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ปญหาการฆาตัวตายเปนปญหาสําคัญในสังคมปจจุบันนี้ การ
ที่บุคคลหนึ่งคิดจะฆาตัวตายแสดงวาบุคคลนั้นตองมีปญหาหนักจนคิด
วาไมสามารถทนมีชีวิตอยูตอไป และอาจขาดที่พึ่งที่ปรึกษาจึงไดทํา
เชนนั้น กรณีนักสังคมสงเคราะหในโรงพยาบาลมักจะพบและตองใช
ทักษะการใหคําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาของผูปวย
กรณีศึกษานี้เปนหญิงไทยอายุประมาณ 40
ป รูปราง
หนาตาดี ถูกนําสงโรงพยาบาลเนื่องจากกินยาเกินขนาด หลังจาก
ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลเบื้องตนแลวจึงไดรับการสงตอเพื่อใหนัก
สังคมสงเคราะห ไดดําเนินการชวยเหลือตอ นักสังคมสงเคราะหไ ด
ประเมินครอบครัว (Family Assessment) โดยใชทักษะการสราง
สัมพันธภาพที่ดีกับผูปวยกอนจนผูปวยเกิดความไววางใจ หลังจากนั้น
จึงไดซักถามประวัติและเหตุการณที่เกิดขึ้น จึงพบวาผูปวยคิดฆาตัวตาย
เพระมีความเครียดจากปญหาตางๆ ในครอบครัวและปญหาสุขภาพ
และชนวนสําคัญสุดทายที่ทําใหตัดสินใจดังกลาวก็คือสามีไลผูปวยออก
จากบาน
ผูปว ยอยูกินกั บสามีมาหลายปโดยไมมีบุตรดวยกัน สามีมี
อาชีพรับจางทั่วไป ผูปวยไมไดประกอบอาชีพ ผูปวยและสามีเชาบาน
อยูและมีลูกติดของสามี 1 คน ผูปวยเปนโรคเบาหวานและมีแผลเรื้อง
รังที่เทาซึ่งตองมารับการรักษาอยางตอเนื่องตามแพทยนัด ผูปวยทราบ
ดีวาในอนาคตอาจตองถูกตัดขาเพราะแพทยเคยบอกไวแลวถาแผลยัง
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ไมดีขึ้น ผูปวยทําใจยอมรับไมไดในเรื่องนี้ จึงเครียดมาก ประกอบกับ
มีปญหากับสามีจนเคยถูกสามีทํารายรางกาย
ผูปวยมีความฝงใจวาพอแมที่ลวงลับไปแลวรวมทั้งพี่นองที่ตาง
มีครอบครัวไปแลวไมรัก และไมเปนที่ตองการ ทําใหรูสึกวาไมใชลูก
แทๆ ของพอแม พี่นองก็ไมคอยดีดวย เมื่อผูปวยพบกับสามีจึงหวังวา
จะไดเปนที่พึ่งและอยูดวยกันตลอดไป ในโลกของความเปนจริงที่ผาน
มาผูปวยกับสามีขัดแยงกันหลายครั้งเกี่ยวกับลูกติดของสามีดวย ครั้ง
สุดทายที่ตัดสินใจทํารายตัวเองก็เพราะทะเลาะกับลูกติดของสามี สามี
เขาขางลูก แลวไลผูปวยออกจากบาน
จากเหตุการณดังกลาว ผูปวยรูสึกสูญสิ้นหมดทุกอยาง อับ
อาย ไมรูจะหันหนาไปพึ่งใคร ขาดที่ปรึกษา โดดเดี่ยวเหมือนอยูตัวคน
เดียวในโลก สูญเสียความมั่นใจ รูสึกไรคาไรศักดิ์ศรีที่ถูกไลเหมือนหมู
เหมือนหมา ผนวกกับปมในใจที่รูสึกวาไมเปนที่ตองการของพอแมพี่
นองไดเกิดขึ้นมาอีก ผูปวยจึงหมดแรงจูงใจที่จะมีชีวิตอยูตอไปเพื่อใคร
อีก ในที่สุดก็ตกเปนเหยื่อของอารมณตนเอง กินยาแกปวดไปจํานวน
หนึ่งจําไมไดวากี่เม็ด
หลังจากทราบปญหาของผูปวยแลว นักสังคมสงเคราะหไดให
กําลังใจและใหคําแนะนําปรึกษาวา:
1. ขอใหผูปวยยอมรับความจริงวาตอนนี้เปนวิกฤติของชีวิต
แตปญหาทุกอยางมีทางแกไข และใหใชความอดทนอีกสักหนอย
2. การที่ ผู ป ว ยทํ า ร า ยตนเองแสดงว า ไม ไ ด รั ก ตนเองเลย
ตอนนี้ขอใหเริ่มรักตนเองโดยการรักษาตัวดูแลสุขภาพตัวเองกอนไปรัก
คนอื่นโดยไมตองสนใจวาใครจะรักหรือไมรัก
3. ใหรูจักศักดิ์ศรีและคุณคาของตนเอง เหตุการณตางๆ ที่
เกิดขึ้นไดกลายเปนอดีตไปแลวไมสามารถไปแกไขอะไรได เราก็ไม
สามารถไปแกไขใครนอกจากตัวเราเอง ขอใหคิดทบทวนเพื่อใหมีชีวิต
อยูกับปจจุบันและอนาคตไมใชอดีต
4. ใหตระหนักวาตนยังมีพี่นองอยู แมวาจะไมสนิทกันแต
นักสังคมสงเคราะหเชื่อวา ตอนนี้ถาพี่นองรูปญหาของผูปวยเชื่อวาพี่
นองไมทอดทิ้งกันแนและจะชวยพูดคุยให และอยางนอยที่สุดตอนนี้
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ผูป ว ยก็มีนักสังคมสงเคราะห แพทย พยาบาลในโรงพยาบาลที่ดูแล
ผูปวยอยู
ในระหวางนั้นนักสังคมสงเคราะหไดประสานงานเรื่องพี่นอง
ของผูปวย ตอมาพี่สาวไดมาเยี่ยมและชวนไปอยูดวยกันหลังจากออก
จากโรงพยาบาลโดยจะแบงหองใหหนึ่งหอง เรื่องที่อยูอาศัยจึงหมด
ปญหาไป ในระหวางที่นอนโรงพยาบาลนักสังคมสงเคราะหไดขึ้นเยี่ยม
ผูปวยบนตึกเปนระยะๆ เพื่อใหกําลังใจและกระตุนใหลุกขึ้นสูกับปญหา
เมื่อผูปวยออกจากโรงพยาบาลแลว นักสังคมสงเคราะหไดไป
เยี่ยมบานพบวาผูปวยอาการดีขึ้นหนาตาแจมใส หองเล็กๆ ที่พี่สาว
แบงใหอยูก็มีเครื่ องอํา นวยความสะดวกพอควรไมลําบากเกิน ไปนัก
ผูปวยมีกําลังใจดีขึ้นมาก และดีใจที่นักสังคมสงเคราะหไมทอดทิ้งแมวา
จะออกจากโรงพยาบาลแลวยังตามไปเยี่ยมตอที่บาน ผูปวยบอกวานัก
สังคมสงเคราะหวา“รูสึกซาบซึ้งใจมากที่นักสังคมสงเคราะหใหความ
ชวยเหลือ ตัวเองไมมีอะไรจะตอบแทนนอกจากวากอนตายจะขอ
กราบตีนสักครั้ง”
ถึ ง ตอนนี้ นั ก สั ง คมสงเคราะห ก ลั บ รู สึ ก ซาบซึ้ ง ใจแทน ได
ปลอบใจผูปวยวาการที่ผูปวยสามารถลุกขึ้นมาสูชีวิตไดอีกก็เปนสิ่งที่ดี
ที่สุดแลวไมตองคิดอะไรมาก ขอใหผูปวยรักตัวเองใหมากๆ และอยูเพื่อ
ตัวเองอยา ทํา รา ยตัวเองอีก ถามีอะไรใหมาปรึกษาไดเสมอ ผูปว ย
รับปากวาจะไมทํารายตนเองอีก ตอนนี้แผลที่เทาดีขึ้น ผูปวยอยากมี
อาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองจึงปรึกษานักสังคมสงเคราะหเรื่องอาชีพ ผูปวย
อยากทํางานโดยมีรถเข็นเล็กๆ เพื่อเข็นไปขายของหนาปากซอย
นักสังคมสงเคราะหดําเนินการตามที่ผูปวยรองขอ หนึ่งเดือน
ผานไปนักสังคมสงเคราะหไดขอรับบริจาครถเข็นใหผูปวย พรอมเงินทุน
ประกอบอาชีพจํานวนหนึ่ง ผูปวยจึงไดทํางานตามที่ตั้งใจ แตทําไดไม
นานนักเนื่องจากมีแผลเรื้อรังที่เทาทําใหเดินมากไมได ภายหลังจึงให
คนรูจักเชารถเข็นแทนเพื่อนําเงินมาใชจาย แลวรับงานมาทําที่บาน
พี่นองก็ใหความชวยเหลือบางเวลามาโรงพยาบาล
สามเดื อ นผ า นไปนั ก สั ง คมสงเคราะห ไ ปเยี่ ย มผู ป ว ยอี ก
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ทราบวา พี่ช ายพี่สาวดีกับผูปวยมากขึ้น มาดูแลใหกํา ลังใจชว ยเหลื อ
คาใชจายบาง ผูปวยเลาวาตอมาสามีรูสึกผิดและกลับมาเสนอความ
ชวยเหลือทั้งอาหารและเงิน แตในชวงนั้นผูปวยไมคิดจะกลับไปอยูกับ
สามี อีก จึ งปฎิเ สธไป นอกจากนี้ผูปว ยยังทราบวาสามีไ ปติดพัน กั บ
ผูหญิงอื่น จึงกลัวติดเชื้อเอดส แตระหวางนั้นสามีก็ยังไปเยี่ยมที่บาน
โดยตลอด
ตอมาสามีมาขอคืนดีบอกวาเลิกกับคนอื่นหมดแลว ผูปว ย
บอกนั ก สั ง คมสงเคราะห ว า สามี ดี กั บ ตนมาก นั ก สั ง คมสงเคราะห
สังเกตเห็นวาผูปวยอยากกลับไปคืนดีกับสามี นักสังคมสงเคราะหให
ผูปวยตัดสินใจเองวาจะกลับไปอยูกับสามีหรือไม ถาอยากกลับไปอยู
กับสามีอีกแตกลัวสามีติดเชื้อเอดสจากคนอื่น ก็ใหสามีไปตรวจเลือดจะ
ไดสบายใจ
ในที่สุดผูปวยก็ตัดสินใจกลับไปอยูกับสามี เพราะสามีมาดูแล
ตลอด ตรวจร า งกายแล ว ไม พ บเชื้ อ เอดส เหตุ ผ ลอี ก อย า งที่ ผู ป ว ย
กลับไปเพราะครอบครัวของลูกติดสามียายไปอยูที่อื่นแลวดวยจึงคิดวา
ไมนาจะมีปญหาอีกเพราะที่ผานมาหลายครั้งมีปญหาเพราะไมถูกกับลูก
ติดสามี
ผูปวยรูสึกอายที่เคยบอกวาจะไมกลับไปอยูกับสามีอีก นัก
สังคมสงเคราะหจึ งบอกผูป ว ยวา การตัด สิน ใจทุก อย า งเป น สิ ทธิ ข อง
ผูปวยเอง นักสังคมสงเคราะหเคารพการตัดสินใจของผูปวย เมื่อผูปวย
มีความสุขจากการมีครอบครัวที่เขาใจกันอีกครั้ง นักสังคมสงเคราะหก็
ดีใจดวย
ผานไปสิบเดือนแพทยไดแนะนําใหผูปวยตัดขาเนื่องจากแผล
เบาหวานเรื้อรังไมดีขึ้น ผูปวยทําใจไดแลวและปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของแพทยจนแผลหายดีจากนั้น จึงรอทํา ขาเทียมและขึ้นทะเบียนคน
พิการเพื่อสิทธิประโยชนอื่นที่คนพิการพึงไดรับ
ขอคิดสงทาย
นี่คือกรณีตัวอยางของการใชวิชาชีพสังคมสงเคราะหในการ
แกไขปญหา นั กสังคมสงเคราะหตองใชเทคนิคทักษะตางๆ รวมทั้ง
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วิธีการและกระบวนการทางสังคมสงเคราะหเพื่อใหการชวยเหลือผูปวย
ใหกลับมาชีวิตอยางเปนปกติสุขตามอัตภาพไดอีกครั้ง แมวากายจะ
พิการแตใจไมไดพิการ แมวาจะตองสูญเสียบางสิ่งแตก็ไมไดแปลวาจะ
สูญเสียทุกสิ่ง ในชวงวิกฤตของชีวิตถามีใคนสักคนคอยใหกําลังใจและ
ชวยเหลือก็จะสามารถผานชวงนั้นไปไดดังเชนกรณีตัวอยางนี้
สวัส ดิก ารสังคมเชน งานสัง คมสงเคราะหนี้ยังไมแ พรห ลาย
ผูปวยที่ประสบเคราะหกรรมไมอาจไดรับความชวยเหลือยังมีอีกมาก ผู
ที่ไดรับความชวยเหลือกลับรูสึกเปนพระคุณทั้งที่เปนบริการสวัสดิการ
สังคมที่ภาครัฐควรจัดหาใหทั่ว ถึง หากงานบริการสังคมสงเคราะห
ขยายตัวออกไปไดกวางขวาง คงสามารถลดความสูญเสียทรัพยากรของ
ชาติไดอีกมาก และพัฒนาสังคมใหนาอยูกวานี้
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