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เนื้อหา

1. แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช 
2. การวัดทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช  
3. หลักการประยุกต์หลักระบาดวิทยาในการแก้ไขปัญหา

สุขภาพจิต



แนวคิดพื้นฐานของระบาดวิทยา    
สุขภาพจิตและจิตเวช

-นิยามและวัตถุประสงค์ 
-ธรรมชาติของความเจ็บป่วยทางจิต
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นิยามระบาดวิทยา (Epidemiology) 

• ระบาดวิทยา คือ การศึกษาเกี่ยวกับการกระจาย
ของโรคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายโรค
ในกลุ่มประชากร (MacMahon and Puge,1970)

Epi + Demos + Logos

Epi       = Upon, on, to 
Demos  = People 
Logos   = Knowledge

รากศัพท์จากภาษากรีก
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นิยามระบาดวิทยาจิตเวช (Psychiatric epidemiology)

• Is the study of the distribution and causes of 
mental disorders in human populations. (Regier DA,
2000) 

• เป็นการศึกษาการกระจายของความผิดปกติทางจิตและ
สาเหตุ ในกลุ่มประชากร
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จุดมุ่งหมายของระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช

1. ศึกษาการเกิด กระจายของความเจ็บป่วยทางจิตและ
ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน ตามบุคคล (Person)  สถาน
ที่(Place)  เวลา(Time) และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การกระจายในชุมชน

2. ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดความเจ็บ
ป่วยและปัญหาสุขภาพจิตทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยป้องกัน

3. ศึกษาแนวทางการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขความเจ็บ
ป่วยทางจิตและปัญหาสุขภาพจิต



ความเจ็บป่วยทางจิต :  
ธรรมชาติของโรคและการบ่งชี้ผู้ป่วย
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ธรรมชาติของการเจ็บป่วยทางจิต

WHO report 2001

ในสาขาจิตเวช จะมองความผิดปกติทางจิตว่า เป็น mental illness 
มากกว่าเป็น mental disease เพราะ ความผิดปกติหลายอย่างในจิตเวชเป็น 

ความผิดปกติของการทำหน้าที่ (functional) ไม่ค่อยรู้สาเหตุที่แน่นอน



13

Depression
Depressive disorders

Sadness mild moderate severe Psychotic

Continuum of depression

2 Feb 2006 Thoranin Kongsuk M.D. M.Sc.
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Case identification

• การบ่งชี้ case ในการศึกษาทางระบาดวิทยาของความเจ็บป่วยทางจิต 
(Mental disorders) นั้น เป็นประเด็นปัญหาสำคัญ เนื่องจากความเจ็บป่วย
ทางจิตไม่สามารถวินิจฉัยได้จาก Lab และไม่สามารถตรวจทางกายได้ 

• การวินิจฉัยความเจ็บป่วยทางจิตในปัจจุบันจะเป็น criterion-oriented มี
เกณฑ์วินิจฉัยแต่ละโรค ซึ่งจะมี 2 ระบบ คือ ICD10 และ DSM-V 
จิตแพทย์จะนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ประวัติจากผู้ป่วย จากญาติ 
และจากการตรวจสภาพจิตมาพิจารณาว่า เข้าได้กับเกณฑ์วินิจฉัยของ
ความเจ็บป่วยทางจิตชนิดใด 

• ในการศึกษาทางระบาดวิทยาไม่สามารถบ่งชี้ case โดยจิตแพทย์ได้ จึง
พัฒนาเครื่องมือทั้งเป็นแบบคัดกรองและแบบวินิจฉัยให้ผู้ที่ไม่ใช่จิตแพทย์
ดำเนินการ
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เครื่องมือวัดโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต

ประเภท ข้อบ่งชี้ ตัวอย่าง 
MDD

• คัดกรอง ใช้ค้นหาผู้มีแนวโน้มจะป่วย 2Q for 
depression

• วินิจฉัย ใช้สำหรับวินิจฉัยโรค M.I.N.I. (Mini 
International 
Neuropsychiatric 
interview)

• ประเมินอาการ ใช้ประเมินความรุนแรงของ
อาการ ในรายที่ได้รับการวินิจฉัย 
หรือบ่งชี้ความเจ็บป่วยแล้ว

-9Q for depression
-HRSD (Hamilton 
rating scale for 
depression)



Depression Depressive disorders Remission Relapse

1. 
คดักรอง

เครื*องมอืคดักรองผูป่้วยโรคซมึเศรา้

การคดัแยกผูป่้วยออก 
จากกลุม่ไมป่่วย 
เพื*อคน้หาและ 
นําผูป่้วยเขา้สู ่

กระบวนการชว่ยเหลอื

2Q, 



แบบคัดกรอง 
โรคซึมเศร้าด้วย 

2คำถาม



Depression Depressive disorders Remission Relapse

2.วนิจิฉัยโรค

เครื*องมอืเพื*อการวนิจิฉัยโรค

เป็นการใชเ้ครื*องมอื 
เพื*อการวนิจิฉัย 

และ 
จําแนกโรคซมึเศรา้ 

MDD 
Dysthymia 
Bipolar

ระดยนืยนั

DSM-IV 
ICD10 
M.I.N.I.
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M.I.N.I module



Depression Depressive disorders Remission Relapse

3.ประเมนิ

เครื*องมอืประเมนิความรนุแรงของโรค

ประเมนิผูป่้วย 
เพื*อดคูวามรนุแรง 
และการ 
เปลี*ยนแปลง 
ของอาการ 
โรคซมึเศรา้

- ปกต ิ
- นอ้ย 
- ปานกลาง 
- รนุแรง

ระดระดบั 
ความรนุแรง

9Q 
HAM-D 
MADRS



แบบประเมิน 
อาการซึมเศร้า
ด้วย 9 คำถาม
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ข้อเตือนใจ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางจิตเวช

• ไม่สามารถนำเอาเครื่องมือจากต่างประเทศมาใช้ได้เลยทันที 
• ก่อนนำเครื่องมือจิตเวชใดมาใช้ต้อง ศึกษาคุณสมบัติและข้อจำกัดให้ดีก่อนเสมอ 

เลือกใช้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย แปรผลให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเครื่อง
มือ  

• การนำเครื่องมือจากต่างประเทศมาใช้ ถึงแม้แปลเป็นไทยแล้วและแปลกลับตรงกัน
แล้ว ก็ต้องนำไปทดสอบความเข้าใจในภาษากับกลุ่มเป้าหมายเสมอ ก่อนนำไป
ทดสอบคุณสมบัติอื่นๆ 

• ผลจากการใช้เครื่องมือคัดกรองไม่สามารถถือว่าเป็นการวินิจฉัยได้ ถึงแม้จะมีค่า
ความไว ความจำเพาะชัดเจนแล้วก็ตาม (เพราะการวินิจฉัยโรคจิตเวชปัจจุบันจะ
เป็นการพิจารณาอาการและอาการแสดงรวมทั้งข้อมูลแวดล้อมอื่นๆของผู้ป่วยโดย
จิตแพทย์ ว่าสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการวินิจฉัยโรคใด) 

• เครื่องมือวินิจฉัยโรคจิตเวช มักจะผ่านการเปรียบเทียบกับ gold standard คือ การ
วินิจฉัยโดยตรงจากจิตแพทย์ ผลที่ได้จะสามารถบอกได้ว่า ป่วยเป็นโรคใด



การวัดทางระบาดวิทยาทั่วไป  
และ ดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพจิต
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การวัดในทางระบาดวิทยา

• Ratio (อัตราส่วน) = การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน เช่น เปรียบเทียบจำนวน
นักเรียนชายต่อนักเรียนหญิง 

• Proportion (สัดส่วน) = การเปรียบเทียบจำนวนย่อยกับจำนวนรวมทั้งหมด (ตัว
ตั้งเป็นส่วนย่อยของตัวหาร) มักจะแปลงออกมาในรูปของร้อยละ เช่น จำนวนคน
ตายด้วยการฆ่าตัวตายต่อจำนวนคนตายทั้งหมด 

• Rate(อัตรา) = proportion ที่เกี่ยวข้องกับเวลา ในทางระบาดวิทยา                 
อัตราประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ  

  1. ตัวตั้งหรือตัวเศษ(Numerator) เช่น จำนวนผู้ป่วย 
  2. ตัวหารหรือตัวส่วน (Denominator) เช่น จำนวนประชากรที่ศึกษา 
  3. เวลา (Time) คือ ระยะเวลาที่เฝ้าสังเกต อาจนับเป็น เดือนหรือ ปี
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การวัดการป่วยในทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช

• Point           =    ผู้ป่วย ณ.เวลา t0 

       ประชากร ณ.เวลา t0  

• Period = สัดส่วน(proportion)ของผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่ศึกษาใน
   ช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 1 เดือน(One month    
prevalence) หรือ 1 ปี (One year prevalence) 

• Lifetime =  สัดส่วน(proportion)ของผู้ป่วยและผู้ที่เคยป่วยด้วย
   โรคที่ศึกษา 

Prevalence (ความชุก)
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การวัดการป่วยในทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช

• Cumulative Incidence (CI) = สัดส่วนของการป่วยที่เกิดขึ้นในห้วง
เวลาการติดตาม(follow up)การเกิดโรคในประชากร     

• สูตรการคำนวณ 
  CI =   จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ศึกษา 
        population at risk ทีไม่ป่วย นับขณะเริ่มการศึกษา

Incidence (อุบัติการณ์)
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การวัดการป่วยในทางระบาดวิทยาสุขภาพจิตและจิตเวช

• Incidence rate or density (ID) = อัตราการเกิดโรครายใหม่
ในกลุ่มประชากร     

• สูตรการคำนวณ 
  ID =            number of new cases 
        Disease-free person-time at risk

Incidence (อุบัติการณ์)



ตัวอย่างการหาค่า Incidence density
กลุ่ม
ตัวอย่าง

ระยะเวลาที่ติดตามศึกษา Person-
year

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5

A 1
B 2
C 4
D 5
E 3

Total 15

* Thoranin Kongsuk 34

เกิดโรค

Incidence density = 1/15 = 0.067 per person-year

หรือ 67 per 1000 person-years



ตารางเปรียบเทียบ

Frequency 
measure

symbol Math. 
construct

Unit Utility

Prevalence P Proportion none
Cumulative 
Incidence

CI Proportion none เหมาะกับโรค
เฉียบพลัน ติดตาม
ในระยะสั้นและFix 
population

Incidence 
rate or 
density

ID Rate Person-time  
Or other unit of 
risk

เหมาะกับโรคเรื้อรัง 
ติดตามระยะยาว 
และ Dynamic 
population
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Prevalence and incidence

1 year
Total population = 8
Population at risk = 5
1 year prevalence = 7/8 
Point prevalence at 31 Dec = 4/8
CI = 4/5  (new cases:3,4,5,8)

1Jan 31Dec



หลักการประยุกต์หลักระบาดวิทยา
เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
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ขั้นตอนของการใช้หลักระบาดวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ

1. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาขนาดและความรุนแรง 
2. วิเคราะห์การกระจายของปัญหา/โรค 
3. ศึกษาสาเหตุและกลไกของการเกิด 
4. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา 
5. บริหารจัดการทรัพยากรและสังคม  
6. กำหนดมาตรการเฝ้าระวังติดตาม 
7. ประเมินผลสำเร็จ และปรับปรุงมาตรการ



LOGO

ขั้นตอนที่1
การวิเคราะห์ขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหา
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1.การวิเคราะห์ขนาดและความรุนแรงของปัญหา/โรค

อาศัยวิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 

• นิยามของปัญหา/โรค 

  หากเราต้องการจะแก้ไขปัญหา/ความเจ็บป่วยใดๆ เราควรต้องมีการให้คำ
จำกัดความหรือนิยามปัญหานั้นๆ เช่น การนิยามโรคซึมเศร้า    ในโครงการเฝ้า
ระวังเพื่อแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า 

• วิเคราะห์ธรรมชาติของปัญหา/โรค (ตัวอย่างใน ppt โรคซึมเศร้า ) 

• วิเคราะห์ความถี่ของการเกิด : สามารถวัดได้เป็น Incidence case หรือ 
Prevalence case และ Prevalence rate, Incidence rate (ซึ่งต้องเอาประชากรที่
มีโอกาสเกิด  คือ Population at risk มาเป็นตัวหาร) 

• วิเคราะห์ความรุนแรงและความสูญเสีย : Morbidity, Mortality, DALY, Quality of 
life, Economy



นิยามของโรคซึมเศร้า

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มี
อาการสอดคล้องกับ 

• Depressive Disorders ตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่าง
ประเทศขององค์กรอนามัยโลก ฉบับที่10 (ICD– 10) หมวด F32, 
F33, F34.1, F38, F39 

    หรือ 
• Major Depressive Disorder และ Dysthymic Disorder ตาม
มาตรฐานการจำแนกโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่4 
(DSM-IV)
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แผนผังธรรมชาติของ Major depressive episode

กลุ่มเสี่ยง 

Population with 
Major depressive  

episode

IncidenceRemission
Mortality

Population with 
Major depressive  

Episode  
with psychotic

Death  
from  
other  

causes

Death  
from  

SuicideChronic, 
recurrent 

Major  
depressive  

episode

ปัจจัยเสี่ยง
Exposed



LOGO

ขั้นตอนที่2
การวิเคราะห์การกระจายของปัญหา
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2.การวิเคราะห์การกระจายของปัญหา/โรค

เมื่อมีปัญหาสุขภาพ หรือมีการป่วย หรือการตายเกิดขึ้นเราควร
วิเคราะห์ ถึงการกระจายของปัญหาหรือโรค 3 ด้าน ดังนี้  

• Time:  เกิดเมื่อไร (เวลาใด วันใด เดือนใด ปีใด ฤดูใด) 
• Place:  เกิดที่ไหน (พื้นที่ใด ตำแหน่งใด บ้านใด เมือง/ชนบท) 
• Person: เกิดกับใคร (เพศใด วัยใด ศาสนาใด อาชีพใด)  

อาศัยวิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา



LOGO

ขั้นตอนที่3
การศึกษาสาเหตุของปัญหา
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3.การศึกษาสาเหตุของปัญหา

• นักระบาดมักจะใช้หลักของสามเหลี่ยมก่อโรค 
• ตัวก่อโรคในความเจ็บป่วยทางจิต 

   มักจะไม่ทราบชัดเจน 

• ในทางสุขภาพจิตและจิตเวช  

    การประยุกต์ใช้ หลักการของ โยงใยแห่งสาเหตุ (Web of causation)    
จะเหมาะสมกว่า

คน (Host)

ตัวก่อโรค
(Agent)

สิ่งแวดล้อม
(Environment)

อาศัยวิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ หรือ  
วิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ เชิงทดลอง
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Income

Education

Occupation

Inactivity

Diet

Tobacco 
Alcohol

Blood 
pressure

Cholesterol 
level

Glucose 
metabolism

Stroke Death

Disability: 
hemiplegia

WHO report 2002

Causal chains of exposure leading to disease



เพศหญิง
มองโลกในแง่ลบ
แก้ไขปัญหาแบบหลีกหนี
ยากจน, ไร้งาน
การทะเลาะในครอบครัว
ถูกทารุณกรรมในวัยเด็ก
การตั้งครรภ์
โรคทางกายรุนแรง/
เรื้อรัง
พ่อแม่ป่วย/ขาดทักษะ

- ความคิดทางบวก
- มีสังคมที่ช่วยเหลือกันดี
- ประสบความสำเร็จ
  ในการศึกษา การงาน
- ครอบครัวอบอุ่น
- ได้รับการรักษา
   โรคจิตเวชที่มีอยู่
-บุคลิกภาพที่ผิดปกติ
  ได้รับการแก้ไข
- มีทักษะชีวิตที่ดี

พันธุกรรม

ปัจจัยด้านชีวเคมี
และกายวิภาคของสมอง

สังคมจิตใจ, สิ่งแวดล้อม, 

โรคทางกาย

โร
คท

าง
จิต
เวช

การสูญเสียและความอับอาย

ยา
หรื
อส

าร
กร
ะตุ้
น

ชีวเคมีในสมอง
เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยชักนำ ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยป้องกัน ปัจจัยกระตุ้น

ซึมเศร้า 

A conceptual approach to depression 

ธรณินทร์  กองสุข 
พัฒนาเมื่อ  17 ม.ค. 254947

Substance use disorder
Conduct disorder

Neuroticism;
บุคลิกภาพเครียดง่าย ขี้กลัว

เจ้าอารมณ์ ก้าวร้าว



1. โรคจิตเวช ได้แก่ 
-โรคซึมเศร้า 
-ติดสุรา/สารเสพติด
-โรคจิตเภท
-โรคปรับตัวผิดปกติ
2. โรคทางกายเรื้อรัง
3. เกิดวิกฤติในชีวิต

- ความคิดยืดหยุ่น
- สังคมช่วยเหลือดี
- ไม่มีเหตุกระตุ้น
-ไม่มีการสูญเสีย
- มีความหวัง
- ได้รับการรักษา
   โรคจิตเวช
- บุคลิกภาพได้รับ
   การแก้ไข

พันธุกรรมและ
ประวัติครอบครัว

ปัจจัยด้านชีววิทยา

บุคลิกภาพ

อุปกรณ์ฆ่าตัวตายที่หาได้ง่าย

เหตุ
กา
รณ์
ที่ทำ

ให้
เสื่อ

มเสี
ย

ปัจจัยชักนำ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน ปัจจัยกระตุ้น

ฆ่าตัวตาย

แสดงความเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย

48

หุนหันผลันแล่น,
 impulsive



LOGO

ขั้นตอนที่4
การกำหนดมาตรการแก้ไขของปัญหา



การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพ  
  
ต้อง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน....เป็นลำดับแรก 
แล้วเลือกมาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น
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4.การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา



คำถามชวนคิด

ในการแก้ไขปัญหา teenage pregnancy 
หากตั้งเป้าหมายไว้ว่า: teenage pregnancy rate =0 
มาตรการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คืออะไร?

ในการแก้ไขปัญหา teenage pregnancy 
หากตั้งเป้าหมายไว้ว่า: จะต้องลดteenage pregnancy ร้อยละ50 
มาตรการที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คืออะไร?



LOGO

เป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์:  
ลดการเจ็บป่วยและภาระโรคของโรคซมึเศรา้ 

Reduce prevalence and burden of disease

วสิยัทศัน ์:  
ภายในปี 2563  

โรคซมึเศรา้จะไมใ่ชค่วามเจ็บป่วย  
ทีIกอ่ความสญูเสยีดา้นสขุภาพ 4 อนัดบัแรกในคนไทย



LOGO

ความชกุ prevalence:    

ผูท้ีIกําลงัป่วย(รวมรายใหมแ่ละ 
รายเกา่ทีIยงัไมห่าย) 

ความชกุจะลดลงจาก 
• Incidence ลดลง 
• Relapsed, Recurrentลดลง 
• Remission เพิIมขึOน

ป่วยรายใหม ่
incidence

Prevalence

ตาย หาย

กลบัเป็นซ ้าํ,กลบัเป็นใหม ่
Relapse 
Recurrent

Reduce Prevalence
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แผนผังธรรมชาติของความผิดปกติทางจิตและมาตรการแก้ไข

สุขภาพจิตดี

มีภาวะเสี่ยง

ระยะก่อนมีอาการ

ระยะอาการเฉียบพลัน

ระยะอาการเรื้อรังและ 
มีความพิการ

ทุเลา/หาย/กลับเป็นซ้ำ

การส่งเสริมสุขภาพจิต

การป้องกัน

การวินิจฉัยตั้งแต่แรกเริ่ม 
และรักษาทันที่

ดูแลรักษาตามมาตรฐาน

ติดตามดูแล/ฟื้นฟู 
ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
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การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวช

• มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ มีหลายรูปแบบ สำหรับในทาง
สุขภาพจิต Mrazek and Haggerty (1994) เสนอไว้ ดังนี้
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กลยุทธ์การป้องกัน (Preventive strategy)

I. กลยุทธการป้องกันแบบทั่วไป                                          
(Universal prevention strategy)

II. กลยุทธการป้องกันแบบเลือกเฉพาะกลุ่มเสี่ยง                            
(Selective prevention strategy) 

III. กลยุทธการป้องกันในรายที่มีข้อบ่งชี้                                       
(Indicated preventions)  

Gordon R (1983).  An  operation  classification  of  disease  prevention.  Public  health  Report,  98,107-109
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กลยุทธการป้องกันแบบทั่วไป  
(Universal prevention strategy)

• การป้องกันที่มีเป้าหมายเป็น
สาธารณชนทั่วไปหรือกลุ่ม
ประชากรทั้งหมด  โดยไม่ได้
ถูกบ่งชี้จากฐานของความ
เสี่ยงส่วนบุคคล  (Mrazek 
and Haggerty,1994,P.24) 

•• การรณรงค์  ลดการสูบบุหรี่ 
• การรณรงค์ลดการดื่มสุรา
• การรณรงค์  คาดเข็มขัด

นิรภัย
• การส่งเสริมพัฒนา EQ 
• เสริมทักษะการคิดเชิงบวก 
• ส่งเสริมการออกกำลังกาย

ตัวอย่าง
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กลยุทธการป้องกันแบบเลือกเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 
(Selective prevention strategy)

• การป้องกันที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่ม
ย่อย  (subgroup)  ที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตเวชสูงกว่า
เกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ  
ความเสี่ยงนั้นอาจเพิ่มขึ้นหรืออาจ
เป็นความเสี่ยงที่มีตลอดชีวิต  
กลุ่มของความเสี่ยงนั้นอาจเป็น
ปัจจัยเสี่ยงด้านชีววิทยา, ปัจจัย
เสี่ยงด้านจิตใจ  หรือปัจจัยเสี่ยง
ด้านสังคม  ที่รู้ชัดว่าสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคจิตเวช  (Mrazek and 
Haggerty,1994, P.25) 

•• โปรแกรมการช่วยเหลือเด็กที่
พ่อแม่หย่าร้าง  หรือเสียชีวิต

• การช่วยเหลือเด็กที่พ่อแม่ป่วย          
ด้วยโรคเอดส์

• การช่วยเหลือทางสังคม  เพื่อ
ป้องกันโรคซึมเศร้าสำหรับผู้สูง
อายุในสถานสงเคราะห์

• การให้การปรึกษาผู้ที่ประสบ
เหตุการณ์สูญเสีย

ตัวอย่าง
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กลยุทธการป้องกันในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ 
(Indicated prevention strategy)

• การป้องกันที่มีเป้าหมายเป็นบุคคลที่มี
ความเสี่ยงสูง  (high- risk 
individual)  หรือผู้ที่ถูกระบุว่ามี
อาการเล็กน้อยสามารถตรวจพบ
อาการและอาการแสดงของโรคจิตเวช
ได้บ้างหรือมีข้อบ่งชี้จากการตรวจทาง
ชีววิทยาว่ามีแนวโน้มต่อโรคจิตเวช  
แต่บุคคลนั้นยังไม่ครบเกณฑ์วินิจฉัย
โรคจิตเวชตาม  DSM-V หรือ ICD-10 
(Mrazek and Haggerty, 1994, P.
25) 

•• การดูแลรักษาผู้ที่มีอาการเริ่มต้น
ของโรคซึมเศร้า (กลุ่มที่มีภาวะซึม
เศร้า)

• โปรแกรมสำหรับช่วยเหลือเด็กที่มี
ปัญหาพฤติกรรมในโรงเรียน เช่น  
ก้าวร้าว  ไม่เชื่อฟัง  (ซึ่งมีแนวโน้ม
จะเป็น conduct    disorder) 

• การช่วยเหลือด้านจิตใจในหญิงตั้ง
ครรภ์ที่มีภาวะซึมเศร้า(ประเมิน
จากแบบคัดกรอง) 

ตัวอย่าง
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Case

Family

Community

Network

การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตแบบบูรณาการ 

การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตไม่ว่าเรื่องใดๆ  
• ต้องดำเนินการให้ครอบคลุม ตั้งแต่ 
การป้องกัน การรักษา  การฟื้นฟู และ
ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องระยะยาว  

• พร้อมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือ
ทันที ตั้งแต่ระยะต้น ในลักษณะบูรณา
การ และสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ
จากหลากหลายวิชาชีพ หลากหลาย
องค์กร 

• โดยไม่มุ่งเฉพาะผู้ป่วยแต่ต้องเกี่ยวข้อง
ทั้งครอบครัว  ชุมชนและสังคม



LOGO

ขั้นตอนที่5
การบริหารจัดการทรัพยากรและสังคม



* Thoranin Kongsuk 61

5.การบริหารจัดการทรัพยากรและสังคม

การที่จะทำให้มาตรการที่กำหนดไว้เกิดผลในทางปฏิบัตินั้น ต้องอาศัย 
• การบริหารจัดการที่ดี 
• การประสานงานในทีมสุขภาพและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

  
 ให้มาตรการที่เลือกนั้นครอบคลุมพื้นที่และประชากรเป้าหมาย 

(Coverage)   ให้การใช้มาตรการนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนทุก
กิจกรรม(Compliance)  

 รวมทั้งมีความทันเวลาของมาตรการ (Timeliness)



LOGO

ขั้นตอนที่6
การติดตามเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
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6.การติดตามเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

• การเฝ้าระวัง (Surveillance) หมายถึง การติดตามเฝ้าสังเกตอย่าง
ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการเกิด การกระจายของโรครวมทั้งปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดโรค เพื่อนำไปสู่การควบคุมและป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพ 

• ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 ประการ 
– Collection การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
– Analysis/interpretation การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผล 
– Distribution การกระจายสารสนเทศให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
และนำไปใช้ประโยชน์
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ประเภทของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

1. Active surveillance เป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกที่ผู้ศึกษาหรือผู้รวบรวมข้อมูล
เข้าไปติดตามค้นหาโรคหรือปัญหาอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เมื่อพบโรคหรือ
ปัญหานั้นๆก็ทำการบันทึกเก็บรวบรวมข้อมูลทันที 

2. Passive surveillance เป็นการเฝ้าระวังเชิงรับโดยการกำหนดให้สถาน
บริการสาธารณสุขเมื่อพบโรคหรือปัญหาที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังทำการบันทึก
ตามบัตรรายงานแล้วรวบรวมส่งหน่วยรับผิดชอบ 

3. Sentinel surveillance เป็นการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่โดยเฝ้าระวัง
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่สนใจ 
หรือ ติดตามrisk factors or specific diseases ที่จะบ่งชี้ว่า กิจกรรมป้องกันหรือ
รักษาไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เช่น ติดตามเฝ้าระวัง การรายงานผู้ป่วย
โปลิโอ ซึ่งจะบ่งชี้ว่าการป้องกันโดยวัคซีนไม่ครอบคลุมหรือวัคซีนเสื่อม
คุณภาพ



LOGO

ขั้นตอนที่7
การประเมินผลสำเร็จ
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7.การประเมินผลสำเร็จ
• ผลสำเร็จของงานเราสามารถประเมินได้หลายระดับตั้งแต่ Output, 

outcome, และImpact   

Program effectiveness เราอาจประเมินได้จาก 
Number of case prevented = Efficacy X compliance X Coverage X 

incidence X total population 
• เช่น ผลการป้องกันการฆ่าตัวตาย จากโครงการใช้ยาSSRI รักษาโรคซึมเศร้าได้

ผล70%, อัตราผู้ป่วยทานยาครบ 60%, การให้ยาครอบคลุมผู้ป่วยประมาณ 80%, 
อัตราการเกิดโรค 3% ในประชากรจังหวัด 1ล้านคน ดังนั้นจำนวนผู้ป่วยโรคซึม
เศร้าที่ได้ผลตามโครงการ = 0.7X0.6X0.8X0.03X1,000,000 = 10,080 ราย

• และอุบัติการณ์ฆ่าตัวตายสำเร็จในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็น5.2% (Osby,2000) 
ดังนั้น โครงการนี้ สามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้ = 10,080X0.052 = 524 
ราย(ต่อปี)
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ผู้ให้การ
ปรึกษา

ได้รับการบริการ ครอบคลุม ,มีคุณภาพ 
เปลี่ยนแปลง  K,  A,   P,  และ
พฤติกรรมเสี่ยง

K , A , P ,  พฤติกรรม

ปริมาณ 
คุณภาพ

ปริมาณ 
คุณภาพ

ผู้รับ 
การปรึกษา

-Psychological reaction ของผู้รับการปรึกษา 
-Incidence of HIV Infection ลดลง 
-Quality  of  life  ของผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้น

ตัวอย่าง การประเมินผลโครงการ 
ฝึกอบรมการให้บริการปรึกษาเรื่องโรค

เอดส์
OUTPUT

outcome

IMPACTS

การบริการปรึกษา
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สรุป การประยุกต์หลักระบาดวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

1. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาขนาดและความรุนแรง: นิยามของปัญหา/โรค  
ธรรมชาติของโรค ความถี่ของการเกิด ความรุนแรงและความสูญเสีย 

2. วิเคราะห์การกระจายของปัญหา/โรค : Person, Place, Time 
3. ศึกษาสาเหตุและกลไกของการเกิด:  Individual, Community, 

Environment  
4. กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา : การส่งเสริม  การป้องกัน  การควบคุม  

การรักษา  การฟื้นฟู โดยพิจารณาประสิทธิผลของมาตรการเป็นสำคัญ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรทรัพยากรและสังคม 
  coverage (ความครอบคลุม)  compliance (การปฏิบัติตาม

มาตรการที่วางไว้). Timeliness (ความทันเวลา)  
6. กำหนดมาตรการเฝ้าระวังติดตาม 
7. ประเมินผลสำเร็จ อย่างน้อย 2 ประเด็น ได้แก่ 
  การดำเนินงาน และ การเปลี่ยนแปลงของปัญหา



กรณีศึกษา

ถ้าท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
จะวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างไร  
หากเป้าหมายคือ. ลดอัตราการฆ่าตัวตายร้อยละ30จากปีที่แล้ว


