
 1 

แบบสอบถาม  General  Health  Questionnaire   ฉบับภาษาไทย 
( Thai GHQ 12 – 28 – 30 – 60 ) 

 
แบบสอบถาม General Health Questionnaire  ฉบับภาษาไทย 

(Thai GHQ) 
 
บทนํา 
  Thai GHQ เปนแบบคดักรองปญหาสขุภาพจติทีพ่ฒันามาจาก GHQ ของ Goldberg (1972) ซึง่เปน แบบ 
คัดกรองปญหาสขุภาพจติทีไ่ดรับการยอมรับกวางขวางทีสุ่ดในปจจบัุนฉบบัหนึง่ และมผูีแปลเปนภาษาตาง ๆ มาก 
กวา 36 ภาษา Thai GHQ ทีพ่ัฒนาขึ้น สามารถคดักรองปญหาสขุภาพจติไดดีโดยบอกไดวาบคุคลนั้นจะมปีญหา 
สุขภาพจติหรือไม แตไมสามารถบอกการวินจิฉัยไดวาเปนโรคทางจติเวชชนดิใด 
 

คุณสมบติัของแบบสอบถาม 
  ผลการทดสอบความเชือ่ถอืได และความแมนตรงของเครื่องมือในการคัดกรองปญหาสขุภาพจติ 
ในชมุชนเมือ่เปรียบเทยีบกบัการวนิจิฉัยของจติแพทยพบวา Thai GHQ ทกุฉบับ ทัง้ฉบับเต็มคือ Thai GHQ 60 และ 
ฉบับอ่ืน ๆ ทีตั่ดตอนมาจากฉบับเต็มคือ Thai GHQ – 30, Thai GHQ – 28 และ Thai GHQ – 12 มีคาความเชือ่ถือ 
ไดและความแมนตรงอยูในเกณฑดีไดแก ความสอดคลองภายใน (Internal  consistency) ของขอคําถามมีคา 
Cronbach’s  alpha  coefficient) ต้ังแต 0.84 ถึง 0.94 และม ี    คาความไว (Sensitivity)  ต้ังแตร อยละ 78.1 ถงึ 85.3 
และความจําเพาะ (Specificity) ต้ังแตรอยละ 84.4 ถงึ  89.7  และสมควรนําไปเปนแบบคัดกรองปญหาสขุภาพจติ 
ในประชากรไทยได   
 
วตัถุประสงคของแบบสอบถาม 
  เพือ่คัดกรองปญหาสขุภาพจติของประชากรในชุมชน ทีส่ามารถคดักรองปญหาสําคญั 2 ประการ 
คือ 

1. การไมสามารถดําเนนิชวีติในดานตาง ๆ ไดอยางปกติสุขตามทีค่วรจะเปน 
2. การมปีญหาทีท่ําใหเกิดความทกุขใจ 

โดยเนนถงึปญหาทีผิ่ดไปจากสภาวะปกติของบุคคลตาง ๆ เชน ปญหาบคุลิกภาพ 
 
วธิีการใช 
  เปนแบบสอบถามทีป่ระชาชนสามารถตอบไดดวยตนเอง ดังนัน้จึงเหมาะทีจ่ะนําไปใชกับบุคคลที่ 
สามารถอานออกเขียนได ในกรณีทีไ่มสามารถอานดวยตนเองได  อาจใชวิธีใหบุคคลอื่นอานใหฟงและผูตอบ 
แบบสอบถามเปนผูเลือกคําตอบดวยตนเอง   
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ขอคําถามของ Thai GHQ จะครอบคลุมปญหาใหญๆ 4 ดาน คือ ความรูสึกไมเปนสขุ 
(Unhappiness) ความวติกกังวล (Anxiety) ความบกพรองเชงิสังคม (Social  impairment) และความคดิวามี 
โรคทางกายโรคใดโรคหนึ่งหรือหลายโรค (Hypocondriasis) 

 
 Thai GHQ – 60  มีทัง้หมด  4 ฉบับ  ดังนี ้

1. Thai GHQ – 60  มีขอคําถามทัง้หมด  60 ขอ 
2. Thai GHQ – 30  มีขอคําถามทัง้หมด  30 ขอ 
3. Thai GHQ – 28  มีขอคําถามทัง้หมด  28 ขอ 
4. Thai GHQ – 12  มีขอคําถามทัง้หมด  12 ขอ 
 

สําหรบั Thai GHQ – 28  ซึ่งเปน  Sub-scaled  GHQ  แบงคะแนนเปน 4 กลุม  ไดแก 
กลุม 1    ขอ    1 – 7      เปนอาการทางกาย (Somatic Symptoms) 
กลุม 2    ขอ    8 – 14       เปนอาการวติกกงัวลและการนอนไมหลบั (Anxiety and insomnia) 
กลุม 3    ขอ 15 – 21     เปนความบกพรองทางสงัคม (Social dysfuction) 
กลุม 4    ขอ 22 – 28     เปนอาการซมึเศราทีรุ่นแรง (Severe depression) 
 

เวลาทีใ่ชในการตอบคําถาม Thai GHQ – 60 ผูที่อานออกเขียนได และไมมีปญหาอื่น ๆ ทีจ่ะเปนอุปสรรค 
ตอการตอบจะใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาท ีสวนฉบบัอ่ืน ๆ กจ็ะใชเวลานอยลงตามลําดบั 
 

 คําชี้แจงของแบบสอบถาม   ในแบบสอบถามแตละฉบบัมีคําชีแ้จง ดังนี ้
คําชี้แจง    แบบสอบถามนีม้ีวตัถุประสงคเพื่อตองการทราบถงึสภาวะสุขภาพของทานในระยะสองถงึสาม 

สัปดาหทีผ่านมา  เปนอยางไรบาง  กรุณาตอบคําถามตอไปนี้  โดยเขยีนเครือ่งหมายวงกลมรอบคําตอบทีใ่กลเคียง 
กับสภาพของทานในปจจบัุน หรือในชวงสปัดาหที่ผานมามากทีสุ่ด  โดยไมรวมถงึปญหาทีท่านเคยมใีนอดีต 
และกรุณาตอบคําถามทกุขอ  โดยคําตอบแตละขอมี   4  ตัวเลือก 
 

การใหคะแนน 
 การใหคะแนนของ GHQ Goldberg แนะนาํใหใชการคดิแบบ GHQ score (0–0–1–1) ซึง่สะดวกและไดผลไมแตก 
ตางจากการ คิดคะแนนแบบ Likert score (0–1–2–3) โดยพบวา correlation ระหวาง 2 วธิีนี้อยูระหวาง 0.92–0.94 
 

การแปลผล 
 Thai  GHQ  ทัง้ 4  ฉบับ  มีจุดตัดของคะแนน  ดังนี ้
 Thai  GHQ – 60  ใชจุดตัดคะแนนต่ํา      11/12  โดยคะแนนตัง้แต   12 ข้ึนไปถือวาผิดปกติ 
 Thai  GHQ – 30  ใชจุดตัดคะแนนต่าํ 3/4  โดยคะแนนตั้งแต     4 ข้ึนไปถอืวาผดิปกติ 
 Thai  GHQ – 28  ใชจุดตัดคะแนนต่าํ 5/6  โดยคะแนนตั้งแต     6 ข้ึนไปถอืวาผดิปกติ 
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 Thai  GHQ – 12  ใชจุดตัดคะแนนต่ํา          1/2  โดยคะแนนตัง้แต     2 ข้ึนไปถือวาผิดปกติ 
 
อยางไรกต็าม  Thai  GHQ  เปนเพยีงแบบคดักรองปญหาสขุภาพจติ และบอกเพยีงวานาจะมคีวาม 

ผิดปกติทางจติเวชเทานัน้  แตไมสามารถบอกไดวามคีวามผดิปกติทางจติเวชชนดิใด 
 
การนําไปใชประโยชน 
 เปนแบบคัดกรองที่สามารถนําไปใชในการสํารวจชุมชนทั่วไป และสถานบริการสาธารณสุขหรือคลินิกผูปวยนอกทั่วไป 
 
ขอจํากัด  
 Thai GHQ – 60  มคีาความแมนตรงดีใกลเคียงกบั  Thai GHQ – 30  และมคีาความเชือ่ถือไดดีที่สุดแตมี 
ความยาวมากกวา  ดังนัน้ในทางปฏิบัติ Thai GHQ – 30  จึงนาจะเปนฉบับทีเ่หมาะสมทีสุ่ด 
 สวน Thai GHQ – 28  มีความเหมาะสมในกรณีทีต่องการคะแนนของ  Sub – Scale  ตาง ๆ เพือ่ดูรายละเอยีด 
ของอาการ 
 Thai GHQ – 12  แมจะมคีาความแมนตรงและความเชือ่ถือไดตํ่ากวาฉบบัอ่ืน ๆ ก็ไมไดมีความแตกตาง 
อยางมนีัยสําคัญ  และมีขอดีที่มขีนาดสั้น  กะทดัรัด 
 
เอกสารอางอิง 
ธนา    นลิชัยโกวทิย  จักรกฤษณ  สุขยิ่ง  และชชัวาลย  ศิลปกิจ. “ความเชือ่ถอืได และความแมนตรงของ  

General Health Questionnaire  ฉบับภาษาไทย. “วารสารสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทย.    
2539 ;  41(1) : 2 – 17 

 
การเผยแพร 
ธนา    นลิชัยโกวทิย  จักรกฤษณ  สุขยิ่ง  และชชัวาลย  ศิลปกิจ. “ความเชือ่ถอืได และความแมนตรงของ  

General Health Questionnaire  ฉบับภาษาไทย. “วารสารสมาคมจติแพทยแหงประเทศไทย.    
2539 ;  41(1) : 2 – 17 

 
บุคคลที่สะดวกในการตดิตอประสานงานในแบบสอบถาม Thai GHQ  
 นายแพทยธนา   นลิชัยโกวทิย 
 ภาควิชาจติเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี 
 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท  0 2201-1478 
 โทรสาร 0 2245-9647 
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           แบบสอบถาม 
Thai  General  Health  Questionnaire  ฉบับภาษาไทย 

(Thai  GHQ  12 – 28 – 30 – 60) 
 
 
 
 
 
 
  

นายแพทยธนา    นิลชัยโกวิทย   
ภาควิชาจิตเวชศาสตร  โรงพยาบาลรามาธิบดี  และคณะ 

ผูพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสขุภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 โครงการจดัทาํโปรแกรมสาํเรจ็รปูในการสาํรวจสขุภาพจติในพืน้ที ่ป พ.ศ. 2545 
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แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป 

(Thai GHQ – 12) 
   
คําช้ีแจง    

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงสภาวะสุขภาพของทานในระยะสองถึงสามสัปดาหท ี่ผานมาเปน
อยางไรบาง กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ โดยเขียนเครื่องหมายวงกลมรอบคําตอบที่ใกลเคียงกับสภาพของทานใน 
ปจจุบันหรือในชวงสามสัปดาหที่ผานมามากที่สุด โดยไมรวมถึงปญหาที่ทานเคยมีในอดีต และกรุณาตอบคําถาม 
ทุกขอ 

 
ในระยะสองถึงสามสัปดาหที่ผานมานีท้าน 
1)  สามารถมีสมาธิจดจอกับส่ิงที่กําลังทําอยูได 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
2)  นอนไมหลับเพราะกังวลใจ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
3)  รูสึกวาไดทําตัวใหเปนประโยชนในเรื่องตาง ๆ 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
4)  รูสึกวาสามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
5)  รูสึกตึงเครียดอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
6)  รูสึกวาไมสามารถที่จะเอาชนะความยากลําบากตาง ๆ ได 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
7)  สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันตามปกติได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
8)  สามารถที่จะเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ของตัวเองได 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
9)  รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
10)  รูสึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
11)  คิดวาตัวเองเปนคนไรคา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
12)  รูสึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เทา ๆ ปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติ 
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แบบสอบถามสขุภาพทัว่ไป 
(Thai GHQ – 28) 

   
 
คําช้ีแจง    

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงสภาวะสุขภาพของทานในระยะสองถึงสามสัปดาหผานมาวาเป
นอยางไร กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ โดยขีดเครื่องหมายวงกลมรอบคําตอบที่ใกลเคียงกับสภาพของทานในปจจุบัน 
หรือในชวงสองถึงสามสัปดาหที่ผานมามากที่สุด โดยไมรวมถึงปญหาที่ทานเคยมีในอดีต และกรุณาตอบคําถาม 
ทุกขอ 

 
ในระยะสองถึงสามสัปดาหที่ผานมานีท้าน 
1)  รูสึกสบายและมีสุขภาพดี 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  แยกวาปกติ       ง.  แยกวาปกติมาก 
2)  รูสึกตองการยาบํารุงใหมีกําลังวังชา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
3)  รูสึกทรุดโทรมและสุขภาพไมดี 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
4)  รูสึกไมสบาย 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
5)  เจ็บหรือปวดบริเวณศรีษะ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
6)  รูสึกตึงหรือคลายมีแรงกดที่ศรีษะ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
7)  มีอาการวูบรอนหรือหนาว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
8)  นอนไมหลับเพราะกังวลใจ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
9)  ไมสามารถหลับไดสนิทหลังจากหลับแลว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
10)  รูสึกตึงเครียดอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
11)  รูสึกหงุดหงิด อารมณไมดี 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกว าปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
12)  รูสึกกลัวหรือตกใจโดยไมมีเหตุผลสมควร 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
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13)  รูสึกเรื่องตาง ๆ ทับถมจนรับไมไหว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
14)  รูสึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
15)  หาอะไรทําใหตัวเองไมมีเวลาวางได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ  ค.  คอนขางนอยกวาปกติ      ง.  นอยกวาปกติมาก 
16)  ทําอะไรชากวาปกติ 
       ก.  เร็วกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  ชากวาปกติ       ง.  ชากวาปกติมาก 
17)  รูสึกวาโดยทั่วไปแลวทําอะไร ๆ ไดดี 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  ดีนอยกวาปกติ            ง.  ดีนอยกวาปกติมาก 
18)  พอใจกับการที่ทํางานลุลวงไป 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  พอ ๆ กับตามปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
19)  รูสึกวาไดทําตัวใหเปนประโยชนในเรื่องตาง ๆ 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
20)  รูสึกวาสามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
21)  สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันตามปกติได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
22)  คิดวาตัวเองเปนคนไรคา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
23)  รูสึกวาชีวิตนี้หมดหวังโดยสิ้นเชิง 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
24)  รูสึกไมคุมคาที่จะมีชีวิตอยูตอไป 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
25)  คิดวามีความเปนไปไดที่จะอยากจบชีวิตตัวเอง 
       ก.  ไมอยางแนนอน ข.  ไมคิดวาเปนอยางนั้น  ค.  มีอยูบางเหมือนกัน      ง.  มีแน ๆ 
26)  รูสึกวาบางครั้งทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียดมาก 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
27)  พบวาตัวเองรูสึกอยากตายไปใหพน ๆ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
28)  พบวามีความรูสึกที่อยากจะทําลายชีวิตตัวเองเขามาอยูในความคิดเสมอ ๆ  
       ก.  ไมอยางแนนอน ข.  ไมคิดวาเปนอยางนั้น  ค.  มีอยูบางเหมือนกัน      ง.  มีแน ๆ 

 
 
 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร ็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
 



 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร ็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
 

8 
แบบสอบถามสขุภาพทัว่ไป 

(Thai GHQ – 30) 
   
 

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงสภาวะสุขภาพของทานในระยะสองถึงสามสัปดาหที่ผานมา
วาเปนอยางไร กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ โดยขีดเครื่องหมายวงกลมรอบคําตอบที่ใกลเคียงกับสภาพของทานใน 
ปจจุบันหรือในชวงสองถึงสามสัปดาหที่ผานมามากที่สุด โดยไมรวมถึงปญหาที่ทานเคยมีในอดีต และกรุณาตอบ 
คําถามทุกขอ 

 

ในระยะสองถึงสามสัปดาหที่ผานมานีท้าน 
1)  สามารถมีสมาธิจดจอกับส่ิงที่กําลังทําอยูได 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  แยกวาปกติ       ง.  แยกวาปกติมาก 
2)  นอนไมหลับเพราะกังวลใจ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
3)  มีอาการกระสับกระสาย หลับไมสนิท 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
4)  หาอะไรทําและทําใหตัวเองไมมีเวลาวางได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  คอนขางนอยกวาปกติ      ง.  นอยกวาปกติมาก 
5)  ออกไปนอกบานบอยเทาที่เคย 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เทาปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
6)  จัดการกับส่ิงตาง ๆ ไดดีพอ ๆ กับคนสวนใหญที่อยูในสภาพเดียวกับทาน 
       ก.  ดีกวามาก  ข.  ดีพอ ๆ กัน   ค.  คอนขางนอยกวา      ง.  นอยกวามาก 
7)  รูสึกวาโดยทั่วไปแลวทําอะไร ๆ ไดดี 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  ดีนอยกวาปกติ            ง.  ดีนอยกวาปกติมาก 
8)  พอใจกับการที่ทํางานลุลวงไปได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  พอ ๆ กับตามปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
9)  สามารถมีความรูสึกรักและอบอุนตอคนใกลชิดได 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เทาปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
10)  รูสึกวาสามารถเขากับคนอื่นไดงาย 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เทาปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
11)  ใชเวลาคุยเลนกับคนอื่นมาก 
       ก.  ใชเวลามากกวาปกติ      ข.  เทาปกติ  ค.  นอยกวาปกติ              ง.  นอยกวามาก 
12)  รูสึกวาไดทําตัวใหเปนประโยชนในเรื่องตาง ๆ 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
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13)  รูสึกวาสามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกว าปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
14)  รูสึกตึงเครียดอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
15)  รูสึกวาไมสามารถที่จะเอาชนะความยากลําบากตาง ๆ ได 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  ค อนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
16)  รูสึกวาชีวิตตองดิ้นรนอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
17)  สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันตามปกติได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
18)  มองอะไรเครงเครียดไปหมด 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
19)  รูสึกกลัวหรือตกใจโดยไมมีเหตุผลสมควร 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
20)  สามารถที่จะเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ของตัวเองได 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
21)  รูสึกเรื่องตาง ๆ ทับถมจนรับไมไหว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
22)  รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  ชากวาปกติ       ง.  ชากวาปกติมาก 
23)  รูสึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
24)  คิดวาตัวเองเปนคนไรคา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
25)  รูสึกวาชีวิตนี้หมดหวังโดยสิ้นเชิง 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
26)  รูสึกมีความหวังในอนาคตของตัวเอง 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เทาปกติ   ค.  นอยกวาปกติ      ง.  มีความหวังนอยมาก 
27)  รูสึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เทาปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
28)  รูสึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
29)  รูสึกไมคุมคาที่จะมีชีวิตอยูตอไป 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนข างมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
30) รูสึกวาบางครั้งทําอะไรไมไดเลยเพราะประสาทตึงเครียด 
     ก.  ไมเลย  ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร ็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
 



 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร ็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
 

10 
แบบสอบถามสขุภาพทัว่ไป 

(Thai GHQ – 60) 
   
 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึงสภาวะสุขภาพของทานในระยะสองถึงสามสัปดาหที่ผานมา 

วาเปนอยางไร กรุณาตอบคําถามตอไปนี้ โดยขีดเครื่องหมายวงกลมรอบคําตอบที่ใกลเคียงกับสภาพของทานใน 
ปจจุบันหรือในชวงสองถึงสามสัปดาหที่ผานมามากที่สุด โดยไมรวมถึงปญหาที่ทานเคยมีในอดีต และกรุณาตอบ 
คําถามทุกขอ 

 
ในระยะสองถึงสามสัปดาหที่ผานมานีท้าน 
1)   รูสึกสบายและมีสุขภาพดี 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  แยกวาปกติ       ง.  แยกวาปกติมาก 
2)  รูสึกตองการยาบํารุงใหมีกําลังวังชา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
3)  รูสึกทรุดโทรมและสุขภาพไมดี 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
4)  รูสึกไมสบาย 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
5)   เจ็บหรือปวดบริเวณศรีษะ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
6)  รูสึกตึงหรือคลายมีแรงกดที่ศรีษะ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
7)  สามารถมีสมาธิจดจอกับส่ิงที่กําลังทําอยูได 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
8)  รูสึกกลัววาตนเองจะเปนลมหมดสติไปในที่สาธารณะ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
9)  มีอาการวูบรอนหรือหนาว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ   ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
10)  มีเหงื่อออกมาก 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
11)  ตื่นเชากวาปกติและหลับตอไมได 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ       ง.  มากกวาปกติมาก 
12)  หลังจากตื่นนอนแลว รูสึกนอนไมเต็มอิ่ม 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
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13)  รูสึกเพลียมาก และไมมีแรงแมแตจะกินอาหาร 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
14)  นอนไมหลับเพราะกังวลใจ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
15)  รูสึกตื่นต ัว และความคิดวองไว 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
16)  รูสึกมีกําลังวังชา 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
17)  เมื่อเขานอนใชเวลานานกวาจะหลับได 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
18)  ไมสามารถหลับไดสนิทหลังจากหลับแลว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
19)  ฝนไมดีหรือนากลัว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
20)  มีอาการกระสับกระสาย หลับไมสนิท 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
21)  หาอะไรทําและทําใหตัวเองไมมีเวลาวางได 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  คอนขางนอยกวาปกติ      ง.  นอยกวาปกติมาก 
22)  ทําอะไรชากวาปกติ 
       ก.  เร็วกวาปกติ ข.  เหมือนปกติ   ค.  ชากวาปกติ       ง.  ชากวาปกติมาก 
23)  รูสึกขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยทําตามปกติ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกว าปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
24)  ปลอยปละละเลย ไมสนใจรูปรางหนาตาของตนเอง 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
25)  พิถีพิถันกับการแตงเนื้อแตงตัวนอยลง 
       ก.  พิถีพิถันมากกวาปกติ    ข.  เทา ๆ ปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
26)  ออกไปนอกบานบอยเทาที่เคย 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เทาปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
27)  จัดการกับส่ิงตาง ๆ ไดดีพอ ๆ กับคนสวนใหญ ที่อยูในสภาพเดียวก ับทาน 
       ก.  ดีกวามาก  ข.  ดีพอ ๆ กัน   ค.  คอนขางนอยกวา      ง.  นอยกวามาก 
28)  รูสึกวาโดยทั่วไปแลวทําอะไร ๆ ไดดี 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  ดีนอยกวา       ง.  ดีนอยกวาปกติมาก 
29)  ไปทํางานหรือทํางานบานสาย 
       ก.  ไมสายเลย  ข.  ไมสายกวาปกติ  ค.  คอนขางสายกวาปกติ      ง.  สายกวาปกติมาก 
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30)  พอใจกับการที่ทํางานลุลวงไป 
       ก.  มากกวาปกติ  ข.  พอ ๆ กับตามปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
31)  สามารถมีความรูสึกรักและอบอุนตอคนใกลชิดได 
       ก.  ดีกวาปกติ   ข.  เทาปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
32)  รูสึกวาสามารถเขากับคนอื่นไดงาย 
       ก.  ดีกวาปกติ   ข.  เทาปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
33)  ใชเวลาคุยเลนกับคนอื่นมาก 
       ก.  ใชเวลามากกวาปกติ  ข.  เทาปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
34)  รูสึกกลัวที่จะพูดอะไรออกไปตอหนาคนอื่น เพราะเกรงจะทําใหตัวเองดูโง 
       ก.  ไมเลย    ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
35)  รูสึกวาไดทําตัวใหเปนประโยชนในเรื่องตาง ๆ 
       ก.  มากกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
36)  รูสึกวาสามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ได 
       ก.  มากกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
37)  รูสึกวาตัวเองไม สามารถที่จะเริ่มทําอะไรไดเลย 
       ก.  ไมเลย    ข.  ไมมากกวาปกติ ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
38)  จะทําอะไรก็รูสึกหวาดกลัวไปหมด 
       ก.  ไมเลย    ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
39)  รูสึกตึงเครียดอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย    ข.  ไมมากกวาปกติ ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
40)  รูสึกวาไมสามารถที่จะเอาชนะความลําบากตาง ๆ ได 
       ก.  ไมเลย    ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
41)  ร ูสึกวาชีวิตตองดิ้นรนอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย    ข.  ไมมากกวาปกติ ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
42)  สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันตามปกติได 
       ก.  มากกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
43)  มองอะไรเครงเครียดไปหมด 
       ก.  มากกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  สายกวาปกติมาก 
44)  รูสึกหงุดหงิด อารมณไมดี 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
45)  รูสึกกลัวหร ือตกใจโดยไมมีเหตุสมควร 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
46)  สามารถที่จะเผชิญหนากับปญหาตาง ๆ ของตัวเองได 
       ก.  ดีกวาปกติ  ข.  เหมือนปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
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47)  ร ูสึกเรื่องตาง ๆ ทับถมจนรับไมไหว 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
48)  มีความรูสึกวาคนรอบขางจับตามองคุณอยู 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
49)  รูสึกไมมีความสุขและเศราหมอง 
       ก.  ไมเลย     ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
50)   รูสึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
51)  คิดวาตัวเองเปนคนไรคา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
52)  รูสึกวาชีวิตนี้หมดหวังโดยสิ้นเชิง 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ   ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
53)  รูสึกมีความหวังในอนาคตของตัวเอง 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เทาปกติ  ค.  นอยกวาปกติ       ง.  มีความหวงันอยมาก 
54)  รูสึกมีความสุขดี ตามสมควร เมื่อดูโดยรวม ๆ 
       ก.  มากกวาปกติ ข.  เทา ๆ ปกติ   ค.  นอยกวาปกติ       ง.  นอยกวาปกติมาก 
55)  รูสึกกังวล กระวนกระวาย และเครียดอยูตลอดเวลา 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ       ง.  มากกวาปกติมาก 
56)  รูสึกไมคุมคาที่จะมีชีวิตอยูตอไป 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
57)  คิดวามีความเปนไปไดที่จะอยากจบชีวิตตัวเอง 
       ก.  ไมอยางแนนอน ข.  ไมคิดวาเปนอยางนั้น ค.  มีอยูบางเหมือนกัน      ง.  มีแน ๆ 
58)  รูสึกวาบางครั้งทําอะไรไมไดเลย เพราะประสาทตึงเครียดมาก 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ   ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
59)  พบวาตนเองรูสึกอยากตายไปใหพน ๆ 
       ก.  ไมเลย   ข.  ไมมากกวาปกติ  ค.  คอนขางมากกวาปกติ      ง.  มากกวาปกติมาก 
60)  พบวามีความรูสึกที่อยากจะทําลายชีวิตตัวเองเขามาอยูในความคิดเสมอ ๆ 
       ก.  ไมอยางแนนอน ข.  ไมคิดวาเปนอยางนั้น  ค.  มีอยูบางเหมือนกัน      ง.  มีแน ๆ 
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ประวัติผูพัฒนาแบบคัดกรองสุขภาพจิต 
 
ชื่อแบบคัดกรองสขุภาพจติ        :  แบบสอบถาม   Thai  General  Health  Questionnaire 
 
 
1. ชื่อผูพฒันา         :  นายธนา   นลิชัยโกวทิย 
               :  นายจกัรกฤษณ   สุขยิ่ง 
          :  ผศ.ดร.ชัชวาล   ศิลปกิจ 
    สถานทีท่ํางาน                          :  ภาควชิาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธบิดี 
              กรุงเทพมหานคร  
    ทีอ่ยูและเบอรโทรศัพททีติ่ดตอไดสะดวก    :  ภาควชิาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  โรงพยาบาลรามาธบิดี 
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