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คํานํา 
 

รายงานฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานในชุดโครงการพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพจิตซึ่ง
โครงการน้ีมีวัตถุประสงคสําคัญคือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตของประเทศไทยและพัฒนา
ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตที่เหมาะสม ตอบสนองตอความตองการของผูใชระดับตางๆ รวมทั้งจัดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนและทํางานรวมกันของเครือขายขอมูลสุขภาพจิต ทั้งผูใช ผูผลิต นักวิชาการ เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาองคความรู การใชประโยชน และการพัฒนาระบบ 

ระบบขอมูลสุขภาพจิตของประเทศไทยปจจุบันดําเนินการโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งไดขอมูลจากโรงพยาบาลจิตเวชและเปนขอมูลของการใหบริการจิตเวชเปนสวนใหญ มีการนําเขาขอมูล
บางสวนจากการบริการสุขภาพจิตของสถานบริการระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิบาง แตมีจุดดอยในการ
จัดระบบและการนํามาใชประโยชน รวมถึงดัชนีช้ีวัดดานสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทยในปจจุบันที่
กํากับติดตามโดยกระทรวงสาธารณสุขมีอยูเพียงตัวเดียวคือ อัตราการฆาตัวตายตอแสนประชากร จึงมีความ
จําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาระบบขอมูลและดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของประเทศไทย แตการดําเนินงาน
ดังกลาวตองมีองคความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของและทราบสถานการณดานสุขภาพจิตปจจุบันดวย ดังน้ัน 
คณะทํางานที่ประกอบดวยผูเช่ียวชาญสุขภาพจิตและจิตเวชทั้งจากกรมสุขภาพจิตและมหาวิทยาลัยจึงได
ทบทวนองคความรูเรื่องดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตและระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพจิตเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพตอไป 
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บทนํา 
  

ความเปนมาและความสําคัญ 

ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตและขอมูลปญหาสุขภาพจิตทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ ในปจจุบัน เน่ืองจาก
ปญหาสุขภาพจิตเช่ือมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมือง ย่ิงมีการ
เปลี่ยนแปลงมากย่ิงมีผลกระทบตอสุขภาพจิตมากจนเกิดปญหาสุขภาพจิตรุนแรงหรือเกิดความเจ็บปวยจิต
เวชทําใหเกิดการสูญเสียคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวและสังคม สงผลเสียตอกําลังคนสําหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ปญหาทางจิตเกิดข้ึนในวัยตางๆ มีลักษณะที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในวัยรุน วัยทํางาน 
และวัยสูงอายุ ที่มักจะมีปญหาทางสุขภาพจิต ทั้งที่เกิดจากความผิดปกติจากความสมดุลของสารเคมีในสมอง 
ความเสื่อมของสมอง และจากปญหาที่กระทบกระเทือนจิตใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาการฆาตัวตายที่มี
สาเหตุมาจากปญหาทางสังคม ที่ผานมาปญหาถึงแมวาปญหาสุขภาพจิตจะไมไดเปนสาเหตุการตายที่สําคัญ 
แตความสูญเสียที่เกิดข้ึนจากความเจ็บปวยทางจิตน้ัน นับวามีความสําคัญอยูในลําดับตนๆ อีกทั้งปญหาการ
ฆาตัวตายก็มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งการรักษาก็มักจะตองใชเวลานาน และในบางครั้งผลการรักษาก็ไมดี
เทาที่ควร อีกทั้งผูที่มีปญหาสุขภาพจิตน้ันสวนใหญเปนประชากรในวัยทํางาน การสูญเสียประชากรในกลุมน้ี 
ก็เทากับสูญเสียกําลังสําคัญของครอบครัวและของประเทศในภาพรวม สงผลตอภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน
และสังคมในที่สุด ถึงแมวาจะมีความพยายามในการลดปญหาดังกลาวลง อันไดแก การคัดกรองปญหา
สุขภาพจิต การตรวจและรักษาในระยะเริ่มแรก ทั้งการใหยาและการรักษาโดยจิตสังคมบําบัด การให
คําปรึกษา เปนตน แตปญหาดังกลาวยังคงดํารงอยู ดังน้ัน การมีขอมูลดัชนีช้ีวัดที่บงบอกถึงสถานการณของ
ปญหาสุขภาพจิต และผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานควบคุมปญหาดังกลาว จึงมีความสําคัญตอการวางแผน
แกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิตน้ันมักจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสถานพยาบาล 
ซึ่งหมายถึงขอมูลของผูที่มีอาการและมาปรึกษาแพทย ไดรับการวินิจฉัยและรักษา โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูล
จากสถานพยาบาลที่ใหการรักษาผูปวยทางจิตโดยเฉพาะเชน โรงพยาบาลจิตเวช นอกจากน้ี ยังมีขอมูลจาก
การสํารวจชุมชนเพื่อคัดกรองปญหาสุขภาพจิต รวมทั้งขอมูลการฆาตัวตายสําเร็จจากฐานขอมูลมรณบัตร แต
เน่ืองจากขอมูลการรักษาผูปวยทางจิตเวชน้ัน สามารถเกิดข้ึนไดต้ังแตสถานพยาบาลระดับสถานีอนามัย 
รวมทั้งคลินิก และโรงพยาบาลเอกชน ดังน้ันขอมูลจากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอาจจะไม
ครอบคลุมปญหาที่แทจริงทั้งหมด ขอมูลการคัดกรองผูปวยในชุมชนจะชวยบอกสถานการณที่แทจริงได แต
อาจจะมีปญหาดานการวินิจฉัย ทั้งน้ีข้ึนอยูกับเครื่องมือการคัดกรองที่ใชวามีความเที่ยงตรงเพียงใด 
 อยางไรก็ดี ความตองการใชขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิต อาจจะยังมีบางประการที่ยังไมสามารถ
ตอบสนองไดจากระบบขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน สวนหน่ึงของความตองการเหลาน้ี ไดแก ขอมูลที่บงบอกภาวะ
สุขภาพจิตเชิงบวก (หรือความสุข) ขอมูลพัฒนาการดานสติปญญาและอารมณ ขอมูลคุณภาพในการ
รักษาพยาบาลผูปวยทางจิตเวช ขอมูลผลกระทบระยะยาวของปญหาสุขภาพจิต และขอมูลปจจัยเสี่ยงที่
สัมพันธกับปญหาสุขภาพจิต ดังน้ัน ในการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อตอบสนองดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต
น้ัน อาจจะตองมีการพัฒนาแหลงขอมูลข้ึนมาใหม ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพของแหลงขอมูลเดิม เพื่อให
ไดมาซึ่งขอมูลที่ครบถวนและถูกตองมากที่สุด โดยที่การดําเนินการดังกลาวจําเปนตองไดรับความรวมมือจาก
ภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของผูใชระดับนโยบาย ผูจัดสรรงบประมาณ ผูบริหารและผูปฏิบัติระดับตางๆ 
นักวิชาการ เจาของฐานขอมูล รวมถึงประชาชน ที่ตองทํางานรวมกันในลักษณะเครือขายของการพัฒนา
ระบบขอมูลสุขภาพจิตที่ตอเน่ืองในระยะยาว 
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∗
 

(Mental Health Indicators: a Literature Review) 
 

นิยาม 

 
สุขภาพจิต (Mental Health) 

สุขภาพจิต (Mental Health) เปนคําที่มีหลายความหมาย แตความหมายที่ไดรับการยอมรับ
คอนขางกวางขวาง คือ การมองวาสุขภาพจิตมี 2 มิติ (Korkeila et al, 2003) คือ 

1. สุขภาพจิตดานบวก (Positive mental health) ซึ่งเกี่ยวของกับความเปนสุข (Well-being) และ
ความสามารถในการเผชิญปญหาหรือความยุงยาก (Coping in the face of adversities) 

2. สุขภาพดานลบ (Negative mental health) ซึ่งเกี่ยวของกับอาการและความเจ็บปวย 
สุขภาพจิตเปนสวนที่มองไมเห็นของสุขภาพซึ่งสะทอนถึงความสมดุลระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม 

สิ่งที่มีอิทธิพลตอสุขภาพจิตอาจแบงออกไดเปน (Lahtinen et al,1999) 
1. ปจจัยทางชีวภาพและจิตใจของแตละบุคคล 
2. การปฏิสัมพันธกับสังคม 
3. โครงสรางทางสังคมและทรัพยากร (Societal structures and resources) 
4. คุณคาทางวัฒนธรรม (Cultural values)  

 ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพจิตอาจแบงออกไดเปน 4 กลุมดังน้ี (ภาพที่ 1) 
1. ปจจัยโนมนํา (Predisposing factors) 
2. ปจจัยกระตุน (Precipitating factors) 
3. บริบททางสังคมในปจจุบัน (Present social context) 
4. ผลที่ตามมา (Consequences) 

 
ดัชนีชี้วัดสุขภาพและสุขภาพจิต (Health and Mental Health Indicators) 
 ดัชนีช้ีวัดสุขภาพบงช้ีถึงแงมุมตางๆ ของภาวะสุขภาพ (State of health) ในชุมชน ดัชนีที่ดีควรจะ
เปนสิ่งเช่ือมตอระหวางนโยบายสุขภาพ (Health policy) กับวิทยาศาสตร เชน ระบาดวิทยา 

ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต คือ การวัดภาวะสุขภาพจิตในชุมชนซึ่งจัดวาเปนตัวแปรหน่ึงที่สัมพันธกับ
สุขภาพจิตและบงช้ีถึงลําดับความสําคัญ (Priority) หรือปญหา ดัชนีเหลาน้ีอาจเปนหัวขอหน่ึงสําหรับการ
สํารวจ การเก็บขอมูลทางสถิติ และการวัดซ้ําดานสุขภาพ 
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ภาพท่ี 1 ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพจิต (Korkeila et al, 2003) 
 
 ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตอาจเปนการวัดสํารวจอยางใกลเคียงหรือโดยตรง (Proxy or direct survey 
measure) ของปจจัยที่เปนแกนของสุขภาพจิตหรือการวัดปจจัยโนมนํา กระตุน และปองกัน (Predisposing, 
precipitating, or protecting factors) แมวา ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตสวนใหญจะรวมถึงบริการทางสุขภาพจิต 
(Mental health services) รวมดวยโดยบรรยายเกี่ยวกับโครงสราง กระบวนการ คุณภาพ และผลลัพธ แต
สําหรับการทบทวนเอกสารน้ีจะไมรวมถึงดัชนีช้ีวัดการดูแลสุขภาพจิต (Mental health care indicators) 
 

การคนหาขอมูล 

  
การทบทวนวรรณกรรมน้ีกระทําโดยการคนหาบทความจากแหลงตางๆ ดังน้ี คือ 
1. Pubmed Medline โดยใชคําวา Mental health indicators แมวาจะมีบทความที่คนพบ

มากมาย แตสวนใหญจะเกี่ยวของกับดัชนีช้ีวัดการดูแลสุขภาพจิต มีบทความเดียวที่เกี่ยวของกับ
ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต ซึ่งเปนบทความเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตสําหรับสหภาพยุโรป ( Korkeila, 
2003) (ตอไปน้ีขอเรียกวา ดัชนีช้ีวัดของสหภาพยุโรป) 

2. Google และ Yahoo โดยใชคําวา Mental health indicators ซึ่งผลการคนเปนเชนเดียวกับ
การคน Pubmed Medline คือ สวนใหญจะเกี่ยวของกับดัชนีช้ีวัดการดูแลสุขภาพจิต มีเพียง 6 
บทความที่เกี่ยวของกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต คือ 
2.1 Outcomes and indicators, measurement tools and database ที่เหมาะสําหรับ

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งพัฒนาโดย School of Psychology and Centre for Primary 
Health Care, University of Queensland (Spence 2002) (ตอไปน้ีขอเรียกวา ดัชนีช้ี
วัดของควีนสแลนด) 

2.2 Mental health indicators ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนรายการดัชนีที่ควรนําเสนอ
และนําเสนอไดจริง (Australian Institute of Health and Welfare, 2005) (ตอไปน้ีขอ
เรียกวา ดัชนีช้ีวัดของออสเตรเลีย) 
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2.3 Indicators of mental health and well-being ที่เหมาะสําหรับสกอตแลนด 
(Parkinson, 2004) (ตอไปน้ีขอเรียกวา ดัชนีช้ีวัดของสกอตแลนด) 

2.4 CAMH monitor report: addiction & mental health indicators among Ontario 
adults in 2001, and changes since 1977 ในประเทศแคนาดา (Adlaf & 
Ialomiteanu, 2002) (ตอไปน้ีขอเรียกวา ดัชนีช้ีวัดของออนตาริโอ) 

2.5 Measuring mental health in California’s counties: what can we learn? ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Eisenberg et al, 2005) (ตอไปน้ีขอเรียกวาดัชนีช้ีวัดของ
แคลิฟอรเนีย) 

2.6 Minimum data set of European mental health indicators ซึ่งมีรายละเอียด
เพิ่มเติมในบางแงมุมของบทความที่ 1 (ซึ่งตอไปน้ีจะถือวาขอมูลในบทความที่ 2.6 เปน
สวนหน่ึงของเอกสารที่ 1) 

2.7 Proposal: guidelines for using the set of mental health indicators มี
รายละเอียดของเครื่องวัด (รวมทั้งจุดตัดที่สามารถใชเปนเกณฑในการหาคาตางๆ ของดัชนี
ช้ีวัดของสหภาพยุโรป 

2.8 Mental health indicators ของประเทศไทยซึ่งเปนสวนหน่ึงของ Thailand Health 
Profile 2001-2004 (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และคณะ 2548) (ตอไปน้ีขอเรียกดัชนีช้ีวัด
ของไทย) 

 
ลักษณะของวรรณกรรมท่ีถูกทบทวน 

  
ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต กลาวถึงในทุกบทความยกเวน 2.3  
การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และสกอตแลนด กลาวถึงในบทความที่ 

1, 2.1 และ 2.3 
รายงานคาตางๆ ของดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของประเทศออสเตรเลีย, รัฐ Ontario ของแคนาดา รัฐ 

California ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย กลาวถึงในบทความที่ 2.2, 2.4, 2.5 และ 2.8 
ตามลําดับ 
 

แนวคิดเก่ียวกับการเลือกดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีดี 

  
เอกสารที่ 2.1 และ 2.3 กลาวถึงการคุณสมบัติที่ดีหรือเกณฑการเลือกดัชนี จากตารางที่ 1 จะเห็นได

วา ดัชนีช้ีวัดของควีนสแลนดมีความกระชับมากกวา แตดัชนีช้ีวัดของสกอตแลนดครอบคลุมประเด็นตางๆ 
มากกวา นอกจากน้ี เอกสารที่ 1 ยังไดกลาวถึงความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดของสหภาพยุโรปกับปจจัยตางๆ 
ดานสุขภาพจิต (รวมทั้งเครื่องวัด กรณีที่ตองใชการวัดในการสํารวจระดับปจเจกบุคคล) (ตารางที่ 2) 
 
 
การเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของกลุมประเทศ, ประเทศ หรือรัฐตางๆ 
 เน่ืองจากดัชนีช้ีวัดของสหภาพยุโรปมีความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุดจึงถูกใชเปนหลักใน
การเปรียบเทียบ จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตอาจแบงไดเปน 6 กลุมใหญๆ ดังน้ี 
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  I. Demographic and socio-economic factors 
  II. Health status 

1. Cause-specific mortality 
2. Morbidity, disease specific 
3. Morbidity, generic 

  III. Determinants of health 
1. Personal conditions 
2. Health behavior 
3. Living and working conditions 

  IV. Health system 
1. Prevention, health protection, and health promotion 
2. Health care resources 
3. Health care utilization 
4. Social services and welfare 
5. Expenditure 
6. Health care quality indicators 

  V. Mental health literacy 
  VI. Family 
 ขอสังเกตสําหรับการแบงดังกลาว คือ กลุม I-IV เปนกลุมหลักของดัชนีช้ีวัดของสหภาพยุโรป สวน
กลุม V-VI เปนกลุมที่เพิ่มเติมข้ึนมาในดัชนีช้ีวัดของควีนสแลนด และจากการที่ดัชนีช้ีวัดของออสเตรเลียก็
กลาวถึงความสามารถของการรูถึงอาการของโรคซึมเศราดวยเชนกัน จึงอาจกลาวไดวาดัชนีช้ีวัดของ
ออสเตรเลียคอนขางใหความสําคัญกับ Mental health literacy ในขณะที่ประเทศอื่นไมไดใหความสําคัญ
กับประเด็นน้ี นอกจากน้ี Family functioning และ parenting skills ก็เปนกลุมดัชนีช้ีวัดของควีนสแลนดที่
ไมมีในประเทศอื่นดวยเชนกัน 
 
ตารางท่ี 1 คุณสมบัติท่ีดีหรือเกณฑการเลือกดัชนี 

หัวขอ Spence et al, 2002 Parkinson 2004 
1. หลักฐานทางวิชาการ

(Evidence-based) 
มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน เขาไดกับผลลัพธและหลักฐานทาง

วิชาการ 
2. สัมพันธกับนโยบาย. การ

ดําเนินการหรือการให
ความสําคัญ (Relevance to 
policy, action, priorities) 

สัมพันธกับหรือตอบสนอง
นโยบาย 

สัมพันธกับระดับของการ
ดําเนินการ (ชุมชน ประเทศ) และ
การใหความสําคัญของโปรแกรม
ระดับชาติ 

3. ชัดเจน (Clear) ชัดเจน กระชับ และความแมน
ตรงดานหนาตา (Face validity) 

เห็นพองตองกัน ชัดเจนทั้งในแง
คําถามและการแปลผล 

4. ไวตอการเปลี่ยนแปลง 
(Sensitive to change) 

ไวเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลง ไวตอการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา
เปลี่ยนไป 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติท่ีดีหรือเกณฑการเลือกดัชนี (ตอ) 
หัวขอ Spence et al, 2002 Parkinson 2004 

5. วัดได (Measurable) และ
สามารถรับได (Affordable) 

วัดไดและสามารถรับได วัดได ยอมรับได เช่ือถือได แมน
ตรง ทําซ้ําได ปฏิบัติได แมนยํา 
คุมคา (Cost-effectiveness) ใน
แงของการเก็บขอมูล การ
วิเคราะห การเก็บรักษาและ
นํามาใช 

6. ไปดวยกันไดและครอบคลุม 
(Uniqueness and 
comprehensiveness) 

ไปดวยกันไดและครอบคลุม ครอบคลุมและสมดุลในมิติตางๆ 
(Dimensions) ของสุขภาพจิต 

7. เขาถึงประชากร 
(Population approach) 

 เขาถึงสุขภาพของประชากร 
(Population health 
approach) 

8. เปรียบเทียบได 
(Comparable) 

 เปรียบเทียบไดกับประเทศอื่นๆ 

9. จริยธรรม (Ethical)  เขาไดกับจริยธรรม 
10. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได 

(Improvable and 
adaptable) 

 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไดเมื่อ
เห็นสมควร 
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ตารางที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของสหภาพยุโรป (Korkeila et al, 2003) 

หัวขอ 
ลักษณะของดัชนีตามการ

แบงกลุมของปจจัย 
ตัวอยางของดัชนีช้ีวัดที่ (เคร่ืองวัด) ระดับและแหลงของขอมูล 

I. Demographic and socio-
economic factors 

Predisposing factor Demographic and socio-economic factors (personal data 
of socioeconomic status) 

จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 
(Aggregate, routine statistics) 

II. Health status 
1. Cause-specific mortality 

 
Consequence 

 
- Suicide 
- Mortality due to harmful events, intention unclear 
- Drug related deaths 
- PYLL fraction of suicide 

 
จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 

2. Morbidity, disease specific State of mental health - Anxiety (GAD) (CIDI-SF generalized anxiety disorder)  
- Depressive disorders (CIDI-SF episode of major 
depression) 
- Alcohol dependence (CAGE questions) 
- Suicide attempts (single item on lifetime suicide 
attempts) 

การสํารวจระดับปจเจกบุคคล 
(Individual-related, survey data) 
  

3. Morbidity, generic State of mental health - Psychological distress (MHI-5 from SF-36) 
- Psychological well-being (Energy, vitality from SF-36 
and single item on happiness) 
- Disability (Role limitation due to emotional problems 
from SF-36) 

การสํารวจระดับปจเจกบุคคล 
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ตารางที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของสหภาพยุโรป (Korkeila et al, 2003) (ตอ) 

หัวขอ 
ลักษณะของดัชนีตามการ

แบงกลุมของปจจัย 
ตัวอยางของดัชนีช้ีวัดที่ (เคร่ืองวัด) ระดับและแหลงของขอมูล 

III. Determinants of health 
1. Personal conditions 

 
Consequence 

 
- Sense of mastery (Sense of mastery 7-item version) 
- Optimism (LOT-R) 

 
การสํารวจระดับปจเจกบุคคล 

2. Health behavior N/A N/A N/A 
3. Living and working conditions - Present social context 

- Precipitating factor 
- Social support (Oslo-3 social support scale) 
- Social isolation (Four items on isolation) 
- Social networks: as inquired in the ECHP 
- Life events (List of Threatening Experience, TLE) 

การสํารวจระดับปจเจกบุคคล 

IV. Health system 
1. Prevention, health protection, 
and health promotion 

 
Consequence 

 
- Prevention projects 
- Promotion projects 
 

 
จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 

2. Health care resources 
 

- Consequence - Psychiatric beds 
- Psychiatrists 
- Child Psychiatrists 
- Other professional than physicians in mental health 
care 

จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 

3. Health care utilization 
 

Consequence - Number of discharges due to mental health 
conditions 
- Number of discharges due to mental health 
conditions for minors (under 18 year olds) 
- Number of long stay patients 
- Use of outpatients services 
- Self-reported use of mental health services 
- Sale of psychotropic drugs 

จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 
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ตารางที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของสหภาพยุโรป (Korkeila et al, 2003) (ตอ) 

หัวขอ 
ลักษณะของดัชนีตามการ

แบงกลุมของปจจัย 
ตัวอยางของดัชนีช้ีวัดที่ (เคร่ืองวัด) ระดับและแหลงของขอมูล 

4. Social services and welfare 
 

- Consequence - Number of disability pensions due to mental disorders 
- Money spent on disability due to mental disorders 
- Sickness compensation periods due to mental 
disorders 

จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 

5. Expenditure 
 

- Consequence - Total national expenditure on psychiatric services 
- Proportionate national expenditure on psychiatric 
services 
- Proportionate national expenditure on psychiatric 
services for minors 

จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 

6. Health care quality indicators - Consequence - Availability of national quality accreditation จากสถิติที่รวบรวมเปนประจําอยูแลว 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของกลุมประเทศ ประเทศ และรัฐตางๆ   

หัวขอ Korkeila et al, 2003 Spence et al, 2002a AIHW 2005b 
Adlaf & 

Ialomiteanu 
2002c 

Eisenber  
et al, 2005d 

Wibulpolpraser
t, et al. 2005 

I. Demographic and 
socio-economic factors 

Demographic and socio-economic factors - - - - - 

II. Health status 
1. Cause-specific 
mortality 

 
- Suicide 
- Mortality due to harmful events, 
intention unclear 
- Drug related deaths 
- PYLL fraction of suicide 

  
- Suicide 

   
- Suicide 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของกลุมประเทศ ประเทศ และรัฐตางๆ (ตอ) 

หัวขอ Korkeila et al, 2003 Spence et al, 2002a AIHW 2005b 
Adlaf & 

Ialomiteanu 
2002c 

Eisenber  
et al, 2005d 

Wibulpolpraser
t, et al. 2005 

2. Morbidity, disease 
specific 

- Anxiety (GAD) 
- Depressive disorders 
- Alcohol dependence 
- Suicide attempts 

- Anxiety 
- Depression 
- Postnatal depression 
- Substance misuse 
- Conduct disorder and 
behavioral disorders 
- Suicide and self-
harming behaviors 
- Eating disorders 
- Psychosis 
- Dementia 

- Anxiety and 
depression 
symptoms 
- Anxiety 
disorders 
- Depressive 
disorders 
- Postpartum 
depression 
 

 - Feeling 
downhearte
d and sad 
- Not feeling 
calm and 
peaceful 

- Anxiety 
disorder 
- Mood 
disorders 
- Mental 
retardations 
- Epilepsy 
- Schizophrenia 

3. Morbidity, generic - Psychological distress 
- Psychological well-being 
- Disability 

- Mental well-being, 
quality of life, and 
resilience 

 -Psychological 
distress 

- Doing less 
overall due 
to 
emotional 
problems 
- Doing less 
effectively 
due to 
depression 
or anxiety 
- Lacking 
energy 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของกลุมประเทศ ประเทศ และรัฐตางๆ (ตอ) 

หัวขอ Korkeila et al, 2003 Spence et al, 2002a AIHW 2005b 
Adlaf & 

Ialomiteanu 
2002c 

Eisenber et 
al, 2005d 

Wibulpolprasert, 
et al. 2005 

III. Determinants of 
health 
1. Personal conditions 

 
 
- Sense of mastery 
- Optimism 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

2. Health behavior - - - - - - 
3. Living and working 
conditions 

- Social support 
- Social isolation 
- Social networks: as inquired in the ECHP 
- Life events 

- Social support 
- Community 
connectedness 

- - - - 

IV. Health system 
1. Prevention, health 
protection, and health 
promotion 

 
- Prevention projects 
- Promotion projects 
 

 
- Investment in 
evidence-based 
programs relevant to 
promoting mental 
health and preventing 
and reducing mental 
health problems and 
mental disorders 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2. Health care 
resources 
 

- Psychiatric beds 
- Psychiatrists 
- Child Psychiatrists 
- Other professional than physicians in 
mental health care 

- - - - - 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของกลุมประเทศ ประเทศ และรัฐตางๆ (ตอ) 

หัวขอ Korkeila et al, 2003 Spence et al, 2002a AIHW 2005b Adlaf & 
Ialomiteanu 2002c 

Eisenber et 
al, 2005d 

Wibulpolprasert, 
et al. 2005 

3. Health care 
utilization 
 

- Number of discharges due to mental 
health conditions 
- Number of discharges due to mental 
health conditions for minors (under 18 
year olds) 
- Number of long stay patients 
- Use of outpatients services 
- Self-reported use of mental health 
services 
- Sale of psychotropic drugs 

- - Hospital 
separation 
(discharge) rates 
for suicide and 
self-inflicted injury 

- Prescribed anxiety 
medication 
- Prescribed 
depression 
medication 

- - Admission rate 
of psychotic 
patients  

4. Social services and 
welfare 
 

- Number of disability pensions due to 
mental disorders 
- Money spent on disability due to 
mental disorders 
- Sickness compensation periods due 
to mental disorders 

 - Persons in the 
community who 
rate treatment of 
depression as 
helpful 

   

5. Expenditure 
 

- Total national expenditure on 
psychiatric services 
- Proportionate national expenditure 
on psychiatric services 
- Proportionate national expenditure 
on psychiatric services for minors 

- - - - - 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของกลุมประเทศ ประเทศ และรัฐตางๆ (ตอ) 

หัวขอ Korkeila et al, 2003 Spence et al, 2002a AIHW 2005b Adlaf & 
Ialomiteanu 2002c 

Eisenber et 
al, 2005d 

Wibulpolprasert, 
et al. 2005 

6. Health care quality 
indicators 

- Availability of national quality 
accreditation 

- - General 
practitioners who 
know and apply 
best practice 
guidelines for the 
identification and 
management of 
depression 

- - - 

V. Mental health 
literacy 

- - Mental health 
literacy 

- Persons in the 
community who 
recognize the 
symptoms of 
depressive 
disorders 

- - - 

VI. Family - - Family functioning 
and parenting skills 

- - - - 

 
a ทุกหัวขอเปนดัชนีช้ีวัดผลลัพธทางสุขภาพจิต (mental health outcome indicators), ไมรวมดัชนีช้ีวัดขั้นตอนทางกลยุทธ  (strategic process indicators) ซ่ึงประกอบดวย (ie, monitoring 
and surveillance, the presence of evidence-based programs, early identification and appropriate referral, community education related to mental health, public 
policy and practice, professional education ad training, inter-/intra-/multi-sectoral collaboration and partnerships, and mental health research and evaluation 
activities 
b ขอมูลที่นําเสนอในป 2005 มีไมครบทุกดัชนี 
c ไมรวมดัชนีช้ีวัดการเสพติด (addiction indicators) 
d ใช 5 ขอคําถามจาก Short-Form (SF)-
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การทบทวนระบบสารสนเทศสุขภาพจิตในตางประเทศ 
 
การดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพจิตใหมีประสิทธิภาพน้ัน จะตองมีความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับความตองการการใชขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองมี
กระบวนการจัดการฐานขอมูลดานสุขภาพจิต  ซึ่งโดยทั่วไปการจัดการขอมูลสวนใหญจะเริ่มจากมุมมองของ
ผูใชระบบสารสนเทศ โดยรูปแบบของฐานขอมูลทั่วไปจะมีการจัดทําพจนานุกรมขอมูล ซึ่งกลาวไดวาเปน
จุดเริ่มตนที่สําคัญของการจัดการระบบสารสนเทศดานสุขภาพจิต  จากการทบทวนการพัฒนาระบบขอมูลดาน
สุขภาพจิตของประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด กลุมประเทศยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ  มีดังน้ี 

 
 ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาฐานขอมูลและสารสนเทศสุขภาพจิตมานานมากกวา 20 ป 
ดําเนินงานโดยการจัดต้ังองคกรความรวมมือ ดานการพัฒนาสารสนเทศสุขภาพจิต เชน SAMHSA’S office of 
Applied Study (OAS) ที่มีสํานักงานใหญต้ังอยูรัฐมิชิแกน นิวยอรก ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง เปน
องคกรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาสารสนเทศดานสุขภาพจิต และสารเสพติด เชน การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา 
และการใชสารเสพติดอื่นๆ นอกจากน้ี ยังเนนขอมูลดานการรักษา ตัวอยางกรณีผูปวยแตละราย แตละกลุม 
รวมไปถึงพัฒนาระบบการบําบัดรักษาผูใชสารเสพติด ซึ่งผูใชขอมูลอาจเลือกนําไปใชตามความเหมาะสม 

 วัตถุประสงคที่สําคัญของ SAMHSA คือ พัฒนาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิต เพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจของผูบริหารประเทศและนักวิชาการ อีกทั้งวางระบบขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพจิตแกรัฐตางๆ 
สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานบริการสุขภาพ ทําใหผูใชขอมูลมีความสะดวกใน
การคนหาและนําไปใช SAMHSA ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางใหจัดระบบสารสนเทศดานสุขภาพจิต 
โดยการทําพจนานุกรมฐานขอมูลและปรับเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศทุกเดือน 

1. ขอมูลสารสนเทศท่ีนําเสนอ ผลงานที่ SAMHSA’S  ผลิตข้ึนมาสวนใหญมักออกมาในรูปเอกสาร คูมือ 
และมีการเสนอขอมูลขาวสารผานทางwebsite เชน การรักษาผูที่ติดสารเสพติด สุรา บุหรี่และการใช
ยาที่ผิด ๆ ของประชาชนทั่วไป  โปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูปวยจิตเวชและผูที่ติดสุรา  

2. องคประกอบในระบบฐานขอมูลดานสุขภาพจิต 
2.1 ระบบทะเบียนผูปวยอยูภายใตการจําแนกโรค ( Classification) การจําแนกโรคทางจิตเวช

ศาสตร มีจุดมุงหมาย เพื่อใหการสื่อสารระหวางบุคลากรมีความชัดเจน เขาใจไดตรงกันและ
สามารถทําไดสะดวกข้ึน  นอกจากน้ัน ยังเปนประโยชนในดานการศึกษาวิจัย โดยการใชเกณฑ
สําหรับวินิจฉัยโรคที่เปนแนวทางเดียวกัน ระบบทะเบียนกับการจําแนกโรคที่ใชกันในปจจุบันมี
อยู 2 ระบบ คือ 

2.1.1 Diagnostic  and  Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition 
(DSM-IV) พัฒนาโดยสมาคมจิตแพทยอเมริกัน ปจจุบันเปนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 
เริ่มใชในป คศ.1994 

2.1.2 International Classification of Disorders and Related Health Problems, 
10th revision (ICD-10) เปนระบบการจําแนกโรคขององคการอนามัยโลก ปจจุบัน
เปนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 10 เริ่มใชป ค.ศ.1992 โดยทั่วไปมีคําที่ใชจําแนกโรคอยาง
กวาง ๆ ไดแก 
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2.1.2.1 Psychotic เสียการรับรูและการโตตอบสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง เชน 
อาการหลงผิด, ประสาทหลอน, ความผอดปกติของพฤติกรรม เปนตน 

2.1.2.2 Neurotic กลุมอาการวิตกกังวล เครียด เกิดจากความขัดแยงภายในจิตใจ
หรือสถานการณในชวงน้ัน โดยยังมีการรับรูและการโตตอบตอสิ่งตางๆ 
ตามความเปนจริง อาจแสดงออกโดยอาการยํ้าคิด ยํ้าทําหรือกลัวเกินกวา
ปกติ (Phobia) 

2.2 หัวขอเร่ือง/เน้ือหาในระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพจิต เนนขอมูลสารสนเทศที่เปนพื้นฐาน
จําเปนสําหรับการสรางทักษะแกประชาชนและเยาวชน การใหการปรึกษา  และการเขาถึง
บริการสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีความรูและความเขาใจมากข้ึนเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปญหา
สุขภาพจิต และการปองกันตนเองจากปญหาเหลาน้ัน รวมทั้งโนมนาวใหมีพฤติกรรมใน
ทางบวกดานสุขภาพที่จะมีผลตอสุขภาพจิต ไดแก 

2.2.1 การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของรางกายเมื่อเขาวัยตางๆขบวนการ
เปลี่ยนแปลงน้ีมีผลอยางไรตอรางกาย  จิตใจ  อารมณ 

2.2.2 สุขภาพอนามัยท่ีสําคัญเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนาสุขภาพจิต เชน 
โภชนาการที่เหมาะสมตามความตองการของรางกายและที่ควรจะไดรับในแตละชวง
ของการเจริญเติบโตทั้งเพศชายและเพศหญิง สุขภาพในชองปาก การออกกําลังกาย 
เพศศึกษาและอนามัยเจริญพันธุ การประเมินสุขภาพจิตดวยตนเอง  รวมทั้งการ
ควบคุมอารมณการแสดงออกความรูสึกโดยไมกาวราว 

2.2.3 ภาวะเสี่ยงตางๆท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรม  เชน  การมีเพศสัมพันธในวัยรุนโดยไมมี
การปองกัน  การสูบบุหรี่  ด่ืมเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลหรือการใชสารเสพติด  และ
นําเสนอวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหลาน้ี 

2.2.4 บทบาทหนาท่ีและความตองการพ้ืนฐานของท้ังเพศชายและหญิงในดาน
ความสัมพันธระหวางเพศ  ชีวิตครอบครัว  เชน  บทบาทของพอและแมในการ
เลี้ยงดูบุตร หนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมในฐานะพลเมืองที่ดี ความจําเปน
ของการศึกษาที่มีตอการดําเนินชีวิตของทั้งชายและหญิง  เปนตน 

2.2.5 การสรางทักษะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปนกิจกรรมที่ประกอบดวยการสอนและการ
ฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะและความสามารถในการปฏิบัติ โดยไดมีการนําไปใชกับ
ประชาชนทั่วไปเพื่อสรางความสามารถในดานใดดานหน่ึงจนสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเสี่ยง หรือตานทานภาวะเสี่ยงตางๆ ในสังคมได  โดยเฉพาะทักษะในการ
ดําเนินชีวิตและทักษะเฉพาะทาง เชน การรูจักปฏิเสธ การรูจักตัดสินใจในทางบวก
และทักษะการแกปญหา พบวา ประสบผลสําเร็จอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในเรื่องดังตอไปน้ี 
2.2.5.1 ลดพฤติกรรมเสี่ยงดานการสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา และยาเสพติดใน

ประชาชนวัยตางๆ 
2.2.5.2 สุขภาพจิตดีข้ึน  เพิ่มความรูสึกภาคภูมิใจและเช่ือมั่นในตนเอง 
2.2.5.3 เพิ่มความสัมพันธที่ดีระหวางเยาวชนและพอแม  และระหวางครูและ

นักเรียน 



รายงานการทบทวนดัชนีชี้วัดและระบบสารสนเทศสุขภาพจิต หนา 21 

 

2.2.6 การสรางทักษะใหแกเยาวชนในการแกปญหาพฤติกรรมเสี่ยง ไดมีการเสนอแนะ
ทักษะสําคัญสําหรับวัยรุนเพื่อการปฏิบัติไปสูการมีสุขภาพดี  ดังตอไปน้ี 
2.2.6.1 ทักษะการดูแลตนเอง เชน อนามัยสวนบุคคล การแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน สุขภาพฟนและชองปาก การดูแลรูปรางลักษณะโดยทั่วไป 
การวางแผนการบริโภคและเตรียมอาหารที่ถูกสุขอนามัย ฯลฯ 

2.2.6.2 ทักษะในการดํารงชีวิต เชน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การหางาน
ทํา การปรับตัวในที่ทํางาน 

2.2.6.3 ทักษะชีวิต ( Life skill) ซึ่งองคการนามัยโลกไดใหคํานิยามวา “เปน
ความสามารถในการปรับตัวและสรางพฤติกรรมทางบวกที่มีผลใหบุคคล
สามารถเผชิญกับสถานการณและความตองการที่ทาทายตางๆที่ผานเขา
มาในชีวิตประจําวันได” ทักษะชีวิตในดานที่เกี่ยวของกับสุขภาพและ
พัฒนาชีวิตประกอบดวย  

a) ทักษะในการรูรักตนเอง 
b) ทักษะในการรูรักและเขาใจผูอื่น 
c) ทักษะในการติดตอสื่อสาร การปฏิเสธโดยไมใชความรุนแรงตอ

สภาวะเสี่ยงตางๆ และแรงกดดันของกลุมเพื่อน 
d) ทักษะในการคิดสรางสรรค ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ 
e) ทักษะในการตัดสินใจ รูจักกระบวนการในการตัดสินใจที่ถูกตอง 
f) ทักษะในการแกปญหา 
g) ทักษะในการควบคุมอารมณและจัดการกับความเครียดในชีวิต 
h) ทักษะในทางปฏิเสธสําหรับแกปญหายาเสพติด  

2.2.7 การใหการปรึกษา  
การใหการปรึกษา คือ กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล โดยผูใหการปรึกษาซึ่งเปน
ผูที่ไดรับการฝกมาดีแลวดําเนินการชวยเหลือใหผูรับปรึกษาจัดการกับปญหาของตน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยพยายามทําใหเกิดความเขาใจในสภาพและความเปนจริง
ของปญหาและสามารถเลือกแนวทางที่ดีมีเหตุผลในการแกปญหา ซึ่งในแตละชวง
ชีวิตของบุคคลเต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลงทั้งรางกาย จิตใจ อารมณและสังคมและ
ในขณะเดียวกันก็ตองพยายามใหเกิดความสําเร็จในการศึกษาหรือการประกอบ
อาชีพ ดังน้ันการมีผูประคับประคองใหกาวเดินไปในทางที่ถูก การช้ีแนะในทางที่
ถูกตอง การรับฟงและชวยแกปญหาตาง และเมื่อผสมผสานกับความรูในทักษะชีวิต 
ก็จะชวยใหประชาชนพัฒนาไปสูชีวิตที่มีสุขภาพดีในทุกมิติได สําหรับผูที่มีศักยภาพ
ในการใหการปรึกษาแกประชาชนก็มีหลากหลายแลวแตสถานการณและลักษณะ
ปญหา ไดแก พอ แม ญาติพี่นอง ครู ผูนําทางศาสนา ผูใหญในชุมชน เพื่อนฝูง 
นักวิชาการดานการใหการปรึกษา อาสาสมัครชุมชน ตลอดจนบริการที่ทันสมัย เชน 
โทรศัพทสายดวน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของการใหคําปรึกษา 
บุคลากรเหลาน้ีไดรับการฝกอบรมทั้งในดานเทคนิคของการใหการปรึกษาที่ดีและมี
องคความรูที่เกี่ยวของกับปญหา สําหรับสถานที่ที่ใหการปรึกษามีหลากหลาย ทั้ง
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บาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก สถานที่ทางศาสนา 
ศูนยศึกษา โรงงานหรือแมแตในถนนหนทาง เพื่อเขาถึงประชาชนที่ไมมีบาน 

2.2.8 ขอมูลดานการบริการสุขภาพ  
ประชาชนเจ็บปวย มีเพียงรอยละ 30 เทาน้ันที่จะไปหาแพทยตามคลินิก หรือซื้อยา
มากินเอง ขอมูลจากองคการอนามัยโลก (WHO, 1999) แสดงวา ยังมีประชาชนเปน
จํานวนมาก ที่ไมทราบวา สุขภาพจิตจะนําไปสูผลกระทบที่รุนแรงทางสุขภาพตอไป
อยางไร ไมรูจักแหลงใหบริการสุขภาพ รวมทั้งไมไปรับบริการ เพราะไมอยากใหเปน
ตราบาปจากที่มีผูรูเห็นวาเขารับบริการดานการรักษาสุขภาพจิต ดังน้ันการจัดใหมี
ขอมูลดานสุขภาพที่เหมาะสมบริการแกประชาชนจะชวยลดปญหาตอไปน้ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน ปญหาการต้ังครรภในวัยรุน รวมทั้งผลกระทบ โอกาสรอด
ปลอดภัยของทารกที่คลอดจากแมอายุยังนอย (ตํ่ากวา 18 ป) โอกาสในการใชการ
คุมกําเนิด ปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยเฉพาะโรคเอดส ลดอัตราการสูบ
บุหรี่ ด่ืมเหลาและใชสารเสพติดตาง  ๆโดยมีขอมูลตอไปน้ี 
2.2.8.1 ขอมูลและรายงานผูที่ติดสุราในแตละรัฐ 
2.2.8.2 ขอมูลและรายงานผูที่ใชยาผิด 
2.2.8.3 ขอมูลแหลงบริการสุขภาพจิตและแหลงบริการสุขภาพอื่น  ๆ
2.2.8.4 ขอมูล แนวโนมการรักษาผูปวย 
2.2.8.5 ขอมูลการใชสารตางๆ ในวัยรุนขอมูลการรักษาผูปวยแตละประเภท 
2.2.8.6 ขอมูลความรุนแรงในเด็ก 
2.2.8.7 ขอมูลการดูแลสุขภาพจิตในกลุมอาชีพตาง  ๆ
2.2.8.8 ขอมูลการดูแลผูปวยที่คิดฆาตัวตาย 
2.2.8.9 ขอมูลการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน 
2.2.8.10 ขอมูลการใชยาในผูปวยจิตเวช 

2.2.9 บทความการรักษาและการใชยาทางจิตเวช มีการจัดทําแบบคัดกรองทางจิตเวชใน
website โดยกลุมจิตแพทย บริษัทยาและรัฐบาลของสหรัฐ รวมกันจัดทําแบบคัด
กรองอาการจิตเวชในกลุมเด็ก และมีขอมูลเผยแพรเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจิตเวชที่
พบบอย การใชยาจิตเวชในกลุมผูปวยเด็ก วิธีการรักษาทางจิตเวช การรักษาผูที่ติด
แอลกอฮอล ความรูพื้นฐานภาวะซึมเศรา ภาวะอารมณแปรปรวน ภาวะเครียด 
อาการทางจิตที่เกิดข้ึนจากการประสบเหตุการณที่รุนแรง  สาเหตุและทางเลือกใน
การรักษาโรคซึมเศรา การปองกันการฆาตัวตาย และมีแบบประเมินที่สามารถเขาถึง
ไดทาง Internet เชน แบบทดสอบความจําและการรับรู แบบวัดเชาวนปญญา แบบ
วัดบุคลิกภาพ แบบวัดทัศนคติ แบบคัดกรองภาวะซึมเศราและผูที่มีภาวะสมองเสื่อม 
โดยขอมูลทั้งหมดมีทั้งฉบับเต็มและแบบยอความ 

3. รูปแบบของการถายทอดขอมูลสารสนเทศและการนําไปใช 
3.1 ผานสื่อมวลชน และเวบไซต อินเทอรเนต 
3.2 ระหวางบุคคลตอบุคคล เชน ครู พอแมสูเด็ก เจาหนาที่สาธารณสุขสูประชาชน มีการฝกอบรม

ประชาชนในการใหขอมูลขาวสารซึ่งจะไดผลอยางมากในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศศึกษาและปญหา
เพศสัมพันธ สําหรับการสื่อสารจากเพื่อนสูเพื่อน ใชไดผลในเรื่องการลดเลิกพฤติกรรมเสี่ยง เชน 
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การสูบบุหรี่ ซึ่งในการสรางประสิทธิภาพของการสื่อสารระหวางบุคคลน้ันจะตองมีปฏิสัมพันธทั้ง 
2 ฝาย เชนเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความคิดเห็นดวยไมใชเปนการใหขอมูลดานเดียว 
รวมทั้งมีลักษณะการนําเสนอที่กระฉับกระเฉง เราใจ และดัดแปลงใหเขากับความสนใจและ
ความตองการของกลุมเปาหมาย 

4. วิธีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิต ขอมูลถูกสรางข้ึนจากประเด็นที่เปนปญหาของแตละ
รัฐ มีการประมวลผลขอมูลกอนแลวจึงนํามาเก็บไวในคลังขอมูล วิธีเก็บขอมูลเพื่อใชงานน้ัน กอง
บรรณาธิการจะแยกฐานขอมูลออกเปน 2 สวน คือขอมูลสําหรับประชาชนทั่วไป และขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินเชิงนโยบาย มีการจัดเก็บไวทั้งในรูป  PDF และ HTML และสวนใหญนิยมใช
โปรแกรมประยุกตในการดําเนินการ 

5. การบริหารระบบฐานขอมูล มีการจัดการขอมูลที่ดีมาก มีองคการรับผิดชอบดานขอมูลสารสนเทศ
สุขภาพจิตโดยเฉพาะ ต้ังข้ึนมาเพื่อใหมีความอิสระดานวิชาการ และมีโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอ
การสรางฐานขอมูล องคกรเอกชนหลายแหงเปนเจาของเว็บไซตดานสุขภาพจิตไดนําเครื่องมือและ
เทคนิคใหมๆมาใชสรางฐานขอมูล ขอมูลทุกอยางเปนสมบัติของประเทศชาติและของสาธารณะ จึงมี
หนวยงานตางๆในประเทศและสากลใชรวมกัน เชน Department of health and Human 
Services และ White House หรือ รัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลทองถ่ินรวมทั้งประชาชนทั่วโลก 

6. กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไป บุคลากรสุขภาพ นักวิชาการ นักวิจัยและคณะรัฐบาล 
7. เวบไซตท่ีจัดทําและเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตในระดับประเทศมีทั้งหมด 699 Web 

และในระดับทองถ่ินมีจํานวน 2,398 web 
8. ปท่ีมีขอมูล คือ คศ.2001 ถึงปจจุบัน 
9. ดัชนีชี้วัดดานสุขภาพจิตท่ีเก่ียวของ ไดแก อัตราผูติดยาเสพติด อัตราการฆาตัวตาย อัตราการใช

บริการโรงพยาบาลจิตเวชในแตละโรงพยาบาลและแตละรัฐ 
10. ขอจํากัดของระบบ คือ ขอมูลบางอยางตองมีคาใชจาย เชน ผลงานวิจัยดานสุขภาพจิตที่แลวเสร็จใน

ป 2006 ขอมูลสวนบุคคลบางอยางไมเปดเผย ทําใหตนทุนสูงตอการใชขอมูลหน่ึงครั้ง เปนตน 
 

 ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตของประเทศอังกฤษ (England) 
The Association of Public Health Observatories (APHO) เปนองคกรตัวแทนที่เช่ือมประสาน

เครือขาย Public health observatories (PHOs) ทั้ง 12 องคกรโดยเครือขายเหลาน้ีทําหนาที่รวบรวมขอมูล
ดานสุขภาพของ England, Scotland, Wales, Northern Ireland and the Republic of Ireland และ
สรางสารสนเทศดานสุขภาพ เชน health profile ภาพรวมของประเทศและรายทองถ่ินทุกพื้นที่ของอังกฤษ 
รวมถึงรายงานดัชนีช้ีวัดดานสุขภาพจิตที่สําคัญ  

1. วัตถุประสงค   
1.1 ผลิตขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพสูงดานสุขภาพแกองคกรหรือหนวยงานตางๆรวมทั้งประชาชน

ทั่วไป 
1.2 กํากับติดตามสุขภาพและแนวโนมการเกิดโรคจิตเวชรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดโรค 
1.3 วิเคราะหชองวางของสารสนเทศดานสุขภาพ 
1.4 แนะนําวิธีการปฏิบัติเพื่อใหมีสุขภาพที่ดีและวิธีการประเมินสุขภาพที่ไมดี 
1.5 นําเสนอวิธีการใหมๆ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน จากสื่อหลายๆ แหลง หรือหลายๆ ชองทาง 
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1.6 รายงานผลการประเมินภาวะสุขภาพของทองถ่ินและประเทศเพื่อใหมีการดูแลสุขภาพที่ดีข้ึน 
รวมทั้งรายงานภาวะสุขภาพของประชาชนในแตละทองถ่ินดวย 

1.7 คาดการณปญหาสุขภาพของประชาชนในทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
2. เน้ือหา  

ประกอบดวย 
2.1 อุบัติการณการปวยดวยโรคทางจิตเวชและภาวะสุขภาพจิตของประชาชนแตละพื้นที ่
2.2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของอัตราตายในชวงระยะ10ป 
2.3 แสดงผลดัชนีช้ีวัดสุขภาพ 32 ตัว เปรียบเทียบแตละพื้นที่และภาพรวมของประเทศ 
2.4 Hospital Episode Statistics (HES)ซึ่งเปนขอมูลจากหนวยสถานบริการ แสดงผลการ

ใหบริการดานสุขภาพจิตแกคนในประเทศอังกฤษ  
3. กลุมเปาหมาย ขอมูลสารสนเทศที่รวบรวมและจัดทําข้ึนสวนใหญใชในการวางแผนกําหนดนโยบาย

สุขภาพและการตัดสินใจเชิงนโยบาย มีบางสวนสําหรับผูปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป 
4. การเผยแพรขอมูลสารสนเทศ มีการจัดพิมพ Annual report, Health profile report, สารสนเทศ

ดัชนีช้ีวัดดานสุขภาพจิตที่สําคัญ รายงานทั้งในรูปเอกสารและ E-file ซึ่งสามารถคนหาไดจาก 
www.apho.org.uk 

5. ปท่ีปรับปรุงขอมูล    เริ่มกอต้ังป 2000 และมีการปรับปรุงขอมูลทุกป 
6. หนวยงานผูจัดเก็บ  The Association of Public Health Observatories (APHO)  
7. ขอจํากัดของระบบ เปนขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพโดยรวม ไมเนนเฉพาะเรื่องสุขภาพจิต 

 
 ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตในประเทศออสเตรเลีย 

ในปจจุบันในประเทศออสเตรเลีย มีวิวัฒนาการพัฒนาสารสนเทศดานสุขภาพจิต ที่ชวยขยายโอกาส
ในการผลิตความรูใหมศาสตรดานสุขภาพจิต และสรางเครือขายขอมูลในการประสานงานรวมกับ   บุคลกรอื่น
ในทีมสุขภาพอื่นๆ สารสนเทศเปนเครื่องมือที่ชวยใหบุคลกรสุขภาพของประเทศออสเตรเลียพัฒนาคุณภาพ
การดูแลรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ทันเวลาที่ตองการ  หนวยงานที่รับผิดชอบการผลิตขอมูล
ดานสุขภาพจิตสวนใหญเปนมหาวิทยาลัยและภาครัฐ เชน  Accommodation Assistance Program Nation Data 
Collection และ http://www.sihw. Goc.au/publications/index.Cfm/title/10193 หนวยงานหลักของ
ประเทศในปจจุบันที่รับผิดชอบระบบขอมูลสถิติดานสุขภาพ มีช่ือวา "สถาบันสุขภาพและสวัสดิการ" 
(Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) กอต้ังอยางเปนทางการในป ค.ศ.1987 โดยอยู
ภายใตการกํากับของคณะกรรมการที่ข้ึนตรงตอรัฐสภา ( Parliament) การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพของ
ออสเตรเลียไดเริ่มข้ึนในป ค.ศ.1993 โดยไดมีการตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ
ขอมูลดานสาธารณสุขหลัก ๆ ไดแก  หนวยงานสาธารณสุขของรัฐตางๆ สํานักงานสถิติแหงชาติ และสถาบัน
สุขภาพและสวัสดิการ(Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) และตอมาในป 1999 
สํานักงานประกันสุขภาพไดเขามารวมดวย เพื่อรวมกันจัดโครงสรางการบริหารระบบขอสาธารณสุขแหงชาติ 
การพัฒนาคุณภาพของขอมูล กระบวนการจัดเก็บขอมูล และการกระจายเผยแพรขอมูลไปใชใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหน่ึง ช่ือวา คณะกรรมการ
บริหารระบบขอมูลสาธารณสุขแหงชาติ ( National Health Information Management Group) เปน
คณะทํางานที่ดูแลและประสานงานระหวางหนวยงานหลักเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาระบบขอมูล
สาธารณสุขของประเทศ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีสาธารณสุข 

http://www.sihw/
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1. วัตถุประสงค คือ 
1.1 เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพทุกชวงตาม life cycle 
1.2 เพื่อพัฒนาสารสนเทศในสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรสุขภาพจิต 
1.3 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลผูปวยจิตเวชในหมูนักวิชาการบุคลากรสุขภาพจิตและนักวิจัย 
1.4 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 

2. หัวขอเร่ือง/เน้ือหาในระบบขอมูลสารสนเทศสุขภาพจิต  
หนวยงาน AIHW (Australian Institute of Accommodation Assistance Program National 
Data Collection) เปนองคกรที่ทําหนาที่รวบรวมรายงานดานสุขภาพจิต การบริการสุขภาพจิตใน
ออสเตรเลีย รวมถึงรายงานอุบัติการณและสาเหตุและสิ่งที่ทําใหเกิดความผิดปกติทางดานสุขภาพจิต 
เปนการวิเคราะหและรายงานสารสนเทศโดยมีประชาชนเปนฐาน โดยมีกระบวนการพัฒนาระบบ
รายงานใหสอดคลองกับความตองการของผูใช มีการปรับขอมูลพื้นฐานทุกป ขอมูลในระบบนอกจาก
เปนขอมูลจากสถานบริการแลวยังมีขอมูลที่ไดจากการสํารวจสุขภาพและสุขภาพจิตของประชาชนใน
ระดับชาติซึ่งดําเนินการสํารวจเปนระยะ โดยหนวยงานที่มีช่ือวา  Australian Bureau of Statistics 
เชน ในระหวางป ค.ศ. 1997-1998 ไดดําเนินการสํารวจภาวะสุขภาพจิตและสุขภาวะ (Survey of 
Mental Health and Wellbeing) ครอบคลุมประชาการอายุระหวาง 18 ปข้ึนไปหน่ึงกลุม และกลุม
อายุระหวาง 4 ถึง 17 ปอีกกลุมหน่ึง  ขอมูลที่จัดเก็บในการสํารวจ ไดแก ความชุกของโรคจิตเวช  
ระดับของความพิการที่สัมพันธกับภาวะผิดปกติทางจิต   การใชบริการสาธารณสุข และความตองการ
การชวยเหลือที่เกิดจากปญหาอื่น ๆ ดานสุขภาพจิต 

3. การเผยแพรขอมูลสารสนเทศ   
มีหลากหลายชองทางและหลายรูปแบบ พอจะแยกตามกลุมผูใช ได ดังน้ี 
3.1 กลุม Intelligence เปนการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศและเผยแพรเพื่อการตัดสินใจของผูบริการ 

ซึ่งจะมีทั้งในรูป Data warehouse, Data Mining และ Online Analytical Processing 
3.2 กลุมจิตแพทยและนักสุขภาพจิต จะมีวารสารทางวิชาการที่เฉพาะและมwีebsiteเสนอ

บทความวิชาการเชิงลึกที่หลากหลาย 
3.3 กลุม Collaboration เชน E-mail , web Conference ผานระบบเครือขาย internet การ 

Chat กัน ระหวางกลุมผูปวยบนระบบเครือขาย internet 
4. การบริหารระบบขอมูล  มีการต้ังคณะกรรมการบริหารขอมูลโดยเฉพาะเพื่อสรางความนาเช่ือถือและ

การอางอิงได 
5. กลุมเปาหมาย   คือ ผูบริหารนักวิชาการและประชาชนทั่วไป 
6. Websiteดานขอมูลสารสนเทศสุขภาพจิต ระดับประเทศทั่งหมด 169 web และในระดับทองถ่ินมี

จํานวน 1.167 web 
7. ปท่ีมีขอมูล  คือ ค.ศ. 2003 ถึงปจจุบัน 
8. ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของกับสุขภาพจิต ไดแก 

8.1 จํานวนผูปวยทางจิตเวช 
8.2 จํานวนผูที่ฆาตัวตาย 
8.3 อัตราการติดยาเสพติดในประชากรแตละกลุม 
8.4 อัตราการสูบบุหรี ่
8.5 อัตราการติดเอดส 
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8.6 อัตราการเกิดความรุนแรงในสังคม 
8.7 รอยละของประชากรแตละวัยที่มีความเครียด 
8.8 รอยละของผูที่มีภาวะซึมเศรา 
8.9 สัดสวนของผูปวยจิตเวชในชุมชน 
8.10 จํานวนหนวยบริการสุขภาพจิตในแตละชุมชน 
8.11 อัตราการหยาราง 
8.12 อัตราการทํารายตนเอง 
8.13 อัตราการทํารายคนอื่น 
8.14 รอยละของผูปวยที่มีการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง 

9. ขอจํากัดของระบบ  คือ มีขอมูลสวนบุคคลและขอมูลวิชาการเชนรายงานวิจัยสวนใหญตองซื้อเสียใช
คาใชจายในราคาสูง 
 

 ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตในประเทศนิวซีแลนด 
มีหนวยงานที่พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลกลางและ

กระทรวงสาธารณสุขของนิวซีแลนด คือ  The  New  Zealand  Health  Information  Service  และ 
Mental  Health  Data  warehouse (MHDW) ซึ่งกอต้ังข้ึนเพื่อผลิตขอมูลดานสุขภาพแกกระทรวง
สาธารณสุขนิวซีแลนดเปนสวนใหญภายใตช่ือ    Http://www.nzhis.govt.nz. และดําเนินงานในลักษณะ
เครือขาย ประกอบดวยหนวยงานทั้งหมดในกระทรวงสาธารณสุข   

1. วัตถุประสงค คือ  
1.1 นําเสนอขอมูลสารสนเทศใหกับผูบริหารประเทศและประชาชน  
1.2 นําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานสุขภาพที่มีความถูกตองและทันสมัย ที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต

และสุขภาพทั่วไป  
1.3 วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพทั้งหมดของประเทศนิวซีแลนดแลวเผยแพรเพื่อสรางความตระหนัก

รูดานสุขภาพ  
1.4 สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในประเทศนิวซีแลนด  
1.5 สงเสริมการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพที่เปนมาตรฐาน  
1.6 นําเสนอดวยรูปแบบเดียวกันใหเกิดความสะดวกและงายตอการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ

ระหวางหนวยงานตาง  ๆ
2. ขอมูลสารสนเทศท่ีนําเสนอในระบบ สวนใหญมักนําเสนอเปน Template กราฟ ตาราง ซึ่ง

ประกอบดวยเน้ือหาที่เปนจํานวนผูใชบริการดานสุขภาพจิตในแตละหนวยบริการ รวมทั้งนําเสนอเปน
บทความและบรรยาย   

3. เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพจิต  มีดังน้ี 
3.1 ภาพรวมของเว็บที่นําเสนอสุขภาพจิตในประเทศนิวซีแลนด 
3.2 การจําแนกประชากรในประเทศแตละกลุม ซึ่งรวมทั้งกลุมศาสนาตางๆและชนพื้นเมืองดวย 
3.3 นําเสนอจํานวนหนวยบริการสุขภาพจิตในประเทศ 
3.4 วิธีการลงขอมูลของผูรับบริการและการเช่ือมโยงขอมูล 
3.5 อัตราการเกิดของประเทศนิวซีแลนด 
3.6 อัตราการตายของประเทศและสถิติการเจ็บปวยของประชากรในประเทศ 
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3.7 จํานวนสมาชิกที่เปนชนกลุมนอยและชนพื้นเมืองในประเทศนิวซีแลนด 
3.8 ขอมูลการจําแนก  เพศ  อายุ  สถานะภาพของผูใชบริการสุขภาพจิตแตละพื้นที่ในประเทศ 
3.9 อัตราการครองเตียงของผูปวยจิตเวชแตละประเภท 
3.10 การวินิจฉัยโรคทางจิตเวช 
3.11 การดูแลรักษาผูปวยจิตเวชในเบื้องตน 
3.12 คุณภาพของสถานบริการสุขภาพ 
3.13 ระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศนิวซีแลนด 
3.14 เครือขายภาคประชาชนที่ดูแลผูปวยจิตเวช 
3.15 อัตราการด่ืมสุราและบริโภคยาของประชากรแตลุกลุมอายุ 
3.16 จํานวนเด็กและวัยรุนที่มารับบริการรักษาเกี่ยวกับการเลิกสุรา  บุหรี่  และสารเสพติดประเภทตาง  ๆ
3.17 ดัชนีช้ีวัดสุขภาพของประชากรในประเทศนิวซีแลนด 
3.18 การเตือนภัยที่เกี่ยวกับการแพทยและการรักษา เชน  Medical warnings, medical alerts 

บทสรุปเหตุการณตางๆของการดูแลสุขภาพ 
3.19 ขอมูลการสงเสริมสุขภาพจิตกลุมอายุตาง  ๆ
3.20 ขอมูลการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยจิตเวชแตละประเภท 
3.21 ขอมูลการใชยาจิตเวชในผูปวยแตละกลุมโรค 

4. วิธีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ประเทศนิวซีแลนดใหความสําคัญกับสารสนเทศดานสุขภาพอยาง
มาก โดยเริ่มจากการนําเอาความตองการผูใชสารสนเทศมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของประเทศ มีการวางแผนสรางและปรับปรุงระบบสารสนเทศต้ังแตป  คศ. 1996  จัดเก็บขอมูลใน
รูปแบบขอความบรรยายและรายงานวิจัยเปน  PDF และ HTML มีขอมูลหมุนเวียนอยางสม่ําเสมอ
และเปนปจจุบัน แตละ website ดานสุขภาพจะมีผูรับผิดชอบแสวงหาเน้ือหา คัดเลือกเน้ือหาที่มี
คุณภาพสอดคลองกับวัตถุประสงคของ website รวมทั้งมีการออกแบบระบบสารสนเทศและการ
นําเสนอใหมีความนาสนใจแกผูอานหรือผูใชขอมูล 

5. กลุมเปาหมาย  สวนใหญเปนแพทยและบุคลากรสุขภาพ รองลงมาคือนักวิชาการ  นักวิจัย  สวนกลุม
ประชาชนทั่วไปสวนใหญผูใชจะเปนกลุมวัยรุนและวัยทํางาน 

6. ปท่ีมีขอมูล  คือขอมูล  ค.ศ.2001 ถึงปจจุบัน 
7. หนวยงานผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล คือ  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ของนิวซีแลนด 
8. ขอจํากัดของระบบขอมูลสารสนเทศ   การนําเสนอบทความวิชาการเปนสวนใหญ 

 
 ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตในกลุมประเทศยุโรป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศดานสุขภาพจิตในกลุมประเทศยุโรป   เริ่มแรกประกอบดวยการรวมตัว
ของประเทศฝรั่งเศส  อิตาลี  เยอรมัน  เบลเย่ียม  ออสเตรเลีย  ฮังการี และตุรกี  ตอมารวมประเทศ
สวิสเซอรแลนดดวย   ระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพของกลุมประเทศยุโรป มีการรวมเปนเครือขาย
สหภาพยุโรปทั้งหมดและรวมตัวจัดต้ังองคกรที่มีวัตถุประสงค  เพื่อพัฒนาสารสนเทศสุขภาพจิตและสุขภาพ
ทั่วไปของประชากรในกลุมประเทศยุโรป เชน Http//counseling resource.com/quizzes/index.html และ 
http://ec.europe.eu/comm/hea.th/ph information/indicators/indic data en.htm 
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1. วัตถุประสงค คือ 
1.1 เพื่อพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตใหกับผูปวย สําหรับการดูแลตนเองและการ

รักษาพยาบาล  
1.2 เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลจิตใจตนเองของประชาชนทั่วไป  
1.3 เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการคัดกรองผูปวยจิตเวชแตละประเภท แบบวัดสุขภาพจิตและ

จิตวิทยาทั่วไปแกนักวิชาการ  
1.4 เพื่อสรางเครือขายกลุมผูใชขอมูลสุขภาพจิตในแตดาน 
1.5 เพื่อสรางโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมเครือขายสุขภาพจิตแตละกลุม 

2. เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําขอมูลและสารสนเทศ ผลงานที่กลุมเครือขายประเทศยุโรป ผลิตข้ึนมา สวนใหญ
มักออกมาในรูปแบบคัดกรอง แบบทดสอบ คูมือการใชแบบวัด การรักษาผูปวยรายดานจิตเวช การดูแลผูปวย
แตละกลุม ดังเชนใน http://ec.euopa.eu/comm/hea.th/ph_information/indic_data _enhtm 
ซึ่งไดแก  

2.1 คูมือ/แนวทางการดูแลชวยเหลือ บําบัดรักษา เชน  
2.1.1 วิธีการรักษาผูติดสุรา (www.thescmdancecenter.com) 
2.1.2 วิธีการรักษาผูที่มีภาวะซึมเศรา (www.hegepa.com) 
2.1.3 การรักษาผูติดสารตางๆ (www.alternaticezrehab.com) 
2.1.4 การแพทยทางเลือกสําหรับการดูแลผูปวยทางจิตเวช (www.earthhouse.org) 
2.1.5 วิธีการเรียนรูและการตอสูภาวะวิตที่รุนแรง(www.panic portal.com) 
2.1.6 ขอมูลคําแนะนําเกี่ยวกับการใชชีวิตเพื่อพัฒนาชีวิต (emcinternational.net) 
2.1.7 ความรูสําหรับผูปวยภาวะจิตเภท (www.ask-guru-of.net;www.-health.net) 
2.1.8 ความรูเกี่ยวกับผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิต (www.health-related-info.com) 
2.1.9 ความรูเกี่ยวกับอาการ 13 ประการของ Burn out (www.assessment.com) 
2.1.10 การหลีกเลี่ยงความเครียด (www.assessment.com) 
2.1.11 วิธีการแกไขความวิตกกังวลดวยตนเอง (www.selftherapy.org) 
2.1.12 วิธีการสรางความสุขในชีวิตประจันที่มีประสิทธิภาพ-ที่ใหผลลัพธแบบถาวร 

(www.b-happy-now.com) 
2.1.13 การสรุปบทความเกี่ยวกับการวิตกกังวล ความเครียด ภาวะซึมเศรา 

(www.consumer Health Digest.com) 
2.2 ขอมูลเก่ียวดานขอมูลพ้ืนฐานและระบาดวิทยาสุขภาพจิต ไดแก 

2.2.1 สารสนเทศสุขภาพจิต (www.healthology.com) 
2.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะเครียดของสังคม (www.socialanxirtys.net) 
2.2.3 ขอมูลเกี่ยวกับภาวะ Panic และ Anxiety (www.easycalm.com) 

2.3 ขอมูลแหลงบริการ ไดแก 
2.3.1 ขอมูลแหลงใหคําแนะนําสุขภาพจิต (www.psychiatry247.com)  
2.3.2 การแพทยทางเลือกสําหรับการงดสุรา(www.darkninghtofthesoul.org) 

2.4 เคร่ืองมือเก่ียวกับสุขภาพจิต ที่เปนแบบประเมิน และแบบคัดรองตางๆ ดังน้ี 
2.4.1 แบบทดสอบ Depression และ Anxiety Goldberg  มี 18 คําถาม คือ Goldberg 

Depression 
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2.4.2 QIDS; Quick Inventory of Depressive Symptomatology self Report 
Wakefield Self-Report Questionnaire มี 12 คําถาม 

2.4.3 Adult ADHD Screening เชน Jasper Goldberg Adult Attention Deficit 
Hyperactivity disorder symptom มี 24 คําถาม 

2.4.4 Schizophrenia Screening PRIME Prodromal test คือ Prodromal 
Screening มี 12 คําถาม 

2.4.5 Bipolar and Mania Clinical symptoms of Manic Depression มี 12 คําถาม  
2.4.6 Goldberg Mania Questions มี 18 คําถาม 
2.4.7 Alcohol and Drug use เชน CAGE 14 คําถาม,  MAST 28 คําถาม,  DAST 20 

คําถาม 
2.4.8 Dissociative Identity disorder เชน DES มี 28 คําถาม 
2.4.9 Physical Symptoms มี PILL มี 24 คําถาม 
2.4.10 US Preventive Services Jack Force Recommendations and Rationale on 

Depression Screening 
3. วิธีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ กลุมประเทศกลุมยุโรปมีการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพอยู

ในเครือขายระหวางกลุมยุโรป การนําเสนอขอมูลที่มีลักษณะเดน คือ ใหความรูกวางขวางในเรื่อง การ
คัดกรองสุขภาพจิตและจิตเวชดานตางๆ  มีการจัดเก็บในรูป PDF, Power point และ HTML  

4. การบริหารระบบขอมูล ในกลุมประเทศยุโรปมีการบริหารขอมูลทุกวัน โดยสวนใหญเจาของ
ฐานขอมูลจะปรับฐานขอมูลใหทันสมัยทุกวัน มีกองบรรณาธิการและตรวจสอบขอมูล ความนาเช่ือ
ของขอมูล เนนการอางอิงผูผลิตฐานขอมูลแตละชุดที่นําเสนอตอสังคมโลก 

5. กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไปของสังคมโลก บุคลากรสุขภาพ นักวิชาการ นักวิจัย และ
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของกลุมประเทศยุโรป 

6. มีหนวยงานท่ีจัดทําขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตในระดับประเทศ  ทั้งหมด 578 web และ ใน
ระดับทองถ่ินมีจํานวน 19,634 web  

7. ปท่ีมีขอมูลคือ ค.ศ. 2005 ถึงปจจุบัน 
8. ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของไดแก  

8.1 อัตราการฆาตัวตาย อัตราความรุนแรงในวัยรุน 
8.2 อัตราการใชบริการสุขภาพจิตในสถานบริการสุขภาพ 
8.3 จํานวนสถานบริการดานสุขภาพจิต 
8.4 จํานวนผูติดสารเสพติดแตละประเภท 
8.5 อุบัติการณของภาวะแทรกซอนจากการใชยาทางจิตเวช 
8.6 ความชุกของความผิดปกติทางจิต 
8.7 ขอมูลระบาดวิทยาดานจิตเวช/และสุขภาพจิต 
8.8 จํานวนผูที่มีปญหาสุขภาพจิตของประเทศ 
8.9 จํานวนผูปวยดานสุขภาพจิตในแตละชุมชน 
8.10 จํานวนประชากรแตละกลุมอายุที่มีพฤติกรรมเสี่ยง 
8.11 อัตราการหยารางของคูสมรส 
8.12 จํานวนบุคลากรสุขภาพจิตในแตละรัฐ 
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8.13 จํานวนประชากรที่สมองเสื่อม 
8.14 จํานวนประชากรที่เปนโรคพากินสัน 

9. ขอจํากัดของระบบ  คือ ขอมูลสารสนเทศบางอยางเปนสมาชิกและตองมีคาใชจายในการสืบคน ทํา
ใหเมื่อตองการขอมูลระดับลึกไมสามารถกระทําได 

 
สรุปผลการทบทวนระบบสารสนเทศสุขภาพจิตในตางประเทศ 

จากการทบทวนการพัฒนาระบบขอมูลดานสุขภาพจิตของประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด กลุม
ประเทศยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ  โดยสรุปดังน้ี 

1. องคกรท่ีเก่ียวของ มีการจัดต้ังองคกรแหงความรวมมือที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง 
มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เครือขายบริการระดับชาติ แตสวนใหญจะเปนเอกชน และมี
หนวยงานของภาครัฐเปนผูสนับสนุน ที่ชวยขยายโอกาสในการผลิตความรูใหมศาสตรดานสุขภาพจิต 
และสรางเครือขายขอมูลในการประสานงานรวมกับบุคลกรอื่นในทีมสุขภาพอื่นๆ ใหมีการพัฒนา
คุณภาพการดูแลรักษาผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ทันเวลาที่ตองการ 

2. เปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผูบริหารประเทศดาน
สุขภาพจิต เผยแพรขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตและสุขภาพทั่วไปที่มีความถูกตองทันสมัยและมี
คุณภาพสูงเพื่อใหเกิดความตระหนักรูดานสุขภาพของประชาชนในประเทศวางระบบขอมูลพื้นฐาน
ดานสุขภาพจิตใหกับหนวยงานของรัฐบาลและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรดานสุขภาพจิต 
สนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ 
 ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพที่เปนมาตรฐาน รวมถึงจัดชองทางใหผูใช
ขอมูลมีความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศทั้งดานสุขภาพทั่วไปและสุขภาพจิต พัฒนา
ระบบสารสนเทศที่สัมพันธกับชวงชีวิตแตละวัย และพยากรณปญหาสุขภาพของประชาชนในทองถ่ินที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต  

3. เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําขอมูลและสารสนเทศ จะครอบคลุมทุกอยางที่สัมพันธกับชวงชีวิตแตละวัย การ
เกิดโรคจิตเวชของประชาชน มีเทคโนโลยี เครื่องมือ แนวทางการดูแลชวยเหลือ บําบัดรักษาที่ครบทุก
มิติของการดูแลสุขภาพ รวมทั้ง ขอมูล องคความรูพื้นฐานทางระบาดวิทยา  เครื่องมือและเทคโนโลยี
ในการประเมิน การคัดกรอง การวินิจฉัย การบําบัดรักษาโรคจิตเวชและปญหาสุขภาพจิต มีขอมูลที่
ใหไวสําหรับปองกันการเกิดโรค ตลอดจนเผยแพรแหลงขอมูล/สถานบริการสุขภาพตางๆ ตลอดจน
ทางเลือกในการบําบัดรักษา  

4. การบริหารระบบขอมูล  มีองคการรับผิดชอบดานสารสนเทศสุขภาพจิตโดยเฉพาะ เพื่อใหมีความเปน
อิสระดานวิชาการ และมีโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการสรางฐานขอมูล ซึ่งสวนใหญแลวเจาของ
เว็บไซตเปนองคกรเอกชนที่มีเครื่องมือและเทคนิคใหมๆ ในการสรางฐานขอมูล โดยขอมูลสารสนเทศ
ทุกอยางจะเปนสมบัติของประเทศชาติและสาธารณะ ในการดําเนินงานจะมีการปรับฐานขอมูลให
ทันสมัยทุกวัน มีกองบรรณาธิการสําหรับตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือของขอมูล  

5. กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนทั่วไป บุคลากรดานสาธารณสุข นักวิชาการ นักวิจัย และรวมถึง
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล 

6. หนวยงานท่ีจัดทําขอมูลสารสนเทศ มีทั้งในระดับประเทศและทองถ่ิน 
7. ปท่ีมีขอมูล  ที่คอนขางครบถวนเริ่มต้ังแต คศ.2000 ถึงปจจุบัน 
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8. ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ จะตอบสนองกับเปาหมายในการดูแลประชาชนที่ครบตามวงจรของชีวิต (Life 
cycle) 

9. ขอจํากัดของระบบ  ขอมูลบางอยางตองมีคาใชจายสูง เปนบทความวิชาการเปนสวนใหญ และ
นําเสนอโดยการบรรยายเทาน้ันไมมีเสียงและภาพ อาจทําใหดูนาเบื่อ 

 
การทบทวนระบบสารสนเทศสุขภาพจิตของประเทศไทย 

 
ในการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลสุขภาพจิตของประเทศไทยที่ผานมา 

เปนการทบทวนจากเอกสารที่เกี่ยวของ และการคนหาขอมูลเปนการคนหาทาง Electronic database ไดทํา
การคนหาเฉพาะหนวยงานที่มีการเผยแพรทาง Internet และที่แหลงขอมูลที่มีการเผยแพรเทาน้ัน ซึ่งอาจจะมี
ขอมูลที่เปนตองการมีอยูในแหลงขอมูลอื่นที่ไมสามารถสืบคนได ดังน้ันในการทบทวนจึงมีขอจํากัดในการนํา
ขอมูลที่สืบคนไดมาประยุกตใช และการนํามาอางอิงกับขอมูลบางสวนที่ไมสามารถรวบรวมหรือสืบคนขอมูลได  
 การทบทวนระบบขอมูลสุขภาพจิตของประเทศไทยครั้งน้ี มี 3 องคประกอบ คือ 1) แหลงขอมูล
ภายในกรมสุขภาพจิต 2) แหลงขอมูลภายนอกกรมสุขภาพจิต และ 3) วิเคราะหสวนขาดของระบบขอมูลที่
ควรจะมีที่ประกอบดวย ขอมูลผูปวยจําแนกตาม ICD 10 ของสถานบริการทั่วประเทศ และทุกสังกัด 
เทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช ขอมูลงานวิจัยทางสุขภาพจิตและจิตเวชแบบ Full Text ขอมูลทรัพยากรทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
 แหลงขอมูลภายในกรมสุขภาพจิต 

1. ฐานขอมูลการใหบริการผูปวยสุขภาพจิตและจิตเวช สวนใหญถูกจัดเก็บเปนแฟมขอมูล Excel 
รวบรวมการจัดเก็บเปนรายเดือน ผูใชขอมูลเปนผูบริหาร  นักวิชาการ และผูสนใจ เปนขอมูล
ระดับประเทศ เริ่มจัดเก็บต้ังแตป 2540- ปจจุบัน ดําเนินการโดยกองแผนงานกรมสุขภาพจิต และ
ขอจํากัดคือ เปนขอมูลทุติยภูม ิไดแก 
1.1 ผูปวยนอกรายเกา/ผูปวยนอกรายใหม  
1.2 ผูปวยใน/จํานวนรับครั้งแรก/จํานวนรับครั้งรอง/จํานวนวันจําหนาย/จํานวนผูปวยจําหนาย/

ตาย/ Refer 
1.3 จํานวนผูปวยนอก/ใน จําแนกตาม ICD10/ เพศ /กลุมอายุ/Diagnosis ICD10/ของหนวยงาน

สังกัดกรมสุขภาพจิต 
1.4 บริการปรึกษาปญหาทางโทรศัพท/1323 /1667 ซึ่งมีหัวขอดังตอไปน้ี ไดแกปญหาทางจิต/ 

ระบบประสาท/ ปญหาทางเพศ/ สารเสพติด/ การทํางาน/ ครอบครัว/ เศรษฐกิจ/ วัยเด็ก/ 
ผูสูงอายุ/ วัยรุน/ โรคเอดส/ ปญหาทางกฎหมาย/ ฆาตัวตาย/ สอบถามขอมูลสถานบริการ/
อื่นๆ  

1.5 บริการคลินิกคลายเครียด ขอมูลการใหบริการจําแนกตามเพศ/ลักษณะปญหาดาน ครอบครัว  
การเจ็บปวย  การปรับตัว  สารเสพติด  ดานการเรียน  ดานการทํางาน  ดานเศรษฐกิจ  ฆา
ตัวตาย อื่นๆ / การใหบริการ ดาน จิตบําบัด การฝกคลายกลามเน้ือ การปรับปรุงสุขภาพ
รางกาย การออกกําลังกาย/อื่นๆ  
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1.6 บริการผูปวยยาเสพติด จะจําแนกตาม การบําบัดรักษา/ การเตรียมการกอนรักษา/ การถอน
พิษ/ การฟนฟูสมรรถภาพ/ การติดตามผลหลังการรักษา/ การจําหนายผูปวย/ การวิเคราะห
สารเสพติด/ การตรวจพิสูจนผูใชสารเสพติด/ การตรวจหาการติดเช้ือไวรัสในผูบําบัด  

1.7 Curative service จําแนกจํานวนเตียง/ วันอยูโรงพยาบาล/ ชวงเวลาวางของเตียง/ อัตรา
การครองเตียง/ เฉลี่ยวันอยูโรงพยาบาล/ จํานวนผูปวยจําหนาย  

1.8 บริการชวยเหลือในวิกฤติสุขภาพจิตจากภัยธรรมชาติ  ขอมูลการใหบริการจําแนกตามวิธีการ
ใหความชวยเหลือ/ ผลการชวยเหลือ/ ลักษณะปญหา 

1.9 บริการบําบัดรักษาผูปวยโรคออทิสติก จะมีขอมูลประกอบดวยช่ือ/ ที่อยู/ อายุ  
2. สถานการณดานสุขภาพจิต สวนใหญถูกจัดเก็บเปนแฟมขอมูล Excel จัดเก็บโดยสํารวจเปนรายป 

ผูใชขอมูลเปนผูบริหาร นักวิชาการ และผูสนใจ เปนขอมูลระดับประเทศ เริ่มจัดเก็บต้ังแตป 2540- 
ปจจุบัน ดําเนินการโดยกองแผนงานกรมสุขภาพจิต บางขอมูลเปนขอมูลทุติยภูมิ และสํารวจปละ 1 
ครั้ง และบางครั้งไมไดรับแบบสํารวจกลับมาครบถวน ขอมูลไดแก 
2.1 ขอมูลฆาตัวตาย/จํานวนผูที่ฆาตัวตาย/ เพศ/ จังหวัด 
2.2 ทรัพยากรดานสุขภาพจิต บุคลากร ที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต /ช่ือ-สกุล/ สังกัด/ จังหวัด 
2.3 หนวยงานที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิต/ช่ือหนวยงาน/ลักษณะการใหบริการจิตเวช/จํานวน

เตียง/จํานวนบุคลากร/บริการที่เปดใหบริการ/จํานวนผูมารับบริการ/ปญหาอุปสรรค 
3. ฐานขอมูลผูปวยนอก ถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูล ที่จําแนกตาม OPD card รวบรวมจัดเก็บเปนราย

เดือน ผูใชขอมูลสวนใหญเปนผูบริหาร  นักวิชาการ และผูสนใจ เปนขอมูลระดับประเทศ เริ่ม
จัดเก็บต้ังแตป 2548-ปจจุบัน มีตัวช้ีวัดคือ ความครบถวน ทันตอการใชงาน ความสมบูรณ 
ตอเน่ืองของขอมูล ดําเนินการโดยกลุมงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ขอมูลเปน 
Hospital based และเปนขอมูลปฐมภูมิ แตขาด search engine อยูในระหวางพัฒนาระบบ
รายงาน 

4. ฐานขอมูลผลงานวิจัยทางสุขภาพจิตและจิตเวช ถูกจัดเก็บในรูปแบบบทคัดยองานวิจัยทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช รวบรวมจัดเก็บในฐานขอมูลอิเลคทรอนิค และคนหาโดยใช search engine
ผานทางอินเตอรเนต ผูใชขอมูล สวนใหญเปนนักวิชาการ  นักศึกษา เปนขอมูลระดับประเทศเริ่ม
จัดเก็บต้ังแตป 2499 เริ่มมีขอมูล  2542 ดําเนินการโดยกรมสุขภาพจิต มีขอจํากัดคือ ขาดขอมูล 
Full Text 

5. ฐานขอมูล E-Book ดานสุขภาพจิต ไดแก องคความรู/แบบทดสอบ/แบบคัดกรอง ทางสุขภาพจิต
ฐาน รวบรวมจัดเก็บในฐานขอมูลเอกสารในรูปแบบ PDF file  คนหาโดยใช search engine ผาน
ทางอินเตอรเนต ผูใชขอมูลสวนใหญเปนนักวิชาการและผูสนใจ เปนขอมูลระดับประเทศ เริ่มจัดเก็บ
ต้ังแตป 2544 ดําเนินการโดยกรมสุขภาพจิต ขอจํากัดคือ ยังขาดองคความรูจากภายนอกกรม
สุขภาพจิต 

6. ฐานขอมูล CD-ROM ถูกจัดเก็บในวารสาร American Journal of Psychiatry Annual review 
of Psychology, Archives of General Psychiatry, British journal of Psychiatry, Current 
opinion in Psychiatry, Journal of American academy of child @ adolescent 
Psychiatry, Journal of clinical Psychopharmacology, Psychological medicine, 
Psychosomatic medicine, Yearbook in Psychiatry รวบรวมจัดเก็บในฐานขอมูล
อิเล็คทรอนิค ในรูป CD-ROM ผูใชเปนจิตแพทย และนักวิชาการ เปนขอมูลระดับประเทศ เริ่ม
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จัดเก็บต้ังแตป 1995 หองสมุดกรมสุขภาพจิต เปนหนวยงานรับผิดชอบ ขอจํากัดคือ ตองไปใช
บริการที่หองสมุดกรมสุขภาพจิตเทาน้ัน 

7. ฐานขอมูลรายงานสถานการณความรุนแรง แหลงขอมูลมี 2 แบบคือ 
7.1 ผลงานวิจัยการใชความรุนแรงของวัยรุนไทยในฐานขอมูลบทคัดยอ เปนขอมูลคัดจาก

หนังสือพิมพ เกี่ยวกับความรุนแรงในสังคมไทย รวบรวมจัดเก็บในฐานขอมูล 
อิเล็คทรอนิค บนอินเตอรเนต  ผูใชขอมูลสวนใหญเปนนักวิชาการและผูสนใจ เปนขอมูล
ระดับประเทศ เริ่มจัดเก็บต้ังแตป 2548 โดยกลุมงานระบาดวิทยากรมสุขภาพจิต ที่ยังขาด
ขอมูล Full Text 

7.2 ความรุนแรงจากขาวหนังสือพิมพฐานขอมูล รวบรวมจัดเก็บในฐานขอมูลอิเล็คทรอนิค บน
อินเตอรเนต ผูใชเปนนักวิชาการและผูสนใจ เปนขอมูลระดับประเทศ  เริ่มจัดเก็บต้ังแตป 
2547 โดยกลุมงานระบาดวิทยากรมสุขภาพจิต เปนขอมูลจากหนังสือพิมพ ทําใหมี
ปญหาดานคุณภาพ และความครอบคลุมของขอมูล 

8. ฐานขอมูลหองสมุดกรมสุขภาพจิต รวบรวมจัดเก็บเปนขอมูลหนังสือในหองสมุดกรม
สุขภาพจิต ที่เช่ือมโยงขอมูลหองสมุดหนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต มีการจัดเก็บแบบฐานขอมูล
อิเล็คทรอนิค บนอินเตอรเนต ผูใชเปนนักวิชาการและผูสนใจ เปนขอมูลระดับประเทศ เริ่ม
จัดเก็บต้ังแตป 2537 มีความรวดเร็วในการคนหาเปนตัวช้ีวัด ขอจํากัดคือ ขาดขอมูล Full Text 

9. ฐานขอมูลวารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย เปนผลงานวิชาการดานสุขภาพจิตและจิตเวชที่
ตีพิมพลงในวารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย เอกสารอิเล็คทรอนิค บนอินเตอรเนต เรียง
ตามลําดับวารสาร ผูใชเปนจิตแพทย นักวิชาการ และผูสนใจ เปนขอมูลระดับประเทศ เริ่ม
จัดเก็บต้ังแตป 2546 โดยกรมสุขภาพจิต ขอจํากัดคือ เปนเอกสาร แบบ PDF แบบบทความ 

 

 แหลงขอมูลภายนอกกรมสุขภาพจิต 
มีฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพจิต มีการดําเนินการโดยองคกรอื่นๆที่เปนทั้งสมาคมวิชาชีพ

ทางดานจิตเวช ที่มีการเผยแพรทาง Internet ดังน้ี 
1. มุมสุขภาพจิต เปนฐานขอมูลบทความดานสุขภาพจิตและจิตเวช ฐานขอมูลเช่ือมโยง Home page 

ดานสุขภาพจิตและจิตเวชของประเทศไทย และภาควิชาจิตเวชในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย มี
ทั้งแบบทดสอบทางสุขภาพจิต  ถูกจัดเก็บเปน Web Page บน Internet มีทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ ผูใชขอมูลเปนจิตแพทย นักวิชาการ และผูสนใจ เปนขอมูลระดับประเทศ
ดําเนินการโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร รามาธิบดี ซึ่งบางขอมูลมีปญหาในการ 
Download  และสวนมากเปนบทความวิชาการ 

2. THAI MENTAL.com เปนฐานขอมูล รายการ U-Life สายดวนสุขภาพจิต แบบทดสอบทาง
สุขภาพจิต ถูกจัดเก็บตามหัวขอปญหาที่ไดออกอากาศในรูปอิเล็คทรอนิค บนอินเตอรเนต ผูใชเปน
นักวิชาการ และประชาชน เปนขอมูลระดับประเทศ ดําเนินการโดยบริษัทไทยเมดิคัลแล็บ 
ขอจํากัดคือ จะมีเฉพาะรูปแบบของขอมูลที่เปนบทความ 

3. Child watch เปนฐานขอมูลเด็กและเยาวชนไทย อายุต้ังแต 15 ปลงมาทั่วประเทศ ไดแก เด็ก
พยายามฆาตัวตาย บาดเจ็บ/เสียชีวิต อัตราเรียนตอ หารายไดพิเศษ ออกจากการเรียนกลางคัน/ 
ยายสถานศึกษา โดดเรียน ไมอยูกับพอแม มีเพศสัมพันธ เห็นการเสพยาเสพติด เด็กมาทําคลอด ถูก
ละเมิด ถูกทอดทิ้ง เขาสถานพินิจ ขอรับการบําบัดยาเสพติด ถูกจัดเก็บรูป Excel บน อินเตอรเนต 
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ผูใชนักวิชาการและประชาชน  เปนขอมูลระดับประเทศ เริ่มจัดเก็บต้ังแตป 2547 มีจุดมุงหมาย
ในการ สรางกลไกการเฝาระวังทางสังคม ดําเนินการรวบรวมโดยสถาบันรามจิตติ (โทร 0 2278 
0593,6, www.childwatchthai.com) ขอจํากัดคือเปนขอมูลทุติยภูม ิ

 
 การวิเคราะหสวนขาดของระบบสารสนเทศสุขภาพจิต 

ในการวิเคราะหสวนขาดของระบบสารสนเทศสุขภาพจิต ไดนําขอมูลที่ไดจากสถานพยาบาลสังกัด
กรมสุขภาพจิต สถานพยาบาลนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต แตอยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล
สังกัดอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเอกชน หนวยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต หนวยงานสังกัดอื่น
นอกกระทรวงสาธารณสุข เชนภาควิชาจิตเวชของมหาวิทยาลัยตางๆ และหนวยที่รวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
วิจัยคือ สภาวิจัยแหงชาติ โดยนําวิเคราะหในประเด็นที่สําคัญคือ ขอมูลที่ตองการ และความสําคัญแหลงขอมูล
ที่เกี่ยวของ แลวมาวิเคราะหสวนขาดระบบ คือ การขาดแหลงขอมูล (รายการขอมูล) การขาดความครอบคลุม  
การขาดคุณภาพ และขาดการวิเคราะห ซึ่งผลการวิเคราะหตามตารางตอไปน้ี
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ตารางท่ี 4 การวิเคราะหสวนขาดของระบบสารสนเทศสุขภาพจิตของไทย 

ขอมูลที่ตองการ ความสําคัญ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 
ขาดแหลงขอมูล 
(รายการขอมูล) 

ขาดความครอบคลุม ขาดคุณภาพ ขาดการวิเคราะห 

1. ขอมูลผูปวยจําแนก
ตาม ICD 10 ของ
สถานบริการทั่ว
ประเทศ และทุก
สังกัด 

เพื่อใหไดขอมูลผูปวย
สุขภาพจิตและจิตเวช ในสวน 
Hospital base ของประเทศ
ไทย ตาม ICD 10  

- สถานพยาบาลสังกัด
กรมสุขภาพจิต 

- สถานพยาบาลนอก
สังกัดกรมสุขภาพจิต 
แตอยูภายใต
กระทรวงสาธารณสุข 

- สถานพยาบาลสังกัด
อ่ืนนอกกระทรวง
สาธารณสุข 

- สถานพยาบาล
เอกชน 

- สถานพยาบาลนอก
สังกัดกรม
สุขภาพจิต แตอยู
ภายใตกระทรวง
สาธารณสุข 

- สถานพยาบาล
สังกัดอ่ืนนอก
กระทรวง
สาธารณสุข 

- สถานพยาบาล
เอกชน 

รายงานผูปวยสุขภาพจิต
และจิตเวช ตาม ICD 10 
มีเฉพาะหนวยงานสังกัด
กรมสุขภาพจิต ซ่ึงมีอยู 
17 แหงทั่วประเทศ ทํา
ใหไมสามารถเปน
ตัวแทนผูปวยจิตเวชของ
ประเทศได 

- ปญหาคุณภาพ 
การวินิจฉัยโรคทาง
จิตเวช ของแพทย
นอกสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

- การขาดแคลน
บุคลากรดานจิต
เวช ทําใหเกิดภาวะ
งานเกินกําลัง
บุคลากร ทําใหมี
ปญหาคุณภาพงาน 

ดานบุคลากรในการ
วินิจฉัยโรคทางจิตเวช 
ทั้งในดานปริมาณ/ 
คุณภาพ/การหมุนเวียน
บุคลากรกับผลตองาน
สุขภาพจิตและจิตเวช 
ในโรงพยาบาลชุมชน 
รพศ,รพท และ
โรงพยาบาลนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทั้ง
การบําบัดรักษา และ
มาตรฐานการ
วินิจฉัยโรค 

2. เทคโนโลยี
สุขภาพจิตและจิต
เวช  
a. รูปแบบ 
b. ประเภท/ 

กลุมเปาหมาย 
c. วิธีการพัฒนา 

เทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิต
เวชจะชวยแกปญหาการขาด
แคลนบุคลากรไดระดับหน่ึง 
เพราะจะชวยใหประชาชน
สามารถเฝาระวังสุขภาพจิต
ของตนเองได สามารถ
ชวยเหลือแกไขปญหาดวย
ตนเองได และสามารถสงเสริม
ปองกันปญหาสุขภาพจิตใหกับ
ทั้งตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชนของ
ตนเองไดดวย 

- หนวยงานสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

- หนวยงานสังกัดอ่ืน
นอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน
ภาควิชาจิตเวชของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  

 

หนวยงานสังกัดอ่ืน
นอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน
ภาควิชาจิตเวชของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  
 

ปญหาใหญคือการ
มุงเนนพัฒนาเทคโนโลยี
เฉพาะดานที่สนใจ เชน 
สารเสพติด/ ฆาตัวตาย 
โดยมักไมใหความสนใจ
ดานอ่ืนเชน โรคจิตเภท 
ซ่ึงมีปริมาณการ
ใหบริการในโรงพยาบาล
จิตเวชที่สุดในกลุมโรค
จิตเวชทั้งหลายประมาณ 
80%  

ผลจากการพัฒนา
เทคโนโลยีแบบ
แยกกันทํา กอใหเกิด
การขาดมาตรฐาน 
หรือเทคโนโลยีเรื่อง
เดียวกันแต รูปแบบ
ตางกันมากมาย และ
สุดทานคือการไม
เหมาะกับพื้นที่ใชงาน 

ควรมีการวิเคราะห
มาตรฐาน ความตองการ
ของพื้นที่ ความทันสมัย
ของเทคโนโลยีที่มีอยู  



รายงานการทบทวนดัชนีชี้วัดและระบบสารสนเทศสุขภาพจิต หนา 36 

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหสวนขาดของระบบสารสนเทศสุขภาพจิตของไทย (ตอ) 

ขอมูลที่ตองการ ความสําคัญ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ 
ขาดแหลงขอมูล 
(รายการขอมูล) 

ขาดความครอบคลุม ขาดคุณภาพ ขาดการวิเคราะห 

3. ขอมูลงานวิจัยทาง
สุขภาพจิตและจิต
เวชแบบ Full Text 

ฐานขอมูลดานสุขภาพจิต และ 
จิตเวช แบบ Full Text จะ
สงผลตอการพัฒนาองคความรู
ดานสุขภาพจิตและจิตเวช  

- หนวยงานสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

- หนวยงานสังกัดอ่ืน
นอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน
ภาควิชาจิตเวชของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  

- สภาวิจัยแหงชาติ 

- หนวยงานสังกัดอ่ืน
นอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน
ภาควิชาจิตเวชของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  

- สภาวิจัยแหงชาติ 

- ฐานขอมูลงานวิจัย
ในตางประเทศ  

- ปจจุบันสวนมากเปน
ฐานขอมูลบทคัดยอ 

- สําหรับใน
มหาวิทยาลัยแมจะ
เปน Full Text แตก็
เปนวิทยานิพนธ ไมใช
งานวิจัยของระดับ
อาจารย หรือ
นักวิชาการและไมได
แยกเปนหมวดเฉพาะ 
ทําใหมีปญหาในการ
คัดเลือก งานวิจัย  

งานวิจัยในกรม
สุขภาพจิตสวนมาก
เปนผลงาน
ประกอบการเล่ือน
ระดับ ของบุคลากร 
ทําใหมีปญหาในดาน
คุณภาพของงานวิจัย  
หรือมุงเนนเฉพาะ
พื้นที่ ไมสามารถเปน
ภาพของชุมชน หรือ
ประเทศได 

- ควรมีการวิเคราะห
แนวทางการวิจัยทาง
สุขภาพจิตและจิตเวช 
ทั้งดานคุณภาพ
งานวิจัย ความเปน
ตัวแทนชุมชน หรือ
ประเทศ 

- ควรมีการวิเคราะห
รูปแบบและการ
ดําเนินการจัดตั้ง
ฐานขอมูลงานวิจัย
ดานสุขภาพจิตและ
จิตเวชของประเทศ
ไทย 

4. ขอมูลทรัพยากร
ทางสุขภาพจิตและ
จิตเวช 
a. บุคลากร 
b. รูปแบบบริการ 
c. จํานวนเตียง 

ทางจิตเวช 
d. รูปแบบการจัด

องคกร 
e. คลังเวชภัณฑ 

- ชวยในการวางแผนของ
รัฐบาลในงานดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช 

- เกิดเครือขายสุขภาพจิต
และจิตเวชทั้งดานการ
บําบัดรักษา การสงเสริม
ปองกัน และการ
แลกเปล่ียนทรัพยากร ทั้ง
ในยามปกติและในภาวะ
วิกฤติ 

- หนวยงานสังกัดกรม
สุขภาพจิต 

- หนวยงานสังกัดอ่ืน
นอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน
ภาควิชาจิตเวชของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  

- ภาคเอกชน  

- หนวยงานสังกัดอ่ืน
นอกกระทรวง
สาธารณสุข เชน
ภาควิชาจิตเวชของ
มหาวิทยาลัยตางๆ  

- ภาคเอกชน 

แมกรมสุขภาพจิตมีการ
สํารวจทรัพยากร
สุขภาพจิตและจิตเวชทุก
ป แตสวนใหญจะสํารวจ
หนวยงานราชการ ทําให
ขาดขอมูลในภาคเอกชน 
เชนองคกร สมาคมตางๆ 
รวมทั้งโรงพยาบาล
เอกชน ดวย 

ขอมูลที่กรมสุขภาพจิต
มีอยู ไดจากการ
สํารวจทางไปรษณีย 
ทําใหเกิดการสูญเสีย
ขอมูลจากการไมสง
แบบกลับ การตอบ
แบบจากผูที่ไมได
รับผิดชอบโดยตรง 
การสับเปล่ียนโยกยาย
ของบุคลากร ซ่ึงมีผล
ตอคุณภาพของขอมูล 

ผลจากการแยกดูแล
ทรัพยากร ดาน
สุขภาพจิตและจิตเวช 
ทําใหมีผลตอการ
วิเคราะหความตองการ
ที่แทจริงในพื้นที่  
นอกจากน้ียังมีผลตอการ
ขอสนับสนุนทรัพยากร
จากหนวยงานอ่ืนใน
ภาวะวิกฤติ 
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 สรุปผลการทบทวนระบบขอมูลสุขภาพจิตของไทย 
1. องคกรท่ีเก่ียวของ หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมสุขภาพจิต ที่ไดรับการจัดต้ังจากรัฐบาล และ

ดําเนินการในรูปแบบของความรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เครือขายบริการ
ระดับชาติ สวนเอกชนจะมีหนวยงานของภาครัฐเปนผูสนับสนุน ที่ชวยผลิตความรูใหมดานสุขภาพจิต 
และสรางเครือขายขอมูลในการประสานงานรวมกับบุคลกรอื่นในทีมสุขภาพอื่น  ๆ

2. เปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อเผยแพรขอมูลสารสนเทศในดานสุขภาพจิตแกสาธารณชนทั่วไป 
และเพื่อการตัดสินใจของผูบริหารหรือผูกําหนดนโยบาย มีการวางระบบขอมูลพื้นฐานดานสุขภาพจิต
ใหหนวยงานของรัฐ แตยังไมชัดเจนในการสงเสริมการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพจิตให
ครบถวนตามชวงชีวิตแตละวัยและพัฒนาการตรวจสอบมาตรฐานของสารสนเทศที่จะเผยแพรใหมี
ความถูกตอง ทันเวลา และมีคุณภาพสูงในการสรางความตระหนักรูดานสุขภาพจิตของประชาชนใน
ประเทศ  

3. เน้ือหาท่ีนํามาจัดทําขอมูลและสารสนเทศ ยังไมชัดเจนในความครอบคลุม ครบถวน และความ
เช่ือมโยงทุกมิติของวงจรชีวิต การดําเนินโรค การประเมิน การคัดกรอง การวินิจฉัย การบําบัดรักษา
ปญหาสุขภาพจิต การปองกันการเกิดโรค การประเมินผลลัพธของการดูแลสุขภาพจิต ยังไมชัดเจนใน
การจัดหมวดหมู และขาดความสะดวกตอการนําไปใชในการดูแลสุขภาพจิตตาม Life Cycle 

4. การบริหารระบบขอมูล  มีกรมสุขภาพจิตเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานสารสนเทศสุขภาพจิต 
ดูแลทั้งระบบขอมูลดานการบริการและวิชาการ 

5. กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป บุคลากรสุขภาพ นักวิชาการ นักวิจัย และคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาล 
6. หนวยงานท่ีจัดทําขอมูลสารสนเทศ ขอมูลดานบริการสวนใหญไดจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก สถาน

บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ สวนขอมูลดานวิชาการนอกจาก
กรมสุขภาพจิตแลวก็ยังมีราชวิทยาลัยและสมาคมราชจิตแพทยแหงประเทศไทย 

7. ปท่ีมีขอมูล  ที่คอนขางครบถวนเริ่มต้ังแต ป 2540 ถึงปจจุบัน 
8. ตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของ จะตอบสนองกับเปาหมายในการดูแลประชาชน การเกิดโรคที่ปญหาปจจุบัน 

และตามนโยบาย  
9. ขอจํากัดของระบบ  เปนบทความวิชาการเปนสวนใหญ แตยังไมมี Full text เปนเอกสารที่นําเสนอ

โดยการบรรยายเทาน้ัน ยังไมมีเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
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ชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของประเทศไทยท่ีควรมีและระบบสารสนเทศสุขภาพจิตท่ีควรเปน 
 
 ระบบสารสนเทศสุขภาพจิต ( Mental health information system) คือ ระบบสําหรับรวบรวม
ขอมูล ประมวลผล วิเคราะห เผยแพรและใชประโยชนจากสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพจิตและ
ความตองการดานสุขภาพจิตของประชากรที่ตองใหบริการ (WHO, 2005) ระบบสารสนเทศสุขภาพที่ดีจะเปน
ทั้งเครื่องมือในการวางแผนและเปนเครื่องมือสําหรับจัดบริการดานสุขภาพ 
 ระบบรายงาน ( Reporting system) ไมใชระบบสารสนเทศ ขอมูลในระบบรายงานมักไหลแบบ
bottom to top จะมีการสงขอมูลจากหนวยงานรอบนอกเขาไปที่สวนกลางและขอมูลเหลาน้ันก็มักไมคอย
กลับมาสูบุคคลที่รวบรวมสง ซึ่งผูรวบรวมสงขอมูลจะไมเห็นคุณคาและรูสึกนาเบื่อ จึงพบบอยวาสงรายงานไม
สมบูรณหรือไมมีคุณภาพและสุดทายมักไมย่ังยืนไมเปนประโยชนสําหรับการวางแผนหรือการจัดบริการ  
 โครงการวิจัย ( Research project) บางครั้งอาจเปนระบบสารสนเทศ แตสวนใหญแลวโครงการวิจัย
มักจะมุงสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เชน ระบาดวิทยา ซึ่งสารสนเทศแบบน้ีจะลงในละเอียดมากเกินไปและการ
นําไปใชประโยชนคอนขางจะเฉพาะเจาะจง ระบบสารสนเทศจะเปนวิธีการที่ย่ังยืนในการรวบรวม วิเคราะห 
เผยแพรและใชประโยชนจากขาวสารที่ถูกสรางข้ึนจากการปฏิบัติงานใหบริการสุขภาพจิต โดยพัฒนาและนําไป
ปฏิบัติโดยบุคคลที่มีสวนรวมอยางตอเน่ือง (Traintor & Laska, 2002) 
 องคการอนามัยโลกไดเสนอหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพจิต ( WHO, 2005) ไวอยาง
นาสนใจ ดังน้ี  

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพจิตควรเปนกิจกรรมพัฒนาที่เนนความตอเน่ืองไมควรมุงหวังความ
สมบูรณในทันที โดยออกแบบภาพใหญใหเห็นทั้งหมด แตเริ่มพัฒนาแบบคอยเปนคอยไปอยาง
ตอเน่ือง 

2. ตองใชดัชนีช้ีวัด ซึ่งดัชนีช้ีวัดจะสรุปสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพจิต สามารถช้ีบอก
สถานการณสุขภาพจิต และสามารถใชวัดการเปลี่ยนแปลง  และสิ่งสําคัญก็คือดัชนีช้ีวัดที่เลือกน้ันตอง
เปนดัชนีช้ีวัดในการปฏิบัติและชวยโดยตรงในการตัดสินใจของผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและชวยในการ
วางแผน เมื่อกําหนดดัชนีช้ีวัดแลวระบบสารสนเทศก็ตองออกแบบใหสอดคลองกับดัชนีช้ีวัดบน
พื้นฐานของความเปนไปไดและทรัพยากรที่มีอยู 

3. กําหนดชุดขอมูลข้ันตํ่า หมายถึง ขอมูลที่นอยที่สุด จําเปนที่สุดที่ตองรวบรวมและนําไปใชประโยชน 
ดัชนีช้ีวัดที่เลือกไวน้ันจะเปนตัวกําหนดขอมูลที่ตองรวบรวม ขอมูลจะตองไมถูกรวบรวมดวยเหตุผล
เพราะตัวขอมูลเอง แตตองเพราะจะนําไปใชกับดัชนีช้ีวัดเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

4. ระบบสารสนเทศตองเปนมิตรกับผูใช ใหประโยชนกับผูใช  
5. กําหนดใหชัดเจนถึงความสัมพันธของระบบสารสนเทศสุขภาพจิตกับระบบสารสนเทศสุขภาพทั่วไป

และระบบสารสนเทศอื่น  ๆ
6. ควรปรึกษาขอความเห็นผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 
7. ควรเช่ือมโยงระบบสารสนเทศสุขภาพจิตกับการพัฒนาปฏิรูประบบบริการสุขภาพจิต 
8. พิจารณาใชทั้งขอมูลในงานประจํา (Routine data) และไมใชงานประจํา (Non-routine data) 
9. พิจารณาดานจริยธรรม การรักษาความลับ การเขาถึงขอมูล 
10. พิจารณาความตองการสารสนเทศดานอื่นๆที่พิเศษเฉพาะรวมดวย เชน ดานกฎหมายสุขภาพจิต 

ระบบสารสนเทศสุขภาพจิตอาจจําเปนตองมีขอมูลเหลาน้ีตามขอกฎหมาย เชน การบังคับรักษา การ
ผูกมัด การดูแลในหองแยก การพิจารณาของศาล เปนตน 
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 การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพจิตของประเทศไทยควรเช่ือมโยงกับดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิต ซึ่งจาก
การทบทวนดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของตางประเทศจะพบวามีความหลากหลายแตกตางกันไปในแตละประเทศแต
สวนใหญจะมีองคประกอบหลักที่คลายๆกัน ดังน้ี  

1. กลุมดัชนีช้ีวัดปจจัยเสี่ยง/ปจจัยปกปองและตัวกําหนดสุขภาพจิตอื่น  ๆ (Risk and protective 
factors and determinants) 

2. กลุมดัชนีช้ีวัดสภาวะสุขภาพจิต (Mental health status) 
3. กลุมดัชนีช้ีวัดระบบบริการสุขภาพจิต (Mental health system) 
 

ดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตของประเทศไทยที่ควรมีน้ัน ควรประกอบดวยดัชนีช้ีวัดที่ครอบคลุมทั้ง 3 กลุมดังที่
กลาวไวขางตน ซึ่งนอกจากจะสามารถบงบอกสภาวะสุขภาพจิตระดับประเทศและระดับภูมิภาคแลวควร
สามารถวัดประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพจิตและสามารถบอกสภาวะของตัวกําหนดสุขภาพจิตทั้งที่เปน
ปจจัยเสี่ยงและปจจัยปกปองดวยเชนเดียวกัน  
 อยางไรก็ตามการกําหนดดัชนีช้ีวัดในแตละกลุมควรสอดคลองเหมาะสมและเปนไปไดกับสิ่งที่มีอยูใน
ระบบขอมูลสุขภาพจิตปจจุบันใหมากที่สุดหรือพัฒนาปรับปรุงระบบขอมูลใหมใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน และ
กลุมดัชนีช้ีวัดระบบบริการสุขภาพจิต ควรมีทั้งดัชนีช้ีวัดความตองการของประชากร ( Needs indicators) 
ดัชนีช้ีวัดสิ่งนําเขา (Input indicators) ดัชนีช้ีวัดกระบวนการ ( Process Indicators) และดัชนีช้ีวัดผลลัพธ
(Outcome Indicators) (WHO,2005) 
 
 ประเภทของดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมี 

1. กลุมดัชนีช้ีวัดปจจัยเสี่ยง/ปจจัยปกปองและตัวกําหนดสุขภาพจิตอื่น  ๆ (Risk and protective 
factors and determinants) 

1) Personal condition 
2) Social and cultural environment 

2. กลุมดัชนีช้ีวัดสภาวะสุขภาพจิต (Mental health status) 
1) Mortality 
2) Morbidity 
3) Positive mental health 

3. กลุมดัชนีช้ีวัดระบบบริการสุขภาพจิต (Mental health system) 
1) Input (mental health resource et. Budget, personnel, beds)  
2) Process 
3) Outcome 

 
 หลักเกณฑในการเลือกดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต 
 ในการคัดเลือกตัวอยางดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตในการศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดหลักเกณฑในการเลือก
ดังตอไปน้ี 

1. Evidence-base มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน 
2. Relevance ตรงกับความตองการของผูใช สอดคลองกับนโยบาย และการปฏิบัติ 
3. Cost-effectiveness คุมคาไมสิ้นเปลืองมาก 
4. Response to change ไวตอการเปลี่ยนแปลง 
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5. Measurable, Reliable, validity วัดได เที่ยงตรง ถูกตองแมนยํา 
6. Comparable เปรียบเทียบได ทั้งกับตางประเทศหรือตางพื้นที่ 

 
ตารางท่ี 5 ชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย 
ดัชนีชี้วัดปจจัยเสี่ยง/ปจจัยปกปองและตัวกําหนดสุขภาพจิตอ่ืนๆ 
Personal 
condition 

• Poverty 1. รอยละของประชากรที่ยากจนตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 • Education attainment 2. รอยละของประชากรที่เรียนจบตํ่ากวาช้ันมัธยม
ปลาย 

Socio-cultural 
environment 

• Unemployment 3. อัตราการวางงานตอแสนประชากร 

 • Divorce 4. อัตราการหยารางตอแสนประชากร 

 • Violent crime 5. อัตราอาชญากรรมรุนแรงตอแสนประชากร 

 • Social support 6. จํานวนผูที่มีการชวยเหลือจากสังคมหรือคน
ใกลชิดรอบขางเปนอยางดี (Strong social 
support) ตอ 100,000 ประชากร 

 • Community 
connectedness 

7. อัตราประชากรที่มีการเช่ือมโยงทางสังคมใน
ชุมชนของตนเองจากการประเมินดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน 

Health behaviors • Alcohol consumption 8. อัตราการบริโภคสุราตอป (Per capita 
consumption of alcohol/year)  

 • Exercise 9. รอยละของประชากรที่มีการออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

 • Teenage pregnancy 10. อัตราการต้ังครรภในเด็กและเยาวชน 

ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต (Mental health status) 
Morbidity • Suicide 11. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จตอแสนประชากร 

Morbidity • Alcohol dependence  12. ความชุกของโรคติดสุรา 

 • Major depressive 
disorder 

13. ความชุกของโรคซึมเศรา 

 • Anxiety disorders (GAD, 
Panic disorder) 

14. ความชุกของโรควิตกกังวล 

 • Substance use 
disorders 

15. ความชุกของโรคติดสารเสพติด 

 • Schizophrenia 16. ความชุกของโรคจิตเภท 

 • Dementia 17. ความชุกของโรคสมองเสื่อม 
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ตารางท่ี 5 ชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย (ตอ) 
ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพจิต (Mental health status) ตอ 
Positive mental 
health 

• Happiness 18. รอยละของประชากรที่มีความสุขจากการ
สํารวจ 

 • Quality of life 19. รอยละของประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจาก
การสํารวจ 

ดัชนีชี้วัดระบบบริการสุขภาพจิต (Mental health care system) 
resources • Workforces 20. จํานวนจิตแพทยตอแสนประชากร 

21. จํานวนพยาบาลจิตเวชตอแสนประชากร 
22. รอยละของแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปที่ผานการ

อบรมเพิ่มเติมดานจิตเวช 
23. รอยละของบุคลากรสาธารณสุขที่สถานี

อนามัย ศูนยสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาล
ชุมชนผานการฝกอบรมพื้นฐานสุขภาพจิต
และจิตเวชฉุกเฉิน 

 • Psychiatric beds 24. จํานวนเตียงผูปวยจิตเวชตอแสนประชากร 

 • Mental health service 
units 

25. จํานวนคลินิกบริการสุขภาพจิตตอแสน
ประชากร 

 • Expenditure 26. รอยละของงบประมาณสุขภาพจิตในงบรวม
ดานสุขภาพทั้งหมดของประเทศ 

Process • Access to mental 
health services 

27. อัตราเด็กบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับ
โปรแกรมกระตุนพัฒนาการ 

28. อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคซึมเศรา 
29. อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคจิตเภท 
30. อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรควิตก

กังวล 
31. อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยติดสุรา 

Outcome • Remission 32. อัตราการทุเลาของผูปวยโรคซึมเศราจาก
การดูแลรักษา 

33. อัตราการทุเลาของผูปวยโรคจิตเภทจากการ
ดูแลรักษา 

34. อัตราการทุเลาของผูปวยโรควิตกกังวลจาก
การดูแลรักษา 

35. อัตราการทุเลาของผูปวยโรคติดสุราจากการ
ดูแลรักษา 

36. อัตราการทุเลาของผูปวยโรคติดสารเสพติด
จากการดูแลรักษา 
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ตารางท่ี 5 ชุดดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย (ตอ) 
ดัชนีชี้วัดระบบบริการสุขภาพจิต (Mental health care system) ตอ 
 • Readmission 37. อัตราการกลับเขารักษาซ้ําของผูปวยโรค

ซึมเศราภายใน28วันหลังจําหนาย 
38. อัตราการกลับเขารักษาซ้ําของผูปวยโรคจิต

เภทภายใน28วันหลังจําหนาย 
 • Relapse 39. อัตราการกลับเปนซ้ําของผูปวยโรคซึมเศรา 

40. อัตราการกลับเปนซ้ําของผูปวยโรคจิตเภท 
41. อัตราการกลับซ้ําของผูปวยติดสุรา 
42. อัตราการกลับซ้ําของผูปวยโรควิตกกังวล 

 • Suicide in Psychiatric 
patients. 

43. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของผูปวยโรค
ซึมเศรา 

44. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของผูปวยโรคจิต
เภท 

45. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของโรควิตกกังวล 
46. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของผูปวยติดสุรา 
47. อัตราการฆาตัวตายสําเร็จของผูปวยติดสาร

เสพติด 
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ตารางท่ี 6 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health determinants Risk, Protective factors 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

determinants Risk, 
Protective factors 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของการ

ใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค 
จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

รอยละของประชากรที่
ยากจนตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

ประชากรที่ยากจนเม่ือวัด
ดวยเสนยากจนใหม ตาม
เกณฑของคณะกรรมการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
Deprivation – Evidence 
showed that lower 
social class increased 
the risk of 
schizophrenia, 
delayed recovery, and 
resulted in a poorer 
response to 
treatment. Social 
deprivation was also 
identified as a risk 
factor for anxiety and 
depression 

ECHI ขอมูลที่ตองมี 
1. คาใชจายรายครัวเรือน 
2. จํานวนประชากรกลางป  
วิธีคํานวณ 
จํานวนประชากรที่มีรายจาย
ครัวเรือนต่ํากวาเกณฑ
ยากจนของคณะกรรมการ
สภาพัฒนฯหารดวย จํานวน
ประชากรกลางป 

คาดประมาณ
ขนาดของกลุม
ประชากรที่เส่ียง
ตอการเกิด
ปญหา
สุขภาพจิต 

นักวิชาการ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ 
ภาค จังหวัด 

++ สํานักงาน
คณะกรรมการ
สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 
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ตารางท่ี 6 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health determinants Risk, Protective factors (ตอ) 
ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

determinants Risk, 
Protective factors 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

รอยละของประชากรที่
เรียนจบต่ํากวาช้ันมัธยม
ปลาย 

ประชากรที่มีการศึกษาต่ํา
กวามัธยมปลาย 

ECHI 1. จํานวนประชากรอายุ 
18 ปขึ้นไปที่มีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวามัธยม
ปลาย 

2. จํานวนประชากรกลางป
ที่มีอายุ18ปขึ้นไป 

วิธีการคํานวณ :  
(1/2)x100 

คาดประมาณ
ประชากรกลุม
เส่ียงที่มีแนวโนม
จะมีปญหา
สุขภาพจิตเม่ือ
เกิดภาวะเครียด
ของชีวิต
(Stressful life 
events)  

นักวิชาการ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

อัตราการวางงาน รอยละของผูที่ไมมีงานทํา
ตอกําลังแรงงานรวม (ผูที่
ไมมีงานทําและกําลัง
แรงงานรวมตามคํานิยามที่
ใชในโครงการสํารวจ
ภาวะการทํางานของ
ประชากรสํานักงานสถิติ
แหงชาติ) 

APHO 
ECHI 

1. จํานวนคนอายุ14-59 ป
ที่ไมมีงานทํา 

2. กําลังแรงงานรวม 
วิธีการคํานวณ :  
(1/2)x100 

คาดประมาณ
กลุมเส่ียงตอ
ปญหา
สุขภาพจิต 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

++ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 

อัตราการหยาราง จํานวนคูสมรสที่หยาราง
เทียบกับคูสมรสทั้งหมดใน
แตละป 

APHO 1. จํานวนคูสมรสที่แจงหยา
ราง 

2. จํานวนทะเบียนสมรส
ทั้งหมด 

วิธีการคํานวณ : (1/2)x100 

คาดประมาณ
กลุมเส่ียงตอ
ปญหา
สุขภาพจิต 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

++ กระทรวงมหาด
ไทย 
สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 
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ตารางท่ี 6 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health determinants Risk, Protective factors (ตอ) 
ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

determinants Risk, 
Protective factors 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการเกิด
อาชญากรรมรุนแรง 

อาชญากรรมที่รุนแรง
สะทอนภาวะสุขภาพจิต
สังคมโดยรวม  

APHO 1. จํานวนอาชญากรรม
รุนแรง 

2. จํานวนอาชญากรรม
ทั้งหมด 

วิธีการคํานวณ : (1/2)x100 

เปนดัชนีช้ีวัด
ภาวะสุขภาพจิต
ของสังคม
โดยรวม 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กระทรวง 
มหาดไทย หรือ 
กระทรวง
ยุติธรรม 

จํานวนผูที่มีการชวยเหลือ
จากสังคมหรือคนใกลชิด
รอบขางเปนอยางดี
(Strong social 
support) ตอ100,000 
ประชากร 
 

 

ประชาชนที่มี strong 
social support หมายถึง 
ผูที่คาดวาจะไดรับการ
ชวยเหลือจากสังคม ชุมชน 
เพื่อนบานหรือคนใกลชิด
เปนอยางดีหากมีปญหา
หรือประสบเหตุการณ
เครียดในชีวิต  
 
Evidence shows that 
social support, especially 
perceived social support, 
correlates strongly with 
measures on mental 
health, particularly when 
the individual 
Experiences stress. 

ECHI 

 
1. จํานวนผูที่มีการ

ชวยเหลือจากสังคมหรือ
คนใกลชิดรอบขางเปน
อยางดี (Strong social 
support) จากการ
ประเมินดวยเครื่องมือ
มาตรฐานเชน Oslo-3 
social support scale  

2. จํานวนประชากรกลางป  
 

 
 

ประมาณการผูที่
มีปจจัยปกปอง
ดานสุขภาพจิต 
และวางแผนการ
สงเสริมในผูที่
ขาดปจจัย
ปกปองในดานน้ี 

นักวิชาการ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
ที่
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

++ จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 6 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health determinants Risk, Protective factors (ตอ) 
ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

determinants Risk, 
Protective factors 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราประชากรที่มีการ
เช่ือมโยงทางสังคมใน
ชุมชนของตนเองจากการ
ประเมินดวยเครื่องมือ
มาตรฐาน 

ประชาชนที่มีการเช่ือมโยง
ทางสังคมหมายถึง ผูที่มี
ความสัมพันธเช่ือมโยงกับ
ชุมชนหรือกลุมบุคคลเปน
อยางดี เชน เปนสมาชิก
กลุม/ชมรม/สมาคมของ
ชุมชนหรือของวิชาชีพและ
เขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเน่ือง 
มีหลักฐานทางวิชาการ
สนับสนุนวาผูที่มี
Community 
connectedness เปน
ปจจัยปกปองที่สําคัญเม่ือ
ประสบกับความเครียดใน
ชีวิต 

AIHW 

 
1. จํานวนผูที่มีการ

เช่ือมโยงทางสังคมใน
ชุมชนของตนเองจาก
การประเมินดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 

2. จํานวนประชากรกลางป  
 

ประมาณการผูที่
มีปจจัยปกปอง
ดานสุขภาพจิต 
และวางแผนการ
สงเสริมในผูที่
ขาดปจจัย
ปกปองในดานน้ี 

นักวิชาการ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
ที่
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

++ จากการสํารวจ 

อัตราการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลตอป  Per 
capita consumption 
of alcohol/year 

การบริโภคสุรานําไปสู
ปญหาสุขภาพจิตและจิต
เวชทั้งแบบเฉียบพลันและ
เรื้อรัง 

APHO, ECHI 

 
1. ปริมาณการผลิตและ

นําเขาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ประมาณการ
ปจจัยเส่ียงที่
สําคัญตอการ
เกิดปญหา
สุขภาพจิตและ
จิตเวช 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรม
สรรพสามิต 
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ตารางท่ี 6 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health determinants Risk, Protective factors (ตอ) 
ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

determinants Risk, 
Protective factors 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

รอยละของประชากรที่มี
การออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอ 

หมายถึง ผูที่ออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอตามเกณฑ
มาตรฐานสากล 
จากหลักฐานทางวิชาการ
การออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอทําใหสุขภาพจิต
ดีขึ้นและสามารถชวยลด
อาการของโรคจิตเวชได 
เชน อาการซึมเศรา 

APHO ขอมูลที่ตองมี 
1. จํานวนผูที่ออกกําลังกาย

แตละครั้งใชเวลา30-45
นาทีอยางนอย 3 ครั้งตอ
สัปดาห 

2. จํานวนประชากรกลางป  
วิธีการคํานวณ : (1/2)x100 

ปจจัยบวกที่
สงเสริม
สุขภาพจิตและ
ปองกันการเกิด
ความเจ็บปวย 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

ราย
เดือน 
หรือ  
รายป 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

++ กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการตั้งครรภในเด็ก
และเยาวชน 

หมายถึงการตั้งครรภใน
หญิงที่อายุนอยกวา 18 ป 
ซ่ึงพบวามักจะเปนการ
ตั้งครรภที่ไมพึงประสงค
และยังไมมีความพรอม-
ขาดทักษะการเปนพอแม 
เส่ียงสูงตอการเกิดปญหา
สุขภาพจิต 
 
 
 
 

CIHI,ECHI 
 

1. จํานวนหญิงตั้งครรภอายุ
นอยกวา 18ป  

2. จํานวนหญิงตั้งครรภ
ทั้งหมด 

วิธีการคํานวณ : (1/2)x100 

ประมาณการ
กลุมเส่ียงสูงที่จะ
เกิดปญหา
สุขภาพจิต 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+ กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 7 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health status 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

status 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จตอแสน
ประชากร 

หมายถึงการเสียชีวิต
เน่ืองจากการทํารายตนเอง  
 

AIHW, ECHI 
 

1. จํานวนผูที่เสียชีวิต
เน่ืองจากการทําราย
ตนเอง 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ประเมิน
สถานการณ
สุขภาพจิตใน
ภาพรวม 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ความชุกของโรคติดสุรา การเจ็บปวยดวยโรค 
Alcohol dependence 
ทั้งรายเกาและรายใหม 

AIHW, APHO, 
CIHI, ECHI 

 

1. จํานวนผูที่ปวยเปน 
Alcohol dependence 
ทั้งรายใหมและรายเกาที่
ยังปวย 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ทําใหทราบ
ขนาดของปญหา
ของโรคติดสุรา 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ความชุกของโรค
ซึมเศรา 

ประมาณการความชุก
ผูปวยโรคซึมเศราจากการ
สํารวจทางระบาดวิทยา 

AIHW, CIHI, 
ECHI 
 
 

1. จํานวนผูที่ปวยเปน 
Depressive disorders 
ทั้งรายใหมและรายเกาที่
ยังปวย 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ทําใหทราบ
ขนาดของปญหา
ของโรคซึมเศรา 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ความชุกของโรควิตก
กังวล 

ประมาณการความชุก
ผูปวยโรควิตกกังวลทั้งหมด
จากการสํารวจทางระบาด
วิทยา 

AIHW, ECHI 
 

1. จํานวนผูที่ปวยเปน 
Panic disorder, GAD, 
Agoraphobia, Phobia, 
Obsessive 
compulsive disorder 
ทั้งรายใหมและรายเกาที่
ยังปวย 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ทําใหทราบ
ขนาดของปญหา
ของโรควิตก
กังวล 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 7 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health status (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

status 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

ความชุกของโรคติดสาร
เสพติด 

ประมาณการความชุก
ผูปวยโรคติดสารเสพติด
ทั้งหมดจากการสํารวจทาง
ระบาดวิทยา 

AIHW, APHO, 
CIHI, ECHI 

 

1. จํานวนผูที่ปวย 
substance use 
disorders ทั้งรายใหม
และรายเกาที่ยังปวย 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ทําใหทราบ
ขนาดของปญหา
ของโรคติดสาร
เสพติดที่เปน
ปญหาสําคัญ 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ความชุกของโรคจิตเภท ประมาณการความชุก
ผูปวยโรคจิตเภทจากการ
สํารวจทางระบาดวิทยา 

AIHW,  ECHI 

 
1. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท

(Schizophrenia) ทั้ง
รายใหมและรายเกาที่ยัง
มีอาการ 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ทําใหทราบ
ขนาดของปญหา
ของโรคจิตเภท 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

ความชุกของโรคสมอง
เส่ือม 

ประมาณการความชุก
ผูปวยโรคสมองเส่ือมจาก
การสํารวจทางระบาด
วิทยา 

ECHI 

 
1. จํานวนผูปวยโรคสมอง

เส่ือม (Dementia) ทั้ง
รายใหมและรายเกาที่ยัง
มีอาการ 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ทําใหทราบ
ขนาดของปญหา
ของโรคสมอง
เส่ือม 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละของประชากรที่
มีความสุขจากการ
สํารวจ 

ประมาณการผูที่มีความสุข
จากการประเมินดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 

CIHI, ECHI 1. จํานวนผูที่มีความสุขจาก
การประเมินดวย
เครื่องมือมาตรฐาน 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ประเมินสภาวะ
โดยรวมของ
สุขภาพจิตดาน
บวก 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

รอยละของประชากรที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีจาก
การสํารวจ 

ประมาณการผูมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีจากการประเมิน
ดวยเครื่องมือมาตรฐาน 

ECHI 1. จํานวนผูที่มีคุณภาพชีวิต
ระดับดีจากการประเมิน
ดวยเครื่องมือมาตรฐาน 

2. จํานวนประชากรกลางป  

ประเมินคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนใน
ระดับตางๆ 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายครั้ง
การ
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

จํานวนจิตแพทยตอ
แสนประชากร 

แพทยที่ไดรับวุฒิบัตร
ผูเช่ียวชาญสาขาจิตเวช
ศาสตรทั่วไปและสาขาจิต
เวชเด็กและวัยรุน ที่
กระจายอยูทั่วประเทศทั้ง
ในภาครัฐและเอกชน 

ECHI 

 
1. จํานวนแพทยที่ไดรับ

วุฒิบัตรผูเช่ียวชาญสาขา
จิตเวชศาสตรทั่วไปและ
สาขาจิตเวชเด็กและ
วัยรุน 

2. จํานวนประชากรกลางป  

เปนสารสนเทศ
แสดงผูเช่ียวชาญ
ที่มีศักยภาพใน
การใหบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวชที่มีความ
ยุงยากซับซอน
และการบริการ
สุขภาพจิตระดับ
ตติยภูมิ 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ แพทยสภา 

จํานวนพยาบาลจิตเวช
ตอแสนประชากร 

พยาบาลจิตเวช หมายถึง
พยาบาลที่ผานการอบรม
หลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสุขภาพจิตและ
จิตเวชที่สภาการพยาบาล
ใหการรับรอง และ
พยาบาลที่จบหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชา
สุขภาพจิตและจิตเวช  

ECHI 

 
1. จํานวนพยาบาลที่ผาน

การอบรมหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทาง
สุขภาพจิตและจิตเวชที่
สภาการพยาบาลใหการ
รับรอง และพยาบาลที่
จบหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
จิตเวช จํานวนประชากร
กลางป 

2. จํานานประชากรกลางป  

เปนสารสนเทศ
แสดงบุคลากรที่
มีศักยภาพใน
การใหบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวชที่มีความ
ยุงยากซับซอน 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ สภาการ
พยาบาลและ
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

รอยละของแพทยเวช
ปฏิบัติทั่วไปที่ผานการ
อบรมเพิ่มเติมดานจิต
เวช 

หมายถึง แพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไปที่ไดรับ
ประกาศนียบัตรสุขภาพจิต
ชุมชนหรือไดรับการอบรม
หลักสูตรดานสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตรทั่วไป
หรือดานจิตเวชเด็กและ
วัยรุน ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข  

ECHI 1. จํานวนแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไปที่ไดรับ
ประกาศนียบัตร
สุขภาพจิตชุมชนหรือ
ไดรับการอบรมหลักสูตร
ดานสุขภาพจิตและจิต
เวชศาสตรทั่วไปหรือ
ดานจิตเวชเด็กและวัยรุน 
ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

2. จํานวนแพทยเวชปฏิบัติ
ทั่วไปทั้งหมด 

เปนสารสนเทศ
แสดงบุคลากรที่
มีศักยภาพใน
การใหบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวช 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
และแพทยสภา 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

รอยละของบุคลากร
สาธารณสุขที่สถานี
อนามัย ศูนย
สาธารณสุขชุมชน 
โรงพยาบาลชุมชนผาน
การฝกอบรมพื้นฐาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ฉุกเฉิน 

หมายถึง เจาหนาที่
สาธารณสุขหรือพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในสถานี
อนามัย/ศูนยสาธารณสุข
ชุมชน/โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลไดรับ
การฝกอบรมพื้นฐาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ฉุกเฉิน ตามหลักสูตร ของ
กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 

ECHI 1. จํานวนเจาหนาที่
สาธารณสุขหรือ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
สถานีอนามัย/ศูนย
สาธารณสุขชุมชน/
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลที่ไดรับการ
ฝกอบรมพื้นฐาน
สุขภาพจิตและจิตเวช
ฉุกเฉิน ตามหลักสูตร 
ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

2. จํานวนเจาหนาที่
สาธารณสุขหรือ
พยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
สถานีอนามัย/ศูนย
สาธารณสุขชุมชน/
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลทั่วไป
ทั้งหมด 

เปนสารสนเทศ
แสดงบุคลากรที่
มีศักยภาพใน
การใหบริการ
สุขภาพจิตและ
จิตเวชขั้น
พื้นฐานได 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข  
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

จํานวนเตียงผูปวยจิต
เวชตอแสนประชากร 

หมายถึง เตียงรับรักษา
ผูปวยจิตเวชใน
โรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน 

ECHI 

 
1. จํานวนเตียงที่เตรียมไว

สําหรับรักษาผูปวยจิต
เวชในโรงพยาบาลของ
รัฐและเอกชน 

2. จํานวนประชากรกลางป 

ประเมินความ
เพียงพอสําหรับ
การดูแลรักษา
ผูปวยจิตเวชที่มี
อาการรุนแรง 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข  

จํานวนคลินิกบริการ
สุขภาพจิตตอแสน
ประชากร 

หมายถึงสถานบริการ
สาธารณสุขที่สามารถให
การชวยเหลือขั้นพื้นฐาน
แกผูมีปญหาสุขภาพจิต 

 1. จํานวนสถานบริการ
สาธารณสุขที่ใหบริการ
ชวยเหลือขั้นพื้นฐานแก
ผูมีปญหาสุขภาพจิต 
เชน คลินิกสุขภาพจิต 
คลินิกใหการปรึกษา ทั้ง
ของภาครัฐและเอกชน 

2. จํานวนประชากรกลางป 

ประเมินความ
เพียงพอสําหรับ
แหลงใหการ
ชวยเหลือผูมี
ปญหา
สุขภาพจิตทั่วไป 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข  

รอยละของงบประมาณ
สุขภาพจิตในงบรวม
ดานสุขภาพทั้งหมด
ของประเทศ 

หมายถึงสัดสวนของ  เงิน
งบประมาณรายจายของ
ประเทศที่จัดสรรใหกับ
โครงการหรือกิจกรรมดาน
สุขภาพจิตตองบประมาณ
แผนดินทั้งหมดดาน
สุขภาพของประเทศ 

AIHW, APHO, 
CIHI, ECHI 

 

1. จํานวนเงินงบประมาณ
รายจายของประเทศที่
จัดสรรใหกับโครงการ
หรือกิจกรรมดาน
สุขภาพจิต 

2. จํานวนเงินงบประมาณ
แผนดินทั้งหมดดาน
สุขภาพของประเทศ 

งบประมาณที่
รัฐบาลจัดสรร
ใหกับกิจกรรม
และการแกไข
ปญหา
สุขภาพจิต 

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ  +++ สํานักนโยบาย
และ
ยุทธศาสตร 
กระทรวง
สาธารณสุข 
และ 
กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข  
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราของเด็กบกพรอง
ทางสติปญญาไดรับ
โปรแกรมการกระตุน
พัฒนาการ 

หมายถึง ผูปวยmental 
retardation ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการตาม
โปรแกรมมาตรฐาน 

 1. จํานวนผูปวยmental 
retardation ที่ไดรับการ
กระตุนพัฒนาการอยาง
ครบถวนตามโปรแกรม
มาตรฐาน 

2. จําวนวนผูปวยmental 
retardation ที่คาด
ประมาณจากการสํารวจ
ทางระบาดวิทยา  

ประเมินการ
เขาถึงบริการ
ของกลุมผูปวย
บกพรองทาง
สติปญญา  

ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป 
หรือ 
รายครั้ง
ที่
สํารวจ 

ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข  

อัตราการเขาถึงบริการ
ของผูปวยโรคซึมเศรา 

People diagnosed and 
treated each year for 
Depressive disorders 
as a percentage of 
total estimated annual 
prevalence of 
Depressive disorders 

AIHW, APHO, 
CIHI, ECHI 

 

1. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่ไดรับการวินิจฉัยและ
ไดรับการรักษา 

2. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่คาดประมาณจากการ
สํารวจทางระบาดวิทยา 

ประเมินการ
เขาถึงบริการ
ของผูปวยโรค
ซึมเศรา 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการเขาถึงบริการ
ของผูปวยโรคจิตเภท 

People diagnosed and 
treated each year for 
schizophrenia as a 
percentage of total 
estimated annual 
prevalence of 
schizophrenia 

APHO, CIHI, 
ECHI 

 

1. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่ไดรับการวินิจฉัยและ
ไดรับการรักษา 

2. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่คาดประมาณจากการ
สํารวจทางระบาดวิทยา 

ประเมินการ
เขาถึงบริการ
ของผูปวยโรคจิต
เภท 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการเขาถึงบริการ
ของผูปวยกลุมโรควิตก
กังวล 

People diagnosed and 
treated each year for 
Anxiety disorders as a 
percentage of total 
estimated annual 
prevalence of Anxiety 
disorders 

ECHI 1. จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวล ไดแก Panic 
disorder, GAD, 
Agoraphobia, Phobia, 
Obsessive 
compulsive disorder 
ที่ไดรับการวินิจฉัยและ
ไดรับการรักษา 

2. จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวลที่คาด
ประมาณจากการสํารวจ
ทางระบาดวิทยา 

ประเมินการ
เขาถึงบริการ
ของผูปวยกลุม
โรควิตกกังวล 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการเขาถึงบริการ
ของผูปวยติดสุรา
(Alcohol 
dependence 
disorder) 

People diagnosed and 
treated each year for 
Alcohol dependent 
disorder as a 
percentage of total 
estimated annual 
prevalence of Alcohol 
dependent disorders 

ECHI 1. จํานวนผูปวย Alcohol 
dependence 
disorderที่ไดรับการ
วินิจฉัยและไดรับการ
รักษา 

2. จํานวนผูปวย Alcohol 
dependence 
disorderที่คาดประมาณ
จากการสํารวจทาง
ระบาดวิทยา 

ประเมินการ
เขาถึงบริการ
ของผูปวย 
Alcohol 
dependence 
disorder 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการทุเลาของ
ผูปวยโรคซึมเศราจาก
การดูแลรักษา 

จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่
มีอาการดีขึ้นถึงเกณฑทุเลา
(Remission criteria) จาก
การประเมินดวยเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานภายหลัง
จากไดรับการรักษาใน
สถานบริการสาธารณสุข 
ตอจํานวนผูปวยโรค
ซึมเศราที่เขารับการรักษา
ทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่มีอาการดีขึ้นถึงเกณฑ
ทุเลา) จากการประเมิน
ดวยเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานภายหลังจาก
ไดรับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุข 

2.  จํานวนผูปวยโรค
ซึมเศราที่เขารับการ
รักษาทั้งหมด 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การบําบัดรักษา
ผูปวยจิตเวช 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการทุเลาของ
ผูปวยโรคจิตเภทจาก
การดูแลรักษา 

จํานวนผูปวยโรคจิตเภทที่
มีอาการดีขึ้นถึงเกณฑทุเลา
(Remission criteria) จาก
การประเมินดวยเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานภายหลัง
จากไดรับการรักษาใน
สถานบริการสาธารณสุข 
ตอจํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่เขารับการรักษาทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่มีอาการดีขึ้นถึงเกณฑ
ทุเลา (Remission 
criteria) จากการ
ประเมินดวยเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐาน
ภายหลังจากไดรับการ
รักษาในสถานบริการ
สาธารณสุข 

2.  จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่เขารับการรักษา
ทั้งหมด 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การบําบัดรักษา
ผูปวยจิตเวช 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการทุเลาของ
ผูปวยกลุมโรควิตก
กังวลจากการดูแล
รักษา 

จํานวนผูปวยโรควิตกกังวล
ที่มีอาการดีขึ้นถึงเกณฑ
ทุเลา (Remission 
criteria) จากการประเมิน
ดวยเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานภายหลังจาก
ไดรับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุข ตอ
จํานวนผูปวยโรควิตกกังวล
ที่เขารับการรักษาทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวลที่มีอาการดีขึ้น
ถึงเกณฑทุเลา
(Remission criteria)
จากการประเมินดวย
เครื่องมือประเมิน
มาตรฐานภายหลังจาก
ไดรับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุข 

2.  จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวลที่เขารับการ
รักษาทั้งหมด 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การบําบัดรักษา
ผูปวยจิตเวช 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการทุเลาของ
ผูปวยโรคติดสุราจาก
การดูแลรักษา 

จํานวนผูปวยโรคติดสุรา
(Alcohol dependence 
disorder)ที่มีอาการดีขึ้น
ถึงเกณฑทุเลา 
(Remission criteria) จาก
การประเมินดวยเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานภายหลัง
จากไดรับการรักษาใน
สถานบริการสาธารณสุข 
ตอจํานวนผูปวยโรคติดสุรา
ที่เขารับการรักษาทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคติดสุรา
ที่มีอาการดีขึ้นถึงเกณฑ
ทุเลา จากการประเมิน
ดวยเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานภายหลังจาก
ไดรับการรักษาในสถาน
บริการสาธารณสุข 

2.  จํานวนผูปวยโรคติดสุรา
ที่เขารับการรักษา
ทั้งหมด 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การบําบัดรักษา
ผูปวยจิตเวช 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการทุเลาของ
ผูปวยโรคติดสารเสพ
ติดจากการดูแลรักษา 

จํานวนผูปวยโรคติดสาร
เสพติด (Substance use 
disorders) ที่มีอาการดีขึ้น
ถึงเกณฑทุเลา 
(Remission criteria) จาก
การประเมินดวยเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐานภายหลัง
จากไดรับการรักษาใน
สถานบริการสาธารณสุข 
ตอจํานวนผูปวยโรคติดสาร
เสพติดที่เขารับการรักษา
ทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคติดสาร
เสพติดที่มีอาการดีขึ้นถึง
เกณฑทุเลา (Remission 
criteria) จากการ
ประเมินดวยเครื่องมือ
ประเมินมาตรฐาน
ภายหลังจากไดรับการ
รักษาในสถานบริการ
สาธารณสุข 

2.  จํานวนผูปวยโรคติดสาร
เสพติดที่เขารับการ
รักษาทั้งหมด 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การบําบัดรักษา
ผูปวยจิตเวช 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการกลับเขารักษา
ซํ้าของผูปวยโรค
ซึมเศรา (Major 
depressive disorder)
ภายใน 28 วันหลัง
จําหนาย 

จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่
กลับเขามารักษาซํ้าดวย
การเจ็บปวยเดิมภายใน 28 
วัน หลังจากจําหนายจาก
โรงพยาบาล ตอจํานวน
ผูปวยโรคซึมเศราที่
จําหนายทั้งหมด 

UK QIP 1. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่กลับเขามารักษาซํ้า
ดวยการเจ็บปวยเดิม
ภายใน 28 วัน หลังจาก
จําหนายจาก
โรงพยาบาล 

2. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่จําหนายทั้งหมด 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การบําบัดรักษา
ผูปวยจิตเวชที่มี
อาการรุนแรง 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการกลับเขารักษา
ซํ้าของผูปวยโรคจิต
เภท(Schizophrenia) 
ภายใน28วันหลัง
จําหนาย 

จํานวนผูปวยโรคจิตเภทที่
กลับเขามารักษาซํ้าดวย
การเจ็บปวยเดิมภายใน 28 
วัน หลังจากจําหนายจาก
โรงพยาบาล ตอจํานวน
ผูปวยโรคจิตเภทที่จําหนาย
ทั้งหมด 

UK QIP 1. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่กลับเขามารักษาซํ้า
ดวยการเจ็บปวยเดิม
ภายใน 28 วัน หลังจาก
จําหนายจาก
โรงพยาบาล 

2. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่จําหนายทั้งหมด 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การบําบัดรักษา
ผูปวยจิตเวชที่มี
อาการรุนแรง 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการกลับเปนซํ้า
ของผูปวยโรคซึมเศรา
(Major depressive 
disorder) 

จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่
มีอาการกลับเปนซํ้าตาม
เกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่อาการ
หายแลว ตอจํานวนผูปวย
โรคซึมเศราที่ไดรับการ
รักษาทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่มีอาการกลับเปนซํ้า
ตามเกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่
อาการหายดีแลว 

2. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ทั้งหมดที่ไดรับการรักษา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังผูปวยจิต
เวชที่มีความ
เส่ียงสูงที่จะกลับ
เปนซํ้า 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการกลับเปนซํ้า
ของผูปวยโรคจิตเภท 

จํานวนผูปวยโรคจิตเภทที่
มีอาการกลับเปนซํ้าตาม
เกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่อาการ
หายแลว ตอจํานวนผูปวย
โรคจิตเภทที่เขารับการ
รักษาทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่มีอาการกลับเปนซํ้า
ตามเกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่
อาการหายดีแลว 

2. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ทั้งหมดที่ไดรับการรักษา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังผูปวยจิต
เวชที่มีความ
เส่ียงสูงที่จะกลับ
เปนซํ้า 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการกลับซํ้าของ
ผูปวยติดสุรา (Alcohol 
dependence 
disorder) 

จํานวนผูปวยโรคติดสุราที่
มีอาการกลับเปนซํ้าตาม
เกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่อาการ
หายแลว ตอจํานวนผูปวย
โรคติดสุราที่เขารับการ
รักษาทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคติดสุรา
ที่มีอาการกลับเปนซํ้า
ตามเกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่
อาการหายดีแลว 

2. จํานวนผูปวยโรคติดสุรา
ทั้งหมดที่ไดรับการรักษา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังผูปวยจิต
เวชที่มีความ
เส่ียงสูงที่จะกลับ
เปนซํ้า 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 
care system 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการกลับซํ้าของ
โรควิตกกังวล 

จํานวนผูปวยกลุมโรควิตก
กังวลที่มีอาการกลับเปนซํ้า
ตามเกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่อาการ
หายแลว ตอจํานวนผูปวย
โรควิตกกังวลที่เขารับการ
รักษาทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวล(ไดแก Panic 
disorder, GAD, 
Agoraphobia, Phobia, 
Obsessive 
compulsive disorder) 
ที่มีอาการกลับเปนซํ้า
ตามเกณฑการวินิจฉัย 
Relapse หลังจากที่
อาการหายดีแลว 

2. จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวลทั้งหมดที่ไดรับ
การรักษา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังผูปวยจิต
เวชที่มีความ
เส่ียงสูงที่จะกลับ
เปนซํ้า 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จของผูปวยโรค
ซึมเศรา(Major 
depressive disorder) 

จํานวนผูปวยโรคซึมเศราที่
เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย 
ตอประมาณการผูปวยโรค
ซึมเศราทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ที่เสียชีวิตจากการฆาตัว
ตาย 

2. จํานวนผูปวยโรคซึมเศรา
ทั้งหมดคาดประมาณ
จากการสํารวจทาง
ระบาดวิทยา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังการเกิด
อุบัติการณ
สําคัญในผูปวย
จิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูง 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

status 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จของผูปวยโรคจิต
เภท 

จํานวนผูปวยโรคจิตเภทที่
เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย 
ตอประมาณการผูปวยโรค
จิตเภททั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ที่เสียชีวิตจากการฆาตัว
ตาย 

2. จํานวนผูปวยโรคจิตเภท
ทั้งหมดคาดประมาณ
จากการสํารวจทาง
ระบาดวิทยา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังการเกิด
อุบัติการณ
สําคัญในผูปวย
จิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูง 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จของผูปวยกลุม
โรควิตกกังวล 

จํานวนผูปวยกลุมโรควิตก
กังวลที่เสียชีวิตจากการฆา
ตัวตาย ตอประมาณการ
ผูปวยโรควิตกกังวลทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวลที่เสียชีวิตจาก
การฆาตัวตาย 

2. จํานวนผูปวยกลุมโรค
วิตกกังวลทั้งหมดคาด
ประมาณจากการสํารวจ
ทางระบาดวิทยา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังการเกิด
อุบัติการณ
สําคัญในผูปวย
จิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูง 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 
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ตารางท่ี 8 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตท่ีควรมีของประเทศไทย หมวด Mental health care system (ตอ) 

ดัชนีช้ีวัดหมวด 
Mental health 

status 

ความหมาย 
และความสําคัญ 

องคกร
นานาชาต ิ

วิธีคํานวณ 
(ขอมูลที่ตองมี) 

การใชประโยชน ผูใช 
ความถี่
ของ

การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 
(ประเทศ 

ภาค จังหวัด) 

ความ 
สําคัญ 
+ ถึง 
+++ 

แหลงขอมูลที่มี 
(ระบบขอมูล) 

อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จของผูปวยติดสุรา 

จํานวนผูปวยโรคติดสุราที่
เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย 
ตอประมาณการผูปวยโรค
ติดสุราทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคติดสุรา
ที่เสียชีวิตจากการฆาตัว
ตาย 

2. จํานวนผูปวยโรคติดสุรา
ทั้งหมดคาดประมาณ
จากการสํารวจทาง
ระบาดวิทยา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังการเกิด
อุบัติการณ
สําคัญในผูปวย
จิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูง 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จของผูปวยติดสาร
เสพติด 

จํานวนผูปวยโรคติดสาร
เสพติดที่เสียชีวิตจากการ
ฆาตัวตาย ตอประมาณการ
ผูปวยโรคติดสารเสพติด
ทั้งหมด 

 1. จํานวนผูปวยโรคติดสาร
เสพติดที่เสียชีวิตจาก
การฆาตัวตาย 

2. จํานวนผูปวยโรคติดสาร
เสพติดทั้งหมดคาด
ประมาณจากการสํารวจ
ทางระบาดวิทยา 

ประเมินการ
ประสิทธิผลของ
การบริการ
สุขภาพจิตดาน
การดูแลเฝา
ระวังการเกิด
อุบัติการณ
สําคัญในผูปวย
จิตเวชที่มีความ
เส่ียงสูง 

นักวิชา การ 
ผูบริหารผู
กําหนด
นโยบาย 

รายป ประเทศ ภาค 
จังหวัด 

+++ กรมสุขภาพจิต 
กระทรวง
สาธารณสุข 

หมายเหต ุ

AIHW = Australian Institute of Health and Welfare http://www.aihw.gov.au/nhpa/mentalhealth/indicators_df.cfm,  APHO  = Association of public health observatories, UK 
UK QIP = UK Quality Indicator Project®(UK QIP), CIHI = Canadian institute of health information, Canada, ECHI = European Community Health Indicator (project), EU 

http://www.aihw.gov.au/nhpa/mentalhealth/indicators_df.cfm
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