(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี ้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
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(1) ลาดับตัวชี้วดั ตามคารับรองฯ ระดับหน่ วยงานในกรมฯ :
ตัวชี้วดั ที่ 14

(4) มิติการประเมิน :
มิติที่ 1 มิติด้าน ประสิทธิผล

(2) ชื่อตัวชี้วดั :
ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รบั การ
เยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต

(5) หน่ วย PM (บริหารและติดตามผล) :
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคริ นทร์

(3) หน่ วยวัด :
ร้อยละ

(6) หน่ วยดาเนินการ / รับการประเมิน :
หน่ วยบริการจิตเวช 20 แห่ง
ศูนย์สขุ ภาพจิตที่1–13

(7) คาอธิบาย :
ภัย พิ บัติ หมายถึง เหตุ การณ์ ห รือ ปรากฏการณ์ ท ี่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยมนุ ษย์ อ ย่า งฉับ พลัน ทันทีก่ อให้เ กิด
ผลกระทบที่มอี ันตรายรุนแรงต่อ บุ คคล ครอบครัว ชุม ชนจนถึงระดับประเทศชาติ และท าให้ร ะบบการดู แลรัก ษาที่มอี ยู่เ ดิมชะงักลง
หรือเพิม่ ความต้อ งการในการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเพือ่ ให้ กลับฟื้น คืนสู่ สภาพปกติ (นิยามขององค์ก ารอนามัยโลก (WHO)
และ The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO))
ภัยพิบัต ิ แบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ ได้แก่ อุ ทกภัย โคลนถล่ม วาตภัย คลืน่ สึนามิ การเกิดไฟป่า แผ่นดินไหวและโรคระบาด
2. ภัยพิบั ต ิจ ากการกระท าของมนุ ษ ย์ ได้แก่ อุ บั ต ิเหตุ ห มู่ ไฟไหม้ การรั ่วไหลของสารเคมี นิค มอุ ตสาหกรรม
หมอกควัน บ่ อขยะไหม้ ภัยแล้ง สถานการณ์ค วามไม่ส งบในพื้นทีจ่ ังหวัดชายแดนใต้ สถานการณ์ วกิ ฤตทางการเมือง เหตุ การณ์
ก่อการร้าย กรณีจบั ตัวประกัน รวมทัง้ เหตุว ิ กฤตหรือความขัดแย้ งความปรองดองที่ทาให้เกิดการชุม นุม (Mob) อั นเนือ่ งมาจาก
การเปลีย่ นแปลงของสังคม/การเมือง/เศรษฐกิจอย่า งรุ นแรงทีม่ ีผลกระทบต่อการรับรู้ต่อสังคมเป็ นวงกว้ าง
ทัง้ นี้ อุ บั ต ิเ หตุ ห มู่ (Mass Casualty Incident : MCI) หมายถึง เหตุ ก ารณ์ ที่ไม่ ค าดคิด ที่ม ีผู้ บ าดเจ็บ เสี ย ชีวติ เกิด ขึ้น
พร้ อ มกันจานวนมากโดยมีผู้ เสี ย ชีวติ พร้อ มกันมากกว่า 5 คน หรือบาดเจ็บ พร้ อมกันมากกว่ า 15 คน ตามคาจ ากัด ความของ
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข และทีม EMS ประเมินเบื้ องต้ นแล้ วพบว่า ผู้ป ระสบภัย จาเป็ นต้ องได้ร ับ
การเยียวยาจิตใจจากทีม MCATT หรือเป็ นอุ บัตเิ หตุทพี่ จิ ารณาแล้วเห็นว่ ามีผ ลกระทบต่อจิตใจของคนในสังคม
ผู้ประสบภาวะวิกฤต หมายถึง ผู้ได้ รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ วกิ ฤต/ภัยพิบัต ิทงทางตรงและทางอ้
ั้
อ ม ประกอบด้ว ย
ผู้ได้รบั บาดเจ็บ ญาติผู้เสียชีวติ /บาดเจ็บ ผู้สูญเสียบ้ าน/ทรัพย์สิน ผู้ อยู่ในเหตุการณ์ และเจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ป ระสบภาวะวิ กฤตที่ มีปั ญ หาสุข ภาพจิ ต ได้ แก่ *ผู้ ป ระสบภาวะวิก ฤตกลุ่ มเสี่ ยงที่ม ีผลคะแนนจากการใช้ แบบ
ประเมิน/คัดกรองอย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1. แบบประเมินระดับความเครียด (Visual Analog Scale) 4 คะแนนขึ้นไป
2. แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 9Q ≥ 7 คะแนน
3. เสี่ยงฆ่าตัวตาย แบบคัดกรอง 9Q เฉพาะข้อ 9 ≥ 1
4. แบบแบบประเมิน PISCES -10 ≥ 9 คะแนน
กรณีผู้ประสบภาวะวิกฤตเป็ นเด็ก ให้ประเมินตามเวชระเบี ยนสาหรับเด็กทีประสบภาวะวิ
่
กฤต/ ภัยพิบัตอิ ายุแรกเกิด - 17 ปี

(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี ้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
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*ผู้ป ระสบภาวะวิ กฤตกลุ่มเสี่ย ง ได้แ ก่ ผู้ป ระสบภาวะวิก ฤตทีต่ ้ องติด ตามเฝ้า ระวังป ัญ หาสุ ข ภาพจิตในระยะต่ อไป
8 กลุ่ม ได้ แก่ 1. ผู้ บาดเจ็บ 2. ญาติผู้เ สีย ชีว ิต 3. ผู้ พิการ 4. ผู้ สู งอายุต ิด บ้ านหรือ ติดเตียง 5. ผู้ม ีป ระวัตใิ ช้ สารเสพติด ในช่ ว ง
2 สัปดาห์ท ี่ผ่านมา 6. ผู้มปี ระวัตกิ ารรัก ษาทางจิต เวช 7. ผู้ม ีความเครียด กังวล ท้อ แท้ สิ้นหวัง จนรบกวนการดาเนินชีว ิต ในช่ว ง
2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา หรือ 8. มีความคิดฆ่าตัวตาย ในช่วง 2 สัปดาห์ทผี่ ่านมา
การเยีย วยาจิ ตใจตามมาตรฐานกรมสุข ภาพจิต หมายถึง การให้ ค วามช่ วยเหลือทางด้า นจิตใจแก่ผู้ ป ระสบภาวะ
วิกฤต โดยใช้กระบวนการต่างๆ ทีม่ หี ลัก ฐานทางวิชาการตามมาตรฐาน/แนวทางของคู่มอื การปฏิบัต ิงานทีมช่ว ยเหลือเยียวยาจิตใจ
ผู้ประสบภาวะวิกฤต หรือมีการประสานการส่ งต่อเครือข่าย / เข้าสู่ ระบบบริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
หน่ วยบริก ารจิต เวช 20 แห่ ง ศู นย์ ส ุขภาพจิ ตที่ 1-13 หมายถึง สถาบั น/รพ.จิต เวชและศู นย์ สุข ภาพจิต ในสั ง กัด
กรมสุ ขภาพจิต ทุก แห่ งที่รบั ผิดชอบพื้นที่ในเขตสุ ข ภาพ มีก ารร่ว มกันด าเนินการในภาพของเขตสุ ข ภาพเพือ่ สนับสนุน ให้ ม ีการ
พัฒนาการบริการแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤตให้สามารถเข้าถึงบริการสุ ขภาพจิตตามมาตรฐานทีม MCATT
(8) สูตร/วิธีการคานวณ :
ั หาสุ ขภาพจิตได้รบั การเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุ ขภาพจิต
ผู้ประสบภาวะวิกฤตทีม่ ปี ญ
ั หาสุ ขภาพจิตทังหมด
ผู้ประสบภาวะวิกฤตทีม่ ปี ญ
้

X 100

(9) เกณฑ์ การให้คะแนน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
(10) เงื่อนไข :
รอบการดาเนินงาน

เป้ าหมายการดาเนินงานในแต่ ละรอบการประเมิ น
ตามระดับคะแนน
รอบ 5 เดือนแรก
รอบ 5 เดือนหลัง
ร้อยละ 55
ร้อยละ 60
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75

รอบครึ่งปี งบประมาณ

แนวทางการดาเนินงาน
1. กรณี ที่ หน่ ว ยรับ การประเมิน มีการปฏิ บัติ งานช่วยเหลือ เยีย วยาจิตใจผู้ป ระสบภาวะวิ กฤต

(5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)

ภายในปี งบประมาณ

และ
รอบปี งบประมาณ
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)

สถาบัน/รพ.จิตเวชและศูนย์สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุ ขภาพจิตทีร่ บั ผิดชอบพื้นทีใ่ นเขตสุ ขภาพ
เดียวกันมีการร่วมกันดาเนินการในภาพของเขตสุ ขภาพ ร่วมกับทีม MCATT ระดับอาเภอ / ระดับ
จังหวัด ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ให้ได้รบั การประเมินคัดกรองภาวะ
ั หาสุ ขภาพจิต ให้มกี ารติดตามดูแลต่อเนือ่ งแก่ผู้ประสบ
สุ ขภาพจิต ซึง่ เมือ่ พบว่ามีความเสี่ยงต่อปญ
ภาวะวิกฤต ตามแนวทางของคู่มอื การปฏิบัตงิ านทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต
(Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) รวมทังมี
้ การประสาน

(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี ้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
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รอบการดาเนินงาน

แนวทางการดาเนินงาน

รอบครึ่งปี งบประมาณ

การส่ งต่อข้อมูลผู้ประสบภาวะวิกฤตกลุ่มเสี่ยงแก่เครือข่าย
หรือระบบบริการอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้มกี ารส่ งแบบรายงาน ดังนี้
1.1 แบบรายงานสถานการณ์เบื้องต้ นการช่วยเหลือเยียวจิตใจผู้ประสบภาวะวิก ฤต
1.2 แบบบันทึกข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT 1)
1.3 ทะเบียนติดตามต่อเนือ่ ง (MCATT 2 สาหรับผู้ใหญ่ / สาหรับเด็ก)
หมายเหตุ กรณีท ี่มสี ถานการณ์ วกิ ฤตเกิด ขึ้นในเขตสุ ขภาพ ทังที
้ พ่ ้ นื ทีร่ ายงานให้ PM ทราบ และ
PM แจ้ งเตือ นให้ ต ิด ตามสถานการณ์ เ บื้ องต้ น หากส่ งแบบรายงานสถานการณ์ เบื้ องต้ น การ
ช่ว ยเหลือ เยียวจิตใจ ผู้ ประสบภาวะวิกฤตไม่ ค รบตามเหตุก ารณ์ ท ี่แจ้ งเตือ น ให้ม ีก ารหัก คะแนน
0.50 คะแนน

(5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)
และ
รอบปี งบประมาณ
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.)

2. กรณี ที่ หน่ วยรับการประเมินไม่มี ผลการปฏิ บัติ งานช่วยเหลือเยียวยาจิ ตใจผู้ป ระสบภาวะ
วิกฤต ภายในปี งบประมาณ เนือ่ งจากไม่ม ีสถานการณ์ วกิ ฤตทีเ่ กิด ขึ้นในเขตสุ ข ภาพนัน้ หรือหากมี
สถานการณ์ ว ิกฤตแต่ผู้ ป ระสบภาวะวิกฤตปฏิ เสธการเข้า เยี่ยม/ไม่ม ีผู้ไ ด้ รบั ผลกระทบ/ไม่ พบผู้ ท ี่ม ี
ความเสี่ยงต่อภาวะสุ ขภาพจิต ให้มกี ารนาผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 หน่ ว ยงานสั ง กัด กรมสุ ขภาพจิต ด าเนินการจัด ท าแผนความต่ อ เนื่อ งทางภารกิจ/แผน
ประคองกิจ การ โดยมีก ารประเมินความเสี่ ย งต่ อการจัด การกระบวนการที่จ ะส่ งผลกระทบต่ อการ
บริก าร มีก ารวิเคราะห์ ผ ลกระทบ และจัดสรรทรัพยากรในการบริห ารการด าเนินงานให้ ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ
2.2 สถาบั น/รพ.จิต เวชและศูนย์ สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุ ข ภาพจิตทุ กแห่งที่รบั ผิดชอบพื้นทีใ่ น
เขตสุ ขภาพ มีก ารร่ว มกัน วิเ คราะห์ ป ั ญ หาอุ ปสรรคในการด าเนินงานวิก ฤตสุ ขภาพจิต ร่ว มกั บ
เครือ ข่ า ยในเขตสุ ขภาพและจัด ท าแผนการด าเนินงานเพื่อ แก้ ไขป ั ญ หา รวมทัง้ รายงานผลการ
ดาเนินงาน
2.3 สถาบัน/รพ.จิตเวชและศู นย์สุ ขภาพจิตในสังกัดกรมสุ ขภาพจิต ทุก แห่ง ทีร่ ับผิด ชอบพื้นทีใ่ น
เขตสุ ขภาพ มีการร่ วมกัน วิเคราะห์ค วามเสี่ ยงสาธารณภัย / ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นร่ว มกับจังหวัด /
เขตสุ ขภาพและจัดทาแผนรับมือ สถานการณ์วกิ ฤต
2.4 สถาบั น/รพ.จิต เวชและศูนย์ สุขภาพจิตในสังกัดกรมสุ ข ภาพจิตทุ กแห่งที่รบั ผิดชอบพื้นทีใ่ น
เขตสุ ขภาพ มีการร่ วมฝึ กซ้ อ มแผนแบบบู ร ณาการร่ว มกับ ทีม ทีเ่ กีย่ วข้อ ง เช่ น EMS, mini MERT,
MERT, SRRT และอื่นๆ

(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี ้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
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(11) รายละเอี ยดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
ั หาสุ ขภาพจิตได้รบั
ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตทีม่ ปี ญ
การเยียวยาด้านจิตใจตามมาตรฐานกรมสุ ขภาพจิต

หน่ วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปี งบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
85.67

(12) แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แห ล่ งข้ อ มู ล จากสถาบั น/ โรงพยาบ าลจิต เวชในสั งกัด กรมสุ ข ภาพจิต 20 แห่ ง และศู นย์ สุ ขภาพจิต 13 แห่ ง
โดยรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานทุกเดือนและประเมินผลรอบ 12 เดือน
2. การประสานและติด ตามการด าเนินงานกับ ผู้ร ับ ผิดชอบของสถาบั น/โรงพยาบาลจิต เวชในสั งกัด กรมสุ ขภาพจิต
20 แห่ง และศูนย์สุขภาพจิต 13 แห่ง
3. กองบริห ารระบบบริการสุ ขภาพจิต รวบรวมข้ อมู ลการด าเนินงานและจัด เก็บ ข้อ มู ลในฐานข้ อมู ลวิก ฤตสุ ข ภาพจิต
ยกเว้น ข้อมูลในเขตสุ ขภาพที ่ 12 จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล CMS

(13) แนวทางการประเมินผล :
รอบ
ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร /
กาหนดการ
การรายงาน /
หลักฐานต่างๆ ดังนี้
จัดส่งผลงาน /
ประเมิน
หลักฐาน
รอบปี งบประมาณ 1. กรณี ที่ห น่ ว ยรับ การประเมิน มี การปฏิ บัติ งานช่ว ยเหลื อ เยี ยวยาจิต ใจ 3 กันยายน 2562
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) ผู้ประสบภาวะวิกฤต ภายในปี งบประมาณ ให้มีการส่ง แบบรายงาน ดังนี้
1.1 แบบรายงานสถานการณ์ เบื้ องต้ นการช่ วยเหลือเยียวจิตใจผู้ ประสบภาวะ
วิกฤต
1.2 แบบบันทึกข้ อมูล การช่วยเหลือ เยีย วยาผู้ประสบภาวะวิก ฤต (MCATT
1)
1.3 ทะเบียนติดตามต่อเนือ่ ง (MCATT 2 สาหรับผู้ใหญ่ / สาหรับเด็ก)
- สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั “ร้อยละ 75 ของผู้ประสบภาวะวิกฤตทีม่ ี
ั หาสุ ขภาพจิตได้รบั การเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุ ขภาพจิต ” โดย
ปญ
หน่วย PM
หมายเหตุ กรณีท ี่มสี ถานการณ์ว ิกฤตเกิดขึ้นในเขตสุ ข ภาพ ทัง้ ทีพ่ ้ นื ที่รายงาน
ให้ PM ทราบ และ PM แจ้ง เตือ นให้ต ิด ตามสถานการณ์ เ บื้อ งต้น หากส่ งแบบ
รายงานสถานการณ์เบื้ องต้น การช่ว ยเหลือ เยีย วจิตใจ ผู้ ประสบภาวะวิกฤตไม่
ครบตามเหตุการณ์ทแี่ จ้งเตือ น ให้มกี ารหักคะแนน 0.50 คะแนน

(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี ้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
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รอบ
การรายงาน /
ประเมิน
รอบปี งบประมาณ

ประเมินจากผลงาน / ข้อมูล / เอกสาร /
หลักฐานต่างๆ ดังนี้

กาหนดการ
จัดส่งผลงาน /
หลักฐาน

2. กรณี ที่หน่ วยรับ การประเมิ นไม่ มีการปฏิบัติ งานช่วยเหลือเยี ยวยาจิตใจ
(11 เดือน : ต.ค.-ส.ค.) ผู้ประสบภาวะวิกฤต ภายในปี งบประมาณ เนือ่ งจากไม่ มสี ถานการณ์ว ิกฤต
ทีเ่ กิด ขึ้นในเขตสุ ขภาพนัน้ หรือหากมีส ถานการณ์ว ิกฤตแต่ผู้ป ระสบภาวะวิกฤต
ปฏิ เ สธการเข้ า เยี่ย ม/ไม่ ม ีผู้ ได้ ร ับ ผลกระทบ/ไม่พบผู้ ท ี่ม ีค วามเสี่ ย งต่ อ ภาวะ
สุ ขภาพจิต ให้มกี ารนาผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 แผนความต่อเนือ่ งทางภารกิจ/แผนประคองกิจการ (1 คะแนน)
2.2 สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ป ัญ หาอุ ปสรรคในการด าเนิ นงานวิ กฤตสุ ขภาพจิ ต
ั หา (1.5 คะแนน)
ร่วมกับเครือข่ายในเขตสุ ขภาพและแผนการด าเนินงานเพือ่ แก้ไขปญ
2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงสาธารณภัย/ภาวะวิกฤตในจัง หวัด /เขต
สุ ขภาพ (0.5 คะแนน)
2.4 แผนรับมือสถานการณ์ ว ิกฤตโดยบู รณาการกับทีมสาธารณภัยของจัง หวัด /
เขตสุ ขภาพ (1 คะแนน)
2.5 สรุป ผลการซ้ อ มแผนของทีม MCATT ที่ม ีการบู รณาการการซ้อ มแผน
ร่ว มกันกับ ทีม mini MERT, MERT, MCATT, SRRT และอื่ นๆ ตามแบบสรุ ป
รายงานการจัด เตรีย มทีม และซ้ อมแผนแบบบู รณาการระหว่า งทีม miniMERT,
MCATT, SRRT (1 คะแนน)
ทังนี
้ ้ ให้หน่ วยรับการประเมินดาเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานตามผลการ
ดาเนินงาน ไปยัง กองบริห ารระบบบริ การสุข ภาพจิ ต เพื่ อ สรุป ผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วดั ต่อไป
(14) ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ชื่อ-สกุล : ผู้อานวยการกองบริหารระบบบริการสุ ขภาพจิต
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 0-2590-8207 ต่อ 55207
E-mail : burinsura@hotmail.com
ชื่อ-สกุล : ผู้อานวยการโรงพยาบาลจิต เวชสงขลาราชนครินทร์
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 074-317476
E-mail : jboonsiri@gmail.com
(15) ผู้จดั เก็บข้อมูล :
ชื่อ-สกุล : นางเสาวลักษณ์ สุ วรรณไมตรี
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 0-2590 - 8426

กลุ่ม/ฝ่ ายงานที่สงั กัด : กองบริหารระบบบริการสุ ขภาพจิต
โทรศัพท์มือถือ : 081- 174-3286

(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี ้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
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ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์ ศิรวิ สิ ุ ทธิรตั น์
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 0-2590-8580 ต่อ 55580
E-mail : mcatt.dmh@gmail.com

กลุ่ม/ฝ่ ายงานที่สงั กัด : กองบริหารระบบบริการสุ ขภาพจิต
โทรศัพท์มือถือ : 086-398-4249

ชื่อ-สกุล : ดร.นพ.นพพร ตันติรงั สี
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 074-317400 ต่อ 64557
E-mail : nopporntan@hotmail.com

กลุ่ม/ฝ่ ายงานที่สงั กัด : โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โทรศัพท์มือถือ : 084-999-0662

ชื่อ-สกุล : นางวิภา สุ วรรณรัตน์
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 074-317400 ต่อ 64422
E-mail : areekoses@yahoo.com

กลุ่ม/ฝ่ ายงานที่สงั กัด : โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โทรศัพท์มือถือ : 081-608-9448

ชื่อ-สกุล : นางมาลี เกตแก้ว
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) : 074-317400 ต่อ 64136
E-mail : nutoy2011@hotmail.com

กลุ่ม/ฝ่ ายงานที่สงั กัด : โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โทรศัพท์มือถือ : 098 6710068

(16) บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบ หรือ เงื่อนไขการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่ วยงาน PM หลัก และหน่ วยงาน
PM ร่วม (กรณี ที ่เป็ นตัวชี้วดั ทีเ่ ป็ นการบริหารโดยหน่ ว ย PM ร่วม หรือ Joint PM)
 หน่ วยงาน PM หลัก : กองบริหารระบบบริการสุ ขภาพจิต
- สนับสนุน กากับทิศทางการดาเนินงานตามโครงการ เพือ่ ขับเคลือ่ นงานระดับกรมและกระทรวง
- สนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานตามกิจกรรม
- จัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้ว ัดในรอบ 12 เดือน
- วิเคราะห์ป ัญหาอุ ปสรรคและจัด ทาข้ อเสนอในการขับ เคลื่อนการดาเนินงานระบบบริการในภาวะวิกฤตระดับ ประเทศ
ให้กบั กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข และสนับสนุนนโยบายระดับประเทศ
- นิเทศติดตามและรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั
- ร่ว มประชุ ม วางแผนดาเนินการและก าหนดแนวทางการดาเนิ นงานเพือ่ ขับเคลื่อ นการด าเนินงานโดยบู รณาการกับ
ระบบการดาเนินงานระบบบริการในภาวะวิกฤตระดับกรม กระทรวง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
- รวบรวมข้อมูลและสรุปการดาเนินงานวิกฤตสุ ขภาพจิตในภาพรวมตามเขตสุ ขภาพ
 หน่ วยงาน PM ร่วม : โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
- สนับสนุน กากับทิศทางการดาเนินงานตามโครงการ เพือ่ ขับเคลือ่ นงานระดับกรมและกระทรวง
- สนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานตามกิจกรรม
- พัฒนาวิชาการองค์ความรู้ด้า นวิกฤตสุ ขภาพจิต
- ร่วมจัดทารายงานและสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ในรอบ 12 เดือน
ั หาอุ ปสรรคและจัดทาข้อเสนอในการขับเคลือ่ นการดาเนินงานระบบบริการในภาวะวิกฤต
- ร่วมวิเคราะห์ปญ
ระดับประเทศให้กบั กรมสุ ขภาพจิต และสนับสนุนนโยบายระดับประเทศ

(ร่าง) คู่มือคาอธิ บายตัวชี ้วดั ตามคารับรองการปฏิ บตั ิ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิ ต
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- ร่วมนิเทศติดตามและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานตามตัวชี้วดั
(17) บทบาทหน้ า ที่ค วามรับผิ ดชอบ หรือ เงื่อ นไขการดาเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่ วยงานที่ รบั การประเมินหลัก และ
หน่ วยที่ร่วมดาเนินการ (กรณี ที ่เป็ นตัวชี้วดั ที ่มีหน่ วยงานดาเนินงานและรับการประเมิ น ร่วมกัน - Joint KPI)
 หน่ วยงานที่ดาเนินงานและรับการประเมินหลัก : หน่วยบริการจิตเวช 20 แห่ง
- วางแผนและกาหนดแนวทางการด าเนิน งานให้ตอบสนองตัวชี้ว ัดทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
- ประสานงานกับพื้นทีท่ รี่ บั ผิดชอบเพือ่ ให้เกิดการด าเนินงานทังในและนอกสั
้
งกัดกรมสุ ขภาพจิต
ั หา อุ ปสรรค และเสนอแนะข้อแก้ไขในดาเนินงานทัง้ ในและนอกสังกัดกรมสุ ขภาพจิต
- วิเคราะห์ปญ
- ส่ งเสริมหน่วยงานในพื้นทีท่ รี่ บั ผิดชอบให้มกี ารด าเนินงานในภาพรวมตามตัวชี้วดั
- เป็ นทีป่ รึกษาและสนับสนุนทางด้ านวิชาการ/องค์ความรู้ /เทคโนโลยี ให้แก่พ้นื ทีใ่ นการดาเนินการตามตัวชี้วดั
- ติด ตาม ก ากับ ประเมินผล รวบรวมและส่ งรายงานความก้ าวหน้า /ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิ บัต ิก ารให้ กบั กอง
บริหารระบบบริการสุ ขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด
 หน่ วยงานที่ร่วมดาเนินการและ/หรือรับการประเมิน : ศูนย์สุขภาพจิตที ่ 1 – 13
- ร่ วมวางแผนการด าเนินงาน/บริห ารการดาเนินงานกับ หน่ว ยด าเนินการหลัก /รับการประเมินหลัก ตามรายละเอี ย ด
ตัวชี้วดั
- ประสานงานและร่ว มกับ หน่ ว ยด าเนินการ/รับ การประเมินหลัก ในการด าเนินงานในพื้นที่ท ี่รบั ผิด ชอบตามแผนการ
ดาเนินงานให้ได้ตามตัวชี้วดั
- ประสานงานและร่ วมกับ ร่ว มกับ หน่ว ยดาเนินการ/รับ การประเมินหลัก ในการเป็ นที่ป รึกษาให้ แก่พ้ นื ที่ทรี่ ับ ผิด ชอบ
ในการดาเนินการตามตัวชี้วดั
- ประสานงานและร่ว มกับ ห น่ ว ยด าเนินการ/รับ การประเมินหลัก ในก ารส่ งเสริม ห น่ ว ยงานในพื้ นที่ท ี่ร ับ ผิด ชอ บ
ให้มกี ารดาเนินงานตอบสนองตัวชี้วดั
- ประสานงานและร่ว มกับหน่วยดาเนินการ/รับ การประเมินหลักในการติด ตาม ก ากับ นิเ ทศ ประเมินผล และรายงานผล
ความก้า วหน้ า/ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิ บั ตกิ ารให้ ก ับ กองบริห ารระบบบริก ารสุ ข ภาพจิต และโรงพยาบาลจิต เวชสงขลา
ราชนครินทร์ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
(18) วิธี ก ารประเมิ น และให้ ค ะแนนหน่ วยงานที่ อ ยู่ใ นเขตสุข ภาพที่ 6 และเขตสุข ภาพที่ 8 ส าหรับ ตัว ชี้ ว ัด ที่ มี ก าร
ดาเนินงานในลักษณะ Joint KPI
 วิธ ีท ี่ 2 : แยกคิด คะแนนให้ โรงพยาบาล / สถาบั นที่ดูแลจัง หวัด ทีร่ ับผิดชอบได้ รบั คะแนนตามจริง และเฉลีย่ คะแนน
รวมในเขตสุ ขภาพให้ศูนย์สุขภาพจิต และ/หรือหน่วยบริการจิตเวชเด็กทีร่ บั ผิดชอบงานในเขตสุ ขภาพนัน้

