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เนือ้หา 

•  Family life cycle 

•  Family genogram 

•  Time flow family chart 
•  เยีย่มบา้น >>> Trick  

 
 





วงจรชีวติครอบครัว วงจรชีวติคน ภารกจิและพฤติกรรม 

ระยะท่ี 1 เร่ิมสร้างครอบครัว วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ -สร้างกฎระเบียบใหม่  
-ปรับบทบาท 

ระยะท่ี 2 ครอบครัวเร่ิมมี
บุตร (อาย ุ0-2 ½ ปี) 

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ -ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสมาชิกใหม่ 
-ปรับบทบาท 

ระยะท่ี 3 ครอบครัวท่ีมีบุตร
เลก็(อาย ุ2 ½ - 6 ปี) 

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ -ปรับตวัระหวา่งความเป็นส่วนตวัของชีวติคู่ และความ
เป็นครอบครัวเดียวกนักบัลูก 

ระยะท่ี 4 ครอบครัวท่ีมีบุตร
วยัเรียน(อาย6ุ-13 ปี) 

วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ -สร้างกฎระเบียบใหม่ส าหรับบุตรท่ีโตข้ึนและรู้จกั
สงัคม 
แบ่งงานในบา้นใหลู้กรู้จกัรับผดิชอบ 

ระยะท่ี 5 ครอบครัวท่ีมีบุตร
วยัรุ่น (อาย1ุ3-18 ปี) 

เร่ิมเขา้สู่วยักลางคน -ก าหนดขอบเขตและภาระหนา้ท่ีท่ีวยัรุ่นควรมีในบา้น 
เตรียมใจกบัการแยกตวัของวยัรุ่น 



วงจรชีวติครอบครัว วงจรชีวติคน ภารกจิและพฤติกรรม 

ระยะท่ี 6 ครอบครัวท่ีบุตร
แยกออกจากบา้นอาย ุ> 18ปี 

วยักลางคน -ปรับตวักบัการหมดบทบาทความรับผดิชอบของพอ่แม่ 
ลูกแยกออกจากบา้นไปมีครอบครัวใหม่ 
-พอ่แม่พี่นอ้งตนเขา้สู่วยัชรา 
-อาชีพมัน่คงและประสบความส าเร็จ 
-ปรับตวักบัความสมัพนัธ์กบัคู่ครองของตนท่ีมีมายาวนาน
และชินชา 

ระยะท่ี 7 ครอบครัวท่ีอยูใ่น
วยัเกษียณ อาย ุ60 ปี 

เร่ิมเขา้วยัชรา -ปรับตวักบัภาวะท่ีไม่มีงานท า 
-สร้างความสมัพนัธ์และมีบทบาทใหม่กบัลูกหลานและคู่ชีวติ 
-ปรับตวักบัความเส่ือมโทรมตามวยั 

ระยะท่ี 8 ครอบครัวท่ีอยู ่ใน
วยัชราอาย ุ> 60 ปี 

วยัชรา -ปรับตวักบัความเส่ือมโทรมตามวยั และความเจบ็ป่วย 
-ปรับตวักบัการสูญเสียความเป็นตวัของตนเอง 
-ปรับตวักบัการสูญเสียคู่ชีวติ เพื่อน และสงัคมท่ีตนเองคุน้เคย 

Mid life crisis 





 ข้อดี 

• เป็นโอกาสไดส้ร้างความสมัพนัธ์กบัผูป่้วย 
• ทบทวนความจ าใหเ้ขา้ใจขอ้มูลครอบครัวไดเ้ร็วข้ึน 
• คน้หาความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยของสมาชิกในครอบครัว 
• เป็นแนวทางช่วยแนะน าการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
• สาธิตใหเ้ห็นวา่เราใหค้วามส าคญักบัชีวติครอบครัวผูป่้วย และ
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวมีความส าคญัต่อการดูแลสุขภาพ
สมาชิก 



 ข้อเสีย 

• ใชเ้วลานาน 
• ตอ้งเลือกโอกาสใหเ้หมาะสม บางคนไม่ยนิดีใหผู้อ่ื้นรับรู้
เร่ืองในครอบครัว 

• ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจมีความคลาดเคล่ือน เน่ืองจากเป็นมุมมอง
ของสมาชิกในครอบครัวเพียงบางคน 



Ref: เคร่ืองมือแพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว ผศ.นพ.ฐานพฒัน์ ดิฐสถาพรเจริญ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



• ใส่สญัลกัษณ์แทน index case 

• ผูช้ายต าแหน่งดา้นซา้ย ผูห้ญิงดา้นขวา 
• วาดอยา่งนอ้ย 3 ชัว่อายคุน 
• ระบุวนัท่ี/ปีพ.ศ. ท่ีแต่งงานหรือหยา่ร้าง 
• เรียงสมาชิกท่ีเกิดในครอบครัวตามล าดบัก่อนหลงัจากซา้ยไปขวา 
• ใส่ช่ือและอาย/ุปีเกิดของสมาชิกทุกคนในครอบครัว 
• ใส่อายแุละสาเหตุการเสียชีวิต 
• ระบุโรคหรือปัญหาความเจบ็ป่วย 
• วงกลมลอ้มรอบสมาชิกท่ีอาศยัอยูใ่นบา้นเดียวกนั 
• ลากเส้นความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 

 

 



ตวัอย่าง 



 





•  ลากเส้นตามแนวนอนแสดงระยะเวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี  
• โดย 1 เส้นแสดงช่วงชีวิตของ 1 คน แลว้ลากเส้นขนาน
ส าหรับสมาชิกรายอ่ืนโดยระบุช่วงเวลาใหต้รงกนั  

•  ใส่ช่ือ และอาย ุ(และ/หรือปีเกิด) ของสมาชิกครอบครัวแต่ละ
คนก ากบัไวท้างซา้ยสุดของผงั  

•  ระบุเหตุการณ์ส าคญัๆหรือวิกฤตการณ์ต่างๆของสมาชิก
ครอบครัวลงบนผงั รวมทั้งเหตุการณ์ท่ีมาพบแพทยใ์นช่วง
ต่างๆ 



 



    T  r  I  c  k การเยี่ยมบ้าน 



วัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน 

1. เพื่อใหผู้ป่้วยและญาติมีความมัน่ใจและสามารถพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพท่ี
บา้นได ้

2. เพื่อใหญ้าติรู้วธีิในการอยูร่่วมกบัผูป่้วยท่ีบา้น และร่วมดูแลรักษาผูป่้วย 
3. เพื่อใหที้มสุขภาพสามารถประเมินทั้งโรค (Disease) และความเจ็บป่วย 

(Illness) ท่ีแทจ้ริงของผูป่้วยและญาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครอบคลุม 
4. เพื่อท าความรู้จกัและสานต่อความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูป่้วยและญาติในระยะยาว 
5. เพื่อใหที้มสุขภาพสามารถประเมินภาวะความเส่ียงต่างๆ ต่อสุขภาพของ

ครอบครัวนั้นๆ และหาแนวทางท่ีจะลดความเส่ียงต่างๆ 



จดุเน้นในการท างานปฐมภมิูด้วยแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว  
ในสว่นของการเย่ียมบ้านมีลกัษณะพิเศษ คือ 

1. ไม่ไดไ้ปเยีย่มผูป่้วยหมดทุกราย : จดัล าดบัความส าคญัและประเภทผูป่้วย 
2. ไม่ไดไ้ปตรวจประเมินสภาพบา้น : ประเมินการใชชี้วิตความเป็นอยูข่องผูป่้วยท่ีจะมี      
ผลต่อสุขภาพ  
3. ไม่ไดไ้ปแจกยาหรืออุปกรณ์การแพทย ์แต่ใหใ้ช“้สิทธิ” การรักษาตามปกติ 
4. ไปเป็นแขก  : ผูป่้วยเป็น “เจา้ของ” บา้น เจา้ของชีวิต และเจา้ของสุขภาพ          
 ทีมสุขภาพเป็นเพียง“แขก” ในชีวติของเขา ทั้งท่ีบา้นและท่ีรพ. 
5. ไม่ไดไ้ปแค่เยีย่ม “ผูป่้วย” แต่ไปเยีย่มในฐานะ “เพือ่นมนุษย์”   
 เพื่อคน้หาทุนมนุษย ์เพื่อน ามาเป็นจุดแขง็และจุดเปล่ียนใหส้ามารถเสริมสร้าง
การดูแลสุขภาพท่ีพ่ึงพิงตนเองไดต่้อไป 
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