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อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

KPI 
กรมสุขภาพจิต 

KPI 
กระทรวงสาธารณสุข 

ละเอียดกว่า..วัด input,process 
Outcome 

วัดเฉพาะ 
Outcome  



อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

KPI 
กระทรวงสาธารณสุข 

วัดเฉพาะ 
Outcome  

สนย. 
กระทรวงสาธารณสุข 

สบรส. 
กระทรวงสาธารณสุข 

ก ากับติดตาม 
Process 

แผนงาน/โครงการ  

วัดเฉพาะ 
Outcome 

ตาม Service plan 



LOGO 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 

ตวัช้ีวดั   

เป้าหมาย ปี2557 : มากกว่าร้อยละ 31 



ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คือ ประชาชนที่
เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการ
สอดคล้องกับ Depressive 
Disorder ตามมาตรฐาน 
การจ าแนกโรคของDSM-IV หรือ
ICD 10 หมวด F32, F33, F34.1, 
F38, F39 

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชน 
ผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า 
ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์   
เช่น จิตบ าบัด เภสัชบ าบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า  
หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทาง 
อย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถาน
บริการของประเทศไทย 

นิยามตัวชี้วัด 



สูตรค านวณตัวชี้วัด  
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมมาจนถึงปีงบประมาณ 2557  

X 100 
จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ 

สูตรค านวณคาดประมาณการจ านวนผู้ปว่ยโรคซึมเศรา้ 

อัตราความชุก  

X จ านวนประชากรกลางปี 2555 
100 

รวมทั้งประเทศ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ กทม. 
2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1 

อัตราความชุกของโรคซึมเศรา้การส ารวจระบาดวิทยาปี 2551 



อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

KPI 
กรมสุขภาพจิต 

ละเอียดกว่า..วัด input,process 
Outcome 



นิยามตัวชี้วัด : ขั้นตอน แบบรายงาน SMDD 1 

แบบรายงาน SMDD 2 



นิยามตัวชี้วัด : ขั้นตอน แบบรายงาน SMDD 3 



ระดับความส าเร็จในการผลักดันให้หน่วยบริการสาธารณสุขใน
จังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

เกณฑ์การให้คะแนน 



จะเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ..ได้อย่างไร 



ไม่นับว่าเข้าถึง
บริการ 

Continuum of Depression 

   Depression  
  (ภาวะซึมเศร้า) 

Depressive disorders 

Sadness 

mild moderate severe Psychotic 

กลุ่มเสี่ยง 

2Q, 9Q 

วินิจฉัย 
ICD10, DSM-IV  







อสม. รพ.สต. รพช./รพท. รพ.ท่ีมีจิตแพทย์

+ve+ve

Education

+ve

≥ 7

ติดตามการรักษาจน 9Q <7 ทุก 1 เดือน เป็นเวลา 6 เดือน แล้วลดยาลงจนหยุดได้

ให้การรักษา
ตามมาตรฐาน

การรักษา

Non MDD

≥ 7

ไม่มีป  หาทางสังคมจิตใจ

ประเมินการ ่าตัวตายด้วย 8Q

9Q 
≥19

Csg

8Q
≥17

มีป  หาทางสังคมจิตใจ
≥7

ประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Qประเมินด้วย 9Q ≥ 7

ผลประเมินด้วย 9Q

แจ้งผลและให้สุขภาพจิตศึกษา

คัดกรอง

แจ้งผลและ
ให้สุขภาพจิต

ศึกษา

ติดตามด้วย 9Q
ซ้ าอีก 1 เดือน

Mild 9Q=7-12
Moderate 9Q=13-18

Severe 9Q≥19

วินิจฉัยโรคซึมเศร้าโดยแพทย์ด้วย CPG MDD GP

MDD

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงด้วย 2Q

≥7

Csg+Ed าติ

Rx ตาม CPG MDD GP
+Csg+Ed าติ

ประเมิน
การ ่าตัวตายด้วย

8Q

ติดตามด้วย 
9Qหรือ/และ8Q

ทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี 

กระบวนการดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า





เส้นทางของข้อมูล 2 รูปแบบ 

รพ.สต 

รพ.ช รพ.ท 

สสจ. 

รพ.สต 

รพ.ช รพ.ท 

สสจ 

X X 
รพ.ศ รพ.นอกสธ. รพ.ศ 

รพ.นอกสธ. 

ศูนย์โรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ ์



ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ 
excel หรือ word 

จากการรายงานทาง
เอกสารด้วย
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
SMDD 4 

ข้อมูลจากการบันทึก
กิจกรรมทาง program 
offline  

ข้อมูลจากการ
บันทึกจาก
มาตรฐานข้อมูล 
21 หรือ 43 แฟ้ม 

การรายงาน 
ขึ้นกับความสะดวก 

ของพื้นที่ 
มี 5 ทางเลือก 

ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง 
program online 

สนย.ได้บรรจุข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดนี้เข้า 43 แฟ้มแล้ว 

1 

2 3 

4 

5 



WWW.thaidepression.com 
• มีทุกสิ่งที่ต้องการเรื่อง

...ระบบดูแล เ ้าระวัง
โรคซึมเศร้า 

• Update จ านวนและ
อัตราการเข้าถึง
บริการทุกวันที่ 5 ของ
เดือน 







ปัญหำในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

• ขาดการน าจากผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน
ก ากับติดตาม ในระดับจังหวัด 

• หลายพ้ืนที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบท าให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

• บุคลากรใหม่ขาดความรู้/ทักษะที่ต้องใช้ใน
ระบบดูแลเ ้าระวังโรคซึมเศร้า ทั้งแพทย์ 
พยาบาล 

บุคลากร 

• ไม่ได้วางแผนหรือแผนไม่ชัดเจน เช่น การก าหนด
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย (ในระดับAHBและจังหวัด) 

• ความรู้เข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

• ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงยังไม่
สมบูรณ์จึงจ าเป็นต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูล
จากพ้ืนที่โดยตรง 

การด าเนินงาน 



ข้อเสนอแนะในการผลักดันงานในเขตบริการสุขภาพ 
Service plan AHB จิตเวช 

แผนยุทธศาสตร์ 
เพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 

ก าหนดเป้าหมาย 
ร้อยละการเข้าถึงบริการ 

ภาพรวม AHB และจังหวัด 

โครงการ / กิจกรรม 

• AHB/จังหวัด ที่การเข้าถึงบริการ<31% ควร
ก าหนดเป้าหมายปีนี้เป็น >31%ตามKPI 

• AHB/จังหวัด ที่การเข้าถึงบริการ>31%          
ให้ก าหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม3-5% ตาม
ความเหมาะสม 

การประเมินผลของ  สน.ตรวจกระทรวงและ Regulator 
• พิจารณาจากยุทธศาสตร์/แผน/กิจกรรม และผลการ

เข้าถึงบริการ 
 ไตรมาสที่ 2 บรรลุผล 1/2 ของเป้าหมาย 
 ไตรมาสที่ 3 บรรลุผล 3/4 ของเป้าหมาย 
 ไตรมาสที่ 4 บรรลุผลครบตามเป้าหมาย 



โครงการ/กิจกรรมที่แนะน าในแผนยุทธศาสตร์AHB/จังหวัด 

1. ก าหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเขตบริการสุขภาพ 
2. แนวทางการบริหารจัดการยารักษาโรคซึมเศร้า 
3. ก าหนดแนวทางการบันทึกรวบรวมและส่งต่อ                              

ผลการปฏิบัติงาน 
4. ก าหนดกลุ่มเสี่ยงท่ีต้องคัดกรองและเ ้าระวัง 
5. การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง                                  

ในการคัดกรองและประเมินภาวะซึมเศร้า การให้สุขภาพจิตศึกษา        
และการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า 

6. การพัฒนาศักยภาพของแพทย์ด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคซึมเศร้า 
7. การนิเทศก ากับติดตามและเป็นพี่เลี้ยง 



ประเด็นนิเทศติดตาม 
• AHB ที่ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ควรติดตามในรายจังหวัด ดังนี้ 

1. มีการคัดกรองและประเมินกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในชุมชนโดย อสม 
และในคลินิกของรพช./รพท./รพศ. (คัดกรองทุกครั้งที่กลุ่มเสี่ยงมารับบริการ) 

2. แพทย์ให้การตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงทุกรายท่ีมีอาการของโรคซึมเศร้า                
(มีคะแนน 9Q ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป) 

3. ในรายที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า..ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายและมีการติดตาม
เ ้าระวังการกลับซ้ ารวมทั้งป้องกันการ ่าตัวตาย 

4. สถานบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการด าเนินการให้ศูนย์โรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
กรมสุขภาพจิต อย่างครบถ้วนถูกต้องทันเวลา (จนกว่าการรายงานด้วย 43  
แฟ้มข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่) 



ค าถามยอดฮิต 
• ต้นปี (3 เดือนแรก) 

 ท าไมจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คาดประมาณการมากจังเลย ? ได้มายังไง ? จะไปหาผู้ป่วยที่
ไหนถึงจะได้เยอะขนาดนั้น ? 

• กลางปี (เดือนที่ 6-7) 
 จ านวนผู้ป่วยที่ประเมินด้วย 9Q แล้วค่าคะแนน >7 นับเป็นการเข้าถึงบริการหรือป่าว ? 

 หมอไม่วินิจฉัยโรคให้ท างัยดี ? 

 ท าไมจ านวนผู้ป่วยที่ส่งไปให้รพ.พระศรีฯตั้งเยอะแล้วยอดไม่สูงขึ้น 

• ปลายปี (2 เดือนสุดท้าย) 
 จ านวนประชากรกลางปีของรพ.พระศรีฯกับจังหวัดท าไมไม่เท่ากัน ท าให้ค่าประมาณการสูง

เกินจริงหรือป่าว? (คาดประมาณการเหลืออีกเยอะท าไม่ทัน) 

 ท าไมรายงานของจังหวัดกับของรพ.พระศรีฯไม่เท่ากัน  ? (จังหวัดมีเยอะกว่า) 



ค าตอบ 
ท าไมจ านวนที่คาดประมาณการมากจังเลย ? ได้มายังไง ? จะไปหาผู้ป่วยที่ไหนถึงจะได้เยอะขนาดนั้น ? 

สูตรค านวณคาดประมาณการจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

อตัราความชุก  

X จ านวนประชากรกลางปี 2555 
100 

ประเทศ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ กทม. 
2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1 

อัตราความชุกของโรคซึมเศร้าการส ารวจระบาดวิทยาปี 2551 

เพ่ือเป็น
มาตรฐาน

เดียวกันจึงเอา
มาจาก

ส านักงานสถติิ
แห่งชาต ิ

การคาดประมาณการจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของจังหวัด เป็นการน าความชุกของภาคไปค านวณตามวิธีการข้างต้น 
จ านวนที่ได้จะเป็นไปตาม 
1. ความชุก 
2. จ านวนประชากรกางปี 

ตัวอย่าง : จังหวัดอุบลราชธาน ี

2.7  

X 1,443,936 = 38,986 คน 
100 



จ านวนผู้ป่วยที่ประเมินด้วย 9Q แล้วค่าคะแนน >7 นับเป็นการเข้าถึงบริการหรือป่าว ? 

การเข้าถึงบริการ  
: การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินจิฉัยว่า เป็นโรคซึมเศรา้    
 
 

 
ICD - 10 หมวด F32, F33,F34.1,F38, F39 

ค าตอบ 



จ านวนผู้ป่วยที่ประเมินด้วย 9Q แล้วค่าคะแนน >7 นับเป็นการเข้าถึงบริการหรือป่าว ? 

ไม่นับว่า...เข้าถึงบริการ 

Depression Depressive disorders Remission Relapse 

ประเมินอาการ 

ประเมินผู้ป่วย 
หรือความรุนแรง 

และการเปลี่ยนแปลง 
ของโรคซึมเศร้า 

- ปกต ิ
- น้อย 
- ปานกลาง 
- รุนแรง 

ระดับความรุนแรง 

9Q 

ค าตอบ 



 


