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ประเภทตัวชี้วัด พรบ. งบประมาณ กระทรวง 
เป้าหมาย 
การให้บริการ 

ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องได้รับการควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ตัวช้ีวัด (ร่าง) 20. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
ค านิยาม การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการ

บริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรค
ซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทาง
มาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องกับ 
Depressive Disorder ตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลก
ฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related 
Problems - 10) หมวด F32,F33,F34.1,F38 และ F39 หรอืเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับ
การวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental disorders 5) ที่มารับบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2552 จนถึงในปีงบประมาณ 2560 ทั้งรายเก่าและรายใหม่ 

เกณฑ์เป้าหมาย เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปในพ้ืนที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย 

วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล 

กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเข้าถึง
บริการของสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ จากแหล่งรายงานกลางของกระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานหน่วยบริการที่จัดส่ง ท าการรวมผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันเข้า
กับผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2552-2559 ในฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ วิเคราะห์เป็นรายหน่วยบริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ 
แล้วน าเสนอผลที่ www.thaidepression.com  

ข้อมูลที่ต้องส่ง ได้แก่ 1) วันที่เข้ารับการบริการ 2) ค าน าหน้า 3) ชื่อ 4) นามสกุล 5) เพศ 
6) เลขที่บัตรประชาชน 7) วันเดือนปีเกิด 8) อ าเภอ  9) จังหวัด 10) รหัสโรคซึมเศร้า 11) คะแนน 
9Q 12) คะแนน 8Q ซ่ึงข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว) 

ในกรณีที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงาน
มายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ด าเนินการได้ดังนี้  
1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทางไปรษณีย์มายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศ

โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทีมงานจะบันทึกข้อมูลตามรายการให้อย่าง
ครบถ้วน 

2. ส่งข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ที่ส่งผ่านทาง e-mail ที่ E-mail : 
depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง CD ส่ง
ทางไปรษณีย์ 

http://www.thaidepression.com/
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3. การบันทึกทางโปรแกรมรายงานการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าทาง 
www.thaidepression.com ส าหรับหน่วยที่มีความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการ
ทาง Online 

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับด าเนินการรวบรวมพร้อม
ประมวลผลเข้ากับฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า จนกว่าหน่วยบริการในพื้นที่จะขอยกเลิกการส่ง
ตามข้อ 1-2  

แหล่งข้อมูล รพศ./รพท./รพช./รพสต.ที่มีแพทย์ให้การวินิจฉัยและรักษา หน่วยบริการในสังกัดส านักอนามัย 
หน่วยบริการสาธารณสุขอ่ืนในกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต   

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการสะสมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 
      จนถึงปีงบประมาณ 2560 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการส ารวจ* 
สูตรค านวณ (A/B) x 100 
ระยะเวลา
ประเมินผล 

ปีละ 2 ครั้ง โดยกรมสุขภาพจิต 

รายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน  
Baseline data 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 
36.76 44.14 48.50  

เกณฑ์การ
ประเมิน : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ≥ร้อยละ 49.50 - ≥ร้อยละ 50 

 
วิธีการ
ประเมินผล :  

ประเมินผลงานทุก 6 เดือน จากการประมวลผลของกรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์ ที่มีการรายงานทุกวันที่ 25 ของเดือนใน www.thaidepression.com โดยร้อยละการ
เข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าภาพรวมของเขต และจังหวัดบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ 
ผู้ประสาน 

 ชื่อ-สกุล: นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข   
ต าแหน่ง : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
 โทรศัพท์ (ที่ท างาน) : 0-4535-2599  โทรศัพท์มือถือ : 084-5585956 

ผู้รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ชื่อ-สกุล : นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน 
ต าแหน่ง : หัวหน้าศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
โทรศัพท์ (ที่ท างาน): 0-4535-2599  โทรศัพท์มือถือ:08-1877-5751 
E-mail : virgojinny12@gmail.com 

http://www.thaidepression.com/
mailto:virgojinny12@gmail.com
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*วิธีการค านวณคาดประมาณการจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้จากการ
ใช้อัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของโรคซึมเศร้าปี 2551   
โดยกรมสุขภาพจิต (ตามรางด้านล่าง) ซึ่งสุ่มตัวอย่างจากประชากรไทย 
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 19,000 ราย กับฐานประชากรประจ าปี 
2558 ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปของส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

ตารางความชุกโรคซึมเศร้า ปี 2551  
ประเทศ กลาง อีสาน ใต้ เหนือ กทม. 

2.7 2.4 2.7 2.3 2.3 5.1  

วิธีการค านวณการคาดประมาณ 
การจ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  : 
 

 

อัตราความชุก X จ านวนประชากร 
   ประจ าปี 2558 
 

100 

 

 


