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(1) ล ำดบัตวัช้ีวดัตำมค ำรบัรองฯ ระดบัหน่วยงำนในกรมฯ : (4) มิติกำรประเมิน  : 
ตวัช้ีวดัท่ี 10 มิติท่ี 1  มิติด้ำนประสิทธิผล 

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

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

หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง 
(ยกเว้น โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก) 

 
(7) ค ำอธิบำย :  
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำ หมายถึง ประชาชนที่ได้รบัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคม
จติแพทย์อเมรกินั ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบนัทึกรหัส
ตามมาตรฐานการจ 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 
 จงัหวดั หมายถงึ จงัหวดัทุกจงัหวดัในประเทศไทย (ไม่ประเมนิผลพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร) 
 กำรเข้ำถึงบริกำรผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำตำมเกณฑ์ หมายถึง การที่ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีภูมิล าเนา       
ในแต่ละจงัหวดัทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัว่า เป็นโรคซมึเศรา้ ไดร้บัการบรกิารตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ระดบั
จงัหวดั และแนวทางการจดัการโรคซมึเศรา้ส าหรบัแพทยเ์วชปฏบิตัิทัว่ไป (CPG MDD GP) หรอืไดร้บัการช่วยเหลอื
ตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบรกิารทุกสถานบรกิารของประเทศไทย ส าหรบัผูซ้ึง่ไดร้บัการวนิิจฉัย
ไม่ว่าจะรายเก่าหรอืรายใหม่จากหน่วยบรกิารเชื่อมโยงกบัชุมชนในพื้นที่ โดยก าหนดเกณฑ์ร้อยละการเข้าถึงบรกิาร  
ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ระดบัจงัหวดั รอ้ยละ 65  
   
(8) สูตร/วิธีกำรค ำนวณ  :  

รอ้ยละกำรเขำ้ถึงบริกำรผูป่้วยโรคซึมเศรำ้ระดบัจงัหวดั 
จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีมูลิ าเนาในจงัหวดั  
มารบับรกิารสะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึปีงบประมาณ 2562 

X 100 
จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีมูลิ าเนาในจงัหวดั  

คาดประมาณจากค่าความชุกทีไ่ดจ้ากการส ารวจ 
 

ค ำอธิบำยสูตร : 

• ตวัตัง้ คอื จ านวนผู้ป่วยโรคซมึเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ที่มารบั
บรกิารสะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึในปีงบประมาณ 2562 ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต. และศูนยส์ุขภาพชุมชนทุกจงัหวดัในประเทศไทย รวมทัง้รพ./สถาบนัจติเวชในสงักดักรมสุขภาพจติ 
ในภาพรวมของจงัหวดั 
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• ตวัหำร คอื จ านวนผู้ป่วยโรคซมึเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซมึเศร้าภาพรวมทัง้ประเทศ ที่มอีายุ 15 ปี    
ขึน้ไป (อตัราความชุกจากการส ารวจระบาดวทิยาของโรคซมึเศรา้ปี 2551 โดยกรมสขุภาพจติ โดยสุม่ตวัอย่างของ
ประชากรไทย ที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวม          
ทัง้ประเทศ 2.7%  (แยกเป็น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจ าปี 
2560 ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปของส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  

 

รอ้ยละของจงัหวดัท่ีผูป่้วยโรคซึมเศรำ้เข้ำถึงบริกำรได้ตำมเกณฑ ์(แยกรำยเขตสุขภำพ) 

จ านวนจงัหวดัทีร่บัผดิชอบในเขตสขุภาพทีม่อีตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ≥ รอ้ยละ 65 
X 100 

จ านวนจงัหวดัทัง้หมดทีส่ถาบนั/ รพ.จติเวชในสงักดักรมสขุภาพจติรบัผดิชอบในเขตสขุภาพ  
 

ค ำอธิบำยสูตร : 

• ตวัตัง้ คอื จ านวนจงัหวดัในเขตสขุภาพทีม่อีตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ≥ รอ้ยละ 65 ซึง่เป็นผูป่้วย
โรคซมึเศรา้ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีูมลิ าเนาในจงัหวดัมารบับรกิาร
สะสมตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึในปีงบประมาณ 2562 ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ในหน่วยบรกิารสาธารณสุข 
(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิศูนย์สุขภาพชุมชน) และสถาบัน/ รพ.จิตเวชในสงักัด       
กรมสขุภาพจติของจงัหวดัทีร่บัผดิชอบทัง้หมด 

• ตวัหำร คอื จ านวนจงัหวดัทัง้หมดทีส่ถาบนั/ โรงพยาบาลจติเวชในสงักดักรมสขุภาพจติรบัผดิชอบในเขตสขุภาพ  
  

วิธีกำรค ำนวณกำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผูป่้วยโรคซึมเศรำ้ 
อตัราความชุกโรคซมึเศรา้ 

X จ านวนประชากรประจ าปี 2560 
100 

ส ำหรบักำรคำดประมำณกำรจ ำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ำรำยจงัหวดั  ให้น าความชุกของภาคไปค านวณ     
ตาม  วธิกีารขา้งต้น แต่ไม่สามารถน าไปอา้งองิทางวชิาการได ้เน่ืองจากระเบยีบวธิวีจิยัในปี 2551 ออกแบบการอา้งองิ
ทางวิชาการในระดับภาคเท่านัน้ ตามตารางความชุกของโรคซึมเศร้าประเทศ/ภาค/พื้นที่ (ร้อยละ) ดังนัน้ การคาด   
ประมาณการรายจงัหวดัจงึเป็นเพยีงการคาดประมาณการเพื่อน าไปวางแผนด าเนินการใหถ้งึเป้าหมายเท่านัน้ 

ตำรำงควำมชุกของโรคซึมเศรำ้ประเทศ/ภำค/พืน้ท่ีกำรส ำรวจระบำดวิทยำโรคซึมเศรำ้ปี 2551 
รวมทัง้ประเทศ กลำง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ กทม. 

2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1 
จากการส ารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต ตวัอย่างประชากรไทยอายตุัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป 19,000 ราย 
 
(9) เกณฑก์ำรให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในแต่ละรอบกำรประเมิน ตำมระดบัคะแนน  
รอบครึง่ปีงบประมำณ 
( 5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) 

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

1 - รอ้ยละ 55-59 
2 - รอ้ยละ 60-64 
3 - รอ้ยละ 65-69 
4 - รอ้ยละ 70-74 
5 -                    รอ้ยละ 75 
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ตวัอยำ่งของกำรค ำนวณเพื่อให้คะแนนของระดบัจงัหวดั 
เขตสุขภาพที่ A จังหวัดที่ร ับผิดชอบมีทัง้หมด จ านวน 7 จังหวัด มีจ านวน 5 จังหวัด ที่ผ่านตามเกณฑ ์       

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการตามที่ก าหนดไว้คือ เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 65 ให้เอา 5 หารด้วย 7      
คูณด้วย 100 คดิเป็นรอ้ยละ 71.4 แล้วน ามาค านวณต่อเพื่อให้คะแนน โดยจะน ามาเปรยีบเทยีบตามช่วงคะแนน และ   
ค่าเป้าหมายที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 4 คะแนน ให้น าร้อยละ 71.4 คูณกบัคะแนน 4 ของค่าเป้าหมาย แล้วน ามาหารด้วย
จ านวนค่าเป้าหมายทีใ่กลเ้คยีงมากทีส่ดุ คอื รอ้ยละ 71 จะได้คะแนนเท่ำกบั 4.02  คะแนน ดงัสมการ 

คะแนนทีผ่่าน 5 จงัหวดัใน 7 จงัหวดัคอื  = (5/7) x 100 
= 71.4 
= (4 x 71.4)/71 

คะแนนท่ีได ้ = 4.02  
 
(10) เงื่อนไข :  

รอบกำรด ำเนินงำน แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
รอบครึง่ปีงบประมำณ 
(5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.) 

และ 
รอบปีงบประมำณ 

(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) 

หน่วยบริกำรจิตเวช 13 แห่ง มกีารด าเนินการดงันี้ 
1. ท าการชีแ้จง ด าเนินการส ารวจ หรอืค้นหาผูร้บัผดิชอบทีย่งัไม่ผ่านการอบรม การดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของพื้นที่ร ับผิดชอบ พร้อมปรับปรุงท าเนียบหรือทะเบียน
ผูร้บัผดิชอบการบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิารใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2. หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติทีร่บัผดิชอบเขตสุขภาพ สนับสนุน หรอืจดัให้มกีาร
อบรมการดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศร้าของกรมสุขภาพจติส าหรบัพยาบาล/ นักวชิาการ/
เจา้พนกังานสาธารณสขุทีร่บัผดิชอบการบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ของพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

3. หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติที่รบัผดิชอบเขตสุขภาพ สนับสนุนหรอืจดัให้มกีาร
อบรมแนวทางการจดัการโรคซึมเศร้าส าหรบัแพทย์ที่จบใหม่และแพทย์เวชปฏบิตัิที่
รกัษาผูป่้วยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาลของแต่ละจงัหวดัทีร่บัผดิชอบ 

4. ประเมนิผล และวเิคราะหปั์ญหา อุปสรรค เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของพื้นที่ให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และสง่รายงานตามตวัชีว้ดั (รอบ 12 เดอืน) 

5. ส่งเสริมหน่วยงานในพื้นที่ที่รบัผิดชอบ/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ผลงานและ
น าเสนอแนวทางการด าเนินงานทีป่ระสบผลส าเรจ็เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงาน
อื่นๆ ใหเ้กดิประโยชน์ 

โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิและกองบริหำรระบบบริกำรสขุภำพจิต ด าเนินการดงันี้ 
1. ประเมินผลร้อยละการเข้าถึงบริการจากฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

(F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม่  ที่มารับบริการตัง้แต่
ปีงบประมาณ 2552 สะสมจนถึงปีงบประมาณ 2562 ในหน่วยบริการสาธารณสุขพื้นที่
กรุงเทพมหานคร หน่วยบริการสาธารณสุขของเขตสุขภาพ (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./
สถานบรกิารสุขภาพปฐมภูมศิูนย์สุขภาพชุมชน) และสถาบนั/โรงพยาบาลจติเวชในสงักดั
กรมสขุภาพจติ โดยน าเขา้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูโรคซมึเศรา้ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

2. สนบัสนุนองคค์วามรู/้ เทคโนโลย ีจากสว่นกลาง 
3. วเิคราะหข์อ้มลูและสง่ขอ้มลูคนืกลบัไปใหพ้ืน้ทีเ่พื่อพฒันาการเขา้ถงึบรกิาร 
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(11) รำยละเอียดขอ้มูลพืน้ฐำน :  

ข้อมูลพืน้ฐำนประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ในพืน้ทีเ่ขา้ถงึ
บรกิารตามมาตรฐาน 

รอ้ยละ 48.50 54.16 61.21 
(ณ 25 ก.ย. 61) 

 
(12) แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจดัเกบ็ข้อมูล : 

ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารบับริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  โดยแยกตามรายจังหวัดใน 
เขตสขุภาพ จากฐานขอ้มลูโรคซมึเศรา้ โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

 
(13) แนวทำงกำรประเมินผล :  

รอบกำรรำยงำน / 
ประเมิน 

ประเมินจำกผลงำน / ข้อมูล / เอกสำร /  
หลกัฐำนต่ำงๆ ดงัน้ี 

ก ำหนดกำรจดัส่งผลงำน / 
หลกัฐำน 

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

1. ผลงาน “รอ้ยละ 75 ของจงัหวดัทีม่ผีูป่้วยโรคซมึเศรา้
เขา้ถงึบรกิารไดต้ามเกณฑ”์ 

2. โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์จะประมวลผลขอ้มลู
ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีเ่ขา้รบับรกิารในหน่วยบรกิาร
สาธารณสขุจากจากฐานขอ้มลูโรคซมึเศรา้ โรงพยาบาล
พระศรมีหาโพธิ ์

3. หน่วยบรกิารจติเวช 13 แห่ง รายงานการด าเนินงาน/ 
กจิกรรมเพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้
ในพืน้ที ่ประเมนิผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค  

5 กนัยายน 2562 

 
(14) ผูก้ ำกบัดแูลตวัช้ีวดั :  

ช่ือ-สกลุ: ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน) : 04-535-2599   โทรศพัทม์ือถือ : 08-9949-4885  
 
ช่ือ-สกลุ : ผูอ้ านวยการกองบรหิารระบบบรกิารสขุภาพจติ  
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน) :   02-590-8207  โทรศพัทม์ือถือ :  08-6732-3712 

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

ช่ือ-สกลุ : นายประมอญ   พมิพห์ล่อ  ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัทม์ือถือ: 08-8581-7727 E-mail : proj207@hotmail.com 

 
ช่ือ-สกลุ : นางรุง้มณี   ยิง่ยนื  ศนูยว์จิยัและฝึกอบรม  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัทม์ือถือ: 08-3797-8881 E-mail : rungring17@yahoo.com 
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ช่ือ-สกลุ : นายนนัทวฒัน์  โคตรเจรญิ  ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัทม์ือถือ: 09-0217-1969   E-mail : tongchanana@gmail.com 
 
ช่ือ-สกลุ : นายอรรถกร วงคอ์นนัต ์ ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัทม์ือถือ: 08-3128-7033   E-mail : depression54@hotmail.com 

 
ช่ือ-สกลุ: นางสาวธนเนตร ฉนัทลกัษณ์วงศ ์       กลุ่ม/ฝ่ำยงำนท่ีสงักดั : กองบรหิารระบบบรกิารสขุภาพจติ 
โทรศพัท ์(ท่ีท ำงำน) : 02-590-8229 ต่อ 55229 โทรศพัทม์ือถอื :  08-4439-1634 
 

(16) บทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบ หรือ เง่ือนไขกำรด ำเนินงำนร่วมกนั  ระหว่ำงหน่วยงำน PM หลกั และ
หน่วยงำน PM รว่ม  (กรณีทีเ่ป็นตวัช้ีวดัทีเ่ป็นการบริหารโดยหน่วย PM รว่ม หรอื Joint PM) 

• หน่วยงำนท่ีเป็นหน่วย PM (บริหำรติดตำมผล) คือ โรงพยำบำลพระศรีมหำโพธ์ิ และกองบริหำรระบบ

บริกำรสุขภำพจิต 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองตัวชี้ว ัดในภาพรวมทัง้ประเทศ
อ านวยการและประสานงานใหเ้กดิการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในและนอกกรมสขุภาพจติ 

2. สนบัสนุนดา้นวชิาการ สรา้งแรงจงูใจ และก ากบัตดิตามการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในกลุ่มเสีย่ง แก่สถาน
บรกิารสาธารณสขุ ร่วมกบัโรงพยาบาลจติเวชในแต่ละพืน้ที ่

3. ติดตาม ก ากบั รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จดัท า และส่งผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาการ
รายงานตามเน้ือหาของตวัชีว้ดัในภาพรวม ใหก้บักลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมสขุภาพจติ 

4. ประเมนิผล และวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานดูแลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ของทุกพื้นที่ เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานในภาพรวมทัง้ประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

5. รบัการประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตวัชีว้ดัตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
6. สง่เสรมิใหเ้กดิการเผยแพร่และการน าผลงานไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

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

ทัง้ในและนอกกรมสขุภาพจติ  
3. สนบัสนุนดา้นวชิาการ สรา้งแรงจงูใจ และก ากบัตดิตามการดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้ในกลุ่มเสีย่งแก่สถาน

บรกิารสาธารณสขุในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ  
4. สนับสนุน ก ากบัติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รบัผิดชอบให้สามารถ

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

ด าเนินงานทีป่ระสบผลส าเรจ็เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานอื่นๆ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป  
 

mailto:tongchanana@gmail.com
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(17) วิธีกำรประเมิน และให้คะแนนหน่วยงำนส ำหรบัตวัช้ีวดัท่ีมีกำรด ำเนินงำนในลกัษณะ Joint KPI 
 วิธีที่ 1 : เฉลี่ยคะแนนให้แก่หน่วยงานในเขตสุขภาพเดียวกันรับคะแนนเท่ากัน (หน่วยงาน หมายถึง 

โรงพยาบาล / สถาบนั และ/หรอื ศนูยส์ขุภาพจติ) 
 วธิทีี่  2 : แยกคดิคะแนนให้โรงพยาบาล / สถาบนัที่ดูแลจงัหวดัที่รบัผดิชอบได้รบัคะแนนตามจรงิ และ

เฉลีย่คะแนนรวมในเขตสขุภาพใหศ้นูยส์ขุภาพจติ และ/หรอืหน่วยบรกิารจติเวชเดก็ทีร่บัผดิชอบงานในเขตสขุภาพนัน้ 
 วธิทีี ่3 : ใหค้ดิคะแนนตามหน่วยงานทีม่คีะแนนสงูสดุ และทุกหน่วยงานในเขตสขุภาพนัน้ไดร้บัคะแนนเท่ากนั 

(หน่วยงาน หมายถงึ โรงพยาบาล / สถาบนั) 
 
 
  


