ฝ่ ายสวัสดิการสังคม
สานักงาน : ตึกวชิรุณหิศ

โทรศัพท์ : 4220, 4410, 4411, 4797-8

ลักษณะงาน
ฝ่ ายสวัสดิการสังคม ให้บริ การด้านการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แก่ผปู ้ ่ วย ครอบครัว
กลุ่ม ชุ มชน โดยนักสังคมสงเคราะห์วิชาชี พในการใช้ศาสตร์ และศิลป์ ทางวิชาชี พ เพื่อป้ องกัน แก้ไข ฟื้ นฟู
และพัฒนา ให้ส ามารถปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ท างสั งคม ช่ วยเหลื อตนเอง ครอบครั ว และชุ ม ชนได้ ตลอดจน
สามารถปรับและพัฒนาตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อสุ ขภาวะที่ดีในสังคมต่อไป

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

การบริ การช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์และจิตใจของผูป้ ่ วยและครอบครัว
การส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยสามารถเข้าถึงสิ ทธิ ดา้ นการรักษาพยาบาลและสวัสดิการสังคม
สนับสนุนการบริ การทางการแพทย์
สนับสนุนและส่ งเสริ มงานวิชาการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบ
1. งานบริการ
1.1. ให้บริ การผูป้ ่ วยนอก และผูป้ ่ วยใน ที่ ประสบปั ญหาเศรษฐกิ จ สังคม อารมณ์ และจิ ตใจ ที่
เกี่ ย วเนื่ องกับ สุ ข ภาพ และส่ ง ผลกระทบต่ อการรั ก ษาพยาบาลและคุ ณภาพชี วิต นักสั ง คมสงเคราะห์ จะ
ดาเนินการโดย
1.1.1 ให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่มีปัญหาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จาเป็ น
ระหว่างการรักษาพยาบาล
1.1.2 ด้านงานสวัสดิการสาธารณสุ ข นักสังคมสงเคราะห์จะทาหน้าที่ในการดูแล และดาเนินการ
ในการพิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ดา้ นการรักษาพยาบาลตามหลักประกันสุ ขภาพของผูป้ ่ วย ให้สามารถ
เข้าถึงสิ ทธิ ตามที่พึงได้รับ เช่น
- สิ ทธิ บตั รประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
- สิ ทธิ ประกันสังคม
- สิ ทธิราชการ
- สิ ทธิตาม พรบ.คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
- สิ ทธิกองทุนเงินทดแทนแรงงาน

1.1.3 ด้านการวินิจฉัยและบาบัดทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ใ นการ
ประเมินวินิจฉัยข้อมูลทางสังคม เพื่อให้ทราบถึ งสาเหตุ ของปั ญหา เน้นหลักการมีส่วนร่ วมของ
ผูใ้ ช้บริ การและครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.1.4 ด้านการเฝ้ าระวังปั ญหา เป็ นกระบวนการติดตาม สังเกตอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่ อง ใน
รายที่ประสบปั ญหาทางสังคมที่เชื่อ มโยงกับสุ ขภาพ เช่ น ผูป้ ่ วยเด็กและสตรี ที่ถูกกระทาทารุ ณ ผู ้
พิการและทุพพลภาพ สตรี ต้ งั ครรภ์ที่ไม่ตอ้ งการบุตร ผูป้ ่ วยถูกทอดทิ้ง ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ผูป้ ่ วย
ต่างชาติเข้าเมืองผิดกฏหมาย ฯลฯ โดยมีการร่ วมกันดูแลผูป้ ่ วยเป็ นทีมสหสาขา
1.1.5 ด้านการส่ งเสริ มและฟื้ นฟู เป็ นกระบวนการให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งเน้นให้
ผูป้ ่ วยและครอบครัว ได้รับการส่ งเสริ มและฟื้ นฟู ทั้งในด้านสุ ขภาพอนามัย การดูแลตนเอง อาชี พ
และการศึกษา เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหาซ้ าในครอบครัว
และสังคม
1.1.6 ด้านการจัดหาและพัฒนาทรัพยากรทางสังคม เป็ นการจัดการและพัฒนาทรัพยากรทาง
สังคม ด้านต่างๆ อันได้แก่ บุคคล เครื อข่ายทางสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน เงิ น วัสดุและสิ่ งของ
อุปโภค บริ โภค ฯลฯ ในการให้การช่วยเหลือให้ตรงตามสภาพปั ญหา ก่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการ
ใช้ทรัพยากรดังกล่าว
1.2 ด้านการให้บริ การชุ มชน นักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการพยายามให้ชุมชน
เกิ ดความตระหนักในปั ญหาสังคมด้านต่างๆ ที่ชุมชนเผชิ ญอยู่ สามารถร่ วมมือในการแก้ไขและป้ องกัน
ปั ญหา โดยเฉพาะปั ญหาทางด้านสุ ขภาพอนามัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน เช่น ปั ญหาการแพร่ ระบาดของการ
ติดเชื้ อ เอช.ไอ.วี เป็ นต้น ในปั จจุบนั นักสังคมสงเคราะห์ยงั มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายนอก
ในการให้บริ การ การเป็ นวิทยากรเผยแพร่ ความรู ้ การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม และการให้การปรึ กษา
แนะนา ตลอดจนการรณรงค์ดา้ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อการป้ องกันโรค
2. งานวิชาการ
2.1 งานสอนและฝึ กภาคปฏิ บตั ิ ด้านการสังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์และงานสวัสดิ การสังคมแก่
นักศึกษาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
2.2 ร่ วมสอนนิสิตแพทย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ นิสิตแพทย์เวชปฏิบตั ิ
2.3 เป็ นแหล่งศึกษาดูงานสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ และผูส้ นใจ
2.4 เป็ นวิทยากรให้ความรู ้ และการปรึ กษาแนะนาแก่หน่วยงานต่างๆและชุมชน
2.5 จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ทักษะและเทคนิค
ทางสังคมสงเคราะห์เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งความรู ้ทางวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. งานบริหาร
3.1 มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานที่เอื้อต่อการให้บริ การ โดย แบ่งเป็ น

- งานบริ การ
- งานวิชาการ
- งานบริ หาร
- งานพัฒนาคุณภาพ
3.2 มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการ และการวางแผนงาน
3.3 มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จัดทานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ถ่ายทอดสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
อย่างชัดเจน เป็ นระบบ
3.5 มีการทางานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐและหน่วยงาน

การส่ งปรึกษา
1. ผู้ป่วยนอก ที่มีปัญหาค่ารักษาพยาบาลในวันที่มาตรวจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดชาระเงิน เพื่อ
ส่ งปรึ กษานักสังคมสงเคราะห์ได้โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และต้องมีแฟ้ มประวัติการตรวจโรคมาด้วยทุก
ครั้ง หรื อกรณี ตอ้ งการปรึ กษาปั ญหาอื่นๆ สามารถติดต่อได้โดยตรง ณ จุดบริ การ
2. ผู้ป่วยใน สามารถส่ งปรึ กษาได้โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ได้จากหอผูป้ ่ วย

เรื่องทีส่ ่ งปรึกษานักสั งคมสงเคราะห์
กลุ่มปัญหา
1. ปั ญหาด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นปัญหา/บริการทีใ่ ห้
- ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายระหว่างการรักษา
- ค่าครองชีพ
- ประสานทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา
- พิจารณาเข้าโครงการโรคค่าใช้จ่ายสู งต่างๆ
- จัดหาอุปกรณ์หรื อเวชภัณฑ์ เช่น ไม้เท้า เก้าอี้เข็น ฯลฯ

2. ปัญหาการขาดการรักษา

เช่น การติดตามผูป้ ่ วย การค้นหาสาเหตุการรักษา

3. ปัญหาด้านอารมณ์ จิตใจ ให้บริ การการปรึ กษา ให้กาลังใจ ให้คาแนะนา
4. ปั ญหาด้านสิ ทธิการ

- สิ ทธิ ไม่ถูกต้อง / ไม่มีสิทธิ

รักษาพยาบาล เช่น สิ ทธิ บตั ร - ไม่เข้าใจการใช้สิทธิ
ทอง สิ ทธิผพู้ ิการ สิ ทธิ พรบ. - ไม่มีหลักฐาน / สถานภาพทางกฎหมาย
5. การเฝ้ าระวังปัญหา

เช่น การเฝ้ าระวังการถูกทอดทิ้ง การป้ องกันการถูกกระทาซ้ า ฯลฯ

6. การฟื้ นฟู

เช่น กลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรังต่างๆ

จุดบริการ
ฝ่ ายสวัสดิการสังคม ให้บริ การตามวันและเวลาราชการ โดยมีจุดบริ การดังนี้คือ
จุดบริการ
ตึกวชิรุณหิศ

บริการ
- หัวหน้าฝ่ ายสวัสดิการสังคม
- งานธุรการ
- ผูป้ ่ วยใน ( ยกเว้นผูป้ ่ วยฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์ และ

โทรติดต่ อ
4410
4220/4411
4220/4411/4797-8

ฝ่ ายสู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา )
- ผูป้ ่ วยหน่วยอุบตั ิเหตุ-ฉุกเฉิ น
- ผูป้ ่ วยนอก ( คลินิกต่างๆนอกตึกภปร. )
ตึกภปร.ชั้น 1

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายอายุรศาสตร์

5445

ตึกภปร.ชั้น 3

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายอายุรศาสตร์

5398

ตึกภปร.ชั้น 5

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายออร์ โธปิ ดิกส์และฝ่ ายเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู

5339

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายศัลยศาสตร์
ตึกภปร.ชั้น 7

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายสู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา

5303

ตึกภปร.ชั้น 9

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์

5257

ตึกภปร.ชั้น 11

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายโสต ศอ นาสิ กวิทยาและฝ่ ายจักษุวทิ ยา

5207

ตึกภปร.ชั้น 12

ผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายจิตเวชศาสตร์ และฝ่ ายทันตกรรม

5178

ตึกสก.ชั้น 10

ผูป้ ่ วยในฝ่ ายกุมารเวชศาสตร์

ตึกนวมินทราชินี ชั้น 4

ผูป้ ่ วยในฝ่ ายสู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา

3310/4910
4806

