
การเพิ่มการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า
AHB 8.  

18 เมษายน 2557

นำเสนอโดย 
นพ.ธรณินทร์ กองสุข

ศูนย์วิจัยโรคซึมเศร้า 
รพ.พระศรีมหาโพธิ์ 
กรมสุขภาพจิต



คนไทย 1,3oo,oooคน
ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ขนาดและความรุนแรงของโรคซึมเศร้า ปี 2549

เข้าถึงบริการ
ได้รับการรักษา 3%

โรคซึมเศร้าทำให้สูญเสียปีสุขภาวะมาก
อันดับ4รองจาก AIDS, Stroke, เบาหวาน

โรคซึมเศร้าเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 20เท่า
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Aim สำคัญของ  
KPI. การเข้าถึงบริการของโรคซึมเศร้า

• Implement ระบบบริการสุขภาพจิต 
ในระบบสาธารณสุขไทย โดยมุ่งให้เกิด
ระบบการดูแลเฝ้าระวังครบวงจรของ
โรคจิตเวชที่สำคัญ 

• KPI accessibility เป็นจุดเริ่มต้น. 
แล้วนำไปสู่ KPI remission rate, 
relapse rate
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เรื่องที่ผู้รับผิดชอบควรรู้และทำความเข้าใจ

1. ทำความเข้าใจในเรื่อง template KPI และ
สามารถแปลผล รายงานการเข้าถึงบริการ 

2.ทำความเข้าใจเรื่องระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า 

3. รู้จุดที่จะเกิด error ในระบบดูแล 

4.ทราบถึงวิธีการค้นหาหรือตรวจสอบ error ของ
ระบบดูแลเฝ้าระวัง 

5. มีความรู้พอสมควรในการแก้ไข error 

6.มีความรู้พอสมควรถึง success ,failure 
factors ของ KPI และระบบดูแลเฝ้าระวังฯ

4



ปัญหา 
โรคซึมเศร้า

-การฝึกอบรม 
-Coaching 
-Supervise 

เครื่องมือ 
2Q,9Q,8Q

CPG 
แพทย์

คู่มือปฏิบัติ 
(แนวทางการดูแล 

โรคซึมเศร้าระดับจังหวัด)

1.ความชุกมาก 
2.เกิดความสูญเสียสูง 
3.เข้าถึงบริการน้อย

ระบบดูแลเฝ้าระวังโรค
ซึมเศร้า..มีขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาโรคซึมเศร้า
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เอกสารเล่มนี้จะช่วยให้เข้าใจระบบดูแล
เฝ้าระวัง ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการเข้าถึง

บริการโรคซึมเศร้า
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เอกสารเล่มนี้จะช่วยให้แพทย์เข้าใจ
ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าและ 
สามารถวินิจฉัย/รักษาได้อย่างมั่นใจ



www.thaidepression.com

• มีทุกสิ่งที่ต้องการ
เรื่อง...ระบบดูแลเฝ้า
ระวังโรคซึมเศร้า 

• Update จำนวนและ
อัตราการเข้าถึงบริการ
ทุกวันที่ 25 ของเดือน

อยากทรา
บการเข้าถึ

งล่าสุดคลิ
กที่นี่ครับ
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แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดคลิกที่นี่ครับ

http://www.thaidepression.com


LOGO

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

ตัวชี้วัด  



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

การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชน
ผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า 
ได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์  
เช่น จิตบำบัด เภสัชบำบัด การรักษาด้วย
ไฟฟ้า  หรือได้รับการช่วยเหลือตาม
แนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการ
ทุกสถานบริการของประเทศไทย

นิยามตัวชี้วัด



จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมปีงบประมาณ 2556 X100

จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ

สูตรการคำนวณ 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

*คำนวณอัตราการเข้าบริการ โดยศูนย์โรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 
ซึ่งได้ข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคลจากหน่วยบริการทุกพื้นที่ที่รายงานเข้ามาในฐานข้อมูล

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

คำนวณจากฐานประชากรกลางปีของแต่ละจังหวัดอายุ15ปีขึ้น
ไปและความชุกของโรคซึมเศร้ารายภาค



ประเมนิการฆา่ตวัตาย 
ดว้ย 8Qดแูลรักษาโรคซมึเศรา้และ 

ดว้ยแนวทางการจัดการ 
ตามระดบัความรนุแรง

ระบบดแูลเฝ้าระวงัโรคซมึเศรา้

Depression 
Surveillance 

System

การคน้หาผูป่้วยโรคซมึเศรา้: 
คดักรองดว้ย 2Q

ประเมนิโรคซมึเศรา้ 
ดว้ย 9Q

ตดิตามเฝ้าระวงัการกลบัซ ้าํ 
ดว้ย 9Q

รายงาน/สรปุผล

วินิจฉัย
นับการเข้าถึงบริการตาม KPI



Depression(ภาวะซึมเศร้า)
Depressive disorders

Sadness

mild moderate severe Psychotic
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2Q 
9Q

วินิจฉัย 
ICD10 

DSM-IV 

กลุ่ม
เสี่ยง

นับก
ารเข้

าถึงบ
ริการ

ตาม
 KPI





คัดกรองกลุ่มเสี่
ยงอย่างต่อเนื่ิ

อง 

..คัดกรองซึมเศ
ร้าทุกครั้งที่กลุ่

มเสี่ยงมารับบ
ริการ







LOGO

การดำเนินโรค

• เรื้อรังและเป็นซ้ำ: อาการเกิด
เป็นช่วง, หาย/ทุเลาได้ สามารถ
กลับเป็นซ้ำ และกลับเป็นใหม่ได้  

• ระยะเวลาของการเกิดอาการที่
ไม่ได้รับการรักษาจะอยู่ประมาณ 
3-16 เดือน

Spijker J, at al (2002). Duration of major depressive episodes in the general population: results from The Netherlands 
Mental Health Survey and Incidence Study(NEMESIS). British journal of Psychiatry, 181:208-213.

6 Months

(Recovery) 
Full remission

•• The median duration of episode was 3 months (Spijker 2002)



ข้อมูลนี้updateทุก
วันที่25 

ของเดือน..ที่ 
www.thaidep
resstion.com

http://www.thaidepresstion.com


Pe
rf

or
m

an
ce

 ข
อง

จัง
หวั

ด

 ผ
ลก

าร
เข้
าถึ

งบ
ริก

าร
ผู้ป่

วย
ตา

มภู
มิลำ

เน
า



จะเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ..ได้อย่างไร



การเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้น

แพทย์วินิจฉัย
มากขึ้น

ผู้ป่วยได้รับการรักษา
และช่วยเหลือมากขึ้น

ส่งข้อมูลครบถ้วน/
ถูกต้อง/ทันเวลา

แพทย์ Dx, TX ได้อย่างมั่นใจ

กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง
ส่งมาให้แพทย์มากขึ้น

อบรมแพทย์ CPG-MDD-GP

มียารักษาอย่างพอเพียง
คัดกรองมากขึ้น

ประเมิน 9Qมากขึ้น

การส่งต่อสะดวกขึ้น



แพทย์ใช้
9Qช่วยDx



แพทย์ใช้
9Qช่วยDx



แพทย์ใช้
9Qช่วยDx



ช่องทางการส่งข้อมูล

1. ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรมทาง program 
online ที่ 

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 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

ของแต่
ละสถาน

บริการ

www.thaidepression.com

http://www.thaidepression.com


ไม่ใช่
ส่งแค่

ตัวเล
ข



เส้นทางของข้อมูล...แต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสีย

รพ.สต 

ศูนย์โรคซึมเศร้า 
รพ.พระศรีมหาโพธิ์

รพ.ช รพ.ท 

สสจ. 

รพ.สต 

รพ.ช รพ.ท 

สสจ 

X X

KPI การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในปัจจุบันวัดที่การได้รับการวินิจฉัยซึ่งจะนำไปสู่การรักษา  
ดังนั้นข้อมูลการคัดกรอง/การประเมินด้วย2Q,9Q,8Q จากรพ.สต.ที่ไม่มีการวินิจฉัยจากแพทย์จึงไม่เพิ่ม

การเข้าถึงบริการ สรุปว่าข้อมูลที่สำคัญสำหรับ KPIนี้จะอยู่ที่ รพช/รพท/รพศ



ประเด็นที่ต้องนิเทศติดตาม
• 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)


