
HRD ROOM



ความหมายของงานสังคมสงเคราะหใ์นภาพรวม

งานสังคมสงเคราะห์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีพลวัต (dynamic) จากการพัฒนาแนวคิดด้าน

การสังคมสงเคราะห์ที่เป็นระบบได้เริ่มขึ้น ในการให้ค าจ ากัดความของนักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ของ

ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยอ้างจาก จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร 2542 พอสรุปได้ ดังนี้

Mary Richmond (1992) Werner Boehm (1958)

ผู้ให้ก าเนิดงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย 

ให้ความหมายว่ า  งานสังคมสง เคราะห์ เป็น

ก ร ะ บ ว น ก า ร พัฒ น า บุ ค ลิ ก ภ า พ ข อ ง ค น 

โดยการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ด้วยกั น  แล ะร ะหว่ า งบุคคลกับสิ่ ง แวดล้อม

ทางสังคม รูปแบบที่ปรากฏในขณะนั้นคือ องค์กร

สาธารณกุศล

ให้ค าจ ากัดความสังคมสงเคราะห์ที่มีผู้ใช้กันมากว่า 

เป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ทางสังคมของบุคคลแต่ละ

คนและกลุ่ม โดยใช้กิจกรรมซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่ความสัมพันธ์

ทางสังคม อันประกอบกันขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดได้เป็น 3 กลุ่มคือ 

การฟื้นฟูความสามารถที่บกพร่องไป การใช้ทรัพยากรของ

บุคคลและสังคม และการป้องกันการท าหน้าที่ทางสังคม

ที่เสียไป



Herbert 
Hewitt 
Stroup

ศาสตราจารย์ทางสังคมและมานุษยวิทยา แห่ง Brooklyn College ได้ให้

ความหมายว่า การสังคมสงเคราะห์คือ ศิลปะของการน า เอาทรัพยากร 

มาใช้สนองความต้องการของบุคคล กลุ่มชนและชุมชน โดยใช้วิธีการตามหลัก

วิชาการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลเหล่านี้ช่วยตนเองได้

ตามความหมายนี้ ในแง่ศิลปะ หมายถึง การรู้จักสร้างความสัมพันธ์ คือ

นักสังคมสงเคราะห์จะต้องมีศิลปะที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีปัญหา ส่วนการใช้

หลักวิทยาศาสตร์ หมายถึง ต้องใช้หลักตรรกะ ต้องมีเหตุมีผล ในการรวบรวม

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและตัวผู้มีปัญหา มีการวิเคราะห์ มีการวางแผนใน

การช่วยเหลือ และลงมือให้การช่วยเหลือตามขั้นตอนที่วางเอาไว้ นอกจากนั้น

จะต้องมีการติดตามผลและประเมินผลด้วย

การสังคมสงเคราะห์ 

คือการช่วยเหลือเพื่อน

มนุษย์ ให้ เขาสามารถ

ช่วยตนเองได้ สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ ในสังคม

ได้ดี และสามารถมีอยู่

ใ น สั ง ค ม อ ย่ า ง เ ป็ น

ปกติสุข

การสังคมสงเคราะห์ หมายถึง

การจัดให้มีมาตรการต่าง ๆ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน

เป็นรายบุคคล เป็นกลุ่ม หรือ

ทั้งชุมชน โดยใช้ทฤษฎีของ

การสั งคมสง เ คร า ะห์ เ ป็ น

แนวปฏิบัติ

นิ ภ า  สุ ว ร รณ แ ส ง 

ตุมรสุนทร
นันทนย์ี ไชยสุต

การสังคมสงเคราะห์เป็นศาสตร์ เป็นศิลป์ และเป็นวิชาชีพใน

การที่จะช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน ซึ่งไม่สามารถ

ช่วยตนเองได้ ให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเขาต่อไป 

ทั้ง โดยการน า เอาทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ ใช้  เพื่อบรรเทา

ความต้องการและปัญหาทั้งของบุคคล กลุ่มชน และชุมชน โดยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ ช่วยเขาเพื่อให้เขา

ช่วยตนเองได้

นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์



การให้ค าจ ากัดความสังคมสงเคราะห์จึง สรุปได้ว่า คือการน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ อย่างเป็น

ศิลปะและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือและตอบสนองความต้องการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน เพื่อให้

เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้  งานสังคมสงเคราะห์ เป็นงานที่ต้องเข้า ไปแก้ ไข เกี่ยวกับมนุษย์ 

นักสังคมสงเคราะห์จึงต้องท างานเกี่ยวข้องกับบุคคล กลุ่ม และชุมชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น 

ดังนั้นนักสังคมสงเคราะห์ จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของมนุษย์และศาสตร์ต่าง ๆ เช่น จิตวิทยา 

มานุษยวิทยา ชีววิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยใช้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เป้าหมายของ

งานสังคมสงเคราะห์นั้นเป็นกิจกรรมหรือการกระท าที่ เป็นการป้องกันปัญหาและพัฒนาผู้รับบริการ 

โดยอาศัยหลักการ วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

อันน าไปสู่การพัฒนาสังคมโดยรวม นับได้ว่างานสังคมสงเคราะห์เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะน าไปสู่เป้าหมาย

ของงานสวัสดิการสังคม ปรัชญาที่ส าคัญในการปฏิบัติงานก็คือ การช่วยเหลือบุคคลกลุ่ม และชุมชนให้

สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งโดยหลักการแล้วงานสังคมเคราะห์มุ่งเน้นการบริหาร และการจัดหาบริการ

ให้แก่บุคคล เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข งานสังคมสงเคราะห์ จึงเป็น

กระบวนการหนึ่งซึ่งท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและระบบต่าง ๆ ในสังคม นั้นคือการช่วยเหลือบุคคล

กลุ่มชน และชุมชน ด้วยการให้ค าแนะน า การจัดหาบริการต่าง ๆ ในชุมชน เป็นต้น



งานสังคมสงเคราะหม์หีลกัการส าคัญท่ีนกัสังคมสงเคราะหต้์องยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบัติงานดังนี้

01

02

03

หลักการยอมรบั
หมายถึง การยอมรับผู้มาขอรับบริการว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง

มีศักดิ์ศรี มีความต้องการ และมีความสามารถในตนเอง

หลักในเรื่อง
ปัจเจกบุคคล

หมายถึง การเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีลักษณะเฉพาะตัว มีความแตกต่าง

ทั้งในด้านรูปร่าง หน้าตา ลักษณะท่าทาง อุปนิสัยใจคอ ความรู้สึก

ทางด้านจิตใจ การแสดงออก เป็นต้น

หลักการไม่ต าหนิ
ติเตียนผู้ท่ีมีปัญหา

หมายถึง การที่นักสังคมสงเคราะห์จะต้องมีทศันคตทิี่ดีต่อผู้รับบริการ

ไม่ติเตียนหรือประณามการกระท าของผู้รับบริการ



งานสังคมสงเคราะหม์หีลกัการส าคัญท่ีนกัสังคมสงเคราะหต้์องยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบัติงานดังนี้

04

05

06

หลักการตัดสินใจ
ด้วยตนเอง

โดยถือว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิการเลือกแนวทางในการด าเนิน

ชีวิตและแก้ไขปัญหาของเขาเอง นักสังคมสงเคราะห์จะเป็น

แต่เพียงผู้ที่คอยช้ีแนะเท่านั้น

หลักการเก็บรกัษา
ความลับ

เป็นจรรยาบรรณของนักสังคมสงเคราะห์อย่างหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่มี

ปัญหาทุกคนย่อมไม่ต้องการให้เรื่องราวหรือปัญหาของเขาเป็นที่

เปิดเผยล่วงรู้ต่อบุคคลอื่น นักสังคมสงเคราะห์จึงจ าเป็นต้องรักษา

ความลับของผู้รับบริการไม่น าไปเปิดเผยให้ผู้อื่นล่วงรู้ เว้นแต่ในกรณี

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขอรับบริการเท่านั้น

หลักการรูจ้กั
บทบาทของตนเอง

นักสังคมสงเคราะห์จะต้องระลึกถึงบทบาทของตนเองอยู่ตลอดเวลาที่

ปฏิบัติงานไม่ใช้อารมณ์สนองตอบปฏิกิริยาของผู้รับบริการ



แบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ คือระดับจุลภาค Micro Social Work และระดับมหภาค Macro Social Work

01
การสังคมสงเคราะห์จุลภาค Micro Social Work
เป็นการให้บริการสังคมสงเคราะห์โดยตรงแก่บุคคลผู้มีปัญหา และต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

กลุ่ม หรือชุมชน โดยใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสาน การสังคมสงเคราะห์จุลภาคนั้นช่วยขจัดปัญหา

การบกพร่องในหน้าที่ของบุคคลและกลุ่ม ตลอดจนปัญหาในชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการปรับคนให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคมให้ดียิ่งขึ้น

02
การสังคมสงเคราะห์มหภาค Macro Social Work
เป็นการสังคมสงเคราะห์ในระดับสูงขึ้นไป หรือระดับเบื้องบน อย่างเช่น ระดับผู้บริหาร ผู้ร่างหรือก าหนด

นโยบาย ผู้วิเคราะห์นโยบายหรือผู้วางแผนทางสังคม ผู้วิจัยหรือฝ่ายจัดการ เป็นต้น โดยอาศัยวิธีการบริหาร 

งานสังคมสงเคราะห์มหภาคเป็นการให้บริการทางอ้อมแก่ผู้รับบริการ ในการก าหนดนโยบายหรือแผนการ

จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณต่าง ๆ การศึกษา ส ารวจ และวิจัยเพื่อส่งเสริมการบริหารงาน การจัดการ 

การร่างนโยบาย และการวางแผนในการให้บริการโดยตรงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



ประกอบไปด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ

01
การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา โดยจะต้องศึกษาหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้มีปัญหาแล้วท า

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนา

02
การตรวจสอบทรัพยากร เป็นการส ารวจถึงบริการต่าง ๆ ที่จัดในหน่วยงานว่าตรงกับ

ปัญหาและความต้องการของผู้ขอรับบริการหรือไม่ เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไข ป้องกันปัญหา

03

การวางแผนแก้ไข และป้องกันปัญหา ควรค านึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ขอรับบริการ 

ในการด าเนินการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาของเขาเอง รวมทั้งพิจารณาวา่มีวธิีการหรือบริการอย่าง

ใดบ้างที่เข้ามาเพื่อบรรเทาและขจัดปัญหา หรือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น

04

05
การประเมินผล เป็นการตรวจสอบว่าการด าเนินงานตามแผนบรรลุวตัถุประสงค์

มากน้อยเพียงใด

การด าเนินงานตามแผน ต้องพยายามปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและอยู่ในกรอบ 

และขอบเขตของแผน



01

การก าหนดปัญหา
หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมาย หรือชุมชนเป้าหมายตามสถานการณ์ปัญหาที่ม ี

ซึ่งลักษณะของการช่วยเหลือจะเน้นที่ปญัหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาจิตใจ ที่ต้องการผู้ช่วยเหลือแนะน า

02

การป้องกันปัญหา

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจะสามารถยุติปัญหาได้ทันท ีหรือไม่รอให้เกิดปัญหารุนแรง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้บริการ

ที่ถูกต้องเป็นการช่วยตัดไฟแต่ต้นลม



03

การพัฒนาบุคคล กลุ่ม ชุมชน
ให้มีศักยภาพในการแก้ไขปอ้งกนัปญัหา หรือสามารถตัดสินใจในการช่วยเหลือผู้ประสบปญัหาได้อย่าง

ถูกต้องตามหลักการ โดยต้องค านึงถึงการน าเอาทรัพยากรทุกรูปแบบมาใช้เพื่อประโยชน์สขุของ

ผู้รับบริการเป็นส าคัญ

ในการปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์จ าเป็นต้องจดจ า และปรับใช้หลักการ วิธีการ และกระบวนการของงานสังคมสงเคราะห์ 

ให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน โดยค านึงถึงขอบเขตของการปฏิบัติงาน อยู่ตลอดเวลา นักสังคมสงเคราะห์ไม่ควร

สับสนกับลักษณะงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่ตนเองปฏิบัติ อย่างไรก็ตามประสบการณ์และความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน

รวมทั้งการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ าเสมอจะท าให้นักสังคมเคราะห์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



HRD ROOM



การสร้างความเข้มแข็ง และการสร้างระบบการสนับสนนุทางสังคมส าหรับผูร้ับบริการและครอบครัว 

โดยวิธีการประเมินปัญหาและความต้องการ (Problem and Need Assessment) การประเมินความพร้อมของ

ครอบครัวในการดูแล (Family Assessment) การจัดบริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การส ารวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งด าเนินการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และด าเนินการ

สังคมสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ



เป็นการศึกษารวบรวมข้อมลูของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อมลูทางสงัคม ครอบครัว พัฒนาการ แบบแผนการด าเนินชีวิต ความเชื่อ 

ทัศนคติ และเครือข่ายทางสังคม เพื่อน ามาวิเคราะห์ประเมินสาเหตุ หรือปัจจัยที่มีผลต่อการเจ็บป่วย เพื่อประกอบการวินัจฉัย

ทางสังคม และวางแผนให้การบ าบัดช่วยเหลือทางสังคมต่อไป

วตัถุ
ประสงค์

1. เพื่อประเมินปัญหาทางด้านสังคมทีม่ีความซับซ้อนอันเป็นสาเหตุ หรือเป็นผลกระทบของการปว่ย

ทางจิตเวช และอุปสรรคต่อการรักษา

2. เพื่อค้นหาปัจจัยเกื้อหนุนทางสังคมทีเ่ป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ใช้บริการ

3. เพื่อวางแผนในการบ าบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

4. เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค

การประเมิน
และวนิิจฉัย

1. ประเมินสภาวะทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

2. ประเมินสภาวะครอบครัว

3. ประเมินความเสี่ยงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

4. ประเมินความต้องการของผูใ้ช้บริการ ความต้องการของครอบครัว ญาติ

5. ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน



เป็นกระบวนการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหาทางสังคม จิตใจของผู้ใช้บริการและครอบครัว โดยใช้กระบวนการบ าบัดรายบุคคล กลุ่ม 

และครอบครัว เพื่อผู้ใช้บริการและครอบครัวเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหาระหว่างบุคคลและครอบครัว มีแรงจูงใจในการปรับตัว 

น าไปสู่การแก้ไขปัญหา สามารถดูแลตนเองและมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับบคุคลอื่น ตลอดจนท าหน้าที่ทางสังคมไดอ้ย่างเหมาะสม

วตัถปุระสงค์
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงปัญหา และความต้องการทางสังคม จิตใจ 

สามารถวางแผนแก้ไขปัญหา และความต้องการ โดยใช้ศักยภาพของตนเอง

2. เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหา และความต้องการทางสังคม จิตใจ ของผู้ใช้บริการ

และครอบครัว



ส่วนใหญ่เป็นงานด้านดูแลผู้ประสบปัญหาทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหญ่ของกรม ฯ 

• พัฒนาความสามารถ / ทักษะแก่ผู้ปว่ยจิตเวชในสิ่งแวดลอ้มทีก่ลบัไปใช้ชีวิตจริง ได้แก่ กลับไปอยู่บ้าน กลับไปโรงเรียน เป็นต้น

• เน้นการแก้ไขหรือขจัดปัญหา ไม่จ าเป็นว่ารักษาหายขาด

• ส่งเสริมให้มีอาชีพ มีรายได้จากการท างาน

• เน้นการกลับสู่สังคม

• กระบวนการฟื้นฟู ช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชได้ใช้ศักยภาพที่หลงเหลอือยู่เพื่อพัฒนาหนา้ที่ หรือความรับผิดชอบใหม้ากทีสุ่ด

เท่าที่จะเป็นไปได้ ในการด ารงชีวิตตามบริบททางสังคม

1. ลดอาการทางจิต (Reducing symptomatology) เช่น การใช้ยา (medication)

2. ลดภาวะที่เกิดจากแพทย์ (Improving social competence) เช่น การลดอาการข้างเคียงจากยาที่แพทย์สั่งใช้ เป็นต้น

3. เพิ่มความสามารถทางสังคมแกผู่้พิการทางจิต (Improving social competence) เนื่องจากการที่ผู้ป่วยต้องใช้ยา

ในการรักษา จะรู้สึกว่าตนเองก าลังป่วยต้องใช้ยา จึงเข้าสังคมน้อยลงและในทีสุ่ดเมือ่ป่วยนาน ๆ ความสามารถทาง

สังคมของเขาก็จะลดลง

4. ลดการแบ่งแยก และการตราบาปโดยชุมชนหรือครอบครัว (Reducing discrimination and stigma)

วตัถุประสงค์



เป้าหมายของฟื้ นฟูสมรรถภาพทางจติ คือ ISO

I

S

O

Independency หมายถึง ผู้ป่วยสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด

Stigma Reduction หมายถึง ลดอคติให้การยอมรับและช่วยให้ผูป้่วยอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น ในชุมชนได้

Opportunity หมายถึง ให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสจากสังคมและสิง่แวดล้อม

หลักการในการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางจติเวช คือ ICID

Individual basis หมายถึง การค านึงถึงความต้องการและความแตกต่างในสภาพปัญหา ของแต่ละบุคคลI

Community Basis หมายถึง การค านึงถึงชุมชนเป็นหลักทัง้เปา้หมายและกระบวนการC

Integration หมายถึง การบูรณาการศาสตร์และศิลป์หลากหลายสาขาเข้าด้วยกันอย่างครอบคลุมI

Dynamic หมายถึง เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องD



ผู้มีส่วนรว่มในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ

• ผู้ป่วยจิตเวช

• ญาติและครอบครัว

• ทีมสหวิชาชีพ แพทย์ / จิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห ์นักกิจกรรมบ าบัด 

นักกายภาพบ าบัด นักโภชนาการ ครู อาสาสมัคร บุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการทุกระดับ

• เครือข่ายทางสังคม ได้แก่ ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีสว่นร่วมใน

การดูแลผู้ป่วยจิตเวช

การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
ทางการ
แพทย์

หมายถึง การบ าบัดตามหลักการแพทย์ส าหรับผู้ป่วยจิตเวช กระตุ้นผู้ป่วย

ออกจากโลกส่วนตัว หรือป้องกันความบกพร่อง หรือป้องกันความพิการ

ทางจิตเกิดขึ้นรวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษา ตัวอย่างเช่น 

กายภาพบ าบัด ดนตรีบ าบัด เป็นต้น

1



การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
ทางการศึกษา

หมายถึง การจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้ป่วย หรือการบริการ

ศึกษาซ่อมเสริม ในปัญหาการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพูด การเขียน 

การอ่าน ตามหลักสูตรการศึกษาที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้า เรียนได้ ใน

ประเทศไทย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ

1. การศึกษาตามระบบ เช่น โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนเฉพาะทาง

2. การศึ กษ านอกร ะ บบมี ลั กษณ ะของความยื ดหยุ่ น ต า ม

กลุ่มเป้าหมาย เช่น การศึกษานอกโรงเรียน

3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal education) ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย

ที่แน่นอน ศึกษาเรียนรู้จากการลงมือท า หรือประสบการณ์จริง

2



การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
ทางสังคม

หมายถึง การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต 

และการบริการที่เหมาะสมตามความจ าเป็น เช่น ที่อยู่อาศัย จุดมุ่งหมาย 

เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

มีทักษะการจัดการกับการแก้ไขปัญหา และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม 

แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. การบริการที่อยู่อาศัย

2. การฝึกทักษะทางสังคม

3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน (Community Rehabilitation Center)

3

1. การหาทางให้สังคมยอมรับความสามารถของคนพิการ

2. มีทัศนคติที่ดี และให้สิทธิ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ยกย่อง ยอมรับ

3. ให้โอกาสคนพิการที่จะใช้ชีวิต ท าประโยชน์ให้กับสังคม

4. ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือกล่าวค าล้อเลียน ใช้ถ่อยค าที่ท าให้

กระเทือนใจ



การฟื้ นฟู
สมรรถภาพ
ทางสังคม

3
1. การเตรียมตัวเตรียมใจให้คนพิการยอมรับสภาพความเป็นจริง และสิ่งที่ต้องเผชิญ

ต่อสภาพสังคม / สภาพแวดล้อม ท าให้เกิดความหวัง (Hope)

2. หาเป้าหมาย (Goal) แนวทางให้คนพิการมีความเข้มแข็ง อดทน พร้อมที่จะเผชิญ

ปัญหาและอุปสรรค

1. ทักษะการก าหนดเป้าหมายชีวิต (goal setting)

2. การจัดการเงิน (money management)

3. การพัฒนาภาพลักษณ์ของตนเอง (self-imaged)

4. การยอมรับตนเอง (self-perception)

5. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (inter–personal relation)

6. การติดต่อกับบุคคลอื่น (communication)

7. ความคล่องตัว (mobility)

8. การดูแลสุขภาพร่างกาย (health care and body care)

9. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์/เครื่องช่วยความพิการ (right/technical aids 

and equipment)



เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ และให้ครอบครัว 

ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ และมีส่วนร่วมในการดูแล รวมทั้งส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน 

และการดูแลสุขภาพจิตในภาวะวิกฤติ

1. เพื่อติดตามดูแลผู้ใช้บริการที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนในชุมชน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติของครอบครัวและชุมชนให้เกิดการยอมรับและส่วนร่วม

ในการดูแลผู้ป่วย

3. เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

วตัถุประสงค์



เป็นการด าเนินการให้ผู้ ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน ได้ตระหนักรู้จักสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

จัดหาจัดการทรัพยากรทางสังคมตลอดจนป้องกัน คุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถด ารงชีวิต

อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี รวมถึงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายด้านสวัสดิการ

สังคมส าหรับผู้ป่วยจิตเวช

วตัถปุระสงค์

1. เพื่อป้องกัน คุ้มครอง และสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ ตระหนักในสิทธิ์อันพึงได้

ของตนเอง

2. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสวัสดิการทางสังคม ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย

3. เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดบันโยบายด้านสวัสดิการสังคมส าหรับ

ผู้ป่วยจิตเวช



เป็นการศึกษางานวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช 

รวมถึงการจัดท าฐานข้อมูล การจัดความรู้เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการในงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช 

และถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ก าหนดนโยบาย วางแผนการให้บริการ และพัฒนาสมรรถะของ

นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช



จากเอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ใน

การดูแลกลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เมื่อ 3-7 สิงหาคม 2563

โดย ผศ.ดร.มาดี ล่ิมสกลุ และคณะ


