
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดองค์กร
ประจ าปีงบประมาณ 2563



ยุทธศาสตร์ จ านวนตัวชี้วัด ผ่าน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต 6 4 66.67

- ตัวช้ีวัดค ำรับรอง (รอบ 5 เดือน มี 1 ตัวช้ีวัด รอบ 12 เดือน  ยกเลิกประเมิน) - - -

- ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ 6 4 66.67

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง 24 19 79.17

- ตัวช้ีวัดค ำรับรอง 14 13 92.85

- ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ 10 6 60.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 8 7 87.50

- ตัวช้ีวัดค ำรับรอง 4 3 75.00

- ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ 4 4 100

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 18 18 100

- ตัวช้ีวัดค ำรับรอง 7 7 100

- ตัวช้ีวัดยุทธศำสตร์ 11 11 100

รวม 56 48 85.71

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดส าคัญองค์กร  
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 

(ตัวชี้วัดค ารับรอง 25 ตัว และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ 31 ตัว) 



ยุทธศาสตร์
รอบ 12 เดือน ปีง 2563

จ านวนตัวชี้วัด ผ่าน คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความเป็นเลิศนิติสุขภาพจิต 6 4 66.67

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและ                 
จิตเวชเฉพาะทาง

10 6 60.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคีเครือข่ายนิติสุขภาพจิตและจิตเวช 4 4 100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ             
และมีธรรมาภิบาล

11 11 100.00

รวม 31 25 80.65

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบนัฯ 
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563

➢ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนพัฒนำไปสู่กำร

เป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนจิตเวชในระดับประเทศ ได้อย่ำงเต็มที่

➢ แนวทางการพัฒนา
ได้รับกำรสนับสนุนให้มีกิจกรรมพัฒนำไปสู่กำรเป็นศูนย์ควำมเป็นเลิศด้ำนจิตเวชในระดับประเทศ

อย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของคะแนนการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศนิตจิิตเวช ในระดับประเทศ                       
(Excellence Center)

➢ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
➢ผลการด าเนินงาน มีการด าเนินงาน ทั้ง 6 มิติได้  ร้อยละ 77



➢ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          
เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้ไมส่ำมำรถจัดอบรมได้

➢ แนวทางการพัฒนา
ควรมีกำรปรับกำรจดัอบรมให้เป็นรปูแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรใน/นอกสงักดัที่เขา้ร่วมอบรมหลักสูตรนิตจิิตเวช สามารถน าความรู้                  
ไปใช้ประโยชน์ได้

➢ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 
➢ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0

แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563



➢ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          
1. กำรท ำงำนของทีมยังเป็นรูปของคณะท ำงำนที่ประกอบด้วย บุคลำกรทีมสหวิชำชีพ แต่ด้วยงำนนโยบำยหลำยด้ำน                    

ท ำให้กำรดูแลผู้ป่วยรำยโรคของแต่ละวิชำชีพไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบถ้วนตำมแนวทำงกำรดูแลที่จัดท ำขึ้น
2. ผู้ป่วยจิตเภทส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ขำดผู้ดูแลต่อเนื่อง หลังจำกจ ำหน่ำยจำกสถำบันฯ

➢ แนวทางการพัฒนา
1. กำรประชุมชี้แจงและทบทวนกำรใช้แนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชเฉพำะโรค เพื่อให้สำมำรถด ำเนินงำนได้และเกิดประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้น
2. กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกำร Refer เพื่อประเมินศักยภำพในกำรดูแล/ส่งต่อผู้ป่วยของหน่วยบริกำรในพื้นที่เขตสุขภำพที่รับผิดชอบ
3. กำรพัฒนำนวตกรรม/รูปแบบกำรดูแลผู้ป่วยให้มีควำมทันสมัย และลดภำระงำนของบุคลำกรในกำรบ ำบัดผู้ป่วย

➢ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95
➢ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 93.60
▪ ปีงบประมำณ 2563 (12 เดือน) มีผู้ป่วยในจิตเวชที่ได้จ ำหน่ำยออกจำกรพเฉลี่ย 3 เดือนก่อนหน้ำ  

จ ำนวนทั้งสิ้น 25,515 รำย 
▪ เป็นผู้ป่วยในจิตเวชที่กลับมำรักษำซ้ ำภำยใน 90 วัน รวม 161 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.4015  

ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลบัมารักษาเปน็ผู้ป่วยในซ้ า ภายใน 90 วัน

แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563



➢ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          
หน่วยงำนพื้นที่เครือข่ำยไม่ปฏิบัติตำมระบบที่ก ำหนดร่วมกัน เช่น ไม่ประสำนก่อนส่งตัวผู้ป่วย  ประสำนหลังจำกผู้ป่วย

เดินทำงออกมำก่อนให้ผู้ป่วยเดินทำงออกมำก่อนกำรประสำน  ผู้ป่วยเดินทำงมำเองโดยไม่ผ่ำนระบบส่งต่อ  ผู้ป่วยไม่สำมำรถให้
ข้อมูลได้  ญำติไม่ให้ข้อมูลผู้ป่วยที่เป็นจริง  ผู้ป่วยเร่ร่อน ผู้ป่วยไม่มีสิทธิ์กำรรักษำ  ส่งต่อรักษำทำงหำยยำก
➢ แนวทางการพัฒนา 

1. ท ำแนวทำงกำรคัดกรองให้สำมำรถดักจับปัญหำทำงกำยเพื่อลดควำมเสี่ยง
2. กำรให้ข้อมูลกำรส่งต่อย้อนกลับในพื้นที่ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่เครือข่ำย โดยมีเวทีกำรแลกเปลี่ยนสม่ ำเสมอ
4. ควรมีแพทย์อำยุรกรรมที่สำมำรถตรวจรักษำเบ้ืองต้นก่อน
5. หำหน่วยงำนที่สำมำรถรับผู้ป่วยรักษำทำงกำยท่ำมำรถส่งตัวผู้ป่วยได้รวดเร็วได้มำกขึ้น 
6. เพิ่มกำรท ำ MOU กับโรงพยำบำลใกล้เคียงให้ได้มำกขึ้น

➢ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
➢ ผลการด าเนินงาน ร้อยละ  96.97 
▪ ผู้ป่วยในจิตเวช Refer ทางกาย Refer ทางกายด้วยภาวะวิกฤตฉุกเฉิน ทั้งหมด  66 ราย
▪ เสียชีวิตภายใน 72 ชั่วโมง    จ านวน 2 ราย  คิดเป็นร้อยละ  3.03  

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้ป่วย Refer out ทางกายได้รับความปลอดภัย ภายใน 72  ชม. 

แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563



➢อุปสรรคต่อการด าเนินงาน
น ำโปรแกรมกำรรำยงำนอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงของ สรพ. มำใช้ แต่ระบบค่อนข้ำงที่จะเข้ำใจยำกเนื่องจำกเป็น  

ระบบใหม่ และควำมเสี่ยงไม่ตรงตำมบริบทของโรงพยำบำลทำงจิตเวช ท ำให้ผู้รับผิดชอบเจ้ำของควำมเสี่ยง และบำงครั้ง
หน่วยงำนร่วมไม่ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยง จึงไม่ได้เข้ำมำเขียนแก้ไขและปิดควำมเสี่ยงในระบบแม้จะแก้ไขแล้ว

➢แนวทางการพัฒนา
1. กระตุ้นให้หัวหน้ำงำน/หน่วยงำนเข้ำระบบเพื่อไปยืนยันอุบัติกำรณ์ควำมเสี่ยงเพื่อให้ได้รับกำรแก้ไขมำกขึ้น
2. คณะกรรมกำร RM จะช่วยทวนสอบควำมเสี่ยงในระบบ เพื่อส่ือสำรให้กับหน่วยงำน และรำยงำนผลในที่

ประชุม กบห ทุกเดือน

➢ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
➢ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 67.92

ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของหน่วยงานที่มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ

แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563



➢ค่าเป้าหมาย จ านวน 20 เรื่อง
➢ผลการด าเนินงาน จ านวน 7 เรื่อง

มีจ ำนวนประเด็นปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไขโดยใช้เครื่องมือ KM/CQI /R2R)  โดยมีผลงำนวิชำกำรที่น ำเสนอ                 
ในรูปแบบ Poster งำนประชุมวิชำกำรสุขภำพจิตนำนำชำติ ครั้งที่ 19 ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 7 เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ 16 จ านวนประเด็นปัญหาที่ได้รับการแก้ไขโดยใช้เคร่ืองมือ KM/R2R/CQI

➢ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :          
1. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดมหกรรมคุณภำพ/                  

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในสถำบันฯ ได้
2. หน่วยงำนได้ท ำกำรแก้ไขประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ส่งรวบรวมจึงท ำให้ข้อมูลบำงส่วนขำดหำยไป

➢ แนวทางการพัฒนา
1. ปรับกำรจัดมหกรรมคุณภำพ/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในสถำบันฯ เป็นรูปแบบออนไลน์
2. หน่วยงำนคุณภำพ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนมีกำรแก้ไขปัญหำ ต่อเนื่องทุกปี

แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สถาบันฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563



ตัวชี้วัด
จ านวน
ตัวชี้วัด

ผ่าน เป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 10 8 5.0000 4.7866

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 4 4 5.0000 5.0000

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ

8 8 5.0000 5.0000

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร 3 3 5.0000 5.0000

รวม 25 23 5.0000 4.9360

คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบ 11 เดือน ปีงบประมาณ 2563

(1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563) 



ตัวชี้วัดค ารับรองสถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดค ารับรองสถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดค ารับรองสถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดค ารับรองสถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดค ารับรองสถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



ตัวชี้วัดค ารับรองสถาบันฯ  ปีงบประมาณ 2563



แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดค ารับรองฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการคัดกรองแลว้ พบว่ามีพัฒนาการล่าชา้แลว้ไดร้ับการกระตุ้น
พัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย

➢ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลจำก HDC สะสมตั้งแต ่1 ตุลำคม 2562 – 31 สิงหำคม 2563) 
▪ กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60   ด าเนินการได้ ร้อยละ 62.57
▪ กระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I จนมีพัฒนาการสมวัย 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 ด าเนินการได้ ร้อยละ 29.33



➢ แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเฉพำะทำงกำรพยำบำลสุขภำพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้มีประจ ำ อย่ำงน้อยโรงพยำบำลละ 1 คน
2. กำรวำงแผนระบบกำรติดตำมเด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำมำกระตุ้นพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมบริบทของแต่ละพื้นท่ี
3. กำรพัฒนำระบบส่งต่อเด็กที่มีพัฒนำกำรล่ำช้ำท่ีมีประสิทธิภำพ (Node, Zoning)ในอ ำเภอท่ีมีเด็กพัฒนำล่ำช้ำ อยู่ในพื้นท่ี
4. พัฒนำงำนเน้นขยำยผลในพื้นท่ี อปท.และเพ่ิมช่องทำงในกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ กลุ่มอสม. ผู้ปกครองต่อไป
5. เครือข่ำยปฐมวัยระดับจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำระบบดูแลเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำและกระบวนกำรติดตำมดูแลต่อเนื่องเขตสุขภำพท่ี
6. หน่วยบริกำรติดตำมเด็กมำกระตุ้นพัฒนำกำรผ่ำนทำงสื่อโซเชียลและแอพพิเคชั่นต่ำงๆ และปรับรูปแบบบริกำรเป็น Home Program
7. กำรบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม โดยหน่วยบริกำร เปิด Visit เลือกรูปแบบบริกำรเป็น นอกสถำนบริกำร เพ่ือส่งรำยงำนเข้ำ HDC
8. ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด/อ ำเภอ ก ำกับติดตำมให้เด็กมำกระตุ้นให้ทันเวลำ
9. หน่วยบริกำรจัดให้มีบริกำรเชิงรุกในชุมชน 
10. หน่วยบริกำรขอรับสนับสนุนเครื่องมือ TEDA4I เพิ่มและทดแทนเครื่องมือเดิมที่เก่ำแล้ว
11. เสนอใหP้M ส่วนกลำงปรับแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลรหัสเด็กป่วยให้ชัดเจน

➢ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :
1) จำกสถำนกำรณ์ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ท ำให้ควำมครอบคลุมของกำรคัดกรองและกำรติดตำมเด็กสงสัยล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมก ำหนด
2) กำรติดตำมเด็กที่สงสัยมีพัฒนำกำรล่ำช้ำ เนื่องจำกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กย้ำยท่ีอยู่อำศัย ท ำให้ไม่สำมำรถติดตำมได้ 
3) เด็กกลุ่มเป้ำหมำยยังอำยุไม่ครบกำรประเมินหรือยังสำมำรถรอได้ภำยในเง่ือนไข ภำยใน 28 วัน หลังจำกครบเกณฑ์กำรประเมิน  โดยต้องดึงกลุ่มเป้ำหมำยใน

Data Exchange เพื่อติดตำม
4) โปรแกรมท่ีใช้บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม /Special PP ท่ีใช้ในหน่วยบริกำรแตกต่ำงกัน เช่น Home C, Host XP และมีกำรประมวลผลส่งออกข้อมูล เดือนละ 1 

ครั้ง มีผลท ำให้ไม่ทัน Time line
5) เด็กมำรับบริกำรกระตุ้นพัฒนำกำรไม่ต่อเนื่อง /ช่วงเดือนที่จะครบเกณฑ์ไม่สำมำรถสรุปผลควำมก้ำวหน้ำกำรกระตุ้น พัฒนำกำร/ บำงกรณีส่งต่อไปรับกำร

รักษำท่ีรพ.ภำยในและนอกจังหวัดจะไม่สำมำรถติดตำมมำกระตุ้นสรุปผลได้ ผู้ปกครองไม่น ำเด็กมำ/ผู้ปกครองมีภำระงำนและไม่สะดวกในกำรเดินทำง
6) เด็กท่ีต้องติดตำมสรุปควำมก้ำวหน้ำของกำรกระตุ้นพัฒนำกำร ภำยใน 60-90 วัน ไม่มำรับบริกำร/ติดตำมไม่ได้ ท ำให้ไม่ครบเกณฑ์ เนื่องจำกผู้ปกครองไม่

สำมำรถเดินทำงมำรับบริกำรกระตุ้นพัฒนำกำรในสถำนบริกำรได้ตำมปกติ จำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ(COVID-19)เพรำะมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรได้รับเช้ือในขณะเดินทำงมำโรงพยำบำล



ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่มีค่าการเข้าถงึบรกิารของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า                            
ผ่านค่าเป้าหมาย ร้อยละ 68  

➢ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน (ข้อมูลจำก HDC สะสมตั้งแต ่1 ตุลำคม 2562 – 31 สิงหำคม 2563) 
▪ จังหวัดที่เข้าถึงบริการร้อยละ 68

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ≥ 75 ด าเนินการได้   คิดเป็นร้อยละ 50
ในเขตสุขภำพที่ 5  มีทั้งหมด 8 จังหวัด  จังหวัดที่มีค่ำกำรเข้ำถึงบริกำรผำ่นร้อยละ 68  จ ำนวน 4 จังหวัด  

ได้แก่ กำญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสำคร 

แนวทางการปรับปรงุตัวชี้วัดค ารับรองฯ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ปี 2563



➢ แนวทางการพัฒนา
1. งบประมำณในกำรจัดอบรมแพทย์ เภสัช พยำบำล  บุคลำกรระดับ อสม. รพ.สต. และผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต เพื่อเพิ่มพูน

ศักยภำพ 
2. งบประมำณในกำรอบรมเรื่องฐำนข้อมูล HDC แก่ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต / IT / เวชระเบียน ในพื้นที่ทั้งหมด 
3. ควรมีกำรจัดประชุมเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยีสำรสนเทศของพื้นที่และส่วนกลำงPM ทุกปี  
4. ระบบฐำนข้อมูล HDC ควรมีแยกรำยอ ำเภอ เพรำะพื้นที่ต้องน ำส่วนนี้รำยงำนในจังหวัด 
5. ในกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน หำกเขตสุขภำพ มีค่ำเข้ำถึงใน HDC น้อยกว่ำ ฐำนข้อมูลเดิมจำกรพ.พระศรีมหำโพธิ์ ในช่วงปี

แรกในกำรเปลี่ยนถ่ำยข้อมูล ควรจะยึดค่ำเข้ำถึงเดิมให้เขตสุขภำพก่อน เพื่อให้พื้นที่ได้คลีนข้อมูลใน HDC ที่ไม่สำมำรถเข้ำได้ 

➢ อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :
1. สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 จึงไม่สำมำรถด ำเนินงำนตำมแผนกำรที่จะเพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำร 

โดยเน้นที่เรื่องฐำนข้อมูลที่น ำส่งเข้ำ HDC ได้ 
2. งบประมำณในกำรอบรม เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรอบรม ทั้งบุคลำกรที่รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต และเจ้ำหน้ำที่เทคโนโลยี ให้

เข้ำใจในเรื่องกำรน ำข้อมูลเข้ำ HDC และกำรตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้ผู้รับผิดชอบงำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของตัวเองในพื้นที่ได้ 
3. กำรสนับสนุนวิทยำกร IT HDC 
4. พื้นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงำนจึงมีผู้รับผิดชอบงำนใหม่ๆ ดังนั้นจึงจ ำเป็นต้องมีกำรอบรมให้ควำมรู้ทั้งเรื่องโรค กำร

เพิ่มกำรเข้ำถึงบริกำร กำรก ำกับติดตำมข้อมูล HDC กำรเข้ำใจรำยละเอียดตัวชี้วัด 
5. ระบบฐำนข้อมูล ลดลงจำกปีงบ 2562 เนื่องจำกมีจ ำนวนบำงส่วนข้อมูลไม่สมบูรณ์ ในปีนี้ใช้ HDC
6. แต่ละจังหวัดมีกำรบริกำรผู้ป่วยที่ไม่มีทะเบียนในพื้นที่เป็นจ ำนวนมำก Workload 




