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บริ การจิตเวชและสุขภาพจิตของประเทศไทย

ข้อมูลน้จัีดรวบรวมและเรียบเรียง ปี 2542 โดย จิรา เติมจิตรอารีย์ พยาบาลจิตเวช

1. กรุงเทพมหานคร มีให้ บริการ 18 เขต

เขต สถานบรกิาร โทรศัพท์

คลองสาน

ดนิแดง

ดุสติ

ตลิง่ชัน

ธนบุรี

บางกอกน้อย

บางกอกใหญ่

บางเขน

บางซ ือ่

บางรัก

บงึกุม่

ปทุมวัน

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

พญาไท

ร.พ.ตากสนิ

ร.พ.สมเด็จเจ้าพระยา

ศนูย์บรกิาร สาธารณสขุดนิแดง

ร.พ.วชริพยาบาล

ร.พ.นติจิติเวช

ร.พ.สมเด็จพระปิน่เกล้า

ร.พ.ทหารเรอืกรุงเทพ

ร.พ.ศริริาช

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุบางกอกใหญ่

ร.พ.ภูมพิลอดุลยเดช

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุบางเขน

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุบางช ือ่

ร.พ.เลศิสนิ

ศนูย์บรกิารสาธารณสขุส ีพ่ระยา

ร.พ.นพรัตน์ราชธานี

ร.พ.จุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ร.พ.ตำรวจ

ร.พ.กลาง

ร.พ.ประสาท

ร.พ.พระมงกุฎเกล้า

คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธบิดี

4370125-9

4377061

2484955

2430151-79

4419365

4600000

4661180

4114230-44

4724799

5311970-99

5799607

5870618

2356900-9

2364055

5170606

2528181

2528111-2

2216141

2458010

2461400

2460024
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ร.พ.สงฆ์ 2471825-8

พญาไท

ยานนาวา

ราชเทวี

ห้วยขวาง

ศนูย์สขุวทิยาจติ

ร.พ.เด็ก

ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์

ร.พ.ราชวถิ ี

ร.พ.ทหารผา่นศกึ

ร.พ.ราชานุกูล

2461195

2460054

2891153-5

2460052

2450658

2458833

2. ปรมิณฑล มใีห้บรกิาร 4 จังหวัด

เขต โรงพยาบาล โทรศัพท์

นครปฐม

นนทบุรี

 

ปทุมธานี

 

 

สมุทรปราการ

นครปฐมพระนัง่เกล้า

ศรธัีญญา

ปทุมธานี

ธัญญรักษ์

ธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรติ

สมุทรปราการ

ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

(034)254150-4

5270246-53

5250981-5

581-5733

5310080-4

5169890-2

3871245

3941845-6

3. ภาคกลาง มใีห้บรกิาร 6 จังหวัด

เขต โรงพยาบาล โทรศัพท์

ชัยนาท

พระนครศรอียุธยา

 

ลพบุรี

 

 

สระบุรี

 

ชัยนาท

ศนูย์สขุวทิยาจติ ชมุชนชัยนาท

พระนครศรอียุธยา

เสนา

ลพบุรี

บ้านหมี่

อานันทมหดิล

สระบุรี

(056)412355

(056)411268

(035)241027

(035)201307

(036)621537-45

(036)471560

(036)411601

(036)211008



สงิห์บุรี

 

อา่งทอง

พระพุทธบาทสระบุรี

สงิห์บุรี

อนิทร์บุรี

อา่งทอง

(036)266166

(036)521445

(036)581995-6

(035)620834-7

4. ภาคเหนอื มใีห้บรกิาร 18 จังหวัด

เขต โรงพยาบาล โทรศัพท์

กำแพงเพชร

เชยีงราย

เชยีงใหม่

 

 

 

กำแพงเพชร

เชยีงรายประชานุเคราะห์

มหาราชนครเชยีงใหม่

นครพิงค์

ประสาทเชยีงใหม่

ศนูย์พัฒนาเด็กเชยีงใหม่

ศนูย์สง่เสรมิพัฒนาการเด็กภาคเหนอื

(055)711232

(053)719154-60

(053)221122

(053)211957

(053)217703

(053)890245

(053)890245

เชยีงใหม่

ตาก

 

นครสวรรค์

 

นา่น

พะเยาว์

 

พิจติร

พิษณโุลก

เพชรบูรณ์

แพร่

แมฮ่อ่งสอน

ลำปาง

ลำพูน

สวนปรุง

แมส่อด

สมเด็จพระเจ้าตากสนิมหาราช

สวรรค์ประชารักษ์

จติเวชนครสรรค์

นา่น

เชยีงคำ

พะเยา

พิจติร

พระพุทธชนิราชพิษณโุลก

เพชรบูรณ์

แพร่

ศรสัีงวาลย์

ลำปาง

ลำพูน

(053)276750

(053)531970

(055)511200

(056)228688

(056)341281

(054)710138

(054)451300-1

(054)410501

(056)611310

(055)219844

(056)711024

(054)511103

(053)611378

(054)322892

(053)511233



สโุขทัย

 

อุตรดติถ์

อุทัยธานี

สโุขทัย

ศรสัีงวร

อุตรดติถ์

อุทัยธานี

(055)611702

(055)681331-2

(055)411176

(056)511081

5. ภาคตะวันออก มใีห้บรกิาร 8 จังหวัด

เขต โรงพยาบาล โทรศัพท์

จันทบุรี

ฉะเชงิเทรา

ชลบุรี

ตราด

ปราจนีบุรี

นครนายก

ระยอง

สระแก้ว

พระปกเกล้าจันทบุรี

เมอืงฉะเชงิเทรา

ชลบุรี

ตราด

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

นครนายก

ระยอง

สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

(039)324975-84

(038)514722-3

(038)274200-7

(039)511040

(037)211522-3

(037)311150-3

(038)511104

(037)241011-2

6. ภาคตะวันตก มใีห้บรกิาร 6 จังหวัด

เขต โรงพยาบาล โทรศัพท์

กาญจนบุรี

ประจวบครีขัีนธ์

เพชรบุรี

ราชบุรี

 

 

 

สมุทรสงคราม

สพุรรณบุรี

พหลพลพยุหเสนา

มะการักษ์

ประจวบครีขัีนธ์

พระจอมเกล้า-เพชรบุรี

ราชบุรี

ดำเนนิสะดวก

บ้านโปง่

โพธาราม ราชบุรี

สมเด็จพระพุทธเลศิหล้า

เจ้าพระยายมราช สพุรรบุรี

สมเด็จพระสังฆราช องค์ท ี ่17

(034)511233

(034)542031

(032)601060-4

(032)428082

(032)321826-8

(032)241102-3

(032)344096-100

(032)231311-2

(034)715441-2

(035)511033

(035)531077



7. ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื มใีห้บรกิาร 19 จังหวัด

เขต โรงพยาบาล โทรศัพท์

กาฬสนิธิ์

ขอนแกน่

 

ชัยภูมิ

นครพนม

 

นครราชสมีา

 

 

บุรรัีมย์

มหาสารคาม

มุกดาหาร

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

เลย

ศรสีะเกษ

สกลนคร

สรุนิทร์

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อำนาจเจรญิ

อุดรธานี

อุบลราชธานี

 

กาฬสนิธิ์

จติเวชขอนแกน่

ศรนีครนิทร์

ชัยภูมิ

จติเวชนครพนม

นครพนม

มหาราชนครราชสมีา

คา่ยสรุนารี

จติเวชนครราชสมีา

บุรรัีมย์

มหาสารคาม

มุกดาหาร

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

เลย

ศรสีะเกษ

สกลนคร

สรุนิทร์

หนองคาย

หนองบัวลำภู

อำนาจเจรญิ

อุดรธานี

สรรพสทิธิ์ประสงค์

พระศรมีหาโพธิ์

(043)811520

(043)225103

(043)237902

(044)811005

(042)512272

(042)511424

(044)254990-9

(044)255722

(044)2716697

(044)612082

(043)711289

(042)611064

(045)722486-7

(043)511503

(042)813527

(045)613769

(042)711636

(044)511757

(042)411366

(042)302409

(045)451075

(042)348888

(045)244973

(045)312550

8. ภาคใต้ มใีห้บรกิาร 13 จังหวัด

เขต โรงพยาบาล โทรศัพท์



ชมุพร

ตรัง

นครศรธีรรมราช

นราธวิาส

ปัตตานี

พังงา

 

พัทลุง

ภูเก็ต

ยะลา

ระนอง

สงขลา

 

 

 

สตูล

สรุาษฎร์ธานี

ชมุพร

ตรัง

มหาราชนครศรธีรรมราช

นราธวิาสราชนครนิทร์

ปัตตานี

พังงา

ตะกัว่ปา่

พัทลุง

วชริะภูเก็ต

ยะลา

ระนอง

สงขลา

ประสาทสงขลา

สงขลานครนิทร์

หาดใหญ่

สตูล

สรุาษฎร์ธานี

เกาะสมุย

สวนสราญรมย์

(077)503672-4

(075)218018

(075)343400-5

(075)343400-5

(073)331859

(076)412033-4

(076)421070

(074)613008

(076)217293-8

(073)212222-3

(077)812630-3

(074)447446

(074)313823

(074)233133

(074)231031-8

(074)732460

(077)284700

(077)421232

(077)300508

ศูนย์บรกิารให้คำปรึกษา

สถานที่ โทรศัพท์

กรมประชาสงเคราะห์-

ศนูย์ชว่ยเหลอืเรง่ดว่น

กรมสขุภาพจติ

 

 

 

กรุงเทพมหานคร

2801590-1 เวลา 8.00-16.30 น.

1507, 1578 ตลอดเวลา

4377061

2454696 เวลา 8.30-16.30 น.

4419029

5263342 ตลอดเวลา

2465201



คลนิกินรินาม (โรคเอดส์)

มูลนธิศินูย์ฮอทไลน์ (กทม.)

- มูลนธิศินูย์ฮอทไลน์ (เชยีงใหม)่

โทรปรับทุกข์

ศนูย์ปรกึษาสขุภาพแอคเซส(โรคเอดส์)

ศนูย์แฮปปี้ไลน์

สายดว่นวัยรุน่

สมาคมสะมารตัิน (ผู้คดิฆา่ตัวตาย)

เฮลธ์ไลน์ สายสขุภาพ

ฮอทไลน์ เพื่อผู้สงูอายุ

โฮปไลน์ปรกึษาปัญหาชวีติ

2564109

2762950-1, 2778811

(053)850270

2453638

2450004-5

2476274-7

2756993-4

2499977

7143333

2463246, 6434072

3770073, 3754955

สมาคมสะมารตัินส์ กรุงเทพ หมายเลขโทร.คอื (02) 249-9977
เวลาให้บรกิาร คอื เท ีย่ง ถงึ 22:00 น. (อาทติย์-พฤหัส) และ เท ีย่ง ถงึ 07:00 น. ของวันรุง่ขึ้น
(ศกุร์-เสาร์)
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