
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตรด์า้นบริการเป็นเลิศ) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 31. รอ้ยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต 
คํานิยาม ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder 

ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่  5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การ

อนามั ย โลกฉบั บที่  10 (ICD-10 : International Classification of Diseases and Health 

Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

เข้าถึงบริการสุขภาพจิต หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค

ซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และ

แนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับ

การช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของ

ประเทศไทย  

เกณฑ์เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 
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≥รอ้ยละ 63 ≥รอ้ยละ 68 ≥รอ้ยละ  71 
 

≥รอ้ยละ  74 
 

≥รอ้ยละ  80 
 

. 
วัตถุประสงค์ เพ่ือใหผู้ป่วยโรคซึมเศราได้รับการดูแลรักษา มีมาตรฐานต่อเนื่อง ลดความรุนแรง  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในจังหวัดของประเทศ

ไทย ณ วันรับบริการ  ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค  Depressive Disorder ของสมาคม

จิ ตแพทย์ อเมริ กั น  ฉบั บที่  5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัย

โลกฉบั บที่  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 รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  โดยแยกตาม
รายจังหวัดในเขตสุขภาพ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข  

 

แหล่งขอมูล สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ   



รายการข้อมูล 1 A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปี

ประมาณ 2566 ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ ไม่นับ

รวมคนที่เสียชีวิต 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณของจังหวัดที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพ                             
จากความชุกที่ได้จากการสำรวจระบาดวิทยาโรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต 

สูตรคํานวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน: 
 
 

ปี 2562 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รอ้ยละ 63 
 

ปี 2563 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รอ้ยละ 68 
 

ปี 2564 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - รอ้ยละ 71 
 
ปี 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - รอ้ยละ 74 

 

.ปี 2566 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 80 
 

วิธีการประเมินผล : กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะประมวลผลข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข  โดยแยกตามรายจังหวัดในเขตสุขภาพ จากระบบ
คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
 

เอกสารสนับสนุน : ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข  
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดข้อมูล 
พื้นฐาน 
 
 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

ร้อยละการเข้าถึงบริการ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับ
จังหวัด 

ร้อยละ 79.45 83.54 

 

89.03 

(ข้อมูล 
ณ 30 ก.ย.65) 

 

ผู้ใหข้้อมูลทางวิชาการ 
/ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535 โทรศัพทมือถือ : 089-9494885  
โทรสาร : 045-352514             E-mail : pat-ukn@yahoo.com  

2. แพทย์หญิงกนกกาญจน์  วิโรจน์อุไรเรือง 

โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352500  โทรสาร : 045-352514              

Email: depression54@hotmail.com   
 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทําข้อมูล 
 (ระดับส่วนกลาง) 

1. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1.นายอรรถกร  วงค์อนันต์ 
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352621        โทรศัพทมือถือ : 083-128-7033 
โทรสาร : 045-352513                  E-mail : depression54@hotmail.com 
2.นายวีระพงค์  ผาปรางค์ 
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352621        โทรศัพทมือถือ : 095-512-1690 
โทรสาร : 045-352513                  E-mail : info@thaidepresssion.com 
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 

การรายผลใน    
Health KPI 
 

✓  หน่วยงานส่วนกลาง  
     ชื่อหน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต    
    ชื่อ-สกุลผู้รายงานผล : นางสาวอาภาวลี  วงศ์เจริญ 
    ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 5908030 โทรศัพท์มือถือ : 08 4060 0684 
    โทรสาร : 02 149 5524  E-mail : psd.mhs4@gmail.com 
     เขตสุขภาพ 
     สสจ. 

 

 

 


