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งานสังคมสงเคราะหจิตเวชเปนงานที่ตองเขมงวดกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม การสราง
สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ การรักษาความลับ การเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของผูใชบริการ และที่สาํ คัญอยางยิ่งคือความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหการบําบัดชวยเหลือผูใชบริการที่มีปญหาสุขภาพจิต ไมวา
จะเปนผูป ว ย ญาติ ประชาชนอันเกีย่ วเนือ่ ง ทัง้ นีเ้ พราะเปนงานทีก่ ระทํา
กับมนุษยที่มีความทุกขใจเปนเรื่องที่ละเอียดออนและซับซอนมาก
นอกจากนี้งานสังคมสงเคราะหจิตเวช ยังเกี่ยวของกับบุคคลแวด
ลอมทั้งในครอบครัว ชุมชน รวมถึงบุคลากรในทีมผูรักษาอันประกอบ
ดวยจิตแพทย พยาบาลจิตเวช นักสังคมสงเคราะหจิตเวช นักจิตวิยา
และนักอาชีวบําบัด หากนักสังคมสงเคราะหจิตเวชขาดความรูความเขา
ใจเกี่ยวกับโรค การดูแลรักษา ปญหาทางสังคมจิตใจ การวิเคราะหและ
ประเมินปญหา รวมถึงทักษะในการชวยเหลือ ทั้งผูใชบริการและผูรวม
ทีมรักษาก็อาจจะไมไดรับประโยชนจากบริการที่ไดรับเทาที่ควร หรือ
เกิดผลเสียหายตามมา
การใหความชวยเหลือจําเปนตองใชสติอยางมากในการรับฟง คน
หาปญหาที่แทจริง ประเมินผูใชบริการ ปญหา สถานการณตางๆ การ
วิชาชีพการแกปญหาและพัฒนา
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คนหาศักยภาพและแหลงสนับสนุนดานสังคมจิตใจ
การวิเคราะห
ปญหา การวางแผนชวยเหลือและการใหความชวยเหลือ นอกจากนี้ยัง
ตองมีการตัดสินใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขั้นตอนหรือสถานการณใด
สถานการณหนึ่ง โดยเฉพาะในกรณีภาวะวิกฤติซึ่งมีความหมายและ
ความเสี่ยงอยูมาก การประเมินผลการชวยเหลือตองทําเปนระยะๆ ใน
แตละขั้นตอนของการทํางาน ลักษณะงานจึงมีความตอเนื่องจนกวาผูใช
บริการจะเขาสูภ าวะปกติหรือสามารถดํารงอยูไ ดอยางนอยในระดับหนึง่
นักสังคมสงเคราะหจิตเวชตองใชทักษะมากมายในผูใชบริการแต
ละรายตั้งแตการสรางสัมพันธภาพ การฟง การสังเกต การถาม การ
ประเมินและวิเคราะหปญหาตามแนวทฤษฎีตางๆ รวมถึงการประยุกต
ใชความรูหลายดานไมวาจะเปนเรื่องพัฒนาการมนุษย ธรรมชาติของผู
ชายผูหญิงในเรื่องและในวัยตางๆ ปญหาที่มักเกิดขึ้นในครอบครัว ชีวิต
สมรส และแตละชวงชีวิต รวมถึงการปรับตัวตอปญหา ความรูเกี่ยวกับ
โรคและการดูแล ความรูดานสุขภาพและอนามัย ความรูเกี่ยวกับสิทธิ
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูปวย นโยบายของรัฐ แหลงสนับสนุนทาง
สังคมตางๆ ตลอดจนแนวทางการชวยเหลือหรือบําบัดซึ่งมีหลายแนว
คิดหลายทฤษฎี รวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อไดองคความรูใหมๆ
ยิ่งนักสังคมสงเคราะหจิตเวชมีความรู มีทักษะความชํานาญในการ
ประยุกตใชศาสตรและศิลปในงานที่ปฏิบัติมากเทาไร การชวยเหลือผูใช
บริการจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทานั้น ผูใชบริการและสภาพปญหามี
ความหลากหลายและสถานการณแตกตางกัน การชวยเหลือจึงตองใช
หลายทฤษฎีเขามาผสมผสาน การทํางานจําเปนตองทุมเทกายใจ ใช
วิทยายุทธ กลยุทธ กําลังภายใน การประสานสิบทิศ หรือบางครั้งตอง
เรียกวาไมไดดวยเลหก็ตองเอาดวยกล แตอยูบนพื้นฐานจรรยาบรรณ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห เพื่อใหผูใชบริการผานพนจากภาวะทุกขใจดัง
กลาวทั้งเฉพาะหนาและแบบยั่งยืน
การรักษาทางจิตเวชอาจไมสามารถชวยไดสมบูรณทุกราย การดี
ขึ้นเพียงระดับที่อยูไดก็ถือวานาพอใจแลว ผลพวงที่ไดจากการทํางานดัง
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กลาว สําหรับนักสังคมสงเคราะหจิตเวชแลว คือ ความสุขความชื่นใจที่
ไดรับเหนือคําบรรยาย งานแตละวันจะมีเรื่องใหทาทายความสามารถ
รวมถึงโอกาสในการไดทาํ บุญกุศล พัฒนาตนและพัฒนาจิตใจของตัว
เอง แมบางครั้งจะเหน็ดเหนื่อยกาย และมีบางครั้งที่รูสึกหงุดหงิดหรือ
ทอกับผลลัพธที่ออกมาอยางนาผิดหวัง แตเราก็ตองเรียนรูความเปน
จริงแหงชีวิต ไมใชพระเจาผูดลบันดาล จึงควรยอมรับและปลอยความรู
สึกนั้นไป หันมาคิดเชิงบวกแสวงหาประโยชนจากสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อการ
พัฒนาตอไป เพราะวันพรุงนี้ยังมีผใู ชบริการรอเราอยู
ในตางประเทศนักสังคมสงเคราะหจิตเวชบางสวน จะทํางานดาน
การบําบัด ตองเรียนเฉพาะทาง ดานการบําบัดและมีใบประกอบโรค
ศิลปะคอยควบคุมกํากับอีกชั้นหนึ่ง สําหรับประเทศไทยยังไมมีสาขานี้
แตนักสังคมสงเคราะหจิตเวชไทยก็มีศักยภาพในดานการบําบัด เนือ่ ง
จากชวงระยะกวาสามทศวรรษทีผ่ า นมา นักสังคมสงเคราะหจติ เวชไดรับ
การฝกฝนอบรมดานการบําบัดในลักษณะตางๆ อยางสม่าํ เสมอ เพียง
แตยังขาดการพัฒนาใหเปนมาตรฐาน และมีการกํากับดูแลที่ถูกตอง
นักสังคมสงเคราะหจิตเวชในปจจุบันตองเพิ่มหรือพัฒนาทักษะดานการ
บําบัด ดวยเหตุผลของสัดสวนบุคลากรและความตองการการบําบัดของ
ผูใชบริการมีความไมสมดุลกันอยางมาก
จากประสบการณการทํางานดานจิตเวชของตนเองมาอยางยาว
นาน พบวาการจะใหความชวยเหลือผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองมีทักษะดานการบําบัดแทรกอยูในการทํางานดวย เมื่อคิด
ยอนกลับไป หลังเรียนจบจากคณะสังคมสงเคราะหศาสตรใหมๆ ไดมี
โอกาสทํางานกับผูปวยจิตเวช ความรูที่รา่ํ เรียนมาไมเพียงพอกับการ
ทํางานดานนี้ แตนับวาเปนความโชคดีอยางมาก เมื่อมีโอกาสไดฝกฝน
เรียนรูเกี่ยวกับโรค
การทําจิตบําบัดรายบุคคลและกลุมบําบัดจาก
อาจารยจิตแพทยทุกทานในหนวยงานขณะนั้น
อาจารยที่ใหความรูเปนหลักสําคัญ คือ อาจารย นพ.ปราโมทย
เชาวศิลป จิตแพทยผูมีวิสัยทัศนและจิตใจกวางขวาง ไดถายทอดความรู
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ดานการบําบัดอิงทฤษฎีจิตวิเคราะหใหอยางเต็มที่
มีการสอนโดย
วิเคราะหคาํ พูดและสถานการณที่เกิดขึ้นในกระบวนการทําจิตบําบัดทั้ง
รายบุคคลและแบบกลุมจากเทปที่บันทึกไว หรือในสถานการณจริงที่
อาจารยสอนสาธิตใหดูวา สิ่งที่ผูปวยพูดสื่อถึงอะไร ตรงไหนเปนขอมูล
สําคัญ มีความหมายอะไร ปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้ในทางจิตเวชเรียกวา
อะไร มีความสําคัญในการรักษาอยางไร ชวงนี้เราควรจะนิ่ง พูด หรือ
ถามอะไร สะทอนอะไรเปนตน
ผูเขียนไดเรียนรูการทําจิตบําบัดจากอาจารยอยูหลายป หลังจาก
นั้นไดลาออกเพื่อการผจญภัยในโลกกวางไมไดทํางานดานจิตเวชอยู
นานกวา 5 ป และเมื่อมีโอกาสกลับเขารับราชการในหนวยงานแหง
ใหม ตนเองเลือกทํางานดานจิตเวชโดยตรง พบวา ทักษะพื้นฐานที่ได
รับมายังคงอยู ความรูชวยเสริมการทํางานไดเปนอยางดี ผลงานที่ออก
มานาพอใจ จึงรูสึกมีความสุข สนุกกับการใชทักษะตางๆ ที่เคยร่าํ เรียน
มาประยุกตใชในการทํางาน นอกจากนี้ยังไดผสมผสานทักษะการบําบัด
ใหมๆ ที่ไดเรียนรูมา เชน การบําบัดครอบครัว การทําจิตบําบัดระยะ
สั้น และการทําจิตบําบัดดวยการแสดงออก เปนตน
ในสถาบันที่ทาํ งานอยูในปจจุบัน บทบาทนักสังคมสงเคราะหจิต
เวชจะทํางานครอบคลุมดานสวัสดิการสังคม งานสงเสริม ปองกัน
บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพทางสังคมจิตใจเปนรายบุคคล กลุม
และครอบครัว รวมถึงการพิทักษสิทธิตามกฎหมายแกผูใชบริการ นอก
จากนี้ยังทํางานรวมกับเครือขายการใหการดูแล ฟนฟูสมรรถภาพ และ
สนับสนุนผูปวยในชุมชน การใหการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพจิตใน
ประชากรกลุมเสี่ยง รวมถึงการมีสวนรวมในระดับนโยบายในดานการ
ใหการดูแลฟนฟูสมรรถภาพผูปวยในชุมชน ตลอดจนการลดอคติของ
ประชาชนที่มีตอผูปวยจิตเวช
งานอีกอยางหนึ่งของนักสังคมสงเคราะหจิตเวชของสถาบันฯ ที่ทาํ
อยู คือ การเปดศูนยใหการปรึกษาครอบครัวและคูสมรสในหนวยงาน
กิจกรรมของศูนยฯ ไดแก การใหการปรึกษาในครอบครัวเปนราย
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บุคคล กลุมและครอบครัว การจัดกลุมใหการปรึกษาแกสตรีที่มีปญหา
ชีวิตสมรส การชวยใหคนรักหรือคูสมรสเขาอกเขาใจกัน พอแมเขาใจลูก
ลูกเขาใจพอแม พอแม หรือ ลูกๆ เขาใจกัน แมวาไมใชเรื่องงายหรือไม
ใชวาจะสําเร็จทุกราย เพราะบางรายปญหาราวลึกเกินกวาจะประสาน
เปาหมายจึงเหลือเพียงแยกจากกันดวยดี ไมมีใครรูสึกพายแพ และ
สามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
สําหรับภาพประทับใจจากประสบการณทาํ งานมีมากมาย ที่ขอเลา
สูกันฟงมีตั้งแต
1. การทําใหผูปวยเขาใจตนเอง เขาใจปญหาสัมพันธภาพที่ตนเอง
มีกับคนรอบขาง รวมถึงการตัดสินใจที่จะเลือกอยูอยางไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น
2. การทําใหผูปวยที่ญาติเกือบสิ้นหวังเกือบถอดใจที่จะใหอยูรวม
ดวย กลับกลายเปนบุคคลที่รักของครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง หรือสามารถ
อยูรวมกัน โดยครอบครัวไมรูสึกเดือดรอนหรือเปนภาระมากเกินไป
ภาพที่ชินตาสําหรับบุคลากรในโรงพยาบาลจิตเวช คือ ความทุกขของ
ญาติ บางรายญาติเครียดกับผูปวยสุดๆ ญาติพาผูปวยมาโรงพยาบาล
เราตองดูกันดีๆ วาใครปวย เพราะผูปวยบางทีดูนิ่ง พูดจาดี ดูอารมณดี
แตญาติกลับมีผมเผายุงเหยิง หนาตาอมทุกข
3. มีญาติผูปวยรายหนึ่งประกาศไมรับผูปวยกลับบาน จะไมดูดาํ ดู
ดีอีกตอไปแลว ทาทีไมเปนมิตรกับบุคลากรเลย เมื่อทํางานกับญาติไป
ระยะหนึ่ง ญาติเริ่มยอมมาเยี่ยม กลาพูดคุยกับผูปวย มารับผูปวยไป
ทานขาว และใหความรวมมือในการดูแลผูปวยตามสภาพเทาที่จะเอื้อ
อํานวยได เพียงเทานี้เราถือวาประสบผลสําเร็จแลว จากประสบการณ
พบวา การที่ญาติทุกขมากมายขนาดนี้มิใชเกิดจากการเจ็บปวยของผู
ปวยจิตเวชอยางเดียว แตมีองคประกอบหลายอยางประกอบกันไมวาจะ
เปนเรื่องการขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับโรคและการดูแล ปญหา
สวนตัว ปญหาภายในครอบครัว รวมถึงความไมพรอมในดานตางๆ ซึ่ง
จําเปนตองไดรับการแกไขรวมดวย
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4. การทําใหผูปวยมองเห็นคุณคาของตนเองเริ่มปรับตัวมีสังคมกับ
ผูอื่น สามารถชวยเหลือตนเองและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
5. การตามญาติมาพบผูปวยซึ่งหนีจากครอบครัวดวยคิดวาตนเอง
นารังเกียจไมเปนที่ตองการของครอบครัว ดวยความเพียรพยายามและ
ใชทักษะในงาน หลังไดรับเรื่องสงปรึกษานักสังคมสงเคราะหจิตเวช
ภายในวันนั้นผูปวยยอมเปดเผยและอนุญาตใหติดตอญาติ วันรุงขึ้นทั้ง
มารดาและบุตรรีบมาเยี่ยมผูปวย ภาพญาติรองไหโฮโผเขากอดผูปวย
บอกความรักความหวงใยยังตรึงใจพรอมน้าํ ตาทุกครั้งที่นึกถึง
6. การชวยใหผูใชบริการมีบัตรประชาชน ไดรับสิทธิตางๆ ตาม
กฎหมาย สามารถทํางานได ไดเห็นภาพผูปวยยิ้มดวยความดีใจเมื่อได
รับบัตรประชาชนใหม
7. การชวยเหลือสามีภรรยาที่มีเรื่องไมเขาใจ ผิดใจกัน เกือบเลิก
กันไปแลว กลับเขาใจกัน วันดีคืนดีมาพบเพื่อขอบคุณ
8. ในรายที่สมาชิกในครอบครัวแตกแยกกัน ตางคนตางเกี่ยงกันดู
แลผูปวย มีการประสานสิบทิศ ทั้งสมาชิกในครอบครัว เครือขายตางๆ
ในชุมชน เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลอยูกับครอบครัวตามอัตภาพ ทุก
วันนี้นักสังคมสงเคราะหจิตเวชยังตองคอยประคับประคอง โดยเฉพาะ
สภาพจิตใจของผูดูแลที่ตองดูแลผูปวยที่แสนหนักตามลําพัง
9. การเปนตัวแทนผูปวยโรคสมองเสื่อมที่ไมสามารถชวยเหลือตน
เองไมสามารถสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือผูดูแลใหไดเขาใจสภาวะ
ของตนและการดูแลที่ควรไดรับ ตลอดจนพิทักษผลประโยชนตางๆ
ขางตนเหลานี้ยังไมรวมถึงผูปวยไรญาติ ชวยเหลือตนเองไมได และ
ดอยโอกาสตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบซึ่งเปนหนาที่โดยตรง
การชวยเหลือผานไปรายแลวรายเลาในแตละวัน เราอยากชวยเหลือให
เขาสามารถชวยเหลือตัวเอง ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตมีขอจํากัดมาก
มายซึ่งทุกฝายทุกภาคสวนของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของควรหันมามอง
ปญหา และรวมหาแนวทางแกปญหาอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม
หนวยงานสนับสนุนทางสังคมตางๆ ที่เราไดประสานขอความชวยเหลือ
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ไป เชื่อแนวารับรูขอจํากัดเหลานั้นเปนอยางดี
งานของนักสังคมสงเคราะหจิตเวชที่กลาวถึงมาทั้งหมดจะเห็นไดวา
แตละงาน ดูเปนงานที่ยาก ลวนตองใชเวลาในการทํางานตอเนื่องพอ
สมควรเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
ตองอาศัยความเพียรพยายาม
ทักษะและเทคนิคตางๆ ทั้งภาคทฤษฎี จากการเก็บเกี่ยวประสบ
การณ การคนพบดวยตนเอง ความสามารถเฉพาะตัว รวมถึงความ
คิดริเริ่มสรางสรรคตางๆ
โดยเกาะเกี่ยวแนนกับมาตรฐานและ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ งานจึงจะประสบผลสําเร็จดวยดีเปนที่นา
พอใจ งานดีๆ อยางนี้นักสังคมสงเคราะหจิตเวชจะไมคอยเปดเผยให
สังคมไดรูจัก ดวยบุคลิกภาพของคนทํางานดานนี้ หรือคุณผูอานอาจมี
ภาพนักสังคมสงเคราะหจิตเวชอยูในใจบางแลว
และนี่คือภาพอีกมุมหนึ่งของนักสังคมสงเคราะหจิตเวช . . .ที่อยาก
ใหคุณรูจัก
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