
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 34. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 
ค านิยาม การเข้าถึงบริการ หมายถึง การท่ีประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับ

การบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการ

โรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตาม

แนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย 

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชท่ีมีอาการสอดคล้องตาม

เกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการ

จ าแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับท่ี 10 ( ICD – 10 : International 

Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัส

โรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ท่ีมารับบริการสะสม

ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงในปีงบประมาณ (ใส่ปีท่ีต้องการวัด) 

พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นท่ีทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

≥ร้อยละ 55 ≥ร้อยละ 60 ≥ร้อยละ 65 ≥ร้อยละ 70 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาท่ีทันท่วงที มีมาตรฐานต่อเนื่องท าให้ลดความ
รุนแรง และระยะเวลาการป่วยของโรคซึมเศร้า ป้องกันการฆ่าตัวตาย และไม่กลับเป็นซ้ า 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชท่ีมีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive 
Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจ าแนกโรคระหว่างประเทศของ
องค์การอนามัยโลกฉบับท่ี 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 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการ
เข้าถึงบริการปี (ใส่ปีท่ีต้องการวัด) จากสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ และจากแหล่ง
รายงานกลางของกระทรวงสาธารณสุข แล้วท าการรวมข้อมูลเข้ากับข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2552- ปีก่อนปีท่ีต้องการวัด (เช่น ต้องการวัดผลการเข้าถึงบริการปี 2560 
ต้องน าข้อมูลปี 2560 รวมกับข้อมูลของปี 2552-2559)  โดยประมวลผลเป็นรายหน่วย
บริการ จังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แล้วน าเสนอผลท่ี www.thaidepression.com  



ข้อมูลท่ีต้องการ ได้แก่ 1) วันท่ีเข้ารับการบริการ 2) ค าน าหน้า 3) ช่ือ 4) นามสกุล  
5) เพศ 6) เลขท่ีบัตรประชาชน 7) วันเดือนปีเกิด 8) อ าเภอ  9) จังหวัด 10) รหัสโรค
ซึมเศร้า 11) คะแนน 9Q 12) คะแนน 8Q ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในฐานข้อมูล 50 แฟ้มแล้ว) 

ในกรณีท่ีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีมีความประสงค์จะขอส่งข้อมูลหรือรายงาน
มายังศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ด าเนินการได้ดังนี้  
1. ส่งรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดทางไปรษณีย์มายังศูนย์วิจัยและ

สารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ทีมงานจะบันทึกข้อมูลตาม
รายการให้อย่างครบถ้วน 

2. ส่งข้อมูลจาก file ข้อมูลแบบ excel หรือ word ท่ีส่งผ่านทาง e-mail ท่ี E-mail : 
depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ copy ลง 
CD ส่งทางไปรษณีย์ 

3. บันทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า www.thaidepression.com 
ส าหรับหน่วยที่มีความพร้อมและต้องการบันทึกการบริการทาง Online 
ท้ังนี้ กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับด าเนินการรวบรวมพร้อม

ประมวลผลเข้ากับฐานข้อมูลโรคซึมเศร้า จนกว่าหน่วยบริการในพื้นท่ีจะขอยกเลิกการส่ง
ตามข้อ 1-2 
ค าอธิบายสูตร: 

 ตัวต้ัง คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) 
ท้ังรายเก่าและรายใหม่ท่ีมารับบริการสะสมมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงใน
ปีงบประมาณ (ใส่ปีท่ีต้องการวัด) ในหน่วยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./    
รพ.สต.และศูนย์สุขภาพชุมชนทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมท้ังรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัด
กรมสุขภาพจิต 

 ตัวหาร คือ จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีค านวณจากความชุกของโรคซึมเศร้า
ภาพรวมท้ังประเทศ ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตราความชุกจากการส ารวจระบาดวิทยาของ
โรคซึมเศร้าปี 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ่มตัวอย่างของประขากรไทยท่ีมีอายุต้ังแต่ 15 
ปีข้ึนไปจ านวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศร้าภาพรวมท้ังประเทศ 2.7% 
(แยกเป็น Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia0.3%) และฐานประชากร
ประจ าปี....(จะใช้ประชากรประจ าปีย้อนหลังไป 1-2 ปี เนื่องจากปีท่ีจะวัดยังไม่มีรายงาน 
เช่น ในปีงบประมาณ 2560 จะฐานประชากรประจ าปี 2558) ท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไปของ
ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งข้อมูล สถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศ  

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าท่ีมารับบริการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง   
      ปีงบประมาณ (ใส่ปีท่ีต้องการวัด) 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าคาดประมาณจากความชุกท่ีได้จากการส ารวจ 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 



ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561  : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ร้อยละ 55 

 
 
ปี 2562  : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ≥ร้อยละ 60 

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

- - - ≥ร้อยละ 65 

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

- - - ≥ร้อยละ 70 
 

วิธีการประเมินผล :  รวบรวมข้อมูลผลการเข้าถึงบริการของสถานบริการสาธารณสุขท่ัวประเทศจากมาตรฐาน
ข้อมูล 43 แฟ้ม โดยการรับข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
เป็นรอบไตรมาส ท่ีมีข้อมูลสอดคล้องกับแบบรายงานท่ีก าหนดและท าการรวมผลการ
ด าเนินงานในปีปัจจุบันเข้ากับผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2552 - ปีท่ีต้องการจะ
วัดในฐานข้อมูลการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหา
โพธิ์ แล้ววิเคราะห์ประมวลผล และน าเสนอเป็นรายจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศท่ี 
www.thaidepression.com 

เอกสารสนับสนุน :  ข้อมูลจากฐานข้อมูล www.thaidepression.com 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 
ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
อัตราการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
เทียบกับคาดประมาณ
จากความชุกท่ีได้จาก
การส ารวจ 

ร้อยละ 36.76 44.14 48.50 

 



ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายแพทย์ประภาส  อุครานันท์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-352599         โทรศัพท์มือถือ : 089-9494885 
    โทรสาร : 045-352598   E-mail : pat-ukn@yahoo.com 
2. นางจินตนา ล้ีจงเพิ่มพูน   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-352599  โทรศัพท์มือถือ : 081-8775751 
    โทรสาร : 045-352598     E-mail : virgojinny12@gmail.com 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นางจินตนา ล้ีจงเพิ่มพูน   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 045-352599  โทรศัพท์มือถือ : 081-8775751  
    โทรสาร : 045-352598     E-mail : virgojinny12@gmail.com  
ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 

 


