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 เราจะทํางานสังคมสงเคราะหกับคนตางชาติท่ีมาขายแรงงาน

ในประทศไทยที่แมแตการสื่อสารกันยังทําไดยาก เราจะทําไดอยางไร 

จะเขาถึงพวกเขาไดอยางไร 

 นักสังคมสงเคราะหวิชาชีพที่ผานกระบวนการเรียนรูและหลอ

หลอมประสบการณทํางานกับผูใชบริการกวา 20 ปอยางฉัน ไดยายมา

รับราชการที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดที่มีคําขวัญวา “เมือง

ประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร” ซ่ึงมีโรงงานมากกวา 

7,000 แหง ท่ีโรงพยาบาลแหงนี้เอง ฉันจึงไดพบกับผูใชบริการตางดาว 

ตางภาษาทั้ งพมา  ลาว  กัมพูชา  และคนกลุมนอยอื่นๆ  อพยพ

เคลื่อนยายถิ่นมาขายแรงงาน 

 ชนชาติ ส วนน อยนี้ มี ภ าวะ เ จ็ บป วยที่ เ ข า รั กษาตั ว ใน

โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หากใครที่นานๆ ครั้งจะแวะไปโรงพยาบาลอาจไม

คุนตากับภาษาพมาหรือภาษาอื่นที่เขียนเคียงคูกับภาษาไทยเปนปาย

บอกทาง หรือประชาสัมพันธแผนกตางๆ ท่ีมีท่ัวไปในโรงพยาบาลแหงนี้ 

แสดงใหเห็นวามิไดมีแตการใหบริการดูแลสุขภาพผูปวยชาวไทยเทานั้น 

 ฉันไดตระหนักวาคํานิยามงานสังคมสงเคราะหในศตวรรษที่ 

21 ตามที่สหพันธองคกรสังคมสงเคราะหนานาชาติ (IFSW) ให

ความหมายวา “สังคมสงเคราะห เปนวิชาชีพที่สงเสริมสนับสนุนการ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคม แกไขปญหาความสัมพันธของคน เสริมพลังและ

สงเสริมใหคนและสังคมอยูดีมีสุข . . . โดยยึดสิทธิมนุษยชนและความ

มั่นคงทางสังคมเปนพื้นฐานหลักในการปฏิบัติงาน” นั้นเปนรูปธรรมที่

ชัดเจนขึ้นจากปรากฏการณการทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร 

 คาดวาปจจุบันมีแรงงานตางชาติ และผูติดตามมากกวา 

150,000 คนในจังหวัดนี้ ซ่ึงยอมกอใหเกิดปญหาและผลกระทบทั้ง

ดานปญหาสุขภาพและโรคติดตอ อาชญากรรม การลวงละเมิดสิทธิ 

การเขาไมถึงบริการที่มีอยูในสังคมไทยของแรงงานตางชาติเหลานี้ 

 ปญหาใหญท่ีทําใหแรงงานกลุมนี้ไมสามารถเขาถึงบริการใน

สังคมไทยโดยเฉพาะดานสุขภาพก็คือ ปญหาการสื่อสารระหวาง

เจาหนาที่คนไทยกับชนตางชาติท่ีเขาสูระบบสาธารณสุข เชน การ

ประกันสุขภาพ การควบคุมโรคติดตอ การรักษาโรค เพื่อกอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาทางการแพทย สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด และโรงพยาบาลสมุทรสาครจึงไดวาจางแรงงานตางชาติใหทํา

หนาที่ลามแปลภาษาไทยเปน ภาษาพมา ลาว มอญ หรือกระเหรี่ยง 

 งานสังคมสงเคราะหก็ เหมือนกับหนวยงานอื่นๆ  ของ

โรงพยาบาลที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนและคุณธรรมโดยไมมีเลือกปฏิบัติ

ตอผูใชบริการโดยมิไดจํากัดเฉพาะคนไทยเทานั้น งานสังคมสงเคราะห

ท่ีตองใหบริการเกี่ยวกับสภาพจิตใจ อารมณ และสังคมของผูปวยที่มิได

ใชภาษาไทยจึงเปนเรื่องยาก  การใชลามแปลภาษา อาจไมสามารถ

สื่อสารการใหบริการปรึกษาเพื่อเขาใจอารมณ ความรูสึก จิตใจของผูท่ี

เจ็บปวยจากการถูกกระทําความรุนแรง หรือวิตกกังวลกับปญหาสุขภาพ

ของตนและครอบครัว   

 ฉันยังจําเหตุการณเมื่อป พ.ศ. 2549 ท่ีจุดประกายให ฉันคิด

จัดทําโครงการ “ใหลามเปนยิ่งกวาลามแปลภาษา” คือกรณีของหญิง

สาวชาวพมา อายุประมาณ 20 ปถูกสงมาพบนักสังคมสงเคราะหเพราะ

เธอถูกลวงละเมิดทางเพศ   ปกติฉันจะมีลามรวมทํางานเพื่อแปลขอมูล

สวนตัว สภาพครอบครัว ประวัติการเจ็บปวย การติดตามญาติ แตหญิง

สาวตางชาติท่ีอยูตรงหนาคนนี้ มีแตความกลัว ไมกลาแมสบตาฉัน มี

แตพี่ชายเธอที่ใหขอมูลคราวๆ แตก็ยังไมเพียงพอที่โรงพยาบาลจะ
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ใหบริการอยางครบถวน 

 ฉะนั้น ฉันตองใหบริการปรึกษาเพื่อใหเธอลดความกลัว วิตก

กังวลหรือ ระบายความคับแคนใจ แตฉันทําอะไรไมไดเลย เพราะเธอไม

พูด จะทําอยางไรใหเธอคลายความกลัววิตกกังวลได ฉันสื่อสารกับเธอ

ไมเขาใจ แตลามทําได ฉันบอกกับลามวาเขาตองเปนมากกวาลาม คือ 

เปนผูใหบริการปรึกษา ลามงงและถามวา “มันคืออะไร” 

 ฉันบอกวามันเปนวิธีการที่จะทําใหคนที่เปนทุกขไดคลายทุกข

นั้นออกมาบาง ลามทําไดโดยพูดจากคําแปลของฉัน แลวใสความรูสึก

เห็นอกเห็นใจ น้ําเสียงออนโยน แตะมือหรือสัมผัสไหลเธอบาง เมื่อลาม

ทําตามมันไดผลดีเกินคาด ในที่สุดเธอก็ระบายความรูสึก และขอมูล

ตางๆ ออกมา 

 จากประสบการณครั้งนั้น ฉันจึงพยายามสอนทักษะการ

ใหบริการปรึกษาแกลามทุกคนท่ีเขามาติดตองาน และชวยเหลืองาน

ฝายสังคมสงเคราะห จนกระทั่งหัวหนาฝาย (คุณมลฤดี จินดาอนันต

ยศ) ไดพัฒนาขึ้นเปน “โครงการอบรมพนักงานสาธารณสุข

ตางชาติ” หลักสูตรการดูแลดานจิตใจ และสังคมแกผูติดเชื้อเอดส 

 วัตถุประสงคของโครงการนี้คือการใหอาสาสมัครแรงงาน

ตางชาติมีความรูเรื่องโรคเอดส การใหบริการทางการแพทย การ

สงเสริมสุขภาพ กระบวนการใหคําปรึกษาแกผูติดเชื้อ ใหพวกเขา

สามารถดูแลกันเองไดในระดับหนึ่งเหมือนกับการอบรมอาสาสมัครคน

ไทยใหดูแลกันเอง ท้ังนี้ยังเปนการสรางเสริมศักยภาพของอาสาสมัคร

ตางชาติอีกดวย 

 ฉันมีสวนรวมในงานนี้โดยเปนผูแลกเปลี่ยนขอมูล ทัศนคติ 

กระตุนกระบวนการทางความคิดและสรางเสริมความมั่นใจการ

ใหบริการของอาสาสมัคร โครงการนี้จัดถึงสามครั้งโดยมีการปรับ

หลักสูตรใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม ความเชื่อของแตละชนชาติซ่ึงเปน

การยากยิ่งกวาโครงการอบรมสรางเสริมศักยภาพอาสาสมัครคนไทยซึ่ง

คุนเคยอยูเดิม คณะวิทยากรรวมระดมสมองจัดกระบวนการอบรม 

ถายทอดขอมูล พัฒนาสื่อการสอน คิดคนกิจกรรมสรางสัมพันธภาพ
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ระหวางเจาหนาที่คนไทยและอาสาสมัครตางชาติ 

 ภายหลังการอบรมแตละครั้งไดมีการประเมินความรู ทัศนคติ 

และวิธีการถายทอดทุกครั้ง และในครั้งท่ีสามนี้ทําใหเห็นภาพที่ชัดเจน

ของการทํางานรวมกันมากขึ้น การประเมินอยางงายโดยการสอบถาม

อาสาสมัครตางชาติหลังการอบรม  โดยเฉพาะกระบวนการให

คําปรึกษาและกิจกรรมสรางสัมพันธภาพทําใหทราบวาอาสาสมัครมี

ความมั่นใจในการทํางานมากขึ้น  

 จากคําบอกเลาของอาสาสมัครที่ไดนําความรูความเขาใจ

ตลอดจนทัศนคติท่ีไดรับการอบรมไปใชในเหตุการณท่ีตนเองประสบ

เชน อาสาสมัครหญิงคนหนึ่งเลาวาพบครอบครัวหนึ่ง มีลูกอายุ 4 ขวบ 

นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลดวยโรคฉวยโอกาสของภาวะภูมิคุมกัน

บกพรอง  พอเด็กโกรธและทํารายเด็ก อาสาสมัครจึงเขาไปอุมเด็กนอย

ท่ีกําลังหวาดกลัวแมวาเด็กคนนั้นมีสภาพผอมโซ ผิวหนังมีแผลผุพอง  

และเธอไดพยายามทําใหพอของเด็กสงบลง จากนั้นไดใหความรูและ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส 

 เมื่อมีคนถามเธอวา “ท่ีอุมเด็กเธอไมกลัวติดเอดสหรือ” เธอ

ตอบวา “สามีท่ีบานนากลัวกวา” สวน อาสาสมัครฝายชายเลาถึง

เหตุการณเมื่อเขาทราบวามีเด็กสาวชาวพมาถูกรุมโทรมเขารักษาตัวใน

โรงพยาบาลนอกเวลาปกติ อาสาสมัครจึงไปเยี่ยมคนไขใหคลายความ

กังวลและประสานสงตอมาที่ศูนยพึ่งได (ท่ีพักเด็ก-ผูหญิงถูกทําราย) 

ในเวลาราชการ  นี่แสดงวาอาสาสมัครตางชาติมีใจที่พรอมที่จะทํางาน

ใหความชวยเหลือ 

 ฉะนั้นในฐานะเจาหนาที่ของรัฐตองใหการสนับสนุนขอมูล 

ความรู ทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อสรางเสริมศักยภาพของอาสาสมัคร

ใหเขาไดมีสวนรวมในการชวยเหลือเกื้อกูลเพื่อนรวมชาติ และในฐานะ

เพื่อนรวมโลกเราปฏิเสธไมไดวาแรงงานตางชาติจําเปนตองอยูรวมใน

สังคมเดียวกัน หากสมาชิกในสังคมเลิกอคติตอความแตกตางทางเชื้อ

ชาติ วัฒนธรรม เราทุกก็สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขในโลกแหง

ความแตกตางที่ไมแปลกแยกภายใตสังคมโลกาภิวัตน 

 ขางตนนี้ จะเห็นไดว า เราสามารถพัฒนางานสังคม
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สงเคราะหวิชาชีพนี้ใหกวางไกลออกไป และใชวิธีการทางสังคม

สงเคราะหชวยเหลือผูปวยไดอยางมีประสิทธิผล 
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