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ค�าน�า

 

 การพยาบาลครอบครัวเป็นการให้บริการสุขภาพแก่บุคคลและครอบครัว โดยใช้

ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งศิลปะการพยาบาลมาใช้ในการ

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้การพยาบาล และช่วยฟื้นฟูสภาพบุคคลและครอบครัว 

ซึ่งจะช่วยให้บุคคลและครอบครัวสามารถเผชิญภาวะวิกฤตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้

อย่างเหมาะสม หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ผสมผสานเนื้อหา ความรู้จากประสบการณ์ในการ

สอนนักศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การเย่ียมบ้านบุคคลและครอบครัวในชุมชน 

การทบทวนวรรณกรรม และประสบการณ์จากการศึกษาวิจัย โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้อ่าน

มีความเข้าใจและสามารถดูแลบุคคลและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้

บคุคลและครอบครวัสามารถด�ารงภาวะสขุภาพได้อย่างปลอดภยั และเหมาะสมกบับรบิท

ของแต่ละครอบครัว

 เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี

การพยาบาลครอบครวั และหน่วยที ่2 การพยาบาลครอบครัวสขุภาพด ีซึง่จะช่วยให้ผูอ่้าน

ได้ทราบแนวคิดและทฤษฏีในการดูแลครอบครัว ความหมายของครอบครัว กระบวนการ

พยาบาลครอบครัว บริบทสังคมไทยกับการพยาบาลครอบครัว นอกจากน้ันยังได้ทราบ

เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวสุขภาพดี โดยน�าทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวของ Duvall 

มาเป็นพ้ืนฐานในการแบ่งครอบครวัในแต่ละระยะ ซึง่จะช่วยให้ผูอ่้านได้ความรูเ้กีย่วกบัการ

พยาบาลครอบครัวระยะเริ่มต้นและเริ่มเลี้ยงดูบุตร การพยาบาลเด็กวัยต่างๆในครอบครัว 

การพยาบาลครอบครัวระยะวัยกลางคนและระยะวัยสูงอายุ 

 หนงัสอืเล่มนีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยความเอือ้เฟ้ือจากส�านกัพมิพ์มหาวทิยาลยัมหดิล รวมทัง้

คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล ทีค่อยถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละทกัษะ

ทางการพยาบาลให้อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังผู้เช่ียวชาญซึ่งอุทิศเวลาอ่านและให้ข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ตลอดจน 

ความร่วมมอืทีไ่ด้รบัจากผูร้บับรกิารทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนต่างๆในกรงุเทพมหานคร และผูร้บั

บริการที่อาศัยอยู่ในต�าบลโคกคราม จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้เขียนขอขอบพระคุณในความ

กรุณาและขอระลึกไว้ ณ.ที่นี้ 

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล

25 พฤษภาคม 2559
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