัผดิชอบทีย่งัไมผ่่านการ

อบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ใน

หน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลของแต่ละ

จงัหวดัทีร่บัผดิชอบ พรอ้มปรบัปรุง

ทาํเนียบหรอืทะเบยีนของแพทย ์

พยาบาล นกัวชิาการ เจา้พนกังาน

สาธารณสขุ ผูร้บัผดิชอบการบรกิาร

ผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร

สาธารณสขุใหเ้ป็นปจัจบุนั 

ประเมนิว่า มทีาํเนียบหรอืทะเบยีน

ของแพทย ์พยาบาล/นกัวชิาการ/เจา้

พนกังานสาธารณสขุผูร้บัผดิชอบการ

บรกิารผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ในหน่วย

บรกิาร/สถานบรกิารสาธารณสขุใน

พืน้ทีจ่งัหวดัทีร่บัผดิชอบทีแ่สดง

สถานะว่า ผูร้บัผดิชอบการบรกิาร

ผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ดงักล่าว ผา่นหรอื

ยงัไม่ผา่นการอบรมการดแูล 

เฝ้าระวงัโรคซึมเศรา้หรอืไม ่

(ประเมนิจาก แบบฟอรม์ SMDD 1) 

2 3 เมษายน 2558 
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คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PM ช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

ขัน้ตอนท่ี 2 

หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ี

รบัผิดชอบเขตสุขภาพ สนบัสนุนหรอื

จดัใหม้กีารอบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรค

ซมึเศรา้ของกรมสขุภาพจติสาํหรบั

พยาบาล/นกัวชิาการ/เจา้พนกังาน

สาธารณสขุ ทีร่บัผดิชอบการบรกิาร

ผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ของหน่วยบรกิาร/

สถานพยาบาลของแต่ละจงัหวดัที่

รบัผดิชอบทุกแหง่      

หมายเหต ุปีงบประมาณ 2558 เน้น

สถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบยงัไม่

เคยผา่นการอบรม 

ประเมนิตามหน่วยบรกิารทีม่รีายชื่อ

พยาบาล/นกัวชิาการ/เจา้พนกังาน

สาธารณสขุทีผ่่านการอบรมแนว

ทางการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของ

กรมสขุภาพจติทัง้ของปีทีผ่่านมาและ

อบรมใหมใ่นปีงบประมาณ 2558 

จาํแนกตามรายหน่วยบรกิาร/สถาน

บรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีจ่งัหวดัที่

รบัผดิชอบ 

ปีงบประมาณ 2558 เน้นจดัอบรม

เพิม่เตมิสาํหรบัหน่วยบรกิารทีม่ี

ผูร้บัผดิชอบยงัไม่เคยผ่านการอบรม 

(ประเมนิจาก แบบฟอรม์ SMDD 2) 

3 3 เมษายน 2558 

โดยใช้สูตรการคาํนวณดงัน้ี 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีจ่งัหวดัทีร่บัผดิชอบ 

ทีม่พียาบาล/นกัวชิาการ/เจา้พนกังานสาธารณสขุ 

ผ่านการอบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของกรมสขุภาพจติ X100 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบทัง้หมด 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

คะแนน 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 

รอ้ยละ <50% 50% 60% 70% ≥80% 
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คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PM ช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

รอบ 9 

เดือน 

ขัน้ตอนท่ี 3  

หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิตท่ี

รบัผิดชอบเขตสุขภาพ สนบัสนุนหรอื

จดัใหม้กีารอบรมแนวทางการจดัการ

โรคซมึเศรา้สาํหรบัแพทยท์ีจ่บใหมแ่ละ

แพทยเ์วชปฏบิตัทิีร่กัษาผูป้ว่ยโรค

ซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/สถาน 

พยาบาลของแต่ละจงัหวดัทีร่บัผดิชอบ  

หมายเหต ุปีงบประมาณ 2558  

เน้นสถานบริการท่ีผูร้บัผิดชอบ 

ยงัไม่ผา่นการอบรม 

 

 

 

ประเมนิตามหน่วยบรกิารทีม่รีายชื่อ

แพทยท์ีผ่่านการอบรมแนวทางการ

จดัการโรคซมึเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วช

ปฏบิตัทิัว่ไปในสถานบรกิารระดบั 

ปฐมภูมแิละทุตยิภูม ิ(CPG-MDD-

GP) ของกรมสขุภาพจติ ทัง้รายเก่า

และอบรมเพิม่เตมิใหมใ่นงบประมาณ 

2558 จาํแนกตามรายหน่วยบรกิาร/

สถานบรกิารสาธารณสขุในพืน้ที่

จงัหวดัทีร่บัผดิชอบ 

ปีงบประมาณ 2558 เน้นจดัอบรม

เพิม่เตมิสาํหรบัหน่วยบรกิารยงัไม่มี

แพทยผ์่านการอบรม 

(ประเมนิจาก แบบฟอรม์ SMDD 3)    

 

 

2 รอบ 9 เดอืนสง่

หลกัฐานไปที ่

สบบส. ใหร้ายงาน

ภายใน วนัที ่6 

กรกฎาคม 2558 

 

 

 โดยใช้สูตรการคาํนวณดงัน้ี 

 

จาํนวนหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ทีจ่งัหวดัทีร่บัผดิชอบ 

ท่ีมีแพทยท่ี์จบใหม่และแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป 

ผ่านการอบรมแนวทางการจดัการโรคซมึเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัทิัว่ไปใน

สถานบรกิารระดบัปฐมภูมแิละทตุยิภมู ิ(CPG MDD GP) 

 

 

X100 

จาํนวนหน่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบทัง้หมด 

 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 

คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

รอ้ยละ <50% 50% 60% 70% ≥80% 
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คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PM ช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

 ขัน้ตอนท่ี 4  

สนบัสนุนและตดิตามนิเทศงานใหเ้ขต

สุขภาพท่ีรบัผิดชอบสามารถบรกิาร

ผูป่้วยโรคซึมเศรา้จนทาํให้การ

เข้าถึงบริการมากกว่าหรอืเท่ากบั

รอ้ยละ 37 เมื่อเทยีบกบัคาดประมาณ

การโรคซมึเศรา้ในเขตสขุภาพ 

เป็นการประเมนิผลลพัธข์องการ

ทาํงาน โดยพจิารณาจากอตัราการ

เขา้ถึงบริการของผูป่้วยโรคซึมเศรา้

ทัง้หมดจาํแนกตามเขตสขุภาพ 

(เทยีบกบัคาดประมาณการผูป้ว่ยโรค

ซมึเศรา้ในเขตสขุภาพ) 

 

 

 

 

ประเมนิผลรอ้ยละการเขา้ถงึบรกิาร

จากฐานขอ้มลูการเขา้ถงึบรกิารผูป้ว่ย

โรคซมึเศรา้ทีจ่าํนวนผูป้ว่ยโรค

ซมึเศรา้ รวบรวมขอ้มลูปีงบประมาณ 

2558 จากสาํนกันโยบายและ

ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 

โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 

กรมสขุภาพจติ โดยมขีอ้มลูที่

สอดคลอ้งกบัแบบรายงานทีก่าํหนด 

(ประเมนิจาก แบบฟอรม์ SMDD 4)    

และทาํการรวมผลการดาํเนินงานในปี

ปจัจบุนัเขา้กบัผลการดาํเนินงานของ

ปีงบประมาณ 2552-2557 ใน

ฐานขอ้มลูการเขา้ถงึบรกิารโรค

ซมึเศรา้ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

นําเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็นรายเขต

สขุภาพ ที ่www.thaidepression.com 

 

1 รอบ 9 เดอืน  

6 กรกฎาคม 2558  

รอบ 12 เดอืน  

 2 ตุลาคม 2558 

(หน่วยงานกรม

สขุภาพจติไมต่อ้ง

สง่หลกัฐาน/

เอกสารใดๆจะเป็น

การตรวจสอบ

ขอ้มลูในฐานขอ้มลู

เท่านัน้) 

 โดยใช้สูตรคาํนวณ ดงัน้ี :  

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ทีเ่ขา้ถงึบรกิารสะสมตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึปี

ประมาณ 2558 ของเขตสุขภาพ 

X100 

จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้คาดประมาณจากความชุกทีไ่ดจ้ากการสาํรวจของเขตสขุภาพ 
 

 คาํอธิบายสูตร: 

• ตวัตัง้ คอื จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ (F32, F33, F34.1,F38 และ F39) รวมทัง้รายเก่าและรายใหมท่ีม่ารบั

บรกิารตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึปีงบประมาณ 2558 ในหน่วยบรกิาร รพศ./รพท./รพช./ รพสต. 

และรพ./สถาบนัจติเวชในสงักดักรมสขุภาพจติท่ีเป็นภาพรวมเขตสุขภาพ 

• ตวัหาร คอื จาํนวนผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ทีค่ํานวณจากความชุกของโรคซมึเศรา้ภาพรวมทัง้ประเทศ (Major 

Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%)* ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป และฐานประชากรกลางปี 2556  

ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปของสาํนกังานสถติแิห่งชาตขิองเขตสุขภาพ 
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คู่มือคาํอธิบายตวัช้ีวดัตามคาํรบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสขุภาพจิต 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

 

รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PM ช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

 * รายงานการสาํรวจระบาดวิทยาของโรคซมึเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจติ โดยสุ่มตัวอย่างของ

ประชากรไทยทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปจํานวน 19,000 ราย พบอตัราความชุกของ Major Depressive episode 

2.4%, Dysthymia 0.3% 

 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

รอ้ยละ <31% 32.5% 33.5% 35.5% ≥37% 
 

 ขัน้ตอนท่ี 5 

สนบัสนุนและตดิตามนิเทศงานเพื่อให้

หน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลของแต่

ละจงัหวดัท่ีรบัผิดชอบสามารถ

บรกิารผูป่้วยโรคซึมเศรา้จนทาํให้

การเข้าถึงบริการมากกว่าหรอื

เท่ากบัรอ้ยละ 37 เมื่อเทยีบกบัคาด

ประมาณการโรคซมึเศรา้ในจงัหวดัที่

รบัผดิชอบ เป็นการประเมนิผลลพัธ์

ของการทาํงาน โดยพจิารณาจาก

อตัราการเข้าถึงบริการของผูป่้วย

โรคซึมเศรา้ทัง้หมดจาํแนกตาม

จงัหวดัท่ีรบัผิดชอบ มากกวา่หรอื

เท่ากบัรอ้ยละ 37 (เทยีบกบัคาด

ประมาณการผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ของ

จงัหวดัทีร่บัผดิชอบ) 

 

ประเมนิผลรอ้ยละการเขา้ถงึบรกิาร

จากฐานขอ้มลูการเขา้ถงึบรกิารผูป้ว่ย

โรคซมึเศรา้ทีจ่าํนวนผูป้ว่ยโรค

ซมึเศรา้ รวบรวมขอ้มลูปีงบประมาณ 

2558 จากสาํนกันโยบายและ

ยุทธศาสตร ์กระทรวงสาธารณสขุ 

โดยโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 

กรมสขุภาพจติ โดยขอ้มลูทีม่ขีอ้มลู

สอดคลอ้งกบัแบบรายงานทีก่าํหนด 

และทาํการรวมผลการดาํเนินงานในปี

ปจัจบุนัเขา้กบัผลการดาํเนินงานของ

ปีงบประมาณ 2552-2557 ใน

ฐานขอ้มลูการเขา้ถงึบรกิารโรค

ซมึเศรา้ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

นําเสนอผลการวเิคราะหเ์ป็นราย

จงัหวดั ที ่www.thaidepression.com 

 

 

2 รอบ 9 เดอืน  

6 กรกฎาคม 2558  

รอบ 12 เดอืน  

2 ตุลาคม 2558 

(หน่วยงานกรม

สขุภาพจติไมต่อ้ง

สง่หลกัฐาน/

เอกสารใดๆจะเป็น

การตรวจสอบ

ขอ้มลูในฐานขอ้มลู

เท่านัน้) 
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รอบการ

รายงาน/

ประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินเชิงคณุภาพ / 

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/

เอกสาร/หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

คะแนน กาํหนดวนัจดัส่ง

ผลงาน/หลกัฐาน 

(สาํหรบัหน่วย 

PM ช้ีแจง

หน่วยงานยอ่ย) 

 โดยใช้สูตรคาํนวณ ดงัน้ี :  

ผลรวมจาํนวนจงัหวดัท่ีรบัผิดชอบทีม่อีตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ 

มากกว่าหรอืเท่ากบัรอ้ยละ 37 

 

ผลรวมจาํนวนจงัหวดัทีร่บัผดิชอบทัง้หมด 

พิจารณาการให้คะแนนตามผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

คะแนน 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

รอ้ยละ <52% 54% 56% 58% ≥60% 

  

หมายเหต ุ

• สาํนกับรหิารระบบบรกิารสขุภาพจติ รบัผดิชอบดาํเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมนิผลเอกสาร ในขัน้ตอนที ่1-3 

• โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์รบัผดิชอบดาํเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประเมนิผลตามฐานขอ้มลู ในขัน้ตอนที ่4-5 

• หน่วยงานทีร่บัผดิชอบเขตสขุภาพร่วมกนัจะไดค้ะแนนตามผลการประเมนิภาพรวมของเขตสขุภาพทีร่บัผดิชอบ  

• หน่วยงานทีร่บัผดิชอบมากกว่า 1 เขตสขุภาพ ใหเ้ลอืกคะแนนสงูสดุของเขตสขุภาพนัน้ๆ 

 

(14) ผูก้าํกบัดแูลตวัช้ีวดั:     

ช่ือ-สกลุ : ผูอ้าํนวยการสาํนกับรหิารระบบบรกิารสขุภาพจติ    

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) 0-2590-8207  ต่อ 55207  โทรศพัทม์ือถือ :  08-6732-3712 

E-mail :  durian1@hotmail.com 

  

   ช่ือ-สกลุ : ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 

 โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) :  0-4535-2599     โทรศพัทม์ือถือ: 08-4558-5956 

 

 (15) ผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูล:   

ช่ือ-สกลุ:  นายแพทยบ์ุรนิทร ์ สรุอรุณสมัฤทธิ ์  รองผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 

โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) :   0-2590-8207 ต่อ 55207 โทรศพัทม์ือถือ :  08-9666-7533 

E-mail : burinsura@hotmail.com 

    

  ช่ือ-สกลุ:   นางจนิตนา ลีจ้งเพิม่พนู   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

 โทรศพัท ์(ท่ีทาํงาน) :  0-4535-2599   โทรศพัทม์ือถือ :  08-1877-5751     

 โทรสาร : 0-4535-2598  
 

X 100 
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(16) บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ หรอืเง่ือนไขการดาํเนินงานรว่มกนั ระหว่างหน่วยงานท่ีรบัการประเมินหลกั

และหน่วยงานท่ีรว่มดาํเนินการ (กรณีทีเ่ป็นตวัช้ีวดัทีมี่หน่วยงานดาเนินงานและรบัการประเมินรว่มกนั –Joint 

KPI)  

• หน่วยงานท่ีเป็นหน่วย PM (บริหารติดตามผล) คือ สาํนักบริหารระบบบริการสุขภาพจิตและโรงพยาบาล

พระศรีมหาโพธ์ิ 

1. วางแผนและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานทีจ่ะเป็นการตอบสนองตวัชีว้ดัในภาพรวมทัง้ประเทศ 

2. อาํนวยการและประสานงานใหเ้กดิการดาํเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในและนอกกรม

สขุภาพจติ 

3. สนบัสนุนดา้นวชิาการ สรา้งแรงจงูใจ และกาํกบัตดิตามการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในกลุ่มเสีย่ง แก่สถาน

บรกิารสาธารณสขุ ร่วมกบัโรงพยาบาลจติเวชในแต่ละพืน้ที ่

4. ตดิตาม กาํกบั รวบรวมรายงานความกา้วหน้า จดัทาํ และสง่ผลการดาํเนินงานตามรอบระยะเวลาการ

รายงานตามเน้ือหาของตวัชีว้ดัในภาพรวม ใหก้บักลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมสขุภาพจติ 

5. ประเมนิผล และวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรคของการดาํเนินงานดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของทุกพืน้ที ่เพื่อ

ปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานในภาพรวมทัง้ประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

6. รบัการประเมนิผลการดาํเนินงานในภาพรวมตามตวัชีว้ดัตามรอบระยะเวลาทีก่าํหนด 

7. สง่เสรมิใหเ้กดิการเผยแพร่และการนําผลงานไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

• หน่วยงานท่ีดาํเนินงานและรบัการประเมิน คือ หน่วยบริการจิตเวช 13 แห่ง  

1. วางแผนและกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานในจงัหวดัทีอ่ยู่พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตวัชีว้ดั  

2. ประสานงานกบัผูเ้กีย่วขอ้งและผูร้บัผดิชอบงานสขุภาพจติในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อใหเ้กดิการดาํเนินงานทัง้

ในและนอกกรมสขุภาพจติ  

3. สนบัสนุนดา้นวชิาการ สรา้งแรงจงูใจ และกาํกบัตดิตามการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในกลุ่มเสีย่ง แก่สถาน

บรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ  

4. สนบัสนุน กาํกบัตดิตามการดาํเนินงานของหน่วยบรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบใหส้ามารถ

ดาํเนินงาน เพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารผูป้ว่ยโรคซมึเศรา้ 

5. ประเมนิผล และวเิคราะหป์ญัหา อุปสรรค เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการดาํเนินงานของพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้  

6. สง่เสรมิหน่วยงานในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเผยแพร่ผลงานและนําเสนอแนวทางการ

ดาํเนินงานทีป่ระสบผลสาํเรจ็เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานอืน่ๆ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป  
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ทาํเนียบหรอืทะเบียนของแพทย ์พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผูร้บัผิดชอบการบริการผูป่้วยโรคซึมเศรา้ 

ของหน่วยบริการ ......................................... จงัหวดั........................................................... 

ขอ้มลูเกีย่วกบัการไดร้บัการอบรมการจดัการโรคซมึเศรา้ (CPG MDD GP) สาํหรบัแพทย ์และการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้สาํหรบัพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสขุ 

 

ลาํดบั ช่ือ สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
การอบรมของกรมสุขภาพจิต 

หมายเหตุ 
ผา่น ไม่ผา่น 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ผูร้ายงาน...........................................................................................   

         โทรศพัท.์...........................................................................................    

         E-mail…………………………………………………………………………….........  

         วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ................ 

 

แบบฟอร์ม SMDD1 
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รายช่ือพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขท่ีได้รบัการอบรมการดแูลเฝ้าระวงัโรคซึมเศรา้สาํหรบัพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสขุ 

 

ลาํดบั ช่ือ สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน จงัหวดั ผูจ้ดัการอบรม ปีท่ีผา่นการอบรม หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ผูร้ายงาน...........................................................................................   

         โทรศพัท.์...........................................................................................    

         E-mail…………………………………………………………………………….........  

         วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ. ............... 

แบบฟอร์ม SMDD 2 
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รายช่ือแพทยท่ี์ได้รบัการอบรมการจดัการโรคซึมเศรา้สาํหรบัแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป (CPG MDD GP) 

 

ลาํดบั ช่ือ สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน จงัหวดั ผูจ้ดัการอบรม ปีท่ีผา่นการอบรม หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

ผูร้ายงาน...........................................................................................   

         โทรศพัท.์...........................................................................................    

         E-mail…………………………………………………………………………….........  

         วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ. ............... 

 

แบบฟอร์ม SMDD 3 
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แบบบนัทึกการดแูลเฝ้าระวงัโรคซึมเศรา้หน่วยบริการ…………………………………...รหสัสถานบริการ………………. 

ประจาํเดือน …………………………………………………………….. 

 

วนัท่ี

ให้บริการ* 
คาํนําหน้า* ช่ือ* นามสกลุ* 

หมายเลขบตัร

ประชาชน* 
อาย*ุ 

คะแนน 

9Q 

คะแนน 

8Q 

รหสัโรค

ซึมเศรา้* 

จงัหวดัตามทะเบียน

บ้านผูป่้วย* 

                    

          

หมายเหต ุ

การบนัทกึ ในกรณีทีเ่ป็นตวัเลขรหสั เป็นการกาํหนดตวัเลขเพื่อสะดวกในการลงในแบบบนัทกึน้ีเท่านัน้ เมื่อลงบนัทกึในโปรแกรม โปรดตรวจสอบความตรงของเน้ือหาอกีครัง้  

* ข้อมลูจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมเีพื่อใชป้ระมวลผลอตัราเขา้ถงึการบรกิาร  สว่นขอ้มลูในช่องอื่น ๆ ถา้มขีอ้มลูครบถว้นกเ็ตมิใหส้มบรูณ์ทุกช่อง 

 *วนัทีใ่หบ้รกิาร   บนัทกึเป็นตวัเลขตามรปูแบบ yyyy-mm-ddเช่น  2013-09-07 : ตวัเลข 2013 คอื ปี ค.ศ. - 09 คอื เดอืน กนัยายน - 07 คอื วนัที ่7)  

 *คาํนําหน้าชื่อ      บนัทกึมาเป็น  นาย, นาง, นางสาว, น.ส., พระ 

 *หมายเลขบตัรประชาชน    บนัทกึเลข 13หลกัของบตัรประชาชน 

 *อายุ              บนัทกึเป็นตวัเลข 

 ผล 9Q, 8Q          ใหล้งตามคะแนนทีป่ระเมนิได ้

 *รหสัโรคซมึเศรา้    บนัทกึตามรหสั ICD 10 เช่น  F32, F33, F34.1, F38, F39 เป็นตน้  และไม่เคยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคใหล้ง 0 

 *จงัหวดัตามทะเบยีนบา้นผูป้ว่ย  บนัทกึเป็นจงัหวดัของผูป้ว่ยหรอืรหสัจงัหวดั          

        

        ผูร้ายงาน........................................................................................... 

        โทรศพัท.์........................................................................................... 

        E-mail……………………………………………………………………… 

           วนัที ่................เดอืน...................................................พ.ศ................ 

แบบฟอร์ม SMDD 4 
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	9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
	จำนวน รพช.ที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
	ที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD
	จำนวน รพช.ที่มีคลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD ในเขตสุขภาพ
	จำนวน รพช.ที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
	ที่มารับบริการที่คลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD
	จำนวน รพช.ที่มีคลินิกสูงอายุ/ คลินิกNCD ในเขตสุขภาพ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินผลงาน/หลักฐาน ดังนี้
	(9) เงื่อนไข :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	
	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	
	
	
	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้
	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจากศูนย์สุขภาพจิต 12 แห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ  รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558 และรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ  ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ  ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(9) เกณฑ์การให้คะแนน :
	กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนในแต่ละรอบการประเมิน ตามผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้
	(10) เงื่อนไข (โดยที่) :  รายละเอียดกำหนดใน (13) แนวทางประเมินผล
	(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
	HR4   การดึงดูดและรักษากำลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ (Attract & Retain Competent Workforce)

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(8) เกณฑ์การให้คะแนน :
	(9) เงื่อนไข (โดยที่) :
	โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/เกณฑ์เป้าหมายคุณภาพการดำเนินงานที่จะทำให้สำเร็จ ทั้งรอบ       6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ดังนี้

	
	(9) เงื่อนไข :
	1) รายชื่อกระบวนงานบริการที่จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
	2) จำนวนข้อมูลผู้รับบริการในฐานข้อมูลผู้รับบริการ จำแนกตามกลุ่มหน่วยงาน ดังนี้
	2.1) กองส่วนกลาง
	- กลุ่มที่ปรึกษา / กลุ่มตรวจสอบภายใน / กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ไม่น้อยกว่า 50 ราย
	- หน่วยงานอื่นๆ ที่เหลือ  ไม่น้อยกว่า 100 ราย
	2.2) ศูนย์สุขภาพจิต ไม่น้อยกว่า 100 ราย
	3) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  รับผิดชอบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุกหน่วยงาน ดังนี้
	3.1) กองส่วนกลางและศูนย์สุขภาพจิต  สำรวจทางไปรษณีย์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558
	3.2) สถาบัน/โรงพยาบาล  สำรวจ ณ พื้นที่ให้บริการ  ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2558
	4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะพิจารณาคุณภาพของการกรอกข้อมูลในแต่ละแบบฟอร์ม ทั้งด้าน                    ความครบถ้วน ความถูกต้อง ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงระหว่างแบบฟอร์ม  ประกอบการให้คะแนนของแต่ละแบบฟอร์มด้วย

	แบบฟอร์มรายงาน
	แบบฟอร์ม1-KeyProcess&Output-รพ
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