
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
เอกสารชี้แจงโครงการวิจัยและเอกสารยินยอมการเขารวมการวิจัย 

ของผูปกครองเด็กอายุไมถึง 10 ป หรือผูดแูลอาสาสมัคร 
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แบบฟอรม 3 

เอกสารชี้แจงโครงการวิจัย (ขอมูลสําหรับอาสาสมัคร) 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ชื่อโครงการวิจัย  การพัฒนาแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป 
รายชื่อผูวิจัย  นางสาวทิวาพร  เจิมจันทร 
การศึกษา/วิจัยนี้เก่ียวกับเร่ืองอะไร 
งานวิจัยคร้ังนี้เกี่ยวกับการสรางแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ   
3-5 ป และหาคาความเท่ียงตรงตามเน้ือหาของแบบประเมิน 
ทานจะไดประโยชนอะไรจากการศึกษา/วิจัยนี้ 
ทานและเด็กในปกครองของทานจะไมไดประโยชนอะไรจากการศึกษาคร้ังนี้  แตการท่ีทานและ
เด็กในปกครองของทานไดใหขอมูลนั้นถือเปนประโยชนแกสังคมในอนาคตในแงของการชวยใน
การศึกษาวิจัย 
ทานจะตองปฏิบัติตัวอยางไร 
เม่ือผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคในการวิจัย แลวทานยินยอมท่ีจะใหเด็กในปกครองของทานเขารวม
การวิจัย  ผูวิจัยจะใหทานเซ็นตใบยินยอม จากนั้นผูวิจัยจะอธิบายวัตถุประสงคและวิธีการในการทํา
แบบประเมินรายการพฤติกรรมการประมวลผลความรูสึก (sensory processing checklist)    
ทานทําการกรอกขอมูลเกี่ยวกับเด็กในปกครองของทานตามขอเท็จจริงลงในแบบประเมินดังกลาว  
หลังจากนั้นผูวิจัยจะใหเด็กในปกครองของทานเขารวมกิจกรรม เชน เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ      
เลนโฟม/ครีมโกนหนวด เลนเกมแตงตัว เปนตน  ซ่ึงผูวิจัยจะทําการบันทึกภาพวิดีโอขณะท่ีเด็กใน
ปกครองของทานทํากิจกรรมรวมดวย 
คาใชจายในการเขารวมการวิจัย / คาตอบแทน 

ทานและเด็กในปกครองของทานจะไมไดคาตอบแทนใดใดในการเขารวมการวิจัยคร้ังนี้ 
อาการไมพึงประสงค/ ความเสี่ยงจากการเขารวมการวิจัยนี้ 
เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้เด็กในปกครองของทานตองสัมผัสกับครีม/โฟมโกนหนวด กาว โลช่ัน 
แปงทาตัว ทราย ซ่ึงอาจมีโอกาสเกิดอาการคัน ระคายเคืองได แตโอกาสเปนไปไดคอนขางนอยถึง
นอยมาก 
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หากทานไดรับบาดเจ็บจากการเขารวมศึกษา/วิจัย 
การทดสอบดวยโลช่ัน ครีม/โฟมโกนหนวด  กาว  แปงทาตัว  ทราย จะเปนการทดสอบโดยใหเด็ก
ในปกครองของทานสัมผัส บริเวณมือและ/หรือแขน  หรือบริเวณใบหนา  ซ่ึงโอกาสท่ีจะเกิดการคัน
หรือระคายเคืองเปนไปไดคอนขางนอยถึงนอยมาก  อยางไรก็ตามหากเด็กในปกครองของทานมี
อาการคันหรือระคายเคือง  ผูวิจัยจะดําเนินการลางออกดวยน้ําทันทีและทายาคารามายเพ่ือชวย
บรรเทาอาการคัน  หากเด็กในปกครองของทานยังคงมีอาการคันหรือระคายเคืองตอเนื่อง  ผูวิจัยจะ
ดําเนินการใหเด็กในปกครองของทานไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม เชน พบแพทยผูเช่ียวชาญดานโรค
ผิวหนัง เปนตน 
ทานจะทําอยางไรหากทานไมตองการเขารวมการศึกษา/วิจัย หรือหากทานเปล่ียนใจระหวางเขา
รวมศึกษา 
ทานสามารถบอกปฏิเสธเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมสงผลตอการรักษาหรือผลการเรียน
ของเด็กในปกครองของทาน ซ่ึงในขณะทําการวิจัยหากเด็กในปกครองของทานไมอยากเขารวม
กิจกรรม ผูวิจัยจะไมมีการบังคับ 
ใครจะรูบางวาเด็กในปกครองของทานเขารวมการศึกษา/วิจัยนี้ 
นักกิจกรรมบําบัดท่ีใหบริการที่สถานท่ีท่ีทานนําเด็กในปกครองของทานไปกระตุนพัฒนาการ หรือ
คุณครูประจําช้ันของเด็กในปกครองของทาน 
การปกปองรักษาขอมูล ขอมูลใดบางท่ีจะถูกเก็บรวบรวมไวจากการศึกษา/วิจัยนี้ 
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของเด็กในปกครองของทาน เชน ช่ือ อายุ วันเกิด เพศ และขอมูลที่ได
จากเก็บบันทึกภาพวิดีโอ ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลทุกอยางท่ีไดเปนความลับ และจะเสนอขอมูลเปน
ภาพรวม 
หากทานมีคําถามเกี่ยวกับการศึกษานี้ทานสามารถติดตอใครไดบาง 
หากทานมีคําถามหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ หรือสงสัยวาทานกําลังไดรับ
บาดเจ็บจากการเขารวมการวิจัยนี้ สามารถติดตอผูวิจัยโดยตรงตลอด 24 ช่ัวโมงท่ีหมายเลข
โทรศัพท 081-4720976 หรือติดตออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัยคือ อ. ดร. สรินยา  ศรีเพชราวุธ ไดท่ี
หมายเลขโทรศัพท 084-6160504 

บุคคลผูทรงคุณวุฒิท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ 
ผูชวยศาสตราจารยเนตร สุวรรณคฤหาสน  
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย โทร. 053-124099 
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แบบฟอรม 5 

เอกสารยินยอมการเขารวมการวิจัยของผูปกครองเด็กอายุไมถึง 10 ป หรือผูดูแลอาสาสมัคร 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………………… 

ขอใหความยินยอมของบุคคลในปกครอง/ในการดูแล ของขาพเจา ไดแก ………………………. 

ท่ีจะเขาเกี่ยวของในการวิจัย/คนควา เร่ือง การพัฒนาแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ

ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ซ่ึงผูวิจัย ไดแก นางสาวทิวาพร  เจิมจันทร ไดอธิบายตอขาพเจา
เกี่ยวกับการวิจัยคร้ังนี้แลว (ตามรายละเอียดท่ีแนบมากับหนังสือยินยอมนี้) 

 ผูวิจัยมีความยินดีท่ีจะใหคําตอบตอคําถามประการใดท่ีขาพเจาอาจจะมีไดตลอด
ระยะเวลาการเขารวมการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับบุคคลใน
ปกครอง/ในการดูแลของขาพเจาเปนความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะในรูปท่ีเปนสรุปผลการวิจัย 
และผูวิจัยจะไดปฏิบัติในส่ิงท่ีไมกอใหเกิดอันตรายตอรางกายหรือจิตใจของบุคคลในปกครอง/ใน
การดูแลของขาพเจาตลอดการวิจัยนี้   และรับรองวาหากเกิดมีอันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกลาว 
บุคคลในปกครอง/ในการดูแล ของขาพเจาจะไดรับการรักษาอยางเต็มท่ี 

 ขาพเจายินยอมใหบุคคลในปกครอง/ในการดูแลของขาพเจาเขารวมวิจัยโดยสมัครใจ และ
สามารถท่ีจะถอนตัวจากการวิจัยนี้เม่ือใดก็ได     ท้ังนี้   โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาลท่ี
บุคคลในปกครอง/ในการดูแล ของขาพเจาจะไดรับ และในกรณีท่ีเกิดขอของใจหรือปญหาท่ี
ขาพเจาตองการปรึกษากับผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอกับผูวิจัย คือ นางสาวทิวาพร  เจิมจันทร  ได
ท่ี ภาควิชากิจกรรมบําบัด ช้ัน 10 ตึก 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย  โทรศัพทเคล่ือนท่ี 081-

4720976  หรือติดตออาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย คือ อ. ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ ไดท่ี ภาควิชา
กิจกรรมบําบัด ช้ัน 10 ตึก 12 ช้ัน คณะเทคนิคการแพทย  โทรศัพทเคล่ือนท่ี 084-6160504 
 

โดยการลงนามนี้ ขาพเจาไมไดสละสิทธ์ิใด ๆ ท่ีขาพเจาพึงมีทางกฎหมาย 
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ลายมือช่ือผูปกครอง/ผูดูแล .................................       วนัท่ี...................................................... 

                                      (.....................................) 

 

ลายมือช่ือผูใหขอมูลการวิจัย...............................        วันท่ี...................................................... 

                                      (.....................................) 

 

พยาน                       ......................................        วันท่ี...................................................... 

                                      (.......................................)  
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ภาคผนวก  ข 

ประวัติผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 100

ประวัติผูทรงคุณวุฒ ิ
 
 

ช่ือ   ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุภาพร  ชินชัย 

ตําแหนง    ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 อาจารยประจําภาควิชากิจกรรมบําบัด 

สังกัด    ภาควิชากิจกรรมบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา  2529 

สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติ
ทางการส่ือความหมาย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ปการศึกษา  2538   
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  
2551  
 
 

ช่ือ   อาจารย ศศิธร  สังขอู   

ตําแหนง    อาจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวชิาการ) 

สังกัด    ภาควิชากิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา  2542 
สําเร็จการศึกษาปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปการศึกษา  2547  
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ช่ือ   นางสาวพิลาศิณ ีสุวรรณ 

ตําแหนง    นักกจิกรรมบําบัด 

สังกัด  ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก  คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประวัติการศึกษา  สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา  2543  
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ภาคผนวก  ค 
ตารางเสนอคาดัชนคีวามสอดคลองในแตละกิจกรรมของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ

ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบับท่ีสอง 
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ตารางเสนอคาดัชนคีวามสอดคลองในแตละกิจกรรมของแบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับ
ความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบับท่ีสอง 

 

1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร คา IC 
1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอามือเขาไปใน

กระบะขาวสาร 

1 

2. ไมคอยใชมือควานหาของจะใชนิ้วเข่ีย ๆ บริเวณขาวสารดานบน  1 

3. เม่ือหลอกลอใหเอามือสัมผัสขาวสาร  พบลักษณะมือแอนกระดกเพ่ือหลีก
หนีหรือสัมผัสขาวสารใหนอยท่ีสุด 

0.33 

4. ใชปลายนิว้หยบิขาวสารหรือมีลักษณะหยิบไมเต็มมือหรือใช 4 นิ้วกวกัตัก
ข้ึนมา 

1 

5. เม่ือเจอของแลว รีบหยิบของข้ึนมา มีลักษณะรีบหยิบจนเกินไป 0.67 

6. ควานหาของเลนไดยังไมครบ 5 ช้ินก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  0.67 

7. เม่ือขาวสารติดมือจะรีบปดออกอยางทันทีทันใด แมจะยังหยิบของเลนไมได
ก็ตาม  

1 

8. มีลักษณะปดมือ สะบัดมือ กางมือ หรือ เอามือเช็ด  หลังจากสัมผัสขาวสาร  0.67 

9. เม่ือหยิบขาวสารแลวขาวสารบังเอิญหลนใสบริเวณขาหรือเทา แสดงทาทาง
แขยง ชักขาออกหลบเล่ียงทันที 

0.67 

10. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตคร้ังแรก  0 

11. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

12. แสดงสีหนารังเกียจเม่ือสัมผัสขาวสาร  1 

13. แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือสัมผัสขาวสาร  1 

14. พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทางในลักษณะท่ีปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  0 

15. พูดหรือทําเสียงในลักษณะท่ีไมชอบซ่ึงแสดงออกถึงการขยะแขยงท่ีตอง
สัมผัสขาวสารหรือเม่ือขาวสารติดมือ  

1 
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2.  ถุงสมบัต ิ คา IC 
1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอามือเขาไปในถุงขน

ปุย 

0.67 

2. พบลักษณะการรีบลวง และชักมือออกมาหลายคร้ังกวาจะทําการหยิบ   1 

3. หยิบของเลนไดยังไมครบ 3 ช้ินก็ปฏิเสธไมขอเลนตอ  0.67 

4. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตคร้ังแรก  0.33 

5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 0 

6. แสดงสีหนารังเกียจ ขยะแขยงเม่ือสัมผัสถุงขนปุย  1 

7. พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทางในลักษณะท่ีปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  0.33 

8. พูดหรือทําเสียงในลักษณะท่ีไมชอบ ซ่ึงแสดงออกถึงการขยะแขยงท่ีตอง
สัมผัสถุงขนปุย 

1 

 

3.  ปนดนิน้ํามัน คา IC 
1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ หยบิดินน้ํามันมาเลน 0.67 

2. ไมคอยใชมือหยิบจะใชนิ้วจิ้ม ๆ ลงบนดินน้ํามัน  1 

3. ถือดินน้ํามันไดไมนาน ปลอยเปนชวง ๆ  1 

4. เม่ือดินน้ํามันติดมือจะรีบแกะออกอยางทันทีทันใด หรือสนใจท่ีจะแกะดิน
น้ํามันออกมากกวาปนเลน  

1 

5. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตคร้ังแรก  0.33 

6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

7. แสดงสีหนารังเกียจเม่ือสัมผัสดินน้ํามัน  1 

8. แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือสัมผัสดินน้ํามัน  1 

9. พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทางในลักษณะท่ีปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  0.33 

10. พูดหรือทําเสียง ในลักษณะท่ีไมชอบ ซ่ึงแสดงออกถึงการขยะแขยงท่ีตอง
สัมผัสดินน้ํามันหรือเม่ือดินน้ํามันติดมือ  

1 

 
 
 



 105

4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ คา IC 
1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ลังเลที่จะเดินตองคอยกระตุน จึงจะคอย ๆ  ใช

เทาสํารวจผิวสัมผัส 

0.67 

2. หลีกเล่ียงการเดินผานบางชนิดของผิวสัมผัสโดยการเดนิกาวขามหรือเล่ียง
ไมเหยยีบเดินผานผิวสัมผัสนั้น ๆ   

1 

3. มีลักษณะเดนิเขยงปลายเทา ลงน้ําหนักไมเต็มฝาเทา แอนปลายเทากระดก
ข้ึนหรือเดินงอปลายเทามุมบนบางผิวสัมผัส หรือทุกผิวสัมผัส   

1 

4. มีลักษณะรีบเดินผานแผนผิวสัมผัสตาง ๆ  0.67 

5. ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรมนี้   0.33 

6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 0.33 

7. ขณะท่ีเดินแสดงทาทางไมชอบ หรือขยะแขยงท่ีตองเหยยีบลงบนผิวสัมผัส
ตาง ๆ  

1 

8. พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีบงบอกวาไมอยากเขารวมกิจกรรม  0.33 

9. โวยวายหรือบนเจ็บท่ีตองเหยียบลงบนผิวสัมผัสตาง ๆ  0.67 

 

5.  ตอแถวรถไฟ คา IC 
1. แสดงทาทางไมชอบ หรือเบ่ียงตัวหนี ไมยอมใหผูประเมินเกาะไหล 0.67 

2. เด็กยอมใหเกาะไหลแตไดไมนานก็จะพยายามเบ่ียงตัวออก   1 

3. เด็กยอมใหเกาะไหล แตมีลักษณะยนคอ ยักไหล 1 

4. เด็กพยายามเอามือปด หรือแกะมือผูประเมินออก 1 

5. ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  0.33 

6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0.33 

7. พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทาง ซ่ึงแสดงออกถึงการไมอยากเขารวมกจิกรรม 

หรือไมชอบใหผูประเมินเกาะไหล 

1 
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6.  แปรงตัวดวยแปรง คา IC 
1. ยอมใหใชแปรงปดบริเวณแขนและขา แตแสดงทาทางขืน ๆ  ทําตัวแข็ง ๆ  

หรือมี ลักษณะหดแขน ขา ขณะทําการแปรง 

1 

2. เม่ือถูกแปรงสัมผัสบริเวณไหนจะใชมือถู ๆ  หรือเช็ดบริเวณนั้น  1 

3. ชักแขน/ขาออกเพื่อหลีกเล่ียงการถูกสัมผัส หรือปฏิเสธท่ีจะถูกสัมผัสดวย
แปรง  

1 

4. เด็กไมยอมใหผูประเมินแปรง หรือยอมใหแปรงไดไมนาน ก็แยงแปรงไป
แปรงเอง 

0.33 

5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 0 

6. แสดงสีหนาขยะแขยง หรือยิ้มแหง ๆ  เม่ือถูกแปรงสัมผัส  1 

7. พูด ทําเสียง หรือแสดงสีหนาถึงการเจ็บ แสบ เม่ือถูกแปรงสัมผัส 0.67 

8. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีแสดงออกถึงความไมชอบ หรือไมอยากท่ี
จะเขารวมกิจกรรม 

0.67 

 

7.  สวมรองเทาขนปุย คา IC 
1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ สวมเทาเขาไปใน

รองเทา 

0.67 

2. เด็กมีลักษณะคอย ๆ สวมเทาเขาไป พอสัมผัสรองเทาก็รีบชักออกเทาออก      
แลวสวมเขาไปใหม เปนชวง ๆ  ใชเวลาในการใสนาน  

1 

3. เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทา ยังไมทันเสร็จท้ังสองขาง ก็รีบชักเทาออก   1 

4. เด็กสวมเทาเขาไปในรองเทาท้ังสองขางจนเสร็จ แตพอไมนานก็จะขอถอด
ออกทันที  

1 

5. เม่ือผูประเมินหลอกลอใหใส  มีพฤติกรรมวิ่งหนี เดินหนี  ขยับหนี            
หดขาเก็บ  หยบิรองเทาเก็บ หรือปดรองเทาท้ิง 

1 

6. ปฏิเสธไมยอมใสรองเทาต้ังแตเห็นคร้ังแรก  0.33 

7. แสดงสีหนารังเกียจเม่ือสัมผัสรองเทา 0.67 

8. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 1 

9. พูด ทําเสียง หรือแสดงทาทางในลักษณะท่ีปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  0.33 
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7.  สวมรองเทาขนปุย (ตอ) คา IC 
10. พูดหรือทําเสียงในลักษณะท่ีไมชอบ ซ่ึงแสดงออกถึงการขยะแขยงท่ีตอง

สัมผัสรองเทา 

1 

 

8.  หวีผม คา IC 
1. ยอมใหหวไีดไมนาน กแ็สดงทาทางหลีกเล่ียง เชน เอนศีรษะหนี  เอามือกุม

ศีรษะ  เอามือปด หรือบอกวาพอแลว  

1 

2. ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม หรือหยิบหวไีปหวีเองแตพอจะหวีใหก็รีบ
ปฏิเสธทันที  

1 

3. เม่ือผูประเมินหวีผมให  มีลักษณะเอามีลูบ จับบริเวณท่ีเพิ่งหวีไป  หรือ     
กุมศีรษะเม่ือทําการหวเีสร็จ 

1 

4. ยอมใหหวี  แตมีลักษณะเอนคอหลบ ยนคอ หรือยักไหล ขณะหวี  1 

5. ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะเลย  0.67 

6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 0.33 

7. แสดงสีหนาไมชอบ ยิ้มแหง ๆ  หรือทําทาแขยงเม่ือมีคนอ่ืนมาสัมผัสบริเวณ
ศีรษะ  

1 

8. หงุดหงิด โวยวาย เม่ือถูกสัมผัสบริเวณศีรษะ  1 

9. พูด  หรือทําเสียงท่ีบงช้ีถึงความไมชอบท่ีใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ 1 

10. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีบงช้ีถึงการเจ็บปวด   1 

11. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางปฏิเสธ  0.67 

 
 

9.  สวมหมวก คา IC 
1. ยอมใหสวมหมวกไหมพรมได แตไมนาน ก็แสดงทาทางหลีกเล่ียงหรือบอก

วาพอแลว  

1 

2. ยอมใหผูประเมินสวมหมวกให  พอสวมเสร็จก็ถอดออกทันที 1 

3. เม่ือเห็นหมวกไหมพรม กแ็สดงทาทาง พูด หรือทําเสียงในลักษณะไมชอบ 
หรือแขยง 

1 
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9.  สวมหมวก (ตอ) คา IC 
4. ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม หรือหยิบหมวกไหมพรมไปสวมเองแตพอจะ

สวมใหก็รีบปฏิเสธทันที  

1 

5. แสดงทาทางหลีกเล่ียง เชน ปดหมวกท้ิง  เอาหมวกไปเก็บ  เดินหนี  เอนตัว
หน ี

1 

6. ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะเลย  1 

7. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม 0.67 
8. แสดงสีหนาไมชอบเม่ือมีคนอ่ืนมาสัมผัสบริเวณศีรษะ  1 

9. หงุดหงิด โวยวาย เม่ือถูกสัมผัสบริเวณศีรษะ  1 

10. พูด  หรือทําเสียงท่ีบงช้ีถึงความไมชอบท่ีใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ 1 

11. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางปฏิเสธ 0.33 

 
 

10.  สวมหนากาก คา IC 
1. ยอมใหสวมหนากากแตแสดงทาทางขืน ๆ   1 

2. พอสวมหนากากเสร็จจะรีบถอดออกทันที  1 

3. ปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม หรือหยิบหนากากไปสวมเองแตพอจะสวมใหก็
รีบปฏิเสธทันที  

1 

4. แสดงทาทางหลีกเล่ียง เชน เอนศีรษะหนี  ปดท้ิง  หยิบไปเก็บ  เดนิหน ี     
ยกมือกนัไมใหใส   กมหนาหลบไมใหใส   

1 

5. แสดงสีหนา  หรือทาทางอยากจะถอดออก  หรือไมชอบท่ีจะใสคางไว 1 

6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

7. หงุดหงิด โวยวาย เม่ือถูกสัมผัสบริเวณศีรษะและ/หรือใบหนา  1 

8. ทําเสียงหรือพดูในลักษณะปฏิเสธ หรือไมชอบท่ีใครมาสัมผัสบริเวณศีรษะ
และ/หรือใบหนา  

1 
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11.  ติดสติกเกอรท่ีหนา คา IC 
1. ยอมใหติดสติกเกอรแตแสดงทาทางขืน ๆ   0.67 

2. ขณะติดสติกเกอรให มีลักษณะหยีตา  ยกมุมปากข้ึน  หรือทาทางแขยงท่ีถูก
สัมผัสบริเวณใบหนา 

1 

3. พอติดสติกเกอรเสร็จจะใชมือดึงออกอยางทันทีทันใด  1 

4. ยอมใหติดสติกเกอร แตยังไมทันเสร็จก็หลีกเล่ียงไมขอทําตอ แลวดึง      
สติกเกอรออก  

0.67 

5. ยอมใหติดสติกเกอรจนเสร็จ  สักพักเร่ิมเอามือจับบริเวณที่ติดหรือแสดง
ทาทาง ทําเสียง หรือพูดแสดงความตองการวาไมชอบ หรืออยากแกะออก  

0.67 

6. หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม เชน เอนตัวหลบ  เอามือปด หรือ
ถาใหติดเองจะยอม  

1 

7. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

8. หงุดหงิด โวยวาย เม่ือถูกสัมผัสบริเวณใบหนา  1 

9. ทําเสียงหรือพดูในลักษณะปฏิเสธ หรือไมชอบท่ีใครมาสัมผัสบริเวณใบหนา 1 

 
 

12.  ทาแปง คา IC 
1. ยอมใหทาแปงแตแสดงทาทางขืน ๆ หรือรีบใหทาเร็ว ๆ  1 

2. แสดงทาทางหล่ิวตา หยีตา  หยีหนา มากกวาปกติขณะทาแปงให 0.67 

3. พอทาแปงเสร็จจะใชมือเช็ดแปงออกอยางทันทีทันใด  1 

4. หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  เชน ปดกมหนา  เดินหนี         
บิดหนาหน ี

1 

5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

6. หงุดหงิด โวยวาย เม่ือถูกสัมผัสบริเวณใบหนา  1 

7. ทําเสียงหรือพดูในลักษณะปฏิเสธ หรือไมชอบท่ีใครมาสัมผัสบริเวณใบหนา 1 
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13.  แทตทูแสนสวย คา IC 
1. แสดงทาทางหลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม เชน ปดท้ิง  หดแขนเก็บ   1 

2. ชวงขณะลูบน้าํเพื่อลอกลาย เม่ือน้ําบังเอิญหยดใสบริเวณขา เทา แสดงอาการ
หลบหลีก ไมชอบเชน เอามือเช็ดขา  ยกขาออก  สะดุง  

0.33 

3. เม่ือทําการดึงแผนลอกลายออก  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความตองการท่ี
จะเอาแทตทูออก  เชน  จองมอง ช้ี ๆ  อยากจะเอาออก  เอามือลูบ      
พยายามแกะ  เอามือ แขนมาถูกัน  สะบัดแขน  เอาแขนเช็ดพื้น เส้ือ  กางเกง 

0.67 

4. แสดงทาทาง สีหนาหรือทําเสียง ท่ีบงช้ีถึงความแขยง  กลัว เจ็บ      1 

5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

6. หงุดหงิด โวยวาย  รองไห 0.67 

7. ทําเสียงหรือพดูในลักษณะปฏิเสธ หรือไมชอบ  1 

 
 

14.  ทาโลชั่น คา IC 
1. ยอมใหทาโลช่ันแตแสดงทาทางขืน ๆ  และรีบใหทาเร็ว ๆ  1 

2. พอทาโลช่ันเสร็จจะแสดงพฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงความไมชอบ  อยากเช็ดออก 
เชน   เอาแขนเช็ดเส้ือ กางเกง เบาะ  สะบัดแขน ขา  เอามือถูบริเวณท่ีทา หรือ
กางมือ  กางแขน กางขาออกอยางขยะแขยง  

1 

3. แสดงทาทาง สีหนาหรือทําเสียง ท่ีบงช้ีถึงความแขยง  กลัว เจ็บ      1 

4. หลีกเล่ียง/ปฏิเสธท่ีจะเขารวมกิจกรรม  0.67 

5. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

6. หงุดหงิด โวยวาย รองไห  0.67 

7. ทําเสียงหรือพดูในลักษณะปฏิเสธ หรือไมชอบ  ไมพอใจ 1 
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15.  เลนลูกบอลยางรัด คา IC 
1. ใชเวลาในการตัดสินใจนาน ตองคอยกระตุนจึงคอย ๆ เอานิ้ว/มือจับลูกบอล

ยางรัด (rubber band ball) ข้ึนมา 

0.67 

2. พอหยิบลูกบอลยางรัด (rubber band ball) ข้ึนมาได กจ็ะปาท้ิงทันที  0.67 

3. ยอมหยิบลูกบอลยางรัด (rubber band ball) ข้ึนมาถือไดไมนาน ก็จะปลอย
แลวไปหยิบใหม  

1 

4. ลักษณะการหยิบจะใชนิว้หยิบ หรือหยิบไมเต็มมือ  ถือกําหลวม ๆ 1 

5. ปฏิเสธไมยอมเลนต้ังแตคร้ังแรก  0.33 

6. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

7. แสดงสีหนารังเกียจเม่ือสัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band ball)  1 

8. แสดงทาทางขยะแขยงเม่ือสัมผัสลูกบอลยางรัด (rubber band ball)  1 

9. พูด หรือทําเสียงในลักษณะท่ีปฏิเสธการเขารวมกิจกรรม  0.33 

10. พูด หรือทําเสียงในลักษณะท่ีไมชอบ ขยะแขยง  เจ็บ  กลัว  1 

 
 

16.  กอกองทราย คา IC 
1. ลังเลในการท่ีจะสัมผัสทราย 1 

2. ตองคอยกระตุนจึงจะยอมสัมผัสทราย 1 

3. ยอมสัมผัสทรายแตจะใชนิ้วคอย ๆ เข่ีย  ใชปลายนิ้วตักทราย  มีลักษณะหยิบ
ไมเต็มมือหรือใช 4 นิ้วกวักตักข้ึนมา 

1 

4. เม่ือหลอกลอใหเอามือสัมผัสทราย  พบลักษณะมือแอนกระดกเพื่อหลีกหนี
หรือสัมผัสทรายใหนอยท่ีสุด 

1 

5. พอมือเปอนทรายก็จะรีบปดทรายออกทันทีในขณะทํากจิกรรม หรือแสดง
ความตองการอยากเอาทรายออก เชน สะบัดมือ  ลุกจะไปลางมือ  เอามือเช็ด
พื้น เส้ือ กางเกง พยายามเช็ดหรือเอาทรายออก 

1 

6. แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรมใหเสร็จเร็ว ๆ   0.67 

7. เม่ือสัมผัสทรายแลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางนิว้มือท่ีสัมผัส
ทรายออก   

1 
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16.  กอกองทราย (ตอ) คา IC 
8. ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรม  เชน จับมือผูประเมินไปหยบิ

ทราย   ลุกหนี   เดินหนี  ผลักกระบะทรายออกไป 

1 

9. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

10. แสดงสีหนาขยะแขยงท่ีตองสัมผัสหรือขณะท่ีสัมผัสทราย 1 

11. พูด หรือทําเสียงแสดงความรูสึกขยะแขยง  1 

12. ทําสียง หรือพดูปฏิเสธ ไมชอบ ไมอยากเขารวมกิจกรรม  0.67 

 

17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด คา IC 
1. ลังเลในการท่ีจะสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด 0.67 

2. ตองคอยกระตุนจึงจะยอมสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด 0.67 

3. ยอมสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดแตจะใชนิ้วคอย ๆ เข่ีย  ใชปลายนิว้             
มีลักษณะสัมผัสไมเต็มมือ 

1 

4. เม่ือหลอกลอใหเอามือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด  พบลักษณะมือแอน
กระดกเพื่อหลีกหนหีรือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดใหนอยท่ีสุด 

1 

5. พอมือเปอนโฟม/ครีมโกนหนวดกจ็ะรีบเช็ดออกทันทีในขณะทํากิจกรรม 
หรือแสดงความตองการอยากเช็ดออก เชน สะบัดมือ  ลุกจะไปลางมือ     

เอามือเช็ดพื้น เส้ือ กางเกง พยายามเช็ดหรือเอาโฟม/ครีมโกนหนวดออก 

1 

6. แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรมใหเสร็จเร็ว พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือ
ทันที หรือเช็ดโฟม/ครีมโกนหนวดออกเม่ือเสร็จกิจกรรม 

1 

7. เม่ือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดแลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดยลักษณะ
กางนิ้วมือท่ีสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดออก   

1 

8. ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรม  เชน จับมือผูประเมินไปละเลง
โฟม/ครีมโกนหนวด   ลุกหนี   เดินหนี  ผลักถาดโฟม/ครีมโกนหนวด
ออกไป หรือยกถาดไปเก็บ 

1 

9. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

10.  แสดงสีหนาขยะแขยงท่ีเห็นผูประเมินฉีดโฟม/ครีมโกนหนวดลงถาด  หรือ
ขณะท่ีสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด 

1 
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17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด (ตอ) คา IC 
11. พูด หรือทําเสียงแสดงความรูสึกขยะแขยง  กลัว โวยวาย รองไห 1 

12. ทําสียง หรือพดูวาอยากไปลางมือ ตองการเอาโฟม/ครีมโกนหนวดออก 1 

13. ทําสียง หรือพดูปฏิเสธ ไมชอบ ไมอยากเขารวมกิจกรรม  

 

0.67 

 

18.  เลนกาวสี คา IC 
1. ลังเลในการท่ีจะสัมผัสกาวสี 0.67 

2. ตองคอยกระตุนจึงจะยอมสัมผัสกาวสี 0.67 

3. ยอมสัมผัสกาวสีแตใชนิ้วคอย ๆ เข่ีย ใชปลายน้ิว  มีลักษณะสัมผัสไมเต็มมือ 1 

4. เม่ือหลอกลอใหเอามือสัมผัสกาวสี  พบลักษณะมือแอนกระดกเพื่อหลีกหนี
หรือสัมผัสกาวสีใหนอยท่ีสุด 

1 

5. พอมือเปอนกาวสีก็จะรีบเช็ดออกทันทีในขณะทํากิจกรรม หรือแสดงความ
ตองการอยากเช็ดออก เชน ลุกจะไปลางมือ  เอามือเช็ดพืน้ เส้ือ กางเกง 
พยายามเช็ดหรือเอากาวสีออก 

1 

6. แสดงออกถึงการรีบทํากิจกรรมใหเสร็จเร็ว พอเสร็จแลวจะขอไปลางมือ
ทันที หรือเช็ดกาวสีออกเม่ือเสร็จกิจกรรม 

1 

7. เม่ือสัมผัสกาวสีแลวจะแสดงทาทางขยะแขยงโดยลักษณะกางนิว้มือท่ีสัมผัส
กาวสีออก   

1 

8. ปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงการเขารวมกิจกรรม  เชน จับมือผูประเมินไปละเลง
กาวสี   ลุกหน ี  เดินหนี  ผลักกระดาษท่ีมีกาวสีออกไป  

1 

9. แสดงสีหนาเปนกังวลที่จะเขารวมกิจกรรม  0 

10.  แสดงสีหนาขยะแขยงท่ีเห็นผูประเมินเทกาวสีลงบนกระดาษ  หรือขณะท่ี
สัมผัสกาวสี 

1 

11. พูด หรือทําเสียงแสดงความรูสึกขยะแขยง  กลัว โวยวาย รองไห 1 

12. ทําสียง หรือพดูวาอยากไปลางมือ พอแลว ตองการเอากาวสีออก 1 

13. ทําสียง หรือพดูปฏิเสธ ไมชอบ ไมอยากเขารวมกิจกรรม  0.67 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป ฉบบัสุดทาย 
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แบบประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็กอายุ 3-5 ป 
 
ชื่อ-นามสกุล  : ________________________________       เพศ :            ชาย                หญิง 
วัน เดือน ปเกิด : ______________________      อายุเม่ือวันประเมิน :  ___________________ 
วันท่ีประเมิน : ________________________    ผูประเมิน :   __________________________ 
 
 

คําอธิบาย 
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินภาวะหลีกหนีตอการรับความรูสึกสัมผัสในเด็ก

อาย ุ3-5 ป 
2. วิธีการใช  ผูประเมินใหเด็กเขารวมทํากิจกรรมตามลําดับ  ซ่ึงในขณะท่ีเด็กเขารวมในแตละ

กิจกรรมใหสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก  จากนั้นใหเช็คเคร่ืองหมายถูก ( / ) ลงใน
ชองลักษณะพฤติกรรมท่ีเด็กไดแสดงออกวาพบหรือไมพบไปทีละกิจกรรม   ถาเด็กไม
รวมมือในการทํากิจกรรมใด  สามารถขามไปทํากิจกรรมอ่ืนกอนแลวจึงวกกลับมาทํา
กิจกรรมท่ียังขาดหายไป 
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กิจกรรมประเมินและคําอธิบายกิจกรรม 

 
กิจกรรม คําอธิบายกิจกรรม 

1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร เด็กใชมือควานหารถทีละคัน จํานวน 5 คันท่ีซอนอยูในกระบะ
ท่ีบรรจุขาวสาร 

2.  ถุงสมบัติ เด็กใชมือขางท่ีถนัดลวงเขาไปหยิบรถทีละคัน จํานวน  3 คัน 
ในถุงท่ีดานในมีลักษณะเปนขนปุย 

3.  ปนดินน้ํามัน เด็กใชมือหยิบดินน้ํามันมาคลึงเปนงูยาว   
4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตาง ๆ เด็กใชเทาท้ังสองขางเหยยีบเดินไปบนทางถนนผิวสัมผัสท่ี

ประกอบดวย แผนผิวสัมผัส 4 ลักษณะคือ กระดาษทราย, หญา
เทียม, พรมตัวหนอน และพลาสติก ท้ังไปและกลับ โดยเดินลง
น้ําหนกัเต็มฝาเทาตลอดชวงการเดิน 

5.  ตอแถวรถไฟ ผูประเมินเกาะไหลเด็กท้ังสองขาง แลวเดนิตอเปนรถไฟ 2 

ขบวน ไปและกลับ ระยะทาง 1 เมตร 
6.  แปรงตัวดวยแปรง ผูประเมินใชแปรงขนนุมปดไปบริเวณกวาง ๆตามแขน ขา     

ท้ังสองขางของเด็ก 

7.  สวมรองเทาขนปุย เด็กนําเทาแตละขางสวมเขาไปขางในรองเทาขนปุย 
8. หวีผม  ผูประเมินใชหวี หวีไปบนเสนผมของเด็กจนท่ัวศีรษะ 
9. สวมหมวก ผูประเมินสวมหมวกไหมพรมใสใหเด็ก 
10. สวมหนากาก ผูประเมินสวมหนากากใสใหเด็ก ซ่ึงเปนหนากากแบบคาดท่ี

ศีรษะ 
11. ติดสติกเกอรท่ีหนา ผูประเมินติดสติกเกอรตกแตงบริเวณใบหนาของเด็ก  จํานวน 3 

อัน 
12.  ทาแปง ผูประเมินใชมือท้ังสองขางทาแปงฝุนไปท่ีบริเวณใบหนาของ

เด็กจนท่ัว 
13. แทตทูแสนสวย ผูประเมินใชน้าํทําการลอกลายสติกเกอรติดบริเวณแขนของเด็ก 
14.  ทาโลช่ัน ผูประเมินทาโลชั่นไปท่ีบริเวณแขน  ขาท้ังสองขางของเด็กจน

ท่ัว 
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กิจกรรม คําอธิบายกิจกรรม 

15. เลนลูกบอลยางรัด เด็กหยิบลูกบอลยางรัด (rubber band ball) ข้ึนมาเลน 
16. กอกองทราย เด็กใชมือขางถนัดหยิบทรายใสแกวจนเต็ม แลวคว่ําเพื่อกอกอง

ทราย 
17. เลนโฟม/ครีมโกนหนวด เด็กใชมือท้ังสองขางละเลงโฟม/ครีมโกนหนวดจนท่ัวถาด

พลาสติกแลวใชนิ้ววาดรูปตามจินตนาการ 
18. เลนกาวสี เด็กใชมือท้ังสองขางละเลงลงบนกระดาษท่ีใสกาวสีจนกาวสี

ติดบริเวณฝามือท้ังสองจนท่ัว จากนั้นนํามือท้ังสองขางไป
ประทับรอยลงบนกระดาษ A4 

 
 

หมายเหตุ :    
หัวขอกจิกรรมที่ 1, 2, 3, 4, 7, 15, 16, 17 และ 18 เปนกิจกรรมท่ีเดก็เขาไปสัมผัส

ผิวสัมผัสตาง ๆ เอง 
หัวขอกจิกรรมที่ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และ 14 เปนกิจกรรมท่ีเดก็ถูกสัมผัส 
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1.  หาสมบัติในกระบะขาวสาร พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

ผลักกระบะขาวสารออกไป  สายหนา โบกมือ  พูดวาไม        
ทําเสียงฮือ  เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   
3. ไมนํามือลงไปควานหาของเลนในกระบะขาวสาร  แตใชเฉพาะ

บางสวน เชน นิ้วมือ ปลายนิว้ หรือฝามือ   เข่ียไปมาหรือสัมผัส
ขาวสารดานบนของกระบะ 

  

4. ใชปลายนิว้หยบิหรือตักขาวสารออกมาเพ่ือหาของเลน   
5. เม่ือหาของเลนไดแลวจะรีบหยิบและชักมือออกจากกระบะ

ขาวสารทันที  มีลักษณะเรงรีบจนเกนิไป 
  

6. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางน้ิวมือออก        
เอามือปด หรือเช็ดมือทันทีเม่ือสัมผัสขาวสารหรือเมล็ดขาวสาร
ติดมือ 

  

7. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

2.  ถุงสมบตั ิ พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

ผลักถุงขนปุยออกไป  สายหนา   โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   
เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   

3. คอย ๆ ลวงมือเขาไปในถุงและ/หรือรีบลวงมือเขาไปและชักมือ
เขา-ออกหลายคร้ังกวาจะหยบิของเลน 

  

4. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 
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3.  ปนดนิน้ํามัน พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

ผลักดินน้ํามันออกไป  สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   
เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   

3. ไมใชมือหรือฝามือขยํา คลึง หรือปนดินน้าํมัน แตใชเฉพาะ
บางสวนเชน ใชปลายนิ้วกด จิ้ม หรือฝามือทุบดินน้ํามัน 

  

4. ถือดินน้ํามันไดไมนาน  ปลอยเปนชวง ๆ   

5. เม่ือดินน้ํามันติดมือจะรีบแกะออกอยางทันทีทันใด หรือสนใจ
ท่ีจะแกะดินน้าํมันออกมากกวาปนเลน 

  

6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

4.  เดินบนแผนผิวสัมผัสตางๆ พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน เดินหนี  สายหนา  

โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   

3. หลีกเล่ียงการเดินผานบางชนิดของผิวสัมผัสโดยการเดนิ      
กาวขาม หรือเล่ียงไมเหยียบเดินผานผิวสัมผัสนั้น ๆ 

  

4. มีลักษณะเดนิเขยงปลายเทา  ลงน้ําหนักไมเต็มฝาเทา           
แอนปลายเทากระดกข้ึน หรือเดินงอปลายเทางุมบน 

       บางผิวสัมผัส หรือทุกผิวสัมผัส 

  

5. มีลักษณะรีบเดินผานแผนผิวสัมผัสตาง ๆ   

6. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีบงช้ีถึงการเจ็บปวด   

7. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 
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5.  ตอแถวรถไฟ พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน สะบัด เบ่ียงตัวหนี

หรือถอยหนี  เดินหนี  สายหนา โบกมือ  พดูวาไม ทําเสียงฮือ   
เปนตน 

  

2. ยอมใหเกาะไหลแตไดไมนานก็จะพยายามเบ่ียงตัวออก   

3. ยอมใหเกาะไหล แตมีลักษณะยนคอ ยกัไหล   

4. พยายามเอามือปด หรือแกะมือผูประเมินออก   

5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

6.  แปรงตัวดวยแปรง พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

สายหนา โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ยอมใหใชแปรงปดบริเวณแขนขาแตแสดงทาทางแข็ง/ขืนตัว  
หด/งอแขนขาขณะแปรง 

  

3. เม่ือถูกแปรงสัมผัสบริเวณไหนจะใชมือถู ๆ หรือเช็ดบริเวณนั้น   

4. ชักแขน/ขาออกเพื่อหลีกหนกีารถูกสัมผัสดวยแปรง   

5. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีบงช้ีถึงการเจ็บปวด   

6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

7.  สวมรองเทาขนปุย พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน วิ่งหนี  เดนิหนี 

ขยับหนี หดขาเก็บ  หยิบรองเทาเก็บ หรือปดรองเทาท้ิง       
สายหนา โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   

3. คอย ๆ สวมเทาเขาไป แตพอสัมผัสรองเทาก็รีบชักเทาออกซํ้า ๆ
หลายคร้ัง 

  

4. สวมเทาเขาไปในรองเทา ยังไมทันเสร็จท้ังสองขางก็รีบชักเทา
ออก   
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7.  สวมรองเทาขนปุย (ตอ) พบ ไมพบ 
5. สวมเทาเขาไปในรองเทาท้ังสองขางจนเสร็จ แตพอไมนานก็จะ

ขอถอดออกทันที 

  

6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

8.  หวีผม พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

ไมยอมใหสัมผัสบริเวณศีรษะเลย  สายหนา โบกมือ  พดูวาไม   
ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการเอนศีรษะหนี  เอามือกุมศีรษะ
เอามือปด หรือบอกวาพอแลว  เอนคอหลบ ยนคอ หรือยักไหล 
ขณะหว ี

  

3. เม่ือผูประเมินหวีผมให มีลักษณะเอามีลูบจบับริเวณท่ีเพิ่งหวีไป  
หรือกุมศีรษะเม่ือทําการหวีเสร็จ 

  

4. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีบงช้ีถึงการเจ็บปวด   

5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

9.  สวมหมวก พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ปดหมวกท้ิง     

เอาหมวกไปเก็บ  เดินหนี  เอนตัวหนี ไมยอมใหสัมผัสบริเวณ
ศีรษะเลย  สายหนา โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ยอมใหสวมหมวกไหมพรมได แตไมนาน พูด ทําเสียงหรือ
แสดงทาทางวาพอแลว 

  

3. ยอมใหผูประเมินสวมหมวกให  พอสวมเสร็จก็ถอดออกทันที   

4. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

 
 



 122

10.  สวมหนากาก พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน เอนศีรษะหนี    

ปดท้ิง  หยิบไปเก็บ  ยกมือกนัไมใหใส   กมหนาหลบไมใหใส  
ถอยหนี  เดนิหนี  สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   
เปนตน 

  

2. ยอมใหสวมหนากากแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบาย   

3. พอสวมหนากากเสร็จจะรีบถอดออกทันที   

4. แสดงสีหนา  หรือทาทางอยากจะถอดออก  หรือไมชอบท่ีตอง
ใสคางไว 

  

5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

11.  ติดสติกเกอรท่ีหนา พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

เอนตัวหลบ เอามือปด  สายหนา โบกมือ  พดูวาไม  ทําเสียงฮือ   
เปนตน 

  

2. ยอมใหติดสติกเกอรแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบาย  หยตีา     
ยกมุมปากข้ึน 

  

3. พอติดสติกเกอรเสร็จจะใชมือดึงออกอยางทันทีทันใด   

4. ยอมใหติดสติกเกอร แตยังไมทันเสร็จ ไมขอทําตอ แลวดึง  
สติกเกอรออก 

  

5. ยอมใหติดสติกเกอรจนเสร็จ  สักพักเร่ิมเอามือจับบริเวณที่ติด
หรือแสดงทาทาง ทําเสียง หรือพูดแสดงความตองการวาอยาก
แกะออก 

  

6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 
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12.  ทาแปง  พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

ปดกมหนา  บิดหนาหนี  สายหนา โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียง
ฮือ   เปนตน 

  

2. ยอมใหทาแปงแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบายขณะทาแปง   

3. แสดงทาทางหล่ิวตา หยีตา  หยีหนา มากกวาปกติขณะทาแปง
ให 

  

4. พอทาแปงเสร็จจะใชมือเช็ดแปงออกอยางทันทีทันใด   

5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

13.  แทตทูแสนสวย พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี  

ปดท้ิง  หดแขนเก็บ  สายหนา โบกมือ  พูดวาไม   ทําเสียงฮือ   
เปนตน 

 

 

 

2. เม่ือทําการดึงแผนลอกลายออก  มีพฤติกรรมท่ีแสดงออก       
ถึงความตองการท่ีจะเอาแทตทูออก  เชน  จองมอง   ช้ี ๆ  
อยากจะเอาออก  เอามือลูบ  พยายามแกะ  เอามือ แขนมาถูกัน  
สะบัดแขน  เอาแขนเช็ดพื้น เส้ือ  กางเกง 

  

3. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีบงช้ีถึงการเจ็บปวด   

4. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

14.  ทาโลชั่น พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี    เดินหนี   

ปดท้ิง  หดแขนเก็บ  สายหนา  โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   
เปนตน 

  

2. ยอมใหทาโลช่ันแตแสดงทาทางอึดอัด ไมสบาย   
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14.  ทาโลชั่น (ตอ) พบ ไมพบ 
3. พอทาโลช่ันเสร็จจะแสดงพฤติกรรมท่ีบงช้ีถึงความไมชอบ      

อยากเช็ดออก เชน  เอาแขนเช็ดเส้ือ กางเกง เบาะ  สะบัดแขน 
ขา  เอามือถูบริเวณท่ีทา หรือกางนิ้วมือออก กางแขน กางขา
ออก 

  

4. พูด  ทําเสียง หรือแสดงทาทางท่ีบงช้ีถึงการเจ็บปวด   

5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

15.  เลนลูกบอลยางรัด (rubber band ball) พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน ถอยหนี  เดนิหนี   

ปดท้ิง สายหนา โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   

3. พอหยิบลูกบอลยางรัด (rubber band ball) ข้ึนมาได            
ถือไดไมนาน จะปาท้ิงทันทีแลวไปหยิบใหม 

  

4. ลักษณะการหยิบจะใชนิว้หยิบ  หรือหยิบไมเต็มมือ              

ถือกําหลวม ๆ 

  

5. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

16.  กอกองทราย พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน จับมือผูประเมิน

ไปหยิบทราย  ลุกหนี   เดนิหนี   ผลักกระบะทรายออกไป    
สายหนา โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   

3. ไมนํามือลงไปในกระบะทราย แตใชเฉพาะบางสวนเชน นิ้วมือ 
ปลายนิ้ว หรือฝามือเข่ียไปมาหรือสัมผัสทรายดานบนของ
กระบะ  ใชมือหรือปลายน้ิวกวัก ตักทรายขึ้นมาใสแกว 

  

4. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางน้ิวมือออก        
เอามือปด หรือเช็ดมือทันทีเม่ือสัมผัสทรายหรือเม็ดทรายติดมือ 
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16.  กอกองทราย (ตอ) พบ ไมพบ 
5. เม่ือหยิบทรายไดแลวจะรีบหยิบและปลอยทรายใสแกวทันที    

มีลักษณะเรงรีบจนเกนิไป 

  

6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

17.  เลนโฟม/ครีมโกนหนวด พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน จับมือผูประเมิน

ไปละเลงโฟม/ครีมโกนหนวด  ลุกหนี   เดนิหนี  ผลักถาดโฟม/
ครีมโกนหนวดออกไป หรือยกถาดไปเก็บ  สายหนา  โบกมือ  
พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   

3. ไมนํามือลงไปในถาดโฟม/ครีมโกนหนวด  แตใชเฉพาะ
บางสวนเชน นิ้วมือ ปลายนิว้ หรือฝามือเข่ียไปมาหรือ
สัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดดานบน  ใชมือหรือปลายน้ิวจิ้ม
โฟม/ครีมโกนหนวด   

  

4. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางน้ิวมือออก หรือ
เช็ดมือทันทีเม่ือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวด  หรือโฟม/ครีม
โกนหนวดติดมือ 

  

5. เม่ือสัมผัสโฟม/ครีมโกนหนวดแลวจะรีบละเลง และชักมือออก
จากถาดทันที  มีลักษณะเรงรีบจนเกนิไป 

  

6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

18.  เลนกาวสี พบ ไมพบ 
1. พบพฤติกรรมหลีกเล่ียงท่ีจะทํากิจกรรม เชน จับมือผูประเมิน

ไปละเลงกาวสี  ลุกหนี   เดนิหนี  ผลักกระดาษท่ีมีกาวสีออกไป  
สายหนา โบกมือ  พูดวาไม  ทําเสียงฮือ   เปนตน 

  

2. ลังเลหรือใชเวลาตัดสินใจนานกอนทํากจิกรรม   
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18.  เลนกาวสี (ตอ) พบ ไมพบ 
3. ไมนํามือลงไปในกระดาษท่ีมีกาวสี แตใชเฉพาะบางสวน เชน  

นิ้วมือ ปลายนิว้ หรือฝามือเข่ียไปมาหรือสัมผัสกาวสีดานบน  
ใชมือหรือปลายน้ิวจิ้มกาวสี  

  

4. พบพฤติกรรมหลีกหนีโดยการสะบัดมือ กางน้ิวมือออก หรือ 
เช็ดมือทันทีเม่ือสัมผัสกาวสีหรือกาวสีติดมือ 

  

5. เม่ือสัมผัสกาวสีแลวจะรีบปมมือ และชักมือออกจาก
แผนกระดาษทันที  มีลักษณะเรงรีบจนเกินไป 

  

6. พูด  ทําเสียง  หรือแสดงทาทางรังเกียจ/ขยะแขยงท่ีจะตองทํา
กิจกรรมหรือแสดงลักษณะดังกลาวขณะทํากิจกรรม 

  

 

 

บันทึกพฤติกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสังเกตได 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ประวัติผูเขียน 
 
 

ช่ือ    นางสาวทิวาพร  เจิมจันทร 
 
วัน  เดือน  ปเกิด   26 เมษายน 2524 
 
ประวัติการศึกษา   สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนลําปางกลัยาณี
    อําเภอเมือง  จงัหวัดลําปาง  ปการศึกษา  2541 
    สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบําบัด 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ปการศึกษา  2545   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


