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Scenario for Family and Community Medicine Study Guide 

S1 นายสมปอง อาย ุ65 ปี มาตรวจท่ี OPD แล้วหลายครัง้ตัง้แต่ 1 เดือนก่อน ด้วยเร่ืองท้องผกูบ้าง ท้องเสียบ้าง บางครัง้ก็มีถ่ายเป็นเลือด แพทย์ให้การรักษา          
ไปตามอาการ แพทย์คนล่าสุดได้ส่งตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้  พบผลเป็นบวก จึงนัดส่องกล้องทางทวารหนัก พบก้อนท่ีส่วนปลายของ descending colon          
และได้ท า biopsy เอาชิน้เนือ้ไปตรวจ ก่อนออกจากห้องส่องกล้องลงุถามแพทย์ว่า “แล้วอาการถ่ายเป็นมูกเลือดท่ีลุงยงัมี ต้องท าไงครับหมอ” แพทย์ไม่ได้ให้        
ค าชีแ้จงใดๆ บอกให้ลงุรอฟังผลชิน้เนือ้อีก 2 สปัดาห์  
ในช่วง 2 สปัดาห์ระหว่างรอผลชิน้เนือ้ ป้าสมใจภรรยาของลุงสมปอง พาลุงมาตรวจท่ีห้องฉุกเฉินด้วยอาการเวียนศีรษะ มึนงงมาก แพทย์ท่ีห้องฉุกเฉินได้ฉีด 
Dimenhydrinate 1 amp IM ให้ยาแก้เวียนศีรษะกลบับ้านไป และแนะน าให้ลงุมาตรวจตามนดัเดมิ  
วนันีแ้พทย์นดัมาฟังผลชิน้เนือ้ ผู้ ป่วยมีภรรยาเดนิทางมาเป็นเพ่ือน มานัง่รอตรวจตัง้แตเ่ช้าจนเย็น สดุท้ายได้พบแพทย์ในช่วง OPD นอกเวลา แพทย์เพิ่มพนูทกัษะ     
จงึนดัมาเจอแพทย์เจ้าของไข้ในวนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์วา่ “หมอ ลงุเป็นมะเร็งรึเปลา่ ถ้าใช ่หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และบอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผ่าตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั หลงัจากทราบผลลงุสมปองรู้สึก     
ตกใจมาก และกลวัการรักษาด้วยวิธีท่ีแพทย์แจ้ง จึงตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบนั ลุงสอบถามแพทย์เก่ียวกับวิธีการรักษาอ่ืนๆ เช่น    
การใช้สมุนไพร แต่เน่ืองจากตวัแพทย์เองไม่มีข้อมูลความรู้ในเร่ืองนีเ้ลยจึงไม่ได้แนะน าเพิ่มเติมใดๆ หลงัจบการสนทนา แพทย์นดัลุงสมปอง มาติดตามอาการ     
อีก 2 สปัดาห์ แตล่งุไมไ่ด้มาตามนดัอีกเลย  

Facts ประเดน็ปัญหา Study guide topics 

F1.1 แพทย์ไม่ได้ให้ค าชีแ้จงใดๆ บอกให้ลุงรอฟังผลชิน้เนือ้ ในช่วง     
2 สปัดาห์ระหวา่งรอผลชิน้เนือ้  
F1.2 ป้าสมใจพาลุงสมปองมาตรวจท่ีห้องฉุกเฉินด้วยอาการเวียน
ศีรษะมนึงงมาก 

P1.1 ผู้ ป่วยยังมีความกังวลเก่ียวกับอาการของตน และ
ต้องการค าแนะน าท่ีกระจา่งชดัจากแพทย์ใชห่รือไม?่ 
P1.2 การฉีดยาแก้ตามอาการ ช่วยท าให้เข้าใจผู้ ป่วยได้ดี
เพียงพอแล้วจริงหรือ? 

SG1  Patient centered 
medicine  
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F2 นั่งรอตรวจตัง้แต่เช้าจนถึงเย็น แต่สุดท้ายกลับได้พบแพทย์
เพิ่มพูนทักษะในช่วง OPD นอกเวลา และต้องนัดมาพบแพทย์
เจ้าของไข้ใหมใ่นวนัถดัไป 
 

F3 วนัรุ่งขึน้ เช้านัน้ป้าสมใจรีบกระซิบแพทย์ว่า “หมอ ลงุเป็นมะเร็ง  
รึเปลา่ ถ้าใช ่หมออยา่เพิ่งบอกลงุนะ”  
        แพทย์แจ้งผลชิน้เนือ้ว่าเป็น มะเร็งล าไส้ใหญ่ ระยะท่ีสาม และ
บอกผู้ ป่วยถึงแผนการรักษาทัง้การผา่ตดัและการให้ยาเคมีบ าบดั  
 
 
 

F4 ผู้ ป่วยตดัสินใจปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจบุนั  
 
 
 
 

F5 ลุงสอบถามแพทย์เก่ียวกับวิธีการรักษาอ่ืนๆ เช่น การใช้สมุนไพร
แทนการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจบุนั  
 
 

P2 เกิดอะไรขึน้กบัระบบบริการสขุภาพ? 
 
 
 

P3.1 แพทย์ควรมีวิธีหรือกระบวนการในการแจ้งข่าวร้าย
ให้แก่ผู้ ป่วยและญาตอิยา่งไร? 
P3.2 เราจะรับมือกับสภาวะอารมณ์ของผู้ ป่วยในระหว่าง
การแจ้งขา่วร้ายอยา่งไรดี? 
P 3.3 การแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ ป่วยเป็นสิ่งท่ี
แพทย์ท่ีดีพงึปฏิบตัใิชห่รือไม่?   
 

P4.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากผู้ ป่วยปฏิเสธการ
รักษาท่ีทา่นได้แนะน าให้ไป 
P4.2 ท่านควรท าอย่างไรหากผู้ ป่วยปฏิเสธการรักษาเม่ือ
พิจารณาตามหลกัจริยธรรมทางการแพทย์ 
 

P5.1 การแพทย์ทางเลือกคืออะไร 
P5.2 แพทย์แผนปัจจุบันสามารถให้การดูแลผู้ ป่วยโดย
ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบนัและการแพทย์ทางเลือก
เข้าด้วยกนัได้อยา่งไร 

SG2  Health service  
system 
 
 

SG3 Breaking Bad News 
and Empathy 
 
 
 
 
 

SG4 Refusal of treatment 
 
 
 
 

SG5 Complementary 
and Alternative medicine 
/ CAM 
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S2 แพทย์เจ้าของไข้ตดัสินใจชวนทีมสขุภาพออกไปเย่ียมท่ีบ้าน เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
เม่ือไปถึงบ้าน พบลงุสมปองนัง่อยู่ท่ีม้านัง่หน้าบ้านกบัป้าสมใจลงุและป้าดีใจท่ีเห็นทีมสขุภาพไปเย่ียม ทีมสงัเกตเห็นว่าลงุดอู่อนเพลียและซูบลงไปมาก หลงัจาก          
ท่ีทีมแพทย์ได้พดูคยุถามอาการ ตรวจร่างกาย จงึนดัลงุไปตรวจเพิ่มเตมิตอ่ท่ีโรงพยาบาล ซึง่ครัง้นีล้งุและป้ายินดีท่ีจะไปตามแพทย์นดั  
เม่ือตรวจคณุลงุเสร็จเรียบร้อย แพทย์จงึปลีกเวลามาคยุกบัป้าสมใจในฐานะท่ีคณุป้ามีบทบาทเป็นผู้ดแูลหลกัของคณุลงุ  
ป้าสมใจอายุ 61 ปี มีโรคประจ าตวัเป็น DM, HT, และ มีระดบั BMI อยู่ในเกณฑ์โรคอ้วน คณุป้าได้รับการรักษาและรับยาอยู่ท่ีคลินิกใกล้บ้าน แต่เน่ืองจาก           
ช่วงหลงัมานีต้้องคอยดแูลคณุลงุ ท าให้การดแูลรักษาตนเองท าได้ไม่สม ่าเสมอเหมือนก่อน ไม่ได้ออกก าลงักาย ไม่ได้ควบคมุเร่ืองอาหาร และป้ายงัเล่าว่าตนมี
ความเครียดเพิ่มขึน้มากหลงัจากท่ีคณุลงุป่วย ตอนนีน้อนหลบัยาก ไมเ่หมือนแตก่่อน  
แพทย์ถามประวตัคิรอบครัวป้าเพิ่มเตมิ ได้ความวา่พอ่ของป้าเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  
เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกนัว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาช่วย     
คณุป้าดแูลคณุลงุได้บ้าง  
 
F6 แพทย์เจ้าของไข้ตดัสินใจชวนทีมสุขภาพออกไปเย่ียมท่ีบ้าน 
เน่ืองจากลงุขาดนดัไปนานกวา่ 3 เดือน 
 
F7 เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ 
caregiver burden ร่วมด้วย จึงสอบถามถึงสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัว เผ่ือจะมีใครท่ีสามารถมาชว่ยคณุป้าดแูลคณุลงุได้บ้าง 
 

P6.1 แพทย์ควรตดัสินใจไปเย่ียมบ้านเม่ือไร 
P6.2 การเย่ียมบ้านมีความส าคญัอยา่งไร 
 
P7.1 เราควรมีแนวทางในการประเมินครอบครัวอย่างไร จึง
จะเกิดประโยชน์ในการดแูลผู้ ป่วย 
P7.2 บทบาทของสมาชิกครอบครัวในการดแูลผู้ ป่วยเป็น
อยา่งไร ใครบ้างควรเป็นคนดแูลผู้ ป่วย 

SG6 Home health care 
 
 
SG7 Family assessment 
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F8 ป้าสมใจอาย ุ61 ปี ลงุสมปองอาย ุ65 ปี 
(note: เพิ่ม fact สถานการณ์ผู้สงูอาย)ุ 
 
F9 ป้าสมใจมีโรคประจ าตวัเป็น DM, HT, และ มีระดบั BMI อยู่ใน
เกณฑ์โรคอ้วน 
แต่เน่ืองจากช่วงหลังมานีต้้องคอยดูแลคุณลุง ท าให้การดูแลรักษา
ตนเองท าได้ไมส่ม ่าเสมอเหมือนก่อน 
แพทย์ถามประวัติครอบครัวป้าเพิ่มเติม  ได้ความว่าพ่อของป้า
เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหวัใจตัง้แตอ่าย ุ54 ปี  
เม่ือประเมินแล้วแพทย์และทีมสรุปกันว่าป้าสมใจมีภาวะ caregiver 
burden 
 
 
 
 
 
 
 

P8 การดแูลผู้ ป่วยและครอบครัววยัผู้สูงอายุ ต้องค านึงถึง
เร่ืองใดบ้างนะ? 
 
P9.1 ในการให้การดแูลผู้ ป่วยโรคเรือ้รังและครอบครัวควร
ต้องดปูระเดน็ไหนบ้างนะ? 
P9.2 การดูแลผู้ ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงท่ีได้
มาตรฐานตามบริบทของผู้ ป่วย มีแนวทางและเป้าหมาย
การดแูลอยา่งไร? 
P9.3 แนวทางการประเมินผู้ดแูลมีอะไรบ้าง? 
 
 
 
 
 
 

SG8 WWF elderly 
 
 
SG9 WWF chronic illness 
 



6 

 

S3 ป้าเลา่ให้ฟังวา่ลกู 2 คนของป้า คงจะมาชว่ยแบง่เบาภาระจากป้าได้ยาก เพราะแตล่ะคนก็มีเร่ืองของตนเองให้ต้องแก้ไข    
ลกูสาวคนโต นางสมจิตอาย ุ35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจามน า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ แตง่งานมีครอบครัว มีลกูสองคน หลานคน
โตเรียนชัน้มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล ป้าเล่าว่าสงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจ า ช่วงหลงัลกูเขยเอง            
ก็ตกงาน ลกูสาวจึงต้องท างานหนกัอยู่คนเดียว แม้แต่พาลกูไปรับการฉีดวคัซีนตามนดั ก็ไม่สามารถพาไปได้ ท าให้หลานคนเล็กได้รับวคัซีนไม่ครบ และดเูหมือน   
จะมีน า้หนกัน้อยด้วย  เดก็เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง  
สว่นลกูชายของป้า ช่ือสมหมาย อาย ุ28 ปี ท างานโรงแรม ยงัไมต่า่งงาน ป้าเลา่วา่ ป้ารู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขาไม่เคยเล่าให้    
ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้ว่าลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมาก      
ตอ่คนกลุม่รักร่วมเพศนี ้ทกุครัง้ท่ีเห็นดาราในทีวีลงุก็จะหงุดหงิดและต าหนิดาราเหล่านัน้ให้คนในบ้านฟัง  พกัหลงัลกูชายจึงไม่คอ่ยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคย
พูดเปรยๆกับป้าว่าอยากตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย       
ป้าเองก็ไมไ่ด้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป้่าก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  
หลังจากฟังเร่ืองราวต่างๆ ทีมเย่ียมบ้านได้ให้การดูแลคุณป้า ให้ก าลังใจและนัดคุณป้าไปตรวจรักษาเร่ืองเบาหวานความดนัโลหิตสูง  พร้อมกับคุณลุงในวัน
เดียวกนั เพ่ือลดภาระจากการเดนิทาง และได้นดัตดิตามเย่ียมบ้าน ครอบครัวนีอี้กเป็นระยะๆ ตอ่เน่ือง 
จากนัน้ 6 เดือนตอ่มา อาการลงุสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver metastasis ลงุมีอาการปวดมาก ท้องผกู ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงัจากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลง     
ท่ีบ้าน  
F10 นางสมจิตอายุ 35 ปี ท างานโรงงานทอผ้า ป่วยด้วยอาการจาม
น า้มกูไหล และมีผ่ืนแพ้ คนัตามตวับอ่ยๆ 
 
 
 

P10.1 อาชีพมีผลตอ่ความเจ็บป่วยอยา่งไร? 
P10.2 หลกัการของอาชีวเวชศาสตร์/อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั มีอะไรบ้างนะ? 
P10.3 โรคท่ีเกิดจากการท างาน 

SG10 Occupational 
medicine 
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F11 นางสมจิต…แต่งงานมีครอบครัว มีลูกสองคน คนโตเรียนชัน้
มธัยมต้น คนเล็กอาย ุ5 ขวบ เพิ่งเข้าเรียนชัน้อนบุาล  
ป้าเล่าว่าสงสารลกูสาวท่ีมีสามีติดเหล้า และท าร้ายร่างกายภรรยาเป็น
ประจ า ช่วงหลังลูกเขยเองก็ตกงาน ลูกสาวจึงต้องท างานหนักอยู่       
คนเดียว 
 
F12 แม้แต่พาลูกไปรับการฉีดวัคซีนตามนัด ก็ไม่สามารถพาไปได้       
ท าให้หลานคนเล็กได้รับวัคซีนไม่ครบ และดูเหมือนจะมีน า้หนักน้อย
ด้วย  เดก็ เร่ิมไมอ่ยากไปโรงเรียน  มีอาการอาการเอาแตใ่จตวัเอง 
 
F13 ป้ารู้สกึสงสยั ไมรู้่วา่ลกูป้าคนนีเ้ป็นตุ๊ดเป็นเกย์หรือเปล่า เพราะเขา
ไมเ่คยเลา่ให้ป้าฟัง อาจจะเน่ืองมาจากลกูรู้วา่ลงุสมปองตัง้ความหวงัไว้
ท่ีเขาเยอะ จะให้เขาเป็นคนดแูลทกุคนในบ้านแทนลงุ และท่ีส าคญัคณุ
ลงุมีทศันคติท่ีเป็นลบอย่างมากต่อคนกลุ่มรักร่วมเพศนี ้… พกัหลงัลูก
ชายจึงไม่ค่อยกลบับ้านเหมือนก่อน และเคยพูดเปรยๆ กับป้าว่าอยาก
ตัง้ใจเรียน และหาโอกาสย้ายไปท างานในต่างประเทศ เพราะน่าจะได้
เงินดี ท้าทาย และมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าอยู่ท่ีเมืองไทย ป้าเองก็
ไมไ่ด้วา่อะไรถ้าลกูจะไป แตป้่าก็ยงัไมไ่ด้บอกลงุเร่ืองนี ้  

P11.1 จะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ ป่วยมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว 
P11.2 ท่านจะดูแลผู้ ป่วยท่ีมีปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวเบือ้งต้นอยา่งไร 
 
 
P12 ท่านจะมีแนวทางการดแูลครอบครัวท่ีมีเด็กในด้าน
ใดบ้าง 
 

 
P13 ท่านมีแนวทางการแนะน าในการดแูลครอบครัวท่ีมี
สมาชิกกลุม่หลากหลายทางเพศอยา่งไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 

SG11  WWF couple and 
domestic violence 
 
 
 

 
SG12  WWF children 
and adolescent 
 
 
SG13 WWF LGBTQ  
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F14 6 เดือนต่อมา อาการลุงสมปองแย่ลงมาก ตรวจพบมี liver 
metastasis ลุงมีอาการปวดมาก ท้องผูก ท้องโตขึน้ ไม่ก่ีสปัดาห์หลงั
จากนัน้ลงุก็เสียชีวิตลงท่ีบ้าน 
 

P14.1 เม่ือไรจะหยดุการดแูลในผู้ ป่วย End of life  
P14.2 จะท าอยา่งไรให้ผู้ ป่วย “ตายดี” 
 

SG14 Palliative care and 
WWF dying 
 

S4 ทางบ้านได้จดังานศพให้ท่ีวดั ทีมแพทย์ตดัสินใจไปร่วมงานศพคณุลงุ และสงัเกตเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกัเกิน มีภาวะอ้วนกนัมากกว่า 
30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท าอย่างไรให้ประชาชนในชมุชนนี  ้ลดความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย      
สบูบหุร่ี  และดืม่เหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
นอกจากนี ้ยงัพบว่าคนส่วนหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า พอถามป้าสมใจ ป้าจึงบอกว่าเป็นเพ่ือนลูกสาวท่ีท างานอยู่ท่ีโรงงานด้วยกัน บางคนพอทราบว่า      
มี ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการปวดเม่ือยไม่สบายเล็กๆ  น้อยๆ ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นตา่งๆ ท่ีพบใน    
งานศพ  มาพดูคยุกนัตอ่ เร่ืองจะจดัการกบัการจดับริการสขุภาพอยา่งไรให้เหมาะกบัคนในพืน้ท่ีชมุชนนี ้ซึง่มีทัง้คนอ้วน คนตา่งชาต ิและกลุม่ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ  
ก่อนกลบัออกจากงานศพ แพทย์ได้แนะน าให้ลกูสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรองมะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คยุถึงแนวทางการตรวจคดักรองเบือ้งต้น           
ท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอจุจาระ และหากผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยนัผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยินอย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกงัวล และ
ปรึกษาแพทย์วา่หากตนจะสอ่งกล้องไปเลย จะได้หรือไม ่แพทย์จงึอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรองและแนวทางปฏิบตัิโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้  ซึ่งทางนางสมจิต
ก็เข้าใจ และรับปากวา่จะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพของพอ่ตน 
หลงัจากทีมแพทย์ได้ติดตามดูแลครอบครัวนีอ้ย่างต่อเน่ือง ได้จัดให้มีการพูดคยุกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เร่ืองราวต่างๆก็เป็นผลไปในทางท่ีดีขึน้เร่ือยๆ 
ลกูเขยสามารถเลิกเหล้าได้ และได้งานประจ าท า ท าให้นางสมจิตมีเวลามาดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวมากขึน้ทัง้ลกูๆ และป้าสมใจส่วนลูกชายก็ตดัสินใจเปิดเผย
ตวัเองกบัแมแ่ละพี่สาว และเลือกท่ีจะท างานในใกล้บ้าน เพ่ือนท่ีจะสามารถดแูลคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้ตามท่ีพอ่ได้ฝากฝังเอาไว้ 
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F15 - F17 สงัเกตเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมงานมีน า้หนกั
เกิน มีภาวะอ้วนกันมากกว่า 30% จึงเกิดค าถามขึน้มาว่าจะท า
อยา่งไรให้ประชาชนในชมุชนนี ้ลดความเส่ียงตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรค
เรือ้รังในอนาคต  และพบว่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย  สบูบหุร่ี  และ
ด่ืมเหล้าในงานศพ กนัจ านวนมาก  
 
 
 
 
 
F18 พบว่าคนส่วนหนึ่งท่ีมาร่วมงานศพเป็นชาวพม่า…พอทราบว่ามี
ทีมหมอมาจากโรงพยาบาลจึงเข้ามาปรึกษาเร่ืองเจ็บป่วยด้วยอาการ
ปวดเม่ือยไมส่บายเล็กๆ น้อยๆ 
 
F19 ทางทีมแพทย์และพยาบาลจึงน าประเด็นตา่งๆ ท่ีพบในงานศพ 
มาพูดคุยกันต่อ เร่ืองจะจัดการกับการจดับริการสุขภาพอย่างไรให้
เหมาะกับคนในพืน้ท่ีชุมชนนี ้ซึ่งมีทัง้คนอ้วน คนต่างชาติ และกลุ่ม
ผู้ ป่วยท่ีรักษาอยูเ่ดมิ 

P15.1 ท่านมีวิธีการค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
อยา่งไร 
P15.2 จะท าอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
สขุภาพของตนเองและชมุชน 
 
P16-17 ทา่นจะปรับเปล่ียนพฤตกิรรมส่วนบคุคลและชมุชน
อยา่งไร 
 
 
 
P18 ชาวตา่งชาตมีิผลตอ่ระบบบริการสขุภาพอยา่งไร 
 
 
 
P19 ในการพิจารณาจดับริการสขุภาพปฐมภมูิในพืน้ท่ี       
มีประเดน็อะไรบ้าง 
 
 

SG15 WWF community  
 
 
 
 
SG16 Behavioral 
Change 
SG17 Health promotion 
and prevention 
 
SG18 Cross cultural 
medicine 
 
 
SG19 Practice 
management 
In primary care setting 
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F20 แพทย์ได้แนะน าให้ลูกสาวผู้ ป่วยหาโอกาสไปตรวจคดักรอง
มะเร็งล าไส้ท่ีโรงพยาบาล โดยได้คุยถึงแนวทางการตรวจคดักรอง
เบือ้งต้นท่ีทาง รพ. ใช้อยู่ขณะนีด้้วยวิธีการตรวจอุจจาระ และหาก
ผิดปกติ ก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมเพ่ือยืนยันผลด้วยวิธีอ่ืนต่อไป ได้ยิน
อย่างนัน้ นางสมจิตรู้สึกกังวล และปรึกษาแพทย์ว่าหากตนจะส่อง
กล้องไปเลย จะได้หรือไม่ แพทย์จึงอธิบายขัน้ตอนการตรวจคดักรอง
และแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้ฟังอีกครัง้  ซึ่งทางนางสมจิต          
ก็เข้าใจและรับปากว่าจะไปตรวจคดักรองหลงัจากท่ีเสร็จพิธีงานศพ
ของพอ่ตน 
 

P20 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการตดัสินใจเลือกส่งตรวจ
เพ่ือคดักรองและใช้บริการสขุภาพอยา่งสมเหตสุมผล 
  
 

SG20 Health economics  
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ก่อนเข้าสู่บทเรียน 
 

ลองทบทวนประสบการณ์ส่วนตัวเก่ียวกับ “ครอบครัวของฉัน” ดังนี ้
1. นึกถงึเร่ืองราว “ความสุขของครอบครัวของฉัน” แล้วบรรยายว่าเกิดขึน้ในเวลาไหน 

อย่างไร เกิดเหตุการณ์อะไรขึน้บ้าง และเหตุใดจึงฉันจึงมีความสุข 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 

2. นึกถงึเร่ืองราว “ความทุกข์ของครอบครัวของฉัน” แล้วบรรยายว่าเกิดขึน้ในเวลาไหน 
อย่างไร เกิดเหตุการณ์อะไรขึน้บ้าง และเหตุใดจึงฉันจึงมีความทุกข์ 

 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
  
 

 

3.  “สุขทุกข์ในครอบครัว” มีอิทธิพลต่อ “ความเป็นตัวฉัน” ในปัจจุบันหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด ยกตัวอย่างประกอบ 

 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
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หลังทบทวนประสบการณ์ 
 

 ทบทวนประสบการณ์ของตนเองและเขียนเสร็จแล้ว ลองแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน ๆ 
แล้วลองตอบค าถามดังนี ้
1. “ครอบครัว”  หมายถงึ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
2. หน้าที่ของครอบครัว ได้แก่ (ตอบเป็นข้อ ๆ ได้) 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
  

 

3. สรุปความส าคัญของครอบครัวตามความเข้าใจของตนเอง 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
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พักท าความเข้าใจกันนิดนึง 
       จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้หัวข้อนี ้คือ 
 เพ่ือเข้าใจความหมายของครอบครัว องค์ประกอบของครอบครัว และหน้าท่ีของครอบครัว  

 เพ่ือตระหนกัถึงความส าคญัและเข้าใจวา่ครอบครัวมีอิทธิพลตอ่สมาชิกในครอบครัวแตล่ะคน  

 เพ่ือมีทกัษะในการประเมินครอบครัวเบือ้งต้นและน าไปใช้ในการดแูลผู้ ป่วยได้  
 

แหล่งศกึษาค้นคว้าความรู้ขณะเรียนรู้ 
 

1.  เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง “แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกับครอบครัว และการประเมิน
ครอบครัว (Introduction to nature of family and family assessment)”   
    โดย  นพ.สตางค์ ศภุผล 
2. หนังสือ “จิตบ าบัดและการให้ค าปรึกษาครอบครัว  Family therapy and family 
counseling”    
    โดย พญ. อมุาพร ตรังคสมบตัิ.   
3. หนังสือ “คู่มือหมอครอบครัวฉบับสมบูรณ์ = Family medicine handbook” 

    โดย พญ. สายพิณ หตัถีรัตน์ และคณะ 
 

ข้อแนะน าการเรียนรู้ 
• มีสต ิสมาธิ ผ่อนคลาย การเรียนรู้ตามคูมื่อนีเ้น้นการทบทวนประสบการณ์ตรง ดงันัน้ 

ขณะท่ีให้ท าการทบทวนประสบการณ์ น้อง ๆ ควรอยู่ในบรรยากาศท่ีมีความสงบเงียบ 
ใช้การท าสมาธิ เชน่ หลบัตานัง่น่ิงมีสติตามลมหายใจ เพือ่การปล่อยวางความคิดต่าง ๆ ที่
มากเกินไป และจะไดจ้ดจ่อกบัประเด็นทีใ่หท้บทวนประสบการณ์  จะท าให้ได้ความรู้สึกท่ี
เป็นจริงและท าให้การเรียนรู้มีคณุคา่ตอ่ตวัเองอย่างแท้จริง  

• สัมผัสตัวตน การตอบข้อค าถามตา่ง ๆ เน้นการทบทวน ความคิด ความรู้สึก และคิด

วิเคราะห์ตามประสบการณ์และความคิดเหน็ของตนเองเสมอ โดยใช้แนวทางกว้างๆ 
ท่ีก าหนดให้  

• เรียนรู้จากการฟัง การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน ๆ ควรให้การ “ฟังอย่างลึกซึง้ (Deep 

listening)” ได้แก่ ฟังอย่างตัง้ใจ มองใหเ้ห็นสีหนา้ แววตา ฟังใหไ้ดยิ้นน ้าเสียง ทีผู่พ้ดูสื่อ
อกมา และ หอ้ยแขวนการตดัสินว่า ส่ิงทีไ่ดยิ้นดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด งดการตอบสนองใน
เชิงโตแ้ยง้ หรือ ซกัถามมากเกินไป นัน้คือ “เพียงแค่ฟังใหเ้ข้าใจ และ ไดยิ้นอย่างแทจ้ริง”  
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 กิจกรรมที่ 1  ชวนคดิ “ความหมายของครอบครัว” 
 ความหมายของครอบครัว 3 นิยามนี ้น้องๆ ถกูใจความหมายของครอบครัวอนัไหน  

เพราะเหตใุด 
         เลือกค าตอบ                  หรือ                หรือ 

จงให้เหตุผล 
 
 
 

ได้ค าตอบแล้วลองแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือนด้วย 

ครอบครัว  หมายถึง 
กลุม่บคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไปท่ีเก่ียวข้องกนั โดยการเกิด การแตง่งาน หรือการรับเป็นบตุร
บญุธรรมและอาศยัอยูร่่วมกนัในครัวเรือนหนึง่รวมถึงผู้ ท่ีไมแ่ตง่งาน แตง่งานแล้วแตไ่มมี่ลกู 

แตง่งานแล้วหยา่ร้างหรือตายจากกนัซึง่เป็นครอบครัวท่ีมีลกัษณะหลากหลาย  

The U.S. Bureau of theCensus 

1 

ครอบครัว หมายถึง  
กลุม่คนท่ีมารวมตวักนั อาจไมจ่ าเป็นต้องมีความสมัพนัธ์กนัทางสายเลือด  

หรือ การแตง่งาน แตต่กลงท่ีจะอยูร่่วมกนัและดแูลกนัไปตลอด 
 

Christie-Seely J.  
ใน Working with the family in primary care. : A systems approach to health and illness 

ครอบครัว  หมายถึง 
 การท่ีชายและหญิงใช้ชีวิตอยูร่่วมกนักบัฉนัท์สามีภรรยา มีความรับผิดชอบร่วมกนั       
แบง่งานและหน้าท่ีกนัตามความเหมาะสม มีการชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั ทัง้ด้านการเงิน
อาหาร สิ่งของ เคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต  มีกิจกรรมทางสงัคมตา่งๆ 

ร่วมกนั และเม่ือมีบตุรธิดามากกวา่หนึง่คน บดิามารดาก็ต้องอบรมสัง่สอนให้ลกูรู้บทบาท
หน้าท่ีการเป็นพ่ีน้อง ให้รู้จกัแบง่ปันดแูลชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัวควรจะมีพืน้ฐานแหง่ความรัก ความเข้าใจ ความผกูพนั พึง่พิง 

เป็นสายใยในการด าเนินชีวิตร่วมกนั 
 

คณะอนกุรรมการด้านครอบครัวในคณะกรรมการสง่เสริมและประสานงานสตรีแหง่ชาติ 

2 

3 

1 
2 3 
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 กิจกรรมที่ 2  ชวนส ารวจเล็กๆ   
      “ครอบครัวของเราและเพื่อนๆ” เป็นครอบครัวประเภทใด 
 
 

ประเภทของครอบครัว ความถี่ (คน) 

ครอบครัวเดี่ยว  (Nuclear Family)  

ครอบครัวขยาย (Extended Family)   

ครอบครัวผสม (Reconstituted Family)  

ครอบครัวที่มีพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว (Single-Parent Family)  

 
ข้อด/ีข้อด้อย ของครอบครัวแต่ละแบบ 

ประเภทของครอบครัว ข้อดี ข้อด้อย 

ครอบครัวเดี่ยว   
(Nuclear Family) 

  

ครอบครัวขยาย  
(Extended Family)  
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ครอบครัวแหว่งกลางเร่ือง'ไม่ธรรมดา'ของสังคมไทย 
 

 จากผลวิจยั "เด็กเล็กๆ เป็นอย่างไร เมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่น : การศึกษาระยะยาวเร่ืองผลกระทบของการ
ย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อชีวิตเด็กเล็ก" (พ.ศ.2556-2559) ที่จดัท าโดยสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล สนบัสนนุโดยองค์การทนุเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยนูิเซฟ ประเทศไทย ระบวุ่า "เด็กที่
ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่" มีผลกระทบมากกว่าเด็กที่อยู่กับพ่อแม่ ตัง้แต่พฒันาการล่าช้ากว่า ใช้ความรุนแรงมากกว่า 
ขณะที่ผู้ เลีย้งที่สว่นมากเป็น "ปู่ ย่าตายาย" ที่มีภาวะเสี่ยงทัง้สขุภาพกายและจิต ซึ่งข้อบกพร่องดงักลา่วจะสง่ผล
กระทบตอ่ "สขุภาพจิตเด็ก" โดยตรง 
 แม้งานวิจยัจะอยู่ระยะเร่ิมต้นด้วยการส ารวจเชิงปริมาณ แต่ท าให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของปัญหาที่คน
ไทยอาจมองว่า การ "ฝากลกู" ไว้กบั "ปู่ ย่าตายาย" แล้วตวัเองย้ายถ่ินฐานไปท างานที่อื่น “เป็นเร่ืองธรรมดา"  ทัง้ที่
จริงๆ แล้ว "ไมใ่ช่เร่ืองธรรมดา" เลย 
 "ยนูิเซฟ" ระบวุ่า เด็กไทย 3 ล้านคน หรือร้อยละ 21 "ไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่" มีจ านวนสงูถึง 30 เปอร์เซ็นต์       
สว่นใหญ่เป็นครอบครัวจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวนเท่านีถื้อว่า "สงูมาก" เมื่อเทียบกบัประเทศ อื่นๆ อย่าง
เวียดนามมีเพียงร้อยละ 4.4 ไนจีเรีย ร้อยละ 6.5 หรือแม้กระทัง่ประเทศที่มีความขดัแย้งอย่าง "อิรัก" ยงัแค่ร้อยละ 
1.1 เท่านัน้ ซึ่งในทางสากล สถิติที่ลกูไม่ได้อยู่กบัพ่อแม่สงูขนาดนี  ้ จะระบวุ่าประเทศนัน้อยู่ใน "ภาวะสงคราม" 
หรือไมก็่มี "ภยัพิบตัิร้ายแรง" 
 เพื่อให้เห็นภาพและข้อเท็จจริงชดัเจน "ยนูิเซฟ" พา "มติชน" ลงพืน้ที่จงัหวดัขอนแก่น ซึ่งเป็นจงัหวดัที่มีสถิติ
พ่อแม่ย้ายถ่ินฐานไปท างานมากเป็นล าดบัต้นๆ ของประเทศ โดยพาไปติดตามครอบครัวที่เด็กไม่อยู่กับพ่อแม่        
แตอ่ยูก่บัปู่ ยา่-ตายาย ซึง่มีช่ือเรียกทางวิชาการวา่ "ครอบครัวแหวง่กลาง" 
 "ครอบครัวโคตรชุม" ที่อาศยัในบ้าน 2 ชัน้ ข้างลา่งเป็นปนู ข้างบนเป็นไม้ มีฐานะระดบัปานกลาง ใน
หมูบ้่านหนองอ้อ ต าบลสะอาด อ าเภอล าน า้พอง จงัหวดัขอนแก่น ภายในบ้านมีสมาชิก 5 คน ได้แก่ ปู่ เปรียง ย่าเส็ง 
น้องโอม อาย ุ3 ขวบ น้องแคท อาย ุ7 เดือน และอาสาว ซึ่งครอบครัวนีอ้ยู่ในภาวะแหว่งกลางหลงัจากลกูชายทัง้ 2 
คนน าหลานมาให้เลีย้ง โดยลกูชายคนโตและภรรยาไปท างานท่ีชลบรีุ สว่นลกูชายคนเลก็ที่แยกทางกบัภรรยาตอนนี ้
อยูช่่วงหางานท า 
 ปู่ เปรียง ในวยั 63 ปี และยา่เสง็ ในวยั 53 ปี เลา่ด้วยสีหน้าเปือ้นยิม้ และย่าเส็งก็อุ้มน้องแคทไว้ที่ตกัด้วยว่า 
เลีย้งเด็กทัง้ 2 คนมาตัง้แตย่งัเลก็ๆ ทัง้ที่ไม่เคยตัง้ใจมาก่อนว่าจะต้องมาเลีย้งหลานในบัน้ปลายชีวิตอย่างนี  ้เพราะ
เราก็อยากให้ลกูทัง้ 2 กลบัมาเลีย้ง แตต่อนนีก้ลายเป็นลกูทัง้ 2 ไปอยู่สบายของเขา เราต้องมารับภาระต่อ ทัง้เลีย้ง
หลาน ท างานบ้าน และท างานหาเงินเพิ่ม 

  "กลางคืนไมค่อ่ยได้นอน เวลาน้องร้องก็ต้องคอยชงนม ขณะที่เราก็สขุภาพไมด่ี อยา่งปู่ เป็นโรคหวัใจ เวลาน้อง
ร้อง ปู่ ต้องลงไปนอนข้างลา่ง เพราะปวดใจทกุครัง้ที่ได้ยินเสยีงร้อง สว่นยา่ก็เป็นโรคไตและ เบาหวาน ท าให้เหน่ือยง่าย
และจะไมช่อบเวลาหลานมากวนหรือดือ้ซน บางครัง้ต้องปรามหลานด้วยการตีทัง้ทีต่นเองก็น า้ตาไหลไปด้วย" 
 

 ต่อหน้าถดัไป>>> 

เคยได้ยนิมัย้?  
ครอบครัวประเภทใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงของสงัคมปัจจบุนั  
“ครอบครัวแหว่งกลาง”(Skipped generation family) ลองอ่านข่าวนี ้

ด ู
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อ่านเสร็จแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

 เมื่อถามวา่ลกูชายสง่เงินมาบ้างไหม ทัง้คูเ่ร่ิมแสดงถึงความหนกัใจ "มีลกูชายคนโตสง่เงินมาบ้าง บางครัง้
กลบัมาเยี่ยมตามเทศกาล แตก็่ขอเงินคา่รถกลบัไปอีก เงินท่ีมีอยูก็่ไม่พอเลีย้งหลานทัง้ 2 คน ทัง้ค่าอาหาร ค่านม 
และรายจ่ายอื่นๆ ในบ้าน ท าให้ปู่ ต้องออกไปท างานหาเงินเพิ่ม อาทิ รับจ้างดายหญ้า ซึ่งเดือนๆ หนึ่งก็มีไม่บ่อย
นกั หลายครัง้เงินไมพ่อ ต้องไปยืมเงินคนข้างบ้านท่ีพอจะมีฐานะบ้าง โชคดีเขาไมค่ิดดอกเบีย้อะไร" 
 "เร่ืองเงินเป็นเร่ืองส าคญั เพราะเราก็อยากให้หลานได้เรียนสงูๆ ได้มีอนาคตที่ดี หากพ่อแม่ของน้องยงัสง่
เงินมาบ้างไมส่ง่มาบ้างอย่างนี  ้ความฝันนีก็้ไม่มีทางเป็นไปได้ ซึ่งเราก็เครียดกบัอนาคตหลานเหมือนกนัว่าโตไป
จะเป็นอย่างไร แต่เมื่อคิดมากปู่ ก็ปวดหวัใจฉะนัน้เป็นไปได้อยากให้ภาครัฐดแูลเด็กทุกคน ให้มีโอกาสเข้าถึง
การศกึษาและได้เรียนสงูๆ" 
แตท่ี่นา่ตกใจคือ เด็กไมผ่กูพนักบัพอ่แม่ 
 "เวลาพอ่แมข่องน้องกลบัมาหาที่บ้าน แม้ปากจะเรียกพ่อแม่ แต่น้องกลบัรู้สกึเฉยๆ ไม่เหมือนพ่อแม่ลกูที่
อยูด้่วยกนัทัว่ไป" ปู่ เปรียงเลา่ ถดัไปไมไ่กลจากบ้าน ยนูิเซฟพาเราไปศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดัสระทรงสิลา 
พาไปดพูฒันาการของเด็กเปรียบเทียบกนั ซึง่ที่น่ี "น้องโอม" ก็เรียนอยูด้่วย 
 ครูสมุิตร โสภามา รักษาการหวัหน้าศนูย์ เลา่ว่า เด็กที่อยู่ในการดแูลของศนูย์หรือเตรียมอนบุาลขณะนีม้ี 
80 คน เป็นเด็กอายรุะหวา่ง 2 ขวบคร่ึงถึง 5 ขวบ 
 "ผมท างานเป็นครูที่ศนูย์มา 17 ปี ได้เห็นพฒันาการของกลุม่เด็กที่เลีย้งดดู้วยพ่อแม่ กบักลุม่เด็กที่เลีย้งดู
โดยปู่ ย่าตายายค่อนข้างชดัเจน อย่างเด็กที่อยู่กบัพ่อแม่ มกัจะมีพฒันาการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญา ดีกว่าเด็กที่อยู่กบัปู่ ย่าตายาย อาทิ พ่อแม่จะใสใ่จดแูลลกูให้กินอาหารครบ 5 หมู่ ซือ้ของ
เลน่มาสง่เสริมพฒันาการ ไมเ่หมือนเด็กอีกกลุม่ที่จะกินตามมีตามเกิด ตามสภาพที่เลีย้งไปวนัๆ เช้าสง่ศนูย์ เย็น
รับกลบับ้าน" 
 "ความแตกตา่งที่เห็นชดัระหวา่งเด็ก 2 กลุม่คือ ผลงานวาดรูปของเด็ก อยา่งเด็กที่อยูก่บัพอ่แมจ่ะวาดรูปดี 
เส้นสายชดัเจน สว่นเด็กอีกกลุม่จะวาดไมค่อ่ยรู้เร่ือง สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะการใสใ่จดแูลของ ผู้ปกครอง และอีก
อยา่งที่พบคือ เด็กที่ไมไ่ด้อยูก่บั พอ่แม ่มกัจะก้าวร้าว ชอบเลน่แรง และเป็นหวัโจกของกลุม่" 
 แม้ปฏิเสธไมไ่ด้กบัภาวะจ ายอมในการต้องย้ายถ่ินออกไปท างาน แต่คงต้องคิดบวกลบให้หนกัว่า จ านวน
เงินท่ีได้มา กบัความรัก พฒันาการลกูที่หายไป มนัคุ้มหรือไม?่ 

ที่มา หนงัสอืพิมพ์ มติชน ฉบบัวนัพฤหสับดี 3 กรกฎาคม 2557 
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 กิจกรรมที่ 3  ท าความเข้าใจระบบครอบครัว  
ลองใช้สถานการณ์ในครอบครัวยกตวัอย่างอธิบายคณุสมบตัิของระบบครอบครัว  ดงันี ้

 
คุณสมบัตริะบบครอบครัว ตัวอย่าง 

เป็นระบบเปิดทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

มีการเปล่ียนแปลง 

 

มีการจัดระบบภายในเพื่อ
ความสมดุล 

 

มีการส่ือสาร 

 

มีกฎที่สมาชิกต้องถือปฏิบัติ 

 

มีขอบเขตของตนเอง และ
ของสมาชิกแต่ละคน 
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 กิจกรรมที่ 4  หน้าที่ของครอบครัวครอบครัว  
ทบทวนประสบการณ์เก่ียวกบัครอบครัวของตนเอง และแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนๆ ในเร่ืองเก่ียวกบั
หน้าท่ีของครอบครัว โดยยกเหตกุารณ์ในครอบครัวท่ีแสดงถึงหน้าท่ีของครอบครัวในประเดน็ตา่งๆ 
ดงันี ้

หน้าที่ของครอบครัว ตัวอย่างเหตุการณ์ 

การแก้ปัญหา  
(Problem Solving) 

ความสามารถของครอบครัวในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 ที่เกดิขึน้อย่างเหมาะสม 

 

การส่ือสาร  
(Communication) 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกนัทัง้ใจ 
และไม่ใช้ภาษา ทัง้ข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึก 

 

ก าหนดบทบาท  
(Role) 

แบบแผนพฤตกิรรมที่สมาชกิประพฤติต่อกัน  
เพื่อให้ครอบครัวด ารงอยู่อย่างเป็นปกตสุิข 

 

การตอบสนองต่ออารมณ์  
(Affective Responsiveness) 

ความสามารถที่ตอบสนองทางอารมณ์ต่อกนัและกัน 
อย่างเหมาะสม 

 

มีความผูกพันทางอารมณ์  
(Affective Involvement) 

ระดับความผูกพนัห่วงใยที่สมาชิกแต่ละคนมต่ีอกัน 
การแสดงออกซึ่งความสนใจและเห็นคุณค่าซึ่งของกนั

และกัน 

 

การควบคุมพฤตกิรรม (Behavior Control) 
วิธีการที่ครอบครัวควบคุมหรือจัดการกับพฤติกรรมของ
สมาชิกเพื่อให้สมาชกิประพฤติตนอยู่ในขอบเขตอนั
เหมาะสมไม่ท าให้เกิดความเดอืดร้อนแก่ตนเองและ

ผู้อื่น 
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ต่อไป เราจะมารู้จกัเคร่ืองมือเบีอ้งต้นในการท าความรู้จกัและเข้าใจครอบครัวกนั 

เคร่ืองมือชิน้ที่ 1   
แผนผังครอบครัว (Family Genogram) 

เป็นเคร่ืองมือท่ีแพทย์และบคุลากรการแพทย์ใช้เพ่ือสรุปข้อมลูครอบครัวของผู้ ป่วยให้เหลอื
เพียงหนึง่หน้ากระดาษ โดยแผนผงัครอบครัวจะมีข้อมลูด้านพนัธกุรรมและข้อมลูความเสี่ยง
ตอ่การเจ็บป่วยทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สงัคม  และความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

 
ขัน้ตอนการเขียนแผนผังครอบครัว 
1. วาดข้อมลูสญัลกัษณ์แทนสมาชิก และลากเส้นเช่ือมโยงกนั แสดงข้อมลูอย่างน้อย 3 ชัว่อายคุน 
2. ใสช่ื่อของสมาชิกทกุคนในครอบครัว 
3. ใสอ่ายหุรือปีเกิดของสมาชิกทกุคนในครอบครัว 
4. ใสอายแุละสาเหตกุารตายของสมาชิกในครอบครัวถ้ามี 
5. ระบโุรคหรือปัญหาความเจ็บป่วยท่ีส าคญัของสมาชิกในครอบครัว 
6. วาดวงล้อมรอบสมาชิกท่ีอาศยัอยู่ในบ้านเดียวกนั พร้อมชีว้า่ผู้ ป่วยอยูท่ี่ต าแหนง่ใดของแผนผงั 
7. ระบวุนัท่ีของการแตง่งานหรือหย่าร้างของสมาชิกในครอบครัว 
8. เรียงสมาชิกท่ีเกิดตามล าดบัก่อนหลงัจากซ้ายไปขวา  
9. วาดสญัลกัษณ์แสดงความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 
10.  ระบวุนัเดือนปีท่ีเขียนหรือปรับปรุงแผนผงัครอบครัว 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนผังครอบครัว 
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 กิจกรรมที่ 4  เขียนแผนผังครอบครัวตัวเอง 
 ลองเขียนแผนผังครอบครัวตัวเองด ู

ข้อเตือนใจ   ใช้สญัลกัษณ์ให้ถกูต้อง ครบถ้วน วงล้อมสมาชิกของครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน  
และลงวนัที่ด้วยทุกครัง้ 
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เคร่ืองมือชิน้ที่ 2 
รูปแบบการปรับตวัของสมาชิกในครอบครัวต่อปัญหา (Coping stances) 

 

รูปแบบการแสดงออกของบคุคลตอนท่ีเขาต้องเผชิญกบัเหตกุารณ์ท่ีเขามองวา่เป็นปัญหา  
เป็นกลไกการป้องกนัตนเองตามแบบของ Satir* มีจดุประสงค์เพ่ือให้ตนสามารถพ้นจากความรู้สกึ 

ท่ีตนเองไมมี่คา่ เป็นการปกป้องคณุคา่ของตนเองเอาไว้ เพ่ือสร้างความภมูิใจให้กบัตนเอง 
 
 
 
 
 
รูปแบบการปรับตวัแบง่เป็น 5 ประเภทได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 
 
 
 
 

มีบคุลิกภาพเป็นแบบพวกท่ีชอบสัง่คนอ่ืน คิดวา่ทกุอยา่งเป็นหน้าท่ีของตน 
โทษคนอ่ืน มีความคาดหวงัทัง้ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนสงู ชอบแนะน า ชอบตดัสิน 
ให้ความส าคญักบัตนเองมากกวา่สิ่งอ่ืนใด มกัจะเสียงดงั ตะคอก ตะโกน ขู่ 
ไมรั่บฟังความเห็นของคนอ่ืน วิจารณ์คนอ่ืนเป็นประจ า ข้อดีคือ เป็นคนท่ีกล้า
แสดงออก มีความเป็นผู้น าสงู มีพลงั และมีความคิดสร้างสรรค์ 

ผู้ต าหนิ (Blaming) 
เอาแตใ่จตวัเอง (self) ต าหนิคนอ่ืน (others) บงการคนอ่ืน 

มีบคุลิกภาพท่ีออ่นไหว มกัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ด้วยการยอมตามใจผู้ อ่ืน  
ต้องการคนเข้าใจสงู ใจดี ไวตอ่ความรู้สึก คดิถึงคนอ่ืนและบริบทรอบข้าง 
จนลืมความรู้สึกของตวัเอง ท าให้เก็บกดในท่ีสดุ มกัจะไมก่ล้าตดัสินใจ         

พึง่พิงมากเกินไป ขอร้อง อ้อนวอน และโทษตนเอง  
ข้อดีคือเป็นคนท่ีออ่นโยน ดแูลผู้ อ่ืนได้ดี  

ผู้ยอม (Placating)  
ละเลยตวัเอง (self) ให้ความส าคญัตอ่บริบท (context)  

และผู้ อ่ืน (others) 

1 

2 

*Virginia Satir (26 Jun 1916 – 10 Sep 1988) was an American 
author and social worker, known especially for her approach to 
family therapy and her work with family reconstruction. She is 
widely regarded as the "Mother of Family Therapy 
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มีบคุลิกภาพเป็นแบบคนฉลาด มีหลกัการ มีเหตแุละผลเสมอ  
ยดึหลกัของเหตแุละผลจนลืมอารมณ์ความรู้สกึทัง้ของตนเองและ
ของผู้ อ่ืน ไมยื่ดหยุ่น ชอบชีแ้นะ เจ้ากีเ้จ้าการ จริงจงักบัชีวิต                                          

ข้อดีคือ เป็นคนฉลาด ลงรายละเอียด แก้ปัญหาได้เก่ง มีเหตมีุผล 

มีบคุลิกภาพแบบหนีปัญหาอยา่งชดัเจน       
เม่ือต้องเผชิญกบัปัญหามกัเฉไฉ มกัจะท าทกุวิถีทางท่ีจะไมต้่องเผชิญกบัปัญหา 

ไมว่า่จะเป็นการเปล่ียนเร่ืองคยุ ออกไปจากบ้าน ท าเป็นไมส่นใจ  
นกัเฉไฉจะมกัมีบคุลิกภาพแบบกระตืนรือล้น   มากเกินไป เหลวไหล ตืน้เขิน  

ไวตอ่ความรู้สึก ลกึๆ จะรู้สกึเหงา โดดเด่ียว เศร้า และวิตกกงัวล  
ข้อดีคือ เป็นคนท่ีมีอารมณ์ขนั มีความคิดสร้างสรรค์ ตลก และยืดหยุน่   

จอมหลักการ (Super-Reasonable)  
ให้ความส าคญักบับริบท (context) ความถกูต้อง ความสมเหตสุมผล  
ละเลยความรู้สกึและความต้องการของตนเอง (self) และผู้อื่น (others) 

นักเฉไฉ (Irrelevant)  
อารมณ์ออ่นไหว ไมม่ีความแน่นอน ไมส่นใจทัง้ตนเอง (self)  

ผู้อื่น (others) และเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ (context) เพราะไมต้่องการรับรู้กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 

สภาวะท่ีมีการปรับตวัแบบท าให้เกิดการแก้ปัญหาแบบได้ประโยชน์ทกุฝ่าย  
ไมเ่กิดความขดัแย้ง หรือ อารมณ์โกรธเคืองตอ่กนั เลือกกกระท าในสิ่งท่ีเหมาะสม  

จะเกิดผลลพัธ์ท่ีดี ความรู้สึกท่ีดี เกิดคณุคา่แก่จิตใจ ซึง่ต้องอาศยัทกัษะในการแก้ไขปัญหา  
ความเข้าอกเข้าใจเหตผุล อารมณ์ ความรู้สกึตา่งๆ มีสตแิละปัญญาในการจดัการปัญหา  

เลือกทางแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม  ทกุฝ่ายยอมรับเป็นอย่างดี  

ผู้สร้างความลงรอยกัน (Congruence)  
การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน และเข้าใจบริบทหรือสถานการณ์รอบข้าง  

เลือกคิด/ท าท่ีเกิดประโยชน์เหมาะสมท่ีสดุ ณ เวลานัน้   

3 

4 

5 



24 

 

 

 กิจกรรมที่ 5 ส ารวจรูปแบบการปรับตัวของสมาชกิในครอบครัว 
ให้เติมช่ือสมาชิกในครอบครัวในช่องของรูปแบบการปรับตวัท่ีแต่ละคนใช้ และ
ยกตวัอย่างพฤติกรรมท่ีบ่งชีว้่า คนคนนัน้น่าจะมีรูปแบบการปรับตวัดงักล่าว 
 

รูปแบบการปรับตัว สมาชิกในครอบครัวที่ใช้ ตัวอย่างพฤตกิรรมที่บ่งชี ้

ยอม  
(Placator) 

  

ต าหนิ  
(Blaming) 

  

ใช้เหตุผล   
(Super-reasoning) 

  

เฉไฉ  
(Irrelevant) 

  

ผู้สร้างความลงรอยกัน 

(Congruence) 

  

 
แล้วตวัเราเองล่ะ ใช้ รูปแบบการปรับตวัแบบใด  

อย่างไร  
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เคร่ืองมือชิน้ที่ 3 
วงจรชีวิตครอบครัว 

 

 วงจรชีวิตครอบครัว เป็นวงจรของการเปล่ียนแปลงทางของครอบครัวท่ีแตะ่ละระยะใน
วงจรมีความเป็นธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของภารกิจและพฤติกรรมท่ีแตกตา่งกนั   โดยทัว่ไป
วงจรชีวิตครอบครัวจะด าเนินไปสอดคล้องกบัวงจรชีวิตของคน โดยเร่ิมจากระยะสร้างครอบครัว 
จนถึงระยะมีบตุร บตุรเตบิโด และแยกครอบครัว จนเข้าวยัเกษียณและชรา  ในกรณีท่ีครอบครัวนัน้
มีบตุรหลายอยูใ่นหลายวยั ให้ถือระยะครอบครัวตามบตุรคนโต   
 

วงจรชีวิตครอบครัว วงจรชีวิต ภาระกจิและวิธีการปฏบิัติ 

ระยะที่ 1  
เร่ิมสร้างครอบครัว 

 
วยัผู้ ใหญ่
ตอนต้น 

ภารกิจ: แยกตวัจากครอบครัวเดิม อทิุศตนให้กบัครอบครัวใหม่ 
วิธีปฏิบตัิ 
1. เป็นตวัของตวัเองและเป็นอิสระจากครอบครัวเดิม  
2. สร้างความสมัพนัธ์ลกึซึง้กบับคุคลอื่น (สาม/ีภรรยา) 
3. ปรับความสมัพนัธ์กบัครอบครัวเดิม    
4. ท างานสร้างฐานะ 

ระยะที่ 2 
ครอบครัวเร่ิมมีบุตร 

 
วยัผู้ ใหญ่
ตอนต้น 

ภารกิจ:  ต้อนรับสมาชิกใหม(่ลกู) เข้าสูค่รอบครัว  
วิธีปฏิบตัิ 
1. ปรับความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีและภรรยาเพ่ือต้อนรับ   
    สมาชิกใหม ่(ลกู)  
2. ปฏิบตัิบทบาทหน้าท่ีในฐานะพอ่แมอ่ย่างเหมาะสม  
3. สง่เสริมความสมัพนัธ์ระหวา่งเครือญาติกบัลกูของตน 

ระยะที่ 3 
ครอบครัวที่มีบุตรเล็ก 

 
วยัผู้ ใหญ่
ตอนต้น 

ภารกิจ:  ให้ความอบอุน่ สง่เสริมพฒันาการ  
วิธีปฏิบตัิ 
1.เตรียมพืน้ท่ีเป็นสดัสว่นให้ลกูท่ีเร่ิมโต 
2.เตรียมพืน้ท่ีท่ีเป็นสดัสว่นให้คูข่องตน 
3.ปรับตวัอยู่ระหวา่งความเป็นสว่นตวัของชีวิตคูแ่ละความ
 เป็นครอบครัวเดียวกนักบัลกู 

ระยะที่ 4 
ครอบครัวที่มีบุตรวัย

เรียน 

 
วยัผู้ ใหญ่
ตอนต้น 

ภารกิจ: สร้างวินยัและความรับผิดชอบแก่ลกู  
วิธีปฏิบตัิ 
1.สร้างกฎระเบียบใหมส่ าหรับบตุรท่ีโตขึน้และเร่ิมรู้จกัสงัคม 
2.เร่ิมแบ่งงานภายในบ้านให้ลกูรับผิดชอบ 
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วงจรชีวิตครอบครัว วงจรชีวิต ภาระกจิและวิธีการปฏบิัติ 
ระยะที่ 5 

ครอบครัวที่มีบุตรวัยรุ่น 
เร่ิมเข้าสู ่
วยักลางคน 

ภารกิจ: สง่เสริมให้ลกูมีความเป็นตวัของตวัเอง 
วิธีปฏิบตัิ 
1.ก าหนดขอบเขตและภาระหน้าท่ีท่ีวยัรุ่นควรมีในบ้าน 
2.สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูวยัรุ่น 
3.เตรียมใจกบัการแยกตวัของวยัรุ่นรวมถงึการแยกออกจากบ้าน 
   ในอนาคต 

ระยะที่ 6 
ครอบครัวที่บุตรแยกย้าย 

ออกจากบ้าน 

 
วยักลางคน 

ภารกิจ: ยอมรับการแยกจากไปของลกู และการเข้ามาของเขย สะใภ้ 
วิธีปฏิบตัิ 
1.ปรับตวักบัการหมดบทบาทความรับผิดชอบของ “พ่อ – แม”่ 
2.ลกูแยกออกจากบ้าน รับผิดชอบตนเอง มีแฟน มีคูค่รอง 
3.พ่อแม่ พ่ีน้องของตนเองเร่ิมเข้าสูว่ยัชราและเร่ิมเจ็บป่วย 
4.มีอาชีพมัน่คงและประสบผลส าเร็จ 
5.ปรับตวักบัความสมัพนัธ์กบัคูค่รองท่ีมีมายาวนานและเร่ิมชินชา 

ระยะที่ 7 
ครอบครัวที่อยู่ในวัย

เกษียณ 

 
เร่ิมเข้าวยั
ชรา 

ภารกิจ: ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในบทบาทเน่ืองจากเข้าสูว่ยัชรา  
วิธีปฏิบตัิ 
1.ปรับตวักบัภาวะท่ีไมม่ีงานท า 
2.สร้างความสมัพนัธ์และมีบทบาทใหมก่บัลกูหลานและคูชี่วิต 
3.ปรับตวักบัความเสื่อมโทรมของสงัขารตนเองและคูค่รอง 

ระยะที่ 8 
ครอบครัวที่อยู่ในวัยชรา 

 
วยัชรา 

ภารกิจ: เตรียมตวัเตรียมใจส าหรับวาระสดุท้ายของตนเอง 
วิธีปฏิบตัิ 
1.ปรับตวักบัความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามสงัขารความ  
   เจ็บป่วยของตนและคูค่รอง 
2.ปรับตวักบัการสญูเสียความเป็นตวัของตวัเองต้องพึง่พา 
   ลกูหลานมากขึน้ 
3.ปรับตวักบัการสญูเสียคูชี่วิต เพ่ือนและสงัคมท่ีตนเองเคยคุ้นเคย 
   มาตลอดชีวิตเหมือนถกูทิง้ให้อยู่ในโลกใหม ่
4.แสวงหาบทบาทท่ีเหมาะสมของวยัชรา และเตรียมส าหรับวาระ 
   สดุท้าย 
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 กิจกรรมที่ 6  ระยะวงจรชีวติครอบครัว 
 
ครอบครัวของนกัศกึษาแพทย์อยู่ในระยะวงจรชีวิตครอบครัวใด  
 
 
 
 
สงัเกตเห็นการท าภารกิจตามระยะวงจรชีวิตครอบครัวในครอบครัวของตวัเองอย่างไรบ้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัเพ่ือน ๆ แล้วบนัทกึสิ่งท่ีได้เรียนรู้เพ่ิมเตมิ 
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 กิจกรรมที่ 7  การศกึษาครอบครัวตัวเอง 
กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก เพราะว่า 

  ท าให้เข้าใจครอบครัวของตวัเองในเชิงลกึ  

 ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และเข้าใจมมุมองแนวคิดของสมาชิกคนอื่นในครอบครัว  

 ได้สมัผสัถงึอิทธิพลของครอบครัวตอ่ตวัเรา  

 เห็นคณุคา่และเอกลกัษณ์เฉพาะของครอบครัวของตวัเอง 

 เช่ือมโยง “ตวัตน”ของเรากบั “ครอบครัว” ได้ลกึซึง้มากขึน้ 
ค าแนะน า ถ้ามีอปุกรณ์เพิ่มเตมิ เชน่ กระดาษวาดเขียนขนาดใหญ่ สีเทียน สีเมจิก จะท าให้วาด
และเขียนข้อมลูได้มากและสนกุสนานกบัการได้สร้างสรรค์แผนผงัครอบครัวด้วยการวาดรูป 

 

 
ยังมีต่อหน้าถัดไป 

มาเร่ิมกันเลย! 
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 กิจกรรมที่ 7  เรียนรู้ครอบครัวจากภาพยนตร์ 

ให้นกัศกึษาแพทย์ดภูาพยนตร์เร่ือง “Little miss sunshine”   

แล้วจบักลุม่กนั 3-4 คน อภิปรายเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากภาพยนตร์เร่ืองนี ้

บันทกึ 
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ค าถามหลังดูภาพยนตร์ 
1. เขียน Genogram โดยใส่ coping stance และเส้นความสมัพนัธ์ของสมาชิกในครอบครัวด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จากภาพยนตร์ ได้เรียนรู้นิยามของ “ครอบครัว” อยา่งไรบ้าง 
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3. ชอบตวัละครใดมากท่ีสดุ เพราะเหตใุด 

 
 
 
 
 

4. ฉากท่ีประทบัใจในหนงัเร่ืองนีมี้ฉากใดบ้าง และได้เรียนรู้อะไรจากฉากนัน้ 

 
 
 
 
 
 
5. รู้สกึอย่างไรกบัชว่งท้ายของภาพยนตร์ท่ีทกุคนในครอบครัวไปร่วมเต้นกนับนเวทีเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าให้กบัโอลีฟ 

 
 
 
 
 

6. สิ่งท่ีได้เรียนรู้อ่ืน ๆ จากภาพยนตร์เร่ืองนี ้

 

 
 
 
 



33 

 

ส่งท้าย  

สรุปสะท้อนการเรียนรู้ทัง้หมด 
(หลงัตอบค าถามทัง้หมดแล้วลองให้ทกุคนน าเสนอในชัน้เรียน) 

 

ส่ิงใหม่ที่ได้เรียนรู้จาก study guide นี ้

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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ความประทับใจเก่ียวกับครอบครัวตัวเองและ/หรือครอบครัวคนอื่น 

 
 
 
 
 
 

สิ่งที่จะน าไปใช้ในชีวติและครอบครัวตัวเอง 

 
 
 
 
 
 

 

ค าวลีประโยคสัน้ๆ หรือภาพวาดที่อยากจะบอกกับตัวเองและครอบครัวตัวเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************ 


