หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

Service Excellence (ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
18. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
จังหวัด
36. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
ผูปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรค Depressive Disorder
ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of
Mental disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคการ
อนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification of Diseases and Health
Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x
เขาถึงบริการสุขภาพจิต หมายถึง การที่ป ระชาชนผู ซึ่งไดรับการวิ นิจฉัยวา เป น โรค
ซึมเศรา ได รับการบริก ารตามแนวทางการดูแ ลเฝา ระวั งโรคซึ มเศร า ระดั บ จั งหวั ด และ
แนวทางการจัดการโรคซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือไดรับ
การชวยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอยางเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบริการของ
ประเทศไทย

เกณฑเปาหมาย :

ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
60
61
62
63
64
≥รอยละ 50 ≥รอยละ 55 ≥รอยละ 63 ≥รอยละ 68 ≥รอยละ 71

.
วัตถุประสงค
เพื่อใหผู ป วยโรคซึมเศร าไดรับการดูแ ลรักษา มีมาตรฐานตอเนื่อง ลดความรุน แรง และ
ระยะเวลาการปวยของโรคซึมเศรา และไมกลับเปนซ้ํา
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานในจังหวัดของประเทศ
ไทย ณ วันรับบริการ ไดรับการวินิจฉัยวา เปนโรค Depressive Disorder ของสมาคม
จิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental
disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององคการอนามัย
โลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification of Diseases and Health Related
Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x
วิธีการจัดเก็บขอมูล

รวบรวมขอมูลจํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่เขารับบริการในหนวยบริการสาธารณสุข โดยแยกตาม
รายจังหวัดในเขตสุขภาพ จากระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
A = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่เขาถึงบริการสะสมตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงป
ประมาณ 2564 ที่มีภูมิลําเนาตามทะเบียนบานของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑการประเมิน:
ป 2560
รอบ 3 เดือน
-

B = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราคาดประมาณของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ
จากความชุกที่ไดจากการสํารวจ
(A/B) x 100
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รอยละ 50

ป 2561
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รอยละ 55

ป 2562
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รอยละ 63

ป 2563
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
รอยละ 68

ป 2564
รอบ 3 เดือน
-

รอบ 6 เดือน
รอยละ 36

รอบ 9 เดือน
รอยละ 54

รอบ 12 เดือน
รอยละ 71

.

วิธีการประเมินผล :

กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะประมวลผลขอมูลจํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่เขารับบริการในหนวยบริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัดในเขตสุขภาพ จากระบบ
คลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารสนับสนุน :

ระบบคลังขอมูลดานการแพทยและสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดขอมูล
พืน้ ฐาน

Baseline data
รอยละการเขาถึงบริการ
ผูปวยโรคซึมเศราระดับ
จังหวัด

ผูใหขอมูลทางวิชาการ
/ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยวัด
รอยละ

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
61.21
68.22
72.84
(ขอมูล
ณ 30 ก.ย.63)

1. นายแพทยประภาส อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535 โทรศัพทมือถือ : 089-9494885
โทรสาร : 045-352514
E-mail : pat-ukn@yahoo.com
2. แพทยหญิงกนกกาญจน วิโรจนอุไรเรือง
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352500 โทรศัพทมือถือ : 080-5989191
โทรสาร : 045-352514

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับสวนกลาง)
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

Email: kanokwirote@gmail.com

1. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายประมอญ พิมพหลอ
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535
โทรศัพทมือถือ : 088-581-7727
โทรสาร : 045-352513
E-mail : proj207@hotmail.com
2.นายอรรถกร วงคอนันต
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352621
โทรศัพทมือถือ : 083-128-7033
โทรสาร : 045-352513
E-mail : info@thaidepresssion.com
3.นายวีระพงค ผาปรางค
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352621
โทรศัพทมือถือ : 088-599-4087
โทรสาร : 045-352513
E-mail : depression54@hotmail.com
ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

