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3 
คุณสมบัตินักสังคม 

สงเคราะหวิชาชีพ 

เรืออากาศเอกหญิง หรรษา เจริญทรัพย 

 

 

 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะหนั้นไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว 

ตองปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ แตเนื้อหาใจกลางยังเหมือนเดิมก็

คือการชวยเหลือใหผูปวยและครอบครัวสามารถชวยตนเอง ดูแลกันเอง

และพัฒนาเปนหนวยสังคมที่ดีได 

 งานสังคมสงเคราะหทางการแพทย หมายถึง งานชวยเหลือ

ผูปวยใหพนจากปญหาความยุงยากเดือดรอนทางสังคมและอารมณท่ี

ผูปวยเผชิญอยู และไมสามารถที่จะแกไขปญหานั้นๆ ไดดวยตนเอง 

หรือปญหานั้นเปนอุปสรรคตอการรักษาพยาบาล โดยมีขอบเขตของ

งานสังคมสงเคราะหทางการแพทย คือ 

 1. สนับสนุนและสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี  

 2. บําบัดรักษาปญหาสุขภาพอนามัยใหหมดสิ้นหรือทุเลา

เบาบางลง  

 3. ปองกันปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะ

โรคตางๆ ท่ีควรจะหาทางปองกันได 

 4. ฟนฟูสงเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อจะไดประกอบ

หนาที่ทางสังคมไดอยางถูกตองและบังเกิดผลดีย่ิงขึ้น 

 การบํ าบัดรั กษาโรคหรื อแก ไ ขปญหาการแพทย และ

สาธารณสุขใหไดผล มิไดอยูท่ีการรักษาโรคที่เห็นเฉพาะหนาเทานั้น 

แตตองมีการปองกัน ฟนฟู สงเสริมสุขภาพอนามัย ตลอดจนการพัฒนา

บุคคลและประชาชน ใหมีความรูความเขาใจในการปองกันปญหาการ

เจ็บปวยและสามารถปฏิบัติตนไดถูกตอง  การเจ็บปวยก็ไมไดมีเฉพาะ
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ทางกาย ยังมีทางใจดวย เราจึงแบงงานสังคมสงเคราะหทางการแพทย

ออกเปนฝายกายและฝายจิต 

 ปญหาในปจจุบันก็คือการทอดทิ้งผูปวยไวในโรงพยาบาล  นัก

สังคมสงเคราะหทางการแพทยจําเปนตองชวยเหลือผูปวยกลุมนี้  

กรณีศึกษาตอไปนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อใหผูอานเขาใจถึงเนื้องานสังคม

สงเคราะหทางการแพทยท้ังท่ีเปนศาสตรและศิลปไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

กรณีศึกษา ลุง ส.  ชาวพมา 

 ลุง ส. ชาวพมา อายุ 70 ป เปนคนตางดาวที่เขาเมืองผิด

กฎหมาย และใชชีวิตอยูในประเทศไทยมาเปนเวลานานกวา 50 ป เขา

มารับการรักษาที่โรงพยาบาลดวยอาการของโรคหัวใจ ลูกสาวของลุง

ไดมาปรึกษานักสังคมสงเคราะหถึงปญหาคารักษาพยาบาล ซ่ึงลุง ส. 

ไมมีสิทธิบัตรประกันสุขภาพในการรักษา 

 จากประวัติท่ีลูกสาวใหขอมูลพบวาลุงมีภรรยาเปนคนไทยและ

มีบุตรดวยกัน 2 คน คือ ลูกสาวคนนี้ และลูกชายอีกคน แตปจจุบัน

ภรรยาไดทอดทิ้งลุงและลูกๆ ไปมีสามีใหม สวนปญหาอีกเรื่องที่ลูกสาว

บอก คือ ขณะนี้ตนเองกําลังตั้งครรภใกลคลอดและแยกทางกับสามีแลว 

สวนนองชายขณะนี้ตองโทษคดียาเสพติดอยูในเรือนจํา ดูเหมือนลูก

สาวของลุงตั้งใจจะสงสัญญาณเตือนใหนักสังคมสงเคราะหทราบถึง

ปญหาอื่นๆ ท่ีจะตามมา  

 นักสังคมสงเคราะหจึงบันทึกขอมูลของลูกสาวลุงไวอยาง

ละเอียดและชัดเจนมากที่สุดเทาที่จะทําได ท้ังท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ี

สามารถติดตอไดตลอดเวลา นักสังคมสงเคราะหไดแจงใหพยาบาลที่

ดูแลทราบถึงปญหาของครอบครัวนี้ และติดตามดูแลลุง ส. ลูกสาว และ

ญาติคนอื่นๆ ท่ีอาจจะมาเยี่ยมอยางใกลชิด เพื่อใหการชวยเหลือและ

แกไขปญหาตั้งแตเบื้องตนได 

 เวลาผานไปไมถึง 1 เดือน อาการของลุง ส. ดีขึ้นมาก แพทย

อนุญาตใหกลับบานได แตพยาบาลประจําอาคารผูปวยแจงกับนักสังคม

สงเคราะหวาไมมีญาติของผูปวยมาเยี่ยมนานแลว และลุงก็มีอาการ
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หลงๆ ลืมๆ ใหขอมูลสับสน อาจจะกลับบานเองไมได เมื่อทราบดังนั้น

นักสังคมสงเคราะหจึงโทรศัพทติดตอไปที่เบอรของลูกสาวก็ไมมีผูรับ

สาย ตรวจสอบทะเบียนราษฎรจากชื่อนามสกุลของลูกสาว และสง

จดหมาย EMS ไปก็ยังไมมีญาติมาติดตอ  

 นักสังคมสงเคราะหพบขอมูลใหมท่ีนาสนใจ คือ ชื่อบิดาของ

ลูกสาวลุงในทะเบียนราษฎรไมใชชื่อของลุง ส. และเปนชื่อที่ไมเคยได

ยินจากการพูดคุยกับลูกสาวเชนกัน   นักสังคมสงเคราะหจึงขึ้นไปคุย

กับลุง ส. บนอาคารผูปวยดวยตนเอง พบวา ลุง ส. มีอาการสับสนอยาง

ท่ีพยาบาลแจงไว  

 ในการพูดคุยกันจึงเหมือนเลนเกมอะไรเอย ถามตอบกัน 10 

คําถาม ตองถามซ้ําไปมาในบางคําถาม เพื่อใหไดคําตอบที่ยืนยันความ

ถูกตองของขอมูลได ลุงไดใหขอมูลสวนตัวเพิ่มเติมที่เปนประโยชนใน

การติดตามลูกสาว คือ ชื่อบิดาของลูกสาวในขอมูลทะเบียนราษฎรนั้น

เปนชื่อของนองชายของภรรยาลุง ส. ซ่ึงเปนคนไทย สวนที่อยูตาม

ทะเบียนราษฎรเปนที่อยูของเพื่อนคนไทยที่รูจักกันมานาน 

 หลังจากพูดคุยกับลุงมาพอสมควรก็ไดเวลากลับไปทํางานตอ 

แตกวาจะไดกลับ ลุงก็พูดแตวา “อยาทิ้งลุงนะหนู” ถึง 3 ครั้ง ประโยค

นั้นดังกองอยู ในหัวของนักสังคมสงเคราะหพรอมกับสีหนาที่รอ

ความหวัง ทําใหรูสึกวาจะตองตามหาลูกสาวของลุงใหพบใหได ไมวา

ทายที่สุดแลวเขาจะรับลุงกลับไปดูแลไดหรือไมก็ตาม 

 จากการตรวจสอบที่ อยู ของลู กสาวของลุ งที่ ให ไ ว กั บ

โรงพยาบาล และที่อยูตามทะเบียนราษฎร พบวาอยูบริเวณใกลเคียงกัน

ในเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร  แตเนื่องจากทางสังคมสงเคราะห

โรงพยาบาล มีขอจํากัดเรื่องบุคลากรและรถเยี่ยมบาน จึงติดตอ

ประสานกับนักสังคมสงเคราะหของศูนยบริการสาธารณสุข 61 สาย

ไหม เพื่อลงพื้นที่เย่ียมบานและติดตามญาติตามที่อยูท้ัง 2 แหงให  

 หลังจากนั้นไมกี่วันนักสังคมสงเคราะหของศูนยบริการ

สาธารณสุข 61 สายไหม ก็ติดตอกลับมาแจงใหทราบวาไปเยี่ยมบาน

ตามที่อยูท้ัง 2 แหงแลว ท่ีอยูท่ีลูกสาวแจงกับทางโรงพยาบาลนั้นไมมี

ใครอยู เพื่อนบานใกลเคียงก็ไมทราบวาลูกสาวของลุงไปอยูท่ีไหน สวน
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ท่ีอยูตามทะเบียนราษฎรของลูกสาวไปเยี่ยมแลวพบกับเจาของบานซึ่ง

เปนเพื่อนคนไทยของลุงใหขอมูลวารูจักกับลุง ส. มานานมากแลว จึงให

เอาชื่อสมาชิกในครอบครัวลุงเขาไวในทะเบียนบานของตนเอง และ

ยังใหขอมูลเพิ่มเติมวาขณะนี้ลูกสาวลุงคลอดลูกแลวและยายไปอยูท่ี

บานหลังใหมของสามี ซ่ึงอยูไมไกลจากที่อยูเดิม  

 ขอมูลนี้ทําใหนักสังคมสงเคราะหของโรงพยาบาลรูสึกแปลกใจ 

เพราะลูกสาวของลุงเคยบอกวาไดแยกทางกับสามีแลว เมื่อทราบขอมูล

เกี่ยวกับที่อยูของลุงและลูกสาว นักสังคมสงเคราะหจึงแจงใหพยาบาล

ทราบ และเตรียมลุง ส. ใหพรอมกลับบานได 

 ในที่สุดก็ถึงวันที่ลุง ส. พรอมกลับบาน แกมีสีหนาแจมใสและ

ดูมีความสุขมากที่จะไดกลับบาน แมวานักสังคมสงเคราะหจะไดลอง

สอบถามเสนทางกลับบานจากลุงวาสามารถบอกทางไดถูกหรือไม ซ่ึง

แกก็ยืนยันวาจําไดและสามารถบอกไดถูกตอง นักสังคมสงเคราะหพา

ลุงกลับบานดวยรถแท็กซ่ี เนื่องจากขอจํากัดของการใชรถพยาบาลที่

ตองเตรียมพรอมในการรับสงผูปวยฉุกเฉิน 

 ระหวางการเดินทางทําใหทราบวาลุงจําเสนทางกลับบานไม

คอยได  นักสังคมสงเคราะหจึงตองอาศัยขอมูลที่อยูท่ีนักสังคม

สงเคราะหของศูนยบริการสาธารณสุข 61 สายไหม ไปเยี่ยมบานมา 

เมื่อเดินทางไปใกลจะถึงบาน ความทรงจําของลุงก็คอยๆ กลับมา 

ขณะเดียวกันระหวางที่พวกเราชะลอรถดูบานของลุงไปดวย เพื่อนบาน

ใกลเคียงก็สังเกตเห็นและจําลุง ส. ได ก็พากันโบกมือเรียกใหหยุดรถ 

 เพื่อนบานหลายคนบอกวาลูกสาวของลุงยายบานไปแลวและ

อยูไมไกลจากบานหลังเดิมนี้ ความจริงแลวบานหลังเดิมนี้ลุงเคยอาศัย

อยูกับลูกสาว และมีพี่สาวของภรรยาลุงซ่ึงมีอาชีพขายไกยางอาศัยอยู

บานติดกัน คอยชวยดูแลลุงเมื่อยามที่ลูกสาวออกไปทํางาน  และในวัน

นั้นพี่สาวของภรรยาของลุง ไดเขามาตอวาลูกสาวของลุงใหฟง วาไม

สนใจดูแลบิดาและทิ้งลุงไวท่ีบานใหเปนหนาที่ของตนคอยดูแลอยูเปน

ประจํา ซ่ึงตนไมตองการรับภาระดังกลาวอีกตอไป  

 คนขี่รถจักรยานยนตรับจางคนหนึ่งท่ีรูจักกับครอบครัวนี้เปน

อยางดี ไดอาสาที่จะนําทางพาไปพบลูกสาวของลุงท่ีบานหลังใหมของ
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สามี พวกเราจึงเปลี่ยนเสนทางใหม การเดินทางไปบานหลังใหมของลูก

สาวลุงคอนขางยากลําบากเพราะเปนชุมชนแออัด เปนทางเดินแคบแค

รถจักรยานยนตขี่สวนทางกันได  นักสังคมสงเคราะหตองเปลี่ยน

ยานพาหนะมาเปนการนั่งซอนทายรถจักรยานยนตรับจางแทน เพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง โดยใหลุงนั่งรออยูในรถแท็กซ่ีท่ี

หนาชุมชน 

 เมื่อไปถึงบานหลังดังกลาวก็ไดพบกับลูกสาวของลุง และได

แจงใหทราบถึงสาเหตุในการเดินทางมาพบครั้งนี้ เมื่อพาลูกสาวมาพบ

กับลุงที่รออยู ท้ังคูก็กอดกันรองไห สังเกตไดวาลุง ส. นั้นรองไหดวย

ความดีใจ แตลูกสาวนั้นไมแนใจวารองไหดวยความรูสึกอยางไร แต

ทายที่สุดลูกสาวก็พาลุง ส. กลับไปที่บานหลังเดิมที่เคยอยู และบอกวา

จะเดินทางไปมาระหวางบานหลังนี้กับบานของสามี เพื่อมาคอยดูแล

บิดาดวยตนเอง นาแปลกใจที่พี่สาวของภรรยาของลุงไมแสดงอาการ

ใดๆ เมื่อลูกสาวและลุง ส. พากันกลับมาที่บาน  

 นักสังคมสงเคราะหใหขอมูลกับลูกสาวของลุงวาหากมีปญหา

ในเรื่องสุขภาพและการดูแลลุง สามารถไปพบนักสังคมสงเคราะหของ

ศูนยบริการสาธารณสุข 61 หรือนักสังคมสงเคราะหท่ีโรงพยาบาล  

ดังนั้นหากมีปญหาไมวาเรื่องใดๆ ไมควรหนีหายไป แตควรเขามา

พดูคุยกันใหเขาใจจะไดชวยกันแกปญหา 

 ในการติดตามกรณีนี้ นักสังคมสงเคราะหไดติดตอประสาน

กับทางศูนยบริการสาธารณสุข 61 เรื่องการติดตามเยี่ยมบานโดย

พยาบาลและนักสังคมสงเคราะห ซ่ึงจะมีการแจงกลับมาใหนักสังคม

สงเคราะหของโรงพยาบาลทราบถึงผลการติดตามเยี่ยมบานเปนระยะๆ 

 กรณีนี้ ทําใหนักสังคมสงเคราะหเขาใจถึงคติสอนใจที่วา 

“ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น” จริงๆ หากวันนั้นนัก

สังคมสงเคราะหไมตัดสินใจพาลุง ส. กลับบาน และไปตามหาลูกสาว ก็

อาจจะไมไดเห็นผลที่เกิดขึ้นตามมาเชนในวันนี้  

 

ขอคิดในการทํางาน 

 จากกรณีศึกษาขางตนและประสบการณในฐานะนายทหาร
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สังคมสงเคราะห โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทยทหารอากาศ  

ไดขอคิดในการทํางานที่นาสนใจดังนี้: 

 1. ปญหาของผูปวยแตละรายตางก็มีรายละเอียดที่ซับซอน

และแตกตางกันออกไป ทําใหพบวาเราไมสามารถใชตําราแกปญหาของ

ผูปวยไดเหมือนกันทุกราย หรือถานํามาใชไดจริงก็ไมสามารถแกปญหา

ของพวกเขาไดท้ังหมด แตสิ่งที่ชวยใหงานของเราสําเร็จไดดีท่ีสุด คือ 

บทเรียนจากประสบการณในการทํางานแตละรายนั่นเอง ซ่ึงบทเรียนที่

ผานมาจะทําใหเรามองเห็นจุดแข็ง และจุดออนในการทํางาน วาตอง

แกไขและปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานของตนเองในดานใดบาง  

 2. การสรางเครือขายทางวิชาชีพ การชวยเหลือผูปวยและ

ครอบครัว ตองอาศัยปจจัยตางๆ ประกอบกันหลายปจจัย นักสังคม

สงเคราะหทางการแพทย ตองสามารถประสานระหวางทีมแพทย 

พยาบาลที่ใหการรักษาในโรงพยาบาล หนวยงานสวัสดิการสังคม

ภายนอกโรงพยาบาล ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนของผูปวย เปนตน 

โดยนําขอมูล และขอเท็จจริงที่ไดจากการสัมภาษณ ซักประวัติผูปวย

และครอบครัว มาใชใหเกิดประโยชนในการแสวงหาแนวทางการ

ชวยเหลือที่เหมาะสมและดีท่ีสุดสําหรับผูปวยและครอบครัว 

 3. งานสังคมสงเคราะหทางการแพทย ตองใชความรูและ

ความสามารถทั้งท่ีเปนศาสตรและศิลปในการแกปญหาและชวยเหลือ

ผูใชบริการ จัดหาบริการสวัสดิการสังคมที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อ

ชวยใหพวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

สังคมและประเทศของเราตอไป 

 4. เราควรทํางานสังคมสงเคราะหเชิงรุกควบคูกับการตั้งรับ

อยูในโรงพยาบาล เพราะขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนตอการวิเคราะห 

ประเมินปญหา และแนวทางการชวยเหลือผูปวยและครอบครัวได ก็คือ 

ขอเท็จจริงที่ไดจากการลงพื้นที่เย่ียมบานของนักสังคมสงเคราะห แต

หากมีขอขัดของหรืออุปสรรคที่นักสังคมสงเคราะหไมสามารถ

ดําเนินงานดังกลาวดวยตนเองได ก็ตองใชกลยุทธ เทคนิค และทักษะ

ตางๆ มาชวยเหลือและสนับสนุนใหงานสังคมสงเคราะหเชิงรุกดังที่

กลาวมาดําเนินตอไปได  
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 5. นอกจากนี้นักสังคมสงเคราะหทางการแพทยยังควรมี

ความคิดนอกกรอบ การพยายามอยางไมลดละ การมีมนุษยสัมพันธ 

เปนตน ก็เปนสิ่งสําคัญที่สนับสนุนใหการทํางานชวยเหลือผูปวย

บรรลุผลสําเร็จไดเชนกัน 

 6. ภารกิจของนักสังคมสงเคราะหทางการแพทยไมมี

ขอกําหนดตายตัว แตเปนภารกิจที่ตองสามารถปรับตัวและยืดหยุนได

ตลอดเวลา เพราะพวกเราทํางานกับคน  บางครั้งเราไมสามารถคาด

เดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาไดถูกตองเสมอไป นักสังคมสงเคราะหทาง

การแพทยจึงตองแสดงไดหลายบทบาท ท้ังเปนนักสืบจําเปน บุรุษ

ไปรษณีย และอีกหลายๆ บทบาทขึ้นอยูกับแตละสถานการณ 

 

 นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพจึงตองพยายามปรับตัวรับ

สถานการณที่แตกตางไปอยูตลอดเวลา และตองเพิ่มพูนทักษะ 

ความรู ความสามารถใหดียิ่งข้ึน สรางความเปนศาสตรและศิลป

ใหกับวิชาชีพนี้ 
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