ชื่อผลงาน การพัฒนาระบบการเข้ าถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า
แบบบูรณาการ
หลักการและเหตุผล
สภาพเศรษฐกิ จสัง คมที่เปลี่ ยนแปลงไปในปั จจุ บนั ล้วนส่ งผลท าให้ประชาชนในเขต
อาเภอบ้านโคกมี ปัญหาด้านภาวะสุ ขภาพจิตมากขึ้น โดยเฉพาะปั ญหาภาวะซึ มเศร้ าที่มี
แนวโน้มว่าเพิม่ มากขึ้นเช่นกัน แต่เนื่องด้วยอัตราการเข้าถึงบริ การของผูท้ ี่มีภาวะซึ มเศร้ามี
น้อย ผูท้ ี่ มี ภาวะซึ ม เศร้ า ส่ ว นใหญ่ ย งั คงกระจายอยู่ใ นชุ ม ชน ยัง ไม่ ไ ด้รั บ บริ ก ารด้า น
สาธารณสุ ข ซึ่ ง มี ก ารศึ ก ษาพบว่า ผูป้ ่ วยโรคซึ ม เศร้ า จะพบการเสี ย ชี วิตโดยการท าร้ า ย
ร่ างกายตนเองร้ อยละ 15 ประกอบกับสถานการณ์การฆ่าตัวตายสาเร็ จในเขตอาเภอบ้าน
โคกมี แ นวโน้ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น สถิ ติ อ ัต ราการฆ่ า ตัว ตายส าเร็ จ ของโรงพยาบาลบ้า นโคก
ปี งบประมาณ 2550, 2552 และ2553 พบว่ามีอตั ราการฆ่าตัวตายสาเร็ จ เป็ น 0, 28.58 และ
6.99 ต่อแสนประชากร ปี งบประมาณ 2552 มีผูภ้ าวะซึ มเศร้ าฆ่าตัวตาย 1 ราย และ
ปี งบประมาณ 2553 มีผทู้ ี่เป็ นโรคซึมเศร้าได้เคยพยายามทาร้ายตนเอง 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.33 และมีความคิดทาร้ายตนเอง หรื อ คิดว่าตายไปคงจะดี ร้อยละ 20

วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
2. เพื่อให้ผทู้ ี่เป็ นโรคซึมเศร้าได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้าอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อลดภาวะอัตราการฆ่าตัวตายจากภาวะซึ มเศร้า

เป้ าหมาย
1. อัตราการเข้าถึงบริ การของผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
2. การประเมินคัดกรองภาวะซึ มเศร้าและเสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่ม
1.1 ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง 5 โรค (โรคความดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ ง โรคหลอดเลือดสมองและ
โรคหัวใจ) ร้อยละ 80
1.2 ผูส้ ู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป) ร้อยละ 80
1.3 กลุ่มประชาชน อายุ 15-59 ปี ร้อยละ 10
3.ผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้า เข้าสู่ ระบบการรักษาตามมาตรฐาน ร้อยละ 100
4. อัตราการฆ่าตัวตายจากภาวะซึ มเศร้าลดลง

รู ปแบบการพัฒนาระบบการเข้ าถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้ า
1. การค้ นหาและคัดกรองโรคซึมเศร้ า
2. กระบวนการดูแลรักษาในคลินิก
3. การดูแลต่อเนื่ องถึงชุมชน

ผลลัพธ์
การค้ นหาผู้ป่วย
กลุ่มเป้ าหมาย
โรคเรื้ อรัง
ผูส้ ู งอายุ
ประชาชนอายุ 15-59
ปี
อัตราการเข้าถึง
บริ การ

เป้ าหมาย
80%
80%
10%

ปี งบ 2552
66.81%
80.86%
87.54%

ปี งบ 2553
100%
93.31%
86.74%

ปี งบ 2554
100%
90.30%
93.30%

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10

61.90

42.86

10

การดูแลผูป้ ่ วยโรคซึมเศร้ามีการเข้าถึงบริ การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการดูแลที่ต่อเนื่องจนถึงชุมชน
ตัวชี้วดั
จานวนผูป้ ่ วย
จานวนผูป้ ่ วยรายใหม่
อัตราการรักษา
ต่อเนื่อง
อัตราการฆ่าตัวตาย

เป้ าหมาย

ร้อยละ100
0

ปี งบ 2552
21(คน)
13(คน)
28.57
6(คน)
1(คน)

ปี งบ 2553
30(คน)
9(คน)
40
12(คน)
1(คน)
(พยายามฆ่าตัวตาย)

ปี งบ 2554
33(คน)
3(คน)
100
33(คน)
0

ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
1. ผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญ กาหนดเป็ นนโยบายและเป็ นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล
2. มีทีมสุ ขภาพทั้งในโรงพยาบาล เครื อข่าย รพ.สต.และมีภาคีสุขภาพสุ ขภาพในพื้นที่ที่เข้มแข็ง
ในการค้นหาและดูแลผูป้ ่ วยในชุมชนอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง

บทเรียน
การดูแลผูป้ ่ วยโดยอาศัยเครื อข่ายภาคีสุขภาพทั้งในส่ วนของเครื อข่ายสาธารณสุ ขและเครื อข่ายนอกบริ การ
สาธารณสุ ข ตลอดจนการดูแลผูป้ ่ วยในชุมชน โดยชุมชน และช่วยให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดี ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยดีข้ ึน อีกทั้งยังสามารถบูรณาการรู ปแบบการดูแลไปยังผูป้ ่ วยจิตเวชกลุ่มอื่นได้

