
โครงการครอบครวัเข้มแข็ง
หลักสูตรฝึกอบรมทักษะครอบครวัเพื�อการป้องกัน สําหรบัครอบครวัที�อยู่ ในสถานการณ์ที�ยากลําบาก 
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EQUALITYโครงสรา้งของหลักสูตรครอบครวัเข้มแข็ง 

ผลในระยะยาว
ลดความรนุแรงในครอบครวั ลดการใช้สารเสพตดิ ลดพฤตกิรรมเสี�ยง ส่งเสรมิสุขภาพจิตเด็กและผู้ปกครอง

หลักสูตรครอบครวัเข้มแข็งคอือะไร? 

กระบวนการอบรมเพื�อจัดการกับสาเหตุของ�ญหาที�แฝงอยู่
ลด�จจัยเสี�ยง: ไดแ้ก่การมีทัศนคตทิี�ยอมรบัวธิีการเลี �ยงดเูด็กแบบบังคบัควบคมุ 
การขาดทักษะการจัดการครอบครวั การมีความเครยีดสูง สภาพแวดล้อมที�ส่งเสรมิให้มีการเริ�มใช้ยาเสพตดิ 
เกิดความขัดแย้งและความรนุแรง  

เพิ�ม�จจัยคุ้มครอง: ปรบัปรงุปฏิสัมพันธ์ ในครอบครวั กระชับความสัมพันธ์การเลี �ยงดเูด็กโดยปราศจากความรนุแรง 
การมีส่วนรว่มในกิจกรรมเพื�อสังคม การสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ปกครองเด็ก  

ผลในระยะสั �นต่อผู้เข้าอบรมและครอบครวั

เพิ�มความมั�นใจให้ผู้ปกครองเด็กในดา้นทักษะ
การจัดการครอบครวั

ปรบัปรงุทักษะการเลี �ยงดเูด็กในดา้น
การดแูลเอาใจใส่เด็ก  

ช่วยให้เด็กมีพฤตกิรรมดขีึ �น 

ลดพฤตกิรรมก้าวรา้วและไม่เป็นมิตร 

เพิ�มความสามารถในการจัดการกับ
ความเครยีด 

ปรบัปรงุสุขภาพจิตของเด็กและผู้ปกครอง 

เป้ าหมาย: เพื�อจัดการกับความเครยีดและนําเข้า
สู่ภาวะปกตเิพิ�มความมั�นใจและทักษะในการ
เลี�ยงดเูด็กเพื�อพัฒนาวธิีการเลี�ยงดเูด็กเชิงบวก 
เสรมิพลังเพื�อจัดการกับความเครยีด

การอบรมผู้ปกครองเด็ก

องค์ประกอบของหลักสูตร

เป้ าหมาย: เพื�อส่งเสรมิสุขภาพจิต 
เพื�อให้จัดการกับความเครยีดไดด้ขีึ�น 
ลด�ญหาพฤตกิรรม  

การอบรมเด็ก 

เป้ าหมาย: เพื�อปรบัปรงุการสื�อสารและ
ความสัมพันธ์ลดการเลี�ยงดเูด็กแบบบังคบัควบคมุ 

การอบรมครอบครวั
สัปดาห์ที� 1 สัปดาห์ที� 2 สัปดาห์ที� 3

การเตรยีมผู้ปกครองก่อนเริ�มการอบรม 
เข้าใจความเข้มแข็งและความเครยีด 

การอบรมผู้ปกครอง ชั�วโมงที� 1 
การให้ความรกัและการกําหนดขอบเขต 

การอบรมผู้ปกครอง ชั�วโมงที� 2 
สอนเด็กวา่อะไรถูกตอ้ง 

การอบรมเด็ก ชั�วโมงที� 1 
เรยีนรูเ้รื�องความเครยีด 

การอบรมเด็ก ชั�วโมงที� 2
การทําตามกฎและชื�นชมขอบคณุผู้ปกครอง 

การอบรมครอบครวั ชั�วโมงที� 1 
เรยีนรูก้ันและกัน 

การอบรมครอบครวั ชั�วโมงที� 2
สนับสนุนคา่นิยมและความใฝ่�น 

อบรมคูข่นาน
กันไป

อบรมคูข่นาน
กันไป

หลักสูตรครอบครวัเข้มแข็งไดร้บัการพัฒนาขึ �นและทําเป็นโครงการ
นํารอ่งในอัฟกานิสถาน โดยการสนับสนุนจาก US-INL 
�จจุบันไดท้ดลองใช้ ในโครงการนํารอ่งในอเมรกิากลาง 
เอเชียกลางและเอเชียตะวนัตก อัฟรกิาตะวนัออก และตะวนัตก 
โดยการสนับสนุนจากสวเีดน ฝรั�งเศส และ US-INL 

ตดิตอ่เราไดท้ี�นี�

Prevention, Treatment and Rehabilitation Section,   
United Nations Office on Drugs and Crime,
PO Box 500, A 1400 Vienna, Austria 
Email: unodc-ptrs@un.org 
Website: www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html  

ตดิตามเราได้ ในสื�อสังคม ที� 

@UNODC_PTRS 
#strongfamilies #drugprevention #drugtreatment 
#accesstomedicines #listenfirst #youthinitiative
#SDG3 #SDG4 #SDG5 #SDG16

UNODC PTRS



ประโยชน์ของหลักสูตรครอบครวัเข้มแข็ง 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
และปรชัญาของหลักสูตรครอบครวัเข้มแข็ง 

หลักสูตรครอบครวัเข้มแข็งจะช่วย
ส่งเสรมิให้ผู้ปกครองเด็กทําหน้าที� ใน
ครอบครวัไดด้ขีึ �นในดา้นการมีปฏิสัมพันธ์
ในเชิงบวกที�เหมาะสมกับอายุของเด็ก 
ส่งเสรมิการเลี �ยงดเูด็กที�อบอุ่น 
กําหนดกฎระเบียบสําหรบัพฤตกิรรมที�พึง
ประสงคต์ดิตามดแูลพฤตกิรรมเด็กใน
ยามวา่งและการคบเพื�อนอย่างใกล้ชิด 
ผู้ปกครองเด็กปฏิบัตติวัเป็นแบบอย่างที�ด ี
ในขณะเดยีวกันกับที�ช่วยสอนทักษะให้เด็
กตดัสินใจอย่างฉลาด 

การเปลี�ยนแปลงเหล่านี�จะช่วยป้ องกัน�ญหาทางสังคมและสุขภาพไดอ้ย่างครอบคลุมรวมทั �ง�ญหา
การใช้ยาเสพตดิ การใช้ความรนุแรงตอ่เด็กและเยาวชน และการประกอบอาชญากรรม 
การเสรมิทักษะทางครอบครวัเหล่านี�ยังส่งผลดตีอ่สุขภาพจิตของผู้ปกครองลดความเครยีดในการดแูลเด็
กและการประกอบอาชีพ ส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก ลด�ญหาพฤตกิรรมและ�ญหาทางสุขภาพจิต
ของเด็กดว้ยจากองคค์วามรูท้ี� ไดจ้ากหลักสูตรนี�ทําให้หน่วยงานดา้นการป้ องกันการตดิยาเสพตดิและ
สุขภาพของ UNODC สาขาการป้ องกัน การบําบัดและการฟื�นฟูสภาพ ไดพ้ยายามส่งเสรมิงานดา้นนี� 
และไดท้ําโครงการนํารอ่งสําหรบัหลักสูตรที�มีการวจิัยรองรบัในประเทศที�มีรายไดต้ํ�าและปานกลาง
มากกวา่ 30 ประเทศทั�วโลกมาตั�งแตปี่ พ.ศ. 2553 จนถึง�จจุบัน .

ครอบครวัที�อยู่ ในสถานการณ์ที�ท้าทาย 

หลักสูตรครอบครวัเข้มแข็ง (Strong Families หรอื SF) 
คอืหลักสูตรการอบรมทักษะครอบครวัสําหรบัพื �นที�ซึ�งมีสถานการณ์ที�ท้าทาย 
เป็นการนําเอาข้อมูลดา้นการป้องกันที�คน้พบจากการวจิัยมาใช้ เพื�อพัฒนา
ทักษะครอบครวัที�ส่งผลดตีอ่สุขภาพและพัฒนาการที�ปลอดภัยของเด็กทั �งหญิงแล
ะชาย  สามารถนํามาปรบัใช้ ไดอ้ย่างง่ายดายเพื�อให้บรกิารแก่ครอบครวั
ที�ตอ้งเผชิญกับความท้าทายในบรบิทแวดล้อมที�หลากหลาย SF 
จะช่วยให้เด็กและผู้ปกครองที�อาศัยอยู่ ในพื �นที�ดงักล่าวสามารถจัดการกับ
ภาวะยากลําบาก ความเครยีดในชีวติประจําวนัและความท้าทายตา่ง ๆ ได ้
องคป์ระกอบหลักของหลักสูตรคอืการเสรมิความเข้มแข็งให้กับโครงสรา้งและ
การทําหน้าที�ของครอบครวั เพื�อป้องกันการใช้ยาเสพตดิ ความรนุแรง 
และผลกระทบทางสังคมดา้นลบอื�น ๆ ในชีวติของเด็ก 
วธิีการนี�สามารถนําไปใช้ ไดก้ับครอบครวัที�อยู่ ในสถานการณ์เช่นนี� ในทุกพื �นที� 
และเหมาะที�สุดสําหรบัครอบครวัที�มีเด็กอยู่ ในช่วงอายุ 8 ถึง 15 ปี 
หลักสูตรครอบครวัเข้มแข็งนี�พัฒนาขึ �นมาโดยสํานักงานวา่ดว้ยยาเสพตดิและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNODC) 
เพื�อให้ครอบคลุมคณุลักษณะดงัตอ่ไปนี� 

1) ใช้เวลาอบรมในระยะสั�น ครอบครวัที�อยู่ในภาวะยากลําบากจะไม่สะดวกที�จะ
มาเข้ารบัการอบรมตอ่เนื�องกันเป็ นเวลานานได ้
หลักสูตรครอบครวัเข้มแข็งจึงออกแบบให้เป็ นการพบกันเพียงครั�งละ 90 
นาทีสัปดาห์ละครั�ง ตดิตอ่กัน 3 ครั�ง โดยสองครั�งแรกเป็ 
นการอบรมแยกระหวา่งการอบรมเด็กกับการอบรม
ผู้ ใหญ่ โดยจัดคูข่นานกันไป ในเวลาเดยีวกันและครั�งที�สามเป็ นการเข้าอบรม
รว่มกันทั�งครอบครวั   

2) ใช้หลักฐานจากการวจัิย หลักสูตรการอบรมนี�พัฒนาขึ�นมาจากการวจิัยซึ�ง 
UNODC ไดร้เิริ�มมาตั�งแตปี่ พ.ศ. 2553เป็ นการนาํหลักสูตรการอบรม
ทักษะครอบครวัหลายแบบที�มีการวจิัยมาก่อนแล้ว มาปรบัแก้และทําวจิัย
นํารอ่งในกลุ่มประเทศที�มีรายไดต้ํ�าและปานกลาง ภายใตก้ารดแูลของ 
UNODCตามมาตรฐานนานาชาตดิา้นการป ้องกันการใช้ยาเสพตดิของ
องคก์ารอนามัยโลก (WHO Standards on Drug Use Prevention) 

3) สามารถนาํไป ใช้ ในพื�นที�ซึ�งมีทรพัยากรบุคคลนอ้ยได้ 
หลักสูตรนี�สามารถนาํไป ใช้ ไดภ้ายใต ้โครงสรา้งพื�นฐานที�มีทรพัยากรจํากัด  
วทิยากรผู้นาํการอบรมไม่จําเป็ นตอ้งมีทักษะดา้นวชิาการโดยเฉพาะ 
และวทิยากรตน้แบบที� ไดร้บัการรบัรองแล้วสามารถฝึ 
กอบรมวทิยากรให้สําเรจ็ไดภ้ายในเวลาสองวนั 

ซึ�งทําให้สามารถนําหลักสูตรนี� ไปปรบัใช้กับพื �นที�ซึ�งมี โครงสรา้งพื �นฐานจํากัดได ้
คูม่ือวทิยากรไดร้บัการออกแบบมาให้ปฏิบัตติามไดง้่ายเพื�อให้มั�นใจวา่วทิยากร
สามารถนําไปใช้ ได้ โดยยังคงรกัษาเนื�อหาและกระบวนการให้คงเดมิเหมือน
ตน้แบบไว้ ได ้และไม่ตอ้งอาศัยการตดิตามดแูลมาก 

4) ครอบคลุมครอบครวัทุกประเภทและใช้ ได้กับครอบครวัพิเศษด้วย 
หลักสูตรนี�จะเน้นที�การฝ ึกทักษะครอบครวัที�สําคญัและจําเป็ นที�สุดเท่านั�น 
จึงทําให้สามารถนาํไป ใช้ ไดก้ับครอบครวัหลากหลายประเภทโดยไม่จํากัด
อยู่เฉพาะกับครอบครวัที�มีความตอ้งการพิเศษ ในขณะเดยีวกันก็จะสามารถ
บอกไดว้า่ครอบครวัที�มีความตอ้งการพิเศษจะเข้าถึงการดแูลที�จําเป็ น
ไดอ้ย่างไรดว้ย 

5) ใช้วสัดุอุปกรณจํ์ากัด การอบรมดว้ยหลักสูตรนี�จะใช้วสัดอุุปกรณ์
คอ่นข้างนอ้ยมาก (เช่น กระดาษ ปากกา ลูกโป่ ง เชือก ฯลฯ) และไม่ตอ้งใช้ 
โสตทัศนูปกรณเ์ช่นเครื�องเล่นดวีดีหีรอืเครื�องฉายภาพทําให้การ
เตรยีมการอบรมแตล่ะครั�งทําไดง้่าย 

6) เป็นหลักสูตรการอบรมที�เปิดเผยแหล่งที�มาเพื �อส่งเสรมิความยั�งยืน 
หลักสูตรนี�จะไม่เหมือนหลักสูตรอบรมทักษะครอบครวัในประเทศกลุ่มรายไดสู้ง 
คอืไม่มีคา่ธรรมเนียมและไม่มีคา่ลิขสิทธิ�ประเทศที�นําไป ใช้ประโยชน์จึงสามารถมี
ความเป็นเจ้าของและขยายงานออกไปตามที�ตอ้งการได้โดยเสียคา่ใช้จ่ายน้อยที�สุด 

ผลจากการวจิัยในระยะแรก

แม้วา่หลักสูตรครอบครวัเข้มแข็งนี�จะนํามาใช้เป็นครั �ง
แรกและผ่านการวจิัยนํารอ่งในอัฟกานิสถาน 
แตต่อ่มาก็ ไดพ้ัฒนาให้เป็นหลักสูตรนานาชาตแิละ
นําไปใช้ (และผ่านการวจิัยนํารอ่ง) 
สําหรบัครอบครวัในภาวะยากลําบากในหลายประเทศ 
ข้อมูลในระยะแรกหลังจากการเริ�มนําไปใช้ ใน
อัฟกานิสถานและศนูย์แรกรบัคา่ยผู้ลี �ภัยชาวอัฟกันใน
เซอรเ์บียพบวา่เกิดความเปลี�ยนแปลงในดา้นการลด
�ญหาทางอารมณ์และทางพฤตกิรรมและเพิ�มภาวะความ
อยู่ดมีีสุขของเด็ก ปรบัปรงุการเลี �ยงดเูด็กของผู้ปกครอง 

เช่นความเสมอตน้เสมอปลายและการให้กําลังใจเด็ก
ในเชิงบวกไดอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิตขิ้อมูลจากการวจิัย
ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นคณุประโยชน์ของหลักสูตรดงัที� ได้
อธิบายไวก้่อนหน้านี�แล้ววา่การที�ผู้ปกครองเด็กมี
ความมั�นใจในทักษะการจัดการครอบครวัเพิ�มขึ �นปรบัปรงุ
ทักษะการดแูลเด็กและการจัดการกับความเครยีดให้ดขีึ �น 
จะช่วยให้เด็กมีพฤตกิรรมดขีึ �นลดความก้าวรา้วและ
ไม่เป็นมิตร และส่งผลดตีอ่สุขภาพจิตของทั �งเด็กและ
ผู้ปกครองโดยรวมหลักสูตรครอบครวัเข้มแข็ง
แสดงให้เห็นผลดอีย่างมีนัยสําคญัทั �งในเด็กชายและ
เด็กหญิง และตอ่ผู้ปกครองทั �งหญิงและชายดว้ยเช่นกัน 

คาํอธิบายแผนภูมิ: ในจํานวนเด็กที� ไดค้ะแนนรวมดา้นจุดอ่อนของแบบสอบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) อยู่ ในระดบัสูงหรอืสูงมาก (≥17) ในตอนก่อนไดร้บัการอบรม 
ซึ�งไดร้บัการประเมินโดยผู้ปกครองเด็กในเมือง 3 แห่งในงานวจิัยนํารอ่งในอัฟกานิสถาน (n=41 จากทั �งหมด 72 ครอบครวั) และในกลุ่มชาวอัฟกันในศนูย์แรกรบัผู้ลี �ภัยในเซอรเ์บีย (n=9/21 
ครอบครวั) ในปี พ.ศ. 2561 พบวา่คะแนนลดลงอย่างมีนัยสําคญัหลังการอบรมสองสัปดาห์ และยิ�งลดลงอีกหลังจากเวลาผ่านไปหกสัปดาห์ [ผลการวจิัยนี� ไดส่้งไปเพื�อตพีิมพ์ ในวารสารวชิาการแล้ว] 

หลายครอบครวัทั�วโลกตอ้งเผชิญกับความท้าทายซึ�งสรา้งความยากลําบากในชีวติประจําวนัเป็นอย่างมาก 
ความท้าทายดงักล่าวอาจหมายถึงการอาศัยอยู่ ในเขตชนบทที�ห่างไกลบรกิารจากรฐั ขาดการเข้าถึงนํ�าดื�มสะอาด 
สุขาภิบาล ไฟฟ้า หรอืโรงเรยีน อัตราการวา่งงานสูง ฯลฯ นอกจากนี�ยังตอ้งมีความท้าทายอย่างอื�นอีก เช่น 
การผ่านประสบการณ์ของการถูกรกุรานและสงครามที�ทําให้ตอ้งพลัดพรากจากถิ�นฐาน อพยพจากบ้านเกิด 
ตดิอยู่ ในคา่ยผู้ลี �ภัย หรอืตอ้งใช้ชีวติอยู่ ในพื �นที�ซึ�งมีความขัดแย้ง/หลังความขัดแย้ง 
ทักษะการเลี �ยงดเูด็กที�เหมาะสมในสถานการณ์เช่นนี�ยิ�งจะมีความสําคญัมากขึ �น และทักษะทางครอบครวัเฉพาะดา้น 
ที�เหมาะกับภาวะที�มีความเครยีดจากสถานการณ์ตา่ง ๆ เหล่านี�จึงตอ้งไดร้บัการเอาใจใส่ ให้มากขึ �น 

ปรชัญาของครอบครวัเข้มแข็ง 

1.  ทุกครอบครวัมีความเข้มแข็งและทักษะอยู่แล้ว  
2.

3.

แม้ ในยามยากลําบากผู้ปกครองเด็กจะพยายามทําให้ดทีี�สุดเท่าที�จะทําได้
เพื�อให้ความรกัและการดแูลเอาใจใส่เด็ก 
ครอบครวัจะเข้มแข็งขึ �นอีกถ้าไดผ้่านพบทั �งความสําเรจ็และความท้าทายไป
ดว้ยกัน 

4. ความท้าทายที�ครอบครวัตอ้งเผชิญมักจะทําให้ครอบครวัยิ�งเข้มแข็ง 
ฟื�นคนืสู่สภาพเดมิและไดเ้รยีนรูม้ากขึ �น

5. หลักสูตรนี�จะเสนอวธิีการตา่ง ๆ 
ที�จะทําให้การดแูลเด็กทําไดง้่ายขึ �นและมีประสิทธิภาพสูงขึ �น 

6. แตล่ะครอบครวัจะรูว้า่อะไรน่าไดผ้ลดทีี�สุดในสถานการณ์ของตนเอง 

ส่งเสรมิให้มีชีวติที�สุขภาพดแีละส่งเสรมิความอยู่
ดมีีสุขของคนในทุกช่วงอายุ 
SDG 3.5

ส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษาที�มีคณุภาพสําหรบั
ทุกคนโดยเท่าเทียมกัน   
SDG 4.1, SDG 4.5, SDG 4.7 

สรา้งความเท่าเทียมระหวา่งเพศและเสรมิ
พลังอํานาจให้เด็กหญิงและสตร ีSDG 5.2

ส่งเสรมิให้มีสังคมที�มีสันตภิาพและไม่เลือก
ปฏิบัตเิพื�อให้เกิดการพัฒนาที�ยั�งยืน 
เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงความยุตธิรรม 
ส่งเสรมิให้มีสถาบันที�มีประสิทธิภาพ 
รบัผิดชอบและไม่เลือกปฏิบัติ ในทุกระดบั 
SDG 16.1, SDG 16.2 

ความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศ 

การศกึษา
ที�มีคุณภาพ

สุขภาพดีและ
ภาวะการอยู่ดีมีสุข

สนัติภาพ
ความยุติธรรมและ
สถาบันที�เข้มแข็ง 




