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 (1) ล าดบัตวัช้ีวดัตามค ารบัรองฯ ระดบัหน่วยงานในกรมฯ : (4) มิติการประเมิน  : 
ตวัช้ีวดัท่ี 23 มิติท่ี 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติั

ราชการ 
(2) ช่ือตวัช้ีวดั : (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหายทุเลา (Full remission)  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
(3) หน่วยวดั  : (6) หน่วยด าเนินการ / รบัการประเมิน :  
ร้อยละ    
 

หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง 
 

 
(7) ค าอธิบาย :  

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่ได้รบัการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบันทึกรหัสตาม
มาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามยัโลกฉบบัที่ 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) หมายถงึ ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีไ่ดร้บัการดแูลบ าบดัรกัษาแล้วมอีาการหายทุเลา ทีม่ี
อายุตัง้แต่ 15 ปี ขึน้ไป (นับจากวนัจ าหน่าย)  โดยวดัประเมนิด้วยเครื่องมอื 9Q และวดัอตัราการหายทุเลาตามระยะเวลา
หลงัจากจ าหน่ายผูป่้วย ดงันี้ 

- กรณีจ าหน่ายครบ 6 เดือน มีผลการประเมินในระดบัปกติทุกครัง้ที่ประเมิน   โดยต้องมีผลการ
ประเมนิดว้ยเครื่องมอื 9Q  มคีะแนนน้อยกว่า 7 อย่างน้อย 3 ครัง้ตดิต่อกนั รวมเดอืนสุดทา้ย คอื เดอืนที ่ 6  ถ้าคะแนน 9Q   
ม ีคะแนนน้อยกว่า  7 ใหถ้อืว่ายงัเป็น Full remission 

 
(8) สูตร/วิธีการค านวณอตัราการหายทุเลาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  :  

จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีจ่ าหน่ายแลว้หายทุเลาตดิต่อกนัเป็นเวลา 6 เดอืน 
X 100 

จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีจ่ าหน่ายทัง้หมดและตดิตามครบ 6 เดอืน 
ค าอธิบายสูตร: 

ตัวตัง้ คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม่  
ทีจ่ าหน่ายจากโรงพยาบาลสงักดักรมสุขภาพจติ ตดิตามผลการรกัษาครบ 6 เดอืน  

เครื่องมอืทีใ่ช้วดัการหายทุเลา : ใหใ้ชเ้ครื่องมอื 9Q ทีม่จีุดตดัของค่าคะแนนของการหายทุเลา หรอืช่วงคะแนน
รวม น้อยกว่า 7 คะแนน แปลผลว่า ปกตหิรอืหายทุเลา  
    ตวัหาร คอื จ านวนผูป่้วยโรคซึมเศรา้ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทีจ่ าหน่ายจากโรงพยาบาลสงักดักรม
สุขภาพจติ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2562 เป็นตน้ไป และตดิตามผลการรกัษาครบ 6 เดอืน 

*หมายเหตุ ในรายที่รบัไวร้กัษาแบบผูป่้วยใน ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กนัยายน 2563 ให้รวมเป็น
ตวัหารของจ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีไ่ดร้บัการรกัษาแบบผูป่้วยในปีงบประมาณถดัไป 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
1. Full remission: มผีลการประเมนิในระดบัปกตทิุกครัง้ (9Q  ˂7) ทีป่ระเมนิ หลงัการจ าหน่าย 6 เดอืน    
2. Relapse: คะแนน 9Q มากกว่าหรอืเท่ากบั 7 จากเดอืนไหนกไ็ดท้ีม่กีารประเมนิ 
3. กรณี readmission : ให้พิจารณาตามผลที่ประเมนิแรกรบัหรอืระหว่างที่รกัษาในโรงพยาบาล ถ้า คะแนน 9Q 

มากกว่าหรอืเท่ากบั 7 ถอืว่า Relapse  
4. กรณี มผีลการประเมินไม่ครบทุกเดือน โดยต้องมีผลการประเมินด้วยเครื่องมอื 9Q  ˂7 อย่างน้อย 3 ครัง้ติดต่อกัน 

รวมเดอืนสุดทา้ย คอื เดอืนที ่6 ถา้คะแนน 9Q  ˂7 ใหถ้อืว่ายงัเป็น Full remission 
 

(9) เกณฑก์ารให้คะแนน : 

ระดบัคะแนน 
เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดบัคะแนน 
รอบคร่ึงปีงบประมาณ  
(5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)  

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

1 -                  รอ้ยละ 20-24 
2 -                  รอ้ยละ 25-29 
3 -                  รอ้ยละ 30-34 
4 -                  รอ้ยละ 35-38 
5 - ≥ รอ้ยละ 39 

 
(10) เง่ือนไข :  

รอบการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน 
รอบปีงบประมาณ  

(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) 
1. หน่วยงานในสงักัดกรมสุขภาพจติมีการก าหนดนโยบายการจดัระบบบรกิารผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
แบบผู้ป่วยใน ที่ประกอบด้วย การบรกิารบ าบดัรกัษาอย่างเหมาะสม การวดัผลลพัธ์การรกัษา
ดว้ยเครื่องมอืที่มคีวามน่าเชื่อถือ การบนัทกึขอ้มูลผลลพัธ์การรกัษาแบบผู้ป่วยในจนหาย/ 
ทุเลา และมีระบบฐานข้อมูลการบรกิารที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบฐานข้อมูลส่วนกลางของ           
กรมสุขภาพจติ เป็นตน้ 
2. หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตจัดให้มีการน านโยบายบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบ   
ผู้ป่วยในที่มกีารวดัผลการหายทุเลาไปสู่การปฏิบตัิ ได้แก่ การจดัโครงสร้างหน่วยบรกิาร การ
ก าหนดเป็นค ารับรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และท าการ
รายงานผลตามแบบรายงานทีก่ าหนด 
3. หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติมกีารติดตามประเมนิผลลพัธ์การรกัษาแบบผูป่้วยในแล้ว
อาการหายทุ เลา (Full remission) ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ 
F39.x) โดยมคี่าคะแนนในระดบัปกต/ิ ทุเลา/ หาย ติดต่อกนัอย่างน้อย 3 ครัง้ใน 6 เดอืน รวมเดอืน
สุดทา้ย คอื เดอืนที ่6  ตามเป้าหมาย ≥ รอ้ยละ  39 
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(11) รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
รอ้ยละของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีร่บัการรกัษาแบบ
ผูป่้วยในหายทุเลา (Full remission) 

รอ้ยละ N/A N/A 34.98 
 

การหายทุเลา (Remission) : 

• โรคซมึเศรา้ อา้งองิจาก APA. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5 (DSM-5). 2013 
 
(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล : 

หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติ 14 แห่ง บนัทกึผลลพัธ์การรกัษาแบบผูป่้วยในจนหายทุเลาในระบบฐานขอ้มูล
ของหน่วยงานที่เชื่อมโยงเขา้กบัระบบฐานขอ้มูลส่วนกลางของกรมสุขภาพจติ ตามตารางที่ก าหนด แล้วให้หน่วยงานส่ง
รายงานมาที ่Email: i3adi3ad@hotmail.com ทุกวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป โดยมโีรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ท าหน้าที่
ประมวลผล และวเิคราะหผ์ลลพัธ ์

ตารางการรายงานผู้ป่วยท่ีรบัไว้รกัษาและติดตามผลการรกัษา 

Hoscode CID Sex Diag Serv_date Serv_type Score Report_time 

               

               

 
การบนัทึก 

1.Hoscode (text) รหสัโรงพยาบาล 
2.CID (text) เลขบตัรประชาชน 13 หลกั 
3.Sex (text) male = เพศชาย,   female  = เพศหญงิ 
4.Diag (Text)  Diagnosis ใหบ้นัทกึตามรหสั ICD 10 ทุก type เช่น F3200, F3300, F3410, F3800, F3900 เป็นตน้ 
5.Serv_date (date) วนัทีใ่หบ้รกิาร บนัทกึ รปูแบบ Date เป็น ค.ศ เท่านัน้  YYYY-MM-DD เช่น 2018-10-01 
6. Serv_type (text) ชนิดการใหบ้รกิาร  1 = รบัใหม่ , 2 = จ าหน่าย , 3 = วนัตดิตามการรกัษา 
7.Score (integer)  ค่าคะแนนการประเมนิ 9Q 
8. Report_time (interger) รอบทีร่ายงานผล เช่น 1, 2, 3 

 
ตวัอย่างการรายงาน 

Hoscode CID Sex Diag Serv_date Serv_type Score Report_time 

 12269 33401011902xx  male  F3200  2018-10-01 1 10 1 

 12269 33401011902xx  male  F3200  2018-10-20 2 5 1 

 12269 33401011902xy  female  F3200  2018-10-25 3 6 1 

 12269 33401011902xy  female F3200  2018-10-30 3 5 1 

 12269 33401011902xx  male  F3200  2018-11-05 1 14 1 
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(13) แนวทางการประเมินผล :  
รอบการรายงาน / 

ประเมิน 
ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร / หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี ก าหนดการจดัส่ง

ผลงาน / หลกัฐาน 
รอบปีงบประมาณ  

(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) 
   ประเมินผลการรักษาแบบผู้ป่วยในแล้วอาการหายทุเลา (Full 
remission) ของผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ 
F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม่ที่ได้รบัการรกัษาแบบผู้ป่วยใน จาก
หน่วยบรกิารจติเวชในสงักดักรมสุขภาพจติในปีงบประมาณ 2563 จาก
ฐานขอ้มลูส่วนกลางของกรมสุขภาพจติ ตามเป้าหมาย ≥รอ้ยละ 39 

4 กนัยายน 2563 

 
(14) ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  

ช่ือ-สกลุ : ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์
โทรศพัท์ (ท่ีท างาน) : 0-4535-2599    
 
ช่ือ-สกลุ : ผูอ้ านวยการกองบรหิารระบบบรกิารสุขภาพจติ  
โทรศพัท์ (ท่ีท างาน) :   0-2590-8207  โทรศพัทม์ือถือ :  08-6732-3712 

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

ช่ือ-สกลุ: พญ. กนกกาญจน์   วโิรจน์อุไรเรอืง  
กลุ่ม/ฝ่ายงานท่ีสงักดั : กลุ่มงานการแพทย ์    โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

 โทรศพัทม์ือถือ : 08-0598-9191    Email: kako2518@yahoo.com 
 

ช่ือ-สกลุ: นายวุฒไิกร พมิพห์ล่อ 
กลุ่ม/ฝ่ายงานท่ีสงักดั : ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์

 โทรศพัทม์ือถือ : 08-6605-9929    Email: i3adi3ad@hotmail.com 
 
 ช่ือ-สกลุ: นายวรีะยุทธ มายุศริ ิ
 กลุ่ม/ฝ่ายงานท่ีสงักดั : ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์
 โทรศพัทม์ือถือ : 08-6991-0633      Email: Weerayut_mayusiri@hotmail.com 

 
ช่ือ-สกลุ: นางสาวธนเนตร ฉนัทลกัษณ์วงศ ์        กลุ่ม/ฝ่ายงานท่ีสงักดั : กองบรหิารระบบบรกิารสุขภาพจติ 
โทรศพัท์ (ท่ีท างาน) : 02-590-8229 ต่อ 55229  โทรศพัทม์ือถือ :  08-4439-1634 
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(16) บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ หรือ เง่ือนไขการด าเนินงานร่วมกัน  ระหว่างหน่วยงาน PM หลกั และ 
หน่วยงาน PM ร่วม  (กรณีทีเ่ป็นตวัช้ีวดัทีเ่ป็นการบริหารโดยหน่วย PM ร่วม หรือ Joint PM) 

• หน่วยงานท่ีเป็นหน่วย PM (บริหารติดตามผล) คือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  

1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานทีจ่ะเป็นการตอบสนองตวัชีว้ดัในภาพรวมทัง้ประเทศ 
2. อ านวยการและประสานงานใหเ้กดิการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกกรมสุขภาพจติ 
3. ตดิตาม ก ากบั รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จดัท า และส่งผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาการรายงาน

ตามเน้ือหาของตวัชีว้ดัในภาพรวมของกรมสุขภาพจติ 
4. ประเมนิผล และวเิคราะหปั์ญหา อุปสรรคของการบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ของทุกพืน้ที ่เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการ

ด าเนินงานในภาพรวมทัง้ประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
5. รบัการประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตวัชีว้ดัตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

• หน่วยงานท่ีด าเนินงานและรบัการประเมิน คือ หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง  
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในจงัหวดัที่อยู่พื้นที่ที่รบัผดิชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตวัชี้วดั 

ประกอบด้วย การบริการบ าบัดรักษาอย่างเหมาะสม การวัดผลลัพธ์การรักษาด้วยเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ  
การบนัทกึขอ้มูลผลลพัธ์การรกัษาแบบผู้ป่วยในจนหาย/ทุเลา และมีระบบฐานขอ้มูลการบรกิารที่เชื่อมโยงเขา้กับระบบ
ฐานขอ้มลูส่วนกลางของกรมสุขภาพจติ เป็นตน้ 

2. น านโยบายบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแบบผู้ป่วยในที่มีการวดัผลการหายทุเลาไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การ 
จัดโครงสร้างหน่วยบริการ การก าหนดเป็นค ารับรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และ  
ท าการรายงานผลตามแบบรายงานทีก่ าหนด 

3. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องและผู้ร ับผิดชอบงานสุขภาพจิตเพื่อให้เกิดการด าเนินงานทัง้ในและนอก  
กรมสุขภาพจติย่างต่อเนื่องในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 

4. สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยบรกิารสาธารณสุขในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบใหส้ามารถด าเนินงาน เพื่อคุณภาพ
การบรกิารผูป่้วยโรคจติเภทและโรคซมึเศรา้ และบรรลุค่าเป้าหมาย 

5. ประเมนิผล และวเิคราะหปั์ญหา อุปสรรค เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 


