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ดัชนชีี้วัดสุขภาพจิตคนไทย 
Thai Mental  Health  Indicators  (TMHI – 66) 

 

บทนํา 
 

 ดัชนช้ีีวัดสุขภาพจติคนไทย เปนแบบประเมนิสุขภาพจติดวยตนเอง ซึ่งสรางขึน้ภายใตกรอบแนวคิด 
คําจํากดัความของสุขภาพจิต หมายถงึ สภาพชวีิตทีเ่ปนสขุ อันเปนผลจากการมคีวามสามารถในการจัดการ 
ปญหาในการดําเนินชีวิตมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด ี โดยครอบคลุมถึงความดีงาม 
ภายในจติใจ  ภายใตสภาพสังคมและสิง่แวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
 

คุณสมบัติของเครื่องมือ 
1.  เนือ่งจากเครื่องมือนีส้รางขึน้โดยใชกลุมคนเปนมาตรฐาน (Normative model) ในการกาํหนด 

เกณฑปกติ  (norm) เพราะยังไมมีการตรวจมาตรฐาน (gold standard) ใด ๆ ทีส่ามารถตรวจวนิจิฉัยไดวา 
บุคคลใดสุขภาพจติปกติหรือไม 
 2.  การศึกษาความตรงตามเนือ้หา (content validity)โดยการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ และ 
ประชุมรวมกบัผูทรงคณุวุฒิทางดานสขุภาพจติ เพื่อพจิารณาความตรงตามเนือ้หาทีต่องการประเมิน จํานวน 
10 คร้ัง  

3.  การศึกษาความตรงตามโครงสราง (construct validity) ศึกษาความตรงตามโครงสรางโดยการ 
วิเคราะหปจจัย (factor analysis) และพจิารณาลดขอคําถามโดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามทีม่ีคา factor 
loading ต้ังแต 0.40) ข้ึนไป (ยกเวนขอคําถามทีผู่ทรงคุณวุฒิลงความเหน็วาจําเปนตองม ีขอนี้ คา factor 
loading อาจต่ํากวา 0.40) โดยทําการศกึษาความตรงเชิงโครงสรางถึง 2 คร้ังในการศึกษานี ้  โดยลดขอ       
คําถามจาก 157 ขอเหลือเพยีง 85 ขอ ในครั้งที ่1 และจาก 85 ขอ เหลอืเพยีง 66 ขอ   ในครัง้ที ่2 

4.  การศกึษาความตรงรวมสมัย (concurrent validity) ในการศกึษาครั้งนี ้ไดทําการศึกษาความตรง 
รวมสมยัโดยใช ดัชนีช้ีวดัสุขภาพจติของอัมพร โอตระกูล และคณะ จํานวน 12 ขอ ทําการศึกษาควบคูกันไป 
ในชวงเวลาเดยีวกนั ผลการศึกษาพบวา ดัชนชีี้วัดสุขภาพจติคนไทย 66 ขอ กับดัชนชีี้วัดสุขภาพจิตของอัมพร 
โอตระกูล และคณะมคีวามสัมพนัธกันในระดับปานกลาง อยางมนีัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยมคีา 
สัมประสิทธิส์หสมัพันธอันดบัของสเปยรแมน (Spearman’s correlation coefficient) เทากับ 0.58 

5. การศกึษาคาความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื (reliability) โดยมคีา cronbach’s alpha coefficient  
จาํแนกตามองคประกอบหลกัดงันี ้

 5.1 สภาพจติใจ  0.86 
 5.2 สมรรถภาพของจติใจ  0.83 
 5.3 คุณภาพของจติใจ  0.77 
 5.4 ปจจยัสนบัสนนุ  0.80 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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ประกอบดวย 4  องคประกอบหลกัและ 20 องคประกอบยอยดังนี ้
 4  องคประกอบหลกั   20 องคประกอบยอย 

 
 

 
1.1 ความรูสึกในทางที่ดี 3 ขอ 
1.2 ความรูสึกในทางที่ไมดี 6 ขอ 
1.3 การรับรูภาวะสุขภาพและ 5 ขอ อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีช้ีวัด 
สุขภาพจิต 
คนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการจัดท
 

1. สภาพจติใจ 16 ข

      การเจ็บปวยทางจิต 
1.4 ภาพลักษณและรูปราง 2 ขอ 
 
2.1 สัมพันธภาพระหวางบุคคล 2 ขอ 
2.2 ความสามารถที่จะบรรลุความ 4 ขอ      
      สําเร็จตามความคาดหมาย 
2.3 ความมั่นใจในการเผชิญปญหา 5 ขอ 
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ํา
2. สมรรถภาพของ
     จิตใจ 19 ขอ 
2.4 การควบคุมจิตใจตนเองไมมีประสิทธิภาพ  6 ขอ 
2.5 การดําเนินชีวิตประจําวัน 2 ขอ 
 
3.1 เมตตา   กรุณา  3 ขอ 
3.2 การนับถือตนเอง 2 ขอ 
3.3 ประสบการณชีวิตที่มีคาตอจิตใจ 3 ขอ 
3.4 ความคิดสรางสรรคและความกระตือรือรน 
      ในการดําเนินชีวิต 2 ขอ 
3.5 ความเสียสละ 3 ขอ 
 
4.1 การสนับสนุนทางสังคม 3 ขอ 
4.2 การสนับสนุนจากครอบครัว 7 ขอ 
4.3 ความปลอดภัยทางรางกายและความมั่นคงในชีวิต  
      2 ขอ 
4.4 การดูแลสุขภาพและบริการสังคม : การใหบริการ 
      และคุณภาพของบริการ 2 ขอ 
4.5 การมีสวนรวมและมีโอกาสพักผอนหยอนใจและ        
      มีเวลาวาง 2 ขอ 
4.6 สภาพแวดลอม  2 ขอ 

. คุณภาพของจติใจ 
  13  ขอ 

4. ปจจัยสนบัสนนุ  
   18  ขอ 

โปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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วัตถุประสงค 
 เพือ่ประเมินภาวะสขุภาพจติของคนไทยในประชาชนทัว่ไป ซึง่จะเปนแนวทางในการดูแล 
สุขภาพจติตนเอง   เมือ่ผลของแบบประเมนิพบวาอยูในกลุมทีม่ีภาวะสุขภาพจติต่ํากวาคนทัว่ไป 
 
วิธีการนําไปใช 
 ดัชนช้ีีวัดสุขภาพจติคนไทยนี ้สามารถนําไปใชกับ 

1.  ผูทีอ่ยูในวยั 15-60 ป โดยไมจํากดัเพศ 
2. สามารถอานออก เขยีนไดในกรณีทีไ่มสามารถอานดวยตนเองได อาจใชวิธีใหบุคคลอื่นอานใหฟง 

และผูตอบแบบประเมนิเปนผูเลือกคําตอบดวยตนเอง 
3.  สามารถนําไปใชประเมนิภาวะสขุภาพจติของกลุ มคนในหนวยงาน องคกรตางๆ หรือคนใน ชมุชน 

ในชวงเวลาทีต่างกนั เพือ่ดูภาวะสขุภาพจติของกลุมคนนัน้ ๆ เปนการเฝาระวงัภาวะสขุภาพจิตขององคกร 
นัน้ในอกีรูปแบบหนึง่ โดยควรใชประเมนิในระดับกลุมคนปละ 1 – 2 คร้ัง 

4.  ในการนําดัชนชีี้วัดสุขภาพจติคนไทยไปใชเพือ่ประเมินซ้ําวาตนเองมภีาวะสขุภาพจติเปลี่ยนแปลง 
ไปจากเดมิหรือไม  อยางเรว็ควรประเมนิซ้ําอีก 1 เดือน 
 
การใหคะแนน  
 การใหคะแนนดัชนชีี้วัดสุขภาพจติคนไทย   (TMHI – 66)    มีการใหคะแนนแบบประเมินโดยแบงเปน 
2 กลุม ดังนี ้
 กลุมที ่1  ไดแกขอ           กลุมที ่2  ไดแกขอ 

1 2 3 11 12 13 14 15   4 5 6 7 8 
16 17 18 19 20 21 22 23   9 10 26 27 28 
24 25 32 33 34 35 36 41   29 30 31 37 38 
42 43 44 45 46 47 48 49   39 40 65 66  
50 51 52 53 54 55 56 57        
58 59 60 61 62 63 64         

 
ในแตละกลุมใหคะแนนดังน ี้ 
กลุมที ่1  แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้  กลุมที ่2  แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ 
ไมเลย        ให 0 คะแนน  ไมเลย       ให  3 คะแนน 
เล็กนอย     ให  1 คะแนน  เล็กนอย    ให 2 คะแนน 
มาก           ให 2  คะแนน  มาก           ให 1 คะแนน 
มากทีสุ่ด   ให  3 คะแนน  มากทีสุ่ด    ให 0 คะแนน 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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การแปลผลการประเมนิ   

ดัชนช้ีีวัดสุขภาพจติคนไทย 66 ขอ มีคะแนนเตม็ทัง้หมด 198 คะแนน เมือ่ผูตอบไดประเมินตนเอง 
แลว และรวมคะแนนทกุขอไดคะแนนเทาไร  สามารถนํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑปกติทีก่ําหนดดังนี ้

คะแนน  143 – 198  คะแนน            หมายถงึ    สุขภาพจติดีกวาคนทัว่ไป (good) 
คะแนน  122 – 142  คะแนน            หมายถงึ    สุขภาพจติเทากับคนทัว่ไป (fair) 
คะแนน  121  คะแนนหรือนอยกวา        หมายถงึ    สุขภาพจติต่ํากวาคนทัว่ไป (poor) 
  
ในกรณีทีม่ีคะแนนอยูในกลุมสุขภาพจติต่ํากวาคนทัว่ไป   อาจชวยเหลอืตนเองเบื้องตนโดยขอรับ 

บริการการปรกึษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบานได 
 

ขอจํากัดในการนําไปใช 
 เปนแบบประเมินสขุภาพจิตทีต่องใชเวลาคอนขางมากในการตอบแบบประเมนิและผูตอบตองตอบ 
ดวยความจรงิใจ  ไมมีอคติจะไดผลการประเมนิทีส่อดคลองก ับความเปนจริง 
  
เอกสารอางอิง 
อภิชัย  มงคล  วชัน ี หตัถพนม   ภัสรา เชษฐโชตศัิกดิ์   วรรณประภา ชลอกุล   ละเอียด ปญโญใหญ. 
 การศึกษาดัชนชีี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (ระดับบุคคล).  ขอนแกน : คลังนานาวทิยา, 2544. 
 
การเผยแพร 
อภิชัย  มงคล, วชัน ี หตัถพนม,  ภัสรา  เชษฐโชติศักดิ์, วรรณประภา ชลอกุล,  ละเอียด ปญโญใหญ,  
              สุจริต  สุวรรณชีพ. “การศกึษาดชันชีี้วัดสุขภาพจติคนไทย (ระดับบุคคล).”  วารสารสมาคม 
                 จติแพทยแหงประเทศไทย  2544 ; 46 (3) : 209-225.   
อภิชัย  มงคล, วชัน ี หตัถพนม,  ภัสรา  เชษฐโชติศักดิ์  และคณะ “การศึกษาดชันชีี้วดัสุขภาพจิต 
               คนไทย.”  การสมัมนาระบาดวทิยาแหงชาต ิคร้ังที ่15. (22 – 24 พฤษภาคม 2545)  นนทบรีุ :   
               กองระบาดวทิยา  สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2545. 
อภิชัย  มงคล, วชัน ี หตัถพนม,  ภัสรา  เชษฐโชติศักดิ์, วรรณประภา  ชลอกลุ, ละเอียด ปญญาใหญ.   
               การศึกษาดชันชีี้วัดสุขภาพจิตคนไทย. ใน :  การประชุมวชิาสการสขุภาพจติ ป 2544. นนทบรีุ : 
สํานกัพฒันาสุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ, 2544 : 24 – 27. 
อภิชัย  มงคล  และคณะ. การศึกษาดชันีชี้วัดสุขภาพจติคนไทย.  ใน :  บทคดัยอผลงานวชิาการ 
                สาธารณสุขประจําป 2544.  นนทบรีุ  : โรงพมิพองคการรับสงสนิคาและพสัดุภัณฑ, 2544 :  
                28-29. 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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บุคคลที่สะดวกในการตดิตอประสานงานในการศกึษาเรือ่งนี้ 

1.  นายแพทยอภิชยั  มงคล  รองอธบิดีกรมสขุภาพจติ   กรมสขุภาพจติ   ถนนตวิานนท   อําเภอเมอืง                 
     จงัหวดันนทบรีุ 11000  Tel  0-1975-1913 Fax  0-2951-1369 

 2.  นางวชัน ี หตัถพนม  โรงพยาบาลจติเวชขอนแกน  ถนนชาตะผดงุ  อําเภอเมอืง  จงัหวดัขอนแกน 40000 
       Tel  0-4322-7422   Fax  0-4322-4722 
              0-1661-8735    
 
 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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ด ัชนชีี้วัด 
สุ ขภาพจิ ตคนไทย  
Thai Mental Health Indicators (TMHI – 66) 
 
 
 
 
 

นายแพทยอภิชัย   มงคล 
กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข   และคณะ 

ผูพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 
 โครงการจดัทาํโปรแกรมสาํเรจ็รปูในการสาํรวจสขุภาพจติในพืน้ที ่ป พ.ศ. 2545 

 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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ดัชนีชี้วดัสุขภาพจติคนไทยฉบับสมบรูณ 
 
คําชี้แจง  กรุณากาเครือ่งหมาย    ลงในชองทีม่ีขอความตรงกับตัวทานมากทีสุ่ดคําถามตอไปนี้จะถามถงึ 

ประสบการณของทานในชวง  1  เดือนทีผ่านมา ใหทานสํารวจตวัทานเองและประเมินเหตกุารณ 
อาการความคดิเหน็ และความรูสึกของทานวาอยูในระดับใดแลวตอบลงในชองคําตอบที่เปนจริงกับ 
ตัวทานมากทีสุ่ด โดยคําตอบจะม ี 4  ตัวเลือกคือ 
ไมเลย หมายถงึ ไมเคยมเีหตุการณ อาการ ความรูสึก หรือไมเหน็ดวยกบัเร่ืองนัน้ ๆ 
เล็กนอย หมายถงึ เคยมีเหต ุการณ อาการ ความรูสึกในเรือ่งนัน้ ๆ เพยีงเลก็นอยหรือเหน็ดวย  

กับเร่ืองนัน้ ๆ เพยีงเลก็นอย 
 มาก           หมายถงึ เคยมเีหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนัน้ๆ มาก หรือเหน็ดวยกบัเร่ืองนัน้ๆ มาก 

มากทีสุ่ด   หมายถงึ เคยมเีหตุการณ อาการ ความรูสึกในเรื่องนัน้ ๆ มากทีสุ่ด หรือเหน็ดวยกบั 
 เร่ืองนัน้ ๆ มากทีสุ่ด 

 
ขอที่ คําถาม ไมเลย เลก็นอ

ย 
มาก มากทีสุ่

ด 
1 ทานรูสึกพงึพอใจในชวีิต     
2 ทานรูสึกวาชวีิตของทานมคีวามสขุ     
3 ถาใหเปรียบเทยีบกับในอดตีทานรูสึกวาชวีิตในปจจุบัน   

ของทานมคีวามสุข 
    

4 ทานมโีรคประจําตัวทีต่องรักษาอยางตอเนือ่ง     
5 ทานตองไปรับการรักษาพยาบาลเสมอ ๆ 

เพือ่ใหสามารถดําเนนิชวีติและทํางานได 
    

6 ทานตองใชยา (กนิ ฉีด พน ทา) อยูเสมอ จึงจะสามารถทํางานได     
7 ทานเปนโรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดนัโลหติ หัวใจ อัมพาต 

ลมชัก ฯลฯ  ในกรณถีาม ีใหใสเล็กนอยหรือมากตามอาการทีม่ี) 
    

8 ทานรูสึกกงัวลและทกุขทรมานใจเกีย่วกบัการเจบ็ปวยของทาน     
9 ทานรูสึกวาชวีิตของทานไรคา  ไมมปีระโยชน     
10 ทานรูสึกวาชวีิตของทานมแีตความทกุข     
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ขอที่ คําถาม ไมเลย เลก็นอ

ย 
มาก มากทีสุ่

ด 
11 ทานยอมรบัรูปรางหนาตาของตนเองได     
12 ทานพงึพอใจในรูปรางหนาตาของทาน     
13 ทานรูสึกพอใจทีส่ามารถทําอะไร ๆ ผานไปไดในแตละวนั     
14 ทานสามารถปฏิบัติกิจวตัรประจําวนัตาง ๆ ดวยตวัทานเอง     
15 ทานพอใจตอการผกูม ิตรหรือเขากบับุคคลอื่น     
16 ทานมสัีมพนัธภาพทีดี่กับเพือ่นบาน     
17 ทานคิดวาทานมคีวามเปนอยูและฐานะทางสงัคมตามทีท่านไดค

าดหวงัไว 
    

18 ทานรูสึกประสบความสําเร็จและความกาวหนาในชวีติ     
19 ทานประสบความสําเรจ็อยางทีท่านตองการเสมอ     
20 ทานรูสึกพงึพอใจกับฐานะความเปนอยูของทาน     
21 ทานมองปญหาทกุปญหาเปนสิง่ทีแ่กไขได     
22 ทานสามารถควบคุมอารมณได 

เมื่อมเีหตุการณคับขันหรือรายแรงเกดิขึ้น 
    

23 ทานมัน่ใจทีจ่ะเผชญิกับเหตุการณรายแรงทีเ่กดิขึ้นในชีวิต     
24 ทานพรอมทีจ่ะเผชญิกับปญหาและไมกลัวปญหาทีเ่กดิขึ้น     
25 ทานแกปญหาทีขั่ดแยงไดดีเสมอ     
26 บางครัง้ทานรูสึกเศราโดยไมทราบสาเหต ุ     
27 ทานรูสึกขีโ้มโห  ฉุนเฉียวหรือหวัน่ไหวงายอยางไมมเีหตุผล     
28 ทานหงดุหงดิโมโหงายถาทานถกูวพิากษวจิารณ     
29 ทานรูสึกกงัวลใจกับเร่ืองทกุเรื่องทีม่ากระทบตัวทาน     
30 ถาสิง่ตาง ๆ ไมเปนไปตามทีค่าดหวงัทานจะรูสึกหงดุหงดิ     
31 ทานรูสึกหงดุหงดิกังวลใจกบัเร่ืองเลก็ ๆ นอย ๆ ทีเ่กิดขึ้นเสมอ     
32 ทานใหความชวยเหลอืแกผูอ่ืนตามโอกาสอันควร     
33 ทานเสยีสละแรงกายหรอืทรัพยสินเพือ่ประโยชนสวนรวม     
34 หากมสีถานการณทีคั่บขันเสี่ยงภยัทานพรอมจะใหความชวยเห

ลือรวมกบัผูอ่ืน 
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ขอที่ คําถาม ไมเลย เลก็นอ
ย 

มาก มากทีส่ดุ 

35 ทานตองการทีจ่ะทําบางสิง่ทีแ่ปลกใหมและแตกตางกวา
ทีเ่ปนอยู 

    

36 ทานมคีวามสขุกับการริเร่ิมงานใหม ๆ 
และมุงมัน่ทีจ่ะทําใหสําเร็จ 

    

37 ทานรูสึกผดิหวังในตวัเอง     
38 ทานรูสึกวาชวีิตของทานนาเบื่อ     
39 ทานรูสึกเบือ่หนายทอแทกบัการดําเนนิชีวติประจําวนั     
40 ทานรูสึกคลายคนลมเหลวหรือประสบกบัความผดิหวงั     
41 เมื่อทานจะเริ่มทํางานทีม่ีความยุงยาก ทานจะขอให 

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวยอยูเสมอ 
    

42 ความเชือ่หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทีท่านยดึถือ ทาํใหทานมคีวาม 
เขมแข็งและสามารถเผชญิกับความยุงยากได 

    

43 เมื่อทานพบกบัความผดิหวงัหรอืทุกขใจ  ทานจะขอให 
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ชวย 

    

44 ทานพงึพอใจกับความสามารถของตนเอง     
45 ทานรูสึกภูมใิจในตนเอง     
46 ทานรูสึกยนิดกีับความสําเรจ็ของคนอืน่     
47 ทานรูสึกเหน็อกเหน็ใจเมือ่ผูอ่ืนมทีุกข     
48 ทานรูสึกเปนสขุในการชวยเหลอืผูอ่ืนทีม่ีปญหา     
49 ทานมคีวามมัน่ใจวาญาตหิรือเพื่อนจะชวยเหลอืทาน 

ถามเีหตกุารณรายแรงหรอืฉุกเฉินเกดิขึ้นกับทาน 
    

50 ทานมเีพือ่นหรือญาติพี่นองคอยชวยเหลอืทานในยามทีท่
านตองการ 

    

51 ทานไดรับความชวยเหลอืตามทีท่านตองการจากคนอืน่     
52 ทานเหน็ดวยวาครอบครัวของทานเปนแหลงทีจ่ะชวย 

หาทางออกใหกับปญหาสวนใหญทีท่านม ี
    

53 ทานเหน็ดวยวาสมาชกิในครอบครัวสวนใหญมีความรูสึก 
ผูกพนัอยางใกลชิด 
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ขอที่ คําถาม ไมเลย เลก็นอ
ย 

มาก มากทีส่ดุ 

54 ทานเหน็ดวยวาครอบครัวของทานสามารถแกปญหาได 
ทกุเรื่อง 

    

55 ทานรูสึกมัน่คงปลอดภัยเมือ่อยูในครอบครัว     
56 เมื่อทานปวยหนกัทานเหน็ดวยวาครอบครัว และญาตจิะ   

ดูแลทานเปนอยางด ี
    

57 ทานปรกึษาหรือขอความชวยเหลอืจากครอบครัวเสมอ 
เมื่อทานมปีญหา 

    

58 สมาชกิในครอบครัวมีความรกัและผูกพนัตอกัน     
59 ทานมัน่ใจวาชมุชนทีท่านอยูอาศัยมคีวามปลอดภัยตอทา

น 
    

60 ทานรูสึกมัน่คงปลอดภัยในทรัพยสินเมือ่อาศัยอยูใน 
ชุมชนนี ้

    

61 เมื่อทานเจบ็ปวยทานไปใชบริการจากหนวยงาน 
สาธารณสขุใกลบาน 

    

62 เมื่อญาตขิองทานเจบ็ปวยกน็ําไปรับบริการจากบรกิาร 
สาธารณสขุใกลบานเชนกนั 

    

63 ทานมโีอกาสไดพักผอนคลายเครียด     
64 ทานมคีวามสขุทุกครั้งทีม่เีวลาวางเพือ่ผอนคลาย     
65 ในชมุชนมเีสียงดังรบกวนการดําเนนิชวีิตของทาน     
66 ในชมุชนมกีลิ่นเหมน็รบกวนการดําเนนิชวีิตของทาน     
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    การใหคะแนนและการแปลผลคาปกติของดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย (66 ขอ) 
 
การใหคะแนน   แบงออกเปน  2  กลุม  ดังนี ้
กลุมที่  1  ไดแกขอ 

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

 
แตละขอใหคะแนนดงัตอไปนี ้
  ไมเลย   = 0    คะแนน  เล็กนอย  = 1    คะแนน 
  มาก   = 2    คะแนน  มากทีสุ่ด = 3    คะแนน  
กลุมที่  2  ไดแกขอ 

4 5 6 7 8 9 10 26 27 28 
29 30 31 37 38 39 40 65 66 
แตละขอใหคะแนนดงัตอไปนี ้
  ไมเลย   = 3    คะแนน  เล็กนอย  = 2    คะแนน 
  มาก   = 1    คะแนน  มากทีสุ่ด = 0    คะแนน  
 
การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทกุขอแลวนํามาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑปกติทีก่ําหนดดังนี ้(คะแนนเต็ม 198 
คะแนน) 
 143 – 198      คะแนน  หมายถงึ      สุขภาพจติดีกวาคนทัว่ไป (Good) 
 122 – 142      คะแนน  หมายถงึ      สุขภาพจติเทากบัคนทัว่ไป  (Fair) 
 121    คะแนนหรือนอยกวา หมายถงึ      สุขภาพจติต่ํากวาคนทัว่ไป (Poor) 
 ในกรณีทีท่านมีคะแนนอยูในกลุมสุขภาพจิตต่ํากวาคนทัว่ไป  ทานอาจชวยเหลอืตนเองเบือ้งตน 
โดยขอรับบริการการปรกึษาจากสถานบรกิารสาธารณสุขใกลบานของทานได 
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ประวัติผูพัฒนาแบบคัดกรองทางสุขภาพจิต 
 
ชื่อแบบคัดกรองสขุภาพจติ       : ดัชนีชีว้ัดสุขภาพจติคนไทย  66  ขอ   
 1. ชือ่ผูพฒันา         : นายอภิชัย  มงคล 
    ตําแหนงปจจุบัน        : รองอธบิดีกรมสุขภาพจิต  
    สถานทีท่ํางาน            : กรมสขุภาพจ ิต  กระทรวงสาธารณสขุ 
    ทีอ่ยูและเบอรโทรศัพททีติ่ดตอไดสะดวก     : กรมสขุภาพจติ  กระทรวงสาธารณสขุ  ถนนตวิานนท   

       อําเภอเมอืง  จงัหวดันนทบรีุ  11000 
       โทรศพัท  0-2951-1300-29  ตอ  8012 
       โทรสาร   0-2951-1356 
          
 

2. ชือ่ผูพัฒนา         :  นางวชัน ี         หตัถพนม   พยาบาลวิชาชพี 7 
           :   นางสาวภัสรา     เชษฐโชติศักดิ์   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 
          :  นางวรรณประภา   ชลอกุล   พยาบาลวิชาชพี 8 

         :  นางละเอียด     ปญโญใหญ  พยาบาลวชิาชพี 8 
    สถานทีท่ํางาน          :  โรงพยาบาลจติเวชขอนแกน 
    ทีอ่ยูและเบอรโทรศัพททีติ่ดตอไดสะดวก     : โรงพยาบาลจติเวชขอนแกน  อําเภอเมือง   

        จงัหวดัขอนแกน  40000 
        โทรศัพท  0-4322-7422 ตอ  2304 
        โทรสาร    0-4322-4722 

              

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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