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(1) ล าดบัตวัช้ีวดัตามค ารบัรองฯ ระดบัหน่วยงานในกรมฯ : (4) มิติการประเมิน  : 
ตวัช้ีวดัท่ี 8 มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผล 

    
(2) ช่ือตวัช้ีวดั : (5) หน่วย PM (บริหารและติดตามผล) : 
ร้อยละของจงัหวดัในเขตสุขภาพท่ีมีค่าการเข้าถึงบริการของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านเป้าหมาย ร้อยละ 68  

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต         

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

หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง 

 
(7) ค าอธิบาย :  
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่ได้รบัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคม
จติแพทย์อเมรกิัน 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) 
 การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านเป้าหมายร้อยละ 68  หมายถงึ การทีป่ระชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป
ทีม่ภีูมลิ าเนาในแต่ละจงัหวดัทีไ่ดร้บัการวนิิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศรา้ ไดร้บัการบรกิารตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวงัโรค
ซมึเศรา้ระดบัจงัหวดั และแนวทางการจดัการโรคซึมเศรา้ส าหรบัแพทย์เวชปฏิบตัิทัว่ไป (CPG MDD GP) หรอืไดร้บั
การช่วยเหลอืตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบรกิารทุกสถานบรกิารของประเทศไทย ส าหรบัผู้ซึ่ง
ได้รับการวินิจฉัยไม่ว่าจะรายเก่าหรือรายใหม่จากหน่วยบริการเชื่อมโยงกับชุมชนในพื้นที่  โดยก าหนดเกณฑ์             
รอ้ยละการเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ระดบัจงัหวดัทีร่อ้ยละ 68   
   
(8) สูตร/วิธีการค านวณ  :  

ร้อยละการเขา้ถึงบริการผูป่้วยโรคซึมเศร้าระดบัจงัหวดั 
จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีมูลิ าเนาในจงัหวดั  
มารบับรกิารสะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึปีงบประมาณ 2563 

X 100 
จ านวนผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีมูลิ าเนาในจงัหวดั  

คาดประมาณจากค่าความชุกทีไ่ดจ้ากการส ารวจ 
 

ค าอธิบายสูตร : 

• ตวัตัง้ คอื จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ที่มารบั
บรกิารสะสมมาตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึในปีงบประมาณ 2563 ในหน่วยบรกิาร/สถานพยาบาล รพศ./รพท./
รพช./รพ.สต. และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจงัหวดัในประเทศไทย รวมทัง้รพ./สถาบนัจติเวชในสงักดักรมสุขภาพจติ 
ในภาพรวมของจงัหวดั 

• ตวัหาร คอื จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทัง้ประเทศ ที่มอีายุ 15 ปี    
ขึน้ไป (อตัราความชุกจากการส ารวจระบาดวทิยาของโรคซมึเศรา้ปี 2551 โดยกรมสุขภาพจติ โดยสุ่มตวัอย่างของ
ประชากรไทย ที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวม          
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ทัง้ประเทศ 2.7%  แยกเป็น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากรประจ าปี 
2561 ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไปของส านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  

 
 
 

ร้อยละของจงัหวดัในเขตสุขภาพท่ีมีค่าการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผา่นเป้าหมายร้อยละ 68 

จ านวนจงัหวดัทีร่บัผดิชอบในเขตสุขภาพทีม่อีตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ≥ รอ้ยละ 68 
X 100 

จ านวนจงัหวดัทัง้หมดทีส่ถาบนั / โรงพยาบาลจติเวชในสงักดักรมสุขภาพจติรบัผดิชอบในเขตสขุภาพ  
 

ค าอธิบายสูตร : 

• ตวัตัง้ คอื จ านวนจงัหวดัในเขตสุขภาพทีม่อีตัราการเขา้ถงึบรกิารของผูป่้วยโรคซมึเศรา้ ≥ รอ้ยละ 68 ซึง่เป็นผูป่้วย
โรคซมึเศรา้ (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) อายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีม่ภีูมลิ าเนาในจงัหวดัมารบับรกิาร
สะสมตัง้แต่ปีงบประมาณ 2552 จนถงึในปีงบประมาณ 2563 ทัง้รายเก่าและรายใหม่ ในหน่วยบรกิารสาธารณสุข 
(รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./สถานบริการสุขภาพปฐมภูมิศูนย์สุขภาพชุมชน) และสถาบัน/ รพ.จิตเวชในสังกัด       
กรมสุขภาพจติของจงัหวดัทีร่บัผดิชอบทัง้หมด 

• ตวัหาร คอื จ านวนจงัหวดัทัง้หมดทีส่ถาบนั/ โรงพยาบาลจติเวชในสงักดักรมสุขภาพจติรบัผดิชอบในเขตสุขภาพ  
  

วิธีการค านวณการคาดประมาณการจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
อตัราความชุกโรคซมึเศรา้ 

X จ านวนประชากรประจ าปี 2561 
100 

 
ส าหรบัการคาดประมาณการจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้ารายจงัหวดั  ให้น าความชุกของภาคไปค านวณ     

ตามวธิกีารขา้งต้น แต่ไม่สามารถน าไปอ้างองิทางวชิาการได ้เน่ืองจากระเบยีบวธิวีจิยัในปี 2551 ออกแบบการอ้างองิ
ทางวิชาการในระดับภาคเท่านั ้น ตามตารางความชุกของโรคซึมเศร้าประเทศ / ภาค / พื้นที่  (ร้อยละ) ดังนั ้น                     
การคาดประมาณการรายจงัหวดัจงึเป็นเพยีงการคาดประมาณการเพื่อน าไปวางแผนด าเนินการใหถ้งึเป้าหมายเท่านัน้ 

ตารางความชุกของโรคซึมเศร้าประเทศ / ภาค / พื้นท่ีการส ารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 
รวมทัง้ประเทศ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ กทม. 

2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1 
จากการส ารวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต ตวัอย่างประชากรไทยอายุตัง้แต่ 15 ปีข้ึนไป 19,000 ราย 
 
(9) เกณฑก์ารให้คะแนน :  
    ร้อยละของจงัหวดัในเขตสขุภาพท่ีมีค่าการเขา้ถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าผ่านเป้าหมายร้อยละ 68 

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

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

1 - รอ้ยละ 15 
2 - รอ้ยละ 16 - 35 
3 - รอ้ยละ 36 - 55 
4 - รอ้ยละ 56 - 74 
5 -                   ≥ รอ้ยละ 75 
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ตวัอยา่งของการค านวณเพื่อให้คะแนนของระดบัจงัหวดั 

เขตสุขภาพที่ A จังหวัดที่ร ับผิดชอบมีทัง้หมด จ านวน 7 จังหวัด มีจ านวน 5 จังหวัด ที่ผ่านตามเกณฑ ์       
ร้ อ ย ล ะข อ งผู้ ป่ ว ย โ รค ซึ ม เศ ร้ า เข้ า ถึ งบ ริก า รต าม ที่ ก า ห น ด ไว้ คื อ เท่ า กั บ ห รือ ม าก ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  68                                  
ใหเ้อา 5 หารดว้ย 7  คณูดว้ย 100 คดิเป็นรอ้ยละ 71.4 แลว้น ามาเทยีบค่าคะแนนตามตารางขา้งตน้ได ้เท่ากบั 4 คะแนน 
 
(10) เงื่อนไข :  

รอบการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงาน 
รอบคร่ึงปีงบประมาณ 
(5 เดือน : ต.ค. - ก.พ.) 

และ 
รอบปีงบประมาณ 

(11 เดือน : ต.ค. - ส.ค.) 

หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง มกีารด าเนินการดงันี้ 
1. ท าการชี้แจง ด าเนินการส ารวจ หรอืค้นหาผูร้บัผดิชอบทีย่งัไม่ผ่านการอบรม  การดูแล
เฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของพื้นที่ร ับผิดชอบ พร้อมปรับปรุงท าเนียบหรือทะเบียน
ผูร้บัผดิชอบการบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ในหน่วยบรกิารใหเ้ป็นปัจจุบนั 

2. หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่รบัผิดชอบเขตสุขภาพ สนับสนุน หรือจัดให้มี     
การอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าของกรมสุขภาพจิตส าหรับพยาบาล  /  
นักวชิาการ / เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่รบัผิดชอบการบรกิารผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของ
พืน้ทีร่บัผดิชอบ 

3. หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่ร ับผิดชอบเขตสุขภาพ สนับสนุนหรือจัดให้มี      
การอบรมแนวทางการจดัการโรคซมึเศรา้ส าหรบัแพทย์ทีจ่บใหม่และแพทย์เวชปฏบิตัิ  
ที่ร ักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในหน่วยบริการ  / สถานพยาบาลของแต่ละจังหวัด              
ทีร่บัผดิชอบ 

4. ประเมนิผล และวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรบัปรุงแก้ไขการด าเนินงานของพื้นที่ให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ และส่งรายงานตามตวัชีว้ดั (รอบ 11 เดอืน) 

5. ส่งเสรมิหน่วยงานในพื้นที่ที่รบัผิดชอบ / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ผลงานและ
น าเสนอแนวทางการด าเนินงานทีป่ระสบผลส าเรจ็เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัหน่วยงาน
อื่น ๆ ใหเ้กดิประโยชน์ 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิและกองบริหารระบบบริการสขุภาพจิต ด าเนินการดงันี้ 
1. ประเมิน และวิเคราะห์ผลการเข้าถึงบรกิารโรคซึมเศร้า โดยประเมินผลจากมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม ของระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข  

2. สนับสนุนองคค์วามรู/้ เทคโนโลย ีจากส่วนกลาง 
 
 (11) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 2561 2562 
รอ้ยละการเขา้ถึงบรกิารผู้ป่วยโรคซึมเศรา้ระดบั
จงัหวดั 

รอ้ยละ 54.16 61.21 66.76 
(ขอ้มลู ณ 25 ส.ค.62) 
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(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจดัเกบ็ข้อมูล : 
ข้อมูลจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารบับริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  โดยแยกตามรายจังหวัดใน 

เขตสุขภาพ จากระบบคลงัขอ้มลูดา้นการแพทยแ์ละสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
 
(13) แนวทางการประเมินผล :  

รอบการรายงาน / 
ประเมิน 

ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร /  
หลกัฐานต่างๆ ดงัน้ี 

ก าหนดการจดัส่งผลงาน / 
หลกัฐาน 

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

1. ผลงาน “ร้อยละ 75 ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ม ี    
ค่าการเข้าถึงบริการของผู้ ป่ วยโรคซึมเศร้าผ่ าน
เป้าหมาย รอ้ยละ 68” 

2. โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์จะประมวลผลขอ้มลู
ผูป่้วยโรคซมึเศรา้ทีเ่ขา้รบับรกิารในหน่วยบรกิาร
สาธารณสุขจากจากระบบคลงัขอ้มลูดา้นการแพทยแ์ละ
สุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 

3. หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง รายงานการด าเนินงาน/ 
กจิกรรมเพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารของผู้ป่วยโรคซมึเศรา้
ในพืน้ที ่ประเมนิผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค  

4 กนัยายน 2563 

 
(14) ผู้ก ากบัดแูลตวัช้ีวดั :  

ช่ือ-สกลุ: ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัท์ (ท่ีท างาน) : 0-4535-2599   โทรศพัทม์ือถือ : 08-9949-4885  
 

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

        E-mail : burinsura@hotmail.com 
 

(15) ผู้จดัเกบ็ขอ้มูล  :  
ช่ือ-สกลุ : นายประมอญ  พมิพห์ล่อ  ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัท์มือถือ: 08-8581-7727  E-mail : proj207@hotmail.com 

 
ช่ือ-สกลุ : นางรุง้มณี   ยิง่ยนื    ศูนยว์จิยัและฝึกอบรม  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัท์มือถือ: 08-3797-8881  E-mail : rungring17@yahoo.com 

 
ช่ือ-สกลุ : นายอรรถกร  วงคอ์นันต ์   ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์ 
โทรศพัท์มือถือ: 08-3128-7033  E-mail : info@thaidepresssion.com 
 
  ช่ือ-สกลุ : นายวรีะพงค ์ ผาปรางค ์   ฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์
 โทรศพัท์มือถือ: 08-8599-4087  E-mail : depression54@hotmail.com 



        
             (ร่าง) คู่มือค าอธิบายตวัช้ีวดัตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการของหน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิต 
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ช่ือ-สกลุ: นางสาวธนเนตร ฉนัทลกัษณ์วงศ์         กลุ่ม/ฝ่ายงานท่ีสงักดั : กองบรหิารระบบบรกิารสุขภาพจติ 
โทรศพัท์ (ท่ีท างาน) : 0-2590-8229 ต่อ 55229  โทรศพัทม์ือถือ :  08-4439-1634 
 

(16) บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบ หรือ เง่ือนไขการด าเนินงานร่วมกนั  ระหว่างหน่วยงาน PM หลกั และ
หน่วยงาน PM ร่วม  (กรณีทีเ่ป็นตวัช้ีวดัทีเ่ป็นการบริหารโดยหน่วย PM ร่วม หรือ Joint PM) 

• หน่วยงานท่ีเป็นหน่วย PM (บริหารติดตามผล) คือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ และกองบริหารระบบ

บริการสุขภาพจิต 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองตัวชี้ว ัดในภาพรวมทัง้ประเทศ
อ านวยการและประสานงานใหเ้กดิการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ในและนอกกรมสุขภาพจติ 

2. สนับสนุนด้านวชิาการ สร้างแรงจูงใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง แก ่ 
สถานบรกิารสาธารณสุข ร่วมกบัโรงพยาบาลจติเวชในแต่ละพืน้ที ่

3. ติดตาม ก ากับ รวบรวมรายงานความก้าวหน้า จัดท า และส่งผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลา       
การรายงานตามเน้ือหาของตวัชีว้ดัในภาพรวม ใหก้บักลุ่มพฒันาระบบบรหิาร กรมสุขภาพจติ 

4. ประเมินผล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการด าเนินงานดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าของทุกพื้นที่      
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานในภาพรวมทัง้ประเทศใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

5. รบัการประเมนิผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตวัชีว้ดัตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 
6. ส่งเสรมิใหเ้กดิการเผยแพร่และการน าผลงานไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในภาพรวมต่อไป 

• หน่วยงานท่ีด าเนินงานและรบัการประเมิน คือ หน่วยบริการจิตเวช 14 แห่ง  
1. วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินงานในจงัหวดัทีอ่ยู่พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตวัชีว้ดั 
2. ประสานงานกบัผูเ้กี่ยวขอ้งและผูร้บัผดิชอบงานสุขภาพจติในพืน้ทีท่ีร่ ับผดิชอบเพื่อให้เกดิการด าเนินงาน   

ทัง้ในและนอกกรมสุขภาพจติ  
3. สนับสนุนด้านวิชาการ สร้างแรงจูงใจ และก ากับติดตามการดูแลเฝ้าระวงัโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยงแก่   

สถานบรกิารสาธารณสุขในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ  
4. สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่รบัผิดชอบให้สามารถ

ด าเนินงาน เพื่อเพิม่การเขา้ถงึบรกิารผูป่้วยโรคซมึเศรา้ 
5. ประเมนิผล และวเิคราะหปั์ญหา อุปสรรค เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขการด าเนินงานของพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพ มากขึน้  
6. ส่งเสริมหน่วยงานในพื้นที่ที่รบัผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเผยแพร่ผลงานและน าเสนอแนวทาง   

การด าเนินงานทีป่ระสบผลส าเรจ็เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัหน่วยงานอื่น ๆ ใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป  
 

 (17) วิธีการประเมิน และให้คะแนนหน่วยงานส าหรบัตวัช้ีวดัท่ีมีการด าเนินงานในลกัษณะ Joint KPI 
 วิธีที่ 1 : เฉลี่ยคะแนนให้แก่หน่วยงานในเขตสุขภาพเดียวกันรับคะแนนเท่ากัน (หน่วยงาน หมายถึง 

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

เฉลีย่คะแนนรวมในเขตสุขภาพใหศู้นยสุ์ขภาพจติ และ / หรอืหน่วยบรกิารจติเวชเดก็ทีร่บัผดิชอบงานในเขตสุขภาพนัน้ 
 วธิทีี ่3 : ใหค้ดิคะแนนตามหน่วยงานทีม่คีะแนนสงูสุด และทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพนัน้ไดร้บัคะแนนเท่ากนั 

(หน่วยงาน หมายถงึ โรงพยาบาล / สถาบนั) 


