คำอธิบำยประเมินครอบครัวเข้ มแข็ง
ระดับครอบครัว
ข้ อคำถำม
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลครอบครัว
7.สถานภาพสมรสของท่านในปั จจุบนั

คำอธิบำย
แยกกันอยู่ มี 2 กรณี
1.แยกกันอยูช่ วั่ คราวตามข้อตกลงระหว่างคู่สมรส
2.แยกกันอยูช่ วั่ คราวตามคาสั่งศาล

10.ลักษณะโครงสร้างครอบครัว

ครอบครัวหมายถึง กลุ่มบุคคลที่ผกู พันและใช้ชีวติ ร่ วมกันทา
หน้าที่เป็ นสถาบันหลัก ฐานรากสาคัญยิง่ ต่อการดารงชีวิต
ครอบครัวมีหลากหลายรู ปแบบและหลายลักษณะ นอกเหนือจาก
ครอบครัวที่ครบถ้วนทั้งบิดามารดาและบุตร
ครอบครัวเดี่ยว หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ผกู พันและใช้ชีวติ ร่ วมกัน มี
หลายลักษณะ ดังนี้
-ครอบครัวที่มีสามีและภรรยา
-ครอบครัวที่มีสามีและภรรยาและลูก
-ครอบครัวที่มีสามีหรื อภรรยาและลูก/ครอบครัวที่มีพอ่ หรื อแม่
เพียงคนเดียว
-ครอบครัวบุญธรรม
ครอบครัวขยายหมายถึงครอบครัวประกอบด้วยเครื อญาติต้ งั แต่ 3
ชัว่ คนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์กนั โดยการเกิดหรื อการแต่งงานมา
อยูร่ ่ วมกัน มี 2ลักษณะ ดังนี้
-ครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยหลายๆครัวเรื อนอยูร่ ่ วมกัน แต่ละ
ครัวเรื อนมีความสัมพันธ์ต่อกัน
-ครอบครัวขยายที่ประกอบด้วยหลายๆครัวเรื อนอยูร่ ่ วมกัน แต่ละ
ครัวเรื อนมีความอิสระในการดารงชีวิตครอบครัวของตนเอง

11.สมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิงสู ง

สมาชิกที่มีภาวะพึ่งพิงสู งหมายถึง สมาชิ กที่ไม่สามารถช่ วยเหลือ
ตัวเองได้ ต้องมีผ้ ดู ูแลอย่ างใกล้ ชิดเพื่อช่ วยเหลือในการใช้
ชี วิตประจาวัน เช่ น เด็กเล็ก (อายุ 0-3 ปี ) คนพิการ ผู้ป่วยทางจิ ต/ทาง
สมอง ผู้ป่วยเรื ้ อรั ง ผู้สูงอายุ เป็ นต้ น
0

ข้ อคำถำม
คำอธิบำย
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินควำมเข้ มแข็งของครอบครัว ระดับครอบครัว
1) ด้ ำนสั มพันธภำพ หมายถึง องค์ ประกอบที่บ่งบอกความเข้ มแข็งของครอบครั ว ในด้ านสัมพันธภาพ โดยมี
ตัวบ่ งชี ้/ตัวชี ้วดั ในระดับครอบครั ว 4 ตัวชี ้วดั 17 ตัวชี ้วดั ย่ อย ได้ แก่ (1) สมาชิ กในครอบครั วแสดงออกถึง
ความรั กและเอาใจใส่ ระหว่ างกัน (2) ยอมรั บและเคารพความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน (3) สื่ อสารระหว่ างกัน
อย่ างมีคุณภาพ และ (4) มีส่วนร่ วมแก้ ปัญหาข้ อขัดแย้ งด้ วยเหตุผล ไม่ ใช้ ความรุ นแรง
(1) สมำชิกในครอบครัวแสดงออกถึงควำมรักและเอำใจใส่ ระหว่ำงกัน
3. สมาชิกในครอบครัวมีการ
แสดงออกที่สื่อถึงความรักและความ
เอาใจใส่ ในชีวติ ประจาวัน
4. สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือแบ่ง
เบาภาระงานบ้านซึ่ งกันและกัน

สมาชิ กในครอบครั วมีการแสดงออกที่สื่อถึงความรั กและความเอา
ใจใส่ ในชีวติ ประจาวัน เช่ น การสัมผัส โอบ กอด ยิม้ ให้ กาลังใจ
โทรศัพท์ จดหมาย หรื อ อีเมลล์ เป็ นต้ น
สมาชิ กในครอบครั วช่ วยกันทากิจกรรมที่ เกี่ยวข้ องกับ
ชี วิตประจาวันอย่ างร่ วมแรง ร่ วมใจ เช่ น เลีย้ งดูบุตร ทาอาหาร ทา
ความสะอาด ดูแลสั ตว์ เลีย้ ง จัดแต่ ง/ดูแลต้ นไม้ เป็ นต้ น
5. สมาชิกในครอบครัวทากิจวัตร
สมาชิกในครอบครัวทากิจวัตรประจาวันร่ วมกัน เช่น รับประทาน
อาหาร พักผ่อนหย่อนใจ ออกกาลังกาย ตักบาตร ไหว้พระ สวด
ประจาวันร่ วมกัน
มนต์ เป็ นต้น
(2) สมำชิกในครอบครัวยอมรับและเคำรพควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดคุย
และ/หรื อรับฟังกันและกัน
7. สมาชิกในครอบครัวไม่วา่ เพศ อายุ
การศึกษา หรื อ อาชีพใด สามารถ
ยอมรับความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่ ง
อาจจะแตกต่างกันได้
8. สมาชิกในครอบครัวเคารพความเป็ น
ส่ วนตัวของแต่ละคน

-

สมาชิกในครอบครัวมีการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน โดยไม่มี
ข้อจากัดด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ สถานภาพด้านอาชีพ
การศึกษาที่แตกต่างกัน เช่ น พ่ อแม่ ลูกรั บฟั งความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกัน สามีภรรยารั บฟั งความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน เป็ นต้ น
สมาชิ กในครอบครั วตระหนักและไม่ ละเมิดความเป็ นส่ วนตัวของ
สมาชิ กในครอบครั วหากไม่ ได้ รับอนุญาตจากสมาชิ ก เช่ น ข้ อมูล
ส่ วนตัว จดหมาย โทรศัพท์ ห้ องส่ วนตัว เป็ นต้ น
(3) สมำชิกในครอบครัวสื่ อสำรกันอย่ ำงมีคุณภำพระหว่ ำงกัน
9. สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาต่อ
กันด้วยดีและ/หรื อใช้เหตุผล

สมาชิกในครอบครัวมีการพูดจาโดยใช้เหตุผล อธิบายข้อเท็จจริ ง
วาจาสุ ภาพ ไม่ใช้อารมณ์ คาพูดหยาบคาย ไม่ตะคอก ขึ้นเสี ยง
เป็ นต้น
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ข้ อคำถำม
10. สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสท้วง

คำอธิบำย
-

ติง แสดงความคิดเห็นและให้
คาแนะนาต่อกัน
11. สมาชิกในครอบครัวแสดงความ
ชื่นชมและเห็นคุณค่าซึ่ งกันและกัน
12. สมาชิกในครอบครัวต่างดูแลเอาใจ
ใส่ ซ่ ึ งกันและกัน
13. เมื่อประสบปัญหา สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถหาทางออกโดยไม่
ทาร้ายตนเองและ/หรื อสมาชิกใน
ครอบครัว
14. สมาชิกในครอบครัวไม่ทาร้ายจิตใจ
เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน
15. สมาชิกในครอบครัวเชื่อใจหรื อ

สมาชิ กในครอบครั วแสดงความชื่ นชม ยกย่ อง ให้ กาลังใจ ให้
เกียรติและเห็นคุณค่ าซึ่ งกันและกัน
สมาชิ กในครอบครั วร่ วมกันดูแลเอาใจใส่ ในเรื่ องต่ างๆของสมาชิ ก
ทั้งในยามปกติ ยามเจ็บป่ วย ประสบปั ญหา
-

สมาชิกในครอบครัวไม่ทาร้ายจิตใจ เมื่อมีความขัดแย้งต่อกัน เช่น
ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ข่มขู่ พูดจาดูถูกเหยียดหยาม หยาบคาย
ประจาน ด่าทอ นอกใจ เป็ นต้น
-

ไว้วางใจที่จะเล่าเรื่ องต่างๆที่มีปัญหา
หรื อไม่สบายใจให้คนในครอบครัวฟัง
16. สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อานาจ
เหนื อกันและกัน

สมาชิกในครอบครัวไม่ใช้อานาจเหนือกันและกัน เช่น บังคับ ขู่
ออกคาสั่ง ทาให้สมาชิกในครอบครัวกลัวหรื ออึดอัดใจ เป็ นต้น

(4) สมำชิ กในครอบครัวมีส่วนร่ วมแก้ ปัญหำข้ อขัดแย้ งด้ วยเหตุผล ไม่ ใช้ ควำมรุ นแรง
17. สมาชิกในครอบครัวร่ วมตัดสิ นใจ สมาชิ ก ในครอบครั วร่ วมกั น ตั ด สิ นใจเรื่ องส าคั ญ ต่ า งๆ ใน
เรื่ องสาคัญต่างๆ ด้วยกัน
ครอบครัว เช่ นการศึ ก ษา เปลี่ ยนงาน สุ ขภาพ การทานิ ติกรรม
สัญญา การย้ ายที่อยู่ การแต่ งงาน งานบวช งานศพ มรดก เป็ นต้ น
18. สมาชิกในครอบครัวร่ วมกัน
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยเหตุผล
19.สมาชิกในครอบครัวมีการทาร้าย
ร่ างกายกัน หรื อ กระทาการที่รุนแรง
ในลักษณะอื่นๆ

-
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คำอธิบำย
2) ด้ ำนกำรทำบทบำทหน้ ำทีข่ องครอบครัว หมายถึง องค์ ประกอบที่ บ่งบอกความเข้ มแข็งของครอบครั ว ใน
ด้ านการทาบทบาทหน้ าที่ของครอบครั ว ได้ แก่ ครอบครั วทาบทบาทหน้ าที่ของครอบครั วต่ อสมาชิ ก
(5) ครอบครัวทำบทบำทหน้ ำทีข่ องครอบครัวต่ อสมำชิก (กำรปฏิบัติตนต่ อสมำชิก)
20. สมาชิกในครอบครัวสามารถทา
หน้าที่ตามบทบาทของตนอย่าง
เหมาะสม

สมาชิกในครอบครัวสามารถทาหน้าที่ตามบทบาทของตนได้อย่าง
เหมาะสมดังนี ้
1.การตระหนักรู้ ในการทาบทบาทหน้ าที่ ของตน เช่ น หน้ าที่ พ่อ/
แม่ / ลูก/สามี/ภรรยา เป็ นต้ น
2.การช่ วยเหลือ/แบ่ งเบาภาระในครอบครั ว
3.ความรั บผิดชอบตามบทบาทหน้ าที่ ได้ รับมอบหมายจากพ่ อ แม่ /
ปู่ ย่ า ตา ยาย เป็ นต้ น
4.การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของครอบครั ว
ทั้งนี้ตอ้ งทาหน้าที่ตามบทบาทครบทั้ง 4 ด้าน ถือว่าผ่านเกณฑ์

21. ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ ใจ
ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคน

ในครอบครัวมีการดูแล ใส่ ใจ ความปลอดภัยของสมาชิกทุกคน
ตัวอย่าง
ความปลอดภัยในเด็ก หมายถึง การดูแลป้ องกันภัย การลดความ
เสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึน้ กับเด็กและนาไปสู่ การเสี ยชี วิตได้ หากผู้ดูแล
ไม่ สามารถช่ วยเหลือได้ อย่ างทันที เช่ น การสาลักอาหาร การจมนา้
สารพิษอุบัติเหตุภายในบ้ านและนอกบ้ าน เป็ นต้ น
ความปลอดภัยของผู้สูงอายุ หมายถึง การดูแลป้ องกันภัย การลด
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึน้ กับผู้สูงอายุ และนาไปสู่การเสี ยชี วิตได้
หากผู้ดูแลไม่ สามารถช่ วยเหลือได้ อย่ างทันที เช่ น โรคประจาตัว
อุบัติเหตุภายในบ้ านและการหกล้ มในห้ องนา้ เป็ นต้ น
ความปลอดภัยของสมาชิ กทั่วไป เช่ น การจัดสภาพแวดล้ อม
ภายในครอบครั วให้ มีความปลอดภัยต่ อสมาชิ ก ได้ แก่ การจัดเก็บ
วัตถุอันตราย/วัตถุมีคมในที่ที่เหมาะสม การเก็บสิ่ งของให้ เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยเพื่อไม่ ให้ เป็ นที่อยู่อาศัยของสั ตว์ มีพิษ/สั ตว์
พาหนะนาโรค เป็ นต้ น ภัยนอกบ้ าน ได้ แก่ การไปรั บส่ งสมาชิ กใน
ครอบครั วกรณี ต้องเดินทางในที่เปลี่ยว มืด เป็ นต้ น
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22. ในครอบครัวมีการใช้คุณธรรม
สาคัญในการดาเนินชีวิต

คำอธิบำย
สมาชิกส่ วนใหญ่ในครอบครัวมีการใช้คุณธรรมสาคัญในการ
ดาเนินชี วติ คือ ความซื่ อสัตย์ ความขยันหมัน่ เพียร ความพอเพียง
ความมีวนิ ยั และความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ทั้งนี้ตอ้ งใช้คุณธรรมสาคัญในการดาเนินชีวิตให้ครบ 5 ข้อจึง ถือ
ว่าผ่านเกณฑ์
23. ครอบครัวปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง ครอบครัวปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั คนในครอบครัว เช่ น
ที่ดีกบั คนในครอบครัว
ความซื่ อสัตย์ ความขยันหมัน่ เพียร ตรงต่อเวลา เสี ยสละ ไม่ยงุ่
เกี่ยวกับอบายมุขและสิ่ งผิดกฎหมาย สานึกในหน้าที่ต่อตนเอง
ครอบครัว สังคม เป็ นต้น
3) ด้ ำนกำรพึ่งตนเอง หมายถึง องค์ ประกอบที่ บ่งบอกความเข้ มแข็งของครอบครั วในด้ านการพึ่ งตนเอง
ได้ แก่ (1) การพึ่ งตนเองด้ านเศรษฐกิ จ (2) การพึ่ งตนเองด้ านสุ ขภาพ และ (3) การพึ่ งตนเองด้ านข้ อมูล
ข่ าวสารและการเรี ยนรู้ ที่มีตัวบ่ งชี ้และตัวชี ้วดั ในแต่ ละด้ านดังต่ อไปนี ้
ด้ ำนที่ 1 กำรพึง่ ตนเองด้ ำนเศรษฐกิจ
(6) ครอบครัวพึง่ ตนเองด้ ำนเศรษฐกิจ
24. ครอบครัวมีสมาชิกที่สามารถหา

-

รายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวได้
25.ครอบครัวมีการทาบัญชีรายรับรายจ่าย
26. ครอบครัวมีการออมทรัพย์ใน
รู ปแบบต่างๆ

-

สมาชิ กในครอบครั วมีการออมทรั พย์ หมายถึง การเก็บสะสม
ทรั พย์ ที่เป็ นเงินและไม่ ใช่ เงิน เช่ น เงิน ทองคา พันธบัตร สลาก
ออมสิ น อสังหาริ มทรั พย์ ประกันชี วิต ออมต้ นไม้ ออมข้ าว
เป็ นต้ น
27. สมาชิกในครอบครัวมีการกูย้ มื เงิน ครอบครัวมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ เช่น ธนาคาร สหกรณ์
จากหน่วยงานต่างๆ หรื อจากนายทุน กองทุนฯ นายทุนเงินกู้ เป็ นต้น
เงินกูท้ ้ งั ใน/นอกระบบ
โดยเปรี ยบเทียบจากยอดรวมของหนีส้ ิ นทั้งหมดในปั จจุบันกับปี ที่
ผ่ านมาว่ า เพิ่มขึน้ /ลดลงหรื อเท่ าเดิม
ครอบครัวสามารถชาระหนี้ได้ คือ ครอบครัวสามารถชาระหนี้ได้
ตามจานวนและระยะเวลาที่กาหนด
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28.ครอบครัวของท่านมีบา้ นอยูอ่ าศัย
เป็ นของตนเอง
ด้ ำนที่ 2 กำรพึง่ ตนเองด้ ำนสุ ขภำพ

คำอธิบำย
ครอบครัวมีกรรมสิ ทธิ์ ในที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองและอยูร่ ะหว่าง
การผ่อนชาระ

(7) ครอบครั วพึง่ ตนเองด้ ำนสุ ขภำพ
29. สมาชิ ก ในครอบครั วมี สิท ธิ ได้รับ สมาชิกในครอบครัวมีสิทธิ ได้รับหลักประกันสุ ขภาพ เช่น สิ ทธิ ใน
หลักประกันสุ ขภาพ

การรั กษาพยาบาล หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม
ประกันสุ ขภาพ เป็ นต้น

30.ครอบครัวสามารถดูแลสุ ขภาพ
เบื้องต้น ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
ของสมาชิกในครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพเบือ้ งต้ นดังนี ้
1.รั บประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ เช่ น การกินอาหารครบห้ า
หมู่
2.มีสุขนิสัยที่ดีในการรั บประทาน เช่ น กินร้ อน ช้ อนกลาง ล้ างมือ
3.ออกกาลังกายและพักผ่ อนให้ เพียงพอ
4.สามารปฐมพยาบาลและใช้ ยาสามัญประจาบ้ านได้ เมื่อเจ็บป่ วย
เล็กน้ อย
5.หลีกเลี่ยงสิ่ งต่ างๆที่เป็ นภัยหรื ออันตรายต่ อสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของตน
รวมทั้งปั จจัยเสี่ ยงต่ างๆที่อาจก่ อให้ เกิดโรค
ทั้งนีต้ ้ องผ่ านเกณฑ์ ครบทุกข้ อ

31. ครอบครัวมีความรู้และเข้าถึงบริ การ
ด้านสุ ขภาพในสถานพยาบาลเมื่อจาเป็ น
32.โดยรวมครอบครัวสามารถหลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ ยงของสมาชิกในครอบครัว

-

สมาชิ กในครอบครั วส่ วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ ยงของ
สมาชิกในครอบครัว เช่น ยาเสพติด เพศสัมพันธ์ การไม่ สวมหมวก
กันน็อค ไม่ คาดเข็มขัดนิรภัย เมาไม่ ขบั การรั บประทานอาหาร
ไม่ ถกู สุขลักษณะ เป็ นต้ น
33.ครอบครัวมีการป้ องกันความเสี่ ยงจาก สมาชิ กในครอบครั วมีการป้ องกันความเสี่ ยงจากการมีพฤติ กรรม
การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ทางเพศที่ ไม่ เหมาะสม เช่ น การมีเพศสั มพันธ์ ก่อนวัยอันควร การ
มี เพศสั มพันธ์ โดยไม่ มี การป้ องกัน การตั้งครรภ์ และโรคติ ดต่ อ
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คำอธิบำย
ทางเพศสัมพันธ์ เป็ นต้ น

34. ครอบครัว สามารถดูแลสมาชิกที่ สมาชิ กในครอบครั วสามารถดูแลหรื อจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
เจ็บป่ วย สมาชิกที่ไม่สามารถช่วยเหลือ การด ารงชี วิ ต ของสมาชิ กที่ มี ภ าวะพึ่ งพิ ง สู ง เช่ น การใช้
ตัวเองได้ ให้ดาเนินชีวิตไปได้ดว้ ยดี
ชี วิ ตประจ าวัน (แปรงฟั น อาบน้า แต่ ง ตั ว รั บ ประทานอาหาร
ขับ ถ่ า ย เดิ น ) การป้ องกั นไม่ ให้ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ หกล้ มภายในและ
ภายนอกบ้ าน การล่ วงละเมิดทางเพศ เป็ นต้ น
กรณี ที่ครอบครั วมีสมาชิ กที่มีภาวะพึ่งพิงสูง สมาชิ กจะต้ องดูแลได้
ทั้งหมดถึงจะถือว่ าผ่ านเกณฑ์
ด้ ำนที่ 3 กำรพึง่ ตนเองด้ ำนข้ อมูลข่ ำวสำรและกำรเรี ยนรู้
(8) ครอบครั วพึง่ ตนเองด้ ำนข้ อมูลข่ ำวสำรและกำรเรียนรู้
35.สมาชิกในครอบครัวแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างครอบครัวและ
ชุมชน
36.สมาชิกในครอบครัวมีการนาข้อมูล สมาชิ กในครอบครัวมีการนาความรู้ ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาตนเองและครอบครัว เช่ น ใช้ ดูแลสมาชิ กในครอบครั วได้
ข่าวสาร/ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ใน
อย่ างเหมาะสม ใช้ เพิ่ ม รายได้ ให้ กั บ ครอบครั ว ปรั บปรุ ง
ชีวติ ประจาวันของตนเองและ
สภาพแวดล้ อมความเป็ นอยู่ พั ฒ นาทั ก ษะและความรู้ ด้ าน
ครอบครัว
ครอบครั ว ทางเลือกในการประกอบอาชี พ
เป็ นต้ น
37. สมาชิ กในครอบครัวได้รับทราบ สมาชิ กในครอบครัวได้รับทราบและเรี ยนรู ้ เรื่ องสาคัญที่เกี่ ยวกับ
และเรี ยนรู ้ เรื่ องส าคั ญ ที่ เ กี่ ยวกั บ ครอบครัว เช่ น การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนแต่ งงาน การเตรี ยมตัว
เป็ นพ่ อแม่ การเลีย้ งลูกในแต่ ละช่ วงวัย การเรี ยนรู้ ทักษะสั งคม การ
ครอบครัว
เพิ่ มทักษะชี วิตและการเจ็บป่ วย การปรั บตัวในช่ วงของเหตุการณ์
และเวลา เช่ น เกษียณอายุ การเข้ าสู่วยั ทองของชี วิต เป็ นต้ น
38. ระดับ การศึ ก ษาในระบบของ
สมาชิ กในครอบครั วที่มีอายุต้ งั แต่ 16 –
25 ปี
4) ด้ ำนทุนทำงสั งคม หมายถึง องค์ ประกอบที่บ่งบอกความเข้ มแข็งของครอบครั ว โดยพิจารณาจากทุนทาง
สังคม ซึ่ งหมายถึง ความเข้ มแข็งของครอบครั ว อันเนื่องมาจากระบบความสั มพันธ์ ทางสั งคมและวัฒนธรรม
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ทั้งในระดับปั จเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน และเครื อข่ ายทางสั งคม ได้ แก่ ทุนทางสั งคมของแต่ ละครอบครั วใน
การสร้ างบรรยากาศความเป็ นครอบครั ว
(9) ทุนทำงสั งคมของแต่ ละครอบครัวในกำรสร้ ำงบรรยำกำศควำมเป็ นครอบครัว
39.ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว มี

-

ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี แ ละการได้รั บ การ
ยอมรับจากเพื่อนบ้าน
40.สมาชิกในครอบครัวมีการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันระหว่างเครื อญาติ
41. สมาชิ ก ในครอบครั วมี ค วามรู้ สึ ก สมาชิ ก ในครอบครั ว มี ค วามรู ้ สึ ก ปลอดภัย และไว้ว างใจกัน ใน
ครอบครั วที่ จะพูดความในใจ ปรึ กษาหารื อ หรื อใช้ ชีวิตใน
ปลอดภัยและไว้วางใจกัน
ครอบครั วโดยไม่ ร้ ู สึ กกดดัน/เครี ยด /ถูกคุกคามทางเพศจากคนใน
ครอบครั ว
42. สมาชิ ก ในครอบครั ว เป็ นสมาชิ ก สมาชิ กในครอบครั วเป็ นสมาชิ กกลุ่มทางสังคมกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่ ง
กลุ่มทางสังคม

เช่ น กลุ่ม ออมทรั พ ย์ กลุ่ มแม่ บ้ าน กลุ่ มสหกรณ์ ชุ ม ชน กลุ่ ม
อาชี พ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เป็ นต้ น

43.สมาชิ กในครอบครั วมี ส่วนร่ วมใน สมาชิ กในครอบครัวมีส่วนร่ วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิตใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ในชุมชน

ชุ มชน เช่ น ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมทา ร่ วมรับประโยชน์
ร่ วมกากับดูแล ร่ วมประเมินผล เป็ นต้น

44. ครอบครัวมีการอบรมให้สมาชิกใน สมาชิ กในครอบครัวอบรมให้สมาชิ กใช้บริ การพื้นที่สาธารณะใน
ครอบครัวใช้บริ การพื้นที่สาธารณะใน ชุ มชน เช่ น ศาลาประชาคม ห้ องสมุด ที่ อ่านหนังสื อประจ า
ชุมชนอย่างรับผิดชอบ
หมู่ บ้ า น สวนสาธารณะ ศาลาอเนกประสงค์ เป็ นต้ น อย่ า ง
รับผิดชอบ เช่ น ทะนุถนอม รู้ คุณค่ า ไม่ ทาลายให้ เสี ยหาย เป็ นต้ น

5) ด้ ำนกำรหลีกเลีย่ งภำวะเสี่ ยงและกำรปรับตัวได้ ในภำวะยำกลำบำก หมายถึง องค์ ประกอบที่บ่งบอกความ
เข้ มแข็งของครอบครั ว โดยพิจารณาจากความสามารถหลี กเลี่ยงภาวะเสี่ ยงและปรั บตัวได้ ในภาวะยากลาบาก
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(10) กำรหลีกเลี่ยงภำวะเสี่ ยงและกำรปรับตัวได้ ในภำวะยำกลำบำก
45. ครอบครัวมีการเตรี ยมความพร้อม
ในการรองรับภาวะยากลาบาก

คำอธิบำย

ครอบครัวมีการเตรี ยมความพร้อมในการรองรับภาวะยากลาบาก
ในด้า นต่ า งๆ เช่ น การหลี ก เลี่ ย งอบายมุ ข การดู แลสุ ข ภาพของ
ตนเอง การหลี กเลี่ ย งพฤติก รรมเสี่ ย งในการใช้ชี วิต การใช้ชี วิต
แบบพอเพียง การออม มีอาชีพที่มนั่ คง การพัฒนาทักษะด้านอาชี พ
หารายได้เสริ ม เป็ นต้น

46.ครอบครั ว ร่ ว มมื อกัน แก้ไ ขปั ญ หา ภาวะวิกฤติ หมายถึง สถานการณ์ /เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ และส่ งผลต่ อ
ความสมดุลย์ ทางด้ านร่ างกาย และจิตใจ
เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
ตัวอย่างภาวะวิกฤติดา้ นครอบครัว ได้แก่ หย่าร้าง /พ่อหรื อแม่เลี้ยง
เดี่ ย วหัว หน้า ครอบครั ว และสมาชิ ก เสี ย ชี วิต /ตกงาน ประสบ
อุบตั ิเหตุ/ทุพลลภาพเป็ นโรคร้ายแรง ต้องโทษจาคุก เป็ นต้น
สมาชิ กในครอบครั วให้ กาลังใจ เอื อ้ อาทร แสดงความรั ก ความ
เข้ าใจ ใกล้ ชิด วางแผน การจัดการ/แก้ ไข/เยียวยาภาวะวิกฤติ
47. ครอบครัวสามารถปรับตัวและฟื้ น สมาชิกในครอบครัวสามารถปรับตัวและฟื้ นตัวกลับมาอยู/่
ดารงชีวิตในสภาพการณ์ใกล้เคียงกับลักษณะเดิม
ตัวได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ
การปรับตัวคือการหาวิธีการที่จะตอบโต้ต่อสิ่ งที่มากระทบต่อ
ร่ างกายและจิตใจ เพื่อรักษาสมดุลย์ เช่น ยอมรับสภาพความเป็ น
จริ งที่เกิดขึ้น ควบคุมอารมณ์และจิตใจให้มนั่ คง ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เป็ นต้น
48. ครอบครัวเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
สมาชิกในครอบครัวเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เตรี ยมความพร้อมในการป้ องกัน
ป้ องกันปั ญหาสังคมเช่ น การรณรงค์ ต่อต้ านยาเสพติด การรณรงค์
ปัญหาสังคม
เรื่ องการตั้งครรภ์ ในวัยเรี ยน การฝึ กทักษะการป้ องกันตนเองจาก
อาชญากรรม การป้ องกันเด็กติดเกมส์ เป็ นต้ น
49.ครอบครัวเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อ
สมาชิกในครอบครัวเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
เตรี ยมความพร้อมในการป้ องกัน
ป้ องกันปั ญหาภัยพิบัติต่างๆเช่ น พายุฤดูร้อน นา้ ท่ วม ภัยแล้ ง
คลื่นพายุซัดฝั่ ง แผ่ นดินไหว แผ่ นดินถล่ ม ไฟป่ า คลื่นยักษ์ (สึ นามิ)
ปั ญหาภัยพิบตั ิต่างๆ
เป็ นต้ น
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