หมวด
แผนที่
โครงการ
ลักษณะ
ระดับการวัดผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
เชิงปริมาณ
จังหวัด
34. ร้อยละของผู้ป่ วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการ
ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน
การดู แ ลตามแนวทางมาตรฐาน หมายถึ ง การที่ประชาชนผู้ ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็ นโรค
ซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการ
จัดการโรคซึมเศร้าสาหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตาม
แนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย
ผู้ป่ วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้ องตาม
เกณฑ์วินิ จ ฉัย โรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการ
จ าแนกโรคระหว่ า งประเทศขององค์ ก รอนามั ย โลกฉบั บ ที่ 10 (ICD - 10: International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัส
โรคของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x จนถึงในปีงบประมาณ
พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์เป้าหมาย
ปีงบประมาณ 62
≥ ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ปีงบประมาณ 63
≥ ร้อยละ 65

ปีงบประมาณ 64
≥ ร้อยละ 70

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาที่ทันท่วงที มีมาตรฐานต่อเนื่องทาให้ลดความ
รุนแรง และระยะเวลาการป่วยของโรคซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตาย และไม่กลับเป็นซ้า
ประชาชนที่ เจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคซึ ม เศร้ า ที่ มี อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไปมี อ าการสอดคล้ อ งตามเกณฑ์
วิ นิ จ ฉั ย โรค Depressive Disorder ของสมาคมจิ ต แพทย์ อ เมริ กั น ฉบั บ ที่ 5 (DSM-5:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการ
จ าแนกโรคระหว่ า งประเทศขององค์ ก รอนามั ย โลกฉบั บ ที่ 10 (ICD - 10: International
Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรค
ของ ICD 10 หมวด F32.x, F33, F34.1, F38.x และ F39.x
กรมสุ ขภาพจิ ต เป็ นผู้ เก็บ รวบรวมข้อ มูล รายงานการเข้าถึงบริการ จากสถานบริการ
สาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหล่งรายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข โดยประมวลผล
เป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ ข้อมูลที่ต้องการ ได้แก่ 1) วันที่เข้ารับ
การบริการ 2) คานาหน้า 3) ชื่อ 4) นามสกุ ล
5) เพศ 6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วัน
เดือนปีเกิด 8) อาเภอ 9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว)
จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มอี ายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง
และมีค่าคะแนน 9Q < 7 อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มอี ายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่อง
เป็นเวลา 6 เดือน

X 100

คาอธิบายสูตร:
 ตัวตั้ง คือ จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้งราย
เก่าและรายใหม่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวช
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการและมีค่าคะแนน
9Q < 7 อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
 ตั ว หาร คือ จ านวนผู้ ป่ ว ยโรคซึม เศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้ ง
รายเก่าและรายใหม่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มารับบริการในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./
รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวช
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา
6 เดือน
แหล่งข้อมูล
รายการข้อมูล 1
รายการข้อมูล 2
สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน :

สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
A = จานวนผู้ป่ วยโรคซึมเศร้า ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจาก
หน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนและมีค่าคะแนน 9Q < 7 อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6
เดือน
B = จานวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทีไ่ ด้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจาก
หน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน
(A/B) x 100
ไตรมาส 4

ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน

-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 60

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 65

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥ ร้อยละ 70

ปี 2563 :

-

ปี 2564 :

วิธีการประเมินผล :

-

รวบรวมข้อมูลผลการร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานอย่าง
เหมาะสมจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
จากมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม โดยการรับข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุขเป็นรอบไตรมาส

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ
/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

Baseline data

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
N/A
N/A
N/A

อัตราผู้ป่วยโรค
ร้อยละ
ซึมเศร้าได้รับการดูแล
ตามแนวทางมาตรฐาน
อย่างเหมาะสมจาก
หน่วยบริการต่อเนื่อง
เป็นเวลา 6 เดือน
1. นายแพทยประภาส อุครานันท
ผูอานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพทที่ทางาน : 045-352535 โทรศัพทมือถือ : 089-9494885
โทรสาร : 045-352514
E-mail : pat-ukn@yahoo.com
2. แพทย์หญิงกนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : กลุ่มงานการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์มือถือ : 08-0598-9191
Email: kako2518@yahoo.com

หน่วยงานประมวลผล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
และจัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงาน ชื่อ-สกุล: นายวีระยุทธ มายุศิริ
ผลการดาเนินงาน
กลุ่ม/ฝ่ายงานที่สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพท์มือถือ : 08-6991-0633
Email: Weerayut_mayusiri@hotmail.com

