หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คํานิยาม

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
จังหวัด
32. รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต
การเขาถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผูซึ่งไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา ได
รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด และแนวทางการ
จัดการโรคซึมเศร้าสําหรับแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป หรือไดรับการชวยเหลือตามแนวทาง
มาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหนวยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย
ผู ป วยโรคซึมเศรา หมายถึง ประชาชนที่ ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑ
วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐาน
การจํ า แนกโรคระหว างประเทศขององค การอนามั ย โลกฉบั บ ที ่ 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
ที่มารับบริการสะสมตั้งแตปงบประมาณ 2552 จนถึงในปงบประมาณ 2563
พื้นที่เปาหมาย หมายถึง พื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมกรุงเทพมหานคร
เกณฑเปาหมาย :
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
61
62
63
64
65
≥รอยละ 55 ≥รอยละ 63 ≥รอยละ 68 ≥รอยละ 71 ≥รอยละ 74
วัตถุประสงค
เพื่อใหผูปวยโรคซึมเศราไดรับการดูแลรักษา มีมาตรฐานตอเนื่อง ลดความรุนแรง และ
ระยะเวลาการปวยของโรคซึมเศรา และไมกลับเปนซ้ำ
ประชากรกลุมเป้าหมาย ประชาชนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคDepressive Disorder
ของสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual
of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจําแนกโรคระหวางประเทศขององค
การอนามั ย โลกฉบั บ ที ่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases
and Health Related Problems - 10) โดยบั น ทึ ก ตามรหั ส โรคของ ICD10 หมวด
F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x
วิธีการจัดเก็บขอมูล
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปนผูเก็บรวบรวมขอมูลรายงานการ
เขาถึงบริการ ป 2563 จากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ และจากแหลงรายงาน
กลางของกระทรวงสาธารณสุข โดยนําขอมูลป 2563 รวมกับขอมูลของป2552 – 2562

แหลงขอมูล
รายการขอมูล 1

โดยประมวลผลเปนรายหนวยบริการจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศ แลวนําเสนอผล
ที่ www.thaidepression.com
ขอมูลที่ตองการ ไดแก 1) วันที่เขารับการบริการ 2) คํานําหนา 3) ชื่อ 4) นามสกุล
5) เพศ 6) เลขที่บัตรประชาชน 7) ทะเบียนบุคคล 8) วันเดือนปเกิด 9) อําเภอ
10) จังหวัด 11) รหัสโรคซึมเศรา 12) คะแนน 9Q 13) คะแนน 8Q
ในกรณีที่หนวยบริการสาธารณสุขในพื้นที่มีความประสงคจะขอสงขอมูลหรือรายงาน
มายัง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. สงรายงานเป็นเอกสารตามแบบฟอรมที่กําหนดทางไปรษณีย์มายังฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ทีมงานจะ
บันทึก ขอมูลตามรายการใหอยางครบถวน
2. สงขอมูลจาก file แบบ excel หรือ word ที่สงผานทาง
e-mail:depression54@hotmail.com หรือ info@thaidepression.com หรือ
copy ลง CD สงทางไปรษณีย
3. บัน ทึกทางโปรแกรมการดูแลเฝาระวังโรคซึมเศรา www.thaidepression.com
สําหรับหนวยที่มีความพรอมและตองการบันทึกการบริการทางช่องทางออนไลน์ทั้งนี้
กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ จะรับดําเนินการรวบรวมพร อม
ประมวลผลเขากับฐานขอมูลโรคซึมเศรา
คําอธิบายสูตร:
• ตัวตั้ง คือ จํานวนผู ป วยโรคซึมเศรา (F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x) ทั้ง
รายเกาและรายใหมที่มารั บบริก ารสะสมมาตั้ง แตปงบประมาณ 2552 จนถึงในป
งบประมาณ 2563 ในหนวยบริการ/สถานพยาบาล รพศ./รพท./รพช./รพ.สต.และศูนย
สุขภาพชุมชน ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมทั้งรพ./สถาบันจิตเวชในสังกัด กรม
สุขภาพจิต
• ตัวหาร คือ จํานวนผู ปวยโรคซึมเศราที่คํานวณจากความชุกของโรคซึมเศราภาพรวม
ทั้งประเทศ ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป (อัตราความชุกจากการสํารวจระบาดวิทยาของโรค
ซึมเศรา ป 2551 โดยกรมสุขภาพจิต โดยสุ มตัวอยางของประขากรไทยที่มีอายุตั้งแต
15 ปขึ้นไปจํานวน 19,000 ราย พบอัตราความชุกของโรคซึมเศราภาพรวมทั้งประเทศ
2.7% แยกเปน Major Depressive episode 2.4%, Dysthymia 0.3%) และฐานประชากร
กลางปี 2561 (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป) ของสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ
A = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่มารับบริการตั้งแตปงบประมาณ 2552 สะสมมาจนถึง
ปงบประมาณ 2563

รายการขอมูล 2
สูตรคํานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน:
ป 2561
รอบ 3 เดือน
ป 2562
รอบ 3 เดือน
ป 2563
รอบ 3 เดือน
ป 2564
รอบ 3 เดือน
ป 2565
รอบ 3 เดือน
วิธีการประเมินผล :

เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดขอมูล
พืน้ ฐาน

B = จํานวนผูปวยโรคซึมเศราคาดประมาณจากความชุกที่ไดจากการสํารวจ
(A/B) x 100
ไตรมาส 4

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 55

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 63

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 68

รอบ 6 เดือน
-

รอบ 9 เดือน
-

รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 71

รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
≥รอยละ 74
รวบรวมขอมู ล ผลการเขาถึ ง บริ ก ารของสถานบริ ก ารสาธารณสุข ทั ่ ว ประเทศจาก
มาตรฐาน ขอมู ล 43 แฟม โดยการรับ ขอมูล จากกองยุ ท ธศาสตรและแผนงาน
กระทรวงสาธารณสุข เปนรอบไตรมาส ที่มีข อมูลสอดคลองกับแบบรายงานที่
กําหนดและทําการรวมผลการดําเนินงานในปปจจุบันเขากับผลการดําเนินงานของป
งบประมาณ 2552 – 2563 วั ด จากฐานขอมู ล การเขาถึ ง บริ ก ารโรคซึ ม เศรา กรม
สุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ แลววิเคราะหประมวลผล และนําเสนอเป
นรายจังหวัด เขตสุขภาพ และประเทศที่ www.thaidepression.com
ขอมูลจากฐานขอมูล www.thaidepression.com
Baseline data
หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ
พ.ศ.
2560
2561
2562
อัตราการเขาถึงบริการ
ร้อยละ
54.37
61.21
66.76
ของผูปวยโรคซึมเศรา

เทียบกับคาดประมาณ
จากความชุกที่ไดจากการ
สํารวจ
ผูใหขอมูลทางวิชาการ
/ผูประสานงานตัวชี้วัด

หนวยงานประมวลผล
และจัดทําขอมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน

(ข้อมูล ณ

วันที่ 25
กรกฎาคม
2562)

1. นายแพทยประภาส อุครานันท ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535 โทรศัพทมือถือ : 089-9494885
โทรสาร : 045-352514
E-mail : pat-ukn@yahoo.com
2. นางรุ้งมณี ยิ่งยืน
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535 โทรศัพทมือถือ : 083-7978881
โทรสาร : 045-352514
E-mail : rungring17@yahoo.com
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
1. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นายประมอญ พิมพ์หล่อ
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352535
โทรศัพทมือถือ : 088-581-7727
โทรสาร : 045-352513
E-mail : proj207@hotmail.com
2.นายอรรถกร วงค์อนันต์
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352621
โทรศัพทมือถือ : 083-128-7033
โทรสาร : 045-352513
E-mail : info@thaidepresssion.com
3.นายวีระพงค์ ผาปรางค์
โทรศัพทที่ทํางาน : 045-352621
โทรศัพทมือถือ : 088-599-4087
โทรสาร : 045-352513
E-mail : depression54@hotmail.com
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

