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 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ  ฉบับภาษาไทย 
(WHOQOL – BREF – THAI) 

 

บทนํา 
เครื่องมือวดัคุณภาพชวีิตขององคการอนามัยโลกชดุยอ  ฉบับภาษาไทย เปนเครื่องมอื 

วัดคุณภาพชวีิตที่พฒันามาจากกรอบแนวคิดของคําวาคุณภาพชวีิต ซึ่งหมายถงึการประเมินคาทีเ่ปน     
จิตนสัิย  (Subjective)  ซึง่ฝงแนนอยูกับบริษัททางวฒันธรรม สังคม และสภาพแวดลอม  เพราะวา 
นยิามของ  QOL  จะเนนไปทีก่ารรับรูในเรื่องคุณภาพชีวติของผูตอบไมไดคาดหวงัทีจ่ะเปนวธิีการทีจ่ะ 
วัดในรายละเอียดของอาการโรค  หรือสภาพตาง ๆ แตถือเปนการประเมนิผลของโรค และวิธีการรักษา 
ทีม่ีตอคุณภาพชวีิต 

 
คุณสมบติัของเครื่องวดั 

เปนเครื่องชีว้ดัที่พฒันามาจากเครือ่งชี้วดัคุณภาพชีวติขององคการอนามยัโลก 100  ขอ โดย 
ทําการเลอืกคําถามมาเพยีง 1 ขอ  จากแตละหมวดใน  24 หมวด  และรวมกบัหมวดทีเ่ปนคณุภาพ 
ชีวติ และสุขภาพทัว่ไปโดยรวมอกี 2 ขอคําถาม  หลงัจากนัน้คณะทํางานพฒันาเครื่องชี้วดั   คุณภาพ 
ชีวติขององคการอนามยัโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทย ไดทบทวนและปรับปรุงภาษาในเครื่องมอื 
WHOQOL-BREF โดยผูเชี่ยวชาญทางภาษาแลวนําไปทดสอบความเขาใจภาษากับคนทีม่พีื้นฐาน 
แตกตางกนั นํามาปรบัปรุงขอทีเ่ปนปญหาแลวทดสอบซ้ํา ทําเชนนีอ้ยู 3 รอบ   

การศึกษาคาความเชือ่มัน่ของเครื่องมอืโดยมคีาความเชือ่มั่น  Cronbach’s alpha  coefficient  
เทากบั  0.8406  คาความเทีย่งตรง เทากบั  0.6515  โดยเทยีบกบัแบบวดั  WHOQOL – 100 ฉบับ 
ภาษาไทยที ่ WHO  ยอมรับอยางเปนทางการ 

 
วตัถุประสงค 
  เปนเครื่องมอืชี้วดัการเปลี่ยนแปลงระดบัคุณภาพชวีิต 
 
วธิีการใช 

เปนแบบวดัทีผู่ตอบสามารถประเมนิไดดวยตนเอง ในผูทีม่ีอาย ุ15-60 ป  ไมจํากดัเพศ ในกรณี 
ทีไ่มสามารถอานออก  เขียนได  อาจใชวิธใีหบุคคลอื่นอานใหฟงและผูตอบแบบประเมินเปนผูเลือก 
คําตอบดวยตนเอง 
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เครื่องมือวดัคุณภาพชวีิต WHOQOL–BREF–THAI ประกอบดวยขอคําถาม 2 ชนดิคือ แบบ 
ภาวะวสัิย  (Perceived  objective)  และอตัวิสัย  (self-report  subjective)  จะประกอบดวยองคประกอบ 
ของคุณภาพชวีิต 4 ดาน  ดังนี ้

1. ดานรางกาย  (physical  domain)  คือ  การรับรูสภาพทางดานรางกายของบคุคล ซึ่งม ี
ผลตอชีวิตประจําวนั  เชน  การรบัรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึก 
สุขสบาย  ไมมคีวามเจบ็ปวด  การรับรูถึงความสามารถทีจ่ะจดัการกับความเจบ็ปวดทางรางกายได  
การรับรูถึงพละกําลงัในการดําเนนิชวีิตประจําวนั  การรับรูถึงความเปนอสิระที่ไมตองพึง่พาผูอ่ืน  การ 
รับรูถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน  การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวตัรประจาํ 
วันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน  การรับรูวาตนไมตองพึง่พายาตาง ๆ  หรือการรักษา 
ทางการแพทย อ่ืน ๆ เปนตน 

2. ดานจติใจ  (psychological  domain)  คือ การรับรูสภาพทางจติใจของตนเอง เชน  
การรับรูความรูสึกทางบวกทีบุ่คคลมีตอตนเอง  การรบัรูภาพลกัษณของตนเอง  การรับรูถึงความรูสึก 
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรูถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด  ความจํา  สมาธกิารตัดสินใจ  
และความสามารถในการเรยีนรูเร่ืองราวตางๆ ของตนการรับรูถึงความสามารถในการจดัการกับความ 
เศรา หรือกังวล การรับรูเกีย่วกบัความเชือ่ตาง ๆ ของตน ทีม่ผีลตอการดําเนนิชวีิต เชน  การรบัรูถึง 
ความเชือ่ดานวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวติ และความเชือ่อ่ืน ๆ ที่มีผลในทางทีดี่ตอ 
การดําเนนิชีวติ  มีผลตอการเอาชนะอปุสรรค  เปนตน 

3. ดานความสมัพนัธทางสงัคม (social relationships) คือ การรับรูเร่ืองความสมัพันธ 
ของตนกบับุคคลอื่น การรบัรูถึงการทีไ่ดรับความชวยเหลือจากบคุคลอื่นในสงัคม  การรับรูวาตนไดเปน 
ผูใหความชวยเหลอืบุคคลอื่นในสงัคมดวย รวมทัง้การรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ  หรือการมีเพศ 
สัมพนัธ 

4. ดานสิง่แวดลอม (environment) คือ การรับรูเกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม  ทีม่ีผลตอการดําเนนิ 
ชีวติ เชน การรับรูวาตนมชีีวติอยูอยางอสิระ ไมถูกกกัขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชวีิต  การรับรูวา 
ไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพทีดี่ ปราศจากมลพษิตาง ๆ การคมนาคมสะดวก  มีแหลงประโยชน 
ดานการเงนิ สถานบรกิารทางสขุภาพและสังคมสงเคราะห  การรับรูวาตนมโีอกาสทีจ่ะไดรับขาวสาร  
หรือฝกฝนทกัษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมกีิจกรรมสนัทนาการ และมกีิจกรรมในเวลาวาง  เปนตน 

 
การใหคะแนน 

การใหคะแนนแบบวัดคุณภาพชวีติ WHOQOL – 26 ขอคําถามทีม่ีความหมายทางบวก 23  
ขอ และขอคําถามทีม่ีความหมายทางลบ 3 ขอ คือขอ 2 9 11 แตละขอเปนมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ  ใหผูตอบเลือกตอบ 
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กลุมที ่1   ขอความทางลบ   3  ขอ 
กลุมที ่2   ขอความทางบวก 23  ขอ 
กลุมที ่1   แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้        กลุมที ่2แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี้ 
ตอบ ไมเลย      ให 5 คะแนน            ตอบ  ไมเลย      ให 1 คะแนน 
ตอบ เล ็กนอย   ให 4 คะแนน            ตอบ เล็กนอย   ให 2 คะแนน 
ตอบ ปานกลาง ให 3 คะแนน            ตอบ ปานกลาง ให 3 คะแนน 
ตอบ มาก         ให 2 คะแนน            ตอบ มาก          ให 4 คะแนน 
ตอบ มากที่สุด  ให 1 คะแนน            ตอบ มากที่สุด  ให 5 คะแนน 

   
การแปลผล 

คะแนนคณุภาพชวีิตมีคะแนน ต้ังแต 26 – 130 คะแนน 
โดยเมือ่ผูตอบรวมคะแนนทกุขอไดคะแนนเทาไร  สามารถเปรียบเทยีบกับเกณฑปกติทีก่ําหนดดังนี ้

 คะแนน 26 –   60 คะแนน   แสดงถึงการมีคุณภาพชวีิตที่ไมดี 
คะแนน 61 –   95 คะแนน   แสดงถึงการมีคุณภาพชวีิตกลาง ๆ 
คะแนน 96 – 130  คะแนน   แสดงถึงการมีคุณภาพชวีิตที่ดี 

แบงระดับคะแนนคณุภาพชวีิต  แยกออกเปนองคประกอบตาง ๆ ไดดังนี ้
องคประกอบ การมคุีณภาพชวีิตที่ไมดี คุณภาพชีวิตกลาง ๆ คุณภาพชวีิตที่ดี 

1. ดานสขุภาพกาย 7 – 16 17 – 26 27 - 35 
2. ดานจติใจ 6 – 14 15 – 22 23 - 30 
3. ดานสมัพนัธภาพทางสงัคม 3 – 7 8 – 11         12 - 15 
4. ดานสิง่แวดลอม 8 – 18 19 – 29         30 – 40 
คุณภาพชวีิตโดยรวม 26 – 60 61 – 95 96 - 130 
องคประกอบดานสขุภาพกาย  ไดแก ขอ 2,3,4,10,11,12,24 
องคประกอบดานจติใจ   ไดแก ขอ 5,6,7,8,9,23 
องคประกอบดานสมัพนัธภาพทางสงัคม ไดแก ขอ 13,14,25 
องคประกอบดานสิง่แวดลอม  ไดแก ขอ 15,16,17,18,19,20,21,22 
 สวนขอ 1 ขอ 26 เปนตวัชีว้ัดทีอ่ยูในหมวดคณุภาพชวีิตและสุขภาพโดยรวม จะไมรวมอยูในองค 
ประกอบทัง้ 4 ดานนี ้
 การนําเสนอผลจะตองนําเสนอในรปูของคะแนนเฉลีย่ทัง้หมด และคะแนนของแตละองคประกอบดวย 
เพือ่ใชเปรียบเทยีบกับการศกึษาอืน่ ๆ  
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การนําไปใชประโยชน 
เครื่องชี้วดัคุณภาพชวีิตฉบับยอนี ้ สามารถนําไปใชในการทดลองทางคล ินกิ ใชหาคะแนน 

พืน้ฐาน (baseline scores) ในพืน้ที่ๆ  ตองการและสามารถใชวัดการเปลี่ยนแปลงระดับคุณภาพชีวติ  
เมื่อส้ินสดุระยะเวลาทีใ่ชมาตรการอยางหนึง่อยางใด ทัง้ยงัคาดหวงัวาเครือ่งมอืชี้วัดคุณภาพชวีิต 
WHOQOL จะมปีระโยชนอยางยิง่ในกรณทีีก่ารดําเนนิของโรคนัน้ ๆ ดูเหมอืนวาอาการจะดข้ึีน หรือ 
รุนแรงขึ้นเพยีงบางสวนและในกรณีทีก่ารรักษาอาจจะเปนแคการบรรเทาอาการใหดีข้ึนมากกวาจะเปน
การรักษาใหหายขาด ในทางคลินกิเครื่องชี้วดั WHOQOL  จะชวยแพทยในการตัดสินใจเกีย่วกบัการ 
รักษา สามารถบงชีถ้ึงความเปนไปไดวาการรักษานัน้ไดผลดี และเสียคาใชจายมากหรือนอย  แพทย 
สามารถนํามาใชประเมนิการเปลี่ยนแปลงระดับของคุณภาพชวีิตจากการรักษาได   

เปนทีค่าดหวงัวาในอนาคต  WHOQOL-BREF  จะมีประโยชนในการวจิัยเพือ่วางนโยบาย 
ทางสขุภาพ เพราะเครือ่งมอืถูกพฒันาขึ้นมาใหใชไดไมจํากดัวฒันธรรม ไมจํากัดผูใหบริการทางการ 
แพทย ผูใชและในแงของกฎหมาย จากความเปนสากลของแบบวดั  สามารถเปรียบเทยีบคะแนนกนัได 
ในเชงิระบาดวทิยา หรือในกรณีการศึกษาทีต่องใชการสะสมขอมลูจากหลาย ๆ ศูนยจะชวยใหมั่นใจ 
และยอมรับขอมูลทีไ่ด 

 

ขอจํากัด 
1. การนําแบบวัดคุณภาพชวีติขององคการอนามยัโลกชุดยอ ฉบับภาษาไทยไปใชกับ 

ประชาชนบางกลุม เชนกลุมผูสูงอายอุาจจะมปีญหาในการใช  เนื่องจากในการพฒันาแบบวดัไมได 
ศึกษาบคุคลที่มีอายต้ัุงแต 60 ปข้ึนไป  แนวทางแกไขหากมปีญหาเกดิขึ้นจากการตอบคําถามอาจจะ 
เปลี่ยนไปใชวิธีสัมภาษณตามขอคําถามทีม่ีอยูแลวใหผูตอบเปนผูประเมนิคําตอบดวยตนเอง  หากม ี
ขอสงส ัยไมเขาใจผูสัมภาษณสามารถอธบิายเพิม่เติมได ตามกรอบหรือขอบเขตที่องคการอนามยัโลก 
ไดกําหนดเอาไวในแตละหมวด 

2. ขอคําถามบางขอยังมจีุดออนของการเขาใจคําถามอยูบางโดยเฉพาะขอคําถามทีเ่กีย่วกบั 
เร่ืองเพศเปนคําถามทีค่อนขางมปีญหาอยูบาง ทัง้นีเ้นื่องจากคําถามทีต่องการบางขอเปนการยากทีจ่ะ 
ใชเพยีงคําถามเดียว แลวใหผูตอบเขาใจไดอยางถกูตองตามวตัถุประสงคทีต่องการ  แนวทางแกไขใน 
กรณีทีน่ําไปใชแลวเกดิปญหาไมเขาใจคําถามทีท่ําได คือการใหคําอธบิายเพิม่เติมตามขอบเขตที่ 
องคการอนามยัโลกกําหนดไวในแตละขอคําถาม 
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สุวัฒน มหตันิรันดรกลุ   ปริทรรศ  ศิลปกิจ   และวนดิา  พุมไพศาลชัย.  คุณภาพชวีิตของคนไทยในภาวะ 
                  วกิฤตเศรษฐกจิ. ทนุสนบัสนนุจากกรมสขุภาพจติ  โรงพยาบาลสวนปรุง  จังหวดัเชียงใหม, 2541. 
 
การเผยแพร 
สุวัฒน มหตันิรันดรกลุ   และคณะ.  เปรียบเทยีบแบบวดัคุณภาพชวีิตขององคการอนามยัโลกทกุ  100  
                     ตัวชี้วดั  และ 26 ตัวชี้วดั,   โรงพยาบาลสวนปรุง  จงัหวดัเชียงใหม,  2540. 
สุวัฒน มหตันิรันดรกลุ   ปริทรรศ  ศิลปกิจ   และวนดิา  พุมไพศาลชัย.  คุณภาพชวีิตของคนไทยในภาวะ 
                     วกิฤตเศรษฐกจิ. ทนุสนบัสนนุจากกรมสขุภาพจติ  โรงพยาบาลสวนปรุง  จังหวดัเชียงใหม, 2541. 
 
 
บุคคลที่สะดวกในการตดิตอประสานงานในเครือ่งชี้วดัคุณภาพชีวติฉบับยอ 

นายแพทยสุวัฒน   มหตันิรันดรกุล 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรงุ 
อําเภอเมอืง จังหวดัเชียงใหม 
โทรศัพท 0-5327-6153   280228-47 ตอ 234  274825 

                โทรสาร 0-5327-1084   
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เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลกชุดยอ   ฉบับภาษาไทย 
(WHOQOL -  BREF – THAI) 

 
คําชี้แจง  ขอคําถามตอไปนีจ้ะถามถงึประสบการณอยางใดอยางหนึง่ของทาน ในชวง 2 สัปดาหทีผ่านมา 

ใหทานสํารวจตัวท านเอง และประเมนิเหตุการณหรือความรูสึกของทาน แลวทําเครื่องหมาย  

ในชองคําตอบทีเ่หมาะสมและเปนจริงกบัตัวทานมากทีสุ่ด  โดยคําตอบมี 5 ตัวเลอืก คือ 
 

ไมเลย หมายถงึ ทานไมมีความรูสึกเชนนัน้เลย รูสึกไมพอใจมาก หรือรูสึกแยมาก 
เล็กนอย หมายถงึ ทานมคีวามร ูสึกเชนนัน้นาน ๆ คร้ังรูสึกเชนนัน้เลก็นอยรูสึกไมพอใจ  

หรือ รูสึกแย 
 ปานกลาง หมายถงึ ทานมคีวามรูสึกเชนนัน้ปานกลาง รูสึกพอใจระดับกลาง ๆ หรือ 

รูสึกแยระดับกลาง ๆ 
 มาก หมายถงึ ทานมคีวามรูสึกเชนนัน้บอย ๆ  รูสึกพอใจหรือรูสึกดี 

มากทีสุ่ด หมายถ ึง ทานมคีวามรูสึกเชนนัน้เสมอ รูสึกเชนนัน้มากทีสุ่ด หรือรูสึกวาสมบูรณ 
รูสึกพอใจมาก  รูสึกดีมาก 

 
ขอที่ ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ไมเลย เล็กนอย ปาน 

กลาง 
มาก มาก 

ที่สุด 

1 ทานพอใจกบัสุขภาพของทานในตอนนี้เพียงใด      
2 การเจ็บปวดตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตวั 

ทําใหทานไมสามารถทําในสิง่ที่ตองการมากนอยเพียงใด 
     

3 ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําส่ิงตาง ๆ ในแตละวนัไหม 
(ท้ังเรื่องงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวนั) 

     

4 ทานพอใจกบัการนอนหลับของทานมากนอยเพียงใด      
5 ทานรูสึกพึงพอใจในชวีิต (เชน มคีวามสุข  ความสงบ 

มคีวามหวัง)  มากนอยเพียงใด 
     

6 ทานมีสมาธใินการทํางานตาง ๆ ดีเพียงใด      
7 ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยแคไหน      
8 ทานยอมรบัรูปรางหนาตาของตัวเองไดไหม    
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ขอที่ ในชวง 2 สัปดาหที่ผานมา ไมเลย เล็กนอย ปาน 
กลาง 

มาก มาก 
ที่สุด 

9 ทานมีความรูสึกไมดี เชน รูสึกเหงา เศรา หดหู ส้ินหวัง 
วิตกกังวล บอยแคไหน 

     

10 ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถทําอะไร ๆ 
ผานไปไดในแตละวัน 

     

11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลมากนอยเพียงใด 
เพื่อที่จะทํางานหรือมชีีว ิตอยูไปไดในแตละวนั 

     

12 ทานพอใจกบัความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคยทํามา
มากนอยเพียงใด 

     

13 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอืน่ อยางที่ผานมา 
แคไหน 

     

14 ทานพอใจกบัการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ แคไหน      
15 ทานรูสึกวาชีวติม ีความมัน่คงปลอดภยัดีไหมในแตละวัน      
16 ทานพอใจกบัสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้มากนอยเพียงใด      
17 ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมากนอยเพียงใด      
18 ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตาม 

ความจําเปนเพียงใด 
     

19 ทานไดรูเร่ืองราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตแตละวนั 
มากนอยเพียงใด 

     

20 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมากนอยเพียงใด      
21 สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมากนอยเพียงใด      
22 ทานพอใจกบัการเดินทางไปไหนมาไหนของทาน 

(หมายถงึการคมนาคม) มากนอยเพียงใด 
     

23 ทานรูสึกวาช ีวติทานมีความหมายมากนอยแคไหน      
24 ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองไดดีเพียงใด      
25 ทานพอใจในชวีิตทางเพศของทานแคไหน?  

(ชวีิตทางเพศ หมายถงึ เมื่อเกิดความรูสึกทางเพศขึ้นแลวทาน 
มวีิธีจดัการทําใหผอนคลายลงได รวมถึง การชวยตัวเองหรือ 
การมเีพศสัมพ ันธ) 

     

26 ทานคิดวาทานมคุีณภาพชีวิต (ชวีิตความเปนอยู) 
อยูในระดบัใด 
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ประวัติผูพัฒนาแบบคัดกรองทางสุขภาพจิต 

 
ชื่อแบบคัดกรองทางสขุภาพจติ  :  เครื่องชี้วดัคุณภาพชวีติขององคการอนามยัโลกชดุยอ ฉบับภาษาไทย 
 
1. ชื่อผูพฒันา         :  นายสวุัฒน  มหตันิรันดรกุล 
    ตําแหนงปจจุบัน        :  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง  จงัหวดัเชียงใหม 
    สถานทีท่ํางาน        :  โรงพยาบาลสวนปรุง  จังหวดัเชียงใหม 
    ทีอ่ยูและเบอรโทรศัพททีติ่ดตอไดสะดวก    :  โรงพยาบาลสวนปรุง  อําเภอเมอืง  จังหวดัเชียงใหม   

                   โทรศัพท  0-5327-6153, 280228-47 ตอ 234 , 274825 
         โทรสาร   0-5327-1084 

 
2 ช่ือผูพฒันา         :  นางวริะวรรณ  ตันติพิวฒันสกลุ 
    ตําแหนงปจจุบัน        :  พยาบาลวิชาชพี 7 
    สถานทีท่ํางาน            :  โรงพยาบาลราชานกุูล 
    ทีอ่ยูและเบอรโทรศัพททีติ่ดตอไดสะดวก    :  โรงพยาบาลราชานกุูล  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 
                                              โทรศัพท   0-2245 - 4601-4 9 

         โทรสาร    0-2248 - 2944 
 
3. ชื่อผูพฒันา         :  นางวนดิา  พุมไพศาลชัย  หวัหนากลุมงานเภสชักรรม 
             :  นางกรองจิตต  วงศสุวรรณ  นักสงัคมสงเคราะห 6 

     :  นางสาวราณี   พรมานะรังกลุ    พยาบาลวชาชพี  7 
    สถานทีท่ํางาน                     :  โรงพยาบาลสวนปรงุ  จงัหวดัเชียงใหม 
    ทีอ่ยูและเบอรโทรศัพททีติ่ดตอไดสะดวก    :  โรงพยาบาลสวนปรุง  อําเภอเมอืง  จังหวดัเชียงใหม   
                   โทรศัพท  0-5327-6153, 280 - 228-47  

         โทรสาร    0-5327-1084 

  โครงการจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปในการสํารวจสุขภาพจิตในพื้นที่ ป พ.ศ.2545 
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