
หมวด ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence  

แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

โครงการท่ี 17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

ระดับการแสดงผล จังหวัด 

ช่ือตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 32. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 

คํานิยาม การเขาถึงบริการ หมายถึง การท่ีประชาชนผูซ่ึงไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา ได

รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด และแนวทางการ

จัดการโรคซึมเศราสําหรับแพทยเวชปฏิบัติท่ัวไป หรือไดรับการชวยเหลือตามแนวทาง

มาตรฐานอยางเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบรกิารของประเทศไทย 

ผู ปวยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย ตามเกณฑ

วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐาน

การจําแนกโรคระหว างประเทศขององคการอนามัยโลกฉบับท่ี 10 (ICD – 10 : 

International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) 

โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD-10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

ท่ีมารับบริการสะสมตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2563 

พ้ืนท่ีเปาหมาย หมายถึง พ้ืนท่ีทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร 

เกณฑเปาหมาย : ปงบประมาณ 

61 

ปงบประมาณ 

62 

ปงบประมาณ 

63 

ปงบประมาณ 

64 

ปงบประมาณ 

65 

≥รอยละ 55 ≥รอยละ 63 ≥รอยละ 68 ≥รอยละ  71 ≥รอยละ 74 
 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษา มีมาตรฐานตอเนื่อง ลดความรุนแรง และ

ระยะเวลาการปวยของโรคซึมเศรา และไมกลับเปนซํ้า 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีไดรับการวินิจฉัยจากแพทย ตามเกณฑวินิจฉัยโรคDepressive Disorder 

ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององค

การอนามัยโลกฉบับท่ี 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases 

and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD10 หมวด 

F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x 

วิธีการจัดเก็บขอมูล กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลรายงานการ 

เขาถึงบริการ ป 2563 จากสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ และจากแหลงรายงาน

กลางของกระทรวงสาธารณสุข โดยนําขอมูลป 2563 รวมกับขอมูลของป2552 – 2562 
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โดยประมวลผลเปนรายหนวยบริการจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แลวนําเสนอผล

ท่ี www.thaidepression.com 

ขอมูลท่ีตองการ ไดแก 1) วันท่ีเขารับการบรกิาร 2) คํานําหนา 3) ชื่อ 4) นามสกุล  

5) เพศ 6) เลขท่ีบัตรประชาชน 7) ทะเบียนบุคคล 8) วันเดือนปเกิด 9) อําเภอ  

10) จังหวัด 11) รหัสโรคซึมเศรา  12) คะแนน 9Q 13) คะแนน 8Q  

ในกรณีท่ีหนวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีมีความประสงคจะขอสงขอมูลหรือรายงาน

มายงั โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ดวยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 

1. สงรายงานเปนเอกสารตามแบบฟอรมท่ีกําหนดทางไปรษณียมายังฝายเทคโนโลยี

และสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ทีมงานจะ

บันทึก   ขอมูลตามรายการใหอยางครบถวน 

2. สงขอมูลจาก file แบบ excel หรือ word ท่ีสงผานทาง  

e-mail:depression54@hotmail.com  หรือ info@thaidepression.com หรือ 

copy ลง CD  สงทางไปรษณีย 

3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา www.thaidepression.com 

สําหรับหนวยท่ีมีความพรอมและตองการบันทึกการบริการทางชองทางออนไลนท้ังนี้ 

กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับดําเนินการรวบรวมพรอม

ประมวลผลเขากับฐานขอมูลโรคซึมเศรา  

คําอธิบายสูตร: 

• ตัวตั้ง คือ จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ท้ังราย

เก าและรายใหม ท่ีมารับบริการสะสมมาตั้งแต ป งบประมาณ 2552 จนถึงในป 

งบประมาณ 2563 ในหนวยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย

สุขภาพชุมชน   ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมท้ังรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัดกรม

สุขภาพจิต 

• ตัวหาร คือ จํานวนผูปวยโรคซึมเศราท่ีคํานวณจากความชุกของโรคซึมเศราภาพรวม       

ท้ังประเทศ ท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป (อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของโรค

ซึมเศรา  ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุมตัวอยางของประขากรไทยท่ีมีอายุตั้งแต 

15 ปข้ึนไปจํานวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศราภาพรวมท้ังประเทศ 

2.7% แยกเปน Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากร

กลางป  2561 (เฉพาะผูท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไป ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

แหลงขอมูล สถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ   

รายการขอมูล 1 A = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราท่ีมารับบริการตั้งแตปงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง 

ปงบประมาณ 2563 
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รายการขอมูล 2 B = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราคาดประมาณจากความชุกท่ีไดจากการสํารวจ 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑการประเมิน: 

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 รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥รอยละ 71 

ป 2565 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ≥รอยละ 74 
 

วิธีการประเมินผล : รวบรวมขอมูลผลการเขาถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศจาก

มาตรฐาน    ขอมูล 43 แฟม โดยการรับขอมูลจากกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

กระทรวงสาธารณสุข   เปนรอบไตรมาส    ท่ีมีขอมูลสอดคลองกับแบบรายงานท่ี

กําหนดและทําการรวมผลการดําเนินงานในปปจจุบันเขากับผลการดําเนินงานของป

งบประมาณ 2552 – 2563 วัดจากฐานขอมูลการเขาถึงบริการโรคซึมเศรา กรม

สุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์   แลววิเคราะหประมวลผล และนําเสนอเป

นรายจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศท่ี www.thaidepression.com 

เอกสารสนับสนุน : ขอมูลจากฐานขอมูล www.thaidepression.com 

รายละเอียดขอมูล 

พ้ืนฐาน 

 

 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. 

2560 2561 2562 

อัตราการเขาถึงบริการ

ของผูปวยโรคซึมเศรา 

รอยละ 54.37 61.21 66.76 
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เทียบกับคาดประมาณ

จากความชุกท่ีไดจากการ

สํารวจ 

(ขอมูล ณ 

วันท่ี 25 

กรกฎาคม 

2562) 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ 

/ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

1. นายแพทยประภาส อุครานนัท ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352535 โทรศัพทมือถือ : 089-9494885  

โทรสาร : 045-352514             E-mail : pat-ukn@yahoo.com  

2. นางรุงมณี  ยิ่งยืน 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352535 โทรศัพทมือถือ : 083-7978881 

โทรสาร : 045-352514             E-mail : rungring17@yahoo.com  

ศูนยวิจัยและฝกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

หนวยงานประมวลผล

และจัดทําขอมูล 

 (ระดับสวนกลาง  

1. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  

2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผูรับผิดชอบการ

รายงานผลการ

ดําเนนิงาน 

1. นายประมอญ  พิมพหลอ 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352535       โทรศัพทมือถือ : 088-581-7727 

โทรสาร : 045-352513                   E-mail : proj207@hotmail.com 

2.นายอรรถกร  วงคอนันต 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352621        โทรศัพทมือถือ : 083-128-7033 

โทรสาร : 045-352513                  E-mail : info@thaidepresssion.com 

3.นายวีระพงค  ผาปรางค 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 045-352621        โทรศัพทมือถือ : 088-599-4087 

โทรสาร : 045-352513                  E-mail : depression54@hotmail.com 

ฝายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 
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	18.Green-clean
	19.จังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง_edit
	20.PCC
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