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1.  โทรศัพทมือถือ  กดหมายเลข  1667  ไดโดยตรง 
2.  โทรศัพททางไกล  กดหมายเลข  1667  ไดโดยตรง 
3.  โทรศัพทสาธารณะ   หยอดเหรยีญ  แลวกดหมายเลข  1667 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใหบริการความรูสายสุขภาพจิต

ทางโทรศัพทระบบอัตโนมัติ
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ระบบสายสุขภาพจิต  1667 
 
  เปนบริการใหความรูสุขภาพจิตทางโทรศัพท  ดวยระบบการตอบ
รับแบบอัตโนมัติ  ซ่ึงเปดใหบริการทุกวัน  ตลอด  24  ช่ัวโมง  เพ่ือให
ประชาชนท่ัวไป  และผูมีปญหาสุขภาพจิต  ไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน
ในการดําเนินชีวิต  และมีแนวทางในการแกไขปญหาสุขภาพจิตของตนเองและ
ผูใกลชิดได 
 
ระบบการใหบริการ 
 
1.  กดหมายเลข  1667  จากน้ันรอสัญญาณตอบรับ 
2.  กดรหัสขอมูลท่ีตองการทราบตามรายการในคูมือ 
3.  หากทานไมมีคูมือ  ใหปฏิบัติตามขั้นตอนคําอธิบายทางโทรศัพท 
4.  กดเครื่องหมาย  ดอกจัน ( * )  เพ่ือกลับไปยังรายการกอนหนาน้ี 
5.  กด  0  เพ่ือกลับไปยังรายการหลัก 
6.  กด  9  เพ่ือยกเลิกการใชบริการ 
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  สารบัญ 
 

      รายการหลัก                 หนา 
 
โรคจิตและโรคประสาท 
ปญหาบุคลิกภาพ 
ปญหายาเสพตดิ 
ปญหาโรคเอดส 
ปญหาการฆาตัวตาย 
โรคซึมเศรา 
ความรูเร่ืองเพศ 
ปญหาความผดิปกติในเด็ก 
ปญหาสขุภาพจติวัยเด็ก 
ปญหาสขุภาพจติวัยรุน 
สุขภาพจติวัยทํางาน 
ความรกัและชวิีตโสด 
ความสมัพันธในครอบครวั 
สุขภาพจติวัยสูงอายุ 
หนวยงานบริการสุขภาพจติ 
โครงการ  To Be  Number  One 
ขอมูลเกีย่วกับโครงการประกนัสุขภาพถวนหนา 
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หลังจากกดหมายเลข  1667  แลว  ใหกดรหัสปญหาท่ีตองการทราบ  ตามรายการตอไปนี ้
 
โรคจติและโรคประสาท        

  รหสั 3010   มารูจกัโรคจติกันเถอะ       
  รหสั 3011  อาการของผูปวยโรคจิต      
  รหสั 3012  การบําบดัรกัษาผูปวยโรคจิต     
  รหสั 3013  ยารกัษาโรคจติ       
  รหสั 3014  หลกัการปฏิบัติตอผูปวยโรคจิต     
  รหสั 3015  การฟนฟสูมรรถภาพผูปวยโรคจิต     
  รหสั 3016   มารูจกัโรคประสาทกนัเถอะ     
  รหสั 3017  อาการของผูปวยโรคประสาท     
  รหสั 3018  การบําบดัรกัษาผูปวยโรคประสาท    
  รหสั 3019  โรคประสาทตางจากโรคจิตอยางไร    
  รหสั 3020   โรคจิตจากการติดสรุา      
  รหสั 3021   โรคเครียดหลงัประสบภัยพิบัติ     
 
        ปญหาบุคลิกภาพ         
  รหสั 3110  มารูจกับุคลิกภาพกนัเถอะ  
  รหสั 3111  คนชอบยกตนขมทาน   
  รหสั 3112   คนชอบแกตัว   
  รหสั 3113   คนขี้อาย  
  รหสั 3114   คนชอบต ิ    
  รหสั 3115   คนเจาระเบียบ  
  รหสั 3116  คนดื้อเงียบ    
  รหสั 3117  คนโมโหราย   
  รหสั 3118   คนชอบคิดมาก  
  รหสั 3119  คนชอบโกหก    
  รหสั 3120  คนเก็บกด     
  รหสั 3121  การปรับตัวในสงัคม  
  รหสั 3122  อีคิว    
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        ปญหายาเสพตดิ 
  รหสั 3210  ชนดิของยาเสพตดิ   
  รหสั 3211  วิธสีังเกตคนติดยา   
  รหสั 3212  สาเหตุที่ทําใหติดยาเสพติด  
  รหสั 3213  คนใกลชดิตดิยาจะทําอยางไร   
  รหสั 3214  วิธีปองกนัไมใหกลับไปติดยาอกี  
  รหสั 3215  สถานที่ใหการบําบัดผูติดยาเสพตดิ  
  รหสั  3216  ตอบขอสงสัยเรือ่งยาเสพตดิ   
  รหสั 3217  ขอนารูเกีย่วกบัการตดิสรุา 

รหสั 3218 ติดสรุาไดอยางไร 
  รหสั 3219 การติดสรุาเปนอยางไร 
  รหสั 3220 พิษสรุาเรือ้รงัคืออะไร 
  รหสั 3221 ภาวะขาดแอลกอฮอลคืออะไร 
  รหสั 3222 อันตรายและพิษจากสรุา 
  รหสั 3223 เมื่อคนใกลชดิตดิสรุาจะทําอยางไร   
   รหสั 3224 แอลกอฮอลทําใหอวนไดหรอืไม 
  รหสั 3225 เมื่อผสมแอลกอฮอลกบัสารเสพตดิอยางอื่นมอีันตรายตอรางกายอยางไร 
  รหสั 3226 ระดับแอลกอฮอลในเลือดกับอาการของผูดืม่สุรา 

มีความสัมพันธกันอยางไร 
 
      กรอบท่ี 13  ปญหาโรคเอดส 
  รหสั 3310  จะรูไดอยางไรวาเปนเอดส   
  รหสั 3311  การตรวจหาเชื้อ HIV  มีขั้นตอนอยางไร  
  รหสั 3312  วิธีปองกนัโรคเอดส    
  รหสั 3313  วิธีการรกัษาโรคเอดส   
  รหสั 3314  การดูแลจิตใจตนเองเมื่อติดเชื้อ HIV  
  รหสั 3315   ต้ังครรภและติดเชื้อจะทําอยางไร  
  รหสั 3316  การจูบ การใชปาก ใชมือสมัผัสอวัยวะของอกีฝายจะติดเอดสไหม      
  รหสั 3317  เอดสเกดิจากการมีเพศสมัพันธกับคนหลายคนใชหรือไม  
  รหสั 3318  ทําหมันแลวมีเพศสัมพนัธจะตดิเอดสหรือไม  
  รหสั 3319   สถานที่ใหการชวยเหลือผูติดเชื้อ 
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      ปญหาการฆาตัวตาย 
  รหสั 3410  สาเหตุของการฆาตัวตาย   
  รหสั 3411  รูไดอยางไรวาบุคคลใกลตัวเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 
  รหสั 3412  การเฝาระวังผูท่ีคิดฆาตัวตาย 
  รหสั 3413  การชวยเหลอืผูที่พยายามฆาตัวตาย 
  รหสั 3414  จะทําอยางไรถาคนในครอบครัวคิดฆาตัวตาย  
  รหสั 3415   ผลกระทบจากคนในครอบครัวฆาตัวตาย  
  รหสั 3416  การปองกนัการฆาตัวตายซ้ํา  
 
      โรคซึมเศรา 
  รหสั 3510  โรคซึมเศราเปนอยางไร  
  รหสั 3511  โรคซึมเศราสามารถรกัษาใหหายได  
  รหสั 3512  โรคซึมเศรานาํไปสูการคดิฆาตัวตายจรงิหรอื  

   
ความรูเร่ืองเพศ 
    ความรูเร่ืองเพศท่ัวไป 

 รหสั 3610   ความสัมพันธทางเพศกับเพศสัมพันธ    
 รหสั 3611   เสพสมใหสขุสม     

  รหสั 3612   การสําเร็จความใครดวยตนเอง   
 รหสั 3613   ฝนเปยก -  ฝนหวาน     
 รหสั 3614   การมีเพศสมัพันธดวยปาก    
 รหสั 3615   การปวดประจาํเดือน  
 รหสั 3616   การมีบุตรยาก  
   

รักเพศเดียวกนั 
รหสั 3620  อยางไรจงึเรยีกวาเปนรกัเพศเดยีวกัน   
รหสั 3621  การปฏิบัติตนเมื่อเปนรกัเพศเดยีวกัน  
รหสั 3622  วิธีปฏิบัติเม่ือคนใกลชดิเปนรกัเพศเดียวกัน 
รหสั 3623  ทําอยางไรเมือ่ลกูเปนรกัเพศเดยีวกัน   
รหสั 3624  เมื่อคูสมรสเปนรกัเพศเดยีวกนั   
รหสั 3625  ทําอยางไรเมือ่รักเพศเดียวกันมาจีบ   
รหสั 3626  ผดิไหมทีจ่ะรกัเพศเดยีวกัน   
รหสั 3627  อุปกรณเสรมิรัก   
รหสั 3628  เมื่อคูขาเปลีย่นใจ  
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รหสั 3629  Happy  to be  Gay 
รหสั 3630 ผูชายเมโทร (Metro  Sexual)  ชายเจาสําอาง  ใชรกัเพศเดยีวกันหรือไม 

        
ความเบ่ียงเบนทางเพศ 

       รหสั 3640   มารูจกัความเบี่ยงเบนทางเพศกันเถอะ  
       รหสั 3641   พฤตกิรรมชอบอวดอวัยวะเพศ   
       รหสั 3642   พฤตกิรรมกับการเสยีดส ี  
       รหสั 3643   ถํ้ามอง    
       รหสั 3644   โทรศัพทลามก  

รหสั 3645   รวมเพศกับศพ  
รหสั 3646   รวมเพศกับสตัว  
รหสั 3647   เซ็กสซาดสิมกับมาโซคิสม  
รหสั 3648   พฤตกิรรมทางเพศกับสวนของรางกายหรือวัตถสุิง่ของ  
รหสั 3649   สวมใสเสือ้ผาของเพศตรงขามแลวเกดิอารมณทางเพศ  (Transvetic  Fetishism)
รหสั 3650   วิธีปฏิบัติเม่ือคนใกลชดิชอบขโมยชดุชัน้ใน  
รหสั 3651   Swinging  /  เซ็กสหมู  
 
ความผดิปกตทิางเพศ 
รหสั 3660   ความตองการทางเพศนอยกวาปกต ิ  
รหสั 3661   ภาวะเกลียดการมีเพศสมัพันธ  
รหสั 3662   ผูหญิงไรอารมณทางเพศ  
รหสั 3663   หยอนสมรรถภาพทางเพศ   
รหสั 3664   ไมสุขสมอารมณหมาย  
รหสั 3665   หลั่งเร็ว / นกกระจอกไมทันกนิน้ํา  
รหสั 3666   เจ็บปวดเมื่อรวมรกั  (Dyspareunia)   
รหสั 3667   หมกมุนทางเพศ / ความตองการทางเพศสูง 
รหสั 3668   อาการอวัยวะเพศเกรง็    
 
การทารุณกรรม / ลวงละเมิดทางเพศ 
รหสั 3670   พฤตกิรรมทางเพศที่ผดิกฎหมาย  
รหสั 3671   การปองกนัการถกูขมขืน  
รหสั 3672   ถูกขมขืนจะทําอยางไร  
รหสั 3673   การลวงละเมดิทางเพศในที่ทํางาน 
รหสั 3674   การลวงละเมดิทางเพศในโรงเรียน  
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รหสั 3675  การลวงละเมดิทางเพศในครอบครัว  
รหสั 3676   การลวงละเมดิทางเพศในเดก็   
รหสั 3677   การทารณุกรรมทางเพศในครอบครัว  
 
ความจรงิเกีย่วกบัเร่ืองเพศ 
รหสั 3680   การฉดีอวัยวะเพศใหใหญข้ึนไดจรงิหรือ  
รหสั 3681   ถาเคยมีเพศสัมพันธมากอน  แตงงานแลวสามีจะรูจรงิหรอื  
รหสั 3682   น้ําอสจุกิินไดและรกัษาสวิไดจรงิหรือ  
รหสั 3683   จรงิไหมทีส่ายตาสั้นแลวจะทําใหเปนกามตายดาน 
รหสั 3684   มีเพศสัมพันธในหองน้ําผดิปกติหรือไม  
รหสั 3685   รวมเพศบอย ๆ  เปนเรือ่งผดิปกติจรงิหรอื  
รหสั 3686   ถาไมรกัจะมีเพศสัมพันธไดจรงิหรือ  
รหสั 3687   ไมไดรวมเพศนานแลว  อวัยวะจะเสื่อมจรงิหรือ  
รหสั 3688   อายุมากแลวจะยงัมีเพศสมัพันธไดจรงิหรือ 
รหสั 3689   ใชเครือ่งสูญญากาศจะทําใหใหญไดจรงิหรือ  
รหสั 3690   การฝงมุกชวยใหคูเกิดความสุขจรงิหรือ  
รหสั 3691   รวมเพศโดยหลั่งขางนอกจะไมทองจริงหรอื  
รหสั 3692   ไสยศาสตรกับความสัมพันธทางเพศ  
รหสั 3693   ยาเสริมพลงัทางเพศเสรมิ Sex  ไดจรงิหรือ  
รหสั 3694   ยาเสพตดิเพิม่พลงัทางเพศไดจรงิหรอื  
  

      ปญหาความผดิปกติในเด็ก 
รหสั 3710  หลกัการสงัเกตเมือ่ลกูเตบิโตไมสมวัย   
รหสั 3711  เดก็ออทสิตกิ     
รหสั 3712  การปองกนัไมใหลกูปญญาออน    
รหสั 3713   แนวทางการชวยเหลือเดก็ปญญาออน    
รหสั 3714   เดก็อวน    
รหสั 3715   ปญหาเด็กเรียนแยลง    
รหสั 3716   ความรูเกีย่วกบัเดก็ดาวน  
รหสั 3717   เราจะดูแลเดก็ดาวนอยางไร  
รหสั 3718   เดก็รองไห 3 เดือน        
รหสั 3719   เดก็รองไหแลวกลัน้หายใจ    
รหสั 3720   ปญหาเด็กกดัเล็บและถอนผม   
รหสั 3721   กลามเนื้อกระตุกในเดก็  
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รหสั 3722   ภาวะซึมเศราในเดก็วัยเรยีน   
รหสั 3723   ปญหาเด็กไมพูด     

 
       ปญหาสุขภาพจติวัยเด็ก 

ปญหาพฤติกรรมและอารมณ 
  รหสั 3810   ทําอยางไรเมือ่เดก็พดูชา 
  รหสั 3811   ชวยลกูสมาธสิั้น   
  รหสั 3812   ปสสาวะรดทีน่อน   
  รหสั 3813   อาละวาด  ลงมือลงเทา  
  รหสั 3814   เดก็กาวราว    
  รหสั 3815   เดก็ดื้อ    
  รหสั 3816  เดก็ขี้อาย  
  รหสั 3817  เดก็พดูไมจรงิ    
  รหสั 3818   เดก็ตดิแม / พอ / ผูดูแล    
  รหสั 3819  เดก็ตดิของ   
  รหสั 3820  เมื่อลกูหวงของ   
  รหสั 3821   การสอนใหเด็กใชเงิน  
  รหสั 3822   ปญหาเด็กอจิฉานอง  
  รหสั 3823   ทําอยางไรเมือ่ลกูกินยาก   
   
 

         ปญหาเพศ 
รหสั 8330   เดก็เลนอวัยวะเพศ / การสําเรจ็ความใครในเดก็  
รหสั 3831   วิธีเลีย้งลกูไมใหผิดเพศ   
 

          ปญหาการเรยีน 
  รหสั  3840   ทําอยางไรใหเดก็ฉลาด   

รหสั  3841   เดก็หนีเรียน    
  รหสั  3842   ปญหาเด็กถกูเพื่อนแกลง  
  รหสั  3843   ปญหาเด็กไมอยากไปโรงเรียน  
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        ปญหาสขุภาพจติวัยรุน  
     ปญหาพฤติกรรม 
  รหสั 3910   เดก็ขาดความรับผดิชอบ / วินัย  
  รหสั 3911  เดก็พดูโกหก    
  รหสั 3912   วัยรุนชอบขโมยของ   
  รหสั 3913  วัยรุนกับเกมกด / วดิีโอเกม   
  รหสั 3914   วัยรุนใชเงินเปลือง   
  รหสั 3915   วัยรุนกับการคุยโทรศัพทนาน  
 

ปญหาอารมณและการปรับตัว 
 รหสั 3920   วัยรุนกับการปรับอารมณของตนเอง   
 รหสั 3921   ไมมีทางออกบอกใครด ี  

รหสั 3922   เม่ือมีปญหากับพอแมทําอยางไร  
รหสั 3923   การสรางมิตรภาพที่ยัง่ยนื 
รหสั 3924   วิธีการสื่อสารกับวัยรุน    

 
ปญหาการเรยีน 
รหสั 3930   แนวทางการเลือกวิชาเรยีนและอาชีพ  
รหสั 3931   การเตรยีมตัวกอนสอบเอน็ทรานซ  
รหสั 3932   สอบไมผาน   
รหสั 3933  การเรยีนตกต่ํา ควรทําอยางไร    
รหสั 3934  ทะเลาะกับครจูะทําอยางไร  
  
ปญหาเร่ืองเพศ 
รหสั 3940   ปญหาการตัง้ครรภในวัยรุน   
รหสั 3941   วิธสีอนเดก็ใหระวังตัวจากภัยสงัคม  
รหสั 3942   การใชชีวิตคูในวัยเรยีน   
รหสั 3943   วิธีพูดกับวัยรุนเรื่องเอดส  
  
ปญหาความรัก 

 รหสั 3950   วิธีบอกรกั      
 รหสั 3951   รกัเขาขางเดยีว     
 รหสั 3952   ไมรกัเขาจะปฏิเสธอยางไร      
 รหสั 3953  ทําอยางไรใหรกัยนืยาว    
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 รหสั 3954   รกัทาง  Internet     
 รหสั 3955   รกัขามรุน      
 รหสั 3956   อกหกั      
 รหสั 3957   วิธีทําตัวใหมีเสนหตอเพศตรงขาม   
 รหสั 3958   วิธีปฏิเสธเมือ่เพ่ือนชวนไปในทางที่ไมเหมาะสม  
 รหสั 3959   การใชชีวิตคูในวัยเรยีน     
 

        สุขภาพจิตวัยทํางาน 
รหสั 4010   ภาวะหมดไฟในการทํางาน    

 รหสั 4011  เมื่อมีปญหากบัผูรวมงาน    
 รหสั 4012   ปญหาเปลี่ยนงานบอย    
 รหสั 4013   วิธีลดความเครียดในการทํางาน   
 รหสั 4014   วิธีเลอืกงานใหเหมาะสมกบัตนเอง   
 รหสั 4015   วิธีการบริหารเวลา     
 รหสั 4016   การสรางความมั่นใจใหตนเอง     
 รหสั 4017   การสรางกําลงัใจ     

รหสั 4018   ทําอยางไรเมือ่ถกูเจานายคุกคามทางเพศ   
รหสั 4019   ขอคิดเมือ่ตองตกงาน     

 รหสั 4020  ขอคิดกอนตดัสินใจลาออกจากงาน   
 รหสั 4021  อยูกับนายใหมีความสุข    
 

       ความรกัและชวิีตโสด 
รหสั 4110  โสดอยางเปนสขุ       

 รหสั 4111  วิธีเลอืกคู        
 รหสั 4112   วิธีบอกรกัและแสดงออกใหรูวารกั   
 รหสั 4113   วิธีงอคนรกั      
 รหสั 4114   วิธีบอกเลกิกบัคนรกั     
 รหสั 4115   การเตรยีมตัวมีคูครอง     
 รหสั 4116   เมื่ออกหัก      
 รหสั 4117   ทําอยางไรเมือ่รูวาแฟนมีคนรกัหลายคน  
 รหสั 4118   รกัเขาขางเดยีว       
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        ความสัมพันธในครอบครัว 
 รหสั 4210   จะปรับใจอยางไรเมือ่เปนเมียนอย    
 รหสั 4211   เสียตัวใหเขาแลวจะทําอยางไร   
 รหสั 4212   จะเลกิกับเมยีนอยอยางไรไมใหเกดิปญหา     
 รหสั 4213   รกัสามีคนอืน่จะทําอยางไรด ี      

รหสั 4214   การปองกนัปญหาการนอกใจ    
รหสั 4215   การเตรยีมตัวเปนพอแม      

 รหสั 4216   ความขัดแยงระหวางคูสมรสกับญาติพี่นอง    
 รหสั 4217   สามชีอบทุบตี     
 รหสั 4218   เบ่ือหนายสามีและลกู      
 รหสั 4219  เบ่ือหนายเรือ่งเพศสัมพันธ    

รหสั 4220  ปญหาหนี้สินในครอบครัว     
 รหสั 4221   ขอคิดในการตัดสินใจเลกิใชชีวิตคู   
 รหสั 4222  เมื่อคูสมรสนอกใจ     

  รหสั 4223  เลี้ยงลกูอยางไรใหมสีุขภาพจิตด ี   
 รหสั 4224  เลี้ยงลกูอยางไรใหฉลาด    

รหสั 4225  เมื่อคูสมรสปนใจใหเพศเดียวกัน 
รหสั 4226 เมื่อนอกใจภรรยาจะแกปญหาอยางไร   

 

       สุขภาพจติวัยสูงอายุ 
รหสั 4310   การเตรยีมตัวเขาสูวัยสงูอายุ    

 รหสั 4311   อาการของโรคสมองเสือ่ม    
 รหสั 4312   การรกัษาและปองกันโรคสมองเสื่อม   
 รหสั 4313   วิธีดูแลผูสงูอายุ     
 รหสั 4314   เพศสัมพันธในวัยสูงอาย ุ    
 รหสั 4315   การออกกําลงักายสําหรับผูสงูอาย ุ   

รหสั 4316   การสือ่สารของผูสงูอาย ุ    
 รหสั 4317   สถานบรกิารที่ใหการดูแลผูสงูอาย ุ   

 

        หนวยงานบริการสุขภาพจติ      
  รหสั 4410   สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา     
  รหสั 4411   โรงพยาบาลศรธีัญญา     
  รหสั 4412   สถาบันราชานุกลู      
  รหสั 4413   สถาบันสุขภาพจิตเดก็และวัยรุนราชนครินทร  
  รหสั 4414   สถาบันกลัยาณราชนครนิทร    
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  รหสั 4415   โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ   
  รหสั 4416   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร   
  รหสั 4417  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครนิทร   

รหสั 4418  โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร   
รหสั 4419   โรงพยาบาลพระศรมีหาโพธิ ์    
รหสั 4420  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครนิทร   
รหสั 4421   โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร    
รหสั 4422  โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราชนครนิทร   
รหสั 4423   โรงพยาบาลสวนปรงุ     
รหสั 4424   สถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร    
รหสั 4425   โรงพยาบาลสวนสราญรมย     

  รหสั 4426  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร   
  รหสั 4427   ศูนยวิกฤตสขุภาพจิต  หรอื  MCC   
  รหสั 4428 ศูนยฟนฟูสุขภาพจิตจงัหวัดพังงา     
  รหสั 4429 ศูนยสุขภาพจิตตรงั 
  รหสั 4430 หนวยงานอืน่ ๆ 
 
โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE 

รหสั 4510   โครงการ  To  Be  Number  One  คืออะไร      
  รหสั 4511  จะสมัครสมาชิกไดอยางไร    
  รหสั 4512   สมาชกิไดรับสิทธิอะไรบาง   
  รหสั 4513   การจดัตัง้ชมรม    To  Be  Number  One    
  รหสั 4514   กิจกรรมของชมรม   To  Be  Number  One    
  รหสั 4515   To  Be  Number  One  Friend  Corner  คืออะไร    
  รหสั 4516   ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนมีบรกิารอะไรบาง    
  รหสั 4517   การจดัตัง้ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชมุชนเมือง   
  รหสั 4518   การจดัตัง้ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชนบท    
  รหสั 4519   การจดัตัง้ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในสถานศกึษา    
  รหสั 4520   สื่อและเทคโนโลยีประจําศูนยเพือ่นใจวัยรุน   

รหสั 4521   สถานที่ติดตอเกีย่วกับโครงการ   To  Be  Number  One   
และ To  Be  Number  One  Friend  Corner    
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ขอมูลเกีย่วกบัโครงการประกนัสุขภาพถวนหนา 
  รหสั 4610   บัตรประกนัสขุภาพถวนหนาคืออะไร  
  รหสั 4611   ใชบรกิารไดทีไ่หน    

  รหสั 4612   วิธีการรับบรกิาร       
  รหสั 4613   การบรกิารที่ไดรับ      
  รหสั 4614   บรกิารใด  ตองเสยีคาใชจายเอง      
  รหสั 4615   เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปวยฉกุเฉินทําอยางไร  
  รหสั 4616   มีปญหาการใชบรกิารรองเรียนที่ใด   
  รหสั 4617   มีขอสงสัยติดตอที่ใด  
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หนวยงานท่ีใหบริการปรึกษาของกรมสขุภาพจติ 
 

ท่ี หนวยงาน จังหวัด รหัส
ทางไกล 

โทรศัพท 

1 สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา กทม. 02 4377061 

2 สถาบันกัลยาณราชนครินทร กทม. 02 4419030-2 

3 สถาบันราชานุกูล กทม. 02 2456085 

4 โรงพยาบาลศรีธัญญา กทม. 02 5263342 

5 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ กทม. 02 3941846 

6 โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร สระแกว 037 243144 

7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราช
นครินทร 

นครราชสมีา 044 342687 

8 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราช
นครินทร 

ขอนแกน 043 225104 

9 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร เลย 042 861532 

10 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ ์ อุบลราชธานี 045 315173 

11 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช
นครินทร 

นครพนม 042 593136 

12 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคราช
นครินทร 

นครสวรรค 056 267520 

13 โรงพยาบาลสวนปรงุ เชียงใหม 053 276750 

14 สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร เชียงใหม 053 121030 

15 โรงพยาบาลสวนสราญรมย สุราษฏรธานี 077 312991 

16 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร สงขลา 074 316197 
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บริการสายสุขภาพจิต  1667  เปนการใหขอมูลและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหา
สุขภาพจิตขั้นพ้ืนฐาน  หากทานมีปญหาสุขภาพจิตที่ซับซอนตองการคําปรึกษาจาก
เจาหนาที่โดยตรง  กรุณาติดตอขอรับบริการไดท่ีหมายเลขโทรศัพทในคูมือเลมน้ี 
 
 
 
 

ดวยความปรารถนาดจีาก  กรมสุขภาพจิต 
 


