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การวิเคราะหและ
ชวยเหลือผูปวยจิตเวช
มะลิ ชูโต

การสนับสนุนสงเสริมใหบุคคลสามารถแกไขปญหาชีวิตของ
ตนเองได อยา งยั่งยืน และดํา เนิน ชีวิ ตอยูในสังคมไดอยา งมีคุณภาพ
เชนเดียวกับบุคคลอื่นๆ ถือเปนความสําเร็จสูงสุดในการทํางานสังคม
สงเคราะหวิชาชีพ บทความนี้นําเสนอกรณีศึกษาการทํา Social Case
Work ของผูรับบริการหรือผูใชบริการรายหนึ่งในจํานวนหลายรอยราย
หลายรอยปญหาที่ผานเขามาในชีวิตการทํางานของนักสังคมสงเคราะห
กรณีศึกษาของผูรับบริการ
ผูรับบริการรายนี้เปนชายไทยเชื้อสายจีน อายุ 20 ป ลักษณะ
ผิ ว ขาว รู ป ร า งสมวั ย สี ห น า หม น หมอง แต ง กายเรี ย บร อ ยในชุ ด
นักศึกษา มาโรงพยาบาลดวยอาการรูสึกเครียด ปวดศีรษะ นอนไม
หลับ สับสน คิดมาก วิตกกังวล ผลการเรียนตกต่ํามานาน 1 ปแลว
และยังมีอาการเจ็บปวยทางกายเปนโรคกระเพาะ หอบหืด ตองรักษาตัว
เปนประจํา ชีวิตวัยเด็กทุกขยากลําบาก พอเจาอารมณ ชอบทุบตีดาทอ
เขาเสมอ ทั้งยังเจาชู ไมคอยรับผิดชอบครอบครัว เขาตองอายเพื่อนที่
ถูกอาจารยทวงคาเทอมทุกป บางครั้งมีอาจารยเมตตาจายคาเทอมให
ในดานการศึกษาจบมัธยมการศึกษาปที่ 6 สายวิทยาศาสตร
เรียนเกง และมักไดรับเลือกใหเปนตัวแทนเขาแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรบอยๆ จึงทําใหมีเพื่อนหญิงมาสนใจ และ
เขาก็ ต กหลุ ม รั ก เธอผู นั้ น แต โ ชคร า ยปลายป ก ารศึ ก ษาในชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ฝายหญิงไดเปลี่ยนใจไปรักคนอื่น เขาเฝาตามงอ แต
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ไมสําเร็จ ทําใหเสียใจและแคนใจในรักครั้งแรก สงผลใหอานหนังสือไม
รูเรื่อง สอบเขามหาวิทยาลัยไมไดคณะที่คาดหวัง เขามีความคิดจะฆา
แฟนให ต ายไปพร อ มกั น โดยเขาเข า ไปในวิ ท ยาลั ย ของแฟนพร อ ม
คัทเตอร แตทางวิทยาลัยก็สามารถดูแลใหเขาสงบลงได
ปแรกของการเรียนในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยของรัฐ
พอจายคาเทอมแรกใหเทานั้น พออยูที่ทํางานไมคอยกลับบาน ปลอย
ใหเขาอยูกับนองๆ ซึ่งมีอายุใกลเคียงกันจึงไมคอยยอมกัน มีการทะเลาะ
ทุบตีกันรุนแรง นองไมรักเขา แตกลัวเพราะเขาดุ ระเบียบจัด ปดเทอม
กลาง พอนําภรรยาใหมคนที่สาม พรอมลูกติดเปนหญิงเขามาอยูใน
บาน ตอมาเกิดการทะเลาะกันอยางรุนแรงระหวางเขา แมเลี้ยงและลูก
ติด พอเขาขางแมเลี้ยง และพูดไลเขาออกจากบาน
เขาไปอาศัยกับเพื่อนที่หอพัก พอตามใหกลับแตเขาไมยอม จึง
ถูกพอตัดขาด ในภาวะนี้เองที่เขาตองตัดสินใจเขารับการรักษาทางจิต
เวช ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นิสัยใจรอน เจาระเบียบ ชาง
คิด เก็ บตั ว จริงจังกับชีวิต ไมยอมใคร เขา กับคนยาก มองคนอื่น ใน
แงรายกอนเสมอ มักมีการโตแยงกับคนอื่นไมเลือกหนาแมแตอาจารย
แตเขาไมติดสารเสพติด
ผูรับบริการมีพออายุ 48 ป จบการศึกษาเพียงระดับประถมปที่
4 มีอาชีพรับจาง นิสัยอารมณรอน ดุกับลูกๆ แมถึงแกกรรมเมื่อเขาอายุ
10 ป เขามีพี่นองแมเดียวกัน 5 คน เขาเปนคนโต นองเปนหญิงทั้ง 4
คน หลังจากแมเสียชีวิต ในชวงเวลา 10 ป พอมีภรรยาใหมอีก 3 คน
และมีลูกเพิ่มขึ้นอีก 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน มีลูกติดของแมเลี้ยงคน
ที่ 3 อีก 1 คน แมเลี้ยงอีก 2 คนแตภายหลังเลิกกัน แมเลี้ยงแยก
ออกไปเชาบานอยูที่อื่น ขณะที่เขาแยกไปอยูหอของสถานศึกษา นองสาว
4 คน อยูบานเดิมจนหมดสัญญา จึงตองไปเชาหองแบงใหเชาอยู
ขณะที่นักสังคมสงเคราะหไปเยี่ยมบาน ทราบวา เขาคางคา
เชาหอพัก 2 เดือนแลว นองคนโตเรียนจบ ปวช. กําลังหางานทํา
สามารถรับจางเย็บผาพอมีรายไดจุนเจือกัน ทุกคนจะตองรับผิดชอบ
ตัวเองตั้งแตยังเด็ก และเปนเด็กที่เรียนดี เขาไมตองการใหนักสังคม
สงเคราะหไปพบพอ เพราะเขาตองการตัดปญหากับพอสักระยะหนึ่ง
วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม
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การวิเคราะหปญหา
เขาประสบป ญ หาหลายประการตั้ ง แต วั ย เด็ ก แต ด ว ย
ความสามารถเฉพาะตัวมีอยูมาก และดวยแรงสนับสนุนของอาจารย
เขาจึงสามารถสอบเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได เขามีปญหาดังนี้
ปญหาครอบครัว แมถึงแกกรรม พอมีภรรยาใหมและมีลูก
ใหมอีกหลายคน เขามักถูกทอดทิ้งใหดูแลนอง 4 คน ตามลําพัง
บางครั้งตองอาศัยขางบานที่มีเมตตาใหอาหาร เปนจิตใจที่ถูกบีบคั้น
กดดันมาก บานไมมีผูใหญเปนหลัก พี่นองใชอารมณรุนแรงใสกัน ขาด
ความรักความผูกพัน เวลามีปญหาไมสามารถปรึกษาคนในบาน
ปญหาการปรับตัว ความรักความอบอุนในครอบครัวเปน
พื้ นฐานของสุ ขภาพจิ ตที่ ดี เมื่ อเขาไม ได รั บความรั กความอบอุ นจาก
ครอบครัว ก็ยากที่จะแสวงหาจากที่อื่น เขาเกลียดที่พอเจาชู ไมรับผิดชอบ
เลี้ยงดูลูกใหเหมาะสม สภาพเชนนี้วิเคราะหตาม Psychoanalytic Theory
เขาจะมี ป ญ หาการปรั บ ตั ว เข า กั บ ผู ใ หญ ที่ เ รี ย กว า Against
Authority เขามักโตแยงกับอาจารยบอย ทําลงไปแลวก็ไมสบายใจ ตอง
ไปขอโทษอาจารย เขาปรับตัวเขากับแมไดไมดีนัก ถูกแมตีบอย เคยคิด
หนีออกจากบาน นองสาวเกลียดกลัวเขา การที่หญิงที่เขารักผละหนีไปหา
ชายอื่น อาจเปนเพราะเขามีปญหาทางการปรับตัวเขากับเพศหญิงดวย
ป ญ หาการเงิ น เขาขาดแคลน ยากจน ไม เ คยมี ค วาม
สะดวกสบายอยางคนอื่นๆ เพราะพอเพิ่มภาระใหตัวเองและรับผิดชอบ
ไมไดทั้งหมด เขาตองทนทุกขทรมาน คับใจมานาน เมื่อถูกพอไลออก
จากบาน เพราะมีเรื่องทะเลาะกับแมเลี้ยงและลูกติด ทําใหเขาตัดสินใจ
ออกจากบาน คิดจะทํางานตอนเย็นๆ สงตัวเองเรียน เพื่อนและอาจารย
ชวยบาง ชีวติ ไมมั่นคง จึงเกิดความวิตกกังวลมาก
การวางแผนชวยเหลือ
ปญหาครอบครัวและปญหาการปรับตัว ควรจะไดรับความ
ชวยเหลือดวยวิธีการ Counseling และ Psychotherapy โชคดีที่
ผูรับบริการรายนี้ยังมีความสามารถอยูมาก เรียกวา Ego ยังเขมแข็ง จึง
จะใช Supportive Psychotherapy เชน การใหความมั่นใจหรือให
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กําลังใจ (Reassurance) การใหความรูที่ถูกตอง (Giving of
information) พยายามขจัดสิ่งแวดลอมภายนอกที่เปนสาเหตุของความ
ตึงเครียด (Removal of External Strain) และการใหคําแนะนําปรึกษา
(Guidance and Advice)
ปญหาการเงิน คนหาความสามารถของเขาและนํามาใชให
เปนประโยชนในการหารายไดและแสวงหาความชวยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลที่มีฐานะ หรือหนวยงานที่ส ามารถชวยเหลือดานการเงิน
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเขาไมใหตองหยุดชะงักลง
การใหความชวยเหลือ
นักสังคมสงเคราะหไดนัดเขามาพบที่ทํางานสัปดาหละ 1.5
ชม.เปนเวลา 3 เดือน ประยุกตใชวิธีการสังคมสงเคราะหเฉพาะราย
(Social Case Work) การใหการปรึกษา (Counseling) และ
Supportive Psychotherapy เขาดวยกัน โดยใชเทคนิค 6 R ในการ
ดําเนินการชวยเหลือ
1. Rapport คือ การสรางสัมพันธภาพที่อบอุนใจ เปนกันเอง
ไมตําหนิติเตียนเขาในพฤติกรรมตางๆ ที่ผานมา การรับฟงปญหาของ
เขาอยางตั้งใจเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีดวย
2. Release คือ การระบายความตึงเครียดในอารมณที่เขามี
อยู จะทําใหสบายใจขึ้น สามารถรับความรูใหมหรือเปลี่ยนแปลงตนเอง
ได เขาเคียดแคนพอ แมเลี้ยง ลูกติดแมเลี้ยง ชีวิตในวัยเด็กที่เต็มไปดวย
ความทุกขยากเดือดรอนหลังจากแมเสียชีวิต ความเศราเสียใจที่แฟน
เลิกคบ ความวิตกกังวลเรื่องการเรียนและการเงิน
3. Reassure การสรางความมั่นใจ การชวยใหรูสึกวาไดรับ
ความสนับสนุน เห็นใจ เขามิไดอยูตามลําพังอีกแลว จะชวยใหเขารูสึกดี
ขึ้น สบายใจขึ้น มีที่ปรึกษาไมเดียวดายอยางแตกอน
4. Reeducate คือ การใหการศึกษาใหม เปลี่ยนแปลงความ
เชื่อเกาๆ ที่ไมถูกตองตามหลักวิชา เปนการพัฒนาตนเองใหมีคุณคา
ไดสํารวจตนเองและเขาใจปญหาของตนเอง โดยชี้ใหเขาเห็นถึงความ
จริง เชน คนเราสวนใหญจะมีทั้งขอดี ขอเสียอยูในตัวทุกคน การมองคน
วิชาชีพแหงการแกปญหาและพัฒนาสังคม
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ในแงรายก็จะพบแตแงราย ฯลฯ อธิบายใหเขาทราบถึงพื้นฐานสภาพ
จิตใจของเขาที่เหมือนเรือที่ถูกมรสุมรายมาตลอด มรสุมลูกสุดทาย คือ
อกหักและถูกไลออกจากบาน เรือชีวิตของเขาจึงเสียสมดุล จนใกลจะ
อับปางลง ตองเขาโรงพยาบาลเพื่อซอมแซมใหม ใหสามารถตานมรสุม
ชีวิตตอไปได ถาเขารวมมือกับนักสังคมสงเคราะหชวยกันคิดหาทาง
แกไขยอมดีกวาคิดคนเดียว
5. Relax การพบกันจะใหเกิดการเรียนรูอยางไมเรงเรา ให
พักใจ ผอนคลาย จิตใจสบายขึ้น เพื่อจะไดเกิดพลังในการพัฒนาตนเอง
6. Recreate การสรางสรรคเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ จาก
การเปนคนชอบตีกรอบชีวิตตัวเองอยางเครงเครียดในทุกเรื่องใหลดลง
บางและสามารถเลือกแนวทางในการแกปญหา รวมวางแผนในการ
แกไขปญหา รวมทั้งหาทางปองกันปญหามิใหเกิดขึ้นในอนาคตได อยาง
มีคาและมีศักดิ์ศรี
ผลที่ไดรับ
ปญหาการเงิน เขาไปรับจางสอนพิเศษนักเรียนตามบานได 6
คน มีรายไดพอใชจายในชีวิตประจําวันอยางประหยัดและบางครั้งยัง
สามารถแบงปนใหนอง สําหรับคาเทอม อาสาสมัครรายหนึ่งของสภา
สังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย รับใหความชวยเหลือจนจบการศึกษา
ป ญ หาครอบครั ว และการปรั บ ตั ว เป น ป ญ หาที่ ย าก การ
ดํ า เนิ น งานต อ งใช ค วามละเอี ย ดอ อ นมากในการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
พั ฒ นาวิ ธี ก ารคิ ด และวิ ธี แ สดงพฤติ ก รรมกั บ ผู อื่ น ให เ หมาะสมและ
สามารถรักษาความมั่นคงทางจิตใจของตัวเองไวได ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น
ดวยเขาเปนคนฉลาด เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองคอนขางสูง จึงสราง
ความยุ ง ยากให นั ก สั ง คมสงเคราะห ต ลอดเวลา แต ด ว ยความตั้ ง ใจ
จริงใจและจริงจังตอเนื่อง ทําใหเขาเริ่มมองนักสังคมสงเคราะหในแงดี
และคอยๆ ขยายความรูสกึ ความคิดนี้ไปยังคนอื่นๆ ดวย
เขานําวิธีการที่นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติกับเขาไปทดลองใช
เชน เวลาเกิดความขัดแยงเขาใจไมตรงกันก็พยายามปรับความเขาใจ
ดวยความนุมนวล เขานําไปใชกับเพื่อนและอาจารยก็ไดผลดี ตอมาได
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ทราบจากนองสาวเขาวาเขามีอาการดีขึ้น ลดความเกรี้ยวกราดลง มัก
ซื้อขนมไปฝากเวลาไปเยี่ยมนอง แบงเงินใหนองใช บางครั้งแบงเวลาไป
สอนนองในวิชาที่ตัวเองถนัด ในวันปใหมเขาซื้อของขวัญไปฝากนอง
และฝากใหพอดวย และพอก็ใหเงินเขาโดยฝากผานเงินนองใหเขาดวย
อยางไรก็ตามความรูสึกของเขากับพอฝงลึกมากตองใชเวลา
เปลี่ยนแปลง นักสังคมสงเคราะหตองระมัดระวังไมใหเขามีความรูสึกวา
นักสังคมสงเคราะหเปนฝายพอเขา แตเขาก็เห็นความดีของพอ เขา
เคยพูดวา “พอรายกับผมก็จริงแตพอก็รักผม ดูจากเวลาผมปวย พอไม
เปนอันนอน คอยลุกขึ้นดูแลเช็ดตัวให”
สําหรับเรื่องแฟน ในระยะแรก เขาก็ยังพยายามติดตอ และ
สรางความยุงยากเปนครั้งคราว แตนักสังคมสงเคราะหคาดหมายวา
ปญหานี้จะแกไดเมื่อเขาเรียนจบและมีความเปนผูใหญขึ้นมากกวานี้
และก็เ ปน จริ งตามนั้น เพราะเมื่อ เขาเรียนจบปริญญาตรีซึ่งนักสังคม
สงเคราะหไดรับเชิญไปงานรับปริญญาดวย เขาไดประกอบอาชีพรับจาง
กับบริษัทเอกชนแหงหนึ่งตรงกับความรูที่ไดศึกษามา เขามีคนรักคน
ใหมเปนเพื่อนในสถาบันเดียวกัน และมีแผนที่จะแตงงานกันดวย
สรุป
เรื่องอาการปวยทางจิตเวชจนตองพบแพทย การใชยาเปน
การดับปญหาที่ปลายเหตุแตการสังคมสงเคราะหเปนการดับปญหาที่
ตนเหตุ และวางรากฐานใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมั่นคงตลอดไป
เขาประสบความสําเร็จในชีวิต ผานพนวิกฤตเปนพลเมืองดีมีคุณภาพ
ชีวิต เปนพลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป
นางมะลิ ชูโต
ขาราชการบํานาญ นักสังคมสงเคราะห 9 สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา
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