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19.3

หมวด

อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (ไม่เกินร้อยละ

6.0) 801048

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
แผนที่
การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
โครงการที่
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ลักษณะ/หน่วยวัด
ระดับความสาเร็จ
ระดับการวัดผล
อาเภอ
2
น้ำหนัก :
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระดับความสาเร็จการดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
คานิยาม
ระดับความสาเร็จการดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย หมายถึง อาเภอมีการดาเนินการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาโดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ ลดหรือไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตาย และดูแลเฝ้าระวังในกลุ่มที่มี
ความเสี่ยงไม่ให้กลับไปทาร้ายตัวเอง และมีการช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ในขั้นตอนที่ 1-5
1. มีการวิเคราะห์สถานการณ์ การฆ่าตัวตายและกลุ่มที่พยายามฆ่าตัวตาย ในพื้นที่ ย้อนหลังอย่างน้อย
3 ปี วิเคราะห์หาช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมนาเสนอกรอบ
แนวคิดหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาในเขตที่รับผิดชอบ
2. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ การป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นที่แต่ละอาเภอ ปีงบประมาณ
2563
3. มีการคัดกรองซึมเศร้า ด้วย 2Q ในกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ป่วยโรคทางกายเรื้อรัง (เบาหวาน
ไตวายเรื้อรัง มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอด เลือด) 2) หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด 3) ผู้มี
ปัญหาสุรา/ยาเสพติด 4) ผู้สูงอายุ 5) ผู้ที่มาด้วยอาการซึมเศร้า ชัดเจน 6) ผู้ป่วยที่มีอาการทางกายหลาย
อาการที่หาสาเหตุไม่ได้ 7) ผูท้ ี่มีการสูญเสีย : คนรักหรือทรัพย์สิน จานวนมาก (ไม่จาเป็นจะต้องครบทุก
กลุ่ม ขึ้นอยู่กับนโยบายของพื้นที่จะเน้นกลุ่มใด) อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกินร้อยละ 6.0/มีการ
รายงาน รง 506 S ทุก case ทั้งพยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสาเร็จภายใน 10 วัน/มีการติดตามเยี่ยม
ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าในรอบ1 ปี และมีการลงข้อมูลติดตามเยี่ยมในระบบ Hosxp
ทุก Case (รหัส Z915= Personal history of self-harm)
4 มีการพัฒนาระบบบริการให้.ผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 1(โรคติดสุราคือรหัส F10.20-F10.29)
5. อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกินร้อยละ 6.0/มีการรายงาน รง 506 S ทุก case ทั้งพยายามฆ่าตัว
ตายและฆ่าตัวตายสาเร็จภายใน 10 วันและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพ ร้อยละ 70 (รหัส
F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงใน
ปีงบประมาณ 2563)
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วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระดับความสาเร็จการดาเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายได้

กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ทุกอาเภอ
- รวบรวมข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับอาเภอ ตามขั้นตอนที่ 1-5

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับอาเภอ โดยดูจากเอกสารหลักฐาน

ระยะเวลาประเมินผล

- การดาเนินงานขั้นตอนที่ 1-2 ประเมินในรอบ 6 เดือนแรกและการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3-5 ประเมิน
ในรอบ 6 เดือนหลัง

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับความสาเร็จ
6 เดือนแรก
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
คะแนนรวม





รอบการประเมิน /คะแนนการประเมิน
คะแนน
6 เดือนหลัง
1
1
3



5 คะแนน

แนวทางการประเมินผล
รอบการ
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภา/ขั้นตอน ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/เอกสาร/
ประเมิน
การดาเนินงาน
หลักฐานต่างๆ ดังนี้
รอบ
ขั้นตอนที่ 1
- รายงานผลวิเคราะห์สถานการณ์
6 เดือนแรก - มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา
ปัญหาการฆ่าตัวตายสาเร็จและกลุ่มที่
การฆ่าตัวตายสาเร็จและกลุ่มที่
พยายามฆ่าตัวตาย โดยใช้ข้อมูล
พยายามฆ่าตัวตาย พร้อมทั้ง
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
นาเสนอกรอบแนวคิดหรือมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาในเขตที่
- วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรคของ
รับผิดชอบ
การดาเนินงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- นาเสนอกรอบแนวคิดหรือมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาในเขตที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 2
- จัดทาแผนปฏิบัติการ การ
ดาเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาการ

- - มีแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการฆ่าตัวตายในพื้นแต่ละ

คะแนน

1
4
5 คะแนน
คะแนน

1

1

เอกสาร/
หลักฐาน
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ฆ่าตัวตายในพื้นที่แต่ละอาเภอ
ปีงบประมาณ 2563

อาเภอ เสนอผู้บริหาร

แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
รอบการ
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภา/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเมิน
ขั้นตอนที่ 3
3.1 มีการดาเนินงานคัดกรองซึมเศร้าด้วย 2Q ใน 7 กลุ่มเสี่ยง
รอบ (ร้อยละความของการดาเนินงานคัดกรองในแต่ละกลุ่ม )
6 เดือน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานคัดกรองภาพรวม 7
แรก กลุ่มใน รอบ 6 เดือน เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

0.50

0.75

1

1.25

1.5

ร้อยละ

≤30

35

40

45

>50

ประเมินจากผลงาน/
คะแนน
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐาน
ต่างๆ ดังนี้
รายงานผลการคัดกรอง
ซึมเศร้าผ่าน HDCรอบ 6 1.5
เดือน พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหาร

3.2 มีการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตาย (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 - รายงานผลการ
- กันยายน 2563 ) เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทาง
ติดตาม ผู้พยายาม
การแพทย์ และหรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่าง
ฆ่าตัวตายผ่าน HDC
เหมาะสม และไม่กลับมาทาร้ายตนเองซ้าอีกครั้งในช่วงเวลา
รายงานผลการคัด
1 ปี (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
กรองซึมเศร้าผ่าน
ร้อยละความสาเร็จของการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตายใน
HDCรอบ 6 เดือน
รอบ 6 เดือน เกณฑ์การให้คะแนน
พร้อมระบุปัญหา
คะแนน
0.1
0.30
0.50
0.70
1
อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข/
ร้อยละ
≤80
85
90
95
100
ข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหาร
3.3 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพ ร้อยละ 70 (รหัส
F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสม
มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2563)
ให้ได้ตามเกณฑ์
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพสะสม ใน

- หลักฐานจากข้อมูล
ศูนย์ซึมเศร้า
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์รอบ 6

1

0.5

เอกสาร/
หลักฐาน
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รอบ 6 เดือน เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

ร้อยละ

≤50

55

60

65

>70

เดือน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหาร

แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
รอบการ
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภา/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเมิน
รอบ
6 เดือน
หลัง

ขั้นตอนที่ 4
มีการพัฒนาระบบบริการให้ผู้ป่วยโรคติดสุราให้เข้าถึงบริการ
สุขภาพจิตเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (โรคติดสุราคือรหัส
F10.20-F10.29) ในรอบ 9 เดือน
ผู้ป่วยโรคติดสุราเข้าถึงบริการสุขภาพจิตเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 (โรคติดสุราคือรหัส F10.20-F10.29)
คะแนน
ร้อยละ

0.1
< 0.20

0.30
0.40

0.50
0.60

0.70
0.80

ประเมินจากผลงาน/
ข้อมูล/เอกสาร/
หลักฐานต่างๆ ดังนี้

คะ
แนน

- หลักฐานจาก
ข้อมูล HDC

1

-

1

1
>1

ขั้นตอนที่ 5
5.1 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพ ร้อยละ 70 (รหัส F32.x,
F33, F34.1, F38.x และ F39.x ที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2563) ให้ได้ตามเกณฑ์
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพสะสม ใน
รอบ 9 เดือน เกณฑ์การให้คะแนน
0.1
0.30
0.50
0.70
1
คะแนน
ร้อยละ
≤50
55
60
65
>70

หลักฐานจากข้อมูล
ศูนย์ซึมเศร้า
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์รอบ 9
เดือน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค แนว
ทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหาร

เอกสาร/
หลักฐาน
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5.2 มีการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตาย (ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 - รายงานผลการ
กันยายน 2563 ) เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ และ
ติดตาม ผู้พยายาม
หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสม และไม่กลับมาทาร้าย
ฆ่าตัวตายผ่าน HDC
ตนเองซ้าอีกครั้งในช่วงเวลา 1 ปี (ตุลาคม2562 - กันยายน 2563) ร้อยละ
รายงานผลการคัด
100
กรองซึมเศร้าผ่าน
ร้อยละความสาเร็จของการติดตามผู้พยายามฆ่าตัวตายใน รอบ 9
HDCรอบ 9 เดือน
เดือน เกณฑ์การให้คะแนน
พร้อมระบุปญ
ั หา
คะแนน

0.1

0.30

0.50

0.70

1

ร้อยละ

≤80

85

90

95

100

แนวทางการประเมินผล (ต่อ)
รอบการ
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภา/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประเมิน
ขั้นตอนที่ 5 (ต่อ)
5.3 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จไม่เกินร้อยละ 6.0
อัตราของการฆ่าตัวตายสาเร็จใน รอบ 9 เดือน เกณฑ์การให้
คะแนน

ผู้กากับ
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอ
บการ
รายงานผล
การ
ดาเนินงาน

คะแนน

0.40

0.60

1

1.60

2

อัตรา/แสน
ปชก.

< 10.80

9.60

8.40

7.20

>6.0

1

อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข/
ข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บริหาร

ประเมินจากผลงาน/ข้อมูล/
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี้
-รายงานผลอัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จในรอบ 9เดือน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข/

คะแนน

2
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