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คำ�นำ�
กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นมหานครที่มีจำ�นวนประชากรหนาแน่นมากที่สุด
ในประเทศไทยและเป็นลำ�ดับที่ 13 ของโลก มีประชากรที่อพยพย้ายถิ่นจากทั่วทุกสารทิศ เข้ามาอาศัยอยู่มากกว่า 10
ล้านคน และมีการเคลือ่ นย้ายของประชากรเข้าออกตลอดเวลา จึงมีความหลากหลายทางด้านเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม ความ
แตกต่างทางด้านรายได้ เศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิต รวมทั้งมีการบริหารจัดการระบบสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบ
แตกต่างจากส่วนภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการสุขภาพจำ�นวนทั้งหมด 4,687 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ในส่วนของ
ภาครัฐหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านสุขภาพระดับท้องถิน่ เป็นลักษณะเขตปกครองพิเศษตามพระราชบัญญัตติ ามระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ซึง่ มีอ�ำ นาจหน้าทีด่ �ำ เนินกิจการในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลด้วย นอกจากนีย้ งั มีหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขจากหลายกรมตัง้
อยู่ในพื้นที่ และหน่วยบริการจากกระทรวงอื่นๆ อีก 6 กระทรวง
สำ�หรับบริการด้านจิตเวช กรมสุขภาพจิตมีหน่วยบริการเฉพาะทางด้านจิตเวชอยู่ 4 แห่ง คือ สถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกลู และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ และ
มีอีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ปริมณฑลร่วมให้บริการด้วย คือ โรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
เมื่อรวมกับหน่วยบริการอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว พบว่ามีหน่วยบริการผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 63 หน่วย
และผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 40 หน่วย
ในกรุงเทพมหานครมีจ�ำ นวนเตียงรองรับผูป้ ว่ ยจิตเวช จำ�นวน 944 เตียง ผูป้ ว่ ยจิตเวชเด็กและวัยรุน่ 309 เตียง
และผู้ป่วยยาเสพติด 74 เตียง
การจัดทำ�ข้อมูลพืน้ ฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพจิต
ที่เป็นปัจจุบัน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้สนใจค้นคว้าได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนดำ�เนินงานด้านสุขภาพจิต ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป
เนื่องจากเขตสุขภาพกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนของหน่วยบริการมาก ช้อมูลต่างๆ ไม่ได้ถูก
เก็บไว้ในระบบเดียวกัน จึงอาจมีความคลาดเคลือ่ นของข้อมูลได้ ทางคณะผู้จดั ทำ�ขออภัยล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ และจะ
พยายามปรับปรุงข้อมูลให้แม่นยำ�และครอบคลุมมากขึ้นในปีถัดไป

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
ผู้อำ�นวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

ก

สารบัญ
คำ�นำ�
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภาพ
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลการปกครอง
ข้อมูลประชากร
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพจิต
สภาวะสุขภาพจิตของประชาชน
สถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
สถานการณ์โรคซึมเศร้า
สถานการณ์การฆ่าตัวตาย
สถานการณ์ความสุขของประชาชน
สถานการณ์สุขภาพจิตช่วงปฐมวัย
สถานการณ์สุขภาพจิตช่วงวัยเรียน
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
บทที่ 3 ข้อมูลหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
หน่วยบริการสุขภาพจิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หน่วยบริการเฉพาะทาง สังกัดกรมสุขภาพจิต
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ก. แบบคัดกรองสุขภาพจิต
 ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ
Thai Happiness Indicator. (TMHI-15)
 แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำ�ถาม (2Q)
 แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำ�ถาม (9Q)
 แบบประเมินแนวโน้ม/ความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 8 คำ�ถาม (8Q)
 แบบประเมินความเครียด (ST-5)
 แบบประเมินความเครียด (SPST–20)
ภาคผนวก ข. ข้อมูลศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
 ข้อมูลศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ข

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

หน้า
ก
ข
ค
จ
1
2
3
7
15
16
23
23
30
35
37
39
41
44
46
49
50
63
67
77
78
79
81
82
83
84
85
87
88

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนประชากรชายหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�แนกตาม
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แผนที่แสดงการแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โครงสร้างหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
จำ�นวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 จำ�แนกตามช่วงอายุ
จำ�นวนระดับหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แผนภูมิแท่งแสดงจำ�นวนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการคลินิกสุขภาพจิต
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำ�แนก 8 กลุ่มโรค เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ 2556-2557
แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนการบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)
ให้กับผู้ที่อยู่ในและนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557
ของโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต
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แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD)
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลจิตเวช
ในสังกัดกรมสุขภาพจิต
แผนภูมิแท่งแสดงจำ�นวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ปีงบประมาณ 2557
ของโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต แยกตามเขตในกรุงเทพฯ
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บ ท ที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร มีชื่อเต็มว่า “กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราช
ธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” เป็นเมืองหลวงและ
นครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการ
ธนาคาร การพาณิชย์ การสือ่ สาร และความเจริญของประเทศ นอกจากนีย้ งั เป็นเมืองทีม่ ชี อื่ ยาวทีส่ ดุ ในโลกอีกด้วย ตัง้
อยูบ่ นสามเหลีย่ มปากแม่นาํ้ เจ้าพระยา มีแม่นาํ้ เจ้าพระยาไหลผ่านและแบ่งเมืองออกเป็น 2 ฝัง่ คือ ฝัง่ พระนครและฝัง่
ธนบุรี โดยกรุงเทพมหานครมีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 5,692,284 คน
(สำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ.2557) หากนับรวมประชากรแฝง ประชากรที่
เดินทางจากปริมณฑลเข้ามาทำ�งานในกรุงเทพฯ และชาวต่างชาติ จะพบว่ามีประชากรในกรุงเทพฯมากกว่า 10 ล้านคน
มีผู้กล่าวว่ากรุงเทพมหานครเป็น “เอกนครที่สุดในโลก” เพราะมีประชากรมากกว่านครที่มีประชากรมากเป็นอันดับ
สองถึงสี่สิบเท่า
กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิได้มีสถานะเป็นจังหวัด คำ�ว่า กรุงเทพมหานคร
นัน้ ยังใช้เรียกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของกรุงเทพมหานครอีกด้วย ปัจจุบนั กรุงเทพมหานครเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารท้องถิน่
โดยตรง กรุงเทพมหานครมีบทบาทและความสำ�คัญทัง้ ในฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ ความเป็นรูปแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร ดังเห็น
จากการมีพระราชบัญญัติเฉพาะองค์การ นั่นคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528
นอกจากนี้รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครยังเป็นระบบชั้นเดียว หมายถึง กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรเดียวที่รับ
ผิดชอบดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่จังหวัดอื่นๆ มีระบบการปกครองท้องถิ่นเป็นสองชั้น คือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในระดับบน ส่วนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บลในระดับล่าง (http://www.kpi.
ac.th/wiki/index.php, 27 กรกฎาคม 2557)
สัญลักษณ์ประจำ�กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ
พระหัตถ์ทรงสายฟ้า และต้นไม้ประจำ�กรุงเทพมหานคร คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)
คำ�ขวัญของกรุงเทพมหานคร คือ “กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง
เมืองหลวงของประเทศไทย” (http://www.th.wikipedia.orgwiki, 27 กรกฎาคม 2557)
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ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
กรุงเทพมหานครมีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดทีใ่ หญ่เป็นอันดับที่ 68 ของไทย และ
มีแม่นํ้าเจ้าพระยาซึ่งทอดตัวยาว 372 กิโลเมตรพาดผ่านจังหวัด ทำ�ให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วน
หนึ่งของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนมาก
ในกรุงเทพมหานครเป็นทีร่ าบลุม่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่นาํ้ ซึง่ เกิดจากตะกอนนาํ้ พา มีระดับ
ความสูงจากระดับนาํ้ ทะเลปานกลางประมาณ 1.5-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสูอ่ า่ วไทยทางทิศใต้ และ
เฉพาะลุม่ แม้นาํ้ เจ้าพระยาตอนล่างจะอยูส่ งู กว่าระดับนาํ้ ทะเลไม่เกิน 1.5 เมตร ทำ�ให้เกิดปัญหานาํ้ ท่วมบ่อยครัง้ ในช่วง
ฤดูมรสุม
กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าวไทยตอนใน ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรปราการ และอ่าวไทย (ส่วนทีเ่ ป็นอ่าวไทยทีเ่ ป็นพืน้ ทีเ่ ดิมของจังหวัด
ธนบุรี ปัจจุบันคือเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าวไทยกับจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ)
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐม
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตร้อน มีภูมิอากาศร้อนแบบทุ่งหญ้าสะวันนา อากาศของกรุงเทพมหานครได้
รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือน
พฤศจิกายน-กลางเดือนกุมภาพันธ์) ทำ�ให้มฝี นตกในช่วงบ่ายถึงค่�ำ อย่างสม่�ำ เสมอ และยังก่อให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่าน
ในเดือนพฤษภาคมกับเดือนกันยายน ซึง่ ทำ�ให้มฝี นตกหนักกว่าปกติ แต่ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม ร่องมรสุมนีจ้ ะ
เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางเหนือ ทำ�ให้ฝนตกน้อยลง เดือนพฤศจิกายน เมื่อซีกโลกเหนือหันออกจากดวงอาทิตย์ หย่อม
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมา มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ พัดเอาความแห้งแล้งและหนาวเย็นมา ทำ�ให้
อากาศเย็นและแห้ง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆและฝนตกน้อย ครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะอ่อนกำ�ลังลง เป็นการเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศจะร้อนขึ้นเรื่อย ๆ กระแสลมในช่วงนี้จะพัดมาจากทางใต้ หรือ
ตะวันออกเฉียงใต้
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ข้อมูลการปกครอง
กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มีหน้าที่
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งหน่วยงานในสังกัดเป็น 16 สำ�นัก และอีก
4 หน่วยงาน มีการแบ่งพืน้ ทีใ่ นการปกครอง เป็นเขตย่อย 50 เขต มีส�ำ นักงานเขตรับผิดชอบดูแลแต่ละเขตอย่างชัดเจน
รายละเอียดตามผังโครงสร้างดังนี้
แผนภาพที่ 1 แผนที่แสดงการแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1. เขตพระนคร
11. เขตลาดกระบัง 21. เขตบางขุนเทียน 31. เขตบางคอแหลม
2. เขตดุสิต
12. เขตยานนาวา 22. เขตภาษีเจริญ 32. เขตประเวศ
3. เขตหนองจอก
13. เขตสัมพันธวงศ์ 23. เขตหนองแขม 33. เขตคลองเตย
4. เขตบางรัก
14. เขตพญาไท
24. เขตราษฎร์บูรณะ 34. เขตสวนหลวง
5. เขตบางเขน
15. เขตธนบุรี
25. เขตบางพลัด 35. เขตจอมทอง
6. เขตบางกะปิ
16. เขตบางกอกใหญ่ 26. เขตดินแดง
36. เขตดอนเมือง
7. เขตปทุมวัน
17. เขตห้วยขวาง 27. เขตบึงกุ่ม
37. เขตราชเทวี
8. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 18. เขตคลองสาน 28. เขตสาทร
38. เขตลาดพร้าว
9. เขตพระโขนง
19. เขตตลิ่งชัน
29. เขตบางซื่อ
39. เขตวัฒนา
10. เขตมีนบุรี
20. เขตบางกอกน้อย 30. เขตจตุจักร
40. เขตบางแค

41. เขตหลักสี่
42. เขตสายไหม
43. เขตคันนายาว
44. เขตสะพานสูง
45. เขตวังทองหลาง
46. เขตคลองสามวา
47. เขตบางนา
48. เขตทวีวัฒนา
49. เขตทุ่งครุ
50. เขตบางบอน
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แผนภาพที่ 2 โครงสร้างหน่วยงาน สังกัดกรุงเทพมหานคร

1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร : ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานคร
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ 4 ปี
2. สภากรุงเทพมหานคร : สภากรุงเทพมหานครทำ�หน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติของกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย สมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งมีวาระในการดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ปี
3. สำ�นักและสำ�นักงานเขต : การบริหารของกรุงเทพมหานครมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย
สำ�นักและ สำ�นักงานเขต สำ�นักงานเป็นการแบ่งการบริหารงานกรุงเทพมหานครตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ปัจจุบัน
ประกอบด้วย 16 สำ�นัก ส่วนสำ�นักงานเขตเป็นการแบ่งการบริหารงานตามพืน้ ที่ และมีบทบาทความรับผิดชอบในการ
จัดบริการสาธารณะให้ประชาชนโดยตรง ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของสำ�นักงานเขต คือ ผู้อำ�นวยการเขต ซึ่งเป็น
ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
4
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สำ�นักในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 16 สำ�นัก ได้แก่
1. สำ�นักปลัดกรุงเทพมหานคร
2. สำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผล
3. สำ�นักการคลัง
4. สำ�นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. สำ�นักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
6. สำ�นักการโยธา
7. สำ�นักการจราจรและขนส่ง
8. สำ�นักผังเมือง
9. สำ�นักเทศกิจ
10. สำ�นักการระบายนํ้า
11. สำ�นักสิ่งแวดล้อม
12. สำ�นักการศึกษา
13. สำ�นักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
14. สำ�นักพัฒนาสังคม
15. สำ�นักการแพทย์
16. สำ�นักอนามัย
หน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 หน่วยงานได้แก่
1. สำ�นักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
2. สำ�นักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
4. การพาณิชย์กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ 50 เขต ได้แก่
1. สำ�นักงานเขตคลองสาน
2. สำ�นักงานเขตบึงกุ่ม
3. สำ�นักงานเขตคลองสามวา
4. สำ�นักงานเขตปทุมวัน
5. สำ�นักงานเขตคลองเตย
6. สำ�นักงานเขตประเวศ
7. สำ�นักงานเขตคันนายาว
8. สำ�นักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
9. สำ�นักงานเขตจตุจักร
10. สำ�นักงานเขตพญาไท
11. สำ�นักงานเขตจอมทอง
12. สำ�นักงานเขตพระนคร
13. สำ�นักงานเขตดอนเมือง
14. สำ�นักงานเขตพระโขนง
15. สำ�นักงานเขตดินแดง
16. สำ�นักงานภาษีเจริญ
17. สำ�นักงานเขตดุสิต
18. สำ�นักงานเขตมีนบุรี
19. สำ�นักงานเขตตลิ่งชัน
20. สำ�นักงานเขตยานนาวา
21. สำ�นักงานเขตทวีวัฒนา
22. สำ�นักงานเขตราชเทวี
23. สำ�นักงานเขตทุ่งครุ
24. สำ�นักงานเขตราษฎร์บูรณะ
25. สำ�นักงานเขตธนบุรี
26. สำ�นักงานเขตลาดกระบัง
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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27. สำ�นักงานเขตบางกะปิ
29. สำ�นักงานเขตบางกอกน้อย
31. สำ�นักงานเขตบางกอกใหญ่
33. สำ�นักงานเขตบางขุนเทียน
35. สำ�นักงานเขตบางเขน
37. สำ�นักงานเขตบางคอแหลม
39. สำ�นักงานเขตบางซื่อ
41. สำ�นักงานเขตบางนา
43. สำ�นักงานเขตบางบอน
45. สำ�นักงานเขตบางพลัด
47. สำ�นักงานเขตบางรัก
49. สำ�นักงานเขตบางแค

28. สำ�นักงานเขตลาดพร้าว
30. สำ�นักงานเขตวังทองหลาง
32. สำ�นักงานเขตวัฒนา
34. สำ�นักงานเขตสะพานสูง
36. สำ�นักงานเขตสาทร
38. สำ�นักงานเขตสายไหม
40. สำ�นักงานเขตสัมพันธวงศ์
42. สำ�นักงานเขตสวนหลวง
44. สำ�นักงานเขตหนองจอก
46. สำ�นักงานเขตหนองแขม
48. สำ�นักงานเขตหลักสี่
50. สำ�นักงานเขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 50 เขต ได้แก่
1) พื้นที่ชั้นใน ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตบางรัก
เขตวัฒนา เขตยานนาวา เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตดุสิต เขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง
เขตคลองเตย เขตจตุจักร เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และ เขตดินแดง รวม 21 เขต
2) พื้นที่ชั้นกลาง ประกอบด้วย เขตพระโขนง เขตประเวศ เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม เขตบางพลัด เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ เขตสวนหลวง เขตบางนา เขตทุ่งครุ เขตบางแค
เขตวังทองหลาง เขตคันนายาว เขตสะพานสูง และเขตสายไหม รวม 18 เขต
3) พื้นที่ชั้นนอก ประกอบด้วย เขตมีนบุรี เขตดอนเมือง เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน
เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตหลักสี่ เขตคลองสามวา เขตบางบอน และเขตทวีวัฒนา รวม 11 เขต
การจัดแบ่งพื้นที่ 50 เขต ออกเป็น 6 กลุ่มเขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมือง ได้แก่
1) กลุ่ ม เขตกรุ ง ธนเหนื อ ประกอบด้ ว ย เขตธนบุ รี เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน
เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา และเขตตลิ่งชัน (8 เขต)
2) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วยเขตสัมพันธวงศ์ เขตดุสิต เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตดินแดง เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง (9 เขต)
3) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วยเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ
เขตบางขุนเทียน และเขตบางบอน (7 เขต)
4) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตคันนายาว เขตสะพานสูง
เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตประเวศ (9 เขต)
5) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร
เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง (10 เขต)
6) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตสายไหม
เขตบางเขน และเขตดอนเมือง (7 เขต)
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แผนภาพที่ 3 แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลประชากร
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองทีใ่ หญ่เป็นอันดับที่ 73 ของโลก เป็นมหานครทีม่ จี �ำ นวนประชากรหนาแน่นมากทีส่ ดุ
ในประเทศไทยและเป็นลำ�ดับที่ 13 ของโลก ปัจจุบนั มีการคาดประมาณจำ�นวนประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร
ว่ามีมากกว่า 10 ล้านคน โดยเป็นประชากรตามทะเบียนบ้านจำ�นวน 5,692,284 คน ชาย 2,695,519 คน และหญิง
2,996,765 คน
ประชากรวัยเด็ก (อายุตาํ่ กว่า 15 ปี) จำ�นวน 886,446 คน วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) จำ�นวน 3,703,227 คน
และผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำ�นวน 790,573 คน โดยเขตสายไหมมีประชาการมากที่สุด จำ�นวน 194,511 คน
น้อยที่สุดในเขตสัมพันธวงศ์ จำ�นวน 26,359 คน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 3,624.73 คน/ตารางกิโลเมตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีความหนาแน่นมากที่สุด จำ�นวน 25,941 คน/ตารางกิโลเมตร เขตหนองจอกมีความหนา
แน่นน้อยที่สุดจำ�นวน 677 คน/ตารางกิโลเมตร
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แผนภาพที่ 4 จำ�นวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 จำ�แนกตามช่วงอายุ

ที่มา: สถิติ 2557 กรุงเทพมหานคร, สำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

การแบ่งลักษณะประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยสำ�นักทะเบียนกลาง กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย มีการแบ่งตาม “ประกาศจำ�นวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎร์ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557” รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนประชากรชายหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามลักษณะประชากร ประจำ�ปี พ.ศ. 2557
ลักษณะข้อมูล

แยกตามเพศ
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
 ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำ�นวยการ
ทะเบียนกลางกำ�หนดให้จัดทำ�ขึ้นสำ�หรับ ลงรายการบุคคล
ที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
 ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)

ชาย
2,695,519

หญิง
2,996,765

รวม
5,692,284

2,596,292
25,262
53,241

2,920,778
19,163
43,011

5,517,070
44,425
96,252

20,724

13,813

34,537

ที่มา: เว็บไซต์ http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557
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กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จำ�แนกข้อมูลจำ�นวนประชากรและจำ�นวนบ้านในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เป็นรายเขตและรายแขวง จำ�นวน 50 เขต 168 แขวง รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 2 แสดงจำ�นวนประชากรชายหญิงและจำ�นวนบ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามรายเขตและ
รายแขวงประจำ�ปี พ.ศ. 2556
เขตปกครอง
กรุงเทพมหานคร
เขตพระนคร
แขวงพระบรมมหาราชวัง
แขวงวังบูรพาภิรมย์
แขวงวัดราชบพิธ
แขวงสำ�ราญราษฎร์
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
แขวงเสาชิงช้า
แขวงบวรนิเวศ
แขวงตลาดยอด
แขวงชนะสงคราม
แขวงบ้านพานถม
แขวงบางขุนพรหม
แขวงวัดสามพระยา
เขตดุสิต
แขวงดุสิต
แขวงวชิรพยาบาล
แขวงสวนจิตรลดา
แขวงสี่แยกมหานาค
แขวงถนนนครไชยศรี
เขตหนองจอก
แขวงกระทุ่มราย
แขวงหนองจอก
แขวงคลองสิบ
แขวงคลองสิบสอง
แขวงโคกแฝด
แขวงคู้ฝั่งเหนือ
แขวงลำ�ผักชี
แขวงลำ�ต้อยติ่ง

ชาย
2,694,921
27,279
2,695
6,311
1,606
1,860
1,524
1,192
2,454
1,271
1,028
3,262
2,591
1,485
57,158
9,105
5,411
4,823
4,018
33,801
77,988
17,331
9,062
4,223
4.974
15,975
8,130
13,847
4,446

หญิง
2,991,331
29,405
1,921
5,924
1,978
1,800
2,013
1,349
3,240
1,576
1,113
4,275
2,548
1,668
49,653
6,849
6,974
5,185
4,038
26,607
81,974
18,275
9,645
4,309
5,128
16,593
8,543
14,947
4,507

รวม
จำ�นวนบ้าน
5,686,252 2,593,827
56,684
19,257
4,616
1,304
12,235
5,344
3,584
982
3,660
1,135
3,537
992
2,541
707
5,694
1,637
2,847
1,225
2,141
825
7,537
2,030
5,139
2,104
3,153
972
106,811
32,082
15,954
3,619
12,385
3,058
10,008
2,466
8,056
2,416
60,408
20,523
159,962
54,857
35,606
13,741
18,707
6,163
8,532
1,979
10,102
3,162
32,568
10,412
16,673
5,587
28,821
11,328
8,953
2,485

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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เขตปกครอง

เขตบางรัก
แขวงมหาพฤฒาราม
แขวงสีลม
แขวงสุริยวงศ์
แขวงบางรัก
แขวงสี่พระยา
เขตบางเขน
แขวงอนุสาวรีย์
แขวงท่าแร้ง
เขตบางกะปิ
แขวงคลองจั่น
แขวงหัวหมาก
เขตปทุมวัน
แขวงรองเมือง
แขวงวังใหม่
แขวงปทุมวัน
แขวงลุมพินี
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
แขวงป้อมปราบ
แขวงวัดเทพศิรินทร์
แขวงคลองมหานาค
แขวงบ้านบาตร
แขวงวัดโสมนัส
เขตพระโขนง
แขวงบางจาก
เขตมีนบุรี
แขวงมีนบุรี
แขวงแสนแสบ
เขตลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง
แขวงคลองสองต้นนุ่น
แขวงคลองสามประเวศ
แขวงลำ�ปลาทิว
แขวงทับยาว

10

ชาย
21,792
5,895
6,466
2,511
1,595
5,325
91,.208
48,070
43,138
67,959
37,463
30,496
24,300
8,904
4,191
2,128
9,077
24,342
8,068
3,878
4,870
3,798
3,728
42,767
42,767
65,517
44,603
20,914
79,315
13,998
31,246
7,264
10,401
12,670

หญิง
24,322
6,666
7,069
2,784
1,576
6,227
99,336
49,751
49,585
81,097
44,582
36,515
28,313
9,654
4,281
4,124
10,254
25,750
8,540
3,911
5,493
3,901
3,905
50,007
50,007
73,144
50,945
22,190
86,409
15,326
34,335
8,011
11,038
13,782
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รวม
จำ�นวนบ้าน
46,114
26,777
12,561
4,944
13,535
11,042
5,295
4,318
3,171
1,245
11,552
5,228
190,544
95,741
97,821
51,053
92,723
44,688
149,056
95,265
82,045
45,684
67,011
49,581
52,613
26,970
18,558
6,910
8,472
5,026
6,252
1,070
19,331
13,964
50,092
19,529
16,608
6,438
7,789
2,751
10,363
5,507
7,699
2,616
7,633
2,217
92,774
45,125
92,774
45,125
138,661
53,584
95,557
40,671
43,104
12,913
165,724
77,688
29,324
14,828
65,581
29,059
15,275
8,355
21,439
10,010
26,452
13,177

เขตปกครอง

แขวงขุมทอง
เขตยานนาวา
แขวงช่องนนทรี
แขวงบางโพงพาง
เขตสัมพันธวงศ์
แขวงจักรวรรดิ์
แขวงสัมพันธวงศ์
แขวงตลาดน้อย
เขตพญาไท
แขวงสามเสนใน
เขตธนบุรี
แขวงวัดกัลยาณ์
แขวงหิรัญรูจี
แขวงบางยี่เรือ
แขวงบุคคโล
แขวงตลาดพลู
แขวงดาวคะนอง
แขวงสำ�เหร่
เขตบางกอกใหญ่
แขวงวัดอรุณ
แขวงวัดท่าพระ
เขตห้วยขวาง
แขวงห้วยขวาง
แขวงบางกะปิ
แขวงสามเสนนอก
เขตคลองสาน
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
แขวงคลองสาน
แขวงบางลำ�ภูล่าง
แขวงคลองต้นไทร
เขตตลิ่งชัน
แขวงคลองชักพระ
แขวงตลิ่งชัน
แขวงฉิมพลี
แขวงบางพรม

ชาย
3,736
38,574
23,339
15,235
13,088
4,102
5,028
3,958
36,109
36,109
55,653
4,735
6,221
11,296
8,296
8,470
8,761
7,874
33,585
7,134
26,451
36,107
10,522
7,917
17,668
35,488
7,014
7,319
12,218
8,937
50,109
5,135
12,314
11,517
6,704

หญิง
3,917
42,588
26,206
16,382
13,844
4,135
5,333
4,376
36,386
36,386
61,883
5,377
7,038
12,137
9,453
9,402
9,650
8,826
37,502
7,494
30,008
42,836
12,664
8,867
21,305
40,277
7,794
8,056
14,024
10,403
56,083
5,693
13,816
13,092
7,365

รวม
จำ�นวนบ้าน
7,653
2,259
81,162
47,980
49,545
29,846
31,617
18,134
26,932
13,252
8,237
5,020
10,361
4,478
8,334
3,754
72,495
38,415
72,495
38,415
117,536
48,510
10,112
2,746
13,259
3,959
23,433
7,567
17,749
9,089
17,872
7,113
18,411
9,430
16,700
8,606
71,087
26,739
14,628
3,957
56,459
22,782
78,943
59,649
23,186
22,178
16,784
15,178
38,973
22,293
75,765
36,495
14,808
5,060
15,375
5,715
26,242
12,555
19,340
13,165
106,192
38,825
10,828
4,572
26,130
10,023
24,609
8,968
14,069
4,426
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เขตปกครอง
แขวงบางระมาด
แขวงบางเชือกหนัง
เขตบางกอกน้อย
แขวงศิริราช
แขวงบ้านช่างหล่อ
แขวงบางขุนนนท์
แขวงบางขุนศรี
แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางขุนเทียน
แขวงท่าข้าม
แขวงแสมดำ�
เขตภาษีเจริญ
แขวงบางหว้า
แขวงบางด้วน
แขวงบางจาก
แขวงบางแวก
แขวงคลองขวาง
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
แขวงคูหาสวรรค์
เขตบางคอแหลม
แขวงบางคอแหลม
แขวงวัดพระยาไกร
แขวงบางโคล่
เขตประเวศ
แขวงประเวศ
แขวงหนองบอน
แขวงดอกไม้
เขตคลองเตย
แขวงคลองเตย
แขวงคลองตัน
แขวงพระโขนง
เขตสวนหลวง
แขวงสวนหลวง
เขตจอมทอง
แขวงบางขุนเทียน
12

ชาย
9,103
5,336
56,090
8,920
17,019
4,470
15,901
9,780
80,540
25,277
55,263
60,901
17,945
14,327
3,836
8,826
5,239
7,541
3,187
44,802
12,309
13,605
18,888
77,368
36,839
20,027
20,502
51,941
35,209
5,475
11,257
54,087
54,087
75,457
18,713

หญิง
10,117
6,000
61,413
7,987
17,821
5,220
18,781
11,604
89,074
27,963
61,111
68,658
20,006
15,862
4,446
10,210
5,910
8,551
3,673
48,706
13,336
14,794
20,576
86,117
40,706
22,727
22,684
56,125
37,141
6,312
12,672
62,601
62,601
81,699
20,184
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รวม
จำ�นวนบ้าน
19,220
7,103
11,336
3,733
117,503
46,616
16,907
4,284
34,840
11,332
9,690
4,389
34,682
13,123
21,384
13,488
169,614
77,350
53,240
25,600
116,374
51,750
129,559
49,968
37,951
19,013
30,189
8,898
8,282
3,506
19,036
7,384
11,149
3,480
16,092
5,800
6,860
1,887
93,508
36,346
25,645
9,851
28,399
9,901
39,464
16,594
163,485
74,913
77,545
29,579
42,754
22,081
43,186
23,253
108,066
62,642
72,350
31,781
11,787
10,967
23,929
19,894
116,688
62,255
116,688
62,255
157,156
61,962
38,897
13,784

เขตปกครอง

แขวงบางค้อ
แขวงบางมด
แขวงจอมทอง
เขตดอนเมือง
แขวงสีกัน
แขวงดอนเมือง
แขวงสนามบิน
เขตราชเทวี
แขวงทุ่งพญาไท
แขวงถนนพญาไท
แขวงถนนเพชรบุรี
แขวงมักกะสัน
เขตลาดพร้าว
แขวงลาดพร้าว
แขวงจระเข้บัว
เขตวัฒนา
แขวงคลองเตยเหนือ
แขวงคลองตันเหนือ
แขวงพระโขนงเหนือ
เขตบางแค
แขวงบางแค
แขวงบางแคเหนือ
แขวงบางไผ่
แขวงหลักสอง
เขตหลักสี่
แขวงทุ่งสองห้อง
แขวงตลาดบางเขน
เขตสายไหม
แขวงสายไหม
แขวงออเงิน
แขวงคลองถนน
เขตคันนายาว
แขวงคันนายาว
แขวงรามอินทรา

ชาย
17,261
21,514
17,969
83,714
31,756
38,357
13,601
35,239
15,109
4,211
7,130
8,789
55,821
43,471
12,350
38,976
3,947
24,651
10,378
90,017
18,468
28,581
19,119
23,849
52,164
38,769
13,395
90,289
34,861
15,423
40,005
42,189
19,505
22,684

หญิง
18,686
23,666
19,163
84,113
30,654
43,349
10,110
38,311
15,900
5,095
8,116
9,200
66,620
51,429
15,191
43,661
4,549
26,760
12,352
102,102
20,893
32,591
21,345
27,273
56,885
41,652
15,233
101,247
39,835
16,963
44,449
48,248
21,536
26,712

รวม
จำ�นวนบ้าน
35,947
13,622
45,180
19,943
37,132
14,613
167,827
67,797
62,410
23,844
81,706
34,426
23,711
9,527
73,550
43,242
31,009
10,238
9,306
8,968
15,246
10,397
17,989
13,639
122,441
52,300
94,900
40,764
27,541
11,536
82,637
62,049
8,496
12,641
514,711
32,495
22,730
16,913
192,119
77,864
39,361
21,177
61,172
22,081
40,464
13,405
51,122
21,201
109,049
47,272
80,421
34,220
28,628
13,052
191,536
89,604
74,696
30,758
32,386
18,995
84,454
39,851
90,437
39,200
41,041
14,787
49,396
24,413
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เขตปกครอง

เขตสะพานสูง
แขวงสะพานสูง
เขตวังทองหลาง
แขวงวังทองหลาง
แขวงสะพานสอง
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
แขวงพลับพลา
เขตคลองสามวา
แขวงสามวาตะวันตก
แขวงสามวาตะวันออก
แขวงบางชัน
แขวงทรายกองดิน
แขวงทรายกองดินใต้
เขตบางนา
แขวงบางนา
เขตทวีวัฒนา
แขวงทวีวัฒนา
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทุ่งครุ
แขวงบางมด
แขวงทุ่งครุ
เขตบางบอน
แขวงบางบอน
เขตหนองแขม
แขวงหนองแขม
แขวงหนองค้างพลู
เขตราษฎร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ
แขวงบางปะกอก
เขตบางพลัด
แขวงบางพลัด
แขวงบางอ้อ
แขวงบางบำ�หรุ
แขวงบางยี่ขัน

14

ชาย
42,270
42,270
52,749
11,904
5,951
13,964
20,930
82,801
24,396
11,863
33,805
5,028
7,709
44,877
44,877
35,755
10,542
25,213
55,457
25,097
30,360
50,830
50,830
71,202
35,128
36,074
41,210
16,308
24,902
45,389
11,847
12,193
8,703
12,646

หญิง
49,088
49,088
62,056
14,143
6,995
16,235
24,683
91,396
27,077
12,684
38,357
5,408
7,870
50,327
50,327
41,035
11,786
29,246
62,205
28,254
33,951
55,255
55,255
80,675
40,460
40,215
44,615
18,122
26,493
52,724
13,710
14,055
10,842
14,117
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รวม
จำ�นวนบ้าน
91,358
34,027
91,358
34,027
114,805
57,178
26,047
12,122
12,946
6,125
30,199
13,075
45,613
25,857
174,197
70,269
51,473
20,558
24,547
8,526
72,162
33,285
10,436
3,964
15,579
3,936
95,204
56,819
95,204
56,819
76,787
30,833
22,328
7,895
54,459
22,938
117,662
47,130
53,351
24,204
64,311
22,926
106,085
47,459
106,085
47,459
151,877
56,222
75,588
26,921
76,289
29,301
85,825
33,859
34,430
13,231
51,395
206,287
98,113
45,817
25,557
9,083
26,248
11,645
19,545
12,948
26,763
12,141

เขตปกครอง

ชาย
66,920
32,481
12,984
21,461
75,600
21,457
9,777
18,268
13,676
12,422
60,096
60,096
61,839
40,865
20,974
39,987
19,418
10,535
10,034

เขตบึงกุ่ม
แขวงคลองกุ่ม
แขวงนวมินทร์
แขวงนวลจันทร์
เขตจตุจักร
แขวงลาดยาว
แขวงเสนานิคม
แขวงจันทรเกษม
แขวงจอมพล
แขวงจตุจักร
เขตดินแดง
แขวงดินแดง
เขตบางซื่อ
แขวงบางซื่อ
แขวงวงศ์สว่าง
เขตสาทร
แขวงวัดทุ่งดอน
แขวงยานนาวา
แขวงทุ่งมหาเมฆ

หญิง
78,896
37,604
15,699
25,593
85,348
24,243
10,570
20,867
16,791
12,877
68,742
68,742
68,672
44,273
24,399
43,911
21,926
11,787
10,198

รวม
จำ�นวนบ้าน
145,822
67,801
70,085
30,354
28,683
11,580
47,054
25,867
160,948
96,304
45,700
23,426
20,347
11,889
39,135
23,605
30,467
24,050
25,299
128,838
55,591
128,838
55,591
130,511
49,995
85,138
31,414
45,373
18,581
83,898
36,403
41,344
15,075
22,322
8,573
20,232
12,755

ที่มา: สำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556)
เว็บไซด์ http://203.155.220.230/info/esp/population_Dec56.htm

ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
จากข้อมูลสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ เดือนกันยายน 2557 พบว่าประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครมีสิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงจำ�นวนและร้อยละของผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาลตามระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน
ตามทะเบียนราษฎร์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระบบหลักประกันสุขภาพ
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สิทธิประกันสังคม
สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
สิทธิอื่นๆเช่นครูเอกชนคนไทยต่างแดน
ค่าว่าง
รวมทั้งหมด

จำ�นวน
3,934,143
3,092,673
756,809
113,113
98,768
6,149,873

ร้อยละ

49
39
10
1
1
100.00

ที่มา: สำ�นักบริหารงานทะเบียนหลักประกันสุขภาพ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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จากจำ�นวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอยู่จริง และมีสิทธิในการรักษาพยาบาลตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่าเป็นทัง้ ผูท้ มี่ ที ะเบียนบ้านและทีไ่ ม่มที ะเบียนบ้านในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และ
ผู้ที่มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดมีมากถึงร้อยละ 23.17 รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนและร้อยละของผูม้ สี ทิ ธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รัฐ ในกระทรวงสาธารณสุข (นอกสำ�นักงานปลัดกระทรวง)
รัฐ นอกกระทรวงสาธารณสุข
เอกชน
รัฐ พิเศษ
ไม่ระบุ
รวม

จำ�นวน
503,285
1,578,951
4,985,442
49,170
877,655
503,285

ร้อยละ
6
20
62
1
11
100

ที่มา : สำ�นักบริหารงานทะเบียนหลักประกันสุขภาพ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557

ข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพ
จากข้อมูลหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้
จากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำ�นวนทั้งหมด 4,687 แห่ง แบ่งเป็นหน่วยบริการ
สุขภาพที่มีเตียงรองรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจำ�นวน 141 แห่ง และไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำ�นวน 4,546 แห่ง มีเตียงรองรับ
ผู้ป่วยเพื่อรับไว้รักษาพยาบาลจำ�นวน 31,622 เตียง เป็นภาครัฐ 17,769 เตียง (56.19%) ภาคเอกชน 13,853 เตียง
(43.81%) รายละเอียดดังตาราง
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ตารางที่ 5 แสดงจำ�นวนและร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพและเตียง เพื่อรับรักษาพยาบาลของประชาชนในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประเภทหน่วยบริการสุขภาพ
1. มีเตียงรองรับผู้ป่วย (ทุกสังกัด)
2. ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย (ทุกสังกัด)
รวมทั้งหมด
1. กรณีมีเตียงรองรับผู้ป่วย
1.1 ภาครัฐ
1) สังกัดกรุงเทพมหานคร
2) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3) สังกัดรัฐอื่นและมูลนิธิ
1.2 ภาคเอกชน
รวมกรณีมีเตียงรองรับผู้ป่วย
2. กรณีไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย
2.1 ภาครัฐ
2.2 เอกชน (คลินิก)
รวมกรณีไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย

จำ�นวนหน่วย
บริการ
141
4,546
4,687

ร้อยละ

จำ�นวนเตียง

ร้อยละ

3
97
100

31,622
0
31,622

100
0
100

9
13
19
100
141

6.38
9.22
13.48
70.92
100

1,576
5,871
10,322
13,853
31,622

4.98
18.57
32.64
43.81
100

136
4,410
4,546

2.99
97.01
100

0
0
0

0
0
0

ที่มา: สำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ข้อมูล ณ ธันวาคม 2556)

1. หน่วยบริการที่มีเตียงรองรับผู้ป่วย
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ส�ำ นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับหน่วยบริการทีม่ เี ตียงรองรับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามศักยภาพและความสามารถ โดยใช้เกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดขึ้น ดังนี้
1. โรงพยาบาลรับส่งต่อระดับต้น (First-Level Hospital) แบ่งเป็น 3 ระดับ
1.1 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3)
1.2 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2)
1.3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1)
2. โรงพยาบาลรับส่งต่อระดับกลาง (Middle- Level Hospital)
2.1 โรงพยาบาลแม่ข่าย (M1)
2.2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M2) (จำ�นวนเตียงตํ่ากว่า 200)
3. โรงพยาบาลรับส่งต่อระดับสูง
3.1 โรงพยาบาลทั่วไป (S: Standard- Level Hospital) (จำ�นวนเตียง 300-500)
3.2 โรงพยาบาลศูนย์ (A: Advance- Level Hospital)
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งระดับหน่วยบริการสุขภาพในเขต
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทีม่ เี ตียงรองรับผูป้ ว่ ยไว้คา้ งคืนตามศักยภาพและความสามารถคร่าวๆในเบือ้ งต้น ตามเกณฑ์ขา้ งต้น
ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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ตารางที่ 6 แสดงจำ � นวนและร้ อ ยละของหน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพประเภทที่ มี เ ตี ย งรองรั บ ผู้ ป่ ว ยในเขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามระดับศักยภาพและความสามารถในการให้บริการตามเกณฑ์กระทรวง
สาธารณสุข
หน่วยบริการสุขภาพ
จำ�แนกตามสังกัด
1. กระทรวงสาธารณสุข
2. กรุงเทพมหานคร
3. กระทรวงศึกษาธิการ
4. กระทรวงกลาโหม
5. หน่วยงานอิสระ
6. สำ�นักนายกรัฐมนตรี
7. กระทรวงการคลัง
8. กระทรวงคมนาคม
9. กระทรวงมหาดไทย
10. กระทรวงยุติธรรม
11. มูลนิธิ
12. เอกชน
รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

13
9
5
5
3
1
1
1
1
1
1
100
141

9.22
6.38
3.55
3.55
2.13
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71
70.92
100

ระดับหน่วยบริการตามศักยภาพ/ความสามารถ
ศูนย์
รพศ.
รพท. ระดับกลาง
(A:Advance)
(S:Standard)
(M:Middle)
เชี่ยวชาญ
2
9
0
2
1
0
3
5
3
1
0
1
3
0
1
1
1
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
20
79
11
12
25
93

ที่มา : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2556)

18

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

แผนภาพที่ 5 แสดงจำ�นวนระดับหน่วยบริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มา : สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2556)

2. หน่วยบริการที่ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย
หน่วยบริการที่ไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยถือเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมี
จำ�นวนทั้งหมด 4,546 แห่ง (ไม่นับรวมร้านขายยา) แบ่งเป็นประเภทและสังกัดต่างๆ พบว่าภาคเอกชน ซึ่งเป็นคลินิก
เอกชนมีมากที่สุดจำ�นวน 4,410 แห่ง ที่เหลือเป็นหน่วยบริการในสังกัดหน่วยงานรัฐองค์การมหาชน หน่วยงานอิสระ
มูลนิธิฯลฯ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 7 แสดงจำ�นวนและร้อยละของหน่วยบริการสุขภาพทีไ่ ม่มเี ตียงรองรับ ในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร จำ�แนก
ตามประเภทและสังกัด
หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแยกตามประเภทและสังกัด
1. โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุขสำ�ขำ�แยกสังกัดดังนี้
1) องค์การมหาชน
2) สำ�นักพระราชวัง
3) กระทรวงสาธารณสุขกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขแยกสังกัดดังนี้
1) กรุงเทพมหานคร
2) กระทรวงกลาโหม
3) หน่วยงานอิสระ
4) กระทรวงศึกษาธิการ
5) กระทรวงยุติธรรม
6) กระทรวงคมนาคม

จำ�นวน (แห่ง)
5
3
1
1
128
68
14
9
8
7
5

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

ร้อยละ
0.1

2.8

19

หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแยกตามประเภทและสังกัด
7) กระทรวงการคลัง
8) กระทรวงสาธารณสุขกรม ควบคุมโรค
9) มูลนิธิ
10) สำ�นักพระราชวัง
11) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
13) กระทรวงพลังงาน
14) กระทรวงมหาดไทย
15) กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์
16) กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
17) กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานปลัดกระทรวง
3. ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล แยกสังกัดดังนี้
1) กระทรวงศึกษาธิการ
2) กระทรวงกลาโหม
4. คลินิกเอกชน แยกประเภทดังนี้
1) เวชกรรม
2) ทันตกรรม
3) การแพทย์แผนไทย
4) เวชกรรมเฉพาะทาง
5) สหคลินิก
6) กายภาพบาบัด
7) เทคนิคการแพทย์
8) การแพทย์แผนไทยประยุกต์
9) การพยาบาลและผดุงครรภ์
10) ทันตกรรมชั้นสอง
11) ผดุงครรภ์ชั้นสอง
12) ทันตกรรมเฉพาะทาง
รวม

จำ�นวน (แห่ง)
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
4.410
2,180
1,339
327
229
106
83
65
42
25
3
3
4,546

ร้อยละ

0.1
79.0

8
100.0

ที่มา : สำ�นักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2556)

พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีหน่วยบริการสุขภาพจำ�นวนมากจากหลากหลายสังกัด ประเภททีม่ เี ตียงรองรับผูป้ ว่ ย
มีจำ�นวน 141 แห่ง ซึ่งรวมสถาบันแพทยศาสตร์ 8 แห่งจาก 22 แห่งของประเทศ มีโรงพยาบาลรัฐ 41 แห่ง สังกัด
กรุงเทพมหานคร 9 แห่ง และมีโรงพยาบาลเอกชนอีก 100 แห่ง โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร เป็นระดับ
ตติยภูมิ ซึ่งรับการส่งต่อโรคที่ต้องการวิธีรักษาที่ซับซ้อนจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
20

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลใน
ส่วนภูมภิ าคจะขึน้ ตรงกับสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลประจำ�จังหวัดหรืออำ�เภอต่างๆ มีหลาก
หลายระดับตามขีดความสามารถ แต่ส�ำ หรับโรงพยาบาลในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จะขึน้ ตรงกับกรมการแพทย์
เช่น โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น
สำ�หรับโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาคจะ
ขึ้นตรงกับกรมการแพทย์ทั้งหมด เช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรค
ผิวหนังสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นต้น ยกเว้นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตเวช
จะขึ้นตรงกับกรมสุขภาพจิต เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันกัลยาณ์ราช
นครินทร์ สถาบันราชานุกูล เป็นต้น
นอกเหนือจากโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ในกรุงเทพมหานครยังมีโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาลสังกัดหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น สภากาชาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ และกรุงเทพมหานคร
อีกด้วย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย – วิทยาลัยแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลประเภทนี้เป็นโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ หรือ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ
ขัน้ สูง (Super Tertiary Care) ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการให้บริการและมีความพร้อมในการรักษาสูงสุด เนือ่ งจากเป็น
โรงพยาบาลทีใ่ ช้ส�ำ หรับการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ และเป็นโรงพยาบาลสำ�หรับการค้นคว้า
วิจัยต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร เรียงตามจำ�นวนเตียง ดังนี้
 โรงพยาบาลศิรร
ิ าช และ โรงพยาบาลศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โรงพยาบาลพระมงกุ ฎ เกล้ า กรมแพทย์ ท หารบก กองทั พ บก โดยความร่ ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า
 โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เป็นสถาบันผลิตแพทย์
โรงพยาบาลประเภทนีเ้ ป็นสถานพยาบาลในมหาวิทยาลัย ทีต่ งั้ ขึน้ เพือ่ รองรับการบริการทางการแพทย์ทวั่ ไป
และการแพทย์เฉพาะทาง รวมทัง้ การค้นคว้าวิจยั ต่างๆ โดยไม่ได้เป็นสถาบันหลักในการทำ�การเรียนการสอนของนิสติ
และนักศึกษาแพทย์ ซึ่งมีดังนี้
 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
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โรงพยาบาลส่วนกลาง
โรงพยาบาลรัฐบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลาง จะขึน้ ตรงต่อกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีดังนี้
 โรงพยาบาลราชวิถี
 โรงพยาบาลเลิดสิน
 โรงพยาบาลสงฆ์
 โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
โรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เป็นหน่วยงานหนึง่ ในสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบเกีย่ วกับการดำ�เนินการให้บริการตรวจ
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาทางวิชาการแพทย์และ
พยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 9 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลกลาง
2. โรงพยาบาลตากสิน
3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศ
5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
6. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
8. โรงพยาบาลสิรินธร
9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน
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บ ท ที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพจิต
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการ 65 แห่งที่ให้บริการผู้ป่วยนอกด้านจิตเวช และ 45 แห่งที่ให้บริการ
ผูป้ ว่ ยนอกด้านจิตเวชเด็กและวัยรุน่ ในจำ�นวนนีเ้ ป็นหน่วยบริการเฉพาะทางด้านจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข อยู่ 4 แห่ง คือ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกลู และ
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และมีอีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ปริมณฑลร่วมให้บริการด้วย คือ โรงพยาบาล
ศรีธัญญา (จังหวัดนนทบุรี) และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ (จังหวัดสมุทรปราการ)
กรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่นของประชากรสูงมาก มีความสลับซับซ้อนของโครงสร้างหน่วยบริการ และ
มีความหลากหลายของปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการเข้าถึงบริการ

สภาวะสุขภาพจิตของประชาชน
จากการศึกษาพบความชุกและการเข้าถึงบริการของโรคและปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 8 แสดงความชุกและการเข้าถึงบริการจำ�แนกตามโรค/ปัญหาสุขภาพจิต
โรค/ปัญหาสุขภาพจิต
บกพร่องทางสติปัญญา (MR/ID)
โรคออทิสติก (ASD)
โรคสมาธิสั้น (ADHD)
โรคบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)
โรคจิต (Psychosis)
โรคสุราและสารเสพติด
โรคซึมเศร้า (Depression)
โรคสมองเสื่อม (Dementia)

ความชุก (ร้อยละ) การเข้าถึงบริการ (ร้อยละ)
1
54
0.09
76
5*
5.8
5*
0.9
0.8
56.53
10.9
0.9
5.1
26.73
0.4
15.27

หมายเหตุ * ฐานข้อมูลประชากรเด็ก

จากการรวบรวมข้อมูลสถานะสุขภาพจิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ายังไม่มขี อ้ มูลทีเ่ ป็นภาพ
รวมของสถานะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่ที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม
นอกจากนีห้ น่วยบริการด้านสุขภาพจิตในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีอยูห่ ลายสังกัด กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มหี น่วยงาน
เฉพาะทีท่ �ำ หน้าทีเ่ หมือนสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครเหมือนในส่วนภูมภิ าค จึงทำ�ให้กระทรวง
สาธารณสุขขาดข้อมูลด้านสุขภาพจิตของประชาชนในภาพรวม
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

23

ข้อมูลที่นำ�เสนอสถานะสุขภาพจิตของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงเป็นข้อมูลบางส่วนที่ได้รับ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่อาจใช้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มของสภาวะสุขภาพจิตของประชาชนในพื้นที่
ได้บ้าง อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่จะใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไปในอนาคต ดังนี้
1. ข้อมูลจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ผูป้ ว่ ยในกรุงเทพมหานครทีใ่ ช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รักษาพยาบาลและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ในกลุม่
โรคทางจิตเวช (รหัส ICD-10 หมวด F00-99) มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงกลุม่ โรคทางจิตเวช 5 อันดับแรก ของผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2557
อันดับ
1
2
3
4
5

รหัสโรค ICD-10
F20-29
F40-49
F50-59
F90
F30-39
รวม

จำ�นวน (ครั้ง)
13,685
12,540
7,625
5,527
5,526
44,903

ที่มา : สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

2. ข้อมูลจากคลินิกสุขภาพจิต ในสังกัดสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีคลินิกสุขภาพจิต 6 แห่งที่เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ได้แก่
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 บางซื่อ
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 ดินแดง
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 21 วัดธาตุทอง
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 23 สี่พระยา
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 24 บางเขน
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 33 วัดหงส์รัตนาราม
โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ
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แผนภาพที่ 6 แผนภูมแิ ท่งแสดงจำ�นวนของผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการคลินกิ สุขภาพจิต สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จำ�แนก 8 กลุ่มโรค เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2556-2557

ที่มา : สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร

3. ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ และศูนย์บริการสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สำ�นักการแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดจำ�นวน
9 แห่ง ได้แก่
1) โรงพยาบาลตากสิน
2) โรงพยาบาลกลาง
3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4) โรงพยาบาลสิรินธร
5) โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
6) โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโรอุทิศ
7) โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
8) โรงพยาบาลลาดกระบัง
9) โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน
สำ�นักอนามัยกรุงเทพมหานครมีบทบาทในการสนับสนุนให้หน่วยบริการในสังกัด คือศูนย์บริการสาธารณสุข
ซึง่ กระจายอยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทัง้ หมด 68 แห่ง ดำ�เนินการจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และ
การพัฒนาศักยภาพของประชาชนทางด้านพฤติกรรมและสำ�นึกทางสุขภาพ นอกจากนีศ้ นู ย์บริการสาธารณสุขยังได้ให้
บริการด้านการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นกับประชาชนในพืน้ ที่ โดยในปี 2556 มีผมู้ ารับบริการด้านสุขภาพจิตจำ�แนกตาม
ฐานโรค 8 กลุ่มโรค รายละเอียดดังตาราง
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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ตารางที่ 10 แสดงจำ�นวนของผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร จำ�แนก 8 กลุม่ โรค ระหว่างปี 2552 – 2556
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

โรค

โรคจิต
โรควิตกกังวล
โรคซึมเศร้า
บกพร่องทางสติปัญญา
โรคลมชัก
ผู้ติดสารเสพติด
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายตายสำ�เร็จ
ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
รวมทั้งหมด

ปี 2552
6,363
7,181
3,014
977
4,369
12,610
1,017
0
9,120
44,651

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
8,372
8,420
8,480
11,087
10,585
11,204
5,569
2,837
3,363
934
534
615
6,992
7,104
7,573
11,555
13,336
7,229
1,640
1,029
902
5
18
21
51,942
75,513
80,375
98,096 119,376 119,762

ปี 2556
5,804
5,370
2,066
579
3,449
3,295
253
0
11,961
32,777

4. ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดจำ�นวน 6 แห่ง ได้แก่
1) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
3) โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
4) โรงพยาบาลทหารผ่าศึก
5) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
6) โรงพยาบาลกรมสรรพาวุธทหารเรือ
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 11 แสดงจำ�นวนของผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการสังกัดกระทรวงกลาโหม จำ�แนก 8 กลุม่ โรค ระหว่างปี 2552 – 2556
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
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โรค

โรคจิต
โรควิตกกังวล
โรคซึมเศร้า
บกพร่องทางสติปัญญา
โรคลมชัก
ผู้ติดสารเสพติด
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายตายสำ�เร็จ
ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
รวมทั้งหมด

ปี 2552
4,337
3,644
4,129
322
950
1,593
112
0
3,925
19,012

ปี 2553
4,259
3,647
4,459
316
1,509
2,083
165
0
3,626
20,064

ปี 2554
4,107
3,895
4,817
373
1,905
2,248
185
3
7,327
24,860
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ปี 2555
4,166
4,177
5,087
263
1,879
2,056
158
5
6,015
23,806

ปี 2556
5,351
5,199
5,966
374
1,903
2,800
74
1
8,086
126,128

5. ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีโรงพยาบาลในสังกัด คือ โรงพยาบาลตำ�รวจ รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 12 แสดงจำ�นวนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการสังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จำ�แนก 8 กลุ่มโรค ระหว่างปี
2552 – 2556
ลำ�ดับ
โรค
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
1 โรคจิต
1,331
1,381
1,389
278
308
2 โรควิตกกังวล
1,442
2,427
1,557
363
814
3 โรคซึมเศร้า
2,101
1,487
2,651
18
480
4 บกพร่องทางสติปัญญา
30
43
41
15
23
5 โรคลมชัก
0
0
2
415
6 ผู้ติดสารเสพติด
959
1,026
211
1,913
7 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
55
47
55
0
17
ฆ่าตัวตายตายสำ�เร็จ
0
0
0
0
0
8 ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
1,346
7,309
2,568
407
742
รวมทั้งหมด
7,265 12,694
9,287
1,294
4,712
6. ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดจำ�นวน 6 แห่งได้แก่
1) โรงพยาบาลรามาธิบดี
2) โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
3) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
4) โรงพยาบาลศิริราช
5) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
6) คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 13 แสดงจำ�นวนของผู้ป่วยนอกที่มารับบริการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำ�แนก 8 กลุ่มโรค ระหว่างปี
2552 – 2556
ลำ�ดับ
โรค
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
1 โรคจิต
19,181
5,140
5,489
8,924
7,572
2 โรควิตกกังวล
21,089
6,699
8,244
11,566
6,262
3 โรคซึมเศร้า
34,787
7,534
9,693
18,198
6,168
4 บกพร่องทางสติปัญญา
3,059
1,322
1,369
1,451
350
5 โรคลมชัก
11,025
3,801
4,655
2,698
6,557
6 ผู้ติดสารเสพติด
4,140
1,404
1,680
1,560
598
7 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
327
208
681
155
912
ฆ่าตัวตายตายสำ�เร็จ
0
0
0
0
0
8 ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
42,972
2,142
16,879
17,387
8,698
รวมทั้งหมด
136,580 12,190 48,690 61,939 37,117
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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7. ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดจำ�นวน 8 แห่ง ได้แก่
1) โรงพยาบาลราชวิถี
2) โรงพยาบาลเลิดสิน
3) โรงพยาบาลสงฆ์
4) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
5) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
6) สถาบันประสาทวิทยา
7) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
8) สถาบันโรคผิวหนัง
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 14 แสดงจำ�นวนของผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำ�แนก 8 กลุม่ โรค
ระหว่างปี 2552 – 2556
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
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โรค

โรคจิต
โรควิตกกังวล
โรคซึมเศร้า
บกพร่องทางสติปัญญา
โรคลมชัก
ผู้ติดสารเสพติด
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายตายสำ�เร็จ
ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
รวมทั้งหมด

ปี 2552
5,941
4,876
3,594
336
8,897
3,776
302
0
10,199
37,921

ปี 2553
5,682
4,496
2,504
642
8,122
981
266
2
14,314
37,009

ปี 2554
5,874
4,259
3,033
937
7,977
874
290
6
10,388
33,638
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ปี 2555
4,824
4,135
2,322
444
9,297
309
84
0
9,274
30,689

ปี 2556
3,509
6,876
2,651
550
9,647
2,359
154
0
11,949
37,695

8. ข้อมูลจากโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีโรงพยาบาลในสังกัดจำ�นวน 4 แห่ง ได้แก่
1) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
2) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
3) สถาบันราชานุกูล
4) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 15 แสดงจำ�นวนของผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จำ�แนก 8 กลุม่ โรค
ระหว่างปี 2552 – 2556
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

โรค

โรคจิต
โรควิตกกังวล
โรคซึมเศร้า
บกพร่องทางสติปัญญา
โรคลมชัก
ผู้ติดสารเสพติด
ผู้พยายามฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายตายสำ�เร็จ
ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ
รวมทั้งหมด

ปี 2552
16,681
7,760
3,369
1,323
459
1,703
0
16
8,173
39,484

ปี 2553
10,748
7,176
2,443
1,490
628
1,186
0
7
6.933
23,685

ปี 2554
14,813
5,490
3,549
1,333
427
1,921
0
8
9,335
36,876

ปี 2555
20,163
3,605
3,513
8,115
471
1,794
0
6
8,473
46,140

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

ปี 2556
13,726
3,301
3,413
16,211
2,260
1,750
0
0
7,496
48,157
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สถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
เมือ่ พิจารณาสถานการณ์การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จากข้อมูลสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร (สปสช.) พบว่าในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ผูป้ ว่ ยโรคทางจิตเวช ไปรับบริการทีห่ น่วยบริการหลายสังกัด
ในสัดส่วนทีแ่ ตกต่างกันไปตามกลุม่ โรค แต่สว่ นใหญ่ยงั เป็นหน่วยบริการเฉพาะทาง คือ โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรม
สุขภาพจิต โดยภาพรวมของโรคทางจิตเวชทั้งหมด (รหัส ICD-10 หมวด F00-99) เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสังกัด
กรมสุขภาพจิต ร้อยละ 22.22 ของสถานพยาบาลทั้งหมด รายละเอียดตามตาราง
ตารางที่ 16 แสดงการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด รหัสโรค F00-99 ปีงบประมาณ 2557 แยกตามสังกัด
ของสถานพยาบาล
หน่วยบริการและสังกัด
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิกเอกชน 152 แห่ง ในโครงการ สปสช.
โรงพยาบาลเอกชน ในโครงการ สปสช.
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลสังกัดสำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพ
โรงพยาบาลสังกัดตำ�รวจ
รวม

ผู้ป่วย F00-99 (ครั้ง)
12,335
8,553
8,058
7,069
6,176
6,166
5,044
1,843
270
55,514

ร้อยละ
22.22
15.41
14.52
12.73
11.13
11.11
9.09
3.32
0.49
100.00

ที่มา : สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

เมือ่ พิจารณาเฉพาะกลุม่ โรค พบว่ากลุม่ โรคทางจิต (รหัส ICD-10 หมวด F20-29) เข้ารับบริการทีโ่ รงพยาบาล
สังกัดกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 55.46 ของสถานพยาบาลทัง้ หมด และกลุม่ โรคทางอารมณ์ (รหัส ICD-10 หมวด F30-39)
เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 40.68 ของสถานพยาบาลทั้งหมด รายละเอียดตามตาราง
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ตารางที่ 17 แสดงการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยจิตเวช รหัสโรค F20-29 และ F30-39 ปีงบประมาณ 2557 แยกตาม
สังกัดของสถานพยาบาล
หน่วยบริการและสังกัด
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต
คลินิกเอกชน ในโครงการ สปสช.
โรงพยาบาลเอกชน ในโครงการ สปสช.
โรงพยาบาลสังกัดสำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์
โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพและตำ�รวจ
รวม

ผู้ป่วย F20-29
ผู้ป่วย F30-39
ร้อยละ
ร้อยละ
(ครั้ง)
(ครั้ง)
8,199
55.46
2,033
40.68
1,410
9.54
340
6.80
1,351
9.14
611
12.23
1,066
7.21
503
10.07
874
5.91
194
3.88
755
5.11
642
12.85
642
4.34
487
9.75
486
3.29
187
3.74
14,783 100.00
4,997
100.00

ที่มา : สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต 3 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีธัญญา นอกจากดูแลผู้ป่วย
ในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้ว ยังรับส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดอื่นด้วย
พบว่าผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ในสัดส่วนร้อยละ 65
ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ร้อยละ 34 ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา และร้อยละ 34 ที่สถาบันกัลยาณ์
ราชนครินทร์
พบว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ารับบริการทีแ่ ผนกผูป้ ว่ ยใน (IPD) เป็นผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ ในสัดส่วนร้อยละ 61 ทีส่ ถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา, ร้อยละ 34 ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา และร้อยละ 19 ที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
รายละเอียดตามแผนภาพต่อไปนี้
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แผนภาพที่ 7 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนการบริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ให้กับผู้ที่อยู่ในและนอก
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ที่มา : ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง

แผนภาพที่ 8 แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบสัดส่วนการบริการแผนกผู้ป่วยใน (IPD) ให้กับผู้ที่อยู่ในและนอกพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ที่มา : ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง
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โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตทั้ง 3 แห่ง มีสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่กรุงเทพฯ
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
แผนภาพที่ 9 แผนภูมิวงกลมแสดงสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ
2557 ของโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ที่มา : ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง

แผนภาพที่ 10 แผนภูมวิ งกลมแสดงสัดส่วนการให้บริการผูป้ ว่ ยใน (IPD) พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557
ของโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ที่มา : ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง
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แผนภาพที่ 11 แผนภูมิแท่งแสดงจำ�นวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) ปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต แยกตามเขตในกรุงเทพฯ

ที่มา : ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง

แผนภาพที่ 12 แผนภูมิแท่งแสดงจำ�นวนผู้ป่วยใน (ราย) ปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลจิตเวช ในสังกัด
กรมสุขภาพจิต แยกตามเขตในกรุงเทพฯ

ที่มา : ฝ่ายเวชระเบียน โรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 แห่ง
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สถานการณ์โรคซึมเศร้า
จากการประมาณการของ WHO ในปี 2563 โรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาสาธารณสุขในระดับต้นๆ จากการสำ�รวจ
ทางระบาดวิทยาในประเทศไทย พบว่ามีอัตราความชุกของโรคซึมเศร้า ร้อยละ 2.7 (Major Depressive Disorder
2.4% และ Dysthymia 0.3%) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่ามีอัตราความชุกสูงกว่าพื้นที่อื่น พบสูงถึงร้อยละ 5.1
(Major Depressive Disorder 4.1% และ Dysthymia 1.0%) เมื่อคำ�นวณจากประชากรกลางปี พ.ศ.2556 ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 4,743,059 คน จะมีจำ�นวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจากความชุกที่ได้จาก
การสำ�รวจ จำ�นวน 241,896 คน มีจ�ำ นวนผูป้ ว่ ยสะสมทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยและรักษาแล้วในปีงบประมาณ 2557
จำ�นวน 64,675 คน
ทั่วโลกมีอัตราการเข้าถึงบริการของโลกซึมเศร้า ร้อยละ 43.70 ในภาพรวมของประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่
25 สิงหาคม 2558 อัตราการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 40.87 ในขณะทีก่ รุงเทพมหานครมีอตั ราการเข้าถึงบริการน้อยทีส่ ดุ
เพียงร้อยละ 26.73
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำ�เนินการพัฒนาระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการ
ดำ�เนินงานในปี 2558 รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 18 แสดงจำ�นวนและร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้าถึงบริการ จำ�แนกตามเขตบริการสุขภาพ
เขตบริการสุขภาพ
เขตบริการสุขภาพที่ 1
เขตบริการสุขภาพที่ 2
เขตบริการสุขภาพที่ 3
เขตบริการสุขภาพที่ 4
เขตบริการสุขภาพที่ 5
เขตบริการสุขภาพที่ 6
เขตบริการสุขภาพที่ 7
เขตบริการสุขภาพที่ 8
เขตบริการสุขภาพที่ 9
เขตบริการสุขภาพที่ 10
เขตบริการสุขภาพที่ 11
เขตบริการสุขภาพที่ 12
กรุงเทพมหานคร

ร้อยละ
38.99
55.63
51.47
38.37
39.45
38.64
43.11
47.03
41.37
44.89
43.27
50.51
26.73

ที่มา : ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า รพ.พระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม
2558 (http://110.164.197.220/depress_report/report_58.php)

สภาพปัญหาของการดูแลโรคซึมเศร้าในประเทศไทย คือ ประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนัก มีความเข้าใจที่
ไม่ถกู ต้องคิดว่าอาการซึมเศร้าเป็นเรือ่ งธรรมดาเป็นแล้วก็หายเองและมีอคติตอ่ ความเจ็บป่วยจิตเวชรวมทัง้ โรคซึมเศร้า
มีความจำ�กัดของการดูแลรักษาทัง้ การรักษาด้วยยา และทางจิตสังคม และไม่มรี ะบบติดตามเฝ้าระวังการกลับเป็นซํา้
ของโรคที่มีประสิทธิผล
ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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ข้อมูลอัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครทีแ่ สดง ยังไม่ใช่อตั ราการเข้าถึงบริการทีแ่ ท้จริง
เนือ่ งจากมีขอ้ จำ�กัดในเรือ่ งการรายงานข้อมูล ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากหน่วยงานภาครัฐเพียงบางหน่วยงานเท่านัน้ ในขณะที่
โรงพยาบาลในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมีมากกว่าร้อยแห่ง จากหลายสังกัดทัง้ ภาครัฐและเอกชน จึงจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีความครอบคลุมจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงอัตราการเข้าถึงบริการที่แท้จริง
ถึงแม้จะมีหน่วยบริการสุขภาพจำ�นวนมากในพื้นที่ แต่หน่วยที่ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชยังมีใน
สัดส่วนที่ไม่มาก ทำ�ให้การเข้าถึงบริการซึมเศร้าได้จำ�กัด
หน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ในสังกัดสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร สามารถคัดกรอง
และให้ค�ำ ปรึกษาเบือ้ งต้นได้ทกุ หน่วย แต่ยงั ไม่สามารถวินจิ ฉัยโรคได้ มีเพียงศูนย์บริการสาธารณสุขทีม่ คี ลินกิ สุขภาพจิต
6 แห่ง และอีก 2 ศูนย์ที่ทางสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเข้าไปร่วมสนับสนุนด้านบุคลากรและองค์ความรู้
ที่สามารถให้การวินิจฉัยโรค และรักษาได้ นอกจากนี้ยังมีข้อจำ�กัดในเรื่องบัญชียาด้านจิตเวชในหน่วยบริการอีกด้วย
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สถานการณ์การฆ่าตัวตาย
จากสถิติการฆ่าตัวตาย ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต พบว่าในระดับประเทศ ปี 2557 มีอตั ราการฆ่าตัวตาย 6.07 ต่อแสนประชากร พบว่าเพศชายฆ่าตัวตาย
สำ�เร็จสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชาย มีอัตราการฆ่าตัวตาย 10.00 ต่อแสนประชากร ในขณะที่เพศหญิง มีอัตราการฆ่า
ตัวตาย 2.64 ต่อแสนประชากร
กรุงเทพมหานคร พบรายงานอัตราการฆ่าตัวตายตํ่ากว่าของประเทศ โดยในปี 2557 มีอัตราการฆ่าตัวตาย
1.70 ต่อแสนประชากร รายละเอียดตามแผนภาพ
แผนภาพที่ 13 กราฟเส้นแสดงอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากร เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2553-2557

ที่มา: ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

แผนภาพที่ 14 แผนภูมแิ ท่งแสดงจำ�นวนผูท้ ที่ �ำ ร้ายตนเองจนเสียชีวติ เขตกรุงเทพมหานคร ปี 2557 จำ�แนกตามเพศ
และภูมิลำ�เนา

ที่มา : ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558
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แผนภาพที่ 15 แผนภูมแิ ท่งแสดงจำ�นวนผูท้ พี่ ยายามฆ่าตัวตาย ทีเ่ ข้ารับบริการโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร ปี 2555-2557

ที่มา : สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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สถานการณ์ความสุขของประชาชน
ประเทศไทย จัดเป็นประเทศที่มีความสุขเป็นลำ�ดับที่ 36 ของโลก และอยู่อันดับที่ 2 ของอาเซียนรองลงมา
จากประเทศสิงคโปร์ ส่วนกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่มีความสุขเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ มีคะแนนความสุขอยู่
ที่ 33.01 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน) เป็นจังหวัดที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด จากเดิม 31.63 คะแนน
จากรายงานการสรุปผลการสำ�รวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทยในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
(มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้ท�ำ การสำ�รวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย โดยใช้แบบสำ�รวจสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสัน้ 15 ข้อ
ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานของกรมสุขภาพจิตในการสำ�รวจ
ผลการสำ�รวจในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 พบว่า จำ�นวนประชากรอายุ15 ปีขนึ้ ไป มีคะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิต
เท่ากับ 33.10 คะแนน (สุขภาพจิตเท่ากับคนทัว่ ไป) ซึง่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี พ.ศ.2557 เมือ่ พิจารณากับผลการสำ�รวจ
ในครั้งที่ผ่านมา โดยปี 2551 – 2553 คะแนนสุขภาพจิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนปี 2554 มีคะแนนสุขภาพจิตเริ่มลดลง
เนือ่ งจากหลายพืน้ ทีใ่ นประเทศไทยประสบภาวะนาํ้ ท่วม สำ�หรับปี 2555 คะแนนสุขภาพจิตเริม่ ขยับเพิม่ ขึน้ และมีแนวโน้ม
ลดลงอีกครั้งในปี 2556 – 2557 จากภาวะปัญหาทางการเมืองภายในประเทศและเศรษฐกิจที่ถดถอยลงตามไปด้วย
และในปี 2557-2558 พบว่าสุขภาพจิตคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
แผนภาพที่ 16 แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ.2551-2558

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
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และเมือ่ พิจารณาตามเพศ เขตการปกครอง และภาค ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 พบว่า เพศชายมีคะแนน
เฉลีย่ สุขภาพจิตสูงกว่าเพศหญิง (ชาย 33.39 หญิง 32.88) และผูท้ อี่ ยูน่ อกเขตเทศบาลมีคะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิตสูงกว่า
ผูอ้ ยูใ่ นเขตเทศบาล (ในเขตเทศบาล 33.06 นอกเขตเทศบาล 33.13) หากพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตสูงที่สุด 35.56 รองลงมาเป็นภาคใต้ 33.59 ภาคเหนือ 33.27 กรุงเทพมหานคร
33.01 และคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตตํ่าสุดเป็นภาคกลาง 32.33 ตามลำ�ดับ รายละเอียดตามตาราง
ตารางที่ 19 แสดงคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำ�แนกตามกลุ่มอายุและเพศ
กลุ่มอายุ
อายุ 15-24 ปี
อายุ 25-39 ปี
อายุ 40-59 ปี
อายุ 60 ปี ขึ้นไป
รวม

ชาย
32.74
33.40
33.55
33.43
33.39

เพศ
หญิง
32.82
32.94
33.09
32.47
32.88

รวม
32.79
33.15
33.29
32.89
33.10

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ตารางที่ 20 แสดงคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จำ�แนกตามตามเขตการปกครองและภาค
เขตการปกครอง
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
รวม

ในเขต
33.01
32.29
33.51
33.65
33.77
33.06

เขตการปกครอง
นอกเขต
32.36
33.15
33.53
33.50
33.13

ที่มา : สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
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รวม
33.01
32.33
33.27
35.56
33.59
33.10

สถานการณ์สุขภาพจิตช่วงปฐมวัย
ในปี 2552-2555 สถาบันราชานุกลู ร่วมกับสำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจาก
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ได้ด�ำ เนินโครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทาง
พัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการระยะ 4 ปี ในระยะเริ่มโครงการมีเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี
ในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 542,295 คน (สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2548-2552) และมี
สถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละประมาณ 99,627 คน (สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 2552-2553)
ผลการดำ�เนินโครงการทีผ่ า่ นมาตัง้ แต่ปี 2552-2555 พบว่าสามารถคัดกรองพัฒนาการเด็ก จำ�นวน 360,044 ครัง้ พบ
ว่ามีกลุม่ เสีย่ งพัฒนาการล่าช้า จำ�นวน 29,938 คน คิดเป็นร้อยละ 8.32 และในจำ�นวนนีไ้ ด้รบั บริการส่งเสริมพัฒนาการ
จำ�นวน 9,571 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า พบว่ามีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการช่วย
เหลือ จำ�นวน 20,367 คน คิดเป็นร้อยละ 68 ของเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า
ในปีงบประมาณ 2556 ได้ด�ำ เนินโครงการต่อ พบว่าสามารถคัดกรองพัฒนาการเด็กได้ จำ�นวน 134,738 ครัง้
พบมีกลุม่ เสีย่ งพัฒนาการล่าช้า จำ�นวน 6,575 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 4.88 และในจำ�นวนนีไ้ ด้รบั บริการส่งเสริมพัฒนาการ
จำ�นวน 4,488 คน คิดเป็นร้อยละ 68.26 ของเด็กกลุม่ เสีย่ งพัฒนาการล่าช้า พบว่ามีเด็กกลุม่ เสีย่ งทีย่ งั ไม่ได้รบั การช่วย
เหลือ จำ�นวน 2,087 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 ของเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า ซึ่งจำ�เป็นต้องมีระบบการติดตาม
และให้การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป
ในปีงบประมาณ 2557 มีการขยายบริการไปยังกลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุข และครูในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหรือ
โรงเรียนอนุบาล ให้สามารถตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบือ้ งต้น ส่งต่อ และประสานงานกับระบบบริการสาธารณสุขได้
และเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของระบบบริการ มีการพัฒนาระบบติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงและระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริการในหน่วยตติยภูมิให้สามารถรองรับกรณีที่มีปัญหาพัฒนาการระดับรุนแรงหรือยุ่งยากซับซ้อนใน
การดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 21 แสดงผลการจัดบริการด้านพัฒนาการเด็ก ในกรุงเทพมหานคร ปี 2555-2557
รายการ
คัดกรองพัฒนาการ (ครั้ง)
เสี่ยงพัฒนาการล่าช้า คน)
ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงล่าช้า
ประเมินพัฒนาการ (คน)
ประเมินพัฒนาการ (ครั้ง)
ร้อยละกลุ่มเสี่ยงที่ประเมิน
ส่งเสริมพัฒนาการ (คน)
ส่งเสริมพัฒนาการ (ครั้ง)
ร้อยละกลุ่มเสี่ยงที่ส่งเสริม

2552
54,560
5,658
10.37
671
671
11.86
692
692
12.23

2553
94,598
6,601
6.98
2,430
2,430
36.81
2,357
5,885
35.71

2554
2555
2556
2557
รวม
90,696 120,190 134,738 127,772 622,554
11,457
6,222
6,575
7,029 43,542
12.63
5.18
4.88
5.50
7.59
2,702
3,768
4,532
4,153 18,196
2,702
3,768
4,532
4,153 18,256
23.58
60.56
68.93
59.08
41.79
2,192
3,605
4,488
3,304 16,638
4,751
6,337
8,014
8,228 33,907
19.13
57.94
68.26
47.01
38.21

หมายเหตุ : ปี 2552-2553 เป็นโครงการ 12 เดือน (เริ่มมกราคม-ธันวาคม)
ปี 2554
เป็นโครงการ 9 เดือน (เริ่มมกราคม-กันยายน)
ปี 2555-2557 เป็นโครงการ 12 เดือน (เริ่มตุลาคม-กันยายน)
ที่มา: โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร, สถาบันราชานุกูล
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แผนภาพที่ 17 แผนภูมิวงกลมแสดงจำ�นวนและร้อยละของเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มา : โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร, สถาบันราชานุกูล

แผนภาพที่ 18 แผนภูมิแท่งแสดงพัฒนาการด้านที่ล่าช้า ในเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า ที่คัดกรองในปี 2557

ที่มา : โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร, สถาบันราชานุกูล
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แผนภาพที่ 19 กรอบแนวคิดการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด-5 ปี ในกรุงเทพมหานคร

ที่มา : โครงการจัดบริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการวัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร, สถาบันราชานุกูล
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สถานการณ์สุขภาพจิตช่วงวัยเรียน
ในปี พ.ศ.2554 กรมสุขภาพจิตได้สำ�รวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนไทย โดยใช้แบบทดสอบสติ
ปัญญา Standard Progressive Matrices: SPM parallel; updated 2003 ทำ�การสำ�รวจในเด็กนักเรียนไทยอายุ
6-15 ปี จำ�นวนตัวอย่าง 72,780 คน พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) เท่ากับ 98.59 ซึ่งเป็นค่าที่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางตํ่ากว่าเปอร์เซนไตล์ที่ 50 (IQ 100)
พบว่าจังหวัดทีม่ รี ะดับเชาวน์ปญ
ั ญา (IQ) เฉลีย่ สูงสุด คือ จังหวัดนนทบุรี 108.91 รองลงมาคือ ระยอง ลำ�ปาง
กรุงเทพฯ และชลบุรี และจังหวัดที่ตํ่าสุด คือ จังหวัดนราธิวาส 88.07 ในภาพรวมของประเทศพบว่า จังหวัดที่ IQ
มากกว่า 100 มี 18 จังหวัด (24%) จังหวัดที่ IQ เท่ากับ 100 มี 20 จังหวัด (26%) และจังหวัดที่ IQ น้อยกว่า 100 มี
38 จังหวัด (50%)
เด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานคร มี IQ เฉลี่ย 104.50 สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ และเมื่อเปรียบเทียบ
เป็นรายภาคพบว่า ภาคกลางมี IQ เฉลี่ย 101.29 ภาคเหนือมี IQ เฉลี่ย 100.11 ภาคใต้ มี IQ เฉลี่ย 96.85 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมี IQ เฉลี่ย 95.99
ครอบครัวอบอุน่ โภชนาการดี เรียนรูอ้ ยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ เล่นอย่างอิสระ อ่านสร้างจินตนาการ เรียนรูจ้ งั หวะ
ดนตรี และเล่นกีฬาออกกำ�ลังกาย ช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา
กรมสุขภาพจิตได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ครูพี่เลี้ยง ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล
ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะในการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดและเป็นที่ปรึกษาแก่พ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กได้
2. เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูล IQ / EQ เด็กไทย
3. เพื่อปลูกจิตสำ�นึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย
4. เพื่อผลิต เทคโนโลยีชุดพัฒนาสติปัญญาเด็กวัยแรกเกิด - 5 ปี และพัฒนาเทคโนโลยีชุดพัฒนาสติปัญญา
เด็กวัยเรียน วัยรุ่น
สำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme: UNDP) ได้
เปิดเผยรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทย ปี 2557 ภายใต้หวั ข้อ “การพัฒนาคนในบริบทประชาคมอาเซียน” สิง่
สำ�คัญทีเ่ น้นย้�ำ คือ ความสำ�คัญของการพัฒนาคนนัน้ มีความสำ�คัญยิง่ กว่าการพัฒนาเพือ่ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ใดๆ ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ดังนั้นเพื่อ
เป็นการตรวจสอบสถานภาพความพร้อมด้านการพัฒนาคนของประเทศไทยในมิติที่สำ�คัญ จึงเป็นที่มาในการนำ�เสนอ
ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Advancement Index : HAI) ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นถึง 8 ปัจจัยหลักที่มีส่วนต่อความ
ก้าวหน้าในการพัฒนากำ�ลังคนของไทย ได้แก่ 1) สุขภาพ 2) การศึกษา 3) รายได้ 4) ชีวิตการงาน 5) ที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม 6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) การคมนาคมและการศึกษา และ 8) การมีส่วนร่วม
ซึ่ง UNDP ได้มีการสำ�รวจดัชนีดังกล่าวนี้ในระดับจังหวัดทั่วประเทศไทย ภาพดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัด
ประจำ�ปี 2557 วัดจากจำ�นวนปีการศึกษาเฉลี่ย, IQ ของเด็กอายุ 6-15 ปี, อัตราการเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย และคะแนน O-Net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของแต่ละจังหวัด จะพบว่ามี 15 จังหวัดที่มีดัชนีการศึกษา
ผ่านเกณฑ์ UNDP ซึ่งรวมกรุงเทพมหานครด้วย
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ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาซึง่ วัดด้วยคะแนนเฉลีย่ O-Net ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงมีแนวโน้มถดถอยลง
อย่างต่อเนือ่ งในทศวรรษทีผ่ า่ นมา ดังนัน้ ปัญหาด้านความเหลือ่ มลาํ้ ของคุณภาพการศึกษาและคุณภาพเด็กและเยาวชน
ยังเป็นประเด็นที่ทุกจังหวัดต้องร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่
เพื่อให้การพัฒนากำ�ลังคนของไทยมีความพร้อมในการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่จะเข้มข้นมากขึ้นในประชาคมอาเซียน
หลังปี 2558
แผนภาพที่ 20 แสดงดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัด ประจำ�ปี 2557
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ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์
ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แยกตามวิชาชีพ โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ จิตแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำ�บัด นักแก้ไขการพูด
นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการศึกษาพิเศษ แพทย์ทั่วไปที่ทำ�งานในชุมชนและเคยได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต
พยาบาลทั่วไปที่ทำ�งานในชุมชนและเคยได้รับการฝึกอบรมด้านสุขภาพจิต บุคลากรอื่นๆ ที่ดูแลด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยข้อมูลการสำ�รวจหน่วยบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 147 หน่วยงาน (สำ�รวจโดยศูนย์สขุ ภาพจิต
ที่ 13 เมื่อเดือนเมษายน 2558) พบว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 2,240 คน แบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงแบบเต็ม
เวลา (Full Time) 1,880 คน (Part Time) 360 คน รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 22 แสดงจำ�นวนบุคลากรด้านสุขภาพจิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำ�แนกตามสังกัด
จำ�นวนบุคลากรด้านสุขภาพจิต
จิตแพทย์
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พยาบาล ผ่านการอบรม PG จิตเวช
พยาบาล จบปริญญาโทจิตเวช
พยาบาล ทีผ่ า่ นการอบรม PG และจบปริญญาโทจิตเวช
พยาบาล ผ่านการอบรม PG จิตเวชเด็ก
นักจิตวิทยา คลินิก
นักจิตวิทยา (สาขาอื่นๆ)
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (นักแก้ไขการพูด)
นักกิจกรรมบำ�บัด
นักกายภาพบำ�บัด
นักสังคมสงเคราะห์
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข ผ่านการอบรมจิตเวช
แพทย์ทั่วไป ที่ทำ�งานชุมชน และเคยฝึกอบรม
ด้านสุขภาพจิต
พยาบาลทั่วไป ที่ทำ�งานชุมชน และเคยฝึกอบรม
ด้านสุขภาพจิต
บุคลากรอื่นๆ ที่ดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
รวม

Full Time
140
48
543
160
112
80
114
22
12
66
195
238
26
2
4

หน่วยบริการสุขภาพ
Part Time
147
49
15
1
1
24
3
19
23
47
14
-

1

-

1

117
1,880

17
360

134
2,240

ที่มา : ข้อมูลการสำ�รวจโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต เดือนเมษายน 2558
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รวม
287
97
558
161
112
81
138
25
31
89
242
252
26
2
4
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แผนภาพที่ 21 แสดงจำ�นวนและร้อยละของบุคลากรทางการแพทย์ ในหน่วยบริการสุขภาพทุกสังกัด เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ที่มา :  ข้อมูลการสำ�รวจโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต เดือนเมษายน 2558
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บ ท ที่ 3
ข้อมูลหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
กรมสุขภาพจิตได้แบ่งพื้นที่ในการให้บริการด้านสุขภาพจิต เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท และให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย โดยกำ�หนดให้ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยารับผิดชอบ 36 เขต โรงพยาบาล
ศรีธัญญา และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินท์รับผิดชอบพื้นที่ หน่วยละ 7 เขต รายละเอียดดังแผนภาพ
แผนภาพที่ 22 แสดงการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบด้านสุขภาพจิตของหน่วยบริการกรมสุขภาพจิต
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สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับผิดชอบ 36 เขต ดังนี้ คลองเตย, ปทุมวัน, บึงกุ่ม, คลองสามวา,
คลองสาน, ประเวศ, คันนายาว, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, จอมทอง, พญาไท, ดินแดง, ดุสิต, พระนคร, พระโขนง, ทุ่งครุ,
มีนบุรี, ธนบุรี, ยานนาวา, บางกอกน้อย, บางกอกใหญ่, ราษฎร์บูรณะ, ราชเทวี, บางกะปิ, ลาดกระบัง, บางขุนเทียน,
วังทองหลาง, บางคอแหลม, วัฒนา, บางนา, สวนหลวง, บางรัก, สะพานสูง, หนองจอก และสัมพันธวงศ์
โรงพยาบาลศรีธัญญา รับผิดชอบ 7 เขต ดังนี้ จตุจักร, ดอนเมือง, บางเขน, บางซื่อ, ลาดพร้าว, สายไหม และ
หลักสี่
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินท์ รับผิดชอบ 7 เขต ดังนี้ ตลิง่ ชัน, ทวีวฒ
ั นา, บางแค, บางบอน, บางพลัด, ภาษีเจริญ
และหนองแขม

หน่วยบริการสุขภาพจิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากข้อมูลการสำ�รวจหน่วยบริการสุขภาพในกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 138 หน่วยงาน (สำ�รวจโดยศูนย์
สุขภาพจิตที่ 13 เมื่อเดือนเมษายน 2558) จำ�นวนหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตในกรุงเทพมหานคร แยกตามประเภท
ของบริการ พบว่ามีดังนี้
หน่วยบริการผูป้ ว่ ยใน (IPD) จิตเวชทัว่ ไป จำ�นวน 16 หน่วย มีจ�ำ นวนเตียงรวมทัง้ สิน้ 944 เตียง บริการผูป้ ว่ ย
ใน (IPD) จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 8 หน่วย มีจำ�นวนเตียงรวมทั้งสิ้น 309 เตียง ผู้ป่วยนอก (OPD) จิตเวชทั่วไป
จำ�นวน 63 หน่วย และผู้ป่วยนอก (OPD) จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 40 หน่วย และยังมีบริการประเภทอื่นด้วย
รายละเอียดดังตาราง
ตารางที่ 23 แสดงจำ�นวนหน่วยบริการด้านสุขภาพจิตในกรุงเทพมหานคร แยกตามประเภทของบริการ
ประเภทของบริการด้านสุขภาพจิต

IPD จิตเวชทั่วไป
(In-patient psychiatric facilties)
IPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(In-patient psychiatric facilities for children and adolescents)
OPD จิตเวชทั่วไป
(Out-patient psychiatric facilities)
OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
(Out-patient psychiatric facilities for children and adolescents)
หน่วยบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชน
(Community based facility)
หน่วยบริการผู้ป่วยจิตเวชแบบผู้ป่วยใน ในชุมชน ที่ให้การรักษาในระยะสั้นได้
(Community based psychiatric inpatient unit)
สถานทีพ่ กั พิงและบำ�บัดผูป้ ว่ ยจิตเวชในชุมชน เช่น group home, nursing home, halfway
house (Community residential facilities)
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จำ�นวน
16
8
63
40
8
4
1

ประเภทของบริการด้านสุขภาพจิต
สถานที่พักพิงและบำ�บัดผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนสำ�หรับเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพาะ เช่น group
home, nursing home, halfway house
(Community residential facility for children and adolescents only)
หน่วยให้บริการผู้ป่วยใน เฉพาะด้านนิติจิตเวช
(Forensic In-patient unit)
หน่วยให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบ day care
(Mental health day treatment facility)
หน่วยให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบ day care สำ�หรับเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น
(Mental health day treatment facility for children and adolescents only)
หน่วยให้บริการด้านสุขภาพจิต นอกเหนือจากคลินิกจิตเวช นับรวมไปถึง ศูนย์สุขภาพจิต,
สถานฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต, คลินิกให้คำ�ปรึกษาเฉพาะด้าน
(Mental health out-patient facility)
หน่วยให้บริการด้านสุขภาพจิตสำ�หรับเด็กและวัยรุน่ เท่านัน้ นอกเหนือจากคลินกิ จิตเวช นับ
รวมไปถึง ศูนย์สุขภาพจิต, สถานฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต, คลินิกให้คำ�ปรึกษาเฉพาะด้าน
(Mental health out-patient facility for children and adolescents only)
หน่วยให้บริการรูปแบบอื่น ๆ
(Other residential facility)

จำ�นวน
0
2
6
4
10
10
4

ที่มา : ข้อมูลการสำ�รวจโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต เดือนเมษายน 2558
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ตารางที่ 24 แสดงจำ�นวนเตียงรองรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในกรุงเทพมหานครแยกตาม
หน่วยบริการ
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หน่วยบริการ
สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จเจ้าพระยา
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์
โรงพยาบาลมนารมย์
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลตำ�รวจ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
สถาบันราชานุกูล
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
รวม

จิตเวช
500
185
60
46
40
32
16
15
15
14
9
7
2
1
1
1
944

จิตเวชเด็กฯ ยาเสพติด
10
24
(1)
2
4
40
(5)
1
1
300
1
309
74

รวม
500
195
60
70
40
32
18
19
55
14
9
7
2
2
1
2
300
1
1,327

หมายเหตุ : ยังไม่รวมโรงพยาบาลศรีธัญญา 750 เตียง สำ�หรับจิตเวชทั่วไป แบ่งเป็นหอผู้ป่วย กทม. 60 เตียง
และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 150 เตียง สำ�หรับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
: โรงพยาบาลมนารมย์ และโรงพยาบาลตำ�รวจ มีเตียงรองรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กได้ โดยแบ่งเตียงมาจากจิตเวช
ทั่วไปตามจำ�นวนในวงเล็บ
ที่มา
: ข้อมูลการสำ�รวจโดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต เดือนเมษายน 2558
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ข้อมูลหน่วยงาน สถานที่ตั้ง การติดต่อ และขอบเขตบริการ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการด้านสุขภาพจิต
ในกรุงเทพมหานคร เป็นดังนี้
ตารางที่ 25 แสดงข้อมูลหน่วยบริการด้านสุขภาพจิต ในกรุงเทพมหานคร

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
หมายเหตุ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
หมายเหตุ

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 500 เตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2442 2500 โทรสาร 0 2437 7092, 0 2437 5456
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 185 เตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ 0 2889 9066-7 โทรสาร 0 2889 9083
โรงพยาบาลศรีธัญญา
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 750 เตียง
47 หมู่ 4 ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2528 7800
เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ทีต่ ง้ั อยูน่ อกพืน้ ที่ แต่ให้บริการประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครด้วย
สถาบันราชานุกูล
OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 300 เตียง
4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2264 4696
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มี
75/1 พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2248 8999
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 150 เตียง
61 ซอยเทศบาล 19 ตำ�บลปากนํ้า อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0 2384 3381-3 โทรสาร 0 2394 1845
เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ทีต่ ง้ั อยูน่ อกพืน้ ที่ แต่ให้บริการประชาชนในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครด้วย
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มหาวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 14 เตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
1873 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2256 4000
โรงพยาบาลศิริราช
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 16 เตียง ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 2 เตียง
2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขต 2 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0 2419 7000
โรงพยาบาลรามาธิบดี
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 15 เตียง ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 4 เตียง
270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2644 9042
โรงพยาบาลวชิระพยาบาล
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
681 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2244 3000
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 46 เตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
315 ถนนพหลโยธิน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2354 7600

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 1 เตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
171 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0 2534 7000
โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
OPD จิตเวชทั่วไป
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 15 เตียง
224 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2713 6569

กระทรวงกลาโหม

54

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2245 0661
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์  0 2460 0000, 0 2468 0116-20

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลตำ�รวจ
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 4 เตียง ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 5 เตียง
92/1 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2207 6000

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
OPD จิตเวชทั่วไป
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 40 เตียง
33/2 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2953 3999

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
809/1 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์  0 2242 5042

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
420/8 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2354 8333

สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรม

รัฐวิสาหกิจ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
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ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลราชวิถี
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2354 8108
โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป
679 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0 2517 4270-9
โรงพยาบาลสงฆ์
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
445 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2640 9537
สถาบันประสาทวิทยา
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
312 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2306 9899

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2289 7000 e-mail address : ccharoenkrung@hotmail.com
โรงพยาบาลตากสิน
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0 2437 0123
โรงพยาบาลกลาง
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2220 8000

สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

56

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลสิรินธร
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
20 ซอยอ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2328 6901-19 โทรสาร 0 2328 6920
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธโร อุทิศ
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
6 หมู่ที่ 4 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวล 1 ถนนหนองแขม-วัดศรีนวล แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร 10160
การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2429 3575
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ขอบเขตบริการ OPD จิตเวชทั่วไป
จำ�นวนเตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
สถานที่ตั้ง
48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี (คู้ฝั่งขวา) แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 10530
การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2429 3575
ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
ขอบเขตบริการ OPD จิตเวชทั่วไป
จำ�นวนเตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
สถานที่ตั้ง
18 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 10 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
การติดต่อ
โทรศัพท์  0 2421 2222 หรือ 0 2444 0163

ภาคเอกชน

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพ
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช จำ�นวน 7 เตียง รับทุกกลุ่มวัย
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2310 3000
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
124 ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2625 9000
โรงพยาบาลกล้วยนํ้าไท 1
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
80 ซอยโรงพยาบาล 2 พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์ 0 2769 2000
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ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
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โรงพยาบาลการุญเวช สุขาภิบาล 3
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
88,90,92 ถนนรามคำ�แหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์  0 2729 3000
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
950 ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์   0 2910 1600 45
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
113/44 ซอยรุง่ ประชา ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0 2884 7000
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2240 2724 – 27
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์  0 2361 2727, 0 2361 2828 โทรสาร 0 2361 2777, 0 2361 2788
โรงพยาบาลธนบุรี
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0 2487 2000
โรงพยาบาลนครธน
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 0 2416 5454, 0 2895 4000
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ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ

โรงพยาบาลนวมินทร์
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
สีหบุรานุกิจ 10 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์  0 2518 1818
โรงพยาบาลบางนา 1
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
1302 กม 3 บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2746 8630-8
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
360 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0 2877 1111
โรงพยาบาลบางโพ
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
95 ซอยแครี่เบลล์ ถนนประชาราษฎร์ สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์  0 2587 0144
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
33 สุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2667 1000
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
โรงพยาบาลบี แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
6 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0 2523 3359-71
โรงพยาบาลประชาพัฒน์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
146 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเพทมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0 2427 9966
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ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
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โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 1 เตียง ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 1 เตียง
670/1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2279 7000
โรงพยาบาลพญาไท 1
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2640 1111
โรงพยาบาลพญาไท 2
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
943 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  0 2617 2444
โรงพยาบาลพญาไท 3
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
111 เพชรเกษม 19 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2467 1111, 0 2467 6500 โทรสาร 0 2467 6515
โรงพยาบาลพระราม 9
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
99 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0 2202 9999
โรงพยาบาลมนารมย์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 32 เตียง ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 1 เตียง
9 สุขุมวิท 70/3 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0 2725 9595, 0 2399 2822 โทรสาร 0 2725 9599
โรงพยาบาลยันฮี
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 1 เตียง ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 1 เตียง
454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0 2879 0300

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
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โรงพยาบาลรามคำ�แหง
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
436 ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0 2374 0200
โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
377 ถนนราษฎร์พฒ
ั นา (สุขสวัสดิ์ 27) แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0 2872 1001–5
โรงพยาบาลลาดพร้าว
OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
2699 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร10310
โทรศัพท์ 0 2530 2556
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 1 เตียง ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
71/3 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2618 6200, 0 2265 7777 โทรสาร 0 2265 7888
โรงพยาบาลวิภาราม
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
2677 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2722 500
โรงพยาบาลวิภาวดี
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์  0 2511 1111
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
1223 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2559 0155
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ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
ชื่อหน่วยงาน
ขอบเขตบริการ
จำ�นวนเตียง
สถานที่ตั้ง
การติดต่อ
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โรงพยาบาลสมิติเวช
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2711 8181
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2731 7000
โรงพยาบาลสายไหม
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
91 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพงษ์ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0 2991 8999 โทรสาร 0 2563 5222
โรงพยาบาลสินแพทย์
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
9/99 ถนนรามอินทรา กม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2793 5099, 0 2793 5000
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
272  ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0 2428 5036 7
โรงพยาบาลเสรีรักษ์
OPD จิตเวชทั่วไป
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
44 เสรีไทย แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0 2918 9888
โรงพยาบาลหัวเฉียว
OPD จิตเวชทั่วไป, OPD จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ไม่มีเตียงสำ�หรับผู้ป่วยจิตเวช
665 ถนนบำ�รุงเมือง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2223 1351 โทรสาร 0 2223 1253
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หน่วยบริการเฉพาะทาง สังกัดกรมสุขภาพจิต
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการเฉพาะทางด้านจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต อยู่ 4 แห่ง คือ สถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันราชานุกูล และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
ราชนครินทร์ และมีอีก 2 แห่งที่ตั้งอยู่ปริมณฑลร่วมให้บริการด้วย คือ โรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ์
นอกจากนีย้ งั มีศนู ย์สขุ ภาพจิตที่ 13 ซึง่ รับผิดชอบในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ในด้านการส่งเสริมป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต มีบทบาทในการแสวงหาและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้ง
ในและนอกระบบสาธารณสุขและภาคประชาสังคม

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ขอบเขตบริการ ผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป, ผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำ�นวนเตียง สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 500 เตียง
สถานที่ตั้ง
112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2442 2500 โทรสาร 0 2437 7092, 0 2437 5456
เว็บไซต์
http://www.somdet.go.th/
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทย ให้บริการบำ�บัดรักษา
ผู้ป่วยจิตเวช ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ เป็นสถาบันฝึกอบรมทางด้านจิตเวชศาสตร์
สุขภาพจิต และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับก่อนและหลังปริญญา พัฒนางานวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต
ประสาทวิทยา ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาทจิตเวชศาสตร์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง มีบริการผู้ป่วยจิตเวช
ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
งานบริการผู้ป่วยนอกจิตเวช จัดบริการแก่ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช รวมไปถึงผู้ติดสาร
เสพติดประเภทแอมเฟตามีนและแอลกฮอลล์ ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป งานบริการผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน จัดบริการแก่
ผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช
งานผู้ป่วยนอกจิตเวช เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ท่านสามารถ
ยื่นบัตรตรวจได้ที่งานเวชระเบียน ตั้งแต่ เวลา 06.30 น.
ผู้ป่วยใหม่ ปิดรับบัตรเวลา 10.45 น. เริ่มดำ�เนินการ 1 มิถุนายน 2554 ผู้ป่วยเก่า ปิดรับบัตรเวลา 11.15 น.
เริ่มดำ�เนินการ 1 สิงหาคม 2554
โดยกลุ่มงานผู้ป่วยนอกจิตเวช มีระบบการนัดหมายเพื่อความสะดวกในการมารับบริการครั้งต่อไป ติดต่อ
สอบถามได้ที่ 02 442-2500 ต่อ 59161,59184 หรือที่เคาน์เตอร์พยาบาลกลุ่มงานผู้ป่วยนอกจิตเวช
งานคลินิกซึมเศร้า บริการกลุ่มบำ�บัดสำ�หรับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.30 น. ลงทะเบียน/
นัดหมายล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์พยาบาลกลุ่มงานผู้ป่วยนอกจิตเวช
งานจิตเวชฉุกเฉิน เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหลุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
งานคลินิกพิเศษนอกเวลา เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30 น.-20.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์
เวลา 8.30-12.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
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สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ขอบเขตบริการ ผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป, ผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำ�นวนเตียง สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 200 เตียง
สถานที่ตั้ง
23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2889 9066-7 โทรสาร 0 2889 9083
เว็บไซต์
http://www.galyainstitute.com/
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นนามทีไ่ ด้รบั ประทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เดิมคือ โรงพยาบาลนิติจิตเวช ปัจจุบันมีสถานะเป็นสถาบันทางวิชาการที่มุ่งพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ้านนิติจิตเวช โดยเป็นโรงพยาบาลจิตเวชขนาด 200 เตียง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชที่มีคดี และไม่มีคดีที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิ รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการสาธารณสุขที่ 5
และในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 7 เขต ได้แก่ ทวีวัฒนา หนองแขม ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางแค บางบอน
และบางพลัด ให้บริการผู้ป่วยนอก 160 คน ผู้ป่วยใน 150 คนต่อวัน
มีบริการผู้ป่วยจิตเวชทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการผู้ที่มี
ความผิดปกติทางจิต ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.ครอบคลุมทั้งการประเมินและบำ�บัดรักษา
อาการทางจิตในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางจิต โดยความร่วมมือของทีมผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิตและจิตเวช
คลินิกเฉพาะทาง ได้แก่
 คลินิกนิติจิตเวช ให้บริการผู้กระทำ�ผิดที่มีความผิดปกติทางจิตและผู้ป่วยนิติจิตเวช บำ�บัดรักษาและการ
ฟืน้ ฟูอาการทางจิต ตรวจสภาพจิตผูข้ อรับบุตรบุญธรรม ทหารกองเกินทีม่ สี ภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง
 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี ประเมิน
 คลินิกสารเสพติด ให้บริการผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ประเมิน บำ�บัดรักษาอาการถอนยา และ
ฟื้นฟูสภาพจิตใจในผู้ป่วยสารเสพติด
ผู้ป่วยรายใหม่ต้องผ่านการคัดกรองจากพยาบาลก่อนทำ�บัตรเวชระเบียน (เปิดรับบัตรเวลา 07.30-11.30 น.
และปิดรับบัตรเมื่อคิวเต็ม) กรณีต้องการเลื่อนนัดต้องโทรประสานก่อนล่วงหน้า 2 วัน ที่เบอร์ 02-441-6100 ต่อ
58212 เวลา 13.30-15.30 น. มีบริการนัดออนไลน์ ที่ http://www.hospitalnet.go.th/

สถาบันราชานุกูล

ขอบเขตบริการ ผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำ�นวนเตียง สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 300 เตียง
สถานที่ตั้ง
4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
การติดต่อ
โทรศัพท์ 0 2264 4696
เว็บไซต์
http://www.rajanukul.go.th/
สถาบันราชานุกูล เป็นโรงพยาบาลพิเศษเฉพาะทางเพื่อให้บริการแก่บุคคลผู้บกพร่องทางสติปัญญา
แบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย บำ�บัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค พร้อมทั้งเป็น
สถานทีฝ่ กึ อบรมและให้การศึกษาดูงานแก่บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ รับผิดชอบในการพัฒนาเพือ่ การ
เป็นศูนย์กลางวิชาการ ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสติปัญญา ให้บริการแบบองค์รวมในระดับตติยภูมิ ถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมป้องกันบำ�บัด รักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ด้านพัฒนาการเด็กและสติปญ
ั ญา
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บริการผู้ป่วยนอก สถาบันราชานุกูล ให้บริการตรวจวินิจฉัย บำ�บัดรักษา ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและ
สติปัญญา และผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการเรียน ปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาอารมณ์ โดยทีมแพทย์ที่ประกอบด้วย
จิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ และกุมารแพทย์ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านพัฒนาการเด็ก แบ่งการให้บริการเป็นคลินกิ ผูป้ ว่ ยนอก
และคลินิกพิเศษ
การให้บริการคลินกิ ผูป้ ว่ ยนอก ให้การตรวจวินจิ ฉัย บำ�บัดรักษา ผูบ้ กพร่องทางพัฒนาการและสติปญ
ั ญา แรก
เกิด–18 ปี วันจันทร์–ศุกร์ ในเวลาราชการ 08.00-12.00 น.
การให้บริการคลินกิ พิเศษ ได้แก่ คลินกิ พันธุศาสตร์ วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. คลินกิ ฝังเข็ม วันพุธ, วันศุกร์
เวลา 08.30-12.00 และคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
หน่วยส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการและ
สติปัญญา อายุแรกเกิดถึง 1 ปี 6 เดือน โดยให้การฝึกกระตุ้นพัฒนาการครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตนเองและสังคม การจัดโปรแกรมการ
ให้บริการแบ่งตามช่วงอายุ
บริการผูป้ ว่ ยใน แบ่งเป็นหอผูป้ ว่ ยตามช่วงอายุและระดับพัฒนาการ รวมถึงหอผูป้ ว่ ยครอบครัว และหอผูป้ ว่ ย
ออทิสติก นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการนอกสถาบันอีก 3 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กม่วงแค และคลองกุ่ม
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพบางพูน

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ขอบเขตบริการ ผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำ�นวนเตียง ไม่มี
สถานที่ตั้ง
75/1 พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
การติดต่อ
โทรศัพท์ 02 248 8999
เว็บไซต์
http://www.smartteen.net/
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ให้บริการตรวจรักษาด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เฉพาะผู้ป่วย
นอก ไม่มีบริการผู้ป่วยใน รับผู้ป่วยอายุไม่เกิน 20 ปี ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. โดยบริการจะเป็นระบบนัด ผู้มารับ
บริการใหม่มานัดด้วยตนเอง โดยนำ�เอกสารสำ�เนาสูติบัตร และสำ�เนาทะเบียนบ้านมาด้วย หรือโทรที่เบอร์ 02 248
8999 เวลา 13.00-16.00 น. แผนกบริการผู้ป่วยนอก สำ�หรับผู้ป่วยเก่าที่ต้องการติดต่อขอยาหรือเลื่อนนัด สามารถ
ติดต่อได้ในเวลา 13.00-16.00 น.
บริการผู้ป่วยนอก บริการตรวจรักษา เพื่อแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ และพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่นรวมทั้ง
ปัญหาครอบครัว ได้แก่
 ปัญหาพัฒนาการล่าช้า เช่น พูดช้า ช่วยเหลือตนเองได้ช้ากว่าวัย
 ปัญหาทางอารมณ์ วิตกกังวัล ซึมเศร้า
 ปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว พูดปด หนึโรงเรียน
 ปัญหาการเรียน เช่น เรียนหนังสือไม่ได้ สมาธิสั้น ไม่อยากไปโรงเรียน
 ปัญหาเด็กติดเกม
 ปัญหาอื่นๆ เช่น ถอนผม ปัสสาวะรดที่นอน มีอาการกระตุก อิจฉาน้อง เป็นต้น
 หรือพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องการขอคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับลูกที่มีปัญหาดังกล่าว
 ปัญหาที่ทางหน่วยงานไม่รับให้บริการคือ ปัญหาเรื่องยาเสพติด
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หน่วยพัฒนาเด็กเล็กได้เปิดให้บริการที่ช้ัน 4 ของอาคารสถาบันฯ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ขาดผู้
ดูแลเด็กระหว่างที่ต้องออกนอกบ้าน ในหน่วยพัฒนาเด็กเล็กได้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งร่างกายอารมณ์
เชาว์ปัญญาและทาง สังคม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาล
คลินกิ ครอบครัว บริการให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับปัญหาครอบครัว เปิดให้บริการทีห่ อ้ งครองใจ 1 และ 2 บริเวณชัน้ 1 ของ
อาคารสถาบันฯ เพือ่ ช่วยเหลือแก้ไขและให้คำ�ปรึกษาเกีย่ วกับปัญหาครอบครัว อนึง่ เพือ่ เป็นการป้องกันปัญหาและส่ง
เสริมสุขภาพจิต พ่อแม่และลูกทีม่ ารับบริการยังได้รบั ความรู้ ความเข้า ใจเกีย่ วกับการดำ�เนินชีวติ ครอบครัว การอบรม
เลีย้ งดูลกู ทีเ่ หมาะสม และการแก้ไขช่วยเหลือเมือ่ ครอบครัวมีปญ
ั หา โดยทางหน่วยงานได้จดั วิทยากรบรรยายเป็นประจำ�
คลินกิ เด็กสมาธิสน้ั และคลินกิ นอกเวลา เปิดบริการทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เวลา 16.30-20.30 น. นัดหมายก่อนรับบริการ

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ขอบเขตบริการ ผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป, ผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำ�นวนเตียง สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป จำ�นวน 750 เตียง
สถานที่ตั้ง
47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
การติดต่อ
โทรศัพท์ 02 528 7800
เว็บไซต์
http://www.srithanya.go.th/
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา เดิมชือ่ ว่า โรงพยาบาลโรคจิตนนทบุรี ปัจจุบนั เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง บำ�บัดรักษา
ผู้ป่วยโรคทางจิตเวช ขนาด 750 เตียง ได้รับการพัฒนาด้านการให้บริการ และสิ่งแวดล้อม สถานที่มีความสวยงาม มี
ผู้ศึกษาดูงานมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ
ให้บริการจิตเวชระดับตติยภูมิ รับผิดชอบพืน้ ทีเ่ ขตบริการสาธารณสุขที่ 4 และในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครด้านเหนือ
7 เขต ได้แก่ ดอนเมือง สายไหม จตุจักร หลักสี่ บางเขน บางซื่อ และลาดพร้าว
มีบริการผูป้ ว่ ยจิตเวชทัง้ แผนกผูป้ ว่ ยนอก ผูป้ ว่ ยใน และผูป้ ว่ ยจิตเวชฉุกเฉิน ให้บริการผูป้ ว่ ยนอกคลินกิ จิตเวช
ทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-16.00 น. คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น วันอังคาร, พุธ 8.00-16.00 น. คลินิกระบบประสาท
วันจันทร์, อังคาร 8.00-12.00 น.
นอกจากนีย้ งั มีคลินกิ เฉพาะทางอืน่ ๆ เช่น คลินกิ กระตุน้ พัฒนาการ, คลินกิ ฟ้าใส (ยาเสพติด), คลินกิ จิตเวชสูง
อายุ, คลินิกซึมเศร้า, คลินิกโคลซาปีน, คลินิกลมชัก, คลินิกสมองเสื่อม, คลินิกเพื่อนอารมณ์ดี และคลินิกคลายเครียด

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ขอบเขตบริการ ผู้ป่วยนอกจิตเวชทั่วไป, ผู้ป่วยนอกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำ�นวนเตียง สำ�หรับผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำ�นวน 150 เตียง
สถานที่ตั้ง
61 ซอยเทศบาล 19 ตำ�บลปากนํ้า อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การติดต่อ
โทรศัพท์ 02 384 3381-3 โทรสาร 02 394 1845
เว็บไซต์
http://www.yuwaprasart.com/
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ขนาด 150 เตียง เดิมใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาล
สำ�โรง” ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เพศชายและหญิง อายุไม่เกิน 18 ปี โดยให้บริการทุกวัน
จันทร์ถึงศุกร์ ส่วนวันอังคารจะเป็นจิตเวชผู้ใหญ่ (เฉพาะคนไข้เดิม)
กรณีผปู้ ว่ ยใหม่ เริม่ ให้บริการเวลา 7.00–10.00 น. โดยรับผูป้ ว่ ยใหม่ทไี่ ม่เคยมีประวัตกิ ารรักษาวันละ 10 คน
หากผู้ใช้บริการมีจำ�นวนไม่ถึง 10 คน จะรับผู้ป่วยใหม่ไม่เกินเวลา 10.00 น. โดยรับผู้ป่วยใหม่ในวันจันทร์-พฤหัสบดี
รับผู้ป่วยอายุ 3-18 ปี วันศุกร์รับผู้ป่วยอายุ 0-2 ปี 11 เดือน
มีบริการคลินิกนอกเวลา ทุกวันพุธ และศุกร์ ไม่รับผู้ป่วยใหม่
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ศูนย์บริการสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร
สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ รวม 68 แห่ง
ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน สุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้บริการด้านการบำ�บัดรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค และ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ การให้บริการด้าน การวางแผนครอบครัว การให้สขุ ศึกษาแก่ประชาชน โดยให้บริการทัง้ ภายในและ
ภายนอก ศูนย์บริการสาธารณสุข การให้บริการ ประกอบด้วยคลินิกต่างๆ ดังนี้
1. คลินิกโรคหัวใจและความดันโลหิตสูง
2. คลินิกโรคผิวหนัง
3. คลินิกโรคเบาหวาน
4. คลินิกโรคทั่วไป
5. คลินิกวัณโรค
6. คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์
7. คลินิกคลายเครียด
8. คลินิกจิตเวช
9. คลินิกสุขภาพจิต
10 .คลินิกผู้สูงอายุ
11. คลินิกวัยทอง
12. คลินิกส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง
13. คลินิกเด็ก
14. คลินิกยาเสพติด
15. คลินิกหู คอ จมูก
16. คลินิกจักษุ
17. คลินิกโภชนาการ
18. คลินิกสัตวแพทย์
19. คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม
20. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ (วางแผนครอบครัว)
21. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ (สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค)
22. คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ (ฝากครรภ์)
23. คลินิกครอบครัวอบอุ่น
24. คลินิกทันตกรรม
25. คลินิกทันตกรรมพิเศษ
26. คลินิกฝังเข็ม
27. คลินิกความดันโลหิตสูง
28. คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
29.คลินิกบำ�บัดบุหรี่-สุรา
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30. คลินิกสุขภาพสตรี
นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่นๆ ของศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย
1. สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
2. สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
3. ศูนย์ศึกษาชีวิต
4. ศูนย์จิต สังคม บำ�บัด
5. บริการสายด่วนสุขภาพ
6. บริการเอกซเรย์
7. บริการด้านกายภาพบำ�บัด
8. หน่วยงานควบคุมสัตว์นำ�โรค
9. ศูนย์ตรวจการได้ยิน
10. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่
11. บริการงานสังคมสงเคราะห์
12. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
13. บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก

บริการด้านสุขภาพจิต

การบริการด้านสุขภาพจิต จะมี “คลินิกสุขภาพจิต” ให้บริการประชาชนในเรื่องการป้องกันและส่งเสริมสุข
ภาพจิตที่ดี ช่วยเหลือรักษาในรายที่มีอาการโรคจิต โรคประสาท หรือเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ หรือมีความประพฤติ
ผิดปกติ ติดตามผลการรักษาเพื่อมิให้กลับมามีอาการรุนแรงขึ้น ศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกสุขภาพจิต 6 แห่ง
ได้แก่
1. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 บางซื่อ
2. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 ดินแดง
3. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 21 วัดธาตุทอง
4. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 23 สี่พระยา
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 24 บางเขน
6. ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 33 วัดหงส์รัตนาราม
และยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขที่สามารถให้บริการด้านสุขภาพจิตได้ ตามโครงการ Mental Health Gap
ที่ทำ�ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 29, 48
สำ�นักอนามัย ยังเปิดให้บริการคลินิกครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้คำ�ปรึกษาเรื่องครอบครัวแก่ประชาชนทั่วไป ที่
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ และให้บริการคลินิกคลายเครียด ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่
3, 4, 21, 33, 58
นอกจากนี้ยังมีบริการ “รถคลายเครียดเคลื่อนที่” ซึ่งเป็นบริการเชิงรุก เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพจิตของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดบริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพจิต ประเมิน
ความเครียด ภาวะซึมเศร้า การให้ค�ำ ปรึกษา มีบริการเก้าอีน้ วดคลายเครียด วิดทิ ศั น์ และสือ่ เอกสารเกีย่ วกับการเสริม
สร้างกำ�ลังใจ วิธีคลายเครียด ให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพ
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บริการสายด่วนสุขภาพ

มีการให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ ในวัน เวลา ที่กำ�หนดไว้ดังนี้

สถานที่
กองส่งเสริมสุขภาพ
กองควบคุมโรคเอดส์
ศบส. 2 ราชปรารภ
ศบส. 3 บางซื่อ
ศบส. 4 ดินแดง
ศบส. 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
ศบส. 16 ลุพินี
ศบส. 19 วงศ์สว่าง
ศบส. 21 วัดธาตุทอง
ศบส. 23 สี่พระยา
ศบส. 19 วงศ์สว่าง
ศบส. 24 บางเขน
ศบส. 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์
ศบส. 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
ศบส. 33 วัดหงส์รัตนาราม
ศบส. 35 หัวหมาก
ศบส. 37 ประสงค์ สุดสาครฯ
ศบส. 41 คลองเตย
ศบส.51 วัดไผ่ตัน
ศบส.54 ทัศน์เอี่ยม

โทรศัพท์
0 2246 5201
0 2860 8751-6
0 2245 9147
0 2243 4864
0 2586 7826
0 2248 6086
0 2281 4510 ต่อ 206
0 2252 0775
0 2857 4501
0 2391 2962
0 2233 3337
0 2857 4501
0 2561 4770
0 2465 0014
0 2424 6933, 0 2435 2457
0 2423 0923 ต่อ 25
0 2472 4799
0 2374 3550
0 2374 3594
0 2321 8704
0 2249 7640
0 2271 1985, 0 2287 5691
0 2279 8972 ต่อ 211
0 2426 3514

วัน/เวลา ที่ให้บริการ
ทุกวันในเวลาราชการ
ทุกวันในเวลาราชการ
วันราชการเวลา 13.00-15.00 น.
ทุกวันในเวลาราชการ
ทุกวันในเวลาราชการ
วันราชการเวลา 13.00-15.00 น.
วันราชการเวลา 8.30-11.30 น.
วันราชการเวลา 08.00-12.00 น.
ทุกวันในเวลาราชการ
ทุกวันในเวลาราชการ
วันราชการเวลา 08.00-12.00 น.
ทุกวันในเวลาราชการ
วันราชการเวลา 09.00-12.00 น.
ทุกวันในเวลาราชการ
วันราชการเวลา 09.00-12.00 น.
ทุกวันในเวลาราชการ
วันราชการเวลา 13.00-15.00 น.
ทุกวันในเวลาราชการ
วันราชการเวลา 08.00-15.30 น.
วันราชการเวลา 14.00-16.00น.

บริการด้านคลินิกยาเสพติด

ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการ “คลินิกยาเสพติด” ซึ่งให้บริการบำ�บัดรักษา และให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
ด้านยาเสพติด ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3, 4, 7, 9, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 40, 41, 43, 48,
51, 57, 58 มีการเปิดให้บริการ ดังนี้ คลินิกเมทาโดน, คลินิกบำ�บัดบุหรี่ (ศูนย์ 2, 36), คลินิกดูแลผู้ใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลล์, สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, และศูนย์จิตสังคมบำ�บัด
ศูนย์จติ สังคมบำ�บัด ราชดำ�ริ เป็นสถานทีบ่ �ำ บัดรักษา และติดตามผูต้ ดิ ยาเสพติดชนิดยาบ้า (Methamphetamine) และยาเสพติดชนิดอื่น (ยกเว้น ฝิ่น และเฮโรอีน) แบบผู้ป่วยนอก (ไป-กลับ) โดยผู้ป่วยต้องมารับการบำ�บัด
เป็นเวลา 16 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 2-3 ชั่วโมง ในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และเพื่อให้ประสิทธิภาพในการบำ�บัดรักษา
ได้ผลดี ผู้ปกครองควรเข้ารับการให้ความรู้ ครอบครัวทุกวันพุธ เป็นเวลา 10 ครั้ง
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ศูนย์จิตสังคมบำ�บัด ราชดำ�ริ เป็นศูนย์ต้นแบบในการบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติดชนิดยาบ้า ด้วยวิธี Matrix
Program ซึ่งเป็นโปรแกรมที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดย Matrix Institue ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนกลไก
ความคิด ความรู้สึก ที่ถูกควบคุมด้วยยาเสพติดให้กลับมาทำ�งานเป็นปกติดังเดิม
นอกจากนี้ ศูนย์จติ สังคมบำ�บัด ราชดำ�ริ ยังเป็นศูนย์ฝกึ อบรมและแหล่งศึกษาดูงาน สำ�หรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
งานด้านบำ�บัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติด ในศูนย์บริการสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอืน่ ๆด้วย
ศูนย์จิตสังคมบำ�บัด ราชดำ�ริ ตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารสถานบริการสาธารณสุข ราชดำ�ริ

บริการด้านพัฒนาการเด็ก

ในด้านการคัดกรองพัฒนาการเด็กและดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งสามารถให้
บริการได้ เนือ่ งจากมีนกั จิตวิทยาซึง่ ผ่านการฝึกอบรมโดยตรง คอยให้บริการทัง้ ในเชิงรับและเชิงรุก ซึง่ เป็นโครงการจัด
บริการแก่เด็กบกพร่องทางพัฒนาการ วัยแรกเกิด – 5 ปี ในกรุงเทพมหานคร ที่สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ
สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต รับผิดชอบดูแล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 (กรุงเทพมมหานคร)
ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ให้บริการ สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ซึ่งรับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาทุพโภชนาการ และอื่นๆ เป็นต้น ปัจจุบันมี 13 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2, 5, 8, 15,
16, 17, 19, 22, 24, 27, 35, 42, 50 ซึ่งบุคลากรได้รับการฝึกอบรมเรื่องพัฒนาการเด็ก สามารถคัดกรองเบื้องต้นได้
และดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข

ขัอมูลที่ตั้งและการติดต่อ

ข้อมูลการทีต่ ง้ั และข้อมูลการติดต่อศูนย์บริการสาธารณสุข สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร 68 แห่ง เป็นดังนี้

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
3-5 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2226 5897 โทรสาร : 0 2222 7874
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ราชปรารภ (ใหม่)
507 วัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน) ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2251 7735-8 โทรสาร : 0 2251 7027 กด 21
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ
596 ถนนเตชะวาณิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 0 2587 0618 โทรสาร : 0 2586 9512
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
4395 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2246 1553 โทรสาร : 0 2246 1554
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์
334 ซอยจุฬาลงกรณ์ 22 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2216 1297
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
426 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์
663 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0 2284 3427 8 โทรสาร : 0 2294 9444
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง
23 ซอยอุดมสุข 18 ถนนสุขมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0 2361 6760 2 โทรสาร : 0 2361 6762 ต่อ 305
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย
257/1 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร : 0 2282 8494 โทรสาร : 0 2282 8494 ต่อ 302
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท
722 ซอยสุขุมวิท 30 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0 2258 4892 โทรสาร : 02 259 2523
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพันธ์
51/13 ซอยประดิพัทธ์ 7 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2271 1122 โทรสาร : 0 2278 5535
ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทรเที่ยง เนตรวิเศษ
860/37 ซอยประดู่ 40 ถนนเจริญกรุง 107 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0 2291 7637 8 โทรสาร : 0 2291 7639
ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรี วานิช
527 ซอยอาเนี้ยเก็ง ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0 2222 7875 โทรสาร : 0 2224 5436
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
21 ซอยจันทร์ 42 ถนนจันทร์ แขวงพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0 2211 2353 โทรสาร : 0 2211 9154
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว
179/1 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0 2541 8380 โทรสาร : 0 2541 8382
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพีนี
162/82 ซอยปลูกจิต ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2258 4892 โทรสาร : 0 2259 2523
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 17 ประชานิเวศน์
หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2589 5768 โทรสาร : 0 2588 2059
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล วอน วังตาล
863/2 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0 2211 0860 โทรสาร : 0 2211 9329
ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง
675 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 0 2910 7314 โทรสาร : 0 2910 7313
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 ธนาคารนครหลวงไทย
29/1 ซอยเฉลิมเขต 2 ถนนพลับพลาไชย แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปรามศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0 2223 0004 โทรสาร : 0 2222 7876
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
214 ถนนสุขุมวิท (ภายในวัดธาตุทอง) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0 2391 6082 โทรสาร : 0 2391 1005
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ
235 ซอยอ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0 2321 8813, 0 2321 2683 โทรสาร : 0 2321 2683 ต่อ 301
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
383/4 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร : 0 2236 4055 ,0 2233 0782
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
62 พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2599 9607 โทรสาร : 0 2579 1921
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง
2 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0 2276 3904
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
ถนนสายเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0 2465 0014 โทรสาร : 0 2465 0699
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์
359 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0 2465 1000 โทรสาร : 0 2465 0028
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
124/16 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำ�ภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0 2437 2009, 0 2438 8387 โทรสาร : 0 2437 2057
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร
27/21 ริมถนนวุฒากาศ 49 แขวงบ้างค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร : 0 2476 6493 96 โทรสาร : 0 2476 6628
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม
164/79 ซอยกิตติชัย ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร : 0 2423 0234 โทรสาร : 0 2424 4479
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ จิตร ทังสุบุตร
252 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 84/1 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร : 0 2434 7303 5 โทรสาร : 0 2424 5367
ศูนย์บริการสาธารณสุข 32 มาริษ ตินตมุสิก
91 ซอยสุขุมวิท 64/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0 2331 9114 โทรสาร : 0 2331 1773
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดพงส์รัตนาราม
127 ซอยวังเดิม ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0 2472 5895 โทรสาร : 0 2472 4706
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี
151 ซอยสายทิพย์ สุขุมวิท 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 02 331 9438 โทรสาร : 02 332 9720
ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก
4 ซอยรามคำ�แหง 40 (เสริมมิตร) ถนนรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0 2375 3550 โทรสาร : 0 2374 5686
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
779/2 เชิงสะพานเจริญนภร 8 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร : 0 2468 2597 โทรสาร : 0 2476 5801
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์ สุดสาคร ตู้จินดา
2044 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0 2362 5238 40 โทรสาร : 0 2320 3281 ต่อ 21
ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด ทองคำ� บำ�เพ็ญ
72 สี่แยกเกียกกาย ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร : 0 2468 2597 โทรสาร : 0 2476 5801
ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
46 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0 2427 7949, 0 2428 4406 โทรสาร : 0 2427 7949, 0 2428 4406
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค
578 ซอยเพชรเกษม 90 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0 2421 2147 9 โทรสาร : 0 2421 7823
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย
139 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0 2240 2056 โทรสาร : 0 2240 2056
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 ถนอม ทองสิมา
121 หลังเขตบางขุนเทียน เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซ.54 แขวงแสมดำ� เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 0 2416 8318 โทรสาร : 0 2415 2052 ต่อ 19
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี
39 หมู่ 1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0 2540 7154, 0 2540 5615 6 โทรสาร : 0 2540 7334
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำ�ผักชี หนองจอก
96/5 หมู่ 9 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทร : 0 2988 1633 โทรสาร : 0 2988 1990, 0 2543 1083
ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง
361 หมู่ 4 ถนนเคหะชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร : 0 2543 0746 โทรสาร : 0 2543 0746 ต่อ 404
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
523/2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร : 0 2329 0320 โทรสาร : 0 2239 1412 ต่อ 11
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
28 ซอยบางแวก 92 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0 2410 1810 โทรสาร : 0 2410 1810 ต่อ 102
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
40 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10162
โทร : 0 2421 2147-9 โทรสาร : 0 2421 7823
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา
7/2 หมู่ 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร : 0 2424 9410 โทรสาร : 0 2433 6136
ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม
190 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0 2375 2897, 0 2378 1601
ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน
12/10 ซอยพหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2270 1985, 0 2279 8972
ศูนย์บริการสาธารณสุข 52 สามเสนนอก
2000/30 ถนนประสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2276 5996, 0 2277 6112
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
มบ.การเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง หมู่ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0 2575 2650-2 โทรสาร : 0 2279 8972
ศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม
410 หมู่ 2 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0 2426 3514 โทรสาร : 0 2426 3321
ศูนย์บริการสาธารณสุข 55 เตชะสัมพันธ์
27/4 ซอย 48 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0 2294 3247 โทรสาร : 0 2294 3247 ต่อ 21, 22
ศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ
43/1 หมู่ 12 ถนนนวลจันทร์ ซอยนวลจันทร์ แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0 2184 6293 5 โทรสาร : 0 2519 4785
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ลํ้าเลิศ
226 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร : 0 2396 1866 โทรสาร : 0 2398 2047
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ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม พิมเสน ฟักอุดม
1/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0 2427 7512 โทรสาร : 0 2463 5621-23
ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ
46 ซอยประชาอุทิศ 90 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร : 0 2464 3057 โทรสาร : 0 2463 5621
ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร
60 หมู่ 4 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร : 0 2565 5257 โทรสาร : 0 2565 5258
ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาลย์ ทัสนารมย์
19/5 หมู่ 3 ถนนสายไหม ซอยสายไหม 34 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร : 0 2536 0163 โทรสาร : 0 2536 0162
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ดวงรัชฎ์ ฯ
68 ซอยศาลธนบุรี 17 แยก 5 ถนนสายศาลธนบุรี แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร : 02 455 5804 โทรสาร : 02 455 1771
ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว ฯ
1/1 ถนนเย็นจิตร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0 2675 9945-6 โทรสาร : 0 2675 9945 6 ต่อ 109
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา
1 ซอยเลียบคลองสอง 10 ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร : 0 2548 0495 8 ต่อ 22 โทรสาร : 0 2548 0499
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 รักษาศุข บางบอน
3 ซอยเอกชัย 121 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร : 0 2453 0526 โทรสาร : 0 2453 0632
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำ�หนักพระแม่กวนอิม
4/98 ซอยโชคชัย 4 แยก 39 หมู่ 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0 2539 4828 โทรสาร : 0 2539 4895
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา
3 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร : 0 2441 4680-4 โทรสาร : 0 2441 4680-4 ต่อ 406
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 สะพานสูง
1 ซอยรามคำ�แหง 118 แยก 33 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0 2372 2225 7 โทรสาร : 0 2372 2228
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ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ
Thai Happiness Indicator. (TMHI-15)

คำ�ชี้แจง : กรุณาเลือกคำ�ตอบในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำ�ถามทุกข้อ
คำ�ถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสำ�รวจ
ตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการหรือความคิดเห็นและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด
แล้วตอบลงในช่องคำ�ตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคำ�ตอบจะมี 4 ตัวเลือก คือ
ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ
เล็กน้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยกับเรื่อง
นั้น ๆ เพียงเล็กน้อย
มาก
หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรูส้ กึ ในเรือ่ งนัน้ ๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรือ่ งนัน้ ๆ มาก
มากที่สุด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรูส้ กึ ในเรือ่ งนัน้ ๆ มากทีส่ ดุ หรือเห็นด้วย กับเรือ่ งนัน้ ๆ
มากที่สุด
อายุ................................................ เพศ.............................................สถานภาพสมรส..................................................
ระดับการศึกษา..................................................................................อาชีพ .................................................................
คำ�ถาม

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
2. ท่านรู้สึกสบายใจ
3. ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
4. ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
5. ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
6. ท่านสามารถทำ�ใจยอมรับได้ส�ำ หรับปัญหาทีย่ ากจะแก้ไข (เมือ่ มีปญ
ั หา)
7. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือ
ร้ายแรงเกิดขึ้น
8. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
9. ท่านรู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
10. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
11. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
12. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
13. ท่านรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
14. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
15. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

ไม่เลย เล็กน้อย มาก มากที่สุด

ข้อมูลพื้นฐานสุขภาพจิต เขตสุขภาพกรุงเทพมหานคร ปี 2558

79

การให้คะแนนและการแปลผลค่าปกติ (norm)
การให้คะแนน
ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ (THI – 15) : มีการให้คะแนนแบบประเมิน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ
1
10

2
11

6
12

7
13

8
14

9
15

1
3

คะแนน
คะแนน

เล็กน้อย
มากที่สุด

=
=

2
4

คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน

เล็กน้อย
มากที่สุด

=
=

3
1

คะแนน
คะแนน

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ไม่เลย
มาก

=
=

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ
3

4

5

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ไม่เลย
มาก

=
=

4
2

การแปลผลการประเมิน
ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นใหม่ 15 ข้อ มีคะแนนเต็มทั้งหมด 60 คะแนน
เมือ่ ผูต้ อบได้ประเมินตนเองแล้ว และรวมคะแนนทุกข้อได้คะแนนเท่าไร สามารถนำ�มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ปกติที่กำ�หนดดังนี้
51-60 คะแนน
หมายถึง สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (Good)
44-50 คะแนน
หมายถึง สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป (Fair)
43 คะแนนหรือน้อยกว่า หมายถึง สุขภาพจิตตํ่ากว่าคนทั่วไป (Poor)
ในกรณีที่ท่านมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสุขภาพจิตตํ่ากว่าคนทั่วไป ท่านอาจช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น โดยขอรับ
บริการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านของท่านได้
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แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำ�ถาม (2Q)
ข้อแนะนำ� ถามด้วยภาษาทีส่ อดคล้องกับท้องถิน่ หรือเหมาะสมกับผูถ้ กู สัมภาษณ์ ควรถามให้ได้ค�ำ ตอบทีละข้อ
ถ้าไม่เข้าใจถามซํ้า ไม่ควรอธิบายเพิ่มเติม
คำ�ถาม
1

2

ภาษากลาง

ภาษาอีสาน

มี

ในสองสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา รวมวันนี้ ท่าน ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมมื่อนี่เจ้า
รู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง มีอาการมูนี่บ่
หรือไม่
: อุกอั่ง หงอย เซ็ง หนหวย บ่เป็นตา
อยู่ มีแต่อยากไฮ่
ในสองสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา รวมวันนี้ ท่าน ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมารวมมื่อนี่เจ้ามี
รู้สึก เบื่อ ทำ�อะไรก็ไม่เพลิดเพลิน อาการมูนี่บ่
หรือไม่
: บ่สนใจหยัง บ่อยากเฮ็ดหยัง บ่ม่วน
บ่ซืน
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ไม่มี
(บ่มี)
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แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำ�ถาม (9Q)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้
เป็นบางวัน เป็นบางวัน
ไม่มีเลย
เป็นทุกวัน
ท่านมีอาการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน
(1-7 วัน) (>7 วัน)
เบื่อ ไม่สนใจอยากทำ�อะไร
0
1
2
3
ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
0
1
2
3
หลับยาก หรือหลับๆตื่นๆ หรือหลับมากไป
0
1
2
3
เหนื่อยง่าย หรือไม่ค่อยมีแรง
0
1
2
3
เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
0
1
2
3
รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลว หรือ
0
1
2
3
ทำ�ให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง
สมาธิไม่ดีเวลาทำ�อะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ
0
1
2
3
หรือทำ�งานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
พูดช้า ทำ�อะไรช้าลงจนคนอื่นสังเกตเห็นได้
0
1
2
3
หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยูน่ งิ่ ได้เหมือน
ที่เคยเป็น
คิดทำ�ร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
0
1
2
3
การแปรผลแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำ�ถาม (9Q)
คะแนน
<7
7-12
13-18
≥19
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การแปลผล
ปกติ
ระดับ Mild
ระดับ Moderate
ระดับ Severe
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แบบประเมินแนวโน้ม/ความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 8 คำ�ถาม
(8Q)
ลำ�ดับ ระยะเวลา
คำ�ถาม
1 ในเดือนที่ผ่านมา คิดอยากตาย หรือคิดว่าตายไปจะดีกว่า
รวมวันนี้
2 ในเดือนที่ผ่านมา อยากทำ�ร้ายตัวเอง หรือทำ�ให้ตัวเองบาดเจ็บ
รวมวันนี้
3 ในเดือนที่ผ่านมา คิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
รวมวันนี้
(ถ้าตอบว่าคิดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายให้ถามต่อ....) ท่าน
สามารถควบคมุความอยากฆ่าตัวตายทีท่ า่ นคิด อยูน่ นั้ ได้หรือ
ไม่ หรือบอกได้ไหมว่าคงจะไม่ทำ�ตามความคิดนั้นในขณะนี้
4 ในเดือนที่ผ่านมา มีแผนการที่จะฆ่าตัวตาย
รวมวันนี้
5 ในเดือนที่ผ่านมา ได้เตรียมการทีจ่ ะทำ�ร้ายตัวเองหรือเตรียมการจะฆ่า ตัวตาย
รวมวันนี้
โดยตั้งใจว่าจะให้ตายจริงๆ
6 ในเดือนที่ผ่านมา ได้ทำ�ให้ตนเองบาดเจ็บ แต่ไม่ตั้งใจที่ทำ�ให้เสียชีวิต
รวมวันนี้
7 ในเดือนที่ผ่านมา ได้พยายามฆ่าตัวตาย โดยคาดหวัง/ตั้งใจที่จะให้ตาย
รวมวันนี้
8 ในชี วิ ต ที่ ผ่ า นมา ท่านเคยพยายามฆ่าตัวตาย
รวมวันนี้

ไม่มี
0

มี
1

0

2

0

6

ได้
0

ไม่ได้
8

0

8

0

9

0

4

0

10

0

4

การแปรผลแบบประเมินแนวโน้ม/ความเสี่ยงฆ่าตัวตายด้วย 8Q
คะแนนรวม
1-8
9-16
≥ 17

แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายในปัจจุบัน
Mild
Moderate
Severe
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แบบประเมินความเครียด (ST-5)
ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดความเครียดมีหลายอย่าง เช่น รายได้ที่ไม่เพียงพอ หนี้สิน
ภัยพิบัติต่างๆ ที่ทำ�ให้เกิดความสูญเสีย ความเจ็บป่วย เป็นต้น ความเครียดมีทั้งประโยชน์และโทษ หากมากเกินไปจะ
เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของท่านได้ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับความรู้สึกของ
ท่าน
คะแนน 0 หมายถึง เป็นน้อยมากหรือแทบไม่มี
คะแนน 1 หมายถึง เป็นบางครั้ง
คะแนน 2 หมายถึง เป็นบ่อยครั้ง
คะแนน 3 หมายถึง เป็นประจำ�
ข้อที่ อาการหรือความรู้สึกที่เกิดในระยะ 2-4 สัปดาห์
1
2
3
4
5

มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
มีสมาธิน้อยลง
หงุดหงิด / กระวนกระวาย / ว้าวุ้นใจ
รู้สึกเบื่อ เซ็ง
ไม่อยากพบปะผู้คน
คะแนนรวม
การแปลผล
คะแนน 0 - 4
คะแนน 5 – 7
คะแนน 8 – 9
คะแนน 10 – 15

0

1

คะแนน

2

3

เครียดน้อย
เครียดปานกลาง
เครียดมาก
เครียดมากที่สุด

แนวทางการใช้แบบประเมิน
แบบประเมินความเครียดกรมสุขภาพจิต (ST- 5) ใช้ในการประเมินผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ซึ่งเมื่อผล
การประเมินพบว่ามีระดับความเครียดมากหรือมากที่สุด ให้ดำ�เนินการคัดกรองภาวะซึมเศร้า (9Q) และหากผลการ
ประเมิน พบว่าคะแนน 9Q ≥ 7 คะแนน ให้ประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) และส่งพบแพทย์
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แบบประเมินความเครียด (SPST–20)
ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ข้อใดเกิดขึ้นกับคุณบ้าง และคุณรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น
ให้ใส่  ลงในช่องระดับความเครียด ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ
ระดับความเครียด
1 หมายถึง ไม่รู้สึกเครียด
3 หมายถึง รู้สกึ เครียดปานกลาง
5 หมายถึง รู้สกึ เครียดมากที่สุด
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2 หมายถึง
4 หมายถึง

รู้สึกเครียดเล็กน้อย
รู้สึกเครียดมาก

คำ�ถามในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา

กลัวทำ�งานผิดพลาด
ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือเรื่องงาน
เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษหรือมลภาวะในอากาศ นํ้า เสียงและดิน
รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ
เงินไม่พอใช้จ่าย
กล้ามเนื้อตึงหรือปวด
ปวดหัวจากความตึงเครียด
ปวดหลัง
ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
ปวดหัวข้างเดียว
รู้สึกวิตกกังวล
รู้สึกคับข้องใจ
รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิดใจ
รู้สึกเศร้า
ความจำ�ไม่ดี
รู้สึกสับสน
ตั้งสมาธิลำ�บาก
รู้สึกเหนื่อยง่าย
เป็นหวัดบ่อย
คะแนนรวม
		

ระดับของความเครียด
1 2 3 4 5
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เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วนำ�มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำ�หนด ดังนี้
ระดับคะแนน 0 – 23 คะแนน
ท่านมีความเครียดอยูใ่ นระดับน้อย และหายไปได้ในระยะสัน้ ๆ เป็นความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ได้ใน ชีวติ ประจำ�วัน
และสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้อย่างเหมาะสมความเครียดในระดับนีถ้ อื ว่ามีประโยชน์ในการดำ�เนินชีวติ
ประจำ�วัน เป็นแรงจูงใจที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในชีวิตได้
ระดับคะแนน 24 – 41 คะแนน
ท่านมีความเครียดในระดับปานกลาง เกิดขึน้ ได้ในชีวติ ประจำ�วันเนือ่ งจากมีสงิ่ ทีค่ กุ คามหรือเหตุการณ์ทที่ �ำ ให้
เครียดอาจรู้สึกวิตกกังวลหรือ กลัว ถือว่าอยู่ในเหตุการณ์ปกติ ความเครียดระดับนี้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นผล
เสียต่อการดำ�เนินชีวติ ท่านสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการทำ�กิจกรรมทีเ่ พิม่ พลัง เช่น ฟังเพลง อ่านหนังสือ
ทำ�งานอดิเรก หรือพูดคุยระบายความไม่สบายใจ กับผู้ที่ไว้วางใจ
ระดับคะแนน 42 – 61 คะแนน
ท่านมีความเครียดในระดับสูง เป็นระดับที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งต่างๆ หรือ เหตุการณ์รอบตัว
ทำ�ให้วติ กกังวล กลัว รูส้ กึ ขัดแย้งหรืออยูใ่ นสถานการณ์ทแี่ ก้ไข จัดการปัญหานัน้ ไม่ได้ ปรับความรูส้ กึ ด้วยความลำ�บาก
จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำ�วัน และการเจ็บป่วย เช่น ความดันโลหิตสูง เป็นแผลในกระเพาะอาหารฯลฯ
สิ่งที่ท่านต้องรีบทำ�เมื่อมีความเครียดในระดับนี้คือ คลายเครียดด้วยวิธีที่ทำ�ได้ง่ายแต่ได้ผลดี คือ การฝึก
หายใจคลายเครียด พูดระบายความเครียดกับผู้ไว้วางใจ หาสาเหตุหรือปัญหาที่ทำ�ให้เครียด และหาวิธีแก้ไข หากท่าน
ไม่สามารถจัดการคลายเครียดด้วยตนเอง ควรปรึกษากับผู้ให้การปรึกษาใน หน่วยงานต่างๆ
ระดับคะแนน 62 คะแนนขึ้นไป
ท่านมีความเครียดในระดับรุนแรง เป็นความเครียดระดับสูงทีเ่ กิดต่อเนือ่ งหรือท่านกำ�ลังเผชิญกับวิกฤตของชีวติ
เช่น เจ็บป่วยรุนแรง เรือ้ งรัง มีความพิการ สูญเสียคนรัก ทรัพย์สนิ หรือสิง่ ทีร่ กั ความเครียดระดับนีส้ ง่ ผลทำ�ให้เจ็บป่วย
ทางกายและสุขภาพจิต ชีวิตไม่มีความสุข ความคิดฟุ้งซ่าน การตัดสินใจไม่ดียับยั้งอารมณ์ไม่ได้
ความเครียดระดับนีถ้ า้ ปล่อยไว้จะเกิดผลเสียทัง้ ต่อตนเองและคนใกล้ชดิ ควรได้รบั การช่วยเหลือจากผูใ้ ห้การ
ปรึกษาอย่ารวดเร็ว เช่น ทางโทรศัพท์ หรือผูใ้ ห้บริการปรึกษาในหน่วยงานต่างๆ หมายเลขโทรศัพท์ให้การปรึกษาของ
หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่ง
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ข้อมูลศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ 13 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานวิชาการด้านการส่งเสริมและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิต รับผิดชอบในเขตบริการสุขภาพกรุงเทพมหานคร มีวสิ ยั ทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการพัฒนางานสุขภาพจิต
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน ในเขตบริการสุขภาพจิตที่รับผิดชอบ”
มีพันธกิจหลักอยู่ 4 เรื่อง คือ
1. แสวงหาและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในและนอก
ระบบสาธารณสุขและภาคประชาสังคม ในระดับพืน้ ที่ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการส่งเสริมป้องกันและจัดการปัญหาสุขภาพ
จิตอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สร้างและพัฒนาระบบเฝ้าระวังระบาดวิทยาสุขภาพจิตในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งในการป้องกัน และ
จัดการปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาวิชาการด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อเป็นคลังความรู้สารสนเทศสุขภาพจิตเชิงพื้นที่
ที่มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย
4. กำ�กับติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงานส่งเสริม และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเชิงพื้นที่ เอื้ออำ�นวย
กระตุ้น สนับสนุน พัฒนา
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ได้กำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อน ไว้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
สถานที่ตั้ง
อาคารกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ ตำ�บลตลาดขวัญ อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
เว็บไซต์
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02 149 5594
02 149 5596
mhc13dmh@gmail.com

http://www.mhc13.dmh.go.th
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