
ฝ่ายสวสัดกิารสังคม  
 
ส านกังาน  :  ตึกวชิรุณหิศ    โทรศพัท ์ :  4220, 4410, 4411, 4797-8 
 

ลกัษณะงาน 
  ฝ่ายสวสัดิการสังคม ใหบ้ริการดา้นการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทยแ์ก่ผูป่้วย  ครอบครัว  
กลุ่ม ชุมชน โดยนกัสังคมสงเคราะห์วิชาชีพในการใชศ้าสตร์และศิลป์ทางวิชาชีพ เพื่อป้องกนั แกไ้ข ฟ้ืนฟู
และพฒันา   ให้สามารถปฏิบติัหน้าท่ีทางสังคม ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้   ตลอดจน
สามารถปรับและพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  เพื่อสุขภาวะท่ีดีในสังคมต่อไป 

 

พนัธกจิ 
1. การบริการช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจ สังคม อารมณ์และจิตใจของผูป่้วยและครอบครัว 
2. การส่งเสริมใหผู้ป่้วยสามารถเขา้ถึงสิทธิดา้นการรักษาพยาบาลและสวสัดิการสังคม 
3. สนบัสนุนการบริการทางการแพทย ์
4. สนบัสนุนและส่งเสริมงานวิชาการสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการสังคม 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
1. งานบริการ 

1.1.  ให้บริการผูป่้วยนอก และผูป่้วยใน ท่ีประสบปัญหาเศรษฐกิจ  สังคม  อารมณ์และจิตใจ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลและคุณภาพชีวิต นักสังคมสงเคราะห์จะ
ด าเนินการโดย 

1.1.1  ใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยท่ีมีปัญหาค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ  าเป็น
ระหวา่งการรักษาพยาบาล 

  1.1.2  ดา้นงานสวสัดิการสาธารณสุข  นกัสังคมสงเคราะห์จะท าหนา้ท่ีในการดูแล และด าเนินการ
ในการพิทกัษสิ์ทธิประโยชน์ดา้นการรักษาพยาบาลตามหลกัประกนัสุขภาพของผูป่้วย ให้สามารถ
เขา้ถึงสิทธิตามท่ีพึงไดรั้บ เช่น 

- สิทธิบตัรประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
- สิทธิประกนัสังคม 
- สิทธิราชการ 
- สิทธิตาม พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 
- สิทธิกองทุนเงินทดแทนแรงงาน 

 



1.1.3    ด้านการวินิจฉัยและบ าบดัทางสังคม โดยใช้กระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ในการ
ประเมินวินิจฉัยขอ้มูลทางสังคม เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เน้นหลกัการมีส่วนร่วมของ
ผูใ้ชบ้ริการและครอบครัว ใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
1.1.4 ดา้นการเฝ้าระวงัปัญหา เป็นกระบวนการติดตาม สังเกตอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ใน
รายท่ีประสบปัญหาทางสังคมท่ีเช่ือมโยงกบัสุขภาพ เช่น ผูป่้วยเด็กและสตรีท่ีถูกกระท าทารุณ ผู ้
พิการและทุพพลภาพ  สตรีตั้งครรภ์ท่ีไม่ตอ้งการบุตร  ผูป่้วยถูกทอดทิ้ง  ผูป่้วยโรคเร้ือรัง ผูป่้วย
ต่างชาติเขา้เมืองผดิกฏหมาย ฯลฯ โดยมีการร่วมกนัดูแลผูป่้วยเป็นทีมสหสาขา 
1.1.5 ดา้นการส่งเสริมและฟ้ืนฟู เป็นกระบวนการให้การช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้ให้
ผูป่้วยและครอบครัว ไดรั้บการส่งเสริมและฟ้ืนฟู ทั้งในดา้นสุขภาพอนามยั การดูแลตนเอง  อาชีพ
และการศึกษา เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาซ ้ าในครอบครัว
และสังคม 
1.1.6 ดา้นการจดัหาและพฒันาทรัพยากรทางสังคม เป็นการจดัการและพฒันาทรัพยากรทาง
สังคม ดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ บุคคล เครือข่ายทางสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน เงิน วสัดุและส่ิงของ
อุปโภค บริโภค ฯลฯ ในการใหก้ารช่วยเหลือใหต้รงตามสภาพปัญหา ก่อให้เกิดความคุม้ค่าในการ
ใชท้รัพยากรดงักล่าว 

1.2   ดา้นการให้บริการชุมชน นกัสังคมสงเคราะห์ มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการพยายามให้ชุมชน 
เกิดความตระหนักในปัญหาสังคมด้านต่างๆ ท่ีชุมชนเผชิญอยู่  สามารถร่วมมือในการแกไ้ขและป้องกนั
ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาทางดา้นสุขภาพอนามยัท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน  เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของการ
ติดเช้ือ เอช.ไอ.วี เป็นตน้  ในปัจจุบนันกัสังคมสงเคราะห์ยงัมีการประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆภายนอก
ในการให้บริการ  การเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้   การปรับเปล่ียนพฤติกรรม   และการให้การปรึกษา
แนะน า  ตลอดจนการรณรงคด์า้นการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการป้องกนัโรค 
 
2.   งานวชิาการ 

2.1 งานสอนและฝึกภาคปฏิบติัด้านการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทยแ์ละงานสวสัดิการสังคมแก่
นกัศึกษาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2.2 ร่วมสอนนิสิตแพทย ์ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั 
2.3 เป็นแหล่งศึกษาดูงานส าหรับผูป้ฏิบติังานสังคมสงเคราะห์ และผูส้นใจ 
2.4 เป็นวทิยากรใหค้วามรู้ และการปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆและชุมชน 
2.5 จดัท าโครงการพฒันาบุคลากรทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้บุคลากรไดรั้บความรู้ ทกัษะและเทคนิค

ทางสังคมสงเคราะห์เพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งความรู้ทางวชิาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. งานบริหาร 

3.1 มีการจดัโครงสร้างภายในหน่วยงานท่ีเอ้ือต่อการใหบ้ริการ โดย แบ่งเป็น  



- งานบริการ 
- งานวชิาการ 
- งานบริหาร 
- งานพฒันาคุณภาพ 

3.2 มีการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ และการวางแผนงาน 
3.3 มีการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
3.4 จดัท านโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ก าหนดแนวทางปฏิบติั  ถ่ายทอดสู่ผูป้ฏิบติังาน

อยา่งชดัเจน เป็นระบบ 
3.5 มีการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายของรัฐและหน่วยงาน 
 

การส่งปรึกษา 
1. ผู้ป่วยนอก  ท่ีมีปัญหาค่ารักษาพยาบาลในวนัท่ีมาตรวจ  สามารถแจง้เจา้หนา้ท่ี ณ จุดช าระเงิน เพื่อ

ส่งปรึกษานกัสังคมสงเคราะห์ไดโ้ดยผา่นระบบคอมพิวเตอร์ และตอ้งมีแฟ้มประวติัการตรวจโรคมาดว้ยทุก
คร้ัง  หรือกรณีตอ้งการปรึกษาปัญหาอ่ืนๆ สามารถติดต่อไดโ้ดยตรง ณ จุดบริการ 

2. ผู้ป่วยใน สามารถส่งปรึกษาไดโ้ดยผา่นระบบคอมพิวเตอร์ไดจ้ากหอผูป่้วย 
 

เร่ืองทีส่่งปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ 
กลุ่มปัญหา ประเด็นปัญหา/บริการทีใ่ห้ 

1.  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ -  ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าใชจ่้ายระหวา่งการรักษา 

-  ค่าครองชีพ 

-  ประสานทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา 

-  พิจารณาเขา้โครงการโรคค่าใชจ่้ายสูงต่างๆ 

-  จดัหาอุปกรณ์หรือเวชภณัฑ ์เช่น ไมเ้ทา้ เกา้อ้ีเขน็ ฯลฯ 

2.  ปัญหาการขาดการรักษา เช่น การติดตามผูป่้วย การคน้หาสาเหตุการรักษา 

3.  ปัญหาดา้นอารมณ์ จิตใจ ใหบ้ริการการปรึกษา ใหก้ าลงัใจ ใหค้  าแนะน า 

4.  ปัญหาดา้นสิทธิการ

รักษาพยาบาล เช่น สิทธิบตัร

ทอง สิทธิผูพ้ิการ สิทธิ พรบ. 

-  สิทธิไม่ถูกตอ้ง / ไม่มีสิทธิ 

-  ไม่เขา้ใจการใชสิ้ทธิ 

-  ไม่มีหลกัฐาน / สถานภาพทางกฎหมาย 

5.  การเฝ้าระวงัปัญหา เช่น การเฝ้าระวงัการถูกทอดทิ้ง การป้องกนัการถูกกระท าซ ้ า ฯลฯ 

6.  การฟ้ืนฟู เช่น กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรังต่างๆ 



 
จุดบริการ 
ฝ่ายสวสัดิการสังคม ใหบ้ริการตามวนัและเวลาราชการ โดยมีจุดบริการดงัน้ีคือ 
 

จุดบริการ บริการ โทรติดต่อ 

ตึกวชิรุณหิศ -  หวัหนา้ฝ่ายสวสัดิการสังคม 

- งานธุรการ 

-  ผูป่้วยใน ( ยกเวน้ผูป่้วยฝ่ายกุมารเวชศาสตร์และ 

   ฝ่ายสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  ) 

-  ผูป่้วยหน่วยอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 

-  ผูป่้วยนอก ( คลินิกต่างๆนอกตึกภปร. ) 

4410 

4220/4411 

4220/4411/4797-8 

ตึกภปร.ชั้น 1 ผูป่้วยนอกฝ่ายอายุรศาสตร์ 5445 

ตึกภปร.ชั้น 3 ผูป่้วยนอกฝ่ายอายุรศาสตร์ 5398 

ตึกภปร.ชั้น 5 ผูป่้วยนอกฝ่ายออร์โธปิดิกส์และฝ่ายเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

ผูป่้วยนอกฝ่ายศลัยศาสตร์ 

5339 

ตึกภปร.ชั้น 7 ผูป่้วยนอกฝ่ายสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 5303 

ตึกภปร.ชั้น 9 ผูป่้วยนอกฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ 5257 

ตึกภปร.ชั้น 11 ผูป่้วยนอกฝ่ายโสต ศอ นาสิกวทิยาและฝ่ายจกัษุวทิยา 5207 

ตึกภปร.ชั้น 12 ผูป่้วยนอกฝ่ายจิตเวชศาสตร์ และฝ่ายทนัตกรรม 5178 

ตึกสก.ชั้น 10 ผูป่้วยในฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ 3310/4910 

ตึกนวมินทราชินี ชั้น 4 ผูป่้วยในฝ่ายสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 4806 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


