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แบบประเมินก่อนเขา้รับค าปรึกษาพฤติกรรมแมว 

 

โปรดอ่านรายละเอยีดต่อไปน้ีก่อนท าการกรอกแบบประเมิน 

หากท่านมีขอ้สงสยั กรณุาติดต่อท่ีอเีมล ์prarom.sri@mahidol.edu 

1. การใหค้ าปรึกษาของคลินิกพฤติกรรมสตัวเ์ลี้ ยง ใชเ้วลาโดยทัว่ไปประมาณ 2-3 ชัว่โมง  

2. โปรดน าสิง่ของที่แมวคุน้เคยติดมาดว้ย (เช่น ผา้ห่มหรือของเล่น เป็นตน้) 

3. เพื่อใหก้ารใหค้ าปรึกษามีประสิทธิภาพสงูสุด หากเป็นไปไดข้อใหผู้ท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากพฤติกรรมที่

เป็นปัญหาหรืออาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกนักบัแมวทุกท่านมาพบสตัวแพทยใ์นวนันัดหมายพรอ้มกบั

เจา้ของและแมว 

4. หากท่านสามารถบนัทึกวีดีโอของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาไดโ้ดยไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตัวท่านหรือ

บุคคลรอบขา้ง โปรดบนัทกึวีดีโอพฤติกรรมที่เป็นเป็นปัญหาดังกลา่วและสง่มายงัอีเมล์ที่ระบุขา้งตน้

ก่อนวนันัดหมายเขา้รบัค าปรึกษา หรือน าไฟล์วีดโีอดงักลา่วมาดว้ยในวน้นัดหมาย 

 

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

 

 

เจา้ของแมวโปรดกรอกรายละเอียดดา้นล่าง 

 

ช่ือแมว:       

 

ขอ้มูลเจา้ของ 

ค าน าหน้าชื่อ:       ชื่อ:         นามสกลุ:                      อายุ:       ปี  

ที่อยู่ บา้นเลขที่:         ซอย:              หมู่บา้น:       

ถนน:         แขวง:         เขต:        

จงัหวดั:          รหสัไปรษณีย:์        

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได:้        

อีเมล:์       
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ในการตอบแบบประเมิน โปรดใหบุ้คคลที่ใชเ้วลาอยู่กับแมวมากที่สุดในแต่ละวันเป็นผู้กรอก และโปรดให้

สมาชิกภายในครอบครวัของท่านที่มีความเกี่ยวขอ้งกับแมวไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็นและพิจารณาร่วมกัน

ถึงค าตอบที่เหมาะสมส าหรบัค าถามในแต่ละขอ้ 

หากมีค าถามขอ้ใดท่ีสมาชิกในครอบครวัของท่านมีความเห็นไม่ตรงกัน โปรดท าเครื่องหมาย (*) ไวห้นา้

ค าถามนั้นๆ 

เพื่อใหก้ารใหค้ าปรึกษา วินิจฉัยและวางแผนการบ าบดัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ

ตัวท่าน สมาชิกในบา้นและตัวสุนัขของท่าน โปรดใหร้ายละเอียดของค าตอบใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(หากพื้ นที่ที่ใหไ้วไ้ม่เพียงพอท่านสามารถเขียนต่อโดยใชก้ระดาษอ่ืนและแนบมากบัแบบประเมินฉบบัน้ี) 

 

หากท่านกรอกแบบประเมินฉบบัน้ีดว้ยลายมือของท่านเอง โปรดเซน็ช่ือดา้นล่าง 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

วนัที่       เดือน       พ.ศ.       
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แบบประเมินพฤติกรรมแมว 

ประสบการณ์ทีท่่านเคยมีกบัแมว (เช่นเคยเป็นเจา้ของ เคยถูกกดั เป็นตน้): 

      

 

 

เพราะเหตุใดทา่นจึงเลี้ ยงแมวตัวน้ี: 

      

 

 

แมวในอุดมคตขิองท่านควรมีลกัษณะอย่างไร: 

      

 

 

1. ขอ้มูลเกี่ยวกับแมวของท่าน 

 

1.1. อายุ:       ปี        เดือน   

1.2. ไดแ้มวมาเมื่อแมวมีอายุ:       

1.3. พนัธุ ์(กรณีเป็นพนัธุ์ผสม หากทราบกรุณาระบุสายพนัธุท์ี่ผสม):       

1.4. เพศ:   ☐ ผู ้   ☐ เมีย 

1.5. การท าหมนั:  ☐ ยงัไม่ท าหมนั  ☐ ท าหมนัแลว้ 

1.6. แมวของท่านไดร้บัวคัซีนป้องกนัโรคใดบา้ง:       

1.7. วนัที่ถา่ยพยาธิครัง้ล่าสุด:           ☐ ไม่เคยไดร้บัการถา่ยพยาธ ิ
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1.8. แมวของท่านไดร้บัการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อ วนัที่/เดือน/ปี:         

☐ ยงัไม่เคยไดร้บัการตรวจสุขภาพ 

โปรดระบุชื่อสถานพยาบาลสตัวท์ี่สนัุขไดร้บัการตรวจสุขภาพ:        

 ☐  ไดร้บัการตรวจรา่งกายโดยทัว่ไปเช่น ฟังเสียงปอดและหวัใจ และดูลกัษณะภายนอกตัวสุนัข 

 ☐  ไดร้บัการตรวจเลือด 

 ☐  ไดร้บัการตรวจรา่งกายอ่ืนๆ (โปรดระบุ):        

 

1.9. โปรดระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหา (รายละเอียดจะมีการสอบถามเพิ่มเติมระหว่างการใหค้ าปรกึษา) หากมี

พฤตกิรรมที่เป็นปัญหามากกว่าหน่ึงพฤติกรรม กรณุาระบุเรยีงล าดับตามที่ทา่นและสมาชิกในครอบครวั

เห็นว่าส าคญั โดยเรียงจากปัญหาทีส่ าคญัมากทีสุ่ดไล่ลงไป: 

      
 
 

 

1.10. แมวของท่านก าลังไดร้บัยา สมุนไพรหรือผลติภณัฑอ์าหารเสริมอ่ืนๆ อยู่หรือไม่: 

 ☐ มี (โปรดระบุชื่อและปริมาณที่ไดร้บัดา้นลา่ง)  ☐ ไม่มี 

      

1.11. ในอตีดแมวของทา่นเคยไดร้บัยาเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาทางพฤติกรรมหรือไม่: 

 ☐ เคย (โปรดระบุชื่อและปริมาณที่ไดร้บัดา้นลา่ง)  ☐ ไมเ่คย 

      

1.12. ในปัจจุบนั แมวของท่านก าลงัไดร้บัยาทีช่่วยในการแกไ้ขปัญหาทางพฤติกรรมอยูห่รือไม:่ 

 ☐ ใช่ (โปรดระบุชื่อและปริมาณที่ไดร้บัดา้นล่าง)  ☐ ไมใ่ช ่

      

1.13. แมวของท่านเคยป่วยหรือเคยเขา้รบัการรกัษาที่คลินิก/โรงพยาบาลสตัวห์รือไม่ : 

 ☐ เคย (โปรดใหร้ายละเอียดดา้นลา่ง)   ☐ ไม่เคย 
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2. ขอ้มูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศยัของท่าน 

2.1. โปรดอธิบายลักษณะของที่พกัอาศัยที่ทา่นอาศยัอยู่กบัแมว (เช่นบา้นเดี่ยว ตกึแถว คอนโด เป็นตน้): 

      

 

 

2.2. ท่านอนุญาตใหแ้มวของท่านสามารถเขา้ถึงบริเวณใดในบา้นไดบ้า้ง: 

      

2.3. ท่านเลี้ ยงแมวในลักษณะใด: 

☐ แมวจะอยู่เฉพาะภายในตัวบา้นที่มกี าแพงกั้น (หรือภายในหอ้งหรืออาคาร) เท่าน้ัน  

☐ แมวจะอยู่เฉพาะภายในบริเวณรั้วบา้น (ออกจากตัวบา้นไปยงัสวนหรือบริเวณรอบตัวบา้นได ้แต่ยงัอยู่ 

ภายในขอบเขตหรือรั้วของบา้น) 

☐ เลี้ ยงปล่อย โดยแมวสามารถออกไปนอกรั้วบา้นได ้

2.4. โปรดระบุสตัวเ์ลี้ ยงอ่ืนๆที่มีภายในบา้น: 

ชื่อสตัวเ์ลี้ ยง ชนิดสตัว ์ อาย ุ เพศ  ท าหมนั/ยงัไม่ท าหมนั 

                              

                              

                              

                              

 

2.5. โปรดระบุรายละเอียดของสมาชกิภายในบา้น และความสมัพนัธร์ะหว่างแมวกบัสมาชิกแต่ละคน: 

ชื่อ (สามารถระบุชื่อเล่นแทนได)้ อาย ุ ลักษณะความสมัพนัธ์กบัแมว 
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2.6. ในกรณทีี่ปัญหาของแมวเกีย่วขอ้งกบัสถานที่ หรือเกี่ยวขอ้งกบับริเวณใดบริเวณหน่ึงภายในบา้น (เช่น

ขบัถ่ายเรี่ยราด หรือมีการสเปรยปั์สสาวะใส่เฟอรนิ์เจอร)์ โปรดวาดหรือแนบแปลนบา้น/หอ้งพกัของทา่น: 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจดัการกระบะทราย 

 

3.1. ท่านมีจดักระบะทรายส าหรบัขบัถา่ยใหแ้มวหรือไม่:  

 ☐ มี  จ านวน:       กระบะ  

  ☐ ไม่มี 

3.2. กรุณาอธิบายลักษณะของกระบะทราย: 

☐ กระบะทรายปกติทั่วไป  ☐ กระบะทรายอตัโนมติั 

3.2.1. รูปทรง:       

3.2.2. ขนาด กวา้ง:           ยาว:          ความสูงของขอบกระบะบริเวณทางเขา้-ออก:       

3.2.3. กระบะทรายมีหลังคาหรือไม่:       

3.3. กระบะทรายอยู่ในบริเวณใดของบา้น (โปรดใหร้ายละเอียด): 

      

 

3.4. ชนิดของทรายที่ใช:้  
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3.5. ท่านมกัใชท้รายยี่หอ้/ชนิดเดมิหรือเปลี่ยนอยู่บ่อยๆ: 

☐ ใชย้ีห่อ้/ชนิดเดิมเสมอ (โปรดระบุยี่หอ้ดา้นล่าง)   

      

 ☐ เปลี่ยนยีห่อ้/ชนิดไปเรื่อยๆ (โปรดระบุยีห่อ้/ชนิดของทรายที่ใชใ้นช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา): 

      

 

3.6. ท่านตักสิง่ปฏิกูลออกจากกระบะทรายหรือเติมทรายใหม่ลงไปบ่อยแค่ไหน: 

      

3.7. ท่านลา้งท าความสะอาดกระบะทรายและเปลี่ยนทรายใหม่หมดบ่อยแค่ไหน: 

      

 

4. การจดัการในกรณีที่มีแมวหลายตวัภายในบา้น 

หากบา้นของท่านเล้ียงแมวมากกว่า 1 ตวั โปรดตอบค าถามต่อไปน้ี 

4.1. โปรดอธิบายโดยละเอียดว่าทา่นใหอ้าหารแมวที่ไหน อย่างไร (เช่น ใหแ้ยกชามและใหค้นละหอ้ง หรือให้

รวมกนัชามเดียว เป็นตน้): 

      

 

4.2. มีชามน ้ากี่ใบ และวางไวท้ี่ใดบา้ง: 

      

 

4.3. โปรดอธิบายที่นอนหรือบริเวณที่แมวแต่ละตัวนอนว่ามลีักษณะอย่างไร มกีี่แหง่ภายในบา้น อยู่ที่บริเวณ

ใดบา้ง: 

      

 

4.4. มีแมวตัวใดที่มกันอนร่วมกบัแมวตัวอ่ืนหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด: 
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4.5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแมวในบา้นของท่านเป็นอยา่งไร โปรดใหร้ายละเอียด (เช่นแมวตัวไหนมกัเลียขนให้

แมวตัวไหน แมวตัวไหนชอบจอ้งตาแมวตัวไหน หรือแมวตัวไหนมกัหลีกเลี่ยงแมวตัวไหน เป็นตน้): 

      

 

 

4.6. แมวของท่านเล่นกนัหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด (เชน่ใครเล่นกบัใคร ใครเป็นเริ่มเล่นก่อน และใครมกัจะ

ว่ิงไล่ใคร เป็นตน้): 

      

 

4.7. แมวของท่านมีขู่กนัหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด (เชน่ ใครขูก่บัใคร ในสถานการณ์ใด เป็นตน้): 

      

 

5. ขอ้มูลเกี่ยวกับพฒันาการในวัยเด็กของแมว 

 

5.1. วนั เดือน ปีเกิด:       

5.2. ท่านรบัแมวมาเลี้ ยงเมื่อแมวอายุ:       

5.3. ท่านไดแ้มวมาจากที่ใด:       

5.4. อายุที่แมวหย่านม (ถา้ทราบ):       

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

      

 

5.6. ท่านฝึกการขบัถ่ายใหเ้ป็นที่เป็นทางใหก้บัแมวหรือไม่ หากฝึก โปรดใหร้ายละเอียด (เช่น ฝึกอย่างไร ใช้

เวลานานเท่าใดจงึฝึกส าเร็จ เป็นตน้): 

      

 

5.7. ในขณะที่เป็นลกูแมว ท่านท าอย่างไรหากแมวไม่ขบัถ่ายในสถานที่ที่จดัไวใ้ห:้ 
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5.8. แมวตัวน้ีเคยไดร้บัการผสมพนัธุห์รือไม่: 

 ☐ เคย (โปรดระบุอายุทีท่ าการผสม):       

 ☐ ไมเ่คย 

5.9. ท่านท าอย่างไรหากแมวแสดงพฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม: 

      

 

5.10. หากแมวมพีฤตกิรรมที่เหมาะสม ทา่นใหร้างวลัหรือไม่ อย่างไร โปรดอธิบาย: 

      

 

5.11. แมวของท่านมีความสามารถอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ โปรดอธบิาย: 

      

 

6. ขอ้มูลดา้นอารมณแ์ละบุคลิกภาพของแมว 

 

6.1. ท่านคิดว่าแมวของท่านมีบุคลิกอยา่งไร: 

      

 

6.2. แมวของท่านกลัวหรือไมช่อบสิ่งใดหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด: 

      

 

6.3. แมวของท่านสง่เสยีงรอ้งดงัต่อไปน้ี ในสถานการณ์ใดบา้ง: 

‘เมี๊ยว’       

ขู่       

เสียงครืดๆในล าคอ (purr)       

อ่ืนๆ       
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6.4. แมวของท่านชอบท าอะไรในแต่ละวนั: 

      

 

 

6.5. แมวของท่านตอบสนองต่อกิจกรรมดงัต่อไปน้ีอย่างไร 

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

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

6.6. แมวของท่านเลียขนเพื่อท าความสะอาดตัวเองอยู่บ่อยๆ ใช่หรือไม่ 

    ☐ ใช่ (โปรดระบุต าแหน่งที่แมวมกัเลียและการเลยีดังกล่าวมกัเกิดขี้ นในช่วงเวลาใดหรือไม่): 

             

☐ ไม่ใช ่

6.7. แมวของท่านแสดงพฤติกรรมกา้วรา้ว (สง่เสียงขูห่รือกดั) ตอ่สถานการณ์และบุคคลต่อไปน้ีหรือไม่ (/=มี, 

x=ไม่มี, ?=ไม่ทราบ): 

 โดยผูใ้หญ่

เพศชาย 

โดยผูใ้หญ่

เพศหญิง 

โดยเด็ก โดยบุคคลที่มี

ลักษณะเฉพาะ  

(เช่น คนใส่เสื้ อสี

ขาว คนใส่หมวก

หรือคนใส่แว่นตา 

เป็นตน้ โปรดระบุ) 

เมื่อถูกจบับงัคบัหรืออาบน ้า แปรงขน                         

เมื่อถูกรบกวนขณะพกัผ่อน                         

เมื่อถูกท าโทษ                         

เมื่อลูบตัวหรือกอด                         

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
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6.8. แมวของท่านปฏิบตัิต่อสมาชิกทุกคนภายในบา้นเหมือนกนัหรือไม่ หากไม่ โปรดใหร้ายละเอียด: 

      

 

 

6.9. โปรดระบุของกิน 5 อย่างที่แมวของทา่นชอบมากทีสุ่ด (เรียงจาก 1 คือสิ่งทีช่อบมากที่สุดไล่ลงไป

ตามล าดับ): 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.10. โปรดระบุของเล่น/สิง่ของที่แมวของท่านชอบมากที่สดุ (เรียงจาก 1 คือสิ่งทีช่อบมากที่สุดไล่ลงไป

ตามล าดับ): 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.11. แมวของท่านเล่นกบัของเล่นหรือสิ่งของในขอ้ 6.10 บ่อยแคไ่หน: 

      

6.12. ในการเล่นแตล่ะครัง้ แมวของท่านเล่นกบัของเล่นหรือสิ่งของต่างๆ ในขอ้ 6.10 นานแค่ไหน: 

      

6.13. ปกติท่านเล่นอะไรกบัแมวของท่านบ่อยที่สดุ โปรดใหร้ายละเอียดว่าเล่นอย่างไร: 
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7. กิจวัตรประจ าวันของแมว 

 

7.1. โปรดอภิบายกิจวตัรประจ าวนัใน 24 ชม. ของแมว: 

      

 

 

 

 

7.2. ในแต่ละวนั แมวของท่านใชเ้วลาอยู่นอกตัวบา้นนานเทา่ใด: 

      

7.3. ในระหว่างวนัทา่นมกัจะพบแมวของท่านอยูท่ี่ใด: 

      

7.4. แมวของท่านมกัตื่นตัวเป็นพิเศษในช่วงกลางคืนหรือไม่: 

      

7.5. ปกติแมวของทา่นนอนที่ใด: 

      

7.6. หากท่านไม่อยู่บา้นเป็นเวลานานๆ เช่นไปต่างจงัหวดั ทา่นท าอย่างไรกบัแมว: 

      

 

7.7. ท่านมีเสาส าหรบัใหแ้มวลับเล็บหรือไม่: 

☐ มี (โปรดใหร้ายละเอียด เช่นความสงูและวสัดทุี่ใชผ้ลิต เป็นตน้)  

      

☐ ไม่มี 

7.8. แมวของท่านมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศหรือไม่ หากมี โปรดใหร้ายละเอียด: 
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8. ขอ้มูลทางดา้นโภชนาการของแมว 

 

8.1. แมวของท่านทานอาหารชนิดใด:  

 ☐ อาหารเม็ดส าเร็จรูป    

☐ อาหารกระป๋องส าเร็จรูป 

 ☐ อาหารที่เจา้ของปรุงเอง (โปรดระบุรายละเอียด):       

 ☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุรายละเอียด):       

8.2. ท่านใหอ้าหารแมววนัละกีม่ื้ อ:       

8.3. โดยปกติแมวของท่านกินอาหารหมดในครั้งเดียวเลยหรือไม่ หรือกินๆ หยุดๆ กินแลว้เหลือทิ้ งไวแ้ลว้

กลับมากินต่อ: 

      

8.4. โดยปกติทา่นใหอ้าหารแมวอย่างไร โปรดอธิบาย (ใสช่าม ใชเ้ครื่องใหอ้าหาร ใชข้องเล่นที่ใส่อาหารไวข้า้ง

ในได ้หรืออ่ืนๆ): 

      

 

8.5. ใครเป็นคนใหอ้าหารแมว:       

8.6. แมวของท่านชอบกินอาหารหรือกินน ้าที่บริเวณใดบริเวณหน่ึงของบา้นหรือไม่ โปรดใหร้ายละเอียด: 

      

 

 

8.7. ท่านคิดว่าความอยากอาหารของแมวของทา่นเป็นอย่างไร:       

8.8. อาหารที่แมวของทา่นชอบมากทีสุ่ดคือ:       

8.9. โปรดระบุรายละเอียดของขนม อาหารเสริม หรือสมุนไพร ทีแ่มวของท่านก าลังไดร้บัอยู่: 
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9. ขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน 

หากท่านมีไฟลว์ีดีโอของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาหรือสามารถบันทึกพฤติกรรมดังกล่าวไดโ้ดยไม่เป็น

อนัตรายต่อตวัท่านเอง โปรดบนัทึกและส่งมาพรอ้มกับแบบประเมินฉบบัน้ี หรือน ามาในวันนัดหมาย 

9.1. พฤตกิรรมที่เป็นปัญหาเริ่มแสดงออกครัง้แรกเมื่อใด (การเกดิขึ้ นของพฤติกรรมที่เป็นปัญหามี

ความสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์ใดๆ หรือไม่ เช่น เมื่อมีแมวจรจดัเขา้มาในบริเวณบา้น หรือหลังจากทีท่ าหมนั 

เป็นตน้): 

      

 

9.2. พฤตกิรรมที่เป็นปัญหาดงักลา่วเกิดขึ้ นมาเป็นระยะเวลานานเท่าใดแลว้: 

      

9.3. แมวของท่านมีอายุเท่าใด เมื่อเริม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดงักลา่ว:  

      

9.4. พฤตกิรรมที่เป็นปัญหาดงักลา่วเกิดขึ้ นที่ใด: 

      

9.5. พฤตกิรรมที่เป็นปัญหาดงักลา่วเกิดขึ้ นกบัใคร: 

      

9.6. พฤตกิรรมที่เป็นปัญหาดงักลา่วเกิดขึ้ นบ่อยแค่ไหน (กี่ครั้งตอ่วนั ต่อสปัดาห ์ต่อเดือน หรือต่อปี): 

      

 

9.7. โปรดอธิบายโดยเลา่ถงึเหตกุารณห์รือสถานการณ์ในครั้งแรกที่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้ น: 
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9.8. โปรดอธิบายโดยเลา่ถงึเหตกุารณห์รือสถานการณ์ครั้งล่าสุดที่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าวเกดิขึ้ น: 

      

 

 

 

 

 

 

 

9.9. โปรดอธิบายโดยเลา่ถงึเหตกุารณห์รือสถานการณ์ในครั้งอ่ืนๆ ที่ทา่นจ าได ้ที่พฤตกิรรมที่เป็นปัญหา

ดังกลา่วเกิดขึ้ น (อาจจะเป็นครัง้ทีรุ่นแรงทีสุ่ด เป็นตน้): 

      

 

 

 

 

 

 

 

9.10. ท่านไดล้องหรือพยายามแกไ้ขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร (โปรดระบุดว้ยว่าการ 

วิธีการดังกล่าวไดผ้ล หรือไม่ไดผ้ล หรือท าใหปั้ญหาแยล่ง): 

      

 

 

 

 

 

9.11. ปัจจุบนั สถานการณ์ของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว: 

 ☐ ดีขึ้ น   ☐ แย่ลง  ☐ ไม่เปลี่ยนแปลง 
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9.12. ในความคิดของทา่น พฤตกิรรมที่เป็นปัญหาดงักลา่วน่าจะเกดิจากสาเหตุใด: 

      

 

9.13. ท่านคิดว่า แมวของท่านรูส้ึกอย่างไรในขณะที่แสดงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว: 

      

 

9.14. รายละเอียดอ่ืนๆ ของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดงักล่าวทีท่่านคิดว่าสตัวแพทยค์วรทราบ: 

      

 

 

9.15. นอกเหนือจากพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว แมวของทา่นมีพฤติกรรมอ่ืนที่เป็นปัญหาหรือไม่: 

      

 

 

9.16. สมาชิกในบา้นแต่ละคนมีความรูส้ึกต่อพฤตกิรรมที่เป็นปัญหาดงักลา่วอย่างไร: 

      

 

 

9.17. ท่านคาดหวงัที่จะใหแ้มวของท่านเป็นอยา่งไรหลงัไดร้บัการบ าบดั: 

      

9.18. การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทีน่้อยทีสุ่ดที่จะท าใหท้่านยงัสามารถเลี้ ยงและอยู่ร่วมกบัแมวตัวน้ี 

ต่อไปไดคื้อ: 

      

 

9.19. หากท่านมขีอ้มูลอื่นๆที่คิดว่าน่าจะมีความเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมที่เป็นปัญหาดังกล่าว โปรดระบุ 

ดา้นล่าง: 
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เอกสารยินยอมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ 

 

หากท่านยินยอมท่ีจะใหส้ตัวแพทยผ์ูใ้หค้ าปรึกษาน าขอ้มลูท่ีท่านไดใ้หไ้วใ้นแบบประเมินฯ ฉบบัน้ี ไปใช้

เพ่ือการเรยีนการสอน การฝึกอบรม และการศึกษาวจิยั  

โดยไม่จ าเป็นตอ้งขออนุญาตจิากท่านเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกครั้ง  

โปรดลงชื่อดา้นล่าง 

 

(ขอ้มูลจากแบบประเมินฯ ฉบบัน้ี จะถูกน าไปใชส้ าหรบัการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการศึกษาวิจยัเท่าน้ัน  

สตัวแพทยผู์ใ้หค้ าปรึกษาจะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลส่วนใดส่วนหน่ึงของแบบประเมินฯ ฉบับน้ี เพื่อจุดประสงคอ่ื์น 

หากไม่ไดร้ับความยินยอมจากท่าน) 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

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

 

โปรดส่งแบบประเมินที่กรอกเสร็จแลว้กลบัมายงัอีเมล ์ 

prarom.sri@mahidol.edu 

เพื่อท าการนัดหมายวนัและเวลาในการเขา้รบัค าปรึกษาต่อไป 

 


