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ยุทธศาสตร์กระทรวง (4E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี 2560
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
41. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 42. อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ
2. ชุมชน หมู่บ้านมีระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนที่เข้มแข็ง สมาชิกชุมชน หมู่บ้าน มี
วัฒนธรรมสุขภาพที่ยั่งยืน
4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เข้าถึงรายบุคคลทั่วทั้ง
จังหวัด ดูแลแบบองค์รวมตั้งแต่เกิดจนตายด้วยกลไกของชุมชน หมู่บ้าน ครอบครัว และ
ทักษะสุขภาพของประชาชน
41. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานสุขภาพจิต
ระดับ ๓
หน่วยวัด
ระดับความสําเร็จ
ร้อยละ ๑.๐๐๐๐
ประเภท KPI
 Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คําอธิบาย
การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธี
ทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน์ว่า ได้ผลชัดเจน เช่น จิตบําบัด เภสัชบําบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ หรือ
ได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ Depressive Disorder
ตามมาตรฐานการจํ า แนกโรคระหว่ า งประเทศขององค์ ก รอนามั ย โลกฉบั บ ที่ 10 ( ICD - 10: International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรือ
เที ยบเคียงในกลุ่ มโรคเดีย วกั นกั บการวินิจ ฉัยตามเกณฑ์ วินิ จฉัยโรคของสมาคมจิ ตแพทย์อเมริกัน ฉบั บที่ 4 (DSM-5:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) ที่ ม ารั บ บริ ก าร สะสมมาตั้ งแต่ ปี งบประมาณ 2552
สะสมมาจนถึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งรายเก่าและรายใหม่
การฆ่าตัวตายสําเร็จ คือ การกระทําของบุคคลในการปลิดชีวิตตนเองโดยสมัครใจและ เจตนาที่จะตายจริง
เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่ง อาจจะกระทําอย่างตรงไปตรงมาหรือกระทําโดยอ้อม
ด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งกระทําได้สําเร็จ
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1
กิจกรรม
ดําเนินงาน

น้ําหนัก
(Wi)

เกณฑ์การให้คะแนน

41.1. ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต
41.2. อัตราการ
ฆ่าตัวตายสําเร็จ
รวม

0..50

คะแนน คะแนนถ่วง
น้ําหนัก
ที่ได้
1
2
3
4
5
(WixCi)
(Ci)
4๘.๕๑ ๔๘.๖๙๕ 48.๘๘๐ ๔๙.๐๖๕ 49.250 C1
W1xC1

0.50

๖.๘๖

๖.๕๘

6.30

1.00

6.02

5.74

C2

W2xC2
∑(wixci)
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2
กิจกรรมดําเนินงาน
41.1. ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต
41.2. อัตราการฆ่าตัวตาย
สําเร็จ
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน คะแนนถ่วง
ที่ได้
น้ําหนัก
1
2
3
4
5
(Ci)
(WixCi)
0..50 49.25 ๓๙.๔๔ 49.63 ๔๙.๘๒ 50.01 C1
W1xC1

น้ําหนัก
(Wi)

0.50

๖.๘๖

๖.๕๘

6.30

6.02

5.74

1.00

C2

W2xC2
∑(wixci)

สูตรคํานวณ
๔๑.๑ ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีม่ ารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ สะสมถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
=
X ๑๐๐
จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุก (ร้อยละ ๒.๗ ของประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป)
๔๑.๒ อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ
จํานวนผู้ฆ่าตัวตายสําเร็จ
=
X ๑๐๐,๐๐๐
จํานวนประชากรกลางปี ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
2. อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ

ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๓๔.๐๒
๔๕.๙๓
๕๓.๒๑
๖.๔๑
๕.๖๙
๕.๗๔

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
๑. รายงานการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.thaidepression.com /หน่วยบริการ
สาธารณสุขพื้นที่ นําส่งรายงานข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการวินิจฉัย จาก Hos.XP รูปแบบ file ข้อมูล excel ที่
กําหนดส่งผ่านทาง E-mail:depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com
๒. ระบบรายงานการเฝ้าระวังติดตามผู้ทําร้ายตนเอง www.suicidethai.com และ 110.164.191.88/suicide / หน่วย
บริการบันทึกรายงานการฆ่าตัวตาย รง 506 S ออนไลน์ ที่ 110.164.191.88/suicide และ www.suicidethai.com
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางจารินี คูณทวีพันธ์
โทรศัพท์ที่ทํางาน 044-611562 ต่อ 14๖

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ 08๑-๘๗๙๙๒๓๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นางวิภาพร เสตะจันทน์
โทรศัพท์ที่ทํางาน044-611562 ต่อ 14๖

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ 08๗-๔๔๐๗๑๑๑
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