
การเพ่ิมการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า
ผลปีงบประมาณ2556 ระยะ6เดือนแรก 

และข้อเสนอแนะระยะ 6เดือนหลัง
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ศูนย์โรคซึมเศร้า 
รพ.พระศรีมหาโพธิ ์
กรมสุขภาพจิต



ขนาดของปัญหาและภาระโรค

• คนไทยวัยทํางาน 1,300,000 คน 
ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า 

• โรคซึมเศร้าก่อให้เกิดความสูญเสีย       
ปีสุขภาวะของคนไทยมากเป็นอันดับ4 
รองจาก AIDS, Stroke, และ DM 

• คนไทยที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า เข้าถึง
บริการได้รับการดูแลรักษาเพียงร้อยละ 
3.4 (ข้อมลูปี2549)



LOGO

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

ตัวชี้วัด  



ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คือ 
ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิต
เวชที่มีอาการสอดคล้องกับ 
Depressive 
Disorder ตามมาตรฐาน 
การจําแนกโรคของDSM-IV 
หรือICD 10  
หมวด F32, F33, F34.1, 
F38, F39

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้
ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า 
ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์  
เช่น จิตบําบัด เภสัชบําบัด การรักษาด้วย
ไฟฟ้า  หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทาง
อย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถาน
บริการของประเทศไทย

นิยามตัวชี้วัด



จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมปีงบประมาณ 2556 X100

จํานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสํารวจ

สูตรการคํานวณ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

*คํานวณอัตราการเข้าบริการ โดยศูนย์โรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ ์กรมสุขภาพจิต 
ซึ่งได้ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลจากหน่วยบริการทุกพ้ืนที่ที่รายงานเข้ามาในฐานข้อมูล



โรค

ประมาณการ
ผู้ป่วยทั้ง
ประเทศ
(คน)

ความชุก
รวมทั้ง
ประเทศ 

%(SE)

เพศ % (SE) ภาค % (SE)

ชาย หญิง กลาง อีสาน ใต้ เหนือ กทม.

Major Depressive 
Episode Current


1,311,797 2.4 (0.19) 1.7 

(0.16)
2.9 

(0.32)
2.0 

(0.29)
2.5

(0.32)
1.9 

(0.26)
2.0 

(0.66)
4.1

(0.51)

Dysthymia  
Current
 (Past 2 years)

    
181,809 0.3 (0.06) 0.2 

(0.04)
0.5 

(0.09)
0.4 

(0.14)
0.2

(0.08)
0.4 

(0.11)
0.3 

(0.08)
1.0

(0.26)

* รายงานการสํารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต

ความชุกของ Depressive disorders
ใช้คํานวณประมาณการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพ้ืนที่



ผลการดําเนินงานในแต่ละปี 2552-2555 เป้าหมาย



ปัญหา 
โรคซึมเศร้า

-การอบรม 
-Coaching 
-Supervise 

เครื่องมือ 
2Q,9Q,8Q

CPG 
แพทย์

คู่มอืปฏิบัติ

1.ความชุกมาก 
2.เกิดความสูญเสียสูง 
3.เข้าถึงบริการน้อย

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึม
เศร้า..มีขึ้นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาโรคซึมเศร้า





ข้อมูล
นี้updateทุก

วันที่5
 

ของเด
ือน..ที่ 

www.thaidepresstion.com



ปัญหาในการดําเนินงาน

• หน่วยงานของกรมท่ีดูแลพ้ืนท่่ีขาดความรู้
ความเข้าใจระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
และการขับเคลื่อนระบบ 

• ขาดการติดตามกระตุ้นการดําเนินงานของ
พ้ืนที่ 

• ที่ผ่านมา..ขาดเอกภาพในการนํานโยบาย

• หลายพ้ืนที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบทําให้
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

• บุคลากรใหม่ขาดความรู้/ทักษะที่ต้อง
ใช้ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า ทั้ง
แพทย์ พยาบาล 

• ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงยัง
ไม่สมบูรณ์จึงจําเป็นต้องอาศัยการ
รวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่โดยตรง

หน่วยงานของ 
กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานของ 
เครือข่ายสุขภาพ



คัดกรองกลุ่มเสี
่ยงอย่างต่อเนื่ิอ

ง 

..คัดกรองซึมเศ
ร้าทุกครั้งที่กล

ุ่มเสี่ยงมารับบ
ริการ



จะเพ่ิมอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ..ได้อย่างไร



การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น

แพทย์วินิจฉัย
มากขึ้น

ผู้ป่วยได้รับการรักษา
และช่วยเหลือมากขึ้น

ส่งข้อมูลครบถ้วน/
ถูกต้อง/ทันเวลา

แพทย์ Dx, TX ได้อย่างมั่นใจ

กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
ส่งมาให้แพทย์มากขึ้น

อบรมแพทย์ CPG-MDD-GP

มียารักษาอย่างพอเพียง
คัดกรองมากขึ้น

ประเมิน 9Qมากขึ้น

การส่งต่อสะดวกขึ้น



ช่องทางการส่งข้อมูล
1. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program 
online 

2. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program 
offline แล้วส่ง เข้า program online ทาง 
internetหรือ copy file ส่งทาง e-mail หรือ 
copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย์ 

3. จากการรายงานทางเอกสารด้วยแบบฟอร์มที่ PM 
(รพ.พระศรีมหาโพธิ)์ กําหนด 

4. ข้อมลูจาก file ข้อมลูแบบ excel หรือ word ที่ส่ง
ผ่านทาง e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย์ 

5. ข้อมูลจากการบันทึกจากมาตรฐานข้อมูล ๑๒ หรือ ๑๘ 
หรือ ๒๑ แฟ้มที่มีข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงานที่ PM 
กําหนด แล้วส่งเข้า program online ทาง 
internet หรือ copy file ส่งทาง e-mail หรือ 
copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย์

จะส่งช่อ
งทางไห

น..ตามค
วามสะด

วก

ของแต
่ละสถาน

บริการ



WWW.thaidepression.com

• มีทุกสิ่งที่ต้องการ
เรื่อง...ระบบดูแลเฝ้า
ระวังโรคซึมเศร้า 

• Update จํานวนและ
อัตราการเข้าถึงบริการ
ทุกวันที่5ของเดือน



ประเด็นที่ต้องนิเทศติดตาม
• AHB ที่ยังต่ํากว่าเป้าหมาย ควรติดตามในรายจังหวัด ดังนี้ 

1. มีการคัดกรองและประเมินกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในชุมชน
โดย อสม และในคลินิกของรพช./รพท./รพศ. (คัดกรองทุกครั้งที่กลุ่มเสี่ยง
มารับบริการ) 

2. แพทย์ให้การตรวจประเมินเพ่ือวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงทุกรายที่มีอาการของโรคซึม
เศร้า (มีคะแนน 9Q ตั้งแต ่7 ขึ้นไป) 

3. ในรายที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า..ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายและมีการ
ติดตามเฝ้าระวังการกลับซ้ํารวมทั้งป้องกันการฆ่าตัวตาย 

4.สถานบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการดําเนินการให้ศูนย์โรคซึมเศร้า กรมสุขภาพ
จิต อย่างครบถ้วนถูกต้องทันเวลา (จนกว่าการรายงานด้วย 43  แฟ้มข้อมูล
ของกระทรวงสาธารณสุขสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพ้ืนที่)


