ภาค 5
การศึกษา
และพัฒนา
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18
เราตองพัฒนาตลอดเวลา
รัตนา ชื่นภักดี
หัวหนางานสังคมสงเคราะห โรงพยาบาลศิริราช
สังคมสงเคราะห 2515-2518

ดิฉันจบการศึกษาเมื่อป 2519 ไดเขาทํางานในโรงพยาบาลของรัฐ
ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งและเปนโรงพยาบาลที่มีแผนกสังคมสงเคราะหเปน
แหงแรกของประเทศไทย ในยุคที่ดิฉันไดเขามาทํางานในโรงพยาบาล
แหงนี้ หวหนาแผนกไดมอบหมายใหดฉิ นั ทํางานเกีย่ วกับผูป ว ยโรคกระดูก
โดยเพียงบอกวาดิฉันตองรับผิดชอบหอผูปวยใดบาง รุนพี่ที่ดิฉันเคารพ
ทานหนึ่ง ชื่อ คุณอภิญญา บอกวา หอผูปว ยโรคกระดูก พยาบาลดุ แต
ไมตองกลัว เราตองสรางสัมพันธภาพที่ดีไว เขาจะไดเอ็นดู
ตัวอยางความประทับใจ
หลังจากเรียนรูงานไดสองสัปดาห ดิฉันขึ้นหอผูปวย และเขาพบหัว
หนาหอ แนะนําตนเองและยกมือไหว หัวหนาหอสงผูปวยที่จะกลับบาน
ใหดิฉัน และบอกวา หมอจําหนายแลวไมมีญาติรับ พรุงนี้หมอจะรับคน
อื่นเขามารักษา ดิฉันเขาไปสัมภาษณ พูดคุยกับผูปวยชายวัยกลางคน
ทราบวาที่ไมมีใครมารับเพราะอยูกับมารดาแกๆ ไปไหนมาไหนไมได
และผูปวยรายนี้เขาเฝอกตั้งแตเอวไปถึงขาทั้งสองขาง ไมอาจติดตอทาง
บานไดและไมอาจติดตามทางจดหมายและโทรเลขได
ดิฉันตัดสินใจจะไปสงผูปวยที่บานดวยตนเอง จึงเขาไปบอกหัวหนา
ดิฉันไดรับความรวมมือจากรุนพี่ๆ หาแทกซี่ปายดําที่รูจัก ชวยพาดิฉัน
ไปสงผูปวยที่บาน ซึ่งทางเขาบานรถเขาไมถึง ดิฉันเขาไปขอยืมรถเข็น
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ของจากรานขายของชําหนาปากซอย และใหคนแถวนั้นชวยอุมและเข็น
ผูป ว ยไปสงถึงบาน ทีบ่ า นเปนหองแถวไมเล็ก มีมารดาอายุมากนัง่ อยูใ น
บาน มารดารูส กึ ดีใจทีผ่ ปู ว ยกลับบาน ผูป ว ยเองก็ดใี จทีม่ าอยูใ กลมารดา
ดิฉันเห็นแมลูกไดพบกัน รูสึกมีความสุข ดิฉันตั้งปณิธานวาจะ
ปฏิบัติงานชวยเหลือผูปวยอยางเต็มที่ มีอยูหลายครั้งที่ดิฉันไปสง หรือ
เยี่ยมบานผูปวยที่อยูในสวน ขามทองรองดวยไมการะดานแผนเดียว นั่ง
เรือพายเขาไปในคลองเพื่อตามหาญาติ เดินลุยน้าํ ทวมเพื่อสงผูปวย
ดิฉันไมเคยคิดวาเปนงานยากลําบาก เปนงานที่สนุกสนาน และไดชวย
เหลือผูคนใหพนจากความทุกข
การสรางสัมพันธภาพ
ดิฉันทํางานจนเพื่อนรวมงานยอมรับ เมื่อเวลามีนักศึกษาฝกงาน
นอกเหนือจากการนํากระบวนการ เทคนิคทางดานสังคมสงเคราะห
มาสอนนักศึกษาฝกงานแลว ดิฉันมักบอกกับนักศึกษาเสมอวา นอก
จากจะมีใจในการที่จะชวยเหลือผูปวยแลว สิ่งที่ขาดไมไดก็คือการสราง
สัมพันธไมตรีที่ดีกับเพื่อนรวมงานทั้งภายในภายนอก เพื่อใหงานของ
เราสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
วันเวลาผานไป สภาพแวดลอมของโรงพยาบาลก็เปลี่ยนไป จาก
การทํางานคนเดียวก็ตองทํางานกันเปนทีม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ดูแลรักษาผูปวยแบบองครวม นักสังคมสงเคราะหไดเขาไปมีสวนรวมใน
การดูแลรักษาในภาควิชาตางๆ ตั้งแตเขารวมประชุมคณะกรรมการเพื่อ
การดูแลรักษา ซึ่งเนนดานนโยบาย และเขารวมทีมดูแล ซึ่งเนนในดาน
การปฏิบัติ จนนักสังคมสงเคราะหเปนที่ยอมรับในของผูรวมทีม
ในป 2545 นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เปนนโยบายหลักของ
รัฐบาลยุคนั้น โรงพยาบาลภาครัฐทุกโรงพยาบาลตางก็ขานรับนโยบาย
เขามา ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มาตรา 5
กลาววา บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตราฐาน
และมีประสิทธิภาพ
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การหลงทาง
จากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพนี้ ทําใหบทบาทของนัก
สังคมสงเคราะหลดลงเพราะผูบริหารโรงพยาบาลเห็นวาทุกคนมีสิทธิได
รับการรักษาฟรี ดังนัน้ การชวยเหลือหรือการสงเคราะหคา รักษาพยาบาล
ตองลดนอยลง ในโรงพยาบาลของดิฉัน หรือในหลายๆ โรงพยาบาล
นักสังคมสงเคราะหจึงรับบทบาทในเรื่องการดูแลสิทธิประกันสุขภาพ
ถวนหนา โดยทําหนาที่ตรวจสอบสิทธิ ประสานโรงพยาบาลตนสังกัด
เราทํางานโดยหลงทางกับบทบาทของเรามานาน นั่นเพราะเรากม
หนากมตาทํางานใหกับองคการที่เรารัก จึงลืมมองบทบาทที่แทจริงของ
เรา เราลืมไปวา ปญหาสังคมยังมีอยูมาก ภาระหนาที่ในดานสังคม
สงเคราะหยังมีใหทาํ หรือ เริ่มตนอีกมากมาย
ดิฉันตองขอบคุณผูบริหารโรงพยาบาล ที่ไดสงใหพวกเราไดเขา
ประชุมเสวนากับวิชาชีพเดียวกัน เพื่อมองไปขางหนา วาเราจะทํางาน
อะไรกัน ดิฉันไดความคิดดีๆ จากการเขารวมประชุมวิชาชีพ และได
เห็ น ว านั กสั งคมสงเคราะห ในหลายๆ โรงพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขไดต่นื ตัวกับบทบาท และทิศทางที่จะกาวไปขางหนา แตทาํ
อยางไรจะใหผูบริหารของดิฉันเขาใจทิศทางและแนวโนมของการทํางาน
สังคมสงเคราะหยุคใหม
รวมสรางมาตรฐานสากล
ในชวงป 2543 องคการที่ดิฉันทํางานอยูไดขานรับมาตรฐาน HA
(Hospital Accreditation) เราทํางานประจํา และตองทํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพของงานไปดวย ถือเปนชวงที่เราลําบากสุดๆ แตเมื่อองคการได
การรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อ
ป 2545 แลวทําใหพวกเราผูปฏิบัติงานหายเหนื่อย ถึงแมหนวยงานเรา
จะเปนหนวยงานเล็กๆ แต การมี HA ทําใหพวกเรารูจักกันเกือบทุก
หนวยงาน และผูบริหารเห็นความสําคัญของแตละหนวยงานมากขึ้น
ในป 2550 ไดมีการปรับเปลี่ยนผูบริหารใหม และองคการของ
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ดิฉันไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนครั้งที่สอง
ในครั้งนี้ผู
เยี่ยมสํารวจจากสถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดใหขอคิดเห็นแก
หนวยงานสังคมสงเคราะหของเรา
วาอาจารยรูสึกดีใจที่นักสังคม
สงเคราะหไดเห็นคุณคาของวิชาชีพ และเลือกที่จะเดินหนาไปในวิชาชีพ
ของตนเอง การที่พวกเราไดมีกิจกรรมการประเมินตนเอง และแผน
พัฒนางานในอนาคต เปนสวนหนึ่งที่ทาํ ใหพวกเราไดเรียนรูวาเราจะไป
ในทิศทางใด และในครั้งนี้ผูบริหารเองก็เห็นดวยที่จะใหเราไดกลับมา
ทํางานในวิชาชีพที่เราถนัด คืองานสังคมสงเคราะห
การศึกษาและประสานงาน
การศึกษาและประสานรวมมือกับเครือขายนักสังคมสงเคราะหเปน
สิ่งสําคัญ ดิฉันไดเขารวมประชุมนักสังคมสงเคราะหเปนระยะๆ ทําให
ไดเห็นแนวโนม และทิศทางความอยูรอดของงานสังคมสงเคราะหใน
อนาคต ดิฉันไดนาํ ผลสรุปการประชุมไปรายงานตอผูบังคับบัญชาและ
เพื่อนนักสังคมสงเคราะหในหนวยงาน ถึงทิศทางการทํางานในอนาคต
นักสังคมสงเคราะหยังควรคิดคนโครงการใหมๆ เชน พวกเราได
รวมกันวางโครงการทํางานประสานกับหนวยวางแผนครอบครัวของโรง
พยาบาลเพื่อการดูแลผูหญิงที่ถูกทําราย โดยการพยายามสรางเครือ
ขายดานสังคมสงเคราะหเพื่อการชวยเหลือผูปวย ซึ่งเปนงานคลายๆ
กับ One Stop Service Crisis Center (OSCC) ของโรงพยาบาลใน
กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นเราก็วางแผนที่จะเขารวมดูแลผูปวย
แบบประคับประคอง (Palliative Care) ในกลุมโรคเรื้อรัง ไดแก ผูปวย
เบาหวาน ผูปวยฟอกเลือดลางไต ในอนาคตขางหนาเรากําลังจะทํา
เรื่องการจัดการความรู โดยจะมี Website เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางวิชาชีพสังคมสงเคราะห
ในสภาพแวดลอมที่กาํ ลังเปลี่ยนไปทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการ
เมืองระดับประเทศและระดับโลก บริบทเหลานี้ทาํ ใหองคการ หรือ
หนวยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ตางตองปรับตัวใหเกิดความอยูรอด
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เชนเดียวกับงานสังคมสงเคราะหที่จะตองผนึกกําลัง โดยอาศัยองคการ
วิชาชีพเปนศูนยรวมเพื่อที่จะชวยกันพยุง และชี้แนวทางใหวิชาชีพสังคม
สงเคราะหยืนหยัดอยูไดในทุกสภาวะแวดลอม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู ความสามารถ ประสบการณ
(Knowledge) ของงานวิชาชีพ จึงเปนสิ่งที่สาํ คัญ เราจะจัดการความรูที่
ฝงลึกที่มีอยู ซึ่งเปน Tacit Knowledge ใหเปน Explicit Knowledge
(ความรูที่ชัดแจง) ไดอยางไร การจัดการความรูเปนสิ่งที่จาํ เปนมากใน
ยุคนี้ พวกเราคงตองอาศัย Information Technology เขามาเพื่อใหเกิด
การจัดการเผยแพร ความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู ในวิชาชีพเดียวกัน
ขณะนี้ในหนวยงานของดิฉันกําลังจะมี Website เรื่องของการจัดการ
ความรู เพื่อใหเพื่อนในวิชาชีพเดียวกันไดเขามาในกระทู คําถาม คํา
ตอบ โดยคนอื่นๆ สามารถ เขามาแลกเปลี่ยน หรือชวยกันตอบในสิ่งที่
ตนเองมีประสบการณ ผลคือก็คือทําใหเกิดการนําความรูนั้นไปเผยแพร
และสามารถนําไปใชในการปฏิบัติไดอยางจริงจัง
งานสังคมสงเคราะหวิชาชีพจะไมหยุดนิ่งอยูกับที่ สามารถปรับ
ตัวไดในสภาพแวดลอมที่แตกตางโดยอาศัยความรวมมือรวมใจ
จากพวกเรานักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ เพื่อเราจะไดไปในทิศทาง
เดียวกัน มุงเนนการชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก ใหเขาเหลานั้นได
ชวยเหลือตนเองไดในที่สุด ใชกระบวนการทํางานสังคมสงเคราะห
และเทคนิคตางๆ สําคัญที่สุดคือการใหความรูภาคปฏิบัติแกนัก
ศึกษาฝกงาน ปลูกฝงคานิยม และจิตสํานึก และความภาคภูมิใจใน
ความเปนนักสังคมสงเคราะหวิชาชีพ เพื่อสืบสานวิชาชีพนี้ใหนี้ให
ยั่งยืนนานตลอดไป
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