
ระบบข้อมูลโรคซึมเศร้า 

นายอรรถกร วงคอ์นันต ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศโรคซึมเศร้า 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  กรมสุขภาพจิต 



หัวข้อน าเสนอ 

ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 
 ระบบฐานข้อมูล 
 การส่งข้อมูลโรคซึมเศร้าของพื้นที่ 
 รายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 
การรวมข้อมูลโรคซึมเศร้ากับ HDC กระทรวง 
ปัญหา อุปสรรค 



ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ปี 2562 http://thaidepression.com 



ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ปี 2562 http://thaidepression.com 

ร้อยละการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 

ร้อยละ 65 



ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ปี 2562 http://thaidepression.com 



ตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

ปี 2562 http://thaidepression.com 



ระบบฐานข้อมูล 

ปี 2552 :  แต่ละจังหวัดส่งรายงานแบบสถิติจ านวนการเข้าถึง
บริการโรคซึมเศร้า 

ปี 2554 :เริ่มพัฒนาฐานข้อมูลและโปรแกรมบันทึกข้อมูลโรคซึมเศร้า

แบบ Offline Online 

ปี 2555 : เป็นต้นมาให้พื้นที่ส่งข้อมูลมาในรูปแบบโปรแกรม 
Offline,Online,ไฟล์,เอกสาร,CD,DVD 



HDC สสจ รพ ชุมชน 

รพ ศูนย์ รพ ทั่วไป รพ จิตเวช 

รพสต 

แหล่งข้อมูลโรคซึมเศร้า 



การส่งข้อมูลโรคซึมเศร้าเข้าสู่ฐานข้อมูล 

โปรแกรม Depression offline 

โปรแกรม Depression Online 

ทีม IT แปลงไฟล์ ตรวจสอบข้อมูล 

โปรแกรมส่งข้อมูล 
เข้าสู่ฐานข้อมูล 

info@thaidepression.com 
depression54@hotmail.com 

ฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า รพ.พระศร ี



อัตราการส่งข้อมูลโรคซึมเศร้าของพื้นที่ 

20% 

25% 50% 

5% 

โปแกรม Offline 

โปรแกรม Online 

ไฟล์ excel,word,textfile 

เอกสาร,CD,DVD 



 

โปรแกรม Offline 



 



โปรแกรม Online 



 



แบบบันทึกข้อมูลโรคซึมเศร้า 



แบบบันทึกข้อมูลโรคซึมเศร้า 



ค าสั่งดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม รพ และ HDC 43 แฟ้ม สสจ 

http://thaidepression.com 



อีเมลล์ info@thaidepression.com 



อีเมลล์ depression54@hotmail.com 



ตัวอย่างไฟล์ที่พื้นที่ส่งมาให้ 



แปลงข้อมูลส่งเข้าสู่ฐานข้อมูล 

  



โปรแกรมส่งข้อมูลโรคซึมเศร้าเข้าสู่ฐานข้อมูล 



รหัสวินิจฉัยโรคซึมเศร้า 



เว็บไซด์รายงานและองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า 

www.thaidepression.com  
 



เว็บไซด์รายงานข้อมูลโรคซึมเศรา้ 

www.thaidepression.com 

 



รายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึง 25 มกราคม 2562 

 

ใช้ประชากรประจ าปี 2560 ได้มาจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php  

 

ข้อมูลไม่นับซ้ าคน 1 CID มีค่าเท่ากับ 1 

 
แยกตามจังหวัดของ
สถานบริการ  
 

แยกตามจังหวัดของ
ทะเบียนบ้านผู้ป่วย 
 

ID คือ ข้อมูลที่ระบบตัวตน
ผู้ป่วยได้ 
 

จ านวนนับ คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข 
ที่พ้ืนที่ส่งมาให้ในช่วงแรก ๆ ไม่
สามารถระบุตัวตนได้ 
 



ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2552 ถึง 25 มกราคม 2562 

 

ใช้ประชากรประจ าปี 2560 ได้มาจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php  

 

ข้อมูลไม่นับซ้ าคน 1 CID มีค่าเท่ากับ 1 

 

รายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 



รายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 



รายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 



รวมข้อมูลโรคซึมเศร้ากับ HDC 

27 พ.ย. 61 ประชุม/หารือกับ HDC เกี่ยวกับการรวมข้อมูล 
ส่งฐานข้อมูลโรคซึมเศร้าที่ รพ พระศรี เก็บรวบรวมให้ HDC 
เพื่อไปทดสอบรวมกับข้อมูลของ HDC 
20 ม.ค. 62 HDC แจ้งผลมาว่าสามารถรวมข้อมูลได้ 
เฟสต่อให้ HDC สรุปรายงานการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า 
 
 
 



ฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า 

HDC Datacenter 
กระทรวง
สาธารณสุข 

รพ พระศรีมหา
โพธิ์ จ.อุบล 

ข้อมูลจากพื้นที่แต่ละ
จังหวัด 



ฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า 

HDC กระทรวงสาธารณสุข 25 กพ 62 

รพ พระศรีมหาโพธิ์ 25 มค 62 



ฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า 

HDC กระทรวงสาธารณสุข 25 กพ 62 

รพ พระศรีมหาโพธิ์ 25 มค 62 



ปัญหา/อุปสรรค 

  ข้อมูลรายงานไม่ตรงกันกับรายงานของ HDC กระทรวงสาธารณสุข HDC เก็บข้อมูล
ตั้งแต่ปี 2557  กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต HDC จะตัดออก รพ พระศรีเก็บตั้งแต่ปี 2552 

  พื้นที่ต้องส่งข้อมูลมาให้ท้ังโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และ HDC 
  ถ้าพื้นที่ไม่ส่งข้อมูลมาให้ทางพระศรีมหาโพธิ์ข้อมูลรายงานของจังหวัดนั้นก็จะไม่มี

ข้อมูล  
 พื้นที่เข้าใจว่าส่งข้อมูล 43 แฟ้มไปให้ HDC สสจ แล้วข้อมูลจะมาที่ รพ พระศรีมหา

โพธิ์ด้วย 
 บางเดือนท ารายงานขึ้นเว็บไซด์ไม่ทันในวนัที่ 25 เนื่องจากข้อมูลเข้ามาเยอะในช่วงท า

รายงาน 
 ให้พื้นที่ส่งข้อมูลภายในวันที่ 22 ของ ทุกเดือน 
 ไม่สามารถท ารายงานรายอ าเภอตามทะเบียนบ้านได้ เนื่องจากเก็บข้อมูลรายอ าเภอ

ยังไม่ครบทุกคน 
 การลงข้อมูลในเว็บไซด์ค่อนข้างใช้เวลาโหลดข้อมูลนาน เนื่องจากข้อมูลในฐานข้อมูล

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ 
 ใช้เวลานานในการแปลงข้อมูลท่ีพื้นที่ส่งมาให้ 

 
 
 





แฟนเพจ Facebook 



ข้อสงสัย/ข้อเสนอแนะ 


