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• มีทุกสิ่งที่ต้องการ
เรื่อง...ระบบดูแลเฝ้า
ระวังโรคซึมเศร้า 

• Update จำนวนและ
อัตราการเข้าถึงบริการ
ทุกวันที่5ของเดือน
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ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ปี2557 : มากกว่าร้อยละ 31

ยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาและจัดระบบบริการ 
- การเข้าถึงบริการ



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

กลุ่มอายุของผู้ป่วยตามKPI. ตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป



จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมปีงบประมาณ 2556 X100

จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ

สูตรการคำนวณ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

*คำนวณอัตราการเข้าบริการ โดยศูนย์โรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 
ซึ่งได้ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลจากหน่วยบริการทุกพื้นที่ที่รายงานเข้ามาในฐานข้อมูล

F.32, F33, F34.1, F38, F39

คำนวณจากฐานประชากรกลางปีของแต่ละจังหวัดอายุ15ปีขึ้นไป
และความชุกของโรคซึมเศร้ารายภาค



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
ใช้คำนวณประมาณการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพื้นที่



ปัญหา 
โรคซึมเศร้า

-การอบรม 
-Coaching 
-Supervise 

เครื่องมือ 
2Q,9Q,8Q

CPG 
แพทย์

คู่มือปฏิบัติ

1.ความชุกมาก 
2.เกิดความสูญเสียสูง 
3.เข้าถึงบริการน้อย

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้า..มีขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาโรคซึมเศร้า



Continuum of Depression

Depression(ภาวะซึมเศร้า)
Depressive disorders

Sadness

mild moderate severe Psychotic

!9

2Q 
9Q

วินิจฉัย 
ICD10 

DSM-IV 

กลุ่ม
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ข้อมูลนี้
updateทุกวันที่

5 

ของเดือ
น..ที่ 

www.thaidepresstion.com





ปัญหาในการดำเนินงานที่ผ่านมา

• ขาดการนำจากผู้รับผิดชอบหรือคณะ
ทำงานกำกับติดตาม ในระดับจังหวัด 

• หลายพื้นที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบทำให้
การปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง 

• บุคลากรใหม่ขาดความรู้/ทักษะที่
ต้องใช้ในระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึม
เศร้า ทั้งแพทย์ พยาบาล

บุคลากร

• ไม่ได้วางแผนหรือแผนไม่ชัดเจน เช่น 
การกำหนดเป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย (ในระดับAHBและ
จังหวัด) 

• ความรู้เข้าใจที่คลาดเคลื่อน 

• ระบบข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
ยังไม่สมบูรณ์จึงจำเป็นต้องอาศัยการ
รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยตรง

การดำเนินงาน



จะเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ..ได้อย่างไร



การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น

แพทย์วินิจฉัย
มากขึ้น

ผู้ป่วยได้รับการรักษา
และช่วยเหลือมากขึ้น

ส่งข้อมูลครบถ้วน/
ถูกต้อง/ทันเวลา

แพทย์ Dx, TX ได้อย่างมั่นใจ

กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
ส่งมาให้แพทย์มากขึ้น

อบรมแพทย์ CPG-MDD-GP

มียารักษาโรคซึมเศร้า
คัดกรองมากขึ้น

ประเมิน 9Qมากขึ้น

การส่งต่อสะดวกขึ้น



ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
Service plan AHB 

จิตเวช

แผนยุทธศาสตร์ 
เพิ่มการเข้าถึงบริการ

โรคซึมเศร้า

กำหนดเป้าหมาย 
ร้อยละการเข้าถึงบริการ 
ภาพรวมAHBและ

จังหวัด

โครงการ 
กิจกรรม

• AHB/จังหวัด ที่การเข้าถึงบริการ<31% ควร
กำหนดเป้าหมายปีนี้เป็น >31%ตามKPI 

• AHB/จังหวัด ที่การเข้าถึงบริการ>31%          
ให้กำหนดเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากเดิม3-5% ตาม
ความเหมาะสม

การประเมินผล 
พิจารณาจากยุทธศาสตร์/แผน/กิจกรรม  

และผลการเข้าถึงบริการ 
-ไตรมาสที่2 บรรลุผล 1/2ของเป้าหมาย 
-ไตรมาสที่3 บรรลุผล3/4ของเป้าหมาย 
-ไตรมาสที่4 บรรลุผลครบตามเป้าหมาย



โครงการ/กิจกรรมที่แนะนำในแผนยุทธศาสตร์
1. กำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ในAHB 

2. แนวทางการบริหารจัดการยารักษาโรคซึมเศร้า 

3. กำหนดแนวทางการบันทึกรวบรวมและส่งต่อผลการ
ปฏิบัติงาน 

4. กำหนดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรองและเฝ้าระวัง 

5. การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ใน
การคัดกรองและประเมินภาวะซึมเศร้า การให้
สุขภาพจิตศึกษาและการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ที่มี
ภาวะซึมเศร้า 

6. การพัฒนาศักยภาพของแพทย์ด้านการวินิจฉัยและ
รักษาโรคซึมเศร้า 

7. การนิเทศกำกับติดตามและเป็นพี่เลี้ยง



คัดกรองกลุ่มเสี่
ยงอย่างต่อเนื่อ

ง 

..คัดกรองซึมเศ
ร้าทุกครั้งที่กลุ่

มเสี่ยงมารับบ
ริการ



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.พระศรีมหาโพธิ์) กำหนด 

4. ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่
ส่งผ่านทาง e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทาง
ไปรษณีย์ 

5. ฐานข้อมูล43แฟ้ม ที่มีข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงาน
ที่ PM กำหนด แล้วส่งเข้า program online ทาง 
internet หรือ copy file ส่งทาง e-mail หรือ 
copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย์

จะส่งช่อ
งทางไห

น..ตามค
วามสะด

วก

ของแต่
ละสถาน

บริการ



คำถามยอดฮิต
• ต้นปี (3 เดือนแรก) 

– ทำไมจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่คาดประมาณการมากจังเลย ? ได้มายังไง ? 
จะไปหาผู้ป่วยที่ไหนถึงจะได้เยอะขนาดนั้น ? 

• กลางปี (เดือนที่ 6-7) 
– หมอไม่วินิจฉัยโรคให้ทำงัยดี ? 
– จำนวนผู้ป่วยที่ประเมินด้วย 9Q แล้วค่าคะแนน >7 นับเป็นการเข้าถึงบริการ
หรือป่าว ? 

– ทำไมจำนวนผู้ป่วยที่ส่งไปให้รพ.พระศรีฯตั้งเยอะแล้วยอดไม่สูงขึ้น 
• ปลายปี (2 เดือนสุดท้าย) 

– จำนวนประชากรกลางปีของรพ.พระศรีฯกับจังหวัดทำไมไม่เท่ากัน ทำให้ค่า
ประมาณการสูงเกินจริงหรือป่าว? (คาดประมาณการเหลืออีกเยอะทำไม่ทัน) 

– ทำไมรายงานของจังหวัดกับของรพ.พระศรีฯไม่เท่ากัน  ? (จังหวัดมีเยอะกว่า)



คำตอบ
ทำไมจำนวนที่คาดประมาณการมากจังเลย ? ได้มายังไง ? จะไปหาผู้ป่วยที่ไหนถึงจะได้เยอะขนาดนั้น ?

สูตรคำนวณคาดประมาณการจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

อัตราความชุก X จำนวนประชากรกลางปี 2555
100

ประเทศ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ เหนือ กทม.

2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1

อัตราความชุกของโรคซึมเศร้าการสำรวจระบาดวิทยาปี 2551

เพื่อเป็น
มาตรฐาน
เดียวกันจึง
เอามาจาก
สำนักงาน

สถิติแห่งชาติ

การคาดประมาณการจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของจังหวัด เป็นการนำความชุกของภาคไปคำนวณตามวิธีการข้างต้น 
จำนวนที่ได้จะเป็นไปตาม 
1. ความชุก
2. จำนวนประชากรกางปี

ตัวอย่าง : จังหวัดอุบลราชธานี

2.7 X 1,443,936 = 38,986 คน100



ประเด็นนิเทศติดตาม
• AHB ที่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ควรติดตามในรายจังหวัด ดังนี้ 

1. มีการคัดกรองและประเมินกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่มอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในชุมชน
โดย อสม และในคลินิกของรพช./รพท./รพศ. (คัดกรองทุกครั้งที่กลุ่มเสี่ยงมา
รับบริการ) 

2. แพทย์ให้การตรวจประเมินเพื่อวินิจฉัยกลุ่มเสี่ยงทุกรายที่มีอาการของโรคซึม
เศร้า (มีคะแนน 9Q ตั้งแต่ 7 ขึ้นไป) 

3. ในรายที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า..ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายและมีการ
ติดตามเฝ้าระวังการกลับซ้ำรวมทั้งป้องกันการฆ่าตัวตาย 

4.สถานบริการทุกแห่งส่งข้อมูลการดำเนินการให้ศูนย์โรคซึมเศร้า รพ.พระ
ศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต อย่างครบถ้วนถูกต้องทันเวลา (จนกว่าการรายงาน
ด้วย 43  แฟ้มข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่)


