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ศูนยการเรียนรูดานเวชศาสตรครอบครัวและพัฒนาบริการปฐมภูมิเขต 12
กลุมงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแกน

ความหมาย/คำนิยาม ของครอบครัวและระบบครอบครัว
ครอบครัว จัดเปนสถาบันทางสังคมที่เกาแกอันดับแรกของมนุษย เปนรากฐานที่สำคัญที่สุดใน
บรรดาสถาบันทางสังคมทั้งหลาย โดยมีความสำคัญและมีอิทธิพลอยางยิ่งตอมนุษยทุกคนนับตั้งแตเกิด
เจริญเติบโต จนกระทั่งถึงวาระสุดทายของชีวิต
ปจจุบันไดมีการตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวมากขึ้น มีการมองบริบท (Individual in
his context)นอกเหนือจากการเคยมองเฉพาะบุคคล จึงชวยใหเขาใจบุคคลไดอยางแทจริง เนื่องจาก
บริบทที่สำคัญของบุคคล คือครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2541:1) นอกจากนี้สำนักงานสำมะโน
ประชากรของสหรัฐอเมริกา (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2541:2 อางจาก The U.S. Bureau of theCensus,
1988) ไดใหคำนิยามวา
ครอบครัว หมายถึง กลุมบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปที่เกี่ยวของกัน โดยการเกิด การแตงงาน
หรือการรับเปนบุตรบุญธรรมและอาศัยอยูรวมกันในครัวเรือนหนึ่งรวมถึงผูที่ไมแตงงาน แตงงานแลว
แตไมมีลูก แตงงานแลวหยารางหรือตายจากกันซึ่งเปนครอบครัวที่มีลักษณะหลากหลาย
V

อีกนิยามของครอบครัวที่กินความหมายกวางและเขาใจไดงาย คือ นิยามของ Christie-Seely
J. ใน Working with the family in primary care. : A systems approach to health and illness,
(1984)
V

ครอบครัว หมายถึง กลุมคนที่มารวมตัวกัน อาจไมจำเปนตองมีความสัมพันธกันทางสาย
เลือด หรือ การแตงงาน แตตกลงที่จะอยูรวมกันและดูแลกันไปตลอด
V

สำหรับประเทศไทย คณะอนุกรรมการดานครอบครัวในคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน
สตรีแหงชาติ ไดจัดประชุมสมัชชาแหงชาติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ใหคำนิยามของครอบครัว
ในเชิงองคประกอบที่บทบาทหนาที่ที่เหมาะสมไววา หมายถึง การที่ชายและหญิงใชชีวิตอยูรวมกันกับ
ฉันทสามีภรรยา มีความรับผิดชอบรวมกัน แบงงานและหนาที่กันตามความเหมาะสม มีการชวยเหลือ
เกื้อกูลกันทั้งดานการเงินอาหาร สิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ ที่จำเปนตอการดำเนินชีวิต มีกิจกรรมทาง
สังคมตาง ๆ รวมกัน และเมื่อมีบุตรธิดามากกวาหนึ่งคน บิดามารดาก็ตองอบรมสั่งสอนใหลูกรูบทบาท
หนาที่การเปนพี่นอง ใหรูจักแบงปนดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธระหวางสมาชิกใน

ครอบครัวควรจะมีพื้นฐานแหงความรัก ความเขาใจ ความผูกพัน พึ่งพิงเปนสายใยในการดำเนินชีวิต
รวมกัน
ประเภทของครอบครัว
แบงตามลักษณะองคประกอบของครอบครัว เปนประเภทใหญ ๆ ดังนี้
1. ครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ประกอบดวย สามี ภรรยาและลูก
2. ครอบครัวขยาย (Extended Family) ประกอบดวยสามี ภรรยาและลูกรวมทั้งปูยา ตายาย ลุงปา
นาอา และอาจมีญาติฝายสามีและภรรยาอาศัยอยูรวมกัน
3. ครอบครัวผสม (Reconstituted Family) ประกอบดวยสามี ภรรยา และลูก ซึ่งเกิดจากการ
แตงงานครั้งกอนของสามีหรือของภรรยาหรือของทั้งสองฝาย
5. ครอบครัวที่มีพอหรือแมเพียงคนเดียว (Single-Parent Family) ประกอบดวยพอหรือแมทำ
หนาที่เปนผูนำครอบครัวเพียงคนเดียวอาจจะเกิดจากสามีหรือภรรยาตายจากไปหรือหยารางหรือถูก
ทอดทิ้งไป
ระบบครอบครัว (Family System)
ประกอบดวยหลายระบบยอย คือ ระบบยอยแหงบุคคล (Individual Subsystem) ระบบยอย
สามีภรรยา (Spousal Subsystem) ของพอแม (Parental Subsystem) และพี่นอง (Sibling
Subsystem) สวนระบบใหญที่ครอบคลุมระบบครอบครัวอีกทีนั้น ไดแก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตามลำดับ
ครอบครัวเปนระบบที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลเขาดวยกัน เกิดเปนระบบใหมที่มีลักษณะ
แตกตางไปจากลักษณะของบุคคล และลักษณะนี้ก็ไมใชการรวมตัวของหลายบุคลิกภาพเขาดวยกัน
ตัวอยางของสิ่งที่เกิดเฉพาะครอบครัว เชน การเขาพวกกัน (Coalition) เมื่อบุคคลที่มาอยูรวมกันเปน
ครอบครัวเกิดความขัดแยงกันก็จะเกิดการเขาพวกกันขึ้นมา แมเขากับลูกเพื่อตานพอ เปนตน เมื่อ
หนวยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำใหเกิดความเครียดในระบบชั้นและมีผลทำใหหนวยยอยอื่น ๆ และ
ระบบทั้งระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปดวยและการเปลี่ยนแปลงในระบบรวมก็จะมีผลตอระบบหนวยยอย
แตละหนวยเชนกัน ลักษณะที่สำคัญของระบบครอบครัว ไดแก
1. ครอบครัวมีความเปนพลวัตร (Dynamic) หมายถึง ครอบครัวมีคุณสมบัติมีชีวิตในฐานะ
ที่เปนหนวยพื้นฐานของชีวิต นั่นคือ มีกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนไหวตางๆ มีการเกิด
การเติบโต การพัฒนาอยางมีทิศทาง มีความทุกข ความสุข มีการเริ่มตน การถดถอยและการสิ้นสุด
แตละครอบครัวตางก็มีรายละเอียดบนหนาประวัติศาสตรของตนเองโดยเฉพาะซึ่งแตกตางไปจากครอบ
ครัวอื่นๆ อยางมากมาย
2. ครอบครัวมีความเปนระบบ (System) หมายถึง ครอบครัวเกิดจากการรวมตัวของบุคคล
เขาดวยกันเกิดเปนระบบใหม คือ ระบบครอบครัวซึ่งประกอบดวยหลายระบบยอย (subsystem) ไดแก

ระบบยอยของบุคคล ของสามี ภรรยา ของพอแมและพี่นอง ภายในระบบยอยจะบงบอกถึงตำแหนง
ของสมาชิกที่มีความสัมพันธกับตำแหนงอื่น ๆ และระบบทั้งระบบมีการเปลี่ยนแปลงไปดวย ในทำนอง
เดียวกันการเปลี่ยนแปลงของระบบรวมก็จะสงผลกระทบตอหนวยยอยแตละหนวยเชนกัน ดังนั้นการ
เขาใจครอบครัวอยางลึกซี้ง ก็ตองพิจารณาสมาชิกแตละคน และความสัมพันธระหวางสมาชิกนั้นกับ
สมาชิกอื่นภายในครอบครัวดวย ระบบครอบครัวจัดเปนระบบกึ่งปด ซึ่งใหเห็นวาครอบครัวไมไดอยูโดด
เดี่ยว แตจะมีการเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับสิ่งแวดลอมตลอดเวลาครอบครัวจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู
เสมอ บทบาทของสมาชิกครอบครัว จะไดรับผลกระทบจากระบบตาง ๆ ภายในสังคม เชน ระบบชุมชน
ระบบโรงเรียน ระบบสถาบันศาสนา และอื่น ๆ
3. ครอบครัวเปนการมีปฏิสัมพันธ (Interaction) หมายถึง การมีสมาชิกมากกวา 1 คน มา
อยูรวมกัน ทำใหเกิดความเชื่อมโยงของสภาพตาง ๆ ที่สมาชิกเปนอยู และกำลังกระทำอยู ซึ่งแตละคน
ก็ยังถือวา มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง ครอบครัวจึงไดรับผลกระทบจากสมาชิกทั้งในปจจุบันและ
อนาคต การปฏิสัมพันธภายในครอบครัวมีลักษณะการโตกลับไปกลับมา และมีกฏควบคุมชีวิต
ครอบครัว (Family rules) อยู ทั้งที่เปนสากลและยอมรับกันทั่วไปในทุกสังคม
คุณสมบัติของระบบครอบครัว
I
เมื่อพิจารณาระบบครอบครัวจะพบวา ครอบครัวมีคุณสมบัติของระบบทางชีวภาพ ดังที่กลาว
มาอยางครบถวน (กรมสุขภาพจิต, 2542 : 17 อางจาก Minuchin, 1974) นั่นคือ
(1) ครอบครัวเปนระบบเปดทางสังคมและวัฒนธรรม (Open Socio-Cultural System) ระบบ
ครอบครัวที่ปกติ จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและสื่อสารกับระบบภายนอกอยูเสมอ นอกจากนี้
ระบบครอบครัวยังไดรับแรงกระทบจากภายนอกตลอดเวลา เชน คานิยมจากโรงเรียน ที่ทำงาน และ
ระบบ เศรษฐกิจ ของประเทศ เปนตน
(2) ครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ตลอดเวลาและจะมีการพัฒนาไปอยางตอเนื่อง
ผานจากวงจรชีวิตตอนหนึ่งไปยังอีกตอนหนึ่ง เชน จากครอบครัวที่เพิ่งแตงงานไปสูครอบครัวที่มีลูก
เล็ก ครอบครัวที่วัยรุน และครอบครัวที่ลูกเติบโตเปนผูใหญควรแยกเรือนออกไปในที่สุด
(3) ครอบครัวมีการจัดระบบภายในเพื่อความสมดุล (Homeostasis) เพื่อใหครอบครัวสามารถ
ดำรงอยูไดอยางมีเสถียรภาพอยางตอเนื่อง
(4) ครอบครัวมีการสื่อสาร (Communication) ทั้งระหวางระบบยอยภายในครอบครัวเองและกับ
ระบบภายนอก
(5) ครอบครัวที่มีกฏที่สมาชิกตองถือปฏิบัติ (Rules of family) กฎจะควบคุมความสัมพันธระหวาง
สมาชิกและการปฎิบัติหนาที่ภายในครอบครัวใหมีประสิทธิภาพ เพื่อความคงอยูดังขอที่ 3 นอกจากนี้ใน
วงจรชีวิตแตละตอนครอบครัวจะตองมีการปรับเปลี่ยนกฏเหลานี้ใหเหมาะสมอยูเสมอ ผูที่มีอำนาจ
ควบคุมสูงสุด (Highest hierarchy หรือ highest authority) มักจะเปนผูออกกฎและควบคุมกฎของ
ครอบครัว
(6) ครอบครัวมีขอบเขตของตนเอง (Boundaries) ทั้งระหวางบุคคลในครอบครัวดวยกันเอง
ระหวางระบบยอยในครอบครัว และระหวางครอบครัวกับระบบภายนอกอื่นๆ ถาขอบเขตไมชัดเจนหรือ

สับสน จะสงผลกระทบถึงเสถียรภาพและพัฒนาการครอบครัวได ลักษณะของขอบเขตมีได 3 แบบ คือ
ขอบเขตพราเลือน (diffuse boundaries), ขอบเขตเขมงวด (rigid boundaries) และขอบเขตชัดเจน
(clear boundaries)
การทำหนาที่ของครอบครัว
I
ครอบครัวจะดำรงหรือพัฒนาการไดอยางเหมาะสมและปกติสุขมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับการ
ปฎิบัติหนาที่ประจำวันวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด แนวคิดที่อธิบายการปฎิบัติหนาที่ของ
ครอบครัวที่นิยมใชกันแพรหลาย ที่จะกลาวถึงในนี้คือ แนวคิดแบบ Mc Master Model ของ แอพเสตน
และคณะ (กรมสุขภาพจิต, 2542 : 19 อางจาก Epstein, et at, 1982) การปฎิบัติหนาที่ของครอบครัว
Mc Master Model of Family Functioning (MMFF) ตาม MMFF ครอบครัวเปนระบบเปด (Open
System) ซึ่งประกอบดวยระบบยอยอัน ไดแก สมาชิกแตละคน (Individual Subsystem) คูสมรส
(Spousal Subsystem) และพี่นอง (Sibling Subsystem) ที่ไมเหมาะสมก็จะเกิดปญหา MMFF แบง
การทำหนาที่ของครอบครัวออกเปนดานตางๆ ดังนี้
V
1. การแกปญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถของครอบครัวในการแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม ทำใหครอบครัวดำเนินไปไดและปฎิบัติหนาที่ดานตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ครอบครัวแตละครอบครัวมีทักษะการแกปญหาแตกตางกัน บางครอบครัวจะแกปญหา
ที่เกี่ยวกับวัตถุไดหมด แตอาจแกปญหาทางอารมณ ไดลำบากครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ จะแกปญหา
อยางรวดเร็วและเปนระบบ ปญหาที่มีมักเปนปญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นใหมไมใชปญหาเรื้อรังที่แกไมไดเสียที
ในทางตรงขาม ครอบครัวที่ไมมีประสิทธิภาพ มักแกปญหาอยางไมเปนระบบ ไมเสร็จสิ้นไปเปนเรื่อง ๆ
และกลายเปนปญหาเรื้อรังในที่สุด
V
2. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันและกัน การ
สื่อสารมีสองแบบคือ การสื่อสารโดยใชคำพูด (Verbal Communication) และการสื่อสารโดยไมใชคำพูด
(Nonverbal Communication) MMFF จะเนนการสื่อสารแบบแรกเนื่องจากสามารถวัดไดชัดเจนกวา
อยางไรก็ตามการสื่อสารโดยไมใชคำพูดนั้น แมเนื้อหาจะไมเดนชัด แตเปนเนื้อหาที่มีความสำคัญโดย
จะแสดงออกมาทางระดับเสียง คำพูดที่เลือกใชสีหนาแววตา การประสานสายตาและทาทาง เปนตน
เนื้อหาของการสื่อสารแบงเปน 2 ประเภท คือ เนื้อหาที่เกี่ยวกับวัตถุและการดำเนินชีวิตประจำวัน และ
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับอารมณความรูสึก ครอบครัวที่สื่อสารดานวัตถุไมดีก็มักจะมีปญหาการสื่อสารดาน
อารมณรวมดวยเสมอครอบครัวที่มีประสิทธิภาพจะสื่อสาร ไดชัดเจนและตรงตอบุคคลเปาหมาย ถาการ
สื่อสารมีความคลุมเครือและออมคอมมากเทาใด ครอบครัวก็จะทำหนาที่ไดไมดีเทานั้น ผูที่สื่อสารอยาง
คลุมเครือและออมคอม จะทำใหอีกฝายหนึ่งสื่อกลับมาแบบเดียวกัน
V
ในครอบครัวปกติความสามารถในการสื่อสารแตละดานจะแตกตางกันไป บางครอบครัวการ
สื่อสารเกี่ยวกับปญหาที่ขัดแยงกันอาจไมชัดเจนและไมตรงตอบุคคลเปาหมายแตก็จะเปนอยูชวงสั้นๆ
และไมทำใหเกิดปญหาแตอยางใด
V
3. บทบาท (Role) หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่สมาชิกประพฤติตอกันและกันซ้ำ ๆ เปน
ประจำ บทบาทแบงไดเปน 2 ดานเชนเดียวกับการสื่อสาร คือบทบาทพื้นฐานและบทบาทอื่น ๆ

V
3.1 บทบาทพื้นฐาน หมายถึง บทบาทที่จำเปนตองกระทำใหครบถวนเพื่อใหครอบครัวดำรงอยู
ไดอยางปกติสุข นั้นคือ การจัดหาปจจัยสี่ใหแกสมาชิก การฟูมฟกเลี้ยงดูและใหการประคับประคอง
สนับสนุนแกสมาชิก การตอบสนองความตองการทางเพศในระหวางคูสมรสการชวยพัฒนาทักษะตางๆ
ใหสมาชิก
V
3.2 บทบาทอื่น ๆ หมายถึง บทบาทเฉพาะของแตละครอบครัว จึงอาจเปนไดทั้งบทบาทที่
เหมาะสมและไมเหมาะสม เชน ลูกชายที่เรียนเกงและไดรับทุนไปเรียนตอตางประเทศ บทบาทของ
ลูกชายก็นำชื่อเสียงเกียรติยศมาสูครอบครัวการประเมินวาบทบาทในครอบครัวเปนไปไดดีหรือไมจะ
ตองพิจารณา 2 ดาน คือ
V
(1) การมอบหมายหมายหนาที่ตามบทบาท (Role Allocation) หมายถึง การมอบหมายความ
รับผิดชอบในหนาที่บางประการใหสมาชิก การมอบหมายนี้อาจทำโดยเปดเผยหรือไมก็ได ครอบครัวที่
มีประสิทธิภาพจะมีการมอบหมายหนาที่ที่จำเปนทุกดานอยางชัดเจนใหกับบุคคลที่เหมาะสม แต
ครอบครัวที่มีปญหาจะมีการมอบหมายหนา ที่อยางไมเหมาะสม
V
(2) การดูแลใหสมาชิกรับผิดชอบในบทบาท (Role Accountability) หมายถึง วิธีการที่
ครอบครัวดูแลใหสมาชิก รับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่ครบถวนหรือของตนนั้น คือ ครอบครัวตองมี
วิธีตรวจสอบวาสมาชิกแตละคนทำหนาที่ครบถวนหรือไม เชน พอตรวจสอบวาลูกทำงานตามที่มอบ
หมายหรือไมและถาไมทำจะมีบทลงโทษอยางไรบทบาทและหนาที่ของสมาชิกคนหนึ่ง จะตอง
สอดคลองกับของคนอื่นดวยภารกิจในครอบครัวจะดำเนินไปไดก็ตอเมื่อมีการมอบหมายหนาที่อยาง
เหมาะสม และมีระบบควบคุมใหสมาชิกปฏิบัติหนาที่ของตนอยางครบถวน
V
4. การตอบสนองตออารมณ (Affective Responsiveness)หมายถึง ความสามารถที่จะ
ตอบสนองทางอารมณตอกันและกันอยางเหมาะสม ทั้งดานคุณภาพและปริมาณ อารมณที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวมีทั้งอารมณในภาวะปกติ เชน อารมณรัก เปนสุข และอารมณในภาวะวิกฤติ เชน กลัว โกรธ
เปนตน ครอบครัวที่ทำหนาที่ปกติจะแสดงอารมณ เชนแสดงออกมานอยเกินไป บางครอบครัว
แสดงออกเฉพาะอารมณเชิงบวกแตไมสามารถแสดงอารมณเชิงลบได เชน ภรรยาไมสามารถแสดง
อารมณโกรธตอสามีได เพราะกลัวสามีจะไมพอใจ หรือลูกไมสามารถเลาความรูสึกเศราและคิดถึงพอที่
เสียชีวิตไปเพราะเกรงจะสะเทือนใจแม สมาชิกที่เติบโตมาในครอบครัวแบบนี้จะแสดงออกทางอารมณ
ไดอยางจำกัดและมีปญหาบุคลิกภาพ
V
5. ความผูกพันทางอารมณ (Affective Involvement) หมายถึงระดับความผูกพันหวงใยที่
สมาชิกแตละคนมีตอกันรวมทั้งการแสดงออกซึ่งความสนใจและการเห็นคุณคาซึ่งของกันและกันความ
ผูกพันทางอารมณมีหลายระดับ คือ
V
5.1 ปราศจากความผูกพัน (Disengagement) สมาชิกในครอบครัวไมสนใจใยดีกันเลย การเปน
ครอบครัวมีความหมายเพียงการมาอยูรวมชายคาเดียวกันเทานั้น
V
5.2 ผูกพันอยางมีความเขาอกเขาใจความสนใจผูกพันมีตออีกฝายหนึ่งอยางแทจริง (Emphatic
involvement) โดยมีพื้นฐานอยูบนความเขาใจในความตองการอีกฝายหนึ่งความผูกพันแบบนี้มีความ
เหมาะสมที่สุดเพราะจะสามารถตอบสนองความตองการทางอารมณอีกฝายหนึ่งไดอยางเหมาะสม
V
5.3 ผูกพันมากเกินไป (Over-involvement) ความผูกพันเปนไปอยางปองกันหรือจุนจานเกิน
ไปจนอีกฝายหนึ่งไมมีความแปนสวนตัว

V
5.4 ผูกพันจนเหมือนเปนบุคคลเดียวกัน (Enmeshment) เปนความผูกพันที่แนนแฟนจน
กระทั่งเหมือนกับทั้งคูเปนบุคคลเดียวกัน และขอบเขตสวนตัวของแตละคน(Personal Boundary) นั้น
ไมชัดเจนหรือแทบไมมีเลย
V
6. การควบคุมพฤติกรรม (Behavior Control) หมายถึง วิธีการที่ครอบครัวควบคุมหรือ
จัดการกับพฤติกรรมของสมาชิกการควบคุมพฤติกรรมเปนสิ่งจำเปน ทั้งนี้เพื่อใหสมาชิกประพฤติตนอยู
ในขอบเขตอันเหมาะสมไมทำใหเกิดความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่นพฤติกรรมที่จำเปนตองมีการ
ควบคุมแบงออกเปนดานตางๆ ดังนี้
V
6.1 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิตใจและชีวภาพ เชน การกิน
นอน ขับถาย ความตองการทางเพศและความกาวราว เปนตน
V
6.2 พฤติกรรมทางสังคม เชน การคบเพื่อนฝูงหรือเปนสมาชิกในชมรม เปนตน
V
6.3 พฤติกรรมที่อาจเปนอันตรายตอรางกายหรือทรัพยสิน
V
6.4 การรักษาระเบียบวินัยภายในครอบครัว
กฏแหงระบบครอบครัว (Family rules)
V
V
ระบบจะดำรงอยูไดตองมีวิถีปฎิบัติที่เปนรูปแบบแนนอน หรือที่เรียกวา “กฏ” คอยควบคุมอยู
โดยเฉพาะกฏแหงโครงสรางและกฏแหงหนาที่ ครอบครัวก็เชนกัน เมื่อบุคคลมาอยูรวมกันก็ตองมีการ
กำหนดกฏขึ้นมา อาจเปนการกำหนดโดยชัดเจน (Explicit Rule) มีการปรึกษาพูดคุยกันวาในบานควร
มีกฏอะไรบาง เชน พอแมวางกฏวา ลูกจะตองกลับบานทันทีหลังเลิกเรียน เปนตน แตกฏสวนใหญใน
ครอบครัวไมมีการกำหนดชัดเจน (Implicit Rule) คือไมมีการพูดคุยตกลงกัน แตเปนที่เขาใจและ
ยอมรับกันโดยปริยาย เชน กฏที่วา ลูกตองเชื่อฟงพอแมหรือความสัมพันธทางเพศระหวางพอกับลูก
เปนสิ่งที่ตองหาม ครอบครัวแตละครอบครัวมีวิถีปฎิบัติที่เปนรูปแบบแนนอน แมในครอบครัวที่มีปญหา
ยุงเหยิงก็จะมีวิถีปฎิบัติที่เปนลักษณะเฉพาะวิถีปฎิบัติหรือกฏเหลานี้มีขึ้นเพื่อควบคุมใหปฎิสัมพันธ
ระหวางสมาชิกในครอบครัวเปนไปในขอบเขตหนึ่งและไมใหเกินเลยไปกวานั้น จนทำใหครอบครัวเสีย
สมดุลได กฏตาง ๆ ภายในครอบครัวจะตองมีความยืดหยุน และเปลี่ยนไปตามพัฒนาการแตละระยะ
ปญหาจะเกิดขึ้นเมื่อครอบครัวไมมีความยืดหยุนเพียงพอ ไมยอมปรับเปลี่ยนกฏใหเหมาะสมกับสภาวะ
และกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
ระดับความมีประสิทธิภาพของครอบครัว (FamilyFunctioning)
V
V
โกลเด็นเบอรกและโกลเดอเบอรก (เมธินินทร ภิณูชน, 2539 : 8 อางจาก Goldenberg &
Golderberg, 1980) ไดจำแนกระดับความมีประสิทธิภาพของครอบครัว (FamilyFunctioning) ออกเปน
3 กลุมคือ
V
กลุมที่ 1 ครอบครัวที่หนาที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพระดับสูงมาก (Optimally
Functional Families) บางครั้งอาจจะเรียกใหอีกอยางหนึ่งวาครอบครัวที่สมบูรณ (HealthyFamily)
จะมีลักษณะเดน ๆ หลายประการ

• การแสดงออกถึงความหวงใยเอื้ออาทรตอกัน เปดเผยเห็นอกเห็นใจและไววางใจซึ่งกันและกัน
ระหวางสมาชิกในครอบครัวแตละคนจะรูสึกวาตนเองมีคุณคาความคิดเห็นของตัวเองมีความสำคัญ
และในทำนองเดียวกันก็เห็นคุณคาและความสำคัญของสมาชิกของคนอื่น ๆ ดังนั้นจึงไมมีลักษณะที่
สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวมีอำนาจทางความคิดเหนือผูอื่น หรือเผด็จการ สมาชิกครอบครัวมี
ความเปนอิสระที่จะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับความคิดเห็นของคนอื่น ๆ แมกระทั้งบางครั้งอาจนำ
มาซึ่งความขัดแยงก็ตามทุกคนในครอบครัวสามารถ ที่จะริเริ่มและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
บทบาทของพอแมในครอบครัวแบบนี้จะไมเปนแบบเผด็จการ การแสดงความคิดเห็นและการตอรอง
ของลูก ๆ ถือเปนเรื่องปกติดังนั้น จึงไมเกิดบรรยากาศในลักษณะของการเอาชนะกันระหวางพอแม
และลูก ๆ ในครอบครัว
• สมาชิกในครอบครัวจะมีความเปนตัวของตัวเอง (Autonomy) เคารพในความแตกตางของผูอื่นและ
ขอบเขต (Boundary) ของความเปนเอกัตบุคคลมีความชัดเจนหากมีการสูญเสียหรือตองแยกยาย
จากกัน
• สมาชิกในครอบครัวก็สามารถปรับตัวไดอยางสมเหตุสมผล สามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการตาง ๆในครอบครัวไดอยางเหมาะสม เชน การแกชรา การตายที่เกิดขึ้น
• มีการสื่อสารอยางตรงไปตรงมา เปดเผย มีอารมณขัน มีบรรยากาศที่ออนโยน อบอุน และเต็มไปดวย
ความหวัง และครอบครัวที่มีลักษณะเชนนี้จะพัฒนาหลอหลอมเด็กใหเปนคนมีความสามารถ และ
ปรับตัวไดดี เมื่อเขาเหลานั้นโตขึ้นและมีสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอกกวางขวางขึ้นเขาก็สามารถที่
จะสรางสัมพันธภาพกับสังคมภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
V
กลุม 2 ครอบครัวที่หนาที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง (Moderately
Dysfunctional Families) ครอบครัวลักษณะที่ 2 นี้ หนาที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพอยูในระดับตํ่า
กวาครอบครัวแบบแรก ครอบครัวแบบนี้มักจะพบกับปญั หาและความลำบากในการทำหนาที่โดยปกติ
ของครอบครัว เด็กที่มาจากครอบครัวแบบนี้มีปญหาไมรุนแรงมากนัก เมื่อเทียบกับเด็กที่มาจาก
ครอบครัวแบบที่ 3 ซึ่งบีเวอรส กลาววา มักจะพบครอบครัวลักษณะนี้จำนวนมากที่สุดในสังคมเมื่อ
เทียบกับครอบครัวที่มีหนาที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับต่ำสุด บีเวอรส อธิบายถึงครอบครัวที่มีหนาที่
ของครอบครัวในระดับปานกลางวา
• สวนใหญมีลักษณะที่บทบาทและขอบขายของพอแมและลูกไมชัดเจน ไมคงที่ การปกครองและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวคลุมเครือ ซึ่งเกิดจากการใชคำวา ควรจะ (should) และนาจะ
(ought) จึงทำใหเปนการยากที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของครอบครัวไดอยางถูกตองทุกประการ
• การปกครองมักใชการขูใหกลัวแทนที่จะเปนการตอรองกันระหวางสมาชิกในครอบครัว
• แตละคนพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบตอความรูสึกความคิดและการกระทำ
• ไมยอมรับกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว ตัวอยางเชน แมทำตัวแขงกับลูกสาว
วัยรุนเพื่อจะดูวาใครมีเสนหมากกวากัน การแขงขันและความขัดแยงที่มีอยูเปนนัย ๆ และความ
ขัดของใจถือเปนเรื่องปกติละเกิดขึ้นประจำในการเกี่ยวของปฏิสัมพันธกันในครอบครัว
V
เด็กที่เจริญเติบโตมาจากครอบครัวแบบนี้ มักจะมีทัศนคติและความคิดเห็นแคบและจำกัด
ตัวอยางเชน จะมีทัศนะวาผูชายตองเขมแข็ง แข็งแรง เปนฝายรุกเปนฝายกระทำ เปนที่พึ่งและประสบ
ความสำเร็จในเรื่องการหาเงิน ไมตองสนใจเรื่องความรูสึกและสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ ในทำนอง

เดียวกันผูหญิง คือ เพศที่ออนแอ มีอารมณออนไหวเอื้ออาทรผูอื่น และเปนฝายที่พึ่งพาบุคคลอื่น
ทัศนะเกี่ยวกับบทบาท ของเพศลักษณะนี้ผนวกกับความเชื่อเกี่ยวกับครอบครัวที่ผิด ๆ ไมชวยให
สมาชิกของครอบครัวพัฒนาและปรับตัวที่จะเกี่ยวของกับสังคมภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ (เมธินิ
นทร ภิณูชน, 2539 : 10 อางอิงจากBeavers, 1977)
V
เมื่อถึงเวลาที่สมาชิกในครอบครัวลักษณะที่ 2 นี้เขาสูวัยรุน และจะตองแยกออกจากครอบครัว
ไปเพื่อการศึกษาหรือการงาน จะเกิดปญหาใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเรียกวา การยึดติดกับ
ครอบครัวมากเกินไป (Centripetal Style) วัยรุนจะประสบความตึงเครียดที่จะตองแยกจากครอบครัวที่
เรียนรูที่จะเปนตัวของตัวเองเพราะความคุนเคยที่ตนเองไดรับจากครอบครัว ครอบครัวเคยเปนแหลงที่
ใหทุกอยางที่ตนเองตองการ การแยกออกมาเปนอิสระมาติดตอกับโลกภายนอกลำพังตัวเองเปนความ
นากลัวและยากลำบาก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอาการทางประสาท (Neurotic) ในบุคลิกภาพของวัยรุนที่อยู
ในสภาพอยางนี้ได ลักษณะที่ 2 เรียกวาการยึดติดกับสังคมภายนอกมากเกินไป (Centrifugal Style)
วัยรุนที่อยูในสภาพการณนี้จะพบวาแหลงที่มาชดเชยสิ่งที่ตนเองไมไดรับในครอบครัว คือ สังคม
ภายนอก ดังนั้น สมาชิกครอบครัวลักษณะนี้ก็จะหางเหินจากครอบครัว ไมรับรูความขัดแยงของ
ครอบครัว มองหาเพื่อนเปนแหลงบรรเทาทุกขแทนที่จะเปนการเหนี่ยวรั้ง ผูกรัดเด็กเอาไวกับครอบครัว
แบบครอบครัวลักษณะแรก
V
ครอบครัวลักษณะที่ 2 นี้จะดูเหมือนกับขับไลเด็กใหออกจากบานไปกอนที่จะถึงวัยอันสมควร
หรือมีวุฒิภาวะพอที่จะดูแลตัวเองไดสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นกับคนภายนอกก็อาจมีลักษณะผิวเผินและนำ
ไปซึ่งการมีปญหาทางพฤติกรรมได
V
กลุมที่ 3 ครอบครัวที่มีหนาที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพระดับต่ำมาก(Severely
Dysfunctional Families) ในทฤษฎีระบบครอบครัวที่มีหนาที่บกพรองมากที่สุดหรือประสิทธิภาพต่ำ
ที่สุดวาเปนระบบปด (Closed Systems) เพราะมีการติดตอกับโลกภายนอกนอยมาก ขอบขายและ
บทบาทของสมาชิกในครอบครัวก็ยุงเหยิงไมเปนระเบียบ บรรยากาศของครอบครัวก็ขาดความยืดหยุน
ครอบครัประเภทนี้ผนวกกับสภาพความเปนอยูของครอบครัว 2 ลักษณะที่กลาวแลวคือลักษณะการยึด
ติดกับครอบครัวมากเกินไป (Centripetal Style) และลักษณะการยึดติดเกี่ยวสังคมภายนอกมากเกินไป
(Centrifugal Style) จะสงผลทางลบของสมาชิกในครอบครัวอยางมากดังตอไปนี้
V
(1) ครอบครัวที่หนาที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพระดับต่ำที่สุด (SeverelyDysfunctional
Families) และลักษณะการยึดติดกับครอบครัวมากเกินไป (Centripetal Style)จะทำใหเด็กที่เติบโตมา
ในสภาพเชนนี้ มีแนวโนมที่จะเปนจิตเภทแบบ Process Schizophreniaสูงมากซึ่งจะมีอาการแยกตัว
จากสังคม ขาดการรับรูและตอบสนองทางอารมณกับผูอื่นตั้งแตยังเปนเด็กและ เมื่อโตเปนผูใหญก็จะ
พยายามหลีกเลี่ยงการติดตอกับสังคม ขอบขายและบทบาทของพอแมมีนอยมาก การเรียนรูเกี่ยวกับ
การ เปนผูนำจึงขาดหายไป ไมรูวาใครปกครองใคร ไมรูวาใครเปนพอแมใครเปนลูก บรรยากาศภายใน
ครอบครัวเชนนี้ไมชวยใหเด็กเรียนรูที่จะเปนตัวของตัวเอง (Autonomous) ครอบครัวลักษณะนี้ นิยาม
ความใกลชิดภายในครอบครัว (Family Closeness) วาคือการที่สมาชิกในครอบครัวคิดเหมือนกันและ
รูสึกเหมือนกัน จึงไมมีการสงเสริมใหแตละคนมีความเปนตัวของตัวเอง ดังนั้น เด็กจึงไมสามารถพัฒนา
เอกลักษณเฉพาะตัว และไมสามารถเขาใจวา บทบาทและขอบขายของตนเองแตกตางไปจากสมาชิก

ครอบครัวอื่นๆ อยางไรในขณะเดียวกันการที่ครอบครัวมีลักษณะที่เปนระบบที่ปด (Closed Systems)
ก็ยิ่งทำใหครอบครัวไมมีสัมพันธภาพกับสังคมภายนอก การสื่อสารภายในครอบครัวก็ไมดี สับสน การ
ตอรองระหวางสมาชิกในครอบครัวก็ไมมี ขาดความอบอุนในครอบครัว ไมมีการยอมรับวาครอบครัวมี
การเปลี่ยนแปลง เพราะเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางและทุกคนในครอบครัวคงที่เหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง
V
(2) ครอบครัวที่หนาที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพระดับต่ำที่สุด (Severely Dysfunctional
Families) และมีลักษณะการยึดติดกับสังคมภายนอกมากเกินไป (Centrifugal Style) จะทำหนาที่
เติบโตมาจากการเลี้ยงดูแบบนี้มีแนวโนมที่จะพฤติกรรมที่ตอตานสังคม ใจดำขาดความรับผิดชอบ เขา
ขางตัวเอง หุนหันพลันแลน ถึงจะไดรับการลงโทษก็มักไมดีขึ้นโหดเหี้ยมและไมละอายอาชญากรสวน
ใหญมาจากครอบครัวที่มีลักษณะนี้ บรรยากาศในครอบครัวประเภทนี้มักจะมีการ ไมลงรอยกัน
บาดหมางใจกันอยางเปดเผยและทาทายกัน เพราะความไมมั่นคงของครอบครัว ไมมีใครในครอบครัว รู
บทบาท ขอบขาย และหนาที่ของตัวเองอยางชัดเจนแมกระทั่ง พอแม การเปนผูนำเปลี่ยนไดทุกนาที
การทะเลาะวิวาท การตำหนิติเตียน การขู ทำใหเกิดความสับสน ยุงเหยิงและความไมเปนอันหนึ่ง อัน
เดียวกัน ในการสื่อสาร มักพูดจากันคนละเรื่อง เด็กในครอบครัวแบบนี้มีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมที่ตอ
ตานสังคม ทำผิดกฎหมาย
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัว
I
รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูลูกของพอแมมีความเกี่ยวของกันดานจิตวิทยา ซี่งเกี่ยวเนื่องกับความ
สัมพันธ หรือสัมพันธภาพระหวางพอ แม กับลูก ซึ่งบารมรินด (Baumrind Cited inMussen, 1990 :
147-152 อางถึงใน ศุภาศิริ การิกาญจน, 2541: 47-48) ไดแบงรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูลูก ออกเปน 3
แบบ คือ
V
1. การอบรมเลี้ยงดูแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian) เปนการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่
พอแมใชเหตุผลกับลูกนอย มักใชอำนาจในการอบรมลูก (Power Assertive Discipline) รวมทั้งให
ความรัก ความเอาใจใส ความอบอุน ความเห็นอกเห็นใจกับลูกนอย และมักไมกระตุนใหลูกไดพูดคุย
เกี่ยวกับการตัดสินใจ หรือกฎเกณฑใดๆของตนเอง พอแมกลุมนี้มักใชอำนาจอยางอิสระ พยายามให
ลูกเชื่อฟงตนเสมอ มักวางกฎเกณฑใหลูก และคาดหวังวาลูกจะปฎิบัติกฎเกณฑนั้น โดยไมมีขอโตแยง
ใด ๆ ลูกจะตองเชื่อฟง และใหความเคารพนับถือพอแม
V
2. การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอำนาจอยางมีเหตุผล (Authoritative) เปนการอบรมเลี้ยงดูใน
รูปแบบที่พอแมมีการควบคุมลูกและเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ เชนเดียวกับแบบแรกแตการควบคุมจะมี
ความยุติธรรมมากกวา โดยที่พอแมจะมีการสื่อสารที่ดี และมีการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูก พอแมจะมีการก
ระตุนใหลูกไดพูดคุยอยางยุติธรรมในการตัดสินใจใด ๆ ของตนเองรวมทั้งใหเหตุผล ใหคำอธิบายเกี่ยว
กับกฎเกณตาง ๆ ที่ไดวางไว และเปดโอกาสใหลูกไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง โดยพอแมพยายาม
ตอบสนองความตองการ และความปารถนาของลูกเทาที่จะเปนไปไดและอยางเหมาะสม เคารพในสิทธิ
และความคิดเห็นของลูก ทำใหลูกมีความมั่นคงในความคิดของตนเอง

V
3. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจ (Indulgent - Permissive) เปนการอบรมเลี้ยงดูใน
รูปแบบที่พอแมใหอิสระกับลูก และมักไมเรียกรองใหลูกมีวุฒิภาวะ หรือควบคุมลูก พอแมจะใหความรัก
ความอบอุนและตามใจลูกมาก รวมทั้งการไมใชการควบคุมลูก พอแมจะขาดการอบรมลูก ยอมใหลูก
ควบคุมตนเองมากที่สุดเทาที่จะทำได พอแมจะมีความอดทนตอพฤติกรรมของลูกอยางมาก และไม
คอยลงโทษลูก
การปรับตัวของสมาชิกในครอบครัวตอปญหา (Coping Stances)
การปรับตัว คือ รูปแบบการแสดงออกของบุคคลยามที่เขาตองเผชิญกับเหตุการณที่เขามอง
วาเปนปญหา เปนกลไกการปองกันตนเองตามแบบของ Satir มีจุดประสงคเพื่อใหตนสามารถพนจาก
ความรูสึกที่ตนเองไมมีคา เปนการปกปองคุณคาของตนเองเอาไว เพื่อสรางความภูมิใจใหกับตนเอง
รวมไปถึงเพื่อเปนการสรางคุณคาใหกับตนเองโดยการตอตานทั้งทางคำพูดและทางทาทาง แบงเปน 4
ประเภทไดแก
1. ผูตำหนิ (Blaming) เอาแตใจตัวเอง (self) ตำหนิคนอื่น (others) บงการคนอื่น มี
บุคลิกภาพเปนแบบพวกที่ชอบสั่งคนอื่น คิดวาทุกอยางเปนหนาที่ของตน โทษคนอื่น มีความคาดหวัง
ทั้งตอตนเองและผูอื่นสูง ชอบแนะนำ ชอบตัดสิน ใหความสำคัญกับตนเองมากกวาสิ่งอื่นใด มักจะเสียง
ดัง ตะคอก ตะโกน ขู ไมรับฟงความเห็นของคนอื่น วิจารณคนอื่นเปนประจำ ขอดีคือ เปนคนที่กลา
แสดงออก มีความเปนผูนำสูง มีพลัง และมีความคิดสรางสรรค จะเขาถึงไดงายโดยผานทางเรื่องความ
คาดหวังทั้งตอตนเอง ผูอื่น และที่ผูอื่นมีตอตน
2. ผูยอม (Placating) ละเลยตัวเอง (self) ใหความสำคัญตอบริบท (context) และผูอื่น
(others) มีบุคลิกภาพที่ออนไหว มักแกปญหาที่เกิดขึ้นดวยการยอมตามใจผูอื่น ตองการคนเขาใจสูง
ใจดี ไวตอความรูสึก คิดถึงคนอื่นและบริบทรอบขางจนลืมความรูสึกของตัวเองทำใหเก็บกดในที่สุด มัก
จะไมกลาตัดสินใจ พึ่งพิงมากเกินไป ขอรอง ออนวอน และโทษตนเอง ขอดีคือเปนคนที่ออนโยน มัก
ดูแลผูอื่นไดดี จะเขาถึงไดงายโดยผานทางเรื่องอารมณและความรูสึกของเขา
3. จอมหลักการ (Super-Reasonable) ใหความสำคัญกับบริบท (context) ความถูกตอง
ความสมเหตุสมผล ละเลยความรูสึกและความตองการของตนเอง (self) และผูอื่น (others) มี
บุคลิกภาพเปนแบบคนฉลาด มีหลักการ มีเหตุและผลเสมอ ยึดหลักของเหตุและผลจนลืมอารมณความ
รูสึกทั้งของตนเองและของผูอื่น ไมยืดหยุน ชอบชี้แนะ เจากี้เจาการ จริงจังกับชีวิต ขอดีคือ เปนคน
ฉลาด ลงรายละเอียด แกปญหาไดเกง มีเหตุมีผล จะเขาถึงไดงายโดยผานทางคำถามเกี่ยวกับความคิด
การรับรู คานิยม ความเชื่อ ที่ตนสัมผัส
4. นักเฉไฉ (Irrelevant) อารมณออนไหว ไมมีความแนนอน ไมสนใจทั้งตนเอง (self) ผู
อื่น (others) และเรื่องราวที่เกิดขึ้น (context) เพราะไมตองการรับรูกับปญหาที่เกิดขึ้น มี

บุคลิกภาพแบบหนีปญหาอยางชัดเจน เมื่อตองเผชิญกับปญหานักเฉไฉมักจะทำทุกวิถีทางที่จะไมตอง
เผชิญกับปญหา ไมวาจะเปนการเปลี่ยนเรื่องคุย ออกไปจากบาน ทำเปนไมสนใจ นักเฉไฉจะ มักมี
บุคลิกภาพแบบกระตืนรือลนมากเกินไป เหลวไหล ตื้นเขิน ไวตอความรูสึก ลึก ๆ จะรูสึกเหงา โดด
เดี่ยว เศรา และวิตกกังวล ขอดีคือ เปนคนที่มีอารมณขัน มีความคิดสรางสรรค ตลก และยืดหยุน จะ
เขาถึงไดงายโดยผานทางความรูสึกในรางกาย การสัมผัสรางกาย และ การใชกิจกรรมดานกายภาพ
V
V
แตละคนอาจจะมีการปรับตัวทั้ง 4 แบบ ผลัดเปลี่ยนไปมาได แตมักจะคุนชินกับแบบใดแบบ
หนึ่งและแสดงออกลักษณะแบบนั้นออกมาโดยไมรูตัว แตจะมีสภาวะที่มีการปรับตัวแบบทำใหเกิดการ
แกปญหาแบบ win-win คือ ไดประโยชนทุกฝาย ไมเกิดความขัดแยง หรือ อารมณโกรธเคืองตอกัน
เรียกวา Congruence (ความลงรอยกัน) ซึ่งหมายถึง การเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และเขาใจ
บริบทหรือสถานการณรอบขาง เลือกคิด/ทำที่เกิดประโยชนเหมาะสมที่สุด ณ เวลานั้น การ
เลืือกกระทำในสิ่งที่เหมาะสมจะเกิดผลลัพทที่ดี ความรูสึกที่ดี เกิดคุณคาแกจิตใจ ซึ่งตองอาศัยทักษะใน
การแกไขปญหา ความเขาอกเขาใจเหตุผล อารมณ ความรูสึกตาง ๆ ในปจจุบันขณะ มีสติและปญญา
ในการจัดการปญหา เลือกทางแกไขปญหาที่เหมาะสม ทุกฝายยอมรับเปนอยางดี
เครื่องมืออยางงายในการประเมินครอบครัว
1. แผนผังครอบครัว (Family Genogram)
V
แผนผังครอบครัวเปนเครื่องมือที่แพทยและบุคลากรการแพทยใชเพื่อสรุปขอมูลครอบครัวของ
ผูปวยใหเหลือเพียงหนึ่งหนากระดาษ
โดยแผนผังครอบครัวมีขอมูลดานพันธุกรรมและขอมูลความ
เสี่ยงตอการเจ็บปวยทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ใน
ภาษาไทย มีคําเรียกแผนผังครอบครัวหลายคำไดแก ผังครอบครัว ผังเครือญาติสําหรับภาษาอังกฤษ
ไดแก family tree, family pedigree และ genealogic chart
V
แผนผังครอบครัวจะตองสามารถบอกความเสี่ยงทางพันธุกรรมไดชัดเจน และสามารถ
บอกแนวโนมการเจ็บปวยซื่งพบไดบอยในสมาชิกของครอบครัว นอกจากปญหาทางดานพันธุกรรม
แล ว แผนผั ง ครอบครั ว ยั ง สามารถเชื ่ อ มโยงกั บ ป จ จ ย ทางด า นสั ง คมและสิ ่ ง แวดล อ มลั ก ษณะและ
พฤติกรรมของครอบครัว ที่จะสามารถทำนายปญหาในอนาคตของครอบครัวได ตัวอยางโรคที่เห็นแนว
โนมความเสี่ยงไดชัดจากการเขียนแผนผังครอบครัว ไดแก โรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด
V
แพทยที่พบกับผูปวยที่มีความซับซอนและตองการทำความเขาใจหรือรูจักระบบครอบครัว
(Family system) ของผูปวย อาจจะเริ่มโครงสราง genogram งายๆกับผูปวยใหม เชน ถามจำนวน
สมาชิกของครอบครัว มีใครอาศัยภายในบานเดียวกัน ชนิดของความเจ็บปวยในครอบครัวมีอะไรบาง
เปนตน ระหวางที่ผูปวยมาพบแพทยครั้งแรก แพทยอาจเขียนผัง genogram 2 generations หรือ
สมาชิกของครอบครัวที่มีปญหาสุขภาพ ขอมูลที่ขาดอาจเพิ่มทีหลังไดเมื่อจำเปน การเขียนผัง
genogram และความสัมพันธในครอบครัวที่ประกอบดวย 3 generations มักใชเวลา 20-30 นาที
V
วัตถุประสงคของการเขียนแผนผังครอบครัว คือ
1. เพื่อศึกษาโครงสรางครอบครัว (family structure)

2.
3.
4.
5.

เพื่อระบุวงจรชีวิตของครอบครัว (family life cycle stage)
เพื่อรูปแบบที่ซ้ำซอนที่ผานมายังรุนตางๆ (pattern repetition across generation)
เพื่อศึกษาเหตุการณชีวิตและหนาที่ครอบครัว (life events and family functioning)
เพื่อศึกษาความสัมพันธภาพและความขัดแยง (relationship patterns and triangles ความสมดุลย
และไมสมดุลยของครอบครัว (family balance and imbalance)
6. เพื่อแสดงการถายทอดทางพันธุกรรมในครอบครัว (genetic purpose)
ขอดีของแผนผังครอบครัว
• ชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางทีมสุขภาพกับผูรับบริการ
• ชวยทบทวนความจำของทีมสุขภาพเกี่ยวกับขอมูลครอบครัว
• ชวยใหทีมสุขภาพคนหาความเสี่ยงตอการเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว
• ชวยใหทีมสุขภาพเขาใจชีวิตของผูรับบริการมากขึ้น
• ชวยใหทีมสุขภาพคนหาศักยภาพของสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวที่จะมาชวยดูแลผูปวยหรือผูรับ
บริการ เพื่อใหผลการดูแลรักษาดีขึ้น
ขอเสียของแผนผังครอบครัว
• เสียเวลา ดังนั้นไมจำเปนตองวาดใหเสร็จในครั้งเดียว แตควรหาโอกาสกลับมาซักถามขอมูลเพิ่มเติม
• ตองเลือกโอกาสในการใชใหเหมาะสม ไมสามารถใชไดกับผูรับบริการทุกคนในทุกเวลา
• ขอมูลในแผนผังครอบครัวอาจมีความคลาดเคลื่อนได
• ขอมูลในแผนผังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ตองมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
ขั้นตอนการเขียนแผนผังครอบครัว
1. วาดขอมูลสัญลักษณแทนสมาชิกในครอบครัว และลากเสนเชื่อมโยงกัน แสดงขอมูลอยางนอย 3 ชั่ว
อายุคน
2. ใสชื่อของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
3. ใสอายุหรือปเกิดของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
4. ใสอายุและสาเหตุการตายของสมาชิกในครอบครัวถามี
5. ระบุโรคหรือปญหาความเจ็บปวยที่สําคัญของสมาชิกในครอบครัว
6. วาดวงลอมรอบสมาชิกที่อาศัยอยูในบานเดียวกัน พรอมชี้วาผูปวยอยูที่ตําแหนงใดของแผนผัง
7. ระบุวันที่ของการแตงงานหรือหยารางของสมาชิกในครอบครัว
8. เรียงสมาชิกที่เกิดตามลำดับกอนหลังจากซายไปขวา
9. วาดสัญลักษณแสดงความสัมพันธภายในครอบครัว
10. ระบุวันเดือนปที่เขียนหรือปรับปรุงแผนผังครอบครัว
V
สัญลักษณที่ใชใน genogram ไดรับการทำเปนมาตรฐานทำใหแพทยวาดโครงสรางครอบครัว
(family structure) ไดรวดเร็วและรูวามีผลอยางไรกับการแกไขความเจ็บปวยหรือความเครียด
genogram 3 ชั่วคน (generations)

ตัวอยางการเขียนแผนผังครอบครัว

สรุป
แผนผังครอบครัว เปนเครื่องมือทางเวชปฏิบัติชนิดหนึ่งที่ทำใหแพทยเขาใจระบบครอบครัว
(family system approach) เพื่อใชในการดูแลผูปวย การเขียนแผนผังครอบครัวทำใหไดประวัติที่ผสม
ผสานขอมูลของประวัติความเจ็บปวย ขอมูลทางจิตสังคมและครอบครัวไดอยางรวดเร็ว ทำใหสามารถ
วินิจฉัยและดูแลปญหาที่ซับซอนซับซอนของผูปวยไดดีขึ้น แพทยจะเขาใจสภาพชีวิตของผูปวยและ
ครอบครัวและทั้งยังทำใหมีความเห็นอกเห็นใจสภาวะของผูปวยไดอีกดวย
2. วงจรชีวิตครอบครัว (Family life cycle)
V
วงจรชีวิตครอบครัวไมใชแควงจรของการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของรางกายตามอายุ แตทุก
ระยะในวงจรมีความเปนธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภารกิจและพฤติกรรมที่แตกตางกัน
โดย
ทั่วไปวงจรชีวิตครอบครัวจะดำเนินไปสอดคลองกับวงจรชีวิตของคน จะมีขอยกเวนบางในกรณีสำหรับ
คนที่ไมมีการสรางชีวิตคูในระยะเวลาหรืออายุที่เหมาะสม วงจรชีวิตครอบครัวจะเริ่มตั้งแตคูชายหญิง
ตกลงใจเปนคูสมรสกัน อยูรวมกัน มีบุตร จนบุตรโตแยกไปสรางครอบครัวใหม และคูชายหญิงคงอยู
รวมกันจนสิ้นอายุขัย ดังรายละเอียดตามตารางดานลาง
วงจรชีวิตครอบครัว

วงจรชีวิต

ระยะที่ 1
เริ่มสรางครอบครัว

วัยผูใหญตอนตน

ระยะที่ 2
ครอบครัวเริ่มมีบุตร

วัยผูใหญตอนตน

ระยะที่ 3
ครอบครัวที่มีบุตรเล็ก

วัยผูใหญตอนตน

ภาระกิจและวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจ: แยกตัวจากครอบครัวเดิม อุทิศตนใหกับ
ครอบครัวใหม
วิธีปฏิบัติ
1.เปนตัวของตัวเองและเปนอิสระจากครอบครัวเดิม
2.สรางความสัมพันธลึกซึ้งกับบุคคลอื่น (สามี/ภรรยา)
3.ปรับความสัมพันธกับครอบครัวเดิม
4.ทำงานสรางฐานะ
ภารกิจ: ตอนรับสมาชิกใหม(ลูก) เขาสูครอบครัว
วิธีปฏิบัติ
1.ปรับความสัมพันธระหวางสามีและภรรยาเพื่อ
ตอนรับสมาชิกใหม (ลูก)
2.ปฏิบัติบทบาทหนาที่ในฐานะพอแมอยางเหมาะสม
3.สงเสริมความสัมพันธระหวางเครือญาติกับลูกของ
ตน
ภารกิจ: ใหความอบอุน สงเสริมพัฒนาการ
วิธีปฏิบัติ
1. เตรียมพื้นท่ีเปนสัดสวนใหลูกที่เริ่มโต
2. เตรียมพื้นที่ที่เปนสัดสวนใหคูของตน
3. ปรับตัวอยูระหวางความเปนสวนตัวของชีวิตคูและ
ความเปนครอบครัวเดียวกันกับลูก

วงจรชีวิตครอบครัว

วงจรชีวิต

ระยะที่ 4
ครอบครัวที่มีบุตรวัยเรียน

วัยผูใหญตอนตน

ระยะที่ 5
ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุน

เริ่มเขาสู
วัยกลางคน

ระยะที่ 6
ครอบครัวที่บุตรแยกยาย
ออกจากบาน

วัยกลางคน

ระยะที่ 7
ครอบครัวที่อยูในวัยเกษียณ

เริ่มเขาวัยชรา

ภาระกิจและวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจ: สรางวินัยและความรับผิดชอบแกลูก
วิธีปฏิบัติ
1.สรางกฎระเบียบใหมสำหรับบุตรที่โตขึ้นและเริ่มรูจัก
สังคม
2. เริ่มแบงงานภายในบานใหลูกรับผิดชอบ
ภารกิจ: สงเสริมใหลูกมีความเปนตัวของตัวเอง
วิธีปฏิบัติ
1. กำหนดขอบเขตและภาระหนาที่ที่วัยรุนควรมีใน
บาน
2. สรางความสัมพันธกับลูกวัยรุน
3. เตรียมใจกับการแยกตัวของวัยรุนรวมถึงการแยก
ออกจากบานในอนาคต
ภารกิจ: ยอมรับการแยกจากไปของลูก และการเขามา
ของเขย-สะใภ
วิธีปฏิบัติ
1. ปรับตัวกับการหมดบทบาทความรับผิดชอบของ
“พอ – แม”
2. ลูกแยกออกจากบาน รับผิดชอบตนเอง มีแฟน มีคู
ครอง
3. พอแม พี่นองของตนเองเริ่มเขาสูวัยชราและเริ่มเจ็บ
ปวย
4. มีอาชีพมั่นคงและประสบผลสำเร็จ
5. ปรับตัวกับความสัมพันธกับคูครองของตนที่มีมา
ยาวนานและเริ่มชินชา
ภารกิจ: ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของตน
เนื่องจากเขาสูวัยชรา
วิธีปฏิบัติ
1. ปรับตัวกับภาวะที่ไมมีงานทำ
2. สรางความสัมพันธและมีบทบาทใหมกับลูกหลาน
และคูชีวิต
3. ปรับตัวกับความเสื่อมโทรมของสังขารตนเองและคู
ครอง

วงจรชีวิตครอบครัว
ระยะที่ 8
ครอบครัวที่อยูในวัยชรา

วงจรชีวิต
วัยชรา

ภาระกิจและวิธีการปฏิบัติ
ภารกิจ: เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับวาระสุดทายของ
ตนเอง
วิธีปฏิบัติ
1. ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงของรางกายตาม
สังขารความเจ็บปวยของตนและคูครอง
2. ปรับตัวกับการสูญเสียความเปนตัวของตัวเองโดย
ตองพึ่งพาลูกหลานมากขึ้น
3. ปรับตัวกับการสูญเสียคูชีวิต เพื่อนและสังคมที่
ตนเองเคยคุนเคยมาตลอดชีวิตเหมือนถูกทิ้งใหอยูใน
โลกใหม
4. แสวงหาบทบาทที่เหมาะสมของวัยชรา และเตรียม
สำหรับวาระสุดทาย

ขั้นตอนการใชเครื่องมือวงจรชีวิตครอบครัว
1. ทำความเขาใจกับวงจรชีวิตครอบครัวแตละระยะ ในครอบครัวที่มีหลาย generations ใหพิจารณา
ระบุระยะของวงจรชีวิตครอบครัวโดยยึดอายุของลูกชายคนโตในครอบครัวหลัก ซึ่งสวนใหญจะเปน
generation ที่ 2
2. ประเมินวา ครอบครัวปฏิบัติภารกิจที่สำคัญไดสำเร็จหรือไม
3. ถาครอบครัวปฏิบัติภารกิจสำคัญสำเร็จ ครอบครัวนั้นจะสามารถกาวไปสูวงจรชีวิตครอบครัวระยะ
ตอไปไดโดยไมมีความเครียด
4. แตในครอบครัวที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญไมสำเร็จจะทำใหครอบครัวนั้นเผชิญกับ ความเครียด นำไปสู
การเกิดปญหาในครอบครัวได
ขั้นตอนการใชเครื่องมือวงจรชีวิตครอบครัว
1. คัดกรองความเครียดครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว
2. ประเมินวาครอบครัวสามารถจัดการกับความเครียด (Family Coping) ไดหรือไม และวา
ความเครียดนั้นมีผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัวอยางไร
3. วางแผนการดูแลที่เฉพาะสำหรับผูรับบริการแตละรายโดยการพยากรณจากธรรมชาติของวงจรชีวิต
ครอบครัวในระยะนั้นๆ
4. ติดตามดูแลตอเนื่อง
3. การวิเคราะหระบบครอบครัว (Family system assessment)
I
คือ การวิเคราะหองคประกอบ ความสัมพันธ และบทบาทหนาที่ของครอบครัวและสมาชิกใน
ครอบครัว ทำความเขาใจเชิงลึก เพื่อหาปญหา ความตองการ และศักยภาพของครอบครัว ซึ่งจะนำ
เปนสูการวางแผนดูแลครอบครัว และแกไขปญหาของครอบครัวตอไป แนวทางการวิเคราะหระบบ
ครอบครัว ไดแก

1. ครอบครัวเปนครอบครัววัยใด (Family life cycle) มีภารกิจ และ วิธีปฏิบัติใหบรรลุภารกิจ
อยางไร สามารถทำไดตามนั้นหรือไม การที่ครอบครัวมีเหตุอันใดก็ตามที่ทำใหไมดำเนินไปตาม
วงจรที่เหมาะสม ไมสามารถบรรลุภารกิจ จะทำใหเกิดเปนความเครียดของครอบครัว
2. ประเภทของครอบครัว และ มีใครอยูบาง (Family as a system) ครอบครัวเปนครอบครัว
ประเภทใด เชน ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวผสม เปนตน ซึ่งจะมีปญหาและ
ศักยภาพที่แตกตางกัน สวนสมาชิกในครอบครัวมีใครบางโดยอาจแสดงขอมูลเปน Genogram
3. ปกติอยูกันอยางไร มีใครทำอะไรกันบาง (Roles, Family stability or homeostasis) ความ
สัมพันธของสมาชิกแตละคนในครอบครัวเปนอยางไร เชน มีความผูกพันแนนแฟนมากเกินไป
(Enmeshment) มีความไมลงรอยกัน (Disengagement) มีความเขาอกเขาใจกัน (Empathic
involvement) หรือมีความสัมพันธผานตัวกลางเทานั้น (Triangulation) รวมทั้งพิจารณาสมาชิกมี
บทบาทอยางไรตอครอบครัว เชน เปนพอ แม สามี ภรรยา พี่นอง ปูยา ตายาย และแตละคนทีบา
บาทอยางไรที่ทำใหครอบครัวดำรงอยูไดเปนปกติสุข เชน ผูหารายได ผูนำครอบครัว ผูประสาน
ไมตรี เปนตน
4. ผูอาวุโสตามลำดับเปนใครบาง (Hierarchy) “ผูอาวุโส (Highest hierarchy)” โดยทั่วไปจะยึด
ตามวัยวุฒิ ผูที่อายุมากที่สุดในบานจะเปนคนที่มีอำนาจ สั่งการ หรือโนมนำใหสมาชิกในครอบครัว
ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน และชี้ขาดตัดสินใจในปญหาตาง ๆ แตในบางครอบครัวอาจเปนสมาชิก
คนอื่น ๆ ที่มีความสำคัญตอครอบครัวมากที่สุด เปนผูประคับประครองครอบครัว เชน ผูหารายได
ในครอบครัว ผูที่เปนหลักยึดเหนี่ยวของสมาชิกในครอบครัว เปนตน
5. มีมุงเล็กในมุงใหญอยางไร (Boundaries, Alliance, Coalition) สมาชิกแตละคนจะมีขอบเขต
(boundary) ความเปนสวนตัวของตนเอง ในขณะเดียวกับก็จะมีขอบเขตรวมกับผูอื่น (common
boundary) ลักษณะของขอบเขตมีได 3 แบบ คือ ขอบเขตพราเลือน (diffuse boundaries) คือ
ไมมีความเปนสวนตัว ถูกรุกล้ำกาวกาย, ขอบเขตเขมงวด (rigid boundaries) ไมยอมใหคนอื่นมา
รุกล้ำความเปนสวนตัว ไมสนใจคนอื่น ๆ ในครอบครัว และขอบเขตชัดเจน (clear boundaries)
รักษาระยะหาง มีพื้นที่สวนตัว ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่รวมกับผูอื่นอยางพอเหมาะ สวนการแบงฝก
แบงฝาย หรือ การที่สมาชิกชอบพอถูกคอกัน สนิทสนมกับสมาชิกบางคนมากกวาอีกคน เปน
ธรรมชาติของครอบครัว เปนสวนหนึ่งที่ทำใหครอบครัวเกิดความสมดุล และ เกิดการปรับตัวได ไม
ขัดแยง แตหากมีการเปนปรปกษตอกันมากเกินไป ก็อาจทำใหเกิดปญหาได การอยูฝายเดียวกัน
เรียกวา Alliance หากการอยูฝายเดียวกันนั้นเปนไปเพื่อตอตานสมาชิกคนอื่น เรียกวา Coalition
6. เมื่อเกิดปญหาในครอบครัว ครอบครัวมีการปรับตัวอยางไร (Family coping) สมาชิกแตละ
คนจะมีการปรับตัวตอปญหา หรือ coping stance ที่แตกตางกัน ไมจำเปนตองเหมือนกัน ความ
เหมือนและความตางมีผลตอพลวัตรของครอบครัว การปรับตัวตอปญหา ซึ่งไมจำเปนตองเปนรูป
แบบเดียวกันเสมอไป การวิเคราะห coping stance ก็เพื่อเขาใจในพลวัตร แนวทางการแกปญหา
และการปรับตัวของครอบครัววาเปนปญหาหรือไม ตองการความชวยเหลือหรือไม
7. ครอบครัวมีรูปแบบการแกปญหาที่ผานมาอยางไร ถายทอดขามรุนหรือไม (Family
pattern) ภาพรวมของการแกไขปญหาในครอบครัว วามีความรวมมือรวมใจกันในการแกปญหา
หรือไม วิธีิการแกไขปญหาของครอบครัวอาจจะเปนการโทษกันเอง โทษคนอื่น (Projection) การ

ไมสนใจปญหา (Ignorance) หรือแกไขปญหาผานคนกลาง ไมวาจะเปนคนในหรือนอกครอบครัว
(triangulation) หรือ การยอมรับเขาใจในปญหาและรวมมือกันหาทางแกไข (acceptance and
problem solving) รูปแบบการแกไขปญหา (family pattern) นี้สามารถทราบไดจากวิธีการแกไข
ปญหาที่ผาน ๆ มา และ มีการถายทอดขามรุนได
8. ใครคือผูที่อาจจะมีโอกาสเกิดปญหาในอนาคตบาง (ผูปวยแอบแฝง หรือ Scapegoat) ใน
การดูแลครอบครัวเชิงปองกันตองมีการวิเคราะหหาผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาในครอบครัว
เสมอ ไมวาจะเกิดเปนปญหาแลวหรือไม ผูที่ไดรับผลกระทบนี้ เรียกวา ผูปวยแอบแฝง หรือ แพะ
รับบาป (Scapegoat) โดยอาจจะเปนผูที่ไมมีปากมีเสียงในครอบครัว ผูที่รองรับอารมณความ
กดดันจากคนอื่น ๆ ในครอบครัว หรือผูที่คอยโอบอุม คอยแกไขปญหาซ้ำแลวซ้ำเลาในครอบครัว
หรือ อาจจะเปนคนที่ในครอบครัวทุกคนกลาวโทษอยูเสมอวาเปนคนทำใหเกิดปญหาในครอบครัว
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