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Minimum requirement for Database of Excellence Center 

• Clinical Outcome Indicators 

• Clinical Practice Guideline 

Database  

and 

Network 

Training 

Research 

Medical Service 

 หลักสูตร 
 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม 

 งานวิจัย 
 องค์ความรู้ 

 เครือข่ายนักวิจัย 
 เครือข่ายวิทยากร 

“Start small, but keep the big picture in view” (WHO. Mental Health Information System, 2005) 
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Clinical Outcome Indicators 
Medical Service 

เป้าประสงค์ : ระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าดีเลิศระดับประเทศ 

 Review Clinical Outcome 

of MDD, 

  
Quality of Care 

and Service 

 Remission 

 Relapsed 

 Readmission 

 Complication 

 Safety 

 Satisfaction 
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Medical Service? 
 ท าอย่างไรถึงจะเจอผู้ป่วย? 
 ท าอย่างไรถึงจะรู้ว่าป่วย? 
 ท าอะไรถึงหาย? 
 หายคืออะไร? 
 ท าอย่างไรถึงรู้ว่าหาย? 
 เทียบกับอะไรถึงเรียกว่าหาย? 
 ใช้อะไรวัดถึงเชื่อมั่นว่าหายจริงๆ? 
 อะไรเป็นสิ่งบ่งช้ีว่า หายเมื่อเทียบกับ

คนที่ป่วยหรือไม่ป่วย? 
 ข้อมูลอะไรบ้างที่จะแสดงให้เห็นว่า 

หายมากน้อยแค่ไหน? ต้องเทียบกับ
ใครบ้าง 

 Remission rate   review 

 Relapsed rate 

 Readmission rate 

 Complication rate 

 Safety rate 

 Satisfaction rate 
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Medical Service? 

 Remission rate 

Data set Measurement Intervention 

• Pharmacological 

• Non-pharmacological 

• Psychotherapy 

• Social Therapy 

• ECT 

• Alternative treatment 

• วัดแนวโน้มป่วย : 2Q, 
M.I.N.I หมวด A,B 

• ประเมินอาการและผลลัพธ์
การรักษา : 9Q, HRSD 
17, MADRS, PTP, CGI 

• ตัวตั้ง : ผู้ป่วยที่มีผลตาม
เครื่องมือ 

• ตัวหาร : ผู้ป่วยทั้งหมดที่
รับบริการ 
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สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลที่เกิดจาก Medical Service 

Process KPI  ตัวตั้ง  
(Numerator) 

ตัวหาร 
(Denominator) 

ค่าที่ควรจะเป็น 

การค้นหา อัตราของความครอบคลุมใน
การค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง 

จ านวนประชากรกลุ่มเสี่ยง
ที่ได้รับการคัดกรองด้วย 2Q 

ประมาณการกลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 

การประเมิน
อาการ  
และการวินิจฉัย 

อัตราผู้มีแนวโน้มจะป่วย
ได้รับการประเมินด้วย 9Q 

จ านวนผู้ที่คัดกรองด้วย 2Q 
+ve ได้รับการประเมิน 9Q 

จ านวนผู้ที่คัดกรองด้วย 
2Q แล้วได้ผลบวก
ทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 

อัตราการได้รับวินิจฉัยจาก
แพทย์ส าหรับรายคะแนน 
9Q>7 

จ านวนผู้ที่ได้รับการตรวจ
วินิจฉัยจากแพทย ์

จ านวนผู้ที่คะแนน 
9Q>7 ทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 

อัตราการได้รับการประเมิน
การฆ่าตัวตาย 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
ได้รับการประเมิน 8Q 

จ านวนผู้ที ่9Q>7 
ทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 



Process KPI  ตัวตั้ง  
(Numerator) 

ตัวหาร 
(Denominator) 

ค่าที่ควรจะเป็น 

การดูแลรักษา อัตราของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ระดับน้อยได้รับการดูแล
รักษา 

จ านวนผู้ป่วยระดับน้อย
ได้รับสุขภาพจิตศึกษาหรือ
การให้การปรึกษาหรือได้ยา 

จ านวนผู้ป่วยระดับน้อย
ทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 

อัตราของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ระดับปานกลางและรุนแรง
ได้รับการดูแลรักษา 

จ านวนผู้ป่วยระดับปาน
กลางและรุนแรงได้รับการ
รักษาด้วยยา 

จ านวนผู้ป่วยระดับปาน
กลางและรุนแรงทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 
 

อัตราของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
มีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้รับการ
ดูแลรักษา 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
8Q+ve ได้รับการช่วยเหลือ
ตามแนวทาง 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที8่Q+ve ทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 
 

สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลที่เกิดจาก Medical Service 



Outcome KPI  ตัวตั้ง  
(Numerator) 

ตัวหาร 
(Denominator) 

ค่าที่ควรจะเป็น 

การเข้าถึงบริการ อัตราการเข้าถึงบริการ
เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่ได้รับการวินิจฉัยดูแล
รักษาปีปัจจุบัน - ปีที่ผ่าน
มา 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท่ีได้รับการ
วินิจฉัยดูแลรักษาปีที่
ผ่านมา  

ยิ่งมากย่ิงดี อย่างน้อย
ควร >5% 
(ไม่ควรเพียงว่าท าให้ได้
แค่ถึงเป้าเพราะยอดฆ่า
ตัวตายอาจจะสูง) 

อัตราการเข้าถึงบริการ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่ได้รับการวินิจฉัยดูแล
รักษา 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท้ังหมดในพ้ืนที่ 
(มักจะเป็นค่าประมาณ
การ) 

ยิ่งมากย่ิงดี 
Nearly 100% 
 

สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลที่เกิดจาก Medical Service 



Outcome KPI  ตัวตั้ง  
(Numerator) 

ตัวหาร 
(Denominator) 

ค่าที่ควรจะเป็น 

Remission อัตราการหายของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท่ีรับไว้รักษาในรพ. 
(ประเมินด้วย 9Q มีระดับ
คะแนนรุนแรงลดลงร้อยละ 50 
ภายใน 7 วัน) 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่รับไว้รักษาในรพ. 
ประเมินด้วย 9Q มีระดับ
คะแนนรุนแรงลดลงร้อย
ละ 50 ภายใน 7 วัน 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท่ีรับไว้รักษา
ในรพ.ทั้งหมด 

ยิ่งมากย่ิงดี อย่าง
น้อยควร >50% 

อัตราการหายของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท่ีรับไว้รักษาในรพ.ก่อน
จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่รับไว้รักษาในรพ. 
ประเมินด้วย 9Q มีระดับ
คะแนน 9Q<7 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท่ีรับไว้รักษา
ในรพ.ทั้งหมด 

ย่ิงมากย่ิงดี 
Nearly 100% 
 

สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลที่เกิดจาก Medical Service 



Outcome KPI  ตัวตั้ง  
(Numerator) 

ตัวหาร 
(Denominator) 

ค่าที่ควรจะเป็น 

Relapsed อัตราการกลับเป็นซ้ าของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าหลังจ าหน่ายออก
จากโรงพยาบาล (ประเมินด้วย 
9Q มีคะแนนเท่ากับหรือ
มากกว่า 7 คะแนน ในระหว่าง 
6 เดือน) 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่กลับเป็นซ้ าหลัง
จ าหน่ายที่ประเมินด้วย 
9Q มีคะแนนเท่ากับหรือ
มากกว่า 7 คะแนน ใน
ระหว่าง 6 เดือน 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท่ีจ าหน่ายออก
จากในรพ.ทั้งหมด 

ยิ่งน้อยยิ่งดี อย่าง
น้อยควร <20% 

Readmission อัตราการกลับมารักษาซ้ าของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหลังจ าหน่าย 
28 วัน 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่กลับมารักษาซ้ าหลัง
จ าหน่าย 28 วัน 

จ านวนผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าท่ีจ าหน่ายออก
จากในรพ.ทั้งหมด 

ยิ่งน้อยยิ่งดี อย่าง
น้อยควร <2% 

สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลที่เกิดจาก Medical Service 



Outcome KPI  ตัวตั้ง  
(Numerator) 

ตัวหาร 
(Denominator) 

ค่าที่ควรจะเป็น 

Safety อัตราการได้รับบาดเจ็บของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับไว้รักษา
ในโรงพยาบาล (บาดเจ็บระดับ 
5 ขึ้นไป) 

จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
ที่ได้รับบาดเจ็บของผู้ป่วย
โรคซึมเศร้าที่รับไว้รักษา
ในโรงพยาบาล (บาดเจ็บ
ระดับ 5 ขึ้นไป) 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับ
ไว้รักษาใน
โรงพยาบาลทั้งหมด 

ยิ่งน้อยยิ่งดี อย่าง
น้อยควร <20% 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับไว้รักษา
ในโรงพยาบาล 

จ านวนฆ่าตัวตายส าเร็จ
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่
รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รับ
ไว้รักษาใน
โรงพยาบาลทั้งหมด 

ย่ิงน้อยย่ิงดี  
ควร 0% 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จของ
ผู้ป่วยซึมเศร้าหลังจ าหน่าย 6 
เดือน 

ยิ่งน้อยยิ่งดี  
ควร 0% 

สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลที่เกิดจาก Medical Service 



รวบรวม  
(Collection) 

ส่งต่อ 
(Transmission) 

ประมวลผล 
(Procession) 

วิเคราะห ์
(Analysis) 

เผยแพร่/น าเสนอ 
For planning 

and 
management 

43 แฟ้มข้อมูล 

ส.สถิติแห่งชาติ 

 กรมสุขภาพจิต 

กระบวนการจัดการข้อมูล 

ประชากรกลางปี 

ความชุกของโรคซึมเศร้า 
จากการส ารวจ 

อตัราการเข้าถึงบริการ 
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ข้อมูลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 
ที่แพทย์วินิจฉัย 



เราจะได้ข้อมูลมาอย่างไร 

ต้นน้ า 

กลางน้ า 

ปลายน้ า 

Information 

Remission 
rate 

พยาบาลผู้คัดกรอง 

พยาบาลผู้ประเมิน 

ส่งพบแพทย์วินิจฉัย 

ให้การรักษา 
บันทึกรายงานข้อมูล 

รวบรวมข้อมูล 
ส่งต่อ 

ประมวลผล 
วิเคราะห์ 

เผยแพร่และน าเสนอ 

จุดบริการ 

ศูนย์วิจัยและ
สารสนเทศโรซึมเศร้า 

โรงพยาบาล - เขตสุขภาพ  
กรมสุขภาพจิต – ส านักตรวจ - 

กระทรวง 

ตัวอย่าง : Remission rate 





Database of Excellence Center : PRASRIMAHABHODI 

Medical Service? 
 ท าอะไรถึงไม่กลับซ้ า/ลดลง? 
 ท าอย่างไรถึงรู้ว่ากลับซ้ า? 
 เทียบกับอะไรถึงเรียกว่า…? 
 ใช้อะไรวัดถึงเชื่อมั่นว่า ...

จริงๆ? 
 อะไรเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า ... เมื่อ

เทียบกับคนที่ปว่ยหรอืไม่ป่วย? 
 ข้อมูลอะไรบ้างที่จะแสดงให้

เห็นว่า ..... มากน้อยแค่ไหน? 
ต้องเทียบกับใครบ้าง 

 Remission rate  

 Relapse rate  review 

 Re-admission rate 

 Complication rate 

 Satisfaction rate 

 Safety rate 
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Minimum requirement for Database of Excellence Center 

• Clinical Outcome Indicators 

• Clinical Practice Guideline 

Database  

and 

Network 

Training 

Research 

 หลักสูตร : GP, พยาบาล, อสม. 
 รายชื่อผู้ผ่านการอบรม : เครือข่าย, กรม 

 งานวิจัย : E-Library, Funding 

 องค์ความรู้ : E-Library 

 เครือข่ายนักวิจัย : Network MDD 

 เครือข่ายวิทยากร : Network 

training 

“Start small, but keep the big picture in view” (WHO. Mental Health Information System, 2005) 

Medical Service 
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