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สุขภาพจิต
นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล
กรมสุขภาพจิต

“คนไทยมีความสุขมากขึ้น ยกเว้นในกรุงเทพฯ  

ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2542 – 2552)  

การฆ่าตัวตายลดลง 1 ใน 3 แต่ในหลายพื้นที่เสี่ยง  

โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนยังคงมีอัตราสูง”

สุขภาพจิตเป็นผลของปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม 

ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง และกระบวนการภายในใจ 

ของคน นโยบายที่จะช่วยสร้างความสุขให้แก่ประชาชน  

ควรสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 

สร้างอาชพีการงานทีม่ัน่คง สนบัสนนุให้คนเข้าถงึกจิกรรม

ทางศาสนาและมีส่วนร่วมในชุมชน และให้ความช่วยเหลือ

แก่กลุม่เสีย่ง เช่น หวัหน้าครอบครวัเลีย้งเดีย่ว ผูด้้อยโอกาส  

และผู้พิการ

ตัวชี้วัดสถานการณ์สุขภาพจิตที่เข้าใจง่ายที่สุด  
คือ อัตราการฆ่าตัวตายสำาเร็จและตัวชี้วัดความสุขของ
ประชากร อัตราการฆ่าตัวตายของไทยเพิ่มจาก 7.2 ต่อ
ประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2538 เปน็ 8.6 ใน พ.ศ. 2542 
สองปีหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคย 
มีการบันทึก จากมาตรการมุ่งเน้นการค้นหาและรักษาผู้
ปว่ยโรคซมึเศรา้ เพิม่คณุภาพบรกิารผูป้ว่ยทีท่ำารา้ยตวัเอง 
พฒันาระบบขอ้มลูในพืน้ที ่สรา้งการมสีว่นรว่มของชมุชน 
การสื่อสารสาธารณะ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย ต้ังแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา  
อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยมีอัตราอยู่ที่  
5.7 ต่อประชากรแสนคน ใน พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม  

หลายจงัหวดัในเขตภาคเหนอืตอนบน เชน่ เชยีงใหม ่ลำาพนู 
เชียงราย ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีอัตราการฆ่าตัวตาย 
สูงกว่า 13 ต่อประชากรแสนคน

จากการสำารวจด้วยแบบประเมินความสุขหรือ
สุขภาพจิตคนไทย ชุดส้ัน 15 ข้อคำาถาม ของกรมสุขภาพจิต 
ร่วมกับสำานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีค่าคะแนนระหว่าง 
0 – 45 คะแนน พบว่า ใน พ.ศ. 2552 คนไทยมีความสุข 
หรือสุขภาพจิตท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับ พ.ศ. 2551 ร้อยละของ 
ประชากรที่มีความสุขน้อยหรือได้คะแนนต่ำากว่าเกณฑ์
ปกติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง มีสัดส่วนลดลง ยกเว้นในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในระดับบุคคล การศึกษาและรายได้ที่
สูงขึ้น การงานที่มั่นคงโดยเฉพาะในภาครัฐ เป็นปัจจัย
ดา้นบวกตอ่ความสขุของคนไทย ในขณะทีก่ารเปน็หวัหนา้
หรอืผูน้ำาครอบครวัโดยเฉพาะครอบครวัเลีย้งเดีย่ว การไม่
สามารถชว่ยเหลอืตนเองไดแ้ละการมสีมาชกิในครวัเรอืน
เป็นผู้พิการ เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต  
ในระดับพื้นที่พบว่า จังหวัดที่มีรายได้สูงกลับมีสัดส่วน
ประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต สูง
กว่าจังหวัดที่มีรายได้ต่ำากว่า 

ในดา้นของทรพัยากรทางสขุภาพ การเพิม่การผลติ
รวมถึงการกระจายบุคลากรในบริการสุขภาพจิตและ
จติเวชศาสตรใ์นแตล่ะภมูภิาคของประเทศใหอ้ยูใ่นสดัสว่น
ที่เหมาะสม เป็นเรื่องที่ควรเร่งพิจารณา
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อัตราจิตแพทยตอประชากรแสนคน

จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2551

ระดับคะแนนสุขภาพจิตของคนไทย อายุ 15 ปขึ้นไป 

จำแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2552

รอยละของคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ที่สุขภาพจิตต่ำกวาคนทั่วไป

จำแนกตามระดับรายไดครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัด พ.ศ. 2552

รอยละของคนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป 

จำแนกตามเกณฑคะแนนสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และ 2552

 อัตราการฆาตัวตาย จําแนกรายจังหวัด พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552 

พ.ศ. 2542

อัตราตอประชากรแสนคน

พ.ศ. 2552

รอ
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กลุมจังหวัดที่มีรายไดเฉลี่ยระดับตางๆ กัน

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

จากการสำรวจโดยใช “แบบสำรวจสุขภาพจิตคนไทย” 15 ขอ แตละขอมีคาคะแนน
ตั้งแต 0 – 3 คะแนน เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลว ใชคะแนนรวมเปรียบเทียบกับเกณฑกำหนดดังนี้
คะแนนรวม 35-45 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตดีกวาคนทั่วไป (ดีมาก)
คะแนนรวม 28-34 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตดีเทากับคนทั่วไป (ปกติ)
คะแนนรวม 27 คะแนน หรือนอยกวา หมายถึง สุขภาพจิตต่ำกวาคนทั่วไป (ต่ำ)

หมายเหตุ: ตามกรอบตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ คะแนนสุขภาพจิตตามเกณฑกำหนดนี้ 
สามารถใชเปนตัวชี้วัด “ความสุขในการดำรงชีวิต”

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณสุขภาพจิตประจำป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

หมายเหตุ: ตามกรอบตัวชี้วัดสุขภาพแหงชาติ คะแนนสุขภาพจิตตามเกณฑที่กำหนดนี้ 
สามารถใชเปนตัวชี้วัด “ความสุขในการดำรงชีวิต” 

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณสุขภาพจิตประจำป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค และคณะ (2554) โดยใชขอมูลจาก
โครงการรายงานสถานการณสุขภาพจิตประจำป 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ตอประชากรแสนคน พ.ศ. 2520 - 2552

คะแนนสุขภาพจิต
เฉลี่ย 31.9 คะแนน

คะแนนสุขภาพจิต
เฉลี่ย 33.1 คะแนน

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552

จังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิต
เฉลี่ยต่ำที่สุด

จังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิต
เฉลี่ยต่ำ

จังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิต
เฉลี่ยปานกลาง

จังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิต
เฉลี่ยสูง

จังหวัดที่มีคะแนนสุขภาพจิต
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