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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
 รอบ  9 เดือน 
 รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (ภาพรวม) 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นพ.ธรณินทร์ กองสุข           ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางจินตนา  ลี้จงเพ่ิมพูน 
โทรศัพท์ :  045 352 599, 084 558 5956 โทรศัพท์ :   045 352 599, 081 877 5751 
ค าอธิบาย:  
 การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งไดร้ับการประเมินหรือวินิจฉัยว่า เป็นโรคซมึเศร้า ได้รับการดูแลรักษาด้วย
วิธีทางการแพทย์ ที่มีหลักฐานทางวิชาการที่พิสูจน์ว่า ไดผ้ลชัดเจน เช่น จิตบ าบัด เภสัชบ าบัด การรักษาด้วยไฟฟ้า ฯลฯ หรือไดร้ับการ
ช่วยเหลือตามแนวทางอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบรกิารของประเทศไทย 
 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ Depressive Disorder ตาม
มาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์กรอนามัยโลกฉบบัท่ี 10 (ICD - 10: International Classification of Diseases 
and Health Related Problems - 10) หมวด F32, F33, F34.1, F38 และ F39 หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัย
ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 4 (DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 
IV) ที่มารับบริการในปีงบประมาณ 2555 ทั้งรายเก่าและรายใหม ่
 พ้ืนที่เป้าหมาย   หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร (โดยข้อมลูรายงานได้จากหน่วยบริการ/
สถานพยาบาลในสังกัดส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร รพศ./รพท./รพช./รพสต./สถานีอนามัยและศูนยส์ุขภาพชุมชน และรพ./
สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต) 
(8) สูตร/วิธีการค านวณ:  

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทีเ่ข้าถึงบริการปีงบประมาณ 2556 (ยอดสะสม)  
X100 จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจ 

ค าอธิบายสูตร: 
 ตัวต้ัง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32, F33, F34.1 และ F38, F39) รวมทั้งรายเก่าและรายใหม่ทีเ่ข้ารับบริการ

ปีงบประมาณ 2556 ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาลในสังกัดส านกัอนามัย กรุงเทพมหานคร รพศ./รพท./รพช./รพสต./
สถานีอนามัยและศูนยส์ุขภาพชุมชน และรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจติ 

 ตัวหาร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซมึเศร้าที่ค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมทั้งประเทศ (Major Depressive 
episode 2.4%, Dysthymia 0.3%)* ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และฐานประชากรกลางปี 2555 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของ
ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
* รายงานการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประชากรไทยท่ีมีอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวนจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของ Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3% 
(9)  เกณฑ์การให้คะแนน: 

     ช่วงปรับเกณฑ์การใหค้ะแนน +/-  3 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้ 
  

คะแนน 
เป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน 

รอบ 6 เดือนแรก  รอบ 12 เดือน 
0 <29.00% <30.00% 
1  29.02% 30.02% 
2 29.04% 30.04% 
3 29.06% 30.06% 
4 29.08% 30.08% 
5 ≥30.00% ≥31% 
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ข้อมูลผลการด าเนินงาน :  
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการจ าแนกเป็น AHB และภาพรวมทั้งประเทศ ดังนี้ 
1. จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการยอดสะสมถึง 30 กันยายน 2556   =    467,917 ราย 
2. จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ      =  1,403,643 ราย   

 

ระดับประเทศ 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ = 33.34 

ระกd  
ตารางเปรียบเทียบระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ (Area Health Board) รอบ 6, 9 ,12 เดือน 

AHB 
จ านวนผู้ป่วย 
คาดประมาณ

การ 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
จ านวนมา
รับบริการ 

ร้อยละการ
เข้าถึงบริการ 

จ านวนมา
รับบริการ 

ร้อยละการ
เข้าถึงบริการ 

จ านวนมา
รับบริการ 

ร้อยละการ
เข้าถึงบริการ 

1 109,715 39,969 36.43 39,168 35.70 41,352 37.69 
2 64,275 28,531 44.39 29,804 46.37 32,679 50.84 
3 57,154 20,941 36.64 25,073 43.87 25,527 44.66 
4 99,273 27,320 27.52 28,968 29.18 31,056 31.28 
5 99,227 17,781 17.92 18,030 18.17 30,797 31.04 
6 108,898 34,782 31.94 35,130 32.26 35,445 32.55 
7 110,855 18,468 16.66 19,910 17.96 26,009 23.46 
8 117,477 27,349 23.28 27,678 23.56 32,546 27.70 
9 144,952 59,213 40.85 60,865 41.99 61,123 42.17 
10 97,961 36,990 37.76 38,636 39.44 39,425 40.25 
11 77,699 18,096 23.29 18,485 23.79 27,926 35.94 
12 82,729 19,102 23.09 21,592 26.10 23,315 28.18 

กรุงเทพฯ 240,324 59,624 24.81 60,201 25.05 60,717 25.26 
 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

  

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด 
น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน        
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถงึบริการ     

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ก. การสนับสนุน/บริหารโครงการเพ่ือการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในพื้นที่ของกรมสุขภาพจิต ปี 2556 (รอบ 9 เดือน) 

1. การประชุมช้ีแจงแนวการพัฒนาสขุภาพจิตวัยสูงอายุ : การคดักรองโรคซึมเศร้าและการดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจ  ณ  
รร.อมารีแอร์พอรต์  กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่เป็นแกนน าในการช่วยเหลอืบุคลากรในพ้ืนท่ี ท าให้
ได้ได้แนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่ตอบสนองตัวช้ีวัดฯ ประจ าปี 2556 

2. อบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าและการช่วยเหลือทางจิตใจ  ณ รร.อมารีแอร์พอร์ต กลุ่มเปา้หมาย บุคลากรในกรมฯ 
รพจ./ศูนยส์ุขภาพจติ เป็น TOT ไปอบรมต่อในพื้นที่ 

3. อบรมฟื้นฟูระบบการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าให้กับบุคลากรในพ้ืนท่ีที่มีปัญหายุ่งยากซบัซ้อน มีแนวโน้มอัตราการเข้าถึง
บริการไม่ถึงเป้าหมาย ผูเ้ข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข /พยาบาล/นักวิชาการสาธรณสุข 

4. อบรมแพทย์จบใหม่อบรมแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับทุตยิภูมิ  โดยจัด
อบรมตามที่พ้ืนท่ีสะดวก และจดัอบรมร่วมกับการปฐมนเิทศของเขตตรวจราชการสาธารณสุข ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-
กรกฎาคม 2556 ทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง 

5. การอบรมโครงการอบรมบุคลากรเครือข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชเพือ่สนับสนุนการพัฒนางานจิตเวชแก่ รพศ./รพท./รพช. 
และรพ.สต. ประจ าปีงบประมาณ 2556 เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมลูงานเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ณ โรงแรม



 รายงานผลการปฏบิัติราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ กรมสขุภาพจิต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน้า 3 

 3 

เมอร์เคยีว จังหวัดเชียงใหม ่
6. จัดท าเอกสาร/คูม่ือ/แนวทาง และการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบตัิ ไดแ้ก ่

6.1 หนังสือแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดฉบับสมบรูณ ์
6.2 หนังสือแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดฉบับสั้น 
6.3 คู่มือผู้เข้ารับการอบรมการดูแลเฝา้ระวังโรคซึมเศร้า  
6.4 หนังสือโรคซมึเศร้ารักษาหายได้  
6.5 หนังสือแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทยเ์วชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภมูิและทุติยภูมิ ฉบับ

สมบูรณ์ (Clinical Practice Guideline for Depressive Disorder for General Practitioner: CPG-MDD-GP)  
6.6 แนวทางการจัดการโรคซมึเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุตยิภมูิฉบับสั้น : 

Quick CPG 
6.7 คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสตูรแนวทางการจัดการโรคซมึเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในสถานบริการระดับ

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
7. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบรายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าให้ง่าย สะดวก และเข้าถึงส าหรับผู้ใช้ สอดคล้องกับ

การด าเนินงานของพื้นที่ และขยายช่องทางในการรายงานให้กับพื้นที่ 5 ช่องทางให้เลือกตามความสะดวกของพ้ืนที่ ได้แก ่
1) รายงานจากการบันทึกจากมาตรฐานข้อมลู 21 หรือ 43 แฟ้มที่มีข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงานท่ี PM ก าหนด แล้วส่ง
เข้า program online ทาง internet หรือ copy file ส่งทาง e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย์ 2) รายงานทาง 
program online 3) รายงานทาง program offline แล้วส่งเข้า program online ทาง internet หรือ copy file ส่งทาง 
e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณยี์ 4) รายงานทางเอกสารด้วยแบบฟอรม์ที่ PM (รพ.พระศรีมหาโพธิ์) ก าหนด 5) 
รายงานจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word และส่งผ่านทาง e-mail หรือ copy ลง CD ส่งทางไปรษณีย ์

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน :  
1. เรื่องนโยบายจากผู้บริหาร และมแีผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีการวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณแ์ละสภาพปัญหา แล้วมีการ

วางแผนด าเนินการเพื่อแก้ไขค่อนข้างเป็นระบบ 
2. การปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วย การบูรณาการงานเขา้ร่วมกันกับงานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการด าเนินการที่เหมาะสม มีการปรับการ

ด าเนินการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน ท าให้สะดวกในการด าเนินงาน และลดแรงต้านภายใน
หน่วยงาน เนื่องจากผู้ที่มีความเสีย่งต่อโรคซมึเศร้าจ าเป็นต้องคัดกรองในทุกหน่วยบริการ เนื่องจากผูป้่วยซึมเศร้าไม่ได้เข้ามายัง
คลินิกสุขภาพจิตหรือจิตเวชโดยตรง ผู้ป่วยบางรายอาจจะมารับบรกิารที่คลินิกอื่นๆ เช่น สูงอายุ โรคเรื้อรัง ANC ผู้ป่วยแผนกอายุ
รกรรม ศัลยกรรมกระดูกและข้อ  และแผนกศัลยกรรมท่ัวไป หากทุกหน่วยบริการมีการคดักรอง หรือการท างานเชิงรุกในชุมชนก็
จะท าให้ค้นหาผูป้่วยได้มากข้ึน 

3. การปรับทัศนคติและสรา้งความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เช่น การคัดกรอง การประเมิน และการจัดการโรคซึมเศร้าเบื้องต้น การผ่านระบบพ่ีเลี้ยง ท าให้บุคลากรมี
ทัศนคติที่ดีต่องานและผู้ป่วยท่ีมีปญัหาด้านสุขภาพจติมากข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดบริการต่อเนื่อง การที่
แพทย์และบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานโรงพยาบาลชุมชนมีองค์ความรู้ มคีวามมั่นใจ  

4. การพัฒนาศักยภาพแพทยผ์ู้รับผิดชอบ และแพทย์จบใหม่ ซึ่งมีน้อยมาก และยังเป็น GAP ที่ต้องพัฒนา เพราะจะส่งผลถึงการ
เข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซมึเศรา้ เนื่องจากการเข้าถึงบริการของผูป้่วยโรคซึมเศร้าจะต้องผ่านการวนิิจฉัยของแพทย์ทุกราย 

5. การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการท างานในเชิงรุกร่วมกันทุกหน่วยบริการ โดยใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาคีเครือข่าย
จากกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องได้มาร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และระบบการช่วยเหลือจาก
โรงพยาบาลแม่ข่าย การสรา้งความเข้าใจให้ทุกอ าเภอเพื่อวางแผนการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และการสร้างแรงจูงใจใน
การขับเคลื่อนงาน 

6. การสนับสนุนหรือการบริหารงบประมาณ เป็นกลไกท่ีจะท าให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานไปตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุ
เป้าหมาย 

7. มีการนเิทศติดตามงานจะท าใหผู้้ปฏิบัติในพื้นที่มีความมั่นใจในการด าเนินงาน 
8. ในเขตหรือจังหวัดที่มีการเข้าถึงบรกิารสูงสดุ จากการตรวจสอบข้อมูลจะเป็นการรายงานที่มีความครบถ้วนครอบคลุมการ

วินิจฉัยโรค มีหลายจังหวัดมีการด าเนินการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทั่วไป แต่การเข้าถึงบริการยังไมเ่ป็นตามเกณฑ์ เพราะมีการคัดกรองมากแต่การส่งต่อ
เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคน้อยมากหากเทียบกับสดัส่วนของผลการคดักรองว่ามีแนวโน้มป่วยเป็นโรคซมึเศร้า และผลการประเมิน
อาการของโรคซึมเศร้าทีม่ีระดับความรุนแรงท่ีควรจะส่งพบแพทย์ (9Q≥7 คะแนน)  
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข : 
อุปสรรคท่ีส าคัญ : Health Information System ของประเทศยังไม่เรียบร้อย หากหน่วยบริการไม่สง่ข้อมูลผลการ

ปฏิบัติงาน ก็ไมส่ามารถค านวณการเข้าถึงบริการได้อยา่งถูกต้อง และยังขาดข้อมูลของหน่วยบริการนอกกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
จ าแนกออกเป็นปัญหาทีไ่ด้จากพื้นที่ ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแกไ้ขเพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการเขา้ถึงบริการดังนี้ 
 

ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

หน่วยงานสาธารณสุข กรม/ศูนย์สขุภาพจิต 
การวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 
แพทย์ไม่มั่นใจในการวินิจฉยัและรกัษา 
จากการวินิจฉัยโรคต่ ากว่าความเปน็จริง
เนื่องจากแพทย์ รพช. มีการหมุนเวียน
บ่อย ขาดความรูม้ั่นใจในการวินิจฉัย แม้
จะมีผลการคัดกรองเป็นบวกทั้ง 2Q และ 
9Q รักษา ถึงแม้จะมีการจดัอบรม แพทย์
ก็ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมการ
วินิจฉัยโรคซมึเศร้า เนื่องจากมีข้อจ ากัด 
เช่น แพทย์มีภาระงานมาก 

 
- จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพแพทย์ใน

การจัดการโรคซึมเศร้าในรพศ. รพท.
และ รพช. ในระดบัเขต และด าเนนิการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี   

- จัดระบบพีเ่ลี้ยงจากรพศ./รพท. ที่มี
จิตแพทย์ เป็นหน่วยดูแลเครือข่าย 

- สนับสนุนให้แพทย์เข้ารับการอบรม
หลักสตูรเวชศาสตร์ป้องกันสาขาจติเวช
ชุมชน 

 
- จัดระบบการเป็นพีเ่ลี้ยง ที่ปรึกษา

ทางวิชาการแก่เครือข่าย รพช. 
โดยจติแพทย์เป็นหน่วยดูแล
เครือข่าย ร่วมกับรพศ./รพท. ที่มี
จิตแพทย์ เป็นหน่วยดูแลเครือข่าย 

ระบบรายงาน 
- ขาดการน าข้อมลูมาวางแผน/ใช้ประ

ประโยชน ์
- ผู้รับผิดชอบการส่งรายงานน้อย 
- ข้อมูลผู้ป่วยท่ีเข้าถึงบริการใน

ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธ์ิไม่ตรงกันกับข้อมลูของ
จังหวัดม ี

- ผู้ป่วยท่ีไปรับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชน/รพ.นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขไมส่ามารถขอข้อมูลท าให้
จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าถึงบริการต่ ากวา่
ความเป็นจริง 

- มีปัญหาเชื่อมโยงของฐานข้อมูล เช่น 
การดึงข้อมูล หัวข้อเรื่องการดูแล
ช่วยเหลือ    เนื่องจากระบบไม่
สอดคล้องกัน 

 
- การบันทึกและรายงานข้อมลู : หน่วย

บริการโดยเฉพาะ รพช/รพท/รพศ ควร
บันทึกข้อมูลตามรหัส ICD10 ให้
ครบถ้วนถูกต้อง (F32,F34.1,F38,F39)  

- มีแผนการช้ีแจงเกีย่วกับการลงข้อมูลแก่
ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด และอ าเภอ 

 จนท. IT ของหน่วยงานเข้ามามสี่วนร่วม
ในการจัดการข้อมลูทางออนไลนห์รือ
การดึงข้อมูลต่างๆมาจากงานประจ า 

 มีการนิเทศติดตามการรายงานข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน 

 
 เพิ่มทางเลือกในการรายงานตาม

ความสะดวกของพื้นที่ ได้แก่  
1) ข้อมูลจากการบันทึกจาก
มาตรฐานข้อมลู 12 หรือ 18 หรือ 
21 แฟ้ม แล้วส่งเข้า program 
online หรือส่งทาง e-mail หรือ
ส่งทางไปรษณยี์  
2) ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรม
ทาง program online  
3) ข้อมูลจากการบันทึกกิจกรรม
ทาง program offline  
4) จากการรายงานทางเอกสาร
ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด  
5) ข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ 
excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง 
e-mail หรือ ส่งทางไปรษณยี ์

 ควรมีการตรวจสอบคณุภาพของ
ข้อมูลและบูรณาการของข้อมูล 
และการท างานร่วมกันกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

ประเด็นผู้รับผิดชอบ 
- ขาดความรูค้วามเชี่ยวชาญ ในการใช้

เครื่องมือ 2Q,9Q,8Q 
- ผู้รับผิดชอบเปลีย่นบ่อย ขาดความ

เข้าใจในด าเนินงาน รวมถึงความ
เข้าใจไมต่รงกันเกี่ยวกับการรายงาน 
ท าให้เกิดความสับสน 

 
- จัดอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการ

ดูแลเฝ้าระวังโรคซมึเศร้าแก่ผูร้ับผดิชอบ
เน้น รพช./รพท./รพศ. 

- มีผู้รับผิดชอบหลักโดยตรง เพื่อเกิด
ความกระจา่งในระบบงาน และสามารถ
ช่วยเหลือหรือเป็นพ่ีเลีย้งให้กับหน่วย

 
- กรมสุขภาพจิตให้การสนับสนุน

พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการ
ดูแลเฝ้าระวังโรคซมึเศร้า 
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- บุคลากรท าการค้นหาคดักรองผู้ปว่ย
โรคซึมเศร้ายังท าไดไ้ม่ครอบคลมุใน
บางพื้นที ่

- ผู้ปฏิบตัิที่เกีย่วข้องในบางส่วนยังมี
ปัญหาเรื่องทัศนคติและการตระหนกัถึง
ความส าคญัของปญัหา  

บริการในเครือข่ายด้วยกันได ้
- สื่อสารกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องถึง

ความส าคญัของระบบเฝ้าระวังโรค
ซึมเศรา้  การด าเนินงานตามกิจกรรม
หลัก ตลอดจนหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและวางแผน
ด าเนินการร่วมกัน 

ทบทวนแนวทางการปฏิบัต ิ
- บูรณาการการท างานน้อย มองปญัหา

แยกส่วน เป็นงาน เป็นฝา่ย ไมม่อง
เป็นองค์รวม 

- การค้นหาคดักรองผู้ป่วยโรคซมึเศร้า
ยังท าได้ไม่ครอบคลุมในบางพื้นที ่

 
- มุ่งท่ีกลุ่มเสี่ยง 7 กลุม่ จะเกดิความ

คุ้มค่ากว่า 
- วิธีการคัดกรองที่แนะน าคือ คดักรอง

กลุ่มเสี่ยงทุกครั้งท่ีมารบับริการ และ
ตั้งเป้าหมายคัดกรองกลุม่เสี่ยงปีละครั้ง 
100% ไม่เพียงพอ เพราะโรคซมึเศร้า
เกิดเป็น episode 

- น ากิจกรรมดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าลง
สู่งานประจ า คือ เริ่มคัดกรองด้วย 2Q 
แก่ผู้ป่วยที่มารบับริการทุกครั้งในคลินิก
ผู้สูงอายุ คลินิก NCD คลินิก ANC 
คลินิกโรคมะเร็ง (ไม่อยู่เพียงแคค่ลินิก
จิตเวช) 

- จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
รองรับการค้นหา คัดกรอง และเพิ่ม
เข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสีย่ง ที่
มีการด าเนินงานท้ังระดับจังหวดั อ าเภอ 
ต าบล 

 
- ทบทวนแนวทางเฝ้าระวังโรค

ซึมเศรา้ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

การติดตามประเมินผล 
ขาดการตดิตามประเมินผลเชิงคณุภาพใน 
5 กิจกรรมหลักของระบบดูแลเฝ้าระวัง
โรคซึมเศร้า 
 

 
คณะท างานใน AHB ควรมกีารติดตาม
ประเมินผลเชิงคุณภาพ และน าข้อมูลการ
เข้าถึงบริการมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาโรคซึมเศร้า และมกีารติดตาม
ประเมินผล วิเคราะห์ถึงการด าเนินตาม
ระบบตามบริบทของหน่วยงาน ให้ทราบถึง
สาเหตุและปัจจัยที่ท าให้อัตราการเข้าถึง
บริการ และประเมินคณุภาพของบริการ 
น าสู่การแก้ปญัหาที่ตรงประเด็น และเพื่อให้
เกิดบริการที่มีคณุภาพอย่างแท้จรงิ 

 
ผลักดันด้านนโยบาย มีแผน
ด าเนินการที่ชัดเจนโดยผ่านการ
เห็นชอบจากผู้บรหิาร และการปรบั
ทัศนคติของบุคลากร เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญของความส าเร็จ 

 
 
 
 


