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บทบาทที่
หลากหลายเพื่อสังคม
กาญจนา เภาราษฎร
นักสังคมสงเคราะหจิตเวช (ขาราชการบํานาญ)

ขาพเจาไมรูสึกผิดหวังเลย
ที่ไดเขามาศึกษาและทํางานเปนนัก
สังคมสงเคราะหวิชาชีพ จากวันแรกที่เริ่มทํางานจนเกษียณอายุราชการ
กลับภูมิใจในวิชาชีพ ที่ไดชวยผูมีปญหาทุกขรอนใหคลายความทุกขและ
ความเดือดรอนนานาประการ
ตลอดระยะเวลา 34 ป ของการเปนนักสังคมสงเคราะหจิตเวชใน
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ขาพเจาเริ่มงานดวยการเปนนักสังคมสงเคราะห
จิตเวชคนแรกในหอผูปวย ตลอดชีวิตการทํางานไดเรียนรูความรูใหมๆ
และเขารับการอบรมเปนระยะแมจวบจนใกลเกษียณอายุราชการ เนื่อง
จากความรูนั้นไมมีวันหมด ปญหาของผูปวยและญาติที่มีสารพัดไมมีวัน
หมดเชนกัน แตละปญหาไมมีคาํ ตอบตายตัวแตหลักสังคมสงเคราะห
ตายตัวนั่นคือ “ชวยเขาใหชวยตัวเองได” เพื่อใหเขาเหลานั้นทําหนาที่
อยูในครอบครัวและสังคมอยางมีความสุข นักสังคมสงเคราะหเปนเพียง
ผูชี้แนะแนวทาง เสนอทางเลือก แตผูตัดสินใจคือผูปวยและญาติเทานั้น
โดยที่หอผูปวยมี 5 - 6 หอ แตละหอมีผูปวย 20 – 50 คน
ขาพเจารับผิดชอบคนเดียว การใหการปรึกษาเฉพาะรายยอมทําไมทัน
แน จึงไดริเริ่มงานกลุมแกไขปญหาสําหรับผูปวยขึ้นในป 2513 สวน
กลุมญาติเริ่มทําในป 2516 ในหอผูปวยหญิง การทํากลุมเพื่อให
สมาชิกไดชวยกันหาทางออกของปญหาไดเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกัน
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และรูวาตัวเองไมไดอยูอยางโดดเดี่ยว หรือมีปญหาอันหนักหนวงแต
เพียงผูเดียว สมาชิกอื่นๆ อาจมีปญหาหนักกวาของตนดวยซ้าํ ผูที่มี
ปญหาหนักกวาเพื่อน จะไดรับกําลังใจจากเพื่อนๆ ในกลุม
บทบาทของนักสังคมสงเคราะหมุงการกระตุน เชื่อมโยง ประสาน
ชี้แนะ ใหกาํ ลังใจ ใหขอมูลในสิ่งที่สมาชิกในกลุมไมทราบ ใหความรู
เสนอแนวทางเลือก คอยสรุปประเด็นที่สมาชิกพูด หรืออาจใหสมาชิก
ในกลุมสรุปกันเองก็ได การดําเนินกลุมควรวางตัวเปนกลาง ถาสมาชิก
เกิดการโตเถียงหรือจะทํารายกันตองเปนผูยุติปญหาโดยทันที ผูดาํ เนิน
กลุมตองหัดสังเกต มีไหวพริบรูจักใฝรูในสิ่งตางๆ รอบตัว เพื่อใชเปน
เครื่องมือตอบคําถามหรือขอสงสัยใหกับสมาชิกได การใชประสบการณ
อยางเดียวไมเพียงพอตองรูจักนําทักษะตางๆ มาใชดวย
ผูปวยจิตเวชไมไดมีแตปญหาดานจิตใจ อารมณและพฤติกรรมเทา
นั้น บางรายอาจมีปญหาที่มาเปนเรือ่ งทางนิตจิ ติ เวช โดยผูป ว ยไปทําคดีขนึ้
หรือญาติตอ งการใหศาลสัง่ เปนผูเ สมือนหรือไรความสามารถ
นักสังคม
สงเคราะหดานนี้ตองเปนผูที่ละเอียด รูจักตั้งคําถาม ตั้งสมมติฐาน
ประหนึ่งวาเปนผูตรวจสอบความถูกตอง เปนนักสืบหรือนักสอบสวนขอ
เท็จจริงโดยไมทาํ ใหญาติรูสึกเหมือนวาเราเขาไปจับผิด
ผูปวยรายหนึ่งแคไมคอยฉลาดแตไมถึงกับเปนปญญาออน ถาไมได
นักสังคมสงเคราะหคัดกรองกอน นึกดูวาจะเปนเชนไร จากขอมูลที่
ขาพเจาไดรายงานไปวา ผูมารองขอใหศาลสั่งฯ ไมเคยสงเสียเลี้ยงดูและ
ไมไดอยูบานเดียวกับผูปวย มีเพียงพี่สาวอีกคนคอยดูแลเลี้ยงดู มีผลทํา
ใหคนที่คิดไมซื่อตองพายแพไปในที่สุด งานของนักสังคมสงเคราะหแม
วาจะเปนผูอยูเบื้องหลังแตก็สุขใจเมื่อไดเห็นความสําเร็จ ภูมิใจที่ไดทาํ
หนาที่ชวยเหลือผูคนเพื่อความถูกตองและยุติธรรม
มีผูปวยอีกรายหนึ่งที่ขาพเจาตองเขาไปชวยเหลือเพื่อความถูกตอง
เปนธรรม และตอบสนองความตองการของผูปวยที่รองขอ ผูปวยรายนี้
เปนหญิงชราถูกนําสงมาโดยญาติซึ่งบอกวาตนเองเปนเพียงผูอุปการะ
เลี้ยงดูไมใชญาติ อาการของเธอตามคําบอกของผูนาํ สง คือ เอะอะ
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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โวยวาย ไมนอน หลงผิด ประสาทหลอน ระแวง พูดเพอเจอ (พยายาม
บอกวามีอาการมากๆ เขาไว) อยางไรก็ตามตลอดเวลาของการอยูใน
หอผูปวย และจากการเฝาสังเกตไมเห็นลักษณะดังกลาว
จากการศึกษาขอมูลเชิงลึก ทราบวาผูที่นาํ หญิงชรามาสงก็คือบุตร
บุญธรรมเพียงคนเดียวของเธอเอง ใครเลยจะคิดวาผูที่มีตาํ แหนงหนาที่
การงานสูง โดยหญิงชราเปนผูเลี้ยงดูมาแตเล็กและสงเสียใหรา่ํ เรียนจน
สูง จะทํากับเธอไดถึงเพียงนี้ นักสังคมสงเคราะหไดหาขอมูลตางๆ จาก
เธอเปนสิบๆ ครั้งจนมั่นใจวาคําพูดที่เธอพูด ทุกเรื่องที่เธอบอกเปน
ความจริงทุกประการ โดยขาพเจาไดติดตามไปหาขอเท็จจริงทุกจุด รูวา
เธอมีทรัพยสินที่ไหนบาง เงินในบัญชีก็มีตามที่เธอบอก แตเธอไมมี
สิทธิ์ถอนออกมาไดเพราะผูนาํ สงมีชื่อรวม
หญิงชราเห็นวาผูนาํ สงและสามีไมดูแลเธอเทาที่ควร ทรัพยสินมีคา
ถูกยึดไวหมด เธอจึงตองการยกทรัพยสินและเงินทองในธนาคารใหกับ
ทางโรงพยาบาลและองคกรสาธารณประโยชนแตยังตอสูไมได และแลว
เธอก็ถูกพามาโรงพยาบาล อางวาเธอปวยทางจิต ตลอดเวลาที่ขาพเจา
ไดสัมผัส เธอพูดจาสมเหตุสมผล และเปนจริงตามที่ไดกลาวมาแลว
หลังจากขาพเจานําความจริงมาตีแผในที่ประชุม 1 วัน เธอมีเสน
เลือดในสมองแตก พูดไมได และดูเหมือนญาติจะรูระแคะระคายจึงรีบ
รับตัวผูปวยออกจากโรงพยาบาล วันเวลาผานไปไมนาน ขณะที่ขาพเจา
พาผูปวยชราที่อาการทางจิตสงบไมตองกินยาจิตเวชแลวไปเขาสถาน
สงเคราะหคนชรา ภาพที่ขาพเจาไดพบคือหญิงชรารายนี้เขามาอยูที่นี่
อยูในหองเดี่ยวเดียวดายไมสามารถสื่อสารเปนคําพูดกับใครได และคง
ไมมีใครทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอ
บานหรือครอบครัวของผูปวยเปนที่ที่ขาพเจามักตองลงไปทํางาน
ดวย ขาพเจาไมเคยตั้งความหวังวาเมื่อไปแลวจะไดการตอนรับที่อบอุน
จากญาติทุกรายไป ยิ่งในกรณีที่ญาติรังเกียจหรือจงใจนําผูปวยมาทิ้ง
ดวยแลว เมินเสียเถอะที่จะตอนรับดวยมิตรไมตรี ขาพเจาเคยพบญาติ
รีบปดประตูบานไมพูดดวยหรือญาติไลผูปวยออกจากบานทันที เชื่อ
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หรือไมวาญาติบางรายลงทุนยายบานหนี แตนักสังคมสงเคราะหตองไม
ยอทอ ตองพยายามเยี่ยมบานเพื่อศึกษาความจริงและหาทางชวยเหลือ
การทํางานแมจะอยูไกลแคไหนแมแตแถบผูกอการรายคอมมิวนิสต
อุทกภัยน้าํ ทวมเกือบถึงเอว อยูไกลถึงจังหวัดชายแดน ก็ควรไป บาง
แหงแมไมมีรถไปถึงก็ตาม การทํางานในหนาที่ใหดี จะสรางความสุขใจ
แกเราเอง และเปนการแกไขปญหาใหแกผูปวยและครอบครัว ตลอดจน
เปนการลดคาใชจายใหแกโรงพยาบาลในการดูแลผูปวยอีกดวย
หลักที่พึงยึดเสมอก็คือ “To give not to take” การสรางสัมพันธภาพที่ดีเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ตองทํา เพราะเปนบันไดขั้นแรกของการทํางาน
ตอจากนั้นจะทําอะไรตอไปก็สาํ เร็จไปครึ่งทางแลว
ในบางบทบาท
ขาพเจาอาจตองทําหนาที่เสมือน “ทาววลีวราช” ชวยไกลเกลี่ย บทบาท
ของบุรุษไปรษณียนาํ ขาวสารไปแจงใหแกครอบครัว ฯลฯ
การทํางานกับญาตินั้นควรตองมีสัมพันธภาพระดับวิชาชีพ หาม
เกินเลยเปนอยางอื่น ขาพเจามีประสบการณที่ตองแกปญหาเฉพาะหนา
ใหเห็น ญาติวัยหนุมเขามาในหองทํางานของขาพเจาและกดล็อคประตู
ทันที หองทํางานของขาพเจานั้นอยูชั้นสองไมมีเจาหนาที่อยูดวย การใช
สติและแกไขปญหาเฉพาะหนาจึงเปนสิ่งสําคัญในยามนี้ ขาพเจานั่งอยูที่
โตะทํางานตามเดิม ไมไดแสดงทาทีตกใจใหจับได ใชศิลปะการพูด พูด
ดวยเหตุผล ญาติรายนี้ก็ลุกออกไปเปดประตูแตโดยดี
นอกจากบทบาทดานการบริการที่กลาวมาทั้งหมดแลว การสอน
และฝกอบรมเปนอีกงานหนึ่งที่ตองทํา จะวาไปแลวการทํางานนานๆ
ไมใชจะรูหมดทุกอยางโดยไมตองรับความรูเพิ่มเติมอีก ผูที่ทาํ งานควร
จะศึกษาหาความรูใหมๆ ตลอดเวลา การเขารับการอบรมตางๆ เปนสิ่ง
จําเปน บวกกับตัวเองตองเปนผูใฝหาความรูใหมๆ จากตําราเพิ่มเติม
เปนสิ่งสําคัญของวิชาชีพ
ความรูดานกฎหมายมีความสําคัญในการทํางานสังคมสงเคราะห
การมีความรูรอบรูและหลักวิชาการจริงถือเปนความไดเปรียบในการ
ทํางานเปนอยางยิง่ นักสังคมสงเคราะหมสี ว นเกีย่ วของกับการสืบพยาน
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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เด็กในศาล การชวยเหลือผูปวยที่ทาํ รายตัวเองหรือกําลังจะทํารายผูอื่น
งานวิจัยเปนอีกงานหนึ่ง ที่นักสังคมสงเคราะหตองทํา การวิจัยทํา
เพื่อการตอยอดการใหชวยเหลือตอไป นักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาอยูควรจะ
เรียนวิชาวิจัยดวยความตั้งใจและเขาใจเปนอยางดี เพราะมีความจําเปน
มากในการทํางานตอไปและวิชาชีพของเรา
การหาทุนมาดําเนินงาน เปนสวนหนึ่งของงาน เพื่อใชเปนเครื่อง
มือในการทํางานกับผูปวยและญาติที่มีความเดือดรอนเฉพาะหนา รวม
ทั้งชวยในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดทัศนศึกษาแกผูปวย การหา
ทุนประกอบอาชีพแกผูปวย การจัดกิจกรรม ปใหม แขงกีฬาสําหรับผู
ปวย เปนตน
คุณอยากใหนักสังคมวิชาชีพเปนอะไร ทําอะไรใหแกคุณบาง
เรายินดีเปนใหคุณไดดวยความเต็มใจ
โดยเรายึดหลักสังคม
สงเคราะหวิชาชีพมาเพื่อใชกับคุณ ทั้งการทํางานกับบุคคล กลุม
ชุมชน งานศึกษาวิจยั และการบริหารงานสังคมสงเคราะห สังคมคาด
หวังนักสังคมสงเคราะห นักสังคมสงเคราะหก็ตองพัฒนาตอไป
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