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บทคัดย่ อ
ประเทศไทยปั จ จุ บัน มี ค วำมจ ำเป็ นต้อ งมี ผู ้จัด กำรรำยบุ ค คลที่ ป ฏิ บัติ ง ำนอย่ำ งมี ม ำตรฐำนในกำร
จัดบริ กำรสังคมแก่ผสู ้ ูงอำยุเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่สงั คมผูส้ ูงอำยุ
กำรวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสำรวจกำรรับรู ้บทบำทและหน้ำที่ กำรปฏิบตั ิงำน และควำมต้องกำรพัฒนำ
ตนเองทำงวิชำชีพของนักสังคมสงเครำะห์ในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ นักสังคมสงเครำะห์ที่ปฏิ บตั ิงำนสังกัดองค์กรสวัสดิ กำรสังคมแก่ผูส้ ู งอำยุจำนวน
166 คน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจำนวน 40 คน เครื่ องมือกำรวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถำม และแบบบันทึ ก
เนื้อหำในเวทีเสวนำ วิเครำะห์ขอ้ มูลใช้สถิติควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ผลกำรวิจยั มีดงั ต่อไปนี้ 1) นักสังคมสงเครำะห์ร้อยละ 93.4 มีกำรรับรู ้เกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ ในกำร
จัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ู งอำยุที่ถูกต้อง 2) นักสังคมสงเครำะห์ ได้ปฏิบตั ิงำนจัดกำรรำยบุคคล
ทำงสังคมสงเครำะห์ แก่ ผูส้ ู งอำยุบำงรำย 3) มี ควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู ้ และทักษะในกำรจัดกำร
รำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์ แก่ผสู ้ ู งอำยุในระดับมำก และ 4) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมีควำมคิดเห็นว่ำสภำพกำร
จัดบริ ก ำรสัง คมสำหรั บผูส้ ู งอำยุในประเทศไทยปั จจุ บันยังไม่เ ป็ นไปตำมที่ กฎหมำยระบุ สิทธิ ป ระโยชน์ จึ ง
ต้องกำรผูจ้ ดั กำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์ที่มีมำตรฐำนสมรรถนะที่สำมำรถจัดบริ กำรสังคมแก่ผสู ้ ูงอำยุอย่ำง
ทัว่ ถึง
คาสาคัญ กำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์ ผูส้ ูงอำยุ บริ กำรสังคม
Abstract
Nowadays Thailand is necessary to have social work case managers for the elders because of
preparing for elderly society.
This research was aimed to explore acknowledgements, practices, and needs of social work case
management for the elders.
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Research sample was 166 social workers in elderly social service agencies and 40 user stakeholders.
Research instruments were a questionnaire and a seminar report. Data were analyzed using the frequency,
percentage, mean, standard deviation, and content analysis.
Major research findings were as follows: 1) 93.4 percent of social workers had the correct
acknowledgement of social work case management for the elders. 2) Their preferment as social work case
managers for the elder was at the moderate level. 3) They needed to develop social work case management
knowledge and skills for the elder at the high level. 4) User stakeholders addressed that in current Thailand, the
elders didn’t meet the rights according to the law. They needed the social work case managers to well-arrange
social services. The standards of social work case manager were following: a trusted personality, no prejudice,
live-long development, self-respect human dignity, had knowledge and skills of the elderly, psychology, law
and counseling, be aware of their roles and agencies, and had accountability.
Keywords: Social work case management, Elder, Social services.
บทนา
กำรสำรวจของสำนักงำนสถิติแห่ งชำติ (2555) พบว่ำ ปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีประชำกรผูส้ ู งอำยุจำนวน 8.3
ล้ำนคน คิดเป็ นร้อยละ 12.38 ของประชำกรทั้งประเทศจำนวน 62.93 คน ในจำนวนนี้ เป็ นผูส้ ู งอำยุที่ทำงำน 3.2
ล้ำนคน ล้วนเป็ นแรงงำนนอกระบบ ซึ่งไม่ได้รับสวัสดิกำรและกำรคุม้ ครองจำกกำรทำงำน ในขณะที่ บิดำมำรดำ
ส่ วนใหญ่ยงั คำดหวังกำรดูแลเกื้อกูลจำกบุตรเมื่อยำมสู งอำยุ แต่กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมในช่วง
หลำยทศวรรษที่ผำ่ นมำ กลับส่งผลกระทบให้สถำบันครอบครัวของไทยอ่อนแอ ดังนั้น กำรคำดหวังให้บุตรหรื อ
ครอบครัวเป็ นหลักในกำรเกื้อกูลผูส้ ูงอำยุเป็ นไปได้ยำก ประกอบกับภำวะเจริ ญพันธุ์ของคนไทยที่ลดลงส่ งผลให้
จำนวนบุตรในครอบครัวลดลงด้วย กำรย้ำยถิ่นของบุตรในวัยแรงงำน กำรสู ญเสี ยบุตรจำกกำรตำยก่อนวัย ทำให้
ผูส้ ู งอำยุตอ้ งทำงำน แต่สุขภำพของร่ ำงกำยที่ อ่อนแอลงทำให้รำยได้ลดลงผกผันกับอำยุที่เพิ่มขึ้น ผูส้ ู งอำยุส่วน
ใหญ่มีรำยได้ต่ำ มีทรัพย์สินไม่มำก ไม่มีหลักประกันรำยได้ยำมชรำภำพ
ผูส้ ูงอำยุที่ตกอยูใ่ นภำวะยำกลำบำกจึงสมควรได้รับกำรคุม้ ครอง อีกทั้งผูส้ ูงอำยุทวั่ ไปก็ควรได้รับบริ กำร
สังคมจำกนักสังคมสงเครำะห์ ตำมที่ พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรจัดสวัสดิ กำรสังคม พ.ศ. 2546 กำหนด ซึ่ งเป็ น
กฎหมำยที่ มีเจตนำรมณ์ให้มีกำรยกระดับคุณภำพชี วิตของปวงชนชำวไทยให้มีควำมเป็ นอยู่ที่ดี ด้วยระบบกำร
จัดบริ กำรสังคม (social service system) เกี่ยวกับกำรป้ องกัน กำรแก้ไขปั ญหำ กำรพัฒนำ และกำรส่ งเสริ มควำม
มัน่ คงทำงสังคม เพื่อตอบสนองควำมจำเป็ นขั้นพื้นฐำนของชีวติ เป็ นอย่ำงน้อย บริ กำรสังคมดังกล่ำวครอบคลุม 7
ด้ำน คือ สุขภำพ กำรศึกษำ ที่อยูอ่ ำศัย กำรทำงำนและกำรมีรำยได้ นันทนำกำร กระบวนกำรยุติธรรม และบริ กำร
สังคมทัว่ ไป และเพื่อให้กำรปฏิ บตั ิงำนของนักสังคมสงเครำะห์เป็ นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย จึ งได้ตรำ
มำตรำ 7 ซึ่งออกข้อกำหนดส่งเสริ มกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่ งชำติวำ่ ด้วยมำตรฐำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ.
2550 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อ 11 พฤษภำคม 0552 กำหนดให้นกั สังคมสงเครำะห์จะต้องมีควำมรู ้และ
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ควำมสำมำรถในกำรจัดบริ กำรสังคมให้แก่ผใู ้ ช้บริ กำรสวัสดิกำรสังคมอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มีกำรพัฒนำตนเองใน
ด้ำ นมำตรฐำนกำรจัด สวัส ดิ ก ำรสั ง คมให้เ หมำะสมกับ กำรเปลี่ ย นแปลงทำงสัง คม และสำมำรถช่ ว ยเหลื อ
ผูใ้ ช้บ ริ กำรสวัส ดิ กำรสัง คมให้มีคุณ ภำพชี วิตที่ ดีและพึ่ง ตนเองได้อย่ำงทั่วถึ ง เหมำะสม และเป็ นธรรม ตำม
มำตรฐำนของวิชำชี พ หมำยถึง กำรปฏิ บตั ิงำนตำมหลักวิชำกำร และจรรยำบรรณทำงวิชำชี พสังคมสงเครำะห์
ตลอดจนยึดมัน่ ในปรัชญำ หลักกำร วิธีกำร กระบวนกำร และเทคนิคทำงสังคมสงเครำะห์ ซึ่งจะต้องพัฒนำตนเอง
ด้วยกำรเพิม่ พูนควำมรู ้และทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงต่อเนื่ อง สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และกำหนดให้นกั สังคมสงเครำะห์ได้รับกำรประเมินตำมมำตรฐำนดังกล่ำวทุก 3 ปี
ประเทศไทยปั จจุบนั มีจำนวนนักสังคมสงเครำะห์ในกำรปฏิ บตั ิงำนช่วยเหลือผูส้ ู งอำยุไม่เพียงพอกับ
จำนวนและปั ญ หำควำมต้อ งกำรของผูส้ ู งอำยุที่ เพิ่ มขึ้ น ควำมซับซ้อนของปั ญหำของผูส้ ู งอำยุท ำให้นักสังคม
สงเครำะห์ ต ้อ งให้ บ ริ ก ำรที่ มี ร ะยะเวลำยำวนำน ส่ ง ผลให้ นัก สั ง คมสงเครำะห์ มี ภ ำระงำนล้น มื อ และไม่ มี
ประสิ ทธิ ภำพ ลักษณะกำรทำงำนเป็ นแบบแก้ไขปั ญหำมำกกว่ำกำรป้ องกันที่ เน้นกำรพัฒนำและส่ งเสริ ม กำร
ทำงำนเป็ นแบบแยกส่วน ไม่สำมำรถช่วยให้ผสู ้ ูงอำยุได้รับสิ ทธิประโยชน์เต็มที่ จึงจำเป็ นต้องส่งเสริ มให้นกั สังคม
สงเครำะห์มีบทบำทในกำรจัดกำรรำยบุ คคล (case management) ซึ่ งเป็ นกำรปฏิ บตั ิงำนที่ ผนวกกำรประสำน
ทีมงำนสหวิชำชีพ ประเมินควำมเป็ นไปได้ของทรัพยำกรและทำงเลือกต่ำงๆ ในกำรช่วยเหลือ จัดหำ ติดตำมดูแล
ควำมพร้อมของหน่วยงำนและแหล่งทรัพยำกรในกำรให้บริ กำรตำมแผนที่กำหนด เข้ำกับวิธีกำรสังคมสงเครำะห์
แบบให้บริ กำรโดยตรง
กำรวิจัยครั้ งนี้ จะช่ วยให้มีกำรพัฒนำบทบำท หน้ำที่ และสมรรถนะของนักสังคมสงเครำะห์ ในกำร
ปฏิ บัติหน้ำที่ เป็ นผูจ้ ดั กำรรำยบุ คคลแก่ผูส้ ู งอำยุและครอบครั ว เป็ นไปตำมมำตรฐำน ส่ งผลให้กำรดำเนิ นกำร
พัฒนำคุณภำพชีวติ ของผูส้ ูงอำยุบรรลุเป้ ำหมำยตำมแผนกำรพัฒนำและเจตนำรมณ์ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึ กษำกำรรั บรู ้ บทบำทและหน้ำที่ ของนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรจัดกำรรำยบุ คคลทำงสังคม
สงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
2. เพื่อศึกษำกำรปฏิ บตั ิงำนของนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่
ผูส้ ูงอำยุ
3. เพื่อศึกษำควำมต้องกำรพัฒนำทำงวิชำชีพของนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคม
สงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
วิธีดาเนินการวิจยั
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรวิจยั เชิงปริ มำณ มีวธิ ีดำเนินกำรวิจยั ดังนี้
1. ประชำกร ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ นักสังคมสงเครำะห์ที่ปฏิบตั ิงำนสังกัดองค์กร
สวัสดิกำรสังคม ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรสำธำรณประโยชน์ที่จดั บริ กำรสังคมแก่ผสู ้ ู งอำยุ ทัว่ ประเทศไทย
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ซึ่งปั จจุบนั มีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมำณ 300 คน กลุม่ ที่ 0 คือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับกำรจัดบริ กำรสังคมแก่
ผูส้ ู งอำยุทวั่ ประเทศไทย ได้แก่ ผูส้ ู งอำยุ ผูด้ ูแลผูส้ ู งอำยุ คณะกรรมกำรต่ำงๆ เกี่ ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพชี วิต
ผูส้ ูงอำยุ ผูบ้ ริ หำรสถำบันและองค์กรที่จดั บริ กำรสังคมแก่ผสู ้ ูงอำยุ
2. กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 2 กลุ่มตำมประเภทของประชำกร ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง
ด้วยวิธีกำรสุ่มแบบบังเอิญได้นกั สังคมสงเครำะห์ที่ปฏิบตั ิงำนสังกัดองค์กรสวัสดิกำรสังคม ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ
และองค์กรสำธำรณประโยชน์ที่จดั บริ กำรสังคมแก่ผสู ้ ู งอำยุ จำนวน 166 คน กลุ่มที่ 0 ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงด้วย
วิธีกำรเลือกแบบเจำะจงได้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จำนวน 40 คน
3. เครื่ องมือกำรวิจยั ผูว้ ิจยั สร้ำงเครื่ องมือกำรวิจยั ครั้งนี้ ข้ ึน 2 ประเภท ได้แก่ 1) แบบสอบถำมกำร
จัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ 1 ประกอบด้วย ข้อมูล
ลักษณะทำงประชำกร ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับรู ้บทบำทและหน้ำที่ ของนักสังคมสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน
กำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผูส้ ู งอำยุ คำตอบมี 3 ตัวเลือก โดยที่ตอบเห็นด้วยหมำยถึงตอบถูก
ตอบไม่แน่ใจหรื อไม่เห็นด้วยหมำยถึงตอบไม่ถูกต้อง ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนของนักสังคมสงเครำะห์ใน
กำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์ แก่ผสู ้ ู งอำยุ ข้อมูลเกี่ยวกับควำมต้องกำรพัฒนำวิชำชี พในกำรจัดกำร
รำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ และ 2) แบบบันทึกเนื้อหำในเวทีเสวนำ ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ 2 ประกอบด้วย ส่ วน 2 ได้แก่ 1) ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรบริ กำรสังคมแก่ผูส้ ู งอำยุในประเทศไทย
และ 2) ควำมคิดเห็ นต่อมำตรฐำนสมรรถนะของนักสังคมสงเครำะห์ที่ปฏิ บตั ิหน้ำที่ เป็ นผูจ้ ดั กำรรำยบุคคลแก่
ผูส้ ูงอำยุในประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั นำเครื่ องมือกำรวิจยั ทั้ง 2 แบบให้ผเู ้ ชี่ยวชำญจำนวน 5 รำย ได้แก่ ด้ำนสังคมสงเครำะห์ 2 รำย ด้ำน
สวัสดิ กำรสังคม 1 รำย ด้ำนผูส้ ู งอำยุ 1 รำย และด้ำนกำรวิจยั 1 รำย ตรวจสอบควำมตรงด้ำนเนื้ อหำ จำกนั้นนำ
ข้อคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชำญมำปรับแก้ไขเครื่ องมือกำรวิจยั ทั้ง 2 แบบ แล้วจึงนำแบบสอบถำมไปทดลองใช้กบั ผูท้ ี่มี
คุณสมบัติเดียวกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ 1 ทดสอบควำมเที่ยงด้วย Conbach's Alpha Coffigency ได้ค่ำควำมเชื่อมัน่ เท่ำกับ
96.1 และนำแบบบันทึกเนื้อหำในเวทีเสวนำ ไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูท้ ี่มีคุณสมบัติเดียวกับกลุ่มตัวอย่ำง
ที่ 2 จำนวน 8 คนคิดเป็ นร้อยละ 20 ของกลุ่มตัวอย่ำง
4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิจัยครั้งนี้ มีวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 2 วิธีที่สอดคล้องกับ
เครื่ องมือกำรวิจยั แต่ละประเภท ได้แก่ 1) กำรทอดแบบสอบถำมทำงไปรษณี ย ์ โดยส่ งซ้ ำ 2 ครั้ง ได้แบบสอบถำม
คืนจำนวน 166 ฉบับ 2) เวทีเสวนำผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับกำรจัดบริ กำรสังคมแก่ผสู ้ ู งอำยุทวั่ ประเทศไทย จัด
1 ครั้ง 3 ชัว่ โมง
5. กำรวิเ ครำะห์ ข ้อมู ล ใช้สถิ ติค่ ำควำมถี่ ค่ ำร้ อยละ ค่ ำเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำน และกำร
วิเครำะห์เนื้อหำ
ผลการวิจยั
1 ลักษณะทำงประชำกร นักสังคมสงเครำะห์ที่ปฏิบตั ิงำนสังกัดองค์กรสวัสดิกำรสังคม ทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐและองค์กรสำธำรณประโยชน์ที่จดั บริ กำรสังคมแก่ผูส้ ู งอำยุ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 60.8
และเพศชำยคิดเป็ นร้อยละ 39.2 มีอำยุต่ำสุ ด 22 ปี อำยุสูงสุ ด 77 ปี อำยุเฉลี่ย 36.28 ปี มีอำยุระหว่ำง 22-30 ปี
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และระหว่ำง 31-40 ปี มีจำนวนเท่ำกัน คิดเป็ นร้อยละ 36.7 อำยุ 41-50 คิดเป็ นร้อยละ 17.5 อำยุ 51-60 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 8.5 และ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 0.6 ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำสูงสุดระดับปริ ญญำตรี คิดเป็ นร้อยละ 69.4
เป็ นวุฒิกำรศึ กษำด้ำนสังคมสงเครำะห์ ศำสตร์ มำกที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 22.3 รองลงมำเป็ นวุฒิกำรศึ กษำด้ำน
สังคมศำสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 20.5 ที่เหลือมีวฒ
ุ ิกำรศึกษำอื่นๆ จบกำรศึกษำระดับปริ ญญำโทคิดเป็ นร้อยละ 30.0
เป็ นวุฒิกำรศึ กษำด้ำนสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ มำกที่ สุดคิ ดเป็ นร้อยละ 13.8 ที่ เหลือมีวุฒิกำรศึ กษำอื่นๆ และ
ปริ ญญำเอกร้อยละ 0.6 ตำมลำดับ ส่วนใหญ่ดำรงตำแหน่งงำนในปั จจุบนั เป็ นนักสังคมสงเครำะห์คิดเป็ นร้อยละ
56.0 รองลงมำคือนักพัฒนำสังคมคิดเป็ นร้อยละ 30.7 และนักพัฒนำชุมชนคิดเป็ นร้อยละ 13.3 ปฏิบตั ิงำนสังกัด
สำนักงำนเทศบำล/องค์กรบริ หำรส่วนตำบล (อ.บ.ต.) คิดเป็ นร้อยละ 42.2 องค์กำรสำธำรณประโยชน์คิดเป็ นร้อย
ละ 27.7 สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดคิดเป็ นร้อยละ 18.7 ศูนย์พฒั นำกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมผูส้ ูงอำยุคิดเป็ นร้อยละ 8.4 โรงพยำบำลศูนย์ และศูนย์บริ กำรสำธำรณสุข มีจำนวนเท่ำกัน คือ คิดเป็ นร้อยละ
1.2 สภำผูส้ ู งอำยุคิดเป็ นร้อยละ 0.6 มีระยะเวลำที่ปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งปั จจุบนั ระยะเวลำปฏิบตั ิงำนต่ำสุ ด 7
เดือน ระยะเวลำปฏิบตั ิงำนสูงสุด 35 ปี ระยะเวลำปฏิบตั ิงำนเฉลี่ย 9.3 ปี อยูใ่ นช่วง 6-12 ปี และ 27 ปี ขึ้นไปคิดเป็ น
ร้อยละ 34.9 เท่ำกัน ช่วง 13–19 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.2 ช่วง 7 เดือน-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 9.0 และช่วง 20 26 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 6.0
2. กำรรับรู ้บทบำทและหน้ำที่ ของนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่
ผูส้ ูงอำยุ พบว่ำ ในภำพรวม นักสังคมสงเครำะห์ส่วนใหญ่มีกำรรับรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ของนัก
สังคมสงเครำะห์ในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผูส้ ู งอำยุ มีจำนวน 155 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.4
คน และมีกำรรับรู ้ที่ไม่ถูกต้องจำนวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.6 เมื่อพิจำรณำรำยข้อ พบว่ำนักสังคมสงเครำะห์ที่
มีกำรรับรู ้ที่ถูกต้องว่ำกำรจัดกำรบริ กำรสังคมของนักสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุในประเทศไทยประกอบด้วยกำร
ดูแลผูส้ ู งอำยุโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วมมีจำนวนมำกที่สุด คือ จำนวน 160 คนคิดเป็ นร้อยละ 96.4
รองลงมำคือกำรรับรู ้ที่ถูกต้องว่ำกำรดูแลผูส้ ู งอำยุท้ งั ด้ำนกำรป้ องกัน ส่ งเสริ ม แก้ไช ฟื้ นฟู พัฒนำ มีจำนวน 159
คนคิดเป็ นร้อยละ 95.8 และมีกำรรับรู ้ที่ถูกต้องว่ำกำรจัดกำรบริ กำรสังคมของนักสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ู งอำยุใน
ประเทศไทยประกอบด้วยกำรดูแลผูส้ ูงอำยุโดยทีมสหวิชำชีพมีจำนวนน้อยที่สุด คือ จำนวน 148 คนคิดเป็ นร้อยละ
89.2 ดังตำรำงที่ 1
ตำรำงที่ 1 จำนวนและร้อยละกำรรับรู ้ บทบำทและหน้ำที่ ของนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำง
สังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
กำรรับรู ้
กำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
1. กำรดู แลผูส้ ู งอำยุแบบองค์รวมทั้งด้ำนร่ ำงกำย-จิ ตใจสังคม

เห็นด้วย
(ถูกต้อง)
157
(94.6)

ไม่แน่ใจ
(ไม่ถูกต้อง)
9
(5.4)

ไม่เห็นด้วย
(ไม่ถูกต้อง)
0
(0.0)
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ตำรำงที่ 1 จำนวนและร้อยละกำรรับรู ้ บทบำทและหน้ำที่ ของนักสังคมสงเครำะห์ ในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำง
สังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ (ต่อ)
กำรรับรู ้
กำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
2. กำรดูแลผูส้ ูงอำยุโดยทีมสหวิชำชีพ
3. กำรดูแลผูส้ ูงอำยุโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่ วม
4. กำรดูแลผูส้ ูงอำยุท้ งั ด้ำนกำรป้ องกัน ส่งเสริ ม แก้ไข ฟื้ นฟู
พัฒนำ
5. ชุดของกำรบริ กำรที่ทำให้ผูส้ ู งอำยุได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
ตำมกฎหมำย
6. ชุดของกำรช่วยเหลือที่มีประสิ ทธิ ภำพ ประสิ ทธิ ผล และ
คุม้ ทุน
7. กระบวนกำรบริ กำรที่ประกอบด้วยบริ กำรโดยตรง กำร
ประสำนงำน กำรส่งต่อ กำรติดตำมผล และกำร
ประเมินผลลัพธ์
รวม

เห็นด้วย
(ถูกต้อง)
148
(89.2)
160
(96.4)
159
(95.8)
157
(94.6)
155
(93.4)

ไม่แน่ใจ
(ไม่ถูกต้อง)
17
(10.2)
6
(3.6)
7
(4.2)
9
(5.4)
11
(6.6)

ไม่เห็นด้วย
(ไม่ถูกต้อง)
1
(0.6)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

152
(91.6)

13
(7.8)

1
(0.6)

155
(93.4)

9
(5.4)

2
(1.2)

3. กำรปฏิบตั ิงำนจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ู งอำยุ พบว่ำ ในรอบ 1 ปี ที่ผำ่ นมำ นัก
สังคมสงเครำะห์ได้ปฏิบตั ิงำนจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ู งอำยุ ทั้งในภำพรวม ด้ำนกระบวนกำร
และด้ำนประเภทบริ กำรสังคม อยูใ่ นระดับบำงรำย มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.43 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.83,
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.36 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.89 และ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ3.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ
0.89 ตำมลำดับ ดังตำรำงที่ 2
เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำในด้ำนกระบวนกำรปฏิ บัติงำนจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่
ผูส้ ูงอำยุ นักสังคมสงเครำะห์ได้เชื่อมโยงผูส้ ูงอำยุกบั เครื อข่ำยทำงสังคม มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด เท่ำกับ 4.12 รองลงมำคือ
ประสำนควำมร่ วมมือจำกชุมชนในกำรดูแลผูส้ ูงอำยุ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.08 ซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิงำนในระดับเกือบทุก
รำย และนักสังคมสงเครำะห์ได้เตรี ยมควำมพร้อมของครอบครัวของผูส้ ู งอำยุในกำรยุติบริ กำร มีค่ำเฉลี่ยต่ำสุ ด
เท่ำกับ 2.73 รองลงมำคือกำรเตรี ยมควำมพร้อมของผูส้ ู งอำยุในกำรยุติบริ กำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.78 ซึ่ งเป็ นกำร
ปฏิบตั ิงำนในระดับบำงรำย ด้ำนประเภทบริ กำร นักสังคมสงเครำะห์ได้ให้กำรปรึ กษำแก่ผสู ้ ู งอำยุแบบกลุ่ม และ
ช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุให้ได้รับบริ กำรด้ำนเบี้ยยังชีพมีค่ำเฉลี่ยสูงสุด เท่ำกันคือ 3.98 รองลงมำคือช่วยเหลือผูส้ ู งอำยุให้
ได้รับบริ กำรด้ำนเบี้ยยังชี พมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.96 ซึ่ งเป็ นกำรปฏิบตั ิงำนในระดับเกือบทุกรำย และนักสังคม
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สงเครำะห์ได้ให้กำรปรึ กษำแก่ผสู ้ ู งอำยุแบบรำยบุคคล มีค่ำเฉลี่ยต่ ำสุ ด เท่ำกับ 2.73 รองลงมำคือสนับสนุนหรื อ
เป็ นตัวแทนให้ผสู ้ ูงอำยุได้รับบริ กำรสังคมตำมสิ ทธิที่กฎหมำยกำหนด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.90 ซึ่งเป็ นกำรปฏิบตั ิงำน
ในระดับบำงรำย
ตำรำงที่ 2 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรปฏิบตั ิงำนในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่
ผูส้ ูงอำยุ โดยรวม
กำรปฏิบตั ิงำนในกำรจัดกำรบริ กำรสังคมแก่
ค่ำเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผูส้ ูงอำยุในประเทศไทย
3.36
กระบวนกำร
0.89
บำงรำย
3.47
ประเภทบริ กำร
0.89
บำงรำย
3.43
รวม
0.83
บำงรำย
4. ควำมต้องกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ู งอำยุ พบว่ำ นัก
สังคมสงเครำะห์มีควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำควำมรู ้และทักษะในกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่
ผูส้ ู งอำยุ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.00 ส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.62 โดยที่ มีควำม
ต้องกำรควำมรู ้เรื่ องพัฒนำกำรผูส้ ูงอำยุ และกำรสอนหรื อแนะนำ (consult) ทำงวิชำชีพมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกัน
คือ 4.48 ส่ วนเบี่ ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.65 รองลงมำคือควำมรู ้เรื่ องโรคทำงร่ ำงกำยของผูส้ ู งอำยุ มีค่ำเฉลี่ ย
เท่ำกับ 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.63 ดังตำรำงที่ 3
ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในกำรจัดกำรรำยบุคคล
ทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
ควำมต้องกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
1 ควำมรู ้เรื่ องพัฒนำกำรผูส้ ูงอำยุ
0 ควำมรู ้เรื่ องโรคทำงร่ ำงกำยของผูส้ ูงอำยุ
3 ควำมรู ้เรื่ องโรคจิตเวชผูส้ ูงอำยุ
4 ควำมรู ้และทักษะในกำรสัมภำษณ์ผสู ้ ูงอำยุ
5 ควำมรู ้และทักษะในกำรสัมภำษณ์สมำชิกในครอบครัวของผูส้ ูงอำยุ

ค่ำเฉลี่ย
4.48
มำก
4.47
มำก
4.43
มำก
4.36
มำก
4.32
มำก

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
0.65
0.63
0.72
0.76
0.76
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ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในกำรจัดกำรรำยบุคคล
ทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ (ต่อ)
ควำมต้องกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
6 ควำมรู ้และทักษะกำรให้กำรปรึ กษำแก่ผสู ้ ูงอำยุ
7 ควำมรู ้และทักษะกำรให้กำรปรึ กษำแก่ครอบครัวของผูส้ ูงอำยุ
8 ควำมรู ้และทักษะในกำรสังเกตพฤติกรรมของผูส้ ูงอำยุและสมำชิก
ในครอบครัว
9 ควำมรู ้และทักษะในกำรสัมภำษณ์ญำติหรื อเพื่อนบ้ำนของผูส้ ูงอำยุ
10 ควำมรู ้และทักษะในกำรทำพฤติกรรมบำบัดแก่ผสู ้ ูงอำยุ
11 ควำมรู ้และทักษะกำรทำกิจกรรมนันทนำกำรแก่ผสู ้ ูงอำยุ
12 ควำมรู ้และทักษะในกำรทำครอบครัวบำบัดแก่ผสู ้ ูงอำยุ
13 ควำมรู ้และทักษะในกำรทำจิตบำบัดแก่ผสู ้ ูงอำยุ
14 ควำมรู ้เรื่ องภำวะวิกฤติในผูส้ ูงอำยุ
15 ควำมรู ้เรื่ องโรคบอบช้ ำทำงจิตใจภำยหลังเผชิญเหตุกำรณ์วกิ ฤต
(PTSD) ในผูส้ ูงอำยุ
16 ควำมรู ้และทักษะในกำรช่วยเหลือจิตใจผูส้ ูงอำยุในภำวะวิกฤต
(crisis intervention)
17 กำรฝึ กอบรมกลวิธีกำรจัดกำรกับควำมเครี ยดของตนเอง
18 กำรสอนหรื อแนะนำ (consult) ทำงวิชำชีพ
19 กำรนิเทศทำงวิชำชีพในแต่ละ case
20 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุตำมวิชำชีพ

ค่ำเฉลี่ย
4.29
มำก
4.30
มำก
4.27
มำก
4.17
มำก
3.92
มำก
3.89
มำก
3.81
มำก
3.84
มำก
4.15
มำก
3.83
มำก
4.13
มำก
4.25
มำก
4.48
มำก
4.29
มำก
4.25
มำก

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
0.82
0.81
0.84
0.87
1.07
1.05
1.12
1.18
0.90
1.13
0.93
0.84
0.65
0.81
0.83
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ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ควำมต้องกำรได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำชีพในกำรจัดกำรรำยบุคคล
ทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ (ต่อ)
ควำมต้องกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
21 คู่มือกำรปฏิบตั ิงำนช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุแบบทีมสหวิชำชีพ
21 ใบประกอบวิชำชีพ
03 กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรปฏิบตั ิงำนตำมวิชำชีพ
04 กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุ
25 ข้อมูลของหน่วยงำนอื่นที่ปฏิบตั ิงำนช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุ
26 งบประมำณในกำรปฏิบตั ิงำนช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุและครอบครัว
27 สวัสดิกำรสังคมอื่นๆ ที่จำเป็ น นอกเหนือจำกที่ระเบียบหรื อ
กฎหมำยกำหนด
28 กำรหยุดพักงำนเป็ นระยะเวลำนำนกว่ำวันหยุดรำชกำร
รวม

ค่ำเฉลี่ย
4.29
มำก
4.27
มำก
4.29
มำก
4.37
มำก
4.34
มำก
4.36
มำก
4.39
มำก
4.34
มำก
4.22
มำก

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
0.79
0.79
0.84
0.76
0.74
0.73
0.74
0.77
0.62

5. ควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรบริ กำรสังคมแก่ผูส้ ู งอำยุในประเทศไทย พบว่ำ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยมี
ควำมคิดเห็ นเกี่ ยวกับกำรจัดกำรบริ กำรสังคมแก่ผสู ้ ู งอำยุดำ้ นสุ ขภำพ ด้ำนกำรศึ กษำ ด้ำนกำรมีงำนทำและกำรมี
รำยได้ และด้ำนบริ กำรสังคมทัว่ ไป ดังนี้
5.1 บริ กำรสังคมด้ำนสุ ขภำพ กำรใช้บริ กำรแผนกผูป้ ่ วยนอกของโรงพยำบำลส่ วนใหญ่ ในวัน
ธรรมดำยังไม่สะดวกและรวดเร็ วและไม่มีช่องทำงพิเศษเฉพำะสำหรับผูส้ ู งอำยุ ตำมมำตรำ 11 ในพระรำชบัญญัติ
ผูส้ ู งอำยุ พ.ศ. 0546 ทำให้ผูส้ ู งอำยุตอ้ งเดิ นทำงมำจองคิวตั้งแต่รุ่งเช้ำเช่นเดี ยวกับผูป้ ่ วยทัว่ ไป กล่ำวคือ เริ่ มจำก
ผูป้ ่ วยที่ นอนบนเปล ต่อมำเป็ นผูป้ ่ วยที่นงั่ บนรถเข็น ผูป้ ่ วยมีใบส่ งตัว ผูป้ ่ วยมีใบนัด และสุ ดท้ำยผูป้ ่ วยไม่ได้นัด
หมำยไว้ล่วงหน้ำ
ผูส้ ูงอำยุที่มำตรวจรักษำหรื อติดตำมผลกำรรักษำที่ไม่ใช่กรณี ฉุกเฉิ น ต้องใช้เวลำประมำณ 4 ชัว่ โมง
และกรณี ฉุกเฉิ นใช้เวลำน้อยที่สุ ดประมำณ 1 ชัว่ โมง แต่ในวันอำทิตย์ โรงพยำบำลบำงแห่ งจะจัดห้องตรวจและ
ห้องจ่ำยยำเฉพำะสำหรับผูส้ ูงอำยุที่มีอำยุ 72 ปี ขึ้นไป
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โรงพยำบำลส่ วนใหญ่จดั เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลผูส้ ู งอำยุ ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบและ
ขั้นตอนกำรให้บริ กำร มรกำรปรับเปลี่ยนห้องน้ ำเอื้อให้ผสู ้ ูงอำยุสะดวกขึ้น เช่น มีรำวจับกันลื่น เป็ นต้น มีกำรแจ้ง
เตือนกำรติดตำมผลกำรรักษำทำงโทรศัพท์หรื อไปรษณี ยบัตร
ผูส้ ู งอำยุส่วนใหญ่ยงั มีควำมลำบำกในกำรเดินทำงมำรับบริ กำรสุ ขภำพด้วยตนเองที่ โรงพยำบำล
และขำดแคลนค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเพื่อกำรดูแลสุ ขภำพ แม้ว่ำผูส้ ู งอำยุจะใช้สิทธิ์ กำรรักษำพยำบำลจำกบัตร
หลักประกันสุ ขภำพ แต่ผสู ้ ู งอำยุส่วนใหญ่มีควำมจำเป็ นต้องใช้ยำนอกบัญชีหลัก ทำให้ตอ้ งขอควำมสงเครำะห์
เรื่ องค่ำรักษำพยำบำล
กรณี เ ข้ำ รั บ กำรรั ก ษำเป็ นผูป้ ่ วยใน ผูส้ ู ง อำยุไ ด้รั บบริ ก ำรจำกงำนสุ ขภำพจิ ต ได้แก่ กำรพูด คุ ย
ปลอบใจ กำรฟังธรรมะ กำรเตรี ยมควำมพร้อมก่อนกำรเสี ยชีวติ
บำงโรงพยำบำลภำครัฐได้รับกำรสนับสนุ นจำกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ต้ งั ศูนย์บริ กำร ณ
บริ เวณศูนย์กลำงของชุมชนภำยนอกโรงพยำบำล มีบริ กำรเยี่ยมบ้ำนผูส้ ู งอำยุโดยที มสหวิชำชีพจำกโรงพยำบำล
ให้บริ กำรเกี่ยวกับกำรส่ งเสริ มสุ ขภำพจิ ตของผูส้ ู งอำยุและผูด้ ูแล โครงกำรป้ องกันผูส้ ู งอำยุหกล้ม พลัดตก และ
ปั ญหำสุ ขภำพจิต จัดตั้งกลุ่มดูแลตนเอง (self-help group) ของผูส้ ู งอำยุกลุ่มเสี่ ยงที่ ป่วยเป็ นโรคหัวใจ ควำมดัน
โลหิ ตสู ง และเบำหวำน โดยมีอำสำสมัครสำธำรณสุ ขประจำศูนย์สำธำรณสุ ขมูลฐำนในชุมชนเป็ นผูจ้ ั ดทำตำรำง
นัดหมำยกำรพบแพทย์ และคอยเตือนผูส้ ูงอำยุในกลุ่มไม่ให้ผิดนัดหมำยกำรพบแพทย์ในกำรติดตำมผลกำรรักษำ
รวมทั้งเป็ นตัวแทนของโรงพยำบำลในกำรดูแลเบื้ องต้นและจัดกิ จกรรมผ่อนคลำยควำมเครี ยดแก่ผูส้ ู งอำยุใน
ชุมชน นอกจำกนี้ ส่งเสริ มให้มีอำสำสมัครดูแลผูส้ ูงอำยุที่บำ้ น
5.2 บริ กำรสังคมด้ำนกำรศึกษำ ผูส้ ู งอำยุในพื้นที่ห่ำงไกลส่ วนใหญ่ยงั อ่ำนเขียนไม่ได้ ทำให้ขำด
ควำมสนใจที่จะรับรู ้ข่ำวสำรเกี่ยวกับผูส้ ู งอำยุ ส่ งผลให้ผสู ้ ู งอำยุเหล่ำนี้ ขำดโอกำสได้รับประโยชน์ตำมสิ ทธิ และ
เป็ นปั จจัยยุ่งยำกต่อกำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่ และอำสำสมัคร ปั จจุบนั องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่ วมกันจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ประจำท้องถิ่น จัดกำรเรี ยนกำรสอนให้ผสู ้ ู งอำยุเขียนอ่ำนได้
เป็ นประจำเดือนละ 0 ครั้ง บริ กำรข้อมูลและข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเตรี ยมควำมพร้อมเข้ำสู่ วยั ผูส้ ู งอำยุ ควำมรู ้ในกำร
ดูแลสุขภำพของผูส้ ูงอำยุ และบริ กำรด้ำนกำรศึกษำอื่นๆ รวมทั้งฟื้ นฟูควำมรู ้แก่อำสำสมัครสำธำรณสุ ข และอบรม
แก่อำสำสมัครดูแลผูส้ ูงอำยุ นอกจำกนี้มีกำรส่งเสริ มให้ผสู ้ ูงอำยุแสดงและถ่ำยทอดภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น กำรซอ
กำรอ่ำนค่ำว กำรจ้อย ซึ่งเป็ นศิลปะพื้นบ้ำนของภำคเหนือ เป็ นต้น
5.3 บริ กำรสังคมด้ำนกำรมีรำยได้และกำรมีงำนทำ พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ร่ วมกับองค์กำรบริ หำรส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริ มผูส้ ูงอำยุประยุกต์ภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
กำรประกอบอำชี พหำรำยได้เลี้ยงตนเอง และหำแหล่งจัดจำหน่ ำย หรื อฝึ กอำชี พแก่ผูส้ ู งอำยุและครอบครัว ให้
ผูส้ ูงอำยุรำยบุคคลหรื อรวมกันเป็ นกลุ่มกูย้ มื เงินกองทุนผูส้ ูงอำยุ เพื่อให้ผสู ้ ู งอำยุสำมำรถพึ่งพำตนเอง หรื อทำเป็ น
งำนอดิเรกซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อสุขภำพกำยและจิตใจของผูส้ ูงอำยุ เช่น งำนฝี มือ เป็ นต้น
5.4 บริ กำรสังคมทัว่ ไป พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุ ษย์จงั หวัดร่ วมกับองค์กำรบริ หำร
ส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเครื อข่ำยอำสำสมัครดูแลผูส้ ูงอำยุเพื่อป้ องกันผูส้ ู งอำยุถูกทำรุ ณ
และทอดทิ้ง รวมทั้งดูแลผูส้ ู งอำยุที่อยูเ่ พียงลำพัง จัดกิจกรรมทำงสังคมแก่ผสู ้ ู งอำยุเพื่อให้ผสู ้ ู งอำยุมีควำมสุ ข เช่น
วันผูส้ ูงอำยุ กำรออกกำลังกำย ประเพณี ทำงศำสนำ เป็ นต้น
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กำรอำนวยควำมสะดวกแก่ผสู ้ ูงอำยุในกำรลงทะเบียนและได้รับเบี้ยยังชีพรำยเดือน ตลอดจนสร้ำง
กำรยอมรับทำงสังคมแก่ผสู ้ ูงอำยุ โดยสนับสนุนให้ผสู ้ ูงอำยุมีส่วนร่ วมในกิจกำรทำงสังคมในชุมชน
5.5 ควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุ งบริ กำรสังคมสำหรับผูส้ ูงอำยุ
1) ควรมีบริ กำรสังคมด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมแก่ผสู ้ ู งอำยุ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรให้ควำมรู ้
เกี่ ยวกับกฎหมำยที่ ผูส้ ู งอำยุตอ้ งทรำบ ตลอดจนมีกำรส่ งต่อผูส้ ู งอำยุที่มีปัญหำด้ำนกฎหมำยให้กบั หน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์ให้คำปรึ กษำด้ำนกฎหมำยของสำนักงำนอัยกำรจังหวัด เป็ นต้น
0) ควรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ต่ำง ๆ ของผูส้ ู งอำยุ เช่นกำรลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอำยุผ่ำนแกนนำชุมชน เสี ยงตำมสำยของหมู่บำ้ น วิทยุชุมชน เป็ นต้น ซึ่ งทำให้ผูส้ ู งอำยุเข้ำถึงสิ ทธิ
ประโยชน์มำกขึ้น
3) กำรสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพ รำยละ 0,222 บำท ควรแก้ไขปั ญหำกำรส่ งเอกสำรล่ำช้ำเกิ น
กำหนด 30 วัน โดยอนุญำตให้ประสำนกับเจ้ำหน้ำที่ทำงโทรศัพท์
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรกำหนดแผนพัฒนำผุส้ ู งอำยุ โดยออกเทศบัญญัติหรื อ
ข้อบัญญัติ เพื่อให้มีแผนงำนและกิจกรรมของผูส้ ูงอำยุในแต่ละปี
5) ทุกหน่ วยงำนที่ ให้บริ กำรสังคมแก่ผูส้ ู งอำยุควรร่ วมกันบูรณำกำรบริ กำรแก่ผุส้ ู งอำยุแบบ
องค์รวม
6) ควรมีสำยด่วนบริ กำรช่วยเหลือผูส้ ูงอำยุที่ประสบปั ญหำให้ชดั เจนกว่ำที่เป็ นอยู่
5.6 ควำมคิดเห็นต่อมำตรฐำนสมรรถนะกำรจัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์ แก่ผสู ้ ู งอำยุ พบว่ำ ผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยมีขอ้ เสนอแนะว่ำ ผูป้ ฏิ บตั ิงำนเป็ นผูจ้ ัดกำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์ แก่ผูส้ ู งอำยุควรมี
อุดมกำรณ์ ไม่มีอคติ มีอธั ยำศัย ดี ใจเย็น เอื้ ออำทร พร้อมที่ จะช่วยเหลือผูส้ ู งอำยุ ต้องให้เกี ยรติและปฏิ บตั ิต่อ
ผูส้ ูงอำยุในฐำนะผูอ้ ำวุโสกว่ำ เคำรพในศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ของผูส้ ูงอำยุ และต้องมีควำมรู ้เฉพำะด้ำน เช่น กำร
ส่ งต่อและติดตำมข้อมูล กำรให้คำปรึ กษำแก่ผูส้ ู งอำยุ องค์ควำมรู ้ด้ำนจิ ตวิทยำ ควำมรู ้เรื่ องกฎหมำยและสิ ทธิ
ประโยชน์ของผูส้ ูงอำยุ
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุ ษย์ควรสนับสนุ น
งบประมำณ และกำรจัดหลักสู ตรเพื่ อให้มีกำรพัฒนำนักสังคมสงเครำะห์ ให้สำมำรถเป็ นผูจ้ ดั กำรรำยบุคคลทำง
สังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุอย่ำงจริ งจัง เป็ นหลักสูตรที่ให้ควำมรู ้ทกั ษะและประสบกำรณ์คู่ขนำนกัน ในลักษณะ
เรี ยนทฤษฎีควบคู่กบั กำรฝึ กปฏิบตั ิในสถำนที่ทำงำนจริ ง และเปิ ดโอกำสให้นกั สังคมสงเครำะห์ได้พฒั นำอย่ำงเท่ำ
เทียม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ นักสังคมสงเครำะห์ที่อยูห่ ่ำงไกล ที่ตอ้ งรับภำระงำนอย่ำงหนัก บำงหน่วยงำนมีนกั สังคม
สงเครำะห์เพียงคนเดียว ต้องรับผิดชอบงำนระดับจังหวัด ทั้งเชิงรุ ก แก้ไขปั ญหำ และฟื้ นฟูสภำพ ที่ไม่สะดวกจะ
เข้ำรับกำรฝึ กอบรมแบบชั้นเรี ยนเพียงอย่ำงเดียวในระยะเวลำนำน
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิกำร กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ควรสนับสนุนให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำบันอุดมศึกษำจัดทำหลักสู ตรพัฒนำนักสังคมสงเครำะห์ ให้สำมำรถเป็ นผูจ้ ดั กำร
รำยบุ คคลทำงสังคมสงเครำะห์ แก่ ผูส้ ู งอำยุที่ได้มำตรฐำน และดำเนิ นกำรโดยยึดปรัชญำกำรศึ กษำตลอดชี วิต
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เพื่ อให้นักสังคมสงเครำะห์ ไ ด้พ ฒ
ั นำตนเองอย่ำ งต่ อเนื่ อ ง โดยเฉพำะอย่ำ งยิ่ง นัก สัง คมสงเครำะห์ ที่มี ควำม
จำเป็ นต้องได้รับกำรประเมินตำมมำตรฐำนทุก 3 ปี ตำมข้อกำหนดส่งเสริ มกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่ งชำติวำ่ ด้วย
มำตรฐำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ.2550 ออกตำมมำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
พ.ศ.0546 โดยคำนึงถึงหลักกำร 4 ประกำร
หลักกำรที่ 1 กำรปฏิสัมพันธ์และสัมพันธภำพระหว่ำงผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน (mentor-friend relationship)
เป็ นขั้นตอนสำคัญในกำรเป็ นแบบอย่ำงของกำรเชื่ อมโยงทฤษฎี สู่กำรปฏิ บตั ิ และหล่อหลอมผูเ้ รี ยนไปเป็ นนัก
สังคมสงเครำะห์จดั กำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุที่ได้มำตรฐำน
หลักกำรที่ 0 กำรศึกษำตลอดชีวติ (lifelong education) เนื่องจำกนักสังคมสงเครำะห์เป็ นวิชำชีพที่ช่วย
ให้สังคมทำหน้ำที่ได้ดีข้ ึนเพื่อเอื้อต่อกำรดำเนิ นชีวิตที่มีคุณภำพของประชำชน และช่วยให้ประชำชนทำหน้ำที่ ดี
ขึ้นและสำมำรถอยู่ในสังคมได้ ในขณะที่ สังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ซึ่ งส่ งผลกระทบทั้งเป็ นปั จจัยที่
เอื้ออำนวยและอุปสรรคในกำรทำหน้ำที่ของประชำชนในสังคมนั้นๆ ดังนั้น นักสังคมสงเครำะห์จึงจำเป็ นต้อง
พัฒนำตนเองให้มีควำมรู ้และควำมสำมำรถในกำรจัดบริ กำรสังคมให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เท่ำทันควำม
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวตลอดเวลำ และสำมำรถช่วยเหลือผูส้ ู งอำยุให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ อย่ำงทัว่ ถึง
เหมำะสม และเป็ นธรรม นอกจำกนี้ ยงั ต้องดำรงกำรปฏิ บตั ิงำนให้ได้ตำมมำตรฐำนของวิชำชี พ หมำยถึง กำร
ปฏิ บตั ิงำนตำมหลักวิชำกำร และจรรยำบรรณทำงวิชำชี พสังคมสงเครำะห์ ตลอดจนยึดมัน่ ในปรัชญำ หลักกำร
วิธีกำร กระบวนกำร และเทคนิ คทำงสังคมสงเครำะห์ ซึ่ งจะต้องพัฒนำตนเองด้วย กำรเพิ่มพูนควำมรู ้และทักษะ
ในกำรปฏิ บัติงำนอย่ำงต่อเนื่ อง อี กทั้ง ควำมใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน เปิ ดกว้ำงรั บแนวคิดและข้อมูลใหม่ๆ และพร้ อมจะ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (curiosity and openness to lifelong learning) เป็ นคุณสมบัติหนึ่ งของนักสังคมสงเครำะห์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับปรัชญำกำรศึกษำของกำรศึกษำทำงไกลที่มุ่งจัดกำรศึกษำตลอดชีวติ แก่ประชำชนทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกกลุ่ม
หลักกำรที่ 3 ควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (fair education) เนื่ องจำกพื้นที่ในชนบทส่ วนใหญ่มีกลุ่ม
ด้อยโอกำสที่ เข้ำไม่ถึงสิ ทธิ ต่ำงๆ รวมทั้งผูส้ ู งอำยุ ในพื้นที่ เหล่ำนี้ มกั ขำดแคลนนักสังคมสงเครำะห์ทำหน้ำที่
ช่ วยเหลื อกลุ่มคนเหล่ำนี้ จึ งมี ควำมจำเป็ นต้องเปิ ดโอกำสทำงกำรศึ กษำให้แก่ บุคคลที่ ตอ้ งกำรเป็ นนักสังคม
สงเครำะห์จดั กำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุ
หลักกำรที่ 4 ควำมผูกพันกับวิชำชีพ (professional engagement) กำรพัฒนำทำงวิชำชีพของนักสังคม
สงเครำะห์เป็ นกำรเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะ และวิสยั ทัศน์ ซึ่งช่วยยกระดับนักสังคมสงเครำะห์ท้ งั ด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน
และด้ำนส่ วนตัว ทำให้นักสังคมสงเครำะห์มีสมรรถนะเพิ่มขึ้ น สำมำรถปฏิ บตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ผลและ
ประสิ ทธิภำพ จึงเป็ นกำรเพิม่ คุณค่ำให้แก่นกั สังคมสงเครำะห์ ดังนั้น นักสังคมสงเครำะห์ที่ได้รับกำรพัฒนำจึงควร
นำสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นนี้กลับมำช่วยเหลือและพัฒนำประชำชนและชุมชนที่หน่วยงำนสังกัดตั้งอยู่ และพัฒนำงำน
ที่รับผิดชอบให้กำ้ วหน้ำยิง่ ขึ้น
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์ควรจัดทำแผนกำรพัฒนำนักสังคมสงเครำะห์ ให้
สำมำรถเป็ นผูจ้ ดั กำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผสู ้ ูงอำยุโดยกำหนดตำรำงกำรฝึ กอบรมประจำปี เพื่อให้นกั
สังคมสงเครำะห์สมัครเรี ยนได้ตำมควำมสนใจ กำรดำเนิ นกำรควรเป็ นควำมร่ วมมือระหว่ำงกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์กบั สถำบันอุดมศึกษำที่จดั กำรศึกษำทำงไกล โดยกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
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ควำมมัน่ คงของมนุ ษย์รับผิดชอบด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรรั บสมัคร ส่ วนสถำนศึ กษำที่ จัดกำรศึ กษำ
ทำงไกลรับผิดชอบด้ำนกำรพัฒนำและบริ หำรหลักสู ตร ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมแห่ งชำติ สภำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์ และสภำมหำวิทยำลัย และทั้งสองฝ่ ำยร่ วมกันรับผิดชอบ
ด้ำนงบประมำณ และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อเสนอแนะเชิ งงำนวิจยั ควรวิจยั ประเมินควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของนักสังคมสงเครำะห์ ใน
กำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพในกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นผูจ้ ดั กำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์แก่ผูส้ ู งอำยุ ซ้ ำกับนัก
สังคมสงเครำะห์ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนนักสังคมสงเครำะห์ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรจัดสวัสดิ กำร
สังคม พ.ศ. 2546 เรี ยบร้อยแล้ว เพื่อให้ได้สำระของหลักสูตรที่เหมำะสมกับสังคมไทยอย่ำงแท้จริ ง และควรวิจยั
และพัฒนำแบบจำลองหลักสู ตรกำรปฏิ บตั ิงำนเป็ นผูจ้ ดั กำรรำยบุคคลทำงสังคมสงเครำะห์ สังคมแก่ผูส้ ู งอำยุที่
เหมำะกับสังคมไทย
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