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แบบประเมินก่อนเขา้รบัค าปรึกษาพฤติกรรมแมว 
 

โปรดอ่านรายละเอียดตอ่ไปน้ีก่อนท าการกรอกแบบประเมิน 

หากท่านมีขอ้สงสยั กรุณาติดตอ่ที่อีเมล ์prarom.sri@mahidol.edu 

1. การใหค้ าปรึกษาของคลินิกพฤติกรรมสตัวเ์ล้ียง ใชเ้วลาโดยทัว่ไปประมาณ 2-3 ชัว่โมง  

2. โปรดน าสิ่งของท่ีแมวคุน้เคยติดมาดว้ย (เช่น ท่ีนอน อาหาร ขนมหรือของเล่น เป็นตน้) 

3. เพื่อใหก้ารใหค้ าปรึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด หากเป็นไปไดข้อใหผู้ท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากพฤติกรรมท่ี

เป็นปัญหาหรืออาศยัอยูใ่นบริเวณเดียวกนักบัแมวทุกท่านมาพบสตัวแพทยใ์นวนันัดหมายพรอ้มกบั

เจา้ของและแมว 

4. หากท่านสามารถบนัทึกวีดีโอของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาไดโ้ดยไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตวัท่านหรือ

บุคคลรอบขา้ง โปรดบนัทึกวดีีโอพฤติกรรมท่ีเป็นเป็นปัญหาดังกล่าวและส่งมายงัอีเมลท่ี์ระบุขา้งตน้

ก่อนวนันัดหมายเขา้รบัค าปรึกษา หรือน าไฟลว์ีดีโอดงักล่าวมาดว้ยในวน้นัดหมาย 

 

อตัราค่าบริการ 

ชัว่โมงละ 300 บาท (ไม่รวมค่ายาหากจ าเป็นตอ้งมีการใชย้าในการบ าบดั) 

 

ท่านสามารถดาวนโ์หลดไฟลแ์บบประเมินฉบบัน้ีไดท่ี้ www.vs.mahidol.ac.th/th/behaviour.html 
 

เจา้ของแมวโปรดกรอกรายละเอียดดา้นล่าง 

 

ช่ือแมว:       

 

ขอ้มูลเจา้ของ 

ค าน าหน้าชื่อ:       ชื่อ:         นามสกุล:                      อายุ:       ปี  

ท่ีอยู ่บา้นเลขท่ี:         ซอย:              หมู่บา้น:       

ถนน:         แขวง:         เขต:        

จงัหวดั:          รหสัไปรษณีย:์        

หมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ได:้        

อีเมล:์       
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ในการตอบแบบประเมิน โปรดใหบุ้คคลท่ีใชเ้วลาอยู่กับแมวมากท่ีสุดในแต่ละวันเป็นผูก้รอก และโปรดให้

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัแมวไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่วมกนั

ถึงค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรบัค าถามในแต่ละขอ้ 

หากมีค าถามขอ้ใดที่สมาชิกในครอบครวัของท่านมีความเห็นไม่ตรงกนั โปรดท าเครื่องหมาย (*) ไวห้นา้

ค าถามนั้นๆ 

เพื่อใหก้ารใหค้ าปรึกษา วินิจฉยัและวางแผนการบ าบดัเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

ตัวท่าน สมาชิกในบา้นและตัวสุนัขของท่าน โปรดใหร้ายละเอียดของค าตอบใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

(หากพื้ นท่ีท่ีใหไ้วไ้ม่เพียงพอท่านสามารถเขียนต่อโดยใชก้ระดาษอื่นและแนบมากบัแบบประเมินฉบบัน้ี) 

 

หากท่านกรอกแบบประเมินฉบบัน้ีดว้ยลายมือของท่านเอง โปรดเซ็นช่ือดา้นล่าง 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.       
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แบบประเมินพฤติกรรมแมว 

ประสบการณท่ี์ท่านเคยมีกบัแมว (เช่นเคยเป็นเจา้ของ เคยถูกกดั เป็นตน้): 

      

 

 

เพราะเหตุใดท่านจึงเล้ียงแมวตวัน้ี: 

      

 

 

แมวในอุดมคติของท่านควรมีลกัษณะอยา่งไร: 

      

 

 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัแมวของท่าน 

 

1.1. อายุ:       ปี        เดือน   

1.2. ไดแ้มวมาเมื่อแมวมีอายุ:       

1.3. พนัธุ ์(กรณีเป็นพนัธุผ์สม หากทราบกรุณาระบุสายพนัธุท่ี์ผสม):       

1.4. เพศ:   ☐ ผู ้   ☐ เมีย 

1.5. การท าหมนั:  ☐ ยงัไม่ท าหมนั  ☐ ท าหมนัแลว้ 

1.6. แมวของท่านไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคใดบา้ง:       

1.7. วนัท่ีถ่ายพยาธิครั้งล่าสุด:           ☐ ไม่เคยไดร้บัการถ่ายพยาธิ 
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1.8. แมวของท่านไดร้บัการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อ วนัท่ี/เดือน/ปี:         

☐ ยงัไม่เคยไดร้บัการตรวจสุขภาพ 

โปรดระบุชื่อสถานพยาบาลสตัวท่ี์สุนัขไดร้บัการตรวจสุขภาพ:        

 ☐  ไดร้บัการตรวจร่างกายโดยทัว่ไปเช่น ฟังเสียงปอดและหวัใจ และดูลกัษณะภายนอกตวัสุนัข 

 ☐  ไดร้บัการตรวจเลือด 

 ☐  ไดร้บัการตรวจร่างกายอื่นๆ (โปรดระบุ):        

 

1.9. โปรดระบุพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา (รายละเอียดจะมีการสอบถามเพิ่มเติมระหวา่งการใหค้ าปรึกษา) หากมี

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหามากกวา่หน่ึงพฤติกรรม กรุณาระบุเรียงล าดบัตามท่ีท่านและสมาชิกในครอบครวั

เห็นวา่ส าคญั โดยเรียงจากปัญหาท่ีส าคญัมากท่ีสุดไล่ลงไป: 

      
 
 

 

1.10. แมวของท่านก าลงัไดร้บัยา สมุนไพรหรือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอื่นๆ อยูห่รือไม่: 

 ☐ มี (โปรดระบุชื่อและปริมาณท่ีไดร้บัดา้นล่าง)  ☐ ไม่ม ี

      

1.11. ในอตีดแมวของท่านเคยไดร้บัยาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาทางพฤติกรรมหรือไม่: 

 ☐ เคย (โปรดระบุชื่อและปริมาณท่ีไดร้บัดา้นล่าง)  ☐ ไม่เคย 

      

1.12. ในปัจจุบนั แมวของท่านก าลังไดร้บัยาท่ีช่วยในการแกไ้ขปัญหาทางพฤติกรรมอยูห่รือไม่: 

 ☐ ใช่ (โปรดระบุชื่อและปริมาณท่ีไดร้บัดา้นล่าง)  ☐ ไม่ใช ่

      

1.13. แมวของท่านเคยป่วยหรือเคยเขา้รบัการรกัษาท่ีคลินิก/โรงพยาบาลสตัวห์รือไม่ : 

 ☐ เคย (โปรดใหร้ายละเอียดดา้นล่าง)   ☐ ไม่เคย 
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2. ขอ้มูลเก่ียวกบัที่อยูอ่าศยัของท่าน 

2.1. โปรดอธิบายลกัษณะของท่ีพกัอาศยัท่ีท่านอาศยัอยูก่บัแมว (เช่นบา้นเด่ียว ตึกแถว คอนโด เป็นตน้): 

      

 

 

2.2. ท่านอนุญาตใหแ้มวของท่านสามารถเขา้ถึงบริเวณใดในบา้นไดบ้า้ง: 

      

2.3. ท่านเล้ียงแมวในลกัษณะใด: 

☐ แมวจะอยูเ่ฉพาะภายในตวับา้นท่ีมีก าแพงกั้น (หรือภายในหอ้งหรืออาคาร) เท่าน้ัน  

☐ แมวจะอยูเ่ฉพาะภายในบริเวณรั้วบา้น (ออกจากตวับา้นไปยงัสวนหรือบริเวณรอบตัวบา้นได ้แต่ยงัอยู่ 

ภายในขอบเขตหรือรั้วของบา้น) 

☐ เล้ียงปล่อย โดยแมวสามารถออกไปนอกรั้วบา้นได ้

2.4. โปรดระบุสตัวเ์ล้ียงอื่นๆท่ีมีภายในบา้น: 

ชื่อสตัวเ์ล้ียง ชนิดสตัว ์ อายุ เพศ  ท าหมนั/ยงัไม่ท าหมนั 

                              

                              

                              

                              

 

2.5. โปรดระบุรายละเอียดของสมาชิกภายในบา้น และความสมัพนัธร์ะหวา่งแมวกบัสมาชิกแต่ละคน: 

ชื่อ (สามารถระบุชื่อเล่นแทนได)้ อายุ ลกัษณะความสมัพนัธก์บัแมว 
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2.6. ในกรณีท่ีปัญหาของแมวเกี่ยวขอ้งกบัสถานท่ี หรือเกี่ยวขอ้งกบับริเวณใดบริเวณหน่ึงภายในบา้น (เช่น

ขบัถ่ายเร่ียราด หรือมีการสเปรยปั์สสาวะใส่เฟอรนิ์เจอร)์ โปรดวาดหรือแนบแปลนบา้น/หอ้งพกัของท่าน: 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจดัการกระบะทราย 

 

3.1. ท่านมีจดักระบะทรายส าหรบัขบัถ่ายใหแ้มวหรือไม่:  

 ☐ มี  จ านวน:       กระบะ  

  ☐ ไม่ม ี

3.2. กรุณาอธิบายลกัษณะของกระบะทราย: 

☐ กระบะทรายปกติทั่วไป  ☐ กระบะทรายอตัโนมตัิ 

3.2.1. รูปทรง:       

3.2.2. ขนาด กวา้ง:           ยาว:          ความสูงของขอบกระบะบริเวณทางเขา้-ออก:       

3.2.3. กระบะทรายมีหลงัคาหรือไม่:       

3.3. กระบะทรายอยูใ่นบริเวณใดของบา้น (โปรดใหร้ายละเอียด): 

      

 

3.4. ชนิดของทรายท่ีใช:้  
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3.5. ท่านมกัใชท้รายย่ีหอ้/ชนิดเดิมหรือเปล่ียนอยูบ่่อยๆ: 

☐ ใชย่ี้หอ้/ชนิดเดิมเสมอ (โปรดระบุย่ีหอ้ดา้นล่าง)   

      

 ☐ เปล่ียนยี่หอ้/ชนิดไปเร่ือยๆ (โปรดระบุย่ีหอ้/ชนิดของทรายท่ีใชใ้นช่วง 2 เดือนท่ีผ่านมา): 

      

 

3.6. ท่านตกัสิ่งปฏิกูลออกจากกระบะทรายหรือเติมทรายใหม่ลงไปบ่อยแค่ไหน: 

      

3.7. ท่านลา้งท าความสะอาดกระบะทรายและเปล่ียนทรายใหม่หมดบ่อยแค่ไหน: 

      

 

4. การจดัการในกรณีที่มีแมวหลายตวัภายในบา้น 

หากบา้นของท่านเลี้ ยงแมวมากกว่า 1 ตวั โปรดตอบค าถามตอ่ไปน้ี 

4.1. โปรดอธิบายโดยละเอียดวา่ท่านใหอ้าหารแมวท่ีไหน อยา่งไร (เช่น ใหแ้ยกชามและใหค้นละหอ้ง หรือให้

รวมกนัชามเดียว เป็นตน้): 

      

 

4.2. มีชามน ้ากี่ใบ และวางไวท่ี้ใดบา้ง: 

      

 

4.3. โปรดอธิบายท่ีนอนหรือบริเวณท่ีแมวแต่ละตวันอนวา่มีลกัษณะอยา่งไร มีกี่แห่งภายในบา้น อยูท่ี่บริเวณ

ใดบา้ง: 

      

 

4.4. มีแมวตวัใดท่ีมกันอนร่วมกบัแมวตวัอื่นหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด: 
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4.5. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแมวในบา้นของท่านเป็นอยา่งไร โปรดใหร้ายละเอียด (เช่นแมวตวัไหนมกัเลียขนให้

แมวตวัไหน แมวตวัไหนชอบจอ้งตาแมวตวัไหน หรือแมวตวัไหนมกัหลีกเล่ียงแมวตวัไหน เป็นตน้): 

      

 

 

4.6. แมวของท่านเล่นกนัหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด (เช่นใครเล่นกบัใคร ใครเป็นเร่ิมเล่นก่อน และใครมกัจะ

วิ่งไล่ใคร เป็นตน้): 

      

 

4.7. แมวของท่านมีขู่กนัหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด (เช่น ใครขู่กบัใคร ในสถานการณใ์ด เป็นตน้): 

      

 

5. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฒันาการในวยัเด็กของแมว 

 

5.1. วนั เดือน ปีเกิด:       

5.2. ท่านรบัแมวมาเล้ียงเมื่อแมวอายุ:       

5.3. ท่านไดแ้มวมาจากท่ีใด:       

5.4. อายุท่ีแมวหยา่นม (ถา้ทราบ):       

5.5. ประวติัของแมวเมื่อตอนเป็นลูกแมว (ถา้ทราบ) เช่น จ านวนพี่น้องในคอก อาการป่วยในวยัเด็ก เป็นตน้: 

      

 

5.6. ท่านฝึกการขบัถ่ายใหเ้ป็นท่ีเป็นทางใหก้บัแมวหรือไม่ หากฝึก โปรดใหร้ายละเอียด (เช่น ฝึกอยา่งไร ใช้

เวลานานเท่าใดจึงฝึกส าเร็จ เป็นตน้): 

      

 

5.7. ในขณะท่ีเป็นลูกแมว ท่านท าอยา่งไรหากแมวไม่ขบัถ่ายในสถานท่ีท่ีจดัไวใ้ห:้ 

      



แบบประเมินก่อนเข้ารับคำปรึกษาพฤติกรรมแมว (AUG 2021) - MU  9 

5.8. แมวตวัน้ีเคยไดร้บัการผสมพนัธุห์รือไม่: 

 ☐ เคย (โปรดระบุอายุท่ีท าการผสม):       

 ☐ ไม่เคย 

5.9. ท่านท าอยา่งไรหากแมวแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม: 

      

 

5.10. หากแมวมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ท่านใหร้างวลัหรือไม่ อยา่งไร โปรดอธิบาย: 

      

 

5.11. แมวของท่านมีความสามารถอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ โปรดอธิบาย: 

      

 

6. ขอ้มูลดา้นอารมณแ์ละบุคลิกภาพของแมว 

 

6.1. ท่านคิดวา่แมวของท่านมีบุคลิกอยา่งไร: 

      

 

6.2. แมวของท่านกลวัหรือไม่ชอบสิ่งใดหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด: 

      

 

6.3. แมวของท่านส่งเสียงรอ้งดงัต่อไปน้ี ในสถานการณใ์ดบา้ง: 

‘เมี๊ยว’       

ขู่       

เสียงครืดๆในล าคอ (purr)       

อื่นๆ       
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6.4. แมวของท่านชอบท าอะไรในแต่ละวนั: 

      

 

 

6.5. แมวของท่านตอบสนองต่อกิจกรรมดงัต่อไปน้ีอยา่งไร 

6.5.1. ถูกจบับงัคบั (restraint): ☐ ชอบ  ☐ ทนได ้ ☐ ขดัขืน 

6.5.2. แปรงขน (grooming): ☐ ชอบ  ☐ ทนได ้ ☐ ขดัขืน 

6.6. แมวของท่านเลียขนเพื่อท าความสะอาดตวัเองอยู่บ่อยๆ ใช่หรือไม่ 

    ☐ ใช่ (โปรดระบุต าแหน่งท่ีแมวมกัเลียและการเลียดงักล่าวมกัเกิดขี้ นในช่วงเวลาใดหรือไม่): 

             

☐ ไม่ใช ่

6.7. แมวของท่านแสดงพฤติกรรมกา้วรา้ว (ส่งเสียงขู่หรือกดั) ต่อสถานการณแ์ละบุคคลต่อไปน้ีหรือไม่ (/=มี, 

x=ไม่มี, ?=ไม่ทราบ): 

 โดยผูใ้หญ่

เพศชาย 

โดยผูใ้หญ่

เพศหญิง 

โดยเด็ก โดยบุคคลท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ  

(เช่น คนใส่เสื้ อสี

ขาว คนใส่หมวก

หรือคนใส่แวน่ตา 

เป็นตน้ โปรดระบุ) 

เมื่อถูกจบับงัคบัหรืออาบน ้า แปรงขน                         

เมื่อถูกรบกวนขณะพกัผ่อน                         

เมื่อถูกท าโทษ                         

เมื่อลูบตวัหรือกอด                         

อื่นๆ (โปรดระบุ) 
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6.8. แมวของท่านปฏิบติัต่อสมาชิกทุกคนภายในบา้นเหมือนกนัหรือไม่ หากไม ่โปรดใหร้ายละเอียด: 

      

 

 

6.9. โปรดระบุของกิน 5 อยา่งท่ีแมวของท่านชอบมากท่ีสุด (เรียงจาก 1 คือสิ่งท่ีชอบมากท่ีสุดไล่ลงไป

ตามล าดบั): 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.10. โปรดระบุของเล่น/สิ่งของท่ีแมวของท่านชอบมากท่ีสุด (เรียงจาก 1 คือสิ่งท่ีชอบมากท่ีสุดไล่ลงไป

ตามล าดบั): 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.11. แมวของท่านเล่นกบัของเล่นหรือสิ่งของในขอ้ 6.10 บ่อยแค่ไหน: 

      

6.12. ในการเล่นแต่ละครั้ง แมวของท่านเล่นกบัของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ ในขอ้ 6.10 นานแค่ไหน: 

      

6.13. ปกติท่านเล่นอะไรกบัแมวของท่านบ่อยท่ีสุด โปรดใหร้ายละเอียดวา่เล่นอยา่งไร: 
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7. กิจวตัรประจ าวนัของแมว 

 

7.1. โปรดอภิบายกิจวตัรประจ าวนัใน 24 ชม. ของแมว: 

      

 

 

 

 

7.2. ในแต่ละวนั แมวของท่านใชเ้วลาอยูน่อกตวับา้นนานเท่าใด: 

      

7.3. ในระหวา่งวนัท่านมกัจะพบแมวของท่านอยูท่ี่ใด: 

      

7.4. แมวของท่านมกัต่ืนตวัเป็นพิเศษในช่วงกลางคืนหรือไม่: 

      

7.5. ปกติแมวของท่านนอนท่ีใด: 

      

7.6. หากท่านไม่อยูบ่า้นเป็นเวลานานๆ เช่นไปต่างจงัหวดั ท่านท าอยา่งไรกบัแมว: 

      

 

7.7. ท่านมีเสาส าหรบัใหแ้มวลับเล็บหรือไม่: 

☐ มี (โปรดใหร้ายละเอียด เช่นความสูงและวสัดุท่ีใชผ้ลิต เป็นตน้)  

      

☐ ไม่ม ี

7.8. แมวของท่านมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศหรือไม่ หากมี โปรดใหร้ายละเอียด: 

      

 



แบบประเมินก่อนเข้ารับคำปรึกษาพฤติกรรมแมว (AUG 2021) - MU  13 

8. ขอ้มูลทางดา้นโภชนาการของแมว 

 

8.1. แมวของท่านทานอาหารชนิดใด:  

 ☐ อาหารเม็ดส าเร็จรูป    

☐ อาหารกระป๋องส าเร็จรูป 

 ☐ อาหารท่ีเจา้ของปรุงเอง (โปรดระบุรายละเอียด):       

 ☐ อื่นๆ (โปรดระบุรายละเอียด):       

8.2. ท่านใหอ้าหารแมววนัละกี่มื้ อ:       

8.3. โดยปกติแมวของท่านกินอาหารหมดในครั้งเดียวเลยหรือไม่ หรือกินๆ หยุดๆ กินแลว้เหลือท้ิงไวแ้ลว้

กลบัมากินต่อ: 

      

8.4. โดยปกติท่านใหอ้าหารแมวอยา่งไร โปรดอธิบาย (ใส่ชาม ใชเ้ครื่องใหอ้าหาร ใชข้องเล่นท่ีใส่อาหารไวข้า้ง

ในได ้หรืออื่นๆ): 

      

 

8.5. ใครเป็นคนใหอ้าหารแมว:       

8.6. แมวของท่านชอบกินอาหารหรือกินน ้าท่ีบริเวณใดบริเวณหน่ึงของบา้นหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด: 

      

 

 

8.7. ท่านคิดวา่ความอยากอาหารของแมวของท่านเป็นอยา่งไร:       

8.8. อาหารท่ีแมวของท่านชอบมากท่ีสุดคือ:       

8.9. โปรดระบุรายละเอียดของขนม อาหารเสริม หรือสมุนไพร ท่ีแมวของท่านก าลงัไดร้บัอยู่: 
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9. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบนั 

หากท่านมีไฟลวี์ดีโอของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือสามารถบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไดโ้ดยไม่เป็น

อนัตรายตอ่ตวัท่านเอง โปรดบนัทึกและส่งมาพรอ้มกบัแบบประเมินฉบบัน้ี หรือน ามาในวนันัดหมาย 

9.1. พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเร่ิมแสดงออกครั้งแรกเมื่อใด (การเกิดขึ้ นของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหามี

ความสมัพนัธก์บัเหตุการณใ์ดๆ หรือไม่ เช่น เมื่อมีแมวจรจดัเขา้มาในบริเวณบา้น หรือหลงัจากท่ีท าหมนั 

เป็นตน้): 

      

 

9.2. พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ นมาเป็นระยะเวลานานเท่าใดแลว้: 

      

9.3. แมวของท่านมีอายุเท่าใด เมื่อเร่ิมแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว:  

      

9.4. พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ นท่ีใด: 

      

9.5. พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ นกบัใคร: 

      

9.6. พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ นบ่อยแค่ไหน (กี่ครั้งตอ่วนั ต่อสปัดาห ์ต่อเดือน หรอืต่อปี): 

      

 

9.7. โปรดอธิบายโดยเล่าถึงเหตุการณห์รือสถานการณ์ในครั้งแรกท่ีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ น: 
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9.8. โปรดอธิบายโดยเล่าถึงเหตุการณห์รือสถานการณ์ครั้งล่าสดุท่ีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวเกิดขึ้ น: 

      

 

 

 

 

 

 

 

9.9. โปรดอธิบายโดยเล่าถึงเหตุการณห์รือสถานการณ์ในครั้งอืน่ๆ ท่ีท่านจ าได ้ท่ีพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา

ดงักล่าวเกิดขึ้ น (อาจจะเป็นครั้งท่ีรุนแรงท่ีสุด เป็นตน้): 

      

 

 

 

 

 

 

 

9.10. ท่านไดล้องหรือพยายามแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร (โปรดระบุดว้ยวา่การ 

วิธีการดงักล่าวไดผ้ล หรือไมไ่ดผ้ล หรือท าใหปั้ญหาแยล่ง): 

      

 

 

 

 

 

9.11. ปัจจุบนั สถานการณข์องพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว: 

 ☐ ดีขึ้ น   ☐ แยล่ง  ☐ ไม่เปล่ียนแปลง 
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9.12. ในความคิดของท่าน พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวน่าจะเกิดจากสาเหตุใด: 

      

 

9.13. ท่านคิดวา่ แมวของท่านรูส้ึกอยา่งไรในขณะท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว: 

      

 

9.14. รายละเอียดอื่นๆ ของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวท่ีท่านคิดวา่สตัวแพทยค์วรทราบ: 

      

 

 

9.15. นอกเหนือจากพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว แมวของท่านมีพฤติกรรมอื่นท่ีเป็นปัญหาหรือไม่: 

      

 

 

9.16. สมาชิกในบา้นแตล่ะคนมีความรูส้ึกต่อพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าวอยา่งไร: 

      

 

 

9.17. ท่านคาดหวงัท่ีจะใหแ้มวของท่านเป็นอยา่งไรหลงัไดร้บัการบ าบดั: 

      

9.18. การเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมท่ีน้อยท่ีสุดท่ีจะท าใหท้่านยงัสามารถเล้ียงและอยูร่่วมกบัแมวตวัน้ี 

ต่อไปไดค้ือ: 

      

 

9.19. หากท่านมีขอ้มูลอื่นๆท่ีคิดวา่น่าจะมีความเกี่ยวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาดงักล่าว โปรดระบุ 

ดา้นล่าง: 
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เอกสารยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชนท์างวิชาการ 

 

หากท่านยินยอมท่ีจะใหส้ตัวแพทยผ์ูใ้หค้ าปรึกษาน าขอ้มูลท่ีท่านไดใ้หไ้วใ้นแบบประเมินฯ ฉบบัน้ี ไปใช้

เพ่ือการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการศึกษาวิจยั  

โดยไม่จ าเป็นตอ้งขออนุญาติจากท่านเป็นลายลกัษณอ์กัษรอีกครั้ง  

โปรดลงชือ่ดา้นล่าง 

 

(ขอ้มูลจากแบบประเมินฯ ฉบบัน้ี จะถูกน าไปใชส้ าหรบัการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการศึกษาวิจยัเท่าน้ัน  

สตัวแพทยผ์ูใ้หค้ าปรึกษาจะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนใดส่วนหน่ึงของแบบประเมินฯ ฉบบัน้ี เพ่ือจุดประสงคอ่ื์น 

หากไม่ไดร้บัความยินยอมจากท่าน) 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

(…………/…………/…………) 
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ขอขอบคุณส าหรบัการกรอกแบบประเมินฉบบัน้ี  

 

โปรดส่งแบบประเมินท่ีกรอกเสร็จแลว้กลบัมายงัอีเมล ์ 

prarom.sri@mahidol.edu 

เพื่อท าการนัดหมายวนัและเวลาในการเขา้รบัค าปรึกษาต่อไป 

 


