




https://www.youtube.com/watch?v=TvyyJLnqvs4











1.ระยะก่อน
การเจบ็ป่วย

2.ระยะเร่ิม
แสดงอาการ

3.ระยะ
อาการคงที่

4.ระยะอาการ
ไม่คงที่

5.ระยะ
เฉียบพลัน

6.ระยะ

วิกฤต

7.ระยะ          
ฟักฟ้ืน

8.ระยะ
อาการทรุด

9.ระยะ 
ใกล้ตาย

































ผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง

พนัธมิตร

พฒันาคุณภาพ
ใช้เทคโนโลยี
และการสื่อสาร

ใช้มุมมองเชิง
สาธารณสุข





ทฤษฎรีะบบครอบครัว เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง              
ในการท าความเข้าใจกับ ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับระบบย่อยภายในครอบครัว 
และครอบครัวกับระบบอื่นภายนอกครอบครัว 

พัฒนามาจากทฤษฎีระบบ (General System Theory) โดยลักวิก วอน เบอร์
ทาแลนฟี (Lugwig von Bertalanffy) ส าหรับทฤษฎีระบบครอบครัวนี้พัฒนาขึ้น
โดยนักครอบครัวบ าบัด ที่มีการประยุกต์ทฤษฏีระบบ และมีการสร้างกรอบแนวคิดอื่นๆ
ในการศึกษาความสัมพันธ์ในครอบครัวจากทฤษฏีระบบครอบครัวอีกด้วย 

(รุจา ภู่ไพบูลย์ ,2541)



คุณสมบัติของครอบครัว

1. ครอบครัวเป็นระบบเปิดทางสังคมและวัฒนธรรม
2. ครอบครัวมีความเป็นพลวัตร
3. ครอบครัวมีขอบเขต
4. ครอบครัวมีการสื่อสาร
5. ครอบครัวมีการจัดระบบภายใน
6. ครอบครัวมีข้อตกลงร่วมกันหรือข้อปฏิบัติ



1. ระบบครอบครัวเป็นสว่นหนึ่งของระบบใหญ่และมีหลายระบบย่อย
2. ครอบครัวเป็นหน่วยรวมที่ใหญ่กว่าการรวมของหนว่ยย่อย
3. การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกคนหนึ่งในครอบครวักระทบต่อสมาชิก

ครอบครัวทั้งหมด
4. ครอบครัวมีศักยภาพในการสรา้งความสมดุลระหว่างการ

เปลี่ยนแปลงและความคงที่
5. พฤติกรรมของสมาชิกครอบครัวสามารถเข้าใจได้ด้วยมุมมอง

ความสัมพันธ์แบบย้อนกลับ 



กระบวนการเสริมสรา้งพลังอ านาจ 4 ขั้นตอน   

1.ค้นหา
สภาพการณ์จริง

2. สะท้อนคิด
อย่างมี

วิจารณญาณ

3.ความสามารถ
ในการ

ด าเนินการ

4. การคงไว้ซึ่ง
การปฏิบัติหน้าที่

** พยาบาลควรช่วยเสริมสร้างพลงัอ านาจแก่ครอบครัว โดย
สนับสนุนข้อมูล ความรู้ จัดการดูแลที่จ าเป็น ลดความเครียดของ
ครอบครัว สนับสนุนการตัดสินใจ เน้นสัมพันธภาพเพื่อความไว้วางใจ**   



ความเชื่อด้านสุขภาพ ประกอบด้วยการรับรู้ 4 ด้าน 

โอกาสเสี่ยง ความรุนแรง
ประโยชน์ในการ
ป้องกัน/ลดความ

รุนแรง

อุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติพฤติกรรม

** ความเชื่อด้านสุขภาพทัง้ด้านบวกและด้านลบ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมดูแลสุขภาพ เนื่องจากมีความส าคัญต่อพฤติกรรมสุขภาพ**   



** ให้ความส าคัญกับทุกความเชื่อของผู้ป่วยและครอบครัว เพราะทุก
ความเชื่อมีผลต่อพฤติกรรมสขุภาพของบุคคลและครอบครัว และความ
เชื่อต่างกันมักจะเกิดความขัดแย้ง มีผลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ **   

* มารดาเชื่อว่า วัคซีนบีซีจี จะช่วยป้องกันวัณโรคส าหรบับุตร             
จึงพาบุตรไปรับวัคซีน

* ยายเชื่อว่า ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่ออยู่ดูแลหลาน          
ที่ตนรัก

* บางคนเชื่อว่า ตนเองสุขภาพดี จึงไม่ตรวจสุขภาพประจ าปี 



1. ความเชื่อที่ส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จ
• เพิ่มทางเลอืกในการแก้ปัญหา
• เคารพความเชื่อและศกัยภาพของแต่ละบุคคล

**เชื่อว่าการดูแลการเจ็บป่วยเป็นภารกิจของครอบครวั...

2. ความเชื่อที่ขัดขวางหรือจ ากัดความส าเร็จ
• เป็นอุปสรรคขัดขวางการเยี่ยวยาหรือการหาย หรือความเชื่อทางลบ       



ขั้นตอนที่ 1 การสร้างบริบทของครอบครัวเพือ่การเปลีย่นแปลงความเชื่อ
ขั้นตอนที่ 2 การประเมน ค้นหา แยกแยะความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
ขั้นตอนที่ 3 การปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 4 การแยกแยะความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึน้       

**พยาบาลต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับความเชือ่ของการ
เจ็บป่วย ไม่ตัดสินความเชื่อและการปฏิบัติของผู้ปว่ยว่าถูกหรือ
ผิด แต่จะยอมรับความแตกต่าง และออกแบบการบ าบัด
ทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับความเชื่อ....



1. ให้การพยาบาลแก่ครอบครวัโดยตรง
2. มีความเชี่ยวชาญในการสอนและแนะน า
3. มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา
4. รวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลการดูแล

ครอบครัว
5. ประสานความร่วมมือกับครอบควัและแหล่งประโยชน์ในชุมชน



6. จัดระบบบริการการดูแลสุขภาพทีบ่้าน
7. มีความสามารถด้านการวิจัย
8. มีคุณสมบัติในการเป็นผู้น าทางคลนิิกและวิชาชพี
9. ท างานร่วมกันกับครอบครัว
10. เป็นผู้มีทักษะในการตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมและคณุธรรม



7 ขั้นตอน

1. ขั้นเตรียมการหรือขั้นก าหนดปัญหา
2. ขั้นวิเคราะห์ความเทีย่งตรง
3. ขั้นประเมินเปรียบเทยีบ
4. ขั้นตัดสินใจเลือก
5. ขั้นออกแบบการบ าบัดการพยาบาล
6. ขั้นปฏิบัติการ
7. ขั้นประเมินผล



ขั้นตอน 1  เตรียมการหรือขั้นก าหนดปัญหา

ใช้ เครื่องมือ PICOS ในการก าหนดปัญหาที่จะปรับเปลี่ยน

P= Population or Patient, Problem (ปัญหา ประชากร ผู้ป่วย)
I = Interventions or factors (การปฏิบัติการ)
C= Comparison or intervention (เปรียบเทียบ)
O= Outcome (ผลลัพธ)์
S= Study Type (ชนิดการรักษา)



P= (ปัญหา ผู้ป่วย) เด็ก 8 ปีไม่สามารถใช้ยารักษาหอบหืดด้วยตนเอง
I = (การปฏิบัติการ) สอนเทคนิคการใช้ยาในเด็ก
C= (เปรียบเทียบ) การสอนการใช้ยาแก่บิดามารดา 
O= Outcome (ผลลัพธ์) การมีส่วนร่วมของบิดามารดากับ
ความสามารถในการใช้ยาในเด็ก
S= Study Type (ชนิดการรักษา) การศึกษาเชงิทดลอง



1. การสร้างสัมพันธภาพแห่งความไว้วางใจ

2. ประเมินปัญหา ความต้องการ
และศักยภาพ

3. ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็น
อุปสรรค

4.พัฒนาศักยภาพการดูแล

5.การสร้างความรู้สึกเชื่อมั่น   
ในการดูแล

6.การสะท้อนคิด ติดตาม 
ประเมินผล สรุปและส่งต่อ



1. การสร้างสัมพันธภาพแห่งความไว้วางใจ

แนะน าตวั

อธิบายลักษณะงาน

ชื่นชม



2. ประเมินปัญหา ความต้องการและศักยภาพ

2.1 เขียน family Genogram
2.2 เขียน family attachment
2.3 เขียนความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวระบบภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม   

(Family ecomap)
2.4 การประเมินปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการจัดการดูแล

การเจ็บป่วย 

https://www.youtube.com/watch?v=OZ_aoeMfq_w





3. ปรับเปลี่ยนความเชื่อที่เป็นอุปสรรค

3.1 การเชื้อเชิญให้ผู้ป่วยและครอบครัวเล่าความคิด
3.2 กระตุ้นให้ครอบครัวถามค าถามในประเด็นอื่นที่ยังไม่ได้คุยกัน
3.3 การชี้ให้เห็นถึงความไม่สัมพันธ์กันระหว่างความเชื่อกับการปฏิบัติของ
ผู้ป่วย
3.4 การให้ข้อมูลที่จ าเป็น
3.5 การเขียนไดอะแกรมความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ความรู้สึก 
พฤติกรรมของผู้ป่วยและครอบครัว
3.6 การใช้ค าถามมหัศจรรย์



4.พัฒนาศักยภาพการดูแล

4.1 การร่วมมือกับครอบครัวออกแบบวางแผนกิจกรรมการดูแลผู้ป่วย
4.2 การฝึกทักษะที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังให้กับครอบครัว
4.3 การฝึกทักษะการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ป่วยและครอบครัว 

4.3.1 ลดความเครียด ส่งเสริมความมีคุณค่าในตนเอง
4.3.2 ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ที่ยุ่งยากของครอบครัว
4.3.3 ฝึกทักษะการจัดการความโกรธ
4.3.4 การจัดการความรู้สึกผิด
4.3.5 การจัดการกับภาวะซึมเศร้า

4.4 การให้ค าชื่นชมในจุดแข็งและศักยภาพของครอบครัว



5.การสร้างความรู้สึกเชื่อมั่น   ในการดูแล

5.1 การส ารวจความเปลี่ยนแปลง
5.2 การประเมินความเปลี่ยนแปลง
5.3 การเชื้อเชิญให้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
5.4 การประเมินความส าเร็จในการจัดการดูแลความเจ็บป่วยเรื้อรัง
5.5 การฉลองความเปลี่ยนแปลง
5.6 การประสานความร่วมมือกับบุคลากรสุขภาพอื่นๆ



6.การสะท้อนคิด ติดตาม ประเมินผล สรุปและส่งต่อ

* ท ากระบวนการนี้ร่วมกับครอบครัว และกลับมาสะท้อนตนเองกับทีมงาน**



https://www.tieweng.com/wp-content/uploads/2016/09/preview_thank-you1.jpg

