
ประเด็นการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้ 

ตัวช้ีวัดการเข้าถึงบริการ : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (มากกว่าร้อยละ 31) 
ประเด็นการตรวจราชการ 

ไตรมาส ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ/ต าบล/หน่วยบริการ 
ไตรมาสที่ 1 

 
 

มีแผนด าเนินการเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใน Service plan จิตเวชของเขต
สุขภาพ โดย 

 ให้ทุกเขตสุขภาพมีแผนการด าเนินการโรค
ซึมเศร้าใน Service plan จิตเวช 

 ในแผนมีการก าหนดเป้าหมายอัตราการ
เข้าถึงบริการที่ชัดเจน และก าหนดกลุ่มเสี่ยง
เป้าหมาย 

 มีการก าหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย จาก
รพ.สต ไปยัง รพช. ไปยัง รพท หรือ ไปยัง
โรงพยาบาลที่มีจิตแพทย์ 

 มีแนวทางการบริหารจัดการยาต้านเศร้า 
เช่น Fluoxetine หรือ sertraline 

 มีแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น การอบรมการใช้เครื่องมือคัดกรองและ
ประเมินภาวะซึมเศร้า 2Q, 9Q, 8Q ส าหรับ
พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  การ
อบรม CPG-MDD-GP ส าหรับแพทย์จบใหม่ 

 มีการวางระบบและการรายงานผลการ

1. มีคณะท างานระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/รพท./รพช.และตัวแทน
จาก รพ.สต ท าหน้าที่วางแผน ก ากับติดตาม
การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ
ดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยตามตัวชี้วัดนี้ 

2. มีแผนการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ที่มีความ
ชัดเจนในประเด็นเหล่านี้ เช่น  
- เป้าหมายการด าเนินงาน  
- กลุ่มเสี่ยงที่จะคัดกรอง (กลุ่มผู้ป่วยโรค

เรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์/
หลังคลอด กลุ่มติดสุรา/สารเสพติด กลุ่มผู้
สูญเสียทรัพย์สินหรือคนที่รัก)  

- ระบบ/แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัด   
- รายการยาต้านเศร้าในจังหวัด  
- แนวทางการรายงานจ านวนผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาของ
หน่วยบริการในจังหวัด   

1. มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2. มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้าในคลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกผู้สูงอายุ คลินิก
ANC คลินิกจิตเวช 

3. มีแพทย์ในรพช./รพท. ที่ผ่านการอบรม แนวทางการ
จัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 



ประเด็นการตรวจราชการ 
ไตรมาส ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ/ต าบล/หน่วยบริการ 

ปฏิบัติงานจากหน่วยบริการในจังหวัดต่างๆ 

 มีแผนการนิเทศหรือเป็นพ่ีเลี้ยงของ
โรงพยาบาลจิตเวชหรือศูนย์สุขภาพจิตที่
ประจ าเขตสุขภาพนั้นๆ 

- แผนการอบรมซ่อมเสริมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า 

ไตรมาสที่ 2 มีการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานเพื่อเพ่ิมการ
เข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้แก่ 

- การอบรมพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการคัดกรองและ
ประเมินภาวะซึมเศร้า 

- การอบรมพัฒนาศักยภาพของแพทย์ในการ
วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

- การบริหารจัดการยาต้านเศร้าระดับเขต 
- การนิเทศหรือการเป็นพี่เลี้ยงของโรงพยาบาล

จิตเวชหรือศูนย์สุขภาพจิต 

มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ 
- การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการคัดกรอง

และประเมินภาวะซึมเศร้า 
- ระบบและแนวทางการส่งต่อในจังหวัดและ

การส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ยุ่งยากรุนแรง
ซับซ้อนไปยัง โรงพยาบาลจิตเวช 

- ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการยา
ต้านเศร้าในจังหวัด 

- การอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 
- ปัญหาอุปสรรคการรวบรวมและรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน 

1. มีการคัดกรองและประเมินภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มหญิง
ตั้งครรภ์/หลังคลอด กลุ่มติดสุรา/สารเสพติด กลุ่มผู้
สูญเสียทรัพย์สินหรือคนที่รัก 

2. เพ่ิมประสิทธิผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ
การส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

3. เพ่ิมประสิทธิผลและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ
การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

4. มีการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

ไตมาสที่ 3 1. ประเมินผลการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้า ระดับเขตและรายจังหวัดตามเกณฑ์ 

2. อัตราการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นผลต่อเนื่องของการ
ดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึง
บริการ (ถ้าการเข้าถึงบริการมีคุณภาพ อัตราการ
ฆ่าตัวตายควรลดลง) 

3. มีการป้องกันอุปสรรคและแก้ไขปัญหาของการ

1. ผลการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของ
จังหวัดตามเป้าหมาย 

2. อัตราการฆ่าตัวตายของจังหวัดซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
สอดคล้องกับการเข้าถึงบริการ (ถ้าการเข้าถึง
บริการมีคุณภาพ อัตราการฆ่าตัวตายควรลดลง) 

3. อุปสรรคของการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 

1. ผลการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ได้แก่  
ด้านปริมาณ 

- ผลการคัดกรอง/ประเมินภาวะซึมเศร้า 
- จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับวินิจฉัยและรักษา 
- จ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ 
- จ านวนผู้ป่วยที่หายทุเลา 
- จ านวนผู้ป่วยที่กลับเป็นซ้ า 



ประเด็นการตรวจราชการ 
ไตรมาส ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ/ต าบล/หน่วยบริการ 

ด าเนินงานในภาพรวมของเขต ได้แก่ การคัดกรอง การประเมินภาวะซึมเศร้า 
การส่งต่อพบแพทย์  การวินิจฉัยและรักษา  
การติดตามป้องกันการกลับซ้ า  การเฝ้าระวัง
การฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ด้านคุณภาพโดยการสุ่มประเมิน 
- กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองหรือไม่ 
- กลุ่มท่ีได้รับคัดกรองแล้วได้รับการส่งเสริม

ป้องกันหรือไม่ 
- กลุ่มท่ีได้รับการประเมินได้รับสุขภาพจิตศึกษา

เรื่องโรคซึมเศร้าและส่งต่อไปรับการวินิจฉัย 
รักษาหรือไม่ 

- กลุ่มท่ีได้รับการรักษาด้วยยาได้รับการรักษาอย่าง
ต่อเนื่องจน 9Q<7 ครบ 6 เดือนหรือไม่ 

- กลุ่มท่ีหายทุเลา ได้รับการดูแลเฝ้าระวัง ไม่กลับ
เป็นซ้ าหรือไม่ 

2. การเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ าและการป้องกันฆ่าตัว
ตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

3. การฆ่าตัวตายของประชากรในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบซึ่ง
เป็นผลต่อเนื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (ถ้า
การเข้าถึงบริการมีคุณภาพ อัตราการฆ่าตัวตายควร
ลดลง) 

4. มีการป้องกันอุปสรรคและแก้ไขปัญหาของการ
ด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การคัดกรอง/
ประเมินภาวะซึมเศร้า การส่งต่อพบแพทย์  การ
วินิจฉัยและรักษา  การติดตามป้องกันการกลับซ้ า  
การเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ไตรมาสที่ 4 ประเด็นเดียวกับไตรมาสที่ 3 ประเด็นเดียวกับไตรมาสที่ 3 ประเด็นเดียวกับไตรมาสที่ 3 
 


