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การอนุญาตให้ใช้ M-CHAT-R/FTM
รำยกำรตรวจสอบออทิซึมในเด็กวัยหัดเดินฉบับดัดแปลงที่ได้รับกำรแก้ไขใหม่แล้ว พร้อมกับฉบับที่ใช้ในกำรติดตำมกำรประมวลผล(M-CHAT-R/F; Robins,
Fein, & Barton, 2009) เป็นเครื่องมือคัดกรอง 2 ขั้นตอนตำมอำกำรที่รำยงำนโดยพ่อแม่เพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อโรคออทิซึมสเปกตรัม (Autism
Spectrum Disorder; ASD) M-CHAT-R/F มีให้สำหรับกำรดำวน์โหลดเพื่อวัตถุประสงค์ในทำงคลินิก วิจัยและเพือ่ กำรศึกษำ กำรดำวน์โหลด M-CHAT-R/F
และวัสดุที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับอนุญำตจำก www.mchatscreen.com
M-CHAT-R/F เป็นเครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์ และกำรใช้ M-CHAT-R/F จะต้องทำตำมแนวทำงดังนี้
(1) กำรพิมพ์ M-CHAT-R ซ้ำ/กำรผลิตซ้ำจะต้องแสดงลิขสิทธิ์ที่ท้ำยกระดำษว่ำ (©2009 Robins, Fein, & Barton) กำรปรับปรุงแต่ละข้อ
กำรปรับปรุงคำแนะนำหรือกำรลำดับข้อจะกระทำไม่ได้ถ้ำปรำศจำกคำอนุญำตจำกผู้นิพนธ์
(2) กำรใช้ M-CHAT-R จะต้องใช้ทั้งหมด มีหลักฐำนที่ระบุวำ่ กำรทำเป็นชุดย่อยที่ประกอบด้วยข้อต่ำงๆไม่ได้ทำให้ได้ psychometric properties
ที่เพียงพอ
(3) คณะบุคคลที่สนใจจะผลิต M-CHAT-R/F ในรูปแบบกำรพิมพ์ (เช่นเป็นหนังสือหรือเป็นบทควำมในวำรสำร) หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ให้
ผู้อื่นได้ใช้ (เช่นใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบันทึกเวชระเบียนหรือ software packages อื่นๆ) เช่นนี้ต้องติดต่อ Diana Robins เพื่อขอคำอนุญำต
(mchatscreen2009@gmail.com)
(4) ถ้ำท่ำนเป็นส่วนหนึ่งของเวชปฏิบัตแิ ละท่ำนต้องกำรผนวกคำถำม M-CHAT-R ขั้นแรกเข้ำไปไว้ในเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (electronic
medical record, EMR) ในเวชปฏิบัตขิ องท่ำนเอง เช่นนี้ท่ำนได้รับกำรต้อนรับให้ทำได้ แต่ถ้ำท่ำนต้องกำรเผยแพร่ EMR ออกไปนอกเวชปฏิบัติ
เช่นนี้โปรดติดต่อ Diana Robins เพื่อคำอนุญำตและข้อตกลง
คาแนะนาสาหรับการใช้
สำมำรถใช้และให้คะแนน M-CHAT-R ในฐำนะที่เป็นงำนส่วนหนึ่งของคลินิกเด็กดี สำมำรถใช้โดยผู้ชำนำญโดยเฉพำะหรือนักวิชำชีพอื่นเพื่อกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงต่อ ASD เป้ำหมำยเบือ้ งต้นของ M-CHAT-R คือกำรทำให้ค่ำ sensitivity มีค่ำมำกที่สุด หมำยควำมว่ำเพือ่ ค้นหำผู้ป่วย ASD ได้จำนวนมำกที่สุด
ดังนั้นจึงมีค่ำ false negative rate สูง หมำยควำมว่ำไม่ใช่ว่ำเด็กทุกคนที่ได้คะแนนอยู่ในช่วงมีควำมเสี่ยงจะต้องถูกวินจิ ฉัยว่ำเป็น ASD เพือ่ แก้ไขประเด็นนี้
เรำได้พัฒนำคำถำมเพื่อติดตำม (M-CHAT-R/F) ขึ้นมำ แต่ผู้ใช้กย็ ังต้องตระหนักว่ำแม้จะมีฉบับติดตำมก็ตำมเด็กจำนวนหนึ่งที่มีนัยสำคัญที่ถูกคัดกรองว่ำ
ได้ผลบวกจำก M-CHAT-R ก็ไม่ได้ถูกวินจิ ฉัยว่ำเป็น ASD ก็มีเหมือนกัน อย่ำงไรก็ตำมเด็กเหล่ำนี้จะมีควำมเสี่ยงต่อโรคพัฒนำกำรอื่นๆหรือโรคพัฒนำกำร
ล่ำช้ำอย่ำงอื่น เด็กที่ได้รับกำรคัดกรองแล้วพบว่ำผลเป็นบวกจึงควรจะได้รับกำรประเมินต่อไป สำมำรถทำ M-CHAT-R ให้เสร็จได้ภำยในน้อยกว่ำสองนำที
คำแนะนำในกำร scoring สำมำรถดำวน์โหลดได้จำก http://www.mchatscreen.com เอกสำรที่เกี่ยวข้องกันก็สำมำรถดำวน์โหลดได้เช่นเดียวกัน
ขั้นตอนการคิดคะแนน (Scoring Algorithm)
ทุกข้อยกเว้นข้อ 2, 5 และข้อ 12 ถ้ำตอบสนองว่ำ “ไม่ใช่” จะเป็นกำรชีว้ ่ำเสี่ยงต่อกำรเป็น ASD ส่วนข้อ 2, 5 และข้อ 12 ถ้ำตอบว่ำ “ใช่” ก็จะเป็นกำรชี้วำ่
เสี่ยงต่อกำรเป็น ASD ชุดคำสั่งเป็นขั้นตอนต่อไปนี้จะทำให้ psychometric properties ของ M-CHAT-R มีค่ำมำกที่สดุ
ความเสี่ยงต่า:

คะแนนรวมเท่ากับ 0-2 ถ้ำเด็กอำยุน้อยกว่ำ 24 เดือนก็ให้คัดกรองอีกครั้งหนึ่งหลังวันเกิดปีที่ 2 ถ้ำยังได้คะแนนรวม 0-2 ก็ไม่ต้อง
ทำอะไรต่อยกเว้นว่ำกำรตรวจอย่ำงถี่ถ้วนระบุว่ำเสี่ยงต่อ ASD

ความเสี่ยงปานกลาง คะแนนรวมเท่ากับ 3-7 ให้ติดตำม (ทำ M-CHAT-R/F ขั้นที่สอง) เพื่อข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกำรตอบสนองแบบมีควำมเสี่ยง ถ้ำทำ
M-CHAT-R/F แล้วยังได้คะแนน 2 หรือมำกกว่ำจะหมำยควำมว่ำเด็กคนนั้นได้คะแนนคัดกรองเป็นบวก สิ่งที่ต้องทำคือ: กำรส่งต่อเด็ก
ไปรับกำรประเมินเพื่อกำรวินิจฉัยและประเมินว่ำเข้ำเกณฑ์สำหรับ early intervention หรือไม่ ถ้ำคะแนนในตอนติดตำมได้ 0-1
เช่นนี้เด็กจะได้คะแนนคัดกรองเป็นลบ ก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปยกเว้นกำรตรวจอย่ำงถี่ถ้วนระบุวำ่ เสี่ยงต่อ ASD อย่ำงไรก็ตำมเด็กควร
จะได้รับกำรคัดกรองอีกครั้งในคลินิกเด็กดีครั้งต่อไป
ความเสี่ยงสูง

คะแนนรวมเท่ากับ 8-20 เป็นทีย่ อมรับได้ว่ำไม่ต้องติดตำมแล้วและให้ส่งต่อทันทีเพื่อกำรประเมินเพื่อกำรวินจิ ฉัยและประเมินว่ำ
เข้ำเกณฑ์สำหรับ early intervention หรือไม่
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แบบสอบถาม M-CHAT-R/FTM ฉบับภาษาไทย

โปรดตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ลูกของท่านมักทา โดยพยายามตอบคาถามทุกข้อ ถ้าพฤติกรรมนั้นไม่ค่อยเกิดขึ้น (เช่น ท่าน
เห็นพฤติกรรมดังกล่าวเพียง 1 หรือ 2 ครั้ง) โปรดตอบว่าลูกของท่านไม่ได้ทาพฤติกรรมในข้อนั้นๆ
1. ถ้ำคุณชี้ไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในห้อง ลูกของคุณมองไปที่สิ่งนั้นหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณชี้ไปที่ของเล่นหรือสัตว์เลี้ยง ลูกของคุณมองไปที่ของเล่นหรือสัตว์เลี้ยงนั้นหรือไม่)
2. คุณเคยรู้สึกสงสัยหรือไม่ว่ำลูกของคุณหูหนวก
3. ลูกของคุณรู้จักเล่นสมมติหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น เล่นสมมติดื่มน้ำจำกถ้วยเปล่ำ เล่นสมมติว่ำพูดโทรศัพท์ เล่นสมมติว่ำป้อนอำหำรให้
ตุ๊กตำหรือตุ๊กตำสัตว์)
4. ลูกของคุณชอบปีนป่ำยสิ่งของหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ของเล่นในสนำมเด็กเล่น หรือบันได)
5. ลูกของคุณเคลื่อนไหวนิ้วมือแบบแปลกๆอยู่ใกล้ๆกับลูกตำของเขำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณกระดิกนิ้วไปมำใกล้ลูกตำของ
เขำ)
6. ลูกของคุณใช้นิ้วหนึ่งนิ้วชี้ไปเพื่อเป็นกำรขอบำงสิ่งบำงอย่ำงหรือเพื่อขอควำมช่วยเหลือหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ชี้ไปที่ขนม หรือ ของเล่นที่เขำหยิบไม่ถึง)
7. ลูกของคุณใช้นิ้วหนึ่งนิ้วชี้ไปเพื่อบอกคุณว่ำสิ่งนั้นน่ำสนใจหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ชี้ไปที่เครื่องบินบนท้องฟ้ำ หรือ รถบรรทุกบนถนน)
8. ลูกของคุณสนใจเด็กคนอื่นบ้ำงหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณมองไปที่เด็กคนอื่น ยิ้มให้ หรือ เดินไปหำเด็กคนอื่นบ้ำงหรือไม่)
9. ลูกของคุณอวดสิ่งของโดยนำมำให้คุณดูหรือชูสิ่งของที่อยำกอวดให้แก่คุณได้เห็น ใช่หรือไม่ / ข้อนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นกำรขอ
ควำมช่วยเหลือแต่เป็นกำรอยำกให้คุณมีส่วนร่วมเท่ำนั้น (ตัวอย่างเช่น อวดคุณว่ำมีดอกไม้ มีตุ๊กตำสัตว์ หรืออวดรถยนต์ของเล่น)
10. ลูกของคุณตอบสนองเวลำที่คุณเรียกชื่อเขำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกชื่อเขำ เขำก็จะเงยหน้ำมองคุณ พูดกับคุณหรือทำ
เสียงอ้อแอ้ หรือ ถ้ำเขำทำอะไรอยู่เขำก็จะหยุด)
11. เมื่อคุณยิ้มให้กับลูกของคุณ เขำยิ้มตอบหรือไม่
12. ลูกของคุณอำรมณ์เสียเมื่อได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นประจำวันหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณจะกรีดร้องหรือร้องไห้เมื่อได้ยินเสียง เช่น
เสียงเครื่องดูดฝุ่น หรือ เสียงดนตรีดังๆ)
13. ลูกของคุณเดินหรือไม่
14. ลูกของคุณสบตำคุณเวลำที่คุณคุยกับเขำ เล่นกับเขำหรือแต่งตัวให้เขำ หรือไม่
15. ลูกของคุณพยำยำมเลียนแบบสิ่งที่คุณทำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น โบกมือบ๊ำยบำย ปรบมือหรือ ทำเสียงขบขันตำมที่คุณทำ)
16. ถ้ำคุณหันไปมองบำงสิ่งบำงอย่ำง ลูกของคุณหันไปมองหำว่ำคุณกำลังมองอะไรหรือไม่
17. ลูกของคุณพยำยำมทำให้คุณมองดูเขำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณจะมองมำที่คุณเพื่อขอคำชม หรือไม่ หรือ พูดว่ำ “ดูนี่”
หรือ “ดูหนูซ”ิ )
18. ลูกของคุณเข้ำใจคุณเมื่อคุณบอกให้เขำทำบำงสิ่งบำงอย่ำงหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณเข้ำใจคำพูดที่ว่ำ “วำงหนังสือไว้บนโต๊ะ” หรือ “เอำผ้ำขนหนูมำให้หน่อยนะ” เข้ำใจได้โดยคุณไม่ต้องชี้)
19. ถ้ำมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ลูกของคุณจะมองดูหน้ำคุณเพื่อดูว่ำคุณรู้สึกอย่ำงไร
(ตัวอย่างเช่น ถ้ำลูกของคุณได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงขบขันๆหรือเห็นของเล่นใหม่ๆ เขำมองหน้ำคุณหรือไม่)
20. ลูกของคุณชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่หรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ชอบถูกจับแกว่งหรือจับเด้งขึ้นลงไปมำบนเข่ำของคุณ)

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

แปลโดยโครงกำรวิจัย “กำรเพิ่มควำมสำมำรถของผู้ปกครองในกำรคัดกรองบุตรที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมโดยใช้เทคโนโลยี” ในแผนกำรวิจยั “กำรพัฒนำ
นวัตกรรมสำหรับกำรช่วยเหลือบุคคลที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมที่สอดคล้องกับบริบททำงสังคมไทยตำม 4 กลไกหลักของออทิซึมสเปกตรัมโรดแมป”
ผศ.พญ.กุศลำภรณ์ ชัยอุดมสม รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร ผศ.นพ.ชำญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ นำงสมจิตร์ หร่องบุตรศรี รศ.นพ.พงศธร พหลภำคย์ ศ.นพ.สุชำติ
พหลภำคย์
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แบบ M-CHAT-R ฉบับภาษาไทย ฉบับติดตามการประเมิน (M_CHAT_R/F)TM
การอนุญาตให้ใช้
รำยกำรตรวจสอบออทิซึมในเด็กวัยหัดเดินฉบับดัดแปลงที่ได้รับกำรแก้ไขใหม่แล้ว พร้อมกับฉบับที่ใช้ในกำรติดตำมกำรประมวลผล(M-CHAT-R/F; Robins, Fein,
& Barton, 2009) ถูกออกแบบมำให้คู่กบั M-CHAT-R ผูอ้ ่ำนสำมำรถดำวน์โหลด M-CHAT-R/F ได้จำก www.mchatscreen.com
M-CHAT-R/F เป็นเครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์ กำรใช้เครื่องมือนี้จะถูกจำกัดใช้ได้เฉพำะผู้นิพนธ์และผูถ้ ือลิขสิทธิ์ อำจจะใช้ M-CHAT-R และ M-CHAT-R/F เพื่อ
วัตถุประสงค์ทำงคลินิก วิจยั และทำงกำรศึกษำ แม้ว่ำเรำจะให้ใช้เครื่องมือนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ แต่เครื่องมือนี้ก็มีลิขสิทธิ์และไม่ใช่แหล่งข้อมูลเปิด
ดังนั้นใครก็ตำมที่สนใจจะใช้ M-CHAT-R/F ในทำงกำรค้ำหรือจะสร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ให้ติดต่อขอกับ Diana L. Robins ที่
mchatscreen2009gmail.com

คาแนะนาสาหรับการใช้
M-CHAT-R/F ถูกออกแบบมำเพือ่ ใช้กับ M-CHAT-R แบบ M-CHAT-R เป็นเครื่องมือที่ valid สำหรับกำรคัดกรองเด็กวัยหัดเดินอำยุระหว่ำง 16-30 เดือน
เพื่อกำรประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงต่อโรคออทิซึมสเปกตรัมหรือไม่ (Autism Spectrum Disorder หรือ ASD) ผู้ใช้พึงตระหนักว่ำแม้วำ่ จะได้ประมวลติดตำมแล้ว
ก็ตำม แต่เด็กจำนวนหนึ่งที่มีนัยสำคัญทีท่ ำ M-CHAT-R แล้วไม่ผ่ำนแต่ก็ไม่ได้รับกำรวินิจฉัยว่ำเป็นโรค ASD ก็มีเหมือนกัน อย่ำงไรก็ตำมเด็กเหล่ำนี้จะมีควำมเสี่ยง
ต่อกำรเป็นโรคพัฒนำกำรอย่ำงอื่นหรือโรคพัฒนำกำรล่ำช้ำอย่ำงอื่น ดังนั้นจึงต้องประเมินเพื่อติดตำมถ้ำเด็กได้ผลบวกจำกกำรคัดกรองนี้
เมื่อคุณพ่อคุณแม่ทำ M-CHAT-R เสร็จก็ให้ให้คะแนนแก่เครื่องมือตำมคำแนะนำที่ได้ให้ไว้ ถ้ำเด็กได้รับกำรคัดกรองว่ำได้ผลเป็นบวก ให้ผู้สัมภำษณ์ทำแบบ
สัมภำษณ์สมบูรณ์โดยเลือกทำข้อที่เด็กทำแล้วไม่ผ่ำนจำก M-CHAT-R เฉพำะข้อทำแล้วไม่ผ่ำนในกำรทำครั้งแรกเท่ำนัน้ ที่ต้องไปทำในกำรสัมภำษณ์ที่สมบูรณ์
รำยละเอียดในกำรสัมภำษณ์แต่ละหน้ำจะสอดคล้องกับแต่ละข้อใน M-CHAT-R ให้ทำตำมผังตำมแบบ มีกำรถำมคำถำมจนกระทั่งได้คะแนนว่ำผ่ำนหรือไม่ผ่ำน
คุณพ่อคุณแม่อำจจะตอบคำถำมในบทสัมภำษณ์วำ่ “อำจจะ” ก็ได้ กรณีที่คุณพ่อคุณแม่ตอบว่ำ “อำจจะ” ก็ให้ถำมว่ำคำตอบที่พบบ่อยกว่ำควรจะเป็น “ใช่” หรือ
“ไม่ใช่” แล้วให้ทำแบบสัมภำษณ์ต่อไปตำมคำตอบที่ได้ กรณีที่มีโอกำสจะตอบว่ำ “เป็นอย่ำงอื่น” ผู้สัมภำษณ์ก็จะต้องใช้กำรตัดสินใจของตนเองเพื่อตัดสินว่ำ
คำตอบควรจะเป็นผ่ำนหรือไม่ผ่ำน
ให้คะแนนแต่ละข้อใน M-CHAT-R/F (ซึง่ ประกอบด้วยข้อต่ำงๆเหมือนกับใน M-CHAT-R แต่คำตอบ ใช่/ไม่ใช่ ได้ถูกเปลีย่ นเป็น ผ่ำน/ไม่ผ่ำน) กำรสัมภำษณ์จะ
ถือว่ำได้ผลบวกถ้ำเด็กไม่ผ่ำนในข้อใดก็ได้สองข้อในฉบับติดตำม ถ้ำเด็กถูกตัดสินว่ำได้รับกำรคัดกรองแล้วได้ผลบวก เช่นนี้จะต้องแนะนำอย่ำงยิ่งว่ำเด็กควรจะ
ได้รับกำรส่งต่อเพื่อกำรวินิจฉัยและกำรช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเร็วที่สุดเท่ำทีจ่ ะทำได้ อย่ำงไรก็ตำมถ้ำหำกว่ำผู้ให้บริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพหรือคุณพ่อคุณแม่มี
ควำมกังวลเกีย่ วกับโรค ASDs อยู่แล้ว เช่นนี้ก็ควรจะส่งต่อเด็กไปรับกำรประเมินต่อไปไม่ว่ำผลกำรให้คะแนนจำก M-CHAT-R หรือ M-CHAT-R/F จะเป็นอย่ำงไร
ก็ตำม
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แผ่นให้คะแนน M-CHAT-R ฉบับติดตามการประเมินTM ฉบับภาษาไทย

โปรดสังเกตว่า: คาตอบ ใช่/ไม่ใช่ ได้ถูกแทนที่ด้วยคาตอบ ผ่าน/ไม่ผ่าน

1. ถ้ำคุณชี้ไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในห้อง ลูกของคุณมองไปที่สิ่งนั้นหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณชี้ไปที่ของเล่นหรือสัตว์เลี้ยง ลูกของคุณมองไปที่ของเล่นหรือสัตว์เลี้ยงนั้นหรือไม่)
2. คุณเคยรู้สึกสงสัยหรือไม่ว่ำลูกของคุณหูหนวก
3. ลูกของคุณรู้จักเล่นสมมติหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น เล่นสมมติดื่มน้ำจำกถ้วยเปล่ำ เล่นสมมติว่ำพูดโทรศัพท์ เล่นสมมติว่ำป้อนอำหำรให้
ตุ๊กตำหรือตุ๊กตำสัตว์)
4. ลูกของคุณชอบปีนป่ำยสิ่งของหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ของเล่นในสนำมเด็กเล่น หรือบันได)
5. ลูกของคุณเคลื่อนไหวนิ้วมือแบบแปลกๆอยู่ใกล้ๆกับลูกตำของเขำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณกระดิกนิ้วไปมำใกล้ลูกตำของ
เขำ)
6. ลูกของคุณใช้นิ้วหนึ่งนิ้วชี้ไปเพื่อเป็นกำรขอบำงสิ่งบำงอย่ำงหรือเพื่อขอควำมช่วยเหลือหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ชี้ไปที่ขนม หรือ ของเล่นที่เขำหยิบไม่ถึง)
7. ลูกของคุณใช้นิ้วหนึ่งนิ้วชี้ไปเพื่อบอกคุณว่ำสิ่งนั้นน่ำสนใจหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ชี้ไปที่เครื่องบินบนท้องฟ้ำ หรือ รถบรรทุกบนถนน)
8. ลูกของคุณสนใจเด็กคนอื่นบ้ำงหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณมองไปที่เด็กคนอื่น ยิ้มให้ หรือ เดินไปหำเด็กคนอื่นบ้ำงหรือไม่)

ผ่ำน ไม่ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

ผ่ำน
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

9. ลูกของคุณอวดสิ่งของโดยนำมำให้คุณดูหรือชูสิ่งของที่อยำกอวดให้แก่คุณได้เห็น ใช่หรือไม่ / ข้อนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำเป็นกำรขอ ผ่ำน
ควำมช่วยเหลือแต่เป็นกำรอยำกให้คุณมีส่วนร่วมเท่ำนั้น (ตัวอย่างเช่น อวดคุณว่ำมีดอกไม้ มีตุ๊กตำสัตว์ หรืออวดรถยนต์ของเล่น)

ไม่ผ่ำน

10. ลูกของคุณตอบสนองเวลำที่คุณเรียกชื่อเขำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกชื่อเขำ เขำก็จะเงยหน้ำมองคุณ พูดกับคุณหรือทำ ผ่ำน
เสียงอ้อแอ้ หรือ ถ้ำเขำทำอะไรอยู่เขำก็จะหยุด)

ไม่ผ่ำน

11. เมื่อคุณยิ้มให้กับลูกของคุณ เขำยิ้มตอบหรือไม่

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

12. ลูกของคุณอำรมณ์เสียเมื่อได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นประจำวันหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณจะกรีดร้องหรือร้องไห้เมื่อได้ยินเสียง เช่น
เสียงเครื่องดูดฝุ่น หรือ เสียงดนตรีดังๆ)
13. ลูกของคุณเดินหรือไม่
14. ลูกของคุณสบตำคุณเวลำที่คุณคุยกับเขำ เล่นกับเขำหรือแต่งตัวให้เขำ หรือไม่
15. ลูกของคุณพยำยำมเลียนแบบสิ่งที่คุณทำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น โบกมือบ๊ำยบำย ปรบมือหรือ ทำเสียงขบขันตำมที่คุณทำ)

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

16. ถ้ำคุณหันไปมองบำงสิ่งบำงอย่ำง ลูกของคุณหันไปมองหำว่ำคุณกำลังมองอะไรหรือไม่
ผ่ำน
17. ลูกของคุณพยำยำมทำให้คุณมองดูเขำหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณจะมองมำที่คุณเพื่อขอคำชม หรือไม่ หรือ พูดว่ำ “ดูนี่” ผ่ำน
หรือ “ดูหนูซ”ิ )

ไม่ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

18. ลูกของคุณเข้ำใจคุณเมื่อคุณบอกให้เขำทำบำงสิ่งบำงอย่ำงหรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ลูกของคุณเข้ำใจคำพูดที่ว่ำ “วำงหนังสือไว้บนโต๊ะ” หรือ “เอำผ้ำขนหนูมำให้หน่อยนะ” เข้ำใจได้โดยคุณไม่ต้องชี้)
19. ถ้ำมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ลูกของคุณจะมองดูหน้ำคุณเพื่อดูว่ำคุณรู้สึกอย่ำงไร
(ตัวอย่างเช่น ถ้ำลูกของคุณได้ยินเสียงแปลกๆหรือเสียงขบขันๆหรือเห็นของเล่นใหม่ๆ เขำมองหน้ำคุณหรือไม่)
20. ลูกของคุณชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่หรือไม่
(ตัวอย่างเช่น ชอบถูกจับแกว่งหรือจับเด้งขึ้นลงไปมำบนเข่ำของคุณ)

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

แปลโดยโครงกำรวิจัย “กำรเพิ่มควำมสำมำรถของผู้ปกครองในกำรคัดกรองบุตรที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมโดยใช้เทคโนโลยี” ในแผนกำรวิจยั “กำรพัฒนำ
นวัตกรรมสำหรับกำรช่วยเหลือบุคคลที่มีภำวะออทิซึมสเปกตรัมที่สอดคล้องกับบริบททำงสังคมไทยตำม 4 กลไกหลักของออทิซึมสเปกตรัมโรดแมป”
ผศ.พญ.กุศลำภรณ์ ชัยอุดมสม รศ.พญ.นิรมล พัจนสุนทร ผศ.นพ.ชำญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ นำงสมจิตร์ หร่องบุตรศรี รศ.นพ.พงศธร พหลภำคย์ ศ.นพ.สุชำติ
พหลภำคย์
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1. เมื่อคุณชี้ไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งในห้อง __________มองไปที่สิ่งนั้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันว่ำเขำ/เธอจะตอบสนองอย่ำงไรถ้ำ
คุณชี้ไปที่บำงสิ่งบำงอย่ำง (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่แสดง
ว่าผ่านได้ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ก็ให้ถามทีละข้อ)

ถ้ำคุณชี้ไปที่บำงสิ่งบำงอย่ำง สิ่งทีล่ ูกของคุณมักจะทำ
เสมอๆคืออะไร

ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่าน
มองไปที่สิ่งของ
ชี้ไปที่สิ่งของ
มองดูและให้ควำมเห็นเกีย่ วกับสิ่งของ
ถ้ำพ่อแม่ชี้และพูดว่ำ “ดู” ลูกก็จะมองตำม

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่






ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำผ่าน
เท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

ผ่าน

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่






ตัวอย่างที่แสดงว่าไม่ผ่าน
เพิกเฉยพ่อแม่
มองดูรอบๆ ห้องอย่ำงไม่มีจุดหมำย
มองดูที่นิ้วของพ่อแม่

ใช่  ไม่ใช่ 
ใช่  ไม่ใช่ 
ใช่  ไม่ใช่ 

ใช่กับทั้งตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ
ผ่านและไม่ผ่าน

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำไม่ผ่าน

อย่ำงไหนที่เขำ/เธอทำบ่อยที่สุด

ไม่ผ่าน

เท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

ที่พบบ่อยที่สุดคือตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ

ที่พบบ่อยที่สุดคือตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน
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ไม่ผ่าน

2. คุณรายงานว่าคุณสงสัยว่าลูกของคุณหูหนวก อะไรทาให้คุณสงสัยอย่างนั้น
เขา/เธอ…...............................
เพิกเฉยต่อเสียงบ่อยๆ
เพิกเฉยต่อผูค้ นบ่อยๆ

ใช่
ใช่

ไม่ใช่ กับทั้งสองข้อ




ผลกำรตรวจสอบกำรได้ยินเป็นอย่ำงไร (เลือกตอบข้อเดียว)




ไม่ผ่าน

ลูกของคุณเคยได้รับกำรตรวจสอบกำรได้ยินใช่หรือไม่

ใช่

กำรได้ยินเป็นปกติ 
กำรได้ยินต่ำกว่ำปกติ 
ผลกำรตรวจสอบยังไม่สำมำรถสรุปได้หรือผลยังไม่ชัดเจน 
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ใช่ กับข้อใดข้อหนึ่ง

ผ่าน

ให้ถามเด็กทุกคนด้วย

ไม่ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่

3. ____________เล่นสมมติหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉัน 1 ตัวอย่ำงที่แสดงว่ำเขำ/เธอเล่น
สมมติ (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตาม
ตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

เขา/เธอมักจะ…………………………ใช่หรือไม่
เล่นสมมติว่ำดื่มจำกถ้วยของเล่น
เล่นสมมติว่ำกินจำกช้อนหรือส้อมของเล่น
เล่นสมมติว่ำพูดโทรศัพท์
เล่นสมมติว่ำป้อนตุ๊กตำคนหรือตุ๊กตำสัตว์ด้วยอำหำรจริงๆ หรืออำหำรตำมที่จินตนำกำร
ผลักรถเหมือนหนึ่งว่ำมันวิ่งบนถนนที่สมมติขึ้น
สมมติว่ำตนเองเป็นหุ่นยนต์ เครื่องบิน นำงระบำหรือเป็นตัวละครอืน่ ๆที่ชื่นชอบ
ตั้งหม้อของเล่นบนเตำที่สมมติขึ้น
ผัดอำหำรตำมทีจ่ ินตนำกำรขึ้น
ใส่หุ่นที่ออกแอคชั่นได้หรือตุ๊กตำเข้ำไปในรถหรือรถบรรทุกเหมือนหนึ่งมันเป็นคนขับหรือผู้โดยสำร
เล่นสมมติว่ำกำลังดูดฝุ่นพรม กวำดพื้น ตัดหญ้ำในสนำมหญ้ำ

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

อื่นๆ (อธิบำย)

ใช่ 

ใช่กับข้อใดข้อหนึ่ง

ไม่ใช่กับทุกข้อ

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่












ไม่ใช่ 

4. ________ชอบปีนป่ายสิ่งของใช่หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันเกี่ยวกับบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เขำ/
เธอ สนุกกับกำรปีนป่ำย (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่
แสดงว่าผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

เขา/เธอ สนุกกับการปีนป่าย..........ใช่หรือไม่
บันได
เก้ำอี้
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น

ใช่กับข้อใดข้อหนึ่ง

ผ่าน
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ใช่
ใช่
ใช่
ใช่






ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่






ไม่ใช่กับทุกข้อ

ไม่ผ่าน

5. ___________เคลื่อนไหวนิ้วมือแบบแปลกๆอยู่ใกล้ๆกับลูกตาของเขา/เธอใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

อธิบำยอำกำรเคลื่อนไหวเหล่ำนีด้ ว้ ย (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่าน
ตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

เขา/เธอ เคย.....................................
(ข้างล่างนี้คือตัวอย่างที่แสดงว่าผ่าน)
มองดูที่มือ
ใช่  ไม่ใช่ 
เคลื่อนไหวนิ้วมือเมื่อเล่นจ๊ะเอ๋ ใช่  ไม่ใช่ 

ใช่ กับข้อข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่งโดยที่ไม่
มีข้อใดๆ เลยที่แสดงว่ำไม่ผ่ำน

ผ่าน

เขา/เธอ ...............................
(ข้างล่างนี้คือตัวอย่างที่แสดงว่าไม่ผ่าน)
กระดิกนิ้วมือไปมำใกล้ตำของเขำ/เธอ
เอำมือของเขำ/เธอขึ้นมำอยู่ใกล้ตำของเขำ/เธอ
เอำมือของเขำ/เธอออกไปอยู่ที่ข้ำงๆ ของตำของ
เขำ/เธอ
โบกมือของเขำ/เธอขึ้นลงอยู่ใกล้ๆใบหน้ำของ
เขำ/เธอ
อื่นๆ (อธิบำย)

ไม่ใช่กับทุกข้อข้ำงต้น

ใช่  ไม่ใช่ 
ใช่  ไม่ใช่ 
ใช่  ไม่ใช่ 
ใช่  ไม่ใช่ 
ใช่  ไม่ใช่ 

ใช่กับข้อข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่ง
อำกำรนี้เกิดขึ้นมำกกว่ำ
สัปดำห์ละ 2 ครั้ง ใช่หรือไม่

ผ่าน

ไม่ใช่

ใช่
ไม่ผ่าน
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6. ___________ใช้นิ้วหนึ่งนิ้วชี้ไปเพื่อเป็นการขอบางสิ่งบางอย่างหรือเพื่อขอความช่วยเหลือหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
ผ่าน

ถ้ำมีบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ลูกของคุณต้องกำรแต่เอื้อมไปหำไม่ถึงเช่นขนมหรือ
ตุ๊กตำซึ่งอยู่เกินเอื้อม เขำ/เธอจะเอำมำได้อย่ำงไร (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้
ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

เขา/เธอ ..........ใช่หรือไม่
เอื้อมไปหำสิ่งของด้วยมือของเขำ/เธอทั้งมือ
พำคุณไปหำสิ่งของนั้น
พยำยำมให้ได้สิ่งของเพื่อตัวเขำ/เธอเอง
ขอสิ่งของนั้นด้วยคำพูดหรือด้วยกำรส่งเสียง

ใช่กับข้อข้ำงต้นข้อใดข้อหนึ่ง

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่






ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ไม่ใช่กับทุกข้อข้ำงต้น

ถ้ำคุณพูดว่ำ “ไหนนะ บอกหน่อย”
เขำ/เธอจะชีไ้ ปที่สิ่งนั้นหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ผ่าน
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ไม่ผ่าน

7. ถ้าผู้สัมภาษณ์เพิ่งเสร็จจากการถามข้อ 6 ก็ให้เริ่มถามข้อนี้ดังนี้ : เราเพิ่งเสร็จจากการถามเกี่ยวกับการใช้
นิ้วหนึ่งนิ้วชี้ไปเพื่อเป็นการขอบางสิ่งบางอย่าง ต่อไปนี้ก็จะถามทุกข้อต่อไปนี้นะ ___________ชี้ด้วย
นิ้วมือนิ้วหนึ่งใช่หรือไม่เพื่อจะแสดงให้คุณเห็นว่ามีบางสิ่งน่าสนใจ

ใช่

ไม่ใช่

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันเกี่ยวกับบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เขำ/
เธอ อำจจะชี้ไปเพื่อแสดงให้คุณเห็น (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้
ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามที
ละข้อ)

บางครั้งลูกของคุณต้องการให้คุณมองไปที่บางสิ่ง
บางอย่างที่น่าสนใจใช่หรือไม่เช่น...
เครื่องบินบนฟ้ำ
ใช่ 
รถบรรทุกบนถนน
ใช่ 
แมลงบนพื้น
ใช่ 
สัตว์ในลำนบ้ำน
ใช่ 

ลูกของคุณทำอย่ำงไรในกำรเรียกควำมสนใจจำกตัวคุณ
เขำ/เธอจะชี้ด้วยนิ้วมือใช่หรือไม่

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่






ใช่กับข้อใดข้อหนึ่ง

ไม่ใช่กับทุกข้อข้ำงต้น

ใช่

ไม่ใช่

อันนี้ทำเพื่อบอกว่ำเขำสนใจอะไร
ไม่ใช่เพื่อขอควำมช่วยเหลือใช่
หรือไม่

ไม่ใช่

ไม่ผ่าน

ใช่ หรือทั้งแสดงว่าสนใจและต้องการความช่วยเหลือ

ผ่าน
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ไม่ผ่าน

8. __________ของคุณสนใจเด็กคนอื่นบ้างหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เขำ/เธอ สนใจในเด็กที่ไม่ใช่พี่ชำยน้องชำยหรือพี่สำว
น้องสำวใช่หรือไม่

ใช่
ผ่าน

เมื่อคุณอยู่ทสี่ นำมเด็กเล่นหรือห้ำงสรรพสินค้ำ ลูกของ
คุณมักจะปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆ ใช่หรือไม่

ไม่ใช่
ลูกของคุณตอบสนองอย่ำงไร (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้
ให้ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตามตัวอย่าง
ข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

ลูกของคุณ............. ใช่หรือไม่
เล่นกับเด็กคนอื่น
พูดกับเด็กคนอื่น
พูดอ้อแอ้หรือส่งเสียงอยู่ในลำคอ
สังเกตเด็กคนอื่น
ยิ้มให้กับเด็กคนอื่น
ทำอำยในตอนแรกแต่ต่อไปก็ยิ้มให้ได้
รู้สึกตื่นเต้นเมื่ออยู่กับเด็กอื่น

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่









ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่กับข้อใดข้อหนึ่ง

ไม่ใช่

ใช่









ไม่ใช่กับทุกข้อ

ไม่ผ่าน

ข้ำงต้น

เขำ/เธอ ตอบสนองต่อเด็กคนอื่นมำกกว่ำ
รวมเวลำแล้วมำกกว่ำครึ่งหนึ่ง

ข้ำงต้น
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ใช่

ไม่ใช่

ผ่าน

ไม่ผ่าน

9. __________อวดสิ่งของโดยนามาให้คุณดูหรือชูสิ่งของที่อยากอวดให้แก่คุณได้เห็นใช่หรือไม่ ข้อนี้ไม่ได้
หมายความว่าเป็นการขอความช่วยเหลือแต่เป็นการอยากให้คุณมีส่วนร่วมเท่านั้น

ไม่ใช่

ใช่

บางครั้งลูกของคุณก็นา.......................มาให้คุณใช่หรือไม่
ภำพหรือตุ๊กตำเพียงเพื่อจะโชว์ให้คุณได้เห็น
ใช่ 
ภำพวำดที่เขำ/เธอเพิ่งทำเสร็จ
ใช่ 
ดอกไม้ที่เขำ/เธอเด็ดมำ
ใช่ 
ตัวแมลงที่เขำ/เธอพบที่สนำมหญ้ำ
ใช่ 
บล็อกต่อ 2-3 อันที่เขำ/เธอ เพิ่งต่อกันเสร็จ
ใช่ 
อื่นๆ (อธิบำย)
ใช่ 

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันเกี่ยวกับบำงสิ่งเขำ/เธออำจจะ
นำมำให้คุณดูหรือจับยกขึ้นให้คุณดู (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้
แม้เพียงหนึ่งตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตามตัวอย่างข้างล่าง
ก็ให้ถามทีละข้อ)

ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่

ใช่กับข้อใดข้อหนึ่งข้ำงต้น
บำงครั้งก็เป็นเพียงอวดคุณไม่ใช่เพือ่
รับกำรช่วยเหลือใช่หรือไม่

ใช่
ผ่าน
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ไม่ใช่

ไม่ใช่กับทุกข้อข้ำงต้น

ไม่ผ่าน








10. ___________ตอบสนองต่อการที่คุณเรียกชื่อเขา/เธอใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่
ถ้ำเขำ/เธอไม่ได้กำลังสนุกหรือกำลังสนใจบำงสิ่งบำงอย่ำง ถ้ำคุณ
เรียกชื่อของเขำ/เธอ เขำ/เธอจะทำอย่ำงไร (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้
ตัวอย่างที่แสดงว่าไม่ผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันว่ำถ้ำคุณเรียกชื่อของ
เขำ/เธอ เขำ/เธอจะตอบสนองอย่ำงไร (ถ้าพ่อ
แม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตาม
ตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

เขา/เธอ....................ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นการตอบสนองที่แสดงว่าผ่าน)
มองหำ
ใช่ 
พูดหรือพูดอ้อแอ้
ใช่ 
เขำ/เธอจะหยุดในสิ่งที่เขำ/เธอกำลังทำ
ใช่ 

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ
ผ่านเท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 

เขา/เธอ...............................ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นการตอบสนองทีแ่ สดงว่าไม่ผ่าน)
ไม่ตอบสนองใดๆ เลย
ใช่
ดูเหมือนจะได้ยินแต่ก็เพิกเฉยต่อพ่อแม่ ใช่
จะตอบสนองต่อเมื่อพ่อแม่อยู่ตรงระดับ ใช่
ใบหน้ำของเด็กเลย
ตอบสนองเฉพำะเมื่อถูกสัมผัสเท่ำนั้น
ใช่

ใช่กับทั้งตัวอย่ำงทั้งที่แสดงว่ำผ่านและไม่ผ่าน

 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 
 ไม่ใช่ 

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำไม่ผ่าน
เท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

อย่ำงไหนที่เขำ/เธอทำบ่อยที่สุด

ผ่าน

กำรตอบสนอง
ที่แสดงว่ำผ่าน
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กำรตอบสนองที่
แสดงว่ำไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

11. เมื่อคุณยิ้มให้________เขา/เธอยิ้มตอบให้คุณใช่หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

อะไรทำให้______ยิ้ม (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตาม
ตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

ผ่าน

ลูกของคุณ....ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการตอบสนองที่แสดงว่าผ่าน)
ยิ้มเมื่อคุณยิ้มให้
ใช่ 
ไม่ใช่ 
ยิ้มเมื่อคุณเข้ำมำในห้อง
ใช่ 
ไม่ใช่ 
ยิ้มเมื่อคุณกลับจำกที่ไกลๆ
ใช่ 
ไม่ใช่ 

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ
ผ่านเท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

เขา/เธอ .............ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างการตอบสนองที่แสดงว่าไม่ผา่ น)
ยิ้มเสมอๆ
ใช่  ไม่ใช่ 
ยิ้มให้กับตุ๊กตำหรือกิจกรรมที่ชื่นชอบ
ใช่  ไม่ใช่ 
ยิ้มไปเรื่อยหรือยิ้มโดยไม่มเี ป้ำหมำย
ใช่  ไม่ใช่ 

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำไม่ผ่าน
ใช่กับทั้งตัวอย่ำงที่แสดงว่ำผ่านและไม่ผ่าน

เท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

อย่ำงไหนที่เขำ/เธอทำบ่อยกว่ำกัน

ผ่าน

กำรตอบสนอง
ที่แสดงว่ำผ่าน
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กำรตอบสนองที่
แสดงว่ำไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

12. ____________อารมณ์เสียเมื่อได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นประจาวันหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ลูกของคุณมีปฏิกิริยาในทางลบต่อเสียงของ...................ใช่หรือไม่
เครื่องซักผ้ำ
ใช่ 
ไม่ใช่
เด็กร้อง
ใช่ 
ไม่ใช่
เครื่องดูดฝุ่น
ใช่ 
ไม่ใช่
ที่เป่ำผม
ใช่ 
ไม่ใช่
จรำจร
ใช่ 
ไม่ใช่
ทำรกร้องเสียงแหลมหรือกรีดร้อง
ใช่ 
ไม่ใช่
ดนตรีดังๆ
ใช่ 
ไม่ใช่
โทรศัพท์/กริ่งประตูดัง
ใช่ 
ไม่ใช่
สถำนที่อึกทึก เช่น ซุปเปอร์มำร์เกตหรือ
ใช่ 
ไม่ใช่
ภัตตำคำรเสียงดัง
อื่นๆ (อธิบำย)
ใช่ 
ไม่ใช่

ลูกของคุณ.....................ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นการตอบสนองที่แสดงว่าผ่าน)
ปิดหูของเขำ/เธออย่ำงสงบๆ ใช่ 
บอกคุณว่ำเขำ/เธอไม่ชอบ
ใช่ 
เสียงดังๆ

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ
ผ่านเท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 











ไม่ใช่ทั้งหมดหรือ
ใช่เพียงข้อเดียว

ผ่าน
ใช่กับสองข้อหรือ
มำกกว่ำ

ลูกของคุณมีปฏิกิริยำต่อเสียงดังๆที่ว่ำนี้
อย่ำงไร (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่แสดงว่า
ผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)



ลูกของคุณ............................ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นการตอบสนองที่แสดงว่าไม่ผ่าน)
กรีดร้อง
ใช่  ไม่ใช่ 
ร้องไห้
ใช่  ไม่ใช่ 
ปิดหูของเขำ/เธอ
ใช่  ไม่ใช่ 
ขณะเดียวกันก็อำรมณ์เสีย

ใช่กับทั้งที่แสดงว่ำผ่านและไม่ผ่าน

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำไม่ผ่าน
เท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

อย่ำงไหนที่เขำ/เธอทำบ่อยกว่ำกัน

ผ่าน

กำรตอบสนอง
ที่แสดงว่ำผ่าน
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กำรตอบสนองที่
แสดงว่ำไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

13. __________เดินหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เขำ/เธอ เดินโดยไม่ต้องยึดจับกับอะไร
เลยใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ผ่าน
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ไม่ผ่าน

14. __________สบตาคุณเวลาที่คุณคุยกับเขา เล่นกับเขาหรือแต่งตัวให้เขา หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันที่แสดงว่ำเขำ/เธอ มองคุณตรงตำ
(ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้แม้เพียงหนึ่งตัวอย่างที่แสดงว่าผ่าน
ตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)
เขา/เธอสบตาคุณ.......ใช่หรือไม่
เมื่อเขำ/เธอต้องกำรบำงสิ่งบำงอย่ำง
เมื่อคุณกำลังเล่นกับเขำ/เธอ
ขณะกำลังป้อนอำหำร
ขณะกำลังเปลี่ยนผ้ำอ้อม
เมื่อคุณกำลังอ่ำนนิทำนให้เขำ/เธอฟัง
เมื่อคุณกำลังพูดกับเขำ/เธอ

ใช่กับสองข้อหรือ

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่

ใช่กับเพียงข้อเดียวเท่านั้น

มากกว่า








ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่








ไม่ใช่กับทุกข้อ

ลูกของคุณมองคุณตรงตำทุกวันเลย
ใช่หรือไม่

ผ่าน

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ผ่าน

ในวันที่คุณอยู่กันพร้อมหน้ำ เขำ/เธอสบตำคุณอย่ำงน้อยที่สุด
5 ครั้งใช่หรือไม่

ผ่าน

ใช่
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ไม่ใช่

ไม่ผ่าน

15. __________พยายามเลียนแบบสิ่ งที่คณ
ุ ทาหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันเกี่ยวกับบำงสิ่งบำงอย่ำงที่เขำ/
เธอจะพยำยำมเลียนแบบ (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้แม้เพียง
หนึ่งตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้
ถามทีละข้อ)

ลูกของคุณพยายามจะเลียนแบบถ้าคุณ.......ใช่หรือไม่
แลบลิ้น
ใช่  ไม่ใช่
ทำเสียงขบขัน
ใช่  ไม่ใช่
ทำมือบ๊ำยบำย
ใช่  ไม่ใช่
ปรบมือ
ใช่  ไม่ใช่
วำงนิ้วมือของคุณไว้ที่ริมฝีปำก
ใช่  ไม่ใช่
ส่งสัญญำณ “เงียบ เงียบ”
ใช่  ไม่ใช่
ส่งจูบ
ใช่  ไม่ใช่
อื่นๆ (อธิบำย)
ใช่  ไม่ใช่










ใช่กับสองข้อหรือมำกกว่ำ

ใช่กับหนึ่งข้อหรือไม่ใช่กับทุกข้อเลย

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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16. ถ้าคุณหันไปมองบางสิ่ งบางอย่าง __________หันไปมองหาว่าคุณกาลังมองอะไรหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

ผ่าน

เขำ/เธอจะทำอย่ำงไรในเวลำที่คณ
ุ หันไปมองบำงสิ่งบำงอย่ำง (ถ้าพ่อแม่
ไม่ได้ให้ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละข้อ)

ลูกของคุณ ..........ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นการตอบสนองที่แสดงว่าผ่าน)
มองตรงไปที่สิ่งของที่คุณกำลังมองอยู่
ใช่ 
ชี้ไปที่สิ่งของที่คุณกำลังมองอยู่
ใช่ 
มองรอบๆ เพื่อดูว่ำคุณกำลังมองอะไรอยู่ ใช่ 

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำ
ผ่านเท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 

ลูกของคุณ ..........ใช่หรือไม่
(ข้างล่างนี้เป็นการตอบสนองที่แสดงว่าไม่ผ่าน)
เพิกเฉยคุณ
ใช่  ไม่ใช่ 
มองไปที่หน้ำของคุณ
ใช่  ไม่ใช่ 

ใช่กับกำรตอบสนองทั้งชนิดที่แสดงว่ำผ่านและไม่ผ่าน

ใช่เฉพำะกับตัวอย่ำงที่แสดงว่ำไม่ผ่าน
เท่ำนั้น (หลำยตัวอย่ำงก็ได้)

อย่ำงไหนที่เขำ/เธอทำบ่อยที่สุด

ผ่าน

กำรตอบสนอง
แสดงว่ำผ่าน
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กำรตอบสนอง
แสดงว่ำไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

17. ____________พยายามทาให้คณ
ุ มองดูเขาหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันเพื่อแสดงว่ำเขำ/เธอพยำยำมทำ
อย่ำงไรเพื่อให้คณ
ุ สังเกตเขำ/เธอ (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้
ตัวอย่างที่แสดงว่าผ่านตามตัวอย่างข้างล่างก็ให้ถามทีละ
ข้อ)

เขา/เธอ......ใช่หรือไม่
พูดว่ำ “ดู ดู” หรือ”สังเกตหนูนะ”
พูดอ้อๆ แอ้ๆ หรือส่งเสียงเพื่อชวนคุณให้สังเกตเขำว่ำเขำ/
เธอกำลังทำอะไร
มองมำที่คุณเพื่อให้คณ
ุ ชมหรือให้ควำมเห็น
ยังคงมองคุณเพื่อดูว่ำคุณมองเขำ/เธอหรือไม่
อื่นๆ (อธิบำย)

ใช่ 
ใช่ 

ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 

ใช่ 
ใช่ 
ใช่ 

ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่ใช่ 

ใช่กับข้อใดข้อหนึ่ง

ใช่ ไม่มเี ลย

ผ่าน

ไม่ผ่าน
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18. ____________เข้าใจคุณเมื่อคุณบอกให้เขาทาบางสิ่งบางอย่างหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

โปรดให้ตัวอย่ำงแก่ฉันที่แสดงว่ำเขำ/เธอเข้ำใจคุณ

ถ้าตัวอย่างชี้ว่าเด็ก
สามารถเข้าใจคาสั่ง
ง่ายๆ ได้โดยไม่ต้องมี
การใช้วิธีการบอกใบ้
ที่ไม่ใช่คาพูด
ประกอบด้วยเลย

ถ้าตัวอย่างไม่ชี้ว่าเด็กสามารถ
เข้าใจคาสั่งง่ายๆ โดยไม่ต้องมี
การใช้วิธีการบอกใบ้ที่ไม่ใช่คาพูด
ประกอบด้วยเลย

ไม่ใช่
ถ้ำเป็นเวลำอำหำรเย็นและอำหำรก็อยู่
บนโต๊ะแล้วคุณก็บอกให้ลูกนั่งลง เขำ/
เธอ จะมำนั่งลงที่โต๊ะใช่หรือไม่

ผ่าน
ไม่ใช่

เมื่อสถำนกำรณ์ช่วยบอกใบ้ เขำ/เธอสำมำรถทำตำม
คำสั่งได้ใช่หรือไม่ ตัวอย่ำงเมื่อคุณแต่งตัวเพื่อจะออกไป
ข้ำงนอกและคุณบอกให้เขำ/เธอไปหยิบรองเท้ำของเขำ/
เธอ เขำ/เธอก็เข้ำใจใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ผ่าน

ใช่

ถ้าสถานการณ์ไม่ได้บอกใบ้ใดๆ เขำ/เธอจะทำตำมคำสั่งได้ใช่หรือไม่
ตัวอย่ำง (ถำมจนกระทั่งคุณได้คำตอบใช่ 1 ครั้งหรือถำมจนหมดทุกข้อ
เลย)
1. ถ้ำคุณพูดว่ำ “เอำรองเท้ำของลูกมำให้ดูหน่อยนะ” โดยที่คณ
ุ ไม่ได้ชี้
ไม่ได้แสดงท่ำทำงหรือไม่ได้เสนอแนะเป็นนัยๆ (คือคุณไม่ได้กำลังจะออก
จำกบ้ำนหรือไม่ได้กำลังแต่งตัว) ลูกของคุณจะนำรองเท้ำมำให้คุณดู
ใช่หรือไม่
ใช่  ไม่ใช่ 
2. ถ้ำคุณพูดว่ำ “เอำผ้ำห่มมำให้หน่อยนะ หรือพูดขอสิ่งของอื่นๆ โดย
ไม่ได้ชี้ไม่ได้ทำท่ำทำทำงหรือไม่ได้เสนอแนะเป็นนัยๆ ลูกของคุณก็จะ
นำมำให้ใช่หรือไม่
ใช่  ไม่ใช่ 
3. ถ้ำคุณพูดว่ำ “วำงหนังสือบนเก้ำอี้นะ “โดยไม่ได้ชี้ ไม่ได้ทำท่ำทำทำง
หรือไม่ได้เสนอแนะเป็นนัยๆ ลูกของคุณก็จะวำงหนังสือบนเก้ำอี้
ใช่หรือไม่
ใช่  ไม่ใช่ 

ไม่กับทั้งหมด

ไม่กับข้อใดข้อหนึ่ง

ผ่าน
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19. ถ้ามีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น __________จะมองดูหน้าคุณเพื่อดูว่าคุณรู้สึกอย่างไร

ไม่ใช่

ใช่

ผ่าน
ถ้ำลูกของคุณได้ยินเสียงแปลกๆ หรือเสียงน่ำกลัว เขำ/
เธอจะมองมำที่คณ
ุ ก่อนทีเ่ ขำ/เธอจะตอบสนองใช่หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่

ลูกของคุณมองมาที่คุณเมื่อมีคนใหม่
เข้ำมำหำใช่หรือไม่

ผ่าน

ไม่ใช่

ใช่

ลูกของคุณจะมองมำที่คุณเมื่อเขำ/เธอ กำลังพบกับบำงสิ่งบำงอย่ำง
ที่ไม่คุ้นเคยหรือที่น่ำตกใจเล็กน้อยซึ่งหน้ำใช่หรือไม่
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ใช่

ไม่ใช่

ผ่าน

ไม่ผ่าน

20. _____________ชอบกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่หรือไม่

ใช่

ไม่ใช่

เขำ/เธอ สนุกกับกำรถูกเด้งหรือ
แกว่งไปมำใช่หรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
ผ่าน

ลูกของคุณ....ใช่หรือไม่
หัวเรำะหรือยิ้ม
พูดหรือทำเสียงอ้อแอ้
ขอมำกขึ้นด้วยกำรอ้ำแขนของเขำ/เธอ ออก
อื่นๆ (อธิบำย)

ใช่กับตัวอย่ำงที่เฉพำะข้อใดข้อหนึง่
(หรือถ้ำ “อื่นๆ” เป็นกำร
ตอบสนองในทำงบวก)

ผ่าน
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เมื่อคุณแกว่งหรือเด้งเขำ/เธอ เขำ/เธอจะมีปฏิกิรยิ ำ
อย่ำงไร (ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ให้ตัวอย่างตามข้างล่างนี้ก็ให้
ถามทีละข้อ)

ใช่
ใช่
ใช่
ใช่






ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่
ไม่ใช่






ไม่ใช่กับทุกข้อ

ไม่ผ่าน

