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วิชาโท สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

กลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 เมษายน 2562



นักศึกษาสนใจในประเด็นต่อไปนี้
มาเรียน“สังคมสงเคราะห์การแพทย์” กัน

 ระบบสุขภาพของคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่ตั้งครรภ์-ระยะท้ายของชีวิต 
 เข้าใจอย่างลุ่มลึกในทุกระบบปัญหาที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางการแพทย์ เช่น

ปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม        สัมพันธ์กับ ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ถูกท าร้ายทางกาย จิตใจ เพศ                 การเสพยาเสพติด ความเครียด
ภาวะซึมเศร้า ด้านสุขภาพจิต                 ปัญหาวัยรุ่น ช่องว่างระหว่างวัย ฯลฯ 

 ระบบการให้บริการแบบ One Stop Crisis Center/Palliative care/E-O-L  
• การประเมินและวินิจฉัยทั้งทางชีวะ –จิต-สังคม ทั้งสังคมสงเคราะห์ทางกาย และ สังคม

สงเคราะห์ทางจิตเวช 
• การปฏิบัติงาน และ บ าบัดรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้บริการ ครอบครัว 



 ระบบสวัสดิการสังคมและบริการสุขภาพส าหรับประชาชน 
 แสวงหาความรู้ผ่านงานวิจัย/การจัดการความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์                             

ทางการแพทย์ และ สุขภาพ 
 สุขภาพชุมชน: การท างานชุมชน เพื่อบ าบัด ป้องกัน ส่งเสริมด้านสุขภาพ  
 การฝึกฝนทักษะการปฏิบัติงานจริงเพื่อความพร้อมในการท างานจริง

นักศึกษาสนใจในประเด็นต่อไปนี้
มาเรียน“สังคมสงเคราะห์การแพทย์” กัน



หน่วยงานในการท างาน

 โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั ทุกจงัหวดั

 โรงพยาบาลในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั

 โรงพยาบาลในสงักดักรมการแพทย ์เช่น รพ.ราชวถีิ 

 โรงพยาบาลในสงักดักรมสุขภาพจิต 

 โรงพยาบาลในสงักดักรุงเทพมหานคร เช่น รพ.ตากสิน  

 โรงพยาบาลในสงักดัทหาร เช่น รพ.พระมงกุฎเกลา้ รพ.ภูมิพล / รพ.ต ารวจ

 ศูนยบ์ริการสาธารณสุข   ศูนยสุ์ขภาพชุมชน  (องคก์ารบริหารส่วนต าบล)

 องคก์รเอกชนดา้นสุขภาพ ดา้นคุณภาพชีวติ ฯ



วิชาโทสังคมสงเคราะห์การแพทย์/สุขภาพ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้นักศึกษามคีวามรูใ้นเรื่องปรัชญา แนวความคิด ทฤษฎี หลักการ 

วิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค ในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 
 นักศึกษามทีัศนคติที่ดี สอดคล้องกับการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์ทาง

การแพทย์ 
 การมีทักษะในการท างานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ตลอดจนมี

พื้นฐานในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในด้านสังคมสงเคราะห์ทาง
การแพทย์ หรือวิชาใกล้เคียง



วิชาโทสังคมสงเคราะห์การแพทย์/สุขภาพ

 การเรียนวิชาโทสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จะต้องศึกษา
วิชาต่าง ๆ ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ให้ได้
หน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต โดยศึกษาวิชาต่อไปนี้ 
คือ

 วิชาบังคับ จ านวน 12 หน่วยกิต (4 วิชา)
 วิชาเลือก จ านวน 3 หน่วยกิต (1 วิชา)



วิชาบังคับ 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต

 สพ.310 การประเมินและวินิจฉัยทางชีวะจิตสงัคม
(Bio-psycho-social Assessment and Diagnosis)  

 สพ.311     การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจติ
(Mental Health Social Work)

 สพ.312 การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย ์
(Research and Knowledge Management in Medical Social Work)

 สพ.313 จิตสังคมบ าบัด
(Psycho-social Therapy)



วิชาเลือก 3 หน่วยกิต โดยเลือกเรียน 1 วิชา

 สพ.314 นิเวศวิทยาทางสังคมสุขภาพ
(Social Ecology of  Heath)

 สพ.315  สุขภาพชุมชน
(Community Health)

 สพ.316 นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ
(Innovations in Health Social Work)

 สค. 235 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ
(Medical Social Work and Health Systems)



คณาจารย์ด้านสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ



ศาสตราจารย์ ดร.กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์
oสส.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
oสส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
oM.A.(Public Administration), The University of Queensland, Australia
oPh.D. in Social Work (Research in Policy), The University of Calgary, 
Canada
----------------------------------------------------------------------------------------

ประสบการณ์การท างาน
oที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกร (Group Organizer), โครงการส่งเสริมการเกษตรไทย-เยอรมัน
(TG-AEP-Thai German Agricultural Extension Programme) นครราชสีมา
oนักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker), IRC (International Rescue Committee)
อ.สระแก้ว จ.ปราจีนบุรี
oนักสังคมสงเคราะห์ งานแนะแนวปัญหาเด็ก กองสงเคราะห์เด็กและบุคคลวัยรุ่น
กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย
---------------------------------------------------------------------------------------

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, การวิจัยเชิงคุณภาพ, นโยบายสังคม ฯลฯ



สพ. 316 นวัตกรรมในงานสังคมสงเคราะห์สุขภาพ
(Innovations in Health Social Work)

 นวัตกรรม ภูมิหลัง ประเด็นปัญหาที่ต้องการนวัตกรรม 
 แนวคิด การก าเนิดนวัตกรรมในสังคมสงเคราะห์สุขภาพ 
 นวัตกรรมที่เกิดจากปัจเจกบุคคล 
 นวัตกรรมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเป็นขบวนการเปลี่ยนแปลง 
 นวัตกรรมที่เกิดจากองค์กร 
 กระบวนการผลิตสร้างนวัตกรรม 
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง                       

รูปแบบองค์กรและกรณีศึกษาที่ส าคัญ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพรรณ ศรีมีชัย
o สส.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
---------------------------
ประสบการณ์การท างาน
o นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี
o นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสระบุรี 
o ผู้อ านวยการศูนย์ประกันสขุภาพ โรงพยาบาลสระบุรี
---------------------------
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย/์สุขภาพ
- สังคมสงเคราะห์คลินิก และสวัสดิการสาธารณสุข 



สพ. 310 การประเมินและวินิจฉัยทางชีวะจิตสังคม
(Bio-psycho-social Assessment and Diagnosis)  

แนวคิด  หลกัการ  กระบวนการประเมินและวินิจฉยัทาง

รา่งกาย-จติ อารมณแ์ละสงัคม

 สภาวะแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระบบสุขภาพองคร์วม

 การฝึกปฏิบตักิาร และแลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกนั                              

เพื่อใหเ้กิดทกัษะการประเมินท่ีน าสู่การจดัการรายกรณี

ในทางสงัคมสงเคราะหก์ารแพทย ์



รองศาสตราจารย์ วรรณวดี พูลพอกสิน
o ปัจจุบัน: Visiting researcher leading to Ph.D. at Asian 

Research Institute for International Social Work, 
Shukutoku University, JAPAN โดยได้รับทุนจาก 
Shukutoku University และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

----------------------------------------------------

ประสบการณ์การท างาน
o พยาบาล กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข     

จังหวัดนนทบุรี
-----------------------------------------------------------------------

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
o งานสาธารณสุข/นโยบายและสวัสดิการสุขภาพ/กฎหมายมิติสุขภาพ
o แรงงานนอกระบบ/แรงงานต่างด้าว/ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมุสลิม/

งานสังคมสงเคราะห์ส าหรับมุสลิม/ สังคมสงเคราะห์นานาชาติ 
o วิธีวิทยาการวิจัย / วิจัยเชิงปริมาณ



สพ.312  การวิจัย และการจัดการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์                                                       
ทางการแพทย์ 
(Research and Knowledge Management in Medical Social Work)

 ระเบียบวิธีวิจัยในงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์
 การน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ตรง และเทคนิค ที่ได้รับผ่าน

กระบวนการศึกษาวิจัยไปสู่การพัฒนาแนวความคิด 
รูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงาน

 การจัดการองค์ความรู้ในงาน
สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์



รองศาสตราจารย์ ชานนท์ โกมลมาลย์

o สส.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

------------------------------------
ประสบการณ์การท างาน
o นักวิจัยโครงการวิจัยความร่วมมือระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์กับหลายหน่วยงาน 
อาทิ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอื่นๆ
------------------------------------
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ (สุขภาพจิต)
- การพัฒนาเด็กและเยาวชน



จิตเวชเด็ก/ผู้ใหญ่ (โรคจิต/โรคประสาท/โรคเกี่ยวการกิน/
การนอน ฯลฯ )

การป้องกัน/บ าบัด/ฟื้นฟผูู้ป่วยทางสุขภาพจิต
บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์                                                                                      
ฝ่ายจิต/สุขภาพจิต 
ด้านสุขภาพชุมชนกับปัญหาสุขภาพจิต                                                      
และจิตเวช

การศึกษาดูงาน 

สพ.311 การสังคมสงเคราะห์สุขภาพจิต
(Mental Health Social Work)

***คณาจารยใ์นกลุ่มช านาญการสงัคมสงเคราะหท์างการแพทย์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิไลภรณ์ โคตรบึงแก
o สส.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o M.S. (Rehabilitation Psychology),

University of Wisconsin-Madison, U.S.A. (ทุน ก.พ.)
o Ph.D. (Rehabilitation Counselor Education), 

Michigan State University, U.S.A (ทุน ก.พ.)
----------------------------------------------------------------
ประสบการณ์การท างาน
o นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
o นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
--------------------------------------------------------------
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- การให้การปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การศึกษาส าหรับนักให้การปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรภาพ
- มิติด้านจิตสังคมของผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการ



ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รียานุช โชคธนวณิชย์
o สส.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o ป.บัณฑิตการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o สส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-------------------------------
ประสบการณ์การท างาน
o นักสังคมสงเคราะห์ (Direct Practice & Research)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข      

------------------------------
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์/สุขภาพ 
- สังคมสงเคราะห์คลินิกในการท างานกลุ่มแม่/เด็กและครอบครัว
- ครอบครัวบ าบัดและการให้การปรึกษาครอบครัว
- การพัฒนาทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์



 หลักการ/ขั้นตอนพื้นฐานของการบ าบัดที่ใช้ในงานสังคมสงเคราะห์ 
 แนวทางการบ าบัดรายบุคคล กลุ่ม ครอบครัว และชุมชน ผ่านรูปแบบ

การบ าบัดต่างๆ อาทิ จิตบ าบัด ครอบครัวบ าบัด ศิลปะบ าบัด ฯลฯ
 ความสัมพันธ์ระหว่างการบ าบัดกับงาน                               

สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์  
 การบ าบัดของนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

สพ. 313 จิตสังคมบ าบัด
(Psycho-social Therapy)



อาจารย์ ดร.จิรพรรณ นฤภัทร
o ปริญญาเอก (บริหารสังคม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-------------------------------------
ประสบการณ์การท างาน
o ผู้ประสานงานโครงการด้านสิทธิมนุษยชน ที่ Forum Asia

(ด้านสิทธิมนุษยชนกับต ารวจทั้งในไทยและเอเชีย)
o นักวิจัย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม
-------------------------------------
เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- ทุนทางสังคม  เกษตรอินทรีย์  การพัฒนาชุมชน



สพ. 314 นิเวศวิทยาทางสังคมสุขภาพ
(Social Ecology of  Heath)

 แนวคิด หลักการนิเวศวิทยา ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
ศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ 

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อโรค  มนุษย์  
และสิ่งแวดล้อม 

 ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงแวดล้อมกับสุขภาพ  
วิถชีีวิต  และสภาพแวดล้อมการท างาน

 โรคที่เกิดจากปัจจัยสังคม  การประกอบอาชีพ  
และการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ  

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 



อาจารย์ ธัญญาภรณ์ จันทรเวช
o ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-----------------------------------------------------

ประสบการณ์การท างาน
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูล “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ
การปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
o ผู้ประสานงานวิชาการ “ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)” 

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย ส.ส.ส.
----------------------------------------------------

เชี่ยวชาญสาขาวิชา
- สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสุขภาพ



สพ. 315 สุขภาพชุมชน
(Community Health)

 แนวคิด การด าเนินการของระบบบริการสุขภาพในชุมชน 
บนพื้นฐานของความเข้าใจในมิติทางสังคม วัฒนธรรมของ
ชุมชน 

 การดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง  
 ระบบการส่งต่อที่ดีของหน่วยบริการและความ                                       

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ของภาคีและทุกภาคส่วน                                         
ในชุมชน 

 บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ในการพัฒนา                                                               
งานสุขภาพในระดับปฐมภูมิ



สค. 235 สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และระบบสุขภาพ
(Medical Social Work and Health Systems)

 สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการด้านสุขภาพ
แต่ละระดับ  

 การบริหารนโยบาย กฎหมายด้านสุขภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
 ทิศทางสวัสดิการในอนาคต 
 แนวคิดเรื่องเครือข่ายทางสังคม และการสนับสนุนทางสังคมที่น ามาใช้

ประโยชน์ในสวัสดิการสุขภาพ  
 แนวคิดและมาตรฐานการปฏิบัติงานฯ 
 บทบาทนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์



ตัวอย่าง “ต ารา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ”
โดยคณาจารย์ในกลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์



                                   

                                   

      

             

            

     

             
      

                

                           
                               

                                     



ด้วยความขอบคุณและยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ร่วมกันใน
“กลุ่มช านาญการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย/์สุขภาพ”


